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บทคัดย่ อ
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร เป็ นงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดยโสธร ให้เกิดการหนุนเสริ ม การพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน เพื่อศึกษารู ปแบบกระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุ่ม องค์กร และสหกรณ์ และสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันแก่ผนู ้ าํ กลุ่ม องค์กร และสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร การวิจยั นี้ใช้วธิ ี
การศึกษาที่ดดั แปลงจากกรอบแนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action
Research : PAR) และการร่ วมประชุมกลุ่ม ( Focus Group Discussion) ของ 3 กลุ่มหลักคือ องค์กร
หรื อกลุ่มในพื้นที่ กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานหลักที่ให้การหนุนเสริ มสนับสนุนกลุ่มนั้นๆ และกลุ่ม
นักวิจยั เพือ่ จะได้เรี ยนรู ้ทาํ ความเข้าใจไปพร้อมๆกัน โดยกลุ่มนักวิจยั จะเป็ นฝ่ ายอํานวยความ
สะดวกในการจัดให้เกิดเวทีการเรี ยนรู ้ และเมื่อโครงการวิจยั จบแล้วหน่วยงานราชการสามารถที่จะ
เข้าช่วยเหลือหรื อกลุ่ม/องค์กร สหกรณ์ สามารถประสานงานกับหน่วยงานราชการได้
การดําเนินงานโครงการมีระยะเวลา 1 ปี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 5 ระยะ คือ ระยะที่
หนึ่ง ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ในพื้นที่ ระยะที่สอง
สังเคราะห์กรอบทิศทางการพัฒนาเครื อข่ายพันธมิตร ระยะที่สาม สร้างเครื อข่ายพันธมิตรการ
พัฒนา เป็ นการนําร่ องกระบวนการพัฒนาเครื อข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ระยะที่
สี่ ส่ งเสริ มการขยายเครื อข่ายพันธมิตรของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และระยะที่หา้ การประเมินผล
สรุ ปผลและการจัดทํารายงานการวิจยั
การดําเนินงานวิจยั ปรากฏว่า ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร มีการจัดตั้งกลุ่ม องค์กร และสหกรณ์
อยูก่ ่อนแล้วทั้งที่เป็ นหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน เช่น สหกรณ์การเกษตรระดับอําเภอที่เป็ น
กลุ่มหลัก กลุ่มเกษตรที่จดั ตั้งโดยสํานักงานเกษตรอําเภอ กลุ่มอาชีพต่างๆที่จดั ตั้งโดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัดและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตลอดจนองค์กรพัฒนาต่างๆ เช่น กองทุนพัฒนา
สังคม (SIF) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ตลอดทั้งการรวมกลุ่มทางสังคมต่างๆที่มี
อยูใ่ นแต่ละหมู่บา้ น รู ปแบบการเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายมีอยูบ่ า้ งแต่เป็ นการเชื่อมโยงในกลุ่มอาชีพ
เดียวกันเป็ นส่ วนมาก
จากการดําเนินการวิจยั ได้จดั เวทีการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่ม องค์กร และสหกรณ์
เข้าร่ วมจํานวนประมาณ 59 กลุ่ม โดยผูน้ าํ กลุ่มได้เข้าร่ วมประชุมและฝึ กอบรมการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ SWOT เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ โดยแต่ละกลุ่มได้นาํ เสนอข้อมูล
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําให้เกิดการรู ้จกั กลุ่มของตนเองมากขึ้น ทําให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส และอุปสรรค ในขณะเดียวกันก็ทราบถึงสถานการณ์ของกลุ่มอื่นว่า กลุ่มใดสามารถ
เชื่อมโยงกันได้ นอกจากนี้ได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับจังหวัด ปรากฏว่ามีกลุ่มเครื อข่ายอยู่ 4
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เครื อข่ายหลักที่พร้อมจะเชื่อมโยงคือ 1) เครื อข่ายการเกษตร เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร
กลุ่มปศุสตั ว์ เป็ นต้น 2) เครื อข่ายอาชีพได้แก่ กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มแปรรู ปสิ นค้า เป็ นต้น 3) เครื อข่าย
การเงินหรื อกลุ่มออมทรัพย์ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็ นต้น และ 4) เครื อข่าย
อนุรักษ์ต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดยโสธรมีพ้นื ที่ป่าชุมชนมากและมีแหล่งนํ้ามาก คณะนักวิจยั จึงได้
สนับสนุนให้เพิ่มกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมขึ้นอีกหนึ่งกลุ่ม ซึ่งเพิ่มจากที่เคย
ทําโครงการแนวทางการพัฒนาเครื อข่ายกลุ่ม องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัดขอนแก่น ทั้งนี้เพราะ
เชื่อว่าทรัพยากรเป็ นฐานรากหรื อทุนเดิมของสังคมจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
ได้ จากการตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ปรากฏว่าโครงการต่างๆในแผนพัฒนาจังหวัดมี
ความสอดคล้องกับปัญหาและโครงการต่างๆที่กลุ่มเสนอ แต่จงั หวัดมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาพื้นฐาน
เรื่ องนํ้า งบประมาณส่วนมากจึงเน้นเรื่ องการขุดลอกแหล่งนํ้า เป็ นหลัก
ในการประชุมระดับผูน้ าํ เครื อข่ายในระยะแรก 11 กลุ่ม มีแผนที่จะเชื่อมโยงภายในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่ม แต่เมื่อเวลาผ่านไปกิจกรรมการเชื่อมโยงไม่เกิดขึ้น จึงได้มีการจัดเวทีระดับกลุ่ม
เครื อข่ายขึ้นอีก เพื่อสร้างความเข้าใจ ความไว้ใจและความเชื่อถือ ตลอดทั้งการศึกษาดูงานกิจกรรม
ของสมาชิกในพื้นที่ โดยการประชุมแต่ละแห่ งจะมีกลุ่มสมาชิกเครื อข่าย เช่น เกษตรและสหกรณ์
จังหวัด เจ้าหน้าที่เกษตร และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มนั้น เจ้าหน้าที่อบต. ผูใ้ หญ่บา้ น ตัวแทนกลุ่มคนจน และทีมนักวิจยั ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดีข้ นึ บางพื้นที่ อบต. รับที่จะเป็ นเจ้าภาพในการจัดทําโครงการ เช่น การ
อนุรักษ์ป่าชุมชน เป็ นต้น นอกจากนั้นมีการสนับสนุนให้กลุ่มต่างๆจัดเวทีระดับกลุ่มของตนเอง
เพื่อทําแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม โดยมีนกั วิจยั เป็ นวิทยากรพีเ่ ลี้ยง ทําให้แต่ละกลุ่มเริ่ มมีความชัดเจนใน
ดําเนินกิจกรรมกลุ่มของตนเอง
นอกจากนั้นทีมนักวิจยั ได้เสนอให้มีการเพิม่ กลุ่มอนุรักษ์สตั ว์น้ าํ โดยสนับสนุนให้มีการ
ประกาศเขตอภัยทานหน้าวัดศรี ธรรมมาราม
เพื่อเป็ นกิจกรรมนําร่ องในการอนุรักษ์สตั ว์น้ าํ ใน
แม่น้ าํ ชี และเสนอให้จดั กลุ่มป่ าชุมชนบ้านคําแหลม อําเภอคําเขื่อนแก้ว เพิ่มเข้าไปในกลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
หลังจากนั้นได้มีการจัดประชุมเครื อข่ายระดับจังหวัดอีกครั้ง ทําให้กลุ่มเพิ่มขึ้นจาก 11 กลุ่ม
เป็ น 16 กลุ่ม แต่ยงั อยูภ่ ายใต้ 4 เครื อข่ายหลักเหมือนเดิม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการเครื อข่าย
และโครงการต่างๆที่จะจัดทําขึ้น โดยจะขอการสนับสนุนจากทางจังหวัด และวิทยาลัยชุมชน
จังหวัดยโสธรที่สามารถสนับสนุนในเรื่ องการฝึ กอบรมต่างๆได้
แนวทางที่จะทําให้กลุ่ม องค์กร และสหกรณ์ บริ หารงานต่อไปได้ ควรจะรวมกันเป็ น
เครื อข่ายคุณค่าที่จะเป็ นพันธมิตรร่ วมมือ
เพื่อประโยชน์ร่วมกันในรู ปแบบเครื อข่ายทางสังคม
เครื อข่ายทางวิชาการและเครื อข่ายทางธุรกิจ ทั้งนี้เพราะปัจจุบนั ขอบเขตการดําเนินงานของแต่ละ
กลุ่มอยูภ่ ายในสมาชิกกลุ่มหรื อสหกรณ์เท่านั้น
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Abstract
The project of Cooperative Movement Development in Yasothon is the action research
aiming at creating the network of the alliance of the people organizations, including the
cooperative organizations, in Yasothon. One of the major objectives of the study is for human
and organization development to enhance the poverty mitigation within the province. The
networking of the groups, organizations, and the cooperatives through the mutual learning process
of the leaders of these organizations had been employed. The study adopted the concept of
participation action research (PAR) and the focus group discussion among the three main groups
of people i.e. the leaders of the local people organizations, the officers of the supporting
organizations, and the research team members so that they might simultaneously learn together.
The research team would play the role of facilitators in providing the forum for the discussion and
it was expected that the supporting organizations might continue the support even by the time of
the project termination.
The project duration was one year and it was splitted into 5 phases. The first phase was
for collecting the data and information relating the operation of the groups and organizations
concerned. The second phase was for synthesizing for the framework of development of alliance
network. The third phase was for creating the alliance networks for development which were the
models for quality improvement of the network for the groups and the cooperatives. The fourth
phase was for further expansion of the networks. The fifth phase was for project evaluation,
writing-up, and research report preparation.
The findings of this research project was that within Yasothon province even before this
project there were already several groups, organizations, and cooperatives, for example,
agricultural cooperatives at the district level, farmer associations, also at the district level. There
were a number of the occupational groups being promoted by the Provincial Agricultural Office,
Provincial Community Development Office. There were other promoting organizations for
development such as Social Investment Fund (SIF), Institute for Community Development
Organizations (Public Organization) , as well as other social grouping within the villages. Besides
the individual organizations, there were some networking organizations mainly for the
organization of similar occupations.
The outcome of this research project was the opening the forum for situation analysis of
59 organizations of groups, organization, and cooperatives. The leaders of these various
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organization had a chance for analyzing the local situation, the SWOT analysis of their own
organizations. This type of meetings made them have more understanding the strength, weakness,
opportunity, and threat of their own organization. Besides, they could have the opportunity to
know which groups they could join as the network.
At the provincial level, there were 4 networks of the local organizations 1) Farm network
(farmer groups, agricultural cooperatives, livestock raiser groups etc.) 2) Occupation network
(housewife groups, agro-processing groups etc. 3) Saving group network (saving groups, saving
cooperatives) 4) Environmental conservation network, which was the additional network from
what had been done for Khon Kaen since in Yasothon there were a lot of community forests and
water resources. This was based on the conviction that the poverty alleviation was much related to
the natural resource base. From the provincial strategic plan, the proposed projects under this
research study was in line with those of the province but those of the provincial administration
there were more on the water resource projects.
During the early meetings of the network leaders of 11 groups, there was a plan for joint
activities, however, no actual activity was carried out. Therefore, some more meetings were
organized for a deeper understanding and gaining more trust for all the participants and in
addition to the meetings some field trips to the members’ projects were organized which could
strengthen the solidarity among the members. Some Tambon Administration Organizations
(TAO) hosted the meeting and the implementation of the project, for example, the community
forest conservation projects. In each network there were several meetings for the strategic
planning. Each group member had more appreciation of the value of networking.
In addition to this the researchers of the team proposed the conservation group for aquatic animals
particularly along the Chi river in front of Sri Thammaram Temple, and the establishment of
community foresty of Ban Kam Laem village, Kam Kuen Kaew District within the
environmental conservation network.
Later when the other meeting of the network at the provincial level was organized, the
number of the groups increased from 11 to 16 groups within the 4 networks. The network
committee were nominated and several projects were proposed. These projects would be
proposed to the province and Community College of Yasothon for the financial support.
As for the future of these groups, organization, and cooperatives, they should be
organized as a network for the alliance which might be for social, academic, and business
purposes which might work beyond the boundary of each particular group and cooperative.

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญ
การพัฒนาคุณภาพประชาชนให้มีความยัง่ ยืน ประชาชนต้องเรี ยนรู ้กระบวนการพัฒนาและ
พัฒนาตนเองอย่างเป็ นระบบ มีวิวฒั นาการ พึ่งพาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โครงการพัฒนา
กระบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร
เป็ นโครงการหนึ่งที่อาศัยหลักการประชาชนพึ่งตนเอง
เรี ยนรู ้การพัฒนาตนเองด้วยด้วยตนเอง การมีส่วนร่ วมของประชาชนจึงจะเกิดคุณภาพที่ดีและยัง่ ยืน
กิจกรรมสหกรณ์เป็ นการรวมกลุ่มกันพัฒนาองค์กร
ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสที่ผนู ้ าํ สหกรณ์เข้าเฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2526 ความว่า “สหกรณ์ แปลว่า การทํางานร่ วมกัน การทํางานร่ วมกันนี้ลึกซึ้งมาก
เพราะว่าจะต้องร่ วมมือกันทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทาํ ด้วยร่ างกาย ทั้งในด้านงานการที่ทาํ ด้วย
สมอง และงานการที่ทาํ ด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ตอ้ งพร้อม…” รัฐบาลภายใต้การนําของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ดาํ เนินนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนระดับรากหญ้า โดยการ
จัดตั้งกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
พัฒนากลุ่มอาชีพพื้นฐานให้ผลิตสิ นค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และโครงการหมู่บา้ น SML เป็ นต้น
จังหวัดยโสธร ประชาชนมีวิวฒั นาการการรวมกลุ่มเพือ่ ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันมาช้านาน
จังหวัดยโสธร เป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการจัดการทรัพยากรส่ วนรวมของ
ชุมชน โดยเฉพาะเรื่ องป่ าชุมชนหรื อที่ชาวบ้านเรี ยกว่าป่ าดอนปู่ ตา ซึ่งเป็ นที่ดอนในหมู่บา้ น เป็ น
พื้นที่ป่าไม้ที่ชาวบ้านรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะเป็ นแหล่งหาอาหาร หาไม้ฟืนแห้ง
หายาสมุนไพร คนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ าดอนปู่ ตาเป็ นคนจนในหมู่บา้ น เพราะไม่มีที่ทาํ กิน
หรื อมีนอ้ ย มีรายได้ต่าํ แต่กอ็ ยูใ่ นหมู่บา้ นได้ การรวมกลุ่มบางลักษณะก็เรี ยกเป็ นประเพณี เช่นการ
ลงแขกดํานา เกี่ยวข้าว การทําบุญคุม้ ข้าว การทําบุญข้าวสาร การแลกเปลี่ยนสิ นค้าเป็ นต้น ซึ่งการ
รวมกลุ่มที่กล่าวมาเป็ นระบบการพึ่งพาซึ่งกันและกันของชุมชนโดยอาศัยระบบเครื อญาติ การเชื่อ
ฟังเคารพนับถืออาวุโส ซึ่งในอดีตถึงแม้ความเจริ ญด้านเทคโนโลยียงั มีนอ้ ยหรื อแทบไม่มีเลย ระบบ
การรวมกลุ่มก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระหลายอย่างแก่ชุมชน เช่น การลดค่าใช้จ่าย
การลด
ระยะเวลาการทํางาน การเพิ่มประสิ ทธิภาพของงานการรวมกลุ่มมีท้ งั ที่เป็ นทางการที่จะจดทะเบียน
เป็ นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรหรื อกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมทั้งที่ไม่จดทะเบียนแต่ได้อาศัยหลักการ
สหกรณ์ในการดําเนินงาน ปั จจุบนั ภาครัฐเข้ามามีบทบาทสําคัญในการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้
ประชาชนมีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สหกรณ์ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
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องค์กรต่างๆ มีการปรับบทบาทภารกิจในการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยมุ่งเน้นการบริ การ
ประชาชนด้านสหกรณ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด และขยายงานด้านการเผยแพร่ การสหกรณ์ให้เข้าถึง
องค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มากขึ้น จนมีโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยการสหกรณ์หรื อวิถีทาง
สหกรณ์
กลุ่มองค์กร กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดยโสธร สมาชิกของกลุ่ม /องค์กร
และสหกรณ์ ส่ วนมากจะซํ้าซ้อนกัน ทําให้บทบาทของสมาชิกที่จะช่วยกลุ่ม/องค์กร ให้พฒั นาไปสู่
ความเข้มแข็งและยัง่ ยืนยังมีนอ้ ย เพราะแนวคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์เพื่อส่ วนรวมยังสับสนและมองไม่
เห็นความสําคัญของประเด็นนี้ การเชื่อมโยงช่วยเหลือเกื้อกูลเชิงระบบยังมีนอ้ ย กลุ่ม/องค์กรจึงไม่
เข้มแข็ง มีการจัดตั้ง ล้มเลิกอยูเ่ ป็ นนิจ วัฒนธรรมการเลียนแบบหรื อเอาอย่าง ก็เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาํ
ให้องค์กร/กลุ่มขาดความเข้มแข็ง จึงมีหลายกลุ่ม หลายฝ่ ายพยายามใช้กระบวนการวิจยั มาเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนา ส่ งเสริ มกลุ่ม องค์กรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ การ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์เพื่อเชื่อมโยง ช่วยเหลือ พึ่งพาซึ่งกันและกัน
โครงการวิจยั พัฒนา
กระบวนการสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร เป็ นโครงการที่พฒั นาและขยายผลมาจากผลการวิจยั พัฒนา
กระบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัดทัว่ ประเทศ และจังหวัดขอนแก่นเป็ นจังหวัดหนึ่งที่ได้
ดําเนินการวิจยั ตามโครงการนี้เป็ นการนําร่ อง เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ที่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วน
ร่ วมในกระบวนการวิจยั
เพื่อขยายพื้นที่การพัฒนาให้ครอบคลุม สํานักงานวิจยั สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับ สกว.จึงมีโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ให้มีความยัง่ ยืนในพื้นที่จงั หวัดยโสธร และมีส่วนช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
คนจน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนและสหกรณ์ใน
พื้นที่จงั หวัดยโสธรให้เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ปัญหาความ
ยากจน
1.2.2 เพื่อสร้างศึกษารู ปแบบกระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุ่ม องค์กรและ
สหกรณ์ ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร
1.2.3เพื่อสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันแก่ผนู ้ าํ กลุ่ม องค์กรและสหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดยโสธร
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1.3 ระเบียบวิธีการวิจัย
1.3.1 ขอบข่ ายของการวิจัย
กลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มเป้ าหมายในการดําเนินการวิจยั ครอบคลุมถึง กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
องค์กร กลุ่มสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร กลุ่มการเงิน กลุ่มการเกษตร และกลุ่มเชิงอนุรักษ์
1.3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action
Research:PAR) ของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ หน่วยงานรัฐ เอกชนผสมผสานกับกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยกลุ่มตัวแปรที่มีความสําคัญในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมนี้ คือ
กลุ่มเป้ าหมายหลัก คือ กลุ่มสหกรณ์ องค์กรการเงินหรื อกลุ่มอาชีพต่างๆ องค์กรพี่เลี้ยง ซึ่งได้แก่
หน่วยงานของรัฐ เช่น สหกรณ์จงั หวัด เกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงาน
จังหวัด องค์กรพัฒนาเอกชน อบต.และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และทีมนักวิจยั โดยศึกษาทั้งเชิง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ มีข้นั ตอนสําคัญ ดังนี้
1.3.2.1 ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเกีย่ วกับการดําเนินงานของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ใน
พืน้ ทีจ่ ังหวัดยโสธร
1) จัดเวทีประชุมผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ◌์ เพื่อศึกษาสถานการณ์และบทบาท
ของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
2) วิเคราะห์ศกั ยภาพกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ เชื่อมโยง
ในบทบาท ภารกิจ กิจกรรมของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
3) คัดเลือกกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ โดยการสุ่ มแบบมีจุดหมาย (Purposive
Sampling) ตามประเภทของบทบาทหรื อภารกิจของกลุ่ม/องค์กร ขนาดและศักยภาพของกลุ่ม/
องค์กร/สหกรณ์ และตามความสมัครใจ เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เสนอกรอบทิศทางในการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายและการพัฒนาเครื อข่าย
1.3.2.2 สั งเคราะห์ กรอบ ทิศทางการพัฒนาเครือข่ ายพันธมิตร กําหนดแผนการ
สร้ างและพัฒนาเครือข่ ายพันธมิตรการพัฒนา
1) กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ร่ วมกําหนดกรอบ ทิศทางการพัฒนาเครื อข่าย
2) กําหนดแผนการพัฒนาเครื อข่ายพันธมิตร
1.3.2.3 สร้ างเครือข่ ายพันธมิตรการพัฒนา เป็ นการนําร่ องกระบวนการพัฒนา
เครือข่ ายเพือ่ พัฒนาคุณภาพกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์
1) สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม
2) สร้างกระบวนการประเมินตนเองของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
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1.3.2.4 ส่ งเสริมการขยายเครือข่ ายพันธมิตรของกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์
1) ประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
2) เสนอข้อมูลข่าวสารกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์เพื่อการพิจารณาขยายเครื อข่าย
1.3.2.5 ประเมินผล สรุ ปผลและจัดทํารายงาน
1) ติดตามผลการพัฒนาการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
2) วิเคราะห์ สรุ ปผลการประเมิน จัดทํารายงาน
3) เสนอผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและใช้เป็ นข้อมูลพัฒนา
กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ( ดังภาพที่1.1 )
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ศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงาน
กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์

จัดเวทียอ่ ยประชุม 3 จุด (9 อําเภอ)
เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
วิเคราะห์ศกั ยภาพกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
คัดเลือกกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์เพื่อพัฒนาเครื อข่าย



จัดเวทีประชุมผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
เพื่อกําหนดกรอบ ทิศทางการดําเนินงานขององค์กร

สังเคราะห์กรอบ ทิศทางการดําเนินงาน
ของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์



กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ดําเนินงาน
สร้างเครื อข่ายพันธมิตรการพัฒนา
ตามกรอบทิศทางที่กาํ หนด



ติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
สนับสนุนการขยายเครื อข่าย



คณะวิจยั

ส่ งเสริ ม สนับสนุน
การสร้างพันธมิตร
เชื่อมโยงและพัฒนา
เครื อข่ายของกลุ่ม
องค์กร/สหกรณ์
หน่วยงานรัฐ
เอกชน

ประเมิน สรุ ปและจัดทํารายงานการวิจยั
ภาพที่ 1.1 กระบวนการวิจัยพืน้ ทีจ่ ังหวัดยโสธร
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1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
เนื่องจากงานวิจยั ครั้งนี้มีความเชื่อว่า กระบวนการทางสหกรณ์ การทํางานแบบมีส่วนร่ วม
การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน สามารถที่จะทําให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและยัง่ ยืนได้ การขับเคลื่อนกระบวนการทํางานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการนั้นต้องอาศัยแกน
หลักอยู่ 3 อย่าง คือ
1.4.1 พืน้ ที่ หมายถึง กลุ่มองค์กรชาวบ้าน/สหกรณ์ สภาพทรัพยากร หรื อทุนเดิมของชุมชน
นั้น
1.4.2 องค์ กรหนุนเสริม เช่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด
องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) สํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด วิทยาลัยชุมชน สถาบันการศึกษา และวัด
เป็ นต้น
1.4.3 นักวิจัย ทั้งนักวิจยั ในพื้นที่และจากส่วนกลาง ที่จะเป็ นผูป้ ระสานงานให้เกิด
กระบวนการทํางานร่ วมกัน
เนื่องจากการทํางานวิจยั มีช่วงเวลาเพียง 1 ปี การจะเห็นผลงานทันทีคงทําได้ยาก แต่เป็ น
การหนุนเสริ มให้พ้นื ที่มีความเข้มแข็งขึ้น แล้วส่ งต่องานให้หน่วยงานปกติ โดยเฉพาะในปัจจุบนั
โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ หรื อ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด CEO. ซึ่งรัฐบาลได้กาํ หนดนโยบาย
ในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดโดยยึดพื้นที่จงั หวัดเป็ นหลัก
แต่กระบวนการทํางานร่ วมกันทุก
หน่วยงานและประชาชนมีส่วนร่ วม (ดังภาพที่ 1.2 )
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พื้นที่ องค์กร/
กลุ่มสหกรณ์

นักวิจยั

หน่วยงาน
สนับสนุน

ภาพที่ 1.2 องค์ กรหลักในการขับเคลือ่ นกระบวนการทํางานวิจัย
1.5 นิยามศัพท์
เครื อข่ายคุณค่า/เครื อข่ายพันธมิตร “ เป็ นองค์กรที่เกิดความร่ วมมือในวงสัมพันธ์ระยะยาว
เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เน้นแผนการเรี ยนรู ้เพื่อประสิ ทธิภาพการดําเนินธุรกิจ สู่ องค์กร
พันธมิตรและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกองค์กร ”
การเชื่อมโยงเครื อข่าย หมายถึง การสร้างความร่ วมมือ หรื อสร้างพันธมิตร ระหว่าง กลุ่ม/
องค์กร/สหกรณ์ ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทํากิจกรรมร่ วมกันอย่างหนึ่งหรื อหลาย
อย่าง เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยมีการวางแผนงานร่ วมกัน ทั้งเรื่ องการ
เรี ยนรู ้ การฝึ กงาน การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน การทําธุรกิจหรื อการช่วยเหลือทางสังคม

บทที่ 2
สภาพทัว่ ไป และสถานการณ์ ของกลุ่ม องค์ กร สหกรณ์ ในจังหวัดยโสธร
2.1. สภาพทัว่ ไปของจังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร เป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่ต้ งั ขึ้นในปี พ.ศ. 2515 โดยแยก
ออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี สภาพโดยทัว่ ๆ ไป คล้ายคลึงกับสภาพของจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะได้นาํ เสนอรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์
1.2 การบริ หารและการปกครอง
1.3 ประชากรและการเมือง
1.4 วิสยั ทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร
1.6 คําขวัญของจังหวัดยโสธร
2.1.1 สภาพทางภูมศิ าสตร์
1) ทีต่ ้งั และขนาดพืน้ ที่
- ที่ต้ งั จังหวัดยโสธร มีรูปร่ างคล้ายพระจันทร์ครึ่ งเสี้ ยวยาวจากทิศเหนือลงมาทิศใต้ ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุ งเทพมหานคร ทางรถยนต์ ประมาณ 531
กิโลเมตร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1,2,207 และ 202)
- ขนาดพื้นที่ มีพ้นื ที่ 4,161,444 ตารางกิโลเมตร หรื อ 2,600,902 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 0.81
ของพื้นที่ประเทศไทยทั้งประเทศ (321 ล้านไร่ )
2) อาณาเขต จังหวัดยโสธร ตั้งอยูท่ างด้าน ตะวันออกของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ หรื อภาค
อีสาน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และมุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดศรี สะเกษ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอํานาจเจริ ญ และอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด
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ภาพที่ 2.1 แผนทีจ่ ังหวัดยโสธร
ทีม่ า : www.yasothon.go.th
3) ลักษณะภูมปิ ระเทศและภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่หรื อลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยโสธร มีลกั ษณะลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกลง
ไปทางทิศตะวันออก ด้านเหนือส่ วนใหญ่เป็ นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น เป็ นสภาพป่ าและมีแหล่ง
นํ้าขนาดใหญ่ ได้แก่หว้ ยลิงโจน ห้วยสะแบก ลําโพง ลําเซบาย ส่ วนด้านใต้เป็ นที่ราบลุ่มตํ่าสลับซับซ้อน
กับสันดินริ มนํ้า มีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ได้แก่ ลํานํ้ายัง ลําทวน และแม่น้ าํ ชีไหลผ่าน ดังนั้นถ้าปี ใดฝนแล้ง
เขตที่เป็ นที่ดอนจะแห้งแล้ง แต่เขตที่ลุ่มจะไม่กระทบปั ญหามาก แต่ถา้ ปี ใดฝนตกมากหรื อฝนตกชุก เกิด
ปัญหานํ้าท่วม เขตที่ลุ่มมีปัญหา เขตที่ดอนจะได้ประโยชน์ จากสภาพภูมิศาสตร์ดงั กล่าวทําให้ผลผลิต
ทางการเกษตรโดยเฉพาะการทํานาของจังหวัดไม่มีเสถียรภาพ
ลักษณะดินส่ วนมากเป็ นดินทรายและดินเค็ม มีหนอง บึง ลําห้วย และแหล่งนํ้าขนาดเล็กอยู่
ทัว่ ไป พื้นที่อยูใ่ นลุ่มนํ้าชี ลุ่มนํ้ามูลและบางส่ วนอยูใ่ นลุ่มนํ้าโขง
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ด้านภูมิอากาศ จังหวัดยโสธรมีลกั ษณะภูมิอากาศ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยเท่ากับ 71.1% อุณหภูมิสูงสุ ด 41.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าํ สุ ด 12.2 องศา
เซลเซียส ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยในรอบ 5 ปี (2541-2545) เฉลี่ย 1,558 มม. ต่อปี
2.1.2 การบริหารและการปกครอง
จังหวัดยโสธร แบ่งเขตการปกครองส่ วนภูมิภาคหรื อส่ วนท้องที่ ประกอบไปด้วย 9 อําเภอ
ได้แก่ อ.เมืองยโสธร อ.เลิงนกทา อ.ไทยเจริ ญ อ.กุดชุม อ.ทรายมูล อ.ป่ าติ้ว อ.คําเขื่อนแก้ว อ.มหาชนะ
ชัย และ อ.ค้อวัง มี 78 ตําบล 870 หมู่บา้ น มีชุมชนทั้งจังหวัด 62 ชุมชน (อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองยโสธร
20 ชุมชน) มีพ้นื ที่ 2 อําเภอ ที่อยูใ่ นเขตทุ่งกุลาร้องไห้ คือ อ.ค้อวัง และ อ. มหาชนะชัย
การปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 1
แห่ง เทศบาลตําบล 8 แห่ง และองค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) 78 แห่ง (อบต. มีครบทุกตําบล) พื้นที่
ในเขตเทศบาล 47.310 ตารางกิโลเมตรและพื้นที่นอกเขตเทศบาล (ชนบท) 4,114.134 ตารางกิโลเมตร
2.1.3 ประชากรและการเมือง
1) จํานวนประชากรและครัวเรือน
จังหวัดยโสธร มีประชากรทั้งหมด 553,864 คน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2545) เป็ นชาย
278,300 คน เป็ นหญิง 275,564 คน อัตราการเพิ่ม ร้อยละ 0.47 (ปี 2545) ความหนาแน่นของประชากร
133 คน ต่อตารางกิโลเมตร มีจาํ นวนครัวเรื อน 124,009 ครัวเรื อน โดยเป็ นครัวเรื อนเกษตรกร 99,174
ครัวเรื อน
2) จํานวนประชากรแยกตามวัย
จังหวัดยโสธร มีประชากร 553,864 คน แยกเป็ นวัยช่วงต่าง ๆ (บางช่วงวัยจะซํ้ากัน เนื่องจาก
ซ้อนกันบางส่ วน) ดังต่อไปนี้
- วัยเด็ก (0-14 ปี ) จํานวน 124,400 คน
- วัยการศึกษาภาคบังคับ (7-15 ปี ) จํานวน 77,472 คน
- วันแรงงาน (15-60 ปี ) จํานวน 383,516 คน
- วัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) จํานวน 45,948 คน
3) อัตราส่ วนทีเ่ ป็ นภาระ จังหวัดยโสธร มีประชากรทั้งหมด 553,864 คน มีประชากรวัยเด็ก
(0-14 ปี ) และวัยสูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) จํานวน 170,348 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.41 ของประชากร
ทั้งหมดซึ่งเป็ นภาระจํานวนมากที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเลี้ยงดูจากประชากรวัยแรงงาน และการ
ช่วยเหลือสวัสดิการจากรัฐ
4) การเมืองระดับต่ าง ๆ
4.1) จํานวนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
- สมาชิกวุฒิสภา จํานวน 2 คน
- สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จํานวน 4 คน
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4.2) จํานวนสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล (อบต.)
5) สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด จํานวน 30 คน
6) สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลเมืองยโสธร
จํานวน 18 คน
เทศบาลตําบล 8 แห่ งๆละ
จํานวน 12 คน
7) สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบล ( 78 แห่ง ) จํานวนสมาชิกแต่ละแห่งขึ้นอยูก่ บั จํานวน
หมู่บา้ นในแต่ละตําบล
8) องค์ กรเอกชน
จังหวัดยโสธร มีองค์กรเอกชนในหลายลักษณะและหลายแห่งแยกเป็ นประเภทต่างๆได้ดงั นี้
- มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิรวมสามัคคี,มูลนิธิตา้ นภัยยาเสพติด,มูลนิธิสุทธาสิ นีเพื่อเด็กและเยาวชน ,
มูลนิธิสามัคคีพฒั นา,มูลนิธิบาไฮ. ฯลฯ
- สมาคม ได้แก่ สมาคมสื่ อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร , ยุวพุทธิกสมาคมยโสธร,สมาคม
ส่ งเสริ มกีฬาจังหวัดยโสธร,สมาคม อส. รด.จังหวัดยโสธร,สมาคมข้าราชการบํานาญจังหวัดยโสธร .
- สโมสร ได้แก่ สโมสรโรตารี ยโสธร.
- ชมรม ได้แก่ ชมรมธนาคารจังหวัด, ชมรมสื่ อสารมวลชนจังหวัด,ชมรมยโสธรสัมพันธ์,ชมรม
ลูกเสื อชาวบ้าน,ชมรมทนายความ,ชมรมโรงสี ยโสธร.
- องค์กรเอกชนในชื่อต่างๆ ได้แก่ หอการค้าจังหวัด, สภา/ศูนย์วฒั นธรรมจังหวัด, เหล่ากาชาด
จังหวัด.
- กลุ่มต่างๆเพื่อพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและอาชีพได้แก่ กลุ่มเยาวชน, กลุ่มสตรี , กลุ่มอาชีพ,(มี
ทุกหมู่บา้ นและทุกตําบล) คณะกรรมการพัฒนาสตรี ,(ทุกตําบล ทุกอําเภอ และระดับจังหวัด) กลุ่ม
เกษตรกรทํานานาโส่ , กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ, กลุ่มเกษตรกรทํานาสงเปื อย, กลุ่มเกษตรกรทํานาห้อง
แซง, กลุ่มเกษตรกรทํานานํ้าอ้อม.
9) พืน้ ทีป่ ่ าไม้ จังหวัดยโสธรไม่มีเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่มีเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า มีพ้นื ที่ป่า
สงวนแห่งชาติจาํ นวน 712,822 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 27.41 ของพื้นที่ท้ งั จังหวัด ในจํานวนนี้เป็ นป่ าที่ยงั สภาพ
อยูเ่ ป็ นป่ าอนุรักษ์ 230,625 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 8.82 ของพื้นที่จงั หวัด ซึ่งสภาพป่ าที่เสื่ อมโทรม กรมป่ าไม้ได้
มอบให้สาํ นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดําเนินการออกเป็ นที่ดิน สปก.4-01 จํานวน 21,072 แปลง
เป็ นเนื้อที่ 179,439 ไร่
จากปั ญหาดังกล่าว เห็นได้วา่ ในอดีตมีปัญหาเรื่ องพื้นที่ป่าไม้ เมื่อทางราชการเข้มงวด ประชาชนได้
มีการปรับตัว เช่น การอพยพแรงงานไปทํางานต่างถิ่น เช่น ประชาชนบริ เวณรอบป่ าดงมะไฟ ต. ขั้นไดใหญ่
อ. เมือง จ.ยโสธร ได้อพยพเข้ากรุ งเทพฯ ประกอบอาชีพขายข้าวเหนียว ส้มตํา ไก่ยา่ ง อาหารอีสาน ขับรถ
แท็กซี่ ตลอดทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็ นจํานวนมาก แล้วส่ งเงินกลับบ้าน บางครัวเรื อนได้พกั อาศัยอยู่
กรุ งเทพฯ นานกว่า 6 เดือน ใน 1ปี แต่ไม่ได้ยา้ ยสําเนาทะเบียนบ้าน ในขณะเดียวกันมีการนําเงินที่ได้จาก
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การรับจ้างมาสร้างบ้านเรื อน ปรับปรุ งบ้านเรื อน ส่ งบุตรหลานให้มีการศึกษาสูงขึ้น การปรับปรุ งพื้นที่ทาํ
กิน เพราะมีที่ดินถือครองต่อครัวเรื อนตํ่า ที่นามีนอ้ ย ที่ปลูกพืชไร่ ส่วนหนึ่งเป็ นที่ป่าสงวนที่เสื่ อมโทรม จึง
จําเป็ นต้องปรับปรุ งที่นาที่มีนอ้ ยนั้น โดยการปรับหน้าดิน ลดจํานวนกระทงนา (คันนา) ให้นอ้ ยลง เพราะ
เมื่อปรับระดับหน้าดินในพื้นที่นาแล้วขนาดของแปลงนาจะใหญ่ข้ ึน ไม่จาํ เป็ นต้องมีกระทงนาจํานวนเท่า
เดิม เพราะกระทงนาทําหน้าที่ในการขังนํ้าในนาข้าว สาเหตุที่ตอ้ งมีกระทงนาขนาดเล็ก เพราะสภาพที่ดิน
ไม่ราบเรี ยบ แต่เป็ นสภาพลูกคลื่น สูงตํ่าสลับกันไป ทําให้การขังนํ้าในนาข้าวไม่ได้ดี ตลอดทั้งการจัดการ
ระบบไร่ นา เช่น การขุดสระในที่นา การเลี้ยงวัว การทําการเกษตรผสมผสาน ในด้านของส่ วนรวมนั้น บาง
หมู่บา้ นมีการนําผ้าป่ าหรื อกฐินมาทอดในหมู่บา้ น แต่เงินที่ได้น้ นั แยกเป็ น 3 ส่ วน คือ ถวายวัด มอบให้
โรงเรี ยน และพัฒนาหมู่บา้ น
ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาเรื่ องที่ทาํ กินของเกษตรกร จึงมีนโยบายนําที่ป่าสงวนเสื่ อม
โทรมมาจัดสรรให้เกษตรกรทํากิน โดยออกเอกสารสิ ทธิ์ที่ดิน สปก.4-01 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีท้ งั ผลดีและ
ผลเสี ย กล่าวคือ ประชาชนในหมู่บา้ นใดที่รักษาป่ าไม้ไว้ดี ป่ าไม้อุดมสมบูรณ์ ประชาชนจะไม่ได้รับการ
จัดสรรที่ดิน แต่ถา้ หมู่บา้ นใดป่ าไม้เสื่ อมโทรมมากกลับได้รับการจัดสรรที่ดินเป็ น สปก.4-01 และการ
ดําเนินการจัดสรรก็ไม่สามารถดําเนินการได้รวดเร็ ว
ทําให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับ
เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะองค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) โดยเฉพาะ อบต. ที่เห็นความสําคัญของการรักษา
พื้นที่ป่าไม้ ทั้งนี้เพราะปั ญหาเรื่ องแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ไม่ชดั เจน
จังหวัดยโสธร ในอดีตรวมอยูก่ บั จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่ องการอนุรักษ์พ้นื ที่
ป่ าไม้โดยผ่านมิติการจัดการทางวัฒนธรรมหรื อความเชื่อ เช่น ป่ าดอนปู่ ตา ป่ าบุ่ง ป่ าทาม
ป่ าดอนปู่ ตา เป็ นพื้นที่ป่าไม้ที่ในอดีตการตั้งหมู่บา้ นใหม่ หรื อการอพยพเคลื่อนย้ายหมู่บา้ นจาก
หมู่บา้ นเดิมซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น ความหนาแน่นของจํานวนบ้านเรื อน ที่ทาํ กินไม่พอ เกิด
โรคระบาด หรื อ เกิดปัญหาฝนแล้ง การเลือกที่ต้ งั หมู่บา้ นที่อยูใ่ กล้แหล่งนํ้า เช่น ลําห้วย แม่น้ าํ หรื อหนอง
บึงขนาดใหญ่ ดังนั้นจะเห็นได้วา่ หมู่บา้ นอีสานโบราณอยูใ่ กล้แหล่งนํ้า เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแม่น้ าํ
มูลไหลลงแม่น้ าํ โขง เมื่อมีการขยายหมู่บา้ นจะย้ายหมู่บา้ นทวนกระแสนํ้าหรื อขึ้นไปหาต้นนํ้า เช่น จาก
จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และชัยภูมิ เป็ นต้น โดยมีแม่น้ าํ ชีเป็ นหลัก
การจัดสรรที่ดินในหมู่บา้ น ผูน้ าํ หมู่บา้ นในอดีตจะพิจารณาเรื่ องที่ดินส่ วนรวมก่อน บริ เวณที่จะ
เป็ นที่ต้ งั หมู่บา้ นจะเป็ นบริ เวณที่ดอนเพื่อป้ องกันนํ้าท่วม ที่ดินที่รวมมีการแยกออกเป็ นที่วดั ที่ป่าช้า ที่ดอน
ปู่ ตา ที่ต้ งั โรงเรี ยน ที่ทาํ เลเลี้ยงสัตว์ ที่ต้ งั ศาลากลางบ้าน เป็ นต้น แล้วจึงแบ่งแยกที่ทาํ กิน
ที่ดอนปู่ ตา สภาพเป็ นที่ดอนที่มีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นอยูม่ าก มีการสร้างศาลเพื่อเป็ นที่ยดึ เหนี่ยว
ของประชาชนในหมู่บา้ น เพราะเชื่อว่าผีปู่ และผีตา หรื อบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วจะช่วยดูแลรักษาชีวิตของ
คนและสัตว์ในหมู่บา้ นให้อยูอ่ ย่างมีความสุ ข ประชาชนจะไม่ตดั ไม้ในเขตดอนปู่ ตา แต่หาอยูห่ ากินได้
ส่ วนมากเป็ นคนจนในหมู่บา้ นหาอาหาร ผักป่ า ไข่มดแดง แมงและแมลงต่างๆ ตลอดทั้งสมุนไพรต่างๆ
ป่ าบุ่ง เป็ นป่ าริ มนํ้าที่มีน้ าํ ท่วมขังตลอดปี ซึ่งเหมือนป่ าชายเลน
ป่ าทาม เป็ นป่ าริ มนํ้าที่มีน้ าํ ท่วมขังเฉพาะฤดูฝนหรื อช่วงที่มีน้ าํ มาก แต่ฤดูแล้งนํ้าจะไม่ท่วมขัง
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ทั้งป่ าบุ่ง ป่ าทาม เป็ นระบบนิเวศน์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก มีความสําคัญต่อการ
ดํารงชีวิตของประชาชนอย่างมาก
สําหรับพื้นที่ป่าชุมชนจังหวัดยโสธรในปัจจุบนั มีพ้นื ที่นอ้ ยลง และประชาชนมีความตระหนักที่จะ
ช่วยกันรักษาน้อยลง จากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้
ศึกษาเรื่ องการติดตามประเมินผลภาคและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 ซึ่งตัวชี้วดั ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม คือ พื้นที่ป่าชุมชนปรากฏว่า จังหวัดยโสธรมี
พื้นที่มากเป็ นอันดับ 4 ของภาค (10,080 ไร่ ) รองจากจังหวัดมุกดาหาร (15,471 ไร่ ) จังหวัดขอนแก่น
(12,749 ไร่ ) และจังหวัดศรี สะเกษ (10,518 ไร่ )
อีกทั้งปั จจุบนั จังหวัดยโสธรได้มีการส่ งเสริ มการปลูกป่ าภาคเอกชนตั้งแต่ พ.ศ.2537-2541 รวม 582
แปลง รวมพื้นที่ 3,589 ไร่ อําเภอที่มีการปลูกไม้เศรษฐกิจมากที่สุดคือ อําเภอกุดชุม รวมพื้นที่ 970 ไร่
(สํานักงานป่ าไม้จงั หวัดยโสธร,2546) การปลูกป่ าภาคเอกชนที่ปลูกป่ าในที่ดินของตนเองที่มีโฉนดหรื อ
นส.3 นั้นบางพื้นที่ได้รวมกันตั้งเป็ นสหกรณ์ เช่น สหกรณ์สวนป่ าเอกชนจังหวัดยโสธร ที่ต้ งั อยูท่ ี่ 19 หมู่ที่
8 ต.ฟ้ าหยาด อ. มหาชนะชัย จ.ยโสธร
อีกทั้งมีการดําเนินการฟื้ นสภาพป่ าไม้ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หนองอึ่ง ตําบล
ค้อเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่มีประชาชนยากจนเมื่อ พ.ศ. 2548 เป็ นอันดับ 2 (510คน)
รองจาก ตําบลโคกนาโก อําเภอ ป่ าติ้ว (575 คน) โดยพื้นที่ป่าไม้ในเขต ตําบล ค้อเหนือ ป่ าชุมชนดงมัน อยู่
ติดกับแหล่งนํ้า คือ ชีหลงลัดจากแม่น้ าํ ยังไหลลงแม่น้ าํ ชี ทําให้เกิดปัญหานํ้าท่วมหลากในฤดูฝนโดยเฉพาะ
ถ้าปี ใดฝนตกหนัก แต่จากสภาพระบบนิเวศน์ดงั กล่าวได้ ทําให้กลายเป็ นแหล่งผลิตเห็ดโคนแหล่งใหญ่ของ
จังหวัด ราคาขายในหมู่บา้ นประมาณ กิโลกรัมละ 150-200 บาท แต่ถา้ ซื้อปลีกที่ตลาดสดประมาณกิโลกรัม
ละ 220-250 บาท จึงเป็ นแหล่งหารายได้ของประชาชน ปัจจุบนั มีการรวมกันจัดตั้งเป็ นกลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บริ เวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.
เมือง จ.ยโสธร โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดยโสธร มีกฎระเบียบรายได้ส่วน
หนึ่งจากการดําเนินงานกลับคืนไปเป็ นทุนดําเนินการในการรักษาป่ าไม้ ซึ่งน่าจะเป็ นตัวอย่างในการจัดการ
ป่ าชุมชนให้กบั พื้นที่อื่นได้ อีกทั้งปั จจุบนั พื้นที่ป่าไม้มีมากขึ้น
10) แหล่ งนํา้ ธรรมชาติ จังหวัดยโสธรมีสภาพภูมิประเทศที่น่าสนใจ คือ มีแหล่งนํ้าไหลผ่านหลาย
สาย กล่าวคือ แม่น้ าํ ชีไหลผ่านตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอคําเขื่อนแก้ว อําเภอมหาชนะชัย
และอําเภอค้อวัง ลําห้วยที่สาํ คัญที่ไหลผ่านตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด เช่น ห้วยสะแบก ห้วยลิง
โจน ลําห้วยโพง ลําเซบาย ลํานํ้ายัง ลํานํ้าทวน และห้วย หนอง บึง ต่างๆอีกมากมาย จึงเป็ นแหล่งผลิตสัตว์
นํ้าที่สาํ คัญโดยเฉพาะปลามีมากมายหลายชนิดมีตลอดปี เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาเนื้ออ่อน ปลาตองกราย
ปลาโจก ปลาเค้า ปลาหมู ปลาตะเพียน ปลารากกล้วย และปลากระสูบ เป็ นต้น ทําให้ราคาปลาในจังหวัด
ยโสธรมีราคาถูกกว่าจังหวัดอื่นมาก หรื อกล่าวได้วา่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับจังหวัด
อื่น เพราะจํานวนเงินเท่ากันแต่ซ้ือปลาได้มากกว่า จนทําให้จงั หวัดยโสธรมีชื่อเสี ยงในการทําปลาส้มปลา
ตะเพียน
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ปั ญหาที่สาํ คัญคือ การจัดการ เพราะปรากฏว่าขนาดของปลาที่มาขายที่ตลาด มีขนาดตัวเล็ก ซึ่ง
ชี้ให้เห็นถึงการที่ยงั ไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ หรื อไม่ทราบว่าจะอนุรักษ์ไปทําไม ถึงอย่างไรก็มีปลาจับ
แต่ถา้ มีการอนุรักษ์จะเป็ นการเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดได้โดยมีการลงทุนที่ต่าํ มาก เพราะทุนเดิมของ
สังคมมีมากอยูแ่ ล้ว
11) การประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพที่สาํ คัญคือ การเกษตรกรรม มีพ้นื ที่ทาํ การเกษตรกรรม
รวมพื้นที่อยูอ่ าศัย ประมาณ 1,756,470 ไร่ หรื อร้อยละ 67.53 ของพื้นที่ท้ งั หมดของจังหวัด มีพ้นื ที่ปลูกข้าว
ประมาณ 1,100,000 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 360 กิโลกรัมต่อไร่ เป็ นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ ยืน ต. นํ้าอ้อม อ. ค้อวัง ที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
ที่สามารถได้มาตรฐาน BCS ซึ่งเป็ นมาตรฐานของตลาดร่ วมยุโรป กลุ่มเกษตรกรบากเรื อ ต. บากเรื อ อ. มหา
ชนะชัย ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ยแ์ ละข้าวหอมมะลิปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานการรับรองจากหน่วยงาน
ภายในประเทศหลายแหล่ง เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรฐานตัวQ
และสิ นค้า OTOP ประจําจังหวัด
จากการศึกษาปรากฏว่า การส่ งเสริ มจากหน่วยงานราชการต่างๆ ยังยึดตามหน้าที่ของสังกัด แทนที่
จะเอาพื้นที่เป็ นหลัก โดยการบูรณาการหลายหน่วยงานวางแผนร่ วมกันตั้งแต่ตน้ นํ้าคือ การวางแผนระบบ
การผลิต กลางนํ้าการแปรรู ป และปลายนํ้าคือ การกระจายสิ นค้าไปสู่ตลาดปลายหรื อผูบ้ ริ โภค ทําอย่างไร
ต้นทุนการผลิตจะลดลง สามารถแข่งขันได้ในตลาด ผลตอบแทนต่างๆทําอย่างไรจึงจะกระจายกลับคืนผูท้ ี่
เข้าร่ วมทั้งระบบอย่างเป็ นธรรม เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและพ่อค้า เป็ นต้น ดังนั้นการส่ งเสริ มเรื่ องการปลูก
ข้าวหอมมะลิ ไม่ควรมองเฉพาะตัวข้าวหรื อสิ นค้าอย่างเดียว แต่ควรมองเป็ นระบบ การทํานาทั้งระบบ เช่น
เมล็ดพันธุ์ การเตรี ยมดิน การเลี้ยงสัตว์ท้ งั โค-กระบือ การใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยคอก การจัดการนํ้าใน
นาข้าว ความรู ้การบริ หารจัดการศัตรู พืชที่ไม่ใช้สารเคมี เช่น การใช้ตวั หํ้าตัวเบียน การเก็บเกี่ยวข้าวทํา
อย่างไร ข้าวหอมมะลิถึงจะหอมทนนาน เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าวสู งกว่าร้อยละ 45 การตรวจรับรองมาตรฐาน
สิ นค้า การแปรรู ป การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตราของสิ นค้า สถานที่จดั จําหน่าย และการประชาสัมพันธ์
เป็ นต้น
การปลูกพืชไร่ เช่น อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ปอแก้ว เป็ นต้น การปลูกไม้ผลไม้ยนื ต้น จังหวัด
ยโสธรมีตน้ ยางนาเป็ นไม้ด้ งั เดิมของจังหวัด ปัจจุบนั ได้มีการปลูกยางพารากันเป็ นจํานวนมาก เมื่อ พ.ศ.
2548 มีพ้นื ที่ปลูกยางพารากันเป็ นจํานวนมาก มีพ้นื ที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 26,005 ไร่ และมีตน้ ยางพาราที่
กรี ดนํ้ายางพาราได้แล้วทั้งหมด 9,698 ไร่
แต่จงั หวัดยโสธรยังมีปัญหาในเรื่ องขาดแคลนวัตถุดิบในการประกอบอาชีพเสริ มที่สาํ คัญของ
จังหวัด คือ อาชีพทําหมอนขิด กลุ่มบ้านศรี ฐาน อําเภอป่ าติ้ว ที่ตอ้ งใช้นุ่นเป็ นจํานวนมาก เช่นเดียวกับไม้ไผ่
เพื่อการจักสานต่าง ๆ ดังนั้นชนิดของต้นไม้ที่ควรสนับสนุนให้มีการปลูกเพิม่ เติมคือ ต้นนุ่น และต้นไผ่
และไม้เพื่อการจักสานต่าง ๆ ให้มีมากพอ และปลูกทั้งในบริ เวณที่สาธารณะประโยชน์ที่ริมแม่น้ าํ ที่ส่วนตัว
เพื่อเป็ นวัตถุดิบในการนํามาเพิ่มมูลค่า
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การเลี้ยงสัตว์ ปรากฏว่าจังหวัดยโสธรมีการเลี้ยงโค กระบือเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะการเลี้ยงโค
ในปั จจุบนั ได้มีการเลี้ยงกันมาก เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงโคมีการปลูกแปลงหญ้าหลังบ้านเหมือนการปลูกผัก นับว่า
เป็ นความสําเร็ จของจังหวัดอย่างหนึ่งในการส่ งเสริ มการปลูกหญ้า บางหมู่บา้ น เช่น บ้านใหม่ชุมพร ต.เดิด
อ.เมือง มีการปลูกหญ้ากินนีสีม่วง เกี่ยวหญ้าสดมัดเป็ นฟ่ อน วางขายตามร้านค้าริ มทางราคามัดละ 5 – 10
บาท และยังมีอีกหลายหมู่บา้ นที่ปลูกหญ้าสดขาย แต่การเลี้ยงวัวหรื อโคนั้นมีบางครัวเรื อนที่เลี้ยงโคเนื้อ
ลูกผสมโคสวยงาม ราคาซื้อลูกโคเนื้อลูกผสมราคาสู งมากประมาณตัวละ 50,000 – 70,000 บาท และมีการ
รับจ้างผสมเทียมนํ้าเชื้อลูกโคเนื้อสวยงามที่มีราคาแพง แต่เมื่อขายโคเนื้อเข้าสู่ตลาดโคเนื้อเกษตรกรจะขาย
ได้ราคาตํ่า ซึ่งอาจเป็ นเพราะการปั่ นราคาในตลาดโคเนื้อสวยงาม เกษตรกรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริ งน้อย
แต่การที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมากขึ้นทําให้มีความเชื่อมโยงกับความต้องการอาหารโคเนื้อ เช่น หญ้าสด รําข้าว
กากนํ้าตาล นอกจากนั้นความต้องการแกลบจากโรงสี ขา้ วเพื่อใส่ ในคอกวัว เพื่อดูดซับกลิ่นและความชื้น
แฉะในคอกเลี้ยงวัวให้นอ้ ยลงอีกทั้งเป็ นการเพิ่มปุ๋ ยหมักในคอกสัตว์ไปโดยปริ ยาย
อีกทั้งจังหวัดยโสธรส่ งเสริ มการทําเกษตรอินทรี ยม์ ากแต่ปรากฏว่าปุ๋ ยอินทรี ยห์ รื อมูลสัตว์ที่จะมา
ทําปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ม่เพียงพอต้องนําเข้าจากจังหวัดอื่น เช่น จังหวัดชัยภูมิ
ดังนั้นการส่ งเสริ มการเลี้ยงโคนั้นจังหวัดควรสนับสนุนต่อไป แม้วา่ ปั จจุบนั รัฐบาลมีโครงการโค
ล้านครอบครัวก็ตามควรเป็ นโคเนื้อพันธุ์พ้นื เมืองลูกผสม ซึ่งการเลี้ยงง่ายและขายง่าย นอกจากนั้นควร
สนับสนุนการเลี้ยงกระบือควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะหมู่บา้ นที่อยูใ่ กล้แหล่งนํ้า เพราะปัจจุบนั จํานวนกระบือมี
จํานวนน้อยตลาดมีความต้องการมาก
12) ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัดและรายได้ เฉลีย่ ต่ อหัว
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จังหวัดยโสธรมีผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งจังหวัด เมื่อ พ.ศ.2548 ตามราคา
ในปี 2548 (Gross Provincial Product : GPP) มูลค่า 16,249 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2547 จํานวน 1,343 ล้าน
บาท เมื่อคํานวณหารายได้เฉลี่ยต่อหัวได้ประมาณ 30,407 บาท ซึ่งสูงกว่า พ.ศ.2544 ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อหัว 20,446 บาท ทําให้ในปี พ.ศ. 2548 จังหวัดยโสธรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงขึ้นเป็ นอันดับ 9 ของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ (ตารางที่ 2.1 ) เมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวมแล้วปรากฏว่า GPP ของจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกปี
ปี ละประมาณ 1 พันล้านบาท แต่จาํ นวนประชากรลดลงประมาณปี ละ 5,000 – 10,000 คน ตั้งแต่ พ.ศ. 2543
เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของรายได้ปรากฏว่าภาคที่ทาํ รายได้มากที่สุดคือการขายส่ ง การขายปลีก
การซ่อมแซม และภาคเกษตรกรรรม (ตารางที่ 2.2 )
แต่ถา้ พิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมตามราคาคงที่ปี พ.ศ. 2531 เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบที่แท้จริ ง
มูลค่ามวลรวมก็เพิ่มขึ้นปี ละ 300 – 500 ล้านบาท
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ตารางที่ 2.1 รายได้ต่อหัวของประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายจังหวัด
ตามราคาประจําปี 2548 (ราคาตลาด)
จังหวัด
1. ขอนแก่น
2. นครราชสี มา
3. อุดรธานี
4. นครพนม
5. เลย
6. อุบลราชธานี
7. มหาสารคาม
8. กาฬสิ นธุ์
9. ยโสธร
10. ชัยภูมิ
11. สกลนคร
12. มุกดาหาร
13. หนองคาย
14. ร้อยเอ็ด
15. บุรีรัมย์
16. ศรี สะเกษ
17. สุ รินทร์
18. หนองบัวลําภู
19. อํานาจเจริ ญ

รายได้ ต่อหัว (บาท)
59,978
48,113
38,112
37,283
36,081
33,291
31,524
30,947
30,407
30,395
30,151
28,944
28,772
28,461
26,992
24,403
23,906
17,799
17,530

ที่มา : รวบรวมจาก www.nesdb.go.th วันที่ 2 สิ งหาคม 2549
หมายเหตุ ปี 2548 เป็ นรายงานเบื้องต้น

ตารางที่ 2.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดยโสธรตามราคาประจําปี (2541-2548)

ที่มา : www.nesdb.go.th วันที่ 2 สิ งหาคม 2549

2542
2,218
2,106
112
8,621
56
580
175
573
2,944
28
539
358
626
652
1,463
472
138
17
10,839
575
18,864

2543
2,329
2,230
99
9,054
58
644
174
656
3,268
28
570
338
630
765
1,391
488
118
18
11,383
577
19,728

2544
2,227
2,156
81
9,388
47
727
181
461
3,436
26
613
359
630
743
1,471
537
136
19
11,615
568
20,446

2545
2,566
2,472
94
10,241
68
600
188
601
3,740
31
735
393
648
813
1,631
643
131
19
12,807
560
22,889

2546
2,862
2,744
117
10,646
65
940
200
562
3,811
30
588
405
645
833
1,793
605
148
20
13,507
551
24,506
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ภาคการเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่ าไม้
การประมง
ภาคนอกการเกษตร
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟ้ า ก๊าซ และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ ง การขายปลีก และการซ่อมแซมฯ
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ ง สถานที่เก็บสิ นค้า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริ การด้านอสังหาริ มทรัพย์ การให้เช่า และบริ การทางธุรกิจ
การบริ หารราชการแผ่นดินและป้ องกันประเทศฯ
การศึกษา
การบริ การด้านสุ ขภาพฯ
การให้บริ การชุมชน สังคม และบริ การส่ วนบุคคลอื่นๆ
ลูกจ้างครัวเรื อนส่ วนบุคคล
Gross Provincial Product (GPP)
ประชากร (1,000คน)
รายได้ ต่อหัว (บาท)

2541
2,368
2,279
89
9,793
36
729
199
534
3,891
19
505
648
602
599
1,444
428
143
18
12,161
570
21,317

หน่ วย : ล้ านบาท
2547
2548
2,711
2,994
2,653
2,877
118
118
12,135
13,255
74
84
1,353
1,431
219
232
684
732
4,166
4,497
35
35
603
645
456
585
669
723
987
1,072
2,013
2,247
659
747
186
203
21
22
14,906
16,249
543
534
27,456
30,407
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ตารางที่ 2.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดยโสธร ณ ราคาคงที่ พ.ศ. 2531

ที่มา : www.nesdb.go.th วันที่ 2 สิ งหาคม 2549

2542
1,516
1,447
70
4,956
57
313
136
305
1,693
18
484
209
473
301
668
213
78
8
6,472
575
11,255.65

2543
1,791
1,730
61
5,162
57
320
141
286
1,841
19
565
195
479
346
624
216
66
9
6,953
577
12,050.26

2544
1,681
1,632
49
5,271
48
340
151
227
1,897
18
604
204
481
332
650
235
75
9
6,952
568
12,239.43

2545
1,684
1,628
57
5,838
72
323
159
290
2,085
20
780
221
493
349
691
274
72
9
7,522
560
13,432.14

2546
1,780
1,707
72
5,761
67
411
166
265
2,093
18
601
224
501
344
732
248
79
9
7,540
551
13,684.21
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ภาคการเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่ าไม้
การประมง
ภาคนอกการเกษตร
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟ้ า ก๊าซ และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ ง การขายปลีก และการซ่อมแซมฯ
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนส่ ง สถานที่เก็บสิ นค้า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริ การด้านอสังหาริ มทรัพย์ การให้เช่า และบริ การทางธุรกิจ
การบริ หารราชการแผ่นดินและป้ องกันประเทศฯ
การศึกษา
การบริ การด้านสุ ขภาพฯ
การให้บริ การชุมชน สังคม และบริ การส่ วนบุคคลอื่นๆ
ลูกจ้างครัวเรื อนส่ วนบุคคล
Gross Provincial Product (GPP)
ประชากร (1,000คน)
รายได้ ต่อหัว (บาท)

2541
1,422
1,370
52
5,485
37
319
137
268
2,196
11
445
380
450
281
675
198
82
9
6,907
570
12,117.54

หน่ วย : ล้ านบาท
2547
2548
1,558
1,536
1,486
1,462
72
74
6,243
6,601
77
86
575
592
171
181
316
318
2,212
2,293
21
20
637
696
246
301
531
581
368
377
739
778
246
268
98
102
9
9
7,801
8,137
543
534
14,366.48
15,237.83
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2.1.4 วิสัยทัศน์ การพัฒนาจังหวัดยโสธร (Vision)
จังหวัดยโสธร ได้นาํ วิสยั ทัศน์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545-2549) นโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่มจังหวัด
(อุบลราชธานี ศรี สะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริ ญ ) ระเบียบวาระแห่งชาติของรัฐบาล ข้อมูลพื้นฐาน
ที่สาํ คัญของจังหวัดและดําเนินการวิเคราะห์สรุ ปสภาวะแวดล้อมของจังหวัด (SWOT Analysis)
รวมทั้งประเด็นท้าทายการทําเกษตรอินทรี ย ์
โดยได้จดั เวทีประชาคมจังหวัดระดมความคิดเห็น
จากองค์กรทั้งภาคราชการและภาคเอกชนทุกภาคส่ วน และยังได้จดั ประชุมปฏิบตั ิการระดมสมอง
จากผูเ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่ วนแล้วได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์รัฐบาลดังกล่าวและศักยภาพจังหวัดยโสธร ทั้งภาคส่ วนการเมือง โดยเฉพาะ
สว., สส. ได้รับทราบและเห็นชอบวิสยั ทัศน์รวมทั้งได้เสนอให้คณะกรรมการบริ หารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (กบจ.ยส.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้

“จังหวัดยโสธรเป็ นเมืองน่ าอยู่ นําเกษตรอินทรีย์ส่ ู สากล”
2.1.5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดยโสธร (Strategic)
1) ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
7 แนวทางพัฒนา ดังต่อไปนี้
1.1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่ งเสริ มการผลิตและการตลาดมีแนวทางในการพัฒนา
2 แนวทาง คือ
1.1.1 ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มการผลิตเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรี ย ์
1.1.2 ส่ งเสริ มการตลาดเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรี ยส์ ู่สากล
1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต มีแนวทางการ
พัฒนา 3 แนวทาง คือ
1.2.1 พัฒนาสังคม การแก้ไขปั ญหา ความยากจนและระดับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
1.2.2 รักษาความสงบเรี ยบร้อย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
1.2.3 ส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยว
1.3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีแนวทางการพัฒนา 2 ทาง
คือ
1.3.1 การใช้หลักธรรมาภิบาล และการบริ หารงานสมัยใหม่
1.3.2 ส่ งเสริ มและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
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2.1.6 คําขวัญของจังหวัดยโสธร
ยโสธรเมืองบั้งไฟโก้
แตงโมหวาน
หมอนขวานผ้าขิด
แหล่งผลิตข้ าวหอมมะลิ
2.1.7 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
จากการประมวลข้อมูลของสํานักงานจังหวัดยโสธร สภาพพื้นที่ของจังหวัดยโสธร
ซึ่งเป็ นปั จจัยภายใน กับนโยบายรัฐบาล/ความต้องการสิ นค้าของตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งเป็ นโอกาสและสภาพปั ญหาที่อยูน่ อกพื้นที่แต่มีผลกระทบต่อจังหวัด ซึ่งเป็ นภัยคุกคาม ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ของรัฐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ( จังหวัดอุบลราชธานี ศรี สะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริ ญ ) รวมทั้งนโยบายการกีดกัน
ทางการค้าหรื อคู่แข่งทางการค้าของต่างประเทศ ซึ่งเป็ นปัจจัยภายนอก ประกอบกับจังหวัดได้จดั ให้
มีเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาจังหวัดและปัญหาความต้องการของ
ประชาชนภาคราชการ เอกชน การเมือง กลุ่มประชาชนในทุกภาคส่ วน ประมาณ 300 คน เมื่อวันที่
5 กันยายน 2546 และได้จดั สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบตั ิการจังหวัด จากผูเ้ กี่ยวข้อง 120 คน โดยจัดสัมมนาฯ 3 ครั้ง ในเดือนกันยายน-ตุลาคม
2546 ซึ่งในการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ฯได้พจิ ารณาข้อมูลและทําการประเมินศักยภาพการพัฒนา
จังหวัดโดยวิธี SWOT ซึ่งแบ่งเป็ นปัจจัยภายใน (จุดแข็ง,จุดอ่อน) ปัจจัยภายนอก (โอกาสและภัย
คุกคาม) กําหนดวิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา สําหรับการจัดทํา SWOT
ได้อพิจารณาสภาพพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การบริ หารงานของจังหวัด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล/ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ของกลุ่มจังหวัด/ความต้องการสิ นค้าของ
ตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ สรุ ปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก ดร. วัฒนา พัฒนพงศ์ และคณะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่ให้
ความรู ้ภาควิชาการในการจัดทํายุทธศาสตร์ได้ดงั นี้
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ตารางที่ 2.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม จังหวัดยโสธร (SWOT Analysis ของจังหวัดยโสธร)
จุดแข็ง
1. แหล่งผลิตข้าวห้อมมะลิที่มี
คุณภาพ
2. แหล่งผลิตสิ นค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพ
3. แหล่งผลิตสิ นค้าหัตถกรรม
พื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยง
4. มีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ที่อุดม
สมบูรณ์ (ลุ่มนํ้าชีและลุ่มนํ้า
มูล) สามารถช่วยการ
เพาะปลูกและเป็ นแหล่ง
ประมงนํ้าจืด
5. แรงงานมีจาํ นวนมากและ
สามารถพัฒนาเป็ นแรงงาน
มีฝีมือได้
6. ศูนย์รวมซื้อขายรถยนต์มือ
สองของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
7. มีแหล่งท่องเที่ยวโดย
เฉพาะงานประเพณี บุญบั้ง
ไฟที่มีชื่อเสี ยง
ระดับประเทศและนานาชาติ
8. เป็ นสังคมชนบท สังคม
เกษตรที่เอื้ออาทร
9. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลากหลาย
10. ความสงบเรี ยบร้อยใน
จังหวัดมีสูง
11. มีความพร้อมของสถาน
บริ การ สาธารณสุ ขทุก
ระดับทั้งระดับจังหวัดอําเภอ
และตําบล
12. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
จํานวนเพียงพอและใน
ระดับอาชีวะของรัฐทั้ง 3
แห่งสามารถขยายเป็ น
วิชาชีพหลายสาขาได้ถึง
ระดับปริ ญญาตรี

จุดอ่ อน
1. ประชาชนส่ วนใหญ่มีความ
ยากจนการออมมีนอ้ ย และมีหนี้สิน
มาก รวมทั้งเกษตรกรบางส่ วนไม่มี
ที่ดินทํากิน
2.ตลาดกลางสิ นค้าการเกษตรยังไม่มี
ประสิ ทธิภาพ และการตลาดใน
ลักษณะต่าง ๆ ยังไม่ชดั เจน
3.เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
การเกษตรยังมีนอ้ ย
4.ข่าวสารการตลาดและการกระตุน้
ให้มีการลงทุนมีนอ้ ย
5.ปศุสตั ว์ขนาดกลาง (โค,กระบือ,
สุ กรและสัตว์น้ าํ ยังมีจาํ นวนน้อย
6.แรงงานส่ วนใหญ่ขาดทักษะและ
ขาดวินยั
7. ระบบชลประทานมีนอ้ ย
8.นํ้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งไม่
เพียงพอ เนื่องจากแหล่งเก็บนํ้าไม่
สามารถเก็บกักนํ้าได้นาน
9.แหล่งท่องเที่ยวกระจายขนาดเล็ก
ขาดความน่าสนในและสิ่ งอํานวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยวยังมี
น้อย
10.ขาดสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และประชาชนส่ วน
ใหญ่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อเนื่อง
11.ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั มีสุขภาพ
อนามัยไม่ดี
12.สภาพดินส่ วนมากขาดความอุดม
สมบูรณ์โดยเป็ นดินเค็มและดินทราย
จัดเป็ นส่ วนมาก

โอกาส
1.นโยบายกองทุนหมู่บา้ น ,
OTOP, พักชําระหนี้แปลง
สิ นทรัพย์เป็ นทุนของรัฐบาล
2.ปริ มาณนํ้าฝนตกเฉลี่ยอยูใ่ น
เกณฑ์ดี
3.นโยบายระบบชลประทานแบบ
ท่อ
4.ผลผลิตทางเกษตรที่ปลอด
สารพิษเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งครัวไทยสู่โลก
5.ปั จจัยทางการเมืองมีส่วน
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมจังหวัด
6.รัฐบาลมีเสถียรภาพ และมี
เสรี ภาพทางการเมือง
7.มีการปราบปรามยาเสพติดทุก
แห่ง
8.เศรษฐกิจของประเทศฟื้ นตัว
9.นโยบาย ICT ประชาชนเข้าถึง
เทคโนโลยี
10. รัฐบาลส่ งเสริ มตลาดแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ
11.นโยบายส่ งเสริ มวิสาหกิจ
ชุมชนและ SMEs
12.นโยบายการสํารวจความ
ต้องการของประชาชนเพื่อ
แก้ปัญหาสังคมและความยากจน

ภัยคุกคาม
1. พื้นที่ประสบปั ญหาอุทกภัย
ซํ้าซาก
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ไม่แน่นอน ขึ้นอยูก่ บั กลไก
ตลาดกลางของประเทศ
3. นโยบายการกีดกันทาง
การค้าระหว่างประเทศ
4. ห่างไกลเมืองท่า ทําให้
ต้นทุนการขนส่ งสู ง
5. กระแสวัฒนธรรม
ต่างประเทศทําให้วถิ ีชีวติ
ชุมชนเปลี่ยนไปและฟุ่ มเฟื อย
6. การแข่งขันจากบริ ษทั ข้าม
ชาติเนื่องนโยบายเปิ ดเสรี
ทางการค้า
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ตารางที่ 2.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม จังหวัดยโสธร (SWOT Analysis ของจังหวัดยโสธร) (ต่อ)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
โอกาส
13. ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการ 13. สภาพป่ าในหลายพื้นที่มีปริ มาณ
พัฒนาค่อนข้างสู ง
ลดลง เนื่องจากถูกลักลอบตัดไม้
14. องค์กรชุมชน/เอกชนเพื่อการ 14. การอนุรักษ์ดินและนํ้ายังขาดการ
สังคมและการส่ งเสริ มอาชีพ มี
มีส่วนร่ วมจากประชาชนอย่างจริ งจัง
จํานวนมากและมีความเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง
15. มีกองทุนต่าง ๆ ทุกหมู่บา้ น
15. ขยะมีมากในเขตชุมชนขนาด
ใหญ่
16. ผลิตภัณฑ์ นตผ. เป็ นสิ นค้า
16. พื้นที่ไร่ นามีสารพิษตกค้าง
ส่ งออก
สะสม
17. หน่วยงานการปกครองส่ วน
ท้องถิ่น มีครบทุกพื้นที่ในจังหวัด 17. จํานวนข้าราชการและพนักงาน
ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจังหวัด องค์กรส่ วนท้องถิ่นเพื่อบริ การ
ได้อย่างดี
ประชาชนมีจาํ นวนน้อย
18. สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปยัง
18. งบประมาณของราชการและ
ไม่ถูกทําลาย
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่
เพียงพอในการบริ หารงาน
19. การบริ หารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการระบบราชการและ 19. เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการ
โครงสร้างส่ วนราชการยัง
ปฏิบตั ิงานของราชการและท้องถิ่น
เอื้ออํานวยต่อการพัฒนา
ไม่เพียงพอและทันสมัย
20. บุคลากรราชการและองค์กร
20. ไม่มีเส้นทางรถไฟผ่านและไม่มี
ปกครองส่ วนท้องถิ่นส่ วนใหญ่มี สนามบิน
คุณภาพ
21. คณะกรรมการบริ หารงานของ
21. ประชาชนมีความรู ้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ
องค์กรประชาชนหลายแห่งยังไม่มี
ความสามารถทางเกษตรและ
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ทักษะทางเกษตรอินทรี ย ์
อย่างชัดเจน
22. สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
23. การคมนาคมและการสื่ อสาร
เชื่อมโยงสะดวก
ที่มา : ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการพัฒนาระบบการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ : แนวทาง
การจัดทํา Strategy Map และการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบตั ิของจังหวัดยโสธร
ประจําปี พ.ศ. 2547 - 2549

ภัยคุกคาม
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2.1.8 การแปลงแผนสู่ การปฏิบัติ
จากแผนงานต่างๆที่จะนําไปสู่ เป้ าหมายที่สาํ คัญ จังหวัดยโสธรได้จดั ทําโครงการต่างๆไว้
เป็ นแผนระยะ 4 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2551 ซึ่งบางส่ วนจะมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
โครงการวิจยั ได้ (ตารางที่ 2.5 )
ตารางที่ 2.5 โครงการตามแผนปฏิบตั ิงาน 4 ปี ( พ.ศ.2548-2551 ) จังหวัดยโสธร ( บางส่ วน )
โครงการ
1. แก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
2. มหาวิทยาลัยไทบ้าน
3. ส่ งเสริ มการปลูกพืชปลอดสารพิษ
4. พัฒนาทรัพยากรที่ดิน
5. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
6. รับรองมาตรฐานฟาร์ ม
7. พัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรและปรับปรุ งระบบชลประทาน
8. พัฒนาแหล่งอาศัยพ่อแม่พนั ธุ์สัตว์น้ าํ อินทรี ย ์
9. พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก
10. ส่ งเสริ มการปลูกพืชฤดูแล้ง
11. ปล่อยกุง้ ก้ามกราม
12. เพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งนํ้าชุมชน
13. ส่ งเสริ มการทํานาหญ้าเลี้ยงสัตว์เชิงการค้า
14. ฟื้ นฟูการเลี้ยงควายสู่ผืนนา
15. เพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการสหกรณ์
16. ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
17. ส่ งเสริ มกลุ่มอาชีพด้านผลิตภัณฑ์จากป่ า
18. เพิ่มพูนทักษะด้านการประกอบอาชีพและรายได้ครัวเรื อนตกเกณฑ์
จปฐ.
19. ศึกษาวิจยั ศักยภาพการจัดตั้งศูนย์จาํ หน่ายและแสดงสิ นค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์อินโดจีน
20. ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพระดับตําบล
21. พัฒนาความรู้และทักษะการใช้และซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกล
การเกษตร
22. ปลูกป่ าเพื่ออนุรักษ์ฟ้ื นฟูพ้นื ที่ป่าต้นนํ้า

งบประมาณ
(บาท)
35,000,000
44,431,300
7,229,600
20,757,660
1,650,000
285,000
453,131,300
500,100
52,000,000
4,047,400
1,077,600
4,191,453
1,999,880
15,000,000
3,800,000
16,823,100
1,648,500
600,000

เจ้ าภาพ
ที่ทาํ การปกครองจังหวัด
สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
สํานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
สํานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
โครงการชลประทานยโสธร
ศุนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงนํ้าจืดยโสธร
สถานีพฒั นาที่ดินยโสธร
สํานักงานเกษตรจังหวัด
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงนํ้าจืดยโสธร
สํานักงานประมงจังหวัด
สํานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
สํานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
สพท.ยส. เขต2
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

1,250,000 ม. อุบลราชธานี
24,000,000 สถานีพฒั นาที่ดินยโสธร
2,553,000 ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานจังหวัด
1,630,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัด

ที่มา : สํานักงานจังหวัดยโสธร. 2548. แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551 )
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2.2 สถานภาพของกลุ่ม สหกรณ์ และองค์ กรประชาชนในจังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร เป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีการรวมกลุ่มนักคิด นักต่อสู ้ นักพัฒนา กลุ่มบุคคล
หลายๆ กลุ่มโดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร การทํานา ซึ่งเป็ นอาชีพหลักของ
เกษตรกร ตัวอย่างที่มีการรวมกลุ่มกันเห็นได้ชดั เช่น
1. กลุ่มการผลิต กลุ่มเกษตรทํานา สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรทําไร่ สหกรณ์ปศุ
สัตว์ สหกรณ์ผสู ้ ูบนํ้า กลุ่มเกษตรอินทรี ย ์ เป็ นต้น
2. กลุ่มออมทรัพย์ เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนหมู่บา้ น ธนาคารหมู่บา้ น สหกรณ์
ออมทรัพย์ เป็ นต้น
3. กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรู ปอาหาร เป็ นต้น
4. กลุ่มบริ การเพื่อสังคมหรื อสวัสดิการ เช่น กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มเผยแพร่ ความรู ้ต่างๆ
2.2.1 ภาพรวมของสหกรณ์ และเครือข่ าย
เมื่อพิจารณาจําแนกประเภทของสหกรณ์ในจังหวัดยโสธรออกเป็ น 6 ประเภท พบว่า ในปี
2547 สหกรณ์การเกษตรมีจาํ นวนมากที่สุดถึง 61 สหกรณ์ รองลงมาคือ สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์บริ การ สหกรณ์ร้านค้า (ตารางที่ 2.6 และ 2.7) และมีชุมนุมสหกรณ์จาํ นวน 1 ชุมนุม คือ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยโสธร จํากัด ซึ่งมีสมาชิก 13 สหกรณ์ (ตารางที่ 2.8 รายละเอียดดังตาราง
ผนวกที่ 2.1)
สําหรับภาพการเชื่อมโยงของสหกรณ์น้ นั สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธรมีโครงการการ
พัฒนาเครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและสิ นเชื่อของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีกิจกรรม
การจัดประชุม “การจัดประชุมการเสริ มสร้างเครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและสิ นเชื่อของขบวนการ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” มีการดําเนินการขบวนการสหกรณ์ในนามของชุมนุมสหกรณ์ คือมีการ
ประชุมกันเพือ่ เสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรประจําทุกเดือนโดยจะหมุนเวียนกันประชุมตาม
สหกรณ์ต่าง ๆ และมีโครงการ “การเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของขบวนการสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร” ซึ่งจะดําเนินการทั้งสิ้น 20 คู่
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ตารางที่ 2.6 จํานวนสหกรณ์ในจังหวัดยโสธรจําแนกตามประเภทของสหกรณ์ ปี 2547
ประเภทสหกรณ์

จํานวนสหกรณ์ (สหกรณ์ ) จํานวนสมาชิก (คน)
61
73,839
7
7,636
3
712
6
1,039
75
83,226

สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริ การ
รวม
ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร, 2547.

