รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดสตูล

โดย ผศ. กัลยา นิติเรืองจรัส และคณะ

สิ งหาคม 2549

คํานํา
คณะวิจยั คงไม่สามารถดําเนินการวิจยั ลุล่วงมาได้ดว้ ยดี ถ้าปราศจากการช่วยเหลือ ของคณะ
ผูป้ ระสานงานจากศูนย์ประสานงานกลาง ท่านสหกรณ์จงั หวัด และเจ้าหน้าที่จากสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดสตูล ตลอดจนคณะผูช้ ่วยวิจยั ทุกท่าน
ท้ายที่สุดถ้าทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั มิได้สนับสนุนด้านงบประมาณ การ
วิจยั ครั้งนี้คงมิอาจเกิดขึ้นได้ คณะผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณทุกท่าน และทุกหน่วยงานเป็ นอย่างสู งมา ณ
โอกาสนี้
คณะผูว้ จิ ยั

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสตูล
ข้ อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปขององค์ กรประชาชนในจังหวัดสตูล
ประเภท

จํานวนองค์ กร
(แห่ ง)

สมาชิก
(คน)

จํานวนสิ นทรัพย์
รวม (ล้านบาท)

กลุ่มจดทะเบียน

66

40,134

2,250.75

สหกรณ์
- ชุมนุมสหกรณ์
- สหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์กองทุนสวนยาง
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- สหกรณ์ร้านค้า
- สหกรณ์บริ การ
- สหกรณ์ประมง
กลุ่มเกษตรกร

47
2
11
18
6
2
6
2
19

38,741
28 (สหกรณ์)
16,570
2,388
5,746
571
13,407
59
1,393

2,248.82
3.3
440.8
23.5
1,602.1
1.2
177.9
0.02
1.93

1,095

65,557

344. 16

235
92
34
53
24
282
111
264
1,161

18,156
2,112
462
2,079
609
40,353
1,786
105,691

27.69
4.36
0.21
3.10
1.25
307.55
2,250.75

กลุ่มไม่ จดทะเบียน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
กลุ่มยุวชนเกษตรกร
กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพ
กลุ่มสตรี สหกรณ์
กองทุนหมู่บา้ น
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม OTOP
รวม

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล และสํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ปี 2548
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ปั จจุบนั มีองค์กรประชาชนทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนทั้งสิ้ น 1,161 แห่ ง โดยมี
จํานวนองค์กรที่จดทะเบียนร้อยละ 5.68 (66 แห่ ง) ในขณะที่องค์กรที่ไม่จดทะเบียนมีร้อยละ 94.32
(1,095 แห่ ง) ซึ่งจากตารางแสดงให้เห็นว่า สําหรับกลุ่มจดทะเบียนจํานวนสหกรณ์กองทุนสวนยาง
มีจาํ นวนมากที่สุด คือ 18 แห่ ง รองลงมาสหกรณ์การเกษตร 11 แห่ ง อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับ
จํานวนสิ นทรัพย์แล้ว พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีสินทรัพย์มากที่สุดคือ 1,602.1 ล้านบาท ส่ วน
สหกรณ์ การเกษตรนั้น มี สินทรั พย์รองจากสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ แต่ก็มีสมาชิ กมากที่ สุด คื อมี ถึง
16,570 คน สํา หรั บ กลุ่ ม ไม่ จ ดทะเบี ย นพบว่ า กองทุ น หมู่ บ ้า นมี จ ํา นวนมากที่ สุ ด 282 แห่ ง
รองลงมากลุ่ม OTOP 264 แห่ ง เมื่อเทียบกับจํานวนสิ นทรัพย์แล้ว พบว่า กองทุนหมู่บา้ นมี
สิ นทรัพย์มากที่สุด 307.55 ล้านบาท
1. ผลการเชื่อมโยงเครือข่ ายองค์ กรประชาชนในจังหวัดสตูล
การเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดสตูล ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั ได้เริ่ ม
พัฒนามาจากการเชื่อมโยงกันแบบหลวมๆไม่มีรูปแบบชัดเจน และเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิมเช่น ชุมนุ ม
สหกรณ์จงั หวัดสตูล จํากัด ยังมีการเคลื่อนตัวไม่มาก ภายหลังทางทีมวิจยั ได้เข้าไปให้ความรู ้ความ
เข้าใจ และจัดกระบวนการที่เป็ นประโยชน์ให้กบั องค์กรประชาชนต่างๆที่สนใจเข้าร่ วมเครื อข่าย
โดยทีมวิจยั พยายามจัดเวทีให้ผนู ้ าํ องค์กรต่างๆได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกัน
และกัน เช่ น การจัดประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ การประชุ มกลุ่ มย่อย และการใช้กระบวนการ AIC
(Appreciation Influence Control) เป็ นต้น ซึ่ งประเด็นสําคัญที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จในการสร้าง
เครื อข่าย คือ การได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจาก สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล และ สํานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดสตูล โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้เข้าร่ วมในการวางรู ปแบบแนว
ทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจน สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต ทําให้ผนู ้ าํ
จากองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชน์ที่จะเกิดกับมวลสมาชิก อันเนื่องมาจากการ
เชื่ อมโยงเครื อข่ า ยทั้ง ในเชิ งสัง คมและเชิ ง ธุ รกิ จ ด้ว ยเหตุ น้ ี เองจึ งนํา ไปสู่ การริ เ ริ่ มพัฒ นาการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดสตูลขึ้นอย่างต่อเนื่ องตลอด 1 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งสามรถ
สรุ ป รู ป แบบการเชื่ อ มโยงเครื อข่า ยที่ เ ป็ นรู ปธรรม มี ระบบ ระเบี ย บ ขั้น ตอนชัด เจน โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ 1) การเชื่อมโยงเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ และ 2) การเชื่อมโยงเครื อข่ายตาม
กิจกรรม

2

1.1 การเชื่อมโยงเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่
รู ปแบบการเชื่ อมโยงเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับตําบล ระดับ
อําเภอ ระดับจังหวัด โดยจะมีลกั ษณะการเชื่ อมโยงดังต่อไปนี้ คือ เนื่ องจากภายในตําบลต่างๆ
ประกอบด้วย องค์กรหลากหลายประเภท ให้ดาํ เนินการเชื่อมโยงองค์กรประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน
ยกตัวอย่างเช่ น ตําบล1 มีองค์กร 2 ประเภท คือ กลุ่มแม่บา้ น และกลุ่มออมทรั พย์ ให้รวมกลุ่ม
แม่บา้ นต่างๆภายในตําบลเดียวกัน รวมเป็ น 1 กลุ่ม และกลุ่มออมทรัพย์ ต่างๆภายในตําบลเดียวกัน
รวมเป็ นอีก 1 กลุ่ม แล้วคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง 2 กลุ่ม มาเป็ นคณะกรรมการระดับตําบล และแต่ละ
ตําบลคัดเลือกตัวแทนไปเป็ นคณะกรรมการระดับอําเภอ โดยกําหนดให้สหกรณ์การเกษตรประจํา
อําเภอ เป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับอําเภอ และให้แต่ละอําเภอคัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็ น
คณะกรรมการเครื อข่ายระดับจังหวัด ตามลําดับ โดยกําหนดให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
สตูล จํากัด เป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับจังหวัด ดังปรากฏในภาพที่ 1 และ 2
ภาพที่ 1 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่
ศูนย์จงั หวัด

อําเภอ

ตําบล

อําเภอ

ตําบล
ตําบล

ตําบล

อําเภอ

ตําบล
ตําบล

ตําบล

ตําบล
ตําบล
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ภาพที่ 2 โครงสร้ างการเชื่อมโยงเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่

คณะกรรมการจังหวัด
-มาจากตัวแทน
อําเภอละ 1 คน

คณะกรรมการอําเภอ
- มาจากตัวแทนตําบล
- ปริ มาณงานเป็ น
ตัวกําหนดปริ มาณตัวแทน

7 คน

จังหวัด

7 – 15 คน

7 – 15 คน

อําเภอ

หน้าที่รวบรวม
จําหน่ายในระดับ
เดียวกัน
3-5 คน

3-5 คน

คณะกรรมการตําบล
มาจากตัวแทนกล่มองค์กร
แต่ละประเภท กลุ่มละ1คน

3-5 คน

3-5 คน

3-5 คน

ตําบล

3-5 คน

หน้าที่
- ภารกิจของกลุ่ม
- รวบรวมผลิตภัณฑ์จากหมู่บา้ น
- นําเสนอผลิตภัณฑ์ผา่ นตําบล

ภายหลังจากการกําหนดรู ปแบบการเชื่อมโยง กิจกรรมที่จะทําร่ วมกัน ศึกษาปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนโครงสร้างและขั้นตอนการเชื่อมโยงเครื อข่าย ทางทีมวิจยั ได้จดั ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเรื่ องการพัฒนายุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัดสตูล มี
จุดมุ่งหมายสําคัญที่จะสร้างเวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ ระหว่างทีมวิจยั และผูน้ าํ สหกรณ์/องค์กร
ประชาชน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการนําเสนอรู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่าย ตลอดจนร่ วมกัน
กําหนด โครงสร้างการบริ หาร บทบาทหน้าที่ และกิจกรรมของเครื อข่าย ที่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม โดย
การดําเนินการประชุมจะมุ่งเน้นไปที่การบรรยาย และแบ่งกลุ่มย่อยเป็ นโซนอําเภอ อภิปรายร่ วมกัน
ในขณะเดียวกันเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมและสร้างความเข้าใจแก่ทุกส่ วนฝ่ ายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะ
เข้ามามีส่วนร่ วมในการเชื่อมโยงเครื อข่าย สามารถสรุ ปการบริ หางานเครื อข่าย ได้เป็ น 2 ระดับ คือ
ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ตามลับดับ ดังต่อไปนี้
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ภายหลังจากได้โครงสร้างการบริ หารงานเครื อข่าย และขั้นตอนการบริ หารงานแล้ว ได้มี
การจัดประชุมประจําเดือนของเครื อข่ายขึ้น โดยเริ่ มครั้งแรกในเดือน กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้อง
ประชุม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด มีขอ้ สรุ ปจากการประชุม ดังต่อไปนี้
เดือน กุมภาพันธ์ คณะกรรมการเครื อข่ายฯ ร่ วมกันพิจารณาและมีความเห็ นเป็ น สอง
แนวทางเกี่ยวกับการเลือกศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับจังหวัด แนวทางแรก คือ สร้างองค์กร
ใหม่ข้ ึนมารองรับกิจกรรมของเครื อข่าย แนวทางที่สอง คือ แก้ไขข้อบังคับของชุ มนุ มสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดสตูล จํากัด ให้สามารถรับองค์กรทุกประเภทเข้ามาเป็ นสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ
ได้ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการรับผิดชอบในการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับข้างต้น
แล้วให้นาํ ผลที่ได้เข้าสู่ ที่ประชุมในเดือน มีนาคมต่อไป
เดือน มีนาคม ภายหลังคณะอนุ กรรมการได้มีการยกร่ างระเบียบข้อบังคับของชุมนุ มฯ
ว่าด้วยเรื่ องการเปิ ดรับสมาชิกสมทบ คณะกรรมการเครื อข่ายฯ ตัดสิ นใจเลือกแนวทางที่สอง เลือก
ให้ ชุมนุ มฯเป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดสตูล โดยมอบหมายให้ เลขาฯ
เครื อข่าย นําร่ างระเบียบข้อบังคับของชุ มนุ มฯ ว่าด้วยเรื่ องการเปิ ดรั บสมาชิ กสมทบ เข้าประชุ ม
ร่ วมกับคณะกรรมการชุมนุมฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2549 เพื่อแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว และให้นาํ ผลที่
ได้เข้าที่ประชุมเครื อข่ายเดือนเมษายน ต่อไป
เดือน เมษายน เนื่ องจากการประชุมเพื่อแก้ไขข้อบังคับของคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรสตูล จํากัด มีขอ้ จํากัดในการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยเรื่ องการเปิ ดรับสมาชิกสมทบ จึงทํา
ให้ไม่สามารถแก้ไขข้องบังคับได้ ส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของเครื อข่ายฯในขั้นต่อไป
คณะกรรมการเครื อข่ายฯ จึงสรุ ปกันว่าจําเป็ นต้องมีการประชุมร่ วมกันทั้งจังหวัดอีกครั้ง เพื่อทํา
ความเข้าใจและร่ วมกันศึกษาหาแนวทางร่ วมกันอีกครั้งเพื่อที่จะขับเคลื่อนเครื อข่ายต่อไป
ถึงแม้ว่ารู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ จะมีโครงสร้างที่ชดั เจน มีกิจกรรมที่สามารถ
ทําร่ วมกันได้ ตลอดจนวิธีการ และขั้นตอนในการสร้างเครื อข่ายที่เป็ นรู ปธรรม แต่ปรากฏว่า การ
เคลื่ อนตัวของ ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายทั้งในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ไม่ เป็ นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ ซึ่ งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการที่เกิดจากปั จจัยภายใน และภายนอกองค์กร
ประการแรก ผูน้ าํ องค์กรฯที่เข้าร่ วมประชุมเครื อข่าย ขาดทักษะที่จะนําความรู ้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้
สมาชิ ก หรื อองค์กรฯอื่นๆที่อยู่ภายในเครื อข่าย ทําให้ไม่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารเรื่ องการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายได้ทวั่ ถึงทุกพื้นที่ ประการที่สอง เนื่ องจากการเชื่อมโยงเครื อข่าย เป็ นสิ่ งใหม่ที่
ผูน้ าํ องค์กรต่างๆ ยังขาดประสบการณ์ในการดําเนิ นงาน กอรปกับคณะกรรมการของสหกรณ์มีการ
เปลี่ยนตามวาระ ทําให้การดําเนิ นงานเชื่ อมโยงเครื อข่ายขาดความต่อเนื่ อง ประการที่สาม คือ
เจ้า หน้า ที่ ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบองค์ก รแต่ ล ะประเภท ไม่ เ ข้า มาช่ ว ยส่ ง เสริ ม การ
เชื่อมโยงเครื อข่าย น่ าจะมีผลทําให้องค์กรชุมชนขาดความสนใจการเข้าร่ วมเครื อข่าย ด้วยเหตุผล
เหล่านี้ ทีมวิจยั จึ งมีแนวคิดที่จะปรับปรุ งรู ปแบบการเชื่ อมโยงเครื อข่ายที่กาํ หนดไว้ในแผน โดย
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วิธีการสร้างเครื อข่ายตามกิจกรรมที่องค์กรต่างมีประสบการณ์ดาํ เนิ นการอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่ น
เครื อข่ายยางพารา จะดําเนิ นการเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับ ยางพารา ไม่ว่าจะเป็ น การซื้ อ ขาย ยางแผ่น
รมควัน นํ้า ยางสด และยางแผ่น ดิ บ หรื อ การซื้ อ ปั จ จัย การผลิ ต ร่ ว มกัน เช่ น นํ้า กรด เป็ นต้น
จึ งดําเนิ นการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ เรื่ องการเชื่ อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดสตูล
เพื่อสร้างเครื อข่ายตามกิจกรรม โดยการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญสหกรณ์จงั หวัดและเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
สหกรณ์ เข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิการ ซึ่งปรากฏว่าทางหัวหน้าสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ก็ร่วมมือกับ
ทีมวิจยั อย่างเต็มที่ โดยทุกท่านได้เข้าร่ วมประชุมตลอดวัน อีกทั้งมีส่วนสําคัญทําให้ผลการประชุม
มีขอ้ สรุ ปที่เป็ นรู ปธรรม
ภาพที่ 3 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายตามกิจกรรมทีเ่ กิดจากการประชุ มปฏิบัติการ
เครือข่ ายยางพารา
ชุมนุม
สกย. สตูล

เครือข่ ายข้ าวสาร

เครือข่ ายปุ๋ ย
ชุมนุม
สกก. สตูล

ชุมนุม
สกก. สตูล

เพื่อให้เครื อข่ายแต่ละกิจกรรมมีการเคลื่อนตัว ทางทีมวิจยั ได้ดาํ เนินการจัดประชุมย่อยแต่
ละเครื อข่ายกิจกรรม โดยให้องค์กรที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ ทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน และ
เป็ นเจ้าภาพในการประชุมแต่ละครั้ง โดยเริ่ มจาก เครือข่ ายปุ๋ ย และข้ าวสาร มี ชุมนนุมสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดสตูล จํากัด ทําหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงาน และในที่ประชุมตกลงกันว่าเลือก
ดําเนินการเรื่ องปุ๋ ยและข้าวสารไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้ในที่ประชุมได้กาํ หนดให้ทางชุมนุมฯดําเนินการ
ออกแบบสํารวจ ความต้องการ ปริ มาณ สูตร และยีห่ อ้ ของปุ๋ ย ตลอดจนปริ มาณการบริ โภคข้าวสาร
ที่องค์กรต่างๆ ต้องการใช้ และให้นาํ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ส่งกลับมายังชุมนุมฯ ภายใน ระยะเวลา
หนึ่งเดือน เพือ่ จัดทําเป็ นฐานข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการประสานงานยังขาดความต่อเนื่อง
บุคลากรในสังกัดของชุมนุมฯ มีเพียงคนเดียว ซึ่งภารกิจหลักที่ทาํ อยูเ่ ดิม คือการรับฝากเงิน และการ
ให้สินเชื่อ มีการซื้อปุ๋ ยผ่านชุมนุมฯบ้าง แต่มีจาํ นวนน้อย และภายหลังการเข้าร่ วมประชุมเครื อข่าย
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ก็ทาํ ให้ปริ มาณการซื้อปุ๋ ยร่ วมกันมีจาํ นวนมากขึ้น
ดังปรากฏในตารางรายการซื้อปุ๋ ยจากชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่ วมกันระหว่าง สหกรณ์กองทุนสวนยาง กลุ่มเกษตรกร
รวบรวมนํ้ายางสด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จํากัด และสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2549 ได้ขอ้ สรุ ป และรู ปแบบการดําเนินการเครื อข่าย โดยแบ่งเป็ นเครื อข่ายย่อย สาม
เครือข่ าย คือ 1) เครื อข่ายยางแผ่นรมควัน 2) เครื อข่ายนํ้ายางสด
และ3) เครื อข่ายยางแผ่นดิบ
จากนั้นทําการคัดเลือกองค์กรรับผิดชอบเป็ นศูนย์เครื อข่ายย่อย ทั้ง สามเครื อข่าย ดังต่อไปนี้
1) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นรมควัน คือ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จํากัด
2) ศูนย์เครื อข่ายนํ้ายางสด คือ มีเครื อข่ายย่อยรวบรวมนํ้ายาง 4 จุด
ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พฒั นา จํากัด
กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดควนกาหลง
กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดทุ่งนุย้
สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดท่าแพ จํากัด
3) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นดิบ คือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
ภาพที่ 4 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายยางพาราในภาคปฏิบตั ิ
สหกรณ์ นํา้ ยางสดท่ าแพ จํากัด
กลุ่มเกษตรกรฯควนกาหลง

กลุ่มเกษตรกรฯทุ่งนุ้ย

เครือข่ าย
นํา้ ยางสด

เครือข่ าย
ยางแผ่นดิบ

เครือข่ าย
ยางแผ่น
รมควัน

สกย.วังใหม่ พฒ
ั นา จํากัด

สํ านักงาน ตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่ จ.สงขลา

ชุมนุมสหกรณ์ กองทุนสวนยางสตูล จํากัด
สหกรณ์ กองทุนสวนยาง

สหกรณ์ กองทุนสวนยาง
สหกรณ์ กองทุนสวนยาง

สมาชิก

สมาชิก
สมาชิก
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จากการกําหนดเครื อข่ายออกเป็ น สามกลุ่มข้างต้น ทีมวิจยั ได้ดาํ เนินการประชุมย่อยเพื่อ
กําหนดโครงสร้าง และรู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่าย โดยได้รับความร่ วมมือจากสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดสตูล เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย ผลปรากฏว่า ในส่ วนของเครื อข่ายนํ้ายางสด ซึ่ง
องค์กรที่รับหน้าที่เป็ นศูนย์กลางประสานงาน คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พฒั นา จํากัด ซึ่ง
ในอดีตได้ดาํ เนินการรวบรวมนํ้ายางสดอยูแ่ ล้วเป็ นทุนเดิม จึงไม่มีปัญหาในการจะขยายเครื อข่ายให้
ครอบคลุมทั้งทั้งหวัด โดยอาศัยเครื อข่ายย่อยจาก สามจุดที่เหลือ คือ กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายาง
สดควนกาหลง กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดทุ่งนุย้ และสหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดท่าแพ จํากัด
ซึ่งมีวิธีการดําเนินการ คือ ให้สมาชิกส่ งนํ้ายางสดไปที่จุดรวมนํ้ายางทั้ง 4 จุด แล้วให้ศนู ย์
ประสานงานทั้ง 4 จุดแจ้งปริ มาณนํ้ายางสดทั้งหมดมารวมกัน หลังจากนั้นนําปริ มาณที่ได้แจ้งต่อไป
ยังบริ ษทั รับซื้อนํ้ายางในหาดใหญ่ทราบ เพื่อให้แต่ละบริ ษทั มาร่ วมเสนอราคาเข้ามายังเครื อข่าย โดย
ส่ วนใหญ่จะมีสาม หรื อสี่ บริ ษทั ที่ให้ราคาสูงที่สุดจะได้น้ าํ ยางสดไปในแต่ละวัน (เนื่องจากบริ ษทั
เดียวไม่สามารถรับปริ มาณนํ้ายางทั้งหมดได้ จึงต้องกระจายไปสาม หรื อสี่ บริ ษทั ) นัน่ คือจะไม่มี
บริ ษทั ใดผูกขาดการซื้อนํ้ายางสดของเครื อข่าย และเครื อข่ายยังได้ประโยชน์จากการได้ราคาดีซ่ ึง
ส่ งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิม่ ขึ้น เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2 บาท
ในส่ วนของเครื อข่ายยางแผ่นรมควันนั้น ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จํากัด ใน
ปัจจุบนั ได้ดาํ เนินการรวบรวมยางแผ่นรวมควันจาก 18 สหกรณ์ ในนามตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่ สาขา จังหวัดสตูล โดยใช้พ้นื ที่ของสหกรณ์การเกษตรควนโพธิ์ จํากัด เป็ นสถานที่
รวบรวมยางแผ่นรมควัน และคณะกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
สตูล จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการเครื อข่าย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนประจําปี 2548 จากผูว้ า่
ราชการจังหวัดสตูล จํานวน 1,240,000 บาท โดยการผลักดันของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล
เพื่อนํามาจัดซื้อ รถยก ขนาด 2.5 ตัน 1 คัน ราคา 8,000,000 บาท เครื่ องชัง่ ขนาด 2 ตัน 3 เครื่ องๆ
ละ 80,000 บาท เป็ นเงิน 240,000 บาท และพาเหรด ขนาด 1x1.5 เมตร จํานวน 120 อัน เป็ นเงิน
200,000 บาท ในขณะเดียวกันทีมวิจยั ได้ดาํ เนินการจัดเวทีพบปะทําความเข้าใจแก่ผนู ้ าํ สหกรณ์
กองทุนสวนยาง เพื่อกระตุน้ ให้เข้ามาร่ วมทําธุรกิจกับเครื อข่าย และตลาดกลางยางพาราจังหวัด
สตูลได้เปิ ดดําเนินการตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เป็ นต้นมา โดยการให้สหกรณ์กองทุนสวน
ยางทั้ง 18 แห่ ง นํายางแผ่นรมควันมาส่ งที่สหกรณ์การเกษตรควนโพธิ์ จํากัด แล้วทําการรวบรวม
ปริ มาณนํ้าหนักยางที่ได้ท้ งั หมด แจ้งไปยังตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ และให้บริ ษทั เข้ามาประมูล
หากบริ ษทั ไหนให้ราคาสูงที่สุดจะได้ยางแผ่นรมควันของตลาดกลางยางพาราสตูล โดยบริ ษทั ที่
ประมูลได้จะมารับยางแผ่นรมควันเอง ทางตลาดกลางยางพาราสตูลจึงสามารถประหยัดค่าขนส่ งได้
ประมาณ กิโลกรัมละ 30 สตางค์ หลังจากตลาดกลางยางพารา ได้ดาํ เนินการไปได้ระยะหนึ่ง
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูลได้ขออนุมตั ิงบประมาณประจําปี 2549 จากผูว้ า่ ราชการจังหวัดสตูล
จํานวน 3,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์กลางรวบรวมนํ้ายางในจังหวัดสตูลเพิ่มเติม
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เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพด้นการตลาดให้แก่เกษตรกรายย่อยและสถาบันเกษตรยกระดับราคายางพารา
และพัฒนาคุณภาพการผลิตยางพารา
เครื อข่ายยางแผ่นดิบในปัจจุบนั ยังมิได้ดาํ เนินการร่ วมกัน โดยมีแนวทางการดําเนินการ
ภายใต้การบริ หารงานของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด เพียงแต่วา่ จะต้องดําเนินการ
พัฒนาการบริ หารจัดการภายในองค์กรให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อที่จะรองรับการบริ หารจัดการเครื อข่ายได้
คล่องตัว และมีประสิ ทธิภาพ ให้สามารถเป็ นศูนย์กลางการประสานงานเครื อข่ายได้ครบวงจรต่อไป
ซึ่งทางทีมวิจยั ได้เสนอให้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
สตูล จํากัด มีการประชุมร่ วมกันทุกๆ 2 เดือน ได้เริ่ มครั้งแรกในวันที่ 17 สิ งหาคม 2549 ณ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล และในที่ประชุมเห็นชอบที่จะจัดประชุมร่ วมกันในทุกๆ 2 เดือน
2. ประเด็นสํ าคัญของแต่ ละเครือข่ าย
2.1 ความเป็ นมาของเครือข่ าย
ความเป็ นมาของเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่ ในอดีตองค์กรประชาชนในจังหวัดสตูลทั้ง
ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบี ยน มีการเชื่ อมโยงเครื อข่ายกันแบบหลวมๆ ไม่ได้มีธุรกรรมอย่าง
ต่อเนื่ อง ทีมวิจยั ได้จดั เวทีสร้างความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องการเชื่ อมโยงเครื อข่ายให้แก่ผนู ้ าํ ทําให้
ผูน้ าํ ที่ได้เข้าร่ วมประชุมเครื อข่ายเห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงเครื อข่าย และได้พิจารณาร่ วมกัน
ว่าการเชื่ อมโยเครื อข่ายที่เข้มแข็งและยัง่ ยืน ควรทําการสร้ างเครื อข่ายตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปสู่
ระดับจังหวัด จึงได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ นั่นคือ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ 1)
ระดับตําบล 2) ระดับอําเภอ 3)ระดับจังหวัด แต่ดว้ ยระยะเวลาโครงการวิจยั เพียงหนึ่ งปี จึงมิอาจ
สร้างเครื อข่ายให้ได้ครบทุกระดับ ได้เพียงแค่โครงสร้างบริ หารในระดับจังหวัด แต่การพัฒนาสู่ การ
ปฏิบตั ิในระดับอําเภอ และระดับตําบลยังอยู่ในขั้นตอนการเตรี ยมงาน ซึ่ งอุปสรรคในการสร้ าง
เครื อข่ายตามโซนพื้นที่มีอยูส่ ามประการหลัก คือ ประการแรก ศูนย์ประสานเครื อข่ายระดับจังหวัด
ในที่น้ ี คือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสตูล จํากัด ขาดความพร้อมในการบริ หารเครื อข่าย เช่น
มีเจ้าหน้าที่ประจําเพียงคนเดี ยว และไม่มีสํานักงานเป็ นของสหกรณ์เอง ต้องอาศัยสถานที่ทาํ การ
ของ สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จํากัดในการดําเนิ นงาน เป็ นต้น ประการที่สอง ศูนย์ประสานงาน
ระดับอํา เภอ ในที่ น้ ี คื อสหกรณ์ ก ารเกษตรประจําอํา เภอ จะติ ด ภารกิ จ ในการปิ ดบัญชี ป ระจํา ปี
ตลอดจนเตรี ยมงานประชุ มใหญ่ของสหกรณ์ ฯ ในช่ วงเวลาเดี ยวกับแผนงานการสร้ างเครื อข่าย
ระดับอําเภอ และตําบล ประกอบกับสาเหตุ ประการที่สาม คือ ระยะเวลาของโครงการวิจยั มีเพียง
หนึ่งปี ด้วยเหตุน้ ีจึงทําให้เครื อข่ายในระดับอําเภอและตําบลยังไม่เกิดขึ้น นัน่ คือโครงสร้างรู ปแบบ
เครื อข่ายตามโซนพื้นที่ มิอาจสําเร็ จได้ภายในระยะเวลาจํากัด ทีมวิจยั จึงพิจารณาเห็นว่าหากเน้นไป
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ที่กิจกรรมเป็ นหลัก อาจเป็ นไปได้ที่จะสร้างเครื อข่ายในช่วงเวลาที่กาํ หนด จึงเกิดรู ปแบบโครงสร้าง
การเชื่อมโยงเครื อข่ายตามกิจกรรมขึ้นมาอีกหนึ่งเครื อข่าย
ความเป็ นมาของเครือข่ ายตามกิจกรรม เนื่องจากการเชื่อมโยงเครื อข่ายตามโซนพื้นที่
จําเป็ นต้องใช้เวลาและครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ทั้งจังหวัด ทําให้ระยะเวลาวิจยั ที่มีอยู่หนึ่ งปี มิอาจเห็ น
ผลได้ดงั ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทีมวิจยั จึงได้จดั ประชุมเพื่อระดมสมอง หาแนวทางที่จะทําให้การ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายเกิ ดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม ผลสรุ ปจากทั้งการประชุ มทีมวิจยั และการประชุ ม
ร่ วมกับผูน้ ําองค์กรต่างๆ เห็ นตรงกันว่า ควรสร้ างเครื อข่ายโดยอาศัยกิ จกรรมเป็ นตัวยึดโยงผูก
สัมพันธ์กนั โดยได้คดั เลือกในเบื้องต้น สามกิจกรรม ได้แก่ ยางพารา ปุ๋ ย ข้าวสาร
2.2 การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบนั
เนื่ องจากเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ยงั ไม่สามารถเกิดได้ครบทั้ง สามระดับ ประกอบกับ
ชุ มนุ มสหกรณ์ การเกษตรสตูล จํากัด ซึ่ งเป็ นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด ของโครงสร้ างการ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ และในขณะเดี ยวกันก็เป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายปุ๋ ย และ
ข้าวสาร ในที่น้ ี จึงสรุ ปการดําเนิ นการของเครื อข่ายเฉพาะเครื อข่ายตามโซนกิจกรรม ได้ เครื อข่าย
ปุ๋ ย ข้าวสาร และยางพารา
เครือข่ ายปุ๋ ย
รายการซื้อปุ๋ ยจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
ระหว่าง มกราคม – 31 กรกฎาคม 2549
ที่
ชื่อสหกรณ์
กระสอบ
จํานวนเงิน
1 สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จํากัด
730
390,360.00
2 สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จํากัด
4,535
2,266,360.00
3 สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จํากัด
6,052
3,133,592.00
4 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. สตูล จํากัด
2,590
1,297,510.00
5 สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จํากัด
19,885
9,296,365.00
6 สหกรณ์การเกษตรละงู จํากัด
4,695
2,379,560.00
7 สหกรณ์การเกษตรควนโดน จํากัด
9,740
5,150,917.00
8 สหกรณ์กองทุนสวนยางควนโพธิ์ จํากัด
1,880
926,530.00
9 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่านํ้าเค็มพัฒนา จํากัด
140
58,690.00
รวม
50,247
24,899,884.00
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จากตาราง พบว่า ในปั จจุบนั มีเพียงสหกรณ์ ที่เป็ นสมาชิ กเท่านั้นที่มาใช้บริ การของ
ชุมนุมฯ แต่ทางทีมวิจยั ร่ วมกับคณะกรรมการชุมนุมฯ ได้ประชุมร่ วมกันเพื่อเสนอแก้ไขข้อบังคับให้
สามารถเปิ ดรับสมาชิกสมทบ ในที่น้ ีหมายถึง องค์กรที่ไม่ได้จดทะเบ◌ยี นเข้ามาเป็ นสมาชิกชุมนุมฯ
ได้ และเพิ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อ เดือน กรกฎาคม 2549 หากเป็ นเช่นนี้จะทําให้ในอนาคต ยอดขาย
ปุ๋ ยของชุมนุมฯจะครอบคลุมไปยังกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดสตูลทั้งที่จดทะเบียน และไม่ได้จดทะเบียน
เครือข่ ายข้ าวสาร
ในปั จจุบนั อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลความต้องการบริ โภคข้าวสาร ขององค์กรต่างๆ
และกําลังดําเนิ นการประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มองค์กรต่างรับทราบ ซึ่ งคงจะดําเนินการค้าขายข้าวสาร
ได้ภายในเร็ วๆนี้
เครือข่ ายยางพารา
ผลการดําเนินการเครื อข่ายยางแผ่นรมควัน จังหวัดสตูล
เดือน/ปี
จํานวนองค์กร ปริ มาณนํ้าหนักยาง รวมจํานวนเงิน หมายเหตุ
(ตัน)
(ล้านบาท)
พฤศจิกายน/2548
15
167.02
10.29
ธันวาคม/2548
14
246.86
16.38
มกราคม/2549
13
338.07
24.09
ใกล้หมด
กุมภาพันธ์/2549
13
215.36
16.29
ฤดูกรี ดยาง

มีนาคม-พฤษภาคม/2549
มิถุนายน/2549
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กรกฎาคม/2549

12
รวม

ที่
1
2
3
4

หยุดดําเนินการ(ปิ ดฤดูการกรี ดยาง)
117.66
11.73
148.78

12.91

1,233.75

91.69

รายงานผลการรวบรวมนํ้ายางสดในจังหวัดสตูล
กลุ่ม
นํา้ หนัก (กิโลกรัม) จํานวนเงิน (บาท)
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พฒั นา
128,838.90
11,141,615.00
จํากัด
กลุ่มเกษตรกรฯ ทุ่งนุย้
223,109.00
19,180,659.00
สหกรณ์กองทุนนํ้ายางสดท่าแพ จํากัด
1,158,397.00
88,020,809.00
กลุ่มเกษตรกรฯ ควนกาหลง
ยังไม่มีขอ้ มูล
ยังไม่มีขอ้ มูล
รวม
1,510,344.90
118,343,083.00

