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ในการศกึษาวจิยัและการจดัทํารายงานในครัง้น้ี  สามารถสําเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ี ทัง้น้ี
เพราะไดร้บัความรว่มมอืจากสหกรณ์จงัหวดัมุกดาหาร ทีไ่ดเ้อือ้อาํนวยความสะดวกและอนุญาต
ใหเ้จา้หน้าทีส่หกรณ์จาํนวน 3 ท่านมารว่มเป็นทมีวจิยัในครัง้น้ี คอื นายโสภณ  แสงงาม  นาย
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พอ่ประสทิธิ ์โนร ีพอ่นิรนัดร ์อาจวชิยั พอ่ประกจิ รปูเหลีย่ม  อาจารยอุ์ดมทรพัย ์โฆษะสุข ทีใ่ห้
ความรว่มมอืและฐานขอ้มลูทีส่าํคญั ประธาน  ผูจ้ดัการสหกรณ์และผูนํ้ากลุ่มเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยเฉพาะผูจ้ดัการประวทิย ์ นามเหลา, ประธานอุทนิ แสนสุข , ประธานสมยั  อุคาํ,ประธาน
ทองพนู คล่องด,ี ประธานหนูดาํ  แขง็แรง, ประธานคาํมอน เชือ้คาํจนัทร,์ ประธานสมัฤทธิ ์คาํ
นนท,์ประธานเฟือง ประทุมล,ี ประธานทองด ีหว้ยทราย, ประธานราตร ีเขม็พนัธ ์และอกีหลาย 
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ก่อใหเ้กดิเวทกีารพูดคุยแลกเปลี่ยน  เป็นกลุ่มผูนํ้าทีช่่วยใหก้ําลงัใจและช่วยกนัลุน้ใหก้าร
วเิคราะหแ์นวทางในการเชื่อมโยงเครอืข่ายคุณค่า จนการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ด ้ ขอขอบคุณพี ่ๆ น้อง ๆ ในเครอืขา่ยองคก์รชุมชนลุ่มน้ํามนูและชาวโครงการ
ทามมลู ทีใ่หใ้ชเ้ครื่องไมเ้ครื่องมอื อุปกรณ์สาํนกังานและใหโ้อกาสผูว้จิยัในการทาํงานชิน้น้ี โดย
ไมเ่อย่วา่หรอืทกัทว้งการเบยีดเบยีนเวลาการทาํงานเดมิ ทีม่เีวลาอยูอ่ยา่งจาํกดั  แต่กลบัมองว่า
น้ีคอื  กระบวนการพฒันาคนทาํงาน   

“ ไปทาํเลยน้อง  ไดบ้ทเรยีนแลว้กลบัมาแลกเปลีย่นกนั  พีลุ่น้ใหน้้อง ๆศกึษาแนวคดิ 
สหกรณ์มาหลายปีแต่น้องๆไมส่นใจ  ตอ้งใหค้นอืน่มาลุน้”  คุณสนัน่  ชสูกุล หวัหน้าโครงการ
กล่าวใหก้าํลงัใจและมอบหมายใหไ้ปทาํงาน 

ในวาระอนัมคี่ายิง่น้ีทางทมีวจิยัคงลมืเสยีมไิด ้ต่อการจากไปของนักอุดมการณ์สหกรณ์ 
“พีต่อ้ย” วรีพงศ ์คานงาม ทีไ่ดใ้หก้ารชว่ยเหลอื ผลกัดนั และเป็นกําลงัใจในการทาํการวจิยัฯ อนั
เสมอืนการรว่มงานกนัครัง้สดุทา้ย และงานชิน้น้ีจงึเป็นเครือ่งเตอืนใจใหร้ะลกึถงึ 

 
สุดทา้ยทีส่ําคญัการไดเ้รยีนรูค้ร ัง้น้ีจะเกดิขึน้ไม่ไดห้ากทมีอาจารยจ์ากสถาบนัวชิาการ

ดา้นสหกรณ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไ์ม่ใหโ้อกาสในการในครัง้น้ี  ต้องขอขอบคุณทมี
อาจารยไ์ว ้ณ โอกาสน้ีดว้ยทีใ่หโ้อกาสคนรุน่ใหม ่
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 การศึกษาครัง้น้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชงิปฏิบตัิการ “การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่
จงัหวดัมุกดาหาร”  ภายใตชุ้ดโครงการวจิยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดั  36 จงัหวดั  
โดยสถาบนัวชิาการสหกรณ์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไ์ดร้บัทุนสนับสนุนจากสาํนักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิยั(สกว.)โดยได้รบังบประมาณสนับสนุนจากศูนย์อํานวยการต่อต้านความยากจน
แหง่ชาต ิ (ศตจ.) กระทรวงมหาดไทย  ใหด้าํเนินโครงการวจิยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที่
จงัหวดัโดยมทีมีนกัวจิยัพืน้ทีใ่นแต่ละจงัหวดัศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตัใินระดบัพืน้ที ่ เพื่อคน้หาแนวทาง
ในการสรา้งเครอืข่ายคุณค่าการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดั   ใชร้ะยะเวลา 1 ปี 
นบัตัง้แต่วนัที1่5 สงิหาคม 2548 ถงึ 14 สงิหาคม 2549  กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้รว่มโครงการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิาร เป็นกลุ่มเป้าหมายทีเ่กดิจากความสมคัรใจ โดยทมีวจิยัเปิดเวทใีหเ้กดิการวเิคราะห์
ศกัยภาพ  ปญัหาอุปสรรค และโอกาสในการดําเนินงานแลว้แสวงหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหา
รว่มกนัในลกัษณะของเครอืขา่ย  ซึง่กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้รว่มโครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิารครัง้น้ี คอื  
สหกรณ์ทีจ่ดทะเบยีนเป็นสหกรณ์ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์จาํนวน 12 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพืน้ที่
จงัหวดัจาํนวน 5 กลุ่ม และสภาเครอืขา่ยองคก์รชุมชนจงัหวดัมกุดาหาร 
 
