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คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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ชุดโครงการ การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(ความเห็นในรายงานนี้เปนของผูวิจัย สกว. ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป

กิติกรรมประกาศ
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถเปนโครงการหนึ่งของโครงการวิจัย “การ
พัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่ 36 จังหวัด” ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยใชกรอบ
แนวคิดการสรางเครือขายคุณคา วัตถุประสงคของการวิจัยนี้คือ (1) ศึกษาสถานการณและบทบาทการ
ดําเนินงานของ สหกรณกลุม/องคกรภาคประชาชนในพื้นที่ (2) เสริมสรางความเขมแข็งของกลุม/
องคกร (3) การจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนากลุม/เครือขายและ (4) การดําเนินการเชื่อมโยงเครื่อขาย
การวิจัยนี้จะไมสามารถกระทําได หากไมไดรับความรวมมือจากแกนนําของกลุมสหกรณ/
องคกรชุมชนและองคกรเอกชน ซึ่งไดรวมทําการวิจัยกับทีมนักวิจัยหลัก และนักวิจัยในพื้นที่จนกระทั่ง
งานวิจัยลุลวงไปดวยดี จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
โครงการวิจัยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผานทาง
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งนอกจากการสนับสนุนงบประมาณแลว ทั้ง
สองหนวยงานยังไดใหคําชี้แนะดานวิชาการ ทําใหทีมวิจัยไดมีความรูและประสบการณ เปนอยางมาก
จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอบคุ ณ นั ก วิ จั ย หลั ก และนั ก วิ จั ย ในพื้ น ที่ที่ไ ดรว มใจทุม เทเวลาในการเขาพื้ น ที่ และทําให
งานวิจัยนี้สําเร็จตามวัตถุประสงค

(รองศาสตราจารย ดร. เสาวคนธ สุดสวาสดิ์)
หัวหนาโครงการ
ตุลาคม 2549

บทคัดยอ
โครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(PAR) โดยใชกรอบแนวคิดการสรางเครือขายคุณคา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสถานการณและ
บทบาทการดําเนินงานของสหกรณและกลุม / องคกรภาคประชาชนในพื้นที่ (2) เสริมสรางความเขมแข็ง
ของกลุม / องคกร (3) การจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนากลุม / เครือขาย และ (4) การดําเนินการเชือ่ มโยง
เครือขาย
กระบวนการดําเนินการแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนเตรียมการและรวบรวมขอมูลกลุมองคกร
ที่จดทะเบียนสหกรณและทีไ่ มจดทะเบียน ขั้นตอนการจัดทํากรอบแนวทาง (ยุทธศาสตร) และขั้นตอนการ
สราง / พัฒนาเครือขาย
การรวบรวมขอมูลในขั้นตอนแรก ใชขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ (จากการสํารวจ) สวนเทคนิคใน
การจัดทํายุทธศาตรและพัฒนาเครือขายใชเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละการประชุมเชิงปฏิบัติการและการ
ประชุมระดมพลังสมองเพื่อหาแนวทาง และการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ผลการวิจัย พบวา สถานการณการดําเนินงานของกลุมสหกรณทจี่ ดทะเบียน
ซึง่ ประกอบดวย
สหกรณภาคเกษตร (การเกษตร ประมงและนิคม) สหกรณนอกภาคเกษตร (ออมทรัพย รานคา และ
บริการ) และกลุมเกษตรกร มีการดําเนินการตามกฎระเบียบของสหกรณแตละประเภท มีจุดออน จุดแข็ง
ปญหาและอุปสรรคแตกตางกันไป เชนเดียวกับกลุม/ องคกรที่ไมไดจดทะเบียน เครือขายสหกรณที่มีอยูเดิม
อยูในรูปหลวมๆ เนื่องจากนโยบายของสหกรณจังหวัดและการนําไปปฏิบัติเพิ่งจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
เมื่อไมนานมานี้ ดังนั้นสวนใหญสหกรณประเภทตางๆ ตางคนตางอยูและตางก็ดําเนินธุรกิจของตนเอง
โดยขาดการประสานงานของแตละสหกรณเทาที่ควร สําหรับกลุมเครือขายพันธมิตรที่มีอยูเดิมมีความ
หลากหลาย โดยเฉพาะในสวนที่ไดรับการสงเสริมและจัดตั้งโดยหนวยงานราชการ (เชน พัฒนาชุมชน
จังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด เปนตน) เพราะแตละสวนราชการไดกําหนดรูปแบบ และแนวทางการ
ดําเนินงานของกลุม / องคกรประชาชนไวคอนขางชัดเจน
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมินศักยภาพของกลุมตนเอง เปนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของกลุมไดทางหนึ่ง เพราะเปนการใหกลุมผูปฏิบัติการวิเคราะหตนเอง สวนการจัดทํากรอบยุทธศาสตรก็
เชนเดียวกัน เปนการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมและเปนการกําหนดแนวทางการเชื่อมโยง
เครือขายดวย

การจัดทํากรอบแนวทางโดยกระบวนการมีสวนรวม ผลที่ไดคือ วิสัยทัศนจังหวัดอุตรดิตถ (ภาค
ประชาชน) “อุตรดิตถเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด ลดใชสารพิษ ทุกชีวิตปลอดภัย คงไว
วัฒนธรรม”
การเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณการเกษตรเมืองตรอนและทองแสนขันเปนการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อ
การผลิตและบริการ ซึ่งเปนการเชื่อมโยงธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจซื้อและธุรกิจขาย สวนการเชื่อมโยงขององคกร
ประสานงานตําบลบานฝาย อําเภอน้ําปาด เปนการเชื่อมโยงฐานกิจกรรม คือ กลุมเกษตรกร กลุมขนม
หวาน กลุมทอผา กลุมปุยชีวภาพ และฐานเงินทุน คือ กลุมสหกรณ กลุมออมทรัพย กลุมสตรี กองทุน
หมูบาน กองทุน กข.คจ. สําหรับเครือขายองคกรเอกชนหรือเครือขายอุตรดิตถเมืองงาม เปนการเชื่อมโยง
กิจกรรมเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ที่พัก อาหาร รานคา วิถีชีวิตเกษตรกรรม สุขภาพ) และกําหนด
เสนทางการทองเที่ยว
รูปแบบการเชือ่ มโยงหรือการรวมตัวกันของกลุม / องคกร ยังอยูในขัน้ ปฐม คือ เปนการรวมตัวกัน
ขององคกรทองถิ่นหรือตัวแทน และเปนการรวมตัวในแนวราบ คือรวมมือกันทําธุรกิจชวยเหลือกัน
เงื่อนไขความสําเร็จของการสรางเครือขาย คือ (1) วัตถุประสงคของเครือขายชัดเจน กรรมการ
และสมาชิกของกลุม/องคกร มีความเขาใจในลักษณะและแนวทางการสรางเครือขาย (2) มีการจัดตั้งองคการ
บริหารเครือขาย และจัดระบบการวางแผนแบบมีสวนรวม (3 )จัดระบบประสานงานซึ่งเปนกลไกที่สําคัญ
ในการเชื่อมโยงเครือขาย (4) มีการจัดระบบติดตามและการประเมินผลงาน
ขอเสนอแนะ: กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑการปฏิบัติตาง ๆ ควรใหมีความคลองตัว และรักษา
ความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก และกับชุมชนทั้งภายในและภายนอก จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง สราง
แรงจูงใจใหแกสมาชิก และการจัดระบบประเมินและติดตามงาน ควรขยายเวลาเพื่อที่เครือขายไดพัฒนา
ครบตามรูปแบบ และหนุนเสริมทั้งดานงบประมาณและวิชาการ
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1
บทที่ 1
บทนํา
1.1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ

ประวัติ
จังหวัดอุตรดิตถตั้งอยูทางภาคเหนือตอนลาง ที่มีความสําคัญในประวัติศาสตรชาติไทย เริ่มจาก
การตั้งเมืองพิชัย เปน 1 ใน 16 เมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.1893 (ปจจุบันเปนที่ตั้งของอําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ) ณ เมืองพิชัยแหงนี้ พระเจาอยูหัวบรมโกศ ไดเคยเสด็จมายังเมืองทุงยั้งและเมือง
สวางคบุรี เพื่อนมัสการพระบรมธาตุทุงยั้ง และ พระแทนศิลาอาสน (ตั้งอยูที่อําเภอลับแลในปจจุบัน)
และสมเด็จพระสังฆราช "เรือน" ไดเคยเสด็จมายัง เมืองสวางคบุรี กอนที่จะขึ้นไปครอง ปกครองหัว
เมืองฝายเหนือ (ตั้งแตเมืองพิษณุโลก จนถึง อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ) นอกจากนี้ยังใชเปนที่พัก
และรวบรวมทัพ กอนขึ้นตีหัวเมืองฝายเหนือ และอาณาจักรลานนา ในสมัยพระเจาตากสินมหาราชอีก
ดวย
เมืองพิชัย ตั้งอยูริมฝงขวาของแมน้ํานาน มียานการคาที่สําคัญ คือ บางโพ ทาอิฐ ซึ่งเปนทาเรือ
สําคัญที่พอคาใชเปนเสนทางเดินเรือ และการขนถายสินคา เสนทางนี้เปนเพียงเสนทางเดียวที่เชื่อม
ระหวางเมืองแถบตอนกลาง กับ เมืองแถบตอนเหนือ เนื่องจากแมน้ํานาน เปนแมน้ําสายเดียวที่เรือ
สินคาและ เรือสําเภาจะสามารถขนสงสินคาผานขึ้นลอง จากกรุงศรีอยุธยาถึงเมืองแถบตอนเหนือหรือ
นําสินคาลองจากหลวงพระบาง นาน และ เมืองแถบตอนเหนืออื่นๆ ไปคาขายแลกเปลี่ยนกับสินคา
แถบตอนใต โดยจะตองมาขึ้นที่ “บางโพ ทาอิฐ” อันเปนยานการคาที่สําคัญของเมืองพิชัยเทานั้น
เพราะเหนือแมน้ําขึ้นไป จะตื้นเขิน และมีเกาะแกงมาก
“อุตรดิตถ” เปนนามเมือง ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 แหงกรุง
รัตนโกสินทร ไดพระราชทานนามไวเมื่อ พ.ศ.2395 แปลวา ทาเรือดานทิศเหนือของสยามประเทศ
(ข อ อ า ง ดั ง กล า วพบในเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่ ง เก็ บ รั ก ษาอยู ณ งานบริ ก ารภาษาโบราณหอสมุ ด
แหงชาติ) ตอมาเมื่อวันที่ 23ตุลาคม 2544 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ไดเสด็จ
ประพาสโดยเรือพระที่นั่งถึงวัดวังเตาหมอ (วัดทาถนน ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถในปจจุบัน)
ทรงเห็นวา“บางโพ ทาอิฐ”ตอไปจะมีความเจริญรุงเรืองมากยิ่งขึ้น ยานการคา“บางโพ ทาอิฐ” มีความ
เจริญรุงเรืองอยางรวดเร็วมาก ซึ่งเปนจริงดังเชนกระแสพระราชดํารัสดังกลาว ในขณะที่เมืองพิชัยยังไม
สามารถเจริญรุงเรืองเทาเทียมได ดังนั้น ใน พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให “เมืองอุตรดิตถ" เปนที่ตั้งของจังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแตนั้นเปนตนมา

แผนภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ

2

3
สภาพโดยทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดอุตรดิตถ ตั้งอยูในเขตภาคเหนือตอนลาง อยูหางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ 485 กม.
และโดยทางรถยนต 491 กม. มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 7,838.592 ตารางกิโลเมตร (4,889.120 ไร)
มีพื้นที่มากเปนอันดับที่ 11 ของจังหวัดในเขตภาคเหนือ โดยมีอาณาเขตติดกับจังหวัด ใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ จังหวัดแพรและจังหวัดนาน
ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก
ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว(ตามแนวชายแดนยาวประมาณ 120 กิโลเมตร)
ติดกับ จังหวัดสุโขทัย

ตารางที่ 1 ขนาดพื้นที่ของแตละอําเภอ (เรียงตามลําดับ)
อําเภอ
1.ทาปลา
2.น้ําปาด
3.บานโคก
4.เมืองอุตรดิตถ
5.ทองแสนขัน
6.พิชัย
7.ฟากทา
8.ลับแล
9.ตรอน
รวม

พื้นที่ (ตร.กม.)
1,681.450
1,448.710
1,055.910
765.476
754.436
736.677
632.669
448.766
314.501
7,838.595

4
ภูมิประเทศ
ลักษณะทางภูมิประเทศของจังหวัดอุตรดิตถ แบงได 3 ลักษณะ ดังนี้
ที่ราบลุมแมน้ํา เปนบริเวณที่อยูสองฝงแมน้ํานาน และลําน้ําสาขาตางๆ ไหลมาบรรจบกับ
แมน้ํานาน ในเขตอําเภอตรอน อําเภอพิชัย และบางสวนของ อําเภอเมือง อําเภอลับแล และอําเภอทอง
แสนขัน สภาพพื้นที่สวนใหญคอนขางเรียบ อุดมสมบูรณ เหมาะแกการทําการเกษตร โดยเฉพาะทาง
ตอนใตของจังหวัดมีการทํานาถึงปละ 3 ครั้ง ระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ 50 -100 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล
ที่ราบระหวางหุบเขา และบริเวณลูกคลื่นลอนลาด เปนบริเวณที่อยูตอเนื่องจากที่ราบลุมแมน้ํา
ทางดานเหนือและดานตะวันออกของจังหวัด ในเขตอําเภอทองแสนขัน อําเภอลับแล อําเภอน้ําปาด
อําเภอฟากทา อําเภอบานโคก และบางสวนของ อําเภอเมืองอุตรดิตถ สภาพพื้นที่เปนที่ราบระหวางหุบ
เขาตามแนวคลอง ตรอน น้ําปาด คลองแมพรอง หวยน้ําไคร และลําธารสายตาง ๆ สลับกับเนินเขา
มีความสูงระหวาง 100 - 400 เมตรจากระดับน้ําทะเล เปนพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกไมผล อาทิ ทุเรียน
ลางสาด ลองกอง ลําไย และมะขามหวาน
เขตภูเขาและที่สูง เปนภูมิประเทศที่พบมากประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่จังหวัด บริเวณทาง
เหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด อยูในเขตพื้นที่อําเภอบานโคก อําเภอฟากทา อําเภอน้ําปาด
อําเภอทาปลา อําเภอลับแล และบางสวนของอําเภอเมืองอุตรดิตถ สภาพพื้นที่ในเขตนี้มีความอุดม
สมบูรณ เปนแหลงตนน้ําลําธาร มีพื้นที่ปาไม ประมาณ รอยละ 98.54 และมีความสูงของพื้นที่ ระหวาง
400 – 1,000 เมตร
ภูมิอากาศ
เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถเปนจังหวัดที่อยูในเขตภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย มีพื้นที่
สวนใหญ เปนทิวเขาซับซอนและปาทึบ จึงทําใหในชวงฤดูรอน มีอากาศคอนขางรอนอบอาวถึงรอนจัด
โดยเฉพาะเดือนเมษายน เปนเดือนที่มีอากาศรอนที่สุด มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส ใน
ฤดูฝนมีลักษณะภูมิอากาศ แบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู โดยมี ระยะชวงฝนสลับกับชวงอากาศแหงแลง
แตกตางกันอยางเห็นไดชัด สําหรับฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-17 องศาเซลเซียส
การปกครองและประชากร
แบงเขตการปกครอง ออกเปน 9 อําเภอ องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 1
แหง เทศบาลตําบล 15 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 36 แหง ประชากรมีจํานวนทั้งสิ้น 481,829
คน จําแนกเปน ชาย 238,719 คน หญิง 243,110 คน คิดเปนประชากรโดยเฉลี่ย 62 คน/ตารางกิโลเมตร
อําเภอเมืองฯ เปนอําเภอที่มปี ระชากรมากที่สุด คือ ประมาณรอยละ 33.42 และอําเภอบานโคกเปนอําเภอ

5
ที่มีประชากรนอยที่สุด คือ ประมาณ รอยละ 3 ดังตารางแสดงเขตการปกครอง/ประชากร
ตารางที่ 2 เขตการปกครอง / ประชากร

อําเภอ
เมืองอุตรดิตถ
ลับแล
พิชัย
ตรอน
ทาปลา
น้ําปาด
ฟากทา
บานโคก
ทองแสนขัน
รวม

ประชากร

เขตการปกครอง
หมูบาน

ตําบล

เทศบาล

อบต.

ชาย

หญิง

รวม

154
63
97
47
84
45
31
31
45
597

17
8
11
5
8
6
4
4
4
67

3
3
2
2
2
1
1
1
1
16

15
7
11
5
8
6
4
3
4
63

79,036
28,570
38,933
18,065
25,107
16,786
7,765
7,454
17,003
238,719

81,974
29,282
40,689
18,723
24,449
16,479
7,695
6,982
16,837
243,110

161,010
57,852
79,622
36,788
49,556
33,265
15,460
14,436
33,840
481,829

ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547
จังหวัดอุตรดิตถ แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 1 เขต และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 3
คน ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถมีความตื่นตัวทางการเมืองอยูในระดับปานกลาง มีวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความเปนอยู ภาษาถิ่นและงานประเพณีพื้น บานตาง ๆ แบบผสมผสาน เนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัด
อุตรดิตถ อยูระหวางเขตรอยตอแหงวัฒนธรรมของชาวลานนา ลาว และภาคกลาง จึงมีประชากร
บางสวนพูดภาษาไทยภาคกลาง บางสวนพูดภาษาลานนา และบางสวนพูดภาษาลาว เปนตน
การศึกษา
มีการจัดการทั้งในระบบและนอกระบบ โดย หนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงาน
ท อ งถิ่ น และเอกชน ตั้ ง แต ก ารศึ ก ษาก อ นประถมศึ ก ษา การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน อาชี ว ศึ ก ษา และ
อุดมศึกษา ในป 2546 ประชากรของจังหวัดอุตรดิตถเขารับการศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 357
แหง ดังนี้
ระดับกอนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา มีโรงเรียน จํานวน 340 แหง ครู จํานวน 4,504 คน
นักเรียน จํานวน 72,792 คน
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ระดับอาชีวะศึกษา มีสถานศึกษา 5 แหง เปนของรัฐบาล 4 แหง คือ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุตรดิตถ วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ และวิทยาลัยอาชีพ และมีสถานศึกษา
ภาคเอกชน จํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนอุตรดิตถเทคโนโลยี
ระดับอุดมศึกษา มีสถานศึกษา 2 แหง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีอุตรดิตถ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีสถานศึกษา 10 แหง เปนการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่อยูใ น
ความดูแลของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
การสาธารณสุข
การจัดบริ การสาธารณสุขสามารถใหบริการครอบคลุมพื้น ที่ในเขตชุ มชนเมืองและชนบท
โดยใหความสําคัญกับเรื่อง การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟนฟูสุขภาพ โดยในป 2546 มีสถานพยาบาลแผนปจจุบันที่มีเตียงรับผูปวยประเภทคางคืน จํานวน
ทั้งสิ้น 12 แหง มีเตียงผูปวย จํานวน 890 เตียง ในจํานวนนี้เปนสถานพยาบาลที่สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 9 แหง จํานวนเตียง 830 เตียง สังกัดกระทรวงกลาโหม 60 เตียง อัตราสวนระหวางเตียง
ผูปวยตอประชากร เทากับ 1 : 543
บุคลากรทางสาธารณสุขที่สําคัญ มีแพทย 102 คน (อัตราสวนแพทยตอประชากร เทากับ
1 : 4,742) ทันตแพทย 23 คน (อัตราสวนทันตแพทย ตอประชากร เทากับ 1 : 21,030) พยาบาลวิชาชีพ
669 คน พยาบาลเทคนิค 180 คน (ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ)
เศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ มีสาขาผลผลิตที่สงผลตอเศรษฐกิจของจังหวัด คือ สาขาการเกษตรกรรม
รองลงไปเปนการอุตสาหกรรม การประมง และการพาณิชย พืชเศรษฐกิจของจังหวัดที่สําคัญ คือ
ลางสาด มีการปลูกมากที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ก็มี ทุเรียน เงาะ มังคุด สวนพืชไรที่เปนพืชเศรษฐกิจ
ไดแก ขาว ออย ขาวโพด ถั่วตาง ๆ และยาสูบ สาเหตุที่มีพื้นที่ปลูกออยมากเนื่องจากมีโรงงานน้ําตาลถึง
2 แหง นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตภัณฑอาหารกระปอง และมีการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลาย
อยาง อาทิ การทําไมกวาดตองกง การทอผา การจักสานเครื่องใชไมไผ การทําเครื่องปนดินเผา การตี
เหล็กเพื่อทําเครื่องใชเกษตรกรรมและทํามีด เปนตน มีธนาคารพาณิชยฯ กระจายอยูทุกอําเภอ อําเภอที่มี
ความคลองตัวทางเศรษฐกิจ สวนใหญอยูในเขต อําเภอเมืองฯ อําเภอลับแล และอําเภอพิชัย สถานภาพ
ในการครองชีพของประชากรในภาพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ อยูในระดับปานกลาง
สถานภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด พบวาในป 2546 ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัว 42,029 บาท
เปนอันดับที่ 10 ของจังหวัดในภาคเหนือ และเปนอันดับที่ 49 ของประเทศไทย โดยประชากรมีรายได
เฉลี่ยตอหัวเพิ่มขึ้นจากป 2545 เปนเงิน 3,966 บาท ( รายไดเฉลี่ยตอหัวในป 2545 เทากับ 38,063
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บาท) และ มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคาประจําป เทากับ 19,508 ลานบาท พบวา
รายไดสวนใหญของประชากรมาจากการประกอบอาชีพ 16 สาขา พบวา สาขาเกษตรกรรมมีจํานวน
มากที่สุด รองลงมาเปนสาขาการคาสงและคาปลีก และสาขาการผลิตอุตสาหกรรมตามลําดับ
ตารางที่ 3 อัตรารอยละของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ. 2546 จําแนก ตามลําดับสาขา
สาขา
1. สาขาเกษตรกรรม (รวมประมง)
2. สาขาการคาสง และคาปลีก
3. สาขาการผลิตอุตสาหกรรม
4. สาขาการศึกษา
5. สาขาบริหารราชการแผนดิน
6. สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย ฯ
7. สาขาการบริการดานสุขภาพ
8. สาขาการคมนาคมและขนสง
9. สาขากอสราง
10. สาขาการไฟฟา กาซและประปา
11. สาขาตัวกลางทางการเงิน
12. สาขาอื่น ๆ

มูลคา(ลานบาท)
4,753
4,204
2,640
1,739
1,525
822
760
725
662
524
482
672

คิดเปนรอยละ
24.4
21.6
13.5
8.9
7.8
4.2
3.9
3.7
3.4
2.7
2.5
3.4

ที่มา : กองบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การประกอบอาชีพ
ประชากร รอยละ 70 ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันตามภูมปิ ระเทศ
(มีพื้นที่เกษตรกรรม จํานวน 1,328,178 ไร คิดเปน รอยละ 27 ของพื้นที่ทั้งหมด และพืน้ ที่ปาไม รอยละ
38.6) จําแนกเปน ขาว รอยละ 49 พืชไร รอยละ 29 ไมผล และไมยืนตน รอยละ 11 พืชผัก รอยละ 2
การเกษตรอื่นๆ รอยละ 9
การเกษตรกรรมของจังหวัด จําแนกเปนกลุมใหญๆ ได 3 ดาน คือ
1. ดานการกสิกรรม มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ขาวโพด ออยโรงงาน
ถั่ว-เหลือง ลางสาด ทุเรียน พืชที่ทํารายไดสูงสุด จําแนกเปน
กลุมขาว ขาวโพด ถั่วเขียว ออยโรงงาน ถั่วเหลือง
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กลุมผลไมและไมยนื ตน ไดแก ลางสาด ทุเรียน มะมวง กลวย ลองกอง มะขามหวาน
และลําไย
กลุมพืชผัก ไดแก หอม กระเทียม ขาวโพด แตงโม พริก
2. ดานการปศุสัตว เกษตรกรที่ประกอบอาชีพดานปศุสัตว มีจํานวน 59,419 ครัวเรือน
ครอบคลุมพื้นที่เลี้ยงสัตวประมาณ 713,000 ไร พื้นที่เฉลี่ย 12 ไร ตอครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกหญาและ
พื้นที่ทุงหญาสาธารณะประมาณ 197,844 ไร เกษตรกรรายยอยสวนใหญประกอบอาชีพดานการ
เพาะปลูกเปนอาชีพหลัก และเลี้ยงสัตวเปนอาชีพเสริม สัตวที่นิยมเลี้ยง ไดแก โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก
พื้นเมือง และเปดเทศ ครอบครัวเกษตรกรที่นิยมเลี้ยงสัตวเปนธุรกิจหลักของครอบครัวเพียงประเภท
เดียว ไดแก
ประเภทสัตวใหญ เชน โค กระบือ
ประเภทสัตวเล็ก เชน สุกร แพะ
ประเภทสัตวปก เชน ไกไข ไกเนื้อ ไกพื้นเมือง เปดเทศ เปดไข และหาน
บางสวนนิยมเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน ไดแก เลี้ยงสัตวปก รวมกับเลีย้ งสุกร หรือ โค หรือกระบือ เปน
ตน
3. ดานการประมง พบวา มีแนวโนมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําขยายตัวมากขึ้นตั้งแตป
2535 โดยมีผูเลี้ยงปลาจํานวน 1,211 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยง 796 ไร ในป 2544 มีผูเลี้ยงปลา ประมาณ
5,048 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยง 4,023 ไร ไดผลผลิตประมาณ 1,872 ตัน มูลคาการผลิตประมาณ 56 ลานบาท
การอุตสาหกรรม
ในป 2545 มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 345 แหง เงินลงทุน
20,588,457,266 บาท จํานวนคนงาน 6,586 คน ประเภทของอุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรม
ตอเนื่องจากภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมบริการ สวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็ก และขนาดกลาง
ไดแก โรงสีขาว ซอมเครื่องยนต/เครื่องจักรเพื่อการเกษตร รถจักรยานยนต ดูดทราย เคาะพนสี
รถยนต ผลิตภัณฑคอนกรีต โรงโมบดยอยหิน โรงงานบรรจุกาซ โรงอบเมล็ดพืช โรงผลิตอาหาร
สัตว เปนตน หินในจังหวัดอุตรดิตถ และมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดแก โรงงานน้ําตาล โรง
ผลิตสุรา โรงงานสวนใหญตั้งงอยูในเขตอําเภอเมืองฯ จํานวน 201 โรง รองลงมาเปนอําเภอพิชัย จํานวน
42 โรง อําเภอตรอน จํานวน 30 โรง และอําเภอลับแล จํานวน 27 โรง
การพาณิชยกรรม มีการจดทะเบียนพาณิชย(อําเภอเมืองฯ) ในป 2544 จํานวน 155 ราย
เงินทุน 29.93 ลานบาท ผูมายื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคล กอตั้งเปนบริษัทจํากัด จํานวน 8 ราย
เงินทุน 18.20 ลานบาท และจดทะเบียนกอตั้งเปนหางหุนสวนจํากัด จํานวน 59 ราย เงินลงทุน 72.90
ลานบาท
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ทรัพยากรธรรมชาติ
ปาไม พื้นที่ปาไมประกอบดวย ปาเบญจพรรณ ปาดงดิบ และปาแดง ไมมีคาทาง
เศรษฐกิจทีพ่ บมาก คือ ไมสัก และไมเบญจพรรณ พื้นที่ปา ไมของจังหวัดมีแนวโนมลดลงโดยตลอด
ดังนี้
• พ.ศ.2516 เนือ้ ที่ปาไมรวม 5,704 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ72.77 ของพื้นที่จังหวัด
• พ.ศ. 2521 เนือ้ ที่ปาไมรวม 3,768 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ48.07 ของพื้นที่จังหวัด
• พ.ศ.2528 เนือ้ ที่ปาไมรวม 3,271 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ41.73 ของพื้นที่จังหวัด
• พ.ศ.2545 เนือ้ ที่ปาไมรวม 40.01 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ48.07 ของพื้นที่จังหวัด
พื้นที่ปาไมที่อยูในความรับผิดชอบของกรมปาไมฯ ประกอบดวย
• ปาสงวนแหงชาติ 15 แหง มีเนื้อที่รวม 3,300,044.75 ไร หรือ 5,280,072 ตาราง
กิโลเมตร ปจจุบันถูกบุกรุกทายไปทําการเกษตร โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อําเภอพิชยั อําเภอตรอน
อําเภอทาปลา อําเภอบานโคก อําเภอน้ําปาด อําเภอทองแสนขันและอําเภอเมืองอุตรดิตถ
• วนอุทยานแหงชาติ 1 แหง คือ วนอุทยานตนสักใหญ ตําบลบางไคร อําเภอน้ําปาด มี
เนื้อที่ประมาณ 1,250 ไร มีปาไมเบญพรรณนานาชนิดไดแก ไมสกั ไมแดง ไมมะคา ไมเต็ง ไมรงั ไม
ประดู และที่สาํ คัญ คือ มีตนสักใหญที่สุดในโลกมีอายุประมาณ 1,000 ป (สูง 47 เมตร ความกวางรอบลํา
ตน 9.58 เมตร)
• เขตรักษาพันธสัตวปา 1 แหง คือ เขตรักษาพันธสัตวปาภูเมี่ยง และภูทอง ตําบลน้ําไผ
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ มีพื้นที่ติดกับ บานดง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่
ประมาณ 340,625 ไร มีสัตวปาหลายชนิดอาศัยอยู อาทิ เลียงผา และกะทิง เปนแหลงพื้นที่แหลงน้ําและ
อาหารสําหรับสัตวปาสมบูรณ
แรธาตุ มีแรธาตุที่สําคัญ ไดแก แรดินขาวพบมากที่อําเภอเมืองฯ(ตําบลผาจุก ตําบลวัง
ดิน ตําบลขุนฝาง) แรหินออน พบที่ อําเภอทองแสนขัน(ตําบลบอทอง และตําบลผักขวง) แรทัลค พบ
ที่ อําเภอเมืองฯ (ตําบลหาดงิ้ว และตําบลวังดิน) อําเภอทาปลา (ตําบลน้ําหมัน)และ อําเภอทองแสนขัน
(ตําบลบอทอง) และแรหินปูน พบที่ อําเภอทองแสนขัน(ตําบลบอทอง และตําบลผักขวง)
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ศักยภาพที่สําคัญ
ศักยภาพที่สําคัญของจังหวัดอุตรดิตถ ประกอบดวย
1. ดานการเกษตรกรรม
คือ การทําไรและการปลูกไมผล เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นดิน และมีน้ําเพียงพอและ
เหมาะสมตอการเพาะปลูก จึงทําใหมีการปลูกพืชไรและพืชสวนเปนจํานวนมาก ไดแก ขาว ออย ขาวโพด
และโดยเฉพาะอยางยิ่งมีผลไมพื้นเมืองทีม่ ีชื่อเสียงเปนที่รูจกั โดยทัว่ ไป สวนผลไมเมืองรอนที่มี ชื่อเสียง
ไดแก ลางสาด ทุเรียนหลงลับแล และ มะยงชิด
2. ดานการคาชายแดน
มีเสนทางการคาชายแดน จากตัวเมืองอุตรดิตถ ถึง ชายแดนชองภูดู อ.บานโคก 162 กม. อยู
หางเมืองปากลาย เมืองทาศูนยกลางการขนสง ทางน้ํา แมน้ําโขงของ สปป.ลาว เพียง 33 กม. และ
ระยะทางจากชองภูดู จ.อุตรดิตถ ถึง ชายแดน อ.แมสอด จ.ตาก ระยะทาง 421 กม. จังหวัดอุตรดิตถมี
พื้นที่ชายแดนติดตอ สปป.ลาว อยูในเขตพืน้ ที่อําเภอน้ําปาดและอําเภอบานโคก เปนระยะทางประมาณ
135 กม. เจาหนาที่ทองถิ่นของไทย กับ สปป.ลาว มีความสัมพันธที่ตอตอกันตลอดมา และมีการพบปะ
เยี่ยมเยือนกันเปนประจํา มูลคาการคาชายแดนกวา 80 ลานบาทตอป มีชองทางการคากับ สปป.ลาว
รวม 4 ชองทาง จําแนกเปน
1. จุดผอนปรนทางการคา 2 ชองทาง คือ
1.1 ชองภูดู ตั้งอยูห มูที่ 2 ตําบลมวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก เปดทําการในวันอาทิตย
เฉพาะเวลากลางวัน
1.2 ชองหวงตาง ตั้งอยูหมูที่ 7 บานหนองไผ ตําบลบานโคก อําเภอบานโคกเปดทํา
การสัปดาหละ 2 วัน ในวันอังคาร และพุธ เฉพาะเวลากลางวัน
2. ชองประเพณี 2 ชองทาง คือ
2.1 ชองหมาลง (ชองมหาราช) อยูในเขต อําเภอบานโคก
2.2 ชองหวยพราว (หนองปาจีด) อยูในเขตอําเภอน้ําปาด
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3. ดานการทองเที่ยว
มีแหลงทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
• แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ อาทิ อุทยานแหงชาติภูสอยดาว อางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิติ์
วนอุทยาน น้ําตกแมพนู เปนตน
• แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณสถาน ศาสนสถาน ทางประวัติศาสตร
อาทิ วัดทาถนน พระบรมธาตุทุงยั้ง วัดพระแทนศิลาอาสน วัดพระฝาง โครงการบาน
เกิดพระยาพิชยั ดาบหัก และบอเหล็กน้ําพี้ เปนตน
• แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน
• ประตูเชื่อมภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีเสนทางคมนาคมที่
สะดวกทั้งทางรถยนตและรถไฟ สามารถลัดการเดินทางจากภาคเหนือไปสูภาคอีสาน
มีระยะทางสั้น กวาเปน เสนทางเลาะตามแนวชายแดน
• แหลงน้ําอุดมสมบูรณ มีแหลงน้ําขนาดใหญ (เขื่อนสิริกิติ์) แมน้ํานานเปนแมน้ําสาย
หลัก และมีลุมน้ํา และลําหวยอยูเปนจํานวนมาก
ปญหาดานเศรษฐกิจที่สําคัญในปจจุบนั ประกอบดวย
1. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
2. ราษฎรในเขตภูเขาไมมีที่ดนิ ทํากินอยางพอเพียง
3. ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแลง(บางพื้นที)่
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1.2 การสํารวจขอมูลพื้นฐาน สถานภาพกลุม / องคกร / สหกรณ กอนเขารวมโครงการ
ขอมูลในสวนนี้จําแนกออกเปน 2 สวน คือ สวนที่แสดงถึงสถานภาพกลุม/องคกรที่จดทะเบียน
สหกรณ และเปนองคกรภาคประชาชน ขอมูลในสวนนี้ไดจากการสํารวจเอกสารและการสํารวจจาก
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ขอมูลอีกสวนหนึ่งแสดงถึง ศักยภาพของกลุมสหกรณขอจํากัดและโอกาสของ
กลุม/องคกรที่รวบรวมไดจากเวทีประชุม

สถานการณกลุม/องคกรที่จดทะเบียน
ขอมูลทั่วไปของสหกรณ
ขอ มู ล สหกรณ ที่ จ ดทะเบี ย นกั บ กรมส ง เสริ ม สหกรณ ใ นจัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ โดยจํ า แนกตาม
ประเภทของสหกรณจํานวนสมาชิกและสถานภาพการดําเนินงานแสดงไวในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สถานภาพสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ
รายการ

หนวยวัด
เกษตร

จํานวน ณ 31 ธ.ค. 48 สหกรณ/กลุม
จํานวนรวบรวมขอมูล สหกรณ/กลุม
จํานวนสมาชิก
คน
สหกรณ
ทุนดําเนินการ
ลานบาท
ทุนของสหกรณ
ลานบาท
ปริมาณธุรกิจ
ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
ลานบาท
กําไรสุทธิ
สหกรณ/กลุม
ลานบาท
ขาดทุนสุทธิ
สหกรณ/กลุม
ลานบาท
ไมดําเนินงาน
สหกรณ/กลุม

63
62
80,668
50
1,935.84
691.3
3,901
61.74
49
64.51
9
-2.77
4

ประมง
1
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0

นิคม
3
3
4,602
0
68.97
25.17
144.30
0.54
3
0.54
0
0.00
0

ที่มา : สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ , 30 ธันวาคม 2548

ประเภทสหกรณ
รานคา บริการ ออมทรัพย เครดิต
ยูเนี่ยน
6
1
6
0
4
1
6
0
993
285
10,302
0
0
0
0
0
1.94
0.10 3,321.61
0.00
1.69
0.10 1,721.43
0.00
3.33
0.01 3,593.12
0.00
0.07 *0.00
100.23
0.00
2
1
6
0
0.12 *0.00
100.23
0.00
2
0
0
0
-0.05
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
*1,689.47

รวม
80
76
96,850
50
5,328.46
2,439.69
7,642.15
162.58
61
165.4
11
-2.82
4

13
ขอมูลจากตารางพบวา สหกรณ/กลุมที่จดทะเบียนในจังหวัดอุตรดิตถมีอยูทุกประเภทยกเวน
กลุมเครดิตจูเนี่ยนซึ่งมีรวมทั้งสิ้น 80 กลุม/สหกรณ มีสมาชิก 96,850 คน เปนสมาชิกกลุมสหกรณ
การเกษตรมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับจํานวนกลุมซึ่งมีมากที่สุดเชนกัน (63 จาก 80 กลุม/สหกรณ)
จํานวนสมาชิกที่มีมากรองลงมาตามลําดับ คือ สหกรณออมทรัพยและสหกรณนิคม
สําหรับทุนดําเนินงาน พบวา สหกรณออมทรัพยมีทุนดําเนินงานมากที่สุด คือ 3,321.61 ลาน
บาท สหกรณการเกษตร มีทุนดําเนินงาน 1,935.84 ลานบาท
ดานผลกําไรสุทธิ พบวา สหกรณการเกษตร 49 แหง มีกําไรสุทธิ 64.51 ลานบาท สวนสหกรณ
ออมทรัพยทั้ง 6 แหง มีกําไรสุทธิ 100.23 ลานบาท
ในการขาดทุนสุทธิ พบวา สหกรณการเกษตรจํานวน 9 แหง ขาดทุนสุทธิ จํานวน 2.77 ลาน
บาท และมีสหกรณรานคา 2 แหง ขาดทุนสุทธิเชนกัน เปนเงิน 0.05 ลานบาท
เมื่อพิจารณาแยกประเภทสหกรณ ภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมขอมูลที่รวบรวม
ณ เดือนกันยายน 2549 แสดงไวในตารางที่ 5 ยังครอบคลุมขอมูลของกลุมเกษตรกร ซึ่งไดมีการยาย
โอนจากกรมสงเสริมการเกษตรมาอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมสหกรณตามพระราชบัญญัติ
การปรับปรุงจากทบวงกรม พ.ศ. 2545 ดวย
ขอมูลดังกลาว พบวาจังหวัดอุตรดิตถมีสหกรณที่จดทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 136 กลุม มีทุก
ประเภทของสหกรณ มากกวาครึ่ง (71 สหกรณจาก 131 สหกรณ) อยูในภาคเกษตร ซึ่งสวนใหญ
เปน สหกรณการเกษตร และเมื่อรวมกลุมเกษตรกรอีก 50 กลุมแลว อาจกลาวไดวาเกือบทั้งหมดของ
สหกรณที่จดทะเบียนเปนสหกรณภาคเกษตร
เมื่อพิจารณาตามพื้นที่ ขอมูลจากตารางที่ 5 พบวาอําเภอพิชัย และอําเภอเมือง มีจํานวน
สหกรณที่จดทะเบียนมากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ 46 และ 31 กลุม ทั้งนี้เพราะอําเภอพิชัยและอําเภอ
เมืองมีระบบชลประทาน เกษตรกรจึงมีพื้นที่สําหรับเพาะปลูกไดมากกวาที่อื่น ดังนั้นจึงพบวามีกลุม
เกษตรกรที่ทํานาและทําสวนในพื้นที่มากที่สุด

ตารางที่ 5 จํานวนสหกรณ จําแนกตามประเภทสหกรณเปนรายอําเภอ พ.ศ.2549
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อําเภอ

เมือง
ฟากทา
ลับแล
น้ําปาด
พิชัย
ทาปลา
ตรอน
บานโคก
ทองแสน
ขัน
รวม

สหกรณภาคเกษตร
สหกรณนอกภาคเกษตร
การเกษตร
ประมง
นิคม
ออมทรัพย
รานคา
กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก กลุม สมาชิก
20 45,451
5
10,114
1
247
7
3,111
1
2,443 3
8,506
1
247
2
1,965
7
3,803
15
5,967
1
42
2
4,841 3
3,225
1
523
10
8,034
1
1,048
5
3,349
71

82,584

1

42

3

ที่มา : สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 30 กันยายน 2549

4,284

6

10,361

4

2,735

กลุมเกษตรกร
บริการ
กลุม สมาชิก
1
279
1

279

รวม

กลุม
4
4
29
10
3

สมาชิก
1,390
882
6,584
2,805
440

กลุม
31
8
7
11
46
4
20
1
8

สมาชิก
57,571
5,554
10,718
4,685
14,435
3,748
10,839
1,048
3,789

50

12,101

136

112,387
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บทบาท ภารกิจของ สหกรณ
สหกรณเปนกระบวนการทางสังคม (social movement) เพราะเปนกิจกรรมของคนหรือกลุม
คนในสังคม ที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแกปญหาทางสังคมหรือชุมชนของตน โดยสมาชิกของสังคมหรือ
ชุมชนนั้น กลาวอี กนั ยหนึ่งก็คือ สหกรณ ไมใชกิจกรรมของใครคนใดคนหนึ่งเพีย งลําพัง ไมใ ช
กิจกรรมของคนอื่นหรือรัฐ แตเปนกิจกรรมของกลุมคนในสังคมนั่นเอง
จากสถานภาพที่เปนนิติบุคคล ซึ่งมีฐานะทางกฎหมาย ทําใหไดรับความเชื่อถือจากสมาชิก
และสาธารณชนมากขึ้น ทางฝายราชการเขาไปครอบงําหรือกาวกายการทํางานไดยากขึ้น
โดยทั่วไปแลวการดําเนินกิจกรรมจะเริ่มตนตั้งแต การใหสมาชิกมาออมเงินรวมกันในรูปของ
หุน สมาชิกแตละรายจะตองกําหนดไวอยางชัดเจนวาในแตละเดือนจะออมเงินคาหุนเดือนละเทาไหร
และจะตองสะสมอยางสม่ําเสมอตามที่กําหนดไว หุนที่สะสมไวนี้จะถอนออกไมไดเวนแต เมื่อลาออก
จากการเปนสมาชิก นอกเหนือจากการออมเงินในรูปหุนแลว ยังมีการรับฝากเงินออมทรัพยของ
สมาชิกและไดบริการเงินกูดวย
สําหรับกําไร (เงินสวนเกิน) ที่ไดรับจากการดําเนินงาน นอกจากจะจัดสรรใหสมาชิก (เงิน
ปนผลตามหุนและเงินเฉลี่ยคืนตามสวนแหงการทําธุรกิจ) แลว ยังกําไรสวนหนึ่งนํามาจัดสรรเปน
สวัสดิการแกสมาชิกอีกดวย

ศักยภาพของกลุมสหกรณ
การพิจารณาศักยภาพของสหกรณโดยการดูจํานวนเงินตนทุน ควรที่จะนําเอาปจจัย
อื่นรวมพิจารณาดวย ขอมูลตอไปนี้รวบรวมจากการจัดเวที
สถานการณกลุมสหกรณการเกษตรอําเภอตรอน
สมาชิกกลุม
ประกอบดวย สหกรณการเกษตร สหกรณผูใชน้ํา (มีสมาชิก 900 ครัวเรือน) และ สหกรณผู
เลี้ยงสัตว (มีสมาชิก 260 ครัวเรือน)
1.1 ลักษณะการทํางาน การทํางานดานการบริการ (ธุรกิจ)
1) ใหบริการสูบน้ํา
2) ใหบริการเงินกู จําหนายปุย ยา อาหารสัตว
3) บริการตลาดกลาง
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1.2 ลักษณะการบริหาร
1) คณะกรรมการ
2) พนักงาน
3) สมาชิก
จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.
5.