ตารางที่ 2.7 จํานวนสหกรณ์ในจังหวัดยโสธรจําแนกตามอําเภอและประเภทสหกรณ์ ปี 2547
อําเภอ
อําเภอเมืองยโสธร
อําเภอเลิงนกทา
อําเภอกุดชุม
อําเภอทรายมูล
อําเภอป่ าติ้ว
อําเภอคําเขื่อนแก้ว
อําเภอมหาชนะชัย
อําเภอค้อวัง
อําเภอไทยเจริ ญ
รวม

สหกรณ์ การเกษตร
14
12
7
2
7
5
7
4
3
61

สหกรณ์
ร้ านค้ า
1
1
1
3

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร, 2547.

สหกรณ์
บริการ
3
1
1
1
6

สหกรณ์
ออมทรัพย์
6
1
7

รวม สหกรณ์
24
14
8
2
8
6
7
4
4
77
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ตารางที่ 2.8 จํานวนสมาชิกในชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยโสธร จํากัด
ลําดับ
ชื่อสหกรณ์
ที่
1.
สหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร จํากัด
3.
สหกรณ์การเกษตรคําเขื่อนแก้ว จํากัด
สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จํากัด
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.

สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จํากัด
สหกรณ์การเกษตรทรายมูล จํากัด
สหกรณ์การเกษตรป่ าติ้ว จํากัด
สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จํากัด
สหกรณ์การเกษตรปวงชนศรี แก้ว
จํากัด
สหกรณ์ออ้ ยยโสธร จํากัด

ลําดับ
ชื่อสหกรณ์
ที่
2.
สหกรณ์การเกษตรฟื้ นฟูเลิงนกทา จํากัด
4.
สหกรณ์การเกษตรชุมชนก้าวหน้า จํากัด
6.
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยกุดชุม
จํากัด
8.
สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านคํานํ้าสร้าง
จํากัด
10.
สหกรณ์การเกษตรไทยเจริ ญ จํากัด
12.
สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านศรี ฐาน
จํากัด
14.
สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านเตาไห (2)
จํากัด
16.
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยป่ าติ้ว
จํากัด
18.
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยเมือง
ยโสธร จํากัด

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร, 2547.
2.2.2ภาพรวมของกลุ่ม/องค์ กรประชาชนในจังหวัดยโสธร
1) องค์ กรการเงิน
องค์กรการเงินชุมชนในปั จจุบนั มีชื่อเรี ยกหลากหลายแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั องค์กรที่
จัดตั้ง และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ได้แก่ กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง โครงการแก้ไขปั ญหา
ความยากจน (กข.คจ.) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และธนาคารหมู่บา้ น
ปั จจุบนั การดําเนิ นงานของกลุ่มองค์กรการเงิ นชุ มชน เกิ ดขึ้นอย่างแพร่ หลายในทุกพื้นที่ ซึ่ งมีท้ งั
เกิ ดขึ้นจากปราชญ์ผูน้ ําชุ มชนเอง และเกิ ดขึ้นจากการส่ งเสริ มของหน่ วยงานภาครั ฐหรื อเอกชน
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่แล้วเพื่อเป็ นฐานทางการเงินสําหรั บพัฒนาชุ มชน และแก้ไขปั ญหาให้กบั
ชุมชน จังหวัดยโสธรมีองค์กรการเงินกระจายตามพื้นที่จงั หวัดโดยจําแนกตามประเภทของกลุ่ม คือ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจํานวน 500 กลุ่ม กลุ่มกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง 500 กลุ่ม (ตาราง
ที่ 2.9 และตารางที่ 2.10 )
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ตารางที่ 2.9 จํานวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดยโสธรจําแนกตามอําเภอ ปี 2547
อําเภอ
กุดชุม
ค้อวัง
คําเขื่อนแก้ว
ทรายมูล
ไทยเจริ ญ
ป่ าติ้ว
มหาชนะชัย
เมืองยโสธร
เลิงนกทา
รวม

จํานวนกลุ่ม
50
35
75
27
33
24
67
118
71
500

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร, 2547.

ตารางที่ 2.10 จํานวนกลุ่มกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองจังหวัดยโสธรจําแนกตามอําเภอ ปี 2547
อําเภอ
กุดชุม
ค้อวัง
คําเขื่อนแก้ว
ทรายมูล
ไทยเจริ ญ
ป่ าติ้ว
มหาชนะชัย
เมืองยโสธร
เลิงนกทา
รวม

จํานวนกลุ่ม
123
45
111
53
48
57
102
196
136
500

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร, 2547.

2) กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพในพื้นที่จงั หวัดยโสธรในเบื้องต้น พบว่าจะประกอบด้วยกลุ่มหนึ่งผลิตภัณฑ์
หนึ่งตําบลซึ่งสํานักงานพัฒนาชุมชนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําเครื อข่าย ปัจจุบนั มี
จํานวนกลุ่มหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลทั้งสิ้ นจํานวน 388 กลุ่ม (ตารางที่ 2.11) กลุ่มอาชีพธุรกิจ
เกษตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมส่ งเสริ มการเกษตรจํานวน 84 กลุ่ม(ตารางที่ 2.12)
นอกจากนั้นจังหวัดยโสธรมีความเด่นในด้านการรวมกลุ่มของชุมชนในพื้นที่เพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนเอง จะเห็นได้จากการเป็ นเครื อข่ายขององค์กรชุมชนที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนรับรอง
ทั้งสิ้ น 30 เครื อข่าย ซึ่งการดําเนินงานขององค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถดําเนินกิจการ
ของกลุ่มได้ดีกว่ากลุ่มองค์กรอื่น ตารางที่ 2.13 จากจํานวน 30 เครื อข่ายนั้นมีจาํ นวนกลุ่มชุมชน
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ทั้งสิ้ น 348 กลุ่ม และมีจาํ นวนสมาชิกทั้งสิ น 78,210 คน ( รายละเอียดดังตารางผนวกที่ 2.2 และ
ตารางภาคผนวกที่ 2.3)
ตารางที่ 2.11 จํานวนกลุ่มหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลจังหวัดยโสธรจําแนกตามอําเภอ ปี 2547
อําเภอ

จํานวนกลุ่ม

กุดชุม

19

ค้อวัง

46

คําเขื่อนแก้ว

49

ทรายมูล

20

ไทยเจริ ญ

35

ป่ าติ้ว

42

มหาชนะชัย

67

เมืองยโสธร

39

เลิงนกทา

71
รวม

388

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร, 2547.
ตารางที่ 2.12 จํานวนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธรจําแนกประเภท ณ 31 กันยายน 2547
ลําดับที่
1
2
3
4

ประเภทกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรทํานา
กลุ่มเกษตรกรทําไร่
กลุ่มเกษตรกรทําสวน
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
รวม

จํานวนกลุ่มเกษตรกร
(กลุ่มเกษตรกร)
58
2
24
84

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร, 2547.

จํานวนสมาชิก (คน)
13,338
347
1,057
14,832
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ตารางที่ 2.13 รายชื่อองค์กรข้อมูลองค์กรชุมชนที่เข้าสู่ ขบวนการรับรองของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.)ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ชื่อองค์ กร
เครื อข่ายลํานํ้าป่ าชุมชน จ.ยโสธร
เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
เครื อข่ายเกษตรกรทํานาจังหวัดยโสธร
เครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเมือง จ.ยโสธร
กลุ่มเกษตรกรทํานาไผ่
เครื อข่ายป่ า
เครื อข่ายชมรมรักษ์ธรรมชาติ (กลุ่มเกษตรกรนาโส่ )
เครื อข่ายร้านค้าและกองทุนชุมชน จ.ยโสธร
เครื อข่ายเกษตรกรปลอดสารพิษเศรษฐกิจชุมชน
เครื อข่ายศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชน จ.ยโสธร
เครื อข่ายเกษตรกรทํานากุดกุง
เครื อข่ายเกษตรทํานาเปื อย
เครื อข่ายกลุ่มเกษตรกรอําเภอคําเขื่อนแก้ว
เครื อข่ายปุ๋ ยชีวภาพ อ.ป่ าติ้ว
เครื อข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติศรี ฐาน
เครื อข่ายโรงสี ขา้ วภาคอีสาน
เครื อข่ายผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและเกษตรกรรมยัง่ ยืน
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
เครื อข่ายสตรี คอ้ วัง
เครื อข่ายกลุ่มเกษตรกรอําเภอค้อวัง
เครื อข่ายเกษตรกรทํานากุดเชียงหมี
เครื อข่ายโค-กระบือพันธุ์พ้นื เมือง อําเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร
เครื อข่ายเกษตรกรทํานาสร้างมิ่ง
เครื อข่ายเฮ็ดอยูเ่ ฮ็ดกิน
เครื อข่ายเกษตรกรทํานาสวาท
เครื อข่ายกลุ่มเกษตรกร จ.ยโสธร
เครื อข่ายเกษตรกรก้าวหน้าเปงจาน
เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์ อ.เลิงนกทา
เครื อข่ายผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิ อําเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร
เครื อข่ายออมทรัพย์เพื่อการผลิตนํ้าคํา

ที่มา : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2548

ประเภท
กลุ่มทรัพยากร/สิ่ งแวดล้อม
ออมทรัพย์
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูกพืช
กลุ่มทรัพยากร/สิ่ งแวดล้อม
ออมทรัพย์
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูกพืช
กลุ่มทรัพยากร/สิ่ งแวดล้อม
กลุ่มทรัพยากร/สิ่ งแวดล้อม
ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูกพืช
ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูกพืช
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูกพืช
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูกพืช
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูกพืช
กลุ่มทรัพยากร/สิ่ งแวดล้อม
ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม
กลุ่มพัฒนาสตรี สตรี อาสา
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูกพืช
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูกพืช
กลุ่มเลี้ยงสัตว์/ปศุสตั ว์
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูกพืช
กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูกพืช
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูกพืช
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูกพืช
ออมทรัพย์
กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ กลุ่มหัตถกรรม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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3) กลุ่มองค์ กรการผลิตต่ างๆ
กลุ่มสหกรณ์การผลิตต่างๆ เช่น สหกรณ์การเกษตร จํากัด สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ จํากัด ซึ่งมีอยู่
เป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะสหกรณ์น้ นั รัฐบาลให้การช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่ องต่างๆมาก แต่มี
ปัญหาเรื่ องไม่สามารถดําเนินธุรกิจไปได้อย่างแข็งแรง มีปัญหาเรื่ องระบบบัญชี การดําเนินธุรกิจ
ขาดทุน ปริ มาณธุรกิจมีนอ้ ย อยูใ่ นฐานะมีทรัพย์สินมาก ที่ต้ งั เหมาะสม แต่ขาดความคล่องตัวใน
การบริ หารงานแข่งขันกับธุรกิจเอกชนไม่ได้ เช่นเดียวกับองค์กรหรื อกลุ่มเกษตรกรทํานาต่างๆ
บางแห่งมีโรงสี กข็ าดแคลนเงินทุนหมุนเวียน เพราะเวลาซื้อข้าวจากเกษตรกรซื้อเงินสด แต่เวลา
ขายข้าวสารขายเงินเชื่อ ระยะเวลาชําระเงิน 15 -30 วัน ทําให้กลุ่มมีปัญหาเงินทุนหมุนเวียน
กลุ่มเกษตรกรใด หรื อสหกรณ์ใดมีผลงานโดดเด่น หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาล
ภาคเอกชน จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือมาก จนบางครั้งทําให้ผนู ้ าํ กลุ่มติดประชุมตลอด ไม่มีเวลา
ทํางานของกลุ่ม
4) กลุ่มอนุรักษ์
เป็ นกลุ่มที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะสํานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และองค์กรพัฒนาเอกชน กองทุนเพื่อสังคม (SIF ) เมื่อ 4-5 ปี ที่ผา่ นมาให้
การสนับสนุนให้ชุมชนต่างๆทํางานพัฒนาในพื้นที่ เช่น โรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ โครงการอนุรักษ์
ลุ่มนํ้าต่างๆ
ปั ญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากความไม่ต่อเนื่อง กิจกรรมบางอย่างต้องบริ หารงานเชิงธุรกิจ เช่น
โรงงานผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ ซึ่งมีประมาณ 64 แห่ ง แต่ปัจจุบนั เหลือที่สามารถดําเนินธุรกิจอยูไ่ ด้เพียง
10- 12 แห่ง
การอนุรักษ์ป่าไม้ แม้ทางราชการจะให้การสนับสนุน แต่กบ็ ริ หารงานได้ยาก เพราะ
กฎระเบียบที่ออกมานั้น คนจากหมู่บา้ นอื่นเข้ามาหาผลประโยชน์จากป่ าชุมชนห้ามกันไม่ได้
อีกทั้งมีการเชื่อมโยงอย่างไม่เป็ นทางการของกลุ่มผูจ้ ดั การสหกรณ์ที่ต้ งั เป็ นชมรมผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ มีการประชุมกันทุกเดือน เป็ นการถ่ายทอดประสบการณ์และการช่วยเหลือกันระหว่าง
สหกรณ์
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2.3.4. สถานการณ์ การเป็ นเครือข่ ายของกลุ่ม/องค์ กรและสหกรณ์ ก่อนดําเนินการวิจยั
การเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ ในปัจจุบนั ก่อนที่จะดําเนินการวิจยั
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ สรุ ปได้ดงั นี้
1) การเชื่อมโยงแบบทางการ เป็ นการเชื่อมโยงตามนโยบายและภารกิจของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มสหกรณ์การเกษตร จะเป็ นการเชื่อมโยงตามโครงสร้างระบบราชการ
เช่นธนาคารเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) กับสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร ในลักษณะการให้
เงินกู้ การให้กเู้ งินตามนโยบายรัฐบาล เช่นให้กเู้ พื่อการรับจํานําข้าวเปลือกจากเกษตรกร การให้กู้
เพื่อซื้อปุ๋ ย การให้ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพของกลุ่ม การดําเนินโครงการพัฒนาและเชื่อมโยง
กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เป็ นสิ นค้า OTOP ของจังหวัด การทํานาอินทรี ยใ์ นพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็ น
โครงการของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด และการเชื่อมโยงของเครื อข่ายขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มี
กลุ่มชุมชน
ปัญหาการเชื่อมโยงแบบทางการ
ปั ญหาของการเชื่อมโยงแบบทางการของกลุ่ม/องค์กร สหกรณ์ ส่ วนใหญ่จะคล้ายกัน
กล่าวคือ
1. การมองประโยชน์ไม่เอื้อต่อการเชื่อมโยง กลุ่ม/องค์กรที่เชื่อมโยงแบบทางการ
ส่ วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความต้องการร่ วมกัน ดังนั้นแต่ละกลุ่มจะมองประโยชน์ของกลุ่มเป็ นหลัก
ทําให้การประสานเชื่อโยงขาดความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน
2. การประสานงานระหว่างกลุ่ม ต้องรอรับฟังนโยบายและแนวทางที่ส่วนราชการ
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทําให้เกิดความล่าช้า และไม่ยดื หยุน่
2) การเชื่อมโยงแบบไม่ เป็ นทางการ เป็ นการเชื่อมโยงที่เกิดจากการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เช่น
ลักษณะการแลกเปลี่ยนสิ นค้า การรับซื้อและจําหน่ายสิ นค้า ส่ วนใหญ่จะเกิดการเชื่อมโยงจาก
ความคุน้ เคย จากการแนะนําของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น
1) กลุ่มเกษตรอินทรี ย ์ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงในด้านธุรกิจซื้อขายข้าวทั้งที่เป็ น
อินทรี ย ์ ข้าวปลอดสารจําหน่ายในประเทศและส่ งออก กลุ่มเกษตรอินทรี ยจ์ ะประกอบด้วย สหกรณ์
เกษตรอินทรี ยเ์ ลิงนกทาไทยเจริ ญ กลุ่มเกษตรกรนาโส่ กลุ่มเกษตรทํานาห้องแซง
2) กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ อ.มหาชนะชัย จะมีสมาชิกกลุ่มกระจายอยูห่ ลาย
พื้นที่ สมาชิกก็จะชักชวนเพือ่ นนําข้าวที่กลุ่มต้องการมาจําหน่ายเพื่อการแปรรู ป หรื อกลุ่มเกษตรกร
ทํานาบ้านดงแคนใหญ่กอ็ าศัยขายข้าวให้กลุ่มบากเรื อที่มีกิจการส่ งข้าวอินทรี ยป์ ลอดสารพิษส่ ง
ต่างประเทศ การเชื่อมโยงลักษณะการศึกษาดูงานระหว่างกลุ่ม แต่การเชื่อมโยงแบบนี้จะเป็ นการ
เชื่อมโยงแบบไม่ต่อเนื่องจะเป็ นการตกลงเป็ นครั้งคราวตามความพึงพอใจเรื่ องผลประโยชน์ของทั้ง
สองฝ่ ายเป็ นหลัก
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3) เครื อข่ายกลุ่มโรงงานปรับปรุ งเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สกก.อ.
เมือง สกก. ทรายมูล สกก. กุดชุม และ สกก.ป่ าติ้ว การเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์การเกษตรด้วยกัน
มีกิจกรรมค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็ นสหกรณ์ขนาดกลางและเล็ก ซึ่งจะมีเพียงสํานักงานสหกรณ์
การเกษตรป่ าติ้ว จํากัด ที่สามารถดําเนินการไปได้ โดยสหกรณ์ได้มีการเชื่อมเครื อข่ายเมล็ดพันธุ์
ข้าวกับกลุ่มเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรบ้านเซ, บ้านเชียงเพ็ง, บ้านป่ าติ้ว
ต.โพธิ์ไทร, บ้านศรี ฐาน ต.ศรี ฐาน นอกจากนั้นยังมีเครื อข่ายจําหน่าย ได้แก่ สมาชิกในสหกรณ์เอง
สกก.สุ วรรณภูมิ สกก.โพนทราย สกก.ชุมแพ ปั จจุบนั มีขนาดเล็กลง(กําลังการผลิต 230 ตัน)
เนื่องจากมีโครงการผลิตเมล็ดข้าวเช่นเดียวกันเกิดขึ้น เช่น ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วชุมชน,เมล็ดพันธุ์ CP
และต้องแข่งขันราคากับพ่อค้า
4) เครื อข่ายกลุ่มอาชีพซึ่งมีอยูท่ วั่ ไปพื้นที่จงั หวัด มีลกั ษณะการเชื่อมโยงระหว่าง
กลุ่มที่มีพ้นื ที่ดาํ เนินการใกล้กนั หรื อแหล่งเดียวกัน เป็ นการเชื่อมโยงแบบไม่เป็ นทางการและไม่มี
ความแน่นอน โดยส่ วนใหญ่และเป็ นในลักษณะฝากขายสิ นค้าระหว่างกลุ่ม การร่ วมเดินทางไป
จําหน่ายสิ นค้าเพื่อประหยัดค่าเดินทาง การให้ขอ้ มูลข่าวสารแหล่งจําหน่ายสิ นค้า
5) โครงการแผนการทํางานกลไกจังหวัดพื้นที่จงั หวัดยโสธร ซึ่งได้รับงบประมาณ
จาก สกว. และสํานักงานพัฒนาชุมชน เป็ นการทํางานลักษณะไตรภาคีระหว่างหน่วยงานรัฐ ชุมชน
ประชากรและสถาบันวิชาการในการแก้ไขปั ญหาความยากจน ซึ่งจะมีการทําแผนชุมชนโดยให้
ชุมชนมีส่วนรวม ซึ่งจะเกิดเครื อข่ายการพัฒนาขึ้น
ปัญหาการเชื่อมโยงแบบไม่ เป็ นทางการ
ปั ญหาของการเชื่อมโยงแบบไม่เป็ นทางการของกลุ่ม/องค์กร สหกรณ์ ส่ วนใหญ่
จะคล้ายกัน กล่าวคือ
1. ความต่อเนื่องและระบบการเชื่อมโยง ของกลุ่ม/องค์กรที่เชื่องโยงแบบไม่เป็ น
ทางการ ส่ วนใหญ่เกิดจากความต้องการและความคุน้ เคยของผูน้ าํ กลุ่มไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามา
เกี่ยวข้อง ระบบการเชื่อมโยงบางเรื่ องจึงไม่ต่อเนื่อง
2. การประสานงานระหว่างกลุ่ม ยังเป็ นการประสานงานแบบทางเดียว คือ กลุ่มที่
เข้มแข็งจะเป็ นกลุ่มที่รับซื้อเพื่อแปรรู ปและจําหน่าย แต่ทางถ่วงดุลในเรื่ องแลกเปลี่ยนสิ นค้ายังมี
น้อยและไม่มีขอ้ ปฏิบตั ิร่วมกันที่ชดั เจน
3. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการ การวิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง
ร่ วมกันมีนอ้ ยมาก จึงเป็ นปัจจัยหนึ่งที่สาํ คัญที่จะช่วยในการเชื่อมโยงมีคุณภาพและยัง่ ยืน
สรุ ปปั ญหาการเชื่ อมโยงเครื อข่ ายของกลุ่ม/องค์ กรและสหกรณ์ ที่สาํ คัญคือ การที่กลุ่ม/
องค์ กร สหกรณ์ ต่างๆ ไม่ มีข้อมูลจุดอ่ อน จุดแข็ง กิจกรรมที่กลุ่ม/องค์ กรอื่นดําเนินการ ข้ อมูลในการ
ตัดสิ นใจเชื่ อมโยงไม่ เพียงพอ ผู้นาํ สมาชิ กกลุ่มขาดความเข้ าใจตระหนักถึงประโยชน์ ของการ
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เชื่ อมโยง
การเชื่ อมโยงยังไม่ เกิดจากความต้ องการของกลุ่ม/องค์ กรและสหกรณ์ ส่ วนใหญ่ ที่
เชื่ อมโยงจึงไม่ มนั่ ใจว่ าจะเชื่ อมโยง ช่ วยเหลือเกือ้ กูลกันได้ แบบยัง่ ยืนได้
2.3.5. ปัจจัยสํ าคัญทีท่ าํ ให้ เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ าย
การเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุ่ม/องค์กร สหกรณ์ เกิดจากปั จจัยสําคัญ คือ
1) ผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเชื่อมโยง
2) การประสานผลประโยชน์หรื อความลงตัวของประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม/องค์กร
3) ความจําเป็ นต้องการของกลุ่ม/องค์กรในด้านปัจจัยที่เกี่ยวกับกิจการของกลุ่ม
4) กฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม/องค์กรที่ต่างกัน การจะเชื่อมโยงกันได้ตอ้ งมีความยืดหยุน่
ระดับหนึ่ง
5) ความไม่มนั่ ใจในการบริ หารจัดการในการเชื่อมโยง
6) ควรมีหน่วยงานกลางที่ประสานความร่ วมมือระหว่างกลุ่ม/องค์กร
7) ความโปร่ งใสในการดําเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม/องค์กร ซึ่งจะมีผลในการตัดสิ นใจใน
การเชื่อมโยงของกลุ่ม
2.3.6. แนวทางการเชื่อมโยงเพือ่ พัฒนาขบวนการสหกรณ์ ของกลุ่ม/องค์ กร
การเชื่อมโยงของกลุ่ม/องค์กร ต้องเริ่ มจากความเชื่อของกลุ่มผูน้ าํ ของกลุ่ม/องค์กรก่อนว่า
จะเกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม/องค์กรอย่างไร
จะประสานความเข้าใจกับสมาชิกหรื อทีมบริ หารให้มี
ความเห็นสอดคล้องกันอย่างไร ที่สาํ คัญจะมีวิธีการเชื่อมโยงอย่างไรจึงจะเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
และนอกจากจะพิจารณาจากปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิดการเชื่อมโยงที่กล่าวมาแล้ว การกําหนดกรอบ
และแนวทางการเชื่อมโยงร่ วมกันระหว่างกลุ่ม/องค์กร
เป็ นเรื่ องสําคัญยิง่ ในการเริ่ มขบวนการ
เชื่อมโยง ซึ่ง สรุ ปแนวทางการเชื่อมโยงได้ ดังนี้
1) วิเคราะห์ภารกิจ กิจกรรม ศักยภาพการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กรที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
2) กําหนดกรอบ ทิศทางการเชื่อมโยงร่ วมกันระหว่างกลุ่ม
3) กําหนดข้อบัญญัติ แนวปฏิบตั ิของกลุ่ม/องค์กรในการเชื่อมโยง
4) ดําเนินการเชื่อมโยงเครื อข่ายตามกรอบและทิศทาง
5) ประเมินผลและปรับปรุ งการเชื่อมโยงตลอดเวลาดําเนินงาน
6) ขยายเครื อข่ายเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยง
7) สรุ ปผลและรายงานผูเ้ กี่ยวข้อง
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2.4 สรุ ป
ในจังหวัดยโสธร มีการรวมกลุ่มทั้งที่จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์หรื อกลุ่มเกษตรกร โดยมี
องค์กรพี่เลี้ยงหลักคือ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด อีกทั้งกลุ่มองค์กรต่างๆที่ไม่ได้จดทะเบียน เป็ นการรวมตัวกันขึ้นอย่างไม่เป็ นทางการเพือ่
กิจกรรมทํางานร่ วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยอาศัยหลักสหกรณ์ในการดําเนินงาน แต่
ผลการดําเนินงานนั้นไม่ชดั เจน ทั้งในกลุ่มอาชีพเดียวกันและระหว่างกลุ่มอาชีพ อันเกิดจากขนาด
ของกลุ่ม การบริ หารจัดการ ความสามารถในการแข่งขัน การแบ่งปันผลประโยชน์ต่างๆ อีกทั้งใน
ปั จจุบนั ในแต่ละหมู่บา้ นมีกองทุนหรื อกลุ่มต่างๆมาก เช่น สมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สมาชิกสหกรณ์การเกษตร กองทุน กข.คจ (โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนในชนบท) กองทุนเงินล้าน กองทุนร้านค้า กลุ่มอาชีพ กองทุน SML ต่างๆอีกมากมาย
แต่โดยภาพรวม สหกรณ์ กลุ่มต่างๆที่อยูใ่ นจังหวัดยโสธร ไม่ค่อยได้มีการประชุมร่ วมกัน
จึงทําให้ไม่ทราบว่ากลุ่มใดทําอะไร สามารถจับคู่ทาํ ธุรกิจ ช่วยเหลือกันและกันได้หรื อไม่

บทที่ 3
บทวิเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
3.1 แหล่ งข้ อมูล/วิธีการเก็บข้ อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร โดยใช้ฐานข้อมูลจาก
แบบสํารวจความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อ 27 พ.ศ.2548 โดยยึดถือเกณฑ์รายได้ตามเกณฑ์กลาง
ของประเทศ คือ มีรายได้ต่าํ กว่า 20,000 บาทต่อคนต่อปี ถือว่ายากจน เมื่อยึดถือตัวเลข 20,000 บาท
ต่อคนต่อปี นั้น การได้มาซึ่งตัวเลขนั้นมีความสําคัญมาก ทั้งนี้จากการศึกษาปรากฏว่า รายได้น้ นั
หมายถึง รายได้ที่เป็ นเงินสดและไม่เป็ นเงินสด โดยรายได้เงินสดได้จากการขายผลผลิต การรับจ้าง
ต่างๆ เป็ นต้น ส่ วนรายได้ที่ไม่เป็ นเงินสดนั้น เป็ นรายได้ที่ได้จากการนําผลผลิตของตนเองมา
บริ โภค เช่น ข้าวที่เกษตรกรปลูกเองแล้วเก็บไว้ในยุง้ ฉาง แล้วนํามาบริ โภคเองก็ให้นาํ มาคิดมูลค่า
หรื ออาหารที่ได้จากธรรมชาติ เช่น หาผัก หาปลา หรื อหาเห็ดต่างๆ มาบริ โภคในครัวเรื อนก็ให้คิด
เป็ นมูลค่าด้วย ดังนั้นถ้าการสอบถามแต่ละครัวเรื อนให้มีความละเอียดและชัดเจน คาดว่าจํานวน
ตัวเลขคนยากจนจะลดลงอย่างมาก
3.2 จํานวนคนจน
3.2.1 จํานวนทะเบียนคนจนแยกตามพืน้ ที่
ข้อมูลคนจนเมื่อ พ.ศ. 2548 จากครัวเรื อนที่สาํ นักงานพัฒนาชุมชนสํารวจ 96,033 ครัวเรื อน
ปรากฏว่ามีครัวเรื อนที่มีความยากจน 2,481 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 2.88 เป็ นจํานวนประชากร
ทั้งหมด 9,973 คน โดยแยกเป็ นชาย 4,863 คน และหญิง 5,110 คน อําเภอที่มีคนจนมากที่สุดคือ
อําเภอเมือง อําเภอกุดชุม และอําเภอป่ าติ้ว ตามลําดับ ( ตารางที่3.1 ) ซึ่งจากฐานข้อมูลนั้นมีการระบุ
ชื่อหมู่บา้ น ตําบล อําเภอ ไว้อย่างละเอียดทําให้สามารถติดตามคนจนได้ง่าย แต่การศึกษาครั้งนี้ไม่
สามารถเข้าไปสอบถามถึงคนจนในแต่ละหมู่บา้ นได้ แต่เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ภาพรวมว่าใน
ระดับตําบลของแต่ละอําเภอมีคนจนกี่ครัวเรื อน กี่คน แยกเป็ นชาย หญิง เท่าไร เพื่อให้ง่ายต่อ
การศึกษาเพราะกลุ่มและองค์กรต่างๆที่ศึกษาได้กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ จึงได้ทาํ การวิเคราะห์
ฐานข้อมูลคนจนของจังหวัดยโสธร โดยแยกเป็ นคนจนในอําเภอเมืองและคนจนรายตําบลของแต่
ละอําเภอ ดังตารางที่3.2-3.10
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ตารางที่ 3.1 ข้อมูลคนจนของจังหวัดยโสธร จําแนกตามสหกรณ์ / กลุ่ม / องค์กรเครื อข่ายที่ร่วม
ดําเนินงานตามโครงการ เป็ นรายอําเภอ พ.ศ. 2548
จํานวน
จํานวนประชากรคนจน
ครัวเรือน คิดเป็ น
ที่
อําเภอ
ครัวเรือน
ยากจน
%
ชาย หญิง
รวม
ทีส่ ํ ารวจ
1 เมืองยโสธร
20,924
823
3.89
1,657 1,738 3,395
2 คําเขื่อนแก้ว
10,965
18
0.16
19
30
49
3 มหาชนะชัย
9,280
98
1.06
185
201
386
4 เลิงนกทา
15,371
43
0.28
73
68
141
5 กุดชุม
10,374
502
4.84
1,052 1,050 2,102
6 ป่ าติ้ว
5,752
499
8.68
994 1,000 1,994
7 ทรายมูล
4,181
157
3.76
282
345
627
8 ค้อวัง
3,580
162
4.39
273
307
580
9 ไทยเจริ ญ
5,606
193
3.44
328
371
699
รวมทั้งจังหวัด
86,033
2,481
2.88
4,863 5,110 9,973
หมายเหตุ : สํารวจเมื่อ 21 – 22 พฤศจิกายน 2548
ที่มา : สํานักงานจังหวัดยโสธร
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ตารางที่ 3.2 จํานวนคนจนอําเภอเมือง แยกเป็ นรายตําบล พ.ศ. 2548
จํานวนประชาชน(คน)
ตําบล
จํานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
ขั้นไดใหญ่
12
21
26
47
ขุมเงิน
16
44
41
85
เขื่องคํา
59
119
116
235
ค้อเหนือ
253
510
564
1,074
ดู่ทุ่ง
20
39
39
78
เดิด
173
365
373
738
ตาดทอง
1
0
2
2
ทุ่งแต้
61
142
142
284
ทุ่งนางโอก
21
27
36
63
นาสะไมย์
12
21
19
40
นํ้าคําใหญ่
7
9
10
19
สําราญ
57
97
92
189
สิ งห์
20
41
46
87
หนองคู
70
139
148
287
หนองเป็ ด
38
77
76
153
หนองเรื อ
2
3
4
7
หนองหิน
1
3
4
7
รวม
823
1,657
1,738
3,395
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้ทาํ การวิเคราะห์รวบรวมเป็ นรายตําบลเพิ่มเติม
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ตารางที่ 3.3 จํานวนคนจนอําเภอคําเขื่อนแก้ว แยกเป็ นรายตําบล พ.ศ. 2548
จํานวนประชาชน(คน)
ตําบล
จํานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
กู่จาน
1
0
1
1
ดงแคนใหญ่
5
5
9
14
ทุ่งมน
1
1
1
2
โพนทัน
6
3
6
9
ย่อ
4
9
11
20
ลุมพุก
1
1
2
3
รวม
18
19
30
49
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้ทาํ การวิเคราะห์รวบรวมเป็ นรายตําบลเพิม่ เติม
ตารางที่ 3.4 จํานวนคนจนอําเภอมหาชนะชัย แยกเป็ นรายตําบล พ.ศ. 2548
จํานวนประชาชน(คน)
ตําบล
จํานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
2
6
9
15
โนนทราย
28
37
53
90
บากเรื อ
4
9
9
18
บึงแก
6
17
15
32
ผือฮี
10
16
24
40
พระเสาร์
8
17
18
35
ฟ้ าหยาด
31
66
61
127
ม่วง
9
17
12
29
หัวเมือง
98
185
201
386
รวม
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้ทาํ การวิเคราะห์รวบรวมเป็ นรายตําบลเพิ่มเติม
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ตารางที่ 3.5 จํานวนคนจนอําเภอเลิงนกทา แยกเป็ นรายตําบล พ.ศ. 2548
จํานวนประชาชน(คน)
ตําบล
จํานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1
1
0
1
โคกสําราญ
2
4
3
7
บุ่งค้า
12
24
20
44
ศรี แก้ว
6
14
12
26
สร้างมิ่ง
10
7
10
17
สวาท
3
9
4
13
สามแยก
9
14
19
33
สามัคคี
43
73
68
141
รวม
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้ทาํ การวิเคราะห์รวบรวมเป็ นรายตําบลเพิ่มเติม
ตารางที่ 3.6 จํานวนคนจนอําเภอกุดชุม แยกเป็ นรายตําบล พ.ศ. 2548
จํานวนประชาชน(คน)
ตําบล
จํานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
57
107
115
222
กําแมด
67
134
140
274
กุดชุม
124
270
258
528
คํานํ้าสร้าง
28
63
56
119
นาโส่
38
87
88
175
โนนเปื อย
22
47
45
92
โพนงาม
22
41
52
93
หนองหมี
91
208
193
401
หนองแหน
53
95
103
198
ห้วยแก้ว
502
1,052
1,050
2,102
รวม
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้ทาํ การวิเคราะห์รวบรวมเป็ นรายตําบลเพิ่มเติม
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ตารางที่ 3.7 จํานวนคนจนอําเภอป่ าติว้ แยกเป็ นรายตําบล พ.ศ. 2548
จํานวนประชาชน(คน)
ตําบล
จํานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
กระจาย
27
44
47
91
โคกนาโก
283
575
567
1,142
โพธิ์ไทร
162
333
328
661
ศรี ฐาน
27
42
58
100
รวม
499
994
1,000
1,994
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้ทาํ การวิเคราะห์รวบรวมเป็ นรายตําบลเพิ่มเติม
ตารางที่ 3.8 จํานวนคนจนอําเภอทรายมูล แยกเป็ นรายตําบล พ.ศ. 2548
จํานวนประชาชน(คน)
ตําบล
จํานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
ดงมะไฟ
28
39
57
96
ดู่ลาด
23
36
54
90
ทรายมูล
7
8
12
20
นาเวียง
40
84
95
179
ไผ่
59
115
127
242
รวม
157
282
345
627
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้ทาํ การวิเคราะห์รวบรวมเป็ นรายตําบลเพิ่มเติม
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ตารางที่ 3.9 จํานวนคนจนอําเภอค้อวัง แยกเป็ นรายตําบล พ.ศ. 2548
จํานวนประชาชน(คน)
ตําบล
จํานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
กุดนํ้าใส
107
186
209
395
ค้อวัง
17
35
34
69
นํ้าอ้อม
15
17
34
51
ฟ้ าห่วน
23
35
30
65
รวม
162
273
307
580
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้ทาํ การวิเคราะห์รวบรวมเป็ นรายตําบลเพิ่มเติม
ตารางที่ 3.10 จํานวนคนจนอําเภอไทยเจริ ญ แยกเป็ นรายตําบล พ.ศ. 2548
จํานวนประชาชน(คน)
ตําบล
จํานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
คําเตย
30
42
53
95
คําไผ่
30
51
58
109
ไทยเจริ ญ
43
74
94
168
นํ้าคํา
75
135
141
276
ส้มผ่อ
15
26
25
51
รวม
193
328
371
699
ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้ทาํ การวิเคราะห์รวบรวมเป็ นรายตําบลเพิ่มเติม
3.2.2 จํานวนทะเบียนคนจนแยกตามประเภทปัญหา
ข้อมูลของศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร
(ศตจ.ยโสธร) โดยให้มีการลงทะเบียนคนจนตามนโยบายของรัฐบาล และข้อมูลคนจนดังกล่าวจะ
ถูกนํากลับเข้าไปในหมู่บา้ นหรื อชุมชน เพื่อให้คณะกรรมการประชาคมหมู่บา้ นทําการตรวจสอบ
และรับรองก่อนยืน่ กลับอําเภอและจังหวัดต่อไป
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จากตารางที่ 3.11 จํานวนประชากรทั้งหมดในจังหวัดยโสธร มีจาํ นวน 340,742 และ
จํานวนผูจ้ ดทะเบียนคนจนจํานวน 113,624 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.35 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจะ
เห็นความแตกต่างจากข้อมูล จปฐ. ซึ่งมีครอบครัวคนจน 2,481 ครัวเรื อน จํานวน 9,937 คน
ตารางที่ 3.11 จํานวนประชากรทั้งหมดและจํานวนผูจ้ ดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจนใน
จังหวัดยโสธร
ที่
อําเภอ
จํานวนประชากร จํานวนผู้จดทะเบียน
ร้ อยละ
1 เมืองยโสธร
82,293
19,750
5.80
2 คําเขื่อนแก้ว
40,877
15,673
4.60
3 มหาชนะชัย
34,780
14,327
4.20
4 เลิงนกทา
64,850
20,705
6.08
5 กุดชุม
45,323
13,280
3.90
6 ป่ าติ้ว
23,186
8,111
2.38
7 ทรายมูล
16,347
6,809
2.00
8 ค้อวัง
13,063
6,802
2.00
9 ไทยเจริ ญ
20,023
8,167
2.40
รวม
340,742
113,624
33.35
จังหวัดยโสธร ได้ทาํ การสํารวจข้อมูลผูม้ ีปัญหาสังคมและความยากจนในจังหวัด โดยแยก
ประเภทของปัญหาออกเป็ น 8 ประเภท ดังตารางที่ 3.12
1. ที่ดินทํากิน
2. คนเร่ ร่อน
3. ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
4. นักเรี ยน นักศึกษา มีรายได้อาชีพเหมาะสม
5. ถูกหลอกลวง
6. หนี้สินภาคประชาชน
7. ที่อยูอ่ าศัย
8. ด้านอื่นๆ
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จากผลการศึกษาของศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะความยากจน
จังหวัดยโสธร (ศตจ.จ.ยโสธร) พบว่าปัญหาที่มีการจดทะเบียนมากที่สุดคือ ปัญหาหนี้สินภาค
ประชาชนในระบบ จํานวน 44,815 คน หรื อร้อยละ 39.44 สําหรับรายละเอียดแยกเป็ นรายอําเภออยู่
ในตารางผนวกที่ 3.1-3.9
ตารางที่ 3.12 จํานวนประชากรผูจ้ ดทะเบียนปั ญหาสังคมและคนจนในจังหวัดยโสธร
แยกตามประเภท
ที่

ประเภทปัญหา

จํานวนผู้จดทะเบียน

ร้ อยละ

ที่ดินทํากิน
ไม่มีที่ดินทํากิน
7,750
6.82
มีที่ดินทํากินแต่ไม่เพียงพอ
15,431
13.58
มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
8,894
7.83
คนเร่ ร่อน
45
0.04
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
37
0.03
นร.นศ.มีรายได้อาชีพเหมาะสม
3,517
3.10
ถูกหลอกลวง
745
0.66
หนี้สินภาคประชาชน
หนี้ในระบบ
44,815
39.44
หนี้นอกระบบ
14,580
12.83
ที่อยูอ่ าศัย
8,709
7.66
ด้านอื่น ๆ
9,101
8.01
รวม
113,624
100
ที่มา : ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร (ศตจ. จ.ยโสธร )
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8
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ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 ได้มีการสํารวจรายได้ของครัวเรื อนใหม่ จากทั้งหมด 9 อําเภอ 78
ตําบล 853 หมู่บา้ น จากจํานวนประชากร 340,742 คน ปรากฏว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ
34,130 บาท มีครัวเรื อนที่รายได้ต่าํ กว่าเกณฑ์ 1,299 ครัวเรื อน ซึ่งลดลงจาก พ.ศ. 2548 มีครัวเรื อน
คนจน 2,481 ครัวเรื อน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะเป็ นเป้ าหมายของจังหวัดยโสธรที่จะลดจํานวนคนจนลง
ปี ละร้อยละ 25 ตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2551 นัน่ คือเมื่อถึง พ.ศ. 2551 จํานวนคนจนจะหมดไป ตาม
นโยบายของรัฐบาลซึ่งได้ต้ งั การแก้ไขปั ญหาคนยากจนเป็ นวาระแห่งชาติ ทุกจังหวัดจะพยายาม
จัดหาโครงการแผนงานต่างๆเข้าไปยังหมู่บา้ นเพื่อลดจํานวนคนจนลง
ตารางที่ 3.13 ผลการสํารวจรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี โดยภาพรวมของจังหวัดยโสธร ปี 2549
ประชากร
รายได้ เฉลีย่ ครัวเรือนตก
ที่
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ครัวเรือน
คน : ปี เกณฑ์ รายได้
ชาย
หญิง รวม
1 เมืองยโสธร 17 190 21,036 40,366 41,927 82,293
35,741
408
2 คําเขื่อนแก้ว 13 114 10,991 19,762 21,115 40,877
33,989
5
3 มหาชนะชัย 10 103 9,269 16,671 18,109 34,780
35,072
48
4 เลิงนกทา
10 139 15,797 31,907 32,943 64,850
33,828
23
5 กุดชุม
9
121 10,890 22,471 22,852 45,323
33,276
270
6 ป่ าติ้ว
5
54 5,770 11,329 11,857 23,186
30,774
276
7 ทรายมูล
5
47 4,108 7,965 8,382 16,347
32,780
55
8 ค้อวัง
4
37 3,632 6,168 6,895 13,063
36,182
52
9 ไทยเจริ ญ
5
48 5,493 9,735 10,288 20,023
32,720
162
รวม 9 อําเภอ
78 853 86,986 166,374 174,368 340,742 34,130
1,299
ที่มา : ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร (ศตจ. จ.ยโสธร )
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3.2.3 การกลัน่ กรองปัญหาสั งคมและปัญหาความยากจน
ผลจากการดําเนินงานการจดทะเบียนผูม้ ีปัญหาสังคมและความยากจน จังหวัดยโสธร โดย
ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร (ศตจ. จ.ยโสธร ) ได้สรุ ป
และกลัน่ กรองตามประเภทของปั ญหา ปรากฏว่ามีผลู ้ งทะเบียนทั้งหมด 113,624 คน แต่ละคนอาจมี
ปัญหาหลายด้าน ที่น่าสนใจคือ ปัญหานักเรี ยน นักศึกษาต้องการมีงานทํา ประเภทปัญหาที่มีมากคือ
ปัญหาหนี้สินในระบบ จํานวน 44,815 ราย จากผูล้ งทะเบียนปัญหาต่างๆ 113,624 รายนั้น ผลการ
กลัน่ กรองปรากฏว่า เป็ นผูไ้ ม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจําวน 47,472 ราย หรื อ ร้อยละ 39.13
และผูต้ อ้ งการรับความช่วยเหลือ 66,152 ราย หรื อร้อยละ 58.22 (ตารางที่ 3.14) และถ้าพิจารณาผล
การกลัน่ กรองปั ญหาสังคม แยกตามรายอําเภอ และเป็ นปัญหาที่ตอ้ งการความช่วยเหลือมากที่สุดอยู่
อําเภอเลิงนกทา (ตารางที่3.15) การกลัน่ กรองปัญหาตามประเภทตามอําเภอ (ตารางภาคผนวกที่
3.10)
จากการสัมภาษณ์ผใู ้ หญ่บา้ นที่เป็ นผูน้ าํ กลุ่มองค์กรด้วย ปรากฏว่าการกลัน่ กรองนั้นเป็ น
เรื่ องดี ทําให้ทราบปั ญหาที่ชดั เจน เช่น ปัญหาเรื่ องที่อยูอ่ าศัย ปรากฏว่าประชาชนไปขับแท็กซี่ที่
กรุ งเทพฯ แต่ทะเบียนบ้านไม่ได้ยา้ ยแต่เวลาลงทะเบียนปรากฏว่ากลับมาลงทะเบียน ทั้งๆที่
กรุ งเทพฯก็เช่าบ้านอยู่ หรื อผูไ้ ม่มีที่ทาํ กิน เมื่อจัดสรรที่ดินที่อยูห่ ่างไกลก็ไม่ตอ้ งการ เป็ นต้น
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ตารางที่ 3.14 ผลการกลัน่ กรองจากการสํารวจปั ญหาสังคมและความยากจนของจังหวัดยโสธร
ปี 2548 แยกตามประเภท
ผลการกลัน่ กรอง
จํานวน
ที่
ประเภทปัญหา
ผู้ไม่ ประสงค์
ผู้ต้องการ
ผู้จดทะเบียน
ขอรับความช่ วยเหลือ ความช่ วยเหลือ
1 ที่ดินทํากิน
1.1 ไม่มีที่ดินทํากิน
7,750
1,476
6,274
1.2 มีที่ดินทํากินแต่ไม่เพียงพอ
15,431
9,381
6,050
1.3 มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
8,894
1,886
7,008
2 คนเร่ ร่อน
45
2
43
3 ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
37
3
34
4 นร.นศ.มีรายได้อาชีพเหมาะสม
3,517
568
2,949
5 ถูกหลอกลวง
745
83
662
6 หนี้สินภาคประชาชน
6.1 หนี้ในระบบ
44,815
21,919
22,896
6.2 หนี้นอกระบบ
14,580
6,569
8,011
7 ที่อยูอ่ าศัย
8,709
4,955
3,754
8 ด้านอื่น ๆ
9,101
630
8,471
รวม
113,624
47,472
66,152
ที่มา : ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร (ศตจ. จ.ยโสธร )
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ตารางที่ 3.15 ผลการกลัน่ กรองจากการสํารวจปั ญหาสังคมและความยากจนของจังหวัดยโสธร
ปี 2548
ผลการกลัน่ กรอง
จํานวน
ที่
อําเภอ
ผู้ไม่ ประสงค์
ผู้ต้องการ
ผู้จดทะเบียน
ขอรับความช่ วยเหลือ ความช่ วยเหลือ
1 เมืองยโสธร
19,750
5,460
14,290
2 คําเขื่อนแก้ว
15,673
2,805
12,868
3 มหาชนะชัย
14,327
7,493
6,834
4 เลิงนกทา
20,705
3,194
17,511
5 กุดชุม
13,280
7,456
5,824
6 ป่ าติ้ว
8,111
5,802
2,309
7 ทรายมูล
6,809
4,445
2,364
8 ค้อวัง
6,802
5,168
1,634
9 ไทยเจริ ญ
8,167
5,649
2,518
รวม
113,624
47,472
66,152
ที่มา : ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร (ศตจ. จ.ยโสธร )
3.2.4 จํานวนคนจนทีเ่ ป็ นสมาชิกสหกรณ์ ทจี่ ดทะเบียน
จากการศึกษาปรากฏว่า ทําการค้นคว้ายากมากจนไม่สามารถหาคําตอบได้ ทั้งสหกรณ์ที่จด
ทะเบียนและสหกรณ์ประชาชน
3.2.5 สมาชิกสหกรณ์ ทเี่ ข้ าร่ วมเครือข่ ายของโครงการ
สหกรณ์ที่จดทะเบียนได้มีการสอบถามผูเ้ ข้าร่ วมประชุมถึงคนจนที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์มี
หรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มี และจากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อสมาชิกสหกรณ์สวนป่ าเอกชนจังหวัด
ยโสธร จํากัด ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อในทะเบียนคนจน เป็ นต้น สําหรับสหกรณ์อื่นๆไม่ได้ตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อสมาชิก เพราะมีจาํ นวนสหกรณ์ที่จดทะเบียนมาก
สหกรณ์ภาคประชาชนหรื อสหกรณ์หรื อกลุ่มอาชีพ
กลุ่มต่างๆที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็ น
สหกรณ์ ปรากฏว่ามีคนจนเป็ นสมาชิกน้อยมาก แต่เมื่อถามประชาชนถึงคนจนในหมู่บา้ นมีไหม
ปรากฏว่ามีและทราบว่าเป็ นใคร กลุ่มสามารถช่วยให้ทาํ งานมีรายได้หรื อไม่ ปรากฏมักได้คาํ ตอบว่า
คนจน ไม่สนใจที่จะเข้าร่ วมทํางานหรื อบางครัวเรื อนแยกไปอยูอ่ ิสระนอกหมู่บา้ น ไปอยูต่ ามไร่ -นา
เป็ นต้น จากการสํารวจปรากฏว่า สมาชิกของกลุ่ม/สหกรณ์ที่เข้าร่ วมเครื อข่ายของโครงการ 16 กลุ่ม
มีสมาชิกทั้งหมด 7,129 คน แยกเป็ นสมาชิกสหกรณ์ 2,827 คน ไม่มีผจู ้ ดทะเบียนคนจน แต่กลุ่ม
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องค์กร/สหกรณ์ภาคประชาชน มีสมาชิกทั้งหมด 4,302 คน มีสมาชิกของกลุ่มจดทะเบียนคนจน 46
คน หรื อร้อยละ 1.07 ของจํานวนสมาชิกกลุ่ม (ตารางที่3.16) และเมื่อพิจารณาภาพรวมคนจนทั้ง
จังหวัดพบว่ามีนอ้ ย
ตารางที่ 3.16 จํานวนสมาชิกและจํานวนผูล้ งทะเบียนคนจน ของกลุ่ม/องค์กรที่เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก
เครื อข่ายโครงการวิจยั ฯ พ.ศ. 2548
จํานวนผู้
จํานวนสมาชิก
ชื่อกลุ่ม
ลงทะเบียนคนจน
(คน)
(คน)
สหกรณ์
2,827
1. สหกรณ์สวนป่ าเอกชนจังหวัดยโสธรจํากัด
395
2. สหกรณ์การเกษตรป่ าติ้ว จํากัด
1,807
3. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร จํากัด
625
กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ภาคประชาชน
4,302
46
4. กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ ยืน ต.นํ้าอ้อม
434
5. กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ
800
6. กลุ่มเกษตรกรทํานาดงแคนใหญ่
193
7. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์คอ้ เหนือ
53
19
8. กลุ่มโรงสี รักธรรมชาติ (กลุ่มเกษตรกรทํานานาโส่ )
1,015
9. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรศรี ฐานพลังสามัคคี
40
10. กลุ่มออมทรัพย์ทรายมูล
11. กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง
150
13
12. กลุ่มอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่าเพื่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม (อ.พ.ช.)
451
***
13. กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ
276
14. กลุ่มออมทรัพย์สร้างช้าง
668
15. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านคําก้าว
112
16. กลุ่มอนุรักษ์ป่าบ้านคําแหลม
110
14
รวม
7,129
46
หมายเหตุ *** ไม่มีขอ้ มูล
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ตารางที่ 3.17 ภาพรวมข้อมูลคนจนจดทะเบียนจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2548
รายการ
จํานวนคนจดทะเบียน ค่ าร้ อยละ
ประชากรทั้งจังหวัด
113,624
100.00
ผูจ้ ดทะเบียนคนจนในจังหวัด
113,624
แบ่งตามพื้นที่
9,973
แบ่งตามปัญหาความยากจน
113,624
สมาชิกสหกรณ์
สหกรณ์จดทะเบียน
**
สหกรณ์ภาคประชาชน
**
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่ วมเครื อข่ายของโครงการ
46
100.00
สหกรณ์จดทะเบียน
0
0.00
สหกรณ์ภาคประชาชน
46
100.00
หมายเหตุ : ผูจ้ ดทะเบียนคนจนนั้นสามารถมีหลายปัญหาที่ทาํ ให้ยากจน และรวมปัญหาสังคมด้วย
** หาข้อมูลไม่ได้
3.3 สรุป
การสังเคราะห์ขอ้ มูลคนจนในพื้นที่จงั หวัดยโสธรนั้นมีการทํางานเป็ นขั้นเป็ นตอน มีการ
กําหนดเป้ าหมายหรื อค่า KPI ในการลดจํานวนคนจนลงร้อยละ 25 ต่อปี ทุกหน่วยงานพยายามที่จะ
แก้ไขปั ญหาความยากจนที่ได้กาํ หนดเป็ นวาระแห่ งชาติ โดยการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งการเพิม่ รายได้
ลดรายจ่าย และการขยายโอกาสต่างๆ
สําหรับสมาชิกเครื อข่ายโครงการงานวิจยั
ได้พยายามตั้งประเด็นในการจัดเวทีในระดับ
พื้นที่เรื่ องคนจน
แต่ปรากฏว่าสมาชิกสหกรณ์จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนไม่มีคนจนหรื อหา
คําตอบได้ยาก แต่มีความคิดเห็นว่าถ้ากลุ่มองค์กรในชุมชนมีความเข้มแข็งแล้ว จะมาสามารถ
ช่วยเหลือเอื้ออาทรคนจนในหมู่บา้ นได้ ซึ่งต้องใช้เวลานาน

บทที่ 4
ขั้นตอน/กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของพืน้ ทีว่ จิ ยั
4.1 ขั้นตอนการสร้ างเครือข่ าย ระยะที่ 1 (15 สิ งหาคม - 15 ธันวาคม 2548)
การดําเนินงานวิจยั เกี่ยวกับกระบวนการสร้างเครื อข่ายนั้นไม่ใช่โครงการใหม่
ในเขตจังหวัด
ยโสธรได้มีการสร้างเครื อข่ายทั้งจากทางราชการ เช่น สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร องค์กรพัฒนา
ชุมชน (อพช.) ต่าง ๆ โดยเฉพาะกองทุนเพื่อสังคม (SIF) โดย อพช. นั้นเป็ นสิ่ งที่ภาคประชาชนให้ความ
สนใจมากเพราะมีงบประมาณมาสนับสนุนด้วย ทําให้กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจมาก แต่โครงการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธรไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการทํากิจกรรม แต่ให้ความ
ช่วยเหลือในการให้ความรู ้การฝึ กหัดวิทยากรกระบวนการ การจัดเวทีการประชุม และการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมนักวิจยั มีหน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกหรื อกระตุน้ ให้สมาชิกกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
แสดงความคิด มีข้ นั ตอนกระบวนการสร้างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ดังนี้
1) การพัฒนาทีมวิจยั ให้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการและขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน โดย
เข้าร่ วมประชุมกับทีมวิจยั ทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุ งเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ประสบการณ์จากโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ใน 9 จังหวัดและฝึ กอบรม การจัดการประชุมแบบมี
ส่ วนร่ วมจะทําอย่างไร ใช้เครื่ องมือในการจัดประชุมอย่างไร
- การเข้าร่ วมประชุมกับทีมวิจยั 3 จังหวัด คือจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัด
ยโสธร ซึ่งทั้ง 3 ทีมหัวหน้าโครงการเป็ นอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมวิจยั ในพื้นที่ ทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม และทีมศึกษานิเทศก์ จากเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ 1 จังหวัดยโสธร โดยทีมวิจยั จังหวัดยโสธร
มี 2 กลุ่ม คือ ทีมงานวิจยั ในพื้นที่ 5 คน และหัวหน้าโครงการและนักวิจยั อีก 2 คน (ทีม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
- การประชุมทีมงานวิจยั ทั้ง 7 คน เพื่อเกิดความเข้าใจถึงการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
2) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มองค์กรสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธรโดย
- การเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานจังหวัด เพื่อได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์
จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อข้อมูลเกี่ยวกับ จปฐ. ข้อมูลคนจน ข้อมูลกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
สํานักงานราชการจังหวัด เพือ่ ได้ขอ้ มูลกลุ่มเกษตรกรและโครงการที่สาํ คัญต่าง ๆ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
เพื่อได้ฐานข้อมูลของสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ ในจังหวัด
นอกจากนั้นจังหวัดยโสธรเป็ นจังหวัดหนึ่งที่ดาํ เนินการโครงการนําร่ องบูรณาการบริ หารจัดการ
เชิงพื้นที่จงั หวัดยโสธรเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) จึงได้ประสานงานกับผูป้ ระสานงานโครงการ (คุณธนพร การิ นทร์) เพือ่ ทราบถึง
การดําเนินงานของโครงการเครื อข่ายต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดยโสธร
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- การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและขอคําชี้แนะจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- การเข้าตรวจสอบข้อมูลการดําเนินงานของกลุ่มที่สาํ คัญต่าง ๆ เพื่อสร้างความคุน้ เคย และหา
ประเด็นคําถามต่าง ๆ ที่จะใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดประชุม
3) การประชุมทีมวิจยั เพื่อกําหนด
- กลุ่มเป้ าหมายที่จะเข้าประชุม โดยให้กระจายทั้ง 9 อําเภอ โดยจัดประชุม 3 ครั้ง แต่ละครั้งมีกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ประมาณ 15-20 กลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน โดยเป็ นประธานหรื อกรรมการ
- กําหนดวัน เวลา สถานที่จดั ประชุม
- กําหนดวิธีการจัดประชุม ใช้เครื่ องมือการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT)
- การกําหนดแบบฟอร์มเพื่อเป็ นฐานข้อมูลของกลุ่ม (ภาคผนวกที่ 4.1)
4) ทีมนักวิจยั ในพื้นที่ เข้าติดต่อประสานงานกลุ่มองค์กรพร้อมกับการอธิบายวัตถุประสงค์ของ
โครงการ การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) ของกลุ่มเป็ นการอบรมเบื้องต้นพร้อมกับเสนอให้กลุ่มมีการ
ระดมความคิดเห็นกันเบื้องต้น เพื่อจะได้เตรี ยมเข้าประชุมตามประเด็นคําถามหลักที่กาํ หนดตามแบบฟอร์ม
5) การจัดประชุม 3 ครั้ง โดยการจัดประชุมแต่ละครั้งได้ทาํ การเชิญเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมเป็ น
วิทยากรร่ วม เช่น ตัวแทนจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาที่ดิน
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด เป็ นต้น โดยกลุ่มที่เข้าประชุมแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ
2. กลุ่มองค์กรการเงิน/สหกรณ์ออมทรัพย์/กองทุนหมู่บา้ น
3. กลุ่มอาชีพ
4. กลุ่มอนุรักษ์
สําหรับกลุ่มอนุรักษ์น้ นั นักวิจยั มีความเห็นว่าจะช่วยคนจนได้เพราะเคยทํางายวิจยั เรื่ องป่ าชุมชนที่
จังหวัดยโสธรมาก่อน
ทําการจัดประชุมผูน้ าํ กลุ่มองค์กรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความตระหนักในการประเมินตนเอง การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างองค์กร/เครื อข่ายเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนา โดยการจัดเวทีประชุม 3
ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 อําเภอเมืองยโสธร ป่ าติ้ว และ ทรายมูล
ครั้งที่ 2 อําเภอมหาชนะชัย คําเขื่อนแก้ว และ ค้อวัง
ครั้งที่ 3 อําเภอกุดชุม เลิงนกทาและไทยเจริ ญ
ซึ่งคณะทํางานได้ร่วมพิจารณากลุ่มเป้ าหมายที่จะร่ วมในการคิดโดยกําหนดการจัดเวทียอ่ ยแต่ละ
ครั้งครอบคลุม 3 อําเภอ ในแต่ละการประชุมกลุ่มย่อยให้มีการกระจายตัวของกลุ่มต่างๆ เช่น สหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มการเงิน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรต่างๆ โดยมีท้ งั ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก การจัดเวทีแต่ละครั้งมีกลุ่มต่างๆเข้าร่ วมประชุมประมาณ 20 กลุ่ม กลุ่มแต่ละกลุ่มให้ส่ง
ตัวแทนเข้าร่ วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน กลุ่มละ 2–3 คน ดังนั้นในการประชุมแต่ละครั้งจะมี
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมครั้งละประมาณ 40-60 คน
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คณะผูว้ จิ ยั ได้เตรี ยมบัตรคําให้แต่ละคนเขียนแสดงความคิดเห็น โดยกําหนดประเด็นที่จะพูดทํา
ความเข้าใจคือ (1). เกี่ยวกับความเป็ นมาของโครงการ (2). วัตถุประสงค์ของการมาประชุมเพื่ออะไรและ
ต่อไปจะทําอย่างไร (3). การดําเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (4). การสรุ ปผล (5). การนําเสนอ และในช่วง
การนําเสนอผลการประชุมนั้นให้ประธานกลุ่มได้แนะนําสมาชิกกลุ่มมีกลุ่มอะไรบ้าง มีใครมาบ้าง และให้
กลุ่มนั้นได้มีโอกาสแนะนํากลุ่มให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบว่ากลุ่มของตนเองคือกลุ่มอะไร จุดแข็งหรื อจุดเด่น
ของตนเองคืออะไร และต้องการจะเชื่อมโยง (ทั้งรับและให้หรื อทําธุรกิจร่ วมกัน) กับกลุ่มอะไร เพื่อเป็ น
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกัน เป็ นการฝึ กจัดการประชุม การฝึ กการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม การรับฟัง
ความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรู ้ สามารถสังเคราะห์ และปรับความรู ้น้ นั ไปใช้กบั กลุ่มตนเองได้ ทําให้
บรรยากาศการประชุมเป็ นกันเอง เกิดความไว้ใจเชื่อถือ ข้อมูลต่างๆเป็ นประโยชน์กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ส่ งผลให้ผนู ้ าํ กล้าแสดงออกและมีความมัน่ ใจในการที่จะไปจัดประชุมในกลุ่มของตน
โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม (SWOT) โดยคาดหวังว่า ผูน้ าํ เมื่อกลับไปสามารถนําวิธีประชุมแบบมีส่วนร่ วมนี้
ไปใช้ได้
- การจัดเวทีระดมความคิดเห็นในแต่ละครั้ง ใช้เวลา 1 วัน (8.30 - 16.00 น.) ซึ่งใช้การ
วิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่ม (SWOT) เป็ นเครื่ องมือในการระดมความคิดเห็น
- สรุ ปผลการประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์ผลการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละครั้งเพื่อแก้ไขในครั้งต่อไป
เป็ นการศึกษาไปเรี ยนรู ้ไป แก้ไขไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เมื่อได้ขอ้ มูลของทุกกลุ่มย่อยแล้วนําไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการจัดเวทีประชุมใหญ่
6) การเข้าพบผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพื่อแนะนําโครงการวิจยั ฯสรุ ปผล การประชุมกลุ่มย่อยและ
จัดเวทีประชุมใหญ่ พร้อมทั้งรับฟังนโยบายของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
7) จัดเวทีประชุมใหญ่ โดยคัดเลือกกลุ่มองค์กรจากการจัดประชุมย่อย โดยมีกลุ่มตัวแทนเข้าร่ วม
เวทีประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548 ณ. ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดยโสธร(อาคารใหม่) โดยผูว้ า่
ราชการจังหวัด (นายอํานาจ ผการัตน์) ได้มอบหมายให้สหกรณ์จงั หวัดเป็ นประธานในที่ประชุมและร่ วม
ประชุมตลอดงาน เนื่องจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดติดราชการด่วน นอกจากนั้นยังมีตวั แทนของหน่วยงาน
ราชการเข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยและประชุมกลุ่มใหญ่ เช่น สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด สํานักงานเกษตร
จังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสํานักงานจังหวัด โดยการคัด
กลุ่มจากเวทีประชุมกลุ่มย่อยเข้ามาประชุมที่ศาลากลางจังหวัด
โดยมีตวั แทนของหน่วยงานราชการ
สื่ อมวลชนเข้าร่ วมประชุม ซึ่งมีวิธีการดําเนินงานเหมือนกับการจัดเวทียอ่ ย สิ่ งที่แตกต่างคือ คือ ให้
หน่วยงานที่เข้าร่ วมประชุมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งหน่วยงานต่างๆก็จะได้ทราบความต้องการของกลุ่ม
ต่างๆ นอกจากนั้นทีมวิจยั ในพื้นที่ได้ติดต่อสื่ อมวลชนเพื่อทําข่าวท้องถิ่นและการสัมภาษณ์สดออกอากาศทางวิทยุ
อสมท. จังหวัดยโสธร เวลา 12.30 – 12.40 น.
8) การติดตามกลุ่มเป้ าหมายที่เข้าร่ วมประชุม การเพิ่มเติมข้อมูลที่ยงั ไม่สมบูรณ์
9) การเขียนรายงานผลการศึกษาระยะที่ 1
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10) การเข้าพื้นที่ของนักวิจยั ในพื้นที่ แต่ระยะหลัง(พฤศจิกายน-ธันวาคม) ไม่ได้เข้าบ่อยเพราะเป็ น
ช่วงที่เกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวข้าว และเป็ นช่วงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
ประชาชนจึงไม่มีเวลาที่จะเข้ามาประชุมกลุ่มย่อย
4.2 ผลการดําเนินงานจัดประชุ มผู้บริหาร/กรรมการจากกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์
การประชุ มกลุ่มย่ อย 3 ครั้ง มีดังนี้
ครั้งที่ 1 กลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ พืน้ ทีอ่ าํ เภอเมืองยโสธร ทรายมูล และป่ าติว้ จัดที่หอ้ งประชุม
วิทยาลัยชุมชนยโสธร วันที่ 21 กันยายน 2548 มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 48 คน (รายละเอียดดังตารางภาคผนวกที่
4.2) ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หาร/กรรมการจากกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ อําเภอเมืองยโสธร ป่ าติ้ว และทรายมูล จาก 20
กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.

สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ยโสธร จํากัด
กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพบ้านโพธิญาณ
กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด
กลุ่มเลี้ยงโค ต.นํ้าคําใหญ่
สหกรณ์เครดิตยูเนียนโนนตาล
สอ. พจ. ยโสธร จํากัด
สหกรณ์สมัชชา ต.ไผ่
กลุ่มจักสาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.พ.ยโสธร จํากัด
กองทุนหมู่บา้ นตาดทอง

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.

กลุ่มเกษตรอินทรี ย ์
สหกรณ์การเกษตรทุ่งนางโอก
สอ.ตํารวจยโสธร
สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าดอนกลอย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยโสธร
สหกรณ์สมัชชาคนจน
สกก.เมืองยโสธร
สกก.สมัชชาป่ าติ้ว จํากัด
กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
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ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์
1) กลุ่มการเงิน
จุดแข็ง
1. สามารถระดมหุน้ จากสมาชิก
2. การบริ หารจัดการโปร่ งใส
3. จัดสรรผลประโยชน์เป็ นธรรม
4. สมาชิกมีความสามัคคี
5. สมาชิกส่ วนใหญ่ส่งคืนเงินกูต้ ามสัญญา
โอกาส
1. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
2. หน่วยงานรัฐสนับสนุนงบประมาณ
3. สถาบันการเงินท้องถิ่นสนับสนุน
4. นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง

จุดอ่อน
1. สมาชิกขาดความรู้ในบทบาทหน้าที่
2. เงินทุนต้องอาศัยการกูย้ มื สถาบันอื่น
3. ระเบียบ ข้อบังคับไม่เอื้อต่อการบริ หารจัดการ
4. คณะกรรมการขาดประสบการณ์
5. สมาชิดขาดวินยั ในการมีส่วนร่ วม
อุปสรรค
1. มีคู่แข่งสหกรณ์อื่น
2. การปฏิรูประบบราชการทําให้เกิดปัญหา

2) กลุ่มอาชีพ
จุดแข็ง
1. การบริ หารงานองค์กรมีคุณภาพ
2. สมาชิกชํานาญการผลิตสิ นค้า
3. ผลผลิตตรงตามความต้องการของชุมชน
4. ผลผลิตได้รับรางวัลรับรองคุณภาพ

โอกาส
1. รัฐบาลส่ งเสริ มการผลิต
2. ตลาดมีความต้องการสู ง
3. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
จุดแข็ง
1. ผลผลิตมีคุณภาพ
2. ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของตลาด
3.การบรรจุ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
4. สมาชิกมีการเรี ยนรู้ซ่ ึ งกันและกัน

โอกาส
1. รัฐบาลส่ งเสริ มการผลิต
2. ตลาดมีความต้องการสู ง
3. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

จุดอ่อน
1. ขาดความรู ้ในการจัดการเก็บรักษาผลผลิต
2. กําลังการผลิตไม่เพียงพอ
3. เงินทุนดําเนินการไม่เพียงพอ

อุปสรรค
1. ราคานํ้ามันสูง
2. ปัญหานํ้าท่วม ภัยแล้ง สภาพอากาศ
3. พ่อค้าคนกลางตัดราคา

จุดอ่ อน
1. กําลังการผลิตไม่เพียงพอ
2. ไม่มีการรับรองมาตรฐานการผลิต
3. ทุนดําเนินการไม่เพียงพอ
4. คณะกรรมการขาดความรู้ ความชํานาญ
5. สมาชิกค้างชําระหนี้

อุปสรรค
1. ราคานํ้ามันสู ง
2. ปัญหานํ้าท่วม ภัยแล้ง
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4) ความต้องการในการเชื่อมโยง
กลุ่ม
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ยโสธร
กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพบ้านโพธิ ญาณ
อ.ป่ าติ้ว
กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาดเพื่อการ
ผลิต ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล
กลุ่มเลี้ยงโค ต.นํ้าคําใหญ่
สหกรณ์เครดิตยูเนียนโนนตาล
ยโสธร อ.เมืองยโสธร

กิจกรรมกลุ่ม
 ออมทรัพย์
ให้กเู้ งิน
 ทําปุ๋ ยอินทรี ย ์
 ทํานา
 เลี้ยงโค
 ออมทรัพย์
ให้กเู้ งิน

กลุ่มทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กลุ่มเกษตรอินทรี ย ์
กลุ่มเกษตรกรทํานา
กลุ่มปศุสัตว์
ทุกกลุ่ม

เรื่องทีต้องการเชื่อมโยง
การให้กเู้ งิน
ซื้ ออาหารอินทรี ย ์
การขายปุ๋ ย
ซื้ อวัตถุดิบทําปุ๋ ย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

กลุ่มปุ๋ ยชีวะภาพ
กลุ่มออมทรัพย์

แลกเปลี่ยนสิ นค้า
การกูย้ มื เงิน

ครั้งที่ 2 กลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ พืน้ ทีอ่ าํ เภอมหาชนะชัย อําเภอค้ อวัง และคําเขื่อนแก้ ว จัดที่หอ้ ง
ประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจงั หวัดยโสธร วันที่ 6 ตุลาคม 2548 มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 49 คน
(ตารางภาคผนวกที่ 4.3) เป็ นผูบ้ ริ หาร/กรรมการจากกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ อําเภอมหาชนะชัย อําเภอค้อวัง
และคําเขื่อนแก้ว จาก 20 กลุ่มดังต่อไปนี้
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพลไว
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพนแพง
กองทุนหมู่บา้ นม่วง หมู่ที่ 1
กองทุนหมู่บา้ นม่วง หมู่ที่ 1
กลุ่มออมทรัพย์ บ้านม่วง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต. คูเมือง
สหกรณ์ปศุสตั ว์ดงยาง จํากัด
สหกรณ์สวนป่ าเอกชน ยโสธร
กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ
สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ บ้านติ้ว จํากัด

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.

กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ บ้านคูเมือง
กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ บ้านฟ้ าหยาด
ส.กก. มหาชนะชัย
ส.กก.ค้อวัง
กลุ่มทํานาดงแคนใหญ่
สหกรณ์สวนป่ า
สตรี สหกรณ์นาห่ อม
สกก. คําเขื่อนแก้ว จํากัด
กลุ่มเกษตรกรทํานาทุ่งมน
กลุ่มผลิตปุ๋ ยชีวภาพ ต. ลุมพุก
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ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์
1) กลุ่มการเงิน
จุดแข็ง
1. สมาชิกมีจาํ นวนไม่มากมีคุณภาพ
2. มีกฎ ระเบียบชัดเจน
3. มีทุนหมุนเวียนในการดําเนินการเพียงพอ
4. สมาชิกมีความสามัคคี
5. สมาชิกส่ วนใหญ่ส่งคืนเงินกูต้ ามสัญญา
โอกาส
1. ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
2. หน่วยงานรัฐสนับสนุน
3. สมาชิกต้องการเงินกูเ้ พื่อการผลิต
4. มีโอกาสได้ดูงานและเรี ยนรู ้กลุ่มอื่น

จุดอ่อน
1. สื่ อ/อุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ไม่มี
2. ไม่มีเงินเพียงพอที่จะให้สมาชิกกู้
3. สมาชิกบางส่ วนขาดวินยั ในการส่ งเงินคืน
4.ไม่มีสถานที่ทาํ งานเป็ นเอกเทศ
อุปสรรค
1. กลุ่มกองทุนอื่นปล่อยเงินกูด้ อกเบี้ยตํ่ากว่า
2. มีตวั อย่างการผ่อนผันหนี้ทาํ ให้เป็ นตัวอย่าง

2) กลุ่มอาชีพ
จุดแข็ง
1. มีวตั ถุดิบในการทําธุรกิจเพียงพอ
2. ความร่ วมมือของสมาชิกในการผลิตสิ นค้า
3. มีเครื่ องมือที่เอื้อต่อการผลิต
4. ผลผลิตได้รับรางวัลรับรองคุณภาพ
5. มีแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติ
6. เป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภมู ิปัญญา

โอกาส
1.ได้มีโอกาสเสนอสิ นค้า/ธุรกิจหน่วยงานอื่น
2.ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล

จุดอ่อน
1. กรรมการบางส่ วนขาดความรู้ในการจัดการ
2. การตลาดสู่พอ่ ค้าคนกลางไม่ได้
3. เครื่ องมือผลิตสิ นค้าไม่ทนั สมัย
4. ขาดความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
5. สมาชิกซํ้าซ้อนกลุ่มอื่น

อุปสรรค
1. การแข่งขันด้านการตลาดสู ง สู้นายทุนไม่ได้
2.ไม่มีตลาดขายสิ นค้าแน่นอน

57

3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
จุดแข็ง
1. มีวตั ถุดิบในการทําธุรกิจเพียงพอ
2. การระดมหุ น้
3. ความร่ วมมือของสมาชิก
4. มีเครื่ องมือที่เอื้อต่อการผลิต
5. ผลผลิตได้รับรางวัลรับรองคุณภาพ
6. มีแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติ
7. เป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภมู ิปัญญา
8. สมาชิกเป็ นประชาธิปไตย
9. ปี การปันผลคืนสมาชิก
10. เป็ นแหล่งเงินทุนสมาชิก

จุดอ่อน
1. กรรมการบางส่ วนขาดความรู้ในการจัดการ
2. ต้นทุนการผลิตสูง
3. ทุนหมุนเวียนทางธุรกิจไม่เพียงพอ
4. การตลาดสู่พอ่ ค้าคนกลางไม่ได้
5. สมาชิกค้างชําระ
6. เครื่ องมือแปรรู ปสิ นค้าไม่ทนั สมัย
7. สมาชิกขาดความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
8. เจ้าหน้าที่ไม่ตรงตามความต้องการ
9. ขาดการควบคุมภายในที่ดี
10. ไม่มีสาํ นักงานที่มนั่ คง/เอกเทศ

โอกาส
1.ได้มีโอกาสเสนอสิ นค้า/ธุรกิจหน่วยงานอื่น
2.ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
3.มีโอกาสรวมผลผลิตและซื้ อข้าวที่มีคุณภาพ
4.เสนอขายสิ นค้าต่างประเทศได้ง่ายขึ้น

อุปสรรค
1. สมาชิกซํ้าซ้อนกลุ่มอื่นเป็ นหนี้หลายกลุ่ม
2. การแข่งขันด้านการตลาดสู ง สู้นายทุนไม่ได้
3.ไม่มีตลาดขายสิ นค้าแน่นอน
4.นโยบายรับจํานําข้างเปลือกไม่สอดคล้อง
5.ภัยธรรมชาติ เช่นนํ้าท่วม แล้ง

4) การเชื่อมโยงของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
ที่
กลุ่ม
1 กลุ่มเกษตรกรทํานา
บากเรื อ อ.มหาชนะชัย
2

กลุ่มทํานาดงแคนใหญ่

3

สหกรณ์ปศุสัตว์ดงยาง
อ.มหาชนะชัย

4

สหกรณ์สวนป่ าเอกชน
อ.มหาชนะชัย

5

เกษตรกรทํานาทุ่งมน
อ.คําเขื่อนแก้ว
กลุ่มผลิตข้าวอินทรี ย ์ ต.
ลุมพุก อ.คําเขื่อนแก้ว

6
7

สหกรณ์การเกษตรคํา
เขื่อนแก้วอ.คําเขื่อนแก้ว

กิจกรรมกลุ่ม
 รับซื้ อข้าวอินทรี ย ์
 สี ขา้ ว/จําหน่ายข้าว
 แกลบ รําข้าว
 ผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
 ทํานาข้าวอินทรี ย ์
 เลี้ยงสัตว์
 จําหน่ายมูลสัตว์
 ปลูกและอนุรักษ์ไม้
 จําหน่ายกล้าไม้
 กลุ่มทํานาบากเรื อ
 กลุ่มทํานาบากเรื อ
 กลุ่มปศุสัตว์
 รับซื้ อข้าว/จํานํา

กลุ่มทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
เรื่องที่ต้องการ
กลุ่มเกษตรกรทํานา
 ต้องการซื้ อข้าวหอม
อินทรี ยท์ ุกกลุ่ม
มะลิ 105
 กลุ่มปศุสัตว์/
 กลุ่มทํานาบากเรื อ
 กลุ่มผลิตปุ๋ ยชีวภาพ

 ซื้ อวัตถุดิบผลิตปุ๋ ย
 ขายข้าวอินทรี ย ์
 ต้องการปุ๋ ยชีวภาพ
ราคาถูก

 ทุกกลุ่มที่ตอ้ งการ
พันธุ์ไม้
 ต้องการขายข้าว

 กลุ่มการเกษตรทุก
กลุ่ม

 ต้องการขายข้าว
 ต้องการปุ๋ ยชีวภาพ
 แลกเปลี่ยนสิ นค้า
รับซื้ อข้าว
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ที่
กลุ่ม
8 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตบ้านพลไว
9

กลุ่มออมทรัพย์การผลิต
บ้านม่วง อ.มหาชนะชัย

10 กลุ่มออมทรัพย์การผลิต
บ้านโพนแบง อ.ค้อวัง
11 กองทุนหมู่บา้ นม่วง
อ.มหาชนะชัย
12 กลุ่มสตรี ทอผ้าไหม บ.
หัวเมือง
13 กลุ่มสตรี บา้ นม่วง
อ.คําเขื่อนแก้ว
14 กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ น
โพนแบง อ.ค้อวัง

กิจกรรมกลุ่ม
 ออมทรัพย์
 ให้เงินกู้
 ออมทรัพย์
 ให้เงินกู้
 ออมทรัพย์
 ให้เงินกู้
 ออมทรัพย์
 ให้เงินกู้
 ผลิตผ้าไหม/ผ้า
 จําหน่ายผ้าไหม
 ทอผ้า

กลุ่มทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
 ออมทรัพย์
 ให้เงินกู้
 ออมทรัพย์
 ให้เงินกู้
 ออมทรัพย์
 ให้เงินกู้
 ออมทรัพย์
 ให้เงินกู้
 สหกรณ์ทุกสหกรณ์
 กลุ่มออมทรัพย์

เรื่องที่ต้องการ
 การกูเ้ งิน
 การบริ หารจัดการ
 การกูเ้ งิน
 การบริ หารจัดการ
 การกูเ้ งิน
 การบริ หารจัดการ
 การกูเ้ งิน
 การบริ หารจัดการ
 จําหน่ายสิ นค้า
 กูย้ มื เงิน

ครั้งที่ 3 กลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ พืน้ ทีอ่ าํ เภอเลิงนกทา กุดชุ ม และไทยเจริญ จัดที่หอ้ งประชุม
โรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม วันที่ 7 ตุลาคม 2548 มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 39 คน (ตารางภาคผนวกที่ 4.4) เป็ น
ผูบ้ ริ หาร/กรรมการจากกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ อําเภอเลิงนกทา กุดชุม และไทยเจริ ญ จาก 19 กลุ่มดังต่อไปนี้
1. เครื่ อข่ายเกษตรอินทรี ย ์ ต.สวาท
2. สกก.ไทยเจริ ญจํากัด
3. กลุ่มสตรี บา้ นม่วงกาชัง
4. กลุ่มเกษตรกรทํานาห้องแซง
5. ชมรมรักษ์ธรรมชาติ
6. สตรี สานตะกร้าบ้านกุดแห่
7. สกก.สุ ขเกษมจํากัด
8. กลุ่มสตรี ทอผ้า บ้านโคกสวาท
9. กลุ่มส่ งเสริ มเกษตรกร
10. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรคําก้าว
11. ส.กก.เกษตรอินทรี ยเ์ ลิงนกทาไทยเจริ ญ 12. กลุ่มศิลประดิษฐ์ดอกไม้
13. สกก.มวลชน จํากัด
14. กองทุนหมู่บา้ นดอนหวาย
15. สกก.ผูเ้ ลี้ยงสุ กรเลิงนกทา
16. สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนซ่งแย้
17. กลุ่มเกษตรอินทรี ยส์ ร้างมิ่ง
18. ออมทรัพย์สจั จะเพื่อการผลิต บ้านโนนยาง
19. สหกรณ์มหาชนการเกษตรสุ ขเกษม
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ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์
1) กลุ่มการเงิน
จุดแข็ง
1. สมาชิกมีจาํ นวนไม่มากมีคุณภาพ
2. มีกฎ ระเบียบชัดเจน
3. มีทุนหมุนเวียนในการดําเนินการเพียงพอ
4. สมาชิกมีความสามัคคี
5. สมาชิกส่ วนใหญ่ส่งคืนเงินกูต้ ามสัญญา
โอกาส
1. ได้รับการยกย่อง ชมเชย
2. หน่วยงานรัฐสนับสนุน
3. มีการเชื่อมโยงกับองค์กรอื่น
4. มีโอกาสได้ดูงานและเรี ยนรู้กลุ่มอื่น

จุดอ่อน
1. สมาชิกไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
2. คณะกรรมการและสมาชิกขาดความรู้
3. ขาดทุนหมุนเวียน
4.การบริ หารจัดการบางแห่งไม่มีคุณภาพ
5.กรรมการปฏิบตั ิหลายหน้าที่
อุปสรรค
1. กลุ่มกองทุนในชุมชนมากเกินไป
2. ไม่มีแหล่งเงินทุนจากภายนอก

2) กลุ่มอาชีพ
จุดแข็ง
1. คณะกรรมการเสี ยสละ เข้มแข็ง รับผิดชอบสูง
2. สิ นค้ามีคุณภาพตรงตามความต้องการตลาด
3. สมาชิกมีความสามารถในการผลิตสิ นค้า
4. วัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่าย ต้นทุนตํ่า
5. มีแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติ
6. เป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภมู ิปัญญา
โอกาส
1.รัฐบาลและองค์กรต่างๆ สนับสนุน
2.มีตลาดกว้างขวาง แน่นอน

จุดอ่อน
1. ผลิตสิ นค้าไม่ทนั ตามความต้องการ
2. ทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ
3. สมาชิกไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบกลุ่ม
4. ขาดความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

อุปสรรค
1. คู่แข่งตัดราคาสิ นค้า
2. วัสดุ อุปกรณ์ราคาแพง
3.การคมนาคมไม่สะดวก
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3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดแข็ง
มีผนู้ าํ ที่เข้มแข็ง สมาชิกมีส่วนร่ วม
มีผนู้ าํ ที่เข้มแข็ง สมาชิกมีส่วนร่ วม
มีโรงงาน วัตถุดิบ อุปกรณ์ เป็ นของตัวเอง
สิ นค้าต้นทุนตํ่า
บริ หารงานในรู ปคณะกรรมการ มีความเสี ยสละ
มีระบบควบคุมติดตามหนี้
มีความต้องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
โอกาส
ได้รับการสนับสนุนด้านความรู้จากหน่วยงานของรัฐ
องค์กรต่าง ๆ
ได้รับการสนับสนุนด้านความรู้จากหน่วยงาน
ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน เครื่ องมือจาก
ภาครัฐ และองค์กร
ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน
มีเวทีนาํ เสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ภาครัฐมีนโยบาย กฎระเบียบให้การคุม้ ครอง

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

จุดอ่อน
ขาดความรู้ความเข้าใจการบริ หารงาน
ขาดความรู้ความเข้าใจการบริ หารงาน
ขาดแหล่งเงินทุนและแหล่งความรู้
ขาดระบบติดตามหนี้ที่ดี
สมาชิกขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
การดําเนินงานตามระบบสหกรณ์
ขาดสถานที่ประกอบการเป็ นของตนเอง
อุปสรรค
แหล่งนํ้าไม่เพียงพอในการทําเกษตร

2. ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
3. ไม่ได้รับความเป็ นธรรมในการกําหนดราคา
4. การตลาดไม่มนั่ คง แน่นอน
5. ค่าครองชีพแพงไม่สมดุลย์กบั รายจ่าย
6. การคมนาคมไม่สะดวก

4) ความต้องการในการเชื่อมโยง
กลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม
สหกรณ์มหาชนสุ ขเกษม จํากัด  ทําปุ๋ ยหมักอินทรี ย ์
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นโนนยาง
(เครื อข่ายที่มีอยู่ -กลุ่ม
เกษตรกรทํานายโสธร)
สกก.มวลชนไทยเจริ ญ จํากัด  ไม่ได้ทาํ ธุรกิจ

กลุ่มทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
 กลุ่มอินทรี ยน์ าโส
 กลุ่มออมทรัพย์,กองทุน
หมู่บา้ น, เจ

เรื่องที่ต้องการเชื่อมโยง
 ขายปุ๋ ยอินทรี ย ์
 ความรู ้ดา้ นการจัดทํา
บัญชี

 ต้องการเชื่อมทุกกลุ่ม

 ช่วยในด้านบริ หาร
จัดการ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนซ่งแย้
(เครื อข่ายที่มีอยู่ – สหกรณ์
ยูเนียนทั้งประเทศ)
สหกรณ์ผเู้ ลี้ยงหมูเลิงนกทา

 เปิ ดโอกาสให้กองทุนหมู่บา้ น
เข้าสมัครเป็ นสมาชิก

กองทุนหมู่บา้ นดอนหวาย
กลุ่มสตรี จกั สานตะกร้า
พลาสติก

 ระดมทุนไปส่ วนกลาง
ให้สมาชิกกูร้ ้อยละ 10
(รับมา 7%)
 ซื้ อปลายข้าว
 ขายมูลสัตว์

 กลุ่มเกษตรอินทรี ย ์
 อื่นๆ

 ซื้ อขายทั้งปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิต
 ความรู้เพิ่มเติมด้านบัญชี
และคอมพิวเตอร์
 ต้องการจําหน่าย
ผลผลิต
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4) ความต้องการในการเชื่อมโยง (ต่อ)
กลุ่ม
กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้
(สบู่) (เครื อข่ายที่มีอยู-่ กลุ่ม
จักสาน)

กิจกรรมกลุ่ม

กลุ่มทอผ้าย้อมสี ธรรมชาติ
นาโส
กลุ่มทําหมอน

 กลุ่มเกษตรกรทํานานา
โส่
 ถุงใส่ ขา้ วสาร ผ้า
 หมอนฟักทอง

กลุ่มสตรี บา้ นคําเก้า

 ทอเสื่ อกก

กลุ่มโรงสี ทาํ นาเกษตรบ้าน
ห้องแซง

 รับซื้ อและสี ขา้ ว
จําหน่าย

กลุ่มเกษตรอินทรี ยต์ าํ บล
สร้างมิ่ง

 ทํานาอินทรี ย ์

กลุ่มส่ งเสริ มการเกษตร
ตําบลสวาท เลิงนกทา

 ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ดั เม็ด

สหกรณ์เกษตรอินทรี ย ์
เลิงนกทาไทยเจริ ญ จํากัด
สหกรณ์เครื อข่าย
เกษตรกรรมอินทรี ยส์ วาท
สามัคคี จํากัด (เพิ่งตั้ง)

 สี ขา้ วส่ งต่างประเทศ

กลุ่มเกษตรกรทํานานาโส่

สหกรณ์ไทยเจริ ญ

 ออมทรัพย์ สวัสดิการ
 ถือหุน้
 ยังไม่ค่อยมีกิจกรรม
 ซื้ อข้าวเปลือก
 ขายข้าว
 ธนาคารชุมชน
 รับฝาก/กูเ้ งินสมาชิก
 รวมซื้ อ/ขายให้สมาชิก

กลุ่มทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
 กลุ่มสตรี จกั สาน
 เครื่ องปั้นดินเผา
 ภาชนะบรรจุ
 ทุกเกษตรทุกกลุ่ม

 กลุ่มกลุ่มศิลปประดิษฐ์
 ดอกไม้ (สบู่)
 กลุ่มทอผ้าย้อมสี ธรรมชาติ
นาโส
 กลุ่มสตรี บา้ นสําราญ
 กลุ่มสตรี บา้ นโนนยาง
 กลุ่มเกษตรกรทํานานาโส่
 สหกรณ์ผเู้ ลี้ยงหมูเลิงนกทา
 กลุ่มเกษตรกรทํานานาโส
 สหกรณ์ผเู้ ลี้ยงหมูเลิงนกทา
 ซื้ อข้าวเปลือก
 ขายข้าว ธนาคารชุมชน
 สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงหมูเลิงนกทา

เรื่องที่ต้องการเชื่อมโยง
 ต้องการตะกร้าใส่
สิ นค้า
 ฝากจําหน่ายได้
 ให้คาํ แนะนําในการ
ย้อมผ้า
 จําหน่ายสิ นค้า
 ศึกษาความรู้ เพื่อผลิต

 ขอกูเ้ งิน
 แลกเปลี่ยนความรู้
 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
 ซื้ อมูลสัตว์ (ผ่าน
มกท.)
 จําหน่ายข้าว
 ขายแกลบ ซื้ อขี้หมู
 ต้องการเชื่อมเรื่ อง
เกษตรอินทรี ย ์

 กลุ่มเกษตรทุกกลุ่ม
 เครื อข่ายอู่ขา้ วอู่น้ าํ 3 จังหวัด
 ธนาคารชุมชน
 ต้องการเชื่อมทุกกลุ่ม

 ยินดีให้ความรู้ดา้ น
บัญชี สิ นเชื่อ
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4.3 ผลการดําเนินงานจัดเวทีประชุ มใหญ่ ผ้นู ํากลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ เพือ่ กําหนดกรอบ ทิศทางการ
ดําเนินงานขององค์ กร
คณะนักวิจยั ฯ ได้เชิญผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร ที่มีความประสงค์และมีศกั ยภาพในการดําเนินงานร่ วมกัน
ร่ วมประชุมใหญ่โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร ในวันที่ 19 ตุลาคม 2548 ณ ห้อง
ประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร ซึ่งมีกลุ่ม/
องค์กรเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 34 กลุ่ม ( ตารางภาคผนวกที่ 4.5 ) ซึ่งเป็ นตัวแทนจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บา้ น ทั้งที่เป็ นกลุ่มดําเนินการโดย
รัฐบาล ดําเนินการโดยองค์กรประชาชน และจัดตั้งขึ้นเอง
4.3.1 การเชื่อมโยงของกลุ่ม/องค์ กรและสหกรณ์ ก่อนเข้ าไปดําเนินการวิจัย
การเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ ในปัจจุบนั ก่อนที่จะดําเนินการวิจยั
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ สรุ ปได้ดงั นี้
1) กลุ่มทีม่ ีการเชื่อมโยงแบบไม่ เป็ นทางการก่อนการวิจัย
กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ มีสมาชิกที่เป็ นเกษตรกรมากมาย กระจายอยูห่ ลาย
อําเภอเป็ นปัจจัยสําคัญในการเชื่อมโยง กลุ่มที่มาเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ มีกลุ่มเกษตรกร
ทํานาดงแคนใหญ่ กลุ่มเกษตรกรทํานานาโส่ กลุ่มเกษตรกรทํานาทุ่งมน โดยกิจกรรมที่เชื่อมโยง คือ การ
จําหน่ายข้าวเปลือกเพื่อการแปรรู ป การซื้อข้าวอินทรี ย ์ ดังภาพที่ 4.1
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เกษตรกรทํานาบากเรือ

กลุ่มเกษตรกรยัง่ ยืนนํา้ อ้อม

-การระดมหุ น้ ให้กเู้ งิน
-การจําหน่ายสิ นค้าแก่สมาชิก
-แปรรู ปผลิตผลการเกษตร

B, E

กลุ่มเกษตรกรทํานา
นาโส่ B, A, E, C
กลุ่มเกษตรกรทํานา
ดงแคนใหญ่ B, A, C
สหกรณ์ การเกษตร
มหาชนะชัย E,D,A,C

สมาชิก B, D

สหกรณ์ จังหวัด/ สนง.
เกษตรอําเภอ/จังหวัด

C, E

ภาพที่ 4.1 รูปแบบการเชื่อมโยงของกลุ่มการเกษตร
เรื่อง/กิจกรรม ทีเ่ ชื่อมโยง
A หมายถึง การซื้อข้าวเปลือก
B หมายถึง จําหน่าย/ขายข้าวเปลือก
C หมายถึง การบริ หารจัดการ
D หมายถึง การกูเ้ งิน/การสนับสนุนการเงิน
E หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

64

2) กลุ่ม/องค์ กรทีไ่ ม่ มีการเชื่อมโยงกัน
นอกจากกลุ่มการเกษตรมีการเชื่อมโยงกันมาก่อนการดําเนินการวิจยั แล้ว
ส่ วนกลุ่ม/
องค์กร/สหกรณ์อื่น พบว่า มีการเชื่อมโยงกันน้อยมาก หรื ออาจสรุ ปว่าเป็ นการเชื่อมโยงภายในกลุ่มและ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ ดัง ภาพที่ 4.2
กลุ่มการเงิน และกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มสหกรณ์ ออมทรัพย์

E, A

สนง. สหกรณ์ จังหวัด

A, D

กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี

E, D, A

สหกรณ์ /กลุ่มออมทรัพย์
-การระดมหุ น้ ให้กเู้ งิน
-การจําหน่ายสิ นค้าแก่สมาชิก

กลุ่มอนุรักษ์ ป่า/
ธรรมชาติ A,D
ภาพที่ 4.2 รูปแบบการเชื่อมโยงของกลุ่มการเงินและกลุ่มอาชีพ
เรื่อง/กิจกรรมเชื่อมโยง
A หมายถึง
B หมายถึง
C หมายถึง
D หมายถึง

การบริ หารจัดการ
การแลกเปลี่ยนสิ นค้า/ผลผลิตการจําหน่าย
การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
การพึ่งพาด้านการเงิน
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E หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
4.3.2 รู ปแบบความต้ องการเชื่อมโยงของกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ จากการจัดเวทีประชุมผูน้ าํ กลุ่ม/
องค์กร/สหกรณ์ระดับจังหวัดยโสธร เพื่อร่ วมกันกําหนดกรอบ ทิศทางการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งในการ
การประชุมใช้เครื่ องมือคือใบกิจกรรมในการระดมสมอง และแสดงความคิดเห็น ( ภาคผนวก ที่4.6 และ
ภาคผนวกที่ 4.7 )
1) กลุ่มการเงิน ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มสหกรณ์ การเกษตร
E, D, A, C

สหกรณ์ /กลุ่มออมทรัพย์
-การระดมหุ น้ ให้กเู้ งิน
-การจําหน่ายสิ นค้าแก้สมาชิก

สหกรณ์ /กลุ่มออมทรัพย์

กลุ่มเกษตรทํานา
ผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ B, D, A

กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี
B, D, A

กลุ่มอนุรักษ์ ป่า/ธรรมชาติ
E,D

E,B

แสดงการเชื่อมโยงภายในเครื อข่าย
แสดงการเชื่อมโยงระหว่างเครื อข่าย
เรื่อง/กิจกรรม ทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
A หมายถึง การบริ หารจัดการ
B หมายถึง การแลกเปลี่ยนสิ นค้า/ผลผลิตการจําหน่าย
C หมายถึง การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
D หมายถึง การพึ่งพาด้านการเงิน
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E

หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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2) กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มจักสาน หมอนขิด ทอผ้าไหม ทําเห็ด/อาหารกระป๋ อง ทอเสื่ อ
กลุ่มสหกรณ์ การเกษตร
E, D, B, A

กลุ่มเกษตรทํานา
ปุ๋ ยอินทรีย์ E, C, B

กลุ่มสหกรณ์ /
ออมทรัพย์ B, D, A

กลุ่มอาชีพ
-การระดมหุน้ ผลิตสิ นค้า
-การจําหน่ายสิ นค้า

กลุ่มอาชีพ
B, D, A, B, C

กลุ่มอนุรักษ์ ป่า/
ธรรมชาติ C, E

แสดงการเชื่อมโยงภายในเครื อข่าย
แสดงการเชื่อมโยงระหว่างเครื อข่าย
เรื่อง/กิจกรรม ทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
A หมายถึง การบริ หารจัดการ
B หมายถึง การแลกเปลี่ยนสิ นค้า/ผลผลิตการจําหน่าย
C หมายถึง การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
D หมายถึง การพึ่งพาด้านการเงิน
E หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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3) กลุ่มการเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรทํานา กลุ่มทําปุ๋ ยอินทรี ย/์
ชีวภาพ

กลุ่มสหกรณ์ การเกษตร
E, D, A, C, B

กลุ่มการเกษตร

กลุ่มเกษตรทํานาและผลิต
ปุ๋ ยอินทรีย์ B, D, A, C, E

กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี
B, D, A

-การระดมหุ น้ ให้กเู้ งิน ผลิตสิ นค้า
-การจําหน่ายสิ นค้าแก่สมาชิก

กลุ่มสหกร์ /ออมทรัพย์
B, D, A, C, E

กลุ่มอนุรักษ์ ป่า/
ธรรมชาติ E,C

เรื่อง/กิจกรรม ทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
A หมายถึง การบริ หารจัดการ
B หมายถึง การแลกเปลี่ยนสิ นค้า/ผลผลิตการจําหน่าย
C หมายถึง การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
D หมายถึง การพึ่งพาด้านการเงิน
E หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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4) กลุ่มอนุรักษ์ ประกอบด้วย กลุ่มเพาะเห็ดค้อเหนือ(กลุ่มวนาทิพย์) กลุ่มอนุรักษ์ไผ่งาม กลุ่ม
สหกรณ์สวนป่ าเอกชนจังหวัดยโสธร และ พอช.FM 104.02 MHz
ความต้องการเชื่อมโยงภายในกลุ่มอนุรักษ์ คือ กลุ่มอนุรักษ์ไผ่งามจําหน่ายวัตถุดิบไม้ไผ่ให้แก่กลุ่ม
เพาะเห็ดค้อเหนือ และกลุ่มสวนป่ าเอกชน กลุ่มเพาะเห็ดค้อเหนือจําหน่ายสิ นค้า ได้แก่ เห็ดกระป๋ องอาหาร
ป่ าให้แก่กลุ่มอนุรักษ์ไผ่งามและกลุ่มสวนป่ าเอกชน สําหรับกลุ่ม พอช. FM 104.02 MHz นั้นจะทําการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลการอนุรักษ์ และการดูงานร่ วมกัน

กลุ่มสหกรณ์ การเกษตร/
E, B

กลุ่มเกษตรทํานา
ปุ๋ ยอินทรีย์ E, C, B

กลุ่มอนุรักษ์ ป่า/
ธรรมชาติ

กลุ่มอนุรักษ์ ป่า/
ธรรมชาติ B,C, E

กลุ่มอาชีพ
B, E

แสดงการเชื่อมโยงภายในเครื อข่าย
แสดงการเชื่อมโยงระหว่างเครื อข่าย
เรื่อง/กิจกรรม ทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
A หมายถึง การบริ หารจัดการ
B หมายถึง การแลกเปลี่ยนสิ นค้า/ผลผลิตการจําหน่าย
C หมายถึง การใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
D หมายถึง การพึ่งพาด้านการเงิน
E หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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4.4. สรุปผลการจัดเวทีประชุ มเพือ่ ศึกษาบทบาทกลุ่ม/องค์ กรและสหกรณ์
ผลการประชุมผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร 4 ครั้ง กระจายครอบคลุมทุก
พื้นที่ สรุ ปสาระสําคัญได้ ดังนี้
กลุ่มที่เข้าร่ วมประชุมทั้ง 4 ครั้ง สามารถจําแนกตามลักษณะหรื อประเภทของกิจกรรมหลักได้ ดังนี้
กลุ่มการเกษตร ได้แก่สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรทํานา กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
หรื อปุ๋ ยชีวภาพ กลุ่มโรงสี เป็ นต้น
กลุ่มอาชีพ ได้แก่กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่นทําเสื่ อกก ทอผ้าไหม ผลิตกระเป๋ าพลาสติก กลุ่ม
จักสาน กลุ่มแปรรู ปอาหารจากแหล่งธรรมชาติ กลุ่มทําและจําหน่ายหมอนขิด เป็ นต้น
กลุ่มการเงิน ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์สจั จะ เป็ นต้น
กลุ่มอนุรักษ์ ได้แก่กลุ่มอาสาพิทกั ษ์ป่าเพื่อชีวิต กลุ่มชมรมรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มสหกรณ์สวนป่ า
กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ เป็ นต้น
4.5. ผลการประสานความร่ วมมือกับองค์ กร/หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผลการศึกษาบทบาทของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร พบว่า หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องมีบทบาทในการพัฒนากลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ค่อนข้างมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีโครงการ
พัฒนากลุ่ม/องค์กร สหกรณ์ อย่างต่อเนื่อง เช่น
1. สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่ วมการจัดเวทีประชุมย่อย 3 ครั้ง และ
ให้ขอ้ มูลของกลุ่ม/องค์กรสหกรณ์ ทุกครั้งที่คณะผูว้ จิ ยั ขอความร่ วมมือ
2. สํานักงานเกษตรจังหวัด ได้ส่งตัวแทนเข้าร่ วมการจัดเวทีประชุม 2 ครั้ง ได้ให้ขอ้ มูลและ
ตอบคําถามผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร สหกรณ์ที่เข้าร่ วมประชุม
3. คณะผูว้ จิ ยั ได้เข้าพบผูว้ า่ ราชการจังหวัดยโสธร เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางที่จะ
พัฒนากลุ่ม/องค์กร สหกรณ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ให้ความสําคัญในเรื่ องนี้มาก ได้สงั่ การให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเข้ารับฟัง เข้าร่ วมประชุมในการจัดเวทีเพื่อสรุ ปผลการศึกษาบทบาท สถานการณ์ของกลุ่ม/องค์กร
สหกรณ์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2548
4. เกิดการเรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่มต่างๆ และหน่วยงานต่างๆได้รับรู ้ความต้องการของกลุ่มต่างๆ
และกลุ่มมีช่องทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
การดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สมั พันธ์กบั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในครั้งนี้ คือ
สหกรณ์จงั หวัดยโสธร มีการวิจยั ปฏิบตั ิการโครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพ การบริ หารจัดการกลุ่มผูผ้ ลิต
ภายใต้โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร ทําให้กลุ่มอาชีพบางกลุ่มมีทกั ษะในการ
พัฒนาเครื อข่าย พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัดยโสธร ยินดีที่จะให้ความ
ร่ วมมือทีมวิจยั ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ โดยการพัฒนาให้เกิดเครื อข่ายการพัฒนาที่มีคุณภาพที่ยงั่ ยืน
โดยจะสนับสนุนทุกเรื่ องที่สามารถให้การสนับสนุนได้
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4.6 สรุปผลการศึกษาระยะที่ 1 และแผนการดําเนินการระยะที่ 2
4.6.1 สรุปผลการศึกษาระยะที่ 1
- กิจกรรมการดําเนินการ ระยะที่ 1
คณะผูว้ จิ ยั โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร ดําเนินการวิจยั ตามแผนงานที่
กําหนดไว้ ดังนี้
1) ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อวางแผนกรอบ แนวทางการพัฒนาขบวนการวิจยั ร่ วมกัน
กับทีมผูว้ ิจยั ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือร้อยเอ็ด มหาสารคาม และยโสธร โดยประชุมครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด
2) คณะผูว้ ิจยั พื้นที่ยโสธร ประชุมวางแผนกําหนดแผนการดําเนินงาน โดยหัวหน้า
โครงการวิจยั ร่ วมพิจารณา และเสนอแผน ให้ สกว.
3) ดําเนินการวิจยั ระยะที่ 1-2 (ตารางที่ 4.1 และ 4.2)
4.7 ขั้นตอนการสร้ างเครือข่ ายระยะที่ 2 (16 ธันวาคม – 14 สิ งหาคม 2549)
เมื่อสิ้ นสุ ดระยะที่ 1 หลังจากการจัดเวทีประชุมใหญ่ แม้จะมีการเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายกันก็จริ ง แต่
เป็ นการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเบื้องต้นเท่านั้น จึงจําเป็ นต้องมีการจัดเวทีในระดับพื้นที่ต่อไป โดยการ
จัดเวทีในระยะที่ 1 นั้นทําให้ผนู ้ าํ มีความกล้าและมัน่ ใจในการที่จะเป็ นวิทยากรกระบวนการ การที่จะเป็ น
ผูน้ าํ การประชุม คณะนักวิจยั จึงได้กาํ หนดให้มีการประชุมเวทียอ่ ย 4 ครั้ง
1. กลุ่มเกษตรทํานาสหกรณ์การเกษตรที่กลุ่มบากเรื อ
2. กลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มอาชีพ ที่ อบต.ค้อเหนือ
3. กลุ่มเกษตรทํานาที่กลุ่มเกษตรกรยัง่ ยืน ต.นํ้าอ้อม อ. ค้อวัง
4. กลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มอาชีพ ที่วดั ป่ าพุทธสถานภูหินปูน อ. กุดชุม
ในการประชุมเวทียอ่ ยนั้น มีวตั ถุประสงค์ให้แต่ละกลุ่มมีความคุน้ เคย ไว้ใจกันมากขึ้น ตลอดทั้งได้
ศึกษาดูงานในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และหาโอกาสที่จะเชื่อมโยงกันในประเด็นต่างๆ ในระยะนี้การ
เชื่อมโยงได้เกิดขึ้นในระดับหนึ่งคือ การเรี ยนรู ้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การยินดีให้ความช่วยเหลือกัน
ในสิ่ งที่ตนเองหรื อกลุ่มมีความสามารถ ตลอดทั้งการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องมากขึ้น เช่น กลุ่มเกษตรกร ต.ค้อ
เหนือ รับซื้อเห็ดโคนกิโลกรัมละ 200 บาท แต่กลุ่มอนุรักษ์ป่าดงมะไฟได้ขอ้ มูลว่ารับซื้อกิโลกรัมละ 100
บาท ทําให้การซื้อ – ขาย เห็ดโคนไม่เกิดขึ้น อีกทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานของ อบต. ทั้งนี้
เพราะการประชุมเวทียอ่ ยในระดับพื้นที่น้ นั กําหนดให้มีผแู ้ ทนของ อบต. เข้าประชุมด้วย กลุ่มต่างๆได้
เสนอโครงการต่างๆต่อ อบต. ซึ่งนายก อบต. หลายแห่งได้ให้การสนับสนุนงบประมาณต่อกลุ่มอาชีพ และ
บาง อบต. ได้นาํ ปั ญหาเรื่ องป่ าชุมชนเข้าบรรจุในแผน อบต. ทําให้มีงบประมาณในการดําเนินการ อบต.อื่น
ที่เข้าร่ วมประชุมก็ได้แนวทางในการบริ หารโครงการงบประมาณของตนเองมีความเข้าใจและขอบคุณ
โครงการวิจยั ที่ได้จดั เวทีการประชุมให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้เพื่อนมากขึ้น
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การจัดประชุมระดับกลุ่มของตนเองเพียงกลุ่มเดียว โดยทีมวิจยั ในการสนับสนุนการจัดการประชุม
และมีนกั วิจยั เข้าไปร่ วมเป็ นวิทยากรผูช้ ่วยในการสังเคราะห์กลุ่มของตนเอง
การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่นกั วิจยั เห็นประเด็นสําคัญคือ
การประกาศเขตอภัยทานบริ เวณ
แม่น้ าํ ชีหน้าวัดศรี ธรรมมาราม เทศบาลเมืองยโสธร ทั้งนี้เพราะว่าบริ เวณหน้าวัดติดกับแม่น้ าํ ชียงั ไม่มีการ
เป็ นเขตอภัยทาน เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษ์พนั ธุส์ ตั ว์น้ าํ โดยกําหนดใน
วันเข้าพรรษา 10 กรกฎาคม 2549 โดยมีท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด และหัวหน้าส่ วน
ราชการต่างๆที่มาทําบุญที่วดั ศรี ธรรมมารามซึ่งเป็ นอารามหลวงประจําจังหวัด มีพระเทพสังวรญาณ (หลวง
ปู่ พวง) เป็ นเจ้าอาวาส และเป็ นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ ายธรรมยุต เป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์ในงาน ซึ่งได้รับความ
สนใจมาก ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงจังหวัดยโสธร จํานวน 50,000 ตัว
เพื่อเป็ นการเพิม่ ประชากรสัตว์น้ าํ ให้มากขึ้นและมีการเข้มงวดเรื่ องการจับปลา โดยเครื่ องมือที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ ซึ่งน่าจะเป็ นตัวอย่างที่ดีให้ชุมชนที่อยูใ่ กล้น้ าํ ได้ร่วมกันกําหนด
เขตอนุรักษ์สตั ว์น้ าํ ในเขตชุมชนของตนเอง
อีกทั้งจากการสนใจของทีมวิจยั ที่เห็นป่ าชุมชนบ้านคําแหลม
มีปรากฏการณ์น้ าํ ผุดหรื อนํ้าซึม
เกิดขึ้น ทําให้เกิดแหล่งนํ้าสามารถกักเก็บนํ้าในหนองนํ้าและสูบนํ้าเข้ามาใช้ในหมู่บา้ น อีกทั้งมีน้ าํ ไหลซึม
ไปตามที่นา ทําให้มีการจัดสรรนํ้าตามคลองร่ องเหมืองเพื่อทําการเกษตรในฤดูแล้ง ทําให้เห็นเป็ นตัวอย่าง
ว่าป่ าชุมชนนอกจากเป็ นแหล่งผลิตอาหารป่ า แหล่งผลิตไม้ฟืน และสมุนไพรแล้ว ยังสามารถซับนํ้าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้งได้อีก เพื่อเป็ นการเพิม่ สถานที่เรี ยนรู ้ให้มีมากขึ้น
การจัดเวทีใหญ่ หลังจากที่ทาํ การจัดประชุมมาหลายครั้ง ทําให้มีการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มต่างๆได้
12 กลุ่ม เพื่อเข้าร่ วมประชุมใหญ่อีกครั้ง เพือ่ ให้ได้รูปแบบของเครื อข่ายคณะกรรมการและโครงการที่สาํ คัญ
ต่างๆซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่6
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ตารางที่ 4.1 กิจกรรมที่ดาํ เนินการในการวิจยั ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 สิ งหาคม 2548- 14 ธันวาคม 2548
ลําดับ
กิจกรรมดําเนินการ
ที่
1.
ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกับ
คณะผูว้ จิ ยั 3 จังหวัดที่
ประชุมกําหนดแผนการดําเนินการ
วิจยั

3.

สํารวจกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ใน
พื้นที่จงั หวัดยโสธร
เข้าพบเจ้าหน้าที่หน่วยงานการเพื่อ
สํารวจข้อมูลกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
และเครื อข่ายจังหวัดยโสธร
จัดเวทีประชุมครั้งที่ 1 มีผนู้ าํ กลุ่มใน
พื้นที่อาํ เภอ เมืองยโสธร ป่ าติ้ว และ
ทรายมูล
จัดเวทีประชุมครั้งที่ 2 มีผนู้ าํ กลุ่มใน
พื้นที่อาํ เภอค้อวัง มหาชนะชัย และ
คําเขื่อนแก้ว

4.

5.

6.

ทีมวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิทเี่ ข้ าร่ วม

กลุ่มเป้ าหมาย/จํานวนผู้เข้ าร่ วม

5 กันยายน 2548
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด



คณะผูว้ จิ ยั ทุกคน

นักวิจยั 3 จังหวัด /20 คน

7-9 กันยายน 2548
/สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ยโสธรเขต1
10 - 18 กันยายน 2548



คณะผูว้ จิ ยั ทุกคน

คณะนักวิจยั /7 คน

19 -20 กันยายน 2548

21 กันยายน 2548
/วิทยาลัยชุมชนยโสธร
6 ตุลาคม 2548
/วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร

กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพื้นที่
/100 คน
 คณะนักวิจยั ทุกคน
เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการได้แก่
สนง.พัฒนาชุมชน, สนง.เกษตร
จังหวัด, สนง.สหกรณ์จงั หวัด
 คณะผูว้ จิ ยั ทุกคน
มีผนู้ าํ กลุ่มองค์กรอําเภอ เมือง
ยโสธร ป่ าติ้ว และทรายมูล
/48 คน
ผูน้ าํ กลุ่มอําเภอค้อวัง มหาชนะชัย
 คณะผูว้ จิ ยั ทุกคน
 เจ้าหน้าที่จาก สนง.พัฒนาชุมชน และคําเขื่อนแก้ว
/ 49 คน
, สนง.เกษตรจังหวัด, สนง.
สหกรณ์จงั หวัด และจาก พอช.


คณะผูว้ จิ ยั พื้นที่

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีจ่ ะเกิดขึน้
ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกับคณะผูว้ จิ ยั 3
จังหวัดและประชุมกําหนดแผนการดําเนินการ
วิจยั
ทําความเข้าใจร่ วมกัน

สํารวจกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
ยโสธร
-ได้ลกั ษณะเครื อข่ายที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั
-ได้จาํ นวนและรายชื่อคนจนจดทะเบียนของ
จังหวัดยโสธร
จัดเวทีประชุมครั้งที่ 1 มีผนู้ าํ กลุ่มในพื้นที่อาํ เภอ
เมืองยโสธร ป่ าติ้ว และทรายมูล
-จัดเวทีประชุมครั้งที่ 2 มีผนู้ าํ กลุ่มในพื้นที่อาํ เภอ
ค้อวัง มหาชนะชัย และคําเขื่อนแก้ว
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2.

วัน เดือน ปี /สถานที่
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ตารางที่ 4.1 กิจกรรมที่ดาํ เนินการในการวิจยั ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 สิ งหาคม 2548- 14 ธันวาคม 2548 (ต่อ)
ลําดับ
กิจกรรมดําเนินการ
ที่
7.
จัดเวทีประชุมครั้งที่ 3 มีผนู้ าํ กลุ่มในพื้นที่
อําเภอกุดชุม ไทยเจริ ญ และเลิงนกทา

8.
9.

7 ตุลาคม 2548
/โรงเรี ยนกุดชุมวิทยาคม อ.
กุดชุม
9-16 ตุลาคม 2548
19 ตุลาคม 2548
/ศาลากลางจังหวัดยโสธร

10.

ศึกษากลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่สนใจร่ วมพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์

20-26 ตุลาคม 2548

11.

ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกับคณะผูว้ จิ ยั 3
จังหวัด
สรุ ป/สังเคราะห์ผลการดําเนินงานโครงการวิจยั
ระยะที่ 1
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยั ระยะที่1

27 ตุลาคม 2548
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
พฤศจิกายน 2548

12.
13.

ธันวาคม 2548

ทีมวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ าร่ วม
 คณะผูว้ จิ ยั ทุกคน

 เจ้าหน้าที่จาก สนง.พัฒนา

ชุมชน, สนง.เกษตรจังหวัด,
สนง.สหกรณ์จงั หวัด
 คณะผูว้ จิ ยั พื้นที่
 คณะผูว้ จิ ยั ทุกคน

 เจ้าหน้าที่จาก สนง.พัฒนา

กลุ่มเป้ าหมาย/จํานวน
ผู้เข้ าร่ วม
ผูน้ าํ กลุ่มอําเภอกุดชุม ไทย
เจริ ญ และเลิงนกทา
/38 คน
กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพื้นที่
/40 คน
ผูน้ าํ กลุ่มในจังหวัดยโสธร
/40 คน

ชุมชน, สนง.เกษตรจังหวัด,
สนง.สหกรณ์จงั หวัด และจาก
พอช.
 คณะผูว้ จิ ยั พื้นที่
กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่สนใจ
ร่ วมพัฒนาขบวนการสหกรณ์/
33 คน
 คณะผูว้ จิ ยั ทุกคน
นักวิจยั 3 จังหวัด
/20 คน
 คณะผูว้ จิ ยั ทุกคน
คณะนักวิจยั
/7 คน
 คณะผูว้ จิ ยั ทุกคน
คณะนักวิจยั /3คน

จุดมุ่งหมาย/ผลงานที่จะเกิดขึน้
-จัดเวทีประชุมครั้งที่ 3 มีผนู้ าํ กลุ่มในพื้นที่อาํ เภอกุด
ชุม ไทยเจริ ญ และเลิงนกทา

-สํารวจกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร
-จัดเวทีประชุมครั้งที่ 4 มีผนู้ าํ กลุ่มในพื้นที่ทุกอําเภอ
เพื่อศึกษารู ปแบบการเชื่อมโยง

-ศึกษากลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธรที่
สนใจร่ วมพัฒนาขบวนการสหกรณ์
-ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกับคณะผูว้ จิ ยั 3
จังหวัดที่
รายงานผลการวิจยั ระยะที่ 1
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สํารวจกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัด
ยโสธร
จัดเวทีประชุมครั้งที่ 4 มีผนู้ าํ กลุ่มในพื้นที่ทุก
อําเภอ เพื่อศึกษารู ปแบบการเชื่อมโยง

วัน เดือน ปี /สถานที่
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ขั้นตอน / กระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของทีมวิจัย ระยะที่ 1
ตารางที่ 4.2 การวิจยั เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร มีข้ นั ตอน/กระบวนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาเครื อข่ายสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ลําดับที่

ว/ด/ป
ระยะที่ 1
21 ก.ย 48

2.

6 ต.ค.48

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

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

1. ได้รับทราบบทบาท/สถานการณ์การ
ดําเนิ นงานของกลุ่มสหกรณ์/องค์กร
ประชาชนในพื้นที่
2. ตัวแทนกลุ่มองค์กร/สหกรณ์ได้
แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่ม
สหกรณ์/องค์กร
3. เสริ มสร้างเครื อข่าย
พันธมิตรระหว่างกลุ่ม
สหกรณ์/องค์กรประชาชน
(เหมือนลําดับที่ 1)

6 ชัว่ โมง
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1

กระบวนการ/วิธีการ ของทีมวิจัย
กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
สถานที่
(ระบุการจัดสั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)
กระบวนการ
การวิเคราะห์ สถานการณ์ กลุ่ม/
องค์ กร
สํานักงานชัว่ คราววิทยาลัย
ผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรและ
ประชุมผูน้ าํ กลุ่มองค์กร
และสหกรณ์เพื่อศึกษาสถานการณ์ สหกรณ์ในพื้นที่อาํ เภอเมือง ชุมชน จังหวัดยโสธร
และบทบาทการดําเนินงานของ ยโสธร ป่ าติ้ว และทรายมูล 20
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนใน กลุ่มจํานวน 60 คน ผู้เข้ าร่ วม
วิทยากร 7 คน
พื้นที่
ผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรและ
ประชุมผูน้ าํ กลุ่มองค์กรและสหกรณ์ สหกรณ์ในพื้นที่อาํ เภอมหา ห้องประชุม
เพื่อศึกษาสถานการณ์และบทบาท ชนะชัย ค้อวัง และคําเขื่อน วิทยาลัยเกษตรกรรมและ
แก้ว 20 กลุ่มจํานวน60 คน เทคโนโลยีจงั หวัดยโสธร
การดําเนินงานของ
ผู้เข้ าร่ วม
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนใน
วิทยากร 7 คน
พื้นที่

6 ชัว่ โมง
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ตารางที่ 4.2 การวิจยั เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร มีข้ นั ตอน/กระบวนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาเครื อข่ายสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
ลําดับที่

ว/ด/ป

3

7
ต.ค. 48

กระบวนการ/วิธีการ ของทีมวิจัย
(ระบุการจัดสั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)
ประชุมผูน้ าํ กลุ่มองค์กร
และสหกรณ์เพื่อศึกษาสถานการณ์และ
บทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/
องค์กรประชาชนในพื้นที่

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ

สถานที่

ผูน้ าํ กลุ่ม
ห้องประชุมโรงเรี ยนกุดชุม
องค์กรและ
วิทยาคม
สหกรณ์ในพื้นที่อาํ เภอเลิงนกทา
กุดชุม และ
ไทยเจริ ญ
รวม 18 กลุ่ม
จํานวน 50 คน
- วิทยากร 7 คน

4

19 ต.ค.48

ประชุมผูน้ าํ กลุ่มองค์กร
และสหกรณ์เพื่อศึกษาสถานการณ์และ
บทบาทการดําเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่

ผูน้ าํ กลุ่ม
องค์กรและ
สหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร 30 ห้องประชุม 2 ศาลากลาง
จังหวัดยโสธร
กลุ่ม
จํานวน 68 คน

ผู้เข้ าร่ วม
- วิทยากร 7 คน
-หัวหน้าส่ วนราชการ 5 คน

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

6 ชัว่ โมง
1. ได้รับทราบบทบาท/ สถานการณ์การดําเนินงาน
ของกลุ่มสหกรณ์/องค์กรประชาชนในพื้นที่
2. ตัวแทนกลุ่มองค์กร/สหกรณ์ได้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่มสหกรณ์/
องค์กร
3. เสริ มสร้างเครื อข่าย
พันธมิตรระหว่างกลุ่ม
สหกรณ์/องค์กรประชาชน
1. ได้รับทราบบทบาท สถานการณ์การดําเนินงาน
ของกลุ่มสหกรณ์/องค์กรประชาชน
2. ได้แนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย และการขอรับ
การสนับสนุนจากองค์กรอื่น หรื อหน่วยงานอื่น
3. ได้รับทราบปั ญหา อุปสรรคการดําเนินงานของ 6 ชัว่ โมง
สหกรณ์/องค์กรประชาชนในพื้นที่
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ผู้เข้ าร่ วม

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ(เช่ น สร้ างความ
เข้ าใจ/เกิดเครือข่ ายฯลฯ)
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ตารางที่ 4.2 การวิจยั เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร มีข้ นั ตอน/กระบวนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาเครื อข่ายสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
ลําดับที่
5

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ
ผูน้ าํ กลุ่มองค์กรและ
สหกรณ์ดา้ นการทํานา ,
ออมทรัพย์
จํานวน 14 คน
ผู้เข้ าร่ วม
-นายก อบต.
7 คน
-วิทยากร 7 คน

28 ม.ค.49 ประชุมผูน้ าํ กลุ่มองค์กรและ
สหกรณ์เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงาน และ
เสริ มสร้างพันธมิตรระหว่าง
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนใน
พื้นที่

ผูน้ าํ กลุ่มองค์กรและ
สหกรณ์ดา้ นอาชีพ และ
อนุรักษ์ป่า
จํานวน 14 คน
ผู้เข้ าร่ วม
- นายก อบต.7 คน
- วิทยากร 7 คน

สถานที่
ห้องประชุมโรงสี กลุ่ม
เกษตรกรทํานาบากเรื อ
อําเภอมหาชนะชัย
จ.ยโสธร

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ(เช่ น สร้ างความ
เข้ าใจ/เกิดเครือข่ ายฯลฯ)
1. กิจกรรม ผลผลิต จุดเด่นจุดด้อย ปัญหา
อุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์/องค์กร
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
3. กิจกรรม วิธีการที่คาดว่าจะเชื่อมโยง

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)
5 ชัว่ โมง
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6

กระบวนการ/วิธีการ ของทีมวิจัย
(ระบุการจัดสั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)
27 ม.ค.49 ประชุมผูน้ าํ กลุ่มองค์กรและ
สหกรณ์เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงาน และ
เสริ มสร้างพันธมิตรระหว่าง
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชนใน
พื้นที่
ว/ด/ป

ห้องประชุมองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลค้อ
เหนือ

1. กิจกรรม ผลผลิต จุดเด่นจุดด้อย ปัญหา
อุปสรรคของกลุ่มสหกรณ์/องค์กร
2. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
3. กิจกรรม วิธีการที่คาดว่าจะเชื่อมโยง

5 ชัว่ โมง
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ตารางที่ 4.2 การวิจยั เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร มีข้ นั ตอน/กระบวนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาเครื อข่ายสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
ลําดับที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ ของทีมวิจัย
(ระบุการจัดสั มมนา/เวที
แลกเปลีย่ น)
ระยะที่ 2 การวางแผน
กลยุทธ์ ของสหกรณ์ /องค์ กร

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ

สถานที่

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ(เช่ น สร้ างควา
เข้ าใจ/เกิดเครือข่ ายฯลฯ)

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

10 มี.ค.49

ประชุมผูน้ าํ กลุ่มองค์กรและ
สหกรณ์เพื่อจัดทําแผนดําเนินงาน
และเสริ มสร้างพันธมิตรระหว่าง
สหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชน
ในพื้นที่

ผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรและ
สหกรณ์ดา้ นโรงสี การทํานา
,และออมทรัพย์ 42 คน
ผู้เข้ าร่ วม
-วิทยากร 7 คน

ห้องประชุมศูนย์การเรี ยนรู้
ชุมชน ต. นํ้าอ้อมอําเภอ
ค้อวัง
จ.ยโสธร

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดทําแผนยุกลยุทธ์ของกลุ่ม
2. ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุ่ม
3. การกําหนดวิสัยทัศน์พนั ธกิจ เป้ าหมาย
4. โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการของ
กลุ่ม

5 ชัว่ โมง

8

11.มี.ค.49

ประชุมผูน้ าํ กลุ่มองค์กร
และสหกรณ์เพื่อจัดทําแผน
ดําเนินงาน และเสริ มสร้าง
พันธมิตรระหว่างสหกรณ์/กลุ่ม/
องค์กรประชาชนในพื้นที่

ผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรและ
สหกรณ์ดา้ นอาชีพ และ
อนุรักษ์ป่า จํานวน 42 คน
ผู้เข้ าร่ วม
-วิทยากร 7 คน

ห้องประชุม วัดป่ าพุทธ
สถานภูหินปูน
อ.กุดชุม
จ.ยโสธร

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม
2. ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุ่ม
3. การกําหนดวิสัยทัศน์พนั ธกิจ เป้ าหมาย
4. โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการของ
กลุ่ม

5 ชัว่ โมง

77

7

79

ตารางที่ 4.2 การวิจยั เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร มีข้ นั ตอน/กระบวนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาเครื อข่ายสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
ลําดับที่
9.

25 เมย.49

31 พ.ค.49

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ

สมาชิกกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
ศรี ฐานพลังสามัคคีและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
จํานวน 20 คน
ผู้เข้ าร่ วม
-วิทยากร 2 คน
การประชุมกลุ่มสหกรณ์/องค์กร สมาชิกกลุ่มสวนป่ าชุมชนดง
และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางใน มะไฟและผูเ้ กี่ยวข้อง
การพัฒนาการดําเนินงาน และ จํานวน 20 คน
จัดทําแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม
ผู้เข้ าร่ วม
-วิทยากร 3 คน

สถานที่
ห้องประชุม
ต. อําเภอป่ าติ้ว
จ.ยโสธร

ห้องประชุม อบต.
ดงมะไฟ
อ.ทรายมูล
จ.ยโสธร

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ(เช่ น สร้ างควา
เข้ าใจ/เกิดเครือข่ ายฯลฯ)
1. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม
2. ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุ่ม
3. การกําหนดวิสัยทัศน์พนั ธกิจ เป้ าหมาย
4. โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการของ
กลุ่ม
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม
2. ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุ่ม
3. การกําหนดวิสัยทัศน์พนั ธกิจ เป้ าหมาย
4. โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการของ
กลุ่ม

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)
5 ชัว่ โมง

5 ชัว่ โมง
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10.

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ ของทีมวิจัย
(ระบุการจัดสั มมนา/เวที
แลกเปลีย่ น)
การประชุมกลุ่มสหกรณ์/องค์กร
และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาการดําเนินงาน และ
จัดทําแผน
กลยุทธ์ของกลุ่ม
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ตารางที่ 4.2 การวิจยั เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร มีข้ นั ตอน/กระบวนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาเครื อข่ายสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
ว/ด/ป

11.

10 มี.ค.49

12.

28 มิ.ย.49

13.

4 ก.ค.49

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่ กระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สมาชิกกลุม่ อาชีพวนาทิพย์
การประชุมกลุ่มสหกรณ์/องค์กร
และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางใน บ้านคํานํ้าสร้าง ต. ค้อเหนือ
การพัฒนาการดําเนินงาน และจัดทํา และผูเ้ กี่ยวข้องจํานวน 20 คน
ผู้เข้ าร่ วม
แผนกลยุทธ์ของกลุ่ม
-วิทยากร 4 คน
การประชุมกลุ่มสหกรณ์/องค์กร
สมาชิกกลุ่ม
และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางใน เกษตรกรยัง่ ยืน ต.
การพัฒนาการดําเนินงาน และจัดทํา นํ้าอ้อมและผูเ้ กี่ยวข้อง
จํานวน 20 คน
แผนกลยุทธ์ของกลุ่ม
ผู้เข้ าร่ วม
-วิทยากร 3 คน
การประชุมกลุ่มสหกรณ์/องค์กร
สมาชิกกลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ น
และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางใน หัวเมืองและเกี่ยวข้องจํานวน
การพัฒนาการดําเนินงาน และจัดทํา 28 คน
แผนกลยุทธ์ของกลุ่ม
ผู้เข้ าร่ วม
-วิทยากร 3 คน

สถานที่

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ

ห้องประชุม
ศูนย์เพาะเห็ดวนาทิพย์
บ้านคํานํ้าสร้าง
ต.ค้อเหนือ จ.ยโสธร

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัด
ทําแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม
2. ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุ่ม
3. การกําหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้ าหมาย
4. โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการของกลุ่ม

ห้องประชุมศูนย์การ
เรี ยนรู้
ต. นํ้าอ้อม
อ. ค้อวัง
จ.ยโสธร

ห้องประชุมที่ทาํ การ
กลุ่มสตรี บา้ นหัวเมือง
ต. หัวเมือง
อ.มหาชนะชัย
จ.ยโสธร

1. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม
2. ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพของกลุ่ม
3. การกําหนดวิสัยทัศน์พนั ธกิจ เป้ าหมาย
4. โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการของกลุ่ม

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

5 ชัว่ โมง

5 ชัว่ โมง

5 ชัว่ โมง
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ลําดับที่

81

ตารางที่ 4.2 การวิจยั เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร มีข้ นั ตอน/กระบวนการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาเครื อข่ายสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
ลําดับที่
14.

กลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้ าสู่
กระบวนการ
- สมาชิกกลุ่ม
สหกรณ์/องค์กรใน
พื้นที่จาํ นวน 20 คน
- หัวหน้าส่ วนราชการ
15 คน
- ประชาชน 50 คน
- นักเรี ยน 15 คน
- นักวิจยั พื้นที่ 7 คน
ประธานและสมาชิก
กลุ่ม 16 กลุ่ม ๆ ละ 5
คน รวม 80 คน
ผู้เข้ าร่ วม
- วิทยากร 6 คน
- หัวหน้าส่ วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 5
คน

สถานที่

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ(เช่ น สร้ างความเข้ าใจ/เกิดเครือข่ ายฯลฯ)

ห้องประชุมสุ นทร
จิตตา นุสรณ์
วัดศรี ธรรมาราม
และบริ เวณถนนริ ม
แม่น้ าํ ชี
อ.เมือง
จ.ยโสธร

1. ควรตระหนัก
จิตสํานึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. การกําหนดบริ เวณเขตอภัยทานสัตว์น้ าํ
3. กฎกติกา ระเบียบแนวปฏิบตั ิร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรของ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ห้องประชุมอาคาร
อเนกประสงค์
โรงเรี ยนบ้าน
สําราญ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ยโสธร เขต 1
อ.เมือง
จ.ยโสธร

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของ
สหกรณ์/องค์กร
2. การสร้างพันธมิตรและการเชื่อมโยงเครื อข่าย
3. โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มเครื อข่าย ได้แก่
- กลุ่มสหกรณ์/องค์กรเกี่ยวกับการออมทรัพย์
- กลุ่มสหกรณ์/องค์กรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
- กลุ่มสหกรณ์/องค์กรเกี่ยวกับโรงสี การทํานา
- กลุ่มสหกรณ์/องค์กรเกี่ยวกับการผลิตสิ นค้า
4. คณะกรรมการเครื อข่ายสหกรณ์/องค์กร ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)
30
ชัว่ โมง
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15.