 อน่ึง  การศกึษาวจิยัครัง้น้ีไดบ้นัทกึกระบวนการการสรา้งเครอืขายคุณค่าสหกรณ์ในพืน้ที่
จงัหวดัมกุดาหารไวอ้ยา่งต่อเน่ือง เครอืขา่ยทเีกดิขึน้จากการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื เครอืขา่ยยางพารา
จงัหวดัมกุดาหาร มคีณะกรรมการเครอืขา่ยยางพารา มกีารวางแผน  มรีะเบยีบขอ้บงัคบัและทดลอง
เปิดตลาดประมูลยางพาราร่วมกนั ซึ่งการวจิยัเชงิปฏบิตัิการครัง้น้ีได้นําไปสู่การแก้ไขปญัหาของ
สมาชกิไดอ้ย่างแทจ้รงิ  และภายใตก้ารดําเนินงานของเครอืข่ายยางพารากไ็ดก่้อใหเ้กดิเครอืขา่ย
การเรยีนรูซ้อ้นทบักนัอยู ่ ซึ่งกระบวนการในการเชื่อมโยงเครอืข่ายคุณค่าที่เกิดขึ้นท่ามกลางการ
ปฏบิตัจิรงิทมีวจิยัไดบ้นัทกึไวใ้นรายงานเล่มน้ีแลว้ 
 
 ทา้ยสดุ  การศกึษาวจิยัครัง้น้ี สามารถทีจ่ะนํากระบวนการเชื่อมโยงเครอืขา่ยคุณคา่ 
สหกรณ์ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิความเหมาะสมกบับรบิทและวฒันธรรมของพืน้ที ่ประเดน็ทีจ่ะเชื่อมโยง
เครอืขา่ยในพืน้ทีอ่ื่นไดพ้อสมควร 
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บทคดัย่อ 
 

โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที่จงัหวดัมุกดาหาร เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
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สหกรณ์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไ์ดร้บัทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั
(สกว.) โดยไดร้บังบประมาณสนับสนุนจากศูนยอ์ํานวยการต่อตา้นความยากจนแห่งชาต ิ (ศตจ.) 
กระทรวงมหาดไทย  มวีตัถุประสงคท์ีส่ําคญั คอื  เพื่อเสรมิสรา้งเครอืข่ายพนัธมติรระหว่างกลุ่ม/
องคก์รประชาชน และสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหารเพือ่ใหเ้กดิการหนุนเสรมิการพฒันาศกัยภาพ
คนและองคก์รในการแกป้ญัหาความยากจน  กลุ่มเป้าหมายทีส่มคัรใจเขา้รว่มโครงการวจิยัมสีหกรณ์
ทีจ่ดทะเบยีนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์จาํนวน 12 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดัจาํนวน 5 กลุ่ม 
และสภาพฒันาเครอืขา่ยองคก์รชุมชนจงัหวดัมกุดาหาร 1 เครอืขา่ย 

ในการศึกษาวิจัยในครัง้น้ีทีมวิจัยเน้นใช้กระบวนการวิเคราะห์ปญัหาปจัจัยแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกบัการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร ทัง้ด้านเศรษฐกิจ  สงัคม การเมอืงและวฒันธรรม 
เพื่อใหเ้กดิแรงกระตุ้นและความปรารถนาในการลุกขึน้มาแก้ไขปญัหาความยากจนของตนเองใน
ลกัษณะของเครอืขา่ย  กลุ่มเป้าหมายไดค้น้พบปญัหาทีส่ง่ผลต่อ “ภาวะความยากจน”ของตนเองทัง้
ในปจัจุบนัและในอนาคต จนกระทัง่เกดิแนวทางรว่มกนัในการปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาโดยใชห้ลกัการ
และกระบวนการสหกรณ์   ในกระบวนการวจิยัครัง้น้ีไดก่้อใหเ้กดิการเชื่อมโยงเครอืขา่ยยางพารา
จงัหวดัมุกดาหาร   1  เครอืขา่ย  และเกดิจดักระบวนการเรยีนรูร้่วมระหว่างทมีวจิยักบัสภาพฒันา
เครอืข่ายองคก์รชุมชนชนจงัหวดัมุกดาหารอกี 1 เครอืข่าย   ซึ่งการเชื่อมโยงเครอืข่ายในครัง้น้ีถอื
เป็นการ “นํารอ่ง” ในการเชื่อมโยงความรว่มมอืในระดบัจงัหวดั  

 กระบวนการสนบัสนุนการเชื่อมโยงเครอืขา่ยของทมีวจิยัไดส้นบัสนุนใหเ้ครอืขา่ยยางพารา
จงัหวดัมุกดาหาร   เกดิการเรยีนรูท้่ามกลางการปฏบิตัจิรงิรว่มกนั  เกดิแผนและการปฏบิตักิาร คอื 
เกิดระเบียบข้อบงัคบั/ข้อตกลงร่วมกนัในเครอืข่าย, เกิดแนวทางและแผนงานในการปฏิบตัิการ
รว่มกนัในอนาคต เกดิการรวมตวักนัอยา่งกวา้งขวางในการบรหิารและจดัการตลาดประมลูยางพารา
เพื่อต่อรองราคาในระดบัทอ้งถิน่ เกดิการประสานแผนงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการพฒันา
ศกัยภาพสมาชกิและแผนการมสีว่นรว่มในการพฒันาและยกระดบัการพฒันาตลาดยางพาราในระดบั
จงัหวดัในอนาคต 