มีการศึกษาดูงาน เปนการเติมไฟในการทํางาน เกิดการพัฒนาองคกร
สงพนักงานไปอบรมทําใหมีความรูเรื่องรายละเอียดสหกรณ และระเบียบตางๆ
มีสวัสดิการ / เงินเดือน ทําใหพนักงานอยูก ับองคกรได
ไดรับความรวมมือเปนอยางดี
มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ

จุดออน
ดานการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการและสมาชิก ขาดความรู ความสามรถ
2. พรบ. กฎหมายขอบังคับ ตามระเบียบตองเปลี่ยนทุก 4 ป ทําใหตองมีการเรียนรูงาน
ใหม
3. ขาดความมั่นใจ มีสวัสดิการ คาครองชีพนอยทําใหพนักงานลาออกบอย ตองรับ
พนักงานใหมเรื่อยๆ เพราะคนเกาลาออกบอย ทําใหงานไมตอเนื่อง
4. ขาดความรวมมือ ถาไมใหความรวมมือ / ไมซื่อสัตยตอองคกร / ไมจายคาน้ํา คา
ปุยทําใหการบริหารองคกรไมประสบความสําเร็จ
5. ราคาพืชผลไมแนนอนและมีภัยธรรมชาติ
ผลการดําเนินงาน
สหกรณประสบความสําเร็จประมาณ 80 - 90 % ดูจากความกาวหนาของแตละสหกรณ เชน
- เกาะกลาง สามารถซื้อที่เพิ่มสรางอาคารสํานักงาน และเปดตลาดใหม
- วังกระพอ ซื้อรถตักเพิ่ม 1 คัน และเปดตลาดกลาง
- การปนผลใหสมาชิก 8-10% วังกระพอ 10% ตรอน และน้ําอาง 8%
- การเฉลี่ยคืนตามผลธุรกิจ 3- 8 % สหกรณผูใชน้ํา 8% ตรอน 3%
- คณะกรรมการ พนักงานไดเงินปนผลปลายป ทุกฝายไดรบั ผลประโยชนตอบแทน
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ปญหาและอุปสรรค
1. สหกรณผูใชน้ํา มีภาระคาไฟเพิ่มขึ้น (ตนทุนสูงขึ้น) รัฐชวยเหลือนอยลง
2. ภัยธรรมชาติ ฝนแลง โรคระบาด
3. ราคาพืชผล ไมแนนอน สัตวเลี้ยงราคาตกต่ํา
สถานการณกลุมสหกรณการเกษตรอําเภอทองแสนขัน
สมาชิกกลุม
มีลักษณะและโครงสราง คลายกับกลุมที่ไดกลาวมาแลวขางตน
จุดแข็ง
1. โครงสรางองคกรมีความเหมาะสมเอื้อตอการทํางานทําใหเกิดการมีสว นรวมของ
ทั้ง 3 ฝาย คือ สมาชิกในฐานะเจาของ คณะกรรมการในฐานะผูวางแผน และ
กําหนดนโยบายใหฝายจัดการใชเปนแนวทางในการทํางานโดยผานมติของที่
ประชุมใหญ และฝายจัดการในฐานะผูปฏิบัติ
2. มีเจาหนาที่รับผิดชอบทุกแผนกตามโครงสรางสหกรณ สอดคลองกับ พรบ.ป
2542
3. การดํารงตําแหนงตามวาระ 2 ป ไมเกิน 2 วาระ หากพนตําแหนงแลว 1 ปสามารถ
กลับมาดํารงตําแหนงไดเปนการสรางผูนํายุคใหม เกิดความคิดใหมๆ ในสหกรณ
ใหมๆ
4. ระบบการทํางานเหมาะสมรัดกุม เหมาะแกการควบคุมภายใน เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทําใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคําสั่ง
มอบหมายในการทํางานที่ชดั เจน ตรวจสอบได
5. การกําหนดสมาชิกสมทบไวในขอบังคับ เอื้อประโยชนตอการดําเนินกิจกรรม
ของสหกรณ
6. มีสํานักงานเปนของตนเอง
7. ไดรับการอุดหนุนทางการเงินจากภาครัฐและเอกชน มีการวางแผนและการ
ควบคุมทางการเงิน
8. มีธุรกิจที่เอื้อตอสมาชิก และสามารถเชื่อมโยงเครือขายพันธมิตรธุรกิจซื้อ-ขายให
เกษตรกรได
9. ดอกเบี้ยเงินฝากสูงกวาสถาบันทางการเงินอื่นๆ
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10. มีทัศนคติที่ดีตอ ระบบสหกรณเชื่อมั่นในอุดมการณ หลักการ วิธีการสหกรณที่
เอื้อประโยชนตอสมาชิกสหกรณ
11. นโยบายรัฐสนับสนุนเงินทุน ในรูปของโครงการตางๆ
จุดออน
1. ไมมีรายงานการตรวจสอบกิจการอยางสม่าํ เสมอ
2. การใชเทคโนโลยีสมัยใหมไมเกิดประสิทธิภาพ อยางเต็มที่เทาที่ควร
3. ขาดประสบการณในการบริหารจัดการ สหกรณการเกษตรการดําเนินงานธุกิจ
และการจัดการ
4. มีหนี้คางชําระจากสมาชิกจํานวนมาก
5. ขาดสถานที่เก็บสินคาผลผลิตการเกษตรอยางถูกสุขลักษณะ
ผลการดําเนินงาน
1. สามารถสรางเครือขายพันธมิตรกับ สหกรณ กลุมเกษตรกร และบริษัทเอกชนได
2. ขบวนการสหกรณรวมกันทําใหมีอํานาจตอรองได
ปญหาและอุปสรรค
1. อัตราดอกเบี้ยสถาบันทางการเงินอื่นๆต่ํา ทําใหเกิดการกูเงินไปลงทุนกันมาก
2. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําเมื่อเทียบกับราคาปจจัยการผลิต
3. การวางงานหลังเก็บเกี่ยวทําใหสมาชิกขาดรายได
4. การบริโภควัตถุนิยมมากเกินไปโดยไมคํานึงถึงรายไดทําใหความสามารถในการ
ชําระหนี้ลดลง
5. ขาดผูประสานงานกับผูนําการเมืองทองถิ่นในระดับตางๆ
6. นโยบายรัฐเรือ่ งกองทุนหมูบ าน สงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงาน
7. สมาชิก สหกรณไปเปนสมาชิกในองคกรอืน่ ทําใหการมีสวนรวมในธุรกิจลดลง
ขาดจิตสํานึกในการเปนเจาของ สหกรณ
8. ขาดการวางแผน เปนหนี้หลายทาง ใชเงินกูผ ิดวัตถุประสงค
9. ขาดความรูความเขาใจในหลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณ
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สถานการณกลุมสหกรณการเกษตรอําเภอบานโคก
จุดแข็ง
1. การดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ มีสมาชิกประมาณ 1,000 กวาคน ไมมี
การรวบรวมผลผลิต กรรมการเขมแข็งแตสมาชิกใชบริการพอคาคนกลาง
โดยรับปุยและ เมล็ดพันธุ จากพอคาคนกลางมากอน
2. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหกูเงินประมาณ 1,050,000 บาท สหกรณการก
ษตรนํามาใหสมาชิกกูยืมเงินคิดดอกเบีย้ 0.25%/เดือน การพิจารณาใหกู จะสง
คนไปสํารวจ พื้นที่ของสมาชิกผูขอกูกอนเปนการตรวจสอบขอมูล
3. สมาชิกมีทุนหมุนเวียนการดําเนินงานของตนเอง
4. สมาชิกใหความรวมมือในการถือหุนของสหกรณเปนอยางดี (ซื้อปุย เมล็ดพันธุ)
5. สหกรณมีการจัดสรรปนผลกําไรใหกับสมาชิกทุกสิ้นปบัญชี
จุดออน
1. สมาชิกเปนหนี้เนื่องจากการกูยืมเงินไปใชหนี้โครงการอื่นเปนวงจรการกูเพื่อใช
หนี้ เชน โครงการเงินลาน หนึ่งตําบลหนึ่งลาน เงินกองทุน SML
2. สมาชิกนําเงินที่กูไปใชไมตรงตามวัตถุประสงค และไมมีเงินใชหนี้เพราะดอกเบีย้
เพิ่มขึ้นสูงมาก สกก.ตองดําเนินการตามกฎหมาย(ขึ้นศาล)
3. ทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานยังไมเพียงพอ
4. การรวบรวมผลผลิตสูพอคาคนกลางไมได
5. ขาดการสงเสริมในการประกอบอาชีพใหกบั สมาชิก เพราะสมาชิกไมมที ุนมากพอ
ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานมีผลสําเร็จสวนใหญจะมีกําไร และปนผลใหสมาชิกเสมอ
2. ฝากเงิน ขายของ ปนผล
3. ซื้อขายตรงไมผานพอคาคนกลาง ไมใหถกู พอคาคนกลางเอาเปรียบ
4. ทําใหสมาชิกมีทุนในการประกอบอาชีพ ถาจําหนายผลผลิตโดยไมผานพอคา
คนกลางได
ปญหาและอุปสรรค
1. สมาชิกบางสวนไมชําระเงินกูคืนใหแก สหกรณการเกษตรฯ ตามสัญญา
2. การตัดสินใจของสหกรณการเกษตรฯ ยังไมทันกับเหตุการณในการทําธุรกิจ

20
สถานการณกลุมสหกรณการเกษตรอําเภอบานโคกและอําเภอฟากทา
สมาชิกกลุม
ประกอบดวยสหกรณการเกษตรน้าํ ปาด สหกรณนิคมฟากทา สหกรณผูใชน้ํา 2 แหง
จุดแข็ง
1. ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เจาหนาทีร่ ัฐ สหกรณผูใชน้ํารัฐใหเครือ่ งสูบน้ําฟรี
สหกรณการเกษตรและสหกรณ ไดรับลานตากพืชผลประมาณ 2 ลานบาท
2. สมาชิกสวนใหญดําเนินการธุรกิจกับสหกรณเปนอยางดี สมาชิกใหความเห็นใจ
3. ทุกฝายใหความรวมมือในการดําเนินงาน บริหาร จัดการ
จุดออน
1. ขาดเงินทุนในการดําเนินงาน
2. สมาชิกขาดความรูความเขาใจและขาดจิตสํานึกในความเปนเจาของโดยคิดวา
สหกรณเปนสวนหนึ่งของรัฐตองคอยชวยเหลือสมาชิก
3. หนี้เสีย หนี้คางชําระ
4. สมาชิกขาดพืน้ ที่ และแหลงน้ําในการประกอบอาชีพ
ผลการดําเนินงาน
1. สําเร็จพอประมาณมีกําไรจากการดําเนินงาน และมีเงินปนผลจายคืนสมาชิกตาม
สวนที่ถือหุนอยู
2. ความเปนอยูของสมาชิกดีขึ้น ชุมชนเขมแข็ง
ปญหาและอุปสรรค
1. การคมนาคมขนสง มีคาใชจายสูง
2. การสื่อสารเทคโนโลยีขัดของ สงผลตอการตกลงราคาสินคา
3. ความสามัคคีของสมาชิกที่ขาดจิตสํานึกความเปนเจาของ สหกรณ เชน กรณีที่
สหกรณไมสามารถใหบริการไดทันเวลาสมาชิกจะไมรอ สก.แตจะขายสินคา
หรือรับบริการจากพอคาคนกลางกอน
4. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ระยะเวลาในการเปนคณะกรรมการสหกรณ ถูกจํากัด
ไมเกิน 4 ป ตามพรบ. เพราะกลัวการสรางอิทธิพลแตในสหกรณเล็กๆ ประสบ
ปญหาในการหาคนมาทํางาน และเมื่อพอจะเรียนรูงานไดก็มักจะหมดวาระตาม
ตองออกจากหนาที่ตามที่ พรบ.กําหนดไว
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5. ระเบียบกําหนดวา สหกรณตอ งขายสินคาเปนเงินสดเทานั้น สหกรณการเกษตร
บานโคกจะประสบปญหา เพราะพอคาคนกลางจะนําของ เชน เมล็ดพันธุ ปุยมา
ใหเกษตรกรกอน เมื่อผลผลิตออกมาเกษตรกรตองขายใหเขา ซึ่งสหกรณ
การเกษตร ไมสมารถทําไดเพราะจะกลายเปนสินคาขาดบัญชี
6. รูปแบบ โครงสราง คณะกรรมการ สมาชิกมีการระดมหุน มารวมกัน และเมื่อ
เกิดผลกําไรจะมีการปนผลคืนให
7. สหกรณการเกษตร สหกรณ และออมทรัพย มีจุดออนและอุปสรรคคลายกัน คือ
สมาชิกกูแลวไมใชเงินตามวัตถุประสงคที่ขอกู และเบีย้ วหนี้ ซึ่งถาเปนสหกรณ
จํากัดเปนนิติบคุ คลสามารถฟองรองได แตกลุมออมทรัพย และกลุมเกษตรกร
ฟองรองไมได
8. ขาดเงินทุน
9. สหกรณผลสําเร็จ มีการแบงปนกําไรใหสมาชิก แตมีจดุ ออน คือสมาชิกขาด
จิตสํานึกความเปนเจาของ เมือ่ การใหบริการไมตรงเวลา สมาชิกจะหันไปพึ่ง
พอคาคนกลาง เพราะไมคิดวาตนเปนเจาของสหกรณ
10. สหกรณ 2 แหง ไมคอยมีปญ
 หาเงินทุน มีปญหาเรื่องกฎหมาย การหาคนมีความรู
มาทํางานเปนคณะกรรมการ บริหารงาน การสื่อสาร
สถานการณกลุมสหกรณการเกษตรอําเภอลับแล
จุดแข็ง
1. สมาชิกใหความรวมมือแกสหกรณเปนอยางดี ในการประกอบกิจกรรมสหกรณ
2. ผลิตภัณฑของสมาชิกสหกรณเปนทีย่ อมรับของตลาด เชน เห็ด กระเทียม
หอมแดง ทุเรียน ลางสาด ฯลฯ
3. ฝายบริหาร (กรรมการ) เอาใจใสดูแล สงเสริมอาชีพใหแกสมาชิก
4. สถานที่ตั้งสหกรณอยูใ นพืน้ ที่ การคมนาคมสะดวก
จุดออน
1. สมาชิกไมมีวนิ ัยทางการเงิน การชําระหนีไ้ มตรงเวลา เนื่องจากภัยธรรมชาติ
2. เงินทีก่ ูจากสวนกลางไดรับชา
3. สภาพดิน ฟา อากาศ ไมเอื้อตอการประกอบอาชีพ
ผลการดําเนินงาน
1. สามารถสงเสริมให สมาชิกมีอาชีพ มีรายไดเพิ่มขึ้น เชน กลุมทอผา / ทําไวน
2. สมาชิกสามารถจําหนายผลผลิตไดมากขึ้น เชน ลางสาด ไวนลางสาด
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ปญหา/อุปสรรค
1. การติดตอสื่อสาร : เนื่องจากสมาชิกสวนใหญเปนเกษตรกรทําใหการติดตอสื่อสารไม
สะดวก เชน การนัดประชุมหาวันทีว่ างตรงกันยากมาก
2. เทคโนโลยี : สมาชิกยังขาดความรูใหมๆ ในการเพาะปลูก เชน คอมพิวเตอร
3. เงินทุน : สมาชิกสวนใหญของสหกรณฯ มีฐานะยากจน ในการเพาะปลูกจําเปนตอง
กูยืมเงิน ดังนัน้ จึงทําใหมีหนี้สินเพิ่มขึ้น จําเปนที่หนวยงานของรัฐตองเขามา
สนับสนุน
ขอคิด: กอนจะขอความชวยเหลือจากรัฐเราตองชวยเหลือตัวเองกอน
สถานการณกลุมสหกรณการเกษตรอําเภอทาปลา
จุดแข็ง
1. เปนสถาบันทางการเกษตรแกสมาชิก
2. เปนแหลงเงินทุนแกสมาชิก (เกษตรกรกูเงินไปประกอบอาชีพ)
3. เปนแหลงเงินออมแกสมาชิก
4. มีการบริหารจัดการที่ดี มีคณะกรรมการ (เปนผูบริหาร) ผูจัดการและคณะกรรมการ
ทุกฝายรวมมือกันทํางาน โปรงใส ตรวจสอบได
5. มีวัสดุอุปกรณเครื่องมือคอมพิวเตอรที่ทนั สมัย
6. การรวมกลุม ระดมหุน
7. มีคณะกรรมการและกําหนดบทบาทหนาทีอ่ ยางชัดเจน
8. การรวมกลุมดี เกิดการเอื้ออาทร
จุดออน
1. สมาชิกมีรายไดนอย
2. สมาชิกขาดที่ดินทํากิน เนื่องจากการถูกอพยพเพื่อสรางเขื่อน
3. สมาชิกยายถิ่นฐานเพื่อขายแรงงานตางจังหวัด
4. ราคาพืชผลตกต่ํา ตนทุนสูง
5. สหกรณรับซื้อผลผลิตเปนสวนนอย มีพอคาคนกลางเขาไปซื้อสินคาถึงในหมูบานที่
อยู หางไกล จึงถูกตัดราคา
6. ขาดเงินทุน
7. สมาชิกขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน
8. ขาดจิตสํานึกโดยเฉพาะในเรื่องสหกรณ (สํานึกความเปนเจาของ)
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ผลการดําเนินงาน
1. รับรางวัลพระราชทานสหกรณดีเดนป พ.ศ. 2525
2. สหกรณมีกําไรทุกป
3. จายเงินปนผลตามหุนแกสมาชิก 8%
ปญหา/อุปสรรค
1. สมาชิกมีที่อยูอ าศัยไกล บางทีประมาณ 100 กิโลเมตร การติดตอสื่อสารลาชา
2. พอคารับซื้อผลผลิตแกสมาชิกโดยตรงในหมูบาน
3. ภัยธรรมชาติ ทําใหเกษตรกรมีผลผลิตนอย
4. สมาชิกยากจน ขาดเงินออม จึงมีเงินปลอยกูไดนอยลง
5. เกษตรทาปลาไดที่จากนิคมเปนที่บนภูเขา ดินเปนศิลาและมีจํานวนนอย
สถานการณกลุมสหกรณผูใชน้ํา และสหกรณผูเลี้ยงสัตวอําเภอพิชัย
แนวทางการทํางาน
ในอดีตใชคณะกรรมการเปนคนทํางานกันเองทุกเรื่องรวมถึงเรื่องบัญชี เกิดความ
ลมเหลว สวนหนึ่งเปนเพราะคณะกรรมการนําเงินไปใชเอง ปจจุบันจึง จัดจางบุคคลมาทํางานประจํา
ทําใหการทํางานเปนระบบ สามารถตรวจสอบได และกลุมเขมแข็งขึ้น
จุดแข็ง
1. มีการรวมกลุม
2. ระดมหุน
3. มีอํานาจตอรอง
4. มีระเบียบขอบังคับ และกฎหมายรองรับ
5. มีการปลอยเงินกู ปุย ยา น้ํามัน บริการน้ํา และสารเคมี
6. มีขาราชการฝายสงเสริมเปนพี่เลี้ยง มีการประชุมทุกเดือน
7. มีการตรวจสอบบัญชีโดยเจาหนาที่โดยเจาหนาที่ตรวจสอบบัญชีกรมสหกรณ
มาตรวจสอบงบดุลยบัญชีทุกป
8. มีการปนผลผูถือหุนและเฉลีย่ คืนรอยละ 10 ตอป
9. มีการประชุมกรรมการทุกเดือน
10. มีการเอื้ออาทรกับสมาชิก เชนเมื่อสมาชิกที่กูประสบภัยธรรมชาติ ทางสหกรณไดนํา
เรื่องเขาที่ประชุมและยืดกําหนดการคืนเงิน หรือการคิดดอกเบี้ยให
11. คณะกรรมการมาจากแตละกลุม เชน ผูเลี้ยงสัตว แบงตามประเภท ผูใชน้ํา แบงตาม
พื้นที่ใชน้ํา
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12. มีการจางคนมาทําหนาที่ประจํา
จุดออน
1. ทุนหมุนเวียนไมพอตองกูจากกรมสงเสริมการสหกรณมา 1,500,000 บาทดอกเบี้ย
รอยละ 1 ตอป ซึ่งพิจารณาจากผลงาน
2. สมาชิกสงเงินไมเปนไปตามกําหนด
ผลการดําเนินงาน
มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ชุมนุมสหกรณ ชวยเหลือกันในดานตางๆ เชน เงิน ปุย น้ํามันจาก สก.
พิชัย
ปญหาและอุปสรรค
1. การหาเงินมาซอมแซมเครื่องสูบน้ํา จากกองกลาง ไมได เพราะวินิจฉัยวาเปนเงินงบ
ประมาณแผนดิน
2. ความเขมแข็ง ความสําเร็จ หรือความลมเหลวของกลุมตางๆ ขึ้นอยูกับการเลือกผูนํา
สถานการณกลุมสหกรณออมทรัพย กรมทหารมาที่ 2 จํากัด และ
สหกรณออมทรัพยจังหวัดทหารบก อุตรดิตถ จํากัด
สมาชิก
การจัดตั้งโดยสมาชิกที่เปนขาราชการในสังกัด สมาชิก 2 สหกรณรวมกัน 934 คน
สหกรณผูใชนา้ํ ประมาณ 243 คน เกษตรกรในพื้นที่
ประธานกรรมการโดยตําแหนง คือ ผูบ ัญชาการกรมทหารมาที่ 2 และมีคณะกรรมการ
โดยตําแหนง มีวาระ 2 ป อยูได 2 วาระ และคัดเลือกใหมตอนประชุมสามัญประจําป
จุดแข็ง
1. สมาชิกมีรายไดประจําเดือนแนนอน
2. ไมมีปญหาเรื่องการชําระหุน/หนี้
3. มีคณะกรรมการดําเนินงาน สามารถบริหารจัดการไดอยางเปนระบบตามระเบียบ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและเปนสมาชิกดวย
4. ระดมหุน ตามฐานของเงินเดือน
5. กําไรแนนอน เพราะหักเงินที่สมาชิกตองจายสหกรณจากเงินเดือนไดเลย
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จุดออน
เจาหนาที่ทาํ งานมีนอยเพราะมีงานประจําอยูแลว ไมไดจางเจาหนาที่มาทํางานเฉพาะ
แตมีกรมสงเสริมสหกรณจากสหกรณจังหวัดอุตรดิตถไปเปนพี่เลี้ยงใหทุกป
ผลการดําเนินงาน
1. มีผลกําไรที่แนนอน โดยการสงหุนและการชําระเงินกูแ นนอนเพราะไดรับเงินเดือนที่
ธนาคาร และตัดเขาสหกรณเลย
2. สมาชิกสามารถอยูไดจากกําไรดอกเบี้ยที่ปลอยใหสมาชิกกู
ปญหาและอุปสรรค
1. งบประมาณไมเพียงพอ
2. เจาหนาที่มนี อยไมเพียงพอ และมีงานประจําอยูแลวมีเจาหนาที่นอย
3. เงินคาจางนอย
สถานการณกลุมสหกรณผูใชน้ํา
การกอคั้ง
กอตั้งตาม พรบ.สหกรณ 2542 การบริหารจัดการอยูที่ คณะกรรมการกลุมที่ไดรับเลือกจาก
สมาชิก จํานวนขึ้นกับจํานวนสมาชิกในแตละพื้นที่ / ชุมชน อดีตอยูภ ายใตการดูแลของกรมสงเสริม
พลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร ปจจุบันมีการโอนภารกิจไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยทั่วไป
ถือวาประสบความสําเร็จ
จุดแข็ง
1. ระดมทุน / หุน ของสมาชิก
2. มีคณะกรรมการดําเนินงาน เก็บคาบริการการใชน้ํา
3. เก็บหุนครั้งเดียว
4. สิ้นปเรียกเก็บจากผลกําไร
จุดออน
1. สหกรณผใู ชน้ํา สมาชิกมีรายไดไมแนนอน ผลผลิตในแตละปมีราคาไมคงที่
2. เรียกคาบริการน้ําจากผูเปนสมาชิกและไมเปนสมาชิก (ใชบริการไดแตไมไดเงินปนผล)
3. คณะกรรมการไมรู/ รูไมจริง
4. ขาดทุนหมุนเวียน(มีทุนอยูแลวแตไมมากนัก)
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ผลการดําเนินงาน
1. เกษตรกรมีน้ําใช มีรายไดจากการขายผลผลิตทางการเกษตร โดยการตั้งสถานีสูบน้ํา
2. สมาชิกเปนเจาของสหกรณดว ยการลงหุนตามความสมัครใจ ภายใต พรบ. 2542
3. คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้ง จากสมาชิก
ปญหาและอุปสรรค
1. คณะกรรมการอาจไมมคี วามรูความสามารถ ไมกลาตัดสินใจใหประธานตัดสินใจคนเดียว
2. การเงิน/คาใชจาย อายุการใชงานของเครื่องจักรมีมานานมาก การซอมแซมในอดีตเปนของ
ศูนยสูบน้ํา ปจจุบันยายมาที่ อบต. แต อบต. บอกวายายมา แตการจางคนมีงบประมาณ
คาจาง แตยังไมมีงบประมาณซอมแซมบํารุงรักษา และตอเติมคลองสงน้ําในสวนนี้จงึ ตอง
ใชงบของ สหกรณ ซึ่งเงินทุนรวมหุน นั้นไมสามารถนํามาใชจํานวนมากได
3. คากระแสไฟฟา ในอดีตรัฐบาลชวย ปจจุบันไมกลาวถึงและคากระแสไฟฟาแพงมาก
4. การโอนงาน อบต. มีเงินจางผูเปดปด แตไมมีงบซอมบํารุง ใหยนื่ เสนอใหอบต. ตั้งงบให
ในปงบประมาณหนา ถา อบต. ไมทําตามใหฟองศาลปกครอง
5. สมาชิกไมรู เชน ปญหาของการปนผลกองทุนหมูบานที่มีบางแหงคิดเงินลานไปรวมกับ
เงินรายไดและปนผลกําไรคืนใหสมาชิกดวย
สหกรณผูเลี้ยงสัตวคลองนาคง
เลี้ยงสัตว 3 ชนิด ไดแก วัว หมู และปลา สมาชิก 80
จุดเดน สมาชิกถือหุนเดือนละ 30 บาท
ผลการดําเนินงาน นําเงินปลอยกูใหแกสมาชิก และนําเงินมาซื้อปุยเพื่อทําการเกษตร
สหกรณผูเลี้ยงสุกร
สมาชิก 807 คน
จุดเดน สหกรณผลิตลูกหมูใหสมาชิกเลี้ยงและใหสมาชิกกูเงินได
ปญหา สมาชิกชําระเงินไมตรงเวลา
สหกรณผูใชนา้ํ บานวังยาง
สมาชิก 100 กวา คน
จุดเดน สมาชิกถือหุนๆ ละ 10 บาท รายละ 100 บาท พืน้ ที่นาดําเนินการ 1,400 ไร คาทํานาป
ละ 150 บาท/ไร บาปรัง 300 บาท/ไร
ปญหา บางป บางรายเก็บเงินสงไมครบตามกําหนดผลผลิตไมแนนอน
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1.3 ขอมูลพื้นฐาน ของ กลุม เครือขายพันธมิตรที่มีอยูเดิมในพื้นที่จังหวัด
ขอมูลการรวมกลุม และการมีสวนรวมของประชาชน
การรวมกลุ ม และการมีสว นร ว มของประชาชนจากขอมู ลความจํ า เปน พื้ น ฐานของจั ง หวั ด
(จปฐ.) ป 2547 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาความเปนอยูและการกําหนดชีวิตของตนเอง
และชุมชน โดยเปนสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นในหมูบาน ตําบล อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ไดแก เปน
สมาชิกกลุมอาชีพ สมาชิกกองทุนหมูบาน หรือกองทุนเฉพาะกิจ หรือ สมาชิกกลุมองคกรอื่น ๆ สูงกวา
เกณฑเปาหมาย รอยละ 90
ตารางที่ 6 การเปนสมาชิกกลุม / องคกรทองถิ่น
จํานวน
ครัวเรือน
ที่สํารวจทั้งหมด
(ครัวเรือน)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

เทียบกับ
เปาหมาย
รอยละ

เมืองอุตรดิตถ

19,345

18,224

94.2

1,121

5.8

+4

ตรอน

6,600

6,277

95.1

323

4.9

+5

ทาปลา

8,291

7,688

92.7

603

7.3

+2

น้ําปาด

7,206

6,839

94.9

367

5.1

+4

ฟากทา

3,203

3,130

97.7

73

2.3

+7

บานโคก

2,736

2,607

95.3

129

4.7

+5

พิชัย

14,423

13,016

90.2

1,407

9.8

+0

ลับแล

10,025

9,825

98.0

200

2.0

+8

ทองแสนขัน

6,456

6,303

97.6

453

2.4

+7

รวม

78,285

73,909

94.4

4,376

5.6

+4

อําเภอ

ครัวเรือนมีคนเปนสมาชิกกลุม/องคกรทองถิ่น
ผานเกณฑ

ไมผานเกณฑ

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
การรวมกลุมของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถมีความหลากหลายเชนเดียวกับในจังหวัดตางๆ
ที่สวนใหญเปนกลุมที่ทางราชการไดสงเสริมและจัดตั้ง โดยแตละสวนราชการไดกําหนดรูปแบบและ
แนวทางการดําเนินงานของกลุม / องคกรประชาชนไว คอนขางชัดเจน และ ผูนํา/ประชาชน 1 คน
จะเปนกรรมการ/สมาชิกในหลายกลุม โดยมีประชากร ประมาณ 4,376 ครัวเรือน หรือรอยละ 5.6 ไมได
เปนสมาชิกกลุมใด ๆ จากการสํารวจกลุม/องคกรประชาชน โดยไดสอบถาม หนวยงานที่มีนโยบาย
เกี่ยวกับการสงเสริมการรวมกลุม/องคกร/เครือขายภาคประชาชน จํานวน 4 หนวยงาน ไดแก สํานักงาน
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พัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด กลุม NGO
และ พบวา ทั้ง 4 หนวยงาน มีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนากลุม/องคกร/เครือขายชุมชนในพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ ดังนี้
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนการสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหประชาชนไดประหยัดและ
ออมเงิน โดยนํามาสะสมรวมกันเปนกองทุน และบริหารจัดการโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก การจัดตั้งกลุม
ออมทรัพยเปนแนวคิดที่ดดั แปลงผสมผสานระหวางแนวคิดของสหกรณการเกษตร เครดิตยูเนีย่ น และ
สินเชื่อเพื่อการเกษตร วัตถุประสงคในการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีดังนี้ เพื่อฝกวินัยในการ
ใชเงินดวยการประหยัด ออม และสะสมเงินในรูปเงินสัจจะ เพื่อใหมีกองทุนสนับสนุนการประกอบ
อาชีพและสวัสดิการของสมาชิก เพื่อสงเสริมการจัดแจงเงินรายไดในครอบครัวสมาชิก เพื่อผนึกกําลัง
รวมน้ําใจ ความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อสงเสริมการเรียนรูและประสบการณในการ
บริหารจัดการกองทุน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ดําเนินการโดยยึดคุณธรรม 5 ประการ คือ ความ
ซื่อสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไววางใจ
ตารางที่ 7 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ
อําเภอ
เมืองอุตรดิตถ
ลับแล
ทาปลา
พิชัย
ตรอน
ทองแสนขัน
น้ําปาด
ฟากทา
บานโคก
รวมทั้งสิ้น

จํานวนกลุม
ออมทรัพย
ที่มี(กลุม)
70
48
78
69
38
20
45
17
9
394

เงินสัจจะ
สะสม(บาท)
11,531,018
15,008,305
5,574,992
32,370,023
12,746,358
3,442,576
5,438,793
1,929,187
1,176,736
89,217,988

จํานวน
สมาชิก
(คน)
6,874
7,167
6,736
9,184
4,685
1,898
4,583
1,390
544
43,061

ระดับความเขมแข็ง(จํานวนกลุม)
3
2
1
70
13
19
9
25
1
11
5
153

35
54
33
13
19
34
12
-200

5
27
9
41

ยกระดับ
เปนวิสาหกิจ
ชุมชน
21
2
2
5
30

ระยะเวลาดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต พบวากลุมที่มีระยะเวลาการดําเนินงาน
มากที่สุด คือ 22 ป จํานวน 1 กลุม โดยมีกลุมที่มีอายุระหวาง 19-22 ป จํานวน 9 กลุม กลุมที่มีอายุ
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ระหวาง 13 – 18 ป จํานวน 25 กลุม กลุมที่มีอายุระหวาง 7-12 ป จํานวน 133 กลุม และกลุมที่มีอายุ
ระหวาง1-6 ป จํานวน 224 กลุม การบริหารจัดการเครือขาย นอกจากแตละกลุมจะมีคณะกรรมการ
บริหารกลุม จํานวน ประมาณ 15-20 คน แลว ยังมีการเชื่องโยงกันเปนเครือขาย โดยมีคณะกรรมการ
เครือขายระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ทําหนาที่บริหารงานเครือขายในแตละระดับ
สถานการณกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
การกอตั้ง
1. การจัดตั้งกลุมออมทรัพย มีทุนการดําเนินงาน มีการรวมกลุมตั้งคณะกรรมการ
เหรัญญิกและเลขา
2. เกิดจากการรวมตัวของชาวบาน นําเงินมาฝากรวมกันพอมีเงินก็นํามาใหสมาชิกกูย ืม
ไปประกอบอาชีพ โดยมีสํานักงานพัฒนาชุมชนสนับสนุนดูแล
3. การรวมหุนเก็บคาธรรมเนียม 20บาท/คน มีสมาชิก 30 คนขึ้นไป มีการออมทรัพย
ทุกเดือนเดือนละ 30 บาท และนําไปปลอยใหสมาชิกกูห มุนเวียนในแตละป
และปนผลทุกสิ้นป
จุดแข็ง
ปจจัยที่ทําใหกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมีความเขมแข็ง ประกอบดวย
1. มีคณะกรรมการ สมาชิก กฎระเบียบขอบังคับ และเคารพกฎระเบียบที่ตั้งไว
2. มีการประชุมกลุมคณะกรรมการ
3. มีการชวยกันดําเนินงานกิจกรรมของสมาชิก
4. เปนแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพแกสมาชิก
5. อัตราดอกเบี้ยต่ํา
6. มีการระดมเงิน ฝาก/หุน
7. มีปนผลใหสมาชิก
8. มีการบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการดําเนินการมีการจัดทําบัญชี ประชุม
มีระเบียบขอบังคับ
จุดออน
ปจจัยที่ทําใหกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมีความออนแอ ประกอบดวย
1. คณะกรรมการและสมาชิกไมปฏิบัติตามกฏระเบียบ
2. คณะกรรมการมีตําแหนงซ้ําซอนกัน
3. แหลงเงินทุนไมเพียงพอตอความตองการของสมาชิก
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4. การคืนเงินกูไ มตรงเวลา สมาชิกตองกูเงินนอกระบบมาคืนเกิดหนี้ลูกโซ เพราะนํา
เงินกูไปใชไมตรงตามวัตถุประสงค
5. สมาชิกบางสวนไมฝากเงินตามที่กลุมสัจจะตั้งไว
6. สมาชิกสวนนอยกูเงินไปแลวไมใชตามวัตถุประสงคที่ขอกู
7. สมาชิกขาดสงสัจจะรายเดือน/สงลาชา ทําใหปดบัญชีในวันนัน้ ไมได
8. ขาดเงินทุน ในบางกลุมไมพอเพียงใหสมาชิกกูยืม
ผลการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการและสมาชิก แลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมเรื่องการบริหาร การจัดการและ
การจัดสรรกําไรในกลุมใหกบั สมาชิก จากการกูเงินของสมาชิกในกลุม
2. มีกลุมสัจจะออมทรัพยตองสงเงินออมเปนประจําทุกเดือนตามที่ตั้งสัจจะไว
3. มีเงินออมลนระบบ (เฉพาะบางกลุม)
4. สมาชิกมีสวนรวมในกิจกรรม/เขาใจในกิจกรรมกลุม
ปญหาและอุปสรรค
1. คณะกรรมการและสมาชิกไมปฏิบัติตามกฏ
2. คณะกรรมการมีตําแหนงซ้ําซอนกัน
3. แหลงเงินกูไมเพียงพอตอสมาชิก (อยากใหหนวยงานของรัฐเขามาสนับสนุนดานเงินทุน)
4. การคืนเงินกูไ มตรงตามสัญญา
5. เงินทุนไมพอมีเงินทุนนอย ไมเพียงพอตอความตองการกูเงินของสมาชิก
6. สมาชิกยากจน ขาดเงินออม จึงมีเงินปลอยกูไดนอยลง
7. ตนทุนสูงกวาราคาผลผลิตที่ต่ํา
8. การชําระเงินกูม ักกูจากที่อื่นมาชําระ ในลักษณะเวียนหนี้
9. ทุกคนยึดอาชีพเดิม ยึดวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นและตองการความชวยเหลือจากรัฐ
และรัฐก็พยายามใหเกษตรกรสามารถพึ่งตัวเองได
10. เกษตรกรทาปลาไดที่จากนิคมเปนที่บนภูเขา ดินเปนศิลาและมีพื้นทีน่ อย
11. เงินไมพอในระบบ
12. กรรมการมีจํานวนมากแตไมคอยมาทํางาน
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เครือขายกองทุนหมูบาน
กองทุนหมูบาน เปนนโยบายของรัฐบาลที่มุงพัฒนาขีดความสามารถ และทักษะของหมูบาน/
ชุมชน โดยสนับสนุนงบประมาณ หมูบาน/ชุมชนละ 1 ลานบาท เพื่อใชเงินเปนเครื่องมือในการแกไข
ปญหาความยากจนดวยกระบวนการชุมชน เปนการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูข องชุมชน
ในการบริหารจั ดการกองทุน เพื่ อชว ยเหลือพึ่ งพากัน ปรัชญาของกองทุ นหมูบานและชุมชนเมื อง
แหงชาติ ประกอบดวย การเสริมสรางสํานึกความเปนชุมชนและทองถิ่น ชุมชนเปนผูกําหนดอนาคต
และจัดการหมูบานและชุมชนดวยคุณคาและภูมิปญญาของตนเอง เกื้อกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสใน
หมูบานและชุมชน เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูระหวางชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม และ
กระจายอํานาจใหทองถิ่นและพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน
วัตถุประสงคของกองทุนหมูบาน เพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมือง
สําหรับการ ลงทุน สงเสริมและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมืองใหมีขดี ความสามารถ เสริมสราง
กระบวนการพึ่งพาตนเอง
จังหวัดอุตรดิตถ จัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวน 602 กองทุน จําแนกเปน
กองทุนหมูบานจํานวน 573 กองทุน และกองทุนเมือง 29 กองทุน มีสมาชิกทั้งสิ้น 71,725 ราย สมาชิก
กูยืมเงินกองทุนจํานวน 43,722 ราย คิดเปนรอยละ 60.96 จํานวนเงิน 556,349,600 บาท จําแนก
วัตถุประสงคในการกูเงินได ดังนี้
•
•
•
•
•
•

การเกษตร
33,790 ราย คิดเปนรอยละ 77.28 เปนเงิน 431,784,600 บาท
คาขาย
6,884 ราย คิดเปนรอยละ 15.74 เปนเงิน 92,945,000 บาท
การบริการ
905 ราย คิดเปนรอยละ 2.07 เปนเงิน 12,866,100 บาท
กิจการประเภทอื่นๆ
1,283 ราย คิดเปนรอยละ 2.94 เปนเงิน 11,874,400 บาท
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
427 ราย คิดเปนรอยละ 0.98 เปนเงิน 5,313,000 บาท
บรรเทาเหตุฉุกเฉิน/จําเปน
433 ราย คิดเปนรอยละ 0.99 เปนเงิน 1,566,500 บาท

ในการชําระคืนเงินกู ไดดําเนินการครบทัง้ 602 กองทุน ผลกําไร/ดอกเบี้ย 27,046,700 บาท
และมีการประเมินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามมาตรฐาน พบวา มีกองทุนระดับ AAA จํานวน
225 กองทุน กองทุนระดับ AA จํานวน 372 กองทุน และกองทุนระดับ A จํานวน 5 กองทุน จําแนกเปน
รายอําเภอได ดังนี้
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ตารางที่ 8 การจําแนกความเขมแข็งของกองทุนหมูบาน

อําเภอ

เมืองอุตรดิตถ
ลับแล
ทาปลา
พิชัย
ตรอน
ทองแสนขัน
น้ําปาด
ฟากทา
บานโคก
รวม
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ
เทศบาลตําบลศรีนพมาศ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
หมูบาน/
ชุมชน
148
58
83
90
46
45
45
30
28
573
23
6
602

ระดับความเขมแข็ง(จํานวนกลุม)
AAA
AA
A

68
27
9
9
16
40
6
9
19
203
16
6
225

80
31
37
77
29
42
39
21
9
295
7
372

หมายเหตุ

4
1
5
5

จุดแข็ง
1. คณะกรรมการตองรูกฎระเบียบของกองทุน
2. คณะกรรมการตองเขาใจในระบบการทําบัญชี
3. มีกฎระเบียบในการปลอยเงินกูอยางชัดเจน
4. การประสานงานระหวางกรรมการกับสมาชิกและหนวยงานอื่นๆ คณะกรรมการและ
สมาชิกตองเขาใจกัน
5. ความรวมมือของสมาชิกในการสงเงินคืนครบตามกําหนด ถาไมสงตามกําหนดการ
บริหารเงินจะลมเหลว จึงตองชี้แจงรายละเอียดเรื่องการกูย ืม และการสงเงินคืนใหแก
สมาชิกเขาใจ
6. คณะกรรมการตองทํางานแบบโปรงใส ตองชี้แจง ผลการประชุม และชีแ้ จงผลการ
ดําเนินงานรายละเอียดการเงินใหสมาชิกไดรับทราบ
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จุดออน
1. สมาชิกเขารวมประชุมนอย ไมพรอมเพรียงกัน
2. การสงเงินคืนไมเปนไปตามกําหนด
3. สมาชิกยังไมเขาใจระบบการปลอยเงินกู บางคน หรือบางหมูบานใหกูเกินวงเงินที่
กําหนด (20,000 บาท) ควรตองชี้แจงใหทราบทั้งผูทํางานและผูขอกู
4. สมาชิกนําเงินที่กูไปใชผิดวัตถุประสงค
ปญหาและอุปสรรค
- สมาชิกไมสงเงินคืนตามกําหนด
เครือขายหมูบา นแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)
หมูบานแกไขปญหาความยากจน หรือ หมูบาน กข.คจ. เปนการสนับสนุนของกรมการพัฒนา
ชุมชนมุงตอบสนองนโยบายของรัฐบาล(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536) ดานการ
กระจายรายไดและความเจริญไปสูภูมิภาค เพื่อใหครัวเรือนยากจนในหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับที่ 1 ได
มีการยกระดับรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ดวยการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพหมูบาน
ละ 280,000 บาท เปนกองทุน ใหยืม(ไมมีดอกเบี้ย) ลักษณะอาชีพที่ครัวเรือนยากจนสามารถยืมไป
ประกอบอาชีพ ประกอบดวย ดานการเกษตร การลงทุนเพื่อผลิต การขยายกิจการดานอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน การคาขาย การชาง และการประกอบอาชีพอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการหมูบานเห็นชอบ ทั้งนี้
โดยมีเงื่อนไขการใชเงิน กข.คจ กลาวคือ หามนําไปใชหนี้ หามใชบูรณะซอมแซมบานอยูอาศัย หาม
นํ า ไปใช จ า ยในครอบครั ว หรื อ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร และต อ งชํ า ระเงิ น ยื ม ตาม
กําหนดเวลา หากสุดวิสัยก็ใหคณะกรรมการหมูบานใชดุลยพินิจในการพิจารณาตามความเหมาะสม
ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึงปจจุบันมีครัวเรือนที่ยืมเงิน กองทุน กข.คจ.แลวประสบความสําเร็จสามารถ
เปนแบบอยางไดหลายครัวเรือน
ลักษณะเดนทีส่ ําคัญของหมูบาน กข.คจ. มีดังนี้
• เปนกิจการของชุมชน ที่ดําเนินการโดยชุมชน ประชาชนในชุมชนรวมกันเปนเจาของ
กองทุน สรางโอกาสครัวเรือนยากจนไดเขาถึงแหลงเงินทุน ไดเรียนรูและฝกทักษะใน
การวางแผน และดําเนินการประกองอาชีพใหสําเร็จ เกิดรายได และใชรายไดพฒ
ั นา
คุณภาพชีวิต
• บูรณาการกับทุนของชุมชนและมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการที่
เปนคนในชุมชนบริหารจัดการกองทุน บนพื้นฐานวัฒนธรรมพื้นถิ่น
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• ยึดหลักสามัคคีธรรม เนื่องจากกองทุนไดเปดโอกาสใหชุมชนมีอํานาจในการคิด
ตัดสินใจและแกปญหาของชุมชนและครัวเรือนรวมกันโดยใชเวทีประชาคม ทําใหเกิด
การมีสวนรวมของชุมชน นับเปนการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน
• พัฒนากระบวนการเรียนรูของครัวเรือนและชุมชน ในลักษณะ Learning by Doing
• เปนการพัฒนาตามลําดับ โดยเริ่มจาก ความพออยูพอกินในครัวเรือน การรวมกลุม
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน และกาวสูการเปนวิสาหกิจของชุมชน
ตารางที่ 9 จํานวนหมูบาน และครัวเรือน หมูบาน กข.คจ.
อําเภอ

จํานวน
หมูบาน/
ชุมชน

จํานวน
หมูบาน
กข.คจ.