ช่วงเริ่ มฤดู
กรี ดยางใหม่
ช่วงเริ่ มฤดู
กรี ดยางใหม่

หมายเหตุ
ข้อมูล เม.ย.-มิ.ย. 49
ข้อมูล เม.ย.-มิ.ย. 49
ข้อมูล ก.พ.-ก.ค. 49
เปิ ดดําเนินการ 27 ก.ค. 49
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2.3 วัตถุประสงค์ /เป้าหมายของเครือข่ าย
เครือข่ ายปุ๋ ย และข้ าวสาร
มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดรายจ่ายให้แก่องค์กรสมาชิก ตลอดจนสมาชิกของแต่ละองค์กร
ที่เข้าร่ วมเครื อข่าย และสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ในอนาคต
เครือข่ ายยางพารา
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เปิ ดโอกาสให้ก ลุ่ ม องค์ก รที่ ท าํ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ ยาง ได้เ ข้า มาทํา
กิจกรรมร่ วมกัน ตลอดจนเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้แก่องค์กรสมาชิก และ นําไปสู่ การกินดีอยูด่ ี
ของสมาชิกขององค์กรที่เข้าร่ วมเครื อข่ายในอนาคต
2.4 แนวทางการดําเนินการของเครือข่ าย
เครื อข่ ายตามโซนพืน้ ที่ ทีมวิจยั ได้กาํ หนดโครงสร้างไว้ สามระดับ และมีเพียงระดับ
จังหวัดที่มีโครงสร้างชัดเจน ในการดําเนิ นการต่อไปจะต้องขยายเครื อข่ายลงสู่ ระดับอําเภอ และ
ตําบล ซึ่ งจะต้องเป็ นหน้าที่ ของศูนย์ประสานงานระดับอําเภอ ได้แก่ สหกรณ์ การเกษตรในทุก
อําเภอ ต้องดําเนิ นการสร้างเครื อข่าย ประชามสัมพันธ์ให้กลุ่มองค์กรต่างๆที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของแต่ละอําเภอ รับทราบเรื่ องการเชื่อมโยงเครื อข่าย และเริ่ มดําเนิ นการเครื อข่ายโดยเสริ มกันกับ
เครื อข่ายกิจกรรมที่ได้มีการดําเนินการไปแล้ว
เครื อข่ ายปุ๋ ย และข้ าวสาร ในปั จจุบนั ชุมนุ มสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด รับหน้าที่
เป็ นศูนย์ประสานงาน แต่มีบุคลากรเพียงหนึ่งคน จึงอาจไม่สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่ องและ
มีประสิ ทธิภาพ ทางทีมวิจยั จึงเสนอให้ ชุมนุมฯ เพิ่มบุคคลากร ทั้งในด้านการตลาด และธุรการ อีก
อย่างน้อย 2 คน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการ และการตลาดของชุมนุมฯ โดยหลังจาก
นี้ มี แ ผนงานให้ ท างชุ ม นุ ม ฯเน้น การประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ กลุ่ ม องค์ก รต่ า งๆที่ ไ ม่ ไ ด้จ ดทะเบี ย น
รับทราบว่า ปัจจุบนั ทางชุมนุมฯ สามารถเปิ ดรับสมาชิกสมทบซึ่งเป็ นองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้ว
เพื่อรับสมาชิกเพิม่ เติม แล้วหลังจากนั้นจึงค่อยมุ่งเน้นการทําธุรกิจ
เครื อข่ ายยางพารา มีการทําธุ รกิจร่ วมกันอย่างชัดเจน ทั้งในส่ วนของยางแผ่นรมควัน
และนํ้ายางสด แต่สําหรับยางแผ่นดิบยังไม่ได้ดาํ เนิ นการ แต่อย่างไรก็ตามทางทีมวิจยั ร่ วมกับ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดได้วางแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย ของทั้ง สามกิจกรรมไว้ ดังต่อไปนี้
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เครือข่ ายยางพาราจังหวัดสตูล

ยางแผ่นรมควัน

ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จํากัด

โรงอัดยางก้อน
ควนโพธิ์ อ.เมือง

โรงอัดยางก้อน
นิคมพัฒนา กิ่ง อ.มะนัง

โรงอัดยางก้อน
วังใหม่ อ.ละงู

สกย. ควนโพธิ์
อ.เมือง

สกย. อุไดเจริ ญ 1
อ.ควนกาหลง

สกย. วังใหม่
อ.ละงู

สกย. บ้านควน
อ.เมือง

สกย. แป-ระ
อ.ท่าแพ

สกย. บ้านนาทอน
อ.ทุ่งหว้า

สกย. ควนโดน
อ.ควนโดน

สกย. ควนกาหลง 1
อ.ควนกาหลง

สกย. พยอมงาม
อ.ละงู

สกย.นาน้อย-ปาเต๊ะ
อ.เมือง

สกย. ควนกาหลง 2
อ.ควนกาหลง

สกย. นํ้าผุด
อ.ละงู

สกย. ควนขัน
อ.เมือง

สกย. อุไดเจริ ญ 2
อ.ควนกาหลง

สกย. วังยางทอง
อ.ทุ่งหว้า

สกย. ท่านํ้าเค็ม
อ.ท่าแพ

สกย. ตําบลสาคร
อ.ท่าแพ
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เครือข่ ายยางพาราจังหวัดสตูล

นํ้ายางสด

สกย.วังใหม่
- กลุ่มพัฒนาฯ ทุ่งใหญ่
- กลุ่มพัฒนาฯ ห้วยบ่า
- กลุ่มพัฒนาฯ นาข่าก้าวหน้า
- กลุ่มพัฒนาฯ เขาน้อย
- กลุ่มพัฒนาฯ ป่ าสว่าง
- กลุ่มพัฒนาฯ ประสานมิตร
- กลุ่มพัฒนาฯ ป่ าแก่ ม.1
- กลุ่มพัฒนาฯ ร่ วมเจริ ญทรัพย์
- กลุ่มพัฒนาฯ ถํ้าโกบ
- กลุ่มพัฒนาฯ สะพานวา

ท่าแพ
- สหกรณ์ สกย.สาคร จํากัด
- กลุ่มพัฒนาฯ ปลักจิก
- กลุ่มพัฒนาฯ พรุ ตน้ อ้อ 1
- กลุ่มพัฒนาฯ พรุ ตน้ อ้อ 2
- กลุ่มพัฒนาฯ สวนเทศ
- กลุ่มพัฒนาฯ คลองบัน 1,2,3
- กลุ่มพัฒนาฯ นาโต๊ะขุน
- กลุ่มพัฒนาฯ ปลักว้า
- กลุ่มพัฒนาฯ แป-ระ ใต้
- กลุ่มพัฒนาฯ คลองหมังใต้
- กลุ่มพัฒนาฯ ทางยาง
- กลุ่มพัฒนาฯ บนควน
- กลุ่มพัฒนาฯ บ้านมุด
- กลุ่มพัฒนาฯ วังปริ ง
- กลุ่มพัฒนาฯ สวนไทย
- กลุ่มพัฒนาฯ ปี ใหญ่
- กลุ่มพัฒนาฯ ควนนาใน

ทุ่งนุย้
- กลุ่มพัฒนาฯ เกษตรก้าวหน้า
- กลุ่มพัฒนาฯ บ่อนํ้ารอนนําโชค
- กลุ่มพัฒนาฯ ปาหนันสามัคคี
- กลุ่มพัฒนาฯ ทุ่งนุย้
- กลุ่มพัฒนาฯ ในพรุ
- กลุ่มพัฒนาฯ บ้านโตน
- กลุ่มพัฒนาฯ บ้านนํ้าหรา
- กลุ่มพัฒนาฯ บ้านค่ายรวมมิตร
- กลุ่มพัฒนาฯ บ้านบูเก็ตยามู
- กลุ่มพัฒนาฯ บ้านนาปริ ก
- กลุ่มพัฒนาฯ แร-กอด
- กลุ่มพัฒนาฯ บ้านควน

ควนกาหลง
- กลุ่มพัฒนาฯ ซอย 7
- กลุ่มพัฒนาฯ ซอย 3
- กลุ่มพัฒนาฯ ซอย 3(2)
- กลุ่มพัฒนาฯ ซอย 4
- กลุ่มพัฒนาฯ ซอย 4(2)
- กลุ่มพัฒนาฯ ซอย 6
- กลุ่มพัฒนาฯ คลองปูโล๊ะ 1
- กลุ่มพัฒนาฯ คลองปูโล๊ะ 2
- กลุ่มพัฒนาฯ ซอย 10
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เครือข่ ายยางพาราจังหวัดสตูล
ยางดิบ
(แผ่นดิบ/เศษยาง)
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
จุดรวบรวม ต.สาคร
สกก.ท่าแพ อ.ท่าแพ
จุดรวบรวม อ.ท่าแพ
จุดรวบรวม ต.เขาขาว
สกก.ละงู อ.ละงู
จุดรวบรวม ต.ห้วยไทร
สกย. นาทอน
สกก.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า
สกย. วังยางทอง
จุดรวบรวม อ.ทุ่งนุย้
สกก.ควนโดน อ.ควนโดน
จุดรวบรวม อ.ควนโดน
จุดรวบรวม ซอย 4
สกก.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

จุดรวบรวม อ.ควนกาหลง
จุดรวบรวม ต.ปาล์ม

สกก.วังใหม่ อ.ละงู
สกย.นิคมพัฒนา กิ่ง อ.มะนัง
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2.5 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จของเครือข่ าย
ในการสร้างเครื อข่ายของทีมวิจยั ตลอดหนึ่ งปี มีปัจจัยหลายประการในการจะสร้าง
เครื อข่ายให้ประสบความสําเร็ จในจังหวัดสตูล หากพิจารณาในภาพรวมอาจสรุ ปได้ว่า เครื อข่าย
ยางพารา มี ความสําเร็ จ ในระดับหนึ่ ง อาจเป็ นเพราะว่า ประการที่หนึ่ ง คื อ ทุนเดิ ม กล่าวคื อ
ยางพารา เป็ นธุรกิจที่สหกรณ์กองทุนสวนยาง หรื อกลุ่มรวบรวมนํ้ายาง ต่างๆ มีประสบการณ์ และ
ความรู ้ความสามารถอยูแ่ ล้วเป็ นทุนเดิม จึงทําให้ง่ายต่อการเชื่อมโยง ประกอบกับมี ชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยางสตูล จํากัด มารองรับการบริ หารจัดการเครื อข่ายอยู่แล้ว ประการที่สอง เป็ นการ
ผลักดันของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล ตลอดจนผูว้ ่าราชการจังหวัดสตูล เล็งเห็นถึงประโยชน์
จากการเชื่อมโยงเครื อข่าย ตลาดกลางยางพารา จึงได้อนุ มตั ิงบประมาณทั้งในปี 2548 และ 2549
รวมกันกว่า สี่ ลา้ นบาท เพื่อมาพัฒนาศักยภาพของเครื อข่าย ทําให้เครื อข่ายมี ความเข้มแข็งและ
สามารถยกระดับคุณภาพการผลิตยางพารา รวมถึงประสิ ทธิภาพทางการตลาด ประการที่สาม เป็ น
ปั จจัยที่สาํ คัญที่สุด นัน่ ก็คือผูน้ าํ องค์กร ซึ่ งจากการประชุมเครื อข่ายหลายๆ ครั้ง ทีมวิจยั สังเกตเห็น
ภาวะผูน้ าํ และความกระตือรื อร้นในการสร้างเครื อข่ายร่ วมกัน ผูน้ าํ ทุกท่านต่างเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์
และมีใจเสี ยสละ ตลอดจนพร้อมที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลง ปั จจัยเหล่านี้ นาํ ไปสู่ การสร้างเครื อข่าย
ที่ประสบผลสําเร็ จ และเกิดผลประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
3. บทบาทของเครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้ จากการวิจัยกับการแก้ ปัญหาความยากจน
โดยที่ เ กษตรกรนํา นํ้า ยางมาส่ งที่ ก ลุ่ มที่ อ ยู่ใ กล้ที่สุด ไม่ จ าํ เป็ นต้อ งขนส่ งนํ้า ยางไปยัง
โรงงานโดยตรง ทํา ให้ป ระหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยลงไป นอกเหนื อ ราคาที่ ทางผูซ้ ้ื อ ให้เ พิ่ ม ในฐานะที่
สามารถส่ งมอบนํ้ายางสดปริ มาณมากเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 2 บาท เดิมเกษตรกรชาวสวนยางมี
จํานวนน้อยที่รับประโยชน์จากการรวมตัว อนาคตก็น่าจะขยายตัวคลุมพื้นที่ได้ทวั่ ทั้งจังหวัด
ส่ วนยางแผ่นรมควันที่สามารถรวบรวมได้ปริ มาณมากก็สามารถขายให้ทางโรงงานในราคา
ที่สูงขึ้นประมาณกิโลกรัมละ 0.30 สตางค์ ซึ่งส่ วนนี้ส่งผลตรงให้เกษตรกรขายได้ราคาสู งขึ้น และ
ยังได้รับปันผลจากสหกรณ์ที่ตนสังกัด ที่สามารถมีผลประกอบการกําไรเพิ่มขึ้น
สําหรับปุ๋ ยที่ซ้ือร่ วมกันก็จะทําให้ตน้ ทุนต่อกระสอบลดลงประมาณ 5-10 บาทต่อกระสอบ
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกรได้ส่วนหนึ่ง
คณะวิจยั เชื่อมัน่ ว่า เมื่อเกษตรกรเรี ยนรู ้ประโยชน์ที่เกิดจากการรวมตัวกัน ย่อมสร้างความ
มัน่ ใจ และเกิดความศรัทธาที่จะหาทางร่ วมมือกันยิง่ ๆขึ้น ทัศนะคติดงั กล่าวย่อมทําให้เครื อข่ายเกิด
โอกาสในการทําธุรกรรมร่ วมกันเพิ่มขึ้นได้
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4. ผลลัพธ์ ของการทําวิจัย
4.1 ผลการวิจัยเมื่อเทียบกับแผนพร้ อมทั้งเหตุผลทีไ่ ม่ สามารถบรรลุผลได้ ตามแผน
การวิจยั ครั้ งนี้ คาดว่าเครื อข่ายจะสามารถดําเนิ นงานได้ตามโครงสร้างเครื อข่ายตามโซน
พื้นที่ แต่ผลที่ได้สามารถดําเนิ นการได้เพียงกิจกรรมเดียว คือ การซื้ อปุ๋ ยร่ วมกัน ส่ วนกิจกรรมซื้ อ
ข้าวสารร่ วมกัน และรวบรวมยางแผ่นดิบรมควันยังไม่สามารถดําเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
ผลการดําเนิ นการที่นอกเหนื อจากแผน คือ การสร้างเครื อข่ายตามกิ จกรรม ซึ่ งสามารถ
ดําเนินการได้ผลเป็ นอย่างดี ทั้งการรวบรวมยางแผ่นรมควัน และนํ้ายางสด
4.2 ปัญหา และอุปสรรค
ปั ญหาและอุปสรรในการดําเนินการวิจยั มีดงั นี้
1) ทีมวิจยั ไม่ได้ทาํ การประสานงานกับหน่ วยราชการอื่นในพื้นที่ เช่น พัฒนา
ชุมชนจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล เป็ นต้น ทําให้บางกลุ่มองค์กรไม่ได้รับข่าวสารการเข้า
ร่ วมเครื อข่าย
2) องค์กรที่ทาํ หน้าที่เป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายระดับจังหวัด มีศกั ยภาพค่อนข้าง
น้อย ขาดทั้งสถานที่ อุปกรณ์ และกําลังคน
3)
สหกรณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนถ่ายกรรมการ ทําให้ช่วงเวลาทําแผนงานสู่
ภาคปฏิบตั ิติดขัด ชะงักงัน เพราะกรรมการอย่างให้รอกรรมการชุดใหม่
4) ระยะเวลาดําเนินโครงการเครื อข่าย ระยะเวลา 1 ปี สั้นเกินไป

4.3 ประโยชน์ ทนี่ ักวิจัยและทีมวิจัยได้ รับ
4.3.1 ความรู้ใหม่
1) เรี ยนรู ้จากความไม่สาํ เร็ จของรู ปแบบโครงสร้างเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ การจะ
ขับเคลื่อนเครื อข่ายทั้งจังหวัดจะต้องมีศูนย์ประสานงานเครื อข่ายที่มีศกั ยภาพ
2) การขาดการประสานงานกับส่ วนราชการที่กาํ กับดูแลองค์กรชุมชนในพื้นที่ ทํา
ให้การสร้ า งเครื อข่ า ยก้า วหน้าล่ าช้า และอาจมี ป ระสิ ทธิ ภ าพตํ่า กว่า การเข้ามามี ส่ ว นร่ วมสร้ า ง
เครื อข่ายจากส่ วนราชการทุกภาคส่ วนที่ทาํ งานร่ วมกับองค์กรในชุมชน
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4.3.2 ประสบการณ์ ทนี่ ักวิจัยได้ รับ
1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมวิจยั และข้าราชการในสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดสตูล ผูน้ าํ องค์กรชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ เป็ นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างเครื อข่าย
2) การมีส่วนร่ วมด้านความคิดเห็น การออกแบบขั้นตอนการดําเนิ นงาน โดย
ผูน้ าํ สหกรณ์และองค์กรชุมชน จะนําไปสู่ ภาคปฏิบตั ิการเป็ นไปได้ราบรื่ น
3) การจะใช้โครงสร้างแบบโซนพื้นที่ หรื อนําโครงสร้างกิจกรรมในการสร้าง
เครื อข่าย ก็น่าจะได้รับความสําเร็ จได้ท้ งั สองรู ปแบบ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ศักยภาพขององค์กร การสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เป็ นต้นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว
4) เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดได้เรี ยนรู ้ถึงกระบวนการทําวิจยั แบบ
การมีส่วนร่ วม ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มสหกรณ์ยงิ่ ๆ ขึ้น
4.4 ประโยชน์ ทอี่ งค์ กรประชาชนทีเ่ ข้ าร่ วมเครือข่ ายได้ รับ
1) ทําให้ผนู ้ าํ องค์กรฯเกิดการตื่นตัว และตระหนักถึงประโยชน์จากการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ทั้งนี้ สังเกตได้จากการเข้าร่ วมประชุ ม และการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ นอย่างจริ งจัง
ตลอดระยะเวลาการจัดประชุม
2) ผูน้ าํ องค์กรฯมองเห็นถึงโอกาสใหม่ๆในการทําธุรกรรมเพิ่มเติม อาทิ การแปลงสภาพนํ้า
ยางสดให้เป็ นนํ้ายางข้น/ก้อน เพื่อยืดอายุน้ าํ ยาง และสามารถส่ งขายต่างประเทศได้
3) โอกาสในการขยายธุรกิจขององค์กรฯ เช่น การที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
แก้ขอ้ บังคับเพื่อให้องค์กรทุกประเภททั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสามารถมาเป็ นสมาชิ ก
สมทบได้ ทําให้ชุมนมฯมีโอกาสขยายธุรกิจได้เพิ่มขึ้นอีกเป็ นจํานวนมาก
4) องค์กรฯมีการตื่นตัวที่จะปรับโครงสร้างการบริ หาร เพื่อรองรับการเข้าร่ วมเครื อข่าย
และเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการเชื่อมโยงเครื อข่ายต่อไปในอนาคต
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4.5 ข้ อเสนอแนะ
4.5.1 การปรับปรุ งกระบวนการวิจยั การวิจยั สร้างความเชื่อมโยงเครื อข่ายควรมีระยะเวลา
ตํ่าสุ ด 2 ปี การออกแบบโครงสร้างองค์กรบริ หารเครื อข่ายควรเลือกองค์กรที่มีความเข้มแข็ง และมี
ศักยภาพในการทําหน้าที่ประสานงานเครื อข่าย
4.5.2 การออกแบบโครงสร้างจะต้องนําสู่ ภาคปฏิบตั ิ และมีการปรับแก้ระบบกลไก ของ
โครงสร้างที่ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม คล่องตัว ง่ายต่อการปฏิบตั ิตาม เกิดผลประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย และ
โปร่ ง ใส เรื่ อ งเหล่ า นี้ ควรจะต้อ งทํา การวิ จ ัย ด้ว ยการติ ด ตามประเมิ น ผล ปรั บ แก้ใ ห้ ค รบ
กระบวนการ PDCA แต่ปัจจุบนั ทําได้แค่ PD ยังขาด C และ A
4.5.3 การวิจยั ขยายเครื อข่ายให้ครอบคลุมองค์กรต่างๆ ทั้งหมดในพื้นที่จงั หวัด
4.5.4 ควรมีการทําวิจยั เพิม่ ศักยภาพของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพัทลุง จํากัด
4.6 สรุ ปผลทีเ่ กิดขึน้ จากการทําวิจัย
4.6.1 เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างข้าราชการ และผูน้ าํ องค์กรชุมชน และทุกฝ่ ายมีความ
ตื่นตัว
4.6.2 ทําให้ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จํากัด มีความมัน่ ใจในการดําเนินงาน และ
สามารถรวบรวมยางแผ่นรมควันเพิม่ ขึ้นอย่างมาก
4.6.3 เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ หารงานในองค์กรแล้ว ดังนี้
1) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด ทําหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายปุ๋ ย
ข้าวสาร และยางแผ่น
2) ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จํากัด ทําหน้าที่ศูนย์ประสานงานรวบรวม
ผลผลิตยางแผ่นรมควัน และซื้อนํ้ากรดมาจําหน่ายแก่สมาชิก
3) กลุ่มรับซื้อนํ้ายางสดมีการขยายฐานสมาชิกเพิ่มขึ้น
4) ตั้งกลุ่มรับซื้อนํ้ายางสดเพิ่มอีกหนึ่งกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรรับซื้อนํ้ายางสด
5) กลุ่มรับซื้อนํ้ายางสดทั้งสี่ แห่ง ทําการตลาดร่ วมกัน
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บทคัดย่ อ
กรอบทิศทางในการทําวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดสตูล คณะผูว้ ิจยั
พิจารณาเห็นว่าการจะขับเคลื่อนเครื อข่ายจะต้องมีเจ้าภาพ นัน่ คือ ต้องมีศูนย์ประสานงานเครื อข่าย
การจัดเวทีเพื่อให้ผนู ้ าํ องค์กรได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทรรศนะ ความรู ้ ตลอดจนร่ วมกัน
แสวงหาแนวทางสร้างเครื อข่าย คณะผูว้ ิจยั พยายามใช้แนวทางการมีส่วนร่ วมอย่างกว้างขวาง การ
ให้เกียรติระหว่างกัน เคารพซึ่งกันและกันมากที่สุด
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทํายิง่ มากก็ยงิ่ เป็ นผลดี เพราะเวทีเปิ ดโอกาสสร้างความคุน้ เคย
สนิทสนมอันนําไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจ พัฒนาไปเป็ นมิตรภาพ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้
แสดงความสามารถ ถ่ายทอดประสบการณ์ ทําให้เกิดการยอมรับระหว่างกัน คณะผูว้ จิ ยั พบว่า
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จําเป็ นต้องมีขอ้ มูลพื้นฐาน การส่ งเสริ มบรรยากาศให้เกิดการ
แสดงออกอย่างเป็ นกันเอง แล้วการแสวงหาแนวทางของกลุ่มจะเป็ นไปได้ดว้ ยดี กระบวนการจัด
กิจกรรมจําเป็ นต้องเตรี ยมฝ่ ายเลขานุการกลุ่มสนับสนุนด้านการจดบันทึก จัดทํารายงานกลุ่มให้
เรี ยบร้อยและรวดเร็ ว นอกจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบรรดาผูน้ าํ คณะผูว้ ิจยั ยังได้ลง
พื้นที่เพื่อพบปะผูน้ าํ ทั้งรายบุคคล กลุ่มย่อย และผูน้ าํ ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ประสานความเข้าใจ สนับสนุนการดําเนินงานในรู ปเครื อข่าย
ในการนํารู ปแบบโครงสร้างสู่ ภาคปฏิบตั ิ
จําเป็ นต้องกําหนดแนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิ เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องมีความเขาใจตรงกัน และผลที่เกิดจากการวิจยั ครั้งนี้ คือ เกิดศูนย์
ประสานงานเครื อข่ายระดับจังหวัด ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสตูล จํากัด ซึ่งจะทํา
หน้าที่ศูนย์ประสานงานด้านการเงิน จัดหาข้าวสาร และปุ๋ ยมาจําหน่าย ตลอดจนรวบรวมยางแผ่น
ดิบ สําหรับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสตูล จํากัด ทําหน้าที่ศูนย์กลางรวบรวมยางแผ่น
รมควัน และศูนย์ประสานงานรวบรวมนํ้ายางสด โดยมีกลุ่มรับซื้อนํ้ายางสดจํานวน 4 จุด
ครอบคลุมทัว่ จังหวัด
การรวมตัวเป็ นเครื อข่ายเกิดมูลค่าเพิ่ม ด้วยการทําให้เกษตรกรลดต้นทุนการซื้อปุ๋ ยลงเฉลี่ย
กระสอบละ 5-10 บาท ขายนํ้ายางสดได้ราคาเพิ่มขึ้น กิโลกรัมละ 2 บาท และขายยางแผ่นรมควัน
ด้วยต้นทุนที่ต่าํ ลง ประมาณกิโลกรัมละ 0.30 สตางค์ สมาชิกที่คา้ ขายร่ วมกันยังได้รับปันผล และ
เฉลี่ยคืนกลับจากสหกรณ์เมื่อสิ้ นปี อีกด้วย

Abstract
The conceptual framework of this research is tried to establish network coordination
center, discussion for exchange knowledge, idea and experience among local leaders,
including the encourage people‘s participation and mutual acceptation.
Sharing experince from workshop make the chance for people to trust and reliable in
their community and also, opportunity to show their abilities, transfer their
experiences toward acceptation.
In this research methodology, There was founded that organizing workshop for
sharing experience is necessary to have based line data, clear step of working, good
climate, and enforcement in people’s expression. In addition, researcher would like to
visited local leader in both individual and group, and local government for crease
understanding and supporting network.
Inducing the pattern of network to practice, it is necessary to determine guideline and
step of working for mutual understanding. The result of this study is establishment of
network coordination center at province level as Satun agricultural cooperation with
it’s responsibility as finance coordination, providing rice and fertilizer and also, the
collection of Rubber Unsmoking Sheet. For Satun Rubber replanting aid fund
cooperative association, It’s role is the center of Rubber smoking sheet(RSS) and
latex concentrate collection .with four stations coverage province.
The profitability of network are able to decrease cost of production as fertilizer, labor
cost, and pesticide and able to increase income by with sell more product price. It is
indicated that networking activity useful for improve quality of life toward increase
well-being in community.

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นจังหวัดสตูล
ประวัติความเป็ นมาของจังหวัดสตูลในสมัยก่อนกรุ งศรี อยุธยา และสมัยกรุ งศรี อยุธยาไม่ปรากฏ
หลักฐานกล่าวไว้ ณ ที่ใด สันนิษฐานว่าในสมัยนั้น ไม่มีเมืองสตูล คงมีแต่หมู่บา้ นเล็ก ๆ กระจัดกระจายอยู่
ตามที่ราบใกล้ฝั่งทะเล ในสมัยต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ สตูลเป็ นเพียงตําบลหนึ่ งอยู่ในเขตเมืองไทรบุร◌ี
ฉะนั้นประวัติความเป็ นมาของจังหวัดสตูลจึงเกี่ยวข้องกับเรื่ องราวของเมืองไทรบุรี
ในปี พ.ศ.2381 พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้โปรดให้ “สตูล” ขึ้นกับมณฑลไทรบุรี
ครั้นปี พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้จดั เมืองปลิสรวมเข้าไปอีกหนึ่ ง
เมือง กระทัง่ ปี พ.ศ.2451 อังกฤษยึดไทรบุรีกบั ปลิสให้ไปอยูก่ บั มาเลเซีย เมืองสตูลได้แยกจากเมืองไทรบุรี
อย่างเด็ดขาด ตามหนังสื อสัญญาไทยกับอังกฤษเรื่ องปั กปั นเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมาลายู ซึ่ ง
ลงนามกันที่กรุ งเทพ ฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2452) จากหนังสื อสัญญานี้ ยงั ผลให้ไทรบุรี
และปลิสตกเป็ นของอังกฤษ ส่ วนสตูลคงเป็ นของไทยสื บมาจนถึงปั จจุบนั เมือปั กปั นเขตแดนเสร็ จแล้ว
ได้มีพระราชโองการโปรดให้เมืองสตูลเป็ นเมืองจัตวาอยูใ่ นเขตมณฑลภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม ร.ศ. 128
(พ.ศ. 2453)
ในปี พุทธศักราช 2475 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองตามระบบประชาธิ ปไตย เมืองสตูล
ก็มีฐานะยกเป็ นจังหวัดหนึ่ งอยู่ในราชอาณาจักรไทยสื บต่อมาจนถึงกระทัง่ ทุกวันนี้ คําว่า สตูล มาจาก
ภาษามาลายูวา่ สโตย แปลว่ากระท้อน อันเป็ นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ข้ ึนชุกชุมอยูใ่ นพื้นที่เมืองนี้ ซึ่งต่อมาได้รับ
การตั้งสมญานามเป็ นภาษามาลายูว่า “นครสโตยบําบังสการา” หรื อแปลเป็ นภาษาไทยว่า สตูล เมืองแห่ ง
พระสมุทรเทวา และจังหวัดสตูลมีคาํ ขวัญว่า
“ตะรุเตา ไก่ดาํ จําปาดะ คนใจพระ งามเลิศ เชิดสตูล”
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1.1.1 สภาพทัว่ ไปของจังหวัดสตูล
1.1.1.1 ทีต่ ้งั และอาณาเขต
จังหวัดสตูลตั้งอยู่สุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่ งทะเลอันดามัน มี เนื้ อที่ประมาณ
2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 1,754,701 ไร่ เป็ นลําดับที่ 63 ของประเทศ และลําดับที่ 12 ของ
ภาคใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศใต้
ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียโดยมีเทือกเขาบรรทัด และ
สันคาราคีรีเป็ นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดอื่น ๆ
และประเทศมาเลเซีย

แผนภาพที่ 1 แผนที่จงั หวัดสตูล
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1.1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ ไป พื้นที่ของจังหวัดทางด้านทิศเหนื อ และด้านทิศตะวันออกเป็ นภูเขา
สลับซับซ้อน เทือกเขาที่สาํ คัญคือ เทือกเขานครศรี ธรรมราช ซึ่ งทอดตัวยาวลงจากทางทิศเหนื อไปจด
เทือกเขาสันกาลาคีรี ทําให้พ้ืนที่ของจังหวัดลาดเอียงไปทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ ลงสู่ ทะเลอัน
ดามัน มีที่ราบผืนแคบ ๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล และมีป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งทะเล จังหวัดสตูลไม่มี
ลํานํ้า ขนาดใหญ่ไหลผ่าน คงมีแต่ลาํ นํ้าสั้นๆ ที่มีตน้ นํ้าเกิดจากทิวเขาทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก
1.1.2 สภาพทางการปกครอง
1.1.2.1 การแบ่ งเขตการปกครอง
จังหวัดสตูลแบ่งการปกครองออกเป็ น 6 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 36 ตําบล 277 หมู่บา้ น 6 เทศบาล
35 อบต. ประกอบด้วย

แผนภาพที่ 2 แผนภาพการแบ่งเขตการปกครองในพื้นที่จงั หวัดสตูล
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ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งเขตการปกครองในจังหวัดสตูล
การแบ่งเขตการปกครอง
อําเภอ/กิ่งอําเภอ
เทศบาล
เทศบาล
ตําบล
หมู่บา้ น
เมือง
ตําบล
1. อําเภอเมือง
12
69
1
2
2. อําเภอควนโดน
4
31
1
3. อําเภอควนกาหลง
3
32
4. อําเภอท่าแพ
4
30
5. อําเภอละงู
6
61
1
6. อําเภอทุ่งหว้า
5
35
1
7. กิ่งอําเภอมะนัง
2
19
รวม
36
277
1
5

อบต.
11
4
3
4
6
5
2
35

ที่มา : ที่ท ํ าการปกครองจังหวัดสตูล

1.1.2.2 การบริหารราชการ
จังหวัดสตูล มีรูปแบบการปกครองและการบริ หารราชการแผ่นดิน 3 รู ปแบบ คือ
1. การบริ หารราชการส่ วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่ วนกลาง ซึ่งตั้งหน่วยงาน
ในพื้นที่จงั หวัด จํานวน 55 หน่วยงาน
2. การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค จัดรู ปแบบการปกครองและการการบริ หารราชการ
ออกเป็ น 2 ระดับ คือ
2.1 ระดับจังหวัดประกอบด้วย ส่ วนราชการประจําจังหวัด จํานวน 27 หน่วยงาน
2.2 ระดับอําเภอประกอบด้วย 6 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 36 ตําบล 277 หมู่บา้ น
3. การบริ หาราชการส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง
5 เทศบาลตําบล และ 35 องค์การบริ หารส่ วนตําบล
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1.1.3 สภาพทางสั งคม
1.1.3.1 โครงสร้ างประชากร
จังหวัดสตูลมีจาํ นวนประชากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 รวมทั้งสิ้ น 277,865 คน เป็ นชาย
138 ,515 คน หญิง 139,350 คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองสตูล อําเภอที่มีประชากร
หนาแน่นมากที่สุด คือ อําเภอละงู 168.08 คน/ตร.กม. รองลงมาได้แก่ อําเภอเมืองสตูล 126.53 คน/ตร.กม.
และอําเภอท่าแพ 119.39 คน/ตร.กม. นอกจากนี้ ประชากรของจังหวัดสตูลยังสามารถแยกเป็ นรายอําเภอ
ได้ ดังนี้
ตารางที่ 2 จํานวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ปี 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
จํานวนประชากร(คน)
ความหนาแน่น
อําเภอ/กิ่งอําเภอ
จํานวนครัวเรื อน
ประชากร/ตร.กม.
ชาย
หญิง
รวม
1. อําเภอเมือง
18,461
126.53
50,041
51,516
101,557
2. อําเภอละงู
14,247
168.08
31,838
32,095
63,933
3. อําเภอควนกาหลง
8,266
55.51
14,914
14,624
29,538
4. อําเภอท่าแพ
6,127
119.39
12,495
12,496
24,991
5. อําเภอควนโดน
3,936
102.13
11,233
11,319
22,552
6. อําเภอทุ่งหว้า
4,325
45.75
10 ,463
10,220
20,683
7. กิ่งอําเภอมะนัง
3,906
69.55
7,531
7,080
14,611
รวม
59,268
98.97
138,515
139,350
277,865
ที่มา : ที่ทาํ การปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
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1.1.4 สภาพทางเศรษฐกิจ
1.1.4.1 ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสตูล ในปี 2547 มีมูลค่าประมาณ 20,260 ล้านบาท เป็ นอันดับที่ 13
ของภาคใต้และอันดับที่ 58 ของประเทศ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคเกษตรมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 47.7
รองลงมา เป็ นรายได้นอกภาคเกษตร ซึ่ งอยูใ่ นสาขาการผลิตอุตสาหกรรม ร้อยละ 13.1 และสาขาการขาย
ส่ ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรื อน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.1 ปี 2547 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ประมาณ 73,700 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2546
ประมาณ 6,814 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.2
1.1.4.2 การเกษตร
ปี 2549 จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่การเกษตรทั้งสิ้ น 671,480 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 38.26 ของพื้นที่ท้ งั หมด
(พื้นที่ท้ งั หมด 1,754,701 ไร่ ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.72 ผูป้ ระกอบอาชีพการเกษตร จํานวน 92,662 คน
ครัวเรื อนเกษตรกร จํานวน 46,152 ครัวเรื อน พืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ได้แก่
1. ยางพารา มีพ้นื ที่ปลูกมากที่สุด คือมีพ้นื ที่ปลูกรวม 431,828 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 64.30 ของพื้นที่
ทําการเกษตรทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.34 ผลผลิตรวม 78,752 ตัน มูลค่ารวม 5,512.64 ล้านบาท โดยมี
พื้นที่ปลูกกระจายอยูท่ ุกอําเภอ
2. ปาล์มนํ้ามัน มีพ้ืนที่ปลูกเป็ นอันดับสองรองจากยางพารา คือมีพ้ืนที่ปลูก 98,197 ไร่ คิดเป็ น
ร้อยละ 14.92 ของพื้นที่ทาํ การเกษตรทั้งหมด พื้นที่ลดลงร้อยละ 14.02 จํานวนเกษตรกรผูป้ ลูก 2,630 ราย
ผลผลิตรวม 236,474.6 ตัน มูลค่าผลผลิต 468.51 ล้านบาท มีพ้ืนที่ปลูกทุกอําเภอ โดยกิ่งอําเภอมะนังมี
พื้นที่ปลูกมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 44.70 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด รองลงมาร้อยละ 34.5 มีพ้ืนที่ปลูกใน
อําเภอควนกาหลง อําเภอเมืองสตูล มีพ้นื ที่ปลูกปาล์มนํ้ามันน้อยที่สุด คือร้อยละ 2.7 ของพื้นที่ปลูกปาล์ม
ทั้งจังหวัด
3. ข้าว ประกอบด้วย
3.1 ข้าวนาปี พื้นที่ปลูกเป็ นอันดับสาม คือมีพ้นื ที่ปลูก 77,850 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 11.59 ของ
พื้นที่การเกษตรทั้งหมด ผลผลิตข้าวเปลือกรวม 23,744 ตัน ปั จจุบนั เกษตรกรเลิกอาชีพการทํานามากขึ้น
ทําให้พ้ืนที่การทํานาลดลงร้อยละ 7.43 พื้นที่ปลูกส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นพื้นที่อาํ เภอละงู อําเภอเมืองสตูล
และอําเภอควนโดน ตามลําดับ
3.2 ข้าวนาปรัง เนื้อที่ปลูก 700 ไร่ พื้นที่ปลูก เขตชลประทาน และเขตสู บนํ้าไฟฟ้ าในพื้นที่
อําเภอควนโดน 500 ไร่ และอําเภอเมืองสตูล 200 ไร่ ผลผลิตข้าวเปลือกนาปรัง 315 ตัน มูลค่ารวม 1.575
ล้านบาท
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4. ไม้ผล การทําสวนผลไม้ในจังหวัดสตูลจะเป็ นสวนรายย่อยที่มีพ้ืนที่สวนขนาดเล็ก 1-5 ไร่ มี
พื้นที่ปลูกรวม 33,735 ไร่ พื้นที่ปลูกมีอยูท่ วั่ ไปทุกอําเภอ ชนิดไม้ผลที่นิยมปลูก ได้แก่ เงาะ ลองกอง
มังคุด ทุเรี ยน ส้มโอ เป็ นต้น
4.1 เงาะโรงเรี ยนพื้นที่ปลูกรวม 7,913 ไร่ ผลผลิตรวม 11,461.7 ตัน มูลค่ารวม 62.33 ล้านบาท
4.2 ลองกอง พื้นที่ปลูกรวม 7,350 ไร่ ผลผลิตรวม 6,477.2 ตัน มูลค่ารวม 129.54 ล้านบาท
4.3 มังคุด พื้นที่ปลูกรวม 3,821 ไร่ ผลผลิตรวม 1,096.3 ตัน มูลค่ารวม 12.1 ล้านบาท
4.4 ส้มโอ พื้นที่ปลูกรวม 2,388 ไร่ ผลผลิตรวม 3,528 ตัน มูลค่ารวม 16.8 ล้านบาท
ตารางที่ 3 แสดงปริ มาณมูลค่าการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของจังหวัดสตูล ปี 2544 – 2548
ยางพารา
ปาล์มนํ้ามัน
ข้าวนาปี
เนื้อที่
ปริ มาณ
เนื้อที่
ปริ มาณ
เนื้อที่
ปริ มาณ
ปี เพาะปลูก
เพาะปลูก
ผลผลิต
เพาะปลูก
ผลผลิต
เพาะปลูก
ผลผลิต
(ไร่ )
(ตัน)
(ไร่ )
(ตัน)
(ไร่ )
(ตัน)
2544
209,732
52,223
69,308
171,121.0
89,644
27,333
2545
377,996
75,282
101,145
192,323.0
97,256
39,420
2546
361,301
82,971
103,912
200,735.0
78,989
32,549
2547
430,328
78,479
104,477
201,809.0
84,100
25,359
2548
431,828
78,752
98,197
236,474.6
77,850
23,744
ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