จากการศึกษาได้พบขอ้สรุปว่า การแก้ไขปญัหาความยากจน ต้องเกิดจากการลุกขึ้นมา
แกไ้ขปญัหาดว้ยตนเองโดยใชก้ระบวนการรวมกลุ่ม/กระบวนการและอุดมการณ์สหกรณ์ในการแกไ้ข
ปญัหาโดย ระดบักลไกราชการทีเ่กีย่วขอ้งเขา้หนุนเสรมิ อกีทัง้ในระดบันโยบายตอ้งมลีกัษณะเอือ้ต่อ
คนจนและคนดอ้ยโอกาสดว้ยอกีทางหน่ึง ในการศกึษาในครัง้น้ีเกดิความรูใ้หม่ในแนวการวเิคราะห์
เพือ่การประสานกระบวนการ/อุดมการณ์สหกรณ์บนพืน้ฐาน ระบบคุณคา่ในทอ้งถิน่ เช่น ระบบนิเวศ
วฒันธรรม ซึง่น่าจะไดม้กีารศกึษาคน้ควา้และทดลองปฏบิตักิารในอนาคต. 



บทท่ี 1: บทนํา 
 
 
1.1 ข้อมลูพืน้ฐานจงัหวดัมกุดาหาร 
 

สถานภาพทัว่ไปของพืน้ทีท่ีศ่กึษา (Area Profile, APF) ทีจ่ะนําเสนอผลการศกึษา
ต่อไปน้ีจะประกอบดว้ยลกัษณะทางดา้นกายภาพ ชวีภาพ ลกัษณะทางเศรษฐกจิ และสงัคมของ
จงัหวดัมกุดาหาร ทีเ่ป็นภาพรวม ทัง้น้ีเพือ่ใหท้ราบบรบิทของกลุ่ม องคก์รชุมชน และเครอืขา่ยที่
จะกล่าวถงึในบทต่อไปไดด้ยีิง่ขึน้ โดยมรีายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

1.1.1 ท่ีตัง้ และอาณาเขต 
 

ทีต่ัง้ จงัหวดัมุกดาหาร เป็นจงัหวดัชายแดน ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ตัง้อยู่ระหว่างเสน้รุง้ที ่16–17 องศาเหนือ และเสน้แวงที ่104–105 
องศาตะวนัออก มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 4,339.83 ตารางกโิลเมตร หรอื 2,712,394 ไร ่หา่งจาก
กรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ ประมาณ 642 กโิลเมตร โดยมอีาณาเขตตดิต่อกบัพืน้ที่
ใกลเ้คยีงดงัน้ี  

 
ทิศเหนือ  ตดิต่อกบัอําเภอนาแก อําเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม และอําเภอ

เต่างอย จงัหวดัสกลนคร 
ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อําเภอชานุมาน จังหวัด

อาํนาจเจรญิ และอาํเภอหนองพอก จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
ทิศตะวนัออก  ตดิต่อกบัแขวงสะหวนันะเขต สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

โดยมแีมน้ํ่าโขงเป็นเสน้แบ่งพรมแดนระหวา่งประเทศ 
ทิศตะวนัตก  ตดิต่อกบัอาํเภอเขาวง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์และอาํเภอ

เมยวด ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 

1.1.2 ลกัษณะภมิูประเทศและประชากร 
 

ลกัษณะภูมปิระเทศโดยทัว่ไปของจงัหวดั จะพบว่าพืน้ที่ในดา้นทศิเหนือ และ
ทศิใต้เป็นที่ราบสูง ส่วนพืน้ทีด่า้นทศิตะวนัตกเป็นภูเขาของเทอืกเขาภูพาน และมพีชื
พรรณธรรมชาติประกอบด้วยป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ส่วนพื้นที่ด้านทิศ
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ตะวนัออกเป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ําโขงสลบักบัพื้นที่ป่าไม้ โดยมแีม่น้ําโขงเป็นเส้นกัน้
พรมแดนไทยกบัลาวมคีวามยาวตลอดแนว ประมาณ 72 กโิลเมตร 
 

สภาพพื้นที่ของจงัหวดัจําแนกออกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม รอ้ยละ 20 ของพื้นที่
ทัง้หมดของจงัหวดั และเป็นพืน้ทีป่า่ไม ้ประมาณ 831,998 ไร ่(1,331.18 ตร.กม.) คดิ
เป็นรอ้ยละ 30.68 ของพืน้ทีจ่งัหวดั 

 
1.1.3 เขตการปกครอง 

 
จงัหวดัมุกดาหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อําเภอ 52 ตําบล 516 

หมู่บ้าน โดยมอีําเภอเมอืงมุกดาหารเป็นเขตการปกครองที่ใหญ่ที่สุด รองลงมา ก็คอื 
อาํเภอดงหลวง สว่นเขตการปกครองทีเ่ลก็ทีส่ดุของจงัหวดั กค็อื อาํเภอหวา้นใหญ่  

 
ตารางที ่1.1-1 การแบง่เขตการปกครองของจงัหวดัมกุดาหาร 

อาํเภอ พืน้ท่ี (ตร.กม.) ระยะห่างจาก
ตวัจงัหวดั 

จาํนวนตาํบล จาํนวน
หมู่บา้น 

1) เมอืง 1,235 0 12 145 
2) คาํชะอ ี 646 35 9 88 
3) ดอนตาล 511 33 7 62 
4) นิคมคาํสรอ้ย 377 27 7 77 
5) ดงหลวง 1,076 55 6 57 
6) หวา้นใหญ่ 84 30 5 43 
7) หนองสงู 410 50 6 44 