ครัวเรือน
ทั้งหมด

ครัวเรือน
เปาหมาย

ครัวเรือน จํานวนเงิน
คน
คน
ทั้งหมด เปาหมาย ที่ยมื เงิน

เมืองอุตรดิตถ
ลับแล
ทาปลา
พิชัย
ตรอน
ทองแสนขัน
น้ําปาด
ฟากทา
บานโคก
รวมทั้งสิ้น

148
58
83
90
46
45
45
30
28
573

43
14
56
33
15
23
23
12
22
241

4,561
2,280
5,835
5,694
1,915
3,235
3,221
1,091
2,511
30,434

4,470
1,233
5,715
2,297
1,444
1,090
1,386
827
1,690
20,152

16,452
8,735
22,414
22,176
5,937
10,970
11,769
4,179
9,021
111,653

16,008
4,643
22,109
7,895
5,570
3,619
5,556
2,953
6,331
74,684

1,334
548
6,445
976
751
1,037
767
454
645
12,957

4,167,750
9,271,500
4,575,500
7,229,900
6,324,000
3,077,900
5,440,500
40,087,050

เครือขายศูนยประสานงานองคกรชุมชน (ศอช.)
ศูนยประสานงานองคกรชุมชน หรือ ศอช.ต. มีฐานคิดมาจาก “เครือขาย” เปนภาพการเคลื่อน
ตัวจากปจเจกบุคคล กลุม/องคกรสูการรวมตัวกัน เปนเครือขาย และใชพลังเครือขายองคกรชุมชน
ขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน วัตถุประสงคของ ศูนยประสานงานองคกรชุมชน เพื่อเปนศูนยกลางใน
การประสานการทํางานขององคกรชุมชนและเครือขายใหสามารถชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน เพื่อรวม
พลังเครือขายองคกรชุมชนในการแกไขปญหา การบริหารจัดการพัฒนาชุมชนอันจะนําไปสูชุมชน
เขมแข็งในที่สุด และเพื่อใหเปนเครือขายองคกรภาคประชาชนที่ทํางานเคียงคูไปกับองคการปาครอง
ทองถิ่น
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เครื อ ข า ยศู น ย ป ระสานงานองค ก รชุ ม ชนมี โ ครงสร า งในการทํ า งาน ประกอบด ว ย
คณะกรรมการระดับตําบล ระดับอําเภอและระดับจังหวัด จํานวนคณะละประมาณ 9-15 คนหรือตาม
ความเหมาะสมของแตละพื้นที่ และมีผูทรงคุณวุฒิในหมูบาน ตําบลที่คนในชุมชนเลื่อมใส ศรัทธาและ
เจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ เปนที่ปรึกษาสมาชิก ศอช. ประกอบดวย ผูนําชุมชนที่เปนทางการ
ไมเปนทางการ กลุม/องคกรชุมชนและเครือขาย รวมทั้งสมาชิกกลุม/องคกรและเครือขายที่มีในชุมชน
บทบาทและหนาที่ ของ ศอช.มีทั้งที่เปนภารกิจภายในและภารกิจภายนอกชุมชน อาทิ การ
ประสานการจัดเวทีประชาคมเพื่อการตัดสินใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริม สนับสนุนและประสาน
ใหผูแทนกลุมองคกรและเครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการจัดทําโครงการของ
กลุ ม /องค ก รชุ ม ชน ร ว มดํ า เนิ น การกั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สนั บ สนุ น และจั ด ทํ า ระบบ
ฐานขอมูลชุมชน ประสานงาน และเปนผูแทนของสมาชิกในแตละระดับเพื่อดําเนินกิจกรรมดานสังคม
เศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานของรัฐแหนวยภาคีการพัฒนา และรวมกับสถาบัน
ทางวิชาการเพื่อศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา มีมาตรฐานการประเมิน ศอช. เปน 3 ระดับ คือ ระดับเขมแข็ง
ระดับปานกลาง และระดับออนแอ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดไว 5 ดาน ไดแก ความสามารถในการ
บริหารจัดการเครือขาย การทําหนาที่ในการเปนศูนยประสานการทํางานกลุม องคกร สมาชิก การมี
ความสามารถในการแกไขปญหาและพัฒนาตําบล ความสามารถในการพัฒนากลุมองคกรสมาชิก และ
ความสามารถในการพัฒนาผูนํา
ผลจากการประเมินพบวามี ศอช.ต. ที่มีความเขมแข็งมาก มีจํานวน 37 ตําบล คิดเปนรอยละ 57
ศอช.ต. ที่มีความเขมแข็งปานกลาง มีจํานวน 28 ตําบล คิดเปนรอยละ 43 และ ไมมี ศอช.ต.ที่มีระดับความ
เขมแข็งนอย
ตารางที่ 10 ผลการประเมิน ความเขมแข็ง ศอช. ของจังหวัดอุตรดิตถ
อําเภอ

เมืองอุตรดิตถ
ลับแล
ทาปลา
พิชัย
ตรอน

จํานวน
ตําบล
ทั้งหมด
16
7
8
11
5

ระดับการความเขมแข็ง
มาก ปาน นอย
กลาง
9
7
2
5
6
2
6
5
4
1
-

อําเภอ

ทองแสนขัน
น้ําปาด
ฟากทา
บานโคก
รวม

จํานวน
ตําบล
ทั้งหมด
4
6
4
4
65

ระดับความเขมแข็ง
มาก ปาน นอย
กลาง
2
2
2
4
3
1
3
1
37
28
-
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เครือขาย OTOP
O T O P ของจังหวัดอุตรดิตถ เปนการดําเนินงานทีม่ ีเปาประสงคในการสรางรายได และ
ยกระดับฐานะความเปนอยูของประชาชนในจังหวัด
ดวยการบริหารจัดการทรัพยากรที่อยูใ หเปน
ผลิตภัณฑ/สินคาที่มีคุณภาพ มีจุดเดน และจุดขายทีเ่ ปนเอกลักษณสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่นให
แพรหลาย ขยายการตลาดไปสูระดับประเทศและระดับสากล ในการสงเสริมและพัฒนามิไดใชเงินเปน
ปจจัยหลัก แตจะเนนทีก่ ารพัฒนาศักยภาพกลุม/องคกร ดานเทคนิคและวิชาการ ผสานภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ดานการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคณ
ุ ภาพและได
มาตรฐาน โดยการแบงประเภทและจัดระดับผลิตภัณฑ OTOP ตามเกณฑที่ทางราชการกําหนด ดังนี้
ตารางที่ 11 การแบงประเภทและจัดระดับผลิตภัณฑ OTOP

ประเภท

1.อาหาร
2.เครื่องดื่ม
3.ผาและเครื่อง
แตงกาย
4.ของใชและ
ของประดับ
ตกแตง
5.ศิลปะ ประดิษฐ
และของที่
ระลึก
6.สมุนไพรที่ไม
ใชอาหาร
รวมทั้งหมด

ทะเบียนผูผลิต และ
ผูประกอบการ
ผูประ
ผูผลิต กอบการ รวม

การเขารวมการคัดสรร
ผูประ
ผูผลิต กอบการ รวม

5
ดาว

ระดับการคัดสรร
4
3
ดาว
ดาว

รวม

87
49

19
5

106
54

48
41

7
5

55
46

2
-

13
1

7
3

22
4

112

4

116

65

3

68

5

6

6

18

57

9

66

33

5

38

-

5

6

11

14

10

24

9

7

16

-

2

5

7

6

2

8

3

2

5

-

-

3

3

325

49

374

119

29

228

7

27

30

64
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ผลิตภัณฑที่มรี ะดับ 5 ดาว มี 7 ผลิตภัณฑ ไดแก
• ประเภทอาหาร ไดแก
“กลวยกวนเลิศรส” ตําบลทามะเฟอง อําเภอพิชยั
“เม็ดมะมวงหิมพานต” ตําบลหาดลา อําเภอทาปลา
• ประเภทผา ไดแก
“ผาซิ่นตีนจกเคีย๊ ะไหมยอมสีธรรมชาติ” ตําบลชัยจุมพล อําเภอลับแล
“ผาลอ(จกทั้งผืน)” ตําบลเดนเหล็ก อําเภอน้ําปาด
“ผาทอลายหมากนัด(สัปปะรด) ตําบลหวยมุน อําเภอน้ําปาด
“ผาซิ่นตีนจกลายภูเขา” ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา
“ ผาทอจกทั้งผืน” ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา
เครือขายองคกรพัฒนาสตรี
เครือขายองคกรพัฒนาสตรี เปนรูปแบบในการพัฒนาองคกรที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและพัฒนาภาวะผูนํา เพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณรวมทั้งสงเสริมใหดําเนินกิจกรรมในหลายรูปแบบ และการสนับสนุนใหเขามามีสวนรวม
ในการคิด ตัดสินใจ วางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในชุมชนแต
ละระดับ เครือขายองคกรพัฒนาสตรี มีโครงสรางอยูทุกระดับทั้งระดับหมูบาน ระดับตําบล ระดับ
อําเภอ และระดับจังหวัด ในแตละระดับมี คณะกรรมการพัฒนาสตรี หรือ เรียกโดยยอ “ กพส.ม. กพ
สต. กพส.อ. และ กพส.จ. “ ทําหนาที่บริหารองคกรใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุม และมีสมาชิก
“สตรีอาสาพัฒนา” ในแตละระดับ
เครือขายองคกรสตรี นับเปนเครือขายที่มีความเขมแข็งเนือ่ งจาก เปนแกนนําในการพัฒนา
หมูบานและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในแตละระดับ ดังจะเห็นไดจากกิจกรรมของเครือขายองคกร
สตรีไดดําเนินการจนเปนทีย่ อมรับ
สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานสงเสริมการเกษตร ไดริเริ่มและสนับสนุนใหมีการรวมกลุม โดยจําแนกประเภทเปน
กลุมเกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร และกลุมสงเสริมอาชีพเกษตรกร ซึ่งกระจาย
ไปตามอํ า เภอต าง ๆ สํ า หรั บ กลุ ม เกษตรกร เนื่อ งจากสว นหนึ่ง ได มีการถ า ยโอนไปขึ้น อยูกับ กรม
สงเสริมสหกรณ จึงทําใหมีกลุมเกษตรกรที่อยูภายใตการสนับสนุนของกรมสงเสริมเกษตรเพียง 48
กลุม มีสมาชิก 11,815 คนเทานั้น
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ตารางที่ 12 กลุมสถาบันเกษตรกรป พ.ศ. 2547 จังหวัดอุตรดิตถ
อําเภอ

กลุมเกษตรกร

กลุมแมบานเกษตรกร

กลุมยุวเกษตรกร

กลุมสงเสริมอาชีพ
เกษตรกร
กลุม
สมาชิก

กลุม

สมาชิก

กลุม

สมาชิก

กลุม

สมาชิก

เมือง

15

3372

43

867

3

109

2

52

ฟากทา

2

303

23

835

6

115

6

214

ลับแล

6

1524

6

177

2

7

2

40

น้ําปาด

1

107

5

182

5

95

1

39

พิชัย

5

2410

21

296

4

126

3

61

ทาปลา

5

771

10

696

7

935

7

298

ตรอน

10

2819

34

1083

-

-

-

-

บานโคก

2

222

26

971

-

-

2

24

ทองแสนขัน

2

287

34

1287

7

170

-

-

รวม

48

11815

202

6394

34

1557

23

728

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ,ตลาคม 2548
การดําเนินงานพัฒนาใดๆ ก็ตามตางก็มุงเนนใหประชากรที่อยูในพื้นที่ไดหลุดพนจากความ
ยากจนสามารถพึ่งตนเองได ดังนั้นหนวยงานตาง ๆของรัฐจึงได ระดมกําลังเข าไปพัฒนาดวยการ
สนับสนุนโครงการตาง ๆ ใหลงสูพื้นที่ สนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรประชาชนหรือองคกรชุมชน
โดยจัดตั้งกลุมขึ้นเพื่อดําเนินงานรวมกันในรูปของโครงการหรือกิจกรรมกลุม มีคณะกรรมการองคกร
ชุมชนประกอบดวยบุคคลที่มีภูมิลําเนาอยูในหมูบานบริหารกองทุนออมทรัพยดวยตนเอง องคกร
ชุมชนที่มีการระดมเงินทุนเพื่อประกอบกิจกรรมการออมเพื่อปลอยกูหมุนเวียนใหกับชาวบานที่เปน
สมาชิกที่ไมเขมแข็ง
ปญหาความยากจนของชาวชนบทโดยเฉพาะเกษตรกรนั้น ขึ้นอยูกับปจ จัยพื้นฐานที่ สําคั ญ
ประการหนึ่งคือ ทุน เพราะเปนทั้งปจจัยการผลิตและการบริโภค ของเกษตรกรที่ดอยโอกาสในการ
ผลิต ไมว า เกษตรกรเหล านั้น จะใช ทุ น ในรูปสินเชื่อเพื่ อการผลิ ต หรือการบริ โภคก็ตาม ลว นแตมี
ความสําคัญที่ จะเปน สิ่งกระตุ น ใหเกษตรกรสามารถนําสินเชื่อดังกลาวไปใชเปน ทุน หมุน เวีย นใน
ครอบครัว และตัวเกษตรกรไดนําเอาสินเชื่อไปใชในลักษณะที่มุงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดวยแลว
ก็จะมีสวนยกระดับรายไดและความเปนอยูของเกษตรกรได
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ตารางที่ 13 ฐานะการเงินของกลุมเกษตรกร
กลุม
ทรัพยสิน (บาท)
กลุมเกษตรกร
66,514,417.29

หนี้สิน (บาท)
77,289,769.39

ปญหาขาดแคลนเงินทุนของชาวชนบทเพื่อประกอบอาชีพและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต ได
สะทอนใหเห็นจากการที่มีองคการชุมชนที่ทําหนาที่ทางดานการเงินเกิดขึ้นอยางกวางขวางเพื่อแกไข
ปญหาความตองการเงินทุนของสมาชิก ซึ่งรองรับอยางพอเหมาะกับโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา ที่มุง
ใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกกลุม
แหลงทุนที่มาของกิจกรรมตาง ๆ เพื่อทํารวมกันเปนแหลงทุนที่สําคัญที่สุดและใกลที่สุด ก็คือ
- แหลงทุนของประชาชน เชน กลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ มีการรวมทุนกัน เชนกองทุน
รักบานเกิด กองทุนอนุรักษปา เปนตน
- แหลงทุนของรัฐ เชน กองทุนเพื่อการพัฒนาชนบทและการเกษตรกองทุนชวยเหลือ
เกษตรกรและผูยากจน
- กองทุนขององคการพัฒนาเอกเชน เชน สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา มูลนิธิศุภนิมิต
สมาคมนักพัฒนาหมูบาน เปนตน
- กองทุนของธุรกิจหรือแหลงทุนธุรกิจ ซึ่งสามารถเอาไปใชในการพัฒนาชุมชน หรือการ
ทําธุรกิจกับชุมชน เชน บริษัทบางจากไปรวมทุนกับสหกรณการเกษตรเพื่อทําธุรกิจ
ปมน้ํามัน เปนตน
- การลงทุนขององคการตางประเทศที่ใหการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนของไทย ซึ่งขณะนี้
กําลังลดนอยลง
ปจจุบันกรมสงเสริมการเกษตรไดมุงสนับสนุนใหกลุมตางๆ เขามาจดทะเบียนเปนกลุม
วิสาหกิจชุมชน เพื่อใหความชวยเหลือกลุม ในระดับสูงขึ้น (ตารางที่ 14)
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ตารางที่ 14 ประเภทขององคกรวิสาหกิจชุมชนที่หนวยงานสงเสริมการเกษตรสนับสนุน (SME)
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

อําเภอ

เมือง
ฟากทา
ลับแล
น้ําปาด
พิชัย
ทาปลา
ตรอน
บานโคก
ทองแสนขัน
รวม

อาหาร

เครื่องดื่ม

24
9
31
6
18
11
9
2
1
111

21
13
9
8
15
23
2
7
14
112

ผาและ
เครื่องแตง
กาย
15
20
24
11
5
4
5
13
12
109

ของใชและ
ของประดับ
ตางๆ
31
2
23
3
20
12
5
4
5
105

ศิลปะ
ประดับและ
ของที่ระลึก
4
2
1
5
1
1
14

สมุนไพรที่
ไมใชอาหาร
2
2
3
7

สถานการณกลุมเกษตรกรและแมบานเกษตรกร
การกอตั้ง
มีสถานะเปนองคกรเปนนิตบิ ุคคล สมาชิกกลุมประกอบดวย 9 กลุม/องคกร คือ กลุมเกษตรกร
ผูใชน้ํา 7 กลุม กลุมแมบาน (แปรรูปอาหาร จักรสาน) 2 กลุม มีสมาชิกรวมกัน ประมาณ 1,731 คน การ
ดําเนินงานในแตละกลุมอยูใ นระดับปานกลางแตมีปญหาบาง
จุดแข็ง
1. กลุมเกษตรกรผูใชน้ํา อ.ตรอนมีแมน้ําไหลผาน และมีเครือ่ งสูบน้ําไฟฟาเพื่อสูบน้ําใหแก
สมาชิกไดใชในการเกษตรอยางสมบูรณ และมีพื้นที่เหมาะสม
2. มีลานตากขาว ฉางเก็บผลผลิต และตราชั่งสําหรับชั่งตวง และใชเปนเกณฑมาตรฐาน
3. กลุมแมบาน มีวัตถุดิบสําหรับแปรรูปอยูในพื้นที่ ทําใหมีรายไดเสริม
4. มีการจัดการบริหารที่ดี โดยคณะกรรมการ
5. มีการออมทรัพย
6. มีสมาชิกถือหุนและเขามาโดยสมัครใจ
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จุดออน
1. กลุมเกษตรกร ตองการวิ่งตามความกาวหนา/การพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหมใหทนั
กับการเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดการ “ไมมีกต็ องหา ไมมาก็ตองกู” เกิดหนี้สินเพิ่มขึ้นพบ
ในบางครัวเรือน
2. ขาดทุนดําเนินการ ไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐเทาที่ควร
3. การถายโอนของราชการไมแนนอน เชนกลุมผูใชน้ําโอนเฉพาะกิจกรรมไป สวน
รายได/เงินทุนขึ้นกับเกษตรกรเปนผูทํา สมาชิกอบต./อบต.บางหนวยงานจัดเก็บ
คาบริการไมแนนอน ยังเกิดความสับสนอยู
ผลการดําเนินงาน
ทุกกลุมมีการดําเนินงานอยูในรูปคณะกรรมการ มีการประชุมเพือ่ เสนอความคิดเห็น
ปรึกษาหารือ หาทางออก/ทางแกไขปญหารวมกัน มีแผนการประชุมทุกเดือน ถามีเรื่องดวนจะเรียก
ประชุมพิเศษ
1. ดานการบริการกลุมเกษตรผูใชนา้ํ มีการใหบริการใหแกสมาชิก คือ
1) บริการสูบน้ําใหสมาชิก
2) ปลอยสินเชื่อใหเกษตรกรในแตละกลุม
3) จําหนายปุย
2. กลุมเกษตรกร ผลการดําเนินงานและสถานการณบางกลุมดี
3. กลุมแมบานอยูในระดับปานกลาง ขึ้นอยูกับความเขมแข็ง การดําเนินงานของ
หัวหนากลุม
4. คณะกรรมการของทุกกลุมอยากใหประสบความสําเร็จ แตขึ้นกับสิ่งแวดลอมและ
สภาวะการณของแตละกลุม ปจจุบันอยูในระดับปานกลาง ยังไมถึงเปาหมาย
แตมีผลประโยชนใหแกสมาชิกและชุมชน
5. มีการจัดการที่ดี กลุมประสบความสําเร็จ ปนผลตามหุน คืนกําไร ทุกสิ้นป
งบประมาณ
ปญหาและอุปสรรค
มีปญหามากมาย แกไขไดบางโดยแตละบุคคล บางปญหาตองขอใหสมาชิกชวยกัน ปญหา
หลักคือ
1. การผลิต
1) เงินทุนที่ตองใชสูงขึ้น (ราคาปุยจาก300 – 400 เปน 600 บาท)
2) ความรวมมือจากสมาชิกนอย
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3) การเก็บคาบริการ เพราะราคาสินคาไมสูงเทาที่ควร ไมคุมทุน เชนเกษตรกรทํานา
หวานหลังหวานขาวแลวเกิดฝนตก ก็ตองหวานใหม คือ ลงทุนหลายครั้งแตเก็บ
เกี่ยวผลผลิตไดครั้งเดียว ทําใหมีตนทุนสูง
4) กลุมแมบานขาดวัตถุดิบ / ราคาตนทุนสูง
5) กลุมแมบานตองอาศัยความรูจากเจาหนาที่ในการพัฒนาสินคา
6) เครื่องมือที่ใชหมดอายุการใชงาน
7) เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อผลผลิตที่สูงขึ้นมีราคาแพง ทําใหเปนหนี้
8) ภัยธรรมชาติ น้ําทวม โรคและแมลง
2. การตลาด กลุมแมบานจักสาน แปรรูป ไมมีตลาด สินคาขายไมออก
3. การบริหารงาน กลุมเกษตรกรประสบปญหาในเรือ่ งการถายโอนภาระกิจของทาง
ราชการยังไมคงที่/ไมชัดเจน ทําใหการของบประมาณสนับสนุนเกิดความขัดของ เชน
การซอมแซมคลองสงน้ํา เมื่อของบฯ ไดรบั คําตอบจาก อบต.วางบหมดแลว ใหกลุม
เกษตรกรชวยเหลือตัวเองไปกอน ทําใหทางกลุมขาดทุนเพราะ มีคาใชจา ยเพิ่มขึ้น มี
รายไดนอยเพราะเก็บคาน้ําไดนอย และถูกมองวาการบริหารไมมีประสิทธิภาพ
4. ขาดแหลงเงินทุนในการดําเนินการ
5. ขาดการสนับสนุนจากราชการ
สถานการณกลุมเกษตรกร และการทองเที่ยวเชิงเกษตร อําเภอลับแล
จุดแข็ง
1. สมาชิกใหความรวมมือในการรวมหุน ระดมทุน
2. กรรมการเขมแข็ง
3. โปรงใส ตรวจสอบได
4. แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
5. ทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้าํ ตกแมพนู และแหลงทองเที่ยวธรรมชาติมากมาย ที่พกั
6. สิ่งแวดลอม ตนไมมาก สดชื่น
จุดออน
1. ดําเนินการไมตอเนื่อง ระหวาง กลุม - กลุม กลุมเกษตรกร – หนวยงานราชการ
2. ขาดเงินทุน
3. สมาชิกบางคนขาดความรับผิดชอบ
4. กรรมการและสมาชิกขาดความรู และความเขาในการบริหารจัดการ
5. ปญหาขยะ
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ผลการดําเนินงาน
1. ผลผลิตของกลุม : ขาว ผลไม ลางสาด ทุเรียน เห็ดนางฟา เห็ดหอม หอมแดง การ
ทองเที่ยว
2. มีการรวมทุน
3. มีสมาชิกเพิ่ม
4. มีความสามัคคี
5. รับซื้อผลผลิตของเกษตรกร
6. มีการปรับปรุงพันธุพืชใหดีขนึ้ ตรงตามความตองการของผูบริโภค เชน พันธุขาวหา
พันธุที่ตานทานโรค/ทุเรียน ปรับปรุงและควรอนุรักษพนั ธุพื้นเมืองไวดวย จึงไมควร
โคนตนทิ้ง
7. มีกิจกรรมลดรายจาย เพิ่มรายได
8. ทําใหเปนที่รจู กั ของคนทั่วไป
9. มีรายไดเพิ่มขึน้ จากการทองเที่ยว
10. มีปนผลคืนใหสมาชิก
11. มีการแปรรูปผลผลิตทางกรเกษตร (OTOP)
12. ทําใหเกิดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปญหาและอุปสรรค
1. เกษตรกรไมสามารถกําหนดราคาสินคาเองได
2. ผลผลิตลนตลาด
3. คุณภาพสินคา
4. สมาชิกไมมีการรวมกลุมในการจําหนาย
5. ถูกกดราคา
6. ผลผลิตไมสามารถเก็บไวไดนาน เชน ขาวโพด
7. ขาดสถานที่ในการเก็บผลผลิต ไมมีที่วางเก็บผลไมเพื่อยืดอายุ
8. ขาดแหลงน้ําในการทําการเกษตรที่ถาวร อยูใกลลําน้ํานาน แตไมมีโอกาสใช
9. ภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวมภัยแลง น้ําทวมขัง ผลผลิตในนาขาวเสียหาย
10. ขาดงบประมาณในการสนับสนุน
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สถานการณกลุมเกษตรกรทําไร อําเภอทาปลา
จุดแข็ง
มีการรวมกลุมระดมหุน มีสมาชิกรวมกลุม 120 คน มีการถือหุนคนละ 50 บาทตอหุน
จุดออน
1. ขาดเงินทุนหมุนเวียน
2. คาใชจายในการทําเกษตรสูงขึ้น
3. สินคาพืชไรราคาต่ํา
ผลการดําเนินงาน
มีการรวมกลุม ไดรูจิตใจของสมาชิกในกลุม กลุมมีความเขาใจกันคอยชวยเหลือกัน และ
แบงปนผลประโยชนแกกัน ความสําเร็จของกลุม สมาชิกมีความพรอม มีรายไดเพิ่มขึ้น
ปญหาและอุปสรรค
เนื่องจากการอพยพยายถิ่นเพื่อการสรางเขื่อน ที่ดินทํากินลดลงไมมีเอกสารสิทธิ์
1. ขาดแหลงน้ําในการเกษตร พื้นที่ทําการเกษตรในที่สูง
2. ที่ทําการเกษตรมีนอย ถูกจํากัดจากนิคมลําน้ํานาน
3. ขาดความรูในการประกอบอาชีพการเกษตร
4. ขาดแหลงเงินไมเพียงพอ
5. “ถนนหนีน้ํา ไมไดน้ํา ทํานาบนหินผา 34 ปที่ผานมา ชาวทาปลาไดอะไร”
6. อําเภอทาปลาถูกอพยพ แตก็อยูอยางสงบไมเคยเรียกรองถึงแมจะตองเสียสละที่ดิน
ทํากินไป แตก็ไมเคยเรียกรองอะไร
7. มีน้ําอยูในแกว (เขื่อน) แตกินไมได
สถานการณกลุมแมบาน เกษตรกร อ.พิชยั
จุดแข็ง
1. สินคามีคุณภาพ ได อย. สะอาดถูกหลักอนามัย ไมใสสีและสารกันบูด
2. กลุมมีความตั้งใจในการทํางานอยางเขมแข็ง
3. ไดรับเงินทุนสนับสนุนจาก อบต. ประมาณ 50,000 บาทมาซื้อวัตถุดิบในพื้นที่
(ถั่วเหลือง) และเครื่องมือในการทําเตาเจีย้ ว
4. พรอมที่จะออกจําหนาย
5. มีวัตถุดิบในพืน้ ที่
6. มีการถือหุนในกลุม เชนกลุม แมบานเกษตร ต.ไรออย หุน ละ 10 บาทมีสมาชิก 40
คน ตั้งขึ้นในป 45
7. มีขาราชการฝายสงเสริมเปนพี่เลี้ยง
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8. มีการตรวจสอบบัญชี
9. มีการปนผลผูถือหุนและเฉลีย่ คืน
10. มีการประชุมกรรมการทุกเดือน
11. มีการเอื้ออาทรกับสมาชิก
12. คณะกรรมการมาจากแตละกลุม
จุดออน
1. บางหนวยงานสนับสนุนกลุมแมบานไมเทาที่ควรและไมตรงเปาหมาย เชนบาง
กลุมเขียนของบประมาณไปแตไมไดรับ เพราะแหลงทุนบอกวากลุมไมจริงจังโดย
ไมไดมาดูการทํางานของกลุม
2. ขาดเงินทุนหมุนเวียน
3. ขาดอุปกรณทที่ ันสมัยในการผลิต เชน เตาแกส
4. ขาดบรรจุภัณฑและฉลากไมสะดุดตาของผูบริโภค
5. ตลาดไมกวาง คือ มีตลาดเฉพาะในอําเภอ และหมูบาน
6. ขาดประสบการณ ความรู ใชการเรียนรูดว ยตัวเอง เชนการผลิตเตาเจี้ยวใชการ
ลองผิด ลองถูกไปเรื่อยๆ
กลุมไขเค็ม
กอตั้งขึ้นป พ.ศ. 2544 สมาชิก 43 คน เจอปญหาไขหวัดนก ทําใหขายไขเค็มไมได ปจจุบันเริ่ม
ฟนตัวขึน้ แตตอ งเจอกับไขหวัดนกรอบที่สอง
กลุมกลวยกวนเลิศรส
- ขาดวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย ปจจุบันใชฟน และใชแรงงานคนในการผลิตทุกขั้นตอน สถาน
ที่คับแคบ ไมไดรับเงินสนับสนุนเมื่อรองขอ
- ทํากันเปนอาชีพจริงจัง และจางนักเรียนมาชวยหอในวันเสาร-อาทิตย
- เขารวมประชุม สัมมนา เวทีประชาคมตลอด
- ไดรับตรา อย.
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สถานการณกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา
การกอตั้ง
จัดตั้งกลุมมา 8 ปโดยศูนยสงน้ําดวยไฟฟา จ.อุตรดิตถ ปจจุบันมีทุน ประมาณ 100,000
บาท ปลอยปุยใหเกษตรกร แตโครงการปุยปลอดดอกเบี้ยไดยุติลงแลว มีคณะกรรมการดําเนินการโดย
การเลือกตั้งจากสมาชิก
ลักษณะการทวงหนี้ โดยการประจาน และขูจะตัดน้ํา
จุดแข็ง
มีการรวมกลุมดวยความสมัครใจจากสมาชิก การระดมหุน ธุรกิจรวมกัน กลุมมีรายได
จุดออน
1. พื้นที่เปนที่สูงบางกลุมจึงตองใชน้ําในปริมาณมาก
2. สมาชิกในกลุม ไมคอยใหความรวมมือเทาที่ควร
3. ขาดแหลงทุน ดอกเบี้ยต่ํา หรือปลอดดอกเบี้ย
4. คากระแสไฟแพงเกินไป กลุม เกษตรกรมีกาํ ไรนอย
5. สมาชิกปลูกขาวอยางเดียวเพราะขาดแคลนแรงงาน
6. ขาดอุปกรณทที่ ันสมัย
ผลการดําเนินงาน
1. มีการใหบริการน้ําแกสมาชิก เพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. มีการจัดหาปุยใหกับสมาชิก ในรูปแบบใหยืมเงินซื้อกอน เปนการบริการทีเพิ่มขึ้น
จากเดิมที่ใหบริการน้ําอยางเดียว ทําใหกลุมมีความกาวหนาดานการบริการ กลุมและ
สมาชิกไดรับผลประโยชนรวมกัน บางกลุมมีที่ดินจากการทําธุรกิจ มีลานขาว เครื่อง
ชั่ง และมีการจัดตั้คณะกรรมการกลุม บางกลุมยังไมมี
ปญหาและอุปสรรค
รายไดจากการใหบริการน้ําจัดเก็บไมไดตามเปาหมาย ขาดแหลงเงินทุน โครงการปุย
ปลอดดอกเบี้ย บางกลุมเครื่องสูบน้ําไมเพียงพอที่จะใหบริการน้ําแกสมาชิกไมทั่วถึง พอถายโอนเขา
อบต.การบํารุงซอมแซมเครื่องสงน้ําลาชา งบประมาณไมเพียงพอในการซอมแซม
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สถานการณกลุมเกษตรกร
จุดแข็ง
มีคณะกรรมการและสมาชิก
จุดออน
1. ขาดความพรอม สมาชิก/กรรมการตองทํางานหาเลี้ยงครอบครัว
2. สมาชิกขาดความรู
3. สมาชิกไมคอยเขารวมระชุม
4. ขาดเงินหมุนเวียน ทําใหกลุมไมมีความเขมแข็ง
ผลการดําเนินงาน
1. มีการรวมมือในการเสนอแนวทางการพัฒนากลุมใหมีศกั ยภาพ
2. มีความสําเร็จพอสมควรในการผลิตปุยชีวภาพ เชน ผลิตปุยชีวภาพ มาใชในการทํา
สวน ทํานา
3. สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานของกลุม เชนไดความรู และฝกอาชีพ ทํา
ใหมีรายไดมีรายไดเพิ่มขึ้น
ปญหาและอุปสรรค
1. ขาดเงินทุนหมุนเวียน
2. สมาชิกไดรับไดรับความรูและเขาใจในการอบรม สวนมากรูไมจริวหรือไมไดนํา
ความรูไปใชประโยชน
3. ผลผลิตราคาตกต่ําไมไดรับความเปนธรรมแมจะใชปุยชีวภาพก็ชว ยไมไดมากนัก
4. เครือขายองคกรชุมชนเมืองอุตรดิตถ องคกรนํารอง 17 จังหวัดภาคเหนือ มีการออม
เพื่อกู และที่อยูอาศัย สวัสดิการวันละ 1 บาท ถาปวยเบิกได 2 ครั้ง/ป ฌาปนกิจ 3,000
บาท มีสมาชิก 800 กวาคน สํานักงานประสานงานที่วดั กลาง
การรวมตัวเปนเครือขายองคกรชุมชนและภาคีการรวมมือในทองถิ่น
ตารางที่ 15 องคกรภาคเอกชน จําแนกตามประเภท
ลําดับ
1
2
3
4