1.1.4.3 การประมง
จังหวัดสตูลมีพ้นื ที่ทางทะเลโดยประมาณ 1,118.986 ตร.กม. หรื อ 699,366.25 ไร่ ในปี พ.ศ. 2548
มีผปู ้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านการประมงในหลากหลายกิจกรรม ส่ วนใหญ่จะทําการประมง-ทะเล
และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ คิดเป็ นมูลค่า ในปี 2548 ประมาณ 5,759.2 ล้านบาท
1. การประมงทะเล จังหวัดสตูลมีเรื อประมง 3,762 ลํา ผลผลิตสัตว์น้ าํ ประมาณ 96,600 ตัน
คิดเป็ นมูลค่า 2,415 ล้านบาท เป็ นเรื อไม่มีเครื่ องยนต์เรื อ 159 ลํา เรื อมีเครื่ องยนต์นอกเรื อ 2,839 ลํา และ
เรื อมีเครื่ องยนต์ในเรื อ 913 ลํา ในจํานวนเรื อประมง 913 ลํา จะเป็ นเรื อประมงขนาดกลางที่มีระวาง
บรรทุก (ตันกรอส) 10-46 ตันกรอส จํานวน 237 ลํา รองลงมาเป็ นเรื อประมงขนาดเล็กที่มีระวางบรรทุก
น้อยกว่า 10 ตันกรอส มี 659 ลํา ที่เหลือเป็ นเรื อประมงขนาดใหญ่ที่มีระวางบรรทุก 50 ตันกรอส มีเพียง
17 ลํา
2. การประมงนํ้าจืด มีเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ าํ ในบ่อ ร้อยละ 90 เป็ นการเพาะเลี้ยงเพื่อการบริ โภค
ภายในครัวเรื อน และเป็ นรายได้เสริ ม กิจกรรมการประมงนํ้าจืดแบ่งออกเป็ นสองส่ วน คือการจับจาก
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แหล่งนํ้าธรรมชาติ ในปี 2548 มีการจับสัตว์น้ าํ จืด ขึ้นมาบริ โภคปริ มาณ 80 ตัน คิดเป็ นมูลค่าประมาณ
2.0 ล้านบาท (มีปลาดุก,ปลาตะเคียน, ปลาหมอ) สัตว์น้ าํ จืดที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล
ตารางที่ 4 แสดงปริ มาณและมูลค่าสัตว์น้ าํ จังหวัดสตูล ปี 2543 – 2548
ปลานํ้าจืด
ปลาทะเล
ปี
ปริ มาณ
มูลค่า
ปริ มาณ
มูลค่า
(ตัน)
(ล้านบาท)
(ตัน)
(ล้านบาท)
2543
102
2.4
120,445
1,270
2544
136
2.7
120,905
1,260
2545
124
2.5
122,800
1,474
2546
104
2.1
102,443
1,537
2547
106
2.6
97,100
1,942
2548
80
2.0
96,600
2,415

กุง้ ทะเล
ปริ มาณ
มูลค่า
(ตัน)
(ล้านบาท)
8,160
1,720
7.905
1,699
9,304
2,385
4,200
840
7,588
1,034
18,745
2,756

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

1.1.4.3 อุตสาหกรรม
จังหวัดสตูลมีการประกอบกิจการอุตสาหกรรมน้อย เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ โดยมี
โรงงานอุตสาหกรรม 245 โรงงาน คนงาน 3,957 คน เป็ นชาย 2,297 คน หญิง 1,660 คน ใช้เงินลงทุน
ทั้งสิ้ น 2,067,844,412 ล้านบาท
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนโรงงานและคนงานในจังหวัดสตูล ปี 2544 – 2548
จํานวนคนงาน ( คน )
จํานวนโรงงาน กําลังการผลิต จํานวนเงินทุน
ปี
( โรง )
(แรงม้า)
(ล้านบาท)
ชาย
หญิง
รวม
2544
203
56,968.80
1,614.37
1,720
1,433
3,153
2545
228
61,774.00
1,182.99
1,844
1,473
3,317
2546
231
64,762.30
1,759.92
1,959
1,503
3,462
2547
231
64,762.30
1,899.20
2,000
1,525
3,525
2548
245
80,211.08
2,067.84
2,297
1,660
3,957
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
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1.2 กลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพัทลุงก่อนเข้ าโครงการ
1.2.1 ภาพรวมข้ อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปขององค์ กรประชาชนในจังหวัดสตูล
ตารางที่ 6 ข้อมูลองค์กรประชาชนในจังหวัดสตูลปี 2548
ประเภท
จํานวนองค์ กร
(แห่ ง)

สมาชิก
(คน)

จํานวนสิ นทรัพย์
รวม (ล้ านบาท)

กลุ่มจดทะเบียน

66

40,134

2,250.75

สหกรณ์
- ชุมนุมสหกรณ์
- สหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์กองทุนสวนยาง
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- สหกรณ์ร้านค้า
- สหกรณ์บริ การ
- สหกรณ์ประมง
กลุ่มเกษตรกร

47
2
11
18
6
2
6
2
19

38,741
28 (สหกรณ์)
16,570
2,388
5,746
571
13,407
59
1,393

2,248.82
3.3
440.8
23.5
1,602.1
1.2
177.9
0.02
1.93

1,095

65,557

344. 16

235
92
34
53
24
282
111
264
1,161

18,156
2,112
462
2,079
609
40,353
1,786
105,691

27.69
4.36
0.21
3.10
1.25
307.55
2,250.75

กลุ่มไม่ จดทะเบียน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
กลุ่มยุวชนเกษตรกร
กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพ
กลุ่มสตรี สหกรณ์
กองทุนหมู่บา้ น
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่ม OTOP
รวม

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล และสํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ปี 2548
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ปั จจุบนั มีองค์กรประชาชนทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนทั้งสิ้ น 1,161 แห่ ง โดยมีจาํ นวน
องค์กรที่จดทะเบียนร้อยละ 5.68 (66 แห่ ง) ในขณะที่องค์กรที่ไม่จดทะเบียนมีร้อยละ 94.32 (1,095 แห่ ง)
ซึ่ งจากตารางแสดงให้เห็นว่า สําหรับกลุ่มจดทะเบียนจํานวนสหกรณ์กองทุนสวนยางมีจาํ นวนมากที่สุด
คือ 18 แห่ ง รองลงมาสหกรณ์การเกษตร 11 แห่ ง อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับจํานวนสิ นทรัพย์แล้ว พบว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์มีสินทรัพย์มากที่สุดคือ 1,602.1 ล้านบาท ส่ วนสหกรณ์การเกษตรนั้นมีสินทรัพย์รอง
จากสหกรณ์ ออมทรั พย์ แต่ก็มีสมาชิ กมากที่สุด คือมีถึง 16,570 คน สําหรับกลุ่มไม่จดทะเบียนพบว่า
กองทุนหมู่บา้ นมีจาํ นวนมากที่สุด 282 แห่ ง รองลงมากลุ่ม OTOP 264 แห่ ง เมื่อเทียบกับจํานวน
สิ นทรัพย์แล้ว พบว่า กองทุนหมู่บา้ นมีสินทรัพย์มากที่สุด 307.55 ล้านบาท
1.2.2 สถานภาพองค์ กรประชาชนในจังหวัดสตูลแยกตามประเภท
1.2.2.1 กลุ่มจดทะเบียน
1.2.2.1.1 ชุ มนุมสหกรณ์
ตารางที่7 ข้อมูลพื้นฐานชุมนุมสหกรณ์ในจังหวัดสตูลปี 2548
ชุมนุมสหกรณ์

จํานวน
สมาชิก
(สหกรณ์)

การดําเนินธุรกิจ
ยอดขาย
ยอดการขาย
สินค้า
ผลผลิตของ
(ล้านบาท)
สมาชิก
(ล้านบาท)
16.9
-

เงินให้ ก้ ู
(ล้านบาท)

เงินรับฝาก
(ล้านบาท)

1.ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรสตูล จํากัด
2.ชุมชนสหกรณ์กองทุน
สวนยางสตูล

10

1.5

3.6

18

0

0

7.7

รวม

28

1.5

3.6

24.6

ปริมาณ
ธุรกิจ
(ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน/ทุนดําเนินการ
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
ทุน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

22

2.8

1.7

1.1

-

7.7

0.5

0.4

0.1

-

29.7

3.3

2.1

1.2

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล และสํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล ข้อมูล ปี 2548

จากตารางแสดงถึงสถานภาพชุมนุมสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสตูลปี 2548 โดยปัจจุบนั มี
จํานวนสมาชิก 28 สหกรณ์ ปริ มาณธุรกิจ 29.7 ล้านบาท มีสินทรัพย์ 3.3 ล้านบาท แยกเป็ นหนี้สิน 2.1
ล้านบาท และทุน 1.2 ล้านบาท
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1.2.2.1.2 สหกรณ์
ตารางที่ 8 ข้อมูลพื้นฐานสหกรณ์ในจังหวัดสตูลปี 2548
ประเภทสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์กองทุนสวนยาง
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริ การ
สหกรณ์ประมง

รวม

จํานวน
(สหกรณ์)

จํานวน
สมาชิก
(คน)

เงินให้ ก้ ู
(ล้านบาท)

เงินรับฝาก
(ล้านบาท)

11
18
6
2
6
2

16,570
2,388
5,746
571
13,407
59

450.7
4.2
1,455.3
1.2
-

265.8
6
391.7
2.1
-

45

38,741

1,911.4

665.6

การดําเนินธุรกิจ
ยอดขาย
ยอดการขาย
สินค้า
ผลผลิตของ
(ล้านบาท)
สมาชิก
(ล้านบาท)
81.2
50.3
117.9
27.3
0.4
2.5
51.6
-

162.6

ปริมาณ
ธุรกิจ
(ล้านบาท)

168.6

ฐานะทางการเงิน/ทุนดําเนินการ
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
ทุน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

848
155.4
1,847.4
2.5
54.9
-

440.8
23.5
1,602.1
1.2
177.9
0.02

343
5.7
863.5
0.8
28
0.01

97.8
17.8
738.6
0.4
149.9
0.01

2,908.2

2,245.52

1,241.01

1,004.51

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล ข้อมูล ปี 2548

จากภาพรวมสหกรณ์ในจังหวัดสตูลมีจาํ นวน 45 แห่ ง จํานวนสมาชิก 38,741 คน ปริ มาณธุรกิจ
รวม 2,908.2 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 2,245.52 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นทุน 1,241.01 ล้านบาท และ
หนี้สิน 1,004.51 ล้านบาท ตามลําดับ
1.2.2.1.3 กลุ่มเกษตร
ตารางที่ 9 ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรในจังหวัดสตูลปี 2548
จํานวน กลุ่ม

19

จํานวน
สมาชิก
(คน)

เงินให้ ก้ ู
(ล้านบาท)

เงินรับฝาก
(ล้านบาท)

1,393

0.44

0.1

การดําเนินธุรกิจ
ยอดขาย
ยอดการขาย
สินค้า
ผลผลิตของ
(ล้านบาท)
สมาชิก
(ล้านบาท)

1.9

3

ปริมาณ
ธุรกิจ
(ล้านบาท)

5.44

ฐานะทางการเงิน/ทุนดําเนินการ
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
ทุน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

1.93

0.757

1.173

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล ข้อมูล ปี 2548

ปัจจุบนั มีจาํ นวนกลุ่ม 19 กลุ่ม สมาชิก 1,393 คน มีทุนดําเนินงาน 1.173 ล้านบาทและเป็ น
หนี้สิน 0.757 ล้านบาท เมื่อศึกษาถึงการประกอบธุรกรรมของกลุ่มพบว่าเป็ นธุรกรรมทางการเกษตร เช่น
ทํานา ทําสวน และการเลี้ยงสัตว์
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1.2.2.2 กลุ่มทีไ่ ม่ จดทะเบียน
ตารางที่ 10 ข้อมูลพื้นฐาน องค์กรประชาชนที่ไม่ได้จดทะเบียน ปี 2548
จํานวน
จํานวนสมาชิก
ประเภท
(กลุ่ม)
(คน)
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
235
18,156
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
92
2,112
กลุ่มยุวชนเกษตรกร
34
462
กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพ
53
2,079
กลุ่มสตรี สหกรณ์
24
609
กองทุนหมู่บา้ น
282
40,353
วิสาหกิจชุมชน
111
1,786
กลุ่ม OTOP
264
รวม
1,095
65,557

สิ นทรัพย์
(ล้านบาท)
27.69
4.36
0.21
3.10
1.25
307.55
344.16

ที่มา: สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล ข้อมูล ปี 2548

1.2.2.2.1 กลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
จํานวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดสตูลในปัจจุบนั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 235 กลุ่ม หรื อร้อย
ละ 21.46 ของจํานวนกลุ่มทั้งหมด มีจาํ นวนสมาชิก 18,156 คน มีปริ มาณสิ นทรัพย์ 27.69 ล้านบาท
1.2.2.2.2 กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร
จํานวนกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรในจังหวัดสตูลในปัจจุบนั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 92 กลุ่ม หรื อ
ร้อยละ 8.40 ของกลุ่มทั้งหมด มีสมาชิก 2,112 คน มีปริ มาณสิ นทรัพย์ 4.36 ล้านบาท
1.2.2.2.3 กลุ่มยุวชนเกษตรกร
จํานวนกลุ่มยุวชนเกษตรกรในจังหวัดสตูลในปัจจุบนั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 34 กลุ่ม หรื อร้อยละ
3.11 ของกลุ่มทั้งหมด มีสมาชิก 462 คน มีปริ มาณสิ นทรัพย์ 0.21 ล้านบาท
1.2.2.2.4 กลุ่มส่ งเสริมอาชีพ
จํานวนกลุ่มส่ งเสริ มอาชีพในจังหวัดสตูลในปัจจุบนั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 53 กลุ่ม หรื อร้อยละ
4.84 ของกลุ่มทั้งหมด มีสมาชิก 2,079 คน มีปริ มาณสิ นทรัพย์ 3.10 ล้านบาท
1.2.2.2.5 กลุ่มสตรีสหกรณ์
จํานวนกลุ่มสตรี สหกรณ์ในจังหวัดสตูลในปั จจุบนั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 24 กลุ่ม หรื อร้อยละ 2.19
ของกลุ่มทั้งหมด มีสมาชิก 609 คน มีปริ มาณสิ นทรัพย์ 1.25 ล้านบาท
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1.2.2.2.6 กองทุนหมู่บ้าน
จํานวนกองทุนหมู่บา้ นจัดได้วา่ เป็ นองค์กรประชาชนที่ไม่จดทะเบียนที่มีจาํ นวนมากที่สุดคือ 282
กลุ่ม หรื อร้อยละ 25.75 ของกลุ่มทั้งหมด มีสมาชิก 40,353 คน มีปริ มาณสิ นทรัพย์ 307.55 ล้านบาท
1.2.2.2.7 วิสาหกิจชุ มชน
จํานวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสตูลในปัจจุบนั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 111 กลุ่ม หรื อร้อยละ
10.14 ของกลุ่มทั้งหมด มีสมาชิก 1,786 คน
1.2.2.2.8 กลุ่ม OTOP
จํานวนกลุ่ม OTOP ในจังหวัดสตูลในปัจจุบนั มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 264 กลุ่ม หรื อร้อยละ 24.11 ของ
กลุ่มทั้งหมด
1.3 เครือข่ ายพันธมิตรทีม่ ีอยู่เดิ่มในพืน้ ทีจ่ ังหวัดสตูล
1.3.1 การเชื่อมโยงธุรกิจและสิ นเชื่อระหว่ างสหกรณ์
การกูย้ มื เงิน
ที่
ชื่อสหกรณ์ (ผูฝ้ าก)
ชื่อสหกรณ์ (ผูร้ ับฝาก)
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สตูล จํากัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสตูล จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จํากัด
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
การซื้อขาย
ที่
ชื่อสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ ผูข้ าย
ชื่อสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ ผูซ้ ้ือ
1 สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จํากัด
ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
2 สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จํากัด
ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
3 สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จํากัด ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
4 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.
ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
สตูล จํากัด
5 สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จํากัด
ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
6 สหกรณ์การเกษตรละงู จํากัด
ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
7 สหกรณ์การเกษตรควนโดน จํากัด
ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

มูลค่าปั จจุบนั
220,000,000
2,500,000
222,500,000

มูลค่าปัจจุบนั
218,100
1,134,530
416,310
1,418,660
1,324,870
1,157,616
1,200,695
6,870,780
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การฝากเงิน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อสหกรณ์ (ผูฝ้ าก)
สหกรณ์กองทุนสวนยางควนโพธิ์ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสตูล จํากัด
สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จํากัด
สหกรณ์การเกษตรควนโดน จํากัด
สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จํากัด

ชื่อสหกรณ์ (ผูร้ ับฝาก)
สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สตูล จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จํากัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรละงู จํากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่
พัฒนา จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จํากัด
สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จํากัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรละงู จํากัด

สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรละงู จํากัด
สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรละงู จํากัด
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.
สตูล จํากัด
14 สหกรณ์กองทุนสวนยางอุใดเจริ ญ 1 จํากัด สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จํากัด
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

มูลค่าปัจจุบนั
1,000,000
5,000,000
100,000
200,000
4,199
15,450,000
7,245,000
3,000,000
1,500,000
5,000,000
587,983
248,726
13,294
16,557
34,865,759

1.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานองค์ กรประชาชน
เมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของทั้งองค์กรที่จดทะเบียน และไม่จดทะเบียนในจังหวัดสตูล
มีจาํ นวนสิ นทรัพย์รวมกันประมาณ 2,287 ล้านบาท ถ้าองค์กรต่าง ๆ ทุกประเภทหันหน้ามาทําธุ รกรรม
ร่ วมกันมากขึ้น เงินประมาณสองพันล้านบาทจะได้เข้าไปหมุนเวียนในระบบซึ่ งจะดีกว่าการนําไปฝาก
ธนาคาร อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพื้นฐานสามารถวิเคราะห์ได้ว่าองค์กรต่าง ๆ ยังไม่ได้มีการเชื่ อมโยง
เครื อข่ายกันอย่างจริ งจัง หรื อมีก็นอ้ ยมากและเป็ นเพียงธุรกรรมพื้นฐานและติดต่อแบบหลวม ๆ เท่านั้น มี
ข้อสังเกตว่าอาจเป็ นเพราะบทบัญญัติกฎหมายของสหกรณ์ที่บญั ญัติข้ ึนมาที่เอื้ออํานวยให้แยกกันอยูไ่ ม่มี
หน่ วยงานใดที่จะเป็ นหน่วยงานประสานอย่างแท้จริ งได้ ในการนําเสนอสภาพการดําเนิ นงานโดยรวม
ขององค์กรประชาชนในจังหวัดสตูล คณะวิจยั ได้ทาํ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานองค์กรประชาชนที่สาํ คัญ 3
องค์กร ได้แก่ สหกรณ์ การเกษตร สหกรณ์ ออมทรั พย์ สหกรณ์ กองทุนสวนยาง โดยมี รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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1.4.1 สหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดสตูล
 ประวัติและความเป็ นมาในการก่อตั้งสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดสตูล
การก่อตั้งของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสตูล ส่ วนใหญ่ต้ งั ขึ้นจากการผลักดันนโยบายของรัฐ
ในขณะนั้น มีความต้องการให้ขบวนการของสหกรณ์เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาความแตกต่างทางด้าน
สังคม ซึ่ งความแตกต่างดังกล่าวได้ใช้รูปแบบของสหกรณ์เป็ นสื่ อกลางในการแก้ปัญหา ดังนั้น การก่อตั้ง
ของสหกรณ์เริ่ มจากการรวมกลุ่มของชนชนเล็ก ๆ ในระดับหมู่บา้ นแล้วมีการรวมกันจัดตั้งเป็ นสหกรณ์
การเกษตรระดับอําเภอ แต่ยกเว้นสหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จํากัด การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเมือง
สตูล จํากัด เกิดจากการรวมตัวของสหกรณ์จดั หาทุนหลาย ๆ สหกรณ์มารวมตัวกันแล้วจัดตั้งเป็ นสหกรณ์
การเกษตรเมืองสตูล จํากัด ในปั จจุบนั ซึ่ งผูน้ าํ ในการจัดตั้งสหกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็ นผูน้ าํ ชุมชนที่เป็ นนับ
ถื อ ของชุ ม ชนนั้น ๆ มาเป็ นประธานในการจัด ตั้ง พร้ อ มกับ กรรมการอี ก 9 คน โดยยื่น ขอจัด ตั้ง ตาม
พระราชบัญญัติส หกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่ อ นายทะเบี ย นสหกรณ์ รับ จดทะเบี ย นเป็ นสหกรณ์ สหกรณ์ ก็
ดําเนินการตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 กําหนดไว้
สถานที่ต้ งั ของสหกรณ์การเกษตรในอดีตนั้น ส่ วนใหญ่จะเช่าอาคารของเอกชนที่ดาํ เนิ นงานของ
สหกรณ์ ซึ่งเมื่อสหกรณ์มีการบริ หารการจัดการ มีธุรกิจเพิ่มมากขึ้น มีทุนดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น สหกรณ์ก็
มีการขยับขยายอาคาร สหกรณ์ก็เริ่ มมีการสร้างอาคารเป็ นของตนเอง โดยปั จจุบนั สหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดสตูลได้มีอาคารเป็ นของตนเองทุกสหกรณ์
 วัตถุประสงค์ การก่ อตั้งสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดสตูล
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสหกรณ์ในอดีตจะเหมือนกันทุกสหกรณ์ คือมีวตั ถุประสงค์ในการ
รวมตัวกันเพื่อการระดมเงินทุนและกูเ้ งินจากองค์กรอื่น นํามาสนับสนุ นทางการเงินให้กบั สมาชิ กที่ขาด
แคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ แทนที่สมาชิกจะใช้เงินกู้
จากพ่อค้าคนกลางที่ตอ้ งเสี ยอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสู ง ซึ่ งการระดมเงินในช่วงแรก ๆ จะเป็ นการระดม
หุ น้ จากสมาชิกเพียงอย่างเดียว ต่อมาเมื่อสมาชิกเริ่ มมีรายได้จากการทําการเกษตรมากขึ้น และการบริ หาร
ของสหกรณ์ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์ได้มีการส่ งเสริ มการออมทรัพย์ใน
หมู่ ส มาชิ ก จึ ง ทํา ให้ส มาชิ ก ได้หัน มาใช้บ ริ ก ารฝากเงิ น กับ สหกรณ์ เ พิ่ ม มากยิ่ง ขึ้ น จนทํา ให้ส หกรณ์
การเกษตรบางสหกรณ์สามารถบริ หารงานด้วยเงินทุนของตนเอง เช่ น สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จํากัด ซึ่งทั้งสองสหกรณ์ดาํ เนินงานด้วยการระดมเงินฝากจากสมาชิก
นอกจากนั้น สหกรณ์ยงั ขยายบริ การรวบรวมผลผลิตของสมาชิก เช่น ยางพารา และปาล์มนํ้ามัน
และรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ ย ซึ่ งในการรวมตัวกันดังกล่าวเพื่อต้องการตัดปั ญหาในเรื่ องของพ่อค้า
คนกลางและสร้ างอํานาจในการต่อรองของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสตูล นอกจากการรวมตัวกัน
ภายในองค์กรเองแล้ว ปั จจุบนั สหกรณ์ การเกษตรได้มีการเชื่ อมโยงเครื อข่าย โดยได้มีการรวมตัวกัน
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รู ปแบบของชุมนุม ซึ่งได้มีการจัดตั้งเป็ นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด โดยปั จจุบนั มีสมาชิกซึ่งเป็ น
สหกรณ์ การเกษตรอยู่ 12 สหกรณ์ ซึ่ งการรวมของชุ มนุ มมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่ วยเหลือทางด้านการเงิ น
ให้กบั สหกรณ์สมาชิ ก และเป็ นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู ้ในการบริ หารการจัดการของขบวนการสหกรณ์
ในจังหวัดสตูล
 สถานภาพของสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดสตูล
ในยุคเริ่ มแรก การรวมตัวของเกษตรกรจะเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่ งจะอยูต่ ามหมู่บา้ นแต่และหมู่บา้ นใน
จังหวัดสตูล โดยวัตถุประสงค์การรวมตัวแรก ๆ เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินให้กบั สมาชิกสหกรณ์ดว้ ยกัน
เงินที่มาเป็ นทุนให้กบั สหกรณ์น้ นั มาจากการระดมหุ ้นในหมู่ของสมาชิ กสหกรณ์ดว้ ยกัน ซึ่ งในการเป็ น
สมาชิกของสหกรณ์ในระยะแรกเริ่ ม สมาชิกจะไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์เป็ นอย่างไร
ไม่ ท ราบในหลัก การอุ ด มการณ์ แ ละวิ ธี ก ารสหกรณ์ สมาชิ ก ส่ ว นใหญ่ ย งั เข้า ใจว่ า สหกรณ์ น้ ัน เป็ น
หน่ วยงานหน่ วยงานหนึ่ งของรัฐบาล ที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินให้กบั เกษตรกร แต่ในปั จจุบนั
ความคิดดังกล่าวเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้ว สมาชิกเริ่ มมีความรู ้จกั ความเป็ นเจ้าของในสหกรณ์ ได้
หันเข้าใช้บริ การจากสหกรณ์เพิ่มมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งเกิดจากการให้ความรู ้ความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจากขบวนการสหกรณ์เองหรื อหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดสตูล ได้ให้ความรู ้การดําเนิ นงานในรู ปแบบสหกรณ์ จนทําให้ความคิดของสมาชิกมีความเข้าใจถึง
หลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์มากยิง่ ขึ้น
 โครงสร้ างพืน้ ฐานและสภาพแวดล้อมองค์ กร
สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสตูล ส่ วนใหญ่จะเช่าอาคารของเอกชนที่ดาํ เนิ นงานของสหกรณ์
ซึ่ งเมื่อสหกรณ์มีการบริ หารการจัดการ มีธุรกิจเพิ่มมากขึ้น มีทุนดําเนิ นงานเพิ่มมากขึ้น สหกรณ์ก็มีการ
ขยับขยายอาคาร โดยปั จจุบนั สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสตูลได้มีอาคารเป็ นของตนเองทุกสหกรณ์ และ
สถานที่ต้ งั ของแต่ละสหกรณ์ มีความสะดวกในการติ ดต่อและเหมาะสมในการดําเนิ นธุ รกิ จ เนื่ องจาก
จะต้องอยูย่ า่ นชุมชน และมีรถประจําทางผ่านได้สะดวก ซึ่ งบางสหกรณ์มีอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ได้รับ
เงินอุดหนุนจากทางราชาร เช่น สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จํากัด ได้รับเงินอุดหนุนตลาดกลางสิ นค้า
เกษตร ซึ่งใช้ประโยชน์ในการรวบรวมปาล์มนํ้ามันจากสมาชิกและเกษตรทัว่ ไป สหกรณ์การเกษตรท่าแพ
จํากัด ได้รับเงินอุดหนุ นในการก่อสร้างฉางอเนกประสงค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บปุ๋ ยของสหกรณ์
นอกจากนั้น สหกรณ์ ย งั มี ว สั ดุ อุป กรณ์ เ พื่อ ใช้ใ นการบริ ห ารงาน เช่ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โทรศัพ ท์
เครื่ องโทรสาร และมีบุคลากรที่มีความรู ้ในเรื่ องเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ยุค
ของการทําธุรกิจที่มีการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ซึ่งแต่ละสหกรณ์ได้มีการเตรี ยมความพร้อมในด้านนี้อยูแ่ ล้ว

16

 การบริหารจัดการองค์ กรในปัจจุบัน
การบริ หารจัดการของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสตูล จะแบ่งการบริ หารการจัดการออกเป็ น
3 ระดับ ซึ่งประกอบด้วย ที่ประชุมใหญ่โดยมวลสมาชิก คณะกรรมการดําเนิ นการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ซึ่งสามารถเขียนเป็ นโครงสร้างของสหกรณ์ได้ดงั นี้
สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