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย
(ระบุการจัดสั มมนา/เวทีแลกเปลีย่ น)
10 ก.ค.49 การประสานความร่ วมมือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การประชุมกลุ่ม
สหกรณ์/องค์กร และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อ
หาแนวทางในการพัฒนาการ
ดําเนินงาน และจัดทําแผนกลยุทธ์
ของกลุ่ม
การกําหนดเขตอภัยทานสัตว์น้ าํ
แม่น้ าํ ชีบริ เวณ
วัดศรี ธรรมาราม
22 ก.ค.49 การประชุมใหญ่ สมาชิกกลุ่ม
สหกรณ์/องค์กรในพื้นที่จงั หวัด
ยโสธร
ว/ด/ป

6 ชัว่ โมง

82

บทที่ 5
เครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้
ผลการประชุมผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร 4 ครั้ง ครอบคลุมทุก
พื้นที่รวมทั้งหมด 59 กลุ่ม และคัดเลือกกลุ่ม/องค์กร สหกรณ์ที่สนใจร่ วมกันพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ในระยะที่ 2 ได้ 11 กลุ่ม (ภาคผนวกที่ 5.1 ) และแต่ละกลุ่มมีการเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันระหว่างกลุ่ม
เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาเครื อข่าย คณะผูว้ ิจยั ร่ วมกับองค์กรต่างๆ ได้ดาํ เนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.
ประชุมผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์
เพื่อให้ความรู ้และกระตุน้ ให้ผนู ้ าํ ใช้แผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ โดยให้กระบวนการเรี ยนรู ้
กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยการทบทวนจุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละกลุ่ม/องค์กร
2. กลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ จัดการประชุมสมาชิกและผูน้ าํ กลุ่ม เพื่อทบทวนบทบาท
ภารกิจของแต่ละกลุ่ม กําหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางเชื่อมโยงและสร้างเครื อข่าย
ผลการประชุมพัฒนาเครื อข่าย สรุ ปได้ดงั นี้
5.1 กลุ่มการเกษตร
ความเป็ นมาของเครือข่ ายกลุ่มการเกษตร
กลุ่มการเกษตร กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ ยืน ต.นํ้าอ้อม และกลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ ได้จดั
ประชุมสมาชิกกลุ่ม ผูน้ าํ กลุ่มเพื่อทบทวนบทบาทการดําเนินงานของกลุ่ม กําหนดแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา กลุ่มละ 1 วัน โดยมีกลุ่มทํานาดงแคนใหญ่ กลุ่มโรงสี ไทยเจริ ญ เลิงนกทา ร่ วมประชุม
ผลการดําเนินการประชุม สมาชิกมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อจํากัด
ในการดําเนินงาน ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มมีแนวคิดสอดคล้องกันในประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. การทํานาข้าวอินทรี ย ์ เพือ่ การค้า ทุกกลุ่มสรุ ปตรงกันว่า เกษตรกรที่ทาํ นาข้าวอินทรี ย ์
ด้วยความตั้งใจและดําเนินการตามแนวทางที่กาํ หนด จะเกิดประโยชน์หลายประการเช่น
1.1 เป็ นการลดค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่ทาํ นาข้าวปุ๋ ยสารเคมี
1.2 เพิ่มปริ มาณผลผลิตข้าวลดการใช้สารเคมี
1.3 กลุ่มสมาชิกมีความมัน่ ใจ และเชื่อมัน่ ในการทํานาข้าวอินทรี ย ์ จนกล่าวได้วา่ “ให้
ปุ๋ ยเคมี มาใช้ฟรี เพื่อทํานาข้าว ก็ไม่ตอ้ งการ”
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ปัญหาการทํานาข้ าวอินทรีย์ ทีส่ ํ าคัญ คือ
1) กลุ่มเกษตรกรที่ทาํ นาข้าวโดยใช้ปุ๋ยสารเคมี ใกล้นาข้าวอินทรี ย ์ ทําให้คุณภาพ
ของข้าวอินทรี ยข์ าดความน่าเชื่อถือ ปริ มาณการส่ งออกจึงไม่เพียงพอ
2) คุณภาพของข้าวอินทรี ย ์ ของกลุ่มเครื อข่ายได้รับรองมาตรฐานต่างกัน การรับ
ข้าวกลุ่มอื่นมาจําหน่าย เพื่อส่ งออกจึงเป็ นเรื่ องค่อนข้างยาก เพราะการกําหนดมาตรฐานของกลุ่ม
ผูร้ ับซื้อค่อนข้างเข้มงวด เรื่ องมาตรฐานการผลิต ดังนั้นการเชื่อมโยงเครื อข่ายเพื่อรับข้าวมาจําหน่าย
จึงยังขาดความมัน่ ใจ
3) ความมัน่ ใจของสมาชิกเก่าที่ทาํ นาข้าวอินทรี ยไ์ ม่เต็มรู ปแบบ สมาชิกที่ยงั ไม่กล้า
ทํานาข้าวอินทรี ย ์ และปลูกพืชอื่นๆ ในพื้นนาเพื่อเป็ นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช่น การ
ปลูกถัว่ พร้าในนาข้าว ของกลุ่มทํานาบากเรื อ
4)ความเชื่อถือต่อองค์กรการเกษตรอื่นและความจริ งใจในการเปิ ดใจร่ วมประสาน
ประโยชน์ขององค์กร
5) ขาดเงินทุนหมุนเวียน เพราะขายข้าวเงินเชื่อ ประมาณ 15- 30 วัน
6) ช่องทางการตลาดมีนอ้ ยราย ทําให้ขยายตลาดยาก
การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบัน
กลุ่มการเกษตร มีการประชุมร่ วมกันและตกลงร่ วมกันพัฒนาองค์กร โดยมี
วัตถุประสงค์สาํ คัญดังนี้
1) พัฒนาความรู ้และทักษะด้านการเกษตรให้กบั สมาชิกในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้
สมาชิกผลิตข้าวอินทรี ยเ์ พื่อการส่ งออกและการดําเนินเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่ม โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตได้
เป็ นมาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับของลูกค้าหรื อคู่คา้ โดยมาตรฐานการผลิตขององค์กรทุกองค์กรต้องได้
มาตรฐานเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน เพื่อแลกเปลี่ยนสิ นค้ากันได้
3) เพิ่มรายได้ให้กบั สมาชิก โดยการหาตลาดให้กบั สมาชิก ส่ งเสริ มให้สมาชิก
บริ หารจัดการการค้าได้ดว้ ยตนเอง
การดําเนินการของกลุ่มเครือข่ ายการเกษตร
1) จัดให้มีกรรมการผูป้ ระสานงานระหว่างกลุ่มการเกษตร และกลุ่มองค์องกรอื่นๆ
2) กิจกรรมหรื อประเด็นที่มีการเชื่อมโยงระหว่างเครื อข่าย คือ
2.1 การพัฒนาสมาชิกกลุ่มโดยจัดอบบรมให้ความรู ้ หลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับ
การผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ การทํานาข้าวอินทรี ย ์ โดย ขอความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยชุมชนยโสธร
สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากร ตลอดจนการบริ หารจัดการให้มีการอบรม และมีการกําหนด
แผนการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เช่น การจัดทําบัญชี การพัฒนาอาชีพเสริ มให้กบั สมาชิก
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2.2 กิจกรรมเพิ่มเครื อข่ายการผลิต โดยการเพิ่มศักยภาพการเกษตรให้กบั สมาชิก
โดยการให้ศึกษาดูงานกลุ่ม สมาชิกที่ประสบผลสําเร็ จ
2.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนสิ นค้า มีการรับซื้อข้าว ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และวัตถุดิบในการ
ผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ การคัดแยกเมล็ดข้าว และการแนะนําตลาดข้าวอินทรี ย ์
2.4 กิจกรรมการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม เช่น การเชื่อมโยงกับกลุ่มการเงินและ
กลุ่มอาชีพ ยังไม่เป็ นรู ปธรรมเนื่องจากการประสานงานระหว่างกลุ่มค่อนข้างลําบาก และหน่วยงาน
ภาครัฐก็เข้ามาสนับสนุนในเรื่ องนี้เพิ่มขึ้น ส่ วนการเชื่อมโยงกับกลุ่มอนุรักษ์ มีการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมี มาใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ เพื่อ
ลดค่าใช้จ่าย เพิม่ ผลผลิตและรักษาสุ ขภาพสมาชิก เพื่อประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเอง ต่อผูบ้ ริ โภค
และต่อสิ่ งแวดล้อม

กลุ่มการเกษตร

หลักสูตรระยะสั้น
การพัฒนาอาชีพ
ผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
การจัดทําบัญชี
พัฒนาสมาชิก

วิทยาลัยชุ มชน

หน่ วยงาน

สนับสนุนวิทยากร
ความรู ้/เทคนิคใหม่ๆ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด

1. กลุ่มเกษตรกรรมนํ้าอ้อม
2. กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ
3. กลุ่มเกษตรกรทํานาดงแคนใหญ่
4. กลุ่มเกษตรกรโรงสี ไทยเจริ ญ เลิงนกทา
5. สหกรณ์การเกษตรป่ าติ้ว
ภาพที่ 5.1 รู ปแบบการเชื่อมโยงระหว่ างกลุ่ม/องค์ กร หน่ วยงาน

84
แนวทางการดําเนินการของกลุ่มการเกษตรในอนาคต
1) ติดตามผลการดําเนินการเชื่อมโยงของกลุ่ม/องค์กร โดยผูป้ ระสานงานกลุ่มการเกษตร
ของแต่ละกลุ่ม องค์กร ในลักษณะมีส่วนร่ วม แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพ การพัฒนากลุ่ม
สมาชิกกลุ่ม การตลาด โดยกําหนดแผนปฏิบตั ิการเชื่อมโยงร่ วมกัน การปรับแผน
2) จัดประชุมผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรเกี่ยวกับความก้าวหน้าผลการทํางานของกลุ่ม/องค์กร
3) ประสานงานหน่วยงานเพือ่ การพัฒนาจุดด้อยของเครื อข่าย การเชื่อมโยงให้เกิด
ประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

การกําหนดรูปแบบการ
เชื่อมโยงกลุ่ม/องค์ กร

การดําเนินการเชื่อมโยง
และพัฒนาเครือข่ าย

การประเมินผลและรายงาน

หน่ วยงานภาครัฐ/ เอกชน ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การปฏิบตั ิตามแผน การประเมิน และการปรับปรุงเพือ่ พัฒนา
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1) ปัจจัยภายนอกที่เกิดจากกลุ่ม/องค์กรประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1) ผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรที่มีความเข้มแข็งและน่าจะสามารถร่ วมดําเนินการวิจยั ได้ มักจะมี
ภารกิจมาก จึงไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมระดมความคิดได้ ฉะนั้นการส่ งตัวแทนอาจจะไม่สามารถ
สะท้อนให้เห็นปัญหาของกลุ่มได้เด่นชัดมากนัก
1.2) กลุ่มมีกฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม/องค์กรที่ต่างกัน การจะเชื่อมโยงกันได้ตอ้ งมี
ความยืดหยุน่
1.3) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การประสานงานเพื่อร่ วมดําเนินกิจกรรมหน่วยงานยัง
ไม่เห็นความสําคัญเท่าที่ควร ซึ่งจะเข้าร่ วมเพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงานเท่านั้น ยังขาดการ
ประสานงานและการดําเนินงานร่ วมกันระหว่างนักวิจยั และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักที่จะสนับสนุน ส่ งเสริ มกลุ่ม
องค์กร ไม่ทวั่ ถึง กลุ่มองค์กรขาดการแสวงหาแหล่งเรี ยนรู ้ และพัฒนาสมาชิก พัฒนาองค์กร ยัง
ทํางานในลักษณะทําเอง ดูกลุ่มตนเอง จนลืมดูองค์ประกอบภายนอก ทําให้ขาดโอกาสในการพัฒนา
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2) ปัจจัยภายใน
2.1) สมาชิกภายในกลุ่ม มีความตระหนักต่อผลประโยชน์ขององค์กรน้อย การมอง
องค์กรรวมเพียงเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล ทําให้การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์มีนอ้ ย
2.2) การบริ หารจัดการของกลุ่ม สมาชิกมีส่วนร่ วมน้อย กรรมการบริ หารบางกลุ่มขาด
ความเชื่อมัน่ ในสมาชิก ทําให้การบริ หารจัดการหลายเรื่ องต้องรอการตัดสิ นใจของกลุ่มผูน้ าํ ทําให้
การทํางานหลายเรื่ องขาดประสิ ทธิภาพ
2.3) ผูน้ าํ กลุ่มบางกลุ่มติดภารกิจประชุมมาก การถ่ายทอดการบริ หารแก่สมาชิกหรื อ
กรรมการคนอื่นยังมีนอ้ ย ทําให้ผนู ้ าํ ไม่อยู่ บริ หารงานไม่สะดวก
3) ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความสํ าเร็จ
3.1)กลุ่มองค์กร/สมาชิกภายในกลุ่ม มีความเข้าใจเรื่ องการพัฒนาเครื อข่ายการประสาน
ประโยชน์ระหว่างกลุ่ม เริ่ มมีการเชื่อมโยงเชิงบวกเพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะเริ่ มให้ความสําคัญเรื่ อง
มาตรฐานของผลผลิตที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
3.2) การเข้ามามีส่วนร่ วมของหน่วยงานภาครัฐ เช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์
จังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิ ชย์จงั หวัดมีการประสานงานเพื่อใช้กลุ่มการเกษตรเป็ นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด และที่สาํ คัญ จังหวัดยโสธรมีวิทยาลัยชุมชนที่สามารถให้การสนับสนุนกลุ่มองค์กร ได้
หลากหลายตามความต้องการของกลุ่ม/องค์กร ทั้งด้านการพัฒนาทักษะอาชีพของสมาชิกองค์กร
การบริ หารจัดการ ด้านงบประมาณในการพัฒนาความสามารถของสมาชิก
3.3 ความมัน่ ใจของผูน้ าํ องค์กร/กลุ่ม จากการจัดเวทีประชาคม การติดตามการพัฒนา
เครื อข่ายของกลุ่มองค์กรการเกษตร พบว่า กลุ่มที่คงอยูส่ ามารถบริ หารจัดการเองได้ และมีแนวโน้ม
การขยายเครื อข่ายเพิ่มขึ้น
4) ข้ อสั งเกต
หลายกลุ่มน่าจะเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้หรื อถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ เช่น
- กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ ยืน ต.นํ้าอ้อม เรื่ องการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ การทํามาตรฐาน BCS
- กลุ่มเกษตรกรรมทํานาบากเรื อ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้เรื่ องการบํารุ งดิน โดยการปลูกพืชใน
นาข้าว เช่น ถัว่ พร้า การจัดการเกษตรแบบผสมผสาน การทํานา เลี้ยงวัว พืชอาหารสัตว์ โรงสี ชุมชน
- สหกรณ์การเกษตรป่ าติ้วจํากัด การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิพนั ธุด์ ี เพราะมีโรงงาน
ปรับปรุ งเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ซึ่งกรมส่ งเสริ มสหกรณ์มอบให้
- สหกรณ์การเกษตรแต่ละอําเภอ น่าจะเป็ นศูนย์ประสานความร่ วมมือของสหกรณ์ที่จด
ทะเบียนแล้วหรื อยังไม่จดทะเบียนต่างๆ เพราะอยูใ่ นแหล่งชุมชน สถานที่และบุคลากรพร้อม
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5.2 กลุ่มอาชีพ
ความเป็ นมาของเครือข่ ายกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ ได้แก่
1. กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง
2. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรคําก้าว
3. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรศรี ฐานพลังสามัคคี
4. กลุ่มสตรี อาชีพบ้านกุดแห่
กลุ่มอาชีพ ได้จดั ประชุมสมาชิกกลุ่ม ผูน้ าํ กลุ่มเพื่อทบทวนบทบาทการดําเนินงานของกลุ่ม
กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มละ 1 วัน โดยมีกลุ่มกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรศรี ฐานพลัง
สามัคคีและกลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง ดําเนินการให้ สมาชิกมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อจํากัดในการดําเนินงาน ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มมีแนวคิดสอดคล้องกันใน
ประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาอาชีพสมาชิกต้องมุ่งที่จะให้สมาชิกเลี้ยงตนเองได้และพัฒนาสู่การค้า ทุกกลุ่ม
สรุ ปตรงกันว่า สมาชิกกลุ่มสามารถเพิ่มรายได้ให้กบั ตนเองได้ในระดับน่าพอใจ เกิดประโยชน์
หลายประการเช่น
1.1 เป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
1.2 สามารถเพิ่มรายรับ มีรายได้เพิ่มขึ้น
1.3 สมาชิกได้พฒั นาตนเองด้านอาชีพ การตลาด การเรี ยนรู ้ดา้ นอื่นๆ
1.4 ได้ตลาดการจําหน่ายสิ นค้าเพิ่มขึ้น จากกลุ่มองค์กรอื่นๆ
ปัญหาการพัฒนากลุ่มอาชีพ ทีส่ ํ าคัญ คือ
1) การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อความต้องการของตลาด
2) คุณภาพของงานอาชีพที่ผลิตขึ้นยังไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน เนื่องจากสมาชิกขาด
ความรู ้และทักษะในการผลิต
3) การขยายตัวของตลาดที่จาํ หน่ายผลผลิต
4) การบริ หารจัดการด้านบัญชี
การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบัน
กลุ่มอาชีพ
มีการประชุมร่ วมกันและตกลงร่ วมกันพัฒนาองค์กร
โดยมี
วัตถุประสงค์สาํ คัญดังนี้
1) พัฒนาความรู ้และทักษะด้านการผลิตให้กบั สมาชิกในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้
สมาชิกผลิตงานอาชีพ เพื่อขยายตลาดและการดําเนินเศรษฐกิจพอเพียง
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2) เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่ม โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
อย่างหลากหลาย ให้ได้ผลผลิตเป็ นมาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับของลูกค้าหรื อตลาด โดยมาตรฐานการ
ผลิตขององค์กรทุกองค์กรต้องได้มาตรฐานเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน เพือ่ แลกเปลี่ยนสิ นค้ากันได้
3) เพิม่ รายได้ให้กบั สมาชิก โดยการหาตลาดให้กบั สมาชิก ส่ งเสริ มให้สมาชิก
บริ หารจัดการการค้าได้ดว้ ยตนเอง
การดําเนินการของเครือข่ ายกลุ่มอาชีพ
1) จัดให้มีกรรมการผูป้ ระสานงานระหว่างกลุ่มอาชีพ และกลุ่มองค์องกรอื่นๆ
2) กิจกรรมหรื อประเด็นที่มีการเชื่อมโยงระหว่างเครื อข่าย คือ
2.1 การพัฒนาสมาชิกกลุ่มโดยจัดอบรมให้ความรู ้ หลักสู ตรระยะสั้น เกี่ยวกับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบัญชี การสื่ อสาร เช่นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร โดยขอความ
อนุเคราะห์ จากวิทยาลัยชุมชนยโสธร สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากร ตลอดจนการบริ หาร
จัดการให้มีการอบรม และมีการกําหนดแผนการอบรมหลักสู ตรระยะสั้น เช่น การจัดทําบัญชี การ
ออกแบบ การทําพิมพ์ผา้ บาติกและหลักสู ตรการจัดทําหมอนขิด
2.2
กิจกรรมเพิ่มเครื อข่ายการผลิต โดยการเพิม่ ศักยภาพกลุ่มอาชีพให้กบั
สมาชิก โดยการให้ศึกษาดูงานกลุ่ม สมาชิกที่ประสบผลสําเร็ จ
2.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนสิ นค้า มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
2.4 กิจกรรมการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม เช่น การเชื่อมโยงกับกลุ่มการเงินและ
กลุ่มการเกษตร เช่นการจัดทําตะกร้าใส่ ขา้ วอินทรี ยเ์ พื่อเพิ่มมูลค่าสิ นค้า ส่ วนการเชื่อมโยงด้านอื่น
ยังไม่เป็ นรู ปธรรมเนื่องจากการประสานงานระหว่างกลุ่มค่อนข้างลําบาก
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กลุ่มอาชีพ

หลักสูตรระยะสั้น
การพัฒนาอาชีพ
การทําหมอนขิด
การจัดทําบัญชี
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วิทยาลัยชุ มชน

หน่ วยงาน

สนับสนุนวิทยากร
ความรู ้/เทคนิคใหม่ๆ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด

1. กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง
2. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรคําก้าว
3. กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรศรี ฐานพลังสามัคคี
4. กลุ่มแม่บา้ นสตรี บา้ นกุดแห่
ภาพที่ 5.2 รู ปแบบการเชื่อมโยงระหว่ างกลุ่ม/องค์ กร หน่ วยงาน
แนวทางการดําเนินการของกลุ่มอาชีพในอนาคต
1) ติดตามผลการดําเนินการเชื่อมโยงของกลุ่ม/องค์กร โดยผูป้ ระสานงานกลุ่มการอาชีพ
ของแต่ละกลุ่ม องค์กร ในลักษณะมีส่วนร่ วม แนวทางการเพิม่ ประสิ ทธิภาพ การพัฒนากลุ่ม
สมาชิกกลุ่ม การตลาด โดยกําหนดแผนปฏิบตั ิการเชื่อมโยงร่ วมกัน การปรับแผน
2) จัดประชุมผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรเกี่ยวกับความก้าวหน้าผลการทํางานของกลุ่ม/องค์กร
3) ประสานงานหน่วยงานเพือ่ การพัฒนาจุดด้อยของเครื อข่าย การเชื่อมโยงให้เกิด
ประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน เช่น การอบรมอาชีพ การอบรมพัฒนาสมาชิก
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ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

การกําหนดรูปแบบการ
เชื่อมโยงกลุ่ม/องค์ กร

การดําเนินการเชื่อมโยง
และพัฒนาเครือข่ าย

การประเมินผลและรายงาน

หน่ วยงานภาครัฐ/ เอกชน ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การปฏิบตั ิตามแผน การประเมิน และการปรับปรุงเพือ่ พัฒนา
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1) ปัจจัยภายนอกที่เกิดจากกลุ่ม/องค์กรประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1) ผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรที่มีความเข้มแข็ง มักจะมีภารกิจมาก การพัฒนาสมาชิกที่เป็ น
ระบบ อาศัยผูน้ าํ ที่เข้าใจศักยภาพของสมาชิก
1.2) การจะเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มเน้นการศึกษาดูงาน สมาชิกจะเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ซ่ ึงจะเกิดปัญหาการตลาดตามมา จึงจําเป็ นต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สมาชิกกลุ่ม
อาชีพ
1.3) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การประสานงานเพื่อร่ วมดําเนินกิจกรรมหน่วยงานยัง
ไม่เห็นความสําคัญเท่าที่ควร ขาดความต่อเนื่อง เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและกระแส การ
พัฒนาระบบที่ยงั่ ยืนกลุ่มจึงจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้และพัฒนากลุ่มเอง
1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักที่จะสนับสนุน ส่ งเสริ มกลุ่ม
องค์กร ไม่ทวั่ ถึง กลุ่มองค์กรขาดการแสวงหาแหล่งเรี ยนรู ้ และพัฒนาสมาชิก พัฒนาองค์กร ยัง
ทํางานในลักษณะทําเอง ดูกลุ่มตนเอง จนลืมดูองค์ประกอบภายนอก ทําให้ขาดโอกาสในการพัฒนา
2) ปัจจัยภายใน
2.1) สมาชิกภายในกลุ่ม ขาดความรู ้ ความคิดเชิงสร้างสรรค์นอ้ ย การสร้างอาชีพ
ดําเนินการกระแส และตามแบบกลุ่มอื่น การสร้างและพัฒนาทักษะด้านนี้ให้กบั สมาชิกจึงมี
ความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่
2.2) การบริ หารจัดการของกลุ่มในเรื่ องการตลาด และการออกแบบผลิตภัณฑ์มีนอ้ ย
กรรมการบริ หารบางกลุ่มขาดความเชื่อมัน่ ในเรื่ องการตลาด ทําให้การบริ หารจัดการหลายเรื่ องต้อง
รอการตัดสิ นใจของหน่วยงาน/กลุ่มผูน้ าํ ทําให้การทํางานหลายเรื่ องขาดประสิ ทธิภาพและไม่
ต่อเนื่อง
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3) ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความสํ าเร็จ
3.1) กลุ่มองค์กร/สมาชิกภายในกลุ่ม มีความเข้าใจเรื่ องการพัฒนาเครื อข่ายการประสาน
ประโยชน์ระหว่างกลุ่ม เริ่ มมีการเชื่อมโยงเชิงบวกเพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะเริ่ มให้ความสําคัญเรื่ อง
มาตรฐานของผลผลิต มีความคิดที่จะพัฒนาการออกแบบและแปรรู ปผลผลิตตามความต้องการของ
ตลาด
3.2) การเข้ามามีส่วนร่ วมของหน่วยงานภาครัฐ เช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์
จังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิ ชย์จงั หวัดมีการประสานงานเพื่อใช้กลุ่มการเกษตรเป็ นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด และที่สาํ คัญ จังหวัดยโสธรมีวิทยาลัยชุมชนที่สามารถให้การสนับสนุนกลุ่มองค์กร ได้
หลากหลายตามความต้องการของกลุ่ม/องค์กร ทั้งด้านการพัฒนาทักษะอาชีพของสมาชิกองค์กร
การบริ หารจัดการ ด้านงบประมาณในการพัฒนาความสามารถของสมาชิก เช่น การจัดอบบรม
สมาชิกในการผลิตหมอนขวานผ้าขิด การเย็บหมอนขวานผ้าขิด การใช้ภาษาในการสื่ อสาร เป็ นต้น
3.3 ความมัน่ ใจของผูน้ าํ องค์กร/กลุ่ม จากการจัดเวทีประชาคม การติดตามการพัฒนา
เครื อข่ายของกลุ่มองค์กรอาชีพ พบว่า กลุ่มที่คงอยูส่ ามารถบริ หารจัดการเองได้ และมีแนวโน้มการ
ขยายเครื อข่ายเพิ่มขึ้น แต่ตอ้ งได้รับการสนับสนุนด้านการตลาด
4) ข้ อสั งเกต
หลายกลุ่มมีการผลิตสิ นค้าต่างๆที่ได้มาตรฐานมีชื่อเสี ยง เช่น
- กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง น่าจะเป็ นศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าไหม
- กลุ่มสตรี อาชีพบ้านกุดแห่ จักสานกระเป๋ าพลาสติก ยอดการจําหน่ายสูง บางช่วงทําไม่
ทันคําสัง่ ซื้อ น่าจะขยายเครื อข่ายกลุ่มนี้ไปยังหมู่บา้ นอื่น หรื อหมู่บา้ นที่มีผจู ้ ดทะเบียนคนจนมาก
- กลุ่มแม่บา้ นศรี ฐาน เรื่ องการทําหมอนขิด น่าจะกระจายชิ้นงานหรื อแบ่งงานให้หมู่บา้ น
ร่ วมทํา แล้วอาศัยกลุ่มแม่บา้ นศรี ฐานทําด้านการตลาด
5.3 กลุ่มอนุรักษ์
ความเป็ นมาของเครือข่ ายกลุ่มอนุรักษ์
กลุ่มอนุรักษ์ ได้แก่
1. กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ(วนาทิพย์)
2. กลุ่ม อ.พ.ช.กุดชุม
3. กลุ่มสหกรณ์สวนป่ าเอกชนมหาชนะชัย
4. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านดงมะไฟ
5. กลุ่มอนุรักษ์ป่าบ้านคําแหลม
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กลุ่มอนุรักษ์ ได้จดั ประชุมสมาชิกกลุ่ม ผูน้ าํ กลุ่มเพื่อทบทวนบาทบาทการดําเนินงานของ
กลุ่ม กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มละ 1 วัน โดยมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านดงมะไฟ
และกลุ่ม อ.พ.ช.กุดชุม ดําเนินการประชุมให้ สมาชิกมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ วิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อจํากัดในการดําเนินงาน ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มมีแนวคิดสอดคล้องกันในประเด็นสําคัญ
ดังนี้
1. การอนุรักษ์ป่า/ต้นนํ้า สมาชิกต้องมีจิตสํานึกและปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง ทุกกลุ่มสรุ ป
ตรงกันว่า การประชาสัมพันธ์และการสร้างจิตสํานึกการรักธรรมชาติให้ประชาชน เยาวชน มี
ความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่ การใช้มาตรการชุมชนกํากับชุมชน เป็ นวิธีการที่ควรนํามาใช้อย่าง
เป็ นระบบ ต่อเนื่อง
2. การอนุรักษ์ป่า/ต้นนํ้า เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น
2.1 เป็ นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เพื่อลูกหลานในอนาคต
2.2 สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กบั เยาวชน
2.3 เป็ นการสร้างสมดุลของธรรมชาติ
2.4 เป็ นแหล่งอาหารธรรมชาติ ยาสมุนไพรและแหล่งเรี ยนรู ้สาํ หรับประชาชนในชุมชน
ปัญหาการพัฒนากลุ่มอนุรักษ์ ทีส่ ํ าคัญ คือ
1) การสร้างจิตสํานึกเชิงอนุรักษ์ให้กบั ประชาชนในชุมชน
2) การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและส่ งผลต่อการอนุรักษ์ป่าของพนักงานเจ้าหน้าที่
3) การทําลายธรรมชาติ ของกลุ่มบุคคลที่เข้าไปหาผลประโยชน์จากป่ า/นํ้า
4) ความมักง่ายของผูใ้ ช้ประโยชน์จากป่ า/แม่น้ าํ
5) การกํากับดูแลขององค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่อเนื่อง
การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบัน
กลุ่มอนุรักษ์
มีการประชุมร่ วมกันและตกลงร่ วมกันพัฒนาองค์กร
โดยมี
วัตถุประสงค์สาํ คัญดังนี้
1) พัฒนาความรู ้และเจตคติเชิงอนุรักษ์ให้กบั สมาชิกในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้
สมาชิกมีความตระหนัก มีความรู ้ ทักษะในการขยายเครื อข่ายการอนุรักษ์ให้กบั ประชาชนในชุมชน
2) เพิ่มศักยภาพการควบคุม กํากับของกลุ่ม โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกมีระบบการ
กํากับ ติดตาม ป้ องกันการทําลายธรรมชาติ ให้มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์เชิงอนุรักษ์
3) เพิ่มรายได้ให้กบั สมาชิก โดยการสร้างรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติจากป่ า /
นํ้า ส่ งเสริ มให้สมาชิกบริ หารจัดการการค้าได้ดว้ ยตนเอง
การดําเนินการของกลุ่มอนุรักษ์
1) จัดให้มีกรรมการผูป้ ระสานงานระหว่างกลุ่มอนุรักษ์ กับกลุ่มองค์กรอื่นๆ
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2) กิจกรรมหรื อประเด็นที่มีการเชื่อมโยงระหว่างเครื อข่าย คือ
2.1 การพัฒนาสมาชิกกลุ่มโดยจัดอบรมให้ความรู ้ หลักสู ตรระยะสั้น เกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์ การบัญชี การสร้างอาชีพโดยใช้วตั ถุดิบจากป่ า เห็ดกระป๋ อง แมลงกระป๋ อง การ
เผาถ่านคุณภาพ โดย ขอความอนุเคราะห์ จากวิทยาลัยชุมชนยโสธร สนับสนุนงบประมาณ และ
วิทยากร ตลอดจนการบริ หารจัดการให้มีการอบรม และมีการกําหนดแผนการอบรมหลักสู ตรระยะ
สั้น เช่น การจัดทําบัญชี การเผาถ่านคุณภาพ เป็ นต้น
2.2กิจกรรมเพิ่มเครื อข่ายการอนุรักษ์ โดยการเพิ่มศักยภาพกลุ่มอนุรักษ์ให้กบั
สมาชิก โดยการให้ศึกษาดูงานกลุ่มอื่น สมาชิกที่ประสบผลสําเร็ จ
2.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนสิ นค้า มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ขยายตลาด
2.4 กิจกรรมการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม เช่น การเชื่อมโยงกับกลุ่มการเงินและ
กลุ่มการเกษตร เช่นการจัดทําตะกร้าใส่ ผลิตภัณฑ์จากเห็ด/แมลง เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ นค้า ส่ วนการ
เชื่อมโยงด้านอื่น ยังไม่เป็ นรู ปธรรมเนื่องจากการประสานงานระหว่างกลุ่มค่อนข้างลําบาก
กลุ่มอนุรักษ์

หลักสูตรระยะสั้น
การพัฒนาอาชีพ
การบรรจุภณั ฑ์
การจัดทําบัญชี
การตลาด

วิทยาลัยชุ มชน

หน่ วยงาน

สนับสนุนวิทยากร
ความรู ้/เทคนิคใหม่ๆ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด

1. กลุ่มเกษตรกรเห็ดค้อเหนือ(วนาทิพย์)
2. กลุ่มสหกรณ์สวนป่ าเอกชนมหาชนะชัย
3. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านดงมะไฟ
4. เครื อข่ายองค์กรชุมชนอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่าเพื่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
(อ.พ.ช.กุดชุม)
5. กลุ่มอนุรักษ์ป่าบ้านคําแหลม
ภาพที่ 5.3 รู ปแบบการเชื่อโยงระหว่ างกลุ่ม/องค์ กร หน่ วยงาน
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แนวทางการดําเนินการของกลุ่มอนุรักษ์ ในอนาคต
1) ติดตามผลการดําเนินการเชื่อมโยงของกลุ่ม/องค์กร โดยผูป้ ระสานงานกลุ่มอนุรักษ์กบั
กลุ่ม องค์กร ในลักษณะมีส่วนร่ วม แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพ การพัฒนากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม
การตลาด โดยกําหนดแผนปฏิบตั ิการเชื่อมโยงร่ วมกัน การปรับแผน
2) จัดประชุมผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรเกี่ยวกับความก้าวหน้า ผลการทํางานของกลุ่ม/องค์กร
3) ประสานงานหน่วยงานเพือ่ การพัฒนาจุดด้อยของเครื อข่าย การเชื่อมโยงให้เกิด
ประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน เช่น การอบรมอาชีพ การอบรมพัฒนาสมาชิก
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

การกําหนดรูปแบบการ
เชื่อมโยงกลุ่ม/องค์ กร

การดําเนินการเชื่อมโยง
และพัฒนาเครือข่ าย

การประเมินผลและรายงาน

หน่ วยงานภาครัฐ/ เอกชน ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การปฏิบตั ิตามแผน การประเมิน และการปรับปรุงเพือ่ พัฒนา
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1) ปัจจัยภายนอกที่เกิดจากกลุ่ม/องค์กรประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1) ผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรที่มีความเข้มแข็ง มักจะกําหนดกรอบ แนวคิดการปฏิบตั ิ การมี
ส่ วนร่ วมของสมาชิกที่เป็ นระบบ จึงมีผลต่อการพัฒนาองค์กร จึงต้องมีผนู ้ าํ ที่เข้าใจศักยภาพของ
สมาชิก
1.2) การจะเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มเน้นการศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ สมาชิกกลุ่มอาชีพ
ที่ดาํ เนินการอาชีพผลิตภัณฑ์จากป่ า มีการขยายสู่นอกกลุ่มน้อยมากจะเกิดปัญหาการตลาดตามมา จึง
จําเป็ นต้องพัฒนาความคิดเรื่ องการจัดการแก่สมาชิกกลุ่มอาชีพ
1.3) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การประสานงานเพื่อร่ วมดําเนินกิจกรรมหน่วยงานยัง
ขาดความต่อเนื่อง เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและกระแส การพัฒนาระบบที่ยงั่ ยืนกลุ่มจึง
จําเป็ นต้องเรี ยนรู ้และพัฒนากลุ่มเอง
1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักที่จะสนับสนุน ส่ งเสริ มกลุ่ม
องค์กร ไม่ทวั่ ถึง กลุ่มองค์กรขาดการแสวงหาแหล่งเรี ยนรู ้ และพัฒนาสมาชิก พัฒนาองค์กร ยัง
ทํางานในลักษณะทําเอง ดูกลุ่มตนเอง จนลืมดูองค์ประกอบภายนอก ทําให้ขาดโอกาสในการพัฒนา
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2) ปัจจัยภายใน
2.1) สมาชิกภายในกลุ่ม ขาดความรู ้ ความคิดเชิงสร้างสรรค์นอ้ ย ขาดความโปร่ งใสใน
การบริ หารจัดการ การสร้างอาชีพดําเนินตามกระแส การศึกษาข้อมูลการตลาดมีนอ้ ย การสร้างและ
พัฒนาทักษะด้านนี้ให้กบั สมาชิกจึงมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่
2.2) การบริ หารจัดการของกลุ่มในเรื่ องการตลาด การบัญชี และการออกแบบผลิตภัณฑ์
การบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อเพิม่ มูลค่ามีนอ้ ย สิ นค้าขายไม่หมด ผูซ้ ้ือยังไม่ชาํ ระเงิน ทําให้ขาดแคลนเงินทุน
หมุนเวียน ทําให้สมาชิกกลุ่มขาดความเชื่อมัน่ ในเรื่ องผลตอบแทน การตลาด การบริ หารจัดการ
หลายเรื่ องต้องรอการตัดสิ นใจของผูน้ าํ กลุ่ม/กลุ่มผูน้ าํ ทําให้การทํางานหลายเรื่ องขาดประสิ ทธิภาพ
และไม่ต่อเนื่อง
3) ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความสําเร็จ
3.1) กลุ่มองค์กร/สมาชิกภายในกลุ่ม มีความเข้าใจเรื่ องการบริ หารจัดการ การประสาน
ประโยชน์ระหว่างกลุ่ม เริ่ มมีการเชื่อมโยงเชิงบวกเพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะเริ่ มให้ความสําคัญเรื่ อง
มาตรฐานของผลผลิต มีความคิดที่จะพัฒนาการออกแบบและแปรรู ปผลผลิตตามความต้องการของ
ตลาด
3.2) การเข้ามามีส่วนร่ วมของหน่วยงานภาครัฐ เช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์
จังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิ ชย์จงั หวัดมีการประสานงานเพื่อใช้กลุ่มการเกษตรเป็ นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด และที่สาํ คัญ จังหวัดยโสธรมีวิทยาลัยชุมชนที่สามารถให้การสนับสนุนกลุ่มองค์กร ได้
หลากหลายตามความต้องการของกลุ่ม/องค์กร ทั้งด้านการพัฒนาทักษะอาชีพของสมาชิกองค์กร
การบริ หารจัดการ ด้านงบประมาณในการพัฒนาความสามารถของสมาชิก เช่น การจัดอบบรม
สมาชิกในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค การบัญชี การบริ หารแบบคิวซี เป็ น
ต้น
3.3 ความมัน่ ใจของผูน้ าํ องค์กร/กลุ่ม จากการจัดเวทีประชาคม ถ้าได้รับการพัฒนาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปคลี่คลายปัญหาภายใน
3.4 การขยายและพัฒนาเครื อข่ายการตลาดในชุมชน ขยายจากใกล้ไปไกล น่าจะส่ งผล
ต่อความเข้มแข็งขององค์กร เช่น กลุ่มเห็ดบ้านค้อเหนือ(วนาทิพย์) ต้องมีการปรับปรุ งระบบการ
บริ หารจัดการภายในใหม่ โดยเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ ไม่ใช่แค่ผปู ้ ฏิบตั ิตาม
ภารงานที่ผนู ้ าํ องค์กรกําหนดกรอบทิศทางให้เดิน ถ้าสมาชิกมีส่วนร่ วม กลุ่มสามารถบริ หารจัดการ
เองได้ และมีแนวโน้มการขยายเครื อข่ายเพิม่ ขึ้น
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4) ข้ อสั งเกต
แต่ละกลุ่มมีความโดดเด่นแตกต่างกันในกลุ่มอนุรักษ์ แต่อยูใ่ นพื้นที่หรื อจังหวัดที่มีความ
อุดมสมบูรณ์เลยไม่เห็นความโดดเด่นของตนเอง เช่น
- กลุ่มอนุรักษ์ป่าดงมะไฟ เริ่ มเอาปัญหาป่ าชุมชนเข้าสู่ การแก้ไขปั ญหา โดยผ่านอบต. ซึ่ง
ถ้าทุก อบต. มีการนําปั ญหาเรื่ องการอนุรักษ์ป่าไม้เข้าสู่ระบบงานปกติ จะทําให้มีงบประมาณในการ
ดําเนินงาน ปั ญหาเรื่ องใดที่เกินหน้าที่หรื อความสามารถของ อบต. ก็น่าจะเสนอหน่วยงานที่สูงกว่า
เช่น องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด หรื อสู่แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อการแก้ไขปั ญหาแบบบูรณา
การ จะได้ทาํ ไปพร้อมๆกันทั้งจังหวัด
- ป่ าชุมชนบ้านคําแหลม น่าจะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เพราะเป็ นป่ าประจําหมู่บา้ นอยูใ่ นพื้นที่
คณะกรรมการหมู่บา้ นดูแลรักษาป่ าชุมชนนี้ให้เห็น
สาธารณะของหมู่บา้ นประมาณ 39 ไร่
ปรากฏการณ์ที่แตกต่างจากป่ าชุมชนที่อื่น คือ เป็ นป่ าซับนํ้า ทําให้มีน้ าํ ซับหรื อนํ้าผุด มีน้ าํ ใช้ตลอด
ปี ทั้งการอุปโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง
- กลุ่มอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่าเพื่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม (อ.พ.ช.) อ.กุดชุม มีสมาชิก 9 ชุมชน
มีกลุ่มเยาวชน หมอยาสมุนไพร พระสงฆ์นกั อนุรักษ์ กลุ่มอาชีพเป็ นสมาชิก มีวิธีการทํางานที่
บูรณาการมีสถานีวิทยุชุมชนคลื่น FM 104.02 MHz ที่สามารถทําหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ได้
ทัว่ ถึงเกือบทั้งจังหวัด
- กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ (วนาทิพย์) กลุ่มนี้อยูใ่ นพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่
บริ เวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.เมือง โดยมีสาํ นักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม จังหวัดยโสธร เป็ นองค์กรพี่เลี้ยง พื้นที่ป่าประมาณ 3,000 ไร่ มีการฟื้ นตัวอย่างเห็นได้
ชัด ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน เป็ นแหล่งผลิตเห็ดโคนที่มีชื่อเสี ยง มีโรงงานผลิตเห็ดโคนบรรจุ
ขวดและแมลงบรรจุกระป๋ อง โดยได้รับความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการฝึ กอบรม
การแปรรู ป การบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้มาตรฐาน อย. รับรอง มีหอ้ งเย็นที่สามารถเก็บวัตถุดิบได้มาก มีความ
พร้อมในด้านเครื่ องมือ แต่ตอ้ งพัฒนาด้านการบริ หาร การตลาด เพราะปัจจุบนั มีสินค้าเหลือ ถ้าหาก
เชื่อมโยงเครื อข่ายทั้งจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงก็จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เต็ม
ประสิ ทธิภาพของเครื่ องจักร
เป็ นที่เชื่อมโยงให้ถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ป่าไม้
อีกทั้งมี
กฎระเบียบในการกระจายผลประโยชน์ที่จะกลับคืนป่ าไม้ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาป่ า
- กลุ่มอนุรักษ์สตั ว์น้ าํ ปั จจุบนั ได้มีการกําหนดเขตอภัยทานในแม่น้ าํ ชี บริ เวณหน้าวัด
ศรี ธรรมมาราม เพื่อเป็ นต้นแบบ โดยกําหนดเขตยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อเป็ นเขตอภัยทาน ให้
สัตว์น้ าํ ต่างๆได้หลบซ่อนขยายพันธุ์ ในอนาคตอาจจะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญอีกแห่ งหนึ่งของ
จังหวัด แนวความคิดดังกล่าวควรจะขยายไปตามชุมชนต่างๆที่อยูใ่ กล้แหล่งนํ้า หรื อหมู่บา้ นที่มี
หนองนํ้า โครงการประมงหมู่บา้ นน่าจะกลับคืนมาอีก เพื่อเป็ นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน ตลอด
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ทั้งสระปลาที่อยูใ่ นนา หรื อบ่อขุดดักต่างๆที่มีอยูต่ ามท้องนาควรมีการพัฒนาเป็ นโครงการประมง
ท้องนา เพื่อเป็ นแหล่งผลิตอาหารโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ทาํ นาข้าวอินทรี ย ์ ควรได้รับการสนับสนุน
ก่อน โดยผสมผสานกับแนวคิดดั้งเดิมในอดีตเวลาวิดบ่อปลา หรื อสู บนํ้าจากบ่อปลา จะต้องปล่อย
ปลาหนุ่มสาวอย่างน้อย 1 คู่ เพื่อเลี้ยงผีที่เฝ้ าบ่อปลา จริ งๆคือ เพื่อให้เป็ นพ่อ-แม่พนั ธุต์ ่อไป ตลอดทั้ง
ปลาก้นบ่อซึ่งเป็ นปลาขนาดเล็กควรจะไปปล่อยในแหล่งนํ้าสาธารณะ
หรื อปล่อยกลับลงไป
ขยายพันธุ์ต่อไป
5.4 กลุ่มการเงิน
ความเป็ นมาของเครือข่ ายกลุ่มการเงิน
กลุ่มการเงิน ได้แก่
1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร
2. กลุ่มออมทรัพย์บา้ นสร้างช้าง
กลุ่มการเงิน ได้จดั ประชุมผูน้ าํ กลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เพื่อทบทวนบทบาทการดําเนินงานของ
กลุ่ม กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มละ 1 วัน โดยมีการประชุมให้ สมาชิกมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อจํากัดในการดําเนินงาน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มมีแนวคิด
สอดคล้องกันในประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. การบริ การเงินสําหรับสร้างอาชีพ สมาชิกต้องพัฒนาอาชีพตามความต้องการของตลาด
การเชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรอื่นจึงมีความจําเป็ นและสําคัญยิง่
2. การบริ หารจัดการด้านการเงิน ต้องพิจารณาความเหมาะสม ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์การนําไปใช้ประโยชน์มีความชัดเจนในการเพิ่มรายได้
2.2 งบประมาณที่นาํ ไปใช้ตอ้ งมีการเพิม่ มูลค่า
2.3 ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ ต้องยืดหยุน่ ในการใช้ร่วมกันกับองค์กรอื่น
2.4 เป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั สมาชิกในลักษณะต่อเนื่อง มัน่ คง
ปัญหาการพัฒนากลุ่มการเงิน ทีส่ ํ าคัญ คือ
1) การให้เงินกูก้ บั สมาชิกที่ใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
2) การส่ งใช้เงินกูข้ องสมาชิก
3) การให้สมาชิกกลุ่ม/องค์กรอื่นกูไ้ ปลงทุน
4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกร่ วมกับกลุ่มองค์กรอื่น
5) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั กลุ่ม/องค์กรอื่น
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การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบัน
กลุ่มการเงิน มีการประชุมร่ วมกันและตกลงร่ วมกันพัฒนาองค์กร โดยมี
วัตถุประสงค์สาํ คัญดังนี้
1) พัฒนาความรู ้และให้กบั สมาชิกในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกมีความ
ตระหนัก มีความรู ้ ทักษะในการออมทรัพย์และการขยายอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
2) เพิ่มศักยภาพการควบคุม กํากับของกลุ่ม โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกมีระบบการ
กํากับ ติดตาม การใช้เงินออมทรัพย์ การสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรอื่นในการพัฒนาอาชีพ
3) เพิ่มรายได้ให้กบั สมาชิก โดยการสร้างรายได้จากเงินออมทรัพย์ ทั้งสมาชิก
ดําเนินการด้วยตนเองและการให้กลุ่ม/องค์กรอื่นกูเ้ พื่อพัฒนาชีพ
การดําเนินการของกลุ่มการเงิน
1) จัดให้มีกรรมการผูป้ ระสานงานระหว่างกลุ่มการเงิน กับกลุ่มองค์กรอื่นๆ
2) กิจกรรมหรื อประเด็นที่มีการเชื่อมโยงระหว่างเครื อข่าย คือ
2.1 การพัฒนาสมาชิกกลุ่มโดยจัดอบรมให้ความรู ้ หลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธ์ การบัญชี การสร้างอาชีพ โดย ขอความอนุเคราะห์ จากวิทยาลัยชุมชนยโสธร
สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากร ตลอดจนการบริ หารจัดการให้มีการอบรม และมีการกําหนด
แผนการอบรมหลักสู ตรระยะสั้น เช่น การจัดทําบัญชี การสื่ อสาร เป็ นต้น
2.2 กิจกรรมเพิ่มเครื อข่ายการเงิน โดยการเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม โดยการ
จัดการรับซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม/องค์กรอื่น เช่น ข้าวอินทรี ยป์ ลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม
เกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ(วนาทิพย์) เพื่อจําหน่ายให้กบั สมาชิก
2.3 การปรับปรุ งระเบียบการเงิน เพื่อให้เอื้อต่อกลุ่มองค์กรอื่น เพือ่ เพิ่มรายได้
สมาชิกและส่ งเสริ มอาชีพแก่สมาชิกกลุ่ม/องค์กรอื่น
2.4 กิจกรรมการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม เช่น การเชื่อมโยงกับกลุ่มอนุรักษ์และ
กลุ่มการเกษตร กลุ่มอาชีพ เช่นการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากเห็ด/แมลง ข้าวอินทรี ยป์ ลอดสารพิษ ผ้า
ไหมหมอนขิด เพื่อจําหน่ายให้กบั สมาชิก ส่ วนการเชื่อมโยงด้านการให้กเู้ งินอยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณาเพื่อหาวิธีการส่ งเสริ ม สนับสนุนกลุ่ม/องค์กรอื่น
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กลุ่มการเงิน

หลักสูตรระยะสั้น
การพัฒนาอาชีพ
การสื อสาร
การจัดทําบัญชี
การตลาด

วิทยาลัยชุ มชน

หน่ วยงาน
สนับสนุนวิทยากร
ความรู ้/เทคนิคใหม่ๆ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด

1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร
2. กลุ่มออมทรัพย์บา้ นสร้างช้าง
ภาพที่ 5.4 รู ปแบบการเชื่อมโยงระหว่ างกลุ่ม/องค์ กร หน่ วยงาน
แนวทางการดําเนินการของกลุ่มการเงินในอนาคต
1) ติดตามผลการดําเนินการเชื่อมโยงของกลุ่ม/องค์กร โดยผูป้ ระสานงานกลุ่มการเงินกับ
กลุ่ม/องค์กร ในลักษณะมีส่วนร่ วม แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพ การพัฒนากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม
การตลาด โดยกําหนดแผนปฏิบตั ิการเชื่อมโยงร่ วมกัน การปรับแผน
2) จัดประชุมผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรเกี่ยวกับความก้าวหน้า ผลการทํางานของกลุ่ม/องค์กร
3) ประสานงานหน่วยงานเพือ่ การพัฒนาจุดด้อยของเครื อข่าย การเชื่อมโยงให้เกิด
ประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน เช่น การอบรมอาชีพ การอบรมพัฒนาสมาชิก
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ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

การกําหนดรูปแบบการ
เชื่อมโยงกลุ่ม/องค์ กร

การดําเนินการเชื่อมโยง
และพัฒนาเครือข่ าย

การประเมินผลและรายงาน

หน่ วยงานภาครัฐ/ เอกชน ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การปฏิบตั ิตามแผน การประเมิน และการปรับปรุงเพือ่ พัฒนา
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1) ปัจจัยภายนอกที่เกิดจากกลุ่ม/องค์กรประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1) ผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กรที่มีความเข้มแข็ง แต่กรอบ แนวคิดการดําเนินงาน บริ หารจัดการ
โดยคณะกรรมการ การปรับเปลี่ยนระเบียบ แนวปฏิบตั ิ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่ม/องค์กรอื่น จึงช้า
เพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสมาชิก
1.2) การจะเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มเน้นการศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์ผา่ นกรรมการ
ให้ สมาชิกรับทราบ ปัญหาความไม่เข้าใจของสมาชิกมีมาก จึงจําเป็ นต้องพัฒนาความคิดเรื่ องการ
จัดการแก่สมาชิก
1.3) กลุ่ม/องค์กร ขาดความกระตือรื อร้น ที่จะนําเสนอผลผลิตของกลุ่มอย่างจริ งจัง การ
ดําเนินการเรื่ องนี้ล่าช้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังให้ความสําคัญเรื่ องการประสานประโยชน์ลกั ษณะนี้
น้อย เพราะไม่มีการดําเนินงานลักษณะนี้มาก่อน
2) ปัจจัยภายใน
2.1) สมาชิกภายในกลุ่ม ขาดความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทของสมาชิกในการสนับสนุน
กลุ่ม/องค์กรอื่น และความรู ้เกี่ยวกับ การสร้างอาชีพ
2.2) การบริ หารจัดการของกลุ่มในเรื่ องการตลาด การบัญชี และการขยายภารกิจเพื่อเพิม่
รายได้มีนอ้ ย การบริ หารจัดการต้องรอความเห็นชอบจากสมาชิก ทําให้ขาดโอกาสในการเพิ่ม
รายได้
3) ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความสํ าเร็จ
3.1) กลุ่มองค์กร/สมาชิกภายในกลุ่ม มีความเข้าใจเรื่ องการบริ หารจัดการ การประสาน
ประโยชน์ระหว่างกลุ่ม เริ่ มมีการเชื่อมโยงเชิงบวกเพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะเริ่ มให้ความสําคัญในการ
เชื่อมโยงกับเครื อข่ายกลุ่ม/องค์กรอื่น
3.2) การเข้ามามีส่วนร่ วมของหน่วยงานภาครัฐ เช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์
จังหวัด เกษตรจังหวัด พาณิ ชย์จงั หวัดมีการประสานงานเพื่อใช้กลุ่มการเกษตรเป็ นยุทธศาสตร์ของ
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จังหวัด และที่สาํ คัญ จังหวัดยโสธรมีวิทยาลัยชุมชนที่สามารถให้การสนับสนุนกลุ่มองค์กร ได้
หลากหลายตามความต้องการของกลุ่ม/องค์กร ทั้งด้านการพัฒนาทักษะอาชีพของสมาชิกองค์กร
การบริ หารจัดการ ด้านงบประมาณในการพัฒนาความสามารถของสมาชิก เช่น การจัดอบบรม
สมาชิกใน การบัญชี การใช้ภาษาในการสื่ อสาร เป็ นต้น
3.3 การขยายและพัฒนาเครื อข่ายการตลาดในชุมชน ขยายจากใกล้ไปไกล น่าจะส่ งผล
ต่อความเข้มแข็งขององค์กร คือการประสานกับกลุ่มเห็ดบ้านค้อเหนือ(วนาทิพย์) กลุ่มการเกษตร
บากเรื อและนํ้าอ้อม กลุ่มสตรี ผา้ ไหมบ้านหัวเมือง และกลุ่มสตรี พลังสามัคคีศรี ฐาน เพื่อรับสิ นค้ามา
จําหน่าย ให้กบั สมาชิก ให้สมาชิกมีส่วนช่วยสังคมและได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ และเพื่อให้มีการ
ขยายเครื อข่ายเพิม่ ขึ้น
4) ข้ อสั งเกต
กลุ่มองค์กรการเงินเป็ นกลุ่มที่มีมาก เพราะมีกองทุนเงินล้านทุกหมู่บา้ น มีการบริ หารที่
อาณาเขตอยูภ่ ายในหมู่บา้ น ความมัน่ ใจ ความเชื่อถือต่างๆ อยูใ่ นระดับที่ง่ายต่อการบริ หาร แต่ถา้
มองข้ามหรื อขยายอาณาเขตเรื่ องกฎระเบียบ ความเสี่ ยงต่างๆเริ่ มมีข้ ึน แต่กม็ ีหลายกลุ่มที่จะเป็ น
ตัวอย่างได้ เช่น กลุ่มออมทรัพย์บา้ นสร้างช้าง หรื อ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร จํากัด ที่
จะเป็ นตัวแบบในการบริ หารงานทางการเงิน อีกทั้งกลุ่มโรงพยาบาลยโสธร ที่มีความสนใจเรื่ อง
อาหารเพื่อสุ ขภาพ เช่น ข้าวอินทรี ย ์ หรื อผักปลอดภัย เป็ นต้น

บทที่ 6
ผลการสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ไขปัญหาความยากจน
6.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
ปั ญหาความยากจนเป็ นปัญหาทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ
แต่ปัจจุบนั ตัวชี้วดั ความ
ยากจนใช้เงินเป็ นตัววัดใดมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ตํ่ากว่า 20,000 บาท ถือว่าเป็ นคนจน แต่ในสังคม
ชนบทภาคอีสานมีวฒั นธรรมประเพณี ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาช้านาน
การให้โอกาสคนจนได้
เข้าถึงหรื อได้ใช้ทรัพยากรเป็ นของส่ วนรวมก่อนผูอ้ ื่น เช่น ป่ าชุมชนมีวดั เป็ นที่พ่ งึ สําหรับผูย้ ากไร้
ใครมีลูกไม่มีเงินส่ งเรี ยนก็ให้บวชเรี ยนสอบนักธรรมแล้วเทียบทางโลกเป็ นจบมัธยมศึกษาตอนต้น
หรื อตอนปลาย การช่วยเหลือเกื้อกูลในกลุ่มเครื อญาติหรื อคนจังหวัดเดียวกัน ภาคเดียวกัน หรื อเป็ น
คนไทยด้วยกัน
แต่เมื่อมีการพัฒนาประเทศมากขึ้น ความเจริ ญต่าง ๆ ได้ขยายตัวเข้าสู่ ชนบทอย่างรวดเร็ ว
ความจําเป็ นต้องใช้เงินในการดํารงชีวิตประจําวันมีมากขึ้นตั้งแต่ค่าไฟฟ้ า ค่าเล่าเรี ยนบุตร ค่า
เครื่ องใช้ในครัวเรื อนไม่แน่นอน มีรายได้จากภาคการเกษตรไม่แน่นอน ผลผลิตตกตํ่า เนื่องจาก
ดินฟ้ าอากาศแปรปรวน ราคาสิ นค้าไม่แน่นอน รายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีปัญหาหนี้สิน หลาย
ครัวเรื อนหาทางออกโดยการอพยพแรงงานไปรับจ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศทําให้เกิด
ปั ญหาทางสังคมตามมา การพัฒนากลายเป็ น เศรษฐกิจครัวเรื อนตํ่าลง สังคมมีปัญหา การแก้ไข
ปั ญหาความยากจน จะแก้เฉพาะทางเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยแนวความคิดการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนมาใช้ คือต้องพัฒนาทั้ง 3 ด้านไปพร้อม ๆ กัน คือ
1. ต้นทุนเศรษฐกิจ ทําอย่างไรประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย หาโอกาสให้มี
ช่องทางทํารายได้หรื อเพิ่มมูลค่าสิ นค้าของเกษตรกรให้สูงขึ้นได้
2. ต้นทุนสังคม ทําอย่างไรสังคมจะเกื้อกูลช่วยเหลือกัน ปัญหาทางสังคมลดลง การลด
ปั ญหายาเสพติด การพนัน การดื่มสุ ราต่าง ๆ ทําอย่างไรประชาชนจะเป็ นผูม้ ีสติยดึ มัน่ ในคําสอน
และปฏิบตั ิตามคําสอนของศาสดาของแต่ละศาสนาที่ตนเองยึดมัน่ เพราะทุกศาสนาสอนให้เป็ นคน
ดี สังคมจะมีความสุ ข
3. ด้านสิ่ งแวดล้อม ทําอย่างไรมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม(ดิน นํ้า และป่ าไม้) จะอยูร่ ่ วมกันได้
อย่างมีความสุ ข เพราะสิ่ งแวดล้อมถือเป็ นทุนทางสังคมดั้งเดิมที่บรรพบุรุษได้จดั หาไว้ให้พร้อมกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ ในการบริ หารจัดการให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะจังหวัด
ยโสธรมีพ้นื ที่ป่าชุมชนมากเป็ นอันดับที่ 4 ในภาคอีสาน (10,080 ไร่ ) รองจากมุกดาหาร (15,471 ไร่ )
จังหวัดขอนแก่น (12,749 ไร่ ) และจังหวัดศรี สะเกษ (10,518 ไร่ ) ซึ่งถือว่าเป็ นจุดแข็งของจังหวัดที่
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ต้องรักษาป่ าชุมชนไว้และทําอย่างไรจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้น
กว่าเดิม
ตัวแบบในการสังเคราะห์เครื อข่าย พิจารณาแยกเป็ น 2 ส่ วน คือ ปั จจัยภายนอกที่ท้ งั เป็ น
โอกาสและเป็ นอุปสรรคในการบริ หารจัดการเครื อข่ายคุณค่า
ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

ปั จจัยภายนอก

องค์กร/กลุ่มอาชีพ/สหกรณ์
ชุมชน
หมู่บา้ น ตําบล อําเภอ จังหวัด

ปัญหาคนจนลดลงหรื อหมดไป

ภาพที่ 6.1 กรอบการสั งเคราะห์ เครือข่ าย

ปัจจัยภายนอก
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ปัจจัยภายนอก
1. สภาพภูมิอากาศ
2. สภาพเศรษฐกิจ
3. การเมืองการปกครอง
4. คู่แข่งและการค้า
5. กฎหมาย
6. นโยบายของรัฐบาล
7. นโยบายผูว้ า่ ราชการจังหวัด CEO
ฯลฯ
ปัจจัยภายใน
1. การพัฒนาความรู ้/ทักษะสมาชิกกลุ่ม/ความสามารถบริ หารจัดการ
2. การตลาด
3. การสร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. การบริ หารจัดการเชิงพื้นที่
6. การถ่ายทอดความรู ้ การเชิดชูเครื อข่ายคุณค่า
7. การสร้างโอกาส
8. การเชื่อมโยงเครื อข่าย
6.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ทชี่ ี้ให้ เห็นบทบาทของเครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ปัญหาความยากจน
6.2.1 ปัจจัยภายนอก
ปั จจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อเครื อข่ายคุณค่าทั้งที่เป็ นโอกาสและอุปสรรคต่อการบริ หารจัด
องค์กร ปั จจัยดังกล่าวเครื อข่ายต้องรู ้จกั สร้างเกราะคุม้ กันหรื อสร้างความเข้มแข็งให้รู้เท่าทันหรื อหา
วิธีการป้ องกันต่ออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็ควรจะทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จะเป็ น
โอกาสที่ทาํ ให้กลุ่มองค์กร/สหกรณ์ ได้รับประโยชน์นาํ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาร่ วมพิจารณากับจุด
แข็งขององค์กรกลายเป็ นกลยุทธ์ดาวดวงเด่นขององค์กรได้ ปัจจัยภายนอกดังกล่าวได้แก่
1. สภาพภูมิอากาศ หรื อ สภาพทางกายภาพต่าง ๆ ทั้งของจังหวัดประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้เพราะปัจจุบนั ระบบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวดเร็ วโดยเฉพาะเรื่ องโลกร้อนจะมีผลอย่างไรกับ
กลุ่มเกษตรอินทรี ยจ์ งั หวัดยโสธรการเผาฟาง การเผาไร่ ต่าง ๆ จะมีผลต่อการกีดกันทางการค้า
หรื อไม่ ปัญหาแห้งแล้ง นํ้าท่วมในเขตทุ่งกุลาร้องไห้จะแก้ไขอย่างไร เป็ นต้น
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2. สภาพเศรษฐกิจ ในขณะที่ราคานํ้ามันสู งขึ้น ต้นทุนการผลิตสู งขึ้น ราคาสิ นค้าและค่า
ครองชีพสูงขึ้น เศรษฐกิจตกตํ่า ภาคการเกษตรก็ยงั สามารถเป็ นที่รองรับ แรงงานที่ตกงานหรื อไม่มี
งานทําได้ พฤติกรรมในการบริ โภคของโลกเปลี่ยนไป ที่ตอ้ งการอาหารที่สะอาด อาหารที่ปลอดภัย
โดยเฉพาะอาหารธรรมชาติต่าง ๆ ได้รับความนิยมมากขึ้น ทําอย่างไรข้าวหอมมะลิอินทรี ยข์ อง
จังหวัดยโสธรจะมีความแตกต่างจากข้าวหอมมะลิทวั่ ไป การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาดจะทํา
อย่างไร เครื่ องหมายการค้า การรับรองมาตรฐานสิ นค้าจะทําอย่างไร การโฆษณาการ
ประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผูซ้ ้ือหรื อบริ โภคจะทําอย่างไร เป็ นต้น
3. การเมือง/การปกครอง การเกิดปัญหาการสูร้ บในต่างประเทศ การเมืองภายในประเทศ
จะส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาวยโสธรอย่างไร ความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้านการขยาย
เส้นทางการค้าจากพม่า-ผ่านประเทศไทยจากแม่สอดจังหวัดตาก-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร
ผ่านลาว-ไปเวียดนามลงท่าเรื อดานัง จะมีผลอย่างไรกับชาวจังหวัดยโสธร
การกระจายอํานาจและงบประมาณจากรัฐบาลกลางผ่านองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทั้ง
เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) ซึ่งมีความใกล้ชิด
กับชุมชนมากที่สุด องค์กร/สหกรณ์ จะเข้าไปมีส่วนร่ วมอย่างไรในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็ น
ต้น
4. คู่แข่งและคู่คา้ การดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ต้องพิจารณาคู่แข่งขันและคู่คา้
หรื อลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะในปัจจุบนั อยูใ่ นยุคการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงต้อง
รวดเร็ วถึงจะอยูไ่ ด้
5. กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ ปัจจุบนั มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ มากทั้งที่มีประโยชน์หรื อเป็ นอุปสรรคต่อการบริ หารงาน
6. นโยบายของรัฐบาล รัฐบาลได้กาํ หนดระเบียบวาระแห่งชาติในเรื่ องต่าง ๆ เช่น การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การแก้ไขปัญหาความยากจนต่าง ๆ เป็ นต้น นโยบายหรื อโครงการ
ของรัฐบาล
ได้ให้โอกาสแก่ชุมชนมากโดยเฉพาะโครงการกองทุนเงินล้านบาทแต่ละหมู่บา้ น
เพียงแต่การดําเนินงานรวดเร็วความพร้อมของชุมชนในการบริ หารจัดการกองทุน การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการบริ หารจัดการกองทุน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การใช้เงินให้
คุม้ ค่าและมีประโยชน์การเพิ่มโอกาสในการหาอาชีพ หารายได้ แต่สิ่งที่เห็นชัดเจน คือ ดอกเบี้ย
เงินกูน้ อกระบบลดตํ่าลงจากร้อยละ 5 บาทต่อเดือนเหลือเพียง 1-2 บาทต่อเดือน หมู่บา้ นใดมีการ
บริ หารจัดการเงินดีโดยเฉพาะการพิจารณาการให้เงินกูม้ ีการพิจารณาที่รอบคอบ ปัญหาการค้าง
ชําระหนี้สินจะมีนอ้ ยลงแต่ถา้ ผูบ้ ริ หารไม่ดีผลก็จะตรงกันข้าม
นโยบายรับจํานําข้าวเปลือก รัฐบาลกําหนดราคารับจํานําข้าวจ้าวหอมมะลิไว้ตนั ละ 10,000
บาท ในขณะที่ราคาตลาดประมาณ 8,500 บาท ทําให้สมาชิกสหกรณ์นาํ ข้าวไปเข้าโครงการรับจํานํา
กลุ่มการเกษตรที่มีโรงสี ซ้ือข้าวไม่ได้ หรื อไม่มีขา้ วขาย นโยบายการส่ งเสริ มของรัฐบาลได้
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สนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรมีความพร้อมในด้านวัตถุเครื่ องจักเครื่ องมือต่าง ๆ ซึ่งถ้าไม่
พิจารณาถึงเรื่ องการคุม้ ค่าหรื อการคุม้ ทุนจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่ องเกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ
7. นโยบายของผูว้ า่ ราชการจังหวัด CEO ตามนโยบายของรัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณมา
ให้จงั หวัดแก้ไขปัญหาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกลุ่ม2 ( อุบล
ราชธานี , อํานาจเจริ ญ , ศรี สะเกษ , ยโสธร) เพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของประเทศ ดังนั้นทําอย่างไร กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ จะเข้าถึงแหล่งงบประมาณแหล่งนี้ได้ ถ้ากลุ่ม
มีระบบฐานข้อมูล ความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่ วมถ้าได้งบประมาณสามารถแก้ไขปัญหาได้
เกิดผลผลิตและผลกระทบที่ชดั เจนตรวจสอบได้วดั ผลได้
เพราะปั จจุบนั รัฐบาลมีการติดตาม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ชดั เจน เป็ นต้น
นโยบายจังหวัดเคลื่อนที่หรื อการที่ภาคราชการรวมตัวกันหลายหน่วยงานเข้าไปหา
ประชาชนถึงในพื้นที่ เหมือนกับร้านค้าหรื อบริ ษทั เข้าไปหาลูกค้าถึงหมู่บา้ นทําให้ทราบว่าอะไรคือ
สิ่ งที่ประชาชนต้องการ อะไรคือปัญหา อะไรคือสิ่ งที่ภาคราชการต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความ
พอใจแก่ประชาชน แต่การจัดจังหวัดเคลื่อนที่บ่อย ๆ ทําไม่ได้ ดังการนั้นการรวมตัวของกลุ่มและ
องค์กรต่าง ๆ แล้วส่ งข้อมูลให้จงั หวัดรับทราบจะเป็ นช่องทางหนึ่งที่จะทําให้การพัฒนามีส่วนร่ วม
จากภาคประชาชน
6.2.2 ปัจจัยภายใน
1) ด้ านการพัฒนาความรู้/ความสามารถในการบริหารจัดการ
การพัฒนาความรู ้และทักษะแก่สมาชิกคณะกรรมการดําเนินงานต่างๆ กลุ่ม/องค์กรต่างๆ
การดําเนินการของกลุ่ม/องค์กร ด้านอาชีพ ด้านบทบาทที่เกี่ยวข้องและเป็ นทักษะการทํางาน มีการ
พัฒนาการเชื่อมโยง คือ
- การพัฒนาสมาชิกให้มีทกั ษะด้านอาชีพ เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์ การจัดทําหมอน
ขวานผ้าขิด การเผาถ่านคุณภาพ การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร ซึ่งเป็ นหลักสู ตรระยะสั้นที่จดั โดย
วิทยาลัยชุมชนยโสธร มีสมาชิกกลุ่ม/องค์กรต่างๆ บางส่ วนสมัครเข้ารับอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
- การพัฒนาความรู ้ทกั ษะอาชีพ กลุ่ม/องค์กร มีการส่ งเสริ มให้สมาชิกเข้ารับการอบรมและ
พัฒนาตนเองกับทั้งจากหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีการอบรม เช่น การจัดอบรมด้านอาชีพของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยียโสธร
- เพิ่มความรู ้ทกั ษะ ความสามารถของคณะกรรมการฝ่ ายดําเนินงานให้เป็ นมืออาชีพมากขึ้น
เพราะต้องแข่งขันกับธุรกิจอื่น ต้องปรับตัวเข้าหาสมาชิกถึงครัวเรื อน ไม่ใช่รอสมาชิกมาหา
สรุ ปแล้ว การพัฒนาความรู ้ทกั ษะแก่สมาชิก ทุกกลุ่มมีการดําเนินการมากน้อย ขึ้นอยูก่ บั
ศักยภาพของกลุ่ม และขึ้นอยูก่ บั หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ที่จดั ให้มีการพัฒนาสมาชิกกลุ่ม องค์กร
อาชีพ และเป็ นที่น่ายินดีที่จงั หวัดยโสธร มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนยโสธรขึ้น โดยวิทยาลัยชุมชน
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แห่ งนี้มีปรัชญาการจัดการศึกษา โดยชุมชนเพื่อชุมชน กลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ เป็ นองค์กรที่มี
ความเข้มแข็งถือเป็ นกลุ่มผูน้ าํ ของแต่ละชุมชน ซึ่งสามารถใช้บทบาทของวิทยาลัยชุมชนยโสธร
พัฒนาความรู ้ ทักษะให้กบั สมาชิกได้ท้ งั ด้านพัฒนาอาชีพ พัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น การ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน องค์กร
2) การตลาด
- การเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุ่ม/องค์การด้านการวัตถุดิบเพื่อการผลิต กลุ่มการเกษตรมี
การซื้อขายปุ๋ ยชีวภาพ/ปุ๋ ยอินทรี ยส์ าํ หรับใช้ใส่ นาข้าวอินทรี ย ์ การซื้อปุ๋ ยคอก/แกลบ เพื่อผลิตปุ๋ ย
อินทรี ย ์ ระหว่างกลุ่ม/องค์กร กลุ่มอาชีพ มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานในการแสวงหาตลาดเพื่อ
จําหน่ายสิ นค้า เช่น ผลิตภัณฑ์หมอนขิด จากกลุ่มแม่บา้ นพลังสามัคคีศรี ฐาน การจําหน่ายผ้าไหม
จากกลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง
-การเชื่อมโยงพื้นที่จาํ หน่ายสิ นค้า หลายกลุ่มมีการเชื่อมโยงโดยการจําหน่ายและรับซื้อ
ผลผลิตจากกลุ่ม/องค์กรที่มีคุณภาพสิ นค้าที่ดา้ นมาตรฐานเดียวกัน เช่น กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ
กลุ่มเกษตรกรนํ้าอ้อม กลุ่มเกษตรกรทํานาดงแคนใหญ่ มีการนําข้าวอินทรี ยม์ าจําหน่ายร่ วมกัน โดย
การจัดการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถือว่าเป็ นการยอมรับมาตรฐานการเกษตร และการพัฒนารู ปแบบ
การค้าเพื่อการพัฒนา ซึ่งถ้ารวมกลุ่มกันได้อย่างมัน่ คง น่าจะเป็ นผลดีในด้านการต่อรองเรื่ อง
การตลาด ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่ม/องค์กร การเสนอขายเมล็ดพันธุ์ขา้ วของสหกรณ์
การเกษตรป่ าติ้วแก่กลุ่ม/องค์กรการเกษตร
การขยายพื้นที่การปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
คุณภาพ เป็ นการเชื่อมโยงที่สร้างความรู ้ ความตระหนักให้แก่สมาชิกเกษตรกรที่ดาํ เนินการ เป็ นการ
ขยายเครื อข่ายระบบการเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิจริ ง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมัน่ ในระดับที่ยงั่ ยืน กลุ่มองค์
เริ่ มเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ขา้ วเพื่อเพิม่ ผลผลิต ซึ่งเป็ นผลดีต่อเกษตรกรในระยะ
ยาว
ส่ วนกลุ่มอาชีพและกลุ่มอนุรักษ์มีการเชื่อมโยงด้านการตลาด
ในเบื้องต้นเป็ นการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงาน ภาครัฐที่ส่งเสริ มการตลาด พานิชย์จงั หวัด จัดให้มีการจําหน่ายสิ นค้า OTOP
ให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มอนุรักษ์ นําผลผลิตมาจําหน่าย เช่น ผ้าไหมกลุ่มสตรี บา้ นหัวเมือง ตะกร้า
พลาสติกกลุ่มสตรี แม่บา้ กุดแห่ หมอนขวานผ้าขิด จากกลุ่มแม่บา้ นพลังสามัคคีบา้ นศรี ฐาน
ผลิตภัณฑ์จากเห็ดและแมลงกลุ่มวนาทิพย์ ต.ค้อเหนือ และยังเป็ นการเปิ ดตลาดให้สมาชิกกลุ่ม/
องค์กรอาชีพมาเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยอาศัยการประชาสัมพันธ์ผา่ นเครื อข่ายวิทยุชุมชน ซึ่ง
ในกลุ่มเครื อข่ายมีกลุ่ม อ.พ.ช. อําเภอกุดชุม มีสถานีวิทยุชุมชนคลื่น FM 104.02 MHz อาจกล่าวได้
ว่าเมื่อมีเวทีให้เล่น ผูเ้ ล่นย่อมมีโอกาสพัฒนาฝี มือเพิ่มขึ้น
สรุ ปแล้ว การเชื่อมโยงด้านการตลาด กลุ่ม/องค์กรมีการหาตลาดเอง และหน่วยงาน
ภาครัฐจัดเวทีตลาดให้
แต่อย่างไรก็ตามทุกกลุ่มสรุ ปปั ญหาตรงกันประเด็นหนึ่งผลผลิตที่กลุ่ม/
องค์กรผลิตได้ ประชาชน ชุมชนจังหวัดยโสธรเอง กับไม่ได้ใช้สินค้าหรื อผลผลิตจากกลุ่ม/องค์กร
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ในจังหวัด ทําให้เกิดแนวคิดด้านการตลาดใหม่วา่ ควรสร้างตลาดท้องถิ่นให้เกิดการยอมรับและขยาย
ไปตามพื้นที่ต่างๆ น่าจะเป็ นการสร้างตลาดที่ยงั่ ยืน และสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูผ้ ลิตสิ นค้า โดย
เห็นได้ชดั จากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เริ่ มสนใจและต้องการ
สิ นค้าหรื อผลผลิตจากกลุ่มอาชีพมาจําหน่ายให้กบั สมาชิก โดยจะนําสิ นค้ามาวางจําหน่ายที่สหกรณ์
ร้านค้าของสหกรณ์ ซึ่งกลุ่มการเงินได้มีการประสานงานกับกลุ่มอาชีพแล้ว เพื่อดําเนินการในเรื่ องนี้
3) ด้ านการสร้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืนของกลุ่ม/องค์ กรและสหกรณ์
- การเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุ่ม/องค์หลังการพัฒนาเครื อข่าย กลุ่ม/องค์กรได้เสนอตัวแทน
ของแต่ละกลุ่มองค์กร เพือ่ ประสานงานให้เกิดความร่ วมมือในทุกด้าน เพื่อร่ วมกันวิเคราะห์และ
เสนอแผนการพัฒนาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดการเคลื่อนไหวเชิงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับโอกาสและบริ บทในแต่ละช่วง ตามนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการ
เสนอหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้พ้นื ฐานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวล
และ
วิทยาลัยชุมชนยโสธรได้จดั หลักสูตร เพือ่ พัฒนาสมาชิกกลุ่มเกษตรกรนํ้าอ้อม อําเภอค้อวัง และมี
การวางแผนการดําเนินการลักษณะนี้อีกหลายโครงการ
- การปรับโครงสร้างการบริ หาร จัดการภายในกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ หลังกลุ่ม/องค์กร
และสหกรณ์มีการจัดเวทีประชาคมสมาชิก ผูน้ าํ มีการเรี ยนรู ้กระบวนการพัฒนากลุ่มองค์กร จากทีม
วิจยั ทําให้ผนู ้ าํ กลุ่มเกิดแนวคิดในการพัฒนากลุ่ม/องค์กรให้เกิดความมัน่ คง ยัง่ ยืน โดยทุกกลุ่มเริ่ ม
เห็นความสําคัญขององค์กรภายใน โดยต่างมีการเริ่ มปรับการบริ หารจัดการภายใน เช่น กลุ่มอนุรักษ์
มีการกําหนดแนวทางการอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์ตน้ นํ้าลําธาร โดยกลุ่มชุมชนป่ าดงมะไฟมีการกําหนด
เป็ นข้อบัญญัติขององค์การบริ หารส่ วนตําบล มีการกําหนดเขตป่ าชุมชนที่ดูแลโดยชุมชนในพื้นที่
นั้น การกําหนดเขตอภัยทานพันธุ์ปลา โดยมีการริ เริ่ มกิจกรรมปล่อยปลาและกําหนดเขตอภัยทาน
สัตว์น้ าํ ที่บริ เวณแม่น้ าํ ชี ใกล้วดั ศรี ธรรมมาราม ร่ วมกับชุมชน เทศบาลเมืองยโสธรและหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน โดยการนําของหลวงตาพวง พระสงฆ์ที่เป็ นที่เคารพศรัทธาของประชาชนในเขต
จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง เป็ นตัวอย่างกิจกรรมสร้างเจตคติเพื่อความยัง่ ยืนในเชิง
อนุรักษ์
4) การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เนื่องจากกลุ่มคนจนจะได้อาศัยหาอยูห่ ากิน
หรื อถ้ามีมากพอก็จะเป็ นแหล่งผลิตรายได้
ให้แก่กลุ่มคนจนได้ เพราะคนจนนั้นปัญหาอย่างหนึ่งคือไม่มีที่ทาํ กิน แก่ชราลูกหลานไม่อยูจ่ ะได้
พึ่งธรรมชาติ และเป็ นองค์ความรู ้ในการจัดการชุมชนตั้งแต่อดีต และเป็ นภูมิคุม้ กันดั้งเดิมของสังคม
การจัดการทรัพยากรจะเชื่อมโยงกันทั้งป่ าไม้ ที่ดิน แหล่งนํ้า และคน โดยจังหวัดยโสธรมีตวั อย่าง
ให้เห็นชัดเจนอย่างเมื่อป่ าอุดมสมบูรณ์ ที่ดินอยูใ่ กล้ป่าก็อุดมสมบูรณ์เพราะได้รับอินทรี ยวัตถุที่ไหล
มากับนํ้าจากป่ า โรค แมลง ที่จะลงมานาข้าวก็มีนอ้ ย แม่น้ าํ จากป่ าไหลลงแม่น้ าํ ก็นาํ ตะกอนที่อุดม
สมบูรณ์ลงแม่น้ าํ ไปด้วยทําให้ในนํ้ามีแพลงตอนเป็ นอาหารสัตว์น้ าํ กลายเป็ นวงจรห่วงโซ่อาหารได้
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อีกทั้งในปัจจุบนั มีการปรับปรุ งบํารุ งดิน โดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อไถกลบเป็ นปุ๋ ยพืชสด
เช่น ถัว่ พร้า ซึ่งปั จจุบนั มีการปลูกมาในกลุ่มสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ อีกทั้งมีการขยาย
การเลี้ยงวัว-ควายกันมากขึ้น จนมีคาํ พูดว่ามีโรงงานปุ๋ ยเป็ นของตนเอง เช่น เลี้ยงวัว 7 ตัว ทํานา 20
ไร่ ไม่ตอ้ งซื้อปุ๋ ยเคมี แต่ผลผลิตข้าวได้ผลดี การลดการใช้สารเคมี การใช้สารชีวภาพ การทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน การพึ่งตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง
5) การบริหารจัดการเชิงพืน้ ที่
ทั้งนี้เพราะในแต่ละพื้นที่ปัญหาและเงื่อนไขต่างกัน ซึ่งในปั จจุบนั รัฐบาลได้สนับสนุนและ
การกระจายอํานาจและงบประมาณสู่ พ้นื ที่มากขึ้น โดยเฉพาะปัจจุบนั องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
หรื อ อบต. มีบทบาทมากขึ้น ตลอดทั้งงบประมาณจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดแบบบูรณาการหรื อผูว้ า่
CEO สามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ได้รวดเร็ ว ทั้งนี้องค์กรชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตอ้ งมี
ความพร้อมในเรื่ องฐานข้อมูล แนวทางแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทั้งนี้เพราะในการจัดทําแผนงานโครงการ
ต่างๆ ปั จจุบนั ภาคประชาชนจะมีส่วนร่ วมมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาเชิงพื้นที่น้ นั นั้นต้องเป็ นแบบบูรณา
การ แก้ไขปัญหาทั้งระบบและแก้ไขไปพร้อมๆกัน เช่น เรื่ องการปลูกข้าว ก็ไม่ได้พิจารณาเรื่ อง
ผลผลิตข้าวเท่านั้น แต่มองทั้งระบบการทํานา ทําอย่างไรผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้น คุณภาพข้าวได้
มาตรฐาน เกษตรกรมีตน้ ทุนการผลิตลดลง ครอบครัวเกษตรกรมีความสุ ข การลดปัญหาเรื่ อง
รายจ่ายที่ไม่ก่อประโยชน์ เช่น การพนัน การดื่มสุ รา การสูบบุหรี่ เป็ นต้น
6) การถ่ ายทอดความรู้ การเชิดชู เครือข่ ายคุณค่ า
ผลจากการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ หรื อกลุ่มเกษตรกรต่างๆมีปัญหาเหมือนกัน เช่น
ผลิตสิ นค้าได้ ขายไม่ได้ ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน สมาชิกมีแต่รอรับผลประโยชน์ แต่ไม่ได้คิดที่
จะให้อะไรกับกลุ่ม แต่กม็ ีหลายกลุ่มที่บริ หารงานประสบผลสําเร็ จทั้งการทําธุรกิจสหกรณ์ หรื อการ
จัดการกลุ่มต่างๆ ภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ป่าไม้ หมอยาสมุนไพร หมอนวดจับเส้น
ช่างทอผ้า ช่างจักสานต่างๆ แต่ขาดการถอดบทเรี ยน การถ่ายทอดความรู ้ หรื อการจัดการความรู ้ ซึ่ง
น่าจะเป็ นทรัพย์สินที่จบั ต้องไม่ได้ แต่มีมลู ค่าอย่างมากในแต่ละท้องถิ่นควรร่ วมมือกับสถานศึกษา
และองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในการจัดการเรื่ องดังกล่าวก่อนที่องค์ความรู ้เหล่านี้จะหายไป
7) การสร้ างโอกาส
ควรมีการสร้างโอกาสในเรื่ องต่างๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การเรี ยนรู ้ การตลาด การ
สื่ อสาร ความเชื่อมโยงกับกลุ่มภายนอกต่างๆ โดยทางราชการให้การสนับสนุนและควรมีการจัดเวที
ภาคประชาชนในระดับจังหวัดอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง เพื่อเกษตรกรจะได้นาํ เสนอปั ญหาต่างๆให้ภาค
ราชการได้ทราบ จะได้หาทางป้ องกันและแก้ไขได้รวดเร็ วขึ้น
8) การเชื่อมโยงเครือข่ าย
เป็ นเรื่ องจําเป็ นที่ตอ้ งเชื่อมโยงเครื อข่ายซึ่งอาจเป็ นทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเดียวกัน หรื อกลุ่มอาชีพที่สนับสนุนพึ่งพากัน ตลอดทั้งหน่วยงานของภาค
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ราชการที่เป็ นองค์กรพี่เลี้ยงต่างๆ ทั้งนี้เพราะเมื่อขนาดของกิจการใหญ่ข้ ึน การพึ่งพาตลาดภายนอก
มีความจําเป็ น เพราะต้องบริ หารจัดการกลุ่มองค์กรหรื อสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อลดต้นทุน
การผลิต สามารถแข่งขันในธุรกิจได้ คงปฏิเสธไม่ได้วา่ การดําเนินงานของกลุ่มหรื อสหกรณ์เป็ น
การดําเนินธุรกิจอย่างหนึ่ง