รวม 7 อาํเภอ 4,339 - 52 516 
ท่ีมา : ทีท่าํการปกครองจงัหวดัมกุดาหาร (ขอ้มลู ณ 1 ตุลาคม 2548) 

 
1.1.4 ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 

 
สภาพเศรษฐกจิโดยรวมจงัหวดัมุกดาหารมปีระชากรประกอบอาชพีทางด้าน

เกษตรประมาณ รอ้ยละ 84 ของพืน้ที่เกษตรกรรมที่ต้องอาศยัน้ําฝนเป็นหลกั และ
เกษตรกรทัว่ไปมฐีานะค่อนขา้งยากจน เน่ืองจากสามารถประกอบอาชพีไดบ้างฤดูกาล
เทา่นัน้ ซึง่พอทีจ่ะสรปุไดด้งัน้ี 
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1.1.4.1 ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP)  
 

จากขอ้มูลในปี 2544 มลูค่า 10,313 ลา้นบาท โดยจําแนกออกเป็น
สาขาบรกิารมมีลูคา่ 3,328 ลา้นบาท (รอ้ยละ 34.22) สาขาคา้สง่ และคา้ปลกี มี
มลูค่า 1,709 ลา้นบาท (รอ้ยละ 17.63) และสาขาเกษตรกรรม มลูค่า 1,648 
ลา้นบาท (รอ้ยละ 17.00) มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อหวั 35,079 บาท/ปี เป็นอนัดบัที ่50 
ของประเทศ และอนัดบัที ่3 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
1.1.4.2 การประกอบอาชีพ 

 
จงัหวดัมุกดาหารมจีํานวนครวัเรอืนของราษฎรแยกตามอาชพีไดด้งัน้ี 

อาชพีทาํนา ม ี44,230 ครวัเรอืน (รอ้ยละ 80.61) ทาํไร ่ม ี15,554 ครวัเรอืน 
(รอ้ยละ 28.35) รบัจา้ง 10,965 ครวัเรอืน (รอ้ยละ 19.98) เลีย้งสตัว ์ม ี10,119 
ครวัเรอืน (รอ้ยละ 18.44) และทาํสวน ม ี3,217 ครวัเรอืน (รอ้ยละ 5.86) 

 
1.1.4.3 รายได้เฉล่ียต่อครวัเรือน/ปี  

 
ตารางท่ี  1.1-2 ระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืนของประชากรจงัหวดัมกุดาหาร ปี 2548 

ระดบัรายได้ (บาท) จาํนวน (ครวัเรือน) ร้อยละ 
<10,000 7,757 15.11 

10,000 - 19,000 12,902 25.13 
20,000 - 29,999 14,631 28.49 
30,000 - 49,999 10,041 19.56 
50,000 - 99,999 5,729 11.16 

100,000 - 999,999 281 0.55 
รวม 51,341 100 

ท่ีมา: สาํนกังานสถติจิงัหวดัมกุดาหาร ปี 2548 

 
1.1.4.4 ข้อมลูหมู่บา้นยากจน 

 
จงัหวดัมุกดาหาร มจีํานวนหมู่บ้านยากจนที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อคนต่อปี

ตํ่ากว่า 20,000 บาท จาํนวนทัง้สิน้ 261 หมูบ่า้น (คดิเป็นรอ้ยละ 51.38) จาก
ขอ้มลู จปฐ.ปี 2548 ทีจ่ดัเกบ็ทัง้หมด 508 หมูบ่า้น 51,700 ครวัเรอืน มจีาํนวน
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ครวัเรอืนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ตํ่ากว่า 2,000 บาท/คน/ปี ทัง้หมด 8,626 ครวัเรอืน 
(คดิเป็นรอ้ยละ 16.68) จาํแนกไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี 1.1-3 จาํนวนครวัเรอืน และหมูบ่า้นยากจนในจงัหวดัมกุดาหาร ปี 2546 

อาํเภอ จาํนวนหมู่บา้น
ทัง้หมด 

จาํนวนหมู่บา้น
ยากจน 

จาํนวนครอบครวั
ยากจน 

1) คาํชะอ ี 83 59 477 
2) ดงหลวง 53 40 22,89 
3) ดอนตาล 59 42 2,50 
4) นิคมคาํสรอ้ย 76 45 941 
5) เมอืง 141 73 1,890 
6) หนองสงู 44 21 738 
7) หวา้นใหญ่ 43 20 141 

รวม 508 261 8,626 
ทีม่า : กชช.2 ค. มกุดาหาร ปี 2548 
 

1.1.4.5 การเกษตรกรรม ปศสุตัว ์และประมง 
 

มคีรวัเรอืนประกอบอาชพีการเกษตรจํานวน  55,480 ครวัเรอืน หรอื
รอ้ยละ 72.88 ของครวัเรอืนทัง้จงัหวดั มพีืน้ทีถ่อืครองการเกษตร 1,226,633 
ไร ่(1,953.33 ตร.กม.) และมกีารปลกูพชืเศรษฐกจิทีส่าํคญั ดงัน้ี 

 
1) ขา้ว มพีืน้ที ่จาํนวน 585,396 ไร ่เป็นขา้วเจา้ จาํนวน 139,007 

ไร่ ขา้วเหนียว จํานวน 464,389 ไร่ ผลผลิตรวมขา้วเจ้า 
58,487.48 ตนั ขา้วเหนียว 189,645.17 ตนั ผลผลติเฉลีย่ขา้ว
เจา้ 428 กก./ไร ่ขา้วเหนียว 431 กก./ไร ่พนัธุข์า้วสว่นใหญ่ที่
ใชป้ลกูเป็นพนัธุ ์กข.6 และขา้วหอมมะล ิ105 