ทีป่ ระชุ มใหญ่
ผู้ตรวจสอบกิจการ
คณะกรรมการ

ผู้จัดการ

ธุรการ/การเงิน

ธุรกิจซื้อ

ธุรกิจขาย

ธุรกิจบริการ

ซึ่ งการแบ่ งโครงสร้ างการบริ หารการจัดดังกล่าว เป็ นไปตามหลักการอุดมการณ์ และวิธีการ
สหกรณ์ โดยมวลสมาชิ กในที่ประชุ มใหญ่ได้มีมติเลือกคณะกรรมการดําเนิ นการขึ้นมาชุ ดหนึ่ ง ซึ่ งตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้กาํ หนดให้ที่ประชุ มเลือกคณะกรรมการจากสมาชิ กในที่ประชุม
ใหญ่ จํานวน ไม่เกิ น 15 คน เข้ามาบริ หารงานในสหกรณ์ ซึ่ งคณะกรรมการสหกรณ์บริ หารงานภายใน
กรอบอํานาจหน้าที่ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์และคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
ซึ่ งในการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการดําเนินการ กฎหมายสหกรณ์ได้กาํ หนดไว้ว่าให้อยูใ่ นตําแหน่ง
วาระ 2 ปี และสามารถอยูไ่ ด้คนหนึ่ งไม่เกิน 2 วาระ โดยคณะกรรมการทําหน้าที่เป็ นฝ่ ายบริ หารงาน จะดู
ในส่ วนของนโยบายกว้าง ๆ ของสหกรณ์ เช่ น การทําแผนการปฏิ บตั ิ งานของสหกรณ์ เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ อํานวยการ กํากับและติดตามผลงาน ในส่ วนของผูป้ ฏิบตั ิ คณะกรรมการได้
ดําเนิ นการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ข้ ึนมาทําหน้าที่แทนคณะกรรมการ ซึ่ งประกอบด้วย ด้วยผูจ้ ดั การ และหน้าที่
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แผนกต่าง ๆ ซึ่ งเจ้าที่ทาํ หน้าที่ปฏิบตั ิงานภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการ ระเบียบและมติของ
คณะกรรมการ ซึ่ งโดยข้อบังคับของสหกรณ์กาํ หนดไว้ว่า คณะกรรมการดําเนิ นการจะต้องประชุมอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและประมาณ ที่คณะกรรมการได้
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่ได้อนุ มตั ิ ซึ่ งในการจัดแผนงานส่ วนใหญ่สหกรณ์จะจัดทําแผนงานประจําปี แต่มี
บางสหกรณ์ ได้เริ่ มมี การจัดทําแผนงานในระยะยาว เพื่อใช้เป็ นกรอบในการดําเนิ นงาน เช่ น สหกรณ์
การเกษตรท่าแพ จํากัด และบางสหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ในระยะ 3 ปี ซึ่ งได้แก่ สหกรณ์ การเกษตรละงู จํากัดและสหกรณ์ การเกษตรควนกาหลง
จํากัด
 ทุนดําเนินงานของสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดสตูล
ในระยะจัดตั้งเริ่ มแรกทุนดําเนินงานส่ วนใหญ่จะมาจากการถือหุ น้ ของสมาชิก แต่เมื่อสหกรณ์มี
การขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จําเป็ นที่สหกรณ์จะต้องหาแหล่งเงินทุนจากาภายนอก ซึ่งในปัจจุบนั เงินทุน
ของสหกรณ์ประกอบด้วย
1. ทุนเรื อนหุน้
2. เงินทุนสํารอง
3. เงินทุนสะสมตามข้อบังคับ
4. เจ้าหนี้เงินกูย้ มื
5. เงินรับฝากจากสมาชิก
6. เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
7. เจ้าหนี้การค้า
เงินทุนเหล่านี้ ทางสหกรณ์จะนํามาบริ การแก่สมาชิ ก อาทิ ธุ รกิ จสิ นเชื่ อ การจัดหาสิ นค้าตาม
ความต้องการมาจําหน่ ายให้สมาชิ ก และการรวบรวมผลผลิตของสมาชิ ก สหกรณ์การเกษตรที่ทาํ ธุ รกิจ
การรวบรวมผลผลิตจะมีอยูส่ หกรณ์เดียวคือ สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จํากัด ได้ดาํ เนิ นการรวบรวม
ผลผลิตปาล์มนํ้ามันจากสมาชิก ส่ วนสหกรณ์กองทุนสวนยาง จะมีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเป็ น
ธุรกิจหลัก
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดสตูล
ผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสตูล ในช่วงแรก รายได้ส่วนใหญ่จะ
อยู่ที่ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กูแ้ ละการจัดหาสิ นค้ามาจําหน่ าย แต่มาในระยะหลังมีการขยายธุ รกิจเพิ่มมาก
ขึ้น มีการเพิ่มธุ รกิจเกี่ ยวกับการจัดหานํ้ามันมาจําหน่ ายให้กบั สมาชิ กและบุคคลคนทัว่ ไป เช่น สหกรณ์
การเกษตรท่าแพ จํากัด สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จํากัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จํากัด จึงทําให้
ภาพรวมของการดํา เนิ น งานโดยเฉพาะกํา ไรจากการดํา เนิ น งานจะมี ก าํ ไรเพิ่ ม มากยิ่ง ขึ้ น ซึ่ ง ผลการ
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ดําเนิ นงานที่ทาํ ให้สหกรณ์ประสบความสําเร็ จเกิดจากความสามารถของคณะกรรมการดําเนินการของแต่
ละสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ให้ความสนใจต่อการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ และจะขาดไม่ได้ก็
คือ ความร่ วมมือของมวลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสตูล
 วัฒนธรรมพฤติกรรมของสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดสตูล
สหกรณ์การเกษตรเป็ นองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นมาในหมู่ที่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็ น
หลักในการจัดตั้ง ซึ่ งสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสตูล สมาชิกส่ วนใหญ่ของสหกรณ์จะประกอบอาชีพ
ทําสวนยางพาราและส่ วนปาล์มนํ้ามัน ส่ วนอาชี พอื่น เช่ นสวนผลไม้หรื อนาข้าวมีการทําเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น จากการเกษตรกรที่มกั ประสบปั ญหาในการด้านการประกอบอาชี พ จึงทําให้เกษตรกรเกิดการ
รวมตัวกัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่ วยเหลือซึ่ งกันและกันในด้านการเงิน ด้านความรู ้ในการประกอบ
อาชีพ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเกิดการรวมตัวเพื่อสร้างอํานาจในการต่อรอง ไม่วา่ การจัดหาวัสดุในการ
ผลิ ต เช่ น ปุ๋ ย หรื อรวบรวมผลผลิ ตไปจําหน่ าย ซึ่ งพฤติ กรรมเหล่านี้ ได้สร้ างความเข็มแข็งให้สหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดสตูลและยังสร้างโอกาสใหม่ๆในการทําธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
 บทบาทของสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดสตูลในการพัฒนาชุ มชน
ปั จจุบนั สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสตูลยังมีการให้การช่วยเหลือน้อย โดยรู ปแบบในการให้
ความช่วยเหลือจะเป็ นในรู ปของ การให้ของในงานวันเด็ก งานบุญกุศลตามศาสนาต่าง ๆ การแข่งกีฬาของ
ชุมชนต่างๆ รู ปแบบการให้ความช่วยเหลือ ขึ้นอยูก่ บั การขอรับการช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ ร้องขอมา
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการของแต่ละสหกรณ์ สําหรับเงินทุนนั้น สหกรณ์ได้มีการจัดสรรจาก
กําไรสุ ทธิประจําปี ของสหกรณ์ในหมวดเงินทุนสาธารณประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือชุมชนยังอยูใ่ น
รู ปแบบตั้งรับมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในเชิงรุ กและผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมโดยรวม จึง
ยังไม่เห็นเด่นชัด
 ขบวนการเรียนรู้ และการตัดสิ นใจของสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดสตูล
การตัดสิ นใจในการดําเนิ นงานต่าง ๆ ของสหกรณ์จะเป็ นรู ปของคณะกรรมการดําเนิ นการ หรื อ
คณะกรรมการดํา เนิ น การมอบหมายให้ อ นุ ก รรมการไปดํา เนิ น การภายใต้ก รอบอํา นาจหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการมอบหมายในทําการแทน ดังนั้น คณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นหัวใจสําคัญในการกําหนด
นโยบายในการดําเนิ นงานต่ างๆ และวางแผนในการปฏิ บตั ิ งานให้กับฝ่ ายเจ้าหน้าที่ ซึ่ งนโยบายหรื อ
แผนงานต่าง ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่เสี ยก่อน เนื่ องจากสหกรณ์เป็ นของสมาชิก
ทั้งหมด การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นของสมาชิกเป็ นสิ่ งสําคัญ เนื่ องจากการจัดตั้งสหกรณ์ในระยะแรก ๆ
สมาชิกมีความเข้าใจว่าสหกรณ์เป็ นส่ วนหนึ่ งของรัฐ สมาชิกไม่กล้าแสดงความคิดเห็นจึงทําให้สมาชิกมี
ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจน้อ ย แต่ ม าในระยะหลัง เมื่ อ มี ก ารให้ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การ
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อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์กบั สมาชิกเพิ่มมากขึ้น และทางราชการมีนโยบายให้ราชการกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ถอยห่ างออกมาห่ าง ๆ จึงทําให้สมาชิกเริ่ มมีความเข้าใจสหกรณ์มากยิ่งขึ้น เริ่ มมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็ นในที่ประชุ มใหญ่มากยิ่งขึ้น จนทําให้ปัจจุบนั สมาชิ กมีส่วนร่ วมกับสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดสตูลเพิม่ มากขี้น
 สวัสดิการให้ สมาชิก
สวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิก ปั จจุบนั สหกรณ์ได้เริ่ มให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งบางสหกรณ์ได้มี
การจัด ตั้งฌาปนกิ จสงเคราะห์ ให้กับสมาชิ ก เช่ น สหกรณ์ การเกษตรควนกาหลง จํากัด นอกจากนั้น
สหกรณ์ ย งั ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กับ สมาชิ ก ที่ ป ระสบอุ ท กภัย และวาตะภัย โดยสหกรณ์ จ่ า ยจากทุ น
สาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ที่ได้จดั สรรจากกําไรสุ ทธิประจําปี ของสหกรณ์
 บทบาทขององค์ กรจากภาครัฐ
ในการดําเนิ นงานของสหกรณ์ในระยะแรก ๆ นั้น ข้าราชการจากภาครัฐได้เข้าช่วยเหลือดูแลใน
การดําเนิ นงานของสหกรณ์ เนื่ องจากคณะกรรมการดําเนิ นงานยังขาดความรู ้ความสามารถในการบริ หาร
การจัดการองค์กรของตนเอง จึ งจําเป็ นต้องพึ่งพาข้าราชการจากภาครั ฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม
สหกรณ์ จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ แต่ต่อมาคณะกรรมดําเนิ นการเริ่ มมีการเรี ยนรู ้จากการฝึ กอบรมจาก
หน่ วยงานต่าง ๆ หรื อจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จึงทําให้คณะกรรมการมีความรู ้ความสามารถมากยิ่งขึ้น
จึงทําให้หน่วยงานภาครัฐเริ่ มถอยห่ างเพื่อให้สหกรณ์เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงานมากยิง่ ขึ้น
1.4.2 สหกรณ์ ออมทรัพย์ ในจังหวัดสตูล
 ประวัติและความเป็ นมาในการก่อตั้งสหกรณ์ ออมทรัพย์ ในจังหวัดสตูล
สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสตูล ส่ วนใหญ่จะดําเนินการจัดตั้งสําหรับผูม้ ีรายได้ประจํา เช่น
ข้าราชการ หรื อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็ นเป้ าหมายหลักในการดําเนินงานจัดตั้ง ซึ่ งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สตูล จํากัด เป็ นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์แห่ งแรกที่มีการดําเนิ นการจัดตั้ง ในจังหวัดสตูล และต่อมา
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสตูล จํากัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสตูล จํากัด ก็มีการดําเนิ นการ
จัดตั้งในระดับต่อ โดยในระยะต่อมาระบบสหกรณ์ในจังหวัดสตูลมีการเผยแพร่ เข้าไปสู่ ในระดับอําเภอ
และได้มีการดําเนิ นการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในระดับผูน้ าํ ท้องถิ่น ซึ่ งได้แก่กาํ นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วย
ผูใ้ หญ่บา้ นและแพทย์ประจําตําบล ซึ่งสหกรณ์ที่มีการจัดตั้งในระดับผูน้ าํ ท้องถิ่นสหกรณ์แรก คือ สหกรณ์
ออมทรัพย์กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ นอําเภอควนโดน จํากัด และสหกรณ์ได้ดาํ เนินงานประสบความสําเร็ จ สามารถ
ให้การช่ วยเหลือสมาชิ กตามหลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ จึงมีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
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เพิ่มเติมอีก 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ ออมทรัพย์กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ นอําเภอทุ่งหว้า จํากัด และสหกรณ์ ออม
ทรัพย์กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ นควนกาหลง จํากัด
 วัตถุประสงค์ของการก่ อตั้งสหกรณ์ ออมทรัพย์ ในจังหวัดสตูล
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการจัด ตั้ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ใ นจัง หวัด สตู ล เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก สหกรณ์ ใ ช้
กระบวนการสหกรณ์เป็ นสถาบันการในการออมทรัพย์ และเป็ นแหล่งเงินทุนในการกูย้ ืม ตามหลักการที่
ไม่แสวงหากําไร เนื่ องจากหลักการจัดตั้งสหกรณ์ไม่ได้มุ่งหวังกําไร มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน ซึ่ งในการดําเนินงานใช้เงินทุนของสหกรณ์เองในการดําเนิ นกิจการ และต่อมาเมื่อมีการรับ
สมาชิ ก เพิ่ มก็จ าํ เป็ นจะต้องมี เ งิ น ทุ น เพิ่ มเติ มจึ งต้อ งมี การกู้เ งิ น จากแหล่ ง เงิ น ทุ น ภายนอก แต่ สํา หรั บ
สหกรณ์ออมทรัพย์กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ น ก็ยงั อาศัยเงินทุนของตนเองเป็ นแหล่งเงินทุนในการดําเนินงาน
 สถานภาพสหกรณ์ ออมทรัพย์ ในจังหวัดสตูล
ดังที่กล่าวไว้แล้วว่า การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสตูล การจัดตั้งจะอยู่ในหมู่ของผูท้ ี่มี
รายได้ประจํา ซึ่ งช่วยใหญ่จะเป็ นประเภทข้าราชการในจังหวัดสตูล ซึ่ งได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สตูล
จํากัด หรื อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสตูล จํากัด สมาชิกส่ วนใหญ่จะเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ดังนั้นในการ
บริ หารการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงมีปัญหาน้อยกว่าสหกรณ์การเกษตร แต่ก็ยงั มีสมาชิกของสหกรณ์
บางส่ วนที่ยงั ไม่เข้าใจในระบบของสหกรณ์ ในส่ วนเกี่ยวกับอุดมการณ์ของสหกรณ์ สําหรับในส่ วนของ
คณะกรรมการดําเนิ นการยังมีปัญหาในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการบริ หารงาน ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวส่ วนใหญ่
จะเป็ นเรื่ องข้อมูลที่ใช้ในการประกอบในการตัดสิ นใจ จึงทําให้การตัดสิ นใจบางครั้งเกิดผลกระทบกับ
สหกรณ์ในอนาคต แต่สําหรั บสหกรณ์ออมทรัพย์ในส่ วนของผูน้ าํ ท้องถิ่น ยังต้องอาศัยส่ วนราชการคือ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือในการบริ หารการจัดการและให้ความรู ้แก่สมาชิกเกี่ยวกับ
อุดมการณ์ทางสหกรณ์
 โครงสร้ างพืน้ ฐานและสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ในจังหวัดสตูล
สหกรณ์ ออมทรั พย์ในจังหวัดสตูลมีการดําเนิ นการจัดตั้งในหมู่ขา้ ราชการหลากหลาย ดังนั้น
สถานที่ดาํ เนินงานของแต่ละสหกรณ์กข็ ้ ึนอยูก่ บั สถานะของสหกรณ์น้ นั ๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สตูล
จํากัด ซึ่ งมีการจัดตั้งเป็ นสหกรณ์แรกในจังหวัดสตูลและมีการดําเนินงานมาเป็ นระยะเวลานาน จึงทําให้มี
ทุนดําเนิ นงานที่สามารถจะสร้ างอาคารสํานักงานเป็ นของตนเอง และสถานที่ต้ งั ของสหกรณ์ก็มีความ
สะดวกสบายสําหรับสมาชิกมาติดต่อกับสหกรณ์ สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสตูล จํากัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสตูล จํากัด ยังอาศัยสถานที่ราชการของต้นสังกัดของสมาชิกเป็ นที่ทาํ การของ
สหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสตูล จํากัด ก็อาศัยอาคารของสํานักงานสาธารณสุ ขสตูล เป็ น
ที่ทาํ การของสหกรณ์ สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสตูล จํากัด อาศัยกองกํากับตํารวจภูธรสตูล เป็ น
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อาคารที่ทาํ การของสหกรณ์ ส่ วนสหกรณ์กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ นอาศัยที่ทาํ การปกครองของอําเภอนั้น ๆ เป็ นที่
ทําการของสหกรณ์
สําหรับเครื่ องอํานวยสะดวกที่ใช้ในการดําเนิ นงาน เช่นคอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์ จะมีเฉพาะ
สหกรณ์ที่มีทุนดําเนินงานมาก เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สตูล จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสตูล
จํากัดและสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสตูล จํากัด จะมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ และมีโปรแกรมต่างๆ เพื่อช่วยให้
การดําเนิ นงานของสหกรณ์มีความสะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น แต่สาํ หรับสหกรณ์ขนาดเล็กๆ เช่น สหกรณ์
ออมทรั พย์กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ นยังต้องอาศัยแรงงานของเจ้าหน้าที่ ในการประมวลผล เนื่ องจากมีทุนการ
ดําเนินงานน้อย
 การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในจังหวัดสตูล
การดําเนิ นงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสตูล การดําเนิ นงานของสหกรณ์ออมทรัพย์จะ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับแต่ละสหกรณ์กาํ หนด ซึ่งแต่ละสหกรณ์จะมีการดําเนินงานหลาย
กิจกรรม ทั้งนี้ ขึ้นอยูศ่ กั ยภาพของแต่ละสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สตูล จํากัด ดําเนินงานในด้าน
การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ให้การสงเคราะห์แก่
สมาชิ ก สําหรั บสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขสตูล จํากัด และสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ตาํ รวจสตูล จํากัด
ดําเนินกิจกรรมในด้านการรับฝากเงินจากสมาชิกและให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก สําหรับสหกรณ์กาํ นันผูใ้ หญ่บา้ น
ในอําเภอต่างๆ มีการดําเนินกิจกรรมเพียงบริ หารเงินกูใ้ ห้กบั สมาชิกเท่านั้น
 โครงสร้ างการบริหารของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ในจังหวัดสตูล
โครงสร้างการบริ หารของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสตูล จะมีรูปแบบเหมือนกับโครงสร้าง
การบริ หารของสหกรณ์การเกษตร คือสมาชิกโดยที่ประชุมใหญ่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนิ นเข้ามา
บริ หารสหกรณ์ แต่ สําหรั บสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ครู สตูล จํากัด ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ของสหกรณ์ จ ะกํา หนด
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่ งในเนื้ อหาของระเบียบจะประกอบไปด้วย การจัด
จํานวนกรรมการตามหน่วยต่าง ๆ ทั้งจังหวัดประกอบด้วย 8 หน่ วย มีการหยัง่ เสี ยงล่วงหน้าพร้ อมกันทุก
หน่ วย แล้วนํารายชื่ อผูท้ ี่ได้รับการสรรหาให้ที่ประชุมเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการ สําหรับสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่นๆ ก็ดาํ เนิ นการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการเหมือนกับสหกรณ์การเกษตร คือ มีการเสนอ
สมาชิ กในที่ประชุ มใหญ่ จากนั้นที่ประชุ มใหญ่ก็เลือกตั้งเป็ นกรรมการ ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 กําหนดไว้ เมื่อได้คณะกรรมการดําเนินการตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของแต่ละสหกรณ์แล้ว
คณะกรรมการก็เลือกกันเองในการตั้งกรรมการตามหน้าที่ต่างๆ แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ
สําหรับโครงสร้างขององค์จะเหมือนๆ กับโครงสร้างของภาคสหกรณ์การเกษตร ซึ่งสหกรณ์ออม
ทรัพย์มีโครงสร้างดังนี้
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สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

ทีป่ ระชุ มใหญ่
ผู้ตรวจสอบกิจการ
คณะกรรมการ

ผู้จัดการ

เจ้ าหน้ าทีธ่ ุรการ

เจ้ าหน้ าทีบ่ ัญชี

เจ้ าหน้ าทีป่ ระจํา
หน่ วย

เจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน

การดําเนิ นงานของสหกรณ์ออมทรัพย์จะทําในรู ปของคณะกรรมการดําเนิ นการตัดสิ นใจผ่านมติ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ซึ่ ง ในการประชุ มคณะกรรมการดํา เนิ น การจะมี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ของสหกรณ์ ซึ่ งการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนิน
หรื อมติของคณะกรรมการเป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศไว้
 สวัสดิการและผลตอบแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สตูล จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขสตูล จํากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจสตูล จํากัด จัดเป็ นสหกรณ์ขนาดใหญ่เนื่ องจากมีทุนดําเนิ นงานมาก จึงทําให้สหกรณ์มีศกั ยภาพใน
การจัดสวัสดิ การต่าง ๆ ให้กบั สมาชิ กสหกรณ์ ได้แก่ ทุนการศึ กษาบุตรสมาชิ ก ค่าตอบแทนสมาชิ กผู ้
เกษียณอายุขา้ ราชการ เงินสงเคราะห์แก่สมาชิ กผูเ้ สี ยชีวิต สําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ก็มีการจัดสวัสดิการ
เพื่ อเป็ นขวัญกําลังใจในการทํางาน ซึ่ งสวัสดิ การที่ มีใ ห้กับเจ้าหน้าที่ ประกอบด้ว ย ค่ารั กษาพยาบาล
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่ ฯลฯ แต่สาํ หรับสหกรณ์ขนาดเล็ก สวัสดิการดังกล่าวยัง
ไม่มี เนื่องจากปริ มาณธุรกิจหรื อทุนดําเนินงานยังน้อย จึงทําให้มีขอ้ จํากัดในเรื่ องดังกล่าว
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 บทบาทสหกรณ์ ออมทรัพย์ ในการพัฒนาท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสตูล มีการจัดตั้งโดยสมาชิกมาจากหลายอาชีพที่มีรายได้ เช่น กลุ่ม
ขององค์ครู องค์กรตํารวจ องค์กรของบุคลากรด้านสาธารณสุ ข และองค์กรของผูน้ าํ ท้องถิ่น ดังนั้น ในการ
พัฒนาท้องถิ่นก็จะขึ้นอยูก่ บั ว่าจะเกี่ยวข้องกับองค์กรใด เช่น องค์กรของครู ก็จะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
กิจกรรมของโรงเรี ยนต่าง ๆ แต่ท้ งั นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กไ็ ม่ได้ละทิ้งในการที่จะให้ความช่วยเหลือในการ
พัฒนาท้องถิ่ น ซึ่ งอันได้แก่ การตั้งแผนงานและงบประมาณรายจ่ ายประจําปี ของแต่ ละสหกรณ์ จะมี
กิ จกรรมที่ ใ ห้ก ารสนับสนุ น กิ จกรรมในทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมอยู่เสมอ เช่ น โครงการสนับสนุ น
สหกรณ์ในโรงเรี ยน การปลูกป่ า สนับสนุนในด้านการกีฬา สาธารณภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการ
สาธารณประโยชน์อื่น ๆ เช่น การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วม ฯลฯ
 การยอมรับของชุ มชนต่ อสหกรณ์ ออมทรัพย์ ในจังหวัดสตูล
โดยทัว่ ไประบบสหกรณ์เป็ นองค์กรระบบปิ ดให้บริ การสมาชิกในวงจํากัด การให้ความช่วยเหลือ
ก็จะจํากัดเฉพาะสมาชิกเท่านั้น จึงทําให้ประชาชนทัว่ ไปไม่ทราบถึงระบบของสหกรณ์มากนัก โดยเฉพาะ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ขณะนี้ ได้มีการนําเอาวิธีการสหกรณ์ ไปใช้ในองค์กรอื่ น เช่ น กองทุนหมู่บา้ น แต่
กระนั้นประชาชนก็ยงั ไม่เข้าใจในหลักการอุดมการณ์จริ งๆ วิถีแบบสหกรณ์จึงไม่สามารถเข้าถึงประชาชน
ได้ แต่ถา้ หากหน่ วยงานของรัฐมีการประชาสัมพันธ์ถึงรู ปแบบการดําเนิ นงานให้ประชาชนได้เข้าใจถึง
ระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ประชาชนได้รับทราบ จะทําให้ประชาชนสามารถนําวิธีการดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้กบั ระบบที่เป็ นอยู่ ทําให้องค์กรนั้นๆ มีการบริ หารการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.4.3 สหกรณ์ กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล
 ประวัติความเป็ นมาในการก่อตั้งสหกรณ์ กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล
สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล ได้มีการจัดตั้งเป็ นรู ปแบบของสหกรณ์ขนาดเล็ก โดยได้
มีการจัดตั้งปี พ.ศ. 2537 ซึ่ งเป็ นการจัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข
ปั ญหาราคายางพาราของเกษตรกร ซึ่ งในปี พ.ศ. 2537 มีการจัดตั้ง 7 สหกรณ์ ในการดําเนินงานจัดตั้งมี
สองหน่ วยเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งได้แก่สาํ นักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง มีหน้าที่ในการหาพื้นที่
และจัดหาคนพร้อมกับสร้างโรงรมยางพารา โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดและ
พื้นที่ดาํ เนิ นงานระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตรจากจุดตั้งโรงงาน สําหรับสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล
มี ห น้า ที่ ใ นการจัด ตั้ง เป็ นสหกรณ์ ให้ค วามรู ้ กับ เกษตรกรที่ ป ลู ก ยางพาราในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ หลัก การ
อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ พร้อมกับแนะนําในการบริ หารการจัดการองค์กร เพื่อให้การบริ หารของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และได้มีการการจัดตั้งเพิ่มเติมอีกในปี พ.ศ. 2538 อีก 12
สหกรณ์ สําหรับวิธีการจัดตั้งสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2538 มีรูปแบบการจัดตั้งเหมือนกับการจัดตั้งในปี พ.ศ.
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2537 ซึ่งการดําเนินงานของสหกรณ์ในช่วงสามปี แรก สหกรณ์กองทุนสวนยางจะประสบปั ญหามาก บาง
สหกรณ์เกิดปั ญหาขาดทุน เนื่ องจากการดําเนิ นงานของคณะกรรมการดําเนิ นการยังขาดประสบการณ์ใน
การทํายางรมควัน แต่ในปี ถัดมารัฐบาลเข้าแทรกแซงราคายางพารา จึงทําให้สหกรณ์กองทุนสวนยางเริ่ มมี
การบริ หารการจัดการดีข้ ึน จนถึงในปั จจุบนั มีการดําเนิ นงานหลายกิจกรรม นอกจากการแปรรู ปนํ้ายาง
จากสมาชิกเป็ นยางแผ่นรมควันอย่างเดียว ปัจจุบนั มีการส่ งขายนํ้ายางดิบ และมีการจําหน่ายปั จจัยการผลิต
เช่น ปุ๋ ย หรื อข้าวสารเพิ่มเติม จึงทําให้การดําเนินงานสหกรณ์มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
 วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสหกรณ์ กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล
การก่อตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูลมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้คือ
1. เพื่อให้สถาบันเกษตรกรคือสหกรณ์ เป็ นองค์กรในการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราใน
ด้านราคา ในการสร้างอํานาจในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางซึ่งไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบโดยการรวมกันขาย
2. เพื่อปรับปรุ งคุณภาพยางแผ่นให้ได้มาตรฐานเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด โดยสหกรณ์รับซื้อ
นํ้ายางสดจากสมาชิก แล้วนํามาแปรรู ปเป็ นยางแผ่นรมควัน หรื อเป็ นยางแผ่นดิบตามความต้องการ ของ
ตลาดในขณะนั้น
 สถานภาพของสหกรณ์ กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล
สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูลเริ่ มมีก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 – 2538 ซึ่ งมีท้ งั หมด 19
สหกรณ์ ในการจัดตั้งสหกรณ์ กองทุนสวนยางมีการทํางานแบบบูรณาการระหว่าง 3 หน่ วยงานใน
กระทรวงเกษตร คือ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางและสํานักงาน
ตรวจบัญชี สหกรณ์ ซึ่ งสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางมีหน้าที่ในการหาพื้นที่ในการจัดตั้ง
สหกรณ์ โดยบริ เวณจุดจัดตั้งสหกรณ์สามารถครอบคลุมพื้นที่ทาํ กินของสมาชิกไม่เกิน 5 กม. สําหรับใน
การจัดตั้งสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์ จงั หวัดเป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดตั้งทั้งหมด ซึ่ งในการจัดตั้งช่ วงแรกๆ
คณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์กองทุนสวนยางยังไม่เข้าใจในการหลักการ อุดมการณ์และวิธีการ
สหกรณ์ และหลักในการบริ หารงานขององค์กร ดังนั้น ในการบริ หารงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางใน
ระยะแรกยังต้องอาศัยหน่วยราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท้ งั 3 หน่วยงานเป็ นพี่เลี้ยงและคอย
ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่ งในการทําธุ รกิจในช่วงแรก สหกรณ์ยงั ดําเนิ นงาน
โดยการรวบรวมนํ้ายางสดจากสมาชิกแล้วนํามาแปรรู ปเป็ นยางแผ่นรมควันและออกจําหน่ายให้กบั พ่อคน
กลาง ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นตลาดในอําเภอหาดใหญ่ แต่ในปั จจุ บนั สหกรณ์ มีการทําธุ รกิ จอยู่หลายอย่าง
นอกจากยางแผ่นรมควันแล้ว สหกรณ์กองทุนสวนยางยังมีการจําหน่ายนํ้ายางสดหรื อทํายางแผ่นดิบ ทั้งนี้
ในการบริ การดังกล่าว ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของตลาดในขณะนั้น
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 โครงสร้ างพืน้ ฐานและสภาแวดล้ อมของสหกรณ์ กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล
การได้มาซึ่งที่ต้ งั ของสหกรณ์กองทุนสวนยางสามารถจําแนกการได้มาถึงที่ต้ งั ของสหกรณ์ โดย
สามารถจําแนกได้ดงั นี้
1. ได้มาจากการบริ จาคของสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขว่าให้สหกรณ์ได้ใช้ที่ดินจนกว่า
สหกรณ์ไม่ประสงค์ที่จะต้องใช้ที่ดินอีกต่อไป เช่น สหกรณ์กองทุนสวนยางวังยางทอง จํากัด
2. ได้มาจากการอนุญาตให้ใช้ที่ดินในที่ดินสาธารณะประโยชน์ เช่น สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ควนโพธิ์ จํากัด
3. สหกรณ์จดั ซื้อที่ดินเป็ นของตนเอง เช่น สหกรณ์กองทุนสวยยางวังใหม่พฒั นา จํากัด
การก่อสร้างอาคารสํานักงานของสหกรณ์ พร้ อมกับอุปกรณ์ต่างๆ ในการดําเนิ นงานได้รับเงิน
อุดหนุนจากทางราชการโดยผ่านทางสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง เป็ นผูด้ าํ เนินการก่อสร้าง
และเตรี ย มอุ ป กรณ์ ใ ห้ เมื่ อ ดํา เนิ น การเสร็ จ ทางสํา นัก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารทํา สวนยางก็ จ ะให้
คณะกรรมการดําเนินการของแต่ละสหกรณ์ทาํ หนังสื อขอยืมใช้อาคารพร้อมกับอุปกรณ์ทุกอย่าง เป็ นแบบ
ปี ต่ อ ปี ซึ่ งอุ ป กรณ์ บ างอย่ า งที่ ท างสหกรณ์ ไ ด้ยื ม ใช้ ก รณี เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อทรุ ดโทรม ทาง
คณะกรรมการดําเนิ นของสหกรณ์จะต้องมีการซ่อมแซมให้พร้อมที่จะใช้งานได้ เพื่อที่จะทําให้ขบวนการ
ในการผลิตของสหกรณ์ไม่หยุดชะงัก สําหรับปั จจุบนั ได้มีบางสหกรณ์ได้นาํ เอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานใน
การสํานักงานในการเก็บสต๊อกยาง และการลงบัญชี โดยในรู ปของโปรแกรมสําเร็ จรู ป เช่ น สหกรณ์
กองทุนสวนยางนิ คมพัฒนา 1 และสหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริ ญ 2 นอกจากนั้น บางสหกรณ์มีการ
พัฒ นาในรู ป แบบที่ สู ง มากขึ้ น ไปอี ก ระดับ คื อ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ดู ร าคายางพาราและดู
แนวโน้มของการขึ้นลงของยางพารา ซึ่งได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พฒั นา จํากัด
 สถานภาพของสมาชิกสหกรณ์ กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล
ดังที่ ก ล่ า วไว้แ ล้ว ข้างต้น ว่า หลัก ในการจัด ตั้ง สหกรณ์ กองทุ น สวนยางนั้น คื อ ท้องที่ ใ นการ
ดําเนินงานของสหกรณ์จะต้องไม่ไกลจากพื้นที่ทาํ กินของสมาชิกระยะทาง 5 กม. ดังนั้น สมาชิกส่ วนใหญ่
มี พ้ืน ที่ กรี ดยางพาราใกล้ๆ กับสถานที่ ต้ งั ของสหกรณ์ เพื่อสะดวกในการนํานํ้ายางมาจําหน่ ายให้กับ
สหกรณ์ และจํานวนสมาชิ กของสมาชิ กแต่ละสหกรณ์จะมีจาํ นวนไม่มาก เฉลี่ยสหกรณ์ละ 133 คน
เนื่องจากข้อจํากัดของสหกรณ์ ที่ไม่สามารถรับสมาชิกในปริ มาณมากๆได้ แต่อย่างไรก็ตามการดําเนินงาน
ของสหกรณ์กองทุนสวนยางจะเอาความต้องการของสมาชิกเป็ นหลัก เมื่อสหกรณ์มีปัญหาคณะกรรมการ
สามารถเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อหาวิธีปฏิบตั ิในการแก้ไขปั ญหาของสหกรณ์ จึงทําให้การดําเนินงาน
ของสหกรณ์สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้เกือบครบทุกเรื่ อง และการดําเนิ นงานขึ้นอยู่
กับ การตัด สิ น ใจของสมาชิ ก เป็ นหลัก จึ ง ทํา ให้ ส หกรณ์ ก องทุ น สวนยางในจัง หวัด สตู ล มี ค วาม
เจริ ญก้าวหน้ามาตลอด
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 การบริหารการจัดการสหกรณ์ กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล
การบริ ห ารการจัด การของสหกรณ์ กองทุ น สวนยางในจัง หวัดสตู ล มี รู ป แบบในการบริ ห าร
เหมือนกับสหกรณ์ทวั่ ๆ คือ ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิ กเลือกคณะกรรมการเข้ามาบริ หารงาน แต่จาํ นวน
ของคณะกรรมการดําเนิ นจะแตกต่างกับสหกรณ์ขนาดใหญ่ ซึ่ งสัดส่ วนจะอยูใ่ นระหว่าง 5 – 9 ทั้งนี้
แล้ว แต่ ข อ้ บัง คับ ของสหกรณ์ น้ ัน ๆ จะกํา หนดให้ส หกรณ์ มี ค ณะกรรมการดํา เนิ น การได้กี่ ค น และ
คณะกรรมการก็อยูใ่ นวาระ 2 ปี แต่จะเป็ นกรรมการติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ ซึ่ งคณะกรรมการดําเนินการ
มี การประชุ มกรรมการกันทุกเดื อนเพื่อนําผลการดําเนิ นงานมาชี้ แจงให้ที่ประชุ มทราบและนําปั ญหา
อุปสรรคมาดําเนิ นการแก้ไขที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ซึ่ งในการบริ หารงานของคณะกรรมการ
จะใช้แผนงานประจําปี ที่ได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุมใหญ่เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ จึงทําให้สหกรณ์
กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูลไม่มีแผนการดําเนิ นงานในระยะปานกลาง แต่ก็มีบางสหกรณ์ได้มีการ
จัดทําแผนงานในระยะปานกลาง เนื่ องจากสหกรณ์ เข้าร่ วมโครงการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กบั กรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์ ซึ่งได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พฒั นา จํากัด
ในการบริ หารการจัดการของสหกรณ์ในปั จจุบนั สหกรณ์จะต้องมีแข่งขันกับพ่อค้าท้องถิ่นที่มา
แย่งตลาดนํ้ายางในแดนดําเนิ นงานของสหกรณ์ ซึ่ งในอดีตส่ วนเหลื่อมของปริ มาณนํ้ายางสดในตลาดจะ
ตกอยูก่ บั สหกรณ์เสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ แต่เมื่อมีพ่อค้าในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น จึงทําให้การแข่งขันมีมากยิง่ ขึ้น
จึ งทําให้คณะกรรมการดําเนิ นงานจะต้องมี การเรี ยนรู ้ ในเรื่ องเกี่ ยวกับตลาดมี มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
คณะกรรมการดําเนิ นการจะต้องมีการบริ หารการจัดการของสหกรณ์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสามารถ
แข่งขันในตลาดได้ ซึ่งสหกรณ์กองทุนสวนยางได้มีการปรับตัวและมีการเกาะกลุ่มในกระบวนการเรี ยนรู ้
จึงทําให้สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูลประสบความสําเร็ จเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่งมีการดําเนิ นงาน
มีกาํ ไรจากการดําเนินธุรกิจหลายสหกรณ์
 สถานะทางการเงินของสหกรณ์ กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล
ส่ วนใหญ่ยงั มีทุนในการดําเนิ นงานไม่เพียงพอต่อการดําเนิ นงาน สหกรณ์ยงั ต้องอาศัยเงินกูจ้ าก
หน่วยราชการ ได้แก่ เงินกูก้ องทุนพัฒนาสหกรณ์เข้าไปเสริ มสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ แต่ก็มี
บางสหกรณ์ที่มีเงินทุนเพียงพอหรื อเหลือจ่ายที่สามารถให้ความช่วยเหลือสหกรณ์อื่นได้อีก เช่น สหกรณ์
กองทุนสวนยางนิคมพัฒนา 1 แต่แนวโน้มในการดําเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูลมี
ทิศทางที่ดีข้ ึน ซึ่ งดูได้จากฐานะทางการเงินเมื่อปี บัญชีสิ้นสุ ด 31 มีนาคม 2548 สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ในจังหวัดสตูล มีทุนดําเนิ นงานรวมกันเป็ นเงินจํานวน 23.5 ล้านบาท มีหนี้ สินทั้งหมด 5.7 ล้านบาท และ
มีทุนของตนเองอยูจ่ าํ นวน 17.8 ล้านบาท