ประเภท
มูลนิธิ
สมาคม
ชมรม
สโมสร

จํานวน
33
9
7
4

ลําดับ
5
6
รวม

ประเภท
หอการคา
อื่นๆ

จํานวน
1
1
55
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การรวมตัวเปนเครือขายองคกรชุมชนและภาคีการรวมมือในทองถิ่น เปนการพัฒนาแบบครบ
วงจรทั้งเมืองภายใตโครงการ “อุตรดิตถ เมืองงาม” หรือเมืองนาอยู ซึ่งการพัฒนาชุมชนแออัดใหชาว
ชุมชน ที่มีอยูที่อาศัยที่มั่นคง มีสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมที่ดี สามารถอยูรวมกับเมืองไดอยาง
พึ่งพาตนเอง เปนหนึ่งในโครงการ “เมืองงาม”
เพื่อใหเกิดการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย องคกรชุมชนในเมืองอุตรดิตถจึงไดรวมตัวกันเปน
“เครือขาย” โดยมีการดําเนินกิจกรรมกันอยางตอเนื่องในดานตาง ๆคือ
1) การออมทรั พ ย โดยสนั บ สนุ น ให ทุ ก ชุ ม ชนที่ มี ป ญ หาด า นที่ อ ยู อ าศั ย มีก ารออมทรั พ ย
รวมกันแลวเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย รวมทั้งไดมีการนํากิจกรรมเรื่องการออมรายวันไปดําเนินการตาง
ๆ ในหลายชุมชน เชน ชุมชนหลังรพช. ชุมชนเจริญธรรม เกษมราษฎร เปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวา
การออมทรัพยของชุมชนเมืองอุตรดิตถมีความเขมแข็งและมีความเปนปกแผนอยางมาก เปนการใช
เรื่องการพัฒนาที่อยูอาศัยเปนเครื่องมือในการแกปญหาเรื่องการออมทรัพยที่เคยเกิดขึ้นในอดีตใหกลับ
ฟนขึ้นมาอีกครั้ง
2) การจัดทําโครงการสวัสดิการชุมชนซิฟเมนู 5 โครงการสนับสนุนดานสวัสดิการแกผู
ยากลําบากในภาวะวิกฤติ ซึ่งในสวนของชุมชนเมืองอุตรดิตถไดรับการจัดสรรงบประมาณ 2,120,294
ลานบาท ซึ่งการรวมกันดําเนินการ SIF 5 ครั้งนี้เปนการใหองคกรชุมชนไดรวมกันทํางานดาน
สวั ส ดิ ก ารอย า งคึ ก คั ก มี ก ารสํ า รวจผู เ ดื อ ดร อ นและกํ า หนดหลั ก เกณฑ ต า ง ๆ ร ว มกั น จนเกิ ด
ประสบการณและความชํานาญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งไดนําไปสูการทํางานรวมกันดานสวัสดิการ
อยางตอเนื่อง
3) การออมรายวัน นอกจากการดําเนินโครงการมิยาซาวา 250 ลาน โครงการซิฟเมนู 5 แลว
ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งกลุมออมทรัพยไดรับผลกระทบอยางมากนี้ ชาวชุมชนเมืองอุตรดิตถยังได
นํารูปแบบของการออมรายวัน ซึ่งเปนการออมที่สอดคลองกับชีวิตและรายไดของชาวชุมชนที่มีรายได
เปนรายวันอีกดวย
การออมรายวันนี้ นอกจากทําใหชาวบานผูเดือนรอนกูยืมไปใชหมุนเวียนในการประกอบ
อาชีพไดวันตอวันแลว สมาชิกยังสามารถกูยืมไปเพื่อปลดหนี้นอกระบบ ทําใหเงินหมุนเวียนมากขึ้น
และ สงผลถึงกลุมออมทรัพยรายเดือนปกติใหมีสภาพคลองเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการดําเนินงานทําใหเกิดกลุม
ออมรายวันเกิดขึ้นในหลายชุมชน
องคกรภาคประชาชนในเมืองที่มีกิจกรรมเดนชัดมาก คือกลุมออมทรัพยชุมชนเจริญธรรม ซึ่ง
รายละเอียดมีดังนี้
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กลุมออมทรัพยชุมชนเจริญธรรม (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 2547)
ชาวบานกลุมนี้มีจํานวนประมาณ 30 กวาครอบครัว เปนกลุมที่ยากจนของชุมชน มีอาชีพ
รับจางทั่วไป ถีบสามลอ หรือเข็นของขายเล็กๆ นอยๆ มีรายไดเปนรายวันและไมแนนอน มีฐานะ
ยากจน บานเรือนอยูบริเวณริมคลองโพธิ์ ในฤดูน้ําหลากกระแสน้ําไหลเชี่ยวรุนแรงและเออทวมบาน
ราษฎร อีกทั้งบานก็อยูในสภาพทรุดโทรม จึงไดรวมตัวกันตั้งกลุมออมทรัพยขึ้นในป 2541 เพื่อใชเปน
เงินทุนในการสรางบาน โดยการสนับสนุนสงเสริมของสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง (สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน) ในลักษณะของการออมเปนรายวัน ซึ่งเปนการออมทรัพยที่สอดคลองกับสภาพชาว
ชุมชนที่มีรายไดเปนรายวันสามารถออมไดทุกวันในจํานวนที่ไมมากนักตั้งแตหนึ่งบาทขึ้นไป
กลุมออมทรัพยชุมชนเจริญธรรม มีอยู 2 ประเภท คือ ประเภทแรกเปนการออมวันละ 5
บาท เพื่อการกูยืมไปลงทุนประกอบอาชีพโดยใหสมาชิกรวมกันเปนกลุมยอยกลุมละ 4-5 คน หากมี
ความจําเปนตองใชเงินเพื่อประกอบอาชีพหรือความจําเปนในชีวิตประจําวัน ก็รวมกันกูในนามกลุม
ยอย จะมีการค้ําประกันกันเอง ตอนชําระเงินกูก็ติดตามกันเองภายในกลุม ซึ่งการชําระคืน จะคืนกัน
เปนรายวันเชนกัน เรียกงายๆ วากูเร็วคืนเร็ว จํานวนเงินที่กูก็ไมมากมายอะไร ครั้งละประมาณหาพัน
บาท ตามแตความจําเปนจริง ๆ ซึ่งสวนใหญนําไปหมุนเวียน คาขายประจําวัน
ประเภทที่ 2 เปนการออมเพื่อการสรางบานวันละ 15 บาท เงินกอนนี้จะไมมีการใหสมาชิก
กูยืม จะสะสมไวเพื่อการสรางบานเทานั้น การกําหนดจํานวนเงินออมเพื่อการสรางบานนั้นไดจัดทํา
โครงการเพื่อขอใชสินเชื่อจากสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง ในนามกลุมออมทรัพยชุมชนเจริญธรรม
คิดเฉลี่ยแลวแตละครอบครัวจะตองผอนชําระเดือนละ 450 บาท หรือวันละ 15 บาท สมาชิกจึงตกลง
ออมเงินประเภทนี้กันวันละ 15 บาท สําหรับที่ดินที่ใชสรางบานนั้นไดเจรจากับทางวัดพระแทนขอใช
ที่ดินวัดในการสรางบาน การสรางบานก็จะมีการลงแขกทําเองทั้งหมด โดยสถาปนิกชุมชนคอยให
คําแนะนําดานเทคนิค ซึ่งวัสดุบางสวนสามารถนําของเดิมมาใชได ทําใหราคาบานถูกกวาที่ประมาณ
การไวแตตน
สถานภาพและบทบาทที่มีตอสมาชิก / ชุมชน
การดําเนินงานดานการสงเสริมการออมและการใหสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพของประชาชน
ผูดอยโอกาสทั้งในชุมชนเมืองและชนบท โดยบทบาทของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และโดยการริเริ่มสรางสรรคของประชาชนเอง เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานตาง ๆ
ที่จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาจากระดับฐานรากของสังคม
อุดมการณขอหนึ่งของการรวมกลุมชาวชนบท คือ การพัฒนาคน แนวความคิดนี้ตองการให
สมาชิ ก ของกลุ ม มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมต า ง ๆ ตลอดจนกระบวนการตั ด สิ น ใจของกลุ ม แต โ ดย
ขอเท็จจริงกลุมสวนใหญที่ประสบความสําเร็จจะเกิดจากผูนําและกรรมการเพียงไมกี่คน การที่กลุมมี
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สมาชิก จํ า นวนเพิ่มขึ้ น ก็เ พราะเขาเหลานั้น ตอ งการพึ่ง พาความสามารถพิ เ ศษของผูนํา เพื่อ ให เ กิ ด
ประโยชนทางการเงินแตตนเอง เพราะสมาชิกขาดความสามารถในการทําธุรกิจ
การมีสวนรวมที่จะมีผลตอความสําเร็จของกลุมจึงไมใชการมีสวนรวมในงานทุกดานของ
สมาชิกทุกคน เพราะสมาชิกสวนใหญไมมีเวลาพอที่จะรวมงานทุกอยาง แตความผูกพันของกรรมการ
และสมาชิกที่มีตอกิจกรรมของกลุมจะเปนตัวแปรสําคัญ ที่ทําใหกลุมสรางระบบการบริหารที่โปรงใส
และตรวจสอบได
การเชื่อมโยงธุรกิจ
ศักยภาพในการจัดการ การอยูรวมกันของชาวบาน ยังมีขอจํากัดในระดับและขอบเขตที่กวาง
ขึ้น การรวมกันคิดหาทางแกไขปญหา หรือการจัดการอยูรวมกันในระดับที่กวางกวาขอบเขตของ
หมู บ า นหรื อ กลุ ม การจั ด การในระดั บ กว า งนี้ เ ป น เรื่ อ งยาก เนื่ อ งจากชาวบ า นยั ง มองไม เ ห็ น ความ
เชื่อมโยง ความรวมมือของสังคมในระดับที่กวางขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะชาวบานมีชีวิตที่ตางคนตางอยู ซ้ํา
ยังประสบความยากจนและสวนใหญยังคงกังวลกับการชวยเหลือตนเองใหหลุดพนจากภาวะปญหาทาง
เศรษฐกิจเฉพาะหนา ทําใหขาดการวิเคราะหเชื่อมโยงถึงสาเหตุและแนวทางการแกปญหาเศรษฐกิจของ
ตนเองกับปญหาของสวนรวม การแกปญหามุงไปที่ตางคนตางทํา
หนวยงานหลักที่สนับสนุนองคกรชุมชน ไดดําเนินการสรางเครือขาย แตก็เปนเครือขายใน
แนวตั้ง (เชน กรมสหกรณ) หรือเครือขายที่มีกิจกรรมคลายกันอยูในพื้นที่เดียวกัน อยางไรก็ตาม
ปจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนไดจัดตั้งศูนยประสานงานองคกรชุมชน (ศอช.) ที่มีฐานความคิดมาจาก
“เครือขาย” ทําหนาที่เปนศูนยกลางประสานการทํางานและระดมความรวมมือระหวางผูนํา กลุม
องคกรที่มีอยูในชุมชน ในลักษณะพหุภาคี แตเนื่องจากเพิ่งเริ่มกอตั้ง จึงยังไมเห็นผลงานเปนรูปธรรม
นัก ในภาพรวมแลว ยังไมมีการสอดประสานในการเชื่อมโยงธุรกิจ ยังอยูในสภาพตางคนตางทํา ใน
พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ กรณีที่เปนรูปธรรมไดดําเนินการโดยชุมชน

บทที่ 2
บทสังเคราะหขอมูลคนจนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ

สถานการณทะเบียนคนจน
จังหวัดอุตรดิตถ มีผูจดทะเบียนตามนโยบายการแกไขปญหาสังคมและความยากจน รวม
ทั้งสิ้น 72,227 คน คิดเปนรอยละ 14.89 ของประชากรทั้งจังหวัด ปญหาที่สัมพันธกับความยากจนมีรวม
105,650 ปญหา แยกตามระดับความถี่ทผี่ ูลงทะเบียนระบุไวดังนี้ (ตารางที่ 16)
ตารางที่ 16 จํานวนปญหาสําคัญตามลําดับ
ที่
ปญหา
จํานวนปญหา คิดเปนรอยละ
1
ปญหาหนี้สิน
42,068
39.82
2
ปญหาที่ดินทํากิน
40,878
38.69
3
ปญหาที่อยูอาศัย
11,526
10.91
4
ปญหาชวยเหลือเด็กนักเรียนใหมีงานทํา
2,973
2.81
5
ปญหาถูกหลอกลวง
669
0.63
6
ปญหาผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
43
0.04
7
ปญหาคนเรรอน
26
0.03
8
ปญหาอื่นๆ
7,467
7.07
ที่มา : ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดอุตรดิตถ (มกราคม 2549)
เมื่อพิจารณาตามแบบรายงานการกลั่นกรองขอมูลตามตารางที่ 16
หลังจากไดผานการ
ตรวจสอบและรับรองจากเวมีประชาคมในแตละตําบลรวมทั้งเปดโอกาสใหผูจดทะเบียนแสดงความ
ประสงคขอรับความชวยเหลือ (Need) ไมประสงคขอรับความชวยเหลือ (No want) และใหรายที่ตกคาง
มาจดทะเบียนเพิ่ม พบวาในภาพรวมมีผูจดทะเบียน ทุกประเภททั้งสิ้น 105,650 คน ปญหาที่ตองการ
ความชวยเหลือจํานวน 75,882 ปญหา คิดเปนรอยละ 71.82 ของปญหาที่ลงทะเบียนทั้งหมด จํานวนของ
ผูจดทะเบียนประเภทหนี้สินภาคประชาชน จํานวน 42,068 คน มากที่สุด รองลงมาไดแกประเภทที่ดิน
ทํากินจํานวน 40,878 คน และปญหาประเภทที่อยูอาศัยจํานวน 11,526 คน
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ตารางที่ 17 การกลั่นกรองผูจดทะเบียนปญหาความยากจน
ที่

ปญหา

ผูลงทะเบียน
ทั้งหมด
(ราย)

ไมประสงครับความ
ชวยเหลือ(want)
(ราย)

ตองการความ
ชวยเหลือ (need)
(ราย)

1
2
3
4
5
6
7
8

ปญหาหนี้สิน
ปญหาที่ดินทํากิน
ปญหาที่อยูอาศัย
ปญหาชวยเหลือเด็กนักเรียนใหมีงานทํา
ปญหาถูกหลอกลวง
ปญหาผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
ปญหาคนเรรอน
ปญหาอื่นๆ

42,068
40,878
11,526
2,973
669
43
26
7,467

12,391
12,293
3,263
778
166
12
2
863

29,277
28,585
8,263
2,195
503
31
24
6,604

เนื่องจากปญหาที่ตองการความชวยเหลือมากที่สุดไดแก ปญหาหนี้สิน และปญหาที่ดินทํากิน
ตลอดจนที่อยูอาศัย ซึ่งเปนเปาหมายหลักของการรวมกลุมสหกรณ ดังนั้นจึงตรวจสอบสมาชิกของ
สหกรณที่ขึ้นทะเบียน ขอมูลจากตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดของจํานวนผูขึ้นทะเบียนจําแนกตาม
ปญหาดังนี้
ตารางที่ 18 จํานวนสมาชิกสหกรณที่ขึ้นทะเบียนคนยากจน จังหวัดอุตรดิตถ (ณ วันที่ 21 มีนาคม 2549)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อสหกรณ
สหกรณการเกษตรเมืองอุตรดิตถ จํากัด
สหกรณการเกษตรน้ําปาด จํากัด
สหกรณการเกษตร กรป.กลาง นพค. อุตรดิตถ จํากัด
สหกรณการเกษตรนิคมฯ ลําน้ํานาน จํากัด
สหกรณนิคมชัยพัฒนาจํากัด
สหกรณนิคมฟากทา จํากัด
สหกรณการเกษตรทองแสนขัน จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองตรอน จํากัด
สหกรณการเกษตรพิชัย จํากัด
สหกรณการเกษตรฟากทา จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองลับแล จํากัด
สหกรณการเกษตรบานโคก จํากัด

ที่มา : สหกรณจังหวัดอุตรดิตถ 2549

จํานวน (ราย)
124
16
2
11
28
45
16
44
27
42
29
17

ปญหาดาน
หนี้สิน
หนี้สิน,ที่ดินทํากิน
หนี้สิน
หนี้สิน
หนี้สิน,ที่ดินทํากิน
หนี้สิน,ที่ดินทํากิน
หนี้สิน,ที่ดินทํากิน
หนี้สิน,ที่ดินทํากิน
หนี้สิน,ที่ดินทํากิน
หนี้สิน,ที่ดินทํากิน
หนี้สิน
หนี้สิน,ที่ดินทํากิน
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ขอมูลแสดงจํานวนสมาชิกสหกรณสวนใหญที่มีปญหาหนี้สินและที่ดินทํากิน สวนที่มีปญหา
เฉพาะหนี้สิน ไดแก สมาชิกของสหกรณการเกษตรเมืองอุตรดิตถ จํากัด สหกรณการเกษตรลับแล
สหกรณการเกษตรนิคมฯลําน้ํานาน จํากัด และสหกรณการเกษตร กรป.กลาง นพค.อุตรดิตถ จํากัด
ปญหาทั้ง 8 ประเภท หนวยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะสวนราชการในระดับอําเภอไดจัด
คาราวานแกจน โดยออกคําสั่ง ศตจ.อต.ที่ 2537/2548 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2548 จัดองคกรการบริหารเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานคารานแกจน โดยแบงออกเปน 6 ฝาย ไดแก
1. ฝายปฏิบัติการแกไขปญหาดานหนี้สินภาคประชาชน
1.1 รองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ (1)
ประธาน
1.2 คลังจังหวัดอุตรดิตถ
กรรมการ/เลขานุการ
2. ฝายปฏิบัติการแกปญหาดานที่ทํากิน
2.1 รองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ (1)
ประธาน
2.2 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ
กรรมการ/เลขานุการ
3. ฝายปฏิบัติการแกปญหาดานที่อยูอาศัย
3.1 ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ
ประธาน
3.2 พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย กรรมการ/เลขานุการ
4. ฝายปฏิบัติการแกไขปญหาดานการเกษตร
4.1 รองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ (2)
ประธาน
4.2 เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ
กรรมการ/เลขานุการ
5. ฝายปฏิบัติการแกไขปญหาดานแรงงานและสวัสดิการสังคม
5.1 รองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ (1)
ประธาน
5.2 จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ
กรรมการ/เลขานุการ
6. ฝายติดตามและประเมินผล
6.1 หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ
ประธาน
6.2 หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ
กรรมการ/เลขานุการ
ใหแตละฝายรับผิดชอบเจรจา แนะนําและใหความชวยเหลือแกผูจดทะเบียนแตละราย ใช
วิ ธีก ารสั ม ภาษณ เ ก็บข อมู ล ปญ หา สาเหตุ แนวทางแก ไ ขแลว ส งต อ ไปยังหนว ยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวของอาทิ สถานศึกษา/ฝกอาชีพ ธนาคาร ฯลฯ จนกระทั่งแตละรายไดรับการชวยเหลือ พื้นฐาน
แนวคิด คือ เศรษฐกิจพอเพียง เนนการพึ่งพาศักยภาพของตนเองกอนเปนเบื้องตน

54
ผลของการชวยเหลือในภาพรวม ขอมูลจากตารางที่ 19 แสดงความชวยเหลือที่เสร็จสมบูรณ
แลวคิดเปนรอยละ 100 ไดแกปญหาคนเรรอน รองลงมาไดแก ปญหาการมีงานทําของนักเรียนนักศึกษา
ปญหาอาชีพผิดกฎหมาย (รอยละ 99.5 และ 93.5 ตามลําดับ) สวนปญหาหนี้สินภาคประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือแลวคิดเปนรอยละ 70.7 แตปญหาที่ดินทํากิน ไดรับการชวยเหลือแลวคิดเปนรอยละ 13.8
เทานั้น
ตารางที่ 19 ผลของการชวยเหลือ
ชวยเหลือเสร็จ
ผูลงทะเบียนที่ตองการ
สมบูรณแลว
ความชวยเหลือ (Need)
(ราย)
(ราย)
1
ที่ดินทํากิน
28,585
3,955
2
คนเรรอน
24
24
3
อาชีพผิดกฎหมาย
31
29
4
นักเรียน/นักศึกษามีงานทํา
2,195
2,184
5
ถูกหลอกลวง
503
212
6
หนี้สินภาคประชาชน
29,677
21,006
7
ที่อยูอาศัย
8,263
807
8
อื่นๆ
6,604
1,504
รวม
75,882
29,721
ที่มา : ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน จังหวัดอุตรดิตถ (มกราคม 2549)
ที่

ประเภทปญหา

คิดเปน
รอยละ
13.84
100
93.55
99.50
42.15
70.78
9.77
22.77
39.17

รายละเอียดขอมูลจากตารางที่ 20 – 22 พบวา ประเภทปญหาคนเรรอน ปญหาการประกอบ
อาชีพผิดกฎหมาย ปญหาหนี้สินภาคประชาชน ที่เปนหนี้นอกระบบ ไดรับการชวยเหลือแลวทั้ง 6,807
ราย ยังคงเหลือ หนี้ในระบบที่ไดรับการชวยเหลือแลว 14,237 ราย อยูระหวางการใหความชวยเหลือ
7,161 ราย และยังไมไดรับการชวยเหลือ 1,472 ราย โดยฝายปฏิบัติการไดสงตอมาที่สํานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดอุตรดิตถ เปดโตะเจรจาระหวางผูจดทะเบียนกับเจาหนาที่ของ ธ.ก.ส. พบวาในรายที่เปนลูกคา
ธ.ก.ส. ที่หลังจากจดทะเบียนแลวไดมาชําระหนี้หรือปรับโครงสรางหนี้ และไมมาเจรจาตามตารางที่ 21
ดําเนินการยุติจํานวนทั้งสิ้น 13,609 ราย
นอกจากนั้น สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ ไดกําหนดเปาหมายที่จะยกระดับรายได
ในป 2549 ตามตารางที่ 23 แยกเปนครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ 1,203 บาท/คน/เดือน
จํานวน 593 ราย และครัวเรือนยากจนที่มีรายไดไมต่ํากวา 20,000 บาท/คน/ป จํานวน 1,771 ราย โดยมี
กิจกรรมสนับสนุนตามยุทธศาสตรกรมฯ ป 2549 แยกเปนระดับจังหวัด 3 โครงการ 3 รุน ระดับอําเภอ
5 โครงการ 36 รุน มีวัตถุประสงคเพื่อจะพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนในการสราง กลยุทธการบริหาร
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จัดการแกไขปญหาความยากจน สงเสริมยกระดับรายไดครัวเรือน โดยใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการกองทุนชุมชน เผยแพรขอมูลผลิตผลสินคาชุมชนบนอินเตอรเนต พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนและขยายผลนักพัฒนาชุมชน
ในระดับหมูบานไดมีโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน (SML) สนับสนุน จํานวน 617
หมูบาน/ชุมชน แบงเปน ขนาดเล็ก (S) จํานวน 196 หมูบาน ขนาดกลาง (M) จํานวน 296 หมูบาน
ขนาดใหญ (L) จํานวน 125 หมูบาน คิดเปนจํานวนทั้งสิ้น 150,079,082.60 บาท (กรมการพัฒนาชุมชน
2549)
สําหรับประเภทปญหาที่ดินทํากินไดมอบเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 จํานวน 2,857 ราย พื้นที่ 27,597
ไร และจัดสรรที่สาธารณะประโยชนจํานวน 400 ไร (ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน
จังหวัดอุตรดิตถ 2549)
และยังมีตําบลตนแบบที่ไ ดรับการสนับสนุน จากมหาวิทยาลั ยราชภั ฎอุตรดิตถ และสกว.
ดําเนินโครงการวิจัยจัดทําแผนชีวิตและขอเสนอภาคประชาชนดานการจัดการปจจัยการผลิตในตําบล
ตนแบบ 9 อําเภอ 14 หมูบาน โดยเนนการแกปญหา 3 ดาน คือ การแกไขปญหาที่ดินทํากิน การแกไข
ปญหาที่อยูอาศัย และการแกไขปญหาสงเสริมอาชีพและการมีงานทํา ดวยการใหแตละตําบลสํารวจ
บัญชีรายรับรายจายของครัวเรือนประมาณ 1,000 ครัวเรือนตอตําบล พบวามีรายจายมากกวา 700 ลาน
บาท ซึ่งแตละตําบลไดจัดทําแนวทางขอเสนอตอผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถและคณะ CEO จังหวัด
แลว
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ตารางที่ 20 การกลั่นกรองขอมูลผูจดทะเบียนปญหาสังคมและความยากจนจังหวัดอุตรดิตถ
ที่

1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
7
8

(1)
ประเภทปญหา

ที่ดินทํากิน
ไมมีที่ดินทํากิน
มีที่ดินทํากินแตไมเพียงพอ
มีที่ดินทํากินแตไมมีเอกสารสิทธิ์
คนเรรอน
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
นร./นศ. มีรายได อาชีพเหมาะสม
การถูกหลอกลวง
หนี้สินภาคประชาชน
ที่อยูอาศัย
ดานอื่นๆ
รวม

(2)
ผลการกลั่นกรอง (Verify)
จํานวนผูจดทะเบียน ผูไมประสงคขอรับ
ผูตองการความ
ทั้งหมด
ชวยเหลือ (Need)
ความชวยเหลือ
(Want)
(3)
(4)
(5)
(6)
(ราย)
ราย
รอยละ
ราย
รอยละ
40,878
12,293 30.07 28,585 69.93
11,782
2,772
23.53
9,010
76.47
10,897
4,882
44.80
6,015
55.20
18,199
4,639
25.49 13,560 74.51
26
2
7.69
24
92.31
43
12
27.91
31
72.09
2,973
778
26.17
2,195
73.83
669
166
24.81
503
75.19
42,068
12,391 29.45 29,677 70.55
11,526
3,263
28.31
8,263
71.69
7,467
863
11.56
6,604
88.44
105,650
29,768 28.18 75,882 71.82

ที่มา : ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน จังหวัดอุตรดิตถ (มกราคม 2549)

ผลการใหความชวยเหลือ
อยูระหวางใหการ
ยังไมไดรับความ
ไดรับความ
ชวยเหลือ
ชวยเหลือ
ชวยเหลือเสร็จ
สมบูรณ
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
ราย
รอยละ
ราย
รอยละ
ราย
รอยละ
3,986
13.94 12,545 43.89 12,054 42.17
980
10.88
4,710
52.28
3,320
36.85
781
12.98
2,574
42.79
2,660
44.22
2,225
16.41
5,261
38.80
6,074
44.79
24
100.00
0
0.00
0
0
29
93.55
2
6.45
0
0
2,184
99.50
0
0.00
11
0.50
215
42.74
278
55.27
10
1.99
21,044 70.91 7ล161 24.13
1,472
4.96
844
10.21
4,716
57.07
2,703
32.71
1,525
23.09
4,975
75.33
104
1.57
29,851 39.34 29,677 39.11 16,354 21.55
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ตารางที่ 21 ผลการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน (หนี้ในระบบ)
สาขา

อุตรดิตถ
ลับแล
ตรอน
น้ําปาด
พิชัย
ฟากทา
รวม

จํานวน
ลูกหนี้
ในระบบ
(ราย)
3,655
2,344
3,453
2,214
1,951
1,758
15,375

ไม
ดําเนินการ
ตอ
2,362
1,940
3,176
1,679
1,328
485
10,970

กรณียุติ
ลูกหนี้
ชําระหนี้
ไมมา
เสร็จ
613
314
28
313
146
613
2027

65
6
14
137
63
2
287

ที่มา : สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุตรดิตถ (ตุลาคม 2548)

อื่นๆ

13
0
5
8
25
0
51

ผลการเจรจา
กรณีดําเนินการตอ
ขยายเวลาชําระ ปรับปรุง
ทบทวน
หนี้
โครงสรางหนี้ กําหนดชําระ
287
0
37
36
8
283
651

221
0
61
20
270
5
577

2
0
0
1
43
225
271

อื่นๆ

32
0
83
0
25
609
749

รวมลูกหนี้ที่ คงเหลือลูกหนี้ % การ
ดําเนินการยุติ ที่ธนาคารตอง ดําเนินงาน
ดําเนินการตอ
3,113
2,344
3,273
2,157
1,606
1,116
13,609

542
180
57
345
642
1,766

85.2
100.0
94.8
97.4
82.3
63.5
88.5
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ตารางที่ 22 ความกาวหนาการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน (เฉพาะหนี้นอกระบบ) ศตจ. จ. อุตรดิตถ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ศตจ. อําเภอ

เมืองอุตรดิตถ
พิชัย
ลับแล
ทาปลา
ตรอน
ทองแสนขัน
น้ําปาด
ฟากทา
บานโคก
รวม

เปาหมาย (ใน สย. 6)
มูลหนี้
จํานวน
(บาท)
ปญหา
(ราย)
2,345
2,039
1,074
437
432
302
812
356
261
8,058

182,752,374
174,402,315
46,629,200
30,930,591
37,653,421.34
18,204,617
33,417,410
26,286,184
24,998,700
575,274,812.34

การตั้ง
คณะทํา
งาน
(คณะ)
7
11
3
1
2
4
6
3
4

ปญหา

ผลการดําเนินการ
การเจรจาประนอมหนี้
ยุติ
ยังไมยุติ
มูลหนี้ (บาท) ปญหา มูลหนี้(บาท) ปญหา

รวม
มูลหนี้ (บาท)

2,336
2,039
1,074
384
432
294
791
356
261
7,967

179,346,369
175,067,755
46,629,200
26,374,304
37,653,421.34
17,372,617
31,775,410
26,286,184
24,998,700
565,503,960.34

182,752,374
175,067,755
46,629,200
30,930,591
37,653,421.34
18,204,617
33,417,410
26,286,184
24,998,700
575,940,252.34

ที่มา : ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน จังหวัดอุตรดิตถ (สิงหาคม 2547)

9
0
0
53
0
8
21
0
0
91

3,406,005
0
0
4,556,287
0
832,000
1,642,000
0
0
10,436,292

2,345
2,039
1,074
437
432
302
812
356
261
8,058

ยังไมเจรจา

ปญหา มูลหนี้ (บาท)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ตารางที่ 23 เปาหมายครัวเรือนที่จะตองยกระดับรายไดในป 2549 ของจังหวัดอุตรดิตถ
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อําเภอ

เมืองอุตรดิตถ
ลับแล
ทาปลา
พิชัย
ตรอน
ทองแสนขัน
บานโคก
ฟากทา
น้ําปาด
รวม

ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน 2549

ครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ํากวา
1,230 บาท/คน/เดือน
ชองที่ 1
จํานวน
เปาหมาย
54
54
227
114
161
84
282
138
94
47
68
34
32
20
34
20
163
82
1,115
593

ครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ํากวา
20,000 บาท/คน/ป
ชองที่ 2
จํานวน
เปาหมาย
95
41
465
233
384
195
1,007
505
269
135
369
185
267
135
61
27
624
315
3,541
1,771
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ตารางที่ 24 รายชื่อหมูบานตนแบบ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

อําเภอ
เมืองอุตรดิตถ
ลับแล
พิชัย
ตรอน
ตรอน
ตรอน
ทองแสนขัน
ทาปลา
ทาปลา
ทาปลา
ทาปลา
น้ําปาด
ฟากทา
บานโคก

ชื่อบาน
ยางจุม
หวยไร
ปากะพี้
หาดสองแคว
หาดสองแคว
แหลมคูณ
หนองกอก
หวยสีเสียด
เนินสูง
ผาลาด
ตีนคอย
ตนมวง
โพนดู
มวงเจ็ดตน

หมูบานตนแบบ
หมูที่
3
5
4
2
3
5
7
12
5
7
2
4
2
2

ตําบล
วังดิน
ทุงยั้ง
ทามะเฟอง
หาดสองแคว
หาดสองแคว
หาดสองแคว
ปาคาย
ผาเลือด
จริม
น้ําหมัน
หาดลา
เดนเหล็ก
สองคอน
มวงเจ็ดตน
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แหลงขอมูล/ วิธีการเก็บขอมูล
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถเก็บขอมูลจากสํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ สํานักงาน
สหกรณจังหวัดอุตรดิตถ สหกรณจดทะเบียนและสหกรณภาคประชาชนในอําเภอตรอนและอําเภอ
ทองแสนขัน
ตารางที่ 25 การวิเคราะหขอมูลคนจนจดทะเบียนตัวเลขสิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2548
รายการ
ประชากรในจังหวัด
237,561 คน
ผูจดทะเบียนคนจนในจังหวัด
- แบงตามพื้นที่
- แบงปญหาความยากจน

จํานวนคนจนจดทะเบียน
69,996
69,996
9 อําเภอ
8 ปญหา

คารอยละ
100.00

1,932
1,552
380
1,202

100.00

สมาชิกสหกรณ
78,596 คน
- สหกรณจดทะเบียน
59,566 คน
- สหกรณภาคประชาชน 19,076 คน
สมาชิกสหกรณที่เขารวมเครือขายของโครงการ
- สหกรณจดทะเบียน
- สหกรณภาคประชาชน

100.00

1,052
150

ขั้นตอน/กระบวนการสรางเครือขายคุณคาของทีมวิจัย
ทีมวิจัยไดจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการสรางเครือขาย
คุ ณ ค า ผู เ ข า ร ว มเวที ป ระกอบด ว ยนั ก วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ และผูประสานงานในพื้นที่จาก
สํานักงาน สหกรณจังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถและสํานักงานเกษตรจังหวัด
อุตรดิตถ ประธานกรรมการ พนักงานสหกรณและองคกรเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ
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ตารางที่ 26 ครัวเรือนที่แสดงการบันทึกขอมูลรายไดเฉลี่ย (ขอ 27) จปฐ. ป 2549เปนจํานวนต่ํากวา
20,000 บาท
จังหวัดอุตรดิตถ
อําเภอ น้ําปาด
บานฝาย หมูที่ 01 ตําบลบานฝาย
บานเลขที่ 13/1
นางสี ปญญานะ
รวม 1 ครัวเรือน
อําเภอ น้ําปาด
บานใหม หมูท ี่ 02 ตําบลบานฝาย
บานเลขที่ 19/1
นายสมหวัง นอยคําภา
บานเลขที่ 24
นางไม กองมา
บานเลขที่ 39/1
นายเซ็น วงษสาทุม
บานเลขที่ 4/1
นายรัก คําไวย
บานเลขที่ 4/2
นางจุฑาภรณ จีปน
บานเลขที่ 43
นางผุย บุญพิมพ
บานเลขที่ 5
นายประจักร เหมืองอามร
บานเลขที่ 6
นายนัด พรมมา
บานเลขที่ 66/1
นายดํา คําจีน
บานเลขที่ 68
นายเสมือน มาซิว
บานเลขที่ 76/2
นางผล อําทํา
บานเลขที่ 78/1
นางลําดวน ยอดสุวรรณ
นายชน หลวงคํา
บานเลขที่ 82
บานเลขที่ 97
นางตั้ง มูลนาม
รวม 14 ครัวเรือน

จน.คนในครัวเรือน รายไดเฉลี่ย
รวม ชาย หญิง ตอคนตอป(บาท)

3

2

1

15,667

3
1
2
4
4
3
3
3
5
2
2
2
5
1

2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
-

1
1
1
2
2
2
1
2
3
1
1
1
3
1

15,000
15,000
15,500
17,500
17,500
15,267
15,333
15,000
15,200
15,000
17,250
17,500
15,600
16,100
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ตารางที่ 26 ครัวเรือนที่แสดงการบันทึกขอมูลรายไดเฉลี่ย (ขอ 27) จปฐ. ป 2549เปนจํานวนต่าํ กวา
20,000 บาท (ตอ)
จังหวัดอุตรดิตถ
อําเภอ น้ําปาด
บานนากวาง หมูที่ 03 ตําบลบานฝาย
บานเลขที่ 52
นายแตน โนนดวง
บานเลขที่ 56
นายพัน สีลาพา
บานเลขที่ 65
นายเพ็ง มังดี
บานเลขที่ 66
นายคิด คําไวย
บานเลขที่ 7/1
นายลําไพร มาบุญ
รวม 5 ครัวเรือน
อําเภอ น้ําปาด
บานมวง หมูท ี่ 04 ตําบลบานฝาย
บานเลขที่ 100
นายเลิศ นุโพธิ์
บานเลขที่ 116
นางแดง ดามัง
บานเลขที่ 118/1
นางยวน สอนสี
บานเลขที่ 12
นายสนิท อองกุลนะ
บานเลขที่ 121/1
นางมล กองมา
บานเลขที่ 123/1
นายศรีนวน โลนลุย
บานเลขที่ 123/2
นายนอย โลนลุย
บานเลขที่ 136/1
นางเบี่ยง จันทรปุย
นางเสงี่ยม ใบยา
บานเลขที่ 139
บานเลขที่ 139/3
นางมอ เกตุอนิ ทร
บานเลขที่ 142
นายอินสม สิทธิฤทธิ์
บานเลขที่ 15/1
นายอําคา กองอุลนะ
บานเลขที่ 184/1
น.ส.เกียน เกตุอินทร
บานเลขที่ 193
นายเกิน แข็งหมัด
บานเลขที่ 220
นายบุญ ศรีนารถนาวา
บานเลขที่ 253/5
นายลอย ใบยา
บานเลขที่ 43
นายสวน ขวาขันธ

จน.คนในครัวเรือน รายไดเฉลี่ย
รวม ชาย หญิง ตอคนตอป(บาท)

2
2
2
2
4

1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

16,300
18,750
15,025
16,500
15,625

2
5
8
4
3
6
5
4
1
1
5
5
4
3
6
6
2

1
1
4
2
4
2
2
3
2
2
3
3
1

1
4
4
2
3
2
3
2
1
1
2
3
4
1
3
3
1

13,501
16,000
15,625
15,000
16,000
15,500
16,000
15,500
15,000
15,000
15,000
16,000
15,000
16,433
15,667
15,000
17,750
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ตารางที่ 26 ครัวเรือนที่แสดงการบันทึกขอมูลรายไดเฉลี่ย (ขอ 27) จปฐ. ป 2549เปนจํานวนต่ํากวา
20,000 บาท (ตอ)
จังหวัดอุตรดิตถ
บานเลขที่
บานเลขที่
บานเลขที่
บานเลขที่
บานเลขที่

46
56
62/2
86
99/1

นายสอน ทุมมา
นายสุก โลนลุย
นายลอย สอนสี
นายเลิศ ชนันชัย
นายทา ใจนวน
รวม 22 ครัวเรือน

อําเภอ น้ําปาด
บานหนองแหว หมูที่ 06 ตําบลบานฝาย
บานเลขที่ 11/2
นายประสิทธิ์ ยอดถา
บานเลขที่ 70/1
นางเวช จันทรหมี
รวม 2 ครัวเรือน
อําเภอ น้ําปาด
บานชําบุน หมูที่ 07 ตําบลบานฝาย
บานเลขที่ 57
นายพวง นันผาย
บานเลขที่ 7
นางมี ลาบาง
รวม 2 ครัวเรือน
อําเภอ น้ําปาด
บานเลขที่ 72
นายหลง ทองมาแกว
บานเลขที่ 88/1
นายเวียง ฟองนอย
รวม 2 ครัวเรือน
สรุปเมื่อวันจันทรที่ 20 กุมภาพันธ 2549

จน.คนในครัวเรือน รายไดเฉลี่ย
รวม ชาย หญิง ตอคนตอป(บาท)
6
4
2
16,000
6
4
2
15,167
4
1
3
17,875
5
2
3
15,000
5
2
3
16,440

3
2

1
1

2
1

15,000
15,750

3
2

2
-

1
2

17,000
17,500

1
1

1
1

-

16,000
15,500
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ตารางที่ 27 ผูลงทะเบียนใน สย.6 หนี้สินของตําบลบานฝาย ม.4 บานมวงและ ม.6บานหนองแหว
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
นายประพันธ เปรนาท
นายชมอย อธิสุมงคล
นายผาน นอยมา
นายเผือก สอนสี

เลขประจําตัวประชาชน
3-1021-01770-41-9
3-5304-00138-41-7
3-5304-00144-38-7
3-5304-00146-41-0

ที่อยู
16 ม.4 ต. บานฝาย
70/2 ม.6 ต.บานฝาย
30 ม.8 ต.บานฝาย
71 ม.8 ต. บานฝาย

บทที่ 3
ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขาย
การสรางเครือขายคุณคาของทีมวิจัยจังหวัดอุตรดิตถ มีวัตถุประสงคดังนี้
1. การศึกษาสถานการณและบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ / กลุม / องคกรชุมชน
ในพื้นทีจ่ ังหวัดอุตรดิตถ
2. การเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม / องคกร
3. การจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนากลุม / เครือขาย
4. การดําเนินการเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อนําองคความรูไปขยายผลในโอกาสตอไป
กระบวนการสราง / พัฒนาเครือขาย จําแนกเปน 3 ขั้นตอน (phase) คือ
1. ขั้นตอนเตรียมการและรวบรวมขอมูลกลุม/องคกรทั้งที่จดทะเบียนในรูปของสหกรณ และ
ไมจดทะเบียน
2. ขั้นตอนการจัดทํากรอบแนวทาง (ยุทธศาสตร)
ขั้นตอนการสราง / พัฒนาเครือขาย (ระดับพื้นที)่
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1. ขั้นตอนการเตรียมการและรวบรวมขอมูลกลุม/องคกร
การดําเนินการวิจัยในสวนของการศึกษาสถานการณและบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ/
กลุม/องคกรประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะเปนการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ คือจากเอกสารตางๆ ทั้ง
จากทางราชการและจากแหลงอื่นๆ เชน หนังสือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและสื่ออื่นๆคือ internet
แลวในกระบวนการจัดเวทีสรางความเขาใจระหวางผูนํากลุม/องคกร เรื่องการจัดทํากรอบทิศทางการ
ดําเนินงานองคกรและการเชื่อมโยงเครือขายยังไดมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพและลักษณะของกลุม/องคกรที่สําคัญอีกดวย
ขั้นตอนนี้ประกอบดวยการประชุมเพื่อสรางความเขาใจรวมกันของทีมนักวิจัย ในการกําหนด
กลุมเปาหมายและการวางแผนปฏิบัติการ ในระดับอําเภอเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกลุม / องคกร
โดยการ
: จัดเวทีประชาคม ซึ่งมีกรอบการเสวนาประกอบดวย
1) สถานภาพขององคกร กิจกรรม
2) ปญหาของการดําเนินงานขององคกร
3) เครือขายในฝน
นอกจากนี้ที่ประชุมได
: เลือกตัวแทน ไมนอยกวา 5 คน เปนผูรวมจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัด
การดําเนินการ
1. คณะผูวิจัยไดเขารวมประชุมสําหรับทีมวิจัยในพื้นที่และผูเกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจตรงกันในกรอบแนวคิดและการดําเนินการ ซึ่งไดจัดใหมีการประชุมในวันที่ 5 ตุลาคม 2548
ณ หองประชุมสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ ผูเขารวมประชุมจํานวน 12 คน ประกอบดวย นักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ และ
ผูวิจัย ผูประสานงานในพื้นที่จากหนวยงานตาง ๆ
ขั้นตอนการดําเนินการประชุม คือ
- แนะนําคณะนักวิจัยและผูเกี่ยวของ
- หั ว หน า โครงการนํ า เสนอที่ ม าของโครงการ ผลการสั ง เคระห
ประสบการณวิจัยในพื้นที่ 9 จังหวัด และกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยของจังหวัดอุตรดิตถ
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- เป ด โอกาสให มีก ารซัก ถามและแสดงความคิ ด เห็น เพื่อ ปรั บ แนว
ทางการดําเนิน การใหเปนไปตามเปาหมาย
- กําหนดกลุมเปาหมาย จัดทํากําหนดการ และวิธีการในการจัดเวที
ประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความเขาใจเรื่องการจัดทํา
กรอบทิศทางการดําเนินงานขององคกรและการเชื่อมโยงเครือขาย
2. ที่ ป ระชุ ม ไดกํ า หนดใหมี ก ารจั ด การประชุม ประชาคมในระดับ อํา เภอ โดยยึ ด
จํานวนกลุม และสภาพพื้นที่
ตารางที่ 28 กําหนดการจัดเวทีประชาคมในระดับอําเภอ 5 ครั้ง รวม 9 อําเภอ
ครั้ง
ที่

วันที่

สถานที่

1

พ. 26 ตค.48

สกก.ตรอน

2

พฤ.27 ตค. 48

สกก.ฟากทา

3

อ. 8 พย. 48

สกก.ลับแล

4
5

พ. 9 พย. 48
อ. 28 พย. 48

รพ.อ.พิชัย
สกจ.อุตรดิตถ
รวม

อําเภอที่เขา
รวม
อ.ตรอน
อ.ทองแสนขัน
อ.ฟากทา
อ.บานโคก
อ.น้ําปาด
อ.ลับแล
อ.ทาปลา
อ.พิชัย
อ.เมือง

จํานวนกลุมเปาหมายหนวยงานที่
รับผิดชอบ
สหกรณ
พช.
เกษตร
20
7
10
8
7
8
4
4
18
3
4
6
3
4
14
24
4
3
22
3
4
46
12
12
47
12
11
205
57
58

รวม

60
60

60
70
70
320

การกําหนดกลุมประชากรเปาหมายโดยการตรวจสอบเอกสาร และสอบถามผูที่เกี่ยวของ
ซึ่งไดแกเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
เจาหนาที่จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนหนวยงานหลักในพื้นที่ที่ทํางานเกี่ยวกับ
สถาบันเกษตร และ/หรือองคกรชุมชน พบวา จังหวัดอุตรดิตถ มีองคกร/กลุมที่มีศักยภาพในเบื้องตนที่
สามารถดํ า เนิ น งานต อ ยอดได ได แ ก กลุ ม สหกรณ กลุ ม สหกรณ ผู ใ ช น้ํ า กลุ ม สหกรณ ก ารเกษตร
กลุมแมบานเกษตรกร กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
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3. การประชุมระดับอําเภอ จํานวน 5 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1) การแนะนําโครงการ โดยฉายภาพวีดีทัศนเกี่ยวกับที่มาของโครงการและ
การดําเนินการวิจัยในพื้นที่ 9 จังหวัด
2) แนะนําคณะนักวิจัยหลักและนักวิจัยในพื้นที่
3) นําเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ในพื้นที่
4) บรรยายใหเห็นภาพของความสําคัญและความจําเปนที่ตองสรางเครือขาย
5) ใหขอมูลภาพรวมเกีย่ วกับการดําเนินการของกลุม/องคกร ภายใตการ
สนับสนุนของหนวยงานหลัก คือ กรมสงเสริมสหกรณ กรมสงเสริม
การเกษตร พัฒนาชุมชน และองคกรเอกชน (ถามี)
: แยกกลุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามพื้นที่ (อําเภอ) หรือ ประเภทของกลุมตาม
เงื่อนไขสถานการณ เพื่อใหทราบสถานการณของกลุม/องคกรของตน ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
: นํ า เสนอเพื่ อ ให ก ลุ ม อื่ น ได รั บ ทราบต อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ โดยใช Flip
Chart
ประกอบการนําเสนอ รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
: นักวิจัยไดสรุปความเชื่อมโยงของแตละประเด็นในภาพรวมโดยวิธีก าร Mind
Mapping
: ระบุเครือขายในฝนและแนวทางการดําเนินการ เพื่อจะเชื่อมโยงสูการดําเนินการ
ในขั้นตอไป
: นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเครือขายในฝนและแนวทางการดําเนินโดยวิธีการเลือกซือ้
เลือกหา (Idea Shopping) ซึ่งเปนการเชิญชวนใหมีการยอมรับ (ซื้อขาย) หรือเห็นดวยกับแนวคิดของตน
ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนแนวคิดกลุมของตนใหกลุมอื่นไดรับทราบ
: สรุปและแจงแผนงานที่จะดําเนินการตอใหที่ประชุมรับทราบ
: การเลือกตัวแทนกลุม เพื่อไปจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและสรางเครือขายใน
ระดับจังหวัด
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ผลการดําเนินการ
1. มีการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับอําเภอ 5 ครั้ง มีจํานวนผูเขารวมดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 29
ตารางที่ 29 จํานวนผูเขารวมเวทีประชาคมในระดับอําเภอ โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ
ประเภทกลุม