2) มนัสําปะหลงั มพีื้นที่ จํานวน 168,386 ไร่ ผลผลิตรวม 
285,112 ตนั ผลผลติเฉลี่ย 2,406 กก./ไร่ ส่วนมากยงัปลูก
พนัธุพ์ืน้เมอืง รองลงมาไดแ้ก่ พนัธุร์ะยอง 3 และระยอง 60 

3) อ้อยโรงงาน มีพื้นที่ จํานวน 94,414 ไร่ ผลผลิตรวม 
1,022,297 ตนั ผลผลติเฉลีย่ 10,007 กก./ไร ่
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4) ไมผ้ลยนืต้น มพีืน้ที ่จํานวน 78,967 ไร่ เป็นพชืทีท่ํารายได้
ใหแ้ก่จงัหวดั ไดแ้ก่ มะมว่ง และมะขามหวาน  

5) พชืผกั มพีืน้ทีเ่พาะปลกูจาํนวน 75,790 ไร ่ 
6) ถัว่ลสิง มพีืน้ทีเ่พาะปลูก จาํนวน 3,808 ไร ่ผลผลติรวม 1,521 

ตนั ผลผลติเฉลีย่ 267 กก./ไร ่
7) ยางพารา มพีืน้ที่เพาะปลูก จํานวน 16,348 ไร่ ใหผ้ลผลติ 

4,406 ไร ่ผลผลติรวม 1,359.35 ตนั ผลผลติเฉลีย่ 309 กก./ไร ่
8) ปศุสตัว์ สตัว์เศรษฐกจิที่นิยมเลี้ยงมาก ไดแ้ก่ โคเน้ือ จํานวน 

47,311 ตวั กระบอื จาํนวน 31,476 ตวั สุกร จาํนวน 23,187 
ตวั ไก่เน้ือ จาํนวน 33,712 ตวั ไก่พนัธุพ์ืน้เมอืง 355,080 ตวั 
และเป็ดเน้ือ จาํนวน 61,585 ตวั สถติกิารเลีย้งสตัวเ์พิม่มากขึน้
เรือ่ยๆ นบัจากปี 2544 (787,542) คดิเป็นรอ้ยละ 40.57 

9) ประมง ในปี 2545 เกษตรกรเพาะเลี้ยงสตัว์น้ําจดื จํานวน 
8,446 ครวัเรอืน 10,650 บ่อ เน้ือที ่7,656.90 ไร ่จบัสตัวน้ํ์าได้
ปรมิาณ 1,023,750 กโิลกรมั ชนิดปลาทีเ่กษตรกรเลีย้ง ไดแ้ก่ 
ปลานิล ปลาไน และตะเพยีน ฯลฯ 

 
1.1.4.6 ประเภทเอกสารสิทธ์ิ และการถือครองท่ีดิน 

 
พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการออกเอกสารสทิธิต์ามประมวลกฎหมายทีด่นิ ซึง่ 

สามารถจาํแนกตามประเภทเอกสารสทิธิไ์ด ้ดงัต่อไปน้ี 
 

1) โฉนดทีด่นิ  จาํนวน  87,219  แปลง 
2) น.ส.3ก.  จาํนวน  39,791  แปลง 

 
1.1.4.7 การพาณิชยกรรม 
 

1) บรษิทัจาํกดั จาํนวน 153 แหง่ หา้งหุน้สว่นจาํกดั จาํนวน 453 
แหง่ ทะเบยีนพาณชิย ์(อ.เมอืง) จาํนวน 991 แหง่ 

2) เงนิลงทุน ประเภทคา้ปลกี จาํนวน 686 แห่ง เงนิ 686 ลา้น
บาท คา้สง่ จาํนวน 55 แหง่ เงนิ 55 ลา้นบาท นําเขา้-สง่ออก 
จํานวน 43 แห่ง เงนิ 43 ลา้นบาท การบรกิาร จํานวน 207 
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แหง่ เงนิ 207 ลา้นบาท รวมทัง้สิน้ 991 แหง่ เงนิลงทุน 991 
ลา้นบาท 

 
1.1.4.8 การอตุสาหกรรม 
 

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 367 แห่ง โดยจําแนกเป็น 
อุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 205 แห่ง (รอ้ยละ 55.85) รองลงมา คอื 
อุตสาหกรรมขนสง่ จาํนวน 35 แหง่ (รอ้ยละ 9.53) อุตสาหกรรมอโลหะ จาํนวน 
26 แหง่ (รอ้ยละ 7.08) เงนิลงทุน จาํนวน 1,954,523,717 ลา้นบาท คนงาน 
รวม 2,394 คน จาํแนกเป็นชาย 1,722 คน และหญงิ 672 คน 

 
1.1.4.9 การท่องเท่ียว 
 

สถานการณ์การท่องเทีย่วในปี 2545 มจีาํนวนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.88 เมื่อ
เทยีบกบัปี 2544 เน่ืองจากมสีถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความสนใจ โดยเฉพาะ
ตลาดอนิโดจนี ส่วนชาวต่างประเทศ ลดลงรอ้ยละ 9.89 เมื่อเทยีบกบัปี 2544 
ส่วนใหญ่เป็นชาวลาวที่เดินทางเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบรโิภคในตลาดของ
จงัหวดั 