27

 สวัสดิการของสหกรณ์ กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล
สวัสดิการจะเป็ นในรู ปของเงินปั นผลที่สมาชิกนําเงินมาลงทุนในสหกรณ์ และเป็ นเฉลี่ยคืนตาม
ส่ ว นธุ ร กิ จ ของสมาชิ ก ที่ ส่ ง นํ้า ยางให้ กับ สหกรณ์ นอกจากนั้น จะมี ใ นรู ป ของสวัส ดิ ก ารอื่ น อี ก เช่ น
สวัสดิ การในเรื่ องของค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิ การที่เกี่ ยวกับเงินช่ วยเหลือศพสมาชิ ก ในปั จจุบนั มี
สหกรณ์กองทุนสวนยางจํานวนไม่กี่แห่ งที่มีสวัสดิการเหล่านี้ เช่น สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พฒั นา
จํากัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางนิ คมพัฒนา 1 จํากัด เป็ นต้น ด้วยเหตุที่สหกรณ์กองทุนสวนยางส่ วน
ใหญ่ไม่มีสวัสดิการดังกล่าว อาจจะเป็ นสาเหตุอีกประการหนึ่ งในการขาดแรงจูงใจให้กบั สมาชิกในการ
ขายนํ้ายางให้กบั สหกรณ์
 สภาพทางสั งคมของสหกรณ์ กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล
กิจกรรมของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูลจะเน้นไปในด้านการช่วยเหลือด้านรายได้
ให้กบั สมาชิ กสหกรณ์เป็ นหลัก กิ จกรรมที่ส่งผลเกิ ดมูลค่าเพิ่มสู่ สมาชิ ก เช่ น การสนับสนุ นกลุ่มอาชี พ
ให้กบั สมาชิ กของสหกรณ์ หรื อการปรั บปรุ งคุณภาพผลผลิ ตนั้นสหกรณ์ ยงั ดําเนิ นการน้อยมาก หรื อ
สหกรณ์ส่วนใหญ่ยงั ไม่ดาํ เนิ นการ สําหรับการให้ความช่วยเหลือในด้านของสังคมโดยรวม เช่น งานบุญ
ของวัดหรื อมัสยิดต่างๆ หรื องานกิจกรรมของเด็กนักเรี ยนตามโรงเรี ยนต่าง ๆ ที่อยูภ่ ายในแดนดําเนิ นงาน
ของสหกรณ์ หรื อการมอบทุนการศึกษาให้กบั เด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนดังกล่าวด้วย โดยแต่ละสหกรณ์จะ
มีสวัสดิการสังคมเหล่านี้ แตกต่างกันสุ ดแล้วแต่ฐานะทางการเงินของแต่ละสหกรณ์ แต่โดยข้อสรุ ปแล้ว
สวัสดิการที่เกี่ยวกับทางสังคมยังอยูใ่ นจํากัดและมีจาํ นวนน้อย
 วัฒนธรรมของสหกรณ์ กองทุนสวนยางและพฤติกรรม
สมาชิ กสหกรณ์เป็ นคนในพื้นที่เดียวกับสหกรณ์ ทําให้สมาชิกมีความคุน้ เคยกับสหกรณ์ ถึงแม้
สมาชิ กบางส่ วนจะไม่เข้าใจในวัตถุ ประสงค์ของสหกรณ์ อย่างอย่างแท้จริ ง แต่ก็ยงั มี ความสามัคคีกัน
ระหว่างหมู่สมาชิ ก ด้วยกัน อย่างไรก็ดี สมาชิ กส่ วนใหญ่คิดว่า กรรมการเป็ นผูม้ ี หน้าที่ รับผิดชอบต่ อ
สหกรณ์โดยตรง สามชิ กไม่มีหน้าที่เกี่ ยวข้องกับความสําเร็ จของสหกรณ์ สมาชิ กจึ งมาใช้บริ การโดย
ปราศจากศรัทธาต่อสหกรณ์
กรรมการมีโอกาสที่จะได้ไปดูงานหรื อเข้าประชุมสัมมนา หรื อมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
กลุ่มต่างๆ หรื อหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการรับนโยบายต่างๆ จึงทําให้คณะกรรมการได้รับการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาทั้งด้านการบริ หารจัดการและการปรับปรุ งเพิ่มผลผลิต ส่ วนสมาชิกมีโอกาสเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ น้อย
มาก
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1.5 ศึกษาสภาพทัว่ ไปขององค์ กรตัวอย่าง
สําหรับการศึกษาสภาพทัว่ ไปขององค์กรประชาชนในจังหวัดสตูล ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทาํ การ
คัดเลือกองค์กรตัวอย่าง 2 องค์กร ซึ่ งเป็ นตัวอย่างขององค์กรที่มีการทําธุ รกรรมเชื่อมโยงเครื อข่าย ได้แก่
1.) สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พฒั นา จํากัด 2.) ธนาคารชุมชน หมู่บา้ นผัง13 โดยได้นาํ เสนอความ
เป็ นมาขององค์กร การดําเนิ น ธุ รกิ จ รู ปแบบการบริ หารงาน จุ ด อ่อน จุ ดแข็ง ลักษณะการเชื่ อมโยง
เครื อข่าย และในหัวข้ออื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการกําหนดรู ปแบบการเชื่ อมโยงเครื อข่ายองค์กร
ประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.5.1 สหกรณ์ กองทุนสวนยางวังใหม่ พฒ
ั นา จํากัด
 ประวัติความเป็ นมาขององค์ กรประชาชนและเงื่อนไขทีส่ ํ าคัญทีม่ ีผลกระทบต่ อการปรับตัว
หรือการตัดสินใจทําธุรกรรมขององค์ กร
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พฒั นา จํากัด ก่อตั้ง
โดยสมาชิ ก กลุ่ ม สหกรณ์ ก องทุ น สวนยาง และได้จ ด
ทะเบี ย นในปี พ.ศ.2539 เริ่ มดํา เนิ น งานในปี 2540
สหกรณ์มีพ้ืนที่ 4 ไร่ แรกเริ่ มสหกรณ์มีสมาชิ ก 43 คน
จนถึงปัจจุบนั สหกรณ์มีสมาชิก 165 คน และสมาชิกต้องมี
พื้ น ที่ ส วนยางอยู่ใ นอํา เภอละงู หรื อ อํา เภอใกล้เ คี ย งที่
สามารถนํานํ้ายางมาส่ งได้
 การดําเนินธุรกิจ
ธุรกิจเริ่ มแรก สหกรณ์จะรับนํ้ายางจากสมาชิกเพียง
อย่างเดียว ซึ่ งมีสมาชิก 43 คน แต่จะมีสมาชิกประมาณ 30
กว่าคน ที่ส่งนํ้ายางให้แก่สหกรณ์ ในช่วงหลังมีสมาชิกมา
ส่ งนํ้ายางมากขึ้น โดยการสอบถามสมาชิกเก่าๆ แล้วนําไป
เปรี ย บเที ย บกับ พ่ อ ค้า และเห็ น ว่ า ที่ นี่ ใ ห้ ค วามยุ ติ ธ รรม
มากกว่า สมาชิกจึงหันมาส่ งนํ้ายางกับสหกรณ์มากขึ้น
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ในปี พ.ศ. 2547 สหกรณ์ได้เริ่ มการดําเนิ นการเชื่อมโยงกลุ่มนํ้ายาง จากการริ เริ่ มของคณะกรรมการ
ชุ ดที่แล้ว และคณะกรรมการชุ ดปั จจุบนั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการ โดยมีรูปแบบในการเชื่ อมโยงกลุ่มนํ้ายางกับ
สหกรณ์ ในลักษณะที่ให้ชาวบ้านที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ใกล้ๆ กับกลุ่มนํ้ายางย่อย
จะส่ ง นํ้ายางให้ แ ก่ ก ลุ่ ม แล้ว ทางกลุ่ ม ก็ นํา นํ้ายางที่ ร วบรวมได้ม าส่ ง ที่
สหกรณ์ ตามลําดับ ซึ่ งกลุ่มนํ้ายางที่จะมาเชื่ อมโยงจะต้องมาเป็ นสมาชิก
สมทบ โดยประธานหรื อมติ กรรมการภายในกลุ่มมอบหมายให้ตวั แทน
กลุ่มมาลงหุ น้ เป็ นเหมือนสมาชิกคนหนึ่ ง แต่เป็ นเพียงสมาชิกสมทบ ไม่มี
สิ ทธิ ในการเป็ นกรรมการ และไม่มีสิทธิ ในการเลือกประธาน และในปี นี้
สหกรณ์เปิ ดรับสมาชิกเพิม่ ขึ้นอีก 100 คน รวมกับในขณะนี้รับซื้อนํ้ายางจาก
กลุ่มต่างๆอีกเป็ นจํานวนมาก จนนํ้ายางส่ งไม่หมด สหกรณ์จึงได้เปิ ดบ่อนํ้า
ยางใหม่ซ่ ึ งสามารถเก็บนํ้ายางได้ 40 ตัน และเก็บไว้ได้นาน 3 วัน เพื่อรองรับปริ มาณนํ้ายางที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต
 รู ปแบบการบริหารงาน
การบริ หารงานในสหกรณ์มีลูกจ้างประจํา ฝ่ ายDRC ฝ่ าย
บัญชี ผูจ้ ัดการ ประธาน และมี ลูกจ้างรายวัน เช่ น ผูร้ ั บ เหมา
รมควัน สหกรณ์จะเปิ ดทําการทุกวัน
ผู ้จ ัด การคนปั จ จุ บ ัน ดํา เนิ น งานมา 2 ปี และเคยเป็ น
กรรมการมาตั้งแต่ยคุ แรกของการก่อตั้งสหกรณ์ ซึ่ งก่อนหน้านี้ ยงั
ไม่ มี ผูจ้ ัด การ กรรมการทํา งานกัน เอง เมื่ อ มี ธุ ร กิ จ มากขึ้ น จึ ง
จําเป็ นต้องมีผจู ้ ดั การ โดยผูจ้ ดั การมีหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชีของสหกรณ์
ไม่ทาํ งานแต่จะ
ปั ญหาในการบริ หารงาน กรรมการบางส่ วนเข้ามาโดยไม่มีความศรัทธา
ตรวจสอบ จับผิด ซึ่ งการทํางานในบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาด กรรมการบางคนนําเรื่ องไปขยายความ
ให้ชาวบ้านและสมาชิ กฟั งทําให้เป็ นเรื่ องใหญ่ สมาชิ กหรื อชาวบ้านบางส่ วนเชื่ อ ทําให้เกิ ดผลกระทบ
กลับมายังสหกรณ์ กรรมการต้องไปชี้แจง หาข้อมูล เรี ยกประชุม ถ้ามีเรื่ องด่วนจําเป็ นจะต้องเรี ยกประชุม
สมาชิกเรี ยกว่า ประชุมวิสามัญ โดยปกติจะมีการประชุมระหว่างปี แต่สมาชิกมาประชุมกันเพียงบางส่ วน
กรรมการจึ งแก้ปัญหาโดยการคุ ยทําความเข้าใจกับสมาชิ กเป็ นรายบุคคล ซึ่ งจะเข้าใจมากกว่า วิธีการ
แก้ปัญหาโดยการให้แต่ละหมู่บา้ นมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถให้กรรมการไป
พูดคุยได้ สวัสดิการที่สหกรณ์มีให้แก่สมาชิก ค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในการฌาปนกิจ
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 จุดแข็งขององค์ กร
1. สมาชิกมีความศรัทธา และสหกรณ์มีความมัน่ คง
ทางการเงิน สมาชิกมาส่ งนํ้ายางกับสหกรณ์เกิน 80 %
2.
คณะกรรมการ มีการทํางานร่ วมกัน โปร่ งใส
ตรวจสอบได้
3. สหกรณ์มีการรับซื้อผลผลิตหลากหลายเพิม่ ขึ้น ทํา
ให้สมาชิ กสามารถนําผลผลิตที่แปรรู ป เช่น ยางแผ่นมาขาย
กับสหกรณ์ได้
 จุดอ่อนขององค์ กร
1. กรรมการบางส่ วนไม่มีความรู ้ความเข้าใจใน
ระบบการทํางาน และไม่สนใจที่จะเรี ยนรู ้
2.
กรรมการบางท่านไม่เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง แทนที่จะช่ วยกันบริ หารงาน ชี้ แจง
ข้อเท็จจริ งจากการดําเนินงานแก่สมาชิก กลับทําตัวเป็ น
ปรปั กษ์กบั คณะกรรมการฝ่ ายที่ ต้ งั ใจทํางาน ด้วยการ
สร้างภาพ จ้องจับผิด และตําหนิผอู ้ ื่น
3. โรงรมควันมีขนาดความจุนอ้ ยเกินไป ไม่สามารถรองรับความต้องการของสมาชิก
 เหตุการณ์ /กระแสภายนอกมีผลอะไรบ้ าง
กระแสจากพ่อค้าคนกลาง ราคายางแผ่นที่สหกรณ์และพ่อค้ารับซื้อ เช่น ราคายางที่สหกรณ์รับซื้อ
61.50 บาท พ่อค้ารับซื้อ 62 บาท เมื่อสมาชิกไปขายให้กบั พ่อค้า แต่ในความเป็ นจริ งแล้วไม่มีใครขายได้ใน
ราคา 62 บาท เพราะว่าเปอร์เซ็นต์น้ าํ ยางไม่ถึง
 บทบาทขององค์ กรในการพัฒนาท้ องถิน่
บทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น
- ทุนทางการกีฬา เช่น เสื้ อยืด
- ทุนนักเรี ยนเรี ยนดีแต่ยากจน
- ทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรี ยน
- สนับสนุนทุนให้แก่สุเหร่ า
- ทําบุญให้กบั วัดในวันสําคัญต่างๆ
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 บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนองค์ กร
ภาครั ฐมี 3 หน่ วยงานหลักในการให้การสนับสนุ นองค์กร ได้แก่ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรม
ตรวจสอบบัญชี สํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐจะให้การดูแลในเรื่ องการ
อบรม เช่น ไปดูการดําเนิ นงานของสหกรณ์ที่มีแผนงาน มีการฝึ กอบรมด้านบัญชี ให้แก่คณะกรรมการ
ภาครัฐจะให้การสนับสนุน และช่วยเหลือในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์แก่สหกรณ์
 รู ปแบบการเชื่อมโยงในปัจจุบัน
1. การเชื่อมโยงของสหกรณ์กองทุนสวนยางในปั จจุบนั สหกรณ์มีการเชื่อมโยงเฉพาะกลุ่มที่ทาํ
นํ้ายางเพียงอย่างเดี ยว ไม่ได้เชื่ อมกับกลุ่มที่ทาํ ยางแผ่น เพราะอุปกรณ์ในการทํายางแผ่นรมควันมีไม่
เพี ย งพอ ในการรวบรวมนํ้า ยาง ขณะนี้ ทั้ง จัง หวัด
สหกรณ์ต่างๆ สามารถรวบรวมนํ้ายาง ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มทํานํ้ายาง ในส่ วนของสหกรณ์กองทุนสวนยางวัง
ใหม่พฒั นา จํากัด จะรวบรวมนํ้ายางจากกลุ่มทํานํ้ายาง
ในเขตพื้นที่อาํ เภอละงู อําเภอทุ่งหว้า และกิ่ งอําเภอ
มะนัง หลังจากนั้นจะนําไปรวมกันที่กลุ่มท่าแพ แล้ว
จึ ง นํา ไปส่ ง ขายบริ ษ ัท การรวบรวมนํ้า ยางปริ ม าณ
มากๆ และสามารถต่อรองราคาได้ ปั จจุบนั นี้กลุ่มท่าแพรวบรวมนํ้ายางสดได้ประมาณ 100 ตันต่อวัน
2. การตั้งศูนย์กลางตลาดรวบรวมยางรมควัน สหกรณ์กองทุนสวนยางจํานวน 18 สหกรณ์ ได้
ร่ ว มกัน จัด ตั้งศู น ย์กลางตลาดรวบรวมยางรมควัน ที่ สหกรณ์ กองทุ น สวนยางควนโพธิ์ เริ่ มเปิ ดวัน ที่ 9
พฤศจิกายน 2548 ศูนย์ฯจะทําการรวบรวมยางแผ่นรมควันทุกวัน และมีพนักงานคัดแยกยาง เลือกคุณภาพ
ของยาง โดยทั้ง 18 สหกรณ์ จะส่ งยางหรื อแจ้งนํ้าหนักมายังตลาด และทางตลาดแจ้งนํ้าหนักไปยังตลาด
กลางหาดใหญ่ ก่อนการเปิ ดประมูล ถ้าบริ ษทั ใดประมูลได้ ก็จะแจ้งราคามาทางจังหวัดสตูล บริ ษทั จะมา
รับยางเอง ซึ่ งช่ วยลดเรื่ องค่าใช้จ่าย ทางบริ ษทั จะคิดราคาค่าบรรทุกรวมไว้แล้ว คณะกรรมการศูนย์ฯมี
จํานวน 9 คน คัดเลื อกมาจากผูแ้ ทนสหกรณ์ สมาชิ ก 18
แห่ ง
3. ชมรมสหกรณ์จงั หวัดสตูล จะมีการประชุม
กันทุกเดื อน โดยสหกรณ์ ทุกประเภท ประชุมร่ วมกันที่
สหกรณ์ การเกษตรท่าแพ จํากัด ในวันพุธที่ 3 ของทุกๆ
เดื อน แต่ยงั ไม่ มีกิจกรรมการการเชื่ อมโยงเครื อข่าย มี
เพียงกิจกรรมวันสําคัญที่ทาํ ร่ วมกัน
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 ความต้ องการเชื่อมโยงเครือข่ ายในอนาคต
1. ทางสหกรณ์มีความต้องการเชื่อมโยงด้านเงินทุน เพื่อนําเงินมาหมุนเวียนในการดําเนินงาน
2. ความต้องการเชื่อมโยงเครื อข่ายในเรื่ องปุ๋ ย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางชุมนุมสหกรณ์ได้เป็ นศูนย์กลาง
ในการจําหน่ ายปุ๋ ยให้แก่เครื อข่าย แต่ที่ชุมนุ มฯไม่มีโกดังสําหรับเก็บปุ๋ ย สหกรณ์ต่างๆจะสั่งซื้ อปุ๋ ยผ่าน
ชุมนุมฯ และรับปุ๋ ยที่โกดังของบริ ษทั แต่ปุ๋ยที่ได้มาเป็ นปุ๋ ยที่ไม่มีคุณภาพและไม่มียหี่ อ้ เครื อข่ายสหกรณ์
จึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อเพื่อให้ยกเลิกผลิตและขาย
3. นอกจากนี้ สหกรณ์ยงั มีความต้องการเชื่ อมโยงเครื อข่ายโดยการสั่งซื้ อข้าวสารร่ วมกัน แต่
ในขณะนี้สหกรณ์ยงั ไม่สามารถหาแหล่งผลิตข้าวสารเพื่อที่จะเชื่อมโยงเครื อข่ายได้
 ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยงเครือข่ าย
1. ในปั จจุบนั นี้ ปริ มาณยางรมควันในจังหวัดสตูลมีจาํ นวนลดลง เพราะสหกรณ์ส่วนหนึ่งได้ส่ง
ยางรมควันไปยังบริ ษทั ที่อาํ เภอควนกาหลงประมาณ 61% ของจํานวนยางรมควันทั้งหมด ทําให้ทางบริ ษทั
ไม่จาํ เป็ นต้องเข้าไปประมูลยังตลาดกลาง เพราะมียางเพียงพอและบริ ษทั ก็ไม่จาํ เป็ นที่จะไปแข่งขันกับ
บริ ษทั อื่น ขณะนี้ ราคายางที่ตลาดกลางหาดใหญ่จึงตํ่ากว่า
ความเป็ นจริ ง เพราะมีจาํ นวนยางเข้ามาขายยังตลาดกลาง
น้อย ทําให้ไม่เกิดการแข่งขันกันในการประมูล ซึ่ งในความ
เป็ นจริ ง แล้ว ตลาดกลางจะเป็ นแหล่ ง รวบรวมยาง และ
บริ ษ ทั ต้องแข่งขัน กันประมู ลราคา แต่ เ มื่ อจํา นวนยางใน
ตลาดกลางน้อย ในอนาคตพ่อค้าอาจจะกําหนดราคาเอง
ทางสหกรณ์ แ ละตลาดกลางจะไม่ มีอ าํ นาจในการต่ อ รอง
ราคา
2. ปั ญหาอีกประการหนึ่ งก็คือ ก่อนหน้านี้ทางชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสตูล จํากัด
ได้ทาํ การเชื่อมโยงเครื อข่ายโดยจะรวบรวมยางส่ งไปยังบริ ษทั โดยสหกรณ์ต่างๆ ต้องทําการส่ งยางไปยัง
บริ ษทั เองในนามของชุมนุ มฯ และทางชุมนุ มฯเรี ยกเก็บค่าดําเนิ นการจากสหกรณ์ ทั้งๆที่ควรเรี ยกเก็บ
จากบริ ษทั ซึ่งก่อนที่จะมาส่ งยางแผ่นรมควันร่ วมกับชุมนุมฯนั้น ทางสหกรณ์ฯก็ได้ทาํ ธุรกิจร่ วมกับบริ ษทั
นี้ มาก่อน ทําให้ทราบถึงระบบการทํางานเป็ นอย่างดี และสหกรณ์ก็ไม่ตอ้ งเสี ยค่าดําเนิ นการ จึงทําให้
สหกรณ์ฯไม่มีความไว้วางใจในการดําเนินงานของเครื อข่าย
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 ปัจจัยทีท่ าํ ให้ การเชื่อมโยงเครือข่ ายประสบความสํ าเร็จ
1. ต้องมีการประชุมร่ วมกันบ่อยๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แนวคิด และทราบการดําเนิ นงานของแต่ละองค์กร ทํา
ให้รู้ความเป็ นไปของกันและกัน เพราะสหกรณ์จะมีรูปแบบการ
ดํา เนิ น งานต่ า งกับ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ จ ดทะเบี ย น ทางสหกรณ์ จ ะมี
ระเบียบข้อบังคับเยอะกว่า
2. ปั จจัยเกี่ยวกับสิ นค้าที่ซ้ื อร่ วมกัน นัน่ คือ สิ นค้าต้องมีมาตรฐานและราคาเหมาะสม และการ
จ่ายเงินควรเป็ นแบบเครดิต
3. องค์กรที่ร่วมเครื อข่ายจะต้องรักษาเครดิตด้านการเงิน
4. เครื อข่ายจะต้องจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม
1.5.2 ธนาคารชุ มชน (Community Bank) ตําบลนิคมพัฒนา กิง่ อําเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 ประวัติความเป็ นมา (หรือวิวฒ
ั นาการ) ขององค์ กรประชาชนและเงื่อนไขทีส่ ํ าคัญทีม่ ีผลกระทบ
ต่ อการปรับตัว หรือการตัดสินใจทําธุรกรรมขององค์ กร
สาเหตุในการก่อตั้งเกิดจาก ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2545 ที่ผา่ นมา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหลาย
กลุ่ม มีปัญหาเรื่ องการบริ หารจัดการที่ไม่เป็ นระบบ ทําให้กลุ่มต่างๆใน แต่ละหมู่บา้ นต้องยกเลิกกิจการ
เพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ มีผบู ้ ริ หารงาน เหรัญญิกคนเดียว แต่ตอ้ งทํางานทุกอย่าง ลักษณะการทํางานจะไม่มี
การจดบันทึก ใช้การจําเพียงอย่างเดียว เมื่อมีการตรวจสอบก็พบปั ญหา ทําให้สมาชิกขาดความเชื่อถือ
และอีกปั ญหาหนึ่ งก็คือ เกิดจากเงินกองทุนหมู่บา้ น 1 ล้านบาท ทําให้ภายในหมู่บา้ นมีการจัดตั้งกองทุน
ขึ้นเยอะ กลุ่มต่างๆ ที่ มีอยู่เดิ มจึ งเลิ กลากันไป จากปั ญหา
เหล่านี้ จึงทําให้เกิดการรวมตัวกันในปลายปี พ.ศ.2545 ซึ่ ง
ก่ อ นจะได้ชื่ อ ว่ า ธนาคารชุ ม ชน ธนาคารได้ท ดลองใช้
รู ปแบบการบริ หารจัดการ และทําการพัฒนาปรับปรุ งให้มี
ความเหมาะสมกับการเชื่ อมโยงกลุ่มต่ างๆเข้าด้วยกันเป็ น
เวลานานเกือบ 2 ปี ซึ่ งใช้ชื่อว่า “ธนาคารจําลอง” โดยให้
กลุ่มที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่ายทั้ง 4 กลุ่ม มาระดมทุนร่ วมกัน ต่อมาจึงก่อตั้งเป็ นธนาคารชุมชนในวันที่
10 พฤษภาคม 2548 โดยใช้ที่ทาํ การในพื้นที่ซ่ ึงเป็ นสมบัติของหมู่บา้ น หมู่ที่ 7 โดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตที่เป็ นสมาชิกของธนาคารชุมชนประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
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1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านผัง 50 หมู่ที่ 5 ตําบลนิคมพัฒนา
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังพระเคียน หมู่ที่ 6 ตําบลนิคม
พัฒนา
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านผัง 13 15 18 หมู่ที่ 7 ตําบลนิคม
พัฒนา
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่ าพน หมู่ที่ 6 ตําบลปาล์มพัฒนา
ปั จจุบนั ธนาคารได้ใช้งบประมาณของแต่ละกลุ่มในการปรับปรุ งและสร้างอาคารขึ้น และสมาชิก
ของแต่ละกลุ่มจะเป็ นสมาชิ กของธนาคารไปด้วย มีจาํ นวนสมาชิ กทั้งหมด 989 คน ซึ่ งสมาชิ กมีการ
ยอมรับรู ปแบบของธนาคาร เนื่ องจากสมาชิ กมีความศรั ทธาในตัวผูน้ าํ และมีคณะกรรมการลงพื้นที่
พูดคุย อธิบาย เดือนละครั้ง ทําให้ปัจจุบนั นี้สมาชิกมีความเข้าใจและมีจาํ นวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
 การดําเนินธุรกิจ
ปั จจุบนั ธนาคารมีธุรกิจเพียงเล็กน้อย จําหน่ายบัตรเติมเงิน
ถ่ า ยเอกสาร ส่ ว นธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ นั้ น กลุ่ ม ต่ า งๆที่ เ ป็ นสมาชิ ก
เครื อข่ายสามารถกูเ้ งินได้ แต่สมาชิกภายในกลุ่มไม่สามารถกูเ้ งิน
ได้เ พราะอาจเกิ ด ความผิด พลาดได้ง่า ย และไม่ มี ห ลัก ประกัน ที่
ชัด เจน ตอนนี้ ธนาคารเพิ่ ง เริ่ ม เปิ ดดํา เนิ น การ และมี เ งิ น หมุ น
ประมาณ 7 ล้านบาท และปั จจุบนั ธนาคารมีเงินฝากประมาณ 7
แสนบาท การดําเนิ นงานในขณะนี้ จะไม่ เน้นการระดมหุ ้น หรื อเร่ งทําธุ รกิ จ จะเน้นที่ การฝากออม
สมาชิกฝากเงินในนามกลุ่มและกลุ่มจะโอนมายังธนาคาร ธนาคารเป็ นเพียงกิจกรรมหนึ่ งของเครื อข่าย
โดยมีกลุ่มคํ้าประกันในระบบการเงิน เงินฝากของสมาชิกธนาคารจะนําไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิ น และ
สหกรณ์กองทุนสวนยางนิ คมพัฒนา 1 ถ้าสมาชิกต้องการถอนเงินเป็ นจํานวนมากต้องแจ้งธนาคาร
ล่วงหน้า
ธนาคารเปิ ดทําการทุกวัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ โดยเปิ ดทําการตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. และมี
การดําเนินธุรกิจของธนาคารชุมชน ดังนี้
1. ประเภทเงินรับฝาก แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
- เงินฝากประเภทออมทรัพย์ ค่าตอบแทน
อัตราร้อยละ 3 บาทต่อปี
- เงินฝากประเภทฝากประจํา ค่าตอบแทน
อัตราร้อยละ 4 บาทต่อปี
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2. ประเภทเงินกู้ มี 3 ประเภท คือ
- ระยะสั้น (ชําระคืนภายใน 1 ปี ) ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 10 บาทต่อปี
- ระยะปานกลาง (ชําระคืนภายใน 3 ปี ) ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 10 บาทต่อปี
- ระยะยาว (ชําระคืนภายใน 10 ปี ) ดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 10 บาทต่อปี
3. ด้านธุรกิจบริ การ
- บริ การต่อ พรบ.รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และอื่นๆ
- บริ การต่อทะเบียนยานพาหนะ
4. เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้
- เป็ นแม่แบบให้กบั ชุมชนอื่นเข้ามาเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนา
- เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ของคนในชุมชน
- เป็ นการพัฒนาคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง และนําไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
สมาชิกจะมีสมุดเงินฝาก 2 บัญชี คือ สมุดเงินฝากสัจจะ และสมุดเงินฝากร่ วมใจ
ส่ วนบุคคลทัว่ ไปที่มีความต้องการจะฝากเงินก็จะแยกเป็ นอีกส่ วนหนึ่ง โดย
ดอกเบี้ยจะได้จากรายได้ของธนาคาร ส่ วนสมาชิกจะได้ดอกเบี้ยจากกําไร
ของแต่ละกลุ่ม ในอนาคตถ้าธนาคารมีกาํ ไรมากพอ ก็จะคิดดอกเบี้ยจาก
กําไรของธนาคารให้แก่สมาชิกทั้งหมด

 รู ปแบบการบริหารงาน
รู ปแบบการบริ หารจัดการธนาคารชุมชน มีคณะกรรมการบริ หารธนาคารจํานวน 1 ชุด
ประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มที่เป็ นสมาชิกกลุ่มละ 2 คน และมีที่ปรึ กษาอีก 1 ชุด ซึ่งเป็ นตัวแทนมาจาก
ธนาคารออมสิ น พัฒนาชุมชนและภาคการพัฒนาต่างๆ
คณะกรรมการบริ หารมีการแบ่งฝ่ ายรับผิดชอบ ดังนี้
- บริ หารงานทัว่ ไป
- สิ นเชื่อ
- พัฒนาธุรกิจ
- ประชาสัมพันธ์
การบริ หารในธนาคารแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
1. ภาระของกลุ่มออมทรัพย์ที่ตอ้ งมาเชื่อมโยงกับธนาคาร
2. ในส่ วนของธนาคารชุมชนเอง
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กลุ่มออมทรัพย์ท้ งั 4 กลุ่มจะมีการบริ หารงาน และการทําบัญชี
รู ปแบบเดี ยวกัน ทุกๆกลุ่มจะต้องช่วยกันบริ หารจัดการ ธนาคาร
จะมีลูกจ้าง 1 คน ดูแลบัญชีของทั้ง 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะให้
ค่าตอบแทนตามศักยภาพของกลุ่ม ส่ วนสมาชิ กจะไม่ค่อยมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารงานของธนาคาร แต่มีส่วนร่ วมในกลุ่ม
ด้านสวัสดิการ ในส่ วนของธนาคารยังไม่มีสวัสดิการ แต่จะมีสวัสดิการของกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม
สวัสดิ การจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กบั ทุน ขนาดและศักยภาพของกลุ่ม ยกตัวอย่างสวัสดิ การของกลุ่มที่มี
ศักยภาพ
- สมาชิกมีบุตรทางกลุ่มจะเปิ ดบัญชีเงินฝากจํานวน 1,000 บาท และเงินสัจจะอีก 100
บาท
- ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชน คนชรา คนพิการ เด็กกําพร้า ผูย้ ากไร้ ครั้งละ 300
บาท จํานวน 20 คน
- ช่วยเหลือค่าฌาปนกิจสงเคราะห์รายละ 5,000 บาท
- ชดเชยรายได้ยามเจ็บป่ วยวันละ 300 บาท ไม่เกิน 10 คืนต่อคนต่อปี
- ช่วยเหลือบํานาญทางด้านชราภาพ เดือนละ 300 บาทต่อคน
 จุดแข็งขององค์ กร
จุ ด แข็ ง เกิ ด จากระบบเครื อข่ า ย มี ก ารทํา งาน
ร่ วมกัน มีการพัฒนาจากกลุ่มออมทรั พย์มาเป็ นธนาคาร
ชุ ม ชน และอี ก ประการหนึ่ งคื อ คณะกรรมการมี ก าร
ดําเนิ นงานที่ดี เพราะการดูแลเงินของชาวบ้านต้องมีการ
บริ หารงานที่ดี
 จุดอ่อนขององค์ กร
ธนาคารชุมชนเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มออมทรัพย์ 4 กลุ่ม มีการบริ หารงานกันเองทําให้
ขาดความเชื่อมัน่ จากบุคคลภายนอก ส่ วนสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์มีความมัน่ ใจ แต่สมาชิกจะไม่ทราบ
ระบบการทํางานของธนาคาร และสมาชิกส่ วนใหญ่จะไม่ค่อยมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน นอกจากนี้ ยงั
มี จุด อ่อนเรื่ องการเลื อกผูน้ ําที่ มีความเสี ยสละมาบริ หารงานต่ อได้ย าก เพราะการทํางานจะไม่ ไ ด้รับ
เงินเดือน ผูน้ าํ ต้องมีความเสี ยสละ
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 เหตุการณ์ /กระแสภายนอกมีผลอะไรบ้ าง
นโยบายของรัฐบาลเกี่ ยวกับกองทุนหมู่บา้ น ซึ่ งรัฐบาลพยายามเร่ งให้แต่ละหมู่บา้ นรี บเพิ่มทุน
ทําให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อธนาคาร
 บทบาทขององค์ กรในการพัฒนาท้ องถิน่
จัดสวัสดิ การชุ มชนระดับอําเภอ สัจจะวันละบาทเพื่อทําสวัสดิ ก ารภาคประชาชนช่ วยเหลื อ
หมู่บา้ น เช่น ซ่ อมถนน ประปา ไฟฟ้ า กิจกรรมของหมู่บา้ น งานด้านสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมโรงสี ขา้ ว
ชุมชน กิจกรรมโรงอิฐชุมชน
 บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนองค์ กร
ในขณะนี้มีหน่วยงานพัฒนาชุมชน ที่เข้าใจรู ปแบบการบริ หารจัดการของธนาคาร แต่หน่วยงาน
อื่นๆ ยังไม่ค่อยเข้าใจกิจกรรมของธนาคาร ส่ วนคณะกรรมการมีการอบรมดูงานน้อย และไม่เคยเข้าร่ วม
อบรมทางด้านธนาคาร เนื่ องจากรู ปแบบการทํางานไม่เหมือนกัน และในอนาคตถ้ารัฐบาลจะปรับให้
ธนาคารเป็ นนิ ติบุคคล ทางธนาคารก็มีความพร้อมเพราะจะช่วยยกระดับตนเองไปสู่ ระดับสากล ระบบ
การบริ หารงานต่างๆ ก็จะดีข้ ึน
 รูปแบบการเชื่อมโยงในปัจจุบัน
การเชื่อมโยงเครื อข่ายเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทั้ง 4 กลุ่ม จะมีการ
ประชุมเครื อข่ายในวันที่ 26 ของทุกๆเดือน การดําเนินธุรกิจมีรูปแบบที่ต่างกลุ่มต่างทํา ธนาคารเพิ่งเปิ ด
มาไม่นาน ยังไม่มีธุรกิจอื่นที่จะมาเชื่อมโยง มีเพียงการฝากเงิน และทางกลุ่มสามารถกูเ้ งินจากธนาคารได้
 ความต้ องการเชื่อมโยงเครือข่ าย
ในอนาคตถ้าธนาคารมีเงินมากพอ
มีความต้องการในการเชื่ อมโยงโดยให้ธนาคารเป็ น
ศูนย์กลางในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ จัดจําหน่าย และ
ทางธนาคารต้องการเปิ ดรองรั บกลุ่มต่างๆ ที่ มีความ
ต้องการที่จะเป็ นสมาชิ กในเครื อข่าย นอกจากนี้ ยงั มี
ความต้องการทําธุรกิจ ข้าว ปุ๋ ย แต่ในขณะนี้ธนาคาร
ยังไม่มีความพร้อม ต้องรอทุน ระดมคน และต้องทํา
ธุ รกิจเพื่อให้เกิดผลกําไร ธนาคารมีความต้องการให้มีการพัฒนาคนกับธุรกิจไปพร้อมๆกัน ซึ่ งทําให้จะ
เกิดความยัง่ ยืน คณะกรรมการผูบ้ ริ หารงานเป็ นเพียงชาวบ้าน มีประสบการณ์มีนอ้ ยจึงค่อยเป็ นค่อยไป
ต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุด
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 ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยงเครือข่ าย
ในความเป็ นจริ งแล้ว การเชื่ อมโยงเครื อข่าย
นั้ นทํา ได้ย าก ผู ้บ ริ หารของแต่ ล ะองค์ก รยึ ด ติ ด กับ
อํา นาจของตน รู ป แบบการบริ ห ารจัด การของแต่ ล ะ
องค์กรไม่เหมือนกัน ถ้าไม่เข้าใจระบบการบริ หารของ
กันและกันก็จะรวมเครื อข่ายกันยาก รวมทั้งเรื่ องของ
ผลประโยชน์ ผลตอบแทนอาจไม่ ล งตัว ไม่ มี ผูท้ ี่ มี
ความเสี ยสละ
การเชื่อมโยงบูรณาการทั้งระบบ รวมทุกประเภทคงเป็ นไปได้ยาก ทั้งจังหวัดอาจเป็ นเครื อข่าย
กันได้ แต่ถา้ จะให้เกิดการเชื่อมโยงก็คงต้องใช้เวลานาน องค์กรที่มีเงินทุนมากคงไม่มีความต้องการที่จะ
มาร่ วมลงทุน และทํางานกับองค์กรที่มีทุนน้อย ที่จงั หวัดสตูลมีท้ งั ชมรมสหกรณ์ และสมาพันธ์กลุ่มออม
ทรัพย์ แต่การบริ หารงานไม่ค่อยดีนกั ในการประชุมแต่ละครั้งหาข้อสรุ ปร่ วมกันไม่ได้ มีโครงสร้างของ
ระบบเครื อข่าย แต่ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 ปัจจัยทีท่ าํ ให้ การเชื่อมโยงเครือข่ ายประสบความสํ าเร็จ
คณะกรรมการต้องมีความรู ้ มีระบบบัญชีที่ดี
เพราะชาวบ้า นต้อ งการความมัน่ ใจ มี ห ลัก ฐานการ
ดําเนิ นงาน สามารถตรวจสอบได้ และมี สวัสดิ การ
ให้แก่สมาชิ ก ในปั จจุบนั กลุ่มประสบความสําเร็ จได้
เพราะกลุ่ ม มี ก ารรั บ รู ้ ศึ ก ษาสภาพภายนอก และ
ยอมรับได้ในเรื่ องของเครื อข่าย
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บทที่ 2
บทสั งเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดสตูล
2.1 แหล่ งข้ อมูล / วิธีการเก็บข้ อมูล
ข้อมูลคนจนในพื้นที่จงั หวัดสตูลมีแหล่งที่มาจาก ศูนย์ประมวลผลข้อมูลการแก้ปัญหาสังคมและ
ความยากจนเชิงบูรณาการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ได้นาํ เสนอ
ข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามพื้นที่ และจําแนกตามปั ญหาความยากจน โดยในส่ วนของ
ผูล้ งทะเบี ย นคนยากจนที่ เ ป็ นสมาชิ ก ขององค์ก รประชาชนชนทั้ง ที่ จ ดทะเบี ย น และไม่ จ ดทะเบี ย น
ไม่สามารถนําข้อมูลมาเสนอได้ เนื่องจาก ฐานข้อมูลของจังหวัดไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการสังกัดองค์กร
ประชาชนไว้ และไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ น สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดจังหวัดสตูล สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ที่ทาํ การปกครองจังหวัดจังหวัดสตูล และศูนย์
ประมวลผลข้อมูลการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการจังหวัดสตูล
อย่างไรก็ตาม หากต้องการข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนที่เป็ นสมาชิกองค์กรประชาชน ก็
อาจจะทําได้ โดยนํารายชื่ อคนยากจนจดทะเบียนจากศูนย์ประมวลผลข้อมูลฯ จํานวน 49,290 คน และ
รายชื่ อสมาชิ กขององค์กรประชาชนจากองค์กรต่างๆ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน จํานวน 504
องค์กร(มีสมาชิกกว่าหกหมื่นคน) แล้วนําข้อมูลที่ได้จาก 2 ส่ วนข้างต้น มาจับคู่กนั ทีละคน เพื่อดูว่าคนที่
จดทะเบียนคนยากจนคนใด อยูใ่ นองค์กรใดบ้าง ทําเช่ นนีเ้ รื่อยไปจน ครบ 49,290 คน หรือ 1,161 องค์ กร
ซึ่ งวิธีการดังกล่ าวจะได้ มาซึ่ งข้ อมู ลที่ต้องการ แต่ มีความยุ่งยาก และเสี ยเวลาในการดําเนิ นการมาก
เนื่องจากฐานข้ อมูลสมาชิ กขององค์ กรต่ างๆในปัจจุบันที่มีอยู่ ไม่ สมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้อาจมีการผิดพลาด
ที ม วิ จ ัย จึ ง ลงความเห็ น ว่ า ไม่ ค วรนํา เสนอข้อมู ลจํา นวนผูล้ งทะเบี ย นคนยากจนที่ เ ป็ นสมาชิ ก องค์ก ร
ประชาชนในจังหวัดสตูล
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2.2 ตารางวิเคราะห์ ข้อมูลผู้ลงทะเบียนคนยากจน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามพื้นที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ที่
พืน้ ที่
จํานวนประชากร
(ร้ อยละ)
1 อําเภอเมืองสตูล
101,557
16,831 (34.15)
2 อําเภอละงู
63,933
11,061 (22.44)
3 อําเภอควนกาหลง
29,538
5,292 (10.74)
4 อําเภอทุ่งหว้า
20,683
4,790 (9.72)
5 อําเภอท่าแพ
24,991
4,615 (9.36)
6 อําเภอควนโดน
22,552
3,654 (7.41)
7 กิ่งอําเภอมะนัง
14,611
3,047 (6.18)
รวม
277,865
49,290 (100.00)