เมือง

ฟากทา ลับแล น้ําปาด พิชัย

กลุมสหกรณ
กลุมสหกรณผูใชน้ํา
สหกรณกร
การเกษตร
สหกรณผูเลี้ยงสัตว
สหกรณออมทรัพย
กลุมเกษตรกรทํา
นา/ เลี้ยงสัตว/ทําไร
กลุมแมบาน/
อาชีพ/OTOP
ทองเที่ยวเชิง
เกษตร/วิสาหกิจ
ชุมชน
กลุมออมทรัพย
กองทุนหมูบาน
องคกรเอกชน/
องคกรชุมชน
รวม

2
27
3

5
8
1

4
3

3
2
1

1
-

ทา
ปลา
6

5
8
10

2

13

2

11

10

5

1

1

-

-

1

4

2
2
-
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25

ตรอน บานโคก
5
2

2

ทอง
แสนขัน
1
6

รวม

6

5

3

4

5
8
56

9

4

-

-

5

35

-

1

-

-

-

-

2

1
-

2
-

10
2
-

3
9
-

7
-

1
-

3
-

29
13
4

23

11

34

28

19

6

19

234

15
43
24

2. การเก็บรวบรวมขอมูลสถานภาพของกลุม / องคกร และประเมินศักยภาพ ดังไดเสนอ
ไวแลวในบทที่ 2
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3. การระบุเครือขายในฝน มีรายละเอียดดังนี้
• การจัดประชุมเวทีประชาคมครั้งที่ 1 (องคกรชุมชน อําเภอตรอน และทองแสนขัน)
เครือขายในฝน และแนวทางการเชื่อมโยงเครือขาย
กลุมที่ 1
1. เครือขายในฝน ทําใหเกิดความพอเพียง อยูดีกินดี มั่งมีศรีสุขกันดวย
1) การชวยเหลือดานตลาดพึ่งพาตนเอง และพึ่งพากัน
2) มีความรัก เอื้ออาทรตอกัน
3) แหลงเงินทุน/เงินกู
4) แลกเปลี่ยนผลผลิต
2. แนวทางการเชื่อมโยงเครือขาย
1) แลกเปลี่ยนเรียนรู การศึกษาดูงานซึ่งกันและกัน
2) มีกิจกรรมรวมกัน
กลุมที่ 2
1. เครือขายในฝน ทําธุรกิจรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค และคณะกรรมการรวมกัน
2. แนวทางการเชื่อมโยงเครือขาย
1) จัดประชุมคณะกรรมการทุกเดือน
2) ทําธุรกิจรวมกันในดานตางๆ เชน เงินกู จําหนายสินคา รวบรวมผลผลิต การบริการ
กลุมที่ 3
1. เครื อ ข า ยในฝ น มี ค วามสามั ค คี กลมเกลี ย วร ว มมื อ ร ว มแรง ร ว มใจ ประสานงานกั น ตลอด
หาแนวทางแกไขปญหา อุปสรรคดานตางๆใหมีประสิทธิภาพ เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
2. แนวทางการเชื่อมโยงเครือขาย ตองมีการติดตอประสานงานกัน และระดมความคิดเห็นรวมกัน
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อจะไดรักษาแนวทางในการปฏิบัติงานในดานตางๆ รวมมือ รวมแรง รวมใจกัน
สามารถเปนฐานที่ใหญ สามารถตอรองกับพอคาคนกลางได โดยไมถูกเอาเปรียบ นําไปสูความสําเร็จและ
ยืนดวยตนเองได โดย
1) แตงตั้งหรือเลือกคณะกรรมการ
2) นํานโยบายมาปรึกษากัน หาแนวความคิดที่จะเชื่อมโยงเครือขายแตละดาน
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กลุมที่ 4
1. เครือขายในฝน เครือขายพันธมิตร
2. แนวทางการเชื่อมโยงเครือขาย
1) จัดตั้งคณะกรรมการกลาง ประกอบดวยคณะกรรมการแตละกลุม เพื่อกอตั้งเครือขาย
2) มีการจัดเวที คณะกรรมการแตละกลุมเพื่อหาแนวทางรวมกัน
3) มีขอบังคับรวมกัน
4) จัดหางบประมาณ เพื่อบริหารจัดการเครือขาย
5) ศึกษาดูงานเครือขายที่ประสบความสําเร็จสูแนวทางของกลุม
• การจัดประชุมเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 (องคกรชุมชน อําเภอฟากทา น้ําปาด บานโคก)
เครือขายในฝนและแนวทางการสรางเครือขาย
กลุมที่ 1 กลุมออมทรัพย
1. ควรเชื่อมโยงเครือขายของกลุมองคกรทางการเงิน และเครือขายของกลุม
2. แนวทางการสรางเครือขาย
1) กําหนดแนวทางการดําเนินงานของแตละกลุม
2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในแตละกลุม/สรางขบวนการเรียนรูรวมกัน
3) รวมมือสามัคคีกันระหวางกลุม
4) มีกําไร มีการตัดสินใจทําธุรกิจ แลกเปลี่ยนสินคา
5) จัดประชุมสัญจรแตละกลุม เพื่อสรางความรวมมือ
6) สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน
7) ดูงานในและตางประเทศ และสินคา OTOP 5 ดาว
กลุมที่ 2 กลุมเกษตรกร
เครือขายพันธมิตรรวมมือกัน ประสานงานระหวางสหกรณ องคกรตางๆ เพื่อรูเขา รูเรา
ในการดําเนินงาน และกิจกรรมตางๆ ซึ่งจากประสบการณการทํางาน 2 ป พบวาเครือขายยังนอยอยู
โดยเฉพาะกลุม เกษตรกร ประสบความสําเร็จในดานกิจกรรมรวมกันนอย ถาเครือขายดําเนินการดี
มีการประสารงานรวมมือกัน ทุกอยางคงดําเนินการไปไดดีกวานี้
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กลุมที่ 3 กลุมสหกรณการเกษตร
1. เครือขายในฝน
1) การแลกเปลี่ยนระหวางสหกรณดานพันธุพืช ความคิดเห็นสินคา
2) ประชุมสัญจร
3) การแลกเปลี่ยนขาวสาร เชน ขาวราคาสินคา
4) สงเสริมอาชีพใหกับกลุม เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต พยายามสรางเครือขายให
เกิดประโยชนสูงสุด ดึงกลุมใหมาเปนสมาชิก
5) การใหการชวยเหลือดานการเงินระหวางกลุม สหกรณ เชนใหยืม ใหกู
2. แนวทางการสรางเครือขาย
ประสานงานกลุมที่มีในพื้นที่ในดาน
1) ราคาผลผลิตเปนแนวทางเดียวกัน
2) การเงิน/ทุน
3) การตลาด จําหนายสินคา
4) สงเสริมอาชีพใหกับกลุม
กลุมที่ 4 สหกรณกรการเกษตรรวมมิตร
1. ใหแตละกลุมใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบบพี่ชวยนอง (สหกรณ สหกรณการเกษตร
ใหญ ชวยเล็ก)
2. จัดประชุมใหญ สหกรณผูใชน้ํา นําแนวทางของสหกรณที่ดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ
มาปรับใช
3. สหกรณ เ ล็ ก ที่ ร วบรวมผลผลิ ต จากสมาชิ ก แล ว ไม ส ามารถหาพั น ธุ ปุ ย ให ส มาชิ ก ได
ก็ขอความชวยเหลือจากสหกรณ ใหญ
4. ระดมความคิดเพื่อชวยกันแกไขปญหาเงินทุน ผลผลิต วัสดุ อุปกรณการเกษตร ปุย และ
วิชาการ
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• การจัดประชุมเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 (องคกรชุมชน อําเภอลับแลและทาปลา)
เครือขายในฝนและแนวทางการเชื่อมโยงเครือขาย
กลุมที่ 1 กองทุนหมูบาน ออมทรัพย และแปรรูปอาหาร
1. เครือขายในฝน
1) เกิดจากลุมหลายๆกลุม เชื่อมโยงกิจกรรมซึ่งกันและกัน ในดาน
• แลกเปลี่ยนความรู / สินคา
• เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ ทําใหผลผลิตราคาสูงขึ้น
• มีอํานาจตอรอง
2. แนวทางการสรางเครือขาย
1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนจากแกนนําของกลุม
2) มีผูประสานในการแลกเปลี่ยนแตละครั้ง
3) มี ค ณะกรรมการเครื อ ข า ย ประสานกั บ หน ว ยงานต า งๆเพื่ อ ช ว ยกั น ดู แ ล
กลุมในเครือขาย
กลุมที่ 2 สหกรณอําเภอลับแล
1. เครือขายในฝน
1) เปนความตองการของประชาชนในจังหวัด
2) คณะกรรมการมีความรู ความสามารถ
3) ตองเปนรูปธรรม มีการดูแลชวยเหลือ เกื้อกูลตอกัน องคกร ตอ องคกร
4) ตองโปรงใสและเปนประชาธิปไตย
5) อยากให ท างหน ว ยงานราชการ ช ว ยเหลื อ ในการขั บ เคลื่ อ น อย า งจริ ง จั ง
และตอเนื่อง
6) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสินคาซึ่งกันและกัน
2. แนวทางการสรางเครือขาย
1) สรางเครือขายจากรากหญาสูเบื้องบน
2) กรรมการตองเสียสละอดทน
3) กรรมการมีจิตสํานึก ในการมีสวนรวม
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4) สมาชิกมีวินัย
5) กรรมการและสมาชิก รูบทบาทหนาที่
กลุมที่ 3 อําเภอทาปลา
1. เครือขายในฝน ใหกลุมตางๆ ในอําเภอทาปลามารวมกลุมเปนกลุมใหญ โดยใหสหกรณ
เปนตนแบบ
2. แนวทางการสรางเครือขาย ประธานกลุมแตละกลุม มารวมเปนคณะกรรมการ เพื่อปรึกษา
ดานเงินทุน ฯลฯ
• การจัดประชุมเวทีประชาคม ครั้งที่ 4 (องคกรชุมชน อําเภอพิชัย)
เครือขายในฝนและแนวทางการเชื่อมโยงเครือขาย
กลุมที่ 1 กลุมอาชีพ พิชัย
1. เครือขายในฝน
สหกรณ 2 คน

ออมทรัพย
2 คน

เครือขายกลุม
อาชีพ อ.พิชัย
ระดับอําเภอ

เกษตรกร
2 คน

กทบ.
2 คน
แมบาน
2 คน

อยากใหมีการสรางเครือขายรวมกัน โดยไมกําหนดกลุมองคกร เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ทั้งในดานเงินทุน การบริหารจัดการ บัญชี เปนตน
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2. แนวทางในอนาคต
1) ตัวแทนคณะกรรมการในแตละเครือขายจํานวน 2 คน จากกลุมเครือขายของกลุม
ตางๆที่มีอยูใน อําเภอพิชัย นําขอมูลของแตละกลุมและปญหาตางๆของแตละกลุม
มานําเสนอในเครือขาย มาหาแนวทางในการแกปญหารวมกัน เชน กลุมแมบาน
ไมมีทุน ใหกูยืมเงินจากกลุมออมทรัพยที่เงินลนระบบ หรือปญหาดานการบริหาร
จัดการ
2) สรางระเบียบ คณะกรรมการเครือขาย
3) มีการประชุมรวมกัน 3 เดือน/ครั้ง
กลุมที่ 2 กลุมแมบาน อําเภอพิชัย
1. เครือขายในฝน
1) วิธีการ ขอเชิญแมบานทุกอําเภอมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเปนจุดเริ่มตนใน
การดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
2) การดําเนินการ เมื่อเวลามีกิจกรรมใหสื่อสารใหทราบทุกอําเภอและตําบล อยาง
นอยลวงหนา 1 สัปดาห และผลิตภัณฑที่เหมือนกัน เมื่อไดรับใบสั่งของ ควรแบง
ไปตามจุดที่ทําเหมือนกัน
- เมื่อหนวยงานจัดกิจกรรมจําหนายสินคา ควรแจงใหกลุมแมบานทุกกลุม
ทราบอยางนอย 1 สัปดาห
- ใหสนับสนุนวัตถุดิบทุกอําเภอ
- แตละอําเภอควรตกลงราคาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เชน น้ําพริก อําเภอ
ลับแลขาย 15 บาท อําเภอพิชัย 10 บาท อําเภอทาปลา 8 บาท คนซื้อของ
ถูกกันหมด
- เปดตลาดเพื่อแลกเปลี่ยนสินคานํามาจําหนาย
- มีการปรึกษาหารือในการดําเนินงานเดือนละครั้ง
- จัดฝกอบรมวิธีการทําเพื่อพัฒนาฝมือการผลิตสินคาใหมีคุณภาพ
- จัดทัศนศึกษาดูงาน เพื่อนํามาปฏิบัติ
- จัดหาแหลงทุน (ฟรี/ไมมีดอก)
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กลุมที่ 3 กลุมเกษตรกร + กลุมสหกรณ อ. พิชัย

ธกส.

แหลงทุนหมุนเวียน

สั่งซื้อของจากโรงงานโดยตรง
เพิ่มอํานาจตอรองราคา ไดสินคาราคาถูก

ชุมนุมสหกรณเมืองพิชยั
หนวยงานราชการ

สหกรณ

ตลาดกลาง

กลุมเกษตรกร ที่ไมไดรับการจดทะเบียน

ใหกลุมเกษตรกรทั้งหลายมาสั่งซื้อสินคาจากสหกรณ (ปุย พันธุพืช นํามัน สารเคมี) แลวให
สหกรณไปตัวกลางในการติดตอ รวบรวมสงขึ้นที่ชุมนุมสหกรณเมืองพิชัย และชุมนุม สหกรณสั่งซื้อ
สินคาโดยตรงจากโรงงานในจํานวนมากเพิ่มอํานาจในการตอรองราคา เกษตรกรไดสินคาราคาถูก
เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตนําสงสหกรณ ซึ่งเปนผูติดตอหาตลาดกลางใหทําใหไดราคายุติธรรม
ไดประโยชนกันทั้งสองฝาย
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• การจัดประชุมเวทีประชาคม ครั้งที่ 5 (องคกรชุมชน อําเภอเมือง)
เครือขายในฝนและ แนวทางการเชื่อมโยงเครือขาย
กลุมที่ 1 กลุมเกษตรกร
1. เครือขายในฝน
1) อยากมีเครือขายในระดับอําเภอ และพัฒนาไปสู ระดับจังหวัด ประเทศ จนถึง
ตางประเทศ เมื่อตองการนําผลผลิตภัณฑไปขาย
2) ตองการผลิตภัณฑไปสูการคัดสรรค เครือขายที่มีอยูแลว 168 กลุมระดับจังหวัด
ไปสูระดับประเทศ
2. แนวทางการเชื่อมโยงเครือขาย
1) มีหนวยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน อยางจริงจัง
2) ผู เ สี ย สละเวลา และให ก ารสนั บ สนุ น ในการดํ า เนิ น งาน จั ด ทํ า กิ จ กรรมอย า ง
ตอเนื่องจริงจัง และแทจริง ในเรื่องตางๆ เชน ขาวปง ลางสาด ลองกอง
กลุมที่ 2 กลุมสหกรณผูใชน้ํา
1. เครือขายในฝน
1) รวมลงทุนรวมกัน ตั้งกองทุนที่แตละสหกรณลงขันตั้งกลุม/ธนาคาร เปนเงินของ
เราเองแลวใหภาครัฐใหการสนับสนุน เชน งบของผูวา CEO และตองมีแนวทาง/
แผนการดําเนินงานตอเนื่อง เชน สหกรณบางรายมีขาวอยูปริมาณมาก แตไมมี
ลานตากขาว หากมีลานตากขาวที่จุดนั้น จะทําใหมีพอคาจากหลายที่มาขอซื้อขาว
ในที่ตรงนั้น
2) มีศูนยกลางการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาวเพื่อแกปญหาการขาดแคลนเมล็ด
พันธุและเมล็ดพันธุหายาก ขาวชัยนาทเก็บไวที่คุงกระเพรา ขาวหอมสุพรรณเก็บ
ที่งิ้วงาม
3) จัดตั้งสหกรณจําหนายปุย วัสดุเคมีเกษตร วัสดุอุปกรณในการผลิตจนกระทั่ง รถ
ไถ รถบุขาว
4) อยากใหมีศูนยกลางทางวิชาการของกลุมโดยตรง เชน ศูนยกลางทางวิชาการของ
กลุมโดยตรง เชน ศูนยกลางทางวิชาการของกลุมผูใชน้ําโดยตรงโดยจัดใหมีการ
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ประชุมเปน ประจําเพื่อเผยแพรขาวสารที่เครื อขายไดมาจากทางราชการ กรม
สงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร หรือ สส.
2. แนวทางการเชื่อมโยงเครือขาย
1) ตั้งกองทุนรวมกันตามขอที่ 1ในเครือขายในฝน ขอทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ถารัฐ
ตองการใหมี MEGAPROJECT ใช
2) ใหภาครัฐใหการสนับสนุนอยางจริงจังทั้งทาง กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตร องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง อบต. จะตองเขามามีบทบาทและรับ
หนาที่โดยตรงในอนาคต
กลุม ที่ 3 บูรณาการมีสมาชิกเพิ่ม สหกรณ ป.พันที่ 1
1. เครือขายในฝน
1) อยากใหเครือขายไดมีการประชุมรวมกันเหมือนที่สหกรณจังหวัดจัด
2) ให ส หกรณ ที่ โ ตแล ว /สหกรณ รุ น พี่ ที่ มี ค วามเจริ ญ แล ว ดู แ ลสหกรณ รุ น น อ ง
ที่พึ่งเปดใหมีการเอื้อเฟอเงินทุน
3) เปนการรวมตัวกันของสหกรณในจังหวัดอุตรดิตถโดยไมบงประเภท
4) มีความรวมมือรวมใจกันโดยไมคํานึงถึงผลประโยชน
2. แนวทางการเชื่อมโยงเครือขาย
1) ให มี ก ารประชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ร ว มกั น เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง
ใหแกเครือขาย
2) ใหมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน
3) มี อ งค ก รใดองค ก รหนึ่ ง เป น องค ก รหลั ก เพื่ อ เป น จุ ด เริ่ ม ต น ในการทํ า งาน
รวมเครือขาย
4) ประชาสัมพันธโดยใชองคกรทองถิ่นประชาสัมพันธที่มีอยูเปนหลัก
5) ทําใหสหกรณที่จะเปนเครือขายมาพบกัน เชน การจัดแขงกีฬา
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ตารางที่ 30 สรุปกิจกรรมที่ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1
ลําดับ
กิจกรรมการประชุม
ที่
1 ประชุมสรุปสังเคราะห
บทเรียนจากชุด
โครงการวิจัย 9 จังหวัด

ระยะเวลา/
สถานที่
25-27 สค.48
หองประชุม
สุธรรมอารีกุล
ตึก 50 ป มก.

ทีมวิจัย/ผูทรงคุณวุฒิที่
เขารวม
-ทีมประสานงานกลาง
- นักวิจัยจากชุดโครงการ
9 จังหวัด
- ทีมวิจัย 36 จังหวัด

กลุมเปาหมาย/
จุดมุงหมาย/
จํานวนผูเขารวม ผลงานที่เกิดขึ้น
- ทีมวิจัย 36
- kick off
จังหวัด
โครงการ

- ทีมนักวิจัย จ.อุตรดิตถ
- หนาหนากลุมงาน สนง.
สหกรณ จ.อุตรดิตถ
- เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรจ.อุตรดิตถ
- เจาหนาที่พัฒนาชุมชน
จังหวัดอุตรดิต
-ทีมนักวิจัย
- เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร
- เจาหนาที่พัฒนากร
-เจาหนาที่สงเสริม
สหกรณ

-ทีมนักวิจัย 5 คน - ชี้แจงโครงการ
- ผูใหขอมูลหลัก และจัดทํา
ในพื้นที่ 8 คน แผนการทํางาน

2

ประชุมทีมนักวิจัย

5 ตค.48 สนง.
สกจ.อุตรดิตถ

3

เวทีประชาคมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ระดับอําภอครั้งที่ 1

วันที่ 26 ตค.48
สหกรณ
การเกษตร อ.ต
รอน

4

เวทีประชาคมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ระดับอําภอครั้งที่ 2

วันที่ 27 ตค.48
สหกรณ
การเกษตร อ.ฟาก
ทา

-ทีมนักวิจัย
- เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร
- เจาหนาที่พัฒนากร
-เจาหนาที่สงเสริม
สหกรณ

- เพื่อใหผูรวมเวที
ไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณและ
ไดวิเคราะห
สถานการณกลุม
ของตนเอง
- แนวทางการ
สราง เครือขาย
จากเวที
- สหกรณ กลุม - เพื่อใหผูรวมเวที
องคกร
ไดแลกเปลี่ยน
ประชาชน ใน
ประสบการณและ
พื้นที่
อ. ไดวิเคราะห
ฟากทา
อ. สถานการณกลุม
น้ําปาดและ
ของตนเอง
- แนวทางการ
อ. บานโคก
จํานวน 60 คน สราง เครือขาย
จากเวที

- สหกรณ กลุม
องคกรประชาชน
ในพื้นที่ อ.ตรอน
และ อ.ทองแสน
ขัน
จํานวน 60 คน
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ตารางที่ 30 สรุปกิจกรรมที่ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 (ตอ)
ลําดับ
ที่

กิจกรรมการประชุม

ระยะเวลา/สถานที่

ทีมวัย/ผูทรงคุณวุฒิที่
เขารวม

กลุมเปาหมา
ย/จํานวน
ผูเขารวม
- สหกรณ
กลุม องคกร
ประชาชน
ในพื้นที่
อ.ลับแล และ
อ.ทาปลา
จํานวน 70 คน

5

เวทีประชาคมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับ
อําเภอครั้งที่ 3

วันที่ 8 พย. 48
สหกรณการเกษตร
เมืองลับแล จํากัด

-ทีมนักวิจัย
- เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร
- เจาหนาที่พัฒนากร
-เจาหนาที่สงเสริม
สหกรณ

6

เวทีประชาคมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับ
อําเภอครั้งที่ 4

วันที่ 9 พย.48
โรงพยาบาล อ.พิชัย

-ทีมนักวิจัย
- เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร
- เจาหนาที่พัฒนากร
-เจาหนาที่สงเสริม
สหกรณ

- สหกรณ
กลุม องคกร
ประชาชน ใน
พื้นที่ อ.พิชัย
จํานวน 60 คน

7

เวทีประชาคมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับ
อําเภอครั้งที่ 5

วันที่ 28 พย. 48
สํานักงานสหกรณ
จังหวัดอุตรดิตถ

-ทีมนักวิจัย
- เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร
- เจาหนาที่พัฒนากร
-เจาหนาที่สงเสริม
สหกรณ

- สหกรณ
กลุม องคกร
ประชาชน ใน
พื้นที่ อ.เมือง
จํานวน 70 คน

จุดมุงหมาย/
ผลงานที่เกิดขึ้น
- เพื่อใหผรู วมเวที
ไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณและ
ไดวิเคราะห
สถานการณกลุม
ของตนเอง
- แนวทางการ
สราง เครือขาย
จากเวที
- เพื่อใหผูรวมเวที
ไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณและ
ไดวิเคราะห
สถานการณกลุม
ของตนเอง
- แนวทางการ
สราง เครือขาย
จากเวที
- เพื่อใหผูรวมเวที
ไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณและ
ไดวิเคราะห
สถานการณกลุม
ของตนเอง
- แนวทางการ
สราง เครือขาย
จากเวที
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2. ขั้นตอนการจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาเครือขาย
เปนขั้นการจัดทํายุทธศาสตรการสรางเครือขาย ซึ่งเปนกรอบแนวทางกวางๆ สําหรับการสราง
/ พัฒนาเครือขายในพื้นที่ตอไป
วิธีการดําเนินการ เปนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุมเปาหมายคือ ตัวแทนของกลุม /
องคกร ที่ไดมีการเลือกไวแลวจากการประชุมระดับอําเภอ โดยใชเทคนิค AIC (Appreciation Influence
และ Control) ภายใตเงื่อนไขของการสนับสนุนยุทธศาสตรจังหวัด
ผลการดําเนินการ มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 60 คน จัดขึ้นที่เขื่อนสิริกิติ์ ในวันที่ 17 – 18
มกราคม 2549 เริ่มการประชุมโดยการปฐมนิเทศทบทวนเปาหมาย และผลการประชุมระดับอําเภอที่
ผานมา (5 ครั้ง) และการอภิปรายในหัวขอ “การสนับสนุนยุทธศาสตรจังหวัด โดยเจาหนาที่จาก
หนวยงานจังหวัด ซึ่งไดแก พัฒนาชุมชน สหกรณ กรมสงเสริมการเกษตร และองคกรเอกชน”
2.1 การจัดทํา “ภาพอดีตของวันวาน” ผูดําเนินกระบวนการไดแบงกลุมผูเขารวมประชุม
ออกเปน 5 กลุม คือ กลุม อ.ตรอน และ อ.ทองแสนขัน กลุม อ.เมือง และองคกรเอกชน กลุม อ.พิชัย
และ อ.ลับแล กลุม อ.บานโคก และ อ.ฟากทา และ อ.น้ําปาด และมอบงานใหกลุมรวมกันอภิปราย
ภาพของอําเภอ อุตรดิตถเมื่อ 50 ปที่ผานมา จากนั้นจึงใหตัวแทนกลุมยอยเสนอผลการประชุมกลุมยอย
ตอที่ประชุมใหญ
ภาพในอดีตของกลุม อ.ตรอนและทองแสนขัน คือ ภาพของความอุดมสมบูรณ เอาสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะตนไม แตความเจริญทางเทคโนโลยี ทําใหความสมบูรณดังกลาวหมดไป
กลุม อ.เมือง และองคกรเอกชน มองภาพในอดีตทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ
กลุม อ.พิชัย และ อ.ลับแล มองความอุดมสมบูรณของธรรมชาติและการดํารงชีวิตแบบเกษตร
พอเพียง โดยใชปุยชีวภาพ
กลุม อ.บานโคก และฟากทา สะทอนภาพในอดีตที่ตรงกันขามกับปญหาที่เผชิญในปจจุบัน คือ
ปญหาการเมือง ปญหาวัยรุน
กลุม อ.น้ําปาด พูดถึงวิถีชีวิตของชาวบานที่ปลูกหอมแดง กระเทียม ออย กาแฟ และการจัดทํา
ปุยชีวภาพ
2.2 สภาพปจจุบัน โดยการแยกเปนกลุมยอยเชนเดิมรวมอภิปรายและวาดออกมาเปนภาพของ
อําเภอของตน ในหัวขอภาพของอําเภอ จังหวัดอุตรดิตถเปนอยางไร จากนั้นจึงใหนําเสนอตอที่ประชุม
ใหญโดยใชแผนพลิก (ฟลิปชารจ)
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2.3 ภาพในอนาคต ดําเนินการเชนเดียวกันกับการมองภาพอุตรดิตถในอดีต และปจจุบัน
กลุม อ.น้ําปาด อยากใหชุมชนเขมแข็ง มีสถานีสูบน้ํา มีทางรถไฟสูสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จีน มีโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร มีวิทยาลัย / สถานศึกษา มีตลาดกลางภายในชุมชน
มีวัด มีปา มีอางเก็บน้ํา มีการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมกับกรุงเทพฯ
กลุ ม อ.ฟากท า และบ า นโคก อยากให ค รอบครั ว อบอุ น เพื่ อ ลดป ญ หาสั ง คม มี ก ารค า ขาย
ระหวางชายแดนไทย – ลาว อยากใหมีเขื่อน มีการปลูกยางพารา ใหผลผลิตเกษตรมีราคาดี มีธนาคาร
ประชาชน และรักษาวัฒนธรรมประเพณี
กลุม อ.พิชัย และลับแล อยากเห็นทองถิ่นเจริญเติบโตสามารถรองรับทุกอยางที่จะเกิดขึ้นใน
ชุมชน โดยใหองคกรบริหารสวนตําบลเปนศูนยกลาง เพื่อพัฒนาคนโดยการศึกษาและเปนศูนยกลาง
ของการจั ด ระบบต า งๆ และมี วั ด เป น ศู น ย ร วมจิ ต ใจ มี ก ารพั ฒ นากองทุ น หมู บ า นให เ ป น สหกรณ
(จดทะเบียน)
กลุ ม อ.เมื อ งและ องค ก รเอกชน อยากเห็น สิ่ง แวดล อ มอุ ด มสมบู ร ณเ ช น ในอดี ต ด า นการ
ประกอบอาชีพ มีการใชปุยชีวภาพ มีรานคาสหกรณ ดานสังคมอยากเห็นเยาวชนเขาวัด เพื่อใหจิตใจ
สงบ ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีถนนที่สวางและสะอาด
กลุม อ.ทองแสนขัน และ อ.ตรอน อยากใหมีการทําการเกษตรทฤษฎีใหม
วิทยากรกระบวนการไดสรุปภาพรวมที่กลุมยอยอยากใหอุตรดิตถเปน โดยใชใบไมแสดง
คําสําคัญ นํามาแปะไวเปนตนไม โดยมีสาระดังนี้
ในดานสิ่งแวดลอม คือ อยากใหมีสถานีสูบน้ําพลังไฟฟา อางเก็บน้ํา เขื่อนพงผา การสงเสริม
การทองเที่ยว ปาไมอุดมสมบูรณเหมือนเดิม กิจกรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ลดใชสารเคมีและ
หันมาใชปุยชีวภาพแทน รวมทั้งความสะอาดและความปลอดภัยของถนน
ดานการเมือง อยากสงเสริมประชาธิปไตยใหเกดขึ้นอยางแทจริง
ดานสังคม อยากเห็นชุมชนเขมแข็ง อยากเห็นกลุมองคกรที่เขมแข็ง และเครือขายที่เขมแข็ง
และที่สําคัญที่สุด คือ อยากเห็นองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขมแข็ง ไมวาจะเปน อบตง อบจ. หรือ
เทศบาล และอยากเห็นครอบครัวที่อบอุน การอนุรักษฟนฟูประเพณีและวัฒนธรรม มีการสงเสริม
เยาวชนใหเขาวัด และดูแลโรงเรียนใหดีขึ้น
ดานเศรษฐกิจ อยากมีสนามบิน ทางรถไฟ ถนน ไปสูประเทศลาว ตลาดกลาง ลานตาก ตาชั่ง
กลาง ธนาคารหมูบาน การคาขายระหวางชายแดน ผลผลิตราคาสูง อยากเห็นเครือขายกองทุน และทุก
อยางใหเขาไปอยูในระบบรานคาสหกรณ โดยอยูบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง
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จากภาพรวมดังกลาว ใหแตละกลุม (ยอย) เขียนเปนวิสัยทัศน
1. อําเภอเมือง องคกรเอกชน
“เศรษฐกิจฟูเฟองนองเนืองปาไม น้ําไหลไฟสวาง ไกลหางยาเสพติด รวมพิชิตความ
ยากจน”
2. อําเภอน้ําปาด
“ฟนธรรมชาติใหอุดม ทําไรนาสวนผสมปลอดสารพิษ รวมกันคิดนิยมบานเกิด
เปดภูมิปญญาเพื่อพัฒนาทองถิ่น”
3. อําเภอฟากทา
“พออยูพอกิน หนี้สินไมมี ชีวีปลอดภัย ไรยาเสพติด ชีวิตอบอุน”
4. อําเภอพิชัย และลับแล
“อุตรดิตถ เศรษฐกิจกาวหนา สินคาหลากหลาย หางไกลสารพิษ ทุกชีวิตปลอดภัย
รักษาไววัฒนธรรม”
5. อําเภอตรอนและทองแสนขัน
“เศรษฐกิจพอเพียง บานเมืองนาอยู เชิดชูวัฒนธรรม เลิศล้ําสินคา OTOP”
ใหแตละกลุมยอยสงตัวแทนเพื่อเรียบเรียงภาพที่อยากเห็นเปนถอยคําแสดงวิสัยทัศนจังหวัด
อุตรดิตถภาคประชาชน ผลของการจัดทําคือ
“อุตรดิตถ เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด ลดใชสารพิษ ทุกชีวิตปลอดภัย
คงไววฒ
ั นธรรม”
แนวทางสูวิสัยทัศน
1. กลุมสหกรณการเกษตร 1
เปาประสงค
- เพื่อใหมกี ารออมทรัพยในรูปหุน
- เพื่อใหมกี ารเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน เพื่อพัฒนาอาชีพดานเกษตร
พันธกิจ
- สงเสริม ใหความรู ระดมทุน
1

กลุมเกษตรกร อ.เมือง ลับแล ทองแสนขัน และตรอน
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แนวทางสูวิสัยทัศน
คือ สงเสริมประกอบอาชีพเกษตร และสงเสริมใหมีการใชปุยชีวภาพ
แผนการทํางาน
ทําปุยอินทรียอ ัดเม็ดโดยมีกลุมเปาหมายคือ กลุมเกษตรกรของ อ.เมือง ลับแล ตรอน
ทองแสนขัน และพิชัย โดยใชระยะเวลา 1 ป
ผลที่คาด
คือ จะปรับปรุงสภาพดินใหดีขึ้น ลดการใชสารเคมี ลดตนทุนการผลิต ไดผลผลิต
เพิ่มขึ้น โดยจัดทําขึ้นที่สหกรณของ อ.ทองแสนขัน ตั้งแตเดือน มีนาคม 2549 โดยเจาภาพคือ สหกรณ
ของ อ.ทองแสนขัน และคณะกรรมการคัดเลือกจากกลุมสมาชิก โดยเชิญเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
และเจาหนาทีส่ งเสริมสหกรณ มาใหความรู และใหขอมูลในการจัดทําปุยอินทรียอัดเม็ด
คาใชจายอยูทปี่ ระมาณ 25,000 บาท สําหรับเครื่องมือนั้นจะขอรับการสนับสนุนจากทาง
ราชการ ในสวนเงินคาใชจาย 25,000 บาท จะมาจากการระดมทุนจากสหกรณและ จากเครือขาย
2. กลุมออมทรัพยและกลุมอาชีพ1
เปาประสงค
- เพิ่มสมาชิกใหได 100 % เพื่อระดมทุน
- ทําปุยชีวภาพเพื่อลดการใชสารเคมี
- สงเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาใหดีขึ้น
พันธกิจ
- สงเสริมการออม
- ลดรายจาย
- สงเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน เพื่อเพิ่มรายได สงเสริมใหความรูแ บบกลุมตอ
กลุม
- สวัสดิการใหแกชุมชน
แนวทางไปสูวสิ ัยทัศน
- ลดการใชสารเคมี ใชเวลาวางใหเปนประโยชน สรางชุมชนเขมแข็ง เพือ่ นําไปสู
ครอบครัวที่อบอุน สังคมดีขึ้น เชื่อมโยงเครือขายกับกลุม อื่นๆ สงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ิ
- ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
- จัดเวทีอบรม สงเสริมดานอาชีพ
- หางบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน
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ระยะดําเนินการ
- ตนป ถึงปลายป
ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
- เพิ่มทุนหมุนเวียน
- เพิ่มรายไดภายในครอบครัว
- ใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด
- เพิ่มความสามัคคีในครอบครัว
สถานที่ที่จะทํา - ที่กลุม
จะทําเมื่อ
- มีการรวมกันเปนกลุม
เจาภาพหลักคือ - สมาชิก และเชิญองคกรที่เกี่ยวของ
คาใชจายคิดเปน - 10 %
แหลงรายไดจะมาจากสมาชิก คือ ตองชวยเหลือตัวเองกอน ที่จะใหคนอื่นชวย พัฒนาอาชีพ
ตนเองใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น ใชแรงงานและทรัพยากรในทองถิ่น
3. กลุมองคกรเอกชน
เปาประสงค
1. เปนศูนยกลางรวมกลุมสมาชิกที่มีวัตถุประสงคเหมือนกันเขาดวยกัน เชน กลุม
เกษตรกร กลุมครูที่เกษียณอายุราชการแลว
2. ตรวจสอบการทํางานของหนวยงานภาครัฐ
พันธกิจ
1. สรางการยอมรับของสาธารณะชนตอองคกรเอกชน
2. พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพดานการบริหาร
3. บริหารและดําเนินกิจกรรมอยางโปรงใสและตรวจสอบได
4. รวมภาระกิจกับองคกรสาธารณะประโยชน เชน
- มูลนิธิ
- ประธานชมรมครู
- สภาวัฒนธรรมอําเภอ
- องคกรภาคี เชน พระสงฆ
5. จัดหาเงินทุนการดําเนินงานโดยการบริจาคและสมาชิกรวมบริจาคดวย
6. อื่นๆ
แนวทางสูวิสัยทัศน
1. เขารวมอาสาในกิจกรรมสาธารณะอื่นๆ ดวยใจเปนกลาง ใจบุญ ใจกุศล
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2. ใหความรูแ ละพัฒนาองคกร โดยเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญดานการพัฒนาองคกรมา
บรรยายใหแกสมาชิก
3. จัดเวทีประชุมสัมมนาเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม และมีความโปรงใส
4. ประสานเชื่อมโยงองคกรอื่นๆ
5. สรางเครือขาย
4. กลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ2
เปาประสงค คือ การออมทรัพย สรางเครือขายจากหมูบานสูตําบล จัดทําปุยชีวภาพ ใหความรู
เรื่องกลุมตอกลุม แลกเปลี่ยนวัสดุทองถิ่น และสงเสริมอาชีพ
วิธีการ
1. เพิ่มทุนหมุนเวียน
2. เพิ่มรายไดภายในครอบครัว
3. ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
4. จัดกิจกรรมเพือ่ ใหสมาชิกหางไกลจากยาเสพติด โดยการสรางความสามัคคี ความ
เอื้ออาทรในหมูสมาชิก
5. กลุมสหกรณ กลุมเกษตรกร2
เปาประสงค เพื่อรวมและรวมกันพัฒนาอาชีพ
พันธกิจขององคกร
1. รวมกันกําหนดขอตกลง ระเบียบปฏิบัติ
2. สงเสริมอาชีพ และปจจัยการผลิต
3. ชวยเหลือดานการผลิต การจัดการตลาด
แนวทางสูวิสัยทัศน
1. เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
2. รวมหุน
3. เงินฝาก
4. สรางครอบครัวใหอบอุน หางไกลยาเสพติด
5. เกษตรอินทรีย เพื่อนําไปสูครัวโลก

2

อ. ทาปลา น้ําปาด ฟากทา
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3. ขั้นตอนการสราง / พัฒนาเครือขาย
เพื่อใหการพัฒนาเครือขาย มีความเปนไปไดภายใตเงื่อนไขของเวลาที่กําหนดทีมวิจยั หลักจึง
ไดปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินการจากเดิมที่ใหตวั แทนของกลุมอําเภอที่เขารวมจัดทํายุทธศาสตร
นํากรอบแนวทางที่ไดจากการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด (จัดที่เขื่อนสิริกิติ์) ไปจัดสราง / พัฒนา
เครือขายในพืน้ ที่ของตน ใหเปลี่ยนเปนการกําหนดพื้นทีเ่ พื่อพัฒนาเครือขายโดยใชนกั วิจยั ในพื้นที่เปน
หลัก พิจารณาศักยภาพของกลุม / องคกร และความเปนไปไดในการสรางเครือขาย ทีมนักวิจัยในพืน้ ที่
ไดกําหนดพืน้ ที่ในการพัฒนาเครือขายดังนี้
ทีมวิจัยสหกรณ
อําเภอตรอนและทองแสนขัน
ทีมวิจัยพัฒนาชุมชน ตําบลบานฝาย อําเภอน้ําปาด
ทีมองคกรเอกชน
อําเภอลับแล
กระบวนการขัน้ ตอนการสรางเครือขายของแตละทีมงาน มีทั้งที่เหมือนกันและแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับเงื่อนไข บริบทของพื้นที่ ลักษณะองคกร สมาชิก ผูนํา และทีมผูวิจัย ซึ่งอาจนําไปสูการสราง
องคความรูเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือขาย
วิธีการดําเนินงานที่พบที่มีความเหมือนหรือคลายกัน คือ การจัดประชุม จัดเวทีใหสมาชิก
เครือขายไดระดมสมอง และดําเนินการเชื่อมโยงเครือขาย การจัดเวทีประชุมมีจาํ นวนครั้งที่แตกตางกัน
ตั้งแต 3 – 6 ครั้ง ผลของการดําเนินงานบางพื้นที่ไดดําเนินการตามกรอบแนวทาง และสามารถเชื่อมโยง
กับองคกรอื่นๆ หรือเชื่อมโยงกิจกรรมในรูปของเครือขายได แตก็มีบางพื้นที่ยังอยูในระหวางการ
ดําเนินการ ไมสามารถบรรลุผลอันเนื่องจากเงื่อนไขของเวลาได
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ขั้นตอน / กระบวนการในการเชื่อมโยงเครือขายของแตละพื้นที่ สรุปภาพรวมไวในตารางที่
31 - 33 และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบในบทที่ 4
ตารางที่ 31 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขายกลุมสหกรณ
ลําดับ
ที่
1

ว/ด/ป

กระบวนการ/
วิธีการของทีมวิจัย

20 มี.ค.
2549
09.00–
15.00น.