 
1.1.4.10 แรงงาน 
 

จากผลการสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากรจงัหวดัมกุดาหาร ใน
ไตรมาสที ่ 3/2547 คอืระหวา่งเดอืน กรกฎาคม 2547 - กนัยายน 2547 ซึง่จะ
แสดงถงึคา่ประมาณโครงสรา้งกาํลงัแรงงานของเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2547 
พบวา่ จงัหวดัมกุดาหารมจีาํนวนประชากรรวมทัง้สิน้ 316,502 คน เป็นผูม้อีาย ุ
15 ปีขึน้ไปทีอ่ยูใ่นกาํลงัแรงงาน จาํนวน 178,357 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56.4 
ของจาํนวนประชากร และเป็นผูม้อีาย ุ 15 ปีขึน้ไปทีไ่มอ่ยูใ่นกาํลงัแรงงาน 
จาํนวน 45,274 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 ของจาํนวนประชากรนอกนัน้เป็นผูม้ี
อายตุํ่ากวา่ 15 ปี จาํนวน 92,871 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.3 ของจาํนวน
ประชากร  
      สาํหรบักลุ่มประชากรทีอ่ยูใ่นกาํลงัแรงงาน ทัง้สิน้ 178,357 คน นัน้
จาํแนกไดด้งัน้ี 
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1) มงีาน จาํนวน 175,345 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 55.4 ของ 

จาํนวนประชากรทัง้หมด 
 
 2) ผูว้า่งงาน ซึง่หมายถงึผูไ้มม่งีานทาํ และพรอ้มทีจ่ะทาํงานม ี

จํานวน 3,012 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.0 ของจํานวน
ประชากรทัง้หมด หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.69 ของผูอ้ยู่ในกําลงั
แรงงาน 

 
3) ทีร่อฤดกูาล หมายถงึ ผูท้ีไ่มไ่ดท้าํงานและไมพ่รอ้มทีจ่ะทาํงาน  

พบว่า ไม่มีประชากรที่รอฤดูกาลในไตรมาสน้ี ของจํานวน
ประชากรทัง้หมด 

 
   การจา้งงาน จงัหวดัมกุดาหาร มตีําแหน่งงานวา่ง ปี 2547 

จาํนวน 9,128 อตัรา มผีูส้มคัรงาน จาํนวน 3,770 คน และผูบ้รรจุงาน 
จํานวน 559 คน มแีรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศที่แจงัผ่าน
สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัมกุดาหาร จาํนวน 300 คน 
( ทีม่า: สาํนกังานสถติจิงัหวดัมกุดาหาร 2547 ) 

 
1.1.4.11 กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพการเกษตร 

 
การรวมตัวของเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร เป็นการรวมตัวในรูป

สหกรณ์ ทัง้สิน้ จํานวน 61 สหกรณ์/กลุ่ม มสีมาชกิ 56,710 คน ทุนเรอืนหุน้ 
2,365.34 ลา้นบาท โดยจาํแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ในตารางถดัไป 

 
ตารางท่ี  1.1-4 ประเภทกลุม่เกษตรกร และกลุม่อาชพีการเกษตร 

ประเภทกลุ่มเกษตรกร จาํนวนสมาชิก ทนุเรือนหุ้น(ล้านบาท) 

1) สหกรณ์การเกษตร 38,570 46.525 
2) สหกรณ์ออมทรพัย ์ 6,813 2,312.3 
3) สหกรณ์ประมง 50 0.082 
4) สหกรณ์บรกิาร 1,424 0.153 
5) สหกรณ์นิคม 9,853 6.28 

รวม 56,710 2,365.34 
ท่ีมา : สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมกุดาหารปี 2547  
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นอกจากน้ีมีสหกรณ์ร้านค้า  และกลุ่มอาชีพทางการเกษตรที่มี
หน่วยงานต่างๆ จดัตัง้ รวมทัง้สิน้ 428 กลุ่ม 

 
1.1.5 ลกัษณะทางสงัคม 

 
1.1.5.1 การศึกษา 

 
สถานศึกษาทัง้ของรฐั และเอกชน มจีํานวน 282 แห่ง (ไม่รวม

การศกึษานอกระบบ จาํนวน 544 แหง่) จาํนวนคร ูและอาจารย ์3,129 คน 
นักเรยีน และนักศกึษา 72,920 คน แยกเป็น ก่อนประถม 11,708 คน 
ประถมศกึษา 33,223 คน มธัยมตน้ 15,306 คน มธัยมปลาย 10,963 คน และ
อุดมศกึษา 1,720 คน  

 
โดยมอีตัราส่วนครตู่อจํานวนนักเรยีนเท่ากบั 1: 23.3 คน อตัราการ

เรยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (ม.1) คดิเป็นรอ้ยละ 98 และมอีตัรา
การศกึษาต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4) รอ้ยละ 59 

 
1.1.5.2 การนับถือศาสนา 

 
ส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ และมวีดั จํานวน 318 แห่ง และอาราม

หลวง 1 แหง่ สาํนกัสงฆ ์151 แหง่ ทีพ่กัสงฆ ์130 แหง่ วดัรา้ง 7 แหง่ โรงเรยีน
พระปรยิตัธิรรม 1 แหง่ โบสถข์องศาสนาครสิต ์จาํนวน 7 แห่ง และมจีํานวน
พระภกิษุ 1,516 รปู และสามเณร 623 รปู  

ในด้านประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อจะยึดแนวปฏิบัติตาม
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา โดยมวีฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
เหมอืนคนไทยอสีานทัว่ไป กค็อื ประเพณฮีตีสบิสอง ครองสบิสี ่ 