ร้ อยละเทียบกับ
จํานวนประชากร
16.57
17.30
17.92
23.16
18.47
16.20
20.85
17.74

ในปั จ จุ บ ัน จัง หวัด สตู ล มี จ ํา นวนผูล้ งทะเบี ย นคนยากจนทั้ง สิ้ น 49,290 คน โดยอํา เภอที่ มี ผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอเมืองสตูล มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนจํานวน 16,831
คน คิดเป็ นร้อยละ 34.15 อันดับสอง คือ อําเภอละงู มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนจํานวน 11,061 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 22.44 อันดับสาม คือ อําเภอควนกาหลง มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนจํานวน 5,292 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 10.74 และเมื่อเปรี ยบเทียบร้อยละกับจํานวนประชากร พบว่า อําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนมาก
ที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอทุ่งหว้า คิดเป็ นร้อยละ 23.16 อันดับสอง คือ กิ่งอําเภอมะนัง คิดเป็ นร้อยละ
20.85 อันดับสาม คือ อําเภอท่าแพ คิดเป็ นร้อยละ 18.47
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปั ญหาความยากจน
ที่
ปัญหาความยากจน
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
1 ปั ญหาที่ดินทํากิน
41,251
83.69
2 ปั ญหาหนี้สินภาคประชาชน
17,989
36.50
3 ปั ญหาที่อยูอ่ าศัยของคนจน
13,091
26.56
4 ปั ญหาด้านอื่นๆ
3,814
7.74
5 ปั ญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน/นักศึกษา
1,294
2.63
ให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม
6 ปั ญหาการถูกหลอกลวง
313
0.64
7 ปั ญหาคนเร่ ร่อน
17
0.03
8 ปั ญหาผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมาย
14
0.03
รวม
49,290
100.00
ผูล้ งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดสตูลส่ วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากิน โดยมีผลู ้ งทะเบียน
คนยากจนจํานวน 41,251 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.69 รองลงมา คือ ปั ญหาหนี้ สินภาคประชาชน จํานวน
17,989 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 ปั ญหาที่อยูอ่ าศัยของคนจน จํานวน 13,091 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.56
ปั ญหาด้านอื่นๆ จํานวน 3,814 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.74 ปั ญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน/นักศึกษา
ให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม จํานวน 1,294 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.63 ปัญหาการถูกหลอกลวง จํานวน
313 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.64 และปั ญหาที่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนน้อยที่สุด คือ ปั ญหาคนเร่ ร่อนและ
ปัญหาผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมาย คิดเป็ นร้อยละ 0.03 เท่ากัน
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปั ญหาที่ดินทํากิน
ที่
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
1 อําเภอเมืองสตูล
13,271
32.17
2 อําเภอละงู
9,904
24.01
3 อําเภอท่าแพ
4,214
10.22
4 อําเภอทุ่งหว้า
4,203
10.19
5 อําเภอควนกาหลง
3,998
9.69
6 อําเภอควนโดน
3,144
7.62
7 กิ่งอําเภอมะนัง
2,517
6.10
รวม
41,251
100.00
ผูล้ งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดสตูลที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากิ นมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 41,251 คน
โดยอําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอเมืองสตูล จํานวน 13,271 คน คิด
เป็ นร้อยละ 32.17 อันดับสอง คือ อําเภอละงู จํานวน 9,904 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.01 อันดับสาม คือ
อําเภอท่าแพ จํานวน 4,214 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.22 และกิ่งอําเภอมะนังมีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากินน้อยที่สุด จํานวน 2,517 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.10
ตารางที่ 4 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปัญหาคนเร่ ร่อน
ที่
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
6 อําเภอละงู
6
35.29
7 อําเภอเมืองสตูล
3
17.65
3 อําเภอควนโดน
4
23.53
2 อําเภอควนกาหลง
2
11.76
5 อําเภอท่าแพ
2
11.76
1 กิ่งอําเภอมะนัง
4 อําเภอทุ่งหว้า
รวม
17
100.00
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ผูล้ งทะเบี ย นคนยากจนในจัง หวัด สตู ล ที่ มี ปั ญ หาคนเร่ ร่ อ นทั้ง สิ้ น 17 คน โดยอํา เภอที่ มี ผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอละงู จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.29 อันดับสอง
คือ อําเภอควนโดน จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.53 อันดับสาม คือ อําเภอเมืองสตูล จํานวน 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17.65 และไม่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนที่มีปัญหาคนเร่ ร่อนในกิ่งอําเภอมะนัง และอําเภอทุ่ง
หว้า
ตารางที่ 5 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปัญหาผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมาย
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
ที่
1 อําเภอละงู
8
57.14
2 อําเภอทุ่งหว้า
2
14.29
3 อําเภอควนกาหลง
1
7.14
4 อําเภอควนโดน
1
7.14
5 อําเภอท่าแพ
1
7.14
6 อําเภอเมืองสตูล
1
7.14
7 กิ่งอําเภอมะนัง
รวม
14
100.00
ผูล้ งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดสตูลที่มีปัญหาผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมายทั้งสิ้ น 14 คน โดย
อําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอละงู จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.14
อันดับสอง คือ อําเภอทุ่งหว้า จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.29 และไม่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนที่มี
ปั ญหาผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมายในกิ่งอําเภอมะนัง
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปั ญหาการให้ความช่วยเหลือ
นักเรี ยน/นักศึกษา ให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม
ที่
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
1 อําเภอเมืองสตูล
630
48.69
2 อําเภอควนโดน
257
19.86
3 อําเภอทุ่งหว้า
172
13.29
4 อําเภอละงู
90
6.96
5 อําเภอควนกาหลง
52
4.02
6 อําเภอท่าแพ
47
3.63
7 กิ่งอําเภอมะนัง
46
3.55
รวม
1,294
100.00
ผูล้ งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดสตูลที่มีปัญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน/นักศึกษา ให้มี
รายได้จากอาชีพที่เหมาะสมทั้งสิ้ น 1,294 คน โดยอําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก
คือ อําเภอเมืองสตูล จํานวน 630 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.69 อันดับสอง คือ อําเภอควนโดน จํานวน 257
คน คิดเป็ นร้อยละ 19.86 อันดับสาม คือ อําเภอทุ่งหว้า จํานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.29 และกิ่ง
อําเภอมะนังมีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนที่มีปัญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน/นักศึกษา ให้มีรายได้จาก
อาชีพที่เหมาะสมน้อยที่สุด จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.55
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปั ญหาการถูกหลอกลวง
ที่
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
1 อําเภอเมืองสตูล
99
31.63
2 อําเภอละงู
73
23.32
3 กิ่งอําเภอมะนัง
32
10.22
4 อําเภอทุ่งหว้า
30
9.58
5 อําเภอควนกาหลง
28
8.95
6 อําเภอควนโดน
28
8.95
7 อําเภอท่าแพ
23
7.35
รวม
313
100.00
ผูล้ งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดสตูลที่มีปัญหาการถูกหลอกลวงทั้งสิ้ น 313 คน โดยอําเภอที่มีผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอเมืองสตูล จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.63
อันดับสอง คือ อําเภอละงู จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.32 อันดับสาม คือ กิ่งอําเภอมะนัง จํานวน
32 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.22 และอําเภอท่าแพมีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนที่มีปัญหาการถูกหลอกลวงน้อย
ที่สุด จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.35
ตารางที่ 8 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
ที่
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
1 อําเภอละงู
5,154
28.65
2 อําเภอเมืองสตูล
4,335
24.10
3 อําเภอท่าแพ
2,237
12.44
4 อําเภอควนกาหลง
1,745
9.70
5 อําเภอทุ่งหว้า
1,688
9.38
6 กิ่งอําเภอมะนัง
1,531
8.51
7 อําเภอควนโดน
1,299
7.22
รวม
17,989
100.00
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ผูล้ งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดสตูลที่มีปัญหาหนี้ สินภาคประชาชนทั้งสิ้ น 17,989 คน โดย
อําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอละงู จํานวน 5,154 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.65 อันดับสอง คือ อําเภอเมืองสตูล จํานวน 4,335 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.10 อันดับสาม คือ อําเภอท่า
แพ จํานวน 2,237 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.44 และอําเภอควนโดนมีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนที่มีปัญหา
หนี้สินภาคประชาชนน้อยที่สุด จํานวน 1,299 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.22
ตารางที่ 9 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปัญหาที่อยูอ่ าศัยของคนจน
ที่
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
1 อําเภอเมืองสตูล
5,884
44.95
2 อําเภอละงู
3,093
23.63
3 อําเภอทุ่งหว้า
1,084
8.28
4 อําเภอควนกาหลง
1,027
7.85
5 อําเภอท่าแพ
1,014
7.75
6 กิ่งอําเภอมะนัง
549
4.19
7 อําเภอควนโดน
440
3.36
รวม
13,091
100.00
ผูล้ งทะเบี ยนคนยากจนในจังหวัดสตูลที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนทั้งสิ้ น 13,091 คน โดย
อําเภอที่มีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอเมืองสตูล จํานวน 5,884 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 44.95 อันดับสอง คือ อําเภอละงู จํานวน 3,093 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.63 อันดับสาม คือ อําเภอทุ่ง
หว้า จํานวน 1,084 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.28 และอําเภอควนโดนมีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนที่มีปัญหาที่อยู่
อาศัยของคนจนน้อยที่สุด จํานวน 440 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.36
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงข้อมูลจํานวนผูล้ งทะเบียนคนยากจนจําแนกตามปั ญหาด้านอื่นๆ
ที่
พืน้ ที่
จํานวนผู้ลงทะเบียน
ร้ อยละ
1 อําเภอเมืองสตูล
2,029
53.20
2 อําเภอควนกาหลง
719
18.85
3 อําเภอละงู
514
13.48
4 อําเภอท่าแพ
291
7.63
5 อําเภอควนโดน
142
3.72
6 อําเภอทุ่งหว้า
98
2.57
7 กิ่งอําเภอมะนัง
21
0.55
รวม
3,814
100.00
ผูล้ งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดสตูลที่มีปัญหาด้านอื่นๆทั้งสิ้ น 3,814 คน โดยอําเภอที่มีผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนมากที่สุด อันดับแรก คือ อําเภอเมืองสตูล จํานวน 2,029 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.20
อันดับสอง คือ อําเภอควนกาหลง จํานวน 719 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.85 อันดับสาม คือ อําเภอละงู
จํานวน 514 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.48 และกิ่งอําเภอมะนังมีผลู ้ งทะเบียนคนยากจนที่มีปัญหาด้านอื่นๆ
น้อยที่สุด จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.55
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บทที่ 3
ขั้นตอน/กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของทีมวิจัย
เนื่ องจากการวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม คณะวิจยั ได้มีวิธีการศึกษา
โดยการดําเนิ นการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็ นการสนับสนุ นการสร้างเครื อข่ายองค์กรประชาชนใน
จังหวัด สตูล โดยเน้นการมี ส่วนร่ วมของประชาชน ทั้งในรู ปแบบเครื อข่ายตามโซนพื้น ที่ และ
เครื อข่ายกิจกรรม โดยมีข้ นั ตอนและกระบวนการสร้างเครื อข่ายต่างๆกันไป ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่
ผ่านมา ไม่วา่ จะเป็ นการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดสัมมนา การจัดประชุมกลุ่มย่อย รวมถึงการ
สํารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ตลอดจนการสํารวจข้อมูลการจดทะเบียนคนจนของประชาชนใน
พื้นที่ ซึ่งจะนําเสนอในรู ปแบบของตารางสรุ ปเป็ นหัวข้อ ดังนี้ คือ กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจยั
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เ ข้า สู่ ก ระบวนการ สถานที่ ผลที่ เ กิ ด จากกระบวนการ และระยะเวลา
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1
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ตาราง 3.1 ขั้นตอน/กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของทีมวิจัยสตูล
ลําดับ วัน/เดือน/ปี
ที่

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย (ระบุการ
จัดสั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)

กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

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

ระยะเวลา
(ระบุชั่วโมง)

สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สตูล สํานักงานเกษตรจังหวัด
สตู ล และสํา นัก งานปกครอง
จังหวัดสตูล
ห้องประชุมภาควิชา
คณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หาดใหญ่

ทําให้ทราบบริ บทขององค์กรประชาชนในจังหวัด
สตูล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม

15วัน

1.ได้องค์กรประชาชนเข้าร่ วมประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการครั้งที่1
2.ได้ข้ นั ตอนและวิธีการในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการครั้งที่1
3.นักวิจยั ในพื้นที่เข้าใจบทบาทในการดําเนิน
กิจกรรมการสร้างเครื อข่าย
1.ลักษณะและรู ปแบบการเชื่อมโยง
2.กิจกรรมที่จะเชื่อมโยง
3.ปั ญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยง
4. โครงสร้าง/ขั้นตอนในการเชื่อมโยงเครื อข่าย
คณะกรรมการชุมนุมฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์และ
คุณประโยชน์ของการเชื่อมโยงโดยทัว่ กัน

6 ชัว่ โมง

1

1-15 ก.ย.48

ศึกษาสภาพทัว่ ไปขององค์กรประชาชนในจังหวัด
สตูล โดยการ เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับ
จํานวนองค์กร จํานวนสมาชิ กและ ปริ มาณธุ รกิ จ
ขององค์กรนั้นๆ และบริ บทของจังหวัด

-

2

15 ก.ย. 48

6 คน

3

24-25 ก.ย. 48

4

6 ต.ค. 48

ประชุมทีมวิจยั ในหัวข้อ ต่อไปนี้
1. คัดเลือกผูน้ าํ องค์กรฯ ที่เข้มแข็งเข้าร่ วมประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ
2. กําหนดการและกิจกรรมในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการครั้งที่1
3. กําหนดบทบาทหน้าที่สาํ หรับทีมวิจยั ในพื้นที่
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่1 เรื่ องแนวทางการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชน ในจังหวัดสตูล
โดยเน้นการอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion)
กลุ่มละ 10-15 คน
เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดสตูล จํากัด เพื่อชี้แจงทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครื อข่ายให้
คณะกรรมการชุมนุมฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์และ
คุณประโยชน์ของการเชื่อมโยงโดยทัว่ กัน

50 คน

โรงแรม ลําปํ า รี สอร์ท จ.
พัทลุง

15 คน

ห้องประชุม ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดสตูล จํากัด

หมาย
เหตุ

16ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง

50

ลําดับ วัน/เดือน/ปี
ที่

5

7 -8 ต.ค. 48

6

ต.ค.-พ.ย. 48

7

2 พ.ย.48

8

9 พ.ย.48

9

22 – 21 ม.ค.
49

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย (ระบุการ
จัดสั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)

กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

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

ระยะเวลา
(ระบุชั่วโมง)

จัดประชุมย่อยเครื อข่ายในพื้นที่
เป็ นการเก็บข้อมูลจากองค์กรตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดย
วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ป ระธาน กรรมการ และการ
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เก็บข้อมูลจากการ
สังเกตสภาพแวดล้อมทัว่ ไป รวมถึงพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ
ตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียนของประชาชนใน
พื้นที่จงั หวัดสตูล
ร่ วมพิธีเปิ ดตลาดกลางยางพาราจังหวัดสตูล

3คน

1.สหกรณ์กองทุนสวนยางวัง
ใหม่ จํากัด
2.กลุ่มออมทรัพย์ ผัง13

ทราบพฤติกรรม และสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มี
อยูใ่ นพื้นที่
-สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่ จํากัด

12 ชัว่ โมง

ประชุมทีมวิจยั ในหัวข้อ ต่อไปนี้
1. กําหนดการและกิจกรรมในการจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการครั้งที่2
2.วางแผนการดําเนินการขั้นต่อไป
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่2 เพือ่ สร้าง
ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชน
ในจังหวัดสตูล โดยเน้นการอภิปรายกลุ่มย่อย
(Group Discussion) กลุ่มละ 10-15 คน

12 คน

หมาย
เหตุ

-เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์ ผัง13
20 คน
6 คน

50 คน

สํานักงานปกครองจังหวัดสตูล ทราบข้อมูลคนจนจดทะเบียนประชาชนในพื้นที่
จังหวัดสตูล
สหกรณ์กองทุนสวนยางควน เครื อข่ายรวบรวมยางแผ่นรมควันจังหวัดสตูล
โพธิ์ จํากัด
ห้องประชุมภาควิชา
1.ได้ข้ นั ตอนและวิธีการในการจัดประชุมเชิง
คณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบตั ิการครั้งที่2
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2.ได้แผนการดําเนิ นการขั้นต่อไปในระยะที่2
หาดใหญ่
โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่
1.ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีความรู ้ ความสามารถในการ
กําหนดยุทธศาสตร์ องค์กร
2.ได้โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และกิจกรรมของ
การเชื่อมโยงเครื อข่าย

2 เดือน
3 ชัว่ โมง
6 ชัว่ โมง

16ชัว่ โมง

51

ลําดับ วัน/เดือน/ปี
ที่

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย (ระบุการ
จัดสั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)

กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

10

21 ก.พ. 49

ประชุมประจําเดือนของเครื อข่าย

15 คน

สหกรณ์การเกษตรท่าแพ
จํากัด

11

15 มี.ค. 49

ประชุมประจําเดือนของเครื อข่าย

10 คน

สหกรณ์การเกษตรท่าแพ
จํากัด

12

5 เม.ย. 49

ประชุมประจําเดือนของเครื อข่าย

10 คน

สหกรณ์การเกษตรท่าแพ
จํากัด

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

ระยะเวลา
(ระบุชั่วโมง)

ที่ ประชุ มมี ความเห็ นเป็ น 2 แนวทางในการเลื อ ก
ศู น ย์เ ครื อ ข่ า ยระดับ จัง หวัด 1) คื อ สร้ า งองค์ก ร
ใหม่ข้ ึ นมารองรับกิ จกรรมของเครื อข่าย 2) คื อ
แก้ ไ ขข้อ บัง คับ ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตร
จั ง หวัด สตู ล จํา กั ด ให้ ส ามารถรั บ องค์ ก รทุ ก
ประเภทเข้ามาเป็ นสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบได้
คณะกรรมการเครื อข่ายฯ ตัดสิ นใจเลือกแนวทางที่
สอง เลื อ กให้ ชุ ม นุ ม ฯเป็ นศู น ย์ป ระสานงาน
เครื อข่ า ยองค์ ก รประชาชนจั ง หวัด สตู ล โดย
มอบหมายให้ เลขาฯเครื อข่ า ย นํา ร่ า งระเบี ย บ
ข้อ บัง คับ ของชุ ม นุ ม ฯ ว่ า ด้ว ยเรื่ องการเปิ ดรั บ
สมาชิ กสมทบ เข้าประชุ ม ร่ ว มกับคณะกรรมการ
ชุ มนุ มฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2549 เพื่อแก้ไข
ข้อบังคับดังกล่าว
เนื่ อ งจากการประชุ ม เพื่ อ แก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ ของ
คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
มี ข ้อ จํา กัดในการแก้ไ ขข้อ บัง คับ ว่า ด้ว ยเรื่ อ งการ
เปิ ดรับสมาชิ กสมทบ จึงทําให้ไม่สามารถแก้ไข
ข้องบังคับได้ ส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของ
เครื อข่ายฯในขั้นต่อไป คณะกรรมการเครื อข่ายฯ
จึ ง สรุ ป กัน ว่า จํา เป็ นต้อ งมี การประชุ ม ร่ ว มกัน ทั้ง
จังหวัดอีกครั้ง เพื่อที่จะขับเคลื่อนเครื อข่ายต่อไป

3 ชัว่ โมง

หมาย
เหตุ

3 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง

52

ลําดับ วัน/เดือน/ปี
ที่

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย (ระบุการ
จัดสั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)

กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

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

ระยะเวลา
(ระบุชั่วโมง)

13

24 เม.ย. 49

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ครั้งที่3 การเชื่อมโยง
เครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัด

50 คน

โรงแรมพินาเคิล วังใหม่
จ.สตูล

1.ได้กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการเชื่อมโยง
ขององค์กรประชาชน (ข้าวสาร,ปุ๋ ย,ยางพารา)
2.ได้ข้ นั ตอนและแผนการดําเนินการเชื่อมโยงของ
องค์กรประชาชนในระดับอําเภอ และจังหวัด

6 ชัว่ โมง

14

8 พ.ค. 49

ประชุมประจําเดือนของเครื อข่าย

15 คน

สหกรณ์การเกษตรท่าแพ
จํากัด

ได้องค์กรรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ
1. ยางแผ่นรมควัน = ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวน
ยางสตูล จํากัด
นํ้ายางสด = สกย.วังใหม่, ท่าแพ ,ทุ่งนุย้ ,ควน
กาหลง
ยางแผ่นดิบ = ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล
จํากัด
2.ข้าวสาร = ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
3.ปุ๋ ย = ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด

3 ชัว่ โมง

15

19 พ.ค. 49

ประชุมเครื อข่ายย่อย

20 คน

สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล

3 ชัว่ โมง

16

6 มิ.ย. 49

ประชุมประจําเดือนของเครื อข่าย

15 คน

สหกรณ์การเกษตรท่าแพ
จํากัด

ชี้แจงทําความเข้าใจให้ ผูน้ าํ กลุ่มองค์กรต่างๆ (ยาง
รมควัน)เข้าใจประโยชน์ และความสําคัญของการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
รวบรวมข้อมูลการบริ โภค ข้าวสารและปุ๋ ยของ
องค์กรที่เข้าร่ วมเครื อข่าย

หมาย
เหตุ

3 ชัว่ โมง
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ลําดับ วัน/เดือน/ปี
ที่

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย (ระบุการ
จัดสั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)

กลุ่มเป้ าหมายที่
เข้ าสู่
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

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

ระยะเวลา
(ระบุชั่วโมง)

ชี้แจงทําความเข้าใจให้ ผูน้ าํ กลุ่มองค์กรต่างๆ(นํ้า
ยางสด) เข้าใจประโยชน์ และความสําคัญของการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
การดําเนินการขั้นต่อไป และบทบาทหน้าที่ของ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดต่อการเชื่อมโยงเครื อข่าย

3 ชัว่ โมง

17

28 มิ.ย. 49

ประชุมเครื อข่ายย่อย

20 คน

สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล

18

14 ก.ค. 49

ประชุมทีมวิจยั
ร่ วมกับสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูลและพัทลุง

18 คน

19

18 ก.ค. 49

ประชุมเครื อข่ายย่อย

20 คน

ห้องประชุมภาควิชา
คณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หาดใหญ่
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล

20

5 ส.ค. 49

ประชุมเครื อข่ายย่อย

20 คน

สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล

21

17 ส.ค. 49

ประชุมเครื อข่ายระหว่างชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
สตูล จํากัด กับ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
จํากัด

15 คน

สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล

ชี้แจงทําความเข้าใจให้ ผูน้ าํ กลุ่มองค์กรต่างๆ (ปุ๋ ย )
เข้าใจประโยชน์ และความสําคัญของการเชื่อมโยง
เครื อข่าย
ชี้แจงทําความเข้าใจให้ ผูน้ าํ กลุ่มองค์กรต่างๆ (ข้า
สาร)เข้าใจประโยชน์ และความสําคัญของการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
ทั้ง2ชุมนุมฯ ได้มีโอกาส พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน โดยที่ประชุมเสนอให้มีการ
ประชุมร่ วมกันทุกๆ 2 เดือน

หมาย
เหตุ

6 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง
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สรุ ปผลทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดกระบวนการของโครงการวิจยั ฯทีผ่ ่ านมา
เดิม

โครงการวิจัยฯ
จังหวัดสตูล

กระบวนการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้

-ต่างคนต่างอยู่ มีกฎกติกาที่ไม่เอื้อต่อการเชื่อมโยง
-ไม่มีโอกาสได้พดู คุยกัน
-ยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของการสร้างเครื อข่าย

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

Workshop 1

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ แนวทางการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนใน

1.โครงสร้างการบริ หารเครื อข่าย
2.บทบาทหน้าที่ของฝ่ ายต่างๆ ในการ
บริ หารเครื อข่าย
3.แนวทางปฏิบตั ิและจัดการศูนย์
ประสานงานเครื อข่าย

Workshop 2
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนายุทธศาสตร์การ
เชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดสตูล

การประชุมประจําเดือนของเครื อข่ายระดับจังหวัด
กุมภาพันธ์

มีนาคม

ยกร่ างระเบียบข้อบังคับของ
ชุมนุมฯ เพื่อเปิ ดรับสมาชิกสมทบ
ยกร่ างระเบียบข้อบังคับของ
ชุมนุมฯ

ผลที่เกิด

เกิดการเปลี่ยนแปลง
-การได้มีเวทีนดั พบปะกันทุกเดือน
ผลที่เกิด
-ชุ ม นุ ม ฯ ซึ่ งเป็ นศูน ย์ประสานงาน
เครื อข่ายระดับจังหวัด จัดการแก้ไข
ข้ อ บั ง คั บ ให้ ก ลุ่ ม องค์ ก รที่ ไ ม่ จ ด
ทะเบียนเป็ นสมาชิกสมทบได้
-กรรมการเครื อข่ า ย เกิ น กว่ า ครึ่ ง
ไม่มาเข้าร่ วมประชุมประจําเดือน

กระบวนการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
Workshop 3
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การเชื่อมโยง
เครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัด

ประชุมเครื อข่ายกิจกรรม

1.วิธีปฏิบตั ิการเชื่อมโยง 3 กิจกรรม
(ข้าวสาร,ปุ๋ ย,ยางพารา)
2.วางแผนการปฏิบตั ิงานเครื อข่าย แยกตามโซน
ได้องค์กรรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ
1. ยางแผ่นรมควัน = ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จํากัด
นํ้ายางสด = สกย.วังใหม่, ท่าแพ ,ทุ่งนุย้ ,ควนกาหลง
ยางแผ่นดิบ = ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
2.ข้าวสาร = ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
3.ปุ๋ ย = ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด

ผลที่เกิด

เกิดการเปลีย่ นแปลง
-ผูน้ าํ เข้าใจและเห็น
ประโยชน์ของการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
-ผูน้ าํ จากทุกองค์กรมีความ
พร้อมที่จะเข้าร่ วมเครื อข่าย

ไม่ เกิดการเปลีย่ นแปลง
-ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานเครื อข่ายอย่าง
เป็ นทางการ และการ
ดําเนิ นงานยังไม่เป็ นไป
ตามแผนที่วางไว้
-บทบาทของภาครัฐไม่ ได้
เข้ ามาอย่างเต็มที่

เกิดการเปลี่ยนแปลง
-ผูน้ าํ มองเห็นภาพในการเชื่อมโยง
แต่ละกิจกรรมชัดขึ้น
-ผูน้ าํ มีความจริ งจังในการสร้าง
เครื อข่ายมากขึ้น
-มีองค์กรรับผิดชอบเป็ นศูนย์การ
เครื อข่าย แต่ละกิจกรรม
-สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
เข้ามาร่ วมดําเนินการเชื่อมโยง
เครื อข่าย
- เกิดตลาดกลางยางพารา
- เกิดธุรกรรมซื้ อปุ๋ ยร่ วมกัน
- เกิดกลุ่มรับซื้ อนํ้ายางขึ้น 4 จุด
และบริ หารการตลาดร่ วามกัน
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บทที4่
ผลการเชื่อมโยงเครือข่ ายองค์ กรประชาชนในจังหวัดสตูล
4.1 ข้ อสรุปจํานวน/รูปแบบเครือข่ ายทีเ่ ป็ นผลงานของทีมวิจยั
การเชื่ อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดสตูล ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั ได้เริ่ ม
พัฒนามาจากการเชื่อมโยงกันแบบหลวมๆไม่มีรูปแบบชัดเจน และเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิมเช่น ชุมนุ ม
สหกรณ์จงั หวัดสตูล จํากัด ยังมีการเคลื่อนตัวไม่มาก ภายหลังทางทีมวิจยั ได้เข้าไปให้ความรู ้ความ
เข้าใจ และจัดกระบวนการที่เป็ นประโยชน์ให้กบั องค์กรประชาชนต่างๆที่สนใจเข้าร่ วมเครื อข่าย
โดยทีมวิจยั พยายามจัดเวทีให้ผนู ้ าํ องค์กรต่างๆได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกัน
และกัน เช่ น การจัดประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ การประชุ มกลุ่ มย่อย และการใช้กระบวนการ AIC
(Appreciation Influence Control) เป็ นต้น ดังได้กล่าว ไว้แล้วในบทที่ 3 ซึ่ งประเด็นสําคัญที่
นําไปสู่ ความสําเร็ จในการสร้ างเครื อข่าย คือ การได้รับความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี จาก สํานักงาน
สหกรณ์ จ ัง หวัด สตู ล และ สํา นัก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารทํา สวนยางจัง หวัด สตู ล โดยทั้ง 2
หน่ ว ยงานได้เ ข้า ร่ ว มในการวางรู ป แบบแนวทางการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่า ยที่ เ ป็ นรู ป ธรรมชัด เจน
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต ทําให้ผนู ้ าํ จากองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงความสําคัญ และ
ประโยชน์ที่จะเกิ ดกับมวลสมาชิ ก อันเนื่ องมาจากการเชื่ อมโยงเครื อข่ายทั้งในเชิ งสังคมและเชิ ง
ธุ รกิจ ด้วยเหตุน้ ี เองจึงนําไปสู่ การริ เริ่ มพัฒนาการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัด
สตูลขึ้นอย่างต่อเนื่ องตลอด 1 ปี ที่ ผ่านมา ซึ่ งสามรถสรุ ป รู ปแบบการเชื่ อมโยงเครื อข่ายที่ เป็ น
รู ปธรรม มีระบบ ระเบียบ ขั้นตอนชัดเจน โดยแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ 1) การเชื่อมโยงเครื อข่าย
ตามโซนพื้นที่ และ 2) การเชื่อมโยงเครื อข่ายตามกิจกรรม
4.1.1 การเชื่อมโยงเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่
4.1.1.1 รู ปแบบการเชื่ อมโยงเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับตําบล
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โดยจะมีลกั ษณะการเชื่ อมโยงดังต่อไปนี้ คือ เนื่ องจากภายในตําบล
ต่างๆ ประกอบด้วย องค์กรหลากหลายประเภท ให้ดาํ เนินการเชื่อมโยงองค์กรประเภทเดียวกันเข้า
ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่ น ตําบล1 มี องค์กร 2 ประเภท คือ กลุ่มแม่บา้ น และกลุ่มออมทรั พย์ ให้
รวมกลุ่มแม่บา้ นต่างๆภายในตําบลเดียวกัน รวมเป็ น 1 กลุ่ม และกลุ่มออมทรัพย์ ต่างๆภายในตําบล
เดียวกัน รวมเป็ นอีก 1 กลุ่ม แล้วคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง 2 กลุ่ม มาเป็ นคณะกรรมการระดับตําบล
และแต่ ล ะตํา บลคัด เลื อ กตัว แทนไปเป็ นคณะกรรมการระดับ อํา เภอ โดยกํา หนดให้ ส หกรณ์
การเกษตรประจําอําเภอ เป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับอําเภอ และให้แต่ละอําเภอคัดเลือก
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ตัวแทนเพื่อเป็ นคณะกรรมการเครื อข่ายระดับจังหวัด ตามลําดับ โดยกําหนดให้ชุมนุ มสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดสตูล จํากัด เป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับจังหวัด ดังปรากฏในภาพที่ 4.1
ภาพที่ 4.1 รู ปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่
ศูนย์จงั หวัด

อําเภอ

ตําบล

อําเภอ

ตําบล
ตําบล

ตําบล

อําเภอ

ตําบล
ตําบล

ตําบล

ตําบล
ตําบล

4.1.1.2 กิจกรรมทีจ่ ะทําร่ วมกัน
1) ระดมทุน
- เงิน คน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา
2) ธุรกิจ
- สิ นเชื่อ
- ซื้อ โดยจัดหาสิ นค้า, วัสดุ, วัตถุดิบทางการเกษตร/การผลิต
- ขาย รวบรวมผลผลิต จัดตั้งศูนย์จาํ หน่าย ฝากขาย
3) การบริ หารจัดการ ทําการวางแผนและเชื่อมโยงเครื อข่าย
4) สวัสดิการเพื่อตนเอง
- ฌาปนกิจ
- รักษาพยาบาล
- การศึกษา
- บํานาญเมื่อชราภาพ
5) ช่วยเหลือสังคม เอื้ออาทรต่อชุมชน และพิทกั ษ์รักษาสิ่ งแวดล้อม
6) ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน ด้านความรู ้และเทคโนโลยี
7) มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ
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4.1.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยง
1) ขาดคนประสานงาน แกนนําที่จริ งจัง เสี ยสละ และมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
2) ขาดความรู ้ ความเข้าใจในการเชื่อมโยง ไม่มีการประชาสัมพันธ์ทาํ ให้สมาชิกและ
ผูส้ นับสนุนไม่เข้าใจ จึงไม่ร่วมมือ
3) แต่ละกลุ่มยึดถือความคิดของตนเองเป็ นหลัก ไม่ยอมรับฟังความคิดของกลุ่มอื่นๆ
และยึดติดกับความเคยชิน ไม่ยอมรับในกฎกติกาทําให้หาข้อตกลงในระเบียบ
กติกาไม่ได้ ไม่เชื่อถือกัน
4) ขาดเงินในการบริ หาร งบประมาณในการเชื่อมโยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง
5) กรรมการขาดความรับผิดชอบ ขาดความพร้อม
6) ระเบียบข้อบังคับไม่ตรงกัน
7) ความไม่ซื่อสัตย์
8) ผูน้ าํ กลุ่ม บริ หารงานอยูห่ ลายองค์กร
9) ขาดแคลนเทคโนโลยีในการเชื่อมโยง
10) ขาดการสํารวจข้อมูล ความต้องการ ก่อนตั้งเครื อข่าย
4.1.1.4 โครงสร้ าง/ขั้นตอนการเชื่อมโยงเครือข่ าย (ดังรายละเอียดในภาพที่ 4.2)
1) สร้างความเข้าใจและเรี ยนรู ้ร่วมกันของการสร้างเครื อข่าย (หลักการ, วัตถุประสงค์,
เป้ าหมาย) โดยกําหนดให้เป็ นภารกิจของกลุ่ม
2) สํารวจหาข้อมูลของแต่ละกลุ่ม และใช้ความสมัครใจในการเข้ามาเป็ นเครื อข่าย
3) จัดตั้งโครงสร้างการบริ หาร คณะกรรมการเครื อข่าย (ระดับกลุ่ม, ตําบล, อําเภอ,
จังหวัด) โดยภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือเครื อข่าย
4) มีผปู ้ ระสานงาน ทําหน้าที่รณรงค์การจัดการเครื อข่าย และประชาสัมพันธ์
5) สร้างธุรกรรมของเครื อข่าย
- จัดประชุมให้ความรู ้อย่างต่อเนือง
- มีแผนธุรกิจที่เชื่อมโยงร่ วมกัน
- จัดทําทําเนียบเครื อข่าย
- จัดกิจกรรมสัมพันธ์
- ประสานงานระหว่างตําบล อําเภอ จังหวัด