กลุมสหกรณ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
- สรางความ
เขาใจเกี่ยวกับ
การสราง
เครือขายคุณคา
- แลกเปลี่ยน
ประสบการณ
ในการ
เชื่อมโยงกับ
สหกรณอื่น

กลุมเปาหมายที่
เขาสู
กระบวนการ
นักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยเก
ษตรศาสตร
กรมการพัฒนา
ชุมชน
สํานักงาน
ราชการจังหวัด
อุตรดิตถ
ประชาชน
กรรมการ
พนักงาน
สหกรณและ
องคกรเอกชน
ในจังหวัด
อุตรดิตถ 34 คน

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

หองประชุม
สํานักงาน
สหกรณ
จังหวัด
อุตรดิตถ

- เห็นความสําคัญและความ
จําเปนของการสราง
เครือขาย
- ทราบเครือขายองคกร และ
เครือขายกิจกรรมของ
สหกรณ อ.ลับแล ซึ่งมี
ธุรกิจปมน้ํามันซึ่งนอกจาก
จะใหบริการสมาชิกของ
ตนแลวยังใหบริการแก
สมาชิกสหกรณครู
นอกจากนี้ยังมีธุรกิจดาน
การเงินโดยซื้อปุยมาขาย
- สหกรณออมทรัพยทหาร
เสือ ซื้อน้ําจาก สหกรณ
ทาปลา
- สหกรณน้ําอาง ชวยเหลือ
ดานความรูเกี่ยวกับบัญชี
- สหกรณผูใชน้ํา เชื่อมโยง
กันโดยการซื้อปุย ยืมเงิน

หมาย
เหตุ
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ตารางที่ 31 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขายกลุมสหกรณ (ตอ)
ลําดับ
ที่
1

ว/ด/ป

กระบวนการ/
วิธีการของทีมวิจัย
กลุมสหกรณ (ตอ)

กลุมเปาหมายที่
เขาสู
กระบวนการ

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

- สหกรณออมทรัพยครู
มีพันธมิตรดานการเงิน
(ฝาก-ถอนเงิน) กับธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
กรุงไทยนอกจากนี้สมาชิก
ที่กูเงินจากสหกรณจะตอง
สมัครเปนสมาชิกของ
สมาคมสงเคราะห สมาชิก
(สสอ.) ดวย
- สหกรณทองแสนขัน มีการ
เชื่อมโยงกับสหกรณฟาก
ทา ดานพันธุขาว ยาปราบ
ศัตรูพืช หอมแดง และปุย
นอกจากนี้ยังมีธุรกิจปม
น้ํามัน โดยใหหนวยงาน
ราชการใชเครดิตได
(จํานวน 13 หนวยงาน)
ดานเงินฝากใชบริการจาก
สหกรณ ตรอน สหกรณ
ปฏิรูปที่ดินบานน้ําพี้ มี
ปมน้ํามัน มีรถบันทุกน้ํามัน
มีตลาดกลาง และเคยไปดู
งานดานวิทยุมา อาจจัดทํา
วิทยุชุมชนตอไป

หมาย
เหตุ
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ตารางที่ 31 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขายกลุมสหกรณ (ตอ)
ลําดับ
ที่
1

ว/ด/ป

กระบวนการ/
วิธีการของทีมวิจัย
- ความตองการหรือ
แนวทางที่สามารถ
เชื่อมโยงเครือขาย
โดยการขีดเสน
เชื่อมโยง (เสนบน
คือสิ่งที่จะไป
เชื่อมโยงกับเขา
สวนเสนลางคือ สิ่ง
ที่อยากใหเขามา
เชื่อมกับเรา

กลุมเปาหมายที่ สถานที่
เขาสู
กระบวนการ

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

- สหกรณการเกษตรเมืองลับแล
เปนสหกรณที่มี สหกรณอื่น
ตองการเชื่อมโยงมากที่สุด
( 5 แหง) โดยเชื่อมโยงธุรกิจ
ดานสินคา เชน น้ํามัน ขาวสาร
ปุย พันธุขาว นอกจากนี้ยัง
ตองการเชื่อมโยงดานเงินทุน
ดานบริการรถน้ํามันและดาน
ความรู
- สหกรณการเกษตรเมือง ตรอน
จํากัด มีสหกรณ 3 แหงตอง
การเชื่อมโยงดานเงินฝาก
ความรูดานบัญชี ดานเงินทุน
ดานสินคา คือ ปุยและพันธุขาว
- สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ํา
ดวยไฟฟาบานวังตะครอจํากัด
มีสหกรณ 1 แหง ตองการ
เชื่อมโยงดานเงินทุน ดาน
สินคา คือปุยและพันธุขาว
- สหกรณออมทรัพยครูอุตรดิตถ
จํากัด มีสหกรณ 2 แหงตองการ
เชื่อมโยงดานการเงิน ดานการ
บริการและสวัสดิการ และดาน
สินคา น้ํามัน ขาวสาร
- สหกรณการเกษตรทองแสนขัน
จํากัด มีสหกรณ 1 แหงตองการ
เชื่อมดานเงินทุน

หมาย
เหตุ
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ตารางที่ 31 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขายกลุมสหกรณ (ตอ)
ลําดับ
ที่
1

ว/ด/ป

กระบวนการ/
วิธีการของทีมวิจัย

- พิจารณาแนวทาง
/ ความเปนไปได
ตอความตองการ
เชื่อมโยงฯ โดย
การประชุมกลุม
ยอย

- พิจารณาแนวทาง /
ความเปนไปได
ตอความตองการ
เชื่อมโยงฯ โดย
การประชุมกลุม
ยอย (ตอ)

กลุมเปาหมายที่
เขาสูกระบวนการ

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ
-สหกรณอมทรัพยสาธารณสุข
อุตรดิตถจํากัด ตองการ
เชื่อมโยงกับสหกรณ 2 แหง
ดานสินคาน้ํามัน ขาวสารและ
ดานการบริหารและสวัสดิการ
- ที่ประชุมกลุมยอยพิจารณา
การรวมกันกับ สหกรณอื่น
(อีก 5 สหกรณ) พบขอ
สรุปวาจะเชื่อมโยงดาน
ธุรกิจสินคาขาวสารและ
น้ํามัน โดย สหกรณ
การเกษตรเมืองลับแลจํากัด
เสนอขายน้ํามันโดยการ
ชําระเงินสดกอน สวนเงิน
เชื่อ จะนําไปพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการ
สหกรณ
• ที่ประชุมกลุมยอยของ
ขาราชการสํานักงาน
สหกรณจังหวัดอุตรดิตถ
พิจารณาจะรวมกัน
เกี่ยวกับการสงเสริมการ
เชื่อมโยงเครือขาย
ซึ่งขอสุรป คือ
- สํารวจขอมูล
- เปนตัวกลางในการ
ประสานงาน
- พบปะสราง
ความคุนเคย

หมาย
เหตุ
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ตารางที่ 31 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขายกลุมสหกรณ (ตอ)
ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/
วิธีการของทีมวิจัย

กลุมเปาหมายที่
เขาสูกระบวนการ

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ
- บริการใหขอมูล
ขาวสาร
- สอนการเรียนรู การ
บริหารงาน
- เสริมสรางเครือขาย
พันธมิตรทางธุรกิจ
- แนะนําสงเสริม
กฏหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ
- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเปน
แนวทางในการ
เชื่อมโยง ติดตาม
ประเมินผล

2

เวทีประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
และหาแนวทาง
เชื่อมโยงเครือขาย
ระหวางสหกรณ
และกลุมสหกรณใน
เขต อ.ตรอนและ
ทองแสนขัน
ขั้นตอน
1. ผูเขาประชุม
แนะนําตัว
2. พิธีกรระดม
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความ
รวมมือในการ
เชื่อมโยง
เครือขายดาน
ธุรกิจ

นักวิจัยจาก
สหกรณจังหวัด
อุตรดิตถ ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการ
สหกรณ/กลุม
เกษตรกร
ผูจัดการและ
พนักงาน สหกรณ
การเกษตรเมือง
ตรอนจํากัด
ผูจัดการ สหกรณ
การเกษตรเมือง
ลับแลจํากัด

• ผูเขารวมประชุมรูจักกัน
มากขึ้น
• ทราบปญหาการซื้อขาย
วัสดุอุปกรณการเกษตร
ปญหาการเกษตรขนาด
เล็กมีเงินทุนหมุนเวียน
ไมเพียงพอ
• การตกลงเชื่อมโยงดาน
เงินทุน

หมาย
เหตุ

94
ตารางที่ 31 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขายกลุมสหกรณ (ตอ)
ลําดับ
ที่

3

ว/ด/ป

1 เม.ย –
31 พ.ค.
2549

กระบวนการ/
วิธีการของทีมวิจัย

กลุมเปาหมายที่ สถาน
เขาสูกระบวนการ ที่
ผูจัดการชุมนุม
สหกรณ
การเกษตร
อุตรดิตถจํากัด
พนักงาน สหกรณ
ผูใชน้ําสถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟาบาน
วังตะครอจํากัด
จํานวน 50 คน

ผูจัดการสหกรณ
- สัมภาษณ
ผูจัดการสหกรณ การเกษตรเมือง
การเกษตรเมือง ตรอน จํากัด
ตรอนจํากัด
- เก็บขอมูลจาก
เอกสาร สมุด
บัญชีแยกประเภท
งาน สมุดซื้อขาย
และรายการ
กิจการประจําป
2548

ผลที่เกิดจากกระบวนการ
- สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟาบานไชย
มงคลจํากัด ขอกูเงิน
สหกรณ การเกษตรเมือง
ตรอน 270,000 บาท
- สหกรณการเกษตรปฏิรูป
ที่ดินหนองกอกจํากัด รับ
ฝากเงินสหกรณกี่เกษตรทอง
แสนขันจํากัด 800,000 บาท
- สหกรณการเกษตรผักขวง
จํากัด รับฝากเงินจาก
สหกรณ ทองแสนขันจํากัด
600,000 บาท
• ขอมูลการเชื่อมโยงของ
สหกรณการเกษตรเมือง ตรอน
จํากัด ดานเครือขายธุรกิจ
สหกรณ ธนาคาร หางราน
บริษัทและหนวยงานตางๆ
- ธุรกิจจัดหาสินคามา
จําหนาย รวมเงิน 519,638
บาท องคกรที่เชื่อมโยงดวย
คือ ศูนยวิจัยและทดสอบ
พันธุสัตวน้ําอุตรดิตถ อบต.
วังแดง อบต.ขอยสูง
เทศบาลตําบลตรอน โรงสี
สิริวัฒนธัญญกิจ

หมาย
เหตุ

95
ตารางที่ 31 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขายกลุมสหกรณ (ตอ)
ลําดับ
ที่
3

ว/ด/ป

กระบวนการ/
วิธีการของทีมวิจัย

กลุมเปาหมายที่ สถาน
เขาสูกระบวนการ ที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

- สหกรณซื้อสินคา ไดแก
พันธุขาวสาร เครื่องจักรกล
การเกษตร น้ํามันเชื่อมเพลิง
และหลอ- ลื่น จากสหกรณ
โรงสีและบริษัทหางราน
ตางๆ
- ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณ
ไดรับเงินฝากออมทรัพยจาก
การเกษตร กลุมเกษตรกร
กลุมอาชีพ กลุมแมบาน วัด
โรงเรียนในชุมชน รวม
จํานวนเงิน 2,031,227 บาท
องคกรที่ใชบริการไดแก
กลุมอาชีพ สหกรณในเขต
อ.ตรอน กลุมแมบาน วัด
กลุมเกษตรกร โรงเรียน

หมาย
เหตุ

96
ตารางที่ 31 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขายกลุมสหกรณ (ตอ)
ลําดับ
ที่
3

ว/ด/ป

กระบวนการ/
วิธีการของทีมวิจัย

กลุมเปาหมายที่
เขาสู
กระบวนการ

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

- ธุรกิจใหกูเงิน สหกรณ
ใหเงินกูแกสหกรณผูใช
น้ําสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟาบานไชยมงคล
จํากัด จํานวน 270,000
บาท
- การลงทุนกับธนาคาร
หางหุนสวนและบริษัท
จํานวนเงิน 3,187,800
บาท
- การเอื้ออาทรชุมชน
โดยการลบริจาคทุน
การศึกษา งานกีฬา
ทอดผาปา และงาน
สังคมอื่นๆ
• สหกรณทองแสนขัน มี
การเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจสหกรณ ธนาคาร
หางราน บริษัทและ
หนวยงานตางๆ
- ธุรกิจจัดหาสินคามา
จําหนาย
- ธุรกิจรับฝากเงิน
- นําเงินฝากกับ
สหกรณ ธนาคารและ
หนวยงานตางๆ

หมาย
เหตุ

97
ตารางที่ 32 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขายกลุม / องคกรเอกชน
ลําดับ
ที่

1

ว/ด/ป

9 ก.พ.
2549

กระบวนการ/
วิธีการของทีมวิจัย
เครือขายอุตรดิตถ
เมืองงาม
- เพื่อชี้แจงใหเห็น
ความสําคัญของ
เครือขาย การ
สรางเครือขาย
(เชา)
- กําหนดประเด็น
ในการสราง
เครือขาย

กลุมเปาหมายที่
เขาสู
กระบวนการ
องคกร
ภาคเอกชนที่อยู
ภายใตศูนย
ประสานงาน
องคกร
ภาคเอกชน
ผูแทนของกลุม/
องคกรบริหาร
“เครือขาย
อุตรดิตถเมือง
งาม” ชมรมของ
เอกชน จํานวน
12 องคกร

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

หองประชุม • ผูท่สี นใจเขารวมประชุม
สภาเทศบาล
ในภาคบาย
เมือง
• รูจักจุดเดน ดอย ของ
อุตรดิตถ
ตนเองและเพือ่ น
• แนวคิดการเชื่อมโยง
เครือขาย
• วัตถุประสงค
- การทองเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
- ภูมิปญญาชาวบาน
- อาชีพ รายได
- ประชาสัมพันธ
- ความสัมพันธเครือขาย
- ยุทธศาสตรจังหวัด
- ไมยุงเกี่ยวการเมือง
• พันธกิจ
- แผน/ปฏิทินการ
ทองเที่ยว
- ประสานภาครัฐ
- แผนพับการทองเที่ยว
- ไดรับการรับรองเปน
องคกรสาธารณะ

หมาย
เหตุ

98
ตารางที่ 32 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขาย กลุม / องคกรเอกชน (ตอ)
ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/
วิธีการของทีมวิจัย
เครือขายอุตรดิตถ
เมืองงาม

กลุมเปาหมายที่
เขาสู
กระบวนการ

1

2

ผูแทนกลุม/องคกร
ประชุม
ภาคประชาชน
เวที
ทบทวน จํานวน 12 องคกร
และ
ติดตามผล

รานอาหาร
บานเฟริน อ.ลับ
แล จ.อุตรดิตถ
12 มี.ค. 2549

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

- มีโครงการ/กิจกรรม
อยางนอยปละ 1
โครงการ
• ทบทวนผลการประชุม
วันที่ 9 ก.พ. 2549
กําหนดโครงการ
• โครงการ/กิจกรรม
• กิจกรรม (แผนงาน)
- แถลงขาว
- จัดทําแผนที่
การทองเที่ยว
- จัดทํา CD คํากลอน
ทํานองเสนาะ เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว
- จัดทําขอมูลทุนทาง
สังคมในรูป CD/แผนพับ
- เสื้อทีม
- สัญลักษณ
- นวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพ
- จัดการรับคณะ
นักทองเที่ยวจาก
อุดรธานี
• วางแผนเชื่อมประสาน
ตอนรับคณะทัวรจาก
อุดร

หมาย
เหตุ

99
ตารางที่ 32 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขายกลุม / องคกรเอกชน (ตอ)
ลําดับ ว/ด/ป
ที่

กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจัยเครือขาย
อุตรดิตถเมืองงาม

กลุมเปาหมายที่
เขาสูกระบวนการ

สถานที่

2

3

19 มี.ค. - วางแผนการ
2549
ดําเนินงาน
โครงการ

ผูแทนกลุม/
องคกร
ภาคเอกชน
จํานวน 12 องคกร

ศูนยแหลง
ทองเที่ยว
เชิงเกษตร
บานตน
เกลือ
ต.แมพูล
อ.ลับแล

4

14 เม.ย. - ประชุมเวทีติดตาม
2549
งานและทบทวน
คณะกรรมการ

ผูแทนกลุม/
องคกร
ภาคเอกชน
จํานวน 12 องคกร

ศูนยแหลง
ทองเที่ยว
เชิงเกษตร
บานตน
เกลือ
ต.แมพูล
อ.ลับแล

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

• มอบหมายใหสมาชิกไป
เชื่อมโยงประธานศูนย
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
• วางแผนงานดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม
- แถลงขาว
- ทําแผนพับ ปฏิทิน
การทองเที่ยว
- ทําแผนที่การทองเที่ยว
(โดยนายเล็ก เสนปน)
- ทํา CD คํากลอน
ทํานองเสนาะ
- ทําฐานขอมูลทุนทาง
สังคม
- ออกแบบเสื้อทีม
สัญลักษณ
- ซอมรองเพลง
อุตรดิตถเมืองงาม
- เชื่อมโยงภาคีเครือขาย
• ทบทวนคณะกรรมการ
เครือขาย
- แตงตั้งผูชวยเลขา
คณะกรรมการเครือขาย

หมาย
เหตุ

100
ตารางที่ 32 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขายกลุม / องคกรเอกชน (ตอ)
ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

5

6

27 ก.ค.
2549

กระบวนการ/
วิธีการของทีมวิจัย
เครือขายอุตรดิตถ
เมืองงาม
- สํารวจเสนทาง

- ประชุมเวทีเพื่อ
ปลอบขวัญและ
ติดตามงาน

กลุมเปาหมายที่
เขาสู
กระบวนการ

สถานที่

ศาลาสวน
ผูแทนกลุม/
เกษตร
องคกร
ภาคเอกชน
นายบุญลือ
จํานวน 24 คน สุขเจริญ
(องคกร)
บานตนเกลือ
ต.แมพูล
อ.ลับแล
ศูนยแหลง
ผูแทนกลุม/
ทองเที่ยวเชิง
องคกร
เกษตรบาน
ภาคเอกชน
จํานวน 15 คน ตนเกลือ
ต.แมพูล
/ องคกร
อ.ลับแล

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

• เครือขายดานการจัดการ
ผลผลิตดานการตลาด
• สํารวจเสนทาง
การทองเที่ยวบานผามูบ
อ.ลับแล

• สภาพจิตใจของสมาชิก
ยังไมปกติ มีอาการเหมอ
ลอยใหเห็น
• มอบเงินชวยเหลือจาก
นักวิจัย
• สมาชิกสวนใหญพยายาม
พลิกวิกฤติใหเปนโอกาส
• อยากใหชวยดาน
การตลาด

หมาย
เหตุ

101
ตารางที่ 33 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขายกลุม / องคกรภาคประชาชน
ลําดับ ว/ด/ป
ที่
1

18 มี.ค.
2549

สถานที่
กลุมเปาหมายที่
เขาสู
กระบวนการ
วัดสองแดด
เครือขาย ต.บานฝาย กลุมกองทุน
ต.บานฝาย
ชุมชน : กลุม
อ.น้ําปาด
ประชุม – เวที ครั้งที่ 1 ออมทรัพยเพื่อ อ.น้ําปาด
: มาทําความรูจัก เลา การผลิต
ความภาคภูมิใจ เปน กองทุนหมูบาน
การทําใหเกิดความรู กลุมทอผา
กลุมปุยอินทรีย
จักกัน
: มารูจัก…เขาใจกัน กลุมมะขาม
: ใหดูวิสัยทัศน “ดีจัง หวาน
กลุมเกษตรกร
แก” แลวใหกลุม
วิเคราะหตามใบงาน ชาวนา
กลุมสตรี
พรอมนําเสนอตอที่
กลุมสหกรณ
ประชุมใหญ
กระบวนการ/วิธีการ
ของทีมวิจัย

: เขียนชื่อกลุม
กิจกรรม จุดเดน ติด
บนบอรดและลากเสน
ความสัมพันธ
: กําหนดประเด็น
ทํางานรวมกันโดยให
แตละกลุม
(2
กลุม) กําหนด
: วิธีการสรางและ
เชื่อมโยงเครือขาย

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

• ผูเลาไดเสนอขอมูลสิ่งที่
อยากเลา มีความรูสึกอยาก
เลามีความสุขและอิ่มใจ ผูฟง
ตั้งใจฟง เปนการพัฒนา
ทักษะในการฟง

• คุณสมบัติและลักษณะของ
ผูนําการพัฒนา
• วิธีการทํางานของผูนําการ
พัฒนา
• องคประกอบหรือปจจัยที่
สงผลใหผูนําการพัฒนา
ทํางานสําเร็จ
• ทราบขอมูลของทุกคน ที่
รวมเวทีวามาจากกลุมใด
กลุมของตนมีจุดเดน
อะไรบาง
• ระบุประเด็น – แกไข
ปญหาความยากจน โดยการ
ลดรายจายในครัวเรือน
: แกนนําที่สนใจแกปญหา
ความยากจน
• คัดเลือก/จัดตั้ง
คณะกรรมการเครือขาย และ
กําหนดบทบาทหนาที่
• กําหนดใหมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู
2 เดือน/ครั้ง

หมาย
เหตุ

102
ตารางที่ 33 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขายกลุม / องคกรภาคประชาชน (ตอ)
ลําดับ ว/ด/ป
ที่
1

2

22 มี.ค.
2549

กระบวนการ/
กลุมเปาหมายที่
วิธีการของทีมวิจัย เขาสูกระบวนการ
: มอบหมาย
ภาระกิจสําหรับเวที
ครั้งตอไป
เวทีครั้งที่ 2
: ติดตามผลและเขา
รวมกันหาแนวทาง
- ระดับการ
แกปญหา
- ระดับประสานกับ
หนวยงานภายนอก
ดําเนินการ(ระหวาง
ป 2549 – 2550)
: วิเคราะห สาเหตุ
ของความยากจน

: เสนอวิธีการ
แกปญหาความ
ยากจนอยางเรงดวน
โดยการแบงกลุม
หลังนําผลการ
ประชุมกลุมยอย
เสนอตอที่ประชุม
ใหญ

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ
• ผูรวมประชุมกลับไป
ชี้แจงแตสมาชิกของแตละ
กองทุน

ณ วัดสอง
แดด ต.บาน
ฝาย
อ.น้ําปาด

• ทราบสาเหตุความยากจน
(หนี้สิน รายไดนอย จายสูง
(ราคาผลผลิตต่ํา ราคา
อุปโภคสูง))
• จัดทําบัญชีรับจายครัวเรือน
• กิจกรรมออมเงิน
• ปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกิน
ได
• สงเสริมการใชปุยชีวภาพ
• สงเสริม/จัดทําอาชีพเสริม
ในหมูบาน/ชุมชน
• ประชาสัมพันธ ลด ละ เลิก
อบายมุข

หมาย
เหตุ
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ตารางที่ 33 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขายกลุม / องคกรภาคประชาชน (ตอ)
ลําดับ ว/ด/ป
ที่

3

กระบวนการ/
กลุมเปาหมายที่
วิธีการของทีมวิจัย เขาสูกระบวนการ
: การขับเคลื่อน
ของแกนนําระดม
สมองหาทาง
ขับเคลื่อน
- ชื่อกลุม
- คัดเลือก
คณะทํางาน/
กรรมการ
เครือขาย
- กําหนดขอตกลง

25 เม.ย. เวที
2549
: กําหนดวาระ
ของ
คณะกรรมการ
: ขีดเสนเชื่อมโยง
เครือขายกองทุน
ชุมชน ต.บาน
ฝาย
: กําหนด
แนวทาง/กิจกรรม
การแกปญหา
ความยากจน
: ติดตาม
ความกาวหนา
ของเครือขาย
- ในกรอบ 1
เดือนไดทํา
อะไรบาง

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ
• เครือขาย ต.บานฝาย
• คณะทํางาน/กรรมการ 27 คน
และกําหนดตําแหนง ประชุม
รองประธาน เลขานุการ
เหรัญญิก ฝายจัดทําขอมูล ฝาย
ปฏิคม ฝายจัดหางบประมาณ
• มีวาระคราวละ 2 ป (ตั้งแต 22
มี.ค. 2549 – 22 มี.ค. 2551)
• แนวทางการเชื่อมโยงเครือขาย
กองทุนชุมชนตําบลบานฝาย

วัดสองแดด
ต.บานฝาย
อ.น้ําปาด
• รูปแบบการเชื่อมโยงระหวาง
เครือขาย

• แกนนําดําเนินงานตาม
โครงการคัดเลือกผูนําชุมชน /
SMART Village
• แนะนําครัวเรือนยากจน
ทําบัญชีรายรับรายจาย
• ครัวเรือนยากจน ไดปลูก
พืชผักสวนครัวไวบริโภค
• คณะกรรมการเครือขาย
มีการพบปะพูดคุย มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู และความ
สามัคคี

หมาย
เหตุ
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ตารางที่ 33 ขั้นตอน / กระบวนการสรางเครือขายกลุม / องคกรภาคประชาชน (ตอ)
ลําดับ
ที่
3

ว/ด/ป

กระบวนการ/
วิธีการของทีมวิจัย
: ระบุปญหา
อุปสรรค

: ประเมินโครงการ
: ระบุประโยชน

กลุมเปาหมายที่
เขาสู
กระบวนการ

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

• ทราบปญหาอุปสรรคของ
การดําเนินงานเครือขาย
- งบประมาณ
- ความพรอมของ
คณะกรรมการ
- ขาดความรวมมือ
- น้ํามันแพง
- ขาดแหลงน้ําในการ
ประกอบอาชีพ
- ภาษีสังคม
• องคประกอบความรูใหม
- สถานการณความ
ยากจนของคนใน
ชุมชน
- คุณสมบัติ
คุณลักษณะวิธีการ
ทํางานของผูนําการ
พัฒนา
- ประโยชนของการ
ทํางานเปนเครือขาย

หมาย
เหตุ

บทที่ 4
เครือขาย

การดําเนินการเชื่อมโยงเครือขายอยางเปนจริงเปนจังไดดําเนินการในชวงที่ 3 - 4 เดือน ผลที่ได
คือ จํานวน 4 เครือขาย โดยมีรูปแบบและประเด็นสําคัญของแตละเครือขายดังนี้
1. เครือขายสหกรณการเกษตร อ.ตรอน

วัด

สหกรณใน
เขต 10 สก.
กลุม
เกษตรกร

สก.ผูใชน้ําบาน
ไชยมงคล
หุนบริษัทไทย
เดนมารก

โรงเรียน

กลุมอาชีพ

กลุม
แมบาน

สหกรณ
การเกษตร
ตรอน

หุนธนาคาร

อบต.วังแดง
เทศบาล
ต.ตรอน

ศูนยวิจัย
อบต.ขอยสูง

บริษัทสหประกัน
ชีวิต

บางจาก
ปโตรเลี่ยม

ชุมนุมสหกรณการเกษตร
อต.

อุทกภัย อ.
ลับแล

อบต.ตรอน

กรมสงเสริมสหกรณ

ธกส.

ภาพที่ 2 เครือขายสหกรณการเกษตร อําเภอตรอน

โรงสีสิริ
วิภาดา

โครงการแกปญหาความ
ยากจน อ.ตรอน

ธุรกิจรับฝากเงิน
ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
การเอื้ออาทรชุมชน
การลงทุนกับธนาคาร
หางหุนสวน บริษัท

106
1.1 ประเด็นสําคัญ
ความเปนมา สหกรณการเกษตรเมืองตรอนจํากัด เกิดขึ้นจากการควบรวมสหกรณหาทุน 6
แหงเขาดวยกัน คือ สหกรณทาอวน สหกรณดอนแพ สหกรณวังหิน สหกรณปาสัก สหกรณสักงามและ
สหกรณหาดสองแคว และไดจดทะเบียนเปนประเภทสหกรณการเกษตร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2513 มี
สมาชิกเพียง 74 คน มีทุนดําเนินงาน 260 ลานบาท มีทุนดําเนินงาน 28,550 บาท ปจจุบัน มีสมาชิก
6,300 คน ทุนดําเนินงาน 260 ลานบาท มีคณะดําเนินงาน 15 คน มีพนักงานลูกจาง 19 คน ดําเนินการ
ธุรกิจ 4 ดาน คือ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย และธุรกิจรวบรวมผลผลิต
จากการที่มีการประชุมเวทีเพื่อจัดตั้ง / พัฒนาเครือขาย ทีมวิจัยในพื้นที่ไดกําหนดให
สหกรณการเกษตร อ.ตรอน เปนแกนเนื่องจากมีศักยภาพ และผูบริหารของสหกรณเห็นความสําคัญ
ของเครือขาย และมีความสนใจจะดําเนินการพัฒนาเครือขาย
การดําเนินการของเครือขายปจจุบัน สหกรณการเกษตรเมืองตรอนจํากัด มีการเชื่อมโยง
เครือขายธุรกิจสหกรณ ธนาคาร หางราน บริษัทและหนวยงานตางๆ ดังนี้
ก. ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย สหกรณมีการจําหนายสินคา ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอลื่น ใหโรงสีและหนวยงานตางๆ ระหวางวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2549 ดังนี้
- ศูนยวิจัยและทดสอบพันธุสัตวน้ําอุตรดิตถ
140,100.- บาท
- อบต.วังแดง
70,039.- บาท
- อบต. ขอยสูง
13,980.- บาท
- เทศบาลตําบลตรอน
51,182.- บาท
244,304.- บาท
- โรงสีสิริวัฒนาธัญญกิจ
รวม 519,638.- บาท
สหกรณซื้อสินคา ไดแก พันธุขาวสาร เครื่องจักรกลการเกษตร
วัสดุอุปกรณการเกษตร น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น จากสหกรณ โรงสีและบริษัทหางรานตางๆ ดังนี้
- หจก. ชัยพฤกษฯ สามพลัง
13,350.- บาท
- บริษัทเทพการเกษตร
10,176.- บาท
- หจก. ทิพยพรรณ
27,125.- บาท
- รานสินเจริญ
8,160.- บาท
- รานธัญญพัทธการเกษตร
30,420.- บาท
- รานศิริวรรณการเกษตร
779,360.-บาท
- โรงสีกิจไพศาล
90,100.- บาท
- รานเรืองยุทธการเกษตร
147,580.-บาท
- หจก. พงษการเกษตร
475,240.- บาท
- รานชัยฟา
2,744,705.- บาท
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- รานพรพิชัย
2,197,330.- บาท
- สหกรณการเกษตรพิชัย จํากัด
58,500.- บาท
- สหกรณการเกษตรเมืองลับแล จํากัด
245,719.- บาท
- ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด
6,120.- บาท
- สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด
96,000.- บาท
ข. ธุรกิจการรับฝากเงิน สหกรณไดรับเงินฝากออมทรัพยจากเกษตรกร
กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ กลุมแมบาน วัด โรงเรียนในชุมชน
อําเภอตรอน ดังนี้
- กลุมอาชีพ
จํานวน 15 กลุม
8,269.- บาท
- สหกรณในเขตอําเภอตรอน จํานวน 10 แหง 1,052,238.- บาท
- กลุมแมบาน
จํานวน 5 กลุม
6,775.- บาท
- วัด
จํานวน 10 แหง
768,236.- บาท
- กลุมเกษตรกร
จํานวน 2 แหง
161,153.- บาท
- โรงเรียน
จํานวน 1 แหง
34,556.- บาท
รวม
2,031,227.- บาท
ค. ธุรกิจการใหกูเงิน สหกรณใหเงินกูแกสหกรณผูใชน้ําสถานีสูบนี้ดวยไฟฟาบาน
ไชยมงคล จํากัด จํานวน 270,000.- บาท
ง. การลงทุนกับธนาคารหางหุนสวนและบริษัท สหกรณมีการลงทุนโดยถือหุนกับ
ธนาคารหางหุนสวนและบริษัทตางๆ ดังนี้
- หางบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด
27,800.- บาท
2,000,000.- บาท
- บัตรออมทรัพยทวีสิน
- หุนชุมนุมสหกรณการเกษตรอุตรดิตถ จํากัด
910,000.- บาท
- หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด
200,000.- บาท
- หุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
40,000.- บาท
- หุนบริษัทนมไทย – เดนมารค จํากัด
10,000.- บาท
รวม
3,187,800.- บาท
จ. การเอื้ออาทรชุมชน สหกรณมีบทบาททางสังคม โดยบริจาคทุนการศึกษา
งานกีฬา ทอดผาปา และงานสังคมอื่น ๆ ดังนี้
- บริจาคทุนการศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตอําเภอตรอน
และทองแสนขัน จํานวน 10 ทุนๆ ละ 1,000.- บาท
10,000.- บาท
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- บริจาคชวยงานกีฬา อบต. เทศบาล
และโรงเรียนในเขตอําเภอตรอน
20,000.- บาท
- บริจาคชวยการดําเนินงานของ อบต.ตําบลตรอน
35,000.- บาท
- รวมทอดผาปากับกรมสงเสริมสหกรณ
20,000.- บาท
- บริจาคชวยโครงการแกไขปญหาความยากจน
ของอําเภอตรอนเปนเมล็ดพันธุมูลคา
20,000.- บาท
- บริจาคชวยเหลือสหกรณที่ประสบอุทกภัย(สหกรณการเกษตรเมืองลับแล
จํากัด และชุมนุมสหกรณการเกษตรอุตรดิตถ จํากัด)
15,000.- บาท
- รวมบริจาคโลหิตกับอําเภอตรอน
- รวมงานเทศกาล นักขัตฤกษตางๆ ของอําเภอตรอน
- รวมงานวันสหกรณกับสํานักงานสหกรณจังหวัดและขบวนการสหกรณในจังหวัด
อุตรดิตถ
วัตถุประสงค / เปาหมายของเครือขาย
เพื่อเชื่อมโยงเครือขายดานธุรกิจ โดยเฉพาะการรวมกันซื้อ – ขาย วัสดุอุปกรณ
การเกษตร และการเชื่อมโยงดานเงินทุน
แนวทางการดําเนินการ
ก. ประชุมชี้แจงโครงการ โดยเนนความสําคัญของเครือขายคุณคา
ข. การแลกเปลี่ยนเรียนรูวาสหกรณแตละประเภทมีลักษณะการดําเนินงานอยางไร
มีศักยภาพและจุดออน (ปญหา) อะไรบาง
ค. วางแนวทางการเชื่อมโยงเครือขาย
ง. การเชื่อมโยงโดยใชกิจกรรมดานธุรกิจ และการเงิน
ปจจัยแหงความสําเร็จ
ก. กรรมการและสมาชิก มีความเขาใจลักษณะและการสรางเครือขายคุณคา
ข. วัตถุประสงคของเครือขายชัดเจน และควรแยกใหเดนชัดวากิจกรรมใดเกิดจากการ
หนุนเสริมในงานประจําหรือเปนการหนุนเสริมของโครงการวิจัย ทั้งนี้เพราะทางสหกรณจังหวัด
อุตรดิตถไดมีนโยบายการสรางเครือขายสหกรณอยูแลว และไดมีการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ประกอบ
กับทีมวิจัยในพื้นที่เปนเจาหนาที่สงเสริมสหกรณอยูดวย จึงยากที่จะฟนธงไดวาเครือขายที่เปนอยู เปน
ผลงานของใคร
ค. ควรจัดตั้งองคกรการบริหารเครือขาย เพื่อหาแนวทางลดขั้นตอน หรือระเบียบ
ปฏิบั ติทั้งนี้ เพราะแมวาในที่ประชุมมี ขอตกลงจะเชื่อมโยงกัน แตยังติดขั ดที่แตละสหกรณตองนํา
ขอเสนอใหคณะกรรมการของแตละสหกรณพิจารณาและไดรับการอนุมัติกอนจึงจะดําเนินการได

109
2. เครือขายสหกรณการเกษตร อ.ทองแสนขัน

สก. ตําบลผักขวง

สหกรณ ธกส. บาน
หนองกอก

ออมทรัพย
ธ.กรุงเทพ

ออมทรัพย
ธกส.

เงินฝากทวี
สิน ธกส.

อ.ทองแสนขัน

สหกรณการเกษตร
ทองแสนขัน

ชมรมทองแสนขัน
สัมพันธ
กลุมผูใชน้ําบานบุง
ประชานิมิตร

เกษตร
อ.ทองแสนขัน
พช. อําเภอ
ทองแสนขัน
เทศบาล
ทองแสนขัน
รพ.ทองแสนขัน

โครงการประปา
หมูบานรองลึก

โครงการประปา
หมูบานผักขวง
ฌาปนกิจสงเคราะห
บานปางคอ

โครงการสงเสริม
การเกษตรบานเขาสัก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานวังโปง

ธุรกิจรับฝากเงิน
ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
ฝากเงิน

ภาพที่ 3 เครือขายสหกรณการเกษตรทองแสนขัน
2.1 ประเด็นสําคัญ
ความเปนมาของเครือขาย
กลุ มสหกรณก ารเกษตรทองแสนขัน ประกอบดว ยสหกรณ ทองแสนขัน สหกรณ
ปฏิรูปที่ดินหนองกอกจํากัด สหกรณผูใชน้ําบานแสนขัน สหกรณบานผักขวง กอตั้งเมื่อป 2526 มี
สมาชิกเมื่อแรกกอตั้ง 160 คน มีทุนเรือนหุน 16,000 บาท ปจจุบันมีสมาชิก 3,300 คน มีทุนเรือนหุน
28,000,000 ลานบาท
ไดพั ฒ นาเครื อหลั ง จากเขารว มประชุ ม ระดับ อํา เภอ และเห็น ความสําคั ญ ของการ
เชื่อมโยงเครือขาย จึงสมัครใจจะสรางเครือขาย
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การดําเนินการของเครือขาย
สหกรณ ก ารเกษตรทองแสนขัน จํากั ด มีการเชื่ อมโยงเครื อขา ยด า นธุ รกิ จ สหกรณ
ธนาคาร หางราน บริษัทและหนวยงานตางๆดังนี้
ก. ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย สหกรณจําหนายน้ํามันใหหนวยงานตางๆ ดังนี้
1. เกษตรอําเภอทองแสนขัน จํานวนเงินที่ซื้อ
300,000.- บาท
2. พัฒนาชุมชนอําเภอทองแสนขัน “
160,000.- บาท
3. เทศบาลทองแสนขัน
“
53,976.69.- บาท
4. อําเภอทองแสนขัน
“
156,400.- บาท
5. โรงพยาบาลทองแสนขัน
“
139,219.- บาท
6. สรรพากร อําเภอทองแสนขัน
“
130,000.- บาท
สหกรณซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นจากบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด จํานวน 8,182,642.- บาท
ข. ธุรกิจรับฝากเงิน สหกรณรับฝากเงินจากสหกรณ กลุมและหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1. โครงการประปาหมูบาน หมู 3 ตําบลผักขวง
333.75.- บาท
2. ฌาปนกิจสงเคราะหบานปางคอ
183.22.- บาท
3. โครงการประปาหมูบาน รองลึก หมู 6
469.27.- บาท
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังโปง
755.61.- บาท
5. โครงการสงเสริมการเกษตร บานเขาสัก
670.54.- บาท
6. กลุมผูใชน้ําบุง ประชานิมิตร
54.57.- บาท
7. ชมรมทองแสนขันสัมพันธ
252.76.- บาท
สหกรณฝากเงินกับสหกรณ ธนาคาร และหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1. เงินฝากสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน บานหนองกอก 800,000.2. เงินฝากออมทรัพยสหกรณการเกษตร ตําบลผักขวง 500,000.6,379,468.15.3. เงินฝากออมทรัพย ธ.ก.ส. (748-01059-5)
4. เงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพฯ
1,229,437.40.5. เงินฝากออมทรัพย ทวีสนิ ธ.ก.ส.
1,550,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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วัตถุประสงคเปาหมาย
เชื่อมโยงกันทางดานเงินกู เงินฝาก การตลาดและรวบรวมผลผลิต
แนวทางการดําเนินการ
ก. ประชุมชี้แจงโครงการ โดยเนนความสําคัญของเครือขายคุณคา
ข. การแลกเปลี่ยนเรียนรูวาสหกรณแตละประเภทมีลักษณะการดําเนินงานอยางไร
มีศักยภาพและจุดออน (ปญหา) อะไรบาง
ค. วางแนวทางการเชื่อมโยงเครือขาย
ง. การเชื่อมโยงโดยใชกิจกรรมดานธุรกิจ และการเงิน
ปจจัยแหงความสําเร็จ
ก. กรรมการและสมาชิก มีความเขาใจลักษณะและการสรางเครือขายคุณคา
ข. วัตถุประสงคของเครือขายชัดเจน และควรแยกใหเดนชัดวากิจกรรมใดเกิดจากการ
หนุนเสริมในงานประจําหรือเปนการหนุนเสริมของโครงการวิจัย ทั้งนี้เพราะทางสหกรณจังหวัด
อุตรดิตถไดมีนโยบายการสรางเครือขายสหกรณอยูแลว และไดมีการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ประกอบ
กับทีมวิจัยในพื้นที่เปนเจาหนาที่สงเสริมสหกรณอยูดวย จึงยากที่จะฟนธงไดวาเครือขายที่เปนอยู
เปนผลงานของใคร
ควรจัดตั้งองคกรการบริหารเครือขาย เพื่อหาแนวทางลดขัน้ ตอน หรือระเบียบปฏิบัติทงั้ นี้
เพราะแมวาในที่ประชุมมีขอตกลงจะเชื่อมโยงกัน แตยังติดขัดที่แตละสหกรณตองนําขอเสนอให
คณะกรรมการของแตละสหกรณพิจารณาและไดรับการอนุมัติกอนจึงจะดําเนินการได
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3. เครือขายกลุมประสานงานองคกรตําบลบานฝาย

กลุมมะขามหวาน

กลุมเกษตรกร

คณะกรรมการ /
เครือขาย

ฐานกิจกรรม

กลุมทอผา

กลุมปุยชีวภาพ

คณะทํางาน
กลุมออมทรัพย

กลุมสตรี

กลุมสหกรณ

ฐานเงินทุน
กทบ.
กองทุน กข.คจ.