 
1.1.5.3 การสาธารณสขุ  

 
1) สถานบรกิารของรฐั และเอกชน รวม 149 แห่ง จําแนกเป็น

โรงพยาบาล (ทัว่ไปและชุมชน) 8 แหง่ สถานีอนามยั 78 แหง่ 
คลนิีกรา้นขายยา และอื่นๆ 63 แห่ง โดยมอีตัราส่วนบุคลกร
ทางการแพทย์รวมกนัทัง้ภาครฐัและเอกชนต่อประชากร คอื 
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แพทย ์47 คน (1:7,147 คน) ทนัตแพทย ์14 (1:23,995) เภสชั
กร 28 (1:12,034) พยาบาลวชิาชพี 346 (1:973) พยาบาล
เทคนิค 131 (1 :2,572) เจา้หน้าทีพ่ยาบาล 14 (1:24,069) 
เจา้หน้าทีส่าธารณสขุชุมชน 166 (1:2,029) 

  
2) อตัราการเปลีย่นแปลงของประชากร จําแนกเป็นอตัราการเกดิ 

12.01 อตัราการตาย 4.23 และอตัราการเพิม่ 7.80 และสาเหตุ
การตายของประชากร 10 อนัดบัแรก เช่น โรคชรา โรคระบบ
หวัใจ และระบบไหลเวยีนโลหติ สําหรบัโรคระบาดที่มอีตัรา
ปว่ยสงู 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อุจจาระรว่ง และอาหารเป็นพษิ 
ฯลฯ 

 
3) สถานการณ์ผูต้ดิเชือ้เอดส ์(ขอ้มลู ณ วนัที ่25 สงิหาคม 2545) 

พบว่ามผีูต้ดิเชือ้ทีม่อีาการ และผูป้่วยเอดส ์จํานวน 934 ราย 
(ชาย 633 ราย, หญงิ 301 ราย) จาํแนกออกเป็นผูป้ว่ยเอดส ์
จาํนวน 607 ราย ผูต้ดิเชือ้ทีม่อีาการ จาํนวน 327 ราย ผูป้ว่ยที่
เสยีชวีติแลว้ จาํนวน 169 ราย และยงัมชีวีติ 765 ราย 

 
1.1.5.4 ระบบสวสัดิการทางสงัคม 

 
การจดัตัง้ศนูยส์งเคราะหร์าษฎรประจาํหมูบ่า้น จาํนวน 509 ศนูย ์

ไดร้บัเงนิกองทุน 492 ศูนย ์(เทศบาล 26 ศูนย,์ อบต. 483 ศูนย)์ และไมไ่ดร้บั
เงนิสนับสนุนจากกองทุน 17 ศูนย ์(เทศบาล 7 ศูนย,์ อบต.10 ศูนย)์ การ
สงเคราะหแ์ก่คนชรา และผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมต่าง ๆ  จาํนวน 3,285 ราย 

 
1.1.6 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัมกุดาหาร  

 
 จังหวัดมุกดาหารจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(มกุดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสนิธุ ์) ซึง่มคีาํขวญัประจาํจงัหวดั คอื  
 
“หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมอืง ลือเลือ่งมะขามหวาน 
กลองโบราณลํ้าเลศิ ถิน่กาํเนิดลาํผญา ตระการตาชายโขง เชือ่มโยงอนิโดจนี”  
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1.1.6.1 วิสยัทศัน์ของจงัหวดัมกุดาหาร คือ    
 

เมอืงการคา้และการทอ่งเทีย่วชายโขง ณ ประตตูะวนัออกสูอ่นิโดจนี  
(Trade and Tour Town on Makong at Eastern Gateway to Indochaina 
and Beyond ) 

 
เป้าประสงคข์องจงัหวดัมกุดาหาร คอื     ความมัง่คัง่    ความมัน่คง  

 
1.1.6.2 ประเดน็ยทุธศาสตรข์องจงัหวดัมกุดาหาร คือ 

 
1)  การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
2)  การพฒันาการคา้ชายแดน 
3)  การพฒันาการทอ่งเทีย่ว 
4)  การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 
1.1.6.3 กลยทุธข์องจงัหวดัมกุดาหาร คือ 

 
1)  การยกระดบัและเพิม่ขดีความสามารถบุคลากรและแรงงาน 
2)  การเพิม่ปรมิาณและมลูคา่การคา้ชายแดน การคา้ขา้มแดน 
3)  การยกระดบัและพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว และบุคลากรภาค

บรกิาร 
4)  การปรบัโครงสรา้งระบบการผลติทางการเกษตร และการ

พฒันารปูแบบความรว่มมอื ตลอดจนสง่เสรมิการรว่มลงทุนกบั
ประเทศเพือ่นบา้น 

 
1.1.6.4 ศกัยภาพการพฒันาของจงัหวดัมกุดาหาร 

 
1)  ประตูสูป่ระเทศอนิโดจนีตามโครงการการพฒันาเสน้ทาง 

เชื่อมโยงเศรษฐกจิตามแนวตะวนัตก-ตะวนัออก (East west 
Economic Corridor:EWEC) 

2)  มแีหล่งทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์ 
3) แหล่งวฒันธรรมพืน้เมอืงแปดเผา่ ทีค่วรคา่อนุรกัษ์และพฒันา

ใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคม 
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1.1.6.5 พนัธะกิจของจงัหวดัมกุดาหาร 

 
1) พฒันาระบบการคา้การลงทนุ การทอ่งเทีย่ว และความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศเพือ่นบา้น เพือ่เพิม่สมรรถนะและขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

2) พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้ศีกัยภาพและสามารถรองรบัการ
เปลีย่นแปลงและพลวตัโลก สูส่งัคมฐานความรู ้

3) สง่เสรมิขนบธรรมเนียมประเพณ ี วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
ใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ สงัคม 

4) สรา้งความสมดุลของระบบเศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

5) เสรมิสรา้งระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ตามหลกัการบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีเพือ่ไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 
1.1.6.6 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัมกุดาหาร 

 
1) ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การขจดัความยากจน 

 
(1) เสรมิสรา้งขดีความสามารถของชุมชนและองคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่ในการแกไ้ขปญัหาความยากจน 
(2) พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการเกษตรและ 

ปจัจยัการผลติในระดบัชุมชนเพือ่ยกระดบัการผลติ 
(3) พฒันาองคค์วามรูแ้ละภมูปิญัญาทอ้งถิน่เพือ่เป็น 

พืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนอยา่งยัง่ยนื 
(4) สรา้งโอกาสและศกัยภาพแก่คนจนใหม้อีาชพีและ 

รายไดโ้ดยใชย้ทุธวธิ ีDirect Sale 
(5) สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรู ้โดยประยกุตใ์ชป้รชัญา 

เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

2) ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาคนและสงัคมท่ีมีคณุภาพ 
 

(1) ยกระดบัการศกึษาและความรูใ้หพ้รอ้มสูส่งัคม 
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ฐานความรู ้
(2) สรา้งโอกาสการเขา้ถงึการศกึษาและการเรยีนรูอ้ยา่ง 

ต่อเน่ือง 
(3) พฒันายกระดบัทกัษะฝีมอืและผลติภาพกาํลงัแรงงาน 

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
(4) สรา้งเสรมิสขุภาพอนามยัและพฤตกิรรมสขุภาพ 

ประชาชนแบบองคร์วมทีม่คีุณภาพ มาตรฐานควบคมุ
ทุกมติ ิ

(5) พฒันาระบบบรหิารจดัการทางการแพทยแ์ละ 
สาธารณสขุทีม่คีุณภาพมาตรฐาน 

(6) อนุรกัษ์ สบืสานวฒันธรรมประเพณ ีและภมูปิญัญา 
ทอ้งถิน่ 

(7) ป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
อยา่งเป็นองคร์วม 

(8) เตรยีมความพรอ้มแก่สงัคมเพือ่ใหผู้ส้งูอายเุป็น 
ทรพัยากรทีม่คีุณคา่ 

 
3) ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดลุ 

 
(1) สรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่สนิคา้เกษตร (Value Creation) 

- การวจิยัและพฒันาปรบัปรงุพนัธุ ์และ 
เทคโนโลยชีวีภาพ 
-สง่เสรมิการนําผลผลติทางการเกษตรไปผลติพลงังาน 
ทดแทน เชน่ มนัสาํปะหลงั ออ้ย เป็นตน้ 
- พฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตรทีม่ศีกัยภาพและโอกาส 
ทางการตลาดสงู เชน่ ยางพารา การประมง เป็นตน้ 

(2) สง่เสรมิการผลติและแปรรปูสนิคา้เกษตรตามระบบ 
ความปลอดภยัอาหาร (Food Safety) 

(3) พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพแหล่งน้ําเพือ่การเกษตร 
(4) พฒันาและฟ้ืนฟูสภาพดนิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพทาง 

การเกษตรทัง้ระบบเกษตรอนิทรยีแ์ละระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยนื 

(5) เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัดา้นอุตสาหกรรม 
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-ปรบัโครงสรา้งเพื่อเตรยีมความพรอ้มและสรา้งโอกาส
ให้กบัภาคอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถแข่งขนัได้ หรอื
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด และ
ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
- เพิม่ประสทิธภิาพและมลูคา่ผลผลติของ SMEs และ
วสิาหกจิชุมชนบนฐานความรูด้า้นการพฒันาบุคลากร
การบรหิารจดัการ การพฒันานวตักรรมดา้นการผลติ
และการตลาด พรอ้มทัง้สรา้งเครอืขา่ยเชือ่มโยงธุรกจิ
ทุกระดบั 

     - สง่เสรมิอุตสาหกรรมแปรรปูผลผลติทางการเกษตร 
(6) สง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ทาง 

ธรรมชาตแิละวฒันธรรม 
- พฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วเดมิเชื่อมโยงแหล่งทอ่งเทีย่ว
ใหมใ่หม้คีุณภาพ เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่แก่สนิคา้การ
ทอ่งเทีย่วและบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว 
- พฒันายกระดบัมาตรฐานการใหบ้รกิารปจัจยั
สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว และธุรกจิบรกิารดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว 

(7) เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัดา้นการคา้ การลงทุน และ 
การบรกิาร 
-พฒันาสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยใีนการประกอบธุรกจิ
พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-commerce) 
- เสรมิสรา้งประสทิธิภาพด้านการตลาดและการ
กระจายผลผลติไปสู่ตลาด และพฒันาสิง่อํานวยความ
สะดวกทางการคา้ 
- สง่เสรมิและพฒันาระบบรวบรวมและกระจายสนิคา้ 
(Distribution Center) และระบบโลจสิตกิส ์(Logistics 
Management)  

(8) พฒันายกระดบัโครงขา่ยคมนาคมและขนสง่ 
(9) พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบเศรษฐกจิการเงนิการ 

คลงั และบญัช ี
(10) พัฒนาและส่ ง เสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แขง่ขนัของจงัหวดั 
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4) ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
 

(1) ปรบัปรงุ ฟ้ืนฟู อนุรกัษ์ และใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ
ดนิ น้ํา ปา่ และความหลากหลายทางชวีภาพ อยา่ง
เป็นระบบ 

(2) พฒันาและจดัหาแหล่งน้ําใหเ้พยีงพอ ทัง