58

ภาพที่ 4.2 โครงสร้ างการเชื่อมโยงเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่

คณะกรรมการจังหวัด
-มาจากตัวแทน
อําเภอละ 1 คน

คณะกรรมการอําเภอ
- มาจากตัวแทนตําบล
- ปริ มาณงานเป็ น
ตัวกําหนดปริ มาณตัวแทน
หน้ าที่รวบรวม
จําหน่ายในระดับ
เดียวกัน
3-5

7 คน
จังหวัด

7 – 15 คน

7 – 15 คน
อําเภอ

3-5
คณะกรรมการตําบล
มาจากตัวแทนกล่มองค์กร
แต่ละประเภท กลุม่ ละ1คน

3-5

3-5

3-5

3-5

หน้ าที่
- ภารกิจของกลุม่
- รวบรวมผลิตภัณฑ์จากหมูบ่ ้ าน
- นําเสนอผลิตภัณฑ์ผา่ นตําบล

ภายหลังจากการกําหนดรู ปแบบการเชื่อมโยง กิจกรรมที่จะทําร่ วมกัน ศึกษาปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนโครงสร้างและขั้นตอนการเชื่อมโยงเครื อข่าย ทางทีมวิจยั ได้จดั ประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเรื่ องการพัฒนายุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัดสตูล มี
จุดมุ่งหมายสําคัญที่จะสร้างเวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ ระหว่างทีมวิจยั และผูน้ าํ สหกรณ์/องค์กร
ประชาชน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการนําเสนอรู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่าย ตลอดจนร่ วมกัน
กําหนด โครงสร้างการบริ หาร บทบาทหน้าที่ และกิจกรรมของเครื อข่าย ที่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม โดย
การดําเนินการประชุมจะมุ่งเน้นไปที่การบรรยาย และแบ่งกลุ่มย่อยเป็ นโซนอําเภอ อภิปรายร่ วมกัน
ในขณะเดียวกันเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมและสร้างความเข้าใจแก่ทุกส่ วนฝ่ ายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะ
เข้ามามีส่วนร่ วมในการเชื่อมโยงเครื อข่าย สามารถสรุ ปการบริ หางานเครื อข่าย ได้เป็ น 2 ระดับ คือ
ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ตามลับดับ ดังต่อไปนี้
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ตําบล

4.1.1.5 การบริหารเครือข่ ายระดับจังหวัด
4.1.1.5.1 โครงสร้ างการบริหารเครือข่ ายระดับจังหวัด
1) สํานักงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด อําเภอท่าแพ
2) คณะกรรมการ
- ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด 3 คน
- ตัวแทนจากอําเภอ 7 คน
- ตัวแทนจากองค์กร/กลุ่ม 5 คน
3) ผลประโยชน์
- ชุมนุมฯ ซึ่งเป็ นผูป้ ระสานงานเครื อข่าย หักเปอร์เซ็นต์จากผลการดําเนินธุรกิจ
- สมาชิกได้ผลประโยชน์จากการทําธุรกิจ
- มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4) ข้อบังคับ
- เลือกคณะกรรมการทุกๆปี ไม่กาํ หนดวาระ
- รายละเอียดคณะกรรมการไปกําหนดภายหลัง
5) การจัดตั้งเครื อข่าย
5.1) องค์กรที่เข้าร่ วมเครื อข่าย
5.1.1) กลุ่มแม่บา้ นแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
5.1.2) กลุ่มกาแฟโบราณ
5.1.3) กลุ่มเกษตรกรทําสวนเพาะพันธุ์ยาง
5.1.4) กองทุนหมู่บา้ น จ.สตูล
- กลุ่มเลี้ยงปลา (ส่ งออก)
- กลุ่มเลี้ยงกั้ง (ส่ งออก)
- กลุ่มกะปิ
5.1.5) สหกรณ์การเกษตร
5.1.6) สหกรณ์กองทุนสวนยาง
5.1.7) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
5.1.8) กลุ่มนํ้ายางสด
5.1.9) กลุ่มออมทรัพย์
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5.2) คณะทํางานจัดตั้งเครื อข่าย
5.2.1) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 3 คน
- คุณล่อง คงไผ่ (ประธาน)
- คุณเจริ ญ ศรี ทวี
- คุณถนอมศักดิ์ จันทร์ศรี กรด
5.2.2) จากอําเภอ 7 คน
- อําเภอทุ่งหว้า คุณสมใจ ก้งเซ่ง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาทอน จํากัด
- อําเภอละงู คุณนริ นทร์ โล๊ะเต่ง สหกรณ์การเกษตรละงู จํากัด (เลขานุการ)
- อําเภอท่าแพ คุณอภิสิทธ์ ดํามากอ กลุ่มรวบรวมนํ้ายางสดอําเภอท่าแพ
- อําเภอเมือง คุณยาหมาด เจ๊ะง๊ะ เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น(รองประธานคนที่ 1)
- อําเภอควนโดน คุณสิ ทธิศกั ดิ์ หวังกุเหล็ง สหกรณ์กองทุนสวยยางควนโดน จํากัด
- อําเภอควนกาหลง คุณอุษา หลงงัน กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรทุ่งนุย้
- กิ่งอําเภอมะนัง คุณแดง ไพศาล สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมพัฒนา1 จํากัด
5.2.3) กลุ่มต่างๆ 5 คน
- ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสตูล จํากัด
คุณชํานาญ เมฆตรง (รองประธานคนที่ 2 โฆษก, ประชาสัมพันธ์)
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะเนียง
คุณสุ จินต์ หมื่นแกล้ว (เหรัญญิก)
- เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นจังหวัดสตูล คุณมนตรี หลีนิ่ง
- กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านสะพานเคียน คุณยม ตาเดอิน
- กลุ่มเยาวชนเกษตรกรบ้านไทรงาม คุณพรชัย รักนิยม
5.3) การแต่งตั้งที่ปรึ กษาเครื อข่าย
5.3.1) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
5.3.2) สหกรณ์จงั หวัด
5.3.3) พัฒนาการจังหวัด
5.3.4) เกษตรจังหวัด
5.3.5) นายก องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
5.3.6) ประธานชมรมองค์การบริ หารส่ วนตําบล
5.3.7) อัยการจังหวัด
5.3.8) ประธาน สหกรณ์การเกษตร อําเภอละงู
หมายเหตุ การติดต่อทาบทามที่ปรึ กษาจะทําในนามของเครื อข่าย
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6) ภาระกิจ , ธุรกรรมการเชื่อมโยงเครื อข่าย
6.1) ระดมทุน
- เงิน คน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา
6.2) ธุรกิจ
- สิ นเชื่อ
- ซื้อโดยจัดหาสิ นค้าวัสดุ วัตถุดิบทางการเกษตร/ การผลิต
- ขาย รวบรวมผลผลิต จัดตั้งศูนย์จาํ หน่าย ฝากขาย
6.3) การบริ หารจัดการ ทําการวางแผนและเชื่อมโยงเครื อข่าย
6.4) สวัสดิการเพื่อตนเอง
- ฌาปนกิจ
- รักษาพยาบาล
- การศึกษา
- บํานาญเมื่อชราภาพ
6.5) ช่วยเหลือสังคม เอื้ออาทรต่อชุมชนและพิทกั ษ์รักษาสิ่ งแวดล้อม
6.6) ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน ด้านความรู ้และเทคโนโลยี
6.7) มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ
7) สัญลักษณ์ของเครื อข่าย มีลกั ษณะดังนี้
7.1) มีลกั ษณะวงกลม
7.2) มือจับกันอยูต่ รงกลาง
7.3) เกลียวเชือกอยูข่ า้ งๆ(2ข้าง)บนเส้นรอบวง
7.4) มีคาํ ว่า เครื อข่ายองค์กรประชาชนอยูใ่ นส่ วนบนของเส้นรอบวง
7.5) มีคาํ ว่า จ.สตูล อยูใ่ นส่ วนล่างของเส้นรอบวง
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4.1.1.6 การบริหารเครือข่ ายระดับอําเภอ
4.1.1.6.1 กลุ่มอําเภอละงู และอําเภอท่ าแพ
 โครงสร้างบริ หารเครื อข่ายระดับอําเภอ
1) คณะกรรมการ
2) ที่ต้ งั
3) ระเบียบ
4) ธุรกิจเชื่อมโยงเครื อข่าย
 แนวทางปฏิบตั ิและการจัดเครื อข่ายระดับอําเภอ
1) จะต้องมีคณะกรรมการทุกองค์กร องค์กรละ 1 คน ในระดับตําบล โดยให้
ร่ วมกับท้องถิ่น และคัดเลือกคณะกรรมการเป็ นระดับอําเภอ
2) คณะกรรมการระดับอําเภอ 7-15 คน
3) คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- ถูกคัดเลือกจากระดับอําเภอมาเป็ นตัวแทนระดับจังหวัด
- วาระการทํางานคราวละ 1 ปี สามารถเลือกเข้ามาใหม่ได้
4) ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
5) ประชุมใหญ่อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6) กําหนดวันสิ้ นสุ ดปี บัญชี (30 มิ.ย. ของทุกๆปี )
7) รายงานผลการทํางานให้เครื อข่ายทราบ
 เลือกองค์กรทําหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับอําเภอและจังหวัด
1) ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับอําเภอ
- สหกรณ์การเกษตร อําเภอท่าแพ
- สหกรณ์การเกษตร อําเภอละงู
2) ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับจังหวัด
- สหกรณ์การเกษตร อําเภอท่าแพ
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4.1.1.6.2 กลุ่มอําเภอควนกาหลง อําเภอทุ่งหว้ า และกิง่ อําเภอมะนัง
 โครงสร้างบริ หารเครื อข่าย
มีคณะกรรมการ 15 คน
 กําหนดบทบาทหน้าที่บริ หารเครื อข่ายระดับอําเภอ
1) นําเสนอผลิตภัณฑ์สู่ศูนย์ เพื่อกระจายไปยังจุดต่างๆ
2) หาสมาชิกเพิม่ จากกลุ่มต่างๆ ในหมู่บา้ น
3) ช่วยเหลือด้านการลงทุน
4) จัดให้มีสวัสดิการต่อสมาชิกกลุ่ม
 แนวทางปฏิบตั ิและการจัดการเครื อข่ายระดับอําเภอ
1) ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน เพื่อสรุ ปข้อมูลและกําหนดกิจกรรมร่ วมกัน
2) จัดทําแผนปฏิบตั ิงาน
3) จัดทําข้อบังคับและระเบียบของเครื อข่าย
 องค์กรที่ทาํ หน้าที่ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับอําเภอ
1) อําเภอควนกาหลง สหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริ ญ 1 จํากัด
2) อําเภอทุ่งหว้า สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาทอน จํากัด
3) กิ่งอําเภอมะนัง สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมพัฒนา จํากัด
4.1.1.6.3 กลุ่มอําเภอเมือง และอําเภอควนโดน
 โครงสร้างบริ หารเครื อข่ายระดับอําเภอ
1) เลือกตั้งคณะกรรมการประจําศูนย์ โดยกําหนดตัวแทนจากแต่ละตําบลไม่นอ้ ย
กว่าตําบลละ 1 คน โดยแบ่งตําแหน่งงาน ดังนี้
- ประธาน
- รองประทาน - เลขานุการ
- เหรัญญิก
- ประชาสัมพันธ์ - การตลาด
- ปฏิคม
- ทะเบียน
- ผูต้ รวจสอบ
2) ศูนย์ประสานงานมีที่ปรึ กษา อําเภอละ 3 คน
- เจ้าหน้าที่ของรัฐ - ผูน้ าํ ศาสนา - ผูน้ าํ ท้องถิ่น
3) คณะกรรมการ
- อําเภอเมือง ไม่นอ้ ยกว่า 13 คน
- อําเภอควนโดน ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
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 บทบาทหน้าที่บริ หารเครื อข่ายระดับอําเภอ
1) บทบาทของคณะกรรมการ
- กําหนดกฎระเบียบข้อบังคับ
- ติดต่อประสานงาน
- คณะกรรมการมีวาระการทํางาน 2 ปี
- สํารวจข้อมูล
- กําหนดแผนงานการทําธรกิจระหว่างองค์กร
- ปฏิบตั ิตามแผน
- ติดตามประเมินผล
2) บทบาทของศูนย์ประสานงานเครื อข่าย
- ติดต่อประสานงานระหว่างเครื อข่าย
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตของสมาชิก
- รวบรวมข้อมูลจากสมาชิกเครื อข่ายเสนอต่อที่ประชุมกรรมการ
- แลกเปลี่ยนข่าวสาร และความคิด
- ประชาสัมพันธ์
 แนวทางปฏิบตั ิและการจัดการเครื อข่ายระดับอําเภอ
1) ประชุมเดือนละ 2 ครั้ง
2) ติดตามประเมินผล
3) ศึกษาดูงาน
4) ศูนย์ประสานงานด้านสิ นค้า
5) จัดหาแหล่งทุน
6) จัดทําบัญชีขอ้ มูล
 ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับอําเภอ
1) อําเภอเมือง กลุ่มออมทรัพย์
2) อําเภอควนโดน สหกรณ์กองทุนสวนยางควนโดน จํากัด
ภายหลังจากได้โครงสร้างการบริ หารงานเครื อข่าย และขั้นตอนการบริ หารงานแล้ว ได้มี
การจัดประชุมประจําเดือนของเครื อข่ายขึ้น โดยเริ่ มครั้งแรกในเดือน กุมภาพันธ์ 2549 ณ ห้อง
ประชุม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด มีขอ้ สรุ ปจากการประชุม ดังต่อไปนี้

65

เดือน กุมภาพันธ์ คณะกรรมการเครื อข่ายฯ ร่ วมกันพิจารณาและมีความเห็ นเป็ น สอง
แนวทางเกี่ยวกับการเลือกศูนย์ประสานงานเครื อข่ายระดับจังหวัด แนวทางแรก คือ สร้างองค์กร
ใหม่ข้ ึนมารองรับกิจกรรมของเครื อข่าย แนวทางที่สอง คือ แก้ไขข้อบังคับของชุ มนุ มสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดสตูล จํากัด ให้สามารถรับองค์กรทุกประเภทเข้ามาเป็ นสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ
ได้ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการรับผิดชอบในการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับข้างต้น
แล้วให้นาํ ผลที่ได้เข้าสู่ที่ประชุมในเดือน มีนาคมต่อไป
เดือน มีนาคม ภายหลังคณะอนุ กรรมการได้มีการยกร่ างระเบียบข้อบังคับของชุมนุ มฯ
ว่าด้วยเรื่ องการเปิ ดรับสมาชิกสมทบ คณะกรรมการเครื อข่ายฯ ตัดสิ นใจเลือกแนวทางที่สอง เลือก
ให้ ชุมนุ มฯเป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดสตูล โดยมอบหมายให้ เลขาฯ
เครื อข่าย นําร่ างระเบียบข้อบังคับของชุ มนุ มฯ ว่าด้วยเรื่ องการเปิ ดรั บสมาชิ กสมทบ เข้าประชุ ม
ร่ วมกับคณะกรรมการชุมนุมฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2549 เพื่อแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว และให้นาํ ผลที่
ได้เข้าที่ประชุมเครื อข่ายเดือนเมษายน ต่อไป
เดือน เมษายน เนื่ องจากการประชุมเพื่อแก้ไขข้อบังคับของคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรสตูล จํากัด มีขอ้ จํากัดในการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยเรื่ องการเปิ ดรับสมาชิกสมทบ จึงทํา
ให้ไม่สามารถแก้ไขข้องบังคับได้ ส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของเครื อข่ายฯในขั้นต่อไป
คณะกรรมการเครื อข่ายฯ จึงสรุ ปกันว่าจําเป็ นต้องมีการประชุมร่ วมกันทั้งจังหวัดอีกครั้ง เพื่อทํา
ความเข้าใจและร่ วมกันศึกษาหาแนวทางร่ วมกันอีกครั้งเพื่อที่จะขับเคลื่อนเครื อข่ายต่อไป
ถึงแม้ว่ารู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ จะมีโครงสร้างที่ชดั เจน มีกิจกรรมที่
สามารถทําร่ วมกันได้ ตลอดจนวิธีการ และขั้นตอนในการสร้างเครื อข่ายที่เป็ นรู ปธรรม แต่ปรากฏ
ว่า การเคลื่อนตัวของ ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายทั้งในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ไม่เป็ นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่ งอาจเกิ ดจากสาเหตุหลายประการที่เกิ ดจากปั จจัยภายใน และภายนอก
องค์กร ประการแรก ผูน้ ําองค์กรฯที่ เ ข้าร่ วมประชุ มเครื อข่าย ขาดทักษะที่ จะนําความรู ้ ที่ไ ด้ไ ป
ถ่ายทอดให้ สมาชิก หรื อองค์กรฯอื่นๆที่อยูภ่ ายในเครื อข่าย ทําให้ไม่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสาร
เรื่ องการเชื่อมโยงเครื อข่ายได้ทวั่ ถึงทุกพื้นที่ ประการทีส่ อง เนื่องจากการเชื่อมโยงเครื อข่าย เป็ นสิ่ ง
ใหม่ที่ผนู ้ าํ องค์กรต่างๆ ยังขาดประสบการณ์ในการดําเนินงาน กอรปกับคณะกรรมการของสหกรณ์
มีการเปลี่ยนตามวาระ ทําให้การดําเนิ นงานเชื่อมโยงเครื อข่ายขาดความต่อเนื่ อง ประการที่สาม
คือ เจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานภาครั ฐที่รับผิดชอบองค์กรแต่ละประเภท ไม่เข้ามาช่ วยส่ งเสริ มการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย น่าจะมีผลทําให้องค์กรชุมชนขาดความสนใจการเข้าร่ วมเครื อข่าย ด้วยเหตุผล
เหล่านี้ ทีมวิจยั จึ งมีแนวคิดที่จะปรับปรุ งรู ปแบบการเชื่ อมโยงเครื อข่ายที่กาํ หนดไว้ในแผน โดย
วิธีการสร้างเครื อข่ายตามกิ จกรรมที่องค์กรต่างมีประสบการณ์ดาํ เนิ นการอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่ น
เครื อข่ายยางพารา จะดําเนิ นการเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับ ยางพารา ไม่ว่าจะเป็ น การซื้ อ ขาย ยางแผ่น
รมควัน นํ้ายางสด และยางแผ่นดิ บ หรื อ การซื้ อ ปั จจัยการผลิตร่ วมกัน เช่ น นํ้ากรด เป็ นต้น จึ ง
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ดําเนิ นการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ องการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดสตูล เพื่อ
สร้ างเครื อข่ายตามกิ จกรรม โดยการประชุ มครั้ งนี้ ได้เชิ ญสหกรณ์ จงั หวัดและเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ ม
สหกรณ์ เข้าร่ วมประชุมปฏิบตั ิการ ซึ่งปรากฏว่าทางหัวหน้าสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ก็ร่วมมือกับ
ทีมวิจยั อย่างเต็มที่ โดยทุกท่านได้เข้าร่ วมประชุมตลอดวัน อีกทั้งมีส่วนสําคัญทําให้ผลการประชุม
มีขอ้ สรุ ปที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไปในหัวข้อ 4.1.2
4.1.2 การเชื่อมโยงเครือข่ ายตามกิจกรรม
การเชื่อมโยงเครื อข่ายตามกิจกรรม แบ่งเป็ น 3 กิจกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าวสาร และ
ปุ๋ ย มีลกั ษณะการเชื่อมโยงโดยกําหนดให้มีองค์กรรับผิดชอบเป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายใน
แต่ละกิจกรรม และมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
4.1.2.1 เครือข่ ายปุ๋ ย
ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมโยงเครือข่ ายปุ๋ ย
1) สํารวจความต้องการใช้ของสมาชิก ใช้สูตร และยีห่ อ้ อะไร
2) ชุมนุมสหกรณ์เป็ นศูนย์กลางในการรับใบสัง่ ซื้อ จากตัวแทนอําเภอทั้ง 7 อําเภอ
3) คณะกรรมการชุดเดิม เป็ นอนุกรรมการอําเภอละ 1 คน
4) กําหนดแผนงานในการสัง่ ซื้อของแต่ละกลุ่มเป็ นรายปี
5)ในกรณี ที่ยอดการสัง่ ซื้อเป็ นจํานวนมาก แต่ไม่มีเงินเพียงพอในการจ่าย ทาง
ชุมนุมฯ/สหกรณ์ ให้เครดิตภายใน 1 เดือน ยกเว้น ในช่วงการปิ ดบัญชีของ
ชุมนุมฯ/สหกรณ์ ในแต่ละปี
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แผนการดําเนินงานเครือข่ ายปุ๋ ย
กิจกรรมปุ๋ ยเคมี และปุ๋ ยชีวภาพ
ผูร้ ับผิดชอบ
1. สํารวจความต้องการใช้ของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรในแต่ละ
อําเภอ และกลุ่มองค์กรต่างๆ
2. ชุมนุมสหกรณ์เป็ นศูนย์กลางในการ ชุมนุมสหกรณ์ฯ
รับใบสัง่ ซื้อ
3. คณะกรรมการชุดเดิม เป็ น
ตัวแทนจากแต่ละอําเภอ 7 คน
อนุกรรมการอําเภอละ 1 คน
จากคณะทํางานจัดตั้ง
เครื อข่าย
4. กําหนดแผนงานในการสัง่ ซื้อของแต่ แต่ละกลุ่มองค์กร
ละกลุ่มเป็ นรายปี โดยให้มีการแจ้งยอด
การสัง่ ซื้อล่วงหน้าเดือนละครั้ง
5. การให้เครดิตแก่องค์กรในการสัง่ ซื้อ ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัด/
สหกรณ์แต่ละอําเภอ

ระยะเวลา
ภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ภายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2549
1 เดือน หลังจากรับ
สิ นค้า

4.1.2.2 เครือข่ ายข้ าวสาร
ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมโยงเครือข่ ายข้ าวสาร
1) กําหนดให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเป็ นแกนกลางในการเชื่อมโยงเครื อข่าย
2) ให้สหกรณ์ระดับอําเภอเป็ นแกนนําระดับอําเภอ (มีท้ งั หมด 7 อําเภอ)
3) สหกรณ์ระดับอําเภอสํารวจความต้องการซื้อข้าวสารจากสมาชิกแต่ละกลุ่ม
4) สหกรณ์ระดับอําเภอรวบรวมข้อมูลความต้องการข้าวสารส่ งให้ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตร
5) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรรวบรวมข้อมูลเพื่อดําเนินการสัง่ ซื้อ
6) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจัดประชุมเครื อข่ายระดับอําเภอ เพือ่ ร่ างกฎระเบียบของ
เครื อข่าย
7) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรดําเนินการจัดซื้อ
8) สหกรณ์ระดับอําเภอเป็ นผูจ้ าํ หน่ายไปยังกลุ่มสมาชิก โดยสหกรณ์ระดับอําเภอเป็ นผู ้
กําหนดราคาในแต่ละพื้นที่เอง
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แผนงานเครือข่ ายข้ าวสาร / โครงการ 1 ปี
กิจกรรม
ระยะเวลา
1. สํารวจความต้องการของสมาชิก เดือนพฤษภาคม – 5 มิถุนายน
พ.ศ.2549
2. จัดประชุมเครื อข่ายระดับจังหวัดที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2549
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
3. ประชุมสหกรณ์ระดับอําเภอ
ทุกเดือน
ประจําเดือน
4. ประชุมสหกรณ์ระดับจังหวัด
ทุกวันที่ 6 ของเดือน
ประจําเดือน

ผูร้ ับผิดชอบ
สหกรณ์ระดับอําเภอ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ระดับอําเภอ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

4.1.2.3 เครือข่ ายยางพารา
เครื อข่ายยางพารา ประกอบด้วยเครื อข่ายย่อยสามเครื อข่าย คือ 1) เครื อข่ายยางแผ่นรมควัน
2) เครื อข่ายนํ้ายางสด และ 3) เครื อข่ายยางแผ่นดิบ และคัดเลือกองค์กรรับผิดชอบเป็ นศูนย์
เครื อข่ายย่อย ทั้ง สามเครื อข่าย ดังต่อไปนี้
1) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นรมควัน คือ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จํากัด
2) ศูนย์เครื อข่ายนํ้ายางสด คือ มีเครื อข่ายย่อยรวบรวมนํ้ายาง 4 จุด
ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พฒั นา จํากัด
กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดควนกาหลง
กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดทุ่งนุย้
สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดท่าแพ จํากัด
3) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นดิบ คือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
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ภายหลังจากการวางแผน และกําหนดขั้นตอนการเชื่อมโยงเครื อข่ายของแต่ละกิจกรรมแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือ การกําหนดองค์กรรับผิดชอบในการประสานงานเครื อข่ายตามกิจกรรมในระดับ
จังหวัด ดังที่ปรากฏในภาพที่ 4.3
ภาพที่ 4.3 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายตามกิจกรรมทีเ่ กิดจากการประชุ มปฏิบัตกิ าร
เครือข่ ายยางพารา
ชุมนุม
สกย. สตูล

เครือข่ ายข้ าวสาร

เครือข่ ายปุ๋ ย
ชุมนุม
สกก. สตูล

ชุมนุม
สกก. สตูล

เพื่อให้เครื อข่ายแต่ละกิจกรรมมีการเคลื่อนตัว ทางทีมวิจยั ได้ดาํ เนินการจัดประชุมย่อยแต่
ละเครื อข่ายกิจกรรม โดยให้องค์กรที่รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ ทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน และ
เป็ นเจ้าภาพในการประชุมแต่ละครั้ง โดยเริ่ มจาก เครือข่ ายปุ๋ ย และข้ าวสาร มี ชุมนนุมสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดสตูล จํากัด ทําหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงาน และในที่ประชุมตกลงกันว่าเลือก
ดําเนินการเรื่ องปุ๋ ยและข้าวสารไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้ในที่ประชุมได้กาํ หนดให้ทางชุมนุมฯดําเนินการ
ออกแบบสํารวจ ความต้องการ ปริ มาณ สู ตร และยีห่ อ้ ของปุ๋ ย ตลอดจนปริ มาณการบริ โภคข้าวสาร
ที่องค์กรต่างๆ ต้องการใช้ และให้นาํ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ส่งกลับมายังชุมนุมฯ ภายใน ระยะเวลา
หนึ่งเดือน เพือ่ จัดทําเป็ นฐานข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการประสานงานยังขาดความต่อเนื่อง
บุคลากรในสังกัดของชุมนุมฯ มีเพียงคนเดียว ซึ่งภารกิจหลักที่ทาํ อยูเ่ ดิม คือการรับฝากเงิน และการ
ให้สินเชื่อ มีการซื้อปุ๋ ยผ่านชุมนุมฯบ้าง แต่มีจาํ นวนน้อย และภายหลังการเข้าร่ วมประชุมเครื อข่าย
ก็ทาํ ให้ปริ มาณการซื้อปุ๋ ยร่ วมกันมีจาํ นวนมากขึ้น
ดังปรากฏในตารางรายการซื้อปุ๋ ยจากชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
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จากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการร่ วมกันระหว่าง สหกรณ์กองทุนสวนยาง กลุ่มเกษตรกร
รวบรวมนํ้ายางสด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จํากัด และสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2549 ได้ขอ้ สรุ ป และรู ปแบบการดําเนินการเครื อข่าย โดยแบ่งเป็ นเครื อข่ายย่อย
สามเครือข่ าย คือ 1) เครื อข่ายยางแผ่นรมควัน 2) เครื อข่ายนํ้ายางสด และ3) เครื อข่ายยางแผ่นดิบ
จากนั้นทําการคัดเลือกองค์กรรับผิดชอบเป็ นศูนย์เครื อข่ายย่อย ทั้ง สามเครื อข่าย ดังต่อไปนี้
1) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นรมควัน คือ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จํากัด
2) ศูนย์เครื อข่ายนํ้ายางสด คือ มีเครื อข่ายย่อยรวบรวมนํ้ายาง 4 จุด
ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พฒั นา จํากัด
กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดควนกาหลง
กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดทุ่งนุย้
สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดท่าแพ จํากัด
3) ศูนย์เครื อข่ายยางแผ่นดิบ คือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
ภาพที่ 4.4 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ ายยางพาราในภาคปฏิบตั ิ