ภาพที่ 4 เครือขายกลุมประสานงานองคกรตําบลบานฝาย
3.1 ประเด็นสําคัญ
ความเปนมาของเครือขาย
กลุมตางๆที่มีอยูแตละหมูบา นในตําบลมีลักษณะตางคนตางอยู ตางกลุมกันไป
ไมมีการเชื่อมโยงเครือขาย
ความยากจนเปนปญหาที่สําคัญ การจัดทําบัญชี รายรับรายจายจริง ของครัวเรือน
ตามแนวทางทีธ่ นาคารการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) ดําเนินการทําเฉพาะกับลูกคาธกส. เทานั้น ทาง
กลุมตางๆของตําบลบานฝายจึงไดรวมเชื่อมโยงกัน เพื่อจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจน
วัตถุประสงค / เปาหมาย
1. รวมทุกกลุม เขาเปนเครือขาย เพื่อจะไดชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
2. จัดตั้งเวทีตาํ บลเพื่อใหคณะกรรมการแตละกลุมในหมูบานเขารวมเวทีตําบลเปนศูนย
การประสานงานระหวางตําบล (ศอชต.)
3. สนับสนุนใหทุกกลุมและสมาชิกตลอดจนประชาชนในหมูบาน มีการออม
ทรัพย
4. เพิ่มรายไดใหกับครัวเรือนยากจน เชน สงเสริมใหปลูกผักสวนครัวรั้วกินได

113
แนวทางการดําเนินการ
ร ว มกั น จั ด เวที 3
ครั้ ง และเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารระดั บ ตํ า บล ซึ่ ง
ประกอบดวยผูนํากลุมตางๆ และตัวแทนเจาหนาที่พัฒนาชุมชน อําเภอน้ําปาด และทีมวิทยาการจาก
จังหวัด (พัฒนาการชุมชน) การดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดย
1. มีการใหสมาชิกบันทึกรายรับ – จายในครัวเรือน ในแตละวัน
2. สงเสริมการออมทรัพย
3. สงเสริมปลูกผักสวนครัวเพื่อเพิ่มรายไดลดรายจายใหกับครัวเรือน
4. สงเสริมใหสมาชิกทําปุยชีวภาพใชเอง
5. ขยายผลไปยังกลุมอื่นๆทีอ่ ยูขางเคียง
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. คณะกรรมการมีความเขมแข็ง เสียสละในการทํางาน
2. ประชาชนสวนใหญใหความรวมมือ
3. ครัวเรือนยากจน พรอมที่จะพัฒนาตนเอง
4. ครัวเรือนในชุมชนมีวิธที าํ บัญชีรายรับ – จายในครัวเรือน
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4. เครือขายอุตรดิตถเมืองงาม

กลุมสตรีอุดร

กํานัน
ทองถิ่น

ศูนยประสานงานองคกร
เอกชนอุดร
กลุม ทอผา

มูลนิธพิ ร
ประกายแกว

บริษัทเอกสเปริท
โอเปอเรชั่น
นายอําเภอ

มูลนิธพิ ระศรี
พนมมาศ

สมาคมธุรกิจการ
ทอผา

ชมรม
ชาวสวน

รักษอตุ รดิตถ

ชมรมรํากระบี่
กระบองชีวจิต

คณะกรรมการ
บริหารเครือขาย
ชมรมสงเสริม
สุขภาพ
ชมรมออก
กําลังกาย

นวดเพื่อสุขภาพ
(กรมฝมือแรงงาน)

เกษตรจังหวัด
ศูนยการทองเที่ยว
เชิงเกษตร

ททท.
ชมรมผูประกอบการ
รานอาหาร

โรงเรียน

ชมรมคุม ครอง
ผูบริโภค

ศูนย
ศิลปวัฒนธรรม
ลับแล

สภาวัฒนธรรม
แมพูล

ฝายหลวง

ภาพที่ 5 เครือขายอุตรดิตถเมืองงาม

4.1 ประเด็นสําคัญ
ความเปนมาของเครือขาย
องคกรเอกชนที่ตั้งขึ้นกวา 30 องคกร ตั้งแตป พ.ศ. 2539 อยูในรูปของกลุม ชมรม
สมาคม และมูลนิธิ ซึ่งมีวัตถุประสงคที่แตกตาง หลากหลาย มีการประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง และ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันเปนครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ เชน การรวมกันจัดการตอนรับชมรมผูสื่อขาว หรือ
การรวมตัวกันไปดูงานดานการทองเที่ยวทีจ่ ังหวัดสุโขทัย
จากการที่มีประสบการณดานการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อตอนรับแขกที่มาเยือน
ทําใหมีกลุม / องคกร ที่เกี่ยวของในกิจกรรมดังกลาวจํานวน 12 องคกร สนใจสรางเครือขาย ซึ่งเปน
โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดเขารวมในโครงการและเนื่องจากอําเภอลับแลเปน
อําเภอที่มีศักยภาพทั้งในดานพื้นที่ คือ ภูมิทัศนสวยงาม สภาพที่ตั้งเปนภูเขา และที่ราบ ชาวบานมีอาชีพ
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หลักในการทําสวนผลไม มีลักษณะวัฒนธรรมที่โดดเดน ถูกครอบงําจากวัฒนธรรมสมัยใหมนอย จึงได
ใชสถานที่ลับแลเปนจุดหลักของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
การดําเนินการของเครือขาย
1. เครือขายความรวมมือในดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในดานตางๆดังนี้
- วิถีชีวิต เอกลักษณของชาวลับแลซึ่งมีธรรมชาติของเมืองลับแลที่นาสัมผัส
- วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และลักษณะทางสังคม
- ศิลปะโบราณสถาน
2. เครือขายกิจกรรมการทองเที่ยวดังภาพที่ 5

ภาพที่ 6 เสนทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรอําเภอลับแล
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วัตถุประสงค / เปาหมาย
การเชื่อมโยงเพิ่มการประสานพลังดวยการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยองคกรเขารวม
มีเปาหมายเพือ่ เสริมการทองเที่ยวดังนี้
มูลนิธิประกายแกว
• เพิ่มศักยภาพปจเจกชน
• ประสานประโยชนภายในกลุม /นอกกลุม
• หนวยงานเอกชน/รัฐที่เกี่ยวของ
มูลนิธิพระศรีพนมมาศ
• วัฒนธรรม/ประเพณี
• นําทองเที่ยววัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
• ความรูทองถิ่นเชิงศาสนา เชน ประวัติทองถิ่น
ชมรมชาวสวน
• จัดเตรียมผลผลิต
• การทองเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนยเกษตรเพือ่ การทองเที่ยวเชิงเกษตร
• จัดทําเสนทางนําเที่ยว
• จัดบานเรือน ทองที่เพื่อตอนรับนักทองเที่ยว
• จัดกิจกรรมการทองเที่ยว
ชมรมผูประกอบอาหาร + ภัตราคาร
• อาหารทองถิ่น + อาหารผูมาเยือน
ชมรมคุมครองผูบริโภค
• ควบคุมผูบริโภค
ชมรมสงเสริมสุขภาพ
ชมรมรํากระบองชีวจิต และชมรมออกกําลังกายแบบแมบุญมา กําหนด
กิจกรรมและออกกําลังกาย
กลุมบาน รีสอรทและกลุมบานพัก/โรงแรมในเมือง จัดที่พักแกผูมาเยือน
การทองเที่ยวและชมรมผูสื่อขาวนักเขียนอิสระ ททท. ชวยดาน
การประชาสัมพันธ
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แนวทางการดําเนินงาน
1. มีการประชุม/เวที 6 ครั้ง
ครั้งที่ 1 แนะนําโครงการสรางความเขาใจ และเชิญชวนองคกรที่สนใจเขารวม
ครั้งที่ 2 กําหนดประเด็นและตั้งเปนกลุมอุตรดิตถเมืองงาม เพื่อดําเนินการบริหาร
และวางแผนโครงการทองเที่ยว
ครั้งที่ 3 ทบทวนผลการดําเนินงานและเก็บขอมูลเพื่อใหทราบจุดออนจุดแข็งของ
กลุมและพื้นทีแ่ ละมองหาพันธมิตร
ครั้งที่ 4 ติดตองานและทาบทามบุคลากร กรรมการฯ กลุมและวางแผนการสํารวจ
เสนทาง
ครั้งที่ 5 สํารวจเสนทางการทองเที่ยว (15 - 16 ก.ค. 49) เพื่อนํานักทองเที่ยวเขามา
เยี่ยมชม
• 22 - 23 พ.ค. 49 เกิดอุทกภัย
• 26 พ.ค. กลุมแมบาน ผูนําสตรี/กพ. สจ. มูลนิธิชาวอุดรฯ มูลนิธิ
พรประกายแกว รวมบําเพ็ญประโยชน/มอบสิ่งของชวยเหลือ
ครั้งที่ 6 “พลิกวิกฤติ เปนโอกาส” เริ่มโครงการเรื่องการทองเที่ยวแอวลับแล
แลสวนงาม” ในเดือน กันยายน – ตุลาคม 2549
2. การสรางความเขาใจตรงกัน ระหวางกลุม /องคกร
3. แลกเปลี่ยนเรียนรูถึงสภาพและศักยภาพของกลุม / องคกรตาง ๆ ซึ่งจัดไดวาเปนการ
พัฒนากลุมไดประการหนึ่ง
4. หาจุดรวมในการประสานประโยชนของเครือขาย และตัง้ คณะกรรมการบริหาร
เครือขาย
5. การปฏิบัติการเครือขาย และการหาทุนเสริมของทีมวิจัยในการใหขอมูล
และแนวทางการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาเครือขาย
ภาพรวมปจจัยแหงความสําเร็จของเครือขาย
การทํางานเครือขายจะประสบความสําเร็จไดตองยึดโยงความหมายของคําวา สหกรณ แปลวา
การทํางานรวมกันอยางลึกซึ้งถึงพรอมดวยการปฏิบัติของรางกาย สมองและใจ และตระหนักในระบบ
คุณคาสหกรณ ประกอบดวย การพึ่งพาและรับผิดชอบตนเอง ยึดหลักประชาธิปไตย ความเสมอภาค
ความเที่ ย งธรรมและความสามั ค คี ตั้ ง มั่ น อยู ใ นค า นิ ย มทางจริ ย ธรรมแห ง ความซื่ อ สั ต ย เป ด เผย
รับผิดชอบตอสังคมและเอื้ออาทรตอผูอื่น มีวิสัยทัศนสหกรณ เปนเข็มทิศยึดถือระบบเครือขายของ
องคก รช วยเหลื อตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมหลากหลายรูปแบบที่ตระหนักในคุณค าของหลั ก
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และวิธีการ สหกรณ มีการรวมมือกันที่จะพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรและเกื้อกูลตอการสรางความ
เขมแข็งยั่งยืน ชุม สังคมประเทศชาติ ทั้งนี้ปจจัยที่ทําใหเครือขายเขมแข็งและกาวหนา ประกอบดวย
1. การใช ศอช.ต. เปนชองทางการแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางองคกรตาง ๆ ในชุมชนโดย
เปลี่ยนกันดูในเรื่องที่ตนถนัด
2. ประชาชนเห็นประโยชนของการมี “เครือขาย” และใช ศอช.ต. บานฝายหรือเครือขาย
กองทุนชุมชน ตําบลบานฝาย เปนชองการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละทํากิจกรรมรวมกัน
3. ใชหลักสหกรณในการสรางอุดมการณรว มในการพึ่งพาตนเองเปนหลัก
4. เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยผานองคกรที่ตนเปนสมาชิก
5. การเปดโอกาสใหเยาวชนรุน ใหมไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา มีการสรางผูนํารุนใหม
ที่มีอุดมการณ มีความเสียสละ และมีวิสัยทัศน เขาใจเขาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในการ
คิดเชิงวิเคราะหวิจารณ การติดตอสื่อสารและการใชนวัตกรรมตาง ๆ เชน เทคนิคการจัดทําแผน
ชุมชน ทักษะการลดคาใชจา ยปจจัยการผลิตทําปุยชีวภาพ
6. มีการใชมิติทางสังคมและวัฒนธรรมและแนวคิดในการ “พึ่งตนเอง” มากําหนดแนว
ทางการทํางานอยางชัดเจน
7. มีการเชื่อมโยงกับเครือขายอืน่ ๆ นอกตําบล เปนการขยายชองทางการเรียนรูและทางเลือก
ในการจัดการกับปญหาและการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
8. มีการทําแผนชุมชน ที่เกิดจากการคิดและตัดสินใจรวมกันจากรากฐานขอมูลของชุมชน
และเนนการใชทรัพยากรภายในและทุนทางสังคมของชุมชนเปนปจจัยหลักในการดําเนินงาน มีการ
กําหนดบทบาทผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมอยางชัดเจน
9. มีการประชาสัมพันธและติดตอประสานงานที่ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
10.มีการถอดบทเรียนจากการทํางานเพื่อนํามาแลกเปลี่ยนกันและพัฒนาการดําเนินงานใหดี
ยิ่งขึ้น
ในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด โดยใชกระบวนการจัดทําแผนชุมชน
เปนเครื่องมือใหประชาชนไดเรียนรูในสิ่งที่ควรรูและตองรู ในการสรางความรวมมือกัน “แผนชุมชน”
ควรประกอบไปดวย “5 ตอง” คือ
1.
2.
3.
4.
5.

ตอง
ตอง
ตอง
ตอง
ตอง

ทําใหเกิดการปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง
มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยและเรียนรูเพิ่มเติมไมหยุดนิ่ง
มีการพบปะแลกเปลีย่ นเรียนรู ปญหาและประสบการณกันเปนประจํา
มีคนรุนใหม ๆ เขามาชวยใหแผนดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
มีการประสานความรวมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชนและชาวบาน

บทที่ 5
การสังเคราะห เครือขายคุณคา กับ การแกไขปญหาความยากจน
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว มเพื่ อ พั ฒ นาขบวนการสหกรณ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
อุตรดิตถดําเนินการโดยมีกรอบแนวคิด “สรางเครือขายคุณคา” และมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษา
สถานการณและบทบาทการดําเนินงาน ของ สหกรณและกลุม / องคกรภาคประชาชนในพื้นที่ (2)
เสริมสรางความเขมแข็งของ กลุม / องคกร (3) จัดทํากรอบแนวทางการพัฒนากลุม / เครือขาย และ (4)
ดําเนินการเชื่อมโยงเครือขาย ในสวนกระบวนการดําเนินงาน แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการ
เตรียมการและรวบรวมขอมูลของกลุมองคกรที่จดทะเบียนสหกรณ และที่ไมจดทะเบียน ขั้นตอนการ
จัดทํากรอบแนวทาง(ยุทธศาสตร) และขั้นตอนการสราง / พัฒนาเครือขาย
กระบวนการวิจัยเริ่มตนดวยการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ แการศึกษาขอมูล
จากกลุมเปาหมาย รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการจัดเวทีระดมความคิดเห็น เวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู และการสัมภาษณ ทําใหมองเห็นภาพรวมในการแกไขปญหาความยากจน ที่หลายๆ หนวยงาน
ได ดํ า เนิ น การอยู ใ นขณะนั้ น พร อ มกั น นั้ น ยั ง พบว า การศึ ก ษาถึ ง บทบาทหน า ที่ หรื อ ภารกิ จ ของ
หนวยงานตาง ๆ ที่ดํารงอยู (เฉพาะที่เกี่ยวของกับงานวิจัย) ควบคูไปกับการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ดาน
สังคม ดานเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมของพื้นที่ ทําใหเห็นภาพองครวมไดอยางชัดเจน การที่จะ
ดําเนินการดังกลาวได จะตองเปดใจใหกวาง เพื่อยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง และหลากหลาย ซึ่ง
เปนองคประกอบพื้นฐานของการทํางานเครือขาย ที่สามารถนําไปสูการคิดและลงมือทําอยางบูรณาการ
ได นอกจากนี้เมื่อภารกิจของการวิจัยเสร็จสิ้นลงแลว กลไกทางสังคมของชุมชน อันไดแก ผูนําชุมชน /
กลุม / องคกร / เครือขาย หนวยงาน สถาบันตาง ๆ หรือ NGO คือ ปจจัยที่จะชวยสืบทอดผลการวิจัย
และตอยอดพัฒนางานวิจัยได ดังที่ไดมีการถอดองคความรูจากการวิจัยโดยการสังเคราะหใหเห็นภาพ
ที่เชื่อมโยงการทํางานระหวางกลไกทางสังคมของจังหวัดอุตรดิตถ วามีความสัมพันธและบทบาท
เกื้อหนุนกันเพื่อแกไขความยากจนในแตละระดับอยางไรบาง

แนวคิดที่ใชในการวิเคราะห
การสังเคราะหเครือขายคุณคา กับ กระบวนการแกไขปญหาความยากจน ไดนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวคิดหลักในการวิเคราะห เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงวาเปนแนวคิดที่มีความสัมพันธ และเกี่ยวพันกับการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย
กลาวคือ เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ทําใหสังคมเกิดความสมดุลและมีความพรอมรับความ
เปลี่ยนแปลง หากสังคม หรือประเทศใดไดปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว ยอมทําให
ประชาชนในชาติมี ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สมดุล มั่นคง และยั่งยืนได ในที่สุด
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“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัตขิ องประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน ถึง ประเทศ เปนการพัฒนาที่แสดงถึงวิถีการปฏิบัติ 3 แนวทางที่
สําคัญ คือ
- แนวทางการดํารงอยู และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ
- แนวทางการการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง
- แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนการพัฒนาทีต่ ั้งอยูบนพืน้ ฐานของทางสายกลาง
และความไมประมาท ที่คํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี
ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา
คุณลักษณะ ของ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชไดในการปฏิบัติตนทุกระดับ
โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน โดยมีองคประกอบของความ
พอเพียง ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการ (3 หวง) คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุมกัน ที่ดี ภายใตเงื่อนไขการตัดสินใจและมี การดําเนินกิจกรรมที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน (2 เงื่อนไข) คือ
ความรู (รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) คู คุณธรรม (ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน และแบงปน)

ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี

มีเหตุผล

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน)

นําสู
ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม

สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน

ภาพที่ 7 "3 หวง 2 เงื่อนไข” ในการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
: ที่มา แนวทางการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2548
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การนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติ
แบงได 4 ขั้นตอน ในแตละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นที่ 1 สมาชิกในชุมชนดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก “พึ่งตนเองได” คือ พยายามพึ่งตนเองให
ได โ ดยเริ่ ม จากระดั บ ครอบครั ว ก อ น เพื่ อ ให แ ต ล ะครอบครั ว มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ พ อดี ประหยั ด
ไมฟุมเฟอย โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสามารถพึ่งตนเองในเรื่องปจจัยสี่ โดยแตละคนตองรูจักตนเอง เชน
รูขอมูลรายรับ-รายจายของครอบครัว สามารถรักษาระดับการใชจายของตน ไมกอหนี้ สามารถดึง
ศักยภาพที่ตนเองมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด เปนตน
ขั้นที่ 2 พัฒนาตนเองใหสามารถ “อยูไดอยางพอเพียง” คือ ยึดหลักทางสายกลางในการ
ดําเนินชีวิตใหมีความสมดุล และสรางความสุขที่แทจริงใหเกิดขึ้นกับตนเอง โดยมีไมความรูสึกวาขาด
แคลนจนตองเบียดเบียนตนเอง หรือดําเนินชีวิตอยางเกินพอดีจนตองเบียดเบียนผูอื่นหรือสิ่งแวดลอม
ขั้นที่ 3 รวมกลุมในสังคม “อยูรวมกันอยางเอื้ออาทร” คือ มีทัศนคติหรือจิตสํานึกแบงปน
และใจที่อยากจะชวยเหลือเอื้อเฟอตอผูอื่น ทั้ง 2 สิ่งนี้ทําใหเกิดเพื่อน ลดความเห็นแกตัวและสรางความ
พอเพียงใหเกิดขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีจิตใจแบงปนนี้ เปนพื้นฐานทางความคิดที่ทําให
เกิดกระบวนการรวมกลุมทางสังคม และสรางความเปนเครือขายที่เ ชื่อมโยงสายสัมพัน ธระหวาง
สมาชิกในชุมชนใหกวางขวางตอไป
ขั้นที่ 4 “อยูดียิ่งขึ้นดวยการเรียนรู” รวมกันในชุมชน คือ การพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู
จากธรรมชาติและประสบการณของคนในชุมชน หรือจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูอื่น ใหเกิดเปน
ชุมชนแหงการเรียนรู ที่สมาชิกของชุมชนมีการพัฒนาวิถีชิวิตของตนเองและผูอื่นรวมกัน มีการสืบ
ทอดและเรียนรูเพื่อพัฒนา ภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนาสังคมใหมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใชคุณธรรมและวัฒนธรรมเปนตัวนําไมไดใชเงินเปนตัวตั้ง
การเทียบเคียงเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
ทั้งเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ เปนแนวทางในการพัฒนาที่
นําไปสูความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับตางๆ อยางเปนขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความ
ผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสรางมิคุมกันที่ดี รวมทั้งการมีความรู ความเพียร ความอดทน มีสติปญญา การ
ชวยเหลือ ซึ่งกันและกั น และความสามัคคี ทั้งเศรษฐกิจพอเพียงและ ทฤษฎีใหมตามแนว
พระราชดําริ ตางมีความเกี่ยวของและสัมพันธตอการพัฒนาขบวนการสหกรณเปนอยางยิ่ง กลาวคือ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม ในขณะที่
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ทฤษฎี ใ หม เ ปน แนวทางการพั ฒ นาภาคเกษตรอย า งเป น ขั้ น เปน ตอน เป น ตั ว อยา งของการใชห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมที่มีความเฉพาะอยางเหมาะสมของแตละพื้นที่
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ อาจเปรียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู 2 แบบ คือ
ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน
เทียบไดกับทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ที่มุงแกปญหาเรื่องน้ํา และใชประโยชนของที่ดินของเกษตรกร
ใหสามารถสนองความตองการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายสวนที่เหลือเพื่อมีรายไดที่จะเปน
คาใชจายที่ไมสามารถผลิตไดเอง ทั้งหมดนี้เปนการสรางภูมิคุมกันในตัวใหเกิดขึ้นในระดับครอบครัว
อยางไรก็ตาม แมกระทั่งในทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ก็จําเปนที่เกษตรกรจะตองไดรับความชวยเหลือจาก
ชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม
ความพอเพียงในระดับชุมชน และระดับองคกร เปนเศรษฐกิจพอเพียงระดับกาวหนา ซึ่ง
ครอบคลุมทฤษฎีใหมขนั้ ที่ 2 เปนเรื่องของการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังในรูปกลุมหรือสหกรณ
หรือการที่ธุรกิจตางๆรวมตัวกันในลักษณะเครือขายวิสาหกิจ
ความพอเพียงในระดับประเทศ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ซึง่ ครอบคลุมทฤษฎี
ใหม ขั้นที่ 3 ซึ่งสงเสริมใหชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจสรางความรวมมือกับองคกรอื่นๆ
เมื่อแนวทางการดํารงอยู และวิถีการปฏิบัติตน ของ ประชาชน ตั้งแต ระดับบุคคล ระดับ
ครัวเรือน และระดับชุมชน ดําเนินการจนเปน “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” แลว จะทําใหเกิดการลด
รายจาย การเพิ่มรายได และการขยายโอกาส ตลอดทั้งการสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจมีความยั่งยืนได
ดังนั้นการนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ( 3 หวง 2 เงื่อนไข ) มาเปนแนวคิดหลักในการพัฒนาพรอมกับ
ผลักดันใหมีการดําเนินการอยางจริงจัง ยอมเกิดผลลัพธทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ
และยั่งยืน ไมฉาบฉวยและตกอยูในความเสี่ยงเหมือนที่ผานมา ทั้งหลายทั้งปวงที่กลาวมาแลวนั้นยอม
สงผลใหสังคมเกิดดุลยภาพในการพัฒนาและบรรลุตามความปรารถนา คือ “อยูเย็น เปนสุข” ไดใน
ที่สุด
การประยุกตหลักการเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ ตามกรอบแนวคิด “สรางเครือขาย
คุณคากับการแกไขปญหาความยากจน” ไดจําแนกมุมมองในการสังเคราะหออกเปน 2 มิติ ซึ่งจะตอง
มองควบคูกันไปพรอม ๆ กัน คือ มิติเชิงกระบวนการ และมิติเชิงสังคม ตามแผนภาพที่ แบบจําลอง
การแกไขกัญหาความยากจนดวยกระบวนการเครือขายฯ
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เปาหมายที่คาดหวัง
ผลที่เกิดจากนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ จะกอใหเกิดการวางรากฐานที่แข็งแกรง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและมีคุณภาพ เพื่อใหชุมชน “อยูเย็น เปนสุข” ใน
ที่สุด ภายใตหลักการที่สมาชิกในชุมชนตองยึดเปนแนวปฏิบัติ คือ ระดับบุคคล ตอง “พึ่งตนเองได”
ระดับครัวเรือนตองสามารถ “อยูไดอยางพอเพียง” ระดับหมูบานตองมีการรวมกลุมในสังคม “อยู
รวมกันอยางเอื้ออาทร” และระดับตําบลตองมีแนวคิดในการพัฒนาและวางรากฐานใหมั่นคงแข็งแรง
ขึ้น “อยูดียิ่งขึ้นดวยการเรียนรู” ดวยการเสริมสราง/พัฒนาเครือขายและเชื่อมโยงภาคีการพัฒนาทั้งใน
ระดับเดียวกันและในตางระดับ เพื่อสรางสรรค ชุมชนแหงการเรียนรู หรือ สังคมแหงภูมิปญญา โดย
เชื่อมโยงกั น เปนเครือข าย ตั้ ง แตร ะดั บบุคคล - ครอบครัว - หมู บาน - ตําบล - อํา เภอ จัง หวัด และ
โครงขายทั้งประเทศ

การสังเคราะหเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง( 3 หวง 2 เงื่อนไข ) ไปสูการปฏิบัติ มีกลไกการทํางาน
เปรียบเสมือนมีวงแหวน 2 วงซอนกันอยู วงในเปนวงที่มีสําคัญมากเพราะเปนวงของผูมีสวนไดสวน
เสีย ถือวาเปนกลไกหลักที่มีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยตรง กลไกขับเคลื่อนนี้ทํางาน
โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง การรูจักแบงปน ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน สวนวงชั้นนอกเปนวงของภาคีการ
พัฒนา ที่เขาไปมีสวนรวมในการทํางานกับกลไกหลัก บางครั้งอาจมีสถานะเพียงที่ปรึกษา หรือ ผูให
การสนับสนุนกลไกหลัก กลไกทั้ง 2 มีกระบวนการในการทํางาน ดังนี้
1. การจัดการขอมูล เปนกระบวนการที่อยูบนฐานคิดของความมีเหตุผล (กอนการ
ตัดสินใจ) ทั้งนี้โดยนําฐานขอมูลที่มีอยูแลวมาพิจารณาอยางรอบดาน ตามบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ
ในแตละระดับ
ระดับครัวเรือน : เปนการคนหาสาเหตุของความยากจนแลวแกไข (มีการพึ่งตนเอง) จาก
การทําบัญชีรับ-จาย ของครัวเรือน ขอมูลความจําเปนพื้นฐานของ ครัวเรือน (จปฐ.1) และขอมูล
ครัวเรือน(Family Profile) โดยมีกลไกขับเคลื่อน คือคนในครัวเรือน และ ผูนําหมูบาน ผูนํากลุม/
องคกร เปนกลไกสนับสนุนที่ใกลชิดที่สุด
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ระดับหมูบาน : เปนการคนหาคนจน เพื่อใหสามารถระบุกลุมบุคคลเปาหมายที่ชัดเจน
โดยพิ จ ารณาจากบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นยากจนของหน ว ยงานต า ง ๆ อาทิ สย. จปฐ. พม. และเพื่ อ ให ไ ด
กลุมเปาหมายที่ชัดเจนควรตองมีการนํารายชื่อครัวเรือนยากจนใหเวทีประชาคมไดมีสวนรวมในการ
ยืน ยันความถู กตองของขอมู ล กอนที่จะขึ้นเปนบัญชี ของหมูบ าน โดยมีผูนํ าชุมชน กลุ ม / องคก ร
สมาชิกสหกรณ สถาบันตาง ๆ ในชุมชนเปนกลไกหลัก สวนนักพัฒนาที่มาจากภายนอกชุมชน ไดแก
ภาคีการพัฒนา หนวยงานตาง ๆ ทีมปฏิบัตกิ ารแกจน สหกรณ หรือ NGO เปนกลไกที่ใหการสนับสนุน
ระดับตําบล : เปนการตรวจสอบ Re-check รวมทั้งการเชื่อมโยง ขอมูล ระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ แลวจัดทําทะเบียนครัวเรือนเปาหมาย โดย มีเครือขายองคกรระดับตําบล และสหกรณการเกษตร
ฯ เปนกลไกทีท่ ําหนาที่บูรณาการขอมูลของชุมชนกับขอมูลของหนวยงาน และมี อบต. พัฒนากร
เกษตรตําบล ธกส. หรือหนวยโมบายสหกรณเปนกลไกสนับสนุน
ระดับอําเภอ - ระดับจังหวัด : เปนการจัดระบบฐานขอมูล และสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการ
วิเคราะห และจัดทําแผนเชิงกลยุทธ ในแตละระดับ และสะทอนขอมูลกลับลงไปสูระดับตําบล ตอไป
หมายเหตุ : ไมสามารถกลาวถึงโคยละเอียดได เนื่องจากขอมูลมีไมเพียงพอ
2. การเรียนรู (เพื่อใหเขาใจในศักยภาพและปญหา)
เปนกระบวนการที่มีฐานคิดมาจาก การศึกษาชุมชนอยางมีเหตุผล และรอบดาน บนฐาน
ความพอประมาณ ใหเกิดความตระหนักรู ในศักยภาพและปญหา รอบรูในสภาพแวดลอมของชุมชน
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และตองเขาใจตนเองใหไดอยางถองแท ถึงจุดแข็งที่เปนศักยภาพ
ของตนหรือครอบครัว และจุดออนที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาตนเอง
เริ่มจากการพยายาม คนหาตนตอความยากจนในครัวเรือน โดยวิเคราะหและเรียนรูจาก
ขอมูลของครัวเรือน แลวนําไปพูดคุย / แลกเปลี่ยนเรียนรูกันอีกในชุมชน เพื่อประมวลสถานการณของ
ชุมชน ปญหาใดสามารถแกไขไดเองก็ใหปจเจกบุคคล ดําเนินการไปเอง สวนปญหาใดเปนปญหาที่
กระทบต อ ส ว นร ว มก็ ร ว มกั น แก ไ ข หรื อ ป ญ หาใดหากร ว มกั น แก แ ล ว จะทํ า ให ส ามารถประหยั ด
ทรัพยากร หรือ มีประสิทธิภาพมากกวาก็ใหรวมกลุมกันแกไข เปนตน
ระดั บ หมู บ า น - ระดั บ ตํ า บล เป น การนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าจํ า แนกแยกแยะ และหา
ความสัมพันธในมิติตางๆ วิเคราะหสถานการณ ทั้งภายใน (จุดออน-จุดแข็ง) และภายนอกชุมชน
(โอกาส –ขอจํากัด) ตั้งแต อดีต ถึง ปจจุบัน โดยพิจารณาจาก ทุนทางสังคม ที่เปนทั้งศักยภาพ และ
ปญหา ของ หมูบาน / ตําบล และขอมูลจากครัวเรือนดังกลาวแลว
ระดับอําเภอ – ระดับจังหวัด : ตองสนับสนุนหรือสงเสริมใหเกิด การสงตอหรือเชื่อมโยง
กระบวนการจัดการขอมูลและกระบวนการเรียนรู ฯ ไปสูการวิเคราะห และเชื่อมโยงกับ การจัดทํา
ยุทธศาสตร ของ อบต อําเภอ และ จังหวัด จึงนับไดวาเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของ 2 กระบวนงาน
ดังกลาว
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3. การลงมือพัฒนา ดวยการบูรณาการทุนทางสังคม
ระดับครัวเรือน : หลังจากที่ไดมีการคนหาความยากจน และการหาตนตอแหงความ
ยากจนโดยผานกระบวนการเรียนรูของคนในครัวเรือนแลว คนในครัวเรือนควรสรางความตระหนักรูท ี่
จะปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม ทั้งในการผลิต และการบริโภคที่กอใหเกิดปญหา โดยปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ความซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน และแบงปน
ระดับหมูบาน : เริ่มทําจากสิ่งดีๆ ที่มีอยู (ศักยภาพ) และทําแบบมีสวนรวม โดยการทํา
แผนชุมชน ที่ผานกระบวนการมีสวนรวม ไดแก การระดมความคิดเห็นจากเวทีประชาคม นําผลจาก
การวิเคราะหศักยภาพชุมชน และปญหาในกระบวนการที่ผานมา เพื่อกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนา
แบบองค รวม และกํา หนดแนวทางที่ จ ะบรรลุ ต ามจุ ด มุง หมาย แล ว พิจ ารณาทางเลือ กทั้ ง หมดว า มี
แนวทางใดที่ชุมชนสามารถดําเนินการไดเองตามศักยภาพที่มีอยู แนวทางใดที่มีปจจัยหรือโอกาสจาก
ภายนอกมาเอื้ออํานวยและสนับสนุนใหชุมชนทําตามศักยภาพของชุมชน และแนวทางใดที่ชุมชนยังไม
พรอมหรือมีขอจํากัดและหากชุมชนจะลดขอจํากัดจะตองดําเนินการอยางไร ?
ระดับตําบล : มีการกําหนดกลยุทธในการทํางาน ไดแก การเชื่อมแผนชุมชน กับ
แผนท อ งถิ่ น การใช ก ลไกของชุ ม ชนขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมของชุ ม ชนร ว มกั น ผ า นเวที ป ระชาคม
เสริมสรางความสัมพันธระหวางเครือขายพันธมิตร ไดแก ผูนํา กลุม / องคกร / เครือขาย และภาคีการ
พัฒนา และการสรางหุนสวนการพัฒนาโดยกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกัน
ระดับอําเภอ – ระดับจังหวัด : วิธีการทํางานในระดับนี้ตองเนนเรือ่ งการบูรณาการ
มากเปนพิเศษ เนื่องจากสวนราชการมีคานิยมที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา โดยควร ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเจาหนาที่ใหเอื้ออํานวยตอทํางานของชุมชน ดังนี้
- ไมยึดติดกับหนวยงานตน
แตตองฟงเสียงประชาชน (ใชชุมชนเปนศูนยกลาง)
- ไมสั่งการ
แตกระตุน ใหประชาชน คิด เรียนรู และทําอยางพึ่งตนเอง
- ไมทําเดีย่ ว
แตทํารวมกับภาคีฯ โดยใชฐานขอมูล ประสานแผนงาน
และบูรณาการ โครงการ/กิจกรรม เปนเครื่องมือในการ
ทํางานรวมกัน
- ไมคิด/ทําแบบแยกสวน
แตตองคิดแบบองครวม
- ไมมองวาหนวยอืน่ เปนคูแ ขง แตมองวาเปนหุนสวนการพัฒนา
- ไมมองวาหนวยอืน่ คือศัตรู
แตมองวาเปนกัลยาณมิตร
ขอคิด :
การมีใจแบงปน เปนหนึ่งในเงื่อนไขคุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ถือไดวา
เปนพื้นฐานสําคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย เครือขายที่เขมแข็ง มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาในโลกยุคปจจุบัน ซึ่งเต็มไปดวยการแขงขัน เพราะกระบวนการเครือขายทําใหเกิด
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ประโยชนที่เกื้อกูลกัน สามารถลดความขัดแยงแตกตางลง กลายเปนความรวมมือกันแนนบาง หลวม
บาง เรียกวา เปนพันธมิตรกัน
ความเป น เครื อ ข า ย หรื อ เป น พั น ธมิ ต รกั น มี ค วามสอดคล อ งตามคํ า สอนตามหลั ก
พระพุทธศาสนา เรื่อง ความเปนมิตรแท หรือ กัลยาณมิตร 4 ประเภท ที่พระเทพดิลก(ระแบบ จิตญา
โน)1 ไดอธิบายไวในหนังสือ อธิบายหลักธรรมตามหมวดนวโกวาท ที่นาจะทําใหเขาใจความหมาย
ของ เครือขาย ไดดียิ่งขึ้น โดยสรุปใจความไดดังนี้
1. มิตรอุปการะ มีเครื่องชี้วัด 4 ประการคือ ปองกันเพื่อน ปองกันทรัพยของเพื่อน เปน
ที่พึ่งยามมีภัย เมื่อมีเหตุตองใชสอยทรัพยก็ชวยออกใหเกินกวาที่รองขอ ทานวาเพื่อนประเภทนี้ไม
สนใจสิ่งตอบแทนที่จะไดจากเพื่อน แตจะใหความสําคัญกับสิ่งที่ตนจะใหเพื่อนเปนสําคัญ โดยจะ
ชวยเหลือเพื่อนอยางเต็มกําลังความสามารถ
2. มิตรรวมทุกขรวมสุขกันได มีเครื่องชี้วัด 4 ประการ คือ ขยายความลัดของตนแกเพื่อน
ปกปดความลับเพื่อน ไมทิ้งยามเพื่อนประสบอันตราย อาจสละชีวิตแทนเพื่อนได ทานวาเพื่อนแบบนี้
ฝากผีฝากไขกันได เห็นกันเมื่อไข ใหกันยามมีทุกข
3. มิตรแนะนําสิ่งที่เปนประโยชน มีเครื่องชี้วัด 4 ประการ คือ หามปรามมิใหเพื่อนทํา
ความชั่ว แนะนํา ใหเพื่อนตั้งอยูในความดีงาม เลาใหเพื่อนฟงในสิ่งที่ไมเคยฟง บอกทางสวรรคทาง
แหงความสุขแกเพื่อน ทานวาเพื่อนประเภทนี้เหมือนครู พอแม และพระ คือ สามารถพัฒนาเพื่อนใหมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น มุงในสิ่งที่เปนประโยชนตอเพื่อน
4. มิตรมีความรักใคร มีเครื่องชี้วัด 4 ประการ คือ เพื่อนทุกขก็ทุกขดวย เพื่อนสุขก็สุข
ดวย โตเถียงคนที่ติเตียนเพื่อน รับรองคนที่สรรเสริญเพื่อน ทานวาเพื่อนประเภทนี้เปนเพื่อนที่มีความ
รักใครจริงใจพรอมที่จะรวมทุกข รวมสุขกับเพื่อน แตการโตเถียงคนที่ติเตียนเพื่อนและรับรองคนที่
สรรเสริญเพื่อนนั้นตองพิจารณาวาสิ่งนั้นเปนจริงและเปนประโยชนจึงทํา
มิตรทั้ง 4 ประเภทนี้ลวนแตเอื้อประโยชนแกมิตรเปนอยางดี การนําหลักการกัลยาณมิตร
ดังกลาวไปใชในการเสริมสรางและเครือขายพันธมิตรใหมีความเขมแข็งก็สามาถจะยังประโยชนใหเกิด
ตอการพัฒนาประเทศได
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บทที่ 6
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ
6.1 สรุป
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(PAR) โดยใชกรอบแนวคิดการสรางเครือขายคุณคา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสถานการณและ
บทบาทการดําเนินงานของสหกรณและกลุม / องคกรภาคประชาชนในพื้นที่ (2) เสริมสรางความ
เขมแข็งของกลุม / องคกร (3) การจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนากลุม / เครือขาย และ (4) การ
ดําเนินการเชื่อมโยงเครือขาย
กระบวนการดําเนินการแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนเตรียมการและรวบรวมขอมูลกลุม
องคกรที่จดทะเบียนสหกรณและทีไ่ มจดทะเบียน ขั้นตอนการจัดทํากรอบแนวทาง (ยุทธศาสตร) และ
ขั้นตอนการสราง / พัฒนาเครือขาย
การรวบรวมขอมูลในขั้นตอนแรก ใชขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ (จากการสํารวจ) สวนเทคนิค
ในการจัดทํายุทธศาตรและพัฒนาเครือขายใชเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละการประชุมเชิงปฏิบัติการและ
การประชุมระดมพลังสมองเพื่อหาแนวทาง และการมีสว นรวมในการดําเนินการ
ผลการวิจัย พบวา สถานการณการดําเนินงานของกลุมสหกรณที่จดทะเบียนซึ่งประกอบดวย
สหกรณภาคเกษตร (การเกษตร ประมงและนิคม) สหกรณนอกภาคเกษตร (ออมทรัพย รานคา และ
บริการ) และกลุมเกษตรกร มีการดําเนินการตามกฎระเบียบของสหกรณแตละประเภท มีจุดออน
จุดแข็ง ปญหาและอุปสรรคแตกตางกันไป เชนเดียวกับกลุม/ องคกรที่ไมไดจดทะเบียน เครือขาย
สหกรณที่มีอยูเดิมอยูในรูปหลวมๆ เนื่องจากนโยบายของสหกรณจังหวัดและการนําไปปฏิบัติเพิ่งจะ
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมเมื่อไมนานมานี้ ดังนั้นสวนใหญสหกรณประเภทตางๆ ตางคนตางอยูและตาง
ก็ดําเนินธุรกิจของตนเอง โดยขาดการประสานงานของแตละสหกรณเทาที่ควร สําหรับกลุมเครือขาย
พันธมิตรที่มีอยูเดิมมีความหลากหลาย โดยเฉพาะในสวนที่ไดรับการสงเสริมและจัดตั้งโดยหนวยงาน
ราชการ (เชน พัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด เปนตน) เพราะแตละสวนราชการได
กําหนดรูปแบบ และแนวทางการดําเนินงานของกลุม / องคกรประชาชนไวคอนขางชัดเจน
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและประเมินศักยภาพของกลุมตนเอง เปนการเสริมสรางความ
เขมแข็งของกลุมไดทางหนึ่ง เพราะเปนการใหกลุมผูปฏิบัติการวิเคราะหตนเอง สวนการจัดทํากรอบ
ยุทธศาสตรก็เชนเดียวกัน เปนการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมและเปนการกําหนดแนว
ทางการเชื่อมโยงเครือขายดวย
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การจัดทํากรอบแนวทางโดยกระบวนการมีสวนรวม ผลที่ไดคือ วิสัยทัศนจังหวัดอุตรดิตถ (ภาค
ประชาชน) “อุตรดิตถเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด ลดใชสารพิษ ทุกชีวิตปลอดภัย คงไววัฒนธรรม”
การเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณการเกษตรเมืองตรอนและทองแสนขันเปนการเชื่อมโยงสินเชื่อ
เพื่อการผลิตและบริการ ซึ่งเปนการเชื่อมโยงธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจซื้อและธุรกิจขาย สวนการเชื่อมโยง
ขององคกรประสานงานตําบลบานฝาย อําเภอน้ําปาด เปนการเชื่อมโยงฐานกิจกรรม คือ กลุมเกษตรกร
กลุมขนมหวาน กลุมทอผา กลุมปุยชีวภาพ และฐานเงินทุน คือ กลุมสหกรณ กลุมออมทรัพย กลุม
สตรี กองทุนหมูบาน กองทุน กข.คจ. สําหรับเครือขายองคกรเอกชนหรือเครือขายอุตรดิตถเมืองงาม
เปนการเชื่อมโยงกิจกรรมเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (ที่พัก อาหาร รานคา วิถีชีวิตเกษตรกรรม สุขภาพ)
และกําหนดเสนทางการทองเที่ยว
รูปแบบการเชื่อมโยงหรือการรวมตัวกันของกลุม / องคกร ยังอยูในขั้นปฐม คือ เปนการ
รวมตั วกันขององค กรทองถิ่นหรื อตัวแทน และเปนการรวมตัวในแนวราบ คือร วมมือกัน ทําธุรกิจ
ชวยเหลือกัน
1) ปญหา / อุปสรรค
การที่ผลงานวิจัยไมสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางแทจริงเปนเพราะปญหาอุปสรรคตางๆ
พอจะสรุปไดเปน 2 กลุม คือ ปญหาจากทีมวิจัยและปญหาจากสภาพแวดลอม
(1) ปญหาจากทีมวิจัย ทีมวิจัยของจังหวัดอุตรดิตถ แบงเปน 2 กลุมคือ
ทีมวิจัยหลัก ซึ่งไดกอตั้งทีมหลังจากที่หัวหนาทีมวิจัยไดรับอนุมัติใหดําเนินการจากทีม
ประสานงานกลาง การรวบรวมนักวิจัยเขารวมเปนทีมขึ้นอยูกับมุมมองและแนวคิดของหัวหนาทีมวิจัย
แตเนื่องจากไดมีการจัดเตรียมทีมโดยนักวิจัยในพื้นที่อยูกอนแลว การไมไดนําทั้งทีมมารวมงานดวยทํา
ใหนักวิจัยในพื้นที่ดังกลาวไมเขาใจและมีความรูสึกคลุมเครือ (ในชวงแรกๆ) ทําใหบรรยากาศในการ
ทํางานอึมครึมไมราบรื่นนัก
นอกจากนั้นความเขาใจในแนวคิดของคําวา “สหกรณ” และ “การสรางเครือขาย” ยังไม
ตรงกัน แมวาทีมประสานงานกลางไดจัดประชุมสรางความเขาใจและถายทอดประสบการณใหแต
นักวิจัยทั้งหมดไมสามารถเขารวมประชุมไดทั้งหมดอยางพรอมเพรียงกัน
ทีมวิจัยในพื้นที่ เนื่องจากการสรางเครือขายจําเปนตองมีนักวิจัยฝงตัวอยูในพื้นที่ ทางทีมวิจยั
หลักจึงไดแตงตั้งทีมวิจัยในพื้นที่ซึ่งเปนขาราชการจากฝายสงเสริมสหกรณจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด
และสงเสริมการเกษตรจังหวัด แตดวยความที่เปนขาราชการที่มีภาระกิจประจํา การปลีกตัวหรือใชเวลา
ในการสรางหรือพัฒนาเครือขายทําไดไมคลองตัว ประกอบกับระยะเวลามีจํากัด และมีประเด็นรีบดวน
ในภาคสวนราชการที่ตองดําเนินการ ทําใหแผนงานวิจัยไมเปนไปตามที่วางไวโดยเฉพาะในชวงทายๆ
ของโครงการวิจัย จังหวัดอุตรดิตถประสบปญหาอุทกภัย หนวยงานของรัฐไดระดมเจาหนาที่ของรัฐ
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(ซึ่งเปนนักวิจัยในพื้นที่ดวย) เขาทํางานเฉพาะกิจ ชวยเหลือและสงเคราะหราษฎร จึงเปนสาเหตุประการ
หนึ่งที่ทําใหการเสริมสรางพัฒนาเครือขายในพื้นที่เปนไปดวยความยากลําบาก
ในดานของกลุม/องคกรพบวามีปญหาเกี่ยวกับ แกนนําเครือขายสวมหมวกหลายใบ ทําให
องคกรเกิดความซับซอน สับสนในบทบาทหนาที่ และชุมชนบางแหงยังไมเห็นประโยชนของการมี
“เครือขาย” หรือ ศอช.ต. เคยชินในการยัดเยียดความคิด ความรู รอรับการสนับสนุนงบประมาณ ขาด
แนวคิดพึ่งพาตนเองกอน
(2) ปญหาจากสภาพแวดลอม
1. นโยบายหลักและการปฏิบัติทางดานเครือขายของสหกรณจังหวัดอุตรดิตถที่
ดําเนินการอยูเดิม และการดําเนินการสรางเครือขายสหกรณโดยทีมนักวิจัยสหกรณในพื้นที่ทําใหไม
สามารถจําแนกไดชัดเจนวา เครือขายสหกรณที่เกิดขึ้นเปนผลงานตามภาระกิจของหนวยงานหรือเปน
ผลงานของการวิจัย
2. การที่จังหวัดอุตรดิตถประสบภัยพิบัติทําใหแผนงานการสรางเครือขายทางดานการ
ทองเที่ยวขององคกรเอกชนตองชงัก ทั้งนี้เพราะเดิมมีกําหนดการใหนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมสภาพวิถี
ชี วิ ต วั ฒ นธรรมและเกษตรกรรมของอํ า เภอลั บ แลในช ว งต น เดื อ นมิ ถุ น ายน อย า งไรก็ ต ามกลุ ม
นักทองเที่ยวดังกลาวไดปรับวัตถุประสงคเดิมจากการมาทองเที่ยวเปนการบําเพ็ญสาธารณประโยชน
ชวยเหลือชาวลับแลแทน
นอกจากนี้พบปญหาอื่น อีกคือ
3. แกนนําเครือขายสวมหมวกหลายใบ ทําใหองคกรเกิดความซับซอน สับสนใน
บทบาทหนาที่
4. เจาหนาทีภ่ าครัฐ มีการโยกยายสับเปลีย่ นบอยทําใหขาดความตอเนื่องในการ
สงเสริมสนับสนุน ประสานงานการทํางานในพืน้ ที่
5. ขาดการบูรณาการระหวางแผนปฏิบัติงานของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และภาคประชาชน
6. ขาดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะงบประมาณในสวนการให
ความรู เทคนิคเฉพาะดาน เชน ความรูการเปนวิทยากร กระบวนการความรูการพัฒนาทักษะเกษตร
อินทรีย ฯลฯ เปนตน
7. องคกรชุมชนบางแหงยังไมเห็ยประโยชนของการมี “เครือขาย” นอกจากนีย้ ังเคย
ชินตอการยัดเยียดความคิด ความรู ยังผลใหเปนฝายรอรับความคิด การสนับสนุนอื่นๆ รวมทั้ง
งบประมาณ
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2) ประโยชนที่ไดรับ
(1) ชุดความรูใ หม
ผลจากการศึกษาวิจัยทําใหไดแนวทางและรูปแบบการสรางเครือขายที่เหมาะสมตามบริบท
ของทองถิ่นและทีมนักวิจัยดวย การดําเนินงานของทีมประสานงานกลางที่ไดจัดใหมีการประชุมนักวิจัย
เพื่อเสนอผลการศึกษาเปนชวงๆ และใชกระบวนการจัดการความรู (KM) ทําใหนักวิจัยไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการดําเนินงาน วิธีการแกปญหาอุปสรรคของทีมวิจัยจากจังหวัดตางๆ ซึ่งเปน
ทั้งชุดความรูและสรางแรงจูงใจใหแกผูวิจัยดวย
นอกจากนี้ทางทีมประสานงานรวมกับ สกว. ยังไดจัดฝกอบรม “การจัดการความรู” ใหแก
นักวิจัย ทําใหสามารถประยุกตความรูดังกลาวมาใชในการวิจัย ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่ง
ทีมวิจัยจังหวัดอุตรดิตถโชคดีที่ไดมีโอกาสเขารวมรับฟงการศึกษาโครงการนํารองแกไข
ปญหาความยากจนของจังหวัดอุตรดิตถที่ไดรับการสนับสนุนจาก สกว. ทําใหไดแนวทางการสราง
เครือขายเพื่อแกไขปญหาความยากจนดวย
(2) ทักษะ / ประสบการณใหม
การเขารวมงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนรวม (PAR) ทําใหนกั วิจัยๆ ไดมีทักษะและ
ประสบการณใหมๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเทคนิคที่ใชซึ่งไดแก การจัดเวทีประชาคม การจัดทํายุทธศาสตร
สื่อตางๆ ที่ทางทีมประสานงานกลางไดพฒ
ั นาและมอบใหแกทีมนักวิจัย เปนประโยชน
อยางมากในการศึกษาและสรางความเขาใจเพื่อนําไปปรับใชตอไป
นอกจากนีก้ ารทํางานเปนทีม ทําใหไดรับทักษะ ขอคิดและประสบการณใหมในการกอตั้ง
ทีมวิจัย การปรับแผน และ ฯลฯ
6.2 อภิปราย
จากกระบวนการสรางและพัฒนาเครือขาย มีขอสังเกตจากประสบการณ ที่ควรแกการอภิปราย
ดังนี้
1)
2)
3)
4)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เครือขายสหกรณ
เครือขายองคกรเอกชน
เครือขายองคกรชุมชน
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1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม เป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง มี ค วามยื ด หยุ น ใน
กระบวนการดําเนินการสูง ตองอาศัยเทคนิค หรือ “ลีลา” ในการดําเนินการพอสมควร ซึ่งพอจะประมวล
ไดดังนี้
1. องคประกอบของทีมวิจัย
โดยหลักการแลว การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีผูที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินการวิจัยอยู 3 กลุม ไดแก นักวิชาการ นักพัฒนา และชุมชน (ประชาชนในทองถิ่น) ซึ่งทั้ง 3
กลุมตองรวมกันกําหนดประเด็น (ปญหา) วิธีการศึกษา รวมทั้งการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดการกระทํา (Action) เพื่อแกปญหาหรือพัฒนา
การกําหนดทีมวิจัยซึ่งเปนนักวิชาการและนักพัฒนา ที่เปนบุคคลภายนอก “ชุมชน” เปนสิ่งที่
หัวหนาโครงการควรใหความสําคัญเปนอันดับแรก นักวิชาการจะตองเปนผูรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
และเนื้อหาทางวิชาการ (สหกรณ) สวนนักพัฒนาจะตองเปนผูที่คอยชวยสนับสนุนใหเกิดกระบวนการ
ที่จะนําชุมชนเขารวมอยางแทจริง รวมทั้งใหเกิดความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นจากกระบวนการดังกลาว
ดังนั้นบทบาทของคนนอกชุมชน คือการชวยเกื้อกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการพัฒนา
การสรรหาบุคคลเขารวมทีมวิจัยควรพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติดังนี้
(1) ผูวิจัยแตละคน ควรเปนผูที่มีความรูทั้งระเบียบวิธีการวิจัย
(2) ควรหาบุคคลในทีมที่มีทักษะในการเปนวิทยากรกระบวนการ เพื่อกระตุน
ใหเกิดการมีสวนรวมในเวที
(3) บุ ค คลในที ม วิ จั ย ฯ ควรเป น บุ ค คลในพื้ น ที่ เ ป น ส ว นใหญ และมี ค วาม
เกี่ยวของโดยงตรงกับเรื่องที่วิจัยฯ
เมื่อกําหนดทีมวิจัยไดแลว ควรมีการเตรียมทีมวิจัย โดย
(1) เปดโอกาสใหทีมวิจัยไดมีสวนรวมในการออกแบบกระบวนงานวิจัย
(2) ซักซอมความเขาใจและสรางขอตกลงในการทํางานรวมกัน อาทิ การ
ติดตอสื่อสารขอบขายภาระกิจ กรอบแนวคิด แนวทางการดําเนินงาน และ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
(3) สรางความรูจัก ความคุนเคยและความไววางใจในระหวางบุคคลในทีม
วิจยั
(4) ทําใหนักวิจัยไดเห็นคุณคาของงานวิจัยฯ
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2. สัมพันธภาพและการสื่อสาร
การทํางานของทีมวิจัย ซึ่งประกอบดวยบุคคลที่มีลักษณะหลากหลาย อาจมีความ
เขาใจที่ไมตรงกัน หรือมีความคาดหวังที่ตางกัน จําเปนตองใชทั้งศาสตรและศิลป หัวหนาทีมวิจัยฯ อาจ
ใชแนวทางดังตอไปนี้
(1) ใชศิลปะ มุงคนควบคูกับมุงงาน เชน ดูแลผูรวมงาน พูดคุย
(2) สรางบรรยากาศแหงมิตรภาพ และจัดระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
(3) ไดเปดใจกวางและคิดอยางสรางสรรค
(4) ตองไมมีกําแพงขวางกั้นระหวางหนวยงาน กลาวคือ ไมยึดถือวาตนเอง
มาจากหนวยงานใด
(5) กระตุนใหมีการแสดงความคิดเห็นและการเรียนรู รวมกันอยางตอเนื่อง
(6) เนนการทํางานเปนทีม
3. การดําเนินการวิจัย
ในการดําเนินงานควรใชแผนปฏิบัติงานเปนเครื่องมือในการทํางานรวมกัน แต
จะตองไมติดกรอบจนเกินไป ตองมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเมื่อเผชิญปญหาหรือ
อุปสรรคระหวางการดําเนินงาน ในกรณีของจังหวัดอุตรดิตถ จากแนวทางที่กําหนดไวเดิมวาหลังจาก
การ เปดตัวโครงการโดยการชี้แจงใหแกนนําองคกรตาง ๆ เขาใจถึงที่มา
แนวคิดของโครงการ
ตลอดจนแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งไดจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกอําเภอแลว ใหผูเขารวมเวที
เลือกตัวแทนของแตละอําเภอเพื่อจัดทําวิสัยทัศน และจัดทําแนวทางการสรางเครือขาย (ระดับจังหวัด)
จากนั้นจึงใหตัวแทนกลับไปสรางเครือขายในระดับอําเภอ ตามกรอบที่ไดจัดทํารวมกันไว แตเนื่องจาก
ระยะเวลากระชั้นชิดมาก จึงจําเปนตองปรับแผน โดยกําหนดใหมีทีมวิจัยพื้นที่ เพื่อรวมกับชุมชน
จัดทําเครือขาย ซึ่งทีมวิจัยในพื้นที่มีความเขาใจในประเด็นและทุนทางสังคมอยูบางแลว ตลอดจน
สามารถใชเวลาในพื้นที่ไดมากกวาทีมวิจัยกลาง การปรับแผนดังกลาว จึงทําใหเกิดเครือขายตาม
เงื่อนไขของเวลาดังที่เปนอยู
นอกจากนั้นควรใหความสําคัญกับการบันทึกขอมูล และการเก็บเอกสารอยางมี
ระบบเพราะนักพัฒนาชุมชนที่เขารวมเปนนักวิจัย ยังมีทักษะดานนี้นอย
สิ่งที่จําเปนอีกประการหนึ่ง คือการเชื่อมโยงโครงการวิจัยกับโครงสรางการบริหาร
ของจังหวัดและของแตละหนวยงาน กลาวคือ ตองประสานงานกับหนวยงานรวมทั้งการใหขอมูล
ขาวสารวาไดดําเนินการไปถึงไหนแลว และสามารถเชื่อมโยงกับการดําเนินงานที่หนวยงานทําอยูได
อยางไร
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2) เครือขายสหกรณ
แนวคิดเกี่ยวกับการประสานความรวมมือระหวางสหกรณ ตามหลักสหกรณสากลขอที่
6 ซึ่งไดบัญญัติไววา “สหกรณตองใหความรวมมือระหวางสหกรณดวยกัน” ทําใหมีการดําเนินการ
เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณในประเทศไทย ประมาณป พ.ศ. 2547 – 2548 เปนตนมา แตสวนใหญ
สหกรณแตละประเภทตางฝายตางทําธุรกิจของตนเองอยู ไมมีความรวมมือระหวางสหกรณเทาที่
อยางไรก็ตามในบางพื้นที่ไดมีการเชื่อมโยงกันของสหกรณบาง อยางเชน จังหวัดอุตรดิตถเปนตน
แนวทางการบูรณาการหรือตอยอดจากการเชื่อมโยงที่มีอยูแลว เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการจัดการของสหกรณที่จะใหประสานธุรกิจระหวางสมาชิกสหกรณดวยกันและระหวางสหกรณกบั
ภาคเอกชนใหสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไดแก การสรางเครือขายกระบวนการเรียนรูของสหกรณ
โดยยึดหลักการมีสวนรวมของสหกรณที่จะชวยกันพัฒนาตนเอง ซึ่งจะดําเนินการในรูปแบบตาง ๆ
เชน การถายทอดความรูและประสบการณจากสหกรณที่มีความสามารถในการจัดการธุรกิจใหสหกรณ
อื่นที่ดอยความสามารถกวา นอกจากนั้นอาจสนับสนุนใหมีการดูงานสหกรณที่ประสบความสําเร็จ
และการสัมมนาผูนําสหกรณ กระบวนการเรียนรูมีความจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง
จึงตองใชเวลาและใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหเกิดการตระหนักหรือสํานึกใหม การเรียนรูนี้จะทําให
คนไดสืบคนหาศักยภาพที่แทจริงของตนเอง คนพบ “ทุน” ที่แทจริงที่ยังคงเหลืออยูในชุมชน ไมวาจะ
เปนทุนทรัพยากร ทุนความรู ภูมิปญญา ทุนสถาบัน หรือทุนทางวัฒนธรรม
การสรางเครือขายความรวมมือทางธุรกิจระหวางสหกรณกับภาคเอกชน โดยการจัดใหกลุม
สหกรณและภาคเอกชนที่มีศักยภาพที่จะรวมมือกันไดมาพบกัน รวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อจะ
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาลูทางประสานธุรกิจรวมกัน สรางแนวความคิดเรื่องผลประโยชน
รวมกันที่เกิดจากความรวมมือระหวางสหกรณกับเอกชนและปรับปรุงกฏ ระเบียบ ใหเอื้ออํานวยตอการ
ร ว มมื อ ระหว างสหกรณ กั บเอกชน แนวทางนี้ อ าจเปน อีก หนึ่ งทางเลือก หรือเพิ่ มทางเลือ กใหแ ก
สหกรณในการขยายธุรกิจใหกวางขวางและเขมแข็งยิ่งขึ้น