การเกษตร

การเกษตร
การเงิน

การเกษตร

การเกษตร

อาชีพ
อาชีพ

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง

การเงิน

อาชีพ
อาชีพ
อาชีพ

ภาพที่ 6.2 รูปแบบการเชื่อมโยงภายกลุ่ม/องค์ กร

กลุ่มอนุรักษ์
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กลุ่มการเกษตร
วิทยาลัยชมชน

กลุ่มอาชีพ

หน่วยงานรัฐ

ผู้ประสานงาน

กลุ่มการเงิน

กลุ่มอนุรักษ์

การพัฒนาความรู ้/ทักษะสมาชิก
การสนับสนุนด้านปัจจัย/พัฒนากลุ่ม
การรับซื้อผลผลิต/การจําหน่าย

การแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ/สิ นค้า
การบริ หาร/จัดการ การตลาด
การขยายเครื อข่าย/การประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 6.3 รู ปแบบการเชื่อมโยงระหว่ างกลุ่ม/องค์ กร หน่ วยงาน
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6.3 ผลทีจ่ ะเกิดแก่ ชุมชน
ในปัจจุบนั ทุกหมู่บา้ นมีองค์กรหรื อกลุ่มการรวมตัวของประชาชนเพื่อทํากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เช่น กองทุนหมู่บา้ น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกลุ่มทางสังคม เช่น กลุ่มฌาปนกิจ
กรรมการหมู่บา้ น กรรมการวัดหรื อกรรมการโรงเรี ยน เป็ นต้น เมื่อกลุ่มต่างๆเหล่านี้มีความเข้มแข็ง
การบริ หารจัดการกลุ่มเพื่อประโยชน์ต่อส่ วนรวมมีการกระจายผลประโยชน์ การบริ หารงานแบบมี
ส่ วนร่ วมตรวจสอบได้ ชุมชนย่อมจะเข้มแข็ง เพราะกลุ่มต่างๆเมื่อประกอบกิจกรรมทางธุรกิจมีผล
กําไร จะมีกฎเกณฑ์ในการจัดสรรกําไร มีการกําหนดระเบียบ แต่จะมีขอ้ หนึ่งคือ การจัดสรรกําไร
เพื่อสวัสดิการสังคมของชุมชน
6.4 การแก้ ไขปัญหาความยากจน
เป็ นปัญหาที่ไม่ได้แก้ไขง่ายๆ เพราะจากการวิจยั ในพื้นที่จะได้มีการตั้งคําถามว่า
- เขายอมรับหรื อไม่วา่ เขาเป็ นคนจน เพราะว่าบางคน เขาพอใจที่จะอยูอ่ ย่างนั้น แม้วา่ จะมี
รายได้ที่เป็ นตัวเงินน้อย แต่มีความสุ ขตามอัตภาพ ได้อยูก่ บั บ้าน หาอาหารธรรมชาติกินได้ มี
สิ่ งแวดล้อมที่ดี เป็ นต้น
- เขาจนเพราะอะไร ความจนเกิดจากเหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น ไม่มีที่ทาํ กิน มีบุตรมาก มี
โรคประจําตัว เกิดภัยธรรมชาติ หนี้สินที่ตกทอดมาเป็ นมรดก ติดการพนัน หรื อส่ งลูกเรี ยน
- เขามีความสามารถในการทําอะไร เพราะบางครั้งมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาส
- ใครจะเป็ นผูช้ ่วยเหลือ เช่น ญาติพี่นอ้ ง อบต. หรื อ จังหวัด เป็ นต้น นอกจากนี้รัฐบาลยังมี
โครงการรัฐ สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
การศึกษาภาคบังคับ 12 ปี เป็ นต้น
เครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ไขปั ญหาความยากจนนั้น เป็ นความมุ่งหวังหรื อเป้ าหมายใน
การดําเนินงาน เครื อข่ายคุณค่านั้นเป็ นการวางแผนร่ วมกันของกลุ่ม องค์กรธุรกิจ หรื อหน่วยงาน
ต่างๆที่มีแนวคิดอย่างเดียวกันที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของสมาชิก
เพิ่มขีดความสามารถของการ
ดําเนินงาน กลุ่ม องค์กรตนเอง แต่ถา้ กลุ่ม องค์กรต่างๆแยกกันทํา ก็จะก่อให้เกิดปัญหาความไม่มี
ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน ต้นทุนการผลิตสูง การทํางานล่าช้า ผลิตสิ นค้าไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาด การทํางานซํ้าซ้อน หรื อในที่สุด ไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้ในที่สุด แต่เนื่องจาก
เครื อข่ายทางคุณค่าที่เป็ นสหกรณ์หรื อกลุ่มองค์กรต่างๆในเขตพื้นที่จงั หวัดยโสธร เป็ นเครื อข่ายที่
หลายมิติ การดําเนินธุรกิจไม่ได้มุ่งหวังกําไรและความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นหลักเท่านั้น แต่เป็ น
เครื อข่ายคุณค่าที่เกี่ยวข้องกันทั้งเครื อข่ายกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ เครื อข่ายสนับสนุนทั้งทางราชการ
และภาคเอกชน เครื อข่ายนักวิชาการต่างๆที่จะสนับสนุน ถ้าพิจารณาให้ลึกลงไป เปรี ยบเสมือนการ
บริ หารจัดการสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วและสิ่ งที่ควรจะทําเพิ่มเติม แต่ยงั ขาดการมองลึกลงไปถึงทุนเดิมของ
สังคมหรื อชุมชน ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งมีบทบาทในการกําหนดการดําเนินชีวิตของประชาชน ทั้งนี้เพราะในอดีต
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เมื่อจํานวนประชากรยังไม่มาก การดํารงชีวิตของประชาชนในด้านการผลิตเน้นเพื่อการบริ โภคเป็ น
หลัก การดํารงชีพต่างๆพึ่งพาธรรมชาติส่วนมาก เมื่อมีการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น การรับรู ้
ข่าวสาร การมีเครื่ องอํานวยความสะดวกต่างๆได้เข้าสู่พ้นื ที่ชนบทมากขึ้น ความจําเป็ นที่ตอ้ งทําการ
ผลิตเพื่อการค้ามีความจําเป็ นมากขึ้น เมื่อทําการผลิตแล้วรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ปัญหาหนี้สิน
ต่างๆก็ตามมา การอพยพแรงงาน การย้ายถิ่น การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดทั้งการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆขาดการอนุรักษ์หรื อรักษาไว้ซ่ ึงทรัพยากรให้มีใช้ตลอดไป การบริ หาร
จัดการเชิงระบบลดน้อยลงทั้งภาคราชการและประชาชน เช่น การทํานา ในอดีตใช้แรงงานควาย
หรื อกระบือในการเตรี ยมแปลงนาหรื อไถนา มีการเก็บฟางข้าวไว้เป็ นอาหารวัว-ควาย มูลวัว-ควาย
มีการเก็บและนําไปใช้ในแปลงนา มีการเก็บรักษาที่สาธารณะไว้เป็ นที่ทาํ เลเลี้ยงสัตว์ เมื่อปริ มาณ
วัว-ควาย เกินฝูง (เกินความสามารถในการเลี้ยง) หรื อมีความจําเป็ นต้องการใช้เงินก็ขายวัว-ควาย
ออก ไม่ตอ้ งไปกูเ้ งินใคร ระบบการทํานาก็สามารถอยูไ่ ด้และพึ่งพาอาศัย สนับสนุนซึ่งกันและกัน
ได้ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีทาํ การเกษตรใหม่ มีการใช้รถไถนาเดินตาม การใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆ ยา
ปราบศัตรู พืชต่างๆเข้ามาใช้ในการทํานา กลายเป็ นการแยกส่วน ต้องพึ่งพิงตลาด ซึ่งเกษตรกร
ควบคุมไม่ได้ เกษตรกรที่ทาํ นาบางส่ วนเปลี่ยนสถานภาพเป็ น “ผูจ้ ดั การนา” เกือบทุกอย่างจ้างและ
ซื้อเพื่อให้การทํานาเสร็ จเร็ ว ปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะ ปัญหาเรื่ องหนี้สิน ปั ญหาความ
ยากจน กระแสการพัฒนาต้องกลับไปมองเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็ นเรื่ องเดิมที่เป็ น “วิถีชีวิต
ของเกษตรกรไทย” อันเป็ นการหล่อหลอมมุมมองหรื อเหตุการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่ งแวดล้อม ที่เป็ นบริ บทที่สาํ คัญในแต่ละชุมชน ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายคุณค่าที่
เหมาะสมของแต่ละชุมชน
ดังนั้น ในการสังเคราะห์เครื อข่ายคุณค่าในพื้นที่จงั หวัดยโสธร จึงมีการเพิ่มบทบาทของ
กลุ่มเครื อข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเข้าไปด้วยกับกลุ่มองค์กรการผลิต กลุ่มองค์กร
การเงิน และกลุ่มองค์กรด้านอาชีพต่างๆ ทั้งนี้เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมต่างๆที่คง
เหลืออยูใ่ นปัจจุบนั นั้น เป็ นผลจากการบริ หารจัดการของบรรพบุรุษในรุ่ นที่ผา่ นมา ถ้ามีเหลือมากก็
แสดงว่าทรัพยากรนั้นมีความสําคัญ จึงมีการวางแผน มีการบริ หารจัดการที่สอดคล้องกับเงื่อนไข
ของสังคมนั้นๆ เช่น การจัดการป่ าดอนปู่ ตา หรื อชุมชนต่างๆที่มีมากในจังหวัดยโสธร ได้กลายเป็ น
แหล่งผลิตอาหารประจําหมู่บา้ นและเป็ นแหล่งหาเห็ดป่ าที่มีราคาสูง เช่น เห็ดโคน ราคาที่เกษตรกร
ขายประมาณกิโลกรัมละ 180-200 บาท แต่ถา้ เป็ นราคาที่ตลาดสดประมาณกิโลกรัมละ 220-250
บาท นอกจากนั้นยังมีอาหารธรรมชาติ (ที่ปลอดจากสารเคมีต่างๆ) เช่น ไข่มดแดง แมง และแมลง
ต่างๆ ตลอดทั้งผักป่ าต่างๆ สมุนไพร อีกทั้งเป็ นทรัพย์สินที่มีคุณค่าที่ยงั ไม่ได้ประเมินมูลค่าต่างๆอีก
มากมาย โดยเฉพาะเป็ นพื้นที่ที่ใช้ในการเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการของชุมชน การถ่ายทอดภูมิปัญญา
การจัดการทางสังคม การออกกฎระเบียบต่างๆ อีกทั้งบางแห่งยังมีสถานภาพเป็ นป่ าชุ่มนํ้า จังหวัด
ยโสธรมีพ้นื ที่ป่าชุมชนมากเป็ นอันดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในขณะที่เป็ นจังหวัดที่มี
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ประชากรประมาณ 530,000 คน จึงน่าจะนําจุดแข็งที่มีพ้นื ที่ป่าชุมชนมากนี้ เป็ นตัวขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดได้ เพราะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน นํ้า ป่ าไม้) และ
คนจะต้องมีความสอดคล้องกัน
ผลกระทบของเครื อข่ายคุณค่าที่มีต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน
เนื่องจากผลของการสร้างเครื อข่ายคุณค่าต่างๆทั้งที่เป็ นเครื อข่ายภายในกลุ่มองค์กรทั้ง 4
กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มการผลิต กลุ่มองค์กรการเงิน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แล้วยังมีการสร้างเครื อข่ายนอกกลุ่มที่เป็ นองค์กรที่จะหนุนเสริ ม สนับสนุนและเกื้อกูล เช่น
โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการหรื อผูว้ า่ CEO วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธร ที่สามารถจัด
หลักสู ตรฝึ กอบรมให้ความรู ้ตามความต้องการของชุมชนได้ หรื อ สถาบันวิชาการ ส่วนราชการและ
เอกชนต่างๆที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวนั้นคิดในเชิงปริ มาณว่าเป็ นมูลค่า
เท่าไรในปั จจุบนั ยังไม่สามารถคํานวณเป็ นมูลค่าได้
แต่ถา้ มีการศึกษาเฉพาะและมีระยะเวลาใน
การศึกษาพอสมควรน่าจะหาคําตอบได้ แต่ในเชิงพรรณนานั้นพอสรุ ปผลกระทบดังกล่าวได้ดงั นี้
1) การลดรายจ่าย ครัวเรื อนที่ยากจนหรื อครัวเรื อนของกลุ่มองค์กร สหกรณ์ต่างๆ จะทํา
ให้เกิดการลดรายจ่ายด้านต่างๆ เช่น
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งนี้เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ กลุ่มทางการเงิน
จะตํ่ากว่าอัตราดอกเบี้ยนอกสถาบัน เช่นกูจ้ ากนายทุนเงินกูป้ ระมาณร้อยละ 3-5 บาทต่อเดือน แต่กู้
จากสหกรณ์ประมาณร้อยละ 9 บาทต่อปี
- การลดค่าปุ๋ ยเคมี ถ้าสมาชิกเป็ นสมาชิกกลุ่มการผลิตข้าว กลุ่มสมาชิกมีการ
แนะนําส่ งเสริ มการปรับปรุ งบํารุ งดินโดยการปลูกพืชบํารุ งดิน เช่น การปลูกถัว่ พร้าก่อนทํานา การ
ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก หรื อปุ๋ ยอินทรี ย ์ การไถกลบตอซัง ทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น การใช้
ปุ๋ ยเคมีนอ้ ยลงแต่ผลผลิตมากกว่าเดิม เป็ นต้น
- การลดค่าขนส่ งปัจจัยการผลิต กลุ่มอาชีพที่ทาํ ปุ๋ ยหมักหรื อปุ๋ ยอินทรี ย ์ ซึ่งเดิมต้อง
ซื้อปุ๋ ยคอกจากต่างจังหวัด เช่น จังหวัดชัยภูมิ แต่เมื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มปศุสตั ว์ภายในจังหวัดยโสธร
ค่าขนส่ งก็จะตํ่าลง เช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพทําหมอนขิด ซึ่งเดิมต้องซื้อนุ่นใหม่และนุ่นเก่าจาก
ต่างจังหวัด เมื่อกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรมีการปลูกนุ่น ต้นไผ่ ต้นยางนาเสริ มในเขตพื้นที่ป่าชุมชน
รายได้จาดการขายฝักนุ่น ขายต้นไผ่ หรื อขายนํ้ายางจากต้นยางนา ก็จะเป็ นรายได้ของชุมชน ใน
ขณะเดียวกัน กลุ่มอาชีพที่ซ้ือนุ่นก็ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการไปซื้อนุ่นไกล อีกทั้งสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งและค่าเสี ยเวลาต่างๆได้
- การลดค่าอาหาร โดยเฉพาะเกษตรกรหรื อประชาชนทัว่ ไปที่อยูใ่ กล้ป่าชุมชน
หรื อแหล่งนํ้าสาธารณะต่างๆที่ช่วยกันดูแลรักษา สามารถที่จะหาอาหารธรรมชาติกินได้ เป็ นอาหาร
ที่ปลอดสารเคมีเจือปน อีกทั้งสด คุณค่าทางอาหารสูง ทําให้ลดค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารลงได้มาก

114
- การลดค่าใช้จ่ายในการบริ หารงาน โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรต่างๆ หรื อกลุ่ม
เกษตรกรต่างๆที่ทางราชการได้ให้การช่วยเหลือ จัดหาอุปกรณ์ต่างๆให้ เช่น เครื่ องจักรกลต่างๆ
เครื่ องปรับปรุ งคุณภาพเมล็ดพันธุ์ โรงสี ขา้ ว เครื่ องคัดแยกคุณภาพเมล็ดข้าว โรงงานทําปุ๋ ยอินทรี ย ์
ห้องเย็นเก็บผลผลิตการเกษตร ลานตากเมล็ดพันธุ์ โกดังเก็บสิ นค้าต่างๆ เป็ นต้น ล้วนแต่มีปัญหา
การบริ หารงานไม่เต็มประสิ ทธิภาพการทํางาน ทําให้ตน้ ทุนต่อหน่วยในการผลิตสูง เกิดปั ญหา
ต้นทุนจม และเกิดการเสี ยโอกาสของการที่จะนํางบประมาณที่จะไปทําโครงการอื่นที่มีความจําเป็ น
จึงจําเป็ นที่จะต้องเร่ งการเพิม่ การใช้ประโยชน์ในอุปกรณ์น้ นั เช่น เครื่ องปรับปรุ งคุณภาพ เมล็ด
พันธุ์ขา้ วของสหกรณ์การเกษตรอําเภอป่ าติ้ว จํากัด ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิได้ประมาณปี ละ
200 ตัน แต่กจ็ าํ หน่ายได้ 58 ตัน ในขณะเดียวกันกําลังการผลิตของเครื่ องปรับปรุ งเมล็ดพันธุ์น้ นั
ควรผลิตไม่ต่าํ กว่าปี ละ 500 ตัน ดังนั้นจึงเห็นได้วา่ มีท้ งั ปัญหาการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
หอมมะลิในขณะเดียวกัน จังหวัดยโสธรมีเป้ าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิประมาณปี ละ
80,000 ไร่ ความต้องการเมล็ดพันธุ์กไ็ ม่น่าตํ่ากว่าปี ละ 800 ตัน ดังนั้นปัญหาจึงอยูท่ ี่การบริ หาร
จัดการควรทําอย่างไร จึงจะเกิดเครื อข่ายคุณค่าหรื อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain
management : SCM) ระหว่างกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรที่ปลูกข้าวหอมมะลิ กับ สหกรณ์
การเกษตรอําเภอป่ าติ้ว จํากัด หรื อ สหกรณ์การเกษตรอําเภอกุดชุมจํากัด ซึ่งมีเครื่ องปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพและคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิ เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพราะถ้าเกษตรกร
เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ขา้ วอย่างน้อยทุก 3 ปี ผลผลิตข้าวต่อไร่ กจ็ ะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 และ
คุณภาพของเมล็ดข้าวก็จะดีข้ นึ
ปัญหาเรื่ องข้าวกลายพันธุ์หรื อข้าวท้องไข่จะน้อยลง ราคาที่
ดังนั้นการร่ วมกันวางแผนจัดการเรื่ องเมล็ดพันธุ์ขา้ วนั้นจะช่วยให้
เกษตรกรขายได้จะสู งขึ้น
เกษตรกรลดรายจ่ายในขณะเดียวกันก็เพิ่มรายได้ เช่นเดียวกับสหกรณ์การเกษตร ต้นทุนการผลิตก็
จะตํ่าลง เป็ นต้น
- การลดค่าใช้จ่ายในหมวดที่ไม่เพิ่มศักยภาพการผลิตเช่น ค่าสุ รา ค่าการพนัน หรื อ
หมวดบันเทิงต่างๆตลอดทั้งเครื่ องอํานวยความสะดวกที่เกินความจําเป็ น และหมวดอาหารต่างๆได้
เมื่อชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความเกื้อกูล ครอบครัวมีความอบอุ่น ทุกครอบครัวมีเหตุผล แข่งกันทํา
ความดี ช่วยกันลดปั ญหา ป้ องกันปัญหาในชุมชน รายจ่ายในหมวดที่ไม่จาํ เป็ นต่างๆก็จะลดลง
2) การเพิ่มรายได้
เมื่อชุมชนมีความเข้มแข็ง การเกิดเครื อข่ายคุณค่าของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ต่างๆที่
มีเป้ าหมายเดียวกัน วางแผนงานร่ วมกัน ให้กระบวนการทํางานสอดรับสนับสนุนส่ งเสริ มกัน ทําให้
ต้นทุนในการผลิตลดลง สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ รายได้ที่เกิดขึ้นมีการกระจายอย่างเป็ นธรรมทั้ง
ระบบ ทั้งสมาชิกกลุ่มองค์กร สหกรณ์ และชุมชน เช่น
- การเก็บผลผลิตจากป่ าชุมชน ขายเป็ นรายได้ เช่น เห็ดโคน ไข่มดแดง แมลง แมง
ต่างๆ เมื่อมีการบริ หารจัดการป่ าไม้อย่างดี
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- การหาปลาในแหล่งนํ้าสาธารณะต่างๆ เมื่อมีการกําหนดเขตอภัยทานรักษาพันธุ์
สัตว์น้ าํ การเข้มงวดเรื่ องการห้ามจับสัตว์น้ าํ ในฤดูวางไข่ สัตว์น้ าํ มีโอกาสที่จะมีขนาดใหญ่ข้ ึน
นํ้าหนักต่อตัวมากขึ้น รายได้จากการจับสัตว์น้ าํ ก็จะมากขึ้น และเป็ นจุดแข็งที่จงั หวัดยโสธรมีแหล่ง
นํ้าหลายสายไหลผ่าน ปัญหาอยูท่ ี่จะบริ หารจัดการอย่างไร เช่น เกี่ยวกับเรื่ องพื้นที่ป่าชุมชน
- การขายผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิ เมื่อ
เกษตรกรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ขา้ วทุก 3 ปี หรื อเปลี่ยนทุกปี ยิง่ จะดี เพราะเมล็ดพันธุ์ขา้ วจะเขนาดตา
มาตรฐาน ยาวไม่ต่าํ กว่า 7 มม. ขาวใส ไม่มีปัญหาข้าวท้องไข่ เกษตรกรก็จะขายข้าวได้ในราคาที่สูง
กว่าปกติ อีกทั้งเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ ราคาข้าวที่เกษตรขายได้จะสูงกว่าข้าวหอม
มะลิปกติ แต่ถึงอย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ผลิตสิ นค้าเกษตรนั้น ปัจจุบนั ต้องให้ความสําคัญเรื่ อง
คุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะสิ นค้าที่ส่งออกต่างประเทศ ต้องคํานึงถึงทั้งเงื่อนไขการนําเข้าของ
ประเทศนั้นๆมาเป็ นข้อมูลในการวางแผนการผลิตด้วย
- เมื่อกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ได้เข้าฝึ กอบรม พัฒนาความรู ้ ความสามารถในการ
บริ หารจัดการ แก้ไขปั ญหาที่กลุ่มตนเองพบอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะทําให้
ลดความสุ ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่างๆ ตลอดทั้งการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการผลิต เพิ่มคุณภาพของ
สิ นค้าต่างๆ รายได้ของกลุ่มองค์กร หรื อสหกรณ์ต่างๆน่าจะเพิ่มขึ้น เพราะมีการวางแผนที่ชดั เจน
เป็ นต้น
3) การขยายโอกาส
เมื่อกลุ่ม องค์กร สหกรณ์มีการสร้างเครื อข่ายคุณค่าแล้ว การบริ หารจัดการเริ่ มเป็ น
ธุรกิจ แต่การจัดสรรผลประโยชน์แบบสหกรณ์ทาํ ให้เกิดโอกาสที่จะขยายตลาด และเพิ่มจํานวนผูท้ ี่
จะเข้ามาร่ วมเครื อข่ายคุณค่า ทั้งเรื่ อง แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ศึกษาดูงาน ฝึ กงาน ฝึ กอบรม การถ่ายทอด
ความรู ้ จนถึงการทําธุรกิจร่ วมกัน เป็ นการช่วยกันลดปัญหาของตนเอง เสริ มจุดแข็งของกลุ่ม
แนวความคิดของกลุ่มเริ่ มมองเป็ นภาพรวมไม่แยกส่ วนเหมือนในอดีต เริ่ มมองเป็ นจังหวัด แบ่งงาน
กันทําตามความถนัดแล้วกลับมารวมกันในเครื อข่าย เพือ่ ลดต้นทุน ลดการทํางานซํ้าซ้อน สะดวก
รวดเร็ ว ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ แข่งขันได้ในธุรกิจ เช่น
- เมื่อสหกรณ์การเกษตรอําเภอป่ าติ้วจํากัด และสหกรณ์การเกษตรอําเภอกุดชุม
จํากัด ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิจาํ หน่ายได้อย่างทัว่ ถึง โอกาสที่เกษตรกรจะได้ใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
หอมมะลิที่มีคุณภาพดีกม็ ีมาก ท้ายที่สุดผลผลิตต่อไร่ ของการผลิตข้าวหอมมะลิจงั หวัดยโสธรก็จะ
สูงขึ้น ราคาที่เกษตรกรขายได้กจ็ ะสู งขึ้น
- เมื่อสหกรณ์สวนป่ าเอกชนจังหวัดยโสธรจํากัด หรื อป่ าชุมชนแต่ละแห่งรักษา
พื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่ และปลูกป่ าเศรษฐกิจเพิ่มโดยเฉพาะต้นนุ่น ต้นไผ่ ต้นมะขามเปรี้ ยว ต้นยางนา
และต้นไม้พนั ธุ์พืชอื่น เพิม่ เติมในพื้นที่สาธารณะทั้งป่ าชุมชน วัด โรงเรี ยน สถานที่ราชการ ตาม
ข้างถนน ริ มแหล่งนํ้าต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่ าเศรษฐกิจหรื อป่ าใช้สอยทั้งของส่ วนรวมและ

116
ของส่ วนตัว เพื่อประโยชน์ท้ งั ระบบนิเวศน์วิทยา และเพื่อนําไม้ไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
เช่น ต้นนุ่น นําผลนุ่นไปยัดหมอนขิด ไม้ไผ่นาํ ไปจักสาน ต้นยางนา นํานํ้ามันยางไปใช้ทาํ เครื่ องจัก
สาน เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัย มะขามเก็บผลขายเป็ นรายได้ต่างๆ อีก
ทั้งผลพลอยได้จากป่ า เช่น ลูกยางนา นําไปเพาะกล้าต้นยางนาขาย เปลือกไม้ต่างๆนําไปทําสี
ธรรมชาติยอ้ มผ้าฝ้ ายและผ้าไหม เป็ นต้น
- เมื่อมีการปลูกข้าว ผลพลอยได้โดยเฉพาะฟางข้าวนําไปเลี้ยงโค-กระบือ ซึ่ง
จํานวนมากขึ้น มีการปลูกหญ้ากินนีสีม่วงกันมากเกือบทุกหลังคาเรื อนที่เลี้ยงโคเนื้อ แกลบ รําข้าว
จากโรงสี ขา้ วในหมู่บา้ นถูกนํามาใช้ในการเลี้ยงโค-กระบือ แกลบนํามาใส่ คอกโค-กระบือ เพื่อลด
ความชื้นในคอกสัตว์ปล่อยไว้ 1-2 เดือนกลายเป็ นปุ๋ ยหมัก นําไปใส่นาข้าว แปลงปลูกหม่อน สวน
ไม้ผลต่างๆ ทําให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ปัญหาการเผาฟางในนาข้าวลดลง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเรื่ อง
โลกร้อนลงได้ อีกทั้งคุณภาพดินนาก็จะฟื้ นชีวิตขึ้นมา เป็ นต้น
- เมื่อเกษตรกรทํานาการเกษตรแบบปลอดสารพิษ เช่น การปลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรี ย ์ สภาพสิ่ งแวดล้อมในแปลงนาข้าวเริ่ มดี สิ่ งมีชีวิตต่างๆอยูร่ ่ วมกันได้ในนาข้าว ในนาข้าวมี
ต้นข้าว มีปลา กบ เขียด อึ่งอ่าง กุง้ และสัตว์น้ าํ อื่นกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต เป็ นระบบ
เศรษฐกิจที่พ่ งึ ตนเองเป็ นเศรษฐกิจที่พอเพียง เกี่ยวข้าวเสร็ จ วิดบ่อปลาที่อยูใ่ นนาข้าว ส่ วนหนึ่งขาย
โดยเฉพาะปลาดุก ปลาช่อน ส่ วนหนึ่งแบ่งญาติพี่นอ้ ง ส่ วนหนึ่งแปรรู ปไว้บริ โภคในอนาคต เช่น
ทําปลาร้า ปลารมควัน ปลาตากแห้ง อีกส่ วนหนึ่งปล่อยกลับคืนลงบ่อปลา อย่างน้อยปลาหนุ่มสาว 1
คู่ เพื่อเป็ นการเลี้ยงผีบ่อปลาตามความเชื่อในอดีต ซึ่งความจริ งเป็ นอุบายในการขยายพันธุ์ปลาให้มี
ในฤดูกาลต่อไป ทําให้เกิดการลดรายจ่ายค่าอาหาร เพิ่มรายได้ของครัวเรื อน เสริ มความเข้มแข็งของ
ชุมชน ความช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เพราะทุกคนรู ้จกั ให้ก่อนที่จะเป็ นผูร้ ับ สังคม
นั้นก็จะเป็ นสุ ข เป็ นต้น

บทที่ 7
สรุปผลวิจยั และข้ อเสนอแนะ
การดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการสหกรณ์ ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วม การดําเนินการวิจยั มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตามบริ บท เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันให้
มากที่สุดสําหรับกลุ่มเป้ าหมายที่กาํ หนด สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
7.1 การดําเนินงานตามแบบแผนการวิจัย
การดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วม การดําเนินการวิจยั มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตามบริ บท เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันให้
มากที่สุดสําหรับกลุ่มเป้ าหมายที่กาํ หนด การดําเนินการวิจยั โดยภาพรวม พบว่า ดําเนินการตาม
ได้แผนการวิจยั ที่กาํ หนด ร้อยละ 80 ของแผนการดําเนินการวิจยั แยกเป็ นประเด็นสําคัญ ดังนี้
1) กลุ่มเป้ าหมายการวิจยั เดิม เช่น กลุ่มการเกษตร กลุ่มการเงิน/ออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ และ
สหกรณ์การเกษตร เมื่อดําเนินการวิจยั กลุ่มเป้ าหมายบางกลุ่ม เช่น กลุ่มสหกรณ์การเกษตร มีระบบ
การดําเนินงานที่มีรูปแบบชัดเจน มีการเชื่อมโยงและเรี ยนรู ้ร่วมกันในเรื่ องการบริ หารจัดการ การ
ออมทรัพย์ การขยายกลุ่ม ใช้ระบบราชการในการบริ หารจัดการ ต่างจากกลุ่มอื่นเช่นกลุ่มการเกษตร
กลุ่มอาชีพ กลุ่มการเงิน ที่มีพ้นื ฐานมาจากการรวมกลุ่มตามความต้องการเพื่อพัฒนาองค์กร บริ หาร
จัดการโดยองค์กร กลุ่มหลังจึงสามารถเชื่อมโยงและพัฒนาเครื อข่ายร่ วมกันได้ง่าย และการ
ดําเนินงานของกลุ่มองค์กรเหล่านี้ มีการเคลื่อนไหวตามนโยบายของจังหวัด มุ่งเน้นด้านอาชีพและ
การเกษตรสอดคล้องกับอาชีพหลักของประชาชนในชุมชนเป็ นส่ วนใหญ่
จึงเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ที่
สามารถพัฒนาได้ และมีการเพิ่มกลุ่มอนุรักษ์ ซึ่งเป็ นจุดเด่นของจังหวัดยโสธร ที่มีพ้นื ที่ป่าอุดม
สมบูรณ์มาก และหน่วยงาน องค์กรชุมชนเริ่ มเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ สามารถนําทรัพยากร
จากป่ ามาสร้างอาชีพได้ เช่น กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ด (วนาทิพย์) บ้านคํานํ้าสร้าง ตําบลค้อเหนือ มี
การนําเห็ดธรรมชาติ แมลง ที่หาได้ตามฤดูกาล มาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิม่ มูลค่าการตลาด เพิ่มรายได้
ให้กบั สมาชิก
2) เป้ าหมายด้านเวลา พบว่า มีความคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่กาํ หนด แต่การยืดหยุน่ ด้าน
เวลาก็เป็ นประโยชน์มาก เพราะการปรับเปลี่ยนเวลาของทีมวิจยั
เป็ นการปรับเปลี่ยนเพือ่ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ กล่าวได้วา่ แม้ปรับเปลี่ยนเวลาแต่ผลการ
ดําเนินงาน ก็บรรลุตามเป้ าหมายที่กาํ หนด กลุ่ม/องค์กร เกิดการเรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาตนเอง มีการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายทั้งภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มตามความพร้อมและความต้องการของกลุ่ม การ
ประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มเป็ นไปในทิศทางบวก ทําให้เกิดแผนการพัฒนาของกลุ่ม เช่น
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กลุ่มเครือข่ ายอนุรักษ์ ธรรมชาติจงั หวัดยโสธร
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติจงั หวัดยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) กลุ่มอนุรักษ์ป่าดงมะไฟ อําเภอทรายมูล
2) กลุ่มสหกรณ์สวนป่ าเอกชนจังหวัดยโสธร จํากัด อําเภอมหาชนะชัย
3) กลุ่มอนุรักษ์ป่าบ้านคําแหลม อําเภอคําเขื่อนแก้ว
4) กลุ่มอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่าเพื่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม อําเภอกุดชุม (อ.พ.ช.)
5) กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบ้านค้อเหนือ(วนาทิพย์) อําเภอเมืองยโสธร
กลุ่มเครื อข่ายอนุรักษ์ มีการดําเนินพัฒนาเครื อข่าย โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการเครื อข่าย
ดังนี้
นายเยีย่ ม ศรี ตะชัย
ประธานกรรมการ
นายเกษียร ทองรักษา
รองประธานกรรมการ
นายคํา คําสุ ข
รองประธาน
ผูน้ าํ กลุ่มที่กลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน กรรมการ
นายสานิต มาตขาว
กรรมการและเลขานุการ
นางสุ บนั พลจันทร์งาม
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กิจกรรม/โครงการ ทีก่ ลุ่มมีแผนดําเนินการ
1) โครงการกําหนดแนวเขตป่ าชุมชน
2) โครงการเตรี ยมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
3) โครงการปลูกป่ าและดูแลรักษาป่ าเพิ่มเติม
4) โครงการกําหนดเขตอภัยทานสัตว์น้ าํ และป่ า
5) โครงการเลี้ยงปลาเพื่อแปรรู ปอาหาร
6) โครงการปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการการผลิตและการตลาด (วนาทิพย์ ค้อเหนือ)
7) โครงการขยายตลาดอาหารธรรมชาติในชุมชน
8) โครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุชุมชน
กลุ่มเครือข่ ายการเกษตรจังหวัดยโสธร
กลุ่มการเกษตรจังหวัดยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ ยืนนํ้าอ้อม
2) กลุ่มเกษตรกรรมทํานาดงแคนใหญ่
3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรี ยไ์ ทยเจริ ญเลิงนกทา
4) กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ
5) สหกรณ์การเกษตรป่ าติ้ว
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กลุ่มเครื อข่ายการเกษตร มีการดําเนินพัฒนาเครื อข่าย โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการเครื อข่าย ดังนี้
นายสุ วรรณ สิ มมา
ประธานกรรมการ
นายบุญสอน ทองลือ
รองประธานกรรมการ
นายบุญกว้าง บุญปอง
รองประธาน
ผูน้ าํ กลุ่มที่กลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน
กรรมการ
นายอรรถเดช อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม/โครงการ ทีก่ ลุ่มมีแผนดําเนินการ
1) โครงการขยายพื้นที่ปลูกพันธุ์ขา้ วเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
2) โครงการพัฒนาความรู ้/ทักษะการปลูกข้าวอินทรี ย/์ การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ก่สมาชิก
3) โครงการขยายการตลาดข้าวอินทรี ย ์
4) โครงการปลูกพืชเสริ มเพื่อบํารุ งดินในนาข้าว
5) โครงการอบรมสมาชิกเกี่ยวกับการแยกเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
6) โครงการไถกลบตอซังข้าว
กลุ่มเครือข่ ายอาชีพจังหวัดยโสธร
กลุ่มเครื อข่ายอาชีพจังหวัดยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง
2) กลุ่มสตรี จกั สานตะกร้าพลาสติก บ้านกุดแห่
3) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านคําก้าว
4) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรศรี ฐานพลังสามัคคี
กลุ่มเครื อข่ายอาชีพ มีการดําเนินพัฒนาเครื อข่าย โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการเครื อข่าย
ดังนี้
นางทิพย์พาภรณ์ แสงเพชร
ประธานกรรมการ
นางสุ พฒั น์ โคตรพันธ์
รองประธานกรรมการ
นางจํารัส พระภาค
รองประธาน
ผูน้ าํ กลุ่มที่กลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน กรรมการ
นางสาวปณิ ศา เมืองหงษ์
กรรมการและเลขานุการ
นางคารม สัมฤทธิ์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กิจกรรม/โครงการ ทีก่ ลุ่มมีแผนดําเนินการ
1) โครงการอบรมทักษะการผลิตงานอาชีพกลุ่ม
2) โครงการสร้างเครื อข่ายการตลาด
3) โครงการจัดหาเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต
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4) โครงการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) โครงการประชาสัมพันธ์ผลผลิตด้านอาชีพชุมชน
กลุ่มเครือข่ ายการเงินจังหวัดยโสธร
กลุ่มเครื อข่ายการเงินจังหวัดยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านสร้างช้าง อําเภอทรายมูล
กลุ่มเครื อข่ายการเงิน มีการดําเนินพัฒนาเครื อข่าย โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการเครื อข่าย
ดังนี้
นายแสวง ศรี วนั คํา
ประธานกรรมการ
นายวุฒิชยั คุรุภณ
ั ฑ์
รองประธานกรรมการ
นายจร ศรี วเิ ศษ
รองประธาน
ผูน้ าํ กลุ่มที่กลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน กรรมการ
นางนงลักษณ์ คํามูลนา
กรรมการและเลขานุการ
นายวิเชียร เวฬุวนารักษ์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กิจกรรม/โครงการ ทีก่ ลุ่มมีแผนดําเนินการ
1) โครงการอบรมการเงิน การบัญชีสมาชิก
2) โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการ
3) โครงการปรับปรุ งพื้นที่การเกษตรสมาชิกกลุ่ม
4) โครงการการตลาดผลผลิตชุมชนเพื่อสมาชิก
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คณะกรรมการเครือข่ ายระดับจังหวัด
จากการประชุมประธานของแต่ละกลุ่มเครื อข่าย และได้มีการคัดเลือกและการเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังนี้
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
หน่ วยงาน
อําเภอ
ตําแหน่ ง
1 นายเยีย่ ม ศรี ตะชัย
สหกรณ์สวนป่ าเอกชน จังหวัด มหาชนะชัย ประธานกรรมการ
ยโสธร จํากัด
2 นายแสวง ศรี วนั คํา
กลุ่มออมทรัพย์ไผ่สร้างช้าง
ทรายมูล
รองประธาน
กรรมการ
3 นางบัวไข่ ทัง่ ทอง
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรคําก้าว
กุดชุม
กรรมการ
4 นางสุ พฒั น์ โคตรพันธ์
กลุ่มสตรี จกั สานพลาสติกกุดแห่ เลิงนกทา
กรรมการ
5 นายบุญสอน ทองลือ
กลุ่มเกษตรกรทํานาดงแคนใหญ่ คําเขื่อนแก้ว กรรมการ
6 นายบุญกว้าง บุญปอง
กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรี ยไ์ ทย เลิงนกทา
กรรมการ
เจริ ญ-เลิงนกทา จํากัด
7 นายอรรถเดช อิศรางกูรฯ กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ
มหาชนะชัย กรรมการ
8 นายเกษียร ทองรักษา
ป่ าชุมชนดงมะไฟ
ทรายมูล
กรรมการ
9 นายคํา คําสุ่ ม
ป่ าชุมนบ้านคําแหลม
คําเขื่อนแก้ว กรรมการ
10 นายวุฒิชยั ครุ ภณ
ั ฑ์
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล เมือง
กรรมการ
ยโสธร
11 นายบัวผัน เศษสุ วรรณ์
กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ เมือง
กรรมการ
(วนาทิพย์ )
12 นางปราณี จันทร์เหลือง กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรศรี ฐานพลัง ป่ าติ้ว
กรรมการ
สามัคคี
13 นายพันธ์ ผาผง
สหกรณ์การเกษตรอําเภอป่ าติ้ว ป่ าติ้ว
กรรมการ
จํากัด
14 นายสถิต มาตขาว
กลุ่มอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่าเพื่อชีวิต กุดชุม
กรรมการ
และสิ่ งแวดล้อม (อพช.)
15 นายสุ วรรณ สิ มมา
กลุ่มเกษตรกรยัง่ ยืนตําบลนํ้าอ้อม ค้อวัง
กรรมการ
และเลขานุการ
16 นางละมัย โพธิ์ภาษิต
กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมหัวเมือง
มหาชนะชัย กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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ซึ่งการร่ วมกันคิดโครงการต่างๆนั้น มีการคิดงบประมาณเบื้องต้น แต่ถึงอย่างไรจากการ
ประชุมก็ได้ให้เห็นถึงพัฒนาการของกลุ่มองค์กรต่างๆ ซึ่งเริ่ มต้นจากต่างกลุ่มต่างทํา ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น เมื่อผ่านการเข้าร่ วมประชุมหลายๆครั้งจนมองเห็นความสําคัญร่ วมกัน กล้าแสดงออก
บางกลุ่มพร้อมที่จะเป็ นผูน้ าํ ในสิ่ งที่กลุ่มตนเองมีความชํานาญ เครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การ
ช่วยเหลือกันเกิดขึ้น ข้อมูลข่าวสารต่างๆเริ่ มชัดเจนขึ้น
สิ่ งที่กลุ่มสมาชิกเป็ นห่วงคือ ทําอย่างไรกลุ่มเครื อข่ายจะมีความถาวร บทบาทหน้าที่และ
งบประมาณที่จะสนับสนุนจะมาจากไหน
อีกทั้งปรากฏว่าในที่ประชุมมีผปู ้ ระสานงาน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) ได้ร่วมสังเกตการณ์เพื่อที่จะเสนอให้มีการรับรองสถานภาพขององค์กรชุมชน เพื่อจะได้
สามารถของบประมาณสนับสนุนได้โดยตรง บางกลุ่มมีแนวคิดที่จะใช้งบประมาณของ อบต. ซึ่งทํา
ให้เริ่ มมองเห็นการบูรณาการทางความคิดต่างๆ
ในการประชุม มีขอ้ เสนอหลายอย่างที่น่าจะพัฒนาเป็ นหลักสูตรการฝึ กอบรม ได้ดงั นี้
- หลักสู ตรการจัดการที่พกั แรม Home Stay
- หลักสู ตรการผลิตข้าวอินทรี ย ์
- หลักสูตรการจัดการป่ าชุมชน
- หลักสู ตรการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
- หลักสู ตรการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
- หลักสู ตรการผลิตปุ๋ ยพืชสด
- หลักสู ตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วชุมชน
- หลักสู ตรการจัดทําบัญชีของกลุ่ม
- หลักสู ตรการบริ หารกองทุนหมู่บา้ น
- หลักสู ตรการเพาะพันธุ์สตั ว์น้ าํ
- หลักสูตรการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
- หลักสู ตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
- หลักสู ตรการแปรรู ปอาหาร (เช่น ปลาส้ม ) เป็ นต้น
โดยองค์กรที่จะเชื่อมโยงคือ วิทยาลัยชุมชนยโสธร ซึ่งหลักสู ตรดังกล่าวสอดคล้องกับ
ภารกิจและหน้าที่ของวิทยาลัยฯ
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7.2 ปัญหา อุปสรรคการวิจัย
ปัญหา/อุปสรรคทีมวิจัย
1) ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับสภาพของกลุ่ม/องค์กร สหกรณ์ ของนักวิจยั ทีมวิจยั ควรมีสมาชิก
ในทีมวิจยั ที่เป็ นสมาชิกหรื อเกี่ยวของกับ กลุ่ม/องค์กร สหกรณ์
2) การประสานงานกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการวิจยั เพราะ
พนักงานภาครัฐ ต้องปฏิบตั ิงานตามสายบังคับบัญชา
3) เวลาการปฏิบตั ิงานของทีมวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการ การปฏิบตั ิหน้าที่ภาคสนามจึง
ต้องใช้เวลานอกราชการเป็ นส่ วนใหญ่ การประสานงานกับกลุ่มองค์กรบางจุดจึงไม่เป็ นไปตาม
แผนงาน
7.3 ปัจจัยแวดล้อมทีส่ ่ งผลต่ อการดําเนินการวิจัย
1) ระยะเวลาในการวิจยั สั้นเพียง 1 ปี ทําให้การทํางานได้ไม่ต่อเนื่องและเห็นผลชัดเจน
2) การส่ งต่อผลการวิจยั เพื่อพัฒนาต่อ ให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีผลระยะสั้น เพราะ
ธรรมชาติของหน่วยงานราชการมักปฏิบตั ิงานตามนโยบาย กระแสนิยมในแต่ละช่วง การสนับสนุน
ปั จจัยจึงไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม/องค์กร
3) การส่ งเสริ ม สนับสนุนของหน่วยงาน ในการกระตุน้ ด้านการตลาด การลงทุนและการ
พัฒนา สมาชิกกลุ่ม/องค์กร อาจไม่ต่อเนื่อง ทําให้โอกาสการพัฒนาหยุดชะงัก
4) วัฒนธรรมของชุมชนที่มกั ชอบทําอะไรตามอย่าง จะเป็ นผลต่อปริ มาณการตลาด
หน่วยงานต้องสร้างความเข้าใจในเรื่ องนี้แก่สมาชิกกลุ่ม/องค์กร
5) หน่วยงานราชการที่เป็ นหน่วยงานสนับสนุนมีงานประจํามาก ทําให้การเชื่อมประสาน
ต่างๆไม่ต่อเนื่อง
7.4 ประโยชน์ จากการวิจัย
ประโยชน์ ต่อทีมวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ทีมวิจยั ส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิราชการ
ด้านการศึกษา การวิจยั ครั้งนี้ จึงเกิดประโยชน์ ต่อนักวิจยั ดังนี้
1) ได้ประยุกต์ความรู ้ดา้ นการศึกษา กับการพัฒนาสังคม เพื่อพัฒนาชุมชน
2) ได้ฝึกทักษะกระบวนการวิจยั ภาคสนาม ซึ่งเป็ นการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
3) ได้รูปแบบ /วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
4) ได้ประเด็นปั ญหาการวิจยั ทางสังคมศาสตร์หลายประการ
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5) เกิดความตระหนักต่อการพัฒนาชุมชน ในบทบาทการมีส่วนร่ วมเพือ่ การพัฒนา
ร่ วมกันกับหน่วยงาน ชุมชน เชิงบูรณาการ
องค์ ความรู้ด้านการวิจัย
1) บุคคลทุกระดับสามารถดําเนินการวิจยั ได้ ถ้าบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
2) ได้รูปแบบการพัฒนาชุมชนและสามารถประยุกต์ใช้กบั งานที่ปฏิบตั ิได้
3) องค์กรที่เข้มแข็งต้องเกิดจากความต้องการและบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม
4) แบบแผนการวิจยั ยืดหยุน่ ตั้งแต่การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลต้องมีความตรง
(Validity) การยืนยันข้อมูลจากผูเ้ กี่ยวข้อง เป็ นสิ่ งจําเป็ นในการวิจยั เชิงคุณภาพ
7.5 ข้ อเสนอแนะ
การปรับปรุ งกระบวนการวิจยั
1) ความต่อเนื่องของการทํางาน ทั้งนี้เพราะช่วงที่เขียนรายงานนําเสนอผลงาน รออนุมตั ิ
งบประมาณในแต่ละงวดทําให้งานในพื้นที่ชะงัก
2) ทีมนักวิจยั ควรมีนกั วิจยั ที่สามารถเข้าพื้นที่ทาํ งานชุมชนได้ตลอด เพือ่ ทําให้การทํางาน
สะดวกรวดเร็ ว
3) โจทย์วจิ ยั มีหลายประเด็น ทั้งเรื่ องเครื อข่าย การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ และการ
แก้ไขปั ญหาความยากจน
4) ระยะเวลาในการทํางานสั้นไป ทําให้ไม่ต่อเนื่อง
7.6 การวิจัยเพือ่ ต่ อยอด
1) การบริ หารจัดการของกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็ง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain
management) กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์
2) การจัดการป่ าชุมชนกับการพึ่งพิงของคนยากจน
3) หลักสู ตรท้องถิ่นของเรา : ป่ าชุมชน
4) บทบาทของ อบต. กับการพัฒนาอาชีพ
5) เครื อข่าย อบต. กับการวางแผนการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชน
6) การพัฒนาขีดความสามารถในการบริ หารจัดการของผูจ้ ดั การสหกรณ์ และประธานกลุ่ม
อาชีพ
7) การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการบูรณาการการบริ หารเชิงพื้นที่ตาํ บลค้อเหนือ
อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
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7.7 ข้ อเสนอแนะ : ผลการศึกษาโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ พนื้ ทีจ่ ังหวัดยโสธร
ต่ อ จังหวัดยโสธร
จากวิสยั ทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร เมืองน่าอยู่ นําเกษตรอินทรี ยส์ ู่สากล
จากการวิจยั การเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนและสหกรณ์
ในพื้นที่จงั หวัดยโสธรให้เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน การศึกษารู ปแบบกระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุ่ม องค์กรและสหกรณ์ จาก
การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันแก่ผนู ้ าํ กลุ่มประมาณ 60 กลุ่มในระยะแรกแล้วเหลือในขั้น
สุ ดท้าย 16 กลุ่ม สามารถแยกกลุ่มองค์กรได้เป็ น 4 ประเภท
1. กลุ่มการเกษตรหรื อกลุ่มการผลิตโดยเฉพาะผลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ กลุ่มเลี้ยงปศุสตั ว์
ทั้งที่เป็ นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. กลุ่มอาชีพ กลุ่มที่ผลิตสิ นค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่ม OTOP เป็ นต้น
3. กลุ่มออมทรัพย์ ได้แก่กองทุนหมู่บา้ น สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ
4. กลุ่มอนุรักษ์ เป็ นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนต่าง ๆ ปรากฏว่าในจังหวัดยโสธรมีการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ อยูแ่ ล้ว การเป็ นเครื อข่ายก็มีบา้ ง แต่ส่วนมากยัง
ทํางานเป็ นการทํางานอิสระขาดการประชุมหรื อจัดเวทีร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ยังมี
น้อย การหมุนเสริ มของหน่วยงานราชการยังไม่ต่อเนื่อง จากการศึกษาปรากฏว่าองค์กรต่าง ๆ ใน
จังหวัดยโสธรมีศกั ยภาพในการพัฒนามาก หลายแห่งสามารถเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนได้ ตลอดทั้ง
จังหวัดยโสธรมีทุนเดิมในการพัฒนาที่สาํ คัญมีป่าชุมชนอยูม่ าก มีพ้นื ที่ประมาณ 10,080 ไร่ มากเป็ น
อันดับที่ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่ าดังกล่าวเปรี ยบเสมือนธนาคารอาหารของคนจน เป็ น
แหล่งอาหาร แหล่งหาเห็ดหรื ออาหารธรรมชาติต่าง ๆ พอเป็ นแหล่งรายได้ของครัวเรื อนยากจน
แหล่งสมุนไพรแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ซึ่งเปรี ยบเสมือนทรัพย์สินที่สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ในอนาคตได้
จึงขอเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ได้จากผลการศึกษาเพื่อขอให้จงั หวัดพิจารณาเบื้องต้น ทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ยงั ไม่สามารถระบุงบประมาณ กล่าวคือ
โครงการด้ านการผลิตการเกษตร
1. การผลิตพันธุ์ขา้ วหอมมะลิ
2. การผลิตปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยชีวภาพ
3. การปลูกพืชบํารุ งดิน
4. การขุดบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว
5. การเลี้ยงโค-กระบือ
6. การไถกลบตอซังข้าว

126
7. การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์
8. การผลิตพืชอาหารสัตว์
9. การประชาสัมพันธ์การเกษตรอินทรี ยแ์ ละการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วคุณภาพดี
10. โครงการประมงหมู่บา้ น
โครงการด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
1. การสํารวจ การกําหนดเขต การออกเอกสารสิ ทธิ์หนังสื อที่หลวง (นสล.) และ
การประกาศเขตป่ าชุมชน การสร้างระบบฐานข้อมูล
2. การจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้เรื่ องป่ าชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
- ป่ าวัด
- ป่ าโรงเรี ยน
- ป่ าดอนปู่ ตา
- ป่ าบุ่ง
- ป่ าทาม
3. การสร้างบทเรี ยนชุมชน และการถ่ายทอดบทเรี ยนโดยวิทยากรชาวบ้าน
4.การประสานแผนการบริ หารจัดการป่ าชุมชนและสิ่ งแวดล้อมกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นทั้งระดับ อบต. และ อบจ.
5. การฝึ กอบรมการบริ หารจัดการป่ าชุมชน อาสาสมัครป่ าชุมชน การป้ องกันไฟ
ป่ า กฎหมาย ข้อบัญญัติ อํานาจหน้าที่ของท้องถิ่น
6. การเพาะชํากล้าไม้ การปลูกต้นไม้เสริ มในที่ชุมชนและที่ดินส่ วนบุคคล
โดยเฉพาะต้นยางนา ต้นนุ่น ต้นไผ่ และต้นไม้อย่างอื่น หรื อซ่อมสร้างที่อยูอ่ าศัยเพือ่ การประกอบ
อาชีพ และเพือ่ เป็ นอาหาร เป็ นต้น
7. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เรื่ องป่ าชุมชน การบริ หารจัดการป่ าชุมชน
8. การจัดงานประกวดป่ าชุมชนระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ ผลงาน และ
เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
9. การจัดงานการปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ าํ ในเขตอภัยทานหรื อแหล่งนํ้าสาธารณะ เนื่อง
ในวันสําคัญ ๆ เพื่อเป็ นการให้ความตระหนักต่อการอนุรักษ์พนั ธุ์สตั ว์น้ าํ
10. การให้การสนับสนุนของส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจเยีย่ ม ให้ความรู ้
ให้กาํ ลังใจ และร่ วมเฝ้ าระวัง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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โครงการด้ านกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์
1. การฝึ กอบรมด้านการทําบัญชี
2. การฝึ กอบรมพัฒนาอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
3. การศึกษาดูงาน
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์
5. การบริ หารจัดการด้านการผลิตและการตลาด
6. การสนับสนุนให้มีการตลาดนัดชุมชน เพื่อเป็ นแหล่งจําหน่ายสิ นค้าชุมชน
7. การสนับสนุนให้มีการจําหน่ายสิ นค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรี ยใ์ นเขต
เทศบาลเมืองยโสธร และการออกใบรับรองร้านค้าที่จาํ หน่ายสิ นค้าเกษตรปลอดภัย
โครงการบริหารงานเครือข่ าย
1. การรับรองสถานะภาพของเครื อข่ายและคณะกรรมการ เพื่อการประสานงาน
ระหว่างราชการ (สํานักงานจังหวัด) กับกลุ่มเครื อข่ายสมาชิกในการวางแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
2. การจัดเวทีประจําปี ของเครื อข่าย เพื่อเสนอข้อคิดเห็นเพื่อเป็ นข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. สนับสนุนการจัดประชุมเครื อข่ายย่อย กล่าวคือ เครื อข่ายการเกษตรหรื อการ
ผลิต เครื อข่ายกลุ่มอาชีพ เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์และเครื อข่ายกลุ่มอนุรักษ์
7.8 ข้ อสั งเกตจากคณะวิจัย
จากการทํางานวิจยั ในพื้นที่เป็ นระยะเวลา 1 ปี และได้ประสานงานกับภาคราชการและ
องค์กรภาคประชาชนเป็ นจํานวนมาก พอตั้งข้อสังเกตได้ดงั นี้
1. กลุ่ม องค์กร/สหกรณ์ที่จดทะเบียน โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรมีความ
พยายามแก้ไขปั ญหาต่างๆ แต่การดําเนินงานมีกฎระเบียบมาก การแก้ไขปั ญหาทันทีทาํ ได้ยาก
2. กลุ่ม องค์กร/สหกรณ์ที่จดทะเบียน ที่มีทรัพย์สินมาก บริ หารทรัพย์สินไม่เต็ม
ประสิ ทธิภาพ
3. กลุ่ม องค์กรชุมชนขนาดเล็ก ขาดเวทีการแสดงความคิดเห็น แต่มีความพร้อมใน
การทํากิจกรรม
4. การมีโครงการวิจยั ในพื้นที่ เป็ นการช่วยการตรวจสอบข้อมูล สะท้อนปัญหา
และหาแนวทางแก้ไขปั ญหา ประสานงานกับภาคราชการหรื อจังหวัดได้รวดเร็ วขึ้น
5. การบริ หารงานของผูว้ า่ ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเฉพาะท่านผูว้ า่
ราชการจังหวัดปัจจุบนั (นายอํานาจ ผการัตน์) ได้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ ว และรู ้ปัญหาจริ ง มี
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นต่างๆมากขึ้น ทําให้การวางแผนพัฒนา
จังหวัด แก้ไขปั ญหาของจังหวัดได้ชดั เจน

รายงานวิจยั ฉบับย่ อ
โครงการ : พัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดยโสธร

คณะผู้วจิ ัย
1. นายวีระ ภาคอุทยั
2. นายดิเรก ศรี วะโสภา
3. นายพูลชัย ป้ องวิชยั
4. นายประพันธ์ ขลุ่ยเงิน
5. นายมงคล รุ่ งเรื อง
6. นายนิยม แก้วทอง
7. นางสาวเยาวรัตน์ ศรี วรานันท์
8. นายเพียรศักดิ์ ภักดี

สั งกัด
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข.
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข.

สนับสนุนโดยสํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
( ความเห็นในรายงานนีเ้ ป็ นของผู้วจิ ัย สกว. ไม่ จําเป็ นต้ องเห็นด้ วยเสมอไป)

2

คํานํา
จังหวัดยโสธรเป็ นจังหวัดที่มีประชากรน้อยประมาณ 530,000 คน เป็ นจังหวัดที่แยกออก
จากจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อ พ.ศ. 2515 การพัฒนาจังหวัดได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ “ จังหวัดยโสธรเป็ น
เมืองน่าอยู่ นําเกษตรอินทรี ยส์ ู่สากล ” การพัฒนาจังหวัดยโสธรมีปัญหาเหมือนจังหวัดอื่นๆ คือ
ประชากรมีความยากจน ทรัพยากรธรรมชาติมีความเสื่ อมโทรม ปั ญหาสังคมมีมาก แต่จากทุนเดิม
ทางสังคมดั้งเดิมของชาวยโสธรที่เป็ นเมืองสนุกสนาน เทศกาลบุญบั้งไฟที่มีชื่อเสี ยงระดับประเทศ
มีพ้นื ที่ป่าชุมชนมากเป็ นอันดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งที่เป็ นจังหวัดขนาดเล็ก การยึด
มัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงาม
การร่ วมกันรักษาป่ าชุมชนหรื อดอนปู่ ตามีความอุดม
สมบูรณ์กลายเป็ นตลาดสดอาหารธรรมชาติหรื อเป็ นธนาคารอาหารป่ าจากหมู่บา้ น ความเชื่อมโยง
การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่ าไม้ และคน มีความสําคัญต่อการพัฒนาจังหวัดเป็ น
อย่างมาก เพราะระบบนิเวศน์วิทยาดั้งเดิมของจังหวัดนั้นมีพ้นื ที่ป่ามาก เมื่อพื้นที่ป่าไม้น้ นั น้อยลง
ย่อมส่ งผลถึงการดํารงชีวิตของประชาชน
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ได้เข้ามาช่วยเหลือประสานกลุ่มเครื อข่าย 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มเครื อข่ายการผลิต กลุ่มเครื อข่ายอาชีพ กลุ่มเครื อข่ายการเงิน และกลุ่มเครื อข่ายอนุรักษ์ แต่ละ
กลุ่มมีการเชื่อมโยงเครื อข่ายในหลายระดับ เช่น การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้หรื อประสบการณ์ การศึกษา
ดูงาน การช่วยเหลือกัน และการเป็ นเครื อข่ายทางธุรกิจ เพื่อเป็ นการสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ปั ญหาที่พบส่ วนมากเป็ นการขาดเวทีที่จะแสดงความ
คิดเห็นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การขาดความรู ้ในด้านการจัดการในแต่ละด้าน ให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก
การวางแผนพัฒนาจังหวัด ต้องการที่จะบูรณาการปัญหาในพื้นที่กบั หน้าที่ของหน่วยงาน
ราชการหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่ วมของประชาชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ที่ยดึ หลักประชาธิปไตย การช่วยตัวเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การ
เอื้ออาทร การกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมทั้งสมาชิกและสังคม
ที่ผา่ นมาจังหวัดยโสธรมีการทํางานพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม แต่ปัจจุบนั
พฤติกรรมในการบริ โภคของประชาชนได้เปลี่ยนไปอย่างมาก รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย แนว
ทางการพัฒนาได้หนั กลับมาสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาบนพื้นฐานของความเข้มแข็งของชุมชน
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนและสหกรณ์ใน
พื้นที่จงั หวัดยโสธรให้เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ปัญหาความ
ยากจน
2. เพื่อสร้างศึกษารู ปแบบกระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุ่ม องค์กรและ
สหกรณ์ ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร
3. เพื่อสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันแก่ผนู ้ าํ กลุ่ม องค์กรและสหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัดยโสธร
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action
Research : PAR) ของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ หน่วยงานของรัฐ เอกชน นักวิจยั ผสมผสานกับการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีท้ งั กลุ่มองค์กร สหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การเงิน การอาชีพ
และกลุ่มอนุรักษ์ เข้าร่ วมกระบวนการศึกษาจํานวน 59 กลุ่ม และเหลือสุ ดท้ายเกิดเป็ นเครื อข่าย
จํานวน 16 กลุ่ม
ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี ตั้งแต่ 15 สิ งหาคม 2548 ถึง 14 สิ งหาคม 2549
ผลการศึกษา
1. สภาพทัว่ ไป และสถานการณ์ ของกลุ่ม องค์ กร สหกรณ์ ในจังหวัดยโสธร
1.1. สภาพทัว่ ไปของจังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร เป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่ต้ งั ขึ้นในปี พ.ศ. 2515 โดย
แยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ขนาดพื้นที่ มีพ้นื ที่ 4,161,444 ตารางกิโลเมตร หรื อ
2,600,902 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 0.81 ของพื้นที่ประเทศไทยทั้งประเทศ (321 ล้านไร่ )
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ภาพที่ 1 แผนทีจ่ ังหวัดยโสธร
ทีม่ า : www.yasothon.go.th
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศสภาพพื้นที่หรื อลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยโสธร มี
ลักษณะลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกลงไปทางทิศตะวันออก ด้านเหนือส่ วนใหญ่เป็ นที่ราบสูง
สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น เป็ นสภาพป่ าและมีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ ได้แก่หว้ ยลิงโจน ห้วยสะแบก
ลําโพง ลําเซบาย ส่ วนด้านใต้เป็ นที่ราบลุ่มตํ่าสลับซับซ้อนกับสันดินริ มนํ้า มีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่
ได้แก่ ลํานํ้ายัง ลําทวน และแม่น้ าํ ชีไหลผ่าน ดังนั้นถ้าปี ใดฝนแล้ง เขตที่เป็ นที่ดอนจะแห้งแล้ง แต่
เขตที่ลุ่มจะไม่กระทบปั ญหามาก แต่ถา้ ปี ใดฝนตกมากหรื อฝนตกชุก เกิดปั ญหานํ้าท่วม เขตที่ลุ่มมี
ปัญหา เขตที่ดอนจะได้ประโยชน์ จากสภาพภูมิศาสตร์ดงั กล่าวทําให้ผลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะการทํานาของจังหวัดไม่มีเสถียรภาพ
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1.2 การบริหารและการปกครอง
จังหวัดยโสธร แบ่งเขตการปกครองส่ วนภูมิภาคหรื อส่ วนท้องที่ ประกอบไปด้วย 9
อําเภอ ได้แก่ อ.เมืองยโสธร อ.เลิงนกทา อ.ไทยเจริ ญ อ.กุดชุม อ.ทรายมูล อ.ป่ าติ้ว อ.คําเขื่อน
แก้ว อ.มหาชนะชัย และ อ.ค้อวัง มี 78 ตําบล 870 หมู่บา้ น มีชุมชนทั้งจังหวัด 62 ชุมชน (อยู่
ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร 20 ชุมชน) มีพ้นื ที่ 2 อําเภอ ที่อยูใ่ นเขตทุ่งกุลาร้องไห้ คือ อ.ค้อวัง และ
อ. มหาชนะชัย
การปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ง, เทศบาล
เมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล 8 แห่ง และองค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) 78 แห่ ง (อบต. มีครบ
ทุกตําบล) พื้นที่ในเขตเทศบาล 47.310 ตารางกิโลเมตรและพื้นที่นอกเขตเทศบาล (ชนบท)
4,114.134 ตารางกิโลเมตร
จังหวัดยโสธร มีประชากรทั้งหมด 553,864 คน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2545) เป็ นชาย
278,300 คน เป็ นหญิง 275,564 คน อัตราการเพิ่ม ร้อยละ 0.47 (ปี 2545) ความหนาแน่นของ
ประชากร 133 คน ต่อตารางกิโลเมตร มีจาํ นวนครัวเรื อน 124,009 ครัวเรื อน โดยเป็ นครัวเรื อน
เกษตรกร 99,174 ครัวเรื อน
องค์กรที่มีชื่อเสี ยง เช่น กลุ่มเกษตรกรทํานานาโส่ , กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ, กลุ่ม
เกษตรกรทํานาสงเปื อย, กลุ่มเกษตรกรทํานาห้องแซง, กลุ่มเกษตรกรทํานานํ้าอ้อม, สหกรณ์
การเกษตรอําเภอป่ าติ้ว จํากัด เป็ นต้น
จังหวัดยโสธรไม่มีเขตอุทยานแห่งชาติ ไม่มีเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า มีพ้นื ที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จํานวน 712,822 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 27.41 ของพื้นที่ท้ งั จังหวัด ในจํานวนนี้เป็ นป่ าที่ยงั สภาพอยูเ่ ป็ น
ป่ าอนุรักษ์ 230,625 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 8.82 ของพื้นที่จงั หวัด ซึ่งสภาพป่ าที่เสื่ อมโทรม กรมป่ าไม้ได้
มอบให้สาํ นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดําเนินการออกเป็ นที่ดิน สปก.4-01 จํานวน 21,072
แปลง เป็ นเนื้อที่ 179,439 ไร่
จังหวัดยโสธร ในอดีตรวมอยูก่ บั จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่ องการ
อนุรักษ์พ้นื ที่ป่าไม้โดยผ่านมิติการจัดการทางวัฒนธรรมหรื อความเชื่อ เช่น ป่ าดอนปู่ ตา ป่ าบุ่ง ป่ า
ทาม
ป่ าดอนปู่ ตา เป็ นพื้นที่ป่าไม้ที่ในอดีตการตั้งหมู่บา้ นใหม่ หรื อการอพยพเคลื่อนย้ายหมู่บา้ น
จากหมู่บา้ นเดิมซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น ความหนาแน่นของจํานวนบ้านเรื อน ที่ทาํ กิน
ไม่พอ เกิดโรคระบาด หรื อ เกิดปัญหาฝนแล้ง การเลือกที่ต้ งั หมู่บา้ นที่อยูใ่ กล้แหล่งนํ้า เช่น ลําห้วย
แม่น้ าํ หรื อหนองบึงขนาดใหญ่ ดังนั้นจะเห็นได้วา่ หมู่บา้ นอีสานโบราณอยูใ่ กล้แหล่งนํ้า เช่น
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแม่น้ าํ มูลไหลลงแม่น้ าํ โขง เมื่อมีการขยายหมู่บา้ นจะย้ายหมู่บา้ นทวน
กระแสนํ้าหรื อขึ้นไปหาต้นนํ้า เช่น จากจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น
และชัยภูมิ เป็ นต้น โดยมีแม่น้ าํ ชีเป็ นหลัก
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การจัดสรรที่ดินในหมู่บา้ น ผูน้ าํ หมู่บา้ นในอดีตจะพิจารณาเรื่ องที่ดินส่วนรวมก่อน บริ เวณที่
จะเป็ นที่ต้ งั หมู่บา้ นจะเป็ นบริ เวณที่ดอนเพื่อป้ องกันนํ้าท่วม ที่ดินที่รวมมีการแยกออกเป็ นที่วดั ที่ป่า
ช้า ที่ดอนปู่ ตา ที่ต้ งั โรงเรี ยน ที่ทาํ เลเลี้ยงสัตว์ ที่ต้ งั ศาลากลางบ้าน เป็ นต้น แล้วจึงแบ่งแยกที่ทาํ กิน
ที่ดอนปู่ ตา สภาพเป็ นที่ดอนที่มีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นอยูม่ าก มีการสร้างศาลเพื่อเป็ นที่ยดึ
เหนี่ยวของประชาชนในหมู่บา้ น เพราะเชื่อว่าผีปู่ และผีตา หรื อบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วจะช่วยดูแล
รักษาชีวิตของคนและสัตว์ในหมู่บา้ นให้อยูอ่ ย่างมีความสุ ข ประชาชนจะไม่ตดั ไม้ในเขตดอนปู่ ตา
แต่หาอยูห่ ากินได้ ส่ วนมากเป็ นคนจนในหมู่บา้ นหาอาหาร ผักป่ า ไข่มดแดง แมงและแมลงต่างๆ
ตลอดทั้งสมุนไพรต่างๆ
ป่ าบุ่ง เป็ นป่ าริ มนํ้าที่มีน้ าํ ท่วมขังตลอดปี ซึ่งเหมือนป่ าชายเลน
ป่ าทาม เป็ นป่ าริ มนํ้าที่มีน้ าํ ท่วมขังเฉพาะฤดูฝนหรื อช่วงที่มีน้ าํ มาก แต่ฤดูแล้งนํ้าจะไม่ท่วมขัง
ทั้งป่ าบุ่ง ป่ าทาม เป็ นระบบนิเวศน์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก มีความสําคัญต่อ
การดํารงชีวิตของประชาชนอย่างมาก
สําหรั บ พื้น ที่ ป่ าชุ ม ชนจังหวัด ยโสธรในปั จ จุ บ ัน มี พ้ืน ที่ น้อ ยลง และประชาชนมี ค วาม
ตระหนักที่จะช่วยกันรักษาน้อยลง จากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ งชาติ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ องการติ ด ตามประเมิ น ผลภาคและทิ ศ ทางการพั ฒ นาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 ซึ่ งตัวชี้ ว ดั ด้านทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม คือ พื้นที่ป่าชุมชนปรากฏว่า จังหวัดยโสธรมีพ้ืนที่มากเป็ นอันดับ 4 ของภาค (10,080
ไร่ ) รองจากจังหวัดมุกดาหาร (15,471 ไร่ ) จังหวัดขอนแก่ น (12,749 ไร่ ) และจังหวัดศรี สะเกษ
(10,518 ไร่ )
การประกอบอาชี พ การประกอบอาชี พ ที่ สํ า คัญ คื อ การเกษตรกรรม มี พ้ื น ที่ ท ํา การ
เกษตรกรรม รวมพื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 1,756,470 ไร่ หรื อร้อยละ 67.53 ของพื้นที่ท้ งั หมดของ
จังหวัด มีพ้นื ที่ปลูกข้าวประมาณ 1,100,000 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 360 กิโลกรัมต่อไร่ เป็ นแหล่งผลิตข้าว
หอมมะลิที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ ยืน ต. นํ้า
อ้อม อ. ค้อวัง ที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ยท์ ี่สามารถได้มาตรฐาน BCS ซึ่ งเป็ นมาตรฐานของตลาด
ร่ วมยุโรป กลุ่มเกษตรกรบากเรื อ ต. บากเรื อ อ. มหาชนะชัย ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ยแ์ ละข้าวหอม
มะลิ ป ลอดภั ย ที่ ไ ด้ ม าตรฐานการรั บ รองจากหน่ ว ยงานภายในประเทศหลายแหล่ ง เช่ น
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรฐานตัวQ และสิ นค้า OTOP ประจํา
จังหวัด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิของจังหวัดยโสธรที่อยูใ่ นเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 2 อําเภอคือ อําเภอค้อ
วัง และ อําเภอมหาชนะชัย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดและรายได้เฉลี่ยต่อหัว ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จังหวัดยโสธร
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งจังหวัด เมื่อ พ.ศ.2548 ตามราคาในปี 2548 (Gross Provincial Product :
GPP) มูลค่า 16,249 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2547 จํานวน 1,343 ล้านบาท เมื่อคํานวณหารายได้เฉลี่ย
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ต่อหัวได้ประมาณ 30,407 บาท ซึ่งสู งกว่า พ.ศ.2544 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 20,446 บาท ทําให้ในปี
พ.ศ. 2548 จังหวัดยโสธรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงขึ้นเป็ นอันดับ 9 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.3 วิสัยทัศน์ การพัฒนาจังหวัดยโสธร (Vision)
จังหวัดยโสธร ได้นาํ วิสยั ทัศน์ของประเทศ ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545-2549) นโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่มจังหวัด
(อุบลราชธานี ศรี สะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริ ญ ) ระเบียบวาระแห่งชาติของรัฐบาล ข้อมูลพื้นฐาน
ที่สาํ คัญของจังหวัดและดําเนินการวิเคราะห์สรุ ปสภาวะแวดล้อมของจังหวัด (SWOT Analysis)
รวมทั้งประเด็นท้าทายการทําเกษตรอินทรี ย ์ จึงได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ของการพัฒนาจังหวัด ดังนี้

“จังหวัดยโสธรเป็ นเมืองน่ าอยู่ นําเกษตรอินทรีย์ส่ ู สากล”
1.4 คําขวัญของจังหวัดยโสธร
ยโสธรเมืองบั้งไฟโก้
แตงโมหวาน
หมอนขวานผ้าขิด
แหล่งผลิตข้ าวหอมมะลิ
1.5 ต้ นไม้ ประจําจังหวัด
ต้นกะบาก
1.6 ดอกไม้ ประจําจังหวัด
ดอกบัวแดง
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(1) สภาพแม่น้ าํ ชีหน้าวัดศรี ธรรมาราม
เดือนกรกฎาคม 2549

(2) โรงงานปรับปรุ งเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
สหกรณ์การเกษตรอําเภอป่ าติ้วจํากัด

(3) ต้นยางนาซึ่ งมีอยูม่ ากในจังหวัด

(4) ดอนปู่ ตา ป่ าชุมชน

(5) ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

(6) ตลาดนัดโค-กระบือ อ. เมือง
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(7) ปลูกถัว่ บํารุ งดินนาข้าว

(8) ประเพณี เดือน 3 ขนปุ๋ ยคอก (ฝุ่ น)
ใส่ ที่นา

(9) เกี่ยวข้าวเสร็ จ วิดบ่อปลา

(10) บรรจุภณั ฑ์เห็ดโคน

(11) โรงงานแปรรู ปผลิตภัณฑ์อาหารจากป่ า
วนาทิพย์
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2. สถานการณ์ สหกรณ์ กลุ่ม องค์ กรในพืน้ ทีเ่ ดิม
2.1 สถานภาพของกลุ่ม สหกรณ์ และองค์ กรประชาชนในจังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร เป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีการรวมกลุ่มนักคิด นักต่อสู ้ นักพัฒนา กลุ่มบุคคล
หลายๆ กลุ่มโดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร การทํานา ซึ่งเป็ นอาชีพหลักของ
เกษตรกร ตัวอย่างที่มีการรวมกลุ่มกันเห็นได้ชดั เช่น
1. กลุ่มการผลิต กลุ่มเกษตรทํานา สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรทําไร่ สหกรณ์ปศุ
สัตว์ สหกรณ์ผสู ้ ูบนํ้า กลุ่มเกษตรอินทรี ย ์ เป็ นต้น
2. กลุ่มออมทรัพย์ เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนหมู่บา้ น ธนาคารหมู่บา้ น สหกรณ์
ออมทรัพย์ เป็ นต้น
3. กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรู ปอาหาร เป็ นต้น
4. กลุ่มบริ การเพื่อสังคมหรื อสวัสดิการ เช่น กลุ่มฌาปนกิจ กลุ่มเผยแพร่ ความรู ้ต่างๆ
2.1.1 ภาพรวมของสหกรณ์ และเครือข่ าย
เมื่อพิจารณาจําแนกประเภทของสหกรณ์ในจังหวัดยโสธรออกเป็ น 6 ประเภท พบว่า ในปี
2547 สหกรณ์การเกษตรมีจาํ นวนมากที่สุดถึง 61 สหกรณ์ รองลงมาคือ สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์บริ การ สหกรณ์ร้านค้า (ตารางที่ 1 ) และมีชุมนุมสหกรณ์จาํ นวน 1 ชุมนุม คือ ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรยโสธร จํากัด ซึ่งมีสมาชิก 13 สหกรณ์ (ตารางที่ 2)
สําหรับภาพการเชื่อมโยงของสหกรณ์น้ นั สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธรมีโครงการการ
พัฒนาเครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและสิ นเชื่อของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีกิจกรรม
การจัดประชุม “การจัดประชุมการเสริ มสร้างเครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและสิ นเชื่อของขบวนการ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร” มีการดําเนินการขบวนการสหกรณ์ในนามของชุมนุมสหกรณ์ คือมีการ
ประชุมกันเพือ่ เสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรประจําทุกเดือนโดยจะหมุนเวียนกันประชุมตาม
สหกรณ์ต่าง ๆ และมีโครงการ “การเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของขบวนการสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร” ซึ่งจะดําเนินการทั้งสิ้น 20 คู่
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ตารางที่ 1 จํานวนสหกรณ์ในจังหวัดยโสธรจําแนกตามประเภทของสหกรณ์ ปี 2547
จํานวนสหกรณ์
จํานวนสมาชิก
ประเภทสหกรณ์
(สหกรณ์ )
(คน)
สหกรณ์การเกษตร
61
73,839
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์ออมทรัพย์
7
7,636
สหกรณ์ร้านค้า
3
712
สหกรณ์บริ การ
6
1,039
รวม
75
83,226
ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร, 2547.
ตารางที่ 2 จํานวนสมาชิกในชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยโสธร จํากัด
ลําดับ
ชื่อสหกรณ์
ที่
1.
สหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร จํากัด
3.
สหกรณ์การเกษตรคําเขื่อนแก้ว จํากัด
สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จํากัด
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.

สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จํากัด
สหกรณ์การเกษตรทรายมูล จํากัด
สหกรณ์การเกษตรป่ าติ้ว จํากัด
สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จํากัด
สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จํากัด
สหกรณ์การเกษตรปวงชนศรี แก้ว
จํากัด
สหกรณ์ออ้ ยยโสธร จํากัด

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดยโสธร, 2547.

ลําดับ
ชื่อสหกรณ์
ที่
2.
สหกรณ์การเกษตรฟื้ นฟูเลิงนกทา จํากัด
4.
สหกรณ์การเกษตรชุมชนก้าวหน้า จํากัด
6.
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยกุดชุม
จํากัด
8.
สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านคํานํ้าสร้าง
จํากัด
10.
สหกรณ์การเกษตรไทยเจริ ญ จํากัด
12.
สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านศรี ฐาน
จํากัด
14.
สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านเตาไห (2)
จํากัด
16.
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยป่ าติ้ว
จํากัด
18.
สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยเมือง
ยโสธร จํากัด
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(1) สหกรณ์การเกษตรอําเภอป่ าติ้ว จํากัด

(2) ธนาคารหมู่บา้ น

(3) โรงสี ขา้ วกลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ

(4) กลุ่มเกษตรทํานานาโส่

(5) โรงงานปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด

(6) ป่ าชุมชน
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3.กระบวนการทําการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ าร
กระบวนการทําการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการนั้น มีข้นั ตอนการทํางานดังนี้
1. ประชุมทีมวิจยั ทําความเข้าใจวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษาและรู ปแบบวิธีการศึกษา
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดยโสธร โดยเฉพาะกลุ่ม องค์กร/สหกรณ์
3. กําหนดพื้นที่ทาํ การศึกษาโดยแยกเป็ น 3 ครั้งๆละ 3 อําเภอ ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดย
แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการผลิต กลุ่มการเงิน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอนุรักษ์ โดยฝึ กผูน้ าํ กลุ่มให้ได้
เรี ยนรู ้เรื่ องกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ ( SWOT Analysis) และการเชื่อมโยงเครื อข่าย
4. การจัดประชุมใหญ่ท้ งั จังหวัด โดยคัดเลือกกลุ่มที่เข้าร่ วมประชุมจาก 3 พื้นที่ ที่มีความ
พร้อมและสมัครใจเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายประชุมใหญ่ เพือ่ กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
5. การจัดประชุมเครื อข่ายย่อยแต่ละเครื อข่าย เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ความเชื่อใจ การไว้วางใจกันก่อนที่จะเชื่อมโยงเครื อข่ายทางธุรกิจ
6. การจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม/องค์กร ที่ยงั ขาดความเชื่อมัน่ หรื อยังไม่แน่ใจ โดยนักวิจยั
เข้าช่วยเป็ นวิทยากรพี่เลี้ยง ทําให้เห็นโอกาสในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
7. ประชุมเครื อข่ายทั้งจังหวัด รวมกลุ่มทั้งหมด 16 กลุ่ม เพื่อหาคณะกรรมการเครื อข่ายใน
แต่ละเครื อข่าย และคณะกรรมการเครื อข่ายระดับจังหวัดเพื่อกําหนดโครงการแผนงานต่างๆ โดย
การทํางานนั้น คณะนักวิจยั จะทํางานไปพร้อมๆกับกลุ่ม องค์กร/สหกรณ์ โดยนักวิจยั จะเป็ นผูใ้ ห้
ความรู ้ อํานวยความสะดวกประสานงานให้กรรมการกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ต่างๆ เป็ นผูด้ าํ เนินงาน
อีกทั้งได้เชิญให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและองค์การบริ หารส่ วนตําบล
(อบต.)
ได้เข้าร่ วม
ประชุมสัมมนาด้วย เพื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหาบางอย่างสามารถแก้ไขได้ในระดับ
อบต. หรื อประสานแผนกับจังหวัด ทั้งนี้เพราะแนวคิดที่กาํ หนดไว้วา่ เมื่องานวิจยั สิ้ นสุ ดลง กลุ่ม
องค์กร สหกรณ์ต่างๆเหล่านั้นน่าจะดําเนินเครื อข่ายต่อไปได้
ตัวอย่างของการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ พื้นที่อาํ เภอมหา
ชนะชัย อําเภอค้อวัง และคําเขื่อนแก้ว จัดที่หอ้ งประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจงั หวัด
ยโสธร วันที่ 6 ตุลาคม 2548 มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม 49 คน เป็ นผูบ้ ริ หาร/กรรมการจากกลุ่ม/องค์กร/
สหกรณ์ อําเภอมหาชนะชัย อําเภอค้อวัง และคําเขื่อนแก้ว จาก 20 กลุ่มดังต่อไปนี้
1.
3.
5.
7.
9.
11.

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพลไว
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพนแพง
กองทุนหมู่บา้ นม่วง หมู่ที่ 1
กองทุนหมู่บา้ นม่วง หมู่ที่ 1
กลุ่มออมทรัพย์ บ้านม่วง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต. คูเมือง

2.
4.
6.
8.
10.
12.

กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ บ้านคูเมือง
กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ บ้านฟ้ าหยาด
ส.กก. มหาชนะชัย
ส.กก.ค้อวัง
กลุ่มทํานาดงแคนใหญ่
สหกรณ์สวนป่ า
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13.
15.
17.
19.

สหกรณ์ปศุสตั ว์ดงยาง จํากัด
สหกรณ์สวนป่ าเอกชน ยโสธร
กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ
สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ บ้านติ้ว จํากัด

14.
16.
18.
20.

สตรี สหกรณ์นาห่อม
สกก. คําเขื่อนแก้ว จํากัด
กลุ่มเกษตรกรทํานาทุ่งมน
กลุ่มผลิตปุ๋ ยชีวภาพ ต. ลุมพุก

ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์
1) กลุ่มการเงิน
จุดแข็ง
1. สมาชิกมีจาํ นวนไม่มากมีคุณภาพ
2. มีกฎ ระเบียบชัดเจน
3. มีทุนหมุนเวียนในการดําเนินการเพียงพอ
4. สมาชิกมีความสามัคคี
5. สมาชิกส่ วนใหญ่ส่งคืนเงินกูต้ ามสัญญา
โอกาส
1. ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
2. หน่วยงานรัฐสนับสนุน
3. สมาชิกต้องการเงินกูเ้ พื่อการผลิต
4. มีโอกาสได้ดูงานและเรี ยนรู ้กลุ่มอื่น

จุดอ่อน
1. สื่ อ/อุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ไม่มี
2. ไม่มีเงินเพียงพอที่จะให้สมาชิกกู้
3. สมาชิกบางส่ วนขาดวินยั ในการส่ งเงินคืน
4.ไม่มีสถานที่ทาํ งานเป็ นเอกเทศ
อุปสรรค
1. กลุ่มกองทุนอื่นปล่อยเงินกูด้ อกเบี้ยตํ่ากว่า
2. มีตวั อย่างการผ่อนผันหนี้ทาํ ให้เป็ นตัวอย่าง

2) กลุ่มอาชีพ
จุดแข็ง
1. มีวตั ถุดิบในการทําธุรกิจเพียงพอ
2. ความร่ วมมือของสมาชิกในการผลิตสิ นค้า
3. มีเครื่ องมือที่เอื้อต่อการผลิต
4. ผลผลิตได้รับรางวัลรับรองคุณภาพ
5. มีแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติ
6. เป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภมู ิปัญญา

โอกาส
1.ได้มีโอกาสเสนอสิ นค้า/ธุรกิจหน่วยงานอื่น
2.ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล

จุดอ่อน
1. กรรมการบางส่ วนขาดความรู ้ในการจัดการ
2. การตลาดสู่พอ่ ค้าคนกลางไม่ได้
3. เครื่ องมือผลิตสิ นค้าไม่ทนั สมัย
4. ขาดความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
5. สมาชิกซํ้าซ้อนกลุ่มอื่น

อุปสรรค
1. การแข่งขันด้านการตลาดสู ง สู ้นายทุนไม่ได้
2.ไม่มีตลาดขายสิ นค้าแน่นอน
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3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
จุดแข็ง
1. มีวตั ถุดิบในการทําธุรกิจเพียงพอ
2. การระดมหุ น้
3. ความร่ วมมือของสมาชิก
4. มีเครื่ องมือที่เอื้อต่อการผลิต
5. ผลผลิตได้รับรางวัลรับรองคุณภาพ
6. มีแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติ
7. เป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภมู ิปัญญา
8. สมาชิกเป็ นประชาธิปไตย
9. ปี การปันผลคืนสมาชิก
10. เป็ นแหล่งเงินทุนสมาชิก

จุดอ่อน
1. กรรมการบางส่ วนขาดความรู้ในการจัดการ
2. ต้นทุนการผลิตสูง
3. ทุนหมุนเวียนทางธุรกิจไม่เพียงพอ
4. การตลาดสู่พอ่ ค้าคนกลางไม่ได้
5. สมาชิกค้างชําระ
6. เครื่ องมือแปรรู ปสิ นค้าไม่ทนั สมัย
7. สมาชิกขาดความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
8. เจ้าหน้าที่ไม่ตรงตามความต้องการ
9. ขาดการควบคุมภายในที่ดี
10. ไม่มีสาํ นักงานที่มนั่ คง/เอกเทศ

โอกาส
1.ได้มีโอกาสเสนอสิ นค้า/ธุรกิจหน่วยงานอื่น
2.ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
3.มีโอกาสรวมผลผลิตและซื้ อข้าวที่มีคุณภาพ
4.เสนอขายสิ นค้าต่างประเทศได้ง่ายขึ้น

อุปสรรค
1. สมาชิกซํ้าซ้อนกลุ่มอื่นเป็ นหนี้หลายกลุ่ม
2. การแข่งขันด้านการตลาดสู ง สู้นายทุนไม่ได้
3.ไม่มีตลาดขายสิ นค้าแน่นอน
4.นโยบายรับจํานําข้างเปลือกไม่สอดคล้อง
5.ภัยธรรมชาติ เช่นนํ้าท่วม แล้ง

4) การเชื่อมโยงของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
ที่
กลุ่ม
1 กลุ่มเกษตรกรทํานา
บากเรื อ อ.มหาชนะชัย
2

กลุ่มทํานาดงแคนใหญ่

3

สหกรณ์ปศุสัตว์ดงยาง
อ.มหาชนะชัย

4

สหกรณ์สวนป่ าเอกชน
อ.มหาชนะชัย

5

เกษตรกรทํานาทุ่งมน
อ.คําเขื่อนแก้ว
กลุ่มผลิตข้าวอินทรี ย ์ ต.
ลุมพุก อ.คําเขื่อนแก้ว
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กิจกรรมกลุ่ม
 รับซื้ อข้าวอินทรี ย ์
 สี ขา้ ว/จําหน่ายข้าว
 แกลบ รําข้าว
 ผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
 ทํานาข้าวอินทรี ย ์
 เลี้ยงสัตว์
 จําหน่ายมูลสัตว์
 ปลูกและอนุรักษ์ไม้
 จําหน่ายกล้าไม้
 กลุ่มทํานาบากเรื อ
 กลุ่มทํานาบากเรื อ
 กลุ่มปศุสัตว์


กลุ่มทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
เรื่องที่ต้องการ
กลุ่มเกษตรกรทํานา
 ต้องการซื้ อข้าวหอม
อินทรี ยท์ ุกกลุ่ม
มะลิ 105
 กลุ่มปศุสัตว์/
 กลุ่มทํานาบากเรื อ
 กลุ่มผลิตปุ๋ ยชีวภาพ

 ซื้ อวัตถุดิบผลิตปุ๋ ย
 ขายข้าวอินทรี ย ์
 ต้องการปุ๋ ยชีวภาพ
ราคาถูก

 ทุกกลุ่มที่ตอ้ งการ
พันธุ์ไม้
 ต้องการขายข้าว



 ต้องการขายข้าว
 ต้องการปุ๋ ยชีวภาพ
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ที่
กลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม
7 สหกรณ์การเกษตรคํา
 รับซื้ อข้าว/จํานํา
เขื่อนแก้วอ.คําเขื่อนแก้ว
8 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ  ออมทรัพย์
ผลิตบ้านพลไว
 ให้เงินกู้
9 กลุ่มออมทรัพย์การผลิต  ออมทรัพย์
บ้านม่วง อ.มหาชนะชัย  ให้เงินกู้
10 กลุ่มออมทรัพย์การผลิต  ออมทรัพย์
บ้านโพนแบง อ.ค้อวัง  ให้เงินกู้
11 กองทุนหมู่บา้ นม่วง
 ออมทรัพย์
อ.มหาชนะชัย
 ให้เงินกู้
12 กลุ่มสตรี ทอผ้าไหม บ.  ผลิตผ้าไหม/ผ้า
หัวเมือง
 จําหน่ายผ้าไหม
13 กลุ่มสตรี บา้ นม่วง
 ทอผ้า
อ.คําเขื่อนแก้ว
14 กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ น
โพนแบง อ.ค้อวัง

กลุ่มทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
 กลุ่มการเกษตรทุก
กลุ่ม
 ออมทรัพย์
 ให้เงินกู้
 ออมทรัพย์
 ให้เงินกู้
 ออมทรัพย์
 ให้เงินกู้
 ออมทรัพย์
 ให้เงินกู้
 สหกรณ์ทุกสหกรณ์
 กลุ่มออมทรัพย์

เรื่องที่ต้องการ
 แลกเปลี่ยนสิ นค้า
รับซื้ อข้าว
 การกูเ้ งิน
 การบริ หารจัดการ
 การกูเ้ งิน
 การบริ หารจัดการ
 การกูเ้ งิน
 การบริ หารจัดการ
 การกูเ้ งิน
 การบริ หารจัดการ
 จําหน่ายสิ นค้า
 กูย้ มื เงิน

การเชื่อมโยงเครื อข่ายนั้นมีการเชื่อมโยงทั้งในระดับกลุ่มเดียวกัน (ภาพที่2) และการ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม (ภาพที่3)
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กลุ่มเกษตรกรยัง่ ยืนนํา้ อ้อม

เกษตรกรทํานาบากเรือ

B, E

-การระดมหุน้ ให้กเู้ งิน
-การจําหน่ายสิ นค้าแก่สมาชิก
-แปรรู ปผลิตผลการเกษตร

กลุ่มเกษตรกรทํานา
นาโส่ B, A, E, C
กลุ่มเกษตรกรทํานา
ดงแคนใหญ่ B, A, C
สหกรณ์ การเกษตร
มหาชนะชัย E,D,A,C

สมาชิก B, D

ภาพที่ 2 รูปแบบการเชื่อมโยงของกลุ่มการเกษตร
เรื่อง/กิจกรรม ทีเ่ ชื่อมโยง
A หมายถึง การซื้อข้าวเปลือก
B หมายถึง จําหน่าย/ขายข้าวเปลือก
C หมายถึง การบริ หารจัดการ
D หมายถึง การกูเ้ งิน/การสนับสนุนการเงิน
E หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

สหกรณ์ จังหวัด/ สนง.
เกษตรอําเภอ/จังหวัด

C, E
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กลุ่มการเกษตร
วิทยาลัย

กลุ่มอาชีพ

หน่วยงาน

ผู้ประสานงาน

กลุ่มการเงิน

กลุ่มอนุรักษ์

การพัฒนาความรู ้/ทักษะสมาชิก
การแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ/สิ นค้า
การสนับสนุนด้านปัจจัย/พัฒนากลุ่ม
การบริ หาร/จัดการ การตลาด
การรับซื้อผลผลิต/การจําหน่าย
การขยายเครื อข่าย/การประชาสัมพันธ์
ภาพที่ 3 รู ปแบบการเชื่อมโยงระหว่ างกลุ่ม/องค์ กร หน่ วยงาน
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(1) ลงทะเบียน

(2) ประชุมชี้แจงความเป็ นมาโครงการ

(3) อธิ บายกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์
กลุ่ม

(4) แยกกลุ่มประชุมกลุ่มย่อย

(5) นักวิจยั เป็ นพี่เลี้ยงประชุมกลุ่มย่อย

(6) การนําเสนอและตรวจสอบความคิดเห็น
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(7) นําเสนอความคิดเห็นของแต่ละคน

(8) นําเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์
ของกลุ่ม

(9) ถ่ายภาพร่ วมกันก่อนกลับ

(10) มีขอ้ สงสัยซักถาม

(11) นายวีระ ภาคอุทยั หัวหน้าโครงการฯ

(12) ผูน้ าํ กลุ่มเชื่อมโยงเครื อข่าย
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4.ผลลัพธ์
การดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการสหกรณ์ ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วม การดําเนินการวิจยั มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตามบริ บท เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันให้
มากที่สุดสําหรับกลุ่มเป้ าหมายที่กาํ หนด สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
4.1 การดําเนินงานตามแบบแผนการวิจัย
การดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วม การดําเนินการวิจยั มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตามบริ บท เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันให้
มากที่สุดสําหรับกลุ่มเป้ าหมายที่กาํ หนด การดําเนินการวิจยั โดยภาพรวม พบว่า ดําเนินการตาม
ได้แผนการวิจยั ที่กาํ หนด ร้อยละ 80 ของแผนการดําเนินการวิจยั แยกเป็ นประเด็นสําคัญ ดังนี้
1) กลุ่มเป้ าหมายการวิจยั เดิม เช่น กลุ่มการเกษตร กลุ่มการเงิน/ออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ และ
สหกรณ์การเกษตร เมื่อดําเนินการวิจยั กลุ่มเป้ าหมายบางกลุ่ม เช่น กลุ่มสหกรณ์การเกษตร มีระบบ
การดําเนินงานที่มีรูปแบบชัดเจน มีการเชื่อมโยงและเรี ยนรู ้ร่วมกันในเรื่ องการบริ หารจัดการ การ
ออมทรัพย์ การขยายกลุ่ม ใช้ระบบราชการในการบริ หารจัดการ ต่างจากกลุ่มอื่นเช่นกลุ่มการเกษตร
กลุ่มอาชีพ กลุ่มการเงิน ที่มีพ้นื ฐานมาจากการรวมกลุ่มตามความต้องการเพื่อพัฒนาองค์กร บริ หาร
จัดการโดยองค์กร กลุ่มหลังจึงสามารถเชื่อมโยงและพัฒนาเครื อข่ายร่ วมกันได้ง่าย และการ
ดําเนินงานของกลุ่มองค์กรเหล่านี้ มีการเคลื่อนไหวตามนโยบายของจังหวัด มุ่งเน้นด้านอาชีพและ
การเกษตรสอดคล้องกับอาชีพหลักของประชาชนในชุมชนเป็ นส่ วนใหญ่
จึงเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ที่
สามารถพัฒนาได้ และมีการเพิ่มกลุ่มอนุรักษ์ ซึ่งเป็ นจุดเด่นของจังหวัดยโสธร ที่มีพ้นื ที่ป่าอุดม
สมบูรณ์มาก และหน่วยงาน องค์กรชุมชนเริ่ มเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ สามารถนําทรัพยากร
จากป่ ามาสร้างอาชีพได้ เช่น กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ด (วนาทิพย์) บ้านคํานํ้าสร้าง ตําบลค้อเหนือ มี
การนําเห็ดธรรมชาติ แมลง ที่หาได้ตามฤดูกาล มาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อเพิม่ มูลค่าการตลาด เพิ่มรายได้
ให้กบั สมาชิก
2) เป้ าหมายด้านเวลา พบว่า มีความคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่กาํ หนด แต่การยืดหยุน่ ด้าน
เวลาก็เป็ นประโยชน์มาก เพราะการปรับเปลี่ยนเวลาของทีมวิจยั
เป็ นการปรับเปลี่ยนเพือ่ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ กล่าวได้วา่ แม้ปรับเปลี่ยนเวลาแต่ผลการ
ดําเนินงาน ก็บรรลุตามเป้ าหมายที่กาํ หนด กลุ่ม/องค์กร เกิดการเรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาตนเอง มีการ
เชื่อมโยงเครื อข่ายทั้งภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มตามความพร้อมและความต้องการของกลุ่ม การ
ประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มเป็ นไปในทิศทางบวก ทําให้เกิดแผนการพัฒนาของกลุ่ม เช่น
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กลุ่มเครือข่ ายอนุรักษ์ ธรรมชาติจงั หวัดยโสธร
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติจงั หวัดยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) กลุ่มอนุรักษ์ป่าดงมะไฟ อําเภอทรายมูล
2) กลุ่มสหกรณ์สวนป่ าเอกชนจังหวัดยโสธร จํากัด อําเภอมหาชนะชัย
3) กลุ่มอนุรักษ์ป่าบ้านคําแหลม อําเภอคําเขื่อนแก้ว
4) กลุ่มอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่าเพื่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม อําเภอกุดชุม (อ.พ.ช.)
5) กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบ้านค้อเหนือ(วนาทิพย์) อําเภอเมืองยโสธร
กลุ่มเครื อข่ายอนุรักษ์ มีการดําเนินพัฒนาเครื อข่าย โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการเครื อข่าย
ดังนี้
นายเยีย่ ม ศรี ตะชัย
ประธานกรรมการ
นายเกษียร ทองรักษา
รองประธานกรรมการ
นายคํา คําสุ ข
รองประธาน
ผูน้ าํ กลุ่มที่กลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน กรรมการ
นายสานิต มาตขาว
กรรมการและเลขานุการ
นางสุ บนั พลจันทร์งาม
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กิจกรรม/โครงการ ทีก่ ลุ่มมีแผนดําเนินการ
1) โครงการกําหนดแนวเขตป่ าชุมชน
2) โครงการเตรี ยมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
3) โครงการปลูกป่ าและดูแลรักษาป่ าเพิ่มเติม
4) โครงการกําหนดเขตอภัยทานสัตว์น้ าํ และป่ า
5) โครงการเลี้ยงปลาเพื่อแปรรู ปอาหาร
6) โครงการปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการการผลิตและการตลาด (วนาทิพย์ ค้อเหนือ)
7) โครงการขยายตลาดอาหารธรรมชาติในชุมชน
8) โครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุชุมชน
กลุ่มเครือข่ ายการเกษตรจังหวัดยโสธร
กลุ่มการเกษตรจังหวัดยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ ยืนนํ้าอ้อม
2) กลุ่มเกษตรกรรมทํานาดงแคนใหญ่
3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรี ยไ์ ทยเจริ ญเลิงนกทา
4) กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ
5) สหกรณ์การเกษตรป่ าติ้ว
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กลุ่มเครื อข่ายการเกษตร มีการดําเนินพัฒนาเครื อข่าย โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการเครื อข่าย ดังนี้
นายสุ วรรณ สิ มมา
ประธานกรรมการ
นายบุญสอน ทองลือ
รองประธานกรรมการ
นายบุญกว้าง บุญปอง
รองประธาน
ผูน้ าํ กลุ่มที่กลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน
กรรมการ
นายอรรถเดช อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม/โครงการ ทีก่ ลุ่มมีแผนดําเนินการ
1) โครงการขยายพื้นที่ปลูกพันธุ์ขา้ วเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
2) โครงการพัฒนาความรู ้/ทักษะการปลูกข้าวอินทรี ย/์ การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ก่สมาชิก
3) โครงการขยายการตลาดข้าวอินทรี ย ์
4) โครงการปลูกพืชเสริ มเพื่อบํารุ งดินในนาข้าว
5) โครงการอบรมสมาชิกเกี่ยวกับการแยกเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
6) โครงการไถกลบตอซังข้าว
กลุ่มเครือข่ ายอาชีพจังหวัดยโสธร
กลุ่มเครื อข่ายอาชีพจังหวัดยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง
2) กลุ่มสตรี จกั สานตะกร้าพลาสติก บ้านกุดแห่
3) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านคําก้าว
4) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรศรี ฐานพลังสามัคคี
กลุ่มเครื อข่ายอาชีพ มีการดําเนินพัฒนาเครื อข่าย โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการเครื อข่าย
ดังนี้
นางทิพย์พาภรณ์ แสงเพชร
ประธานกรรมการ
นางสุ พฒั น์ โคตรพันธ์
รองประธานกรรมการ
นางจํารัส พระภาค
รองประธาน
ผูน้ าํ กลุ่มที่กลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน กรรมการ
นางสาวปณิ ศา เมืองหงษ์
กรรมการและเลขานุการ
นางคารม สัมฤทธิ์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กิจกรรม/โครงการ ทีก่ ลุ่มมีแผนดําเนินการ
1) โครงการอบรมทักษะการผลิตงานอาชีพกลุ่ม
2) โครงการสร้างเครื อข่ายการตลาด
3) โครงการจัดหาเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต
4) โครงการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
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5) โครงการประชาสัมพันธ์ผลผลิตด้านอาชีพชุมชน
กลุ่มเครือข่ ายการเงินจังหวัดยโสธร
กลุ่มเครื อข่ายการเงินจังหวัดยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านสร้างช้าง อําเภอทรายมูล
กลุ่มเครื อข่ายการเงิน มีการดําเนินพัฒนาเครื อข่าย โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการเครื อข่าย
ดังนี้
นายแสวง ศรี วนั คํา
ประธานกรรมการ
นายวุฒิชยั คุรุภณ
ั ฑ์
รองประธานกรรมการ
นายจร ศรี วเิ ศษ
รองประธาน
ผูน้ าํ กลุ่มที่กลุ่มเสนอกลุ่มละ 2 คน กรรมการ
นางนงลักษณ์ คํามูลนา
กรรมการและเลขานุการ
นายวิเชียร เวฬุวนารักษ์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กิจกรรม/โครงการ ทีก่ ลุ่มมีแผนดําเนินการ
1) โครงการอบรมการเงิน การบัญชีสมาชิก
2) โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการ
3) โครงการปรับปรุ งพื้นที่การเกษตรสมาชิกกลุ่ม
4) โครงการการตลาดผลผลิตชุมชนเพื่อสมาชิก

25
คณะกรรมการเครือข่ ายระดับจังหวัด
จากการประชุมประธานของแต่ละกลุ่มเครื อข่าย และได้มีการคัดเลือกและการเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังนี้
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
หน่ วยงาน
อําเภอ
ตําแหน่ ง
1 นายเยีย่ ม ศรี ตะชัย
สหกรณ์สวนป่ าเอกชน จังหวัด มหาชนะชัย ประธานกรรมการ
ยโสธร จํากัด
2 นายแสวง ศรี วนั คํา
กลุ่มออมทรัพย์ไผ่สร้างช้าง
ทรายมูล
รองประธาน
กรรมการ
3 นางบัวไข่ ทัง่ ทอง
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรคําก้าว
กุดชุม
กรรมการ
4 นางสุ พฒั น์ โคตรพันธ์
กลุ่มสตรี จกั สานพลาสติกกุดแห่ เลิงนกทา
กรรมการ
5 นายบุญสอน ทองลือ
กลุ่มเกษตรกรทํานาดงแคนใหญ่ คําเขื่อนแก้ว กรรมการ
6 นายบุญกว้าง บุญปอง
กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรี ยไ์ ทย เลิงนกทา
กรรมการ
เจริ ญ-เลิงนกทา จํากัด
7 นายอรรถเดช อิศรางกูรฯ กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ
มหาชนะชัย กรรมการ
8 นายเกษียร ทองรักษา
ป่ าชุมชนดงมะไฟ
ทรายมูล
กรรมการ
9 นายคํา คําสุ่ ม
ป่ าชุมนบ้านคําแหลม
คําเขื่อนแก้ว กรรมการ
10 นายวุฒิชยั ครุ ภณ
ั ฑ์
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล เมือง
กรรมการ
ยโสธร
11 นายบัวผัน เศษสุ วรรณ์
กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ เมือง
กรรมการ
(วนาทิพย์ )
12 นางปราณี จันทร์เหลือง กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรศรี ฐานพลัง ป่ าติ้ว
กรรมการ
สามัคคี
13 นายพันธ์ ผาผง
สหกรณ์การเกษตรอําเภอป่ าติ้ว ป่ าติ้ว
กรรมการ
จํากัด
14 นายสถิต มาตขาว
กลุ่มอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่าเพื่อชีวิต กุดชุม
กรรมการ
และสิ่ งแวดล้อม (อพช.)
15 นายสุ วรรณ สิ มมา
กลุ่มเกษตรกรยัง่ ยืนตําบลนํ้าอ้อม ค้อวัง
กรรมการ
และเลขานุการ
16 นางละมัย โพธิ์ภาษิต
กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมหัวเมือง
มหาชนะชัย กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
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ซึ่งการร่ วมกันคิดโครงการต่างๆนั้น มีการคิดงบประมาณเบื้องต้น แต่ถึงอย่างไรจากการ
ประชุมก็ได้ให้เห็นถึงพัฒนาการของกลุ่มองค์กรต่างๆ ซึ่งเริ่ มต้นจากต่างกลุ่มต่างทํา ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น เมื่อผ่านการเข้าร่ วมประชุมหลายๆครั้งจนมองเห็นความสําคัญร่ วมกัน กล้าแสดงออก
บางกลุ่มพร้อมที่จะเป็ นผูน้ าํ ในสิ่ งที่กลุ่มตนเองมีความชํานาญ เครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การ
ช่วยเหลือกันเกิดขึ้น ข้อมูลข่าวสารต่างๆเริ่ มชัดเจนขึ้น
สิ่ งที่กลุ่มสมาชิกเป็ นห่วงคือ ทําอย่างไรกลุ่มเครื อข่ายจะมีความถาวร บทบาทหน้าที่และ
งบประมาณที่จะสนับสนุนจะมาจากไหน
อีกทั้งปรากฏว่าในที่ประชุมมีผปู ้ ระสานงาน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) ได้ร่วมสังเกตการณ์เพื่อที่จะเสนอให้มีการรับรองสถานภาพขององค์กรชุมชน เพื่อจะได้
สามารถของบประมาณสนับสนุนได้โดยตรง บางกลุ่มมีแนวคิดที่จะใช้งบประมาณของ อบต. ซึ่งทํา
ให้เริ่ มมองเห็นการบูรณาการทางความคิดต่างๆ
ในการประชุม มีขอ้ เสนอหลายอย่างที่น่าจะพัฒนาเป็ นหลักสู ตรการฝึ กอบรม ได้ดงั นี้
- หลักสู ตรการจัดการที่พกั แรม Home Stay
- หลักสู ตรการผลิตข้าวอินทรี ย ์
- หลักสู ตรการจัดการป่ าชุมชน
- หลักสู ตรการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
- หลักสู ตรการผลิตปุ๋ ยอินทรี ย ์
- หลักสูตรการผลิตปุ๋ ยพืชสด
- หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วชุมชน
- หลักสูตรการจัดทําบัญชีของกลุ่ม
- หลักสู ตรการบริ หารกองทุนหมู่บา้ น
- หลักสู ตรการเพาะพันธุ์สตั ว์น้ าํ
- หลักสู ตรการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
- หลักสู ตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
- หลักสู ตรการแปรรู ปอาหาร (เช่น ปลาส้ม ) เป็ นต้น
โดยองค์กรที่จะเชื่อมโยงคือ วิทยาลัยชุมชนยโสธร ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับ
ภารกิจและหน้าที่ของวิทยาลัยฯ
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4.2 ข้ อเสนอแนะ : ผลการศึกษาโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ พนื้ ทีจ่ ังหวัดยโสธร
ต่ อ จังหวัดยโสธร
จากวิสยั ทัศน์การพัฒนาจังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร เมืองน่าอยู่ นําเกษตรอินทรี ยส์ ู่สากล
จากการวิจยั การเสริ มสร้างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนและสหกรณ์
ในพื้นที่จงั หวัดยโสธรให้เกิดการหนุนเสริ มการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน การศึกษารู ปแบบกระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุ่ม องค์กรและสหกรณ์ จาก
การสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันแก่ผนู ้ าํ กลุ่มประมาณ 60 กลุ่มในระยะแรกแล้วเหลือในขั้น
สุ ดท้าย 16 กลุ่ม สามารถแยกกลุ่มองค์กรได้เป็ น 4 ประเภท
1. กลุ่มการเกษตรหรื อกลุ่มการผลิตโดยเฉพาะผลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ กลุ่มเลี้ยงปศุสตั ว์
ทั้งที่เป็ นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. กลุ่มอาชีพ กลุ่มที่ผลิตสิ นค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรื อกลุ่ม OTOP เป็ นต้น
3. กลุ่มออมทรัพย์ ได้แก่กองทุนหมู่บา้ น สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ
4. กลุ่มอนุรักษ์ เป็ นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนต่าง ๆ ปรากฏว่าในจังหวัดยโสธรมีการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ อยูแ่ ล้ว การเป็ นเครื อข่ายก็มีบา้ ง แต่ส่วนมากยัง
ทํางานเป็ นการทํางานอิสระขาดการประชุมหรื อจัดเวทีร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ยังมี
น้อย การหมุนเสริ มของหน่วยงานราชการยังไม่ต่อเนื่อง จากการศึกษาปรากฏว่าองค์กรต่าง ๆ ใน
จังหวัดยโสธรมีศกั ยภาพในการพัฒนามาก หลายแห่ งสามารถเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนได้ ตลอดทั้ง
จังหวัดยโสธรมีทุนเดิมในการพัฒนาที่สาํ คัญมีป่าชุมชนอยูม่ าก มีพ้นื ที่ประมาณ 10,080 ไร่ มากเป็ น
อันดับที่ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป่ าดังกล่าวเปรี ยบเสมือนธนาคารอาหารของคนจน เป็ น
แหล่งอาหาร แหล่งหาเห็ดหรื ออาหารธรรมชาติต่าง ๆ พอเป็ นแหล่งรายได้ของครัวเรื อนยากจน
แหล่งสมุนไพรแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ซึ่งเปรี ยบเสมือนทรัพย์สินที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้
จึงขอเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ได้จากผลการศึกษาเพื่อขอให้จงั หวัดพิจารณาเบื้องต้น ทั้งสามารถ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ยงั ไม่สามารถระบุงบประมาณ กล่าวคือ
โครงการด้ านการผลิตการเกษตร
1. การผลิตพันธุ์ขา้ วหอมมะลิ
2. การผลิตปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยชีวภาพ
3. การปลูกพืชบํารุ งดิน
4. การขุดบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว
5. การเลี้ยงโค-กระบือ
6. การไถกลบตอซังข้าว
7. การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์
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8. การผลิตพืชอาหารสัตว์
9. การประชาสัมพันธ์การเกษตรอินทรี ยแ์ ละการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วคุณภาพดี
10. โครงการประมงหมู่บา้ น
โครงการด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1. การสํารวจ การกําหนดเขต การออกเอกสารสิ ทธิ์หนังสื อที่หลวง (นสล.) และ
การ
ประกาศเขตป่ าชุมชน การสร้างระบบฐานข้อมูล
2. การจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้เรื่ องป่ าชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
- ป่ าวัด
- ป่ าโรงเรี ยน
- ป่ าดอนปู่ ตา
- ป่ าบุ่ง
- ป่ าทาม
3. การสร้างบทเรี ยนชุมชน และการถ่ายทอดบทเรี ยนโดยวิทยากรชาวบ้าน
4.การประสานแผนการบริ หารจัดการป่ าชุมชนและสิ่ งแวดล้อมกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นทั้งระดับ อบต. และ อบจ.
5. การฝึ กอบรมการบริ หารจัดการป่ าชุมชน อาสาสมัครป่ าชุมชน การป้ องกันไฟ
ป่ า กฎหมาย ข้อบัญญัติ อํานาจหน้าที่ของท้องถิ่น
6. การเพาะชํากล้าไม้ การปลูกต้นไม้เสริ มในที่ชุมชนและที่ดินส่ วนบุคคล
โดยเฉพาะต้นยางนา ต้นนุ่น ต้นไผ่ และต้นไม้อย่างอื่น หรื อซ่อมสร้างที่อยูอ่ าศัยเพือ่ การประกอบ
อาชีพ และเพือ่ เป็ นอาหาร เป็ นต้น
7. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เรื่ องป่ าชุมชน การบริ หารจัดการป่ าชุมชน
8. การจัดงานประกวดป่ าชุมชนระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ ผลงาน และ
เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
9. การจัดงานการปล่อยพันธุ์สตั ว์น้ าํ ในเขตอภัยทานหรื อแหล่งนํ้าสาธารณะ เนื่อง
ในวันสําคัญ ๆ เพื่อเป็ นการให้ความตระหนักต่อการอนุรักษ์พนั ธุ์สตั ว์น้ าํ
10. การให้การสนับสนุนของส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจเยีย่ ม ให้ความรู ้
ให้กาํ ลังใจ และร่ วมเฝ้ าระวัง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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โครงการด้ านกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์
1. การฝึ กอบรมด้านการทําบัญชี
2. การฝึ กอบรมพัฒนาอาชีพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
3. การศึกษาดูงาน
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์
5. การบริ หารจัดการด้านการผลิตและการตลาด
6. การสนับสนุนให้มีการตลาดนัดชุมชน เพื่อเป็ นแหล่งจําหน่ายสิ นค้าชุมชน
7. การสนับสนุนให้มีการจําหน่ายสิ นค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรี ยใ์ นเขต
เทศบาลเมืองยโสธร และการออกใบรับรองร้านค้าที่จาํ หน่ายสิ นค้าเกษตรปลอดภัย
โครงการบริหารงานเครือข่ าย
1. การรับรองสถานะภาพของเครื อข่ายและคณะกรรมการ เพื่อการประสานงาน
ระหว่างราชการ (สํานักงานจังหวัด) กับกลุ่มเครื อข่ายสมาชิกในการวางแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
2. การจัดเวทีประจําปี ของเครื อข่าย เพื่อเสนอข้อคิดเห็นเพื่อเป็ นข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3. สนับสนุนการจัดประชุมเครื อข่ายย่อย กล่าวคือ เครื อข่ายการเกษตรหรื อการ
ผลิต เครื อข่ายกลุ่มอาชีพ เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์และเครื อข่ายกลุ่มอนุรักษ์
4.3 ข้ อสั งเกตจากคณะวิจัย
จากการทํางานวิจยั ในพื้นที่เป็ นระยะเวลา 1 ปี และได้ประสานงานกับภาคราชการและ
องค์กรภาคประชาชนเป็ นจํานวนมาก พอตั้งข้อสังเกตได้ดงั นี้
1. กลุ่ม องค์กร/สหกรณ์ที่จดทะเบียน โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรมีความ
พยายามแก้ไขปั ญหาต่างๆ แต่การดําเนินงานมีกฎระเบียบมาก การแก้ไขปั ญหาทันทีทาํ ได้ยาก
2. กลุ่ม องค์กร/สหกรณ์ที่จดทะเบียน ที่มีทรัพย์สินมาก บริ หารทรัพย์สินไม่เต็ม
ประสิ ทธิภาพ
3. กลุ่ม องค์กรชุมชนขนาดเล็ก ขาดเวทีการแสดงความคิดเห็น แต่มีความพร้อมใน
การทํากิจกรรม
4. การมีโครงการวิจยั ในพื้นที่ เป็ นการช่วยการตรวจสอบข้อมูล สะท้อนปัญหา
และหาแนวทางแก้ไขปั ญหา ประสานงานกับภาคราชการหรื อจังหวัดได้รวดเร็ วขึ้น
5. การบริ หารงานของผูว้ า่ ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเฉพาะท่านผูว้ า่
ราชการจังหวัดปัจจุบนั (นายอํานาจ ผการัตน์) ได้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ ว และรู ้ปัญหาจริ ง มี
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นต่างๆมากขึ้น ทําให้การวางแผนพัฒนา
จังหวัด แก้ไขปั ญหาของจังหวัดได้ชดั เจน
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(1) เครื อข่ายกลุ่มอนุรักษ์

(2) เครื อข่ายการเงิน

(3) เครื อข่ายการเกษตร

(4) เครื อข่ายกลุ่มอาชีพ

(5) ประชุมภายในกลุ่มการเกษตร

(6) นําเสนอ
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(7) เครื อข่ายร่ วมแสดงความคิดเรื่ องการอนุรักษ์ป่า

(8) เยาวชนเข้าร่ วมประชุม

(9) การจัดอาหารเลี้ยง

(10) พระเทพสังวรญาณ(หลวงปู่ พวง) ประธานฝ่ ายสงฆ์

(11) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดและหัวหน้าส่ วนราชการร่ วม
กิจกรรมกําหนดเขตอภัยทานสัตว์น้ าํ และปล่อยปลา
50,000 ตัว

(12) ทีมนักวิจยั

สรุปสํ าหรับผู้บริหาร
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดยโสธร
การดําเนิ นโครงการวิจยั โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธรได้
ดําเนินงานมาเป็ นเวลา 1 ปี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 5 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง ศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ในพื้นที่ ระยะที่สอง สังเคราะห์กรอบทิศ
ทางการพัฒนาเครื อข่ายพันธมิตร ระยะที่สาม สร้างเครื อข่ายพันธมิตรการพัฒนา เป็ นการนําร่ อง
กระบวนการพัฒนาเครื อข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ ระยะที่สี่ ส่ งเสริ มการขยาย
เครื อข่ายพันธมิตรของกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ และระยะที่หา้ การประเมินผล สรุ ปผลและการจัดทํา
รายงานการวิจยั
ผลการศึกษาจากการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research :
PAR) และการร่ วมประชุมกลุ่ม ( Focus Group Discussion) 3 กลุ่มหลักในพื้นที่คือ กลุ่ม/องค์กร
สหกรณ์ หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง และนักวิจยั ได้ดาํ เนิ นการจัดประชุม
จํานวน 15 ครั้ง มีกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ เข้าร่ วมประชุม 59 กลุ่ม เพื่อร่ วมขบวนการพัฒนาเครื อข่าย
สหกรณ์ คัดเลือกและตามความสนใจของกลุ่มต่างๆแล้วเหลือ 11 กลุ่ม ซึ่ งมีท้ งั สหกรณ์ กลุ่มเกษตร
กลุ่มอาชีพต่างๆ แต่เมื่อจัดรวมแล้วได้ 4 กลุ่มเครื อข่ายคือ เครื อข่ายการเกษตร เครื อข่ายกลุ่มอาชีพ
เครื อข่ายการเงิน และเครื อข่ายอนุรักษ์ ซึ่ งในแต่ละเครื อข่ายมีสมาชิกในกลุ่มอาชีพเดียวกัน โดยมี
แนวคิดที่จะเชื่อมโยงภายในกลุ่ม การหนุนเสริ มกันในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ขอ้ มูล
ข่าวสาร การศึกษาดูงาน การฝึ กอบรม และทางด้านธุ รกิจ และการเชื่ อมโยงระหว่างเครื อข่ายจึงมี
วัตถุประสงค์ที่จะเป็ นเครื อข่ายพันธมิตรที่มีวตั ถุประสงค์ที่เป็ นองค์กรที่เกิดจากความร่ วมมือในวง
สัมพันธ์ระยะยาวให้กา้ วทันกับการเปลี่ยนแปลง เน้นแผนการเรี ยนรู้ เพื่อประสิ ทธิ ภาพสู่ องค์กร
พันธมิตร และการมีคุณภาพชีวติ ของสมาชิกองค์กร การเชื่อมโยงดังกล่าว เป็ นการเชื่อมโยงแบบ
หลวมๆ เมื่อเวลาผ่านไป กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ต่างๆยังไม่ลงมือปฏิบตั ิจริ ง จึงได้มีการจัดประชุม
กลุ่มตามกลุ่มเครื อข่าย และเฉพาะกลุ่มต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจ การเรี ยนรู ้ การแลกเปลี่ยน
ความรู ้ประสบการณ์ และการศึกษาดูงานในแต่ละเครื อข่าย ทําให้ความเป็ นมิตรที่เชื่ อถือกันมีมาก
ขึ้น การนําเสนอข้อมูลต่างๆชัดเจนมากขึ้น สะท้อนปั ญหาอุปสรรคต่างๆมากขึ้น ปั ญหาบางอย่างได้
แก้ไขไปในที่ประชุม เพราะในที่ประชุมมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
ปั ญหาเรื่ องการออกแบบผลิตภัณฑ์หรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ ปั ญหาการทําบัญชี ปั ญหาการดูแลรักษาป่ า
ชุมชน อบต.จะบรรจุในแผนงานและงบประมาณของอบต. การหาทางแก้ไขปั ญหาต่างๆเริ่ มที่จะ
พึ่งตนเองมากขึ้น และได้มีการจัดประชุมเครื อข่ายทั้งหมดอีกครั้ง ปรากฏว่า มีผเู ้ ข้าร่ วมเครื อข่าย
ทั้งหมด 16 กลุ่ม ใน 4 เครื อข่าย แต่ละเครื อข่ายได้เสนอโครงการที่สาํ คัญๆ ดังต่อไปนี้

VI
1. กลุ่มเครือข่ ายการเกษตรจังหวัดยโสธร
กลุ่มการเกษตรจังหวัดยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ ยืนนํ้าอ้อม
2) กลุ่มเกษตรกรรมทํานาดงแคนใหญ่
3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรี ยไ์ ทยเจริ ญเลิงนกทา จํากัด
4) กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ
5) สหกรณ์การเกษตรป่ าติ้ว
กิจกรรม/โครงการ ทีก่ ลุ่มมีแผนดําเนินการ
1) โครงการขยายพื้นที่ปลูกพันธุ์ขา้ วเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
2) โครงการพัฒนาความรู ้/ทักษะการปลูกข้าวอินทรี ย/์ การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ก่สมาชิก
3) โครงการขยายการตลาดข้าวอินทรี ย ์
4) โครงการปลูกพืชเสริ มเพื่อบํารุ งดินในนาข้าว
5) โครงการอบรมสมาชิกเกี่ยวกับการแยกเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
6) โครงการไถกลบตอซังข้าว
2. กลุ่มเครือข่ ายอาชี พจังหวัดยโสธร
กลุ่มเครื อข่ายอาชีพจังหวัดยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง
2) กลุ่มสตรี จกั สานตะกร้าพลาสติก บ้านกุดแห่
3) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านคําก้าว
4) กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรศรี ฐานพลังสามัคคี
กิจกรรม/โครงการ ทีก่ ลุ่มมีแผนดําเนินการ
1) โครงการอบรมทักษะการผลิตงานอาชีพกลุ่ม
2) โครงการสร้างเครื อข่ายการตลาด
3) โครงการจัดหาเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต
4) โครงการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) โครงการประชาสัมพันธ์ผลผลิตด้านอาชีพชุมชน
3. กลุ่มเครือข่ ายการเงินจังหวัดยโสธร
กลุ่มเครื อข่ายการเงินจังหวัดยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านสร้างช้าง อําเภอทรายมูล
กิจกรรม/โครงการ ทีก่ ลุ่มมีแผนดําเนินการ
1) โครงการอบรมการเงิน การบัญชีสมาชิก
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2) โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การบริ หารจัดการ
3) โครงการปรับปรุ งพื้นที่การเกษตรสมาชิกกลุ่ม
4) โครงการการตลาดผลผลิตชุมชนเพื่อสมาชิก
4. กลุ่มเครือข่ ายอนุรักษ์ ธรรมชาติจังหวัดยโสธร
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติจงั หวัดยโสธร สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
1) กลุ่มอนุรักษ์ป่าดงมะไฟ อําเภอทรายมูล
2) กลุ่มสหกรณ์สวนป่ าเอกชนจังหวัดยโสธร จํากัด อําเภอมหาชนะชัย
3) กลุ่มอนุรักษ์ป่าบ้านคําแหลม อําเภอคําเขื่อนแก้ว
4) กลุ่มอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่าเพื่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม อําเภอกุดชุม (อ.พ.ช.)
5) กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบ้านค้อเหนือ(วนาทิพย์) อําเภอเมืองยโสธร
กิจกรรม/โครงการ ทีก่ ลุ่มมีแผนดําเนินการ
1) โครงการกําหนดแนวเขตป่ าชุมชน
2) โครงการเตรี ยมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
3) โครงการปลูกป่ าและดูแลรักษาป่ าเพิ่มเติม
4) โครงการกําหนดเขตอภัยทานสัตว์น้ าํ และป่ า
5) โครงการเลี้ยงปลาเพื่อแปรรู ปอาหาร
6) โครงการปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการการผลิตและการตลาด (วนาทิพย์ ค้อเหนือ)
7) โครงการขยายตลาดอาหารธรรมชาติในชุมชน
8) โครงการอบรมนักจัดรายการวิทยุชุมชน
เครื อข่ายเหล่านี้ได้มีการเลือกคณะกรรมการระดับจังหวัด
เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการ
ประสานงานต่อไป แต่ท้งั นี้ การหนุนเสริ มจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องควรมีต่อไป โดยเฉพาะ
จังหวัดยโสธร กิจกรรมโครงการต่างๆที่เครื อข่ายทําเสนอนั้นสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของ
จังหวัด เพื่อให้วสิ ัยทัศน์ของจังหวัดยโสธร “จังหวัดยโสธรเป็ นเมืองน่าอยู่ นําเกษตรอินทรี ยส์ ู่
สากล” เป็ นจริ งและประชาชนมีส่วนร่ วม โดยเฉพาะเรื่ องเมืองน่าอยูน่ ้ นั จังหวัดยโสธรมีพ้ืนที่ป่า
ชุมชนประมาณ 10,080 ไร่ มากเป็ นอันดับที่ 4 รองจากจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดศรี สะเกษ ทําอย่างไรพื้นที่ป่าชุมชนนั้นจะไม่ลดลง เพราะป่ าชุมชนนั้นเปรี ยบเสมือน
ธนาคารอาหารธรรมชาติ สามารถช่วยเหลือคนจนในพื้นที่ได้ เพราะปั จจุบนั เป็ นแหล่งผลิตเห็ด
ธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะเห็ดโคน นอกจากนี้ยงั มีแมง แมลง ผักป่ า และพืชสมุนไพรอีกมาก ซึ่ ง
เป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก จังหวัดยโสธรมีพ้ืนที่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 2 อําเภอคือ อําเภอมหาชนะ
ชัย และอําเภอค้อวัง เป็ นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ยเ์ ช่น ที่กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ ยืน ต.นํ้าอ้อม อ.
ค้อวัง ข้าวได้รับรองมาตรฐาน BSC ของตลาดร่ วมยุโรป ซึ่ งสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆได้หลาย

VIII
กลุ่ม เช่น เมล็ดพันธุ์ขา้ ว ปุ๋ ยอินทรี ย ์ กลุ่มผูเ้ ลี้ยงปศุสัตว์ กลุ่มอาชีพ ร้านค้าสิ นค้าเกษตรอินทรี ยต์ ่างๆ
ทั้งในเขตจังหวัดยโสธร ตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
ผลจากการพัฒนาเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดยโสธร ได้เกิดการเชื่อมโยง
กันอย่างไม่เป็ นทางการ เกิดการเรี ยนรู ้ การถ่ายทอดความรู ้ และเริ่ มมีการนําไปปฏิบตั ิ เช่น อบต. นํา
เรื่ องการดูแลรักษาป่ าชุมชน เข้าบรรจุในแผนงานของ อบต. ความต้องการฝึ กอบรมในเรื่ องต่างๆ
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธรพร้อมให้การหนุนเสริ ม
การเคลื่อนไหวของเครื อข่ายยังต้องการมี
ต่อไป โดยได้รับการหนุนเสริ มจากพันธมิตรเครื อข่าย และหน่วยงานราชการและองค์กรพัฒนา
เอกชน

ภาคผนวก
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ภาคผนวกที1่
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แผนทีจ่ ังหวัดยโสธร

ที่มา : สํานักงานสถิติแห่ งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี , 2538
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ภาคผนวกที2่
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ใบกิจกรรมที่ 1 การนําเสนอกิจกรรมสํ าคัญของกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์
คําชี้แจง ให้กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ปรึ กษาหารื อและบันทึกสรุ ปผลการพิจารณาลงในแบบบันทึกตามความ
เป็ นจริ งและความต้องการ
ชื่อกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
ประธานชื่อ……………………………………………………………………………
รองประธานชื่อ………………………………………………………………………
เลขานุการชื่อ…………………………………………………………………………
เหรัญญิกชื่อ…………………………………………………………………………
เงินทุนดําเนินการของกลุ่ม
จํานวนเงินทั้งสิ้ น……………………….บาท แหล่งที่ได้มา………………………………..
ปั จจุบนั การดําเนินการ กําไร / ขาดทุน……………………………..บาท
กิจกรรมหลักทีก่ ลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ ดําเนินการ
1.
2.
3.

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

กิจกรรมทีก่ ลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ วางแผนจะดําเนินการในอนาคต
1.
2.