สหกรณ์ นํา้ ยางสดท่ าแพ จํากัด
กลุ่มเกษตรกรฯควนกาหลง

กลุ่มเกษตรกรฯทุ่งนุ้ย

เครือข่ าย
นํา้ ยางสด

เครือข่ าย
ยางแผ่นดิบ

เครือข่ าย
ยางแผ่น
รมควัน

สกย.วังใหม่ พฒ
ั นา จํากัด

สํ านักงาน ตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่ จ.สงขลา

ชุมนุมสหกรณ์ กองทุนสวนยางสตูล จํากัด
สหกรณ์ กองทุนสวนยาง

สหกรณ์ กองทุนสวนยาง
สหกรณ์ กองทุนสวนยาง

สมาชิก

สมาชิก
สมาชิก
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จากการกําหนดเครื อข่ายออกเป็ น สามกลุ่มข้างต้น ทีมวิจยั ได้ดาํ เนินการประชุมย่อยเพื่อ
กําหนดโครงสร้าง และรู ปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่าย โดยได้รับความร่ วมมือจากสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดสตูล เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย ผลปรากฏว่า ในส่ วนของเครื อข่ายนํ้ายางสด ซึ่ง
องค์กรที่รับหน้าที่เป็ นศูนย์กลางประสานงาน คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พฒั นา จํากัด ซึ่ง
ในอดีตได้ดาํ เนินการรวบรวมนํ้ายางสดอยูแ่ ล้วเป็ นทุนเดิม จึงไม่มีปัญหาในการจะขยายเครื อข่ายให้
ครอบคลุมทั้งทั้งหวัด โดยอาศัยเครื อข่ายย่อยจาก สามจุดที่เหลือ คือ กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายาง
สดควนกาหลง กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดทุ่งนุย้ และสหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดท่าแพ จํากัด
ซึ่งมีวิธีการดําเนินการ คือ ให้สมาชิกส่ งนํ้ายางสดไปที่จุดรวมนํ้ายางทั้ง 4 จุด แล้วให้ศนู ย์
ประสานงานทั้ง 4 จุดแจ้งปริ มาณนํ้ายางสดทั้งหมดมารวมกัน หลังจากนั้นนําปริ มาณที่ได้แจ้งต่อไป
ยังบริ ษทั รับซื้อนํ้ายางในหาดใหญ่ทราบ เพื่อให้แต่ละบริ ษทั มาร่ วมเสนอราคาเข้ามายังเครื อข่าย โดย
ส่ วนใหญ่จะมีสาม หรื อสี่ บริ ษทั ที่ให้ราคาสูงที่สุดจะได้น้ าํ ยางสดไปในแต่ละวัน (เนื่องจากบริ ษทั
เดียวไม่สามารถรับปริ มาณนํ้ายางทั้งหมดได้ จึงต้องกระจายไปสาม หรื อสี่ บริ ษทั ) นัน่ คือจะไม่มี
บริ ษทั ใดผูกขาดการซื้อนํ้ายางสดของเครื อข่าย และเครื อข่ายยังได้ประโยชน์จากการได้ราคาดีซ่ ึง
ส่ งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิม่ ขึ้น เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2 บาท
ในส่ วนของเครื อข่ายยางแผ่นรมควันนั้น ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จํากัด ใน
ปัจจุบนั ได้ดาํ เนินการรวบรวมยางแผ่นรวมควันจาก 18 สหกรณ์ ในนามตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่ สาขา จังหวัดสตูล โดยใช้พ้นื ที่ของสหกรณ์การเกษตรควนโพธิ์ จํากัด เป็ นสถานที่
รวบรวมยางแผ่นรมควัน และคณะกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
สตูล จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการเครื อข่าย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนประจําปี 2548 จากผูว้ า่
ราชการจังหวัดสตูล จํานวน 1,240,000 บาท โดยการผลักดันของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล
เพื่อนํามาจัดซื้อ รถยก ขนาด 2.5 ตัน 1 คัน ราคา 8,000,000 บาท เครื่ องชัง่ ขนาด 2 ตัน 3 เครื่ องๆ
ละ 80,000 บาท เป็ นเงิน 240,000 บาท และพาเหรด ขนาด 1x1.5 เมตร จํานวน 120 อัน เป็ นเงิน
200,000 บาท ในขณะเดียวกันทีมวิจยั ได้ดาํ เนินการจัดเวทีพบปะทําความเข้าใจแก่ผนู ้ าํ สหกรณ์
กองทุนสวนยาง เพื่อกระตุน้ ให้เข้ามาร่ วมทําธุรกิจกับเครื อข่าย และตลาดกลางยางพาราจังหวัด
สตูลได้เปิ ดดําเนินการตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เป็ นต้นมา โดยการให้สหกรณ์กองทุนสวน
ยางทั้ง 18 แห่ ง นํายางแผ่นรมควันมาส่ งที่สหกรณ์การเกษตรควนโพธิ์ จํากัด แล้วทําการรวบรวม
ปริ มาณนํ้าหนักยางที่ได้ท้ งั หมด แจ้งไปยังตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ และให้บริ ษทั เข้ามาประมูล
หากบริ ษทั ไหนให้ราคาสูงที่สุดจะได้ยางแผ่นรมควันของตลาดกลางยางพาราสตูล โดยบริ ษทั ที่
ประมูลได้จะมารับยางแผ่นรมควันเอง ทางตลาดกลางยางพาราสตูลจึงสามารถประหยัดค่าขนส่ งได้
ประมาณ กิโลกรัมละ 30 สตางค์ หลังจากตลาดกลางยางพารา ได้ดาํ เนินการไปได้ระยะหนึ่ง
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูลได้ขออนุมตั ิงบประมาณประจําปี 2549 จากผูว้ า่ ราชการจังหวัดสตูล
จํานวน 3,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์กลางรวบรวมนํ้ายางในจังหวัดสตูลเพิ่มเติม
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เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพด้นการตลาดให้แก่เกษตรกรายย่อยและสถาบันเกษตรยกระดับราคายางพารา
และพัฒนาคุณภาพการผลิตยางพารา
เครื อข่ายยางแผ่นดิบในปัจจุบนั ยังมิได้ดาํ เนินการร่ วมกัน โดยมีแนวทางการดําเนินการ
ภายใต้การบริ หารงานของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด เพียงแต่วา่ จะต้องดําเนินการ
พัฒนาการบริ หารจัดการภายในองค์กรให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อที่จะรองรับการบริ หารจัดการเครื อข่ายได้
คล่องตัว และมีประสิ ทธิภาพ ให้สามารถเป็ นศูนย์กลางการประสานงานเครื อข่ายได้ครบวงจรต่อไป
ซึ่งทางทีมวิจยั ได้เสนอให้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
สตูล จํากัด มีการประชุมร่ วมกันทุกๆ 2 เดือน ได้เริ่ มครั้งแรกในวันที่ 17 สิ งหาคม 2549 ณ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล และในที่ประชุมเห็นชอบที่จะจัดประชุมร่ วมกันในทุกๆ 2 เดือน
4.2 ประเด็นสํ าคัญของแต่ ละเครือข่ าย
4.2.1 ความเป็ นมาของเครือข่ าย
ความเป็ นมาของเครือข่ ายตามโซนพืน้ ที่ ในอดีตองค์กรประชาชนในจังหวัดสตูลทั้ง
ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน มีการเชื่ อมโยงเครื อข่ายกันแบบหลวมๆ ไม่ได้มีธุรกรรมอย่าง
ต่อเนื่ อง ทีมวิจยั ได้จดั เวทีสร้างความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องการเชื่ อมโยงเครื อข่ายให้แก่ผนู ้ าํ ทําให้
ผูน้ าํ ที่ได้เข้าร่ วมประชุมเครื อข่ายเห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงเครื อข่าย และได้พิจารณาร่ วมกัน
ว่าการเชื่ อมโยเครื อข่ายที่เข้มแข็งและยัง่ ยืน ควรทําการสร้ างเครื อข่ายตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปสู่
ระดับจังหวัด จึงได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ นั่นคือ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ 1)
ระดับตําบล 2) ระดับอําเภอ 3)ระดับจังหวัด แต่ดว้ ยระยะเวลาโครงการวิจยั เพียงหนึ่ งปี จึงมิอาจ
สร้างเครื อข่ายให้ได้ครบทุกระดับ ได้เพียงแค่โครงสร้างบริ หารในระดับจังหวัด แต่การพัฒนาสู่ การ
ปฏิบตั ิในระดับอําเภอ และระดับตําบลยังอยู่ในขั้นตอนการเตรี ยมงาน ซึ่ งอุปสรรคในการสร้ าง
เครื อข่ายตามโซนพื้นที่มีอยูส่ ามประการหลัก คือ ประการแรก ศูนย์ประสานเครื อข่ายระดับจังหวัด
ในที่น้ ี คือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสตูล จํากัด ขาดความพร้อมในการบริ หารเครื อข่าย เช่น
มีเจ้าหน้าที่ประจําเพียงคนเดี ยว และไม่มีสํานักงานเป็ นของสหกรณ์เอง ต้องอาศัยสถานที่ทาํ การ
ของ สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จํากัดในการดําเนิ นงาน เป็ นต้น ประการที่สอง ศูนย์ประสานงาน
ระดับอํา เภอ ในที่ น้ ี คื อสหกรณ์ ก ารเกษตรประจําอํา เภอ จะติ ด ภารกิ จ ในการปิ ดบัญชี ป ระจํา ปี
ตลอดจนเตรี ยมงานประชุ มใหญ่ของสหกรณ์ ฯ ในช่ วงเวลาเดี ยวกับแผนงานการสร้ างเครื อข่าย
ระดับอําเภอ และตําบล ประกอบกับสาเหตุ ประการที่สาม คือ ระยะเวลาของโครงการวิจยั มีเพียง
หนึ่งปี ด้วยเหตุน้ ีจึงทําให้เครื อข่ายในระดับอําเภอและตําบลยังไม่เกิดขึ้น นัน่ คือโครงสร้างรู ปแบบ
เครื อข่ายตามโซนพื้นที่ มิอาจสําเร็ จได้ภายในระยะเวลาจํากัด ทีมวิจยั จึงพิจารณาเห็นว่าหากเน้นไป
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ที่กิจกรรมเป็ นหลัก อาจเป็ นไปได้ที่จะสร้างเครื อข่ายในช่วงเวลาที่กาํ หนด จึงเกิดรู ปแบบโครงสร้าง
การเชื่อมโยงเครื อข่ายตามกิจกรรมขึ้นมาอีกหนึ่งเครื อข่าย
ความเป็ นมาของเครือข่ ายตามกิจกรรม เนื่องจากการเชื่อมโยงเครื อข่ายตามโซนพื้นที่
จําเป็ นต้องใช้เวลาและครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ทั้งจังหวัด ทําให้ระยะเวลาวิจยั ที่มีอยู่หนึ่ งปี มิอาจเห็ น
ผลได้ดงั ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทีมวิจยั จึงได้จดั ประชุมเพื่อระดมสมอง หาแนวทางที่จะทําให้การ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายเกิ ดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม ผลสรุ ปจากทั้งการประชุ มทีมวิจยั และการประชุ ม
ร่ วมกับผูน้ ําองค์กรต่างๆ เห็ นตรงกันว่า ควรสร้ างเครื อข่ายโดยอาศัยกิ จกรรมเป็ นตัวยึดโยงผูก
สัมพันธ์กนั โดยได้คดั เลือกในเบื้องต้น สามกิจกรรม ได้แก่ ยางพารา ปุ๋ ย ข้าวสาร
4.2.2 การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบัน
เนื่ องจากเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ยงั ไม่สามารถเกิดได้ครบทั้ง สามระดับ ประกอบกับ
ชุ มนุ มสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด ซึ่ งเป็ นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด ของโครงสร้ างการ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ และในขณะเดี ยวกันก็เป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่ายปุ๋ ย และ
ข้าวสาร ในที่น้ ี จึงสรุ ปการดําเนิ นการของเครื อข่ายเฉพาะเครื อข่ายตามโซนกิจกรรม ได้ เครื อข่าย
ปุ๋ ย ข้าวสาร และยางพารา
เครือข่ ายปุ๋ ย
รายการซื้อปุ๋ ยจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
ระหว่าง มกราคม – 31 กรกฎาคม 2549
ที่
ชื่อสหกรณ์
กระสอบ
จํานวนเงิน
1 สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จํากัด
730
390,360.00
2 สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จํากัด
4,535
2,266,360.00
3 สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จํากัด
6,052
3,133,592.00
4 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. สตูล จํากัด
2,590
1,297,510.00
5 สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จํากัด
19,885
9,296,365.00
6 สหกรณ์การเกษตรละงู จํากัด
4,695
2,379,560.00
7 สหกรณ์การเกษตรควนโดน จํากัด
9,740
5,150,917.00
8 สหกรณ์กองทุนสวนยางควนโพธิ์ จํากัด
1,880
926,530.00
9 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่านํ้าเค็มพัฒนา จํากัด
140
58,690.00
รวม
50,247
24,899,884.00
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จากตาราง พบว่า ในปั จจุบนั มีเพียงสหกรณ์ ที่เป็ นสมาชิ กเท่านั้นที่มาใช้บริ การของ
ชุมนุมฯ แต่ทางทีมวิจยั ร่ วมกับคณะกรรมการชุมนุมฯ ได้ประชุมร่ วมกันเพื่อเสนอแก้ไขข้อบังคับให้
สามารถเปิ ดรับสมาชิกสมทบ ในที่น้ ีหมายถึง องค์กรที่ไม่ได้จดทะเบ◌ยี นเข้ามาเป็ นสมาชิกชุมนุมฯ
ได้ และเพิ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อ เดือน กรกฎาคม 2549 หากเป็ นเช่นนี้จะทําให้ในอนาคต ยอดขาย
ปุ๋ ยของชุมนุมฯจะครอบคลุมไปยังกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดสตูลทั้งที่จดทะเบียน และไม่ได้จดทะเบียน
เครือข่ ายข้ าวสาร
ในปั จจุบนั อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลความต้องการบริ โภคข้าวสาร ขององค์กรต่างๆ
และกําลังดําเนิ นการประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มองค์กรต่างรับทราบ ซึ่ งคงจะดําเนิ นการค้าขายข้าวสาร
ได้ภายในเร็ วๆนี้
เครือข่ ายยางพารา
ผลการดําเนินการเครื อข่ายยางแผ่นรมควัน จังหวัดสตูล
เดือน/ปี
จํานวนองค์กร ปริ มาณนํ้าหนักยาง รวมจํานวนเงิน หมายเหตุ
(ตัน)
(ล้านบาท)
พฤศจิกายน/2548
15
167.02
10.29
ธันวาคม/2548
14
246.86
16.38
มกราคม/2549
13
338.07
24.09
ใกล้หมด
กุมภาพันธ์/2549
13
215.36
16.29
ฤดูกรี ดยาง

มีนาคม-พฤษภาคม/2549
มิถุนายน/2549

11

กรกฎาคม/2549

12
รวม

หยุดดําเนินการ(ปิ ดฤดูการกรี ดยาง)
117.66
11.73
148.78

12.91

1,233.75

91.69

ช่วงเริ่ มฤดู
กรี ดยางใหม่
ช่วงเริ่ มฤดู
กรี ดยางใหม่
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ที่
1
2
3
4

รายงานผลการรวบรวมนํ้ายางสดในจังหวัดสตูล
กลุ่ม
นํา้ หนัก (กิโลกรัม) จํานวนเงิน (บาท)
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พฒั นา
128,838.90
11,141,615.00
จํากัด
กลุ่มเกษตรกรฯ ทุ่งนุย้
223,109.00
19,180,659.00
สหกรณ์กองทุนนํ้ายางสดท่าแพ จํากัด
1,158,397.00
88,020,809.00
กลุ่มเกษตรกรฯ ควนกาหลง
ยังไม่มีขอ้ มูล
ยังไม่มีขอ้ มูล
รวม
1,510,344.90
118,343,083.00

หมายเหตุ
ข้อมูล เม.ย.-มิ.ย. 49
ข้อมูล เม.ย.-มิ.ย. 49
ข้อมูล ก.พ.-ก.ค. 49
เปิ ดดําเนินการ 27 ก.ค. 49

4.2.3 วัตถุประสงค์ /เป้าหมายของเครือข่ าย
เครือข่ ายปุ๋ ย และข้ าวสาร
มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดรายจ่ายให้แก่องค์กรสมาชิก ตลอดจนสมาชิกของแต่ละองค์กร
ที่เข้าร่ วมเครื อข่าย และสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ในอนาคต
เครือข่ ายยางพารา
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เปิ ดโอกาสให้ก ลุ่ ม องค์ก รที่ ท าํ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ ยาง ได้เ ข้า มาทํา
กิจกรรมร่ วมกัน ตลอดจนเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้แก่องค์กรสมาชิก และ นําไปสู่ การกินดีอยูด่ ี
ของสมาชิกขององค์กรที่เข้าร่ วมเครื อข่ายในอนาคต
4.2.4 แนวทางการดําเนินการของเครือข่ าย
เครื อข่ ายตามโซนพืน้ ที่ ทีมวิจยั ได้กาํ หนดโครงสร้างไว้ สามระดับ และมีเพียงระดับ
จังหวัดที่มีโครงสร้างชัดเจน ในการดําเนิ นการต่อไปจะต้องขยายเครื อข่ายลงสู่ ระดับอําเภอ และ
ตําบล ซึ่ งจะต้องเป็ นหน้าที่ ของศูนย์ประสานงานระดับอําเภอ ได้แก่ สหกรณ์ การเกษตรในทุก
อําเภอ ต้องดําเนิ นการสร้างเครื อข่าย ประชามสัมพันธ์ให้กลุ่มองค์กรต่างๆที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของแต่ละอําเภอ รับทราบเรื่ องการเชื่อมโยงเครื อข่าย และเริ่ มดําเนิ นการเครื อข่ายโดยเสริ มกันกับ
เครื อข่ายกิจกรรมที่ได้มีการดําเนินการไปแล้ว
เครื อข่ ายปุ๋ ย และข้ าวสาร ในปั จจุบนั ชุมนุ มสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด รับหน้าที่
เป็ นศูนย์ประสานงาน แต่มีบุคลากรเพียงหนึ่งคน จึงอาจไม่สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่ องและ
มีประสิ ทธิภาพ ทางทีมวิจยั จึงเสนอให้ ชุมนุมฯ เพิ่มบุคคลากร ทั้งในด้านการตลาด และธุรการ อีก
อย่างน้อย 2 คน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการ และการตลาดของชุมนุมฯ โดยหลังจาก
นี้ มี แ ผนงานให้ ท างชุ ม นุ ม ฯเน้น การประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ กลุ่ ม องค์ก รต่ า งๆที่ ไ ม่ ไ ด้จ ดทะเบี ย น

76

รับทราบว่า ปัจจุบนั ทางชุมนุมฯ สามารถเปิ ดรับสมาชิกสมทบซึ่งเป็ นองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้ว
เพื่อรับสมาชิกเพิ่มเติม แล้วหลังจากนั้นจึงค่อยมุ่งเน้นการทําธุรกิจ
เครื อข่ ายยางพารา มีการทําธุ รกิจร่ วมกันอย่างชัดเจน ทั้งในส่ วนของยางแผ่นรมควัน
และนํ้ายางสด แต่สําหรับยางแผ่นดิ บยังไม่ได้ดาํ เนิ นการ แต่อย่างไรก็ตามทางทีมวิจยั ร่ วมกับ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดได้วางแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย ของทั้ง สามกิจกรรมไว้ ดังต่อไปนี้

เครือข่ ายยางพาราจังหวัด

ยางแผ่น
ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง

โรงอัดยางก้อน
ควนโพธิ์ อ.เมือง

โรงอัดยางก้อน
นิคมพัฒนา กิ่ง อ.

โรงอัดยางก้อน
วังใหม่ อ.ละงู

สกย. ควนโพธิ์
อ.เมือง

สกย. อุได
เจริ ญ 1

สกย. วังใหม่
อ.ละงู

สกย. บ้านควน
อ.เมือง

สกย. แป-ระ
อ.ท่าแพ

สกย. บ้านนา
ทอน

สกย. ควนโดน
อ.ควนโดน

สกย. ควน
กาหลง 1

สกย. พยอม
งาม

สกย.นาน้อยปาเต๊ะ

สกย. ควน
กาหลง 2

สกย. นํ้าผุด
อ.ละงู

สกย. ควนขัน
อ.เมือง

สกย. อุได
เจริ ญ 2

สกย. วังยาง
ทอง

สกย. ท่านํ้าเค็ม
อ.ท่าแพ

สกย. ตําบล
สาคร
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เครือข่ ายยางพาราจังหวัดสตูล

นํ้ายางสด

สกย.วังใหม่
- กลุ่มพัฒนาฯ ทุ่งใหญ่
- กลุ่มพัฒนาฯ ห้วยบ่า
- กลุ่มพัฒนาฯ นาข่าก้าวหน้า
- กลุ่มพัฒนาฯ เขาน้อย
- กลุ่มพัฒนาฯ ป่ าสว่าง
- กลุ่มพัฒนาฯ ประสานมิตร
- กลุ่มพัฒนาฯ ป่ าแก่ ม.1
- กลุ่มพัฒนาฯ ร่ วมเจริ ญทรัพย์
- กลุ่มพัฒนาฯ ถํ้าโกบ
- กลุ่มพัฒนาฯ สะพานวา

ท่าแพ
- สหกรณ์ สกย.สาคร จํากัด
- กลุ่มพัฒนาฯ ปลักจิก
- กลุ่มพัฒนาฯ พรุ ตน้ อ้อ 1
- กลุ่มพัฒนาฯ พรุ ตน้ อ้อ 2
- กลุ่มพัฒนาฯ สวนเทศ
- กลุ่มพัฒนาฯ คลองบัน 1,2,3
- กลุ่มพัฒนาฯ นาโต๊ะขุน
- กลุ่มพัฒนาฯ ปลักว้า
- กลุ่มพัฒนาฯ แป-ระ ใต้
- กลุ่มพัฒนาฯ คลองหมังใต้
- กลุ่มพัฒนาฯ ทางยาง
- กลุ่มพัฒนาฯ บนควน
- กลุ่มพัฒนาฯ บ้านมุด
- กลุ่มพัฒนาฯ วังปริ ง
- กลุ่มพัฒนาฯ สวนไทย
- กลุ่มพัฒนาฯ ปี ใหญ่
- กลุ่มพัฒนาฯ ควนนาใน

ทุ่งนุย้

ควนกาหลง

- กลุ่มพัฒนาฯ เกษตรก้าวหน้า

- กลุ่มพัฒนาฯ ซอย 7

- กลุ่มพัฒนาฯ บ่อนํ้ารอนนําโชค
- กลุ่มพัฒนาฯ ปาหนันสามัคคี
- กลุ่มพัฒนาฯ ทุ่งนุย้
- กลุ่มพัฒนาฯ ในพรุ
- กลุ่มพัฒนาฯ บ้านโตน
- กลุ่มพัฒนาฯ บ้านนํ้าหรา
- กลุ่มพัฒนาฯ บ้านค่ายรวมมิตร
- กลุ่มพัฒนาฯ บ้านบูเก็ตยามู
- กลุ่มพัฒนาฯ บ้านนาปริ ก
- กลุ่มพัฒนาฯ แร-กอด
- กลุ่มพัฒนาฯ บ้านควน

- กลุ่มพัฒนาฯ ซอย 3
- กลุ่มพัฒนาฯ ซอย 3(2)
- กลุ่มพัฒนาฯ ซอย 4
- กลุ่มพัฒนาฯ ซอย 4(2)
- กลุ่มพัฒนาฯ ซอย 6
- กลุ่มพัฒนาฯ คลองปูโล๊ะ 1
- กลุ่มพัฒนาฯ คลองปูโล๊ะ 2
- กลุ่มพัฒนาฯ ซอย 10
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เครือข่ ายยางพาราจังหวัดสตูล
ยางดิบ
(แผ่นดิบ/เศษยาง)
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
จุดรวบรวม ต.สาคร
สกก.ท่าแพ อ.ท่าแพ
จุดรวบรวม อ.ท่าแพ
จุดรวบรวม ต.เขาขาว
สกก.ละงู อ.ละงู
จุดรวบรวม ต.ห้วยไทร
สกย. นาทอน
สกก.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า
สกย. วังยางทอง
จุดรวบรวม อ.ทุ่งนุย้
สกก.ควนโดน อ.ควนโดน
จุดรวบรวม อ.ควนโดน
จุดรวบรวม ซอย 4
สกก.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

จุดรวบรวม อ.ควนกาหลง
จุดรวบรวม ต.ปาล์ม

สกก.วังใหม่ อ.ละงู
สกย.นิคมพัฒนา กิ่ง อ.มะนัง

79

4.2.5 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จของเครือข่ าย
ในการสร้างเครื อข่ายของทีมวิจยั ตลอดหนึ่ งปี มีปัจจัยหลายประการในการจะสร้าง
เครื อข่ายให้ประสบความสําเร็ จในจังหวัดสตูล หากพิจารณาในภาพรวมอาจสรุ ปได้ว่า เครื อข่าย
ยางพารา มี ความสําเร็ จ ในระดับหนึ่ ง อาจเป็ นเพราะว่า ประการที่หนึ่ ง คื อ ทุนเดิ ม กล่าวคื อ
ยางพารา เป็ นธุรกิจที่สหกรณ์กองทุนสวนยาง หรื อกลุ่มรวบรวมนํ้ายาง ต่างๆ มีประสบการณ์ และ
ความรู ้ความสามารถอยูแ่ ล้วเป็ นทุนเดิม จึงทําให้ง่ายต่อการเชื่อมโยง ประกอบกับมี ชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยางสตูล จํากัด มารองรับการบริ หารจัดการเครื อข่ายอยู่แล้ว ประการที่สอง เป็ นการ
ผลักดันของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล ตลอดจนผูว้ ่าราชการจังหวัดสตูล เล็งเห็นถึงประโยชน์
จากการเชื่อมโยงเครื อข่าย ตลาดกลางยางพารา จึงได้อนุ มตั ิงบประมาณทั้งในปี 2548 และ 2549
รวมกันกว่า สี่ ลา้ นบาท เพื่อมาพัฒนาศักยภาพของเครื อข่าย ทําให้เครื อข่ายมี ความเข้มแข็งและ
สามารถยกระดับคุณภาพการผลิตยางพารา รวมถึงประสิ ทธิภาพทางการตลาด ประการที่สาม เป็ น
ปั จจัยที่สาํ คัญที่สุด นัน่ ก็คือผูน้ าํ องค์กร ซึ่ งจากการประชุมเครื อข่ายหลายๆ ครั้ง ทีมวิจยั สังเกตเห็น
ภาวะผูน้ าํ และความกระตือรื อร้นในการสร้างเครื อข่ายร่ วมกัน ผูน้ าํ ทุกท่านต่างเป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์
และมีใจเสี ยสละ ตลอดจนพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ปั จจัยเหล่านี้ นาํ ไปสู่ การสร้างเครื อข่ายที่
ประสบผลสําเร็ จ และเกิดผลประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
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บทที่ 5
บทสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน
แนวทางการสร้ างเครื อข่ายในจังหวัดสตูลที่ได้จากการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ น้ ันเกิ ด
รู ปแบบโครงสร้างตามพื้นที่ จากบทที่ 4 ปรากฎว่าได้รูปแบบเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ ระยะเวลา
วิจยั มีอย่างจํากัด ผลลัพธ์จากการเชื่อมโยงเครื อข่ายตามโซนพื้นที่มีเพียงกิจกรรมเดียว จากกิจกรรม
ที่กาํ หนดไว้ 3 ชนิด คณะวิจยั จึงได้จดั เวทีแลกเปลี่ยนเพิ่มอีก 2 ครั้ง ทําให้เกิดเครื อข่ายตามกิจกรรม
คือ เครื อข่ายยางพารา ดังนั้น รู ปแบบในการวิเคราะห์จึงนําเสนอทั้งสองรู ปแบบดังนี้
5.1 รู ปแบบโครงสร้ างตามโซนพืน้ ที่
จากรู ปแบบโครงสร้างเครื อข่าย ได้กาํ หนดให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสตูล จํากัด
(ชสก.สตูล) เป็ นศูนย์ประสานงานเครื อข่าย แต่จากการลงไปทํางานร่ วมกับ ชสก.สตูล ก็พบว่า
ชสก.สตูล ยังขาดความพร้อมที่ทาํ งานเต็มรู ปแบบ ทั้งนี้ เพราะ ชสก.สตูล มีพนักงานเพียงคนเดียว
อาศัยที่ทาํ การของสหกรณ์การเกษตรท่าแพ จํากัด ทําให้ศูนย์เครื อข่ายระดับจังหวัดมีขอ้ จํากัดใน
การทํางาน จึงทําได้เพียงการซื้ อปุ๋ ยร่ วมกันในช่วงเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม 2549 จํานวน
50,247 กระสอบ คิดเป็ นเงิน 24.9 ล้านบาท
ชสก.สตูล ได้มีการขอแก้ขอ้ บังคับเรื่ องการรับสมาชิกสมทบ เพื่ออนุ ญาติให้องค์กรที่ท้ งั
จดทะเบียบและไม่จดทะเบียนสามารถเป็ นสมาชิก ชสก.สตูลได้
5.2 รูปแบบเครือข่ ายตามกิจกรรม
ในช่วงที่คณะนักวิจยั ได้ทาํ วิจยั สร้างเครื อข่ายในพื้นที่จงั หวัดสตูล ร่ วมกับนักวิจยั ที่เป็ น
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ทําให้ทราบว่าทางสํานักงานสหกรณ์ก็มีโครงการตลาด
กลางยางพารา โดยได้รับงบประมาณกลางปี พ.ศ.2548 จากงบผูว้ ่า ซีอีโอ จํานวน 1.24 ล้านบาท
จัด หาครุ ภ ัณ ฑ์เ พื่ อ ใช้ใ นตลาดกลางยางพารา คณะนัก วิ จ ัย จึ ง มี โ อกาสสนับ สนุ น ติ ด ตามการ
ดํา เนิ น งานของตลาดกลางยางพารา ร่ ว มกับ สํา นัก สหกรณ์ จ ัง หวัด โดยมี ชสก.สตู ล เป็ นผู ้
บริ หารงาน ซึ่งเริ่ มดําเนินงานในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2548
นอกจากนี้ ยงั ได้ลงพื้นที่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการรวมตัวขายนํ้ายาง
สดร่ วมกันของเกษตรกรชาวสวนยางทัว่ ทั้งจังหวัดสตูล โดยสภาพการดั้งเดิมก็มีการรวบรวมยาง
สดขายร่ วมกันเป็ นกลุ่มขนาดเล็ก แต่ละกลุ่มแยกอิสระจากกัน จากการลงพื้นที่จดั เวทีทาํ ให้เกิด
ความคิดร่ วมกันที่จะกําหนดให้มีจุดรวบรวมนํ้ายางให้ครอบคลุมพื้นที่ท◌ั◌่วทั้งจังหวัด แต่ละจุดจะ
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บริ หารรวบรวมเป็ นอิสระกัน แต่บริ หารด้านการตลาดร่ วมกัน ทําให้แต่ละเดือนมีปริ มาณนํ้ายาง
สดที่รวบรวมได้เฉลี่ย 503.45 ตัน ซึ่ งเป็ นยอดของ 3 กลุ่มเท่านั้น เพราะกลุ่มที่ 4 คือกลุ่มเกษตรกร
ทําสวนยางควนกาหลง เริ่ มดําเนิ นการวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2549 การรวบรวมนํ้ายางสดขาย
ร่ วมกันจึงมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นอีกมากในอนาคต
5.3 บทบาทของเครือข่ ายในการแก้ปัญหาความยากจน
โดยที่ เ กษตรกรนํา นํ้า ยางมาส่ งที่ ก ลุ่ มที่ อ ยู่ใ กล้ที่สุด ไม่ จ าํ เป็ นต้อ งขนส่ งนํ้า ยางไปยัง
โรงงานโดยตรง ทํา ให้ป ระหยัด ค่า ใช้จ่ า ยลงไป นอกเหนื อ ราคาที่ ทางผูซ้ ้ื อ ให้เ พิ่ม ในฐานะที่
สามารถส่ งมอบนํ้ายางสดปริ มาณมากเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 2 บาท เดิมเกษตรกรชาวสวนยางมี
จํานวนน้อยที่รับประโยชน์จากการรวมตัว อนาคตก็น่าจะขยายตัวคลุมพื้นที่ได้ทวั่ ทั้งจังหวัด
ส่ วนยางแผ่นรมควันที่สามารถรวบรวมได้ปริ มาณมากก็สามารถขายให้ทางโรงงานในราคา
ที่สูงขึ้นประมาณกิโลกรัมละ 0.30 สตางค์ ซึ่งส่ วนนี้ส่งผลตรงให้เกษตรกรขายได้ราคาสู งขึ้น และ
ยังได้รับปั นผลจากสหกรณ์ที่ตนสังกัด ที่สามารถมีผลประกอบการกําไรเพิ่มขึ้น
สําหรับปุ๋ ยที่ซ้ือร่ วมกันก็จะทําให้ตน้ ทุนต่อกระสอบลดลงประมาณ 5-10 บาทต่อกระสอบ
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกรได้ส่วนหนึ่ง
คณะวิจยั เชื่อมัน่ ว่า เมื่อเกษตรกรเรี ยนรู ้ประโยชน์ที่เกิดจากการรวมตัวกัน ย่อมสร้างความ
มัน่ ใจ และเกิดความศรัทธาที่จะหาทางร่ วมมือกันยิง่ ๆขึ้น ทัศนะคติดงั กล่าวย่อมทําให้เครื อข่ายเกิด
โอกาสในการทําธุรกรรมร่ วมกันเพิ่มขึ้นได้
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บทที่ 6
สรุปและข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครั้งนี้ สรุ ปผลของการดําเนินการจําแนกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
6.1 ผลการวิจัยเมื่อเทียบกับแผน และปัญหาอุปสรรค
6.1.1 ผลการวิจัยเมื่อเทียบกับแผนพร้ อมทั้งเหตุผลทีไ่ ม่ สามารถบรรลุผลได้ ตามแผน
การวิจยั ครั้ งนี้ คาดว่าเครื อข่ายจะสามารถดําเนิ นงานได้ตามโครงสร้างเครื อข่ายตามโซน
พื้นที่ แต่ผลที่ได้สามารถดําเนิ นการได้เพียงกิจกรรมเดียว คือ การซื้ อปุ๋ ยร่ วมกัน ส่ วนกิจกรรมซื้ อ
ข้าวสารร่ วมกัน และรวบรวมยางแผ่นดิบรมควันยังไม่สามารถดําเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
ผลการดําเนิ นการที่นอกเหนื อจากแผน คือ การสร้างเครื อข่ายตามกิ จกรรม ซึ่ งสามารถ
ดําเนินการได้ผลเป็ นอย่างดี ทั้งการรวบรวมยางแผ่นรมควัน และนํ้ายางสด
6.1.2 ปัญหา อุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรในการดําเนินการวิจยั มีดงั นี้
1) ทีมวิจยั ไม่ได้ทาํ การประสานงานกับหน่วยราชการอื่นในพื้นที่ เช่น พัฒนา
ชุมชนจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล เป็ นต้น ทําให้บางกลุ่มองค์กรไม่ได้รับข่าวสารการเข้า
ร่ วมเครื อข่าย
2) องค์กรที่ทาํ หน้าที่เป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายระดับจังหวัด มีศกั ยภาพค่อนข้าง
น้อย ขาดทั้งสถานที่ อุปกรณ์ และกําลังคน
3)
สหกรณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนถ่ายกรรมการ ทําให้ช่วงเวลาทําแผนงานสู่
ภาคปฏิบตั ิติดขัด ชะงักงัน เพราะกรรมการอย่างให้รอกรรมการชุดใหม่
4) ระยะเวลาดําเนินโครงการเครื อข่าย ระยะเวลา 1 ปี สั้นเกินไป
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6.2 ประโยชน์ ทนี่ ักวิจัยและทีมวิจัยได้ รับ
6.2.1 ความรู้ใหม่
1) เรี ยนรู ้จากความไม่สาํ เร็ จของรู ปแบบโครงสร้างเครื อข่ายตามโซนพื้นที่ การจะ
ขับเคลื่อนเครื อข่ายทั้งจังหวัดจะต้องมีศูนย์ประสานงานเครื อข่ายที่มีศกั ยภาพ
2) การขาดการประสานงานกับส่ วนราชการที่กาํ กับดูแลองค์กรชุมชนในพื้นที่ ทํา
ให้การสร้ า งเครื อข่ า ยก้า วหน้าล่ าช้า และอาจมี ป ระสิ ทธิ ภ าพตํ่า กว่า การเข้ามามี ส่ ว นร่ วมสร้ า ง
เครื อข่ายจากส่ วนราชการทุกภาคส่ วนที่ทาํ งานร่ วมกับองค์กรในชุมชน
6.2.2 ประสบการณ์ ทนี่ ักวิจัยได้ รับ
1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมวิจยั และข้าราชการในสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดสตูล ผูน้ าํ องค์กรชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ เป็ นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างเครื อข่าย
2) การมีส่วนร่ วมด้านความคิดเห็น การออกแบบขั้นตอนการดําเนิ นงาน โดย
ผูน้ าํ สหกรณ์และองค์กรชุมชน จะนําไปสู่ภาคปฏิบตั ิการเป็ นไปได้ราบรื่ น
3) การจะใช้โครงสร้างแบบโซนพื้นที่ หรื อนําโครงสร้างกิจกรรมในการสร้าง
เครื อข่าย ก็น่าจะได้รับความสําเร็ จได้ท้ งั สองรู ปแบบ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ศักยภาพขององค์กร การสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เป็ นต้นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว
4) เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดได้เรี ยนรู ้ถึงกระบวนการทําวิจยั แบบ
การมีส่วนร่ วม ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มสหกรณ์ยงิ่ ๆ ขึ้น
6.3 ประโยชน์ ทอี่ งค์ กรประชาชนทีเ่ ข้ าร่ วมเครือข่ ายได้ รับ
1) ทําให้ผนู ้ าํ องค์กรฯเกิดการตื่นตัว และตระหนักถึงประโยชน์จากการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ทั้งนี้ สังเกตได้จากการเข้าร่ วมประชุ ม และการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ นอย่างจริ งจัง
ตลอดระยะเวลาการจัดประชุม
2) ผูน้ าํ องค์กรฯมองเห็นถึงโอกาสใหม่ๆในการทําธุรกรรมเพิ่มเติม อาทิ การแปลงสภาพนํ้า
ยางสดให้เป็ นนํ้ายางข้น/ก้อน เพื่อยืดอายุน้ าํ ยาง และสามารถส่ งขายต่างประเทศได้
3) โอกาสในการขยายธุ รกิจขององค์กรฯ เช่น การที่ชุมนุ มสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด
แก้ขอ้ บังคับเพื่อให้องค์กรทุกประเภททั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสามารถมาเป็ นสมาชิ ก
สมทบได้ ทําให้ชุมนมฯมีโอกาสขยายธุรกิจได้เพิ่มขึ้นอีกเป็ นจํานวนมาก
4) องค์กรฯมีการตื่นตัวที่จะปรับโครงสร้างการบริ หาร เพื่อรองรับการเข้าร่ วมเครื อข่าย
และเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการเชื่อมโยงเครื อข่ายต่อไปในอนาคต
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6.4 ข้ อเสนอแนะ
6.4.1 การปรับปรุ งกระบวนการวิจยั การวิจยั สร้างความเชื่อมโยงเครื อข่ายควรมีระยะเวลา
ตํ่าสุ ด 2 ปี การออกแบบโครงสร้างองค์กรบริ หารเครื อข่ายควรเลือกองค์กรที่มีความเข้มแข็ง และมี
ศักยภาพในการทําหน้าที่ประสานงานเครื อข่าย
6.4.2 การออกแบบโครงสร้างจะต้องนําสู่ ภาคปฏิบตั ิ และมีการปรับแก้ระบบกลไก ของ
โครงสร้างที่ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม คล่องตัว ง่ายต่อการปฏิบตั ิตาม เกิดผลประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย และ
โปร่ ง ใส เรื่ อ งเหล่ า นี้ ควรจะต้อ งทํา การวิ จ ัย ด้ว ยการติ ด ตามประเมิ น ผล ปรั บ แก้ใ ห้ ค รบ
กระบวนการ PDCA แต่ปัจจุบนั ทําได้แค่ PD ยังขาด C และ A
6.4.3 การวิจยั ขยายเครื อข่ายให้ครอบคลุมองค์กรต่างๆ ทั้งหมดในพื้นที่จงั หวัด
6.4.4 ควรมีการทําวิจยั เพิม่ ศักยภาพของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพัทลุง จํากัด
6.5 สรุ ปผลทีเ่ กิดขึน้ จากการทําวิจัย
6.5.1 เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างข้าราชการ และผูน้ าํ องค์กรชุมชน และทุกฝ่ ายมีความ
ตื่นตัว
6.5.2 ทําให้ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จํากัด มีความมัน่ ใจในการดําเนินงาน และ
สามารถรวบรวมยางแผ่นรมควันเพิม่ ขึ้นอย่างมาก
6.5.3 เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ หารงานในองค์กรแล้ว ดังนี้
1) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จํากัด ทําหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครื อข่ายปุ๋ ย
ข้าวสาร และยางแผ่น
2) ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จํากัด ทําหน้าที่ศูนย์ประสานงานรวบรวม
ผลผลิตยางแผ่นรมควัน และซื้อนํ้ากรดมาจําหน่ายแก่สมาชิก
3) กลุ่มรับซื้อนํ้ายางสดมีการขยายฐานสมาชิกเพิ่มขึ้น
4) ตั้งกลุ่มรับซื้อนํ้ายางสดเพิ่มอีกหนึ่งกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรรับซื้อนํ้ายางสด
5) กลุ่มรับซื้อนํ้ายางสดทั้งสี่ แห่ง ทําการตลาดร่ วมกัน
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ภาพการประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 1 เรื่ อง
“แนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดสตูล”
วันที่ 24-25 กันยายน 2548 ณ โรงแรมลําปํ า รี สอร์ท จังหวัดพัทลุง

ก

ภาพการประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 2 เรื่ อง
“ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดสตูล”
วันที่ 21-22 มกราคม 2549 ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่

ข

ภาพการประชุมประจําเดือนของเครื อข่าย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จํากัด

ค

ภาพการประชุมประจําเดือนของเครื อข่าย
วันที่ 15 มีนาคม 2549 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จํากัด

ง

ภาพการประชุมเชิงปฏิบตั ิการครั้งที่ 3 เรื่ อง
“การเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรประชาชนในจังหวัดสตูล”
วันที่ 24 เมษายน 2549 ณ โรงแรมพินาเคิล วังใหม่ จ.สตูล

จ

ภาพประชุมทีมวิจยั ร่ วมกับสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูลและพัทลุง
วันที่ 14 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องประชุมภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่

ฉ

ภาพการประชุมเครื อข่ายร่ วมกันระหว่างชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสตูล
วันที่ 17 สิ งหาคม 2549 ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดสตูล

ช