135
3) เครือขายองคกรเอกชน
แมวาเครือขายอุตรดิตถเมืองงามตองประสบภัยพิบัติเนื่องมาจากอุทกภัยที่ถาโถมใส
อําเภอลับแล จ.อุตรดิตถในวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ทําใหกิจกรรมที่ไดกําหนดไววา จะทดลองให
นัก ทองเที่ยวมาเยี่ยมชมตามเส นทางที่เ ครือขายไดจัดทําขึ้ นต องหยุดชะงั ดลง และเปน ที่คาดกัน วา
เครือขายอุตรดิตถเมืองงามจะตองปดฉากหรือยุติลง แตหลังจากการเขาไปเยี่ยมเยือนปลอบขวัญและให
กําลังใจของทีมวิจัย กลับพบวาเครือขายฯ ยังคงดํารงอยู โดยการพลิกวิกฤตเปนโอกาสและยังคงมี
กิจกรรมตอเนื่อง ดังเชน มีโครงการปรับเสนทางการทองเที่ยวเดิมทองเที่ยวชมวิวจังหวัดอุตรดิตถ สาย
ผามูบ-บอแกว มีโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครือขายองคการเอกชนเพื่อการปองกัน และ
บรรเทา สาธารณภัย” และโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเครือขายองคการเอกชน เพื่อการปองกันและ
บรรเทา สาธารณภัย” และขอความตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของการติดตอสื่อสารที่มีตอกันอยางไมขาด
ตอน และสะทอนภาพของพลังเครือขายไดเปนอยางดี
“…การเปนเครือขายทําใหเราวางแผนแกไขปญหากันตอไป กิจกรรมมีหลากหลายแตยังไม
สามารถลงมือปฏิบัติไดเพราะสภาพแวดลอมที่ยังไมเอื้ออํานวยเพราะภัยธรรมชาติยังมีอยู และ
การเยี ย วยาความเสี ย หายดํ า เนิ น ไปอย า งช า แต ทุ ก คนพร อ มที่ จ ะกลั บ มาสู แ ผนเดิ ม คื อ การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศภายหลังที่ทุกอยางไดรับการฟนฟูจากหลายภาคสวนทั้งรัฐและเอกชน แต
ขณะนี้สิ่งที่เครือขายสามารถดําเนินการไดนั้นคือ การวางแผนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องที่
กําลังประสบปญหาอยู คือภัยพิบัติจากฝน โคลนถลม ซึ่งจะจัดการอบรมโดยการสนับสนุนจาก
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุตรดิตถ กลุมพันธมิตรและองคการ
เอกชนในจังหวัดอุตรดิตถพลิกปญหาที่ทุกคนประสบอยูและสับสนมาเปนการเรียนรูใหแกกลุม
พันธมิตรอยางที่ทุกคนไมเคยคิดจะอบรมหาความรูเรื่องเหลานี้กอน จึงถือไดวาการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเปนกิจกรรมแรกของพันธมิตรและหลังจากนั้นเราจะดําเนินการตามแผนเดิม ซึ่งเรา
จําเปนตองปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอยางใหเหมาะสมตอไป การทองเที่ยวเสนทางสาย ผามูบ –
บอแกว ในตอนแรกถนนไมดี ประธานชมรมชาวสวนลับแล และประธานศูนยเกษตรเชิงนิเวศ
เปนผูที่มาบุกเบิกและเขาไปพัฒนาเสนทางโดยหวังใหเปนเสนทางลําเลียงผลไมออกจากสวน
และยังเปนผลพลอยไดเพื่อการทองเที่ยวถึงจุดชมวิวเมืองอุตรดิตถอีกดวย แตชาวสวนนักพัฒนา
ถูกตํารวจจับดําเนินคดี ถูกกลาวหาวาบุกรุกพื้นที่ แตหลังภัยพิบัติโคลนถลม ถนนไดถูกสรางและ
ซองแซมปรับปรุงใหมจนเสร็จแลวดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนารถ ที่ทรงทราบวาชาวสวนตองการมีรายไดจากการนําผลไมออกจากสวนเพื่อจําหนาย
และอาจมีรายไดจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศตอไปอีกในอนาคต ชาวสวนตองการใหผูมาเยือนได
เห็นวิถีชีวิตการเก็บ ผลไมตามแบบปญญาทองถิ่นที่กระทํากันมานานหลายชั่วชีวิต ทั้งหมดนี้ คือ
สิ่งที่ชาวสวนตองการมากที่สุด เพื่อฟนจากภัยพิบัติและฝนราย ดังนั้นทหารชางไดดําเนินการ
สร า งถนนเสร็ จ สิ้ น แล ว พร อ มที่ จ ะให ผูม าเยื อ นได ม าสัม ผัส สวนปา ภายหลัง วิ กฤต และเป น
เสนทางสามารถใชลําเลียงผลไมไดดังเชนเคย...”1

1

จดหมายรายงานผลของประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ ลงวันที่ 12 กันยายน 2549
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การดํารงอยูของเครือขาย
การที่เครือขาย “อุตรดิตถเมืองงาม” ยังดํารงอยูแมวาจะเกิดภาวะวิกฤตแสดงถึงความสําเร็จของ
การเสริมสราง/พัฒนาเครือขายไดในระดับหนึ่ง เพราะเปนการกาวขามขั้นตอนการประสานเชื่อมโยง
เครือขายและการขยายเครือขายจึงควรแกการวิเคราะหถึงปจจัยที่ทําใหเครือขายประสบผลดังที่เปนอยู
1. วัตถุประสงคของเครือขายฯ
หลังจากแกนนํากลุม/องคกรเอกชน ไดมารวมประชุมและตกลงใจที่จะรวมกันเปน
เครือขาย รวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขายและกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน 8 ขอ
คือ
ก. การทองเที่ยว
ข. ศิลปวัฒนธรรม
ค. ภูมิปญญาชาวบาน
ง. อาชีพ รายได
จ. ประชาสัมพันธ
ฉ. ความสัมพันธเครือขาย
ช. ยุทธศาสตรจังหวัด
ซ. ไมเกี่ยวกับการเมือง
วัตถุประสงคดังกลาวชัดเจนจนสามารถสรางความเขาใจ ใหตรงกันไดระหวางมวลสมาชิกรวม
ไปถึงการเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองได
การกําหนดวัตถุประสงคไวอยางกวางครอบคลุมทุกดานดังกลาว เมื่อมีเหตุการณที่ไมคาดฝน
เกิ ด ขึ้ น สมาชิ ก สามารถใช เ ครื อ ข า ยปรั บ กิ จ กรรมให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ดั ง เช น มี ก ารปรั บ
เปาหมายของกลุมภาคีพันธมิตรที่มุงจะมาเที่ยวชมเมืองลับแล เปนการมาเยี่ยมปลอบใจและใหโอกาส
เปนตน ขณะเดียวกันเครือขายไดปรับโครงการเพื่อเสริมพลังเครือขาย ดังเชนโครงการที่กลาวไวขางตน
ดวย
2. สัมพันธภาพและการจัดการ
สมาชิกเครือขายมีอิสระทางความคิด ทั้งนี้เพราะมีการใหเกียรติ ยอมรับความคิดเห็นของกัน
และกัน ซึ่งเทากับเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกไดเห็นทางเลือกอื่นๆที่นอกเหนือไปจากที่ตนคิดเห็น
ตามประสบการณที่จํากัดของแตละบุคคล เมื่อไดมีการปฏิสัมพันธกันไดมีโอกาสวิเคราะหประเด็น
ตางๆ รวมกันอยางปนระบบ (มีขอมูลเปนฐาน) อยางเปนเหตุเปนผล ทําใหไดขอสรุปที่เปนผลหลอม
รวมของทุกความคิด และเปนที่ยอมรับของสมาชิกโดยรวม
การทํางานเครือขายซึ่งเนนการประสานงานในแนวราบ ไมเนนการสั่งการ สมาชิกเขารวมดวย
ความสมัครใจ มีความจริงใจในการทํางานรวมกันโดยเหตุประโยชนรว มตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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รวมกัน รวมทัง้ มีความยืดหยุน ในการจัดการ ทําใหเครือขายสามารถปรับกิจกรรมใหเขากับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงได
จึงไมนาแปลกใจที่แมวาสมาชิกเครือขายแตละคนตางก็ประสบชะตากรรมเดียวกัน สมาชิกได
อาศัยเครือขายเปนที่ระบายความเศราโศก โดยมีเพื่อนสมาชิกดวยกันคอยปลอบประโลมดวยความเอื้อ
อาทรตอกัน แมวาไมสามารถชวยเหลือกันไดในทางวัตถุสิ่งของได แตทางจิตใจยังสื่อถึงกันไดเสมอ
นอกจากนี้สมาชิกยังมีน้ําใจเสียสละ นอกจากไดสละเวลา เงินทองมาเพื่อเขารวมกิจกรรมและ
จัดเวทีแลวพวกเขายังไดเสียสละความรูสึกสวนตัว เพื่อเครือขายดังปรากฎการเขารวมประชุมทั้งๆที่
สภาวะทางจิตใจย่ําแยยังทําใจไมได ซึ่งสามารถสังเกตุไดจากบรรยากาศที่เศราในการประชุมทและ
พบวาสมาชิกมีอาการเหมอลอยอยางเห็นไดชัด
3. แหลงทรัพยากร/ศักยภาพ
การที่เครือขายสามารถแสวงหาและดึงศักยภาพ/ทรัพยากรที่มีอยูภายใตเครือขายมาใชแทนที่จะ
มุงรอคอยผูรูหรือพึ่งพาทรัพยากรภายนอก ทําใหเครือขายสามารถดํารงอยูไดเพราะมุงพึ่งตนเอง กอนที่
จะนึกถึงการชวยเหลือจากภายนอก
การประชุมหารือในการจัดเวทีประชาคมแตละครั้ง ไมมีคาตอบแทนหรือคารถ ใหพวกเขาตอง
สละเวลาอันมีคา เดินทางมาเขารวมประชุม มิหนําซ้ําอาจตองจายคาอาหารกลางวัน อาหารวางที่ตางก็
นํามาอีก แสดงถึงความมุงมั่นตั้งใจจริงของสมาชิกอยางแทจริง เพราะจํานวนครั้งของการจัดเวทีสําหรับ
เครือขายนี้มีมากกวาเครือขายอื่นกวาเทาตัว คือ จัดถึง 6 ครั้ง
นอกจากนี้สมาชิกเครือขายยังใชเครือขายเปนศูนยกลางในการระดมทรัพยากรมาใชรวมกัน
โดยเปดโอกาสใหสมาชิกสามารถนําทรัพยากรของตนมาใช มาเผนแพรและแลกเปลี่ยนรวมกันกับ
สมาชิกอื่น ไมวาจะเปนเครื่องใช เครื่องมือหรือสถานที่ในการจัดการประชุม การดําเนินงาน รวมทั้งการ
นําผลิตผลของกิจกรรมกลุมมาเผยแพรและจําหนายดวย ตัวอยางเชน มีการสั่งของวางและอาหารจาก
ชมรมรานอาหาร สั่งซื้อผลิตภัณฑที่จําเปนในการประชุมจากกลุมแมบาน หรือสั่งตัดเย็บเสื้อฟอรม
สําหรับกรรมการเครือขายจากกลุมเย็บผาเปนตน
4. การเรียนรูและนวัตกรรม
จากการที่สมาชิกหรือองคกรเอกชนที่กอตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห อนุเคราะหเปนหลัก วิธีการ
ทํางาน/กิจกรรม เดิมเปนการมุงเพื่อให และตองดําเนินการอยางรวดเร็ว ดังจะห็นไดจากการประชุมครั้ง
แรก ปรากฏผลการตั้งคณะกรรมการ กําหนดหนาที่ กําหนดกิจกรรมไวเรียบรอย วาจะทําอะไรเมื่อไหร
เช น เป ด ตั ว กั บ สาธารณะโดยขอเข า พบกั บ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด แต ห ลั ง จากที่ นั ก วิ จั ย ได ชี้ แ จงถึ ง
กระบวนการทํางาน ที่มุงเนนกระบวนการ คือ เพื่อใหเกิดการเรียนรู เพื่อพึ่งตนเองอยางยั่งยืน การ
ดํ า เนิ น การอย า งเป น ระบบ ต อ งมี ข อ มู ล มาสนั บ สนุ น มี ผ ลงานเชิ ง ประจั ก ษ ที่ ป ระชุ ม รั บ ฟ ง และ
ปรับเปลี่ยนกําหนดการที่กําหนดขึ้นอยางเรงรีบนั้น แสดงใหเห็นถึงการเปดกวางตอการเรียนรูของ
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สมาชิก สมาชิกเกิดการเรียนรูขึ้นในตนเองอันเปนผลจากการมีปฏิสัมพันธในกลุม หรือในรูปของ
กิจกรรมซึ่งอาจพัฒนาไปอยางตอเนื่อง จนกระทั่งถึงการเปนนวัตกรรมตนแบบใหกับผูอื่นตอไป
4) เครือขายองคกรชุมชน
ความยากจนเปนปญหาที่รัฐบาลเกือบทุกยุคทุกสมัยไดใหความสําคัญ และกําหนดเปน
นโยบายในการแกไขปญหาความยากจน ซึ่งหนวยงานภาครัฐตางก็นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ซึ่งสวน
ใหญเปนการดําเนินการในระดับมหภาคและเนนทางดานเศรษฐกิจหรือรายไดเปนหลัก
การแกปญหาความยากจน ไมจําเปนตองรอความชวยเหลือจากรัฐเพียงฝายเดียว ทุกคน
สามารถแกโจทยไดดวยตนเอง ซึ่งเปนการเพิ่มขีดความสามารถใหคนจนไดมีสวนรวมและเสริมสราง
ศักยภาพของการพึ่งพาตนเอง อันเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน
การแกปญหาความยากจนควรครอบคลุมมิติตางๆทั้งมิติทางดานรายได มิติทางดานมิใช
รายได รวมทั้งมิติความเขมแข็ง/การมีสวนรวมของชุมชน มิติทางดานรายได ไดแก รายได รายจาย เงิน
ออม หนี้สิน มิติทางดานมิใชรายไดคือ การไดรับความชวยเหลือ ฝกอบรม มีโอกาสไดรับขอมูลขาวสาร
มีความสามารถในการหาอาหารเพียงพอโดยมิตองซื้อ ไดรับความรูความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนมิติดานความเขมแข็ง การมีสวนรวมของชุมชน คือการมีสวนรวมในการจัดเวทีประชาคม
มีสวนจัดทําแผน (ชุมชน) ชุมชนมีแผน/โครงการที่ไดรับการสนับสนุน และประชาชนมีทัศนคติที่ดีใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณแกจน
เครือขายบานฝายไดพัฒนา/เสริมสรางขึ้น โดยมีแนวคิดหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ฐาน กลาวคือ ไดนําหลักการทางสายกลาง ซึ่งมี 3 องคประกอบ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใต 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู (รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) และ
เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย สุจริต สติปญญา ขยัน อดทน แบงปน) มาเปนแนวคิด เพื่อนําไปสูการ
ดําเนินการหรือนําไปสูชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม และสิ่งแวดลอมที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน อันเปนการพัฒนาที่
ยั่งยืนนั่นเอง
หนวยในการดําเนินการ คือ ครอบครัวและองคกรชุมชน โดยผานกระบวนการ คือ
(1) การจัดการขอมูล
(2) การเรียนรูและเขาใจศักยภาพและปญหา
(3) การมีรูปแบบการดําเนินการ
ซึ่งมีเครือขายภาคประชาชน ระดับตําบลเปนกลไกขับเคลื่อน โดยนําประเด็นการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนเปนประเด็นหลักในการแกปญหาความยากจน และมีกลไกสนับสนุนคือ องคกรบริหารสวน
ตําบล พัฒนาชุมชน (พัฒนากร) สํานักงานสงเสริมการเกษตร (เจาหนาที่เกษตร) หนวยโมบายสหกรณ
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
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มิติระดับ
มิติ
กระบวนการ
การประยุกต
เศรษฐกิจพอเพียง
สูการปฏิบัติ

ชุมชน
“อยูเย็น เปนสุข”

มี
เหตุผล
คุณธรรม

ความรู

พอ
ประมาณ

- เชื่อมแผนชุมชน-อบต.
-ใชเวทีประชาคม
- สรางพันธมิตร
- กําหนดเปาหมายรวม

เรียนรู และเขาใจ
ศักยภาพ-ปญหา

จัดการขอมูล

ตรวจสอบขอมูล
1. Re - check
2. บูรณาการกับ
ขอมูลหนวยงาน

ภูมิ
คุมกัน

* อยูดียิ่งขึ้นดวยการเรียนรู
“สรางเครือขายและภาคีการพัฒนา”

SWOT
-ภาพรวมตําบล
-ศักยภาพ กลุม/
องคกร/ภาคี

ความรู

คุณธรรม

รูปแบบ
การทํางาน

ตําบล

กลไกขับเคลื่อน

-เครือขายภาคประชาชน
-สหกรณระดับตําบล

กลไกสนับสนุน

-อบต. พัฒนากร เกษตร
-หนวยโมบายสหกรณ สกก.อ.

ภาพที่ 9 กระบวนการสราง/พัฒนาเครือขาย เพื่อแกปญหาความยากจนอยางยั่งยืน
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(1) การพัฒนา/การสรางเครือขาย
การพัฒนา/การเสริมสรางเครือขายเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ที่เริ่มตนดวย
นักวิชาการ นักพัฒนาซึ่งเปนนักวิจัยในพื้นที่ ไดรวมกับชุมชน (องคกรชุมชน) คนหาปญหา และหาแนว
ทางการแกปญหา ชุมชนเปนผูดําเนินการแกไขปญหาโดยมีนักวิจัยในพื้นที่เปนพี่เลี้ยง เปนผูสนับสนุน
หรือเปนวิทยากรกระบวนการ
วิธีการ/ขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณของกลุม /องคกรตางๆและจากนักวิจัยในพื้นที่
โดย
(1) ผูแทนองคกรชุมชน คือ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนหมูบาน กลุมทอผา
กลุ ม ปุ ย อิ น ทรี ย กลุ ม มะขามหวาน กลุ ม เกษตรกรชาวนา กลุ ม สตรี และกลุ ม
สหกรณ ไดมารวมประชุมกัน โดยการประสานงานและจัดเวทีของนักวิจัยในพื้นที่
เพื่อใหก ลุมไดมี โอกาสมาพบปะรูจัก และ แลกเปลี่ยนเรียนรู ถึงกิจกรรมกลุม
จุดเดน และปญหาของกลุม
(2) วิทยากรกระบวนการไดสอดแทรกแนวคิดของความสําคัญและความจําเปนของ
การมีเครือขายรวมทั้งเสนอแนวทางการสรางเครือขาย จากนั้นจึงใหตัวแทนหรือ
แกนนํากลุมขีดเสนความสัมพันธ (เครือขาย) ระหวางกลุม/องคกร ตามกิจกรรม
ของกลุม/องคกร
(3) กําหนดประเด็นที่กลุม/องคกรสามารถดําเนินการรวมกันในการแกปญหา คือ การ
จัดทําบัญชีรับจาย/ครัวเรือน เพื่อแกปญหาความยากจน
ขั้นตอนที่ 2 การเสริมสรางการเชื่อมโยงเครือขาย โดย
(1) จัดตั้งคณะกรรมการเครือขายและกําหนดบทบาทหนาที่ พรอมทั้งกําหนดใหมีการ
(2) จัดเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู และติดตามงาน เดือนละ 2 ครั้ง หนาที่ที่
สําคัญคือ การประสานงานและจัดทําเวที การดําเนินงานและติดตามผล
(3) มอบหมายใหผูแทน/แกนนําเครือขายนําผลการประชุมไปชี้แจงประชาสัมพันธให
สมาชิกในกลุม ไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ ตลอดจนหาแนวรวม หรือ
ประสานงานกับองคกร/หนวยงานภายนอกที่เกียวของ
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ขั้นตอนที่ 3 การขยายเครือขาย
(1) เพิ่มกิจกรรมในการหาทางออกของการแกปญหาความยากจน ซึ่งเปนผลจากการ
จัดทําบัญชีรับจายครัวเรือน ที่ทําใหทราบถึงสาเหตุของความยากจนอันเปน
ขั้นตอนของการวิเคราะหปญ
 หาความยากจนจากขอมูลเชิงประจักษ กิจกรรมที่เพิ่ม
ไดแก
– การลดรายจาย
– การเพิ่มรายได
– การลดตนทุน
(2) ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดในเวที และเชื่อมโยงกับกลุม/องคกรที่ไดดําเนิน
กิจกรรมดังกลาวอยูแ ลว
(3) จัดตั้งคณะกรรมการจํานวน 27 คน (ครอบคลุมทุกกิจกรรม) กําหนดใหมีการ
ประชุมกัน 2 ครั้ง/เดือน
(4) ติดตามผล
(2) ปจจัยที่นาํ ไปสูค วามสําเร็จ
1. ใชกระบวนการกลุม รวมคิด รวมทําและรวมเรียนรู ดวยความตั้งใจจริง และขยายแนวคิด
การดําเนินการในรูปเครือขาย
2. ใชการลดรายจาย การเพิ่มรายได ลดตนทุนและจัดการทรัพยสินตําบล
3. เนนการพึ่งพากันเองภายในชุมชน
4. สรางใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกัน
(3) กิจกรรมที่นําไปสูการแกปญหาความยากจน
กิจกรรมที่สําคัญในการนําไปสูการแกปญหาความยากจน (Best Practices) ใหทุกครัวเรือนใช
เปนแนวทาง คือ
1. แนวทางลดรายจาย
1.1 ประหยัด
1.2 การทําเกษตรในครัวเรือน
1.3 ลดคาใชจายในครัวเรือน
1.4 การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย
1.5 หาอาหารเองจากธรรมชาติ
1.6 ทําปุยใชเอง
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2. แนวทางการเพิ่มรายได
2.1 ประหยัด
2.2 หาอาชีพเสริม
2.3 ทําการเกษตรในครัวเรือน
2.4 เลี้ยงสัตว
2.5 ใชสารสกัดจากธรรมชาติ
2.6 วางแผนในการทํางาน
3. แนวทางการลดตนทุน
3.1 เพาะเมล็ดพันธุไวใชเอง
3.2 ทําเองแทนการจางแรงงาน
3.3 ใชสารสกัดจากธรรมชาติ
3.4 ศึกษาแหลงเกษตรตัวเอง
3.5 ปลูกพืชใหเหมาะสมกับดิน
3.6 ปลูกพืชที่ตลาดตองการ
4. แนวทางจัดการทรัพยสินตําบลบานฝาย
4.1 ปลูกพืชเพิ่ม
4.2 สรางงานที่มีคุณภาพ
4.3 แปรรูปผลผลิต
4.4 จัดกลุมผลิตสินคาขาย
4.5 พัฒนาฝมือในการทํางาน
4.6 เก็บผลผลิตทางการเกษตรไวในชุมชน
6.3 ขอเสนอแนะ
1) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเครือขาย
เงื่อนไขความสําเร็จของการสรางเครือขาย คือ (1) วัตถุประสงคของเครือขายชัดเจน
กรรมการและสมาชิกของกลุม/องคกร มีความเขาใจในลักษณะและแนวทางการสรางเครือขาย (2) มีการ
จัดตั้งองคการบริหารเครือขาย และจัดระบบการวางแผนแบบมีสวนรวม (3 )จัดระบบประสานงานซึ่ง
เปนกลไกที่สําคัญในการเชื่อมโยงเครือขาย (4) มีการจัดระบบติดตามและการประเมินผลงาน ดังนั้น
การ/พัฒนาเครือขายจึงควรพิจารณาถึง
กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑการปฏิบัติตาง ๆ ควรใหมีความคลองตัว และรักษา
ความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก และกับชุมชนทั้งภายในและภายนอก ผูทํางานเครือขายตองเปดใจให
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กวาง ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางและหลากหลาย จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง สรางแรงจูงใจใหแก
สมาชิก และการจัดระบบประเมินและติดตามงาน ควรขยายเวลาเพื่อที่เครือขายไดพัฒนาครบตาม
รูปแบบ และหนุนเสริมทั้งดานงบประมาณและวิชาการ
2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารของทีมประสานงานกลาง
(1) การกําหนดทีมวิจัยในแตละจังหวัด ควรใหความสําคัญตอทีมที่เสนอตัวเขารวม
โครงการเปนอันดับแรก จากการปฏิบัติ ทีมประสานงานกลางไดใชวิธีการที่ไมเปนทางการเสนอใหทีม
วิจัยชุดเดิม (โครงการนํารอง 9 จังหวัด) เผนแพรและชักชวนผูที่ตนรูจักและอยูในแวดวงของสหกรณ
หรือสถาบันการเงินเสนอตัวและระบุจังหวัดที่จะศึกษา การเสนอตัวอาจเสนอเปนทีมวิจัย หรือเฉพาะตัว
(ปจเจก) ซึ่งหลังจากทราบผลวาไดรับมอบหมายใหเปนนักวิจัยประจําจังหวัดหนึ่งแลว จึงคอยจัดทีมวิจัย
การปฏิบัติดังกลาว หากทีมที่เสนอตัวไดรับการคัดเลือกใหทําวิจัย ปญหาคงจะมีนอยกวาผูที่เสนอตัว
แบบปจเจกบุคคล เพราะการจัดทีมวิจัย คงหลีกเลี่ยงการแตงตั้งนักวิจัยในทีมที่เสนอตัวเดิมไดยาก
เนื่องจากเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงินอยูแลว การจัดตั้งทีมวิจัยที่มีนักวิจัยที่เสนอตัวเดิมบาง
คนและมีนักวิจัยอื่นรวมดวย อาจกอใหเกิดความสงสัย (กังขา) และสงผลตอบรรยากาศและความรวมมือ
ในการทํางาน
(2) แผนการดํ า เนิ น งานของที ม ประสานงานกลาง รวมทั้ ง รู ป แบบการนํ า เสนอ
(รายงาน) ควรใหเดนชัดและแจงใหนักวิจัยทราบตั้งเนิ่นๆ เพราะหากมีการกําหนดรูปแบบการนําเสนอ
ผลงาน (รายงานความกาวหนา และรายงานการวิจัย) ในระยะกระชั้นชิด ทีมวิจัยอาจมีขอมูลไมครบตาม
แบบฟอรมที่กําหนด นอกจากนี้การกําหนดรูปแบบการนําเสนอยังทําใหทีมวิจัยไมมีอิสระที่จะออกแบบ
รายงานการวิจัยเอง ซึ่งเปนการปดกั้นความคิดสรางสรรคของนักวิจัย อยางไรก็ตามเปนที่เขาใจวาทาง
ทีมประสานงานกลางจําเปนตองใหเสนอตามแบบฟอรมที่กําหนด เพื่องายตอการสังเคราะหในภาพรวม
(3) การเขาพื้นที่เพื่อใหคําปรึกษาของผูเชี่ยวชาญประจําโครงการ ยังไมทั่วถึงเทาที่
เปนอยูการเขาพื้นที่ของผูเชี่ยวชาญ จังหวัดอุตรดิตถไมเคยมีผูใดเขาพื้นที่เพื่อใหคําแนะนําและชี้แนะ
(แตมีการเขาพื้นที่สําหรับโครงการของ สกว. ซึ่งเปนคนละโครงการ)
3) ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการศึกษาติดตามและประเมินผล
(2) ควรมีการศึกษาตอยอดจากทีไ่ ดดําเนินการ โดยนักวิจยั ชุดเดิม
(3) ควรมีการขยายผลใหมีการวิจัยครบทุกจังหวัด
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ผูชวยนักวิจัยและผูประสานงานโครงการ
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ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ

การจัดเวทีระดับอําเภอ

การะประชุมทีมวิจยั

การจัดเวทีระดับจังหวัด
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