………………………………………………………
………………………………………………………

กิจกรรม/เรื่อง ทีก่ ลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ ต้ องการเชื่องโยงหรือขอรับการสนับสนุนกับองค์ กรอืน่
กลุ่ม/องค์ กร
สหกรณ์ ทตี่ ้ องการเชื่อมโยง

วางแผนอนาคต

เรื่อง/ประเด็นทีต่ ้ องการเชื่อมโยง

รอตัดสิ นใจ

ที่

ดําเนินได้ทนั ที

การปฏิบัติ
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ใบกิจกรรมที่ 2 รูปแบบการเชื่อมโยงของกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์
คําชี้แจง 1. ให้เขียนชื่อกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ และกิจกรรมดําเนินการ ในช่อง
ที่กาํ หนดให้
2. ให้เขียนชื่อกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่กลุ่ม/องค์กรท่านต้องการเชื่อมโยงใน
3. เขียนกิจกรรม/เรื่ องที่ตอ้ งการเชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรตามข้อ 2 บนเส้นที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม/
องค์กร/สหกรณ์ที่กลุ่มท่านต้องการเชื่อมโยง

ชื่อกลุ่ม………………………

กิจกรรมดําเนินการ
……………………………
……………………………
…………………………….
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ตารางภาคผนวกที่ 2.1 รายชื่อสหกรณ์จาํ แนกตามประเภทสหกรณ์และสถานะในจังหวัดยโสธร ปี 2547
ที่

ชื่อสหกรณ์

สหกรณ์ การเกษตร
1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยโสธร จํากัด
2 สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จํากัด
3 สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จํากัด
4 สหกรณ์การเกษตรคําเขื่อนแก้ว จํากัด
5 สหกรณ์การเกษตรแคนน้อย จํากัด
6 สหกรณ์การเกษตรชุมชนก้าวหน้า จํากัด
7 สหกรณ์การเกษตรทรายมูล จํากัด
8 สหกรณ์การเกษตรไทยเจริ ญ จํากัด
9 สหกรณ์การเกษตรธรรมมานุรักษ์ จํากัด
10 สหกรณ์การเกษตรน้อมเกล้า จํากัด
11 สหกรณ์การเกษตรบ้านโนนสวรรค์ จํากัด
12 สหกรณ์การเกษตรปวงชนศรี แก้ว จํากัด
13 สหกรณ์การเกษตรป่ าติ้ว จํากัด
14 สหกรณ์การเกษตรผูผ้ ลิตไทยเจริ ญ จํากัด
15 สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ศรี จํากัด
16 สหกรณ์การเกษตรมวลชน จํากัด
17 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จํากัด
18 สหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร จํากัด
19 สหกรณ์การเกษตรร่ วมใจพัฒนา จํากัด
20 สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จํากัด
21 สหกรณ์การเกษตรส่ งเสริ มเกษตรกรไทยมหาชนะชัย จํากัด
22 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานเมืองยโสธร จํากัด
23 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อย อ.คําเขื่อนแก้ว จํากัด
24 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยกุดชุม จํากัด
25 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยป่ าติ้ว จํากัด
26 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยมหาชนะชัย จํากัด
27 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยเมืองยโสธร จํากัด
28 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาทรายมูล จํากัด
29 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาสร้างสรรค์กดุ ชุม จํากัด
30 สหกรณ์การเกษตรสวนป่ าภาคเอกชนยโสธร จํากัด
31 สหกรณ์เกษตรฟื้ นฟูเลิงนกทา จํากัด
32 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ยโสธร จํากัด

จํานวนสมาชิก(คน/
ครอบครัว)
17
1,786
1,710
1,690
49
397
2,087
976
166
58
303
1,847
135
605
1,700
3,238
53
3,767
623
165
543
634
1,078
854
167
357
192
805
44,866

สถานะ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
หยุดดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
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ตารางภาคผนวกที่ 2.1 รายชื่อสหกรณ์จาํ แนกตามประเภทสหกรณ์และสถานะในจังหวัดยโสธร ปี 2547 (ต่อ)
ที่

ชื่อสหกรณ์

33 สหกรณ์กลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ ชลประทานห้วยลิงโจน จํากัด
34 สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านกุดกง จํากัด
35 สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านคํานํ้าสร้าง จํากัด
36 สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านแจนแลน จํากัด
37 สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านเชียงเพ็ง จํากัด
38 สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านเซ จํากัด
39 สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านดงจงอาง จํากัด
40 สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านดอนกลอย จํากัด
41 สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านดอนกลางค้อเหนือ จํากัด
42 สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านติ้ว จํากัด
43 สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านตูม จํากัด
44 สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านเตาไห (2) จํากัด
45 สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านท่าเยีย่ ม จํากัด
46 สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านม่วงอ่อน จํากัด
47 สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านศรี ฐาน จํากัด
48 สหกรณ์ผใู้ ช้น้ าํ สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าบ้านหว้าน จํากัด
49 สหกรณ์การเกษตรไผ่เลี้ยงหวานยโสธร จํากัด
50 สหกรณ์ออ้ ยยโสธร จํากัด
51 สหกรณ์แปรรู ปทรายงาม จํากัด
52 สหกรณ์เพื่อการแปรรู ปผลิตผลการเกษตรยโสธร จํากัด
53 สหกรณ์ยางพาราเลิงนกทา จํากัด
54 สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรยโสธร จํากัด
55 สหกรณ์สวนป่ าภาคเอกชนจังหวัดยโสธร จํากัด
56 สหกรณ์การเกษตรผูเ้ ลี้ยงโคยโสธร จํากัด
57 สหกรณ์ปศุสตั ว์ดงยาง จํากัด
58 สหกรณ์ผเู้ ลี้ยงสุ กรยโสธร จํากัด
59 สหกรณ์ผเู้ ลี้ยงสุ กรเลิงนกทา จํากัด
60 สหกรณ์การเกษตรมหาชนสุ ขเกษม จํากัด
สหกรณ์ ออมทรัพย์
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยโสธร จํากัด
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดยโสธร จํากัด
3 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร จํากัด
4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขยโสธร จํากัด
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ยโสธร จํากัด

จํานวนสมาชิก(คน/
ครอบครัว)
97
232
204
157
243
105
167
214
193
152
167
232
137
179
362
296
65
275
52
318
162
71
110
52
175

สถานะ

130
185

ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
ดําเนินการ
ดําเนินการ

5,069
993
560
1,222
62

ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
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ตารางภาคผนวกที่ 2.1 รายชื่อสหกรณ์จาํ แนกตามประเภทสหกรณ์และสถานะในจังหวัดยโสธร ปี 2547 (ต่อ)
ที่

ชื่อสหกรณ์

6 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซ่งแย้ จํากัด
สหกรณ์ ร้านค้า
1 ร้านสหกรณ์ขา้ ราชการครู อาํ เภอกุดชุม จํากัด
2 ร้านสหกรณ์วทิ ยาลัยเทคนิคยโสธร จํากัด
สหกรณ์ บริการ
1 สหกรณ์เดินรถยโสธร จํากัด
2 สหกรณ์บริ การชุมชนป่ าติ้ว จํากัด
3 สหกรณ์พฒั นาสตรี คาํ เขื่อนแก้ว จํากัด
4 สหกรณ์เมืองยศพัฒนา จํากัด
5 สหกรณ์สตรี ยโสธร จํากัด

จํานวนสมาชิก(คน/
ครอบครัว)
81

ดําเนินการ

345
182

หยุดดําเนินการ
ดําเนินการ

72
28
236
67
577

ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ

สถานะ
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ตารางภาคผนวกที่ 2.2 รายชื่อองค์กรข้อมูลองค์กรชุมชนที่เข้าสู่ ขบวนการรับรองของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.)ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ชื่อองค์ กร
ที่ติดต่ อ
เครื อข่ายลํานํ้าป่ าชุมชน จ.
93 6 เขื่องคํา เมืองยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 46/1 จุมพลบุรี ในเมือง เมือง
ยโสธร ยโสธร
เครื อข่ายเกษตรกรทํานา
119 3 - - ในเมือง เมือง
จังหวัดยโสธร
ยโสธร ยโสธร
เครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรและ 59/1 - - วารี ราชเดช ในเมือง
สิ่ งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
เมืองยโสธร ยโสธร
เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 65-71 ในเมือง เมืองยโสธร
เมือง จ.ยโสธร
ยโสธร 35000
กลุ่มเกษตรกรทํานาไผ่
83 2 ไผ่ ทรายมูล ยโสธร
เครื อข่ายป่ า
100 10 กุดชุม กุดชุม ยโสธร
เครื อข่ายชมรมรักษ์ธรรมชาติ 57 2 นาโส่ กุดชุม ยโสธร
(กลุ่มเกษตรกรนาโส่ )
35140
เครื อข่ายร้านค้าและกองทุน
57 2 นาโส่ กุดชุม ยโสธร
ชุมชน จ.ยโสธร
35140
เครื อข่ายเกษตรกรปลอด
88 14 โนนเปื อย กุดชุม
สารพิษเศรษฐกิจชุมชน
ยโสธร
เครื อข่ายศูนย์สาธิตวิสาหกิจ
15 1 หนองแหน กุดชุม
ชุมชน จ.ยโสธร
ยโสธร
เครื อข่ายเกษตรกรทํานากุดกุง 126 3 กุดกุง คําเขื่อนแก้ว
ยโสธร
เครื อข่ายเกษตรทํานาสงเปื อย 186 3 - - สงเปื อย คําเขื่อน
แก้ว ยโสธร
เครื อข่ายกลุ่มเกษตรกรอําเภอ 199 3 สงเปื อย คําเขื่อนแก้ว
คําเขื่อนแก้ว
ยโสธร 35110
เครื อข่ายปุ๋ ยชีวภาพ อ.ป่ าติว้
17 7 โพธิ์ไทร ป่ าติ้ว ยโสธร
35150
เครื อข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติศรี 100 1 ศรี ฐาน ป่ าติ้ว ยโสธร
ฐาน
เครื อข่ายโรงสี ขา้ วภาคอีสาน
118 4 บากเรื อ มหาชนะชัย
ยโสธร
118 บ้านดอนผึ้ง 4 บากเรื อ
เครื อข่ายผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิ
มหาชนะชัย ยโสธร
คุณภาพดีและเกษตรกรรม
ยัง่ ยืน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

ผู้ประสานงาน
นาย บุญเลิศ ลอก
ประเสริ ฐ
นาง พิกลุ ครองยุทธ

ประเภท
กลุ่มทรัพยากร/สิ่ งแวดล้อม

นาย นิมิต หาระพันธ์
นาย ดวง สายศรี แก้ว

กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูก
พืช
กลุ่มทรัพยากร/สิ่ งแวดล้อม

นาง พิกลุ ครองยุทธ

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

นาย จร ศรี วเิ ศษ
กลุ่มเกษตรกร ทํานาปลูกพืช
นาย ดวง สายศรี แก้ว
กลุ่มทรัพยากร/สิ่ งแวดล้อม
นางสาว มณี หงส์พิพิธ กลุ่มทรัพยากร/สิ่ งแวดล้อม
นาย สมหวัง ศรี มนั ตะ
นาง รัชนีกร ช่างทอง

ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรกรทํานา ปลูกพืช

นาย ผดุงศักดิ์ ปะวะกุล ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด
วิสาหกิจชุมชน
นาย ประยูร บุญวัน
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูก
พืช
นาย นิมิต หาระพันธ์ กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูก
พืช
นาย นิมิต หาระพันธ์ กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูก
พืช
นาง เบญจวรรณ นาม กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูก
คง
พืช
นาย นคร ไชยงาม
กลุ่มทรัพยากร/สิ่ งแวดล้อม
นาย นิรัตน์ ศรี ชาํ นิ
นาง สมหวัง ชมชื่น

ร้านค้า ศูนย์สาธิตการตลาด
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
หัตถกรรม
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ตารางภาคผนวกที่ 2.2 รายชื่อองค์กรข้อมูลองค์กรชุมชนที่เข้าสู่ ขบวนการรับรองของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.)ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 (ต่อ)
ชื่อองค์ กร
19. เครื อข่ายสตรี คอ้ วัง
ที่

20. เครื อข่ายกลุ่มเกษตรกรอําเภอ
ค้อวัง
21. เครื อข่ายเกษตรกรทํานากุด
เชียงหมี
22. เครื อข่ายโค-กระบือพันธุ์
พื้นเมือง อําเภอเลิงนกทา จ.
ยโสธร
23. เครื อข่ายเกษตรกรทํานาสร้าง
มิ่ง
24. เครื อข่ายเฮ็ดอยูเ่ ฮ็ดกิน
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ที่ติดต่ อ
53 3 ฟ้ าหยาด มหาชนะชัย
ยโสธร
151 7 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
174 6 กุดเชียงหมี เลิงนกทา
ยโสธร
105 12 บุ่งค้า เลิงนกทา
ยโสธร

100 4 สร้างมิ่ง เลิงนกทา
ยโสธร
399/1 สวาท เลิงนกทา
ยโสธร
เครื อข่ายเกษตรกรทํานาสวาท 1 ทยาปั สสา สวาท เลิงนก
ทา ยโสธร
เครื อข่ายกลุ่มเกษตรกร จ.
309/5 1 มณี นนั ท์ สวาท เลิง
ยโสธร
นกทา ยโสธร 35130
เครื อข่ายเกษตรกรก้าวหน้าเปง 107 4 บ้านเปงจาน สามัคคี
จาน
เลิงนกทา ยโสธร 35120
เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์ อ.เลิง 263 7 ห้องแซง เลิงนกทา
นกทา
ยโสธร
เครื อข่ายผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิ
292 5 ห้องแซง เลิงนกทา
อําเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร
ยโสธร 35120
เครื อข่ายออมทรัพย์เพื่อการ
30 6 นํ้าคํา ไทยเจริ ญ ยโสธร
ผลิตนํ้าคํา

ที่มา : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ผู้ประสานงาน
นาย สวาท สุ วรรณกฎ

ประเภท
กลุ่มพัฒนาสตรี สตรี อาสา

นาย สวาท สุ วรรณกฎ

กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูก
พืช
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูก
พืช
กลุ่มเลี้ยงสัตว์/ปศุสตั ว์

นาย รวมสิ น สม
ประสงค์
นาย สํารอง นิลไชย

กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูก
พืช
นางสาว ชนิดา กลิ่นรื่ น กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
หัตถกรรม
นาย ทองผาน โพธิสา กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูก
พิมพ์
พืช
คุณ วิไลลักษณ์ เกศกุล กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูก
พืช
นาย วิเชียร สะมาลีย ์
กลุ่มเกษตรกร ทํานา ปลูก
พืช
นาย กฤษณา สิ ทธิพงษ์ ออมทรัพย์
นาย สํารอง นิลไชย

นาย ช้าง แสงวงศ์
นาย สกล รุ ณกัน

กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
หัตถกรรม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ตารางภาคผนวกที่ 2.3 ข้อมูลเครื อข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดยโสธร
กลุ่ม

หมู่ที่
2

180
167
72

5
17
4

จังหวัด
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ

นายวิจิตร บุญสูง
นายลังกา เวฬุวนารักษ์
นายสงกา ประทุม
นายบุญส่ ง มาตขาว
นายสุ วิช ธนาคุณ
นายนิวนั มาตขาว

ประธาน
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1. เครื อข่ายเกษตรกรนาโส่
2. กลุ่มเกษตรกรทํานาไผ่-สร้างช้าง
3. กลุ่มเกษตรทํานายางเดี่ยว
4. กลุ่มเกษตรกรโนนยาง
5. กลุ่มเกษตรธรรมชาติหนองยอ
6. กลุ่มเกษตรทํานาทุ่งแต้

บ้ านเลขที่
27

เครือข่ ายเกษตรกรนาโส่
ทีอ่ ยู่
ตําบล
อําเภอ
นาโส่
กุดชุม
กุดชุม
กุดชุม
หนองเป็ ด
เมือง
กําแมด
กุดชุม
กําแมด
กุดชุม
กุดชุม
กุดชุม
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ตารางภาคผนวกที่ 2.3 ข้อมูลเครื อข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดยโสธร (ต่อ)
กลุ่ม

หมู่ที่
4
7
2
1

55
186
157
1
118
110/90
3
3
1
123
1
49

1
3
7
3
4
9
7
6
6
13
8

จังหวัด
ยโสธร
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
กาฬสิ นธุ์
กาฬสิ นธุ์

ผู้ประสานงาน
นายนิรัตน์ ศรี ชาํ นิ
นางทิพย์วยั ์ ปั ดนา
นายวิจิตร บุญสู ง
นางดุษฎี เคนเหลื่อม
นายนิรันดร์ มาตรขาว
นายสามารถ ศรี สุวรรณ
นางสาวชนิดา กลิ่นรื่ น
นายช้าง แสงวงศ์
นายบุญมา บุญขาว
นายสมหวัง ชมชื่น
นายสุ วรรณ ยศดา
นายมงคล บริ สุทธิ์
นายบุญเรื อง จริ ยา
นายบุญเรื อง จริ ยา
นายฤทธิ์ พิภกั ดี
นายสิ งห์ เหล่าแหลม
นายพร้อมพล เครื อวรรณ

หมายเหตุ
ประธาน
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1. เครื อข่ายโรงสี ขา้ วภาคอีสาน
2. เครื อข่ายคนปลูกข้าวลุ่มแม่น้ าํ โขง
3. เครื อข่ายเกษตรนาโส
4. เครื อข่ายโรงสี ชุมชนส้มป่ อย อ.จัตุรัส
5. กลุ่มเกษตรกรทํานาทุ่งแต้
6. กลุ่มเกษตรทําไร่ เดิด
7. กลุ่มเกษตรกรทํานาสงเปื อย
8. กลุ่มเกษตรกรทํานาห้องแซง
9. กลุ่มเกษตรกรทํานากุดแห่
10. กลุ่มเกาตรกรทํานาบากเรื อ
11. กลุ่มเกษตรกรทํานาดอนงัว-บรบือ
12. กลุ่มเกษตรทํานาทอง-เชียงยืน
13. กลุ่มเกษตรทํานาศรี สว่าง
14. กลุ่มทํานาศรี สว่าง
15. กลุ่มเกษตรนําทาโคกล่าม
16. กลุ่มเกษตรกรทํานาสายนาวงัง
17. กลุ่มเกษตรกรทํานาหนองแปน-กมลาไสย

บ้ านเลขที่
118
18/1
57
417

เครือข่ ายโรงสี ข้าวภาคอีสาน
ทีอ่ ยู่
ตําบล
อําเภอ
บากเรื อ
มหาชนะชัย
ในเมือง
เมือง
นาโส่
กุดชุม
ส้มป่ อย
จตุรัส
ในเมือง
เมือง
เดิด
เมือง
สงเปื อย
คําเขื่อนแก้ว
ห้องแซง
เลิงนกทา
กุดแห่
เลิงนกทา
บากเรื อ
มหาชนะชัย
ดอนงัว
บรบือ
นาทอง
เชียงยืน
ศรี สว่าง
โพนทราย
ศรี สว่าง
โพนทราย
ต.โคกล่าม
จตุรพักตรพิาน
บ่อแก้ว
อ.กิ่งอําเภอนาคู
หนองแปน
กมลาไสย
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ตารางภาคผนวกที่ 2.3 ข้อมูลเครื อข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดยโสธร (ต่อ)
กลุ่ม

หมู่ที่
7
2
15
3
16
6
4
1
10
10
6

อําเภอ
ป่ าติ้ว
ป่ าติ้ว
ป่ าติ้ว
ป่ าติ้ว
ป่ าติ้ว
ป่ าติ้ว
ป่ าติ้ว
ป่ าติ้ว
ป่ าติ้ว
ป่ าติ้ว
ป่ าติ้ว

จังหวัด
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

ผู้ประสานงาน
นางเบญจวรรณ นามคง
นายบุญตา อินอ่อน
นายบุญถิ่น เทพมุสิก
นายสมหมาย มาตสกุล
นายสมพงษ์ แก้วมะไฟ
นายสุ ดใน เด่นดวง
นายศรายุทธ เจริ ญบุตร
นายทิพกรณ์ วันอ่อน
นายสํารอง กันภัย
นายคําพันธ์ อิฐทอง
นายบุตรดี ช้าสาร

หมายเหตุ
ประธาน

143

1. เครื อข่ายปุ๋ ยชีวภาพ
2. กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพบ้านโพธิ์ศรี
3. กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ บ้านหนองชุม ม.15
4. กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพบ้านนาดี ม.3
5. กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพบ้านหนองชุม ม.16
6. กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพบ้านหนองชุม ม.6
7. กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพบ้านบ้านป่ าติ้ว ม.4
8. กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพบ้านโพธิ์ไทร ม.1
9. กลุ่มปุ๋ ยอินทรี ยบ์ า้ นสระเกษ
10. กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพบ้านสระเกษ
11. กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพบ้านโพธิ์สัญาณ ม.6

บ้ านเลขที่
17
31
4/1

เครือข่ ายปุ๋ ยชีวภาพ
ทีอ่ ยู่
ตําบล
โพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
โคกนาโก
โคกนาโก
โคกนาโก
โคกนาโก
โพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร
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ตารางภาคผนวกที่ 2.3 ข้อมูลเครื อข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดยโสธร (ต่อ)
กลุ่ม

169
263
70
19
23
199
92
10
41
333
333
57

จังหวัด
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ

นายโกศล สิ ทธาพานิช
นายสุ รศักดิ์ ไชรักษ์
นายโกศล สิ ทธาพานิช
นายสุ วิช ธนาคุณ
นายรประเสริ ฐ อินทา
นายบุญส่ ง มาตขาว
นายกฤษณา สิ ทธิพงษ์
นายจุมพล มุธุสิทธิ์
นายพรชัย ทองบ่อ
นายสัมฤทธิ์ กัลปดี
นายนคร แก้วหาญ
นายสําเนี ยง ทาระณะ
นายสุ รเดช มูลสิ น
นายบุญส่ ง พันภักดิ์
นายนคร ไชยงาม
ร.ต.นิคม เพชรผา
ร.ร.นิคม เพชรผา
นายมัน่ สามสี

ประธาน

144

1. เครื อข่ายประชาสังคมจังหวัดยโสธร
2. ชุมชนบ้านร่ มเย็น
3. หอการค้าจังหวัดยโสธร
4. กลุ่มเกษตรธรรมชาติหนองยอก
5. กลุ่มวิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย
6. กลุ่มออมทรัพย์โนนยาง
7. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแห่งประเทศไทย
8. กลุ่มตําบลแคนน้อย
9. กลุ่มบ้านคําเตย
10. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคุม้
11. กลุ่มเกษตรกรทํานาห้องแซง อ.เลิงนกทา
12. กลุ่มบ้านซงแย้
13. ศูนย์สาธิตวิสหกิจชุมชนเลิงนกทา-ไทยเจริ ญ
14. สมาคมอาสาพัฒนาชุมชน สาขายโสธร
15. กลุ่มสหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ บ้านเตาไห
16. กลุ่มออมทรัพย์บา้ นโสกผักหวาน
17. กลุ่มออมทรัพย์บา้ นโสกผักหวาน
18. ชมรมรักษ์ธรรมชาติ

บ้ านเลขที่
198
172
254
72

เครือข่ ายประชาสั งคมจังหวัดยโสธร
ทีอ่ ยู่
หมู่ที่
ตําบล
อําเภอ
8
ในเมือง
เมือง
14
กุดชุม
กุดชุม
9
เขื่องคํา
เมือง
4
กําแมด
กุดชุม
กําแมด
กุดชุม
17
กําแมด
กุดชุม
7
ห้องแซง
เลิงนกทา
2
แคนน้อย
คําเขื่อนแก้ว
1
คําเตย
ไทยเจริ ญ
2
คูเมือง
มหาชนะชัย
ห้องแซง
เลิงนกทา
9
คําเตย
ไทยเจริ ญ
1
โคกสําราญ
เลิงนกทา
7
คําไผ่
ไทยเจริ ญ
9
ศรี ฐาน
ป่ าติ้ว
6
เขื่องคํา
เมือง
6
เขื่องคํา
เมือง
2
นาโส่
กุดชุม
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ตารางภาคผนวกที่ 2.3 ข้อมูลเครื อข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดยโสธร (ต่อ)
กลุ่ม

100
165
111
70

จังหวัด
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

ผู้ประสานงาน
นางหนูเพียร ศรี ชนะ
นายวีระศักดิ์ ยานุพรม
นายดรุ ญ จันทพาล
นายนิมิต หาระพันธ์
นายประยูร บุญวัน
นายสุ ดใน ราชมณเทียร
นายดวง สายศรี แก้ว
นายสมบูรณ์ บุญยืน
นายราม ศรี มนั ตะ
นายจุมพล มุธุสิทธิ์

หมายเหตุ

145

19. กลุ่มทอผ้าฝ้ ายสี ธรรมชาติ
20. สํานักงานสาธารณสุ ข จ.ยโสธร
21. กลุ่มเกษตรกรยโสธรทํานาเมืองยโสธร
22. กลุ่มเกษตรยโสธรทํานาสงเปื อย
23. กลุ่มทํานาเกษตรกรทํานากุดกุง
24. โครงการสํานักงานพัฒนาชุมชน
25. กลุ่มอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่าเพื่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
26. กลุ่มธนาคารโค
27. กลุ่มข้าราชการครู
28. สถาบันชาวนาตําบลแคนน้อย

บ้ านเลขที่
18
1
46/1
186
126

เครือข่ ายประชาสั งคมจังหวัดยโสธร
ทีอ่ ยู่
หมู่ที่
ตําบล
อําเภอ
4
ไทยเจริ ญ
ไทยเจริ ญ
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
3
สงเปื อย
คําเขื่อนแก้ว
3
กุดกุง
คําเขื่อนแก้ว
ในเมือง
เมือง
10
กุดชุม
กุดชุม
4
หนองคู
เมือง
2
ไผ่
ทรายมูล
2
แคนน้อย
คําเขื่อนแก้ว

146

ตารางภาคผนวกที่ 2.3 ข้อมูลเครื อข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดยโสธร (ต่อ)
กลุ่ม

134
20

จังหวัด
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ

นางพิกลุ ครองยุทธ
นายดรุ ณ จันทพาล
นายแดง คณะสุ ข
นางพิกลุ ครองยุทธ
นางพิศมัย พิมพ์สิงห์
นายพรมมา จรลําโกน
นายผุ เจริ ญศรี
นายสุ รพล ปกป้ อง
นายประสงค์ มิ่งขวัญ
นายเศรษฐี หอมหวน
นางกรุ ณา อารี ยเ์ อื้อ
นายคนึง ตรี แสน
นางยุพิน สุ ภาพการณ์
นายบุญเพ็ง สิ นเต็ม

ประธาน

146

1. เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเมือง จ.ยโสธร
2. กลุ่มออมทรัพย์บา้ นใต้สระแก้ว
3. กลุ่มออมทรัพย์บา้ นท่าศรี ธรรม
4. กลุ่มออมทรัพย์บา้ นคุม้ วัดมหาธาตุ
5. กลุ่มออมทรัพย์บา้ นเหนือวัดสิ งห์ท่า
6. กลุ่มออมทรัพย์บา้ นทุ่ง 1
7. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนโนนตาล 1
8. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนโนนตาล 2
9. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านใหม่โรงฆ่าสัตว์
10. กลุ่มออมทรัพย์ชุชนบ้านใต้สามัคคี
11. กลุ่มออมทรัพย์บา้ นทุ่งสองนาง
12. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านอุดมสุ ข
13. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
14. กลุ่มออมทรัพย์บา้ นกลาง

บ้ านเลขที่
65-71
46/1
33
65-71
29
165
117
108/1
39
190
98

เครือข่ ายกลุ่มออมทรัพย์ ชุมชนเมือง จ.ยโสธร
ทีอ่ ยู่
หมู่ที่
ตําบล
อําเภอ
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง
ในเมือง
เมือง

147

ผู้ประสานงาน
นายสมหวัง ชมชื่น
นายสมหวัง ชมชื่น
นายประยูร คีระหาวงษ์
จันที ภิริยารมย์
นายสง่า ทองนาค
นายธาน ศรี วสิ ุ ทธิ์
นายสวาท แสงสุ ด
นายสุ วรรณ์ จังฉาจ
นายประพัฒน์ สมอวง
นายมี สมจิตต์
นายทองสา กษิษตั ร

หมายเหตุ
ประธาน

147

ตารางภาคผนวกที่ 2.3 ข้อมูลเครื อข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดยโสธร (ต่อ)
เครือข่ ายผู้ผลิตข้ าวหอมมะลิคุณภาพดีและเกษตรกรรมยัง่ ยืน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ทีอ่ ยู่
กลุ่ม
บ้ านเลขที่
หมู่ที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
1. เครื อข่ายผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและ
118
4
บากเรื อ
มหาชนะชัย
ยโสธร
เกษตรกรรมยัง่ ยืน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
2. กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ
118
4
บากเรื อ
มหาชนะชัย
ยโสธร
3. กลุ่มเกษตรกรทํานาโนนทราย
27
3
โนนทราย
มหาชนะชัย
ยโสธร
4. กลุ่มเกษตรกรทํานาม่วง
3
5
ม่วง
มหาชนะชัย
ยโสธร
5. กลุ่มเกษตรกรทํานาหัวเมือง
1
3
หัวเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
6. กลุ่มเกษตรกรทํานาคูเมือง
74
5
คูเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
7. กลุ่มเกษตรกรทํานาพระเสาร์
44
2
พระเสาร์
มหาชนะชัย
ยโสธร
8. กลุ่มเกษตรกรทํานาผือฮี
68
5
ผือฮี
มหาชนะชัย
ยโสธร
9. กลุ่มเกษตรกรทําฟ้ าหยาด
61
2
ฟ้ าหยาด
มหาชนะชัย
ยโสธร
10. กลุ่มเกษตรกรทํานาบึงแก
9
9
บึงแก
มหาชนะชัย
ยโสธร
11. กลุ่มเกษตรกรทํานาสงยาง
44
4
สงยาง
มหาชนะชัย
ยโสธร

148

ผู้ประสานงาน
นายสํารอง นิลไชย
นายถนอม อุปพันธ์
นายสถิตย์ บุญกอง
นายสวัสดิ์ แสงฉวี
นายนิมิตร สายสุ ข
นายชัยยงค์ ศรี ทนั ตะ
นายวิโรจน์ ธนะสิ งห์
นายสยาม กุมารสิ ทธิ์
นายเลียง พารุ สุน
นายพร ผดาเวช
นายประดิษฐ์ แสนแก้ว
นายสมาน โครรนิวะ
นายชริ นทร์ นามคํา
นายทองสุ ก สุ รยงค์
นายทองหลาง เวฬุวนารักษ์

หมายเหตุ
ประธาน

148

ตารางภาคผนวกที่ 2.3 ข้อมูลเครื อข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดยโสธร (ต่อ)
เครือข่ ายโค-กระบือพันธุ์พนื้ เมือง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทีอ่ ยู่
กลุ่ม
บ้ านเลขที่
หมู่ที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
1. เครื อข่ายโค-กระบือพันธุ์พ้นื เมือง อําเภอเลิงนกทา
105
12
บุ่งค้า
เลิงนกทา
ยโสธร
จังหวัดยโสธร
2. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านนากลาง
105
12
บุ่งค้า
เลิงนกทา
ยโสธร
3. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโคกสูง
147
6
สามัคคี
เลิงนกทา
ยโสธร
4. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านดอนฮี ม.4
184
4
สวาท
เลิงนกทา
ยโสธร
5. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านด่าน
96
3
สามแยก
เลิงนกทา
ยโสธร
6. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านศรี สว่าง ม.4
170
4
ศรี แก้ว
เลิงนกทา
ยโสธร
7. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านกุดแห่
141
1
กุดแห่
เลิงนกทา
ยโสธร
8. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโคกใหญ่
124
2
ศรี แก้ว
เลิงนกทา
ยโสธร
9. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านศรี แก้ว ม.1
415
1
ศรี แก้ว
เลิงนกทา
ยโสธร
10. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโคกเจริ ญ
197
18
บุ่งค้า
เลิงนกทา
ยโสธร
11. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านเปงจาน
56
13
สวาท
เลิงนกทา
ยโสธร
12. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านคําเตย
51
13
สวาท
เลิงนกทา
ยโสธร
13. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองสมบูรณ์
262
4
สวาท
เลิงนกทา
ยโสธร
14. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านหนองเรื อ
115
2
หนองเรื อ
เมือง
ยโสธร
15. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโนนประทาย
230
9
หนองแหน
กุดชุม
ยโสธร

149

ตารางภาคผนวกที่ 2.3 ข้อมูลเครื อข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดยโสธร (ต่อ)
กลุ่ม

403/1

66
79

จังหวัด
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ

นายวิเชียร สะมาลีย ์
นายทองหล่อ ขวัญทอง
นายแสวง พันธ์เลิศ
นายธีรพล ศรี วะสุ ทธิ์
นางลําไพ พันธ์เลิศ
นางสังกา เวฬุวนารักษ์
นายวิศิษฐ์ ขุณิกากรณ์
นายสงกา ประทุม
นายสมจิตร วงษ์ศรี
นางบัวทอง บุญศรี
นายารึ ก ศรี สงคราม
นายจํานงค์ เวฬุวนารักษ์
นายคําสอน ศรี ชนะ
นายสมหมาย สามสี

ประธาน

149

1. เครื อข่ายเกษตรกรก้าวหน้าเป็ งจาน จ.ยโสธร
2. กลุ่มเกษตรกรหมู่10
3. กลุ่มเกษตรกรหมู่ 6
4. กลุ่มเกษตรกร บ้านหนองผือน้อย
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าลาด
6. กลุ่มเกษตรกรบ้านสร้างช้าง
7. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 17
8. กลุ่มเกษตรกรบ้านยางเดี่ยว
9. กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกกลาง
10. กลุ่มเกษตรกรบ้านสันติสุข
11. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 1
12. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 12
13. กลุ่มส่ งเสริ มเศรษฐกิจยัง่ ยืนสามแยกภูกอย
14. กลุ่มเกษตรกรบ้านนาโส่

บ้ านเลขที่
14
60
9

เครือข่ ายเกษตรกรก้าวหน้ าเป็ งจาน จ.ยโสธร
ทีอ่ ยู่
หมู่ที่
ตําบล
อําเภอ
13
สวาท
เลิงนกทา
10
โนนเปื อย
กุดชุม
6
ไผ่
ทรายมูล
5
นาโส่
กุดชุม
นาโส่
กุดชุม
ไผ่
ทรายมูล
17
กุดชุม
กุดชุม
หนองเป็ ด
เมือง
1
ไผ่
ทรายมูล
นาโส่
กุดชุม
1
นาสะไมย์
เมือง
12
นาสะไมย์
เมือง
ในเมือง
เมือง
นาโส่
กุดชุม

150

ผู้ประสานงาน

จังหวัด
ยโสธร

นางสาวมณี หงส์พิพิธ

ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

นายเลิศชัย มาตขาว
นายธีรพล ศรี วะสุ ทธิ์
นางลําไพ พันธ์เลิศ
นางสังกา เวฬุวนารักษ์
นายสงกา ประทุม
นายสมจิตร วงษ์ศรี
นางบัวทอง บุญศรี
นายสมหมาย สามสี
นายสุ วิช ธนาคุณ
นายบุญส่ ง มาตขาว

หมายเหตุ
ประธาน

150

ตารางภาคผนวกที่ 2.3 ข้อมูลเครื อข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดยโสธร (ต่อ)
เครือข่ ายชมรมรักษ์ ธรรมชาติ (กลุ่มส่ งเสริมเกษตรกรรมยัง่ ยืน)
ทีอ่ ยู่
กลุ่ม
บ้ านเลขที่
หมู่ที่
ตําบล
อําเภอ
1. เครื อข่ายชมรมรักษ์ธรรมชาติ (กลุ่มส่ งเสริ ม
57
2
นาโส่
กุดชุม
เกษตรกรรมยัง่ ยืน)
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแคน
นาโส่
กุดชุม
3. กลุ่มเกษตรกร บ้านหนองผือน้อย
5
นาโส่
กุดชุม
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านท่าลาด
นาโส่
กุดชุม
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านสร้างช้าง
ไผ่
ทรายมูล
6. กลุ่มเกษตรกรบ้านยางเดี่ยว
หนองเป็ ด
เมือง
7. กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกกลาง
1
ไผ่
ทรายมูล
8. กลุ่มเกษตรกรบ้านสันติสุข
นาโส่
กุดชุม
9. กลุ่มเกษตรกรบ้านนาโส่
นาโส่
กุดชุม
10. กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติหนองยอ
72
2
กําแมด
กุดชุม
11. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนยาง
กําแมด
กุดชุม

136

151

ตารางภาคผนวกที่ 2.3 ข้อมูลเครื อข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดยโสธร (ต่อ)
กลุ่ม

จังหวัด
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ

นายสมหวัง ศรี มนั ตะ
นายบุญเพชร ทองน้อย
นายศรี ธนูศกั ดิ์ ศรี มนั ตะ
นายกิรวัฒน์ มุลสี วะ
นายเสมอ มาลัย
นายประยูร ลําพุทธา
นายสุ ภาพ ประสงค์ศรี
นายสุ ภาพ แสวงหา
นายสําอาง มุละสิ วะ
นางหนูสุน ศรี วงสุ ทธิ์

ประธาน

151

1. เครื อข่ายกองทุนชุมชน
2. กลุ่มสหกรณ์บา้ นโสกขุมปูน
3. กลุ่มสหกรณ์บา้ นสันติสุข
4. กลุ่มศูนย์สาธิ ตการตลาดบ้านคําแก้ว
5. กลุ่มกองทุนหมู่บา้ นดอนหวาย
6. กลุ่มร้านค้าบ้านคํากลาง
7. กลุ่มศูนย์สาธิ ตการตลาดเพื่อผลิตบ้านดอนเขือง
8. กลุ่มสหกรณ์บา้ นหนองจาน
9. กลุ่มศูนย์สาธิ ตการตลาดบ้านนาโส่
10. กลุ่มบ้านโนนยาง

บ้ านเลขที่
57

เครือข่ ายกองทุนชุมชน จ.ยโสธร
ทีอ่ ยู่
หมู่ที่
ตําบล
อําเภอ
2
นาโส่
กุดชุม
2
นาโส่
กุดชุม
11
นาโส่
กุดชุม
4
ห้วยแก้ง
กุดชุม
4
โนนเปื อย
กุดชุม
13
กุดชุม
กุดชุม
11
ทรายมูล
ทรายมูล
10
นาสะไมย์
เมือง
1
นาโส่
กุดชุม
กําแมด
กุดชุม

152

ตารางภาคผนวกที่ 2.3 ข้อมูลเครื อข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดยโสธร (ต่อ)
กลุ่ม

186
126
10
9
16
142

จังหวัด
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ

นายนิมิตร ทาระพันธ์
นายจรัส ก้อนคํา
นางสาวชนิดา กลิ่นรื่ น
นายประยูร บุญวัน
นายบุญสอน ทองลือ
นายสี พันหาร
นางลําดวน แก้วศิริ
นายอนุสรณ์ นาเรี ยง
นายประสิ ทธิ์ ล้วนศรี
นายฉลอง วิชยั
นายสนอง สัมปันโน

ประธาน

152

1. เครื อข่ายกลุ่มเกษตรกรอําเภอคําเขื่อนแก้ว
2. กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้ง
3. กลุ่มเกษตรกรทํานาสงเปื อย
4. กลุ่มเกษตรกรทํานากุดกุง
5. กลุ่มเกษตรกรทํานาดงแคนใหญ่
6. กลุ่มเกษตรกรทํานาทุ่งมน
7. กลุ่มเกษตรทํานานาคํา
8. กลุ่มเกษตรกรทํานากู่จาน
9. กลุ่มเกษตรกรทํานาโพนทัน
10. กลุ่มเกษตรกรทํานากู่จาน
11. กลุ่มเกษตรกรทํานาย่อ

บ้ านเลขที่
49

เครือข่ ายกลุ่มเกษตรกรอําเภอคําเขื่อนแก้ว
ทีอ่ ยู่
หมู่ที่
ตําบล
อําเภอ
9
สงเปื อย
คําเขื่อนแก้ว
สงเปื อย
คําเขื่อนแก้ว
3
สงเปื อย
คําเขื่อนแก้ว
3
สงเปื อย
คําเขื่อนแก้ว
9
ดงแคนใหญ่
คําเขื่อนแก้ว
7
ทุ่งมน
คําเขื่อนแก้ว
3
นาคํา
คําเขื่อนแก้ว
1
กู่จาน
คําเขื่อนแก้ว
4
โพนทัน
คําเขื่อนแก้ว
ดงแคนใหญ่
คําเขื่อนแก้ว
ย่อ
คําเขื่อนแก้ว

153

จังหวัด
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

ผู้ประสานงาน
นายช้าง แสงวงศ์
นายช้าง แสงวงศ์
นายสุ ข มโนบุตร
นายบุญคุม้ ชายทวีป
นายบุญมา บุญขาว
นายรวมศิลป์ สมประสงค์
นายถนอม มิ่งชัย
นายช้าง แสงวงศ์
นายบุญกว้าง บุป้อง
นายนคร แก้วหาญ
นางกฤษณา สิ ทธิ พงษ์

หมายเหตุ
ประธาน

153

ตารางภาคผนวกที่ 2.3 ข้อมูลเครื อข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดยโสธร (ต่อ)
เครือข่ ายผู้ผลิตข้ าวหอมมะลิ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ทีอ่ ยู่
กลุ่ม
บ้ านเลขที่
หมู่ที่
ตําบล
อําเภอ
1. เครื อข่ายผูผ้ ลิตข้าวหอมมะลิ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
157
7
ห้องแซง
เลิงนกทา
2. กลุ่มเกษตรกรทํานาห้องแซง
157
7
ห้องแซง
เลิงนกทา
3. กลุ่มเกษตรกรทํานาสร้างมิ่ง
172
สร้างมิ่ง
เลิงนกทา
4. กลุ่มเกษตรทํานาเปงจาน
สวาท
เลิงนกทา
5. กลุ่มเกษตรทํานากุดแห่
1
3
กุดแห่
เลิงนกทา
6. กลุ่มเกษตรกรทํานากุดเชียงหมี
174
6
กุดเชียงหมี
เลิงนกทา
7. กลุ่มเกษตรกรทํานาสวาท
252
1
สวาท
เลิงนกทา
8. กลุ่มเกษตรกรทํานาดงยาง
157
7
ห้องแซง
เลิงนกทา
9. กลุ่มเกษตรธรรมชาติเหล่าหันทราย
ห้องแซง
เลิงนกทา
10. กลุ่มเกษตรกรทํานาโนนแดง
ห้องแซง
เลิงนกทา
11. กลุ่มเกษตรทํานาศรี แก้ว
ห้องแซง
เลิงนกทา
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ตารางภาคผนวกที่ 2.3 ข้อมูลเครื อข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดยโสธร (ต่อ)
กลุ่ม
1. เครื อข่ายโรงสี หอ้ งแซง
2. เครื อข่ายศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชน จ.ยโสธร
3. เครื อข่ายกลุ่มเกษตรกร จ.ยโสธร

เครือข่ ายทีข่ ้ อมูลสมาชิกเครือข่ ายยังไม่ สมบูรณ์
ทีอ่ ยู่
บ้ านเลขที่
หมู่ที่
ตําบล
อําเภอ
ในเมือง
เมือง
15
1
หนองแหน
กุดชุม
309/5
1
สวาท
เลิงนกทา

จังหวัด
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร

ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ

นายผดุงศักดิ์ ปะวะกุล
นางวิไลลักษณ์ เกศกุล
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ตารางภาคผนวกที่ 3.1 จํานวนประชากรผูจ้ ดทะเบียนคนจนแยกตามปัญหาความยากจน
อําเภอเมืองยโสธร พ.ศ. 2548
ที่

ประเภทปัญหา

จํานวนผู้จดทะเบียน

ร้ อยละ

ที่ดินทํากิน
ไม่มีที่ดินทํากิน
452
2.29
มีที่ดินทํากินแต่ไม่เพียงพอ
3,160
16.00
มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
903
4.57
คนเร่ ร่อน
8
0.04
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
7
0.04
นร.นศ.มีรายได้อาชีพเหมาะสม
643
3.26
ถูกหลอกลวง
86
0.44
หนี้สินภาคประชาชน
หนี้ในระบบ
7,168
36.29
หนี้นอกระบบ
4,242
21.48
ที่อยูอ่ าศัย
1,888
9.56
ด้านอื่น ๆ
1,193
6.04
19,750
100
รวม
ที่มา : ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร (ศตจ.จ.ยโสธร)
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8
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ตารางภาคผนวกที่ 3.2 จํานวนประชากรผูจ้ ดทะเบียนคนจนแยกตามปัญหาความยากจน
อําเภอเลิงนกทา พ.ศ. 2548
ที่

ประเภทปัญหา

จํานวนผู้จดทะเบียน

ร้ อยละ

ที่ดินทํากิน
ไม่มีที่ดินทํากิน
2,860
13.81
มีที่ดินทํากินแต่ไม่เพียงพอ
1,502
7.25
มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
3,624
17.50
คนเร่ ร่อน
3
0.01
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
9
0.04
นร.นศ.มีรายได้อาชีพเหมาะสม
657
3.17
ถูกหลอกลวง
182
0.88
หนี้สินภาคประชาชน
0.00
หนี้ในระบบ
8,278
39.98
หนี้นอกระบบ
1,942
9.38
ที่อยูอ่ าศัย
720
3.48
ด้านอื่น ๆ
928
4.48
รวม
20,705
100
ที่มา : ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร (ศตจ.จ.ยโสธร)
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8
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ตารางภาคผนวกที่ 3.3 จํานวนประชากรผูจ้ ดทะเบียนคนจนแยกตามปัญหาความยากจน
อําเภอกุดชุม พ.ศ. 2548
ที่

ประเภทปัญหา

จํานวนผู้จดทะเบียน

ร้ อยละ

ที่ดินทํากิน
ไม่มีที่ดินทํากิน
806
6.07
มีที่ดินทํากินแต่ไม่เพียงพอ
1,142
8.60
มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
1,171
8.82
คนเร่ ร่อน
1
0.01
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
4
0.03
นร.นศ.มีรายได้อาชีพเหมาะสม
561
4.22
ถูกหลอกลวง
65
0.49
หนี้สินภาคประชาชน
หนี้ในระบบ
6,259
47.13
หนี้นอกระบบ
1,220
9.19
ที่อยูอ่ าศัย
959
7.22
ด้านอื่น ๆ
1,092
8.22
รวม
13,280
100
ที่มา : ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร (ศตจ.จ.ยโสธร)
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8
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ตารางภาคผนวกที่ 3.4 จํานวนประชากรผูจ้ ดทะเบียนคนจนแยกตามปัญหาความยากจน
อําเภอคําเขื่อนแก้ว พ.ศ. 2548
ที่

ประเภทปัญหา

จํานวนผู้จดทะเบียน

ร้ อยละ

ที่ดินทํากิน
ไม่มีที่ดินทํากิน
1,097
7.00
มีที่ดินทํากินแต่ไม่เพียงพอ
2,573
16.42
มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
643
4.10
คนเร่ ร่อน
8
0.05
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
4
0.03
นร.นศ.มีรายได้อาชีพเหมาะสม
500
3.19
ถูกหลอกลวง
55
0.35
หนี้สินภาคประชาชน
หนี้ในระบบ
5,948
37.95
หนี้นอกระบบ
1,929
12.31
ที่อยูอ่ าศัย
1,203
7.68
ด้านอื่น ๆ
1,713
10.93
รวม
15,673
100
ที่มา : ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร (ศตจ.จ.ยโสธร)
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8
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ตารางภาคผนวกที่ 3.5 จํานวนประชากรผูจ้ ดทะเบียนคนจนแยกตามปัญหาความยากจน
อําเภอทรายมูล พ.ศ. 2548
ที่

ประเภทปัญหา

จํานวนผู้จดทะเบียน

ร้ อยละ

ที่ดินทํากิน
ไม่มีที่ดินทํากิน
264
3.88
มีที่ดินทํากินแต่ไม่เพียงพอ
1,578
23.18
มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
92
1.35
คนเร่ ร่อน
7
0.10
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
4
0.06
นร.นศ.มีรายได้อาชีพเหมาะสม
191
2.81
ถูกหลอกลวง
43
0.63
หนี้สินภาคประชาชน
หนี้ในระบบ
2,412
35.42
หนี้นอกระบบ
784
11.51
ที่อยูอ่ าศัย
822
12.07
ด้านอื่น ๆ
612
8.99
รวม
6,809
100
ที่มา : ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร (ศตจ.จ.ยโสธร)
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8
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ตารางภาคผนวกที่ 3.6 จํานวนประชากรผูจ้ ดทะเบียนคนจนแยกตามปัญหาความยากจน
อําเภอมหาชนะชัย พ.ศ. 2548
ที่

ประเภทปัญหา

จํานวนผู้จดทะเบียน

ร้ อยละ

ที่ดินทํากิน
ไม่มีที่ดินทํากิน
1,050
7.33
มีที่ดินทํากินแต่ไม่เพียงพอ
1,945
13.58
มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
414
2.89
คนเร่ ร่อน
5
0.03
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
2
0.01
นร.นศ.มีรายได้อาชีพเหมาะสม
482
3.36
ถูกหลอกลวง
108
0.75
หนี้สินภาคประชาชน
หนี้ในระบบ
5,530
38.60
หนี้นอกระบบ
1,706
11.91
ที่อยูอ่ าศัย
1,182
8.25
ด้านอื่น ๆ
1,903
13.28
รวม
14,327
100
ที่มา : ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร (ศตจ.จ.ยโสธร)
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8
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ตารางภาคผนวกที่ 3.7 จํานวนประชากรผูจ้ ดทะเบียนคนจนแยกตามปั ญหาความยากจน
อําเภอป่ าติ้ว พ.ศ. 2548
ที่

ประเภทปัญหา

จํานวนผู้จดทะเบียน

ร้ อยละ

ที่ดินทํากิน
ไม่มีที่ดินทํากิน
459
5.66
มีที่ดินทํากินแต่ไม่เพียงพอ
1,336
16.47
มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
795
9.80
คนเร่ ร่อน
2
0.02
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
0
0.00
นร.นศ.มีรายได้อาชีพเหมาะสม
132
1.63
ถูกหลอกลวง
43
0.53
หนี้สินภาคประชาชน
หนี้ในระบบ
3,536
43.60
หนี้นอกระบบ
1,092
13.46
ที่อยูอ่ าศัย
471
5.81
ด้านอื่น ๆ
245
3.02
รวม
8,111
100
ที่มา : ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร (ศตจ.จ.ยโสธร)
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8
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ตารางภาคผนวกที่ 3.8 จํานวนประชากรผูจ้ ดทะเบียนคนจนแยกตามปั ญหาความยากจน
อําเภอค้อวัง พ.ศ. 2548
ที่

ประเภทปัญหา

จํานวนผู้จดทะเบียน

ร้ อยละ

ที่ดินทํากิน
ไม่มีที่ดินทํากิน
68
1.00
มีที่ดินทํากินแต่ไม่เพียงพอ
913
13.42
มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
715
10.51
คนเร่ ร่อน
2
0.03
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
2
0.03
นร.นศ.มีรายได้อาชีพเหมาะสม
3
0.04
ถูกหลอกลวง
28
0.41
หนี้สินภาคประชาชน
0.00
หนี้ในระบบ
2,544
37.40
หนี้นอกระบบ
632
9.29
ที่อยูอ่ าศัย
875
12.86
ด้านอื่น ๆ
1,020
15.00
รวม
6,802
100
ที่มา : ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร (ศตจ.จ.ยโสธร)
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8
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ตารางภาคผนวกที่ 3.9 จํานวนประชากรผูจ้ ดทะเบียนคนจนแยกตามปั ญหาความยากจน
อําเภอไทยเจริ ญ พ.ศ. 2548
ที่

ประเภทปัญหา

จํานวนผู้จดทะเบียน

ร้ อยละ

ที่ดินทํากิน
ไม่มีที่ดินทํากิน
694
8.50
มีที่ดินทํากินแต่ไม่เพียงพอ
1,282
15.70
มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์
537
6.58
คนเร่ ร่อน
9
0.11
ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย
5
0.06
นร.นศ.มีรายได้อาชีพเหมาะสม
348
4.26
ถูกหลอกลวง
135
1.65
หนี้สินภาคประชาชน
หนี้ในระบบ
3,140
38.45
หนี้นอกระบบ
1,033
12.65
ที่อยูอ่ าศัย
589
7.21
ด้านอื่น ๆ
395
4.84
รวม
8,167
100
ที่มา : ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร (ศตจ.จ.ยโสธร)
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
6.1
6.2
7
8

ตารางภาคผนวกที่ 3.10 ผลการจดทะเบียนและให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาสังคมและความยากจนแยกตามประเภทปัญหา ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2548
จํานวนผู้มาลงทะเบียน
ที่

อําเภอ
ชาย
เมืองยโสธร
เลิงนกทา
กุดชุม
คําเขื่อนแก้ว
ทรายมูล
มหาชนะชัย
ป่ าติ้ว
ค้อวัง
ไทยเจริ ญ
รวม

6,244
7,534
5,362
4,681
2,119
4,535
2,796
1,910
2,782
37,963

8,588
6,977
3,998
5,750
2,696
4,877
3,006
2,232
2,514
40,638

รวม
14,832
14,511
9,360
10,431
4,815
9,412
5,802
4,142
5,296
78,601

ที่มา : ศูนย์อาํ นวยการปฏิบตั ิการต่อสู เ้ พื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดยโสธร (ศตจ.จ.ยโสธร)

รวม
767
909
661
506
254
482
97
45
382
4,103

ถูกหลอกลวง
(สย.5)
ผลการ
ผลการจด
ให้ ความ
ทะเบียน
ช่ วยเหลือ
86
86
182
182
65
65
55
55
43
43
108
86
43
28
28
28
135
135
745
708
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

หญิง

ทีด่ นิ ทํากิน
คนเร่ ร่อน
ประกอบอาชีพผิด
นร.นศ.ทีต่ ้ องการมีงานทํา
(สย.1)
(สย.2)
กฎหมาย (สย.3)
(สย.4)
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ผลการให้ ความช่ วยเหลือ
ผลการจด
ผลการจด
ผลการจด
ผลการจด
ให้ ความ
ให้ ความ
ให้ ความ
ทะเบียน
ทะเบียน
ทะเบียน
ทะเบียน จดทะเบียน ไม่ จดทะเบียน
ช่ วยเหลือ
ช่ วยเหลือ
ช่ วยเหลือ
4,515
1,980
8
8
7
7
643
643
124
7,986
3,071
3
3
9
9
657
657
252
3,119
2,566
1
1
4
4
561
561
100
4,313
1,212
8
8
4
4
500
500
6
1,934
13,34
7
7
4
4
191
191
63
3,409
1,274
5
5
2
2
482
482
0
2,590
1,449
2
2
0
0
132
132
41
1,696
485
2
2
2
2
3
3
42
2,513
497
9
9
5
5
348
348
34
32,075 13,868
45
45
37
37
3,517
3,517
3,517
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ตารางภาคผนวกที่ 3.11 ผลการจดทะเบียนและให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหาสังคมและความยากจนแยกตามประเภทปัญหา ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2548
หนีส้ ิ นภาคประชาชน(สย.6)
หนีใ้ นระบบ
อําเภอ

ผลการจด
ผลการให้
ผลการจด
ทะเบียน ความช่ วยเหลือ ทะเบียน
7,168
8,287
6,259
5,948
2,412
5,530
3,536
2,544
3,140
44,815

4,500
8,038
4,874
4864(+1037)
1,978
5530(+911)
3,430
2,544
3,140
38,898(+1984)

4,242
1,924
1,220
1,929
784
1,706
1,092
632
1,033
14,580

ผลการให้
ความ
ช่ วยเหลือ
4,242
1,924
1,220
1,929
784
1,706
1,092
632
1,033
14,580

ปัญหาอืน่ (สย.8)

(สย.4)

ผลการจด
ทะเบียน
1,888
720
959
1,203
822
1,182
471
875
589
8,709

ผลการให้ ผลการจด ผลการให้ ผลการจด ผลการให้
ความ
ทะเบียน
ความ
ทะเบียน ความ
ช่ วยเหลือ
ช่ วยเหลือ
ช่ วยเหลือ
826
18,557
12,292(+2)
1,193
1,193
532(+80)
19,777 14,434(+1499) 928
928
889
12,188
10,180
1,092
1,092
888(+157) 13,960 9,460(+1281) 1,713
1,713
822
6,197
5,163(+51)
612
612
419
12,424 9,504(+911)
1,903
1,903
116(+59)
7,866 6,173(+1019)
245
245
184
5,782
3,880
1,020
1,020
448
7,772
5,615(+100)
395
395
5,124(+296) 104,523 76,601(+4763) 9,101
9,101

รวมผลการ รวมผลการให้
ร้ อยละ
ของ
จดทะเบียน ความช่ วยเหลือ
ทั้งสิ้น
*ทั้งสิ้น
การช่ วยเหลือ

19,750
20,705
13,280
15,673
6,809
14,327
8,111
6,802
8,167
113,624

หมายเหตุ
1. รวมผลการให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้ น* = ผลการให้ความช่วยเหลือทั้ง 8 ประเภทปัญหา แต่ไม่รวม นร./นศ.ที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่ให้ความช่วยเหลือ
2. ผลการจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 479 ราย = 104,523-104,044 เนื่องจากมีการจดทะเบียนทีสาํ นักทะเบียนอื่นแล้วโอนย้ายมาที่จงั หวัดยโสธร
3. ยอดเพิ่มขึ้น 479 ราย อยูใ่ นปัญหา นร./นศ. ต้องการมีงานทํา

13,485(+2)
15,362(+1499)
11,272
11,173(+1281)
5,755(+51)
11,407(+911)
6,418(+1019)
4,900
6,010(+100)
85,802(+4763)

68.28(0+0.1)
74.19(+7.24)
84.88
71.29(+8.18)
84.81(+0.74)
79.62(+6.36)
79.13(+12.57)
72.04
73.59(+1.23)
75.51(+4.28)
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เมืองยโสธร
เลิงนกทา
กุดชุม
คําเขื่อนแก้ว
ทรายมูล
มหาชนะชัย
ป่ าติ้ว
ค้อวัง
ไทยเจริ ญ
รวม

หนีน้ อกระบบ

คนจนไม่ มที ี่อยู่อาศัย ยอดรวม(ไม่ รวมปัญหาอืน่ ๆ(สย.
8)และนร./นศ.ไม่ จดทะเบียน
(สย.7)
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ภาคผนวกที่ 4
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ภาคผนวกที่ 4.1
แบบสอบถามเพือ่ วิเคราะห์ ศักยภาพของกลุ่ม/องค์ กร
โครงการวิจัยการพัฒนาขวบการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดยโสธร
ลําดับที.่ .....................................กลุ่ม/องค์ กรประชาชนสหกรณ์ /สหกรณ์
ชื่อกลุ่ม/องค์ กรประชาชน/สหกรณ์ ..................................................................................................
1. ข้ อมูลกลุ่ม/องค์ กร
1. ชื่อ ที่อยู่ ผูน้ าํ องค์กรหรื อผูต้ อบแบบสอบถาม
ชื่อ-สกุล.................................................................อายุ.......................ตําแหน่ง..............................
ที่ต้ งั กลุ่ม เลขที่.............................ถนน.....................................หมู่ที่............บ้าน...........................
ตําบล.............................................อําเภอ................................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................โทรสาร......................................................
2. การดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร
2.1 มีการดําเนินธุรกิจในด้าน..........................................................................................................
2.2 จํานวนปี ที่กลุ่มได้ดาํ เนินงานมาแล้ว.................................ปี
2.3 สมาชิกของกลุ่ม/องค์กรในปัจจุบนั ....................................กลุ่ม หรื อ คน
2.4 เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม ประมาณ...................................บาท
3. คณะกรรมการดําเนินงาน
3.1 ชื่อ-สกุล ประธานกลุ่ม..............................................................................................................
3.2 ชื่อ-สกุล ผูจ้ ดั การกลุ่ม..............................................................................................................
3.3 รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้
1) ชื่อ-สกุล............................................................ตําแหน่ง.........................................
2) ชื่อ-สกุล............................................................ตําแหน่ง.........................................
3) ชื่อ-สกุล............................................................ตําแหน่ง.........................................
4. รายชื่อผูท้ ี่จะประสานงานกับโครงการวิจยั
ชื่อ-สกุล....................................................................................ตําแหน่ง........................................
หมายเลขโทรศัพท์.................................................
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ลําดับที.่ .....................................กลุ่ม/องค์ กรประชาชนสหกรณ์ /สหกรณ์
ชื่อกลุ่ม/องค์ กรประชาชน/สหกรณ์ ..................................................................................................
2. วิเคราะห์ จุดแข็งของกลุ่ม/องค์ กรประชาชนสหกรณ์ /สหกรณ์ ของตน
1. ขอให้ท่านบอก จุดแข็ง ของกลุ่ม/องค์กรของท่าน
(จุดแข็ง คือ บอกเรื่ องที่เป็ นผลงานโดดเด่น ที่มีชื่อเสี ยงของกลุ่มฯตนเอง ที่กลุ่มตนเองพัฒนาขึ้นมา)
1) .........................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................
5) .........................................................................................................................................
6) .........................................................................................................................................
2. จุดเด่นข้อใดที่จะสามารถให้การช่วยเหลือ เกื้อกูล สนับสนุนกลุ่ม/องค์กรอื่นได้
1) .........................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................
5) .........................................................................................................................................
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ลําดับที.่ .....................................กลุ่ม/องค์ กรประชาชนสหกรณ์ /สหกรณ์
ชื่อกลุ่ม/องค์ กรประชาชน/สหกรณ์ ..................................................................................................
3. วิเคราะห์ จุดอ่ อนของกลุ่ม/องค์ กรประชาชนสหกรณ์ /สหกรณ์ ของตน
1. ขอให้ท่านบอก จุดอ่อน ของกลุ่ม/องค์กรของท่าน
(จุดอ่อน คือ เป็ นเรื่ องที่เป็ นข้อปั ญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน ที่เกิดจากตัวองค์กรเอง)
1) .........................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................
5) .........................................................................................................................................
6) .........................................................................................................................................
2. จุดอ่อนใด ที่ตอ้ งการความช่วยเหลือแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่น
1) .........................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................
5) .........................................................................................................................................
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ลําดับที.่ .....................................กลุ่ม/องค์ กรประชาชนสหกรณ์ /สหกรณ์
ชื่อกลุ่ม/องค์ กรประชาชน/สหกรณ์ ..................................................................................................
4.วิเคราะห์ โอกาส ของกลุ่ม/องค์ กรประชาชนสหกรณ์ /สหกรณ์ ของตน
1. ขอให้ท่านบอก โอกาส ของกลุ่ม/องค์กรของท่าน
(โอกาส คือ เป็ นสิ่ งที่องค์กรของท่านรับประโยชน์จากการกระทําของคนอื่นหรื อกลุ่มอื่น เช่น นโยบายของ
รัฐบาลหรื อของผูว้ า่ ซีอีโอ หรื อเกิดจากความต้องการของตลาดซึ่งมีประโยชน์ต่อกลุ่มของท่าน)
1) ...............................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................................
4) ...............................................................................................................................................
5) ...............................................................................................................................................
6) ...............................................................................................................................................
7) ...............................................................................................................................................
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ลําดับที.่ .....................................กลุ่ม/องค์ กรประชาชนสหกรณ์ /สหกรณ์
ชื่อกลุ่ม/องค์ กรประชาชน/สหกรณ์ ..................................................................................................
5.วิเคราะห์ อุปสรรค ของกลุ่ม/องค์ กรประชาชนสหกรณ์ /สหกรณ์ ของตน
1. ขอให้ท่านบอก อุปสรรค ของกลุ่ม/องค์กรของท่าน
(อุปสรรค คือ เป็ นสิ่ งหรื อปั จจัยภายนอกที่คนอื่นกระทําแล้วส่ งผลกระทบถึงกลุ่มของท่านและก่อให้เกิด
อุปสรรคในการดําเนินงานองค์กรของท่านเอง เช่น กลุ่มที่เป็ นคู่แข่งลดราคาสิ นค้า นํ้าท่วม ฝนแล้ง นโยบาย
ของรัฐ กฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆที่กาํ หนดขึ้นแล้ว กลุ่มได้รับผลกระทบทางลบ)
1) ...............................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................................
4) ...............................................................................................................................................
5) ...............................................................................................................................................
6) ...............................................................................................................................................
7) ...............................................................................................................................................
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ลําดับที.่ .....................................กลุ่ม/องค์ กรประชาชนสหกรณ์ /สหกรณ์
ชื่อกลุ่ม/องค์ กรประชาชน/สหกรณ์ ..................................................................................................
6. การเข้ าร่ วมเครือข่ าย
1. ปัจจุบนั กลุ่มของท่านได้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นเป็ นเครื อข่ายใดบ้าง
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………………
2. ถ้าหากปัจจุบนั กลุ่มของท่านยังไม่ได้เป็ นสมาชิกหรื อร่ วมทํากิจกรรมเป็ นเครื อข่ายกับกลุ่มใดเลย แล้ว
ท่านสนใจจะเชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรอื่นในลักษณะเป็ นเครื อข่ายเพื่อทํากิจกรรมในรู ปแบบต่างๆหรื อไม่
1) ไม่สนใจ
2) สนใจ ในเรื่ อง

2.1) ทางวิทยาการ คือ การแลกเปลี่ยนความรู ้ร่วมกันด้าน
บริ หารงาน ด้านร่ วมมือพัฒนาบุคลากร ด้านข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีใช้ร่วมกัน
2.2) ทําธุรกิจร่ วมกัน (เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย, ใช้ทรัพยากร
ร่ วมกัน, ได้ประโยชน์ร่วมกัน)
2.3) สังคม (ร่ วมมือเพื่อสมาชิกในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม, เอื้อ
อาทรแก่ชุมชน, สร้างคุณค่าแก่คนในสังคม)
2.4) อื่นๆ (ระบุ)...................................................................

....................................................................
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แนวทางการทําแผนยุทธศาสตร์ ของกลุ่ม
กระบวนการวิเคราะห์ สถานการณ์ โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดยโสธร
1. เป้าหมาย
- เพื่อปรับปรุ งตนเองให้ถึงเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. วิธีการทําแผนกลยุทธ์
1. กําหนดคณะทํางาน
2. การจัดเตรี ยมข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ตรวจสอบและอ้างอิง
3. การจัดหาวิทยากรกระบวนการ
4. การจัดเวที
3. การแสดงความคิดเห็น แบบมีส่วนร่ วม ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับกลุ่ม ต้องมีส่วนแสดงความคิดเห็น เพื่อ
ก่อให้เกิดอุดมการณ์ร่วม สร้างกระบวนการมีส่วนร่ วม
• คิด
• ทํา
• ติดตาม
• รับผล (ดี ไม่ดี)
ปั จจัยภายในที่เป็ นผลจากการดําเนินการของกลุ่ม
- หากเป็ นสิ่ งที่ดี ถือว่าเป็ นจุดแข็งที่จะรักษาไว้ และนําไปเป็ นจุดขาย
- หากเป็ นเรื่ องไม่ดี ถือว่าเป็ นจุดอ่อนที่กลุ่มต้องพยายามลดหรื อทําให้หมดไป
- ปั จจัยภายนอกที่เป็ นผลมาจากคนอื่นทํา (เริ่ มจากใกล้ตวั ออกไปไกลตัว) แล้วผลนั้นมีต่อกลุ่ม
- หากเป็ นผลดี ถือว่าเป็ นโอกาส กลุ่มใดที่มองเห็นโอกาสก่อนแล้วนํามาร่ วมกับจุดแข็งของกลุ่ม
แล้วทํากิจกรรมให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายได้ก่อน ก็จะนําผลสําเร็ จมาสู่องค์กรก่อน
- หากเป็ นผลไม่ดี คือว่าเป็ นอุปสรรคที่กลุ่มจะต้องเตรี ยมตัวตั้งรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น
จุดแข็ง
+
โอกาส
+

จุดอ่ อน
อุปสรรค
-

4. ในแต่ละเรื่ อง (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) ให้ช่วยกันระดมความคิดเห็นแล้ว สรุ ปประเด็นที่
สําคัญประมาณเรื่ องละ 4-5 ข้อ ข้อเสนอความคิดเห็นต่างๆต้องเป็ นเรื่ องที่ทาํ ได้++การวิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อบอกเราว่าปั จจุบนั เราเป็ นอย่างไร
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5. การจัดคู่กลยุทธ์
ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
จุดอ่อน

โอกาส อุปสรรค
ก1
ข1

ก2
ข2

6. การสร้ างวิสัยทัศน์ เพื่อจะบอกว่าเราอย่างหรื อต้องการเป็ นอย่างไรในอนาคต
วิสยั ทัศน์ที่ดีควร
- ทําได้
- วัดได้
- ท้าทาย
- สง่างาม
7. การกําหนดภารกิจหรื อพันธะกิจ เพื่อบอกว่าถ้าจะไปให้ถึงวิสยั ทัศน์น้ นั ต้องทําเรื่ องอะไรบ้าง
8. การกําหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละภารกิจนั้นมีวตั ถุประสงค์อะไรบ้าง
9. กําหนดเป้ าหมายหรื อตัวชี้วดั ในแต่ละวัตถุประสงค์ มีการกําหนดค่าเป้ าหมายอย่างไร ควรเป็ นตัวเลขที่วดั
ได้ชดั เจน เช่น ยอดขายเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
10. การกําหนดกลยุทธ์หรื อวิธีการที่จะไปถึงเป้ าหมายนั้น ต้องทําอะไรบ้าง ซึ่งจะเขียนออกมาเป็ นแผนงาน
โครงการ และงบประมาณ
11. ก็จะได้ร่างแผนกลยุทธ์ ซึ่งแผนระยะสั้นประมาณ 3-5 ปี ซึ่งในแต่ละปี ก็จะมีโครงการต่างๆที่กลุ่มต้อง
ดําเนินการ ร่ างแผนกลยุทธ์ดงั กล่าวต้องนําเข้าที่ประชุมกลุ่ม เพื่อรองรับแผนกลยุทธ์
12. การนําแผนกลยุทธ์แปลงสู่ การปฏิบตั ิ
13. การติดตามและประเมินผล ว่าเป็ นไปตามแผนงาน/โครงการที่กาํ หนดหรื อไม่
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ลําดับที่..................................ชื่อกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์......................................................................
1. กิจกรรม/งาน/ธุรกิจที่ทาํ ในปั จจุบนั
1.
2.
3.
4.
5.
ชื่อผูป้ ระสานงาน..................................ตําแหน่ง.............................หมายเลขโทรศัพท์/มือถือ.......................
2. จุดแข็ง/ความโดดเด่นขององค์กร/ข้อได้เปรี ยบขององค์กร
1.
2.
3.
4.
3. จุดอ่อน/ข้ออ่อนแอขององค์กร/ข้อเสี ยเปรี ยบขององค์กร
1.
2.
3.
4.
4. การเชื่อมโยงเครื อข่ายปั จจุบนั
1. ยังไม่มี เพราะ...............................................................................................................
2. เคยเชื่อมโยง แต่ปัจจุบนั เลิกแล้ว เชื่อมกับองค์กรใด....................................................
ที่อยู่ อําเภอ.............................................จังหวัด..............................................................
เหตุผลที่เลิกเชื่อมโยงเพราะ............................................................................................
3. ต้องการจะเชื่อมโยง กับกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่ ทํากิจกรรม/ธุรกิจเกี่ยวกับ................
.......................................................................................................................................
โดยกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ จะให้ความช่วยเหลือ (สิ่ งที่มีเกิน).........................................
.......................................................................................................................................
โดยกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ จะขอความช่วยเหลือ (สิ่ งที่ขาด).........................................
.......................................................................................................................................
4.ไม่ตอ้ งการเชื่อมโยงเพราะ..........................................................................................
…………………………………………………………………………………………
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ตารางภาคผนวกที่ 4.2 รายชื่อผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 พื้นที่อาํ เภอเมือง
ยโสธร ทรายมูล และป่ าติ้ว วันที่ 21 กันยายน 2548
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่อ - สกุล
นางจันทร์ พระสว่าง
นายธงชัย ชูรัตน์
นายวิชิต อินอ่อน
นายทองสุ ข อุปชัย
นางถวายพร มูลสาง
นางทองใบ บุญทวี
นายสุ ภาพ ประสงค์สี
นายมือ คําแสง

ตําแหน่ ง
กรรมการ
ประธานกลุ่ม
กรรมการปุ๋ ย
กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ
กรรมการ
สมาชิกกลุ่ม
ประธาน
ประธาน
ประธาน
นางยุ เรื องศรี
กรรมการ
นายอุดมศักดิ์ แก้วจันทร์
กรรมการ
น.ส.ธนภรณ์ แซ่ไหล
จนท.ทะเบียน
นายวุฒิชยั คุรุภณั ฑ์
กรรมการ
นายสุ ทธิโรจน์ เจิดจันทร์งาม รองประธาน
นายมนัส คําทอง
ที่ปรึ กษา
นายชาตรี แก้วทอง
ประธาน
น.ส.วนิดา มัชฌิมา
บัญชี
นางทองสวย จันทวัตร
ประชาสัมพันธ์
นางนภาพร เชื้อตระกูล
พยาบาลวิชาชีพ
นายสมศักดิ์ ประสมศรี
เลขานุการ
นายบุญเรื อง คําไพ
ประธาน
นายศักดิ์ชาย เชื้อศุภโรบล ผูจ้ ดั การ
จสอ.ประยูร ทองโสม
เลขา
นายขวัญไชย ทาระพันธ์
กรรมการ
นางบุญย้อย สุ วรรณเพชร กรรมการ
นายสุ วรรณ์ โล่ทามี
กรรมการ
นายวินยั เศรษฐี
เลขา
นายชาติไทย เศรษฐี
ประธาน
นายบุญเลิศ องอาจ
กรรมการ
นางยุพา ลอยฟ้ า
ผูจ้ ดั การ
นางลมุล สังขะรมย์
กรรมการ
น.ส.น้อย พันธ์สาย
กรรมการ
นายโพธิ์ สมพันธ์
ครู คศ.2
นายบุญ พันธเลิศ
รองประธาน
นางพรภิรมย์ ทองแก้ว
สมาชิก
นายพยุงศักดิ์ วงษ์เถียงญาณ ห. ฝ่ ายการตลาด
นายทองอินทร์ คําสุ ข
กรรมการ
นายเจริ ญ พิสาววุฒิ
ประธาน

หน่ วยงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ยโสธร
กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพบ้านโพธิญาณ
กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพบ้านโพธิญาณ
กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพบ้านโพธิญาณ
กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด
กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด
กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด
กลุ่มเลี้ยงโค ต.นํ้าคําใหญ่
สหกรณ์เครดิตยูเนียนโนนตาล
สหกรณ์เครดิตยูเนียนโนนตาล
สอ.สาธารณสุ ขยโสธร จํากัด
สอ.สาธารณสุ ขยโสธร จํากัด
สอ. พจ. ยโสธร จํากัด

ทีอ่ ยู่
บ้านโพธิญาณ ม.6 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่ าติ้ว
บ้านโพธิญาณ ม.6 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่ าติ้ว
22/2 ม.6 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่ าติ้ว จ.ยโสธร
30 ม.6 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่ าติ้ว จ.ยโสธร
37 ม.11 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล
37 ม.11 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล
37 ม.11 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล
บ้านนํ้าคําใหญ่ ต.นํ้าคําใหญ่ อ.เมือง
6/1 ซ.โนนตาล 2 ต.ในเมือง อ.เมือง

สหกรณ์สมัชชา ต.ไผ่
จักรสาน
จักรสาน
จักรสาน
ร.พ.ยโสธร
กองทุนหมู่บา้ นตาดทอง
ที่ทาํ การกํานัน ต.ตาดทอง
สอ.ครู ยโสธร
กลุ่มเกษตรอินทรี ย ์
กลุ่มเกษตรอินทรี ย ์
กลุ่มเกษตรอินทรี ย ์
กลุ่มนํ้า-ไฟฟ้ า
สหกรณ์การเกษตรทุ่งนางโอก
สหกรณ์การเกษตรทุ่งนางโอก
สหกรณ์การเกษตรทุ่งนางโอก
สอ.ตํารวจยโสธร
สหกรณ์เครดิตยูเนียนโนนตาล
สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้ าดอนกลอย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยโสธร
สหกรณ์สมัชชาคนจน
สหกรณ์สมัชชาคนจน
สกก.เมืองยโสธร
สกก.เมืองยโสธร
สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ บ้านดอนกลอย

146 ม.16 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล
131 ม.3 บ้านทุ่งนางโอก
119 ม.3 บ้านทุ่งนางโอก
8 ม.3 บ้านทุ่งนางโอก
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร
215/11 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
86/11 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
272 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
161 ม.12 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง
161 ม.12 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง
161 ม.12 ต.นาสะไมย์ อ.เมือง
บ้านกล้วย หมู่ที่ 5
108 หมู่ 1 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง
108 หมู่ 1 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง
178 หมู่ 1 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง
ก.ตํารวจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
6/1 ซ.โนนตาล 2 ต.ในเมือง อ.เมือง
90 ม.6 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ยโสธร
1/5 ม.6 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
1/5 ม.6 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
8-10 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร
8-10 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร
25 ม.5 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร

ถ.ศาลากลาง
ถ.ศาลากลาง
ถ.ศาลากลาง 3 ต.ในเมือง อ.เมือง
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ตารางภาคผนวกที่ 4.2 รายชื่อผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 พื้นที่อาํ เภอเมือง
ยโสธร ทรายมูล และป่ าติ้ว วันที่ 21 กันยายน 2548 (ต่อ)
ที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อ - สกุล
นายทวีศกั ดิ์ วงษ์แสวง
นายวิจารณ์ มาศพล
นายสุ คีป บุญทศ
นายคํานวณ สว่างเพชร
นายสมัย เต่าณา
นางดวงจินดา คําสุ ข
นางลุนนี วิเศษแก้ว
นายบัวผัน เศษสุ วรรณ์
น.ส.บุญสา สํามะนา
นายทิวา เพิ่มศา

ตําแหน่ ง
กรรมการ
ประธาน
เหรัญญิก
ประธาน
กรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
ประธาน
เหรัญญิก
รองประธาน

หน่ วยงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สนง.จนท.
สหกรณ์ครู ยโสธร
สมัชชาเกษตรกร
สกก.สมัชชาป่ าติ้ว จํากัด
สกก.สมัชชาป่ าติ้ว จํากัด
สหกรณ์ รพ.ยโสธร
กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ
กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ
กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดค้อเหนือ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข

ทีอ่ ยู่
สนง.รพช.เก่า
อ.เมือง จ.ยโสธร
6 ม.13 ต.กระจาย
25 ม.13 ต.กระจาย อ.ป่ าติ้ว จ.ยโสธร
8 ม.7 ต.ทุมาวัณ อ.เมือง
โครงการพัฒนาพื้นที่บริ เวณหนองอึ่ง
ม.12 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร
ม.12 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร
ถ.ศาลากลาง อ.เมือง จ.ยโสธร
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ตารางภาคผนวกที่ 4.3 รายชื่อผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
พื้นที่อาํ เภอมหาชนะชัย อําเภอค้อวัง และคําเขื่อนแก้ว วันที่ 6 ตุลาคม 2548
ที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ ง
หน่ วยงาน
ทีอ่ ยู่
ที่ปรึ กษา
ประธานกลุ่ม
เหรัญญิก
กรรมการ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านพลไว หมู่ที่ 3
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

นางมณี วรรณ์ รัตนวรรณ

กรรมการ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

6

นางพเยาว์ บุญพิมพ์

กรรมการ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

7

นางรุ่ งนิยา เสริ มพงษ์

เลขานุการ

กองทุนหมู่บา้ นม่วง หมู่ที่ 1

8
9
10
11
12
13

นางอําพร อนุมาส
นายสุ วรรณ ทวีพนั ธ์
นางสุ มาลัย สายบุญสา
นายศิริพงษ์ สมยา
นายสํารอง บัวเตย
นายสัมฤทธิ์ กัลปดี

กรรมการ
กรรมการ
สมาชิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กองทุนหมู่บา้ นม่วง หมู่ที่ 1
กองทุนหมู่บา้ นม่วง หมู่ที่ 1
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นม่วง
กลุ่มออมทรัพย์ บ้านม่วง
กลุ่มออมทรัพย์ บ้านม่วง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

นายประสิ ทธิ์ บุญคืน
นางบานเย็น สมเพ็ง
นางเพ็ญนภา พรหมจมร
นายสมยศ คําเวบุญ
นายอรรถเดช อิศรางกูล
นายประภาส ประเสริ ฐพงษ์
นายคําพอง แววบุตร
นายทองดี
นายวิทยากร นันทะวัทธ์
นายไพศาล มีศิลป์
นายสุ ด ผาสุ ขใจ
นายสอน พงษ์แสน
นายจันที ศรี หาคุณ
นายเลี่ยม ผุยผง
นางวิไลวรรณ เสาหงษ์
นายเองรดา สาสี บุญ
นายมณี ทองทา
นายบุญเลิศ บุญสุ ข
นายบุญสอน ทองลือ

กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
รองประธาน
รองประธาน
สมาชิก
กรรมการ
ผจก.
ประธาน
รองประธาน
ผูต้ รวจสอบ
เลขานุการ

สหกรณ์ปศุสตั ว์ดงยาง จํากัด
สหกรณ์ปศุสตั ว์ดงยาง จํากัด
สหกรณ์สนั ป่ าเอกชน ยโสธร
สหกรณ์ปศุสตั ว์ดงยาง จํากัด
กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ
กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ
กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ
สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ บ้านติ้ว จํากัด
สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ บ้านติ้ว จํากัด
สหกรณ์ผใู ้ ช้น้ าํ บ้านติ้ว จํากัด
ปุ๋ ยชีวภาพ บ้านคูเมือง
ปุ๋ ยชีวภาพ บ้านฟ้ าหยาด
ปุ๋ ยชีวภาพ บ้านฟ้ าหยาด
ส.กก. มหาชนะชัย
ส.กก. มหาชนะชัย
สหกรณ์ ค้อวัง
ดงแคนใหญ่
ดงแคนใหญ่
ต. ดงแคนใหญ่

หมู่ 3 บ้านโพนแพง ต.นํ้าอ้อม อ.ค้อวัง
จ.ยโสธร 06-6273461
หมู่ 3 บ้านโพนแพง ต.นํ้าอ้อม อ.ค้อวัง
จ.ยโสธร 05-0012522
หมู่ 3 บ้านโพนแพง ต.นํ้าอ้อม
อ.ค้อวัง (05-7621718)
หมู่ที่ 1 บ้านม่วง ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย
จ.ยโสธร
หมู่ที่ 1 บ้านม่วง ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย
บ้านม่วง ต. ม่วง อ.มหาชนะชัย
09-3027917
23 หมู่ 2 ต. คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.
ยโสธร 01-5795877
06-1043268
51 หมู่ 11 บ้านดงยาง ต. บากเรื อ
045-798170
07-1085092
126 ม. 4 ต.บากเรื อ อ. มหาชนะชัย
22 ม. 8 ต. บากเรื อ อ. มหาชนะชัย
64 ม. 8 ต. กุดนํ้าใส อ.ค้อวัง
27 ม. 8 ต. กุดนํ้าใส อ.ค้อวัง
06-2507650
06-2525072
07-2396986
045-799365
07-2576793
01-2661005
01-4706403
07-0449311
06-2598736

เลขานุการ

สหกรณ์ สวนป่ า

05-0151142

1
2
3
4

นายอําพร วงษ์คาํ ชัย
นายพล รู้คุณ
นางอุทยั พันนา
นางเมตตา ทองเฟื่ อง

5

33 นางสวาท สุ วรรณกูฏ

01-6005095
09-7175479

180

ตารางภาคผนวกที่ 4.3 รายชื่อผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 พื้นที่อาํ เภอ
มหาชนะชัย อําเภอค้อวัง และคําเขื่อนแก้ว วันที่ 6 ตุลาคม 2548 (ต่อ)
ที่

ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน

ทีอ่ ยู่

นางกองมี สานนท์
นางเกษร สําเนาวงษ์
นางจันทร์เพ็ญ ถมปั ด
นายสิ น ผิวผ่อง

เหรัญญิก
ประธานกลุ่ม
กรรมการ
ประธาน

สตรี สหกรณ์นาห่อม
สตรี สหกรณ์นาห่อม
สกก. คําเขื่อนแก้ว จํากัด
สกก. คําเขื่อนแก้ว จํากัด

74 หมู่ 6 นาห่อม ต. นาคํา
045-790213
ต. ลุมพุก อ.คําเขื่อนแก้ว 045-790435
-

38 นายชารี ถึงแสง
39 นางสาวณัฐวรรณ มงคลทํา

ประธานกลุ่ม
ผูจ้ ดั การ

สกก. คําเขื่อนแก้ว จํากัด
สกก. คําเขื่อนแก้ว จํากัด

045-791041
07-9287066

34
35
36
37

40
41
42
43

ชื่อ – สกุล

นายลิขิต แสวงแก้ว
นายพงศ์ธร แสวงแก้ว
นายสี พันหาร
นายมงคล แสงพล

44 นางเพ็ญนภา แสงพล

ประธานกลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรทํานาทุ่งมน
บ้านทุ่งมน อ.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
รองประธาน
กลุ่มเกษตรกรทํานาทุ่งมน
01-6600291
เหรัญญิก
กลุ่มเกษตรกรทํานาทุ่งมน
117 ม. 3 ต. มุ่งมน
ประธานกลุ่ม กลุ่มผลิตข้าวอินทรี ย ์ ต.ลุมพุก
01-3930488
ประสานงาน

กลุ่มผลิตปุ๋ ยชีวภาพ ต. ลุมพุก

33 ม. 14 ต. ลุมพุก อ.คําเขื่อนแก้ว
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ตารางภาคผนวกที่ 4.4 รายชื่อผูน้ าํ กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่เข้าร่ วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 พื้นที่อาํ เภอเลิงนกทา กุดชุม
และไทยเจริ ญ วันที่ 7 ตุลาคม 2548
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายจรู ญ นนทะพันธ์
2 นายใจ ชารี โสม
3 นายประวัติ อุนาพันธ์
4 นางสมคิด ทรงสังขาร
5 นางบุญมา สมเฉลา
6 นายชูชาติ วรวงษ์
7 นายกินนาส ศรี มนั ตะ
8 นายบุญ พวงศรี
9 นายชาติ สลับศรี
10 นายบุญมา นิยมพงษ์
11 นายอํานวย มนูบุตร
12 นายเสถียร วรนุช
13 นายสอน ทาพันธ์
14 นายนิสยั ไตรยพันธ์
15 นายแหลม ปลีวงศ์จนั ทร์
16 นายท่าน มุกธวัตร
17 นายบุญเกิด วงษ์ชมพู
18 นายจันดา มุทกันฑ์
19 นายสุ นา โคตรวิชา
20 นายเสน่ห์ อรุ ณดี
21 นายจําเริ ญ พวงศรี
22 นายชัยโยค เมืองหงษ์
23 นายดาวเรื อง จันทะมาตย์
24 นายเฉลียว ละคร
25 นายบุญซึ้ง ห้องแซง
26 นางสุ พตั ร์ โคตรพันธ์
27 นางสวาท กลุนพันธ์
28 นางคํามอญ บุญนูญ
29 นางจันทร์ ทองน้อย
30 นางบัวไข ทัง่ ทอง
31 นางปณิ ศรา เมืองหงษ์
32 นางสัมพาล ทองแสง
33 นางบานเย็น พรมโสภา
34 นายสุ ที เผ่าเพ็ง
35 นางราตรี ลําพุทธา
36 นายชาตรี ไชยรักษ์
37 นายวุฒิไกร ดวงสว่าง
38 นางวิลยั หาวงษ์
39 นายศักดา ทองน้อย

ตําแหน่ง
หน่วยงาน
ที่อยู่
รองประธาน เครื่ อข่ายเกษตรอินทรี ย ์ ต.สวาท 121หมู่ 9 ต.สวาท อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร
ประธาน
68หมู่ 11 ต.สวาท อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร
เหรัญญิก
54หมู่ 14 ต.สวาท อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร
ประธาน
กลุ่มสตรี บา้ นม่วงกาชัง
10 บ.ม่วงกาชัง ต.สวาท อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร
กรรมการ
194 บ.ม่วงกาชัง ต.สวาท อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร
กรรมการ
ชมรมรักษ์ธรรมชาติ
31 หมู่ 2 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
การเงิน
56 หมู่ 2 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ประธาน
สกก.สุ ขเกษมจํากัด
38 หมู่ 9 ต.โนนเปื อย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
กรรมการ
17 หมู่ 12 ต.โนนเปื อย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ประธาน
ส่ งเสริ มเกษตรกร
106 หมู่ 10 ต.สวาท อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร
กรรมการ
56 หมู่ 10 ต.สวาท อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร
กรรมการ
เกษตรอินทรี ย ์
37 หมู่ 10 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ประธาน
เลิงนกทา
135 หมู่ 6 ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริ ญ จ.ยโสธร
ประธาน
สกก.มวลชน จํากัด
88 หมู่ 3 ต.ไทยเจริ ญ อ.ไทยเจริ ญ จ.ยโสธร
กรรมการ
77 หมู่ 1 ต.ไทยเจริ ญ อ.ไทยเจริ ญ จ.ยโสธร
ประธาน
สกก.ผูเ้ ลี้ยงสุ กร
27 หมู่ 1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
กรรมการ
เลิงนกทา
87 หมู่ 1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
กรรมการ
เกษตรอินทรี ยส์ ร้างมิ่ง
38 หมู่ 1 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ประธาน
92 หมู่ 8 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
กรรมการ
89 หมู่ 4 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
กรรมการ
สหกรณ์มหาชนการเกษตรสุ ขเกษม
กรรมการ
สกก.ไทยเจริ ญจํากัด
106 หมู่ 5 ต.คําไผ่ อ.ไทยเจริ ญ จ.ยโสธร
ประธาน
106 หมู่ 5 ต.คําไผ่ อ.ไทยเจริ ญ จ.ยโสธร
กรรมการ
กลุ่มเกษตรกรทํานาห้องแซง
74 หมู่ 16 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
รองประธาน
16 หมู่ 16 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ประธาน
สตรี สานตะกร้าบ้านกุดแห่
247 หมู่ 9 ต.กุดแห่ อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร
รองประธาน
188หมู่ 9 ต.กุดแห่ อ.เลิกนกทา จ.ยโสธร
รองประธาน
กลุ่มสตรี ทอผ้า
15 หมู่ 10 โคกสวาท ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ประธาน
ประธาน
กลุ่มแม่บา้ นเกษตรคําก้าว
12 หมู่ 4 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
กรรมการ
106 หมู่ 4 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
รองประธาน
กลุ่มศิลประดิษฐ์ดอกไม้
166 หมู่ 3 ต.นํ้าคํา อ.ไทยเจริ ญ จ.ยโสธร
รองประธาน
20 หมู่ 3 ต.นํ้าคํา อ.ไทยเจริ ญ จ.ยโสธร
กรรมการ
กองทุนหมู่บา้ นดอนหวาย
บ้านดอนหวาย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
กรรมการ
บ้านดอนหวาย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ประธาน
สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนซ่งแย้ บ้านซ่งแย้ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
เหรัญญิก
บ้านซ่งแย้ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
กรรมการ
ออมทรัพย์สจั จะเพือ่ การผลิต บ้านโนนยาง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
กรรมการ
บ้านโนนยาง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
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ตารางภาคผนวกที่ 4.5 รายชื่อกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ที่เข้าร่ วมประชุมใหญ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2548
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อกลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรทํานา ต.นาโส่ บ้านโสกขุมปูน อ.กุดชุม
สหกรณ์เครดิตยูเนียนซ่งแย้ จํากัด ต.คําเตย อ.ไทยเจริ ญ
สหกรณ์ผเู้ ลี้ยงสุ กรเลิงนกทา จํากัด อ.เลิงนกทา
กลุ่มส่ งเสริ มเกษตรกร ม. 10 ต.สวาท อ.เลิงนกทา
สหกรณ์การเกษตรไทยเจริ ญ ต.คําไผ่ อ.ไทยเจริ ญ
กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นคําก้าว ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม
กลุ่มออมทรัพย์โนนยาง ต.กําแมด อ.กุดชุม
สหกรณ์เกษตรอินทรี ยเ์ ลิงนกทา ไทยเจริ ญ จํากัด ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา
กลุ่มสตรี สานตะกร้าพลาสติกบ้านกุดแห่ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา
ศูนย์เกษตรอินทรี ย ์ ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร จํากัด อ.เมือง
กลุ่มอาชีพวนาทิพย์ บ้านคํานํ้าสร้าง ต.ค้อเหนือ อ.เมือง
สหกรณ์เครดิตยูเนียนโนนตาลยโสธร จํากัด อ.เมือง
สหกรณ์การเกษตร ป่ าติ้ว อ.ป่ าติ้ว
สหกรณ์การเกษตรเมืองยโสธร จํากัด อ.เมือง
เครื อข่ายองค์กรชุมชนอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่าเพื่อชีวติ และสิ่ งแวดล้อม
กลุ่มอาชีพบ้านนาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร
กลุ่มออมทรัพย์ทรายมูล อ.ทรายมูล
กลุ่มเกษตรกรศรี ฐานพลังสามัคคี อ.ป่ าติ้ว อ.เมือง
กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพบ้านโพธิญาณ ม.6 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่ าติ้ว
กลุ่มโรงสี ชุมชนบ้านกระจาย อ.ป่ าติ้ว
กลุ่มจักสานบ้านทุ่งนางโอก อ.เมือง
กลุ่มออมทรัพย์บา้ นพลไว อ.มหาชนะชัย
กลุ่มเกษตรกรยัง่ ยืนบ้านนํ้าอ้อม อ.ค้อวัง
กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ บ้านดอนผึ้ง ต.บากเรื อ อ.มหาชนะชัย
กลุ่มสหกรณ์สวนป่ าเอกชน ต.ฟ้ าหยาด อ.มหาชนะชัย
กลุ่มเกษตรกรทํานาดงแคนใหญ่ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คําเขื่อนแก้ว
กลุ่มสตรี ทอผ้าไหมบ้านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย
สหกรณ์ปศุสัตว์ดงยาง/อนุรักษ์ไผ่งาม จํากัด บ้านบากเรื อ อ.มหาชนะชัย
กลุ่มเกษตรกรทํานาสงเปลือย ต.สงเปลือย อ.คําเขื่อนแก้ว
สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จํากัด อ.ค้อวัง
กลุ่มสตรี สหกรณ์แม่บา้ นหมู่ 4 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล
กลุ่มผูใ้ ช้น้ าํ ด้วยไฟฟ้ าบ้านเซซ่ง ต.เชียงเพ็ง อ.ป่ าติ้ว
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ บา้ นเดิด อ.เมือง
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ภาคผนวกที่ 5

184
ภาคผนวกที่ 5.1 ข้ อมูลของสมาชิกกลุ่มองค์ กรเครือข่ าย

ผลจากการศึกษาบทบาทและสถานการณ์ กลุ่ม/องค์ กรและสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดยโสธร
คณะผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ เพื่อการดําเนินการในระยะที่ 2 ได้ 11 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านคําก้ าว ต.ห้ วยแก้ ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521
ประเภท กลุ่มอาชีพ
กิจกรรมทีด่ ําเนินการ
1. ทอเสื่ อกก 2. ทอผ้าฝ้ าย, ผ้าโทเร 3. ตัดเย็บเสื้ อผ้า
กิจกรรมทีก่ ลุ่มดําเนินการได้ ระดับน่ าพอใจ
1. ทอเสื่ อกก เหตุผล เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด สมาชิกมีความถนัด วัสดุหาได้ง่าย
2. ทอผ้าฝ้ าย เหตุผล ตลาดมีความต้องการสู ง จําหน่ายง่าย คุณภาพดี
3. ตัดเย็บเสื้ อผ้า เหตุผล ชุมชนมีความต้องการ และรับเย็บจากกลุ่มอื่น
คณะกรรมการดําเนินงานมีจาํ นวน 5 คน
1. ประธานกรรมการ
ชื่อ นางบัวไข ทัง่ ทอง โทรศัพท์ 045 738 537
2. รองประธานกรรมการ
ชื่อ นางหนูอางค์ อินทะโคตร
3. เหรัญญิก
ชื่อ นางบุญล้วน มูละสิ วะ
4. เลขานุการ
ชื่อ นางจิตต์ วงษ์คาํ น้อย
5. จํานวนสมาชิกปัจจุบนั มีท้ งั สิ้ น 112 คน
5.1 สมาชิกที่ลงทะเบียนคนจนไว้และยังคงสภาพคนจนอยู่ มีจาํ นวน - คน
5.2 สมาชิกชั้นดี มีจาํ นวน 112 คน
ผลการดําเนินงานแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านคําก้ าว
ทุนดําเนินการ ประมาณ 21,000 บาท
สมาชิกมีรายได้จากการดําเนินกิจกรรม เฉลี่ยต่อปี จํานวน 3,000 บาท
ผลผลิต : หน่วยต่อปี
กิจกรรมดําเนินการ
รายการ
ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548
ทอผ้า
ผ้าขาวม้า
200 ผืน 200 ผืน 200 ผืน
ทอเสื่ อกก
เสื่ อกกพับ
500 ผืน 500 ผืน 500 ผืน
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ความต้ องการเชื่อมโยงกับกลุ่ม/องค์ กร
กลุ่ม/องค์ กรทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
1. กลุ่มสตรีกดุ แห่ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
กิจกรรมที่ต้องการเชื่ อมโยง
1.1 การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้าน
1. เงินทุน
2. ความรู ้ การสานตะกร้าพลาสติก
3. การตลาด ต้องการขายผลผลิตของกลุ่ม
1.2 ต้องการขายผลผลิตหรื อสิ นค้า
1.3 ต้องการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อจําหน่าย
2. กลุ่มแม่ บ้านศรีฐาน อ.ป่ าติ้ว จ.ยโสธร
กิจกรรมที่ต้องการเชื่ อมโยง
2.1 การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้าน
1. เรี ยนรู ้การจัดทําหมอนขิด
2. ด้านการตลาด
3. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การทําหมอนขิดจากเสื่ อกก
2.2 ต้องการขายผลผลิตหรื อสิ นค้า
2.3 ต้องการรับสิ นค้าหรื อผลผลิตมาจําหน่าย
3. กลุ่มสตรีทอผ้ าไหมบ้ านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
กิจกรรมที่ต้องการเชื่ อมโยง
3.1 การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้าน
ด้านการตลาดจําหน่ายสิ้ นค้า
3.2 ต้องการขายผลผลิตหรื อสิ นค้า
3.3 ต้องการรับสิ นค้าหรื อผลผลิตมาจําหน่าย
ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์ กร
1. ขาดความรู ้ในการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด
2. ขาดเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ
3. ขาดตลาดที่แน่นอน
ต้องการให้หน่วยงาน องค์กร จัดอบรมการผลิตสิ นค้าอย่างอื่นที่กลุ่มยังไม่เคยทําและ แนวทาง
ประสานงานกับกลุ่มอื่น เพือ่ หาทางทํางานร่ วมกัน
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2. กลุ่มสตรีทอผ้ าไหมบ้ านหัวเมือง ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536
ประเภท กลุ่มอาชีพ
กิจกรรมทีด่ ําเนินการ
1. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
2. กลุ่มทอผ้าไหมย้อมสี ธรรมชาติ
3. กลุ่มทอผ้าขาวม้า ผ้าพื้นเมือง
4. กลุ่มทอผ้าห่ ม
5. กลุ่มแปรรู ปเย็บผ้า
กิจกรรมทีก่ ลุ่มดําเนินการได้ ระดับน่ าพอใจ
1. ทอผ้าไหมมัดหมี่ยอ้ มสี ธรรมชาติ
เหตุผล คุณภาพดี ได้รับรางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ม.ผ.ช.) ได้รับการ คัดสรร
ระดับ 4 ดาว และได้รับรางวัลระดับชาติอีกหลายรางวัล
2. ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
เหตุผลใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเส้นไหม เพิ่มรายได้ให้กบั สมาชิก
3. ทอผ้าพื้นเมือง
เหตุผล เป็ นต้นแบบผ้าลายขิด ลายลูกหวาย หรื อลายยศสุ นทร ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยโสธร
คณะกรรมการดําเนินงาน มีจาํ นวน 29 คน
1. ประธานกรรมการ
ชื่อ นางละมัย โพธิ์ภาษิต โทรศัพท์ 045 799 476
2. รองประธานกรรมการ
ชื่อ นางลําใย เครื อชาลี โทรศัพท์ 017 036 493
3. เหรัญญิก
ชื่อ นางทองศูนย์ จูทะรักษ์
4. เลขานุการ
ชื่อ นางทองกุล ประมูลทรัพย์
5. จํานวนสมาชิกปั จจุบนั มีท้ งั สิ้ น 150 คน
5.1 สมาชิกที่ลงทะเบียนคนจนไว้และยังคงสภาพคนจนอยู่ มีจาํ นวน 13 คน
5.2 สมาชิกชั้นดี มีจาํ นวน 70 คน
ผลการดําเนินงาน
ด้านบริ การจัดการ
ทุนดําเนินการ ประมาณ 200,000 บาท
สมาชิกมีรายได้จากการดําเนินกิจกรรม เฉลี่ยต่อปี จํานวน 8,500 บาท
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กิจกรรมดําเนินการ
ทอผ้า
ผลิตภัณฑ์แปรรู ป

รายการ
ผ้าไหมมัดหมี่
เครื่ องใช้ กระเป๋ าจากผ้าไหม

ผลผลิต : หน่วยต่อปี
ปี 2546
ปี 2547 ปี 2548
1,000 ผืน 1,400 ผืน 2,000 ผืน
500 ชิ้น 2,000 ชิ้น

ความต้ องการเชื่อมโยงกับกลุ่ม/องค์ กร
กลุ่ม/องค์ กรทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
1. สหกรณ์ ออมทรัพย์ โรงพยาบาลยโสธร
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
1.1 การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้าน
1. การประชาสัมพันธ์ผลิตผลของกลุ่ม
2. การสัง่ ออเดอร์ผลิตภัณฑ์ผา้ ทุกชนิด
1.2 ต้องการขายผลผลิตหรื อสิ นค้าของกลุ่ม
2. สหกรณ์ การเกษตรเมืองยโสธร
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
2.1 การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้าน
1. ออเดอร์ผลิดภัณฑ์ผา้ ทุกชนิด
2. การเผยแพร่ กิจกรรมและผลงานของกลุ่ม
3. ความรู ้ดา้ นการจัดทําบรรจุภณ
ั ฑ์
2.2 ต้องการขายผลผลิตหรื อสิ นค้า
3. กลุ่มหมอนขิดบ้ านศรีฐาน
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
3.1 การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้าน
1. แลกเปลี่ยนสิ นค้า
2. สร้างเครื อข่ายด้านการตลาด
3.2 ต้องการขายผลผลิตหรื อสิ นค้าของกลุ่ม
3.3 ต้องการรับสิ นค้าหรื อผลผลิตมาจําหน่าย
ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์ กร
1. ตลาดไม่แน่นอน บางครั้งออเดอร์มากไม่สามารถผลิตได้ทนั
2. ไม่มีตลาดทําให้สินค้าตกค้าง
3. สมาชิกยังขาดความรู ้ดา้ นการจัดทําบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงามและมีคุณภาพ
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3. กลุ่มสหกรณ์ ออมทรัพย์ โรงพยาบาลยโสธร
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542
ประเภท องค์กรการเงิน
กิจกรรมทีด่ ําเนินการ
1. สะสมหุน้ รายเดือน
2. รับฝากเงิน
3. ให้สินเชื่อ
4. ให้สวัสดิการในรู ปต่าง ๆ
5. สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมทีก่ ลุ่มดําเนินการได้ ระดับน่ าพอใจ
1. ด้านเงินออม เพราะสมาชิกส่ วนใหญ่ฝากเงินอย่างสมํ่าเสมอ
2. ด้านสิ นเชื่อ สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินในการประกอบอาชีพเสริ ม
3. จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกรู ปแบบต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึงส่ งเสริ มผูด้ อ้ ยโอกาส
คณะกรรมการดําเนินงาน มีจาํ นวน 11 คน
1. ประธานกรรมการ
ชื่อ นพ.พิเชฐ อังศุวชั รากร โทรศัพท์ 045 722 547
2. รองประธานกรรมการ
ชื่อ นางประชุมสุ ข โคตรพันธ์
3. เหรัญญิก
ชื่อ นางดวงจินดา คําสุ ข
4. เลขานุการ
ชื่อ นางเยวลักษณ์ เมณฑกานุวงษ์
5. จํานวนสมาชิกปัจจุบนั มีท้ งั สิ้ น 625 คน
5.1 สมาชิกที่ลงทะเบียนคนจนไว้และยังคงสภาพคนจนอยู่ มีจาํ นวน - คน
5.2 สมาชิกชั้นดี มีจาํ นวน 625 คน
ผลการดําเนินงาน
ทุนดําเนินการ ประมาณ 8,000,000 บาท
สมาชิกมีรายได้จากการดําเนินกิจกรรม เฉลี่ยต่อปี จํานวน 10,000 บาท
งบประมาณ : หน่วย(บาท) ต่อปี
กิจกรรมดําเนินการ
ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
การถือหุน้
53,810,260 83,257,110
93,142,500
รายรับ
7,915,197
9,274,577
11,496,853
รายจ่าย
2,790,090
2,607,180
2,904,550
กําไรสุ ทธิ
5,125,107
6,667,397
8,000,000
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ความต้ องการเชื่อมโยงกับกลุ่ม/องค์ กร
กลุ่ม/องค์ กรทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
1. สหกรณ์ ออมทรัพย์ อนื่
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
1.1 การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้าน
1. ด้านเงินฝาก
2. ด้านสิ นเชื่อ
3. ด้านวิชาการ
2. สหกรณ์ การเกษตร
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้านด้านวิชาการ/ด้านบริ หารและด้านบัญชี
3. กลุ่มเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
ต้องการรับซื้อผลผลิตด้านการเกษตรปลอดสารพิษทุกชนิด
ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์ กร
1. การประสานงานกับกลุ่ม/องค์กรอื่น
2. ระเบียบข้อบังคับที่ไม้เอื้อต่อการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์อื่น

4. กลุ่มออมทรัพย์ บ้านสร้ างช้ าง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525
ประเภท องค์กรการเงิน
กิจกรรมทีด่ ําเนินการ
1. รับฝากเงินจากสมาชิก
2. ให้สินเชื่อกับสมาชิก
3. จัดสรรผลกําไรให้กบั สมาชิก
4. จัดสวัสดิการแก่สมาชิก
กิจกรรมทีก่ ลุ่มดําเนินการได้ ระดับน่ าพอใจ
1. ให้สินเชื่อกับสมาชิก สมาชิกส่ งเงินคืนเป็ นไปตามเงื่อนไข
2. สมาชิกมีความพึงพอใจการจัดสรรผลกําไรให้กบั สมาชิก
3. การติดตามประเมินผลการทํางานทุก 3 เดือน
เหตุผล สมาชิกให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีและใช้ตามวัตถุประสงค์
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ผลการดําเนินงาน
ด้านบริ การจัดการ
คณะกรรมการดําเนินงานมีจาํ นวน 16 คน
1. ประธานกรรมการ
ชื่อ นายแสวง ศรี วนั คํา โทรศัพท์ 015 498 834
2. รองประธานกรรมการ
ชื่อ นายจร ศรี วิเศษ โทรศัพท์ 016 600 628
3. เหรัญญิก
ชื่อ นายสิ ทธิ์ สายรวดคํา โทรศัพท์ 078 686 095
ชื่อ นายสุ พล ศรี มนั ตะ
4. เลขานุการ
5. จํานวนสมาชิกปัจจุบนั มีท้ งั สิ้ น 668 คน
5.1 สมาชิกที่ลงทะเบียนคนจนไว้และยังคงสภาพคนจนอยู่ มีจาํ นวน - คน
5.2 สมาชิกชั้นดี มีจาํ นวน 660 คน
การดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ทุนดําเนินการ ประมาณ 263,000 บาท
สมาชิกมีรายได้จากการดําเนินกิจกรรม เฉลี่ยต่อปี จํานวน 6,450 บาท
ผลการบริ หารจัดการ
งบประมาณ/ผลผลิต : หน่วยต่อปี
กิจกรรมดําเนินการ
รายการ
ปี 2546
ปี 2547 ปี 2548
สงเคราะห์ศพ
3,500
2,000
1,500
ค่ารักษาพยาบาล
1,500
6,900
จัดสวัสดิการ
สร้างอาชีพ
270,000 290,000
สร้างที่ทาํ การสถาบันการเงินฯ
4,000
รับฝากเงินจากสมาชิก
หุน้ จากสมาชิก
680,500
810,860 1,269,500
ความต้ องการเชื่อมโยงกับกลุ่ม/องค์ กร
กลุ่ม/องค์ กรทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
1. สหกรณ์ ออมทรัพย์ โรงพยาบาลยโสธร จํากัด
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้านความรู ้ดา้ นการเงินการบัญชีโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์
2. กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
ต้องการรับซื้อปุ๋ ยชีวภาพเพื่อมาบริ การแก่สมาชิก
3. กลุ่มออมทรัพย์ บ้านโนนยาง
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง ปล่อยเงินกูใ้ ห้กบั กลุ่มออมทรัพย์โนนยาง
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ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์ กร
1. อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลไม่ทนั สมัยและปลอดภัย
2. ขาดระบบบัญชีที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ ว
3. ขาดระเบียบแนวปฏิบตั ิการให้เงินกูต้ ่างกลุ่ม/องค์กร

5. กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรศรีฐานพลังสามัคคี
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545
ประเภท กลุ่มอาชีพ
กิจกรรมทีด่ ําเนินการ
1. ผลิตหมอนขิด
2. จําหน่ายสิ นค้า OTOP
3. ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กิจกรรมทีก่ ลุ่มดําเนินการได้ ระดับน่ าพอใจ
1. ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
เหตุผล สมาชิกทุกคนมีงานทํา มีรายได้เพิม่ มากกว่าผลิตให้กบั พ่อค้าคนกลาง
2. แหล่งเรี ยนรู ้ศึกษาดูงาน
เหตุผล เป็ นแหล่งศึกษาดูงานเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ประเทศ
ผลการดําเนินงาน
ด้านบริ การจัดการ
คณะกรรมการดําเนินงานมีจาํ นวน คน
1. ประธานกรรมการ
ชื่อ นางปราณี จันเหลือง โทรศัพท์ 068 689 772
2. รองประธานกรรมการ
ชื่อ นางทองใบ พลเหตุ โทรศัพท์ 068 779 353
3. เหรัญญิก
ชื่อ นางบุญชู แสงส่ อง โทรศัพท์ 050 244 202
4. เลขานุการ
ชื่อ นางสุ วรรณ จันใด โทรศัพท์ 097 731 885
5. จํานวนสมาชิกปัจจุบนั มีท้ งั สิ้ น 40 คน
5.1 สมาชิกที่ลงทะเบียนคนจนไว้และยังคงสภาพคนจนอยู่ มีจาํ นวน - คน
5.2 สมาชิกชั้นดี มีจาํ นวน 40 คน
การดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ทุนดําเนินการ ประมาณ 50,000 บาท
สมาชิกมีรายได้จากการดําเนินกิจกรรม เฉลี่ยต่อปี จํานวน 4,000 บาท
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ผลการบริ หารจัดการ
กิจกรรมดําเนินการ

ผลิตสิ นค้า

สิ นเชื่อเงินกู้

รายการ
หมอนสามเหลี่ยม
ที่นอน
เบาะรองนัง่
หมอนข้าง
ออมทรัพย์
สิ นเชื่อเงินกู้

งบประมาณ/ผลผลิต : หน่วยต่อปี
ปี 2546 ปี 2547
ปี 2548
1,000/250
3,000/500
10,000/400
1,000/150
15,500
31,000
46,500
300,000 500,000 500,000

ความต้ องการเชื่อมโยงกับกลุ่ม/องค์ กร
กลุ่ม/องค์ กรทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
1. กลุ่มทอผ้ า
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
การรับสิ นค้าหรื อผลผลิตผ้าลายขิดเพื่อนํามาผลิตหมอน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มการเงิน ธนาคาร
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้าน
1. กูเ้ งินลงทุน
2. การตลาดจําหน่ายสิ นค้า
3. อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้าน
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์
2. การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
3. เงินกูเ้ พื่อลงทุน
4. สหกรณ์ จังหวัดยโสธร
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้าน
1. การทําบัญชี
2. เงินกูเ้ พื่อลงทุน
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ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์ กร
1. ขาดรถขนส่ งสิ นค้า
2. ขาดเงินทุน

6. กลุ่มสหกรณ์ การเกษตรกรป่ าติว้ จํากัด
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 สถานที่ต้ งั เลขที่ 98 หมู่ที่ 8 ต.กระจาย อ.ป่ าติ้ว จ.ยโสธร
โทรศัพท์ 045 795 046, 045 795 262
ประเภท องค์กรการเงิน
กิจกรรมทีด่ ําเนินการ
1. ธุรกิจสิ นเชื่อ
2. ธุรกิจการตลาด
3. การรับฝากเงิน
กิจกรรมทีก่ ลุ่มดําเนินการได้ ระดับน่ าพอใจ
1. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก เพื่อเป็ นทุนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
2. จัดทําโครงการปรับปรุ งเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ทําให้สมาชิกมีเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่ดีใช้ ผลผลิตมีคุณภาพ
ขายได้ราคาดี
3. รวบรวมผลผลิตเพื่อให้สหกรณ์มีอาํ นาจต่อรองราคากับพ่อค้า สมาชิกได้รับเงินเฉลี่ยคืน มีรายได้
เพิ่ม
4. การรับฝากเงิน ช่วยให้ สหกรณ์มีทุนดําเนินการเพิ่ม สมาชิกได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราสูง
คณะกรรมการดําเนินงานมีจาํ นวน 15 คน
1. ประธานกรรมการ
ชื่อ นายพันธ์ ผาผง โทรศัพท์ 068 946 104
2. รองประธานกรรมการ
ชื่อ นายอุ่นหล้า จันเหลือง โทรศัพท์ 062 585 348
3. เหรัญญิก
ชื่อ นายมงคล แก้วศรี โทรศัพท์ 062 454 267
4. เลขานุการ
ชื่อ นายอํานาจ ผาสุ ข
5. จํานวนสมาชิกปัจจุบนั มีท้ งั สิ้ น 1,807 คน
ผลการดําเนินงาน
ด้านบริ การจัดการ
การดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
ทุนดําเนินการ ประมาณ 1,558,964.60 บาท
สมาชิกมีรายได้จากการดําเนินกิจกรรม เฉลี่ยต่อปี จํานวน บาท
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ผลการบริ หารจัดการ
กิจกรรมดําเนินการ
ธุรกิจสิ นเชื่อ
ธุรกิจการตลาด
การับฝากเงิน

รายการ
การจ่ายเงินกู้
การรับชําระหนี้
การรวบรวมข้าวเปลือก
จําหน่ายปุ๋ ย
จําหน่ายเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

งบประมาณ/ผลผลิต : หน่วยต่อปี
ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
23,417,425 30,506,123 33,457,500
21,069,723 27,377,317 33,125,003
5,105,165 13,754,331 8,846,672
2,458,855 2,414,404 4,272,809
1,331,651 2,908,936 2,395,775
7,625,412 8,234,535 9,371,586
6,737,676 7,284,200 8,620,140

ความต้ องการเชื่อมโยงกับกลุ่ม/องค์ กร
กลุ่ม/องค์ กรทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
1. สหกรณ์ ออมทรัพย์ โรงพยาบาลยโสธร จํากัด
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน ด้านเงินทุนและการทําธุรกิจสิ นเชื่อ
2. สหกรณ์ การเกษตรเมืองยโสธร จํากัด
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
ขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวพันธุ์หลัก เพือ่ นําเข้าโรงงานปรับปรุ งเมล็ดพันธุ์
3. กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรือ
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
1. ทําโครงการเพาะปลูกข้าวพันธุ์หลัก เพื่อนําผลผลิตเข้าโรงงานปรับปรุ ง
เมล็ดพันธุ์
2. ขายเมล็ดพันธุข์ า้ ว
3. ขายข้าวเปลือก
ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์ กร
1. งบประมาณในการดําเนินงาน
2. การสนับสนุนของภาครัฐ ด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์
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7. กลุ่มเกษตรกรทํานานาโส่
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 สถานที่ต้ งั เลขที่ 57 หมู่ที่ 2 ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ประเภท สหกรณ์การเกษตร
กิจกรรมทีด่ ําเนินการ
1. ซื้อข้าวเปลือก
2. แปรรู ปผลผลิตจากข้าว
3. ส่ งเสริ มการทําเกษตรอินทรี ย ์
4. ธนาคารชุมชน
กิจกรรมทีก่ ลุ่มดําเนินการได้ ระดับน่ าพอใจ
1. การส่ งเสริ มเกษตรอินทรี ยไ์ ด้รับความร่ วมมือที่ดีจากเกษตรกร
2. การแปรรู ปผลิตผลจากข้าว (ข้าวกล้อง ข้าวปลอดสารพิษ) เป็ นที่ยอมรับ และได้รับความนิยม
จากตลาด
คณะกรรมการดําเนินงาน
1. ประธานกรรมการ
ชื่อ นายวิจิตร บุญสู ง โทรศัพท์ 078 721 672
2. รองประธานกรรมการ
ชื่อ นายสมหวัง ศรี มนั ตะ โทรศัพท์ 079 290 470
3. เหรัญญิก
ชื่อ นายมัน่ สามสี โทรศัพท์ 072 513 451
4. เลขานุการ
ชื่อ นางสาวชุธิมา สามสี โทรศัพท์ 072 394 093
5. จํานวนสมาชิกปัจจุบนั มีท้ งั สิ้ น 1,015 คน
ผลการดําเนินงาน
ด้านบริ การจัดการ
การดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
กิจกรรมดําเนินการ
รับซื้ อข้าว ขายข้าว

รายการ
ซื้ อข้าวเปลือกหอมมะลิ
ซื้ อข้าวเปลือกเหนียว

งบประมาณ/ผลผลิต : หน่วยต่อปี
ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
700,000
900,000 1,000,000

ความต้ องการเชื่อมโยงกับกลุ่ม/องค์ กร
กลุ่ม/องค์ กรทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
1. กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรือ
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
1. การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้านเงินทุน
2. ต้องการขายผลผลิตหรื อสิ นค้าข้าวแปรรู ป
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3. ต้องการซื้อข้าวเปลือก
2. สหกรณ์ เกษตรอินทรีย์ไทยเจริญ เลิงนกทา
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
1. การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้านเงินทุน
2. ต้องการขายผลผลิตหรื อสิ นค้าข้าวแปรรู ป
3. ต้องการซื้อข้าวเปลือก
ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์ กร
1. เงินลงทุนไม่เพียงพอ
2. การตลาดไม่แน่นอน
3. การบริ หารจัดการภายในกลุ่ม

8. กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรือ
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519
ประเภท สหกรณ์การเกษตร
กิจกรรมทีด่ ําเนินการ
1. รับซื้อข้าวจากสมาชิกมาแปรรู ป
2. ธนาคารชุมชน
3. ผลิตข้าวอินทรี ยแ์ ละแปรรู ป
กิจกรรมทีก่ ลุ่มดําเนินการได้ ระดับน่ าพอใจ
การแปรรู ปจากข้าวอินทรี ยไ์ ด้รับการยอมรับ และเป็ นที่นิยมจากผูบ้ ริ โภค ทําให้ราคาจําหน่าย
สูงขึ้น
คณะกรรมการดําเนินงานมีจาํ นวน 13 คน
1. ประธานกรรมการ
ชื่อ นายอาลัย พันพิพฒั น์ โทรศัพท์ 045 798 182
2. รองประธานกรรมการ ชื่อ นายอรรถเดช อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. เหรัญญิก
ชื่อ นายไมตรี สมกอง
4. เลขานุการ
ชื่อ นายสมศักดิ์ พันพิพฒั น์
ผลการดําเนินงาน
ด้านบริ การจัดการ
จํานวนสมาชิกปัจจุบนั มีท้ งั สิ้ น 1,000 คน เป็ นสมาชิกชั้นดี จํานวน 1,000 คน
การดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ทุนดําเนินการ ประมาณ 16,450,000 บาท
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สมาชิกมีรายได้จากการดําเนินกิจกรรม เฉลี่ยต่อปี จํานวน 12,000 บาท
กําไร : บาทต่อปี
กิจกรรมดําเนินการ
ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
ผลผลิตทางการเกษตรและ
กําไร
กําไร
ขาดทุน
แปรรู ปผลิตผล
457,755
1,193,631.81 319,103.72
ธนาคารชุมชน
ความต้ องการเชื่อมโยงกับกลุ่ม/องค์ กร
กลุ่ม/องค์ กรทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
1. กลุ่มองค์ กรการเงิน
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
1. ต้องการรับความช่วยเหลือ งบประมาณในการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้
2. ต้องการขายผลผลิตหรื อสิ นค้าผลิตผลแปรรู ปการเกษตร
2. เกษตรกรทํานาดงแคนใหญ่
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
1. รับซื้อข้าวอินทรี ย ์
2. รับซื้อปุ๋ ยอินทรี ย ์
3. สหกรณ์ ออมทรัพย์ โรงพยาบาลยโสธร จํากัด
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
1. การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้านการจัดทําระบบบัญชี
2. ต้องการขายผลผลิตหรื อสิ นค้าแปรรู ปการเกษตร (ข้าวปลอดสาร)
ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์ กร
1. ความไม่แน่นอนด้านตลาด เกิดภาวะขาดทุน
2. การบริ หารจัดการเพื่อขยายธุรกิจธนาคารชุมชน
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9. กลุ่มเกษตรกรรมยัง่ ยืน ต.นํา้ อ้ อม
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 สถานที่ต้ งั บ้านศิริพฒั นา หมู่ที่ 8 ต.นํ้าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
ประเภท กลุ่มการเกษตรและอาชีพ
กิจกรรมทีด่ ําเนินการ
1. กลุ่มผลิตข้าวอินทรี ย ์
2. กลุ่มผลิตปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด
3. กลุ่มโรงสี ขา้ วชุมชน
4. กลุ่มทํานํ้ายาเอนกประสงค์
กิจกรรมทีก่ ลุ่มดําเนินการได้ ระดับน่ าพอใจ
1. กลุ่มผลิตข้าวอินทรี ย ์ ต.นํ้าอ้อม เครื อข่าย รวม 5 ตําบล
สามารถผลิตข้าวที่ได้รับมาตรฐานสากล จาก BCS ของสหภาพยุโรป
2. กลุ่มผลิตปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ดและปุ๋ ยนํ้าหมักชีวภาพ
ได้ปุ๋ยคุณภาพเพื่อปรับปรุ งบํารุ งดินประหยัด และใช้ในกลุ่มสมาชิกเป็ นหลัก
3. กลุ่มโรงสี ขา้ วชุมชน ต.นํ้าอ้อม
ช่วยให้การแปรรู ปผลผลิตและรองรับผลผลิตจากสมาชิกเพื่อการแปรรู ปสู่ตลาดทั้งภายในกลุ่ม
และนอกกลุ่ม และเพิ่มมูลค่าผลผลิต
4. กลุ่มทํานํ้ายาอเนกประสงค์
เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรื อนและความเข้มแข็งพึ่งตนเองมากขึ้น
คณะกรรมการดําเนินงานมีจาํ นวน 14 คน
1. ประธานกรรมการ
ชื่อ นายคํานึง มณี บูรณ์ โทรศัพท์ 071 383 343
2. รองประธานกรรมการ ชื่อ นายสุ วรรณ สิ มมา โทรศัพท์ 015 794 712
3. เหรัญญิก
ชื่อ นายบุญยืน อาจอาษา โทรศัพท์ 062 511 532
4. เลขานุการ
ชื่อ นายสุ ทิน จันทะสิ งห์ โทรศัพท์ 062 432 104
ผลการดําเนินงาน
ด้านบริ การจัดการ
จํานวนสมาชิกปั จจุบนั มีท้ งั สิ้ น 1,020 คน
1. สมาชิกที่ลงทะเบียนคนจนไว้และยังคงสภาพคนจนอยู่ มีจาํ นวน - คน
2. สมาชิกชั้นดี มีจาํ นวน 1,020 คน
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ผลการบริ หารจัดการ
งบประมาณ/ผลผลิต : หน่วยต่อปี
ปี 2546
ปี 2547 ปี 2548
ทํานาเกษตรอินทรี ย ์
ข้าวเปลือกอินทรี ย ์
1,200 ตัน 8,200 ตัน 8,318 ตัน
หมายเหตุ กําลังอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุ งกิจการ จึงยังไม่มีผลกําไร
ความต้ องการเชื่อมโยงกับกลุ่ม/องค์ กร
กลุ่ม/องค์ กรทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
1. สมาคมเพือ่ การส่ งออก
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
1. การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้าน
1. ด้านการตลาดและการส่ งออกผลผลิต
2. เครื่ องบรรจุสูญยากาศ และเครื่ องชันถุง
3. ต้องการขายผลผลิตหรื อสิ นค้าทางการเกษตร
2. กลุ่มองค์ กรทางการเงิน
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
1. ต้องการงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองคุณภาพ รับรองแปลงปลูก
2. ต้องการงบประมาณเพือ่ ซื้อเครื่ องจักรกลด้านการเกษตร
3. ขายผลิตผลแปรรู ปการเกษตร (ข้าวอินทรี ย ์ )
3. กลุ่มทํานาเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
1. การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้านเครื อข่ายการตลาดเกษตรอินทรี ย ์
2. ต้องการขายผลผลิตหรื อสิ นค้าผลิตผลแปรรู ปทางการเกษตร
3. การรับซื้อสิ นค้าหรื อผลผลิตข้าวอินทรี ย ์
ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์ กร
1. ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อผลผลิตเพื่อให้ครบวงจร
2. การบริ หารจัดการด้านการตลาด
กิจกรรมดําเนินการ

รายการ
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10. กลุ่มเกษตรกรทํานาดงแคนใหญ่
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 สถานที่ต้ งั บ้านดงแคนใหญ่ ต.ดงแคนใหญ่ อ.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
ประเภท กลุ่มการเกษตร
กิจกรรมทีด่ ําเนินการ
1. ระดมทุนโดยการถือหุน้ ของสมาชิก
2. ธุรกิจสิ นเชื่อ
3. ผลิตผลทางการเกษตร (ผลิตข้าว)
4. ให้บริ การรถบรรทุก
5. รับซื้อ - ขายข้าว
กิจกรรมทีก่ ลุ่มดําเนินการได้ ระดับน่ าพอใจ
1. ธุรกิจสิ นเชื่อ
เหตุผล เป็ นการบริ การสมาชิกและได้ผลกําไรแน่นอน
2. รับซื้อ - ขายข้าว
เหตุผล บรรเทาความเดือดร้อยให้กบั สมาชิกสร้างความเป็ นธรรมด้านราคา
คณะกรรมการดําเนินงานมีจาํ นวน 10 คน
1. ประธานกรรมการ
ชื่อ นายบุญสอน ทองลือ
2. รองประธานกรรมการ
ชื่อ นายมณี ทองทา
3. เหรัญญิก
ชื่อ นายจันดา นักพูด
4. เลขานุการ
ชื่อ นายพรชัย ภาคะ
ผลการดําเนินงาน
ผลการบริ หารจัดการ
งบประมาณ/ผลผลิต : หน่วยต่อปี
กิจกรรมดําเนินการ
รายการ
ปี 2546
ปี 2547
ปี 2548
ธุรกิจทางการเกษตร
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
863,067.92 594,062.97
จํานวนสมาชิกปั จจุบนั มีท้ งั สิ้ น 193 คน
1. สมาชิกที่ลงทะเบียนคนจนไว้และยังคงสภาพคนจนอยู่ มีจาํ นวน - คน
2. สมาชิกชั้นดี มีจาํ นวน 193 คน
การดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ทุนดําเนินการ ประมาณ 260,708 บาท
สมาชิกมีรายได้จากการดําเนินกิจกรรม เฉลี่ยต่อปี จํานวน 1108 บาท
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ความต้ องการเชื่อมโยงกับกลุ่ม/องค์ กร
กลุ่ม/องค์ กรทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
1. กลุ่มองค์ การทางการเงิน
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
1. รับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้านเงินทุนดําเนินการ ระบบบัญชี
2. ขายผลผลิตหรื อสิ นค้าทางการเกษตร
2. กลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรือ
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
2. ความรู ้ดา้ นการตลาด
3. ขายผลผลิตหรื อสิ นค้าทางเกษตร
ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์ กร
1. ขาดเงินทุนดําเนินการกิจการของกลุ่ม
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ขาดตลาดที่มนั่ คง

11. ชื่อกลุ่ม กลุ่มอาชีพวนาทิพย์
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546
ประเภท สหกรณ์การเกษตร
กิจกรรมทีด่ ําเนินการ
1. แปรรู ปผลิตผลจากป่ าตามฤดูกาล ได้แก่ แปรรู ปเห็ดธรรมชาติชนิดต่าง ๆ อัดกระป๋ อง
2. แปรรู ปแมลงต่าง ๆ ได้แก่ แมลงทัว่ ไปตามธรรมชาติ เช่นไข่มดแดง จิ้งหรี ด ฯลฯ อัด
กระป๋ อง
3. แปรรู ปอาหารอัดกระป๋ อง เช่นนํ้าพริ ก ชนิดต่าง ๆ
กิจกรรมทีก่ ลุ่มดําเนินการได้ ระดับน่ าพอใจ
1. แปรรู ปผลิตผลจากป่ าตามฤดูกาล ได้แก่ แปรรู ปเห็ดธรรมชาติชนิดต่าง ๆ อัดกระป๋ อง
เหตุผล เป็ นที่นิยมของตลาด เพิ่มมูลค่าผลิตผล สร้างรายได้ให้กบั สมาชิกเป็ นอย่างดี
2. แปรรู ปแมลงต่าง ๆ ได้แก่ แมลงทัว่ ไปตามธรรมชาติ เช่นไข่มดแดง จิ้งหรี ด ฯลฯ อัด
กระป๋ อง เหตุผล วัตถุดิบมีในท้องถิ่นหาง่าย เป็ นที่นิยมของตลาด เพิ่มมูลค่าผลิตผล สร้าง รายได้
ให้กบั สมาชิกเป็ นอย่างดี
ผลการดําเนินงาน
ด้านบริ การจัดการ คณะกรรมการดําเนินงาน
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1. ประธานกรรมการ
ชื่อ นายบัวผัน เศษสุ วรรณ
2. รองประธานกรรมการ ชื่อ นางประไมล์ คําหอง
3. เหรัญญิก
ชื่อ นายออ่อนจันทร์ จันทร์แก้ว
4. เลขานุการ
ชื่อ นางพิมพิลา แสนสุ ข
ด้านผลกําไร/ขาดทุน การดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
 ทุนดําเนินการ ประมาณ บาท
 สมาชิกมีรายได้จากการดําเนินกิจกรรม เฉลี่ยต่อปี จํานวน 220,000 บาท
จํานวนสมาชิกปั จจุบนั มีท้ งั สิ้ น 276 คน
 สมาชิกที่ลงทะเบียนคนจนไว้และยังคงสภาพคนจนอยู่ มีจาํ นวน - คน
 สมาชิกชั้นดี มีจาํ นวน 276 คน
ความต้ องการเชื่อมโยงกับกลุ่ม/องค์ กร
กลุ่ม/องค์ กรทีต่ ้ องการเชื่อมโยง
1. ชื่อกลุ่ม/องค์ กรทีต่ ้ องการเชื่อมโยง กลุ่มแม่บา้ น
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
1.1 การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้าน
1. แรงงาน
2. งบประมาณ
1.2 การขายผลผลิตหรื อสิ นค้าแปรรู ปทุกชนิด
1.3 การรับสิ นค้าหรื อผลผลิตจากป่ า เช่น เห็ด แมลงชนิดต่าง ๆ
2. ชื่อกลุ่ม/องค์ กรทีต่ ้ องการเชื่อมโยง หน่ วยงานทางราชการด้ านการก่ อสร้ างถนน
กิจกรรมที่ตอ้ งการเชื่อมโยง
1.2 การรับความช่วยเหลือ สนับสนุน เรื่ อง/ด้าน สร้างถนนรอบหนองอึ่ง
1.3 การขายผลผลิตหรื อสิ นค้าแปรรู ปจากกลุ่ม
ปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์ กร
 ผลผลิตไม่ แน่ นอนขึน้ อยู่กบั ธรรมชาติและฤดูกาล
 การตลาดไม่แน่นอน
 สมาชิกยังขาดความรู ้และเทคโนโลยีช้ นั สู ง
ข้ อมูลอืน่ ๆ
ต้องการวิชาการให้มากกว่าเดิม จะได้มีความรู ้ให้มาก ๆ จะทําให้โครงการเป็ นตัวอย่าง ที่ดี และ
ต้องการให้หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนมากกว่านี้
รายละเอียดข้ อมูลพืน้ ฐานการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร
สถานที่ต้ งั บ้านแจ้งน้อย หมู่ที่ 12 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
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ผลการบริ หารจัดการ
กิจกรรมดําเนินการ
ทําเห็ดโคนกระป๋ อง
เป้ งมดแดงกระป๋ อง
ไข่มดแดงกระป๋ อง
แมลงกระป๋ อง
เห็ดผึ้งทามกระป๋ อง

รายการ
เห็ดโคนขาว
โคนแดง
เป้ งมดแดงอัดกระป๋ อง
ไข่มดแดงอัดกระป๋ อง
แมลงอัดกระป๋ อง
เห็ดผึ้งทามอัดกระป๋ อง

งบประมาณ/ผลผลิต : หน่ วยต่ อปี
ปี 2546
ปี 2547 ปี 2548
126
3,086
4,200
130
2,200
3,000
10,800 14,000
2,800
3,500
3,500
300
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ภาคผนวกที่ 6
ภาพกิจกรรมโครงการ

205

205
ประชุ มก่อนวิจัย

การประชุมทีมวิจยั ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม
และจังหวัดยโสธร
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สภาพทัว่ ไปจังหวัดยโสธร

(1) สหกรณ์การเกษตรอําเภอป่ าติว้ จํากัด

(3) โปสเตอร์ โฆษณาขายเมล็ด
พันธุ์ขา้ วของสหกรณ์

(5) สภาพแม่น้ าํ ชีหน้าวัดศรี ธรรมาราม
เดือนกรกฎาคม 2549

(2) โรงงานปรับปรุ งเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
สหกรณ์การเกษตรอําเภอป่ าติ้วจํากัด

(4) ธนาคารหมู่บา้ น

(6) ต้นยางนาซึ่ งมีอยูม่ ากในจังหวัด
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(7) โรงสี ขา้ วกลุ่มเกษตรกรทํานาบากเรื อ

(9) กลุ่มเกษตรทํานานาโส่

(11) ดอนปู่ ตา ป่ าชุมชน

(8) ข้าวกล้องหอมมะลิ กลุ่มเกษตรกร
ทํานาบากเรื อ

(10) ป่ าชุมชน

(12) ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล
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(13) โรงงานปุ๋ ยชีวภาพอัดเม็ด

(14) เกี่ยวหญ้าจากคันนาไปเลี้ยงโค-กระบือ

(15) ตลาดนัดโค-กระบือ อ. เมือง

(16) ปลูกหญ้ากินนีสีเขียวขาย

(17) โรงงานผลิตปุ๋ ยประจําครอบครัว

(18) เดี๋ยวนี้ฟางข้าวไม่ได้เผาเก็บไว้เลี้ยง
วัวควาย
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(19) วิถีชีวติ ตอนเช้าใส่ บาตร

(20) ปลูกถัว่ บํารุ งดินนาข้าว

(21) ประเพณี เดือน 3 ขนปุ๋ ยคอก (ฝุ่ น)
ใส่ ที่นา

(22) ลํานํ้าเซ แหล่งนํ้าที่ใช้ในการปลูกพืชฤดูแล้ง

(23) โครงการสู บนํ้าด้วยไฟฟ้ า

(24) โรงงานแปรรู ปผลิตภัณฑ์อาหารจากป่ า
วนาทิพย์
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(25) เกี่ยวข้าวเสร็ จ วิดบ่อปลา

(27) สู บนํ้าออกจากบ่อแล้วปล่อยกลับคืน

(29) ปลาหมอจากบ่อปลา (ทําปลาร้า)

(26) ปลาหมอจากบ่อปลา (ทําปลาร้า)

(28) ปลาช้อนจากการวิดบ่อปลาในนาข้าว(ขาย)

(30) ปลาตัวเล็กทําปลาร้า
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(31) อาชีพการเลี้ยงวัวที่มีมากขึ้น

(32) สิ นค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จดั
แสดงหน้าห้องผูว้ า่ ราชการจังหวัด

(33) นาข้าวที่อุดมสมบูรณ์

(34) ยางพาราพืชเศรษฐกิจใหม่

(35) ปลูกต้นยูคาบนคันนา

(36) เข้าพบท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด
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(37) ร้านค้าริ มทางขายเห็ดโคน

(38) บรรจุภณ
ั ฑ์เห็ดโคน

(39) เห็ดโคนบรรจุขวด

(40) อาหารธรรมชาติ : แมลง

(41) ร้านค้าริ มทาง ปลาไหล

(42) ร้านค้าเห็ดริ มทาง
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(43) ปลาเนื้ออ่อน

(44) ปลากดเหลือง

(45) ปลารากกล้วย

(46) ปลาตะเพียน

(47) ปลาส้ม : ปลาตะเพียน

(48) ผักติ้ว ผักป่ า
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ประชุ มเครือข่ ายครั้งที่ 1 เขตอําเภอเมือง อําเภอทรายมูล อําเภอป่ าติว้
วันที่ 21 กันยายน 2548
ณ ห้ องประชุ มวิทยาลัยชุ มชน อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร

(1) ลงทะเบียน

(2) ประชุมชี้แจงความเป็ นมาโครงการ

(3) อธิ บายกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์
กลุ่ม

(4) แยกกลุ่มประชุมกลุ่มย่อย

(5) นักวิจยั เป็ นพี่เลี้ยงประชุมกลุ่มย่อย

(6) การนําเสนอและตรวจสอบความคิดเห็น
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ประชุ มเครือข่ ายครั้งที่ 2 อําเภอมหาชนะชัย อําเภอค้ อวัง อําเภอคําเขื่อนแก้ว
วันที่ 6 ตุลาคม 2548
ณ ห้ องประชุ มวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

(1) นักวิจยั ชี้แจงความเป็ นมาของโครงการ

(2) ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

(3) นําเสนอความคิดเห็นของแต่ละคน

(4) วิเคราะห์ความคิดเห็นและจัดกลุ่มความคิดเห็น

(5) นําเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์
ของกลุ่ม

(6) ถ่ายภาพร่ วมกันก่อนกลับ
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ประชุ มเครือข่ ายครั้งที่ 3 อําเภอกุดชุ ม อําเภอเลิงนกทา อําเภอไทยเจริญ
วันที่ 7 ตุลาคม 2548
ณ ห้ องประชุ มโรงเรี ยนกุดชุ มวิทยาคม อําเภอกุดชุ ม จังหวัดยโสธร

(1) ลงทะเบียน

(2) ประชุมกลุ่มย่อย

(3) ประชุมกลุ่มย่อยตามกลุ่มอาชีพ

(4) เลขาที่ประชุมกลุ่มสรุ ปความคิดเห็น

(5) มีขอ้ สงสัยซักถาม

(6) ฟังการชี้แจง
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การประชุ มใหญ่เครือข่ ายครั้ งที่ 1
วันที่ 19 ตุลาคม 2548
ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

(1) การจัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 1

(3) นายวีระ ภาคอุทยั หัวหน้าโครงการฯ

(5) ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม

(2) นายดิเรก ศรี วโสภา หัวหน้าทีมวิจยั
พื้นที่

(4) นักวิจยั ปรึ กษาหารื อท่านสหกรณ์
จังหวัดยโสธร

(6) เจ้าหน้าที่ช่วยให้คาํ แนะนํา
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(7) ประชุมเครื อข่ายย่อย

(8) ประชุมเครื อข่ายย่อย

(9) ประชุมเครื อข่ายย่อย

(10) ประชุมเครื อข่ายย่อย

(11) ประชุมเครื อข่ายย่อย

(12) นักวิจยั ช่วยชี้แนะ
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(13) นักวิจยั ช่วยชี้แนะ

(14) นําเสนอการเชื่อมโยงเครื อข่าย

(15) นําเสนอการเชื่อมโยงเครื อข่าย

(16) ผูน้ าํ กลุ่มเชื่ อมโยงเครื อข่าย

(17) เครื อข่ายกลุ่มอาชีพ

(18) เครื อข่ายกลุ่มอนุ รักษ์
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(19) เชื่ อมโยงภายในกลุ่มอาชีพ

(20) นักวิชาการเข้าร่ วมประชุม

(21) ระดมความคิดเห็น

(22) กลุ่มอาชีพสตรี

(23) ทีมนักวิจยั และหัวหน้าส่ วนราชการ

(24) ทีมนักวิจยั
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ประชุ มเครือข่ ายย่อยตามพืน้ ที่

(1) จัดประชุมย่อยเครื อข่าย

(2) เครื อข่ายร่ วมแสดงความคิดเรื่ องการ
อนุรักษ์ป่า

(3) ที่ปรึ กษากลุ่ม อพช.

(4) หมอยาสมุนไพรได้ความรู ้เรื่ อง
การรักษาโรค

(5) เยาวชนเข้าร่ วมประชุม

(6) การจัดอาหารเลี้ยง
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(7) นักวิจยั ช่วยเป็ นวิทยากรในการประชุม

(8) ประชุมกลุ่มเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ต. นํ้าอ้อม อ.ค้อวัง

(9) ประชุมกลุ่มอนุ รักษ์ป่าดงมะไฟ

(10) ผลผลิต(เห็ดโคน)ของกลุ่ม
เพาะเห็ดค้อเหนือ

(11) ประชุมกลุ่มแม่บา้ นหัวเมือง

(12) ฟื มทอผ้ากลุ่มแม่บา้ นหัวเมือง
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ป่ าชุ มชนบ้ านคําแหลม อ.คําเขื่อนแก้ว เป็ นป่ าชุ มชนทีท่ าํ ให้ เกิดนํา้ ซับ

(1) ป่ าชุมชนบ้านคําแหลม

(2) ป่ าชุมชนในพื้นที่สาธารณ 39 ไร่

(4) ป่ าชุมชนมีตน้ ยางนาและศาลปู่ ตา
(3) ทางเดินในป่ าชุมชน

(5) บ่อนํ้าซึ มที่ในอดีตเคยเป็ นบ่อนํ้ากิน
ของหมู่บา้ น

(6) นํ้าไหลซึ มในพื้นไกล ๆ ป่ าชุมชน
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(7) ถังนํ้าประปาหมู่บา้ นที่สูบนํ้าจากหนองนํ้าที่
นํ้าไหลซึ มจากป่ าชุมชน

(8) ชาวบ้านช่วยกันขุดเป็ นร่ องเหมืองส่ งนํ้าเพื่อ
การเกษตร

(9) สระนํ้าที่น้ าํ ไหลซึ มเข้า

(10) โครงการ SML ทําร่ องเหมือง

(11) เกษตรกรลดความเสี่ ยงเรื่ องภัยแล้ง

(12) เกษตรกรขายแตงที่ปลูกในฤดูแล้ง ที่ใช้
นํ้าซึ มจากป่ าชุมชน
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การร่ วมกิจกรรม/กําหนดเขตอภัยทานสั ตว์นํา้ แม่ นํา้ เซ
บริเวณวัดศรีธรรมาราม

(1) วันที่ 10 กรกฎาคม 2549 กําหนดเขต
อภัยทานสัตว์น้ าํ และปล่อยพันธุ์ปลา 50,000 ตัว

(2) พระเทพสังวรญาณ(หลวงปู่ พวง) ประธาน
ฝ่ ายสงฆ์

(3) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดและหัวหน้าส่ วนราชการ
ร่ วมกิจกรรม

(4) การร่ วมกิจกรรมปล่อยปลาในวันเข้าพรรษา

(5) เขตอภัยทานระยะทาง 1 กม.

(6) นักวิจยั และผูน้ าํ เครื อข่าย
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การประชุ มใหญ่ /เครือข่ ายครั้งที่ 2
วันที่ 22 กรกฎาคม 2549

(1) เครื อข่ายกลุ่มอนุ รักษ์

(2) เครื อข่ายการเงิน

(3) เครื อข่ายการเกษตร

(4) เครื อข่ายกลุ่มอาชีพ

(5) เจ้าหน้าที่เข้าร่ วมประชุม

(6) กลุ่ม อพช.
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(7) แยกประชุมกลุ่มย่อย

(8) ประชุมภายในกลุ่มการเกษตร

(9) แยกประชุมย่อย

(10) นําเสนอ

บรรณานุกรม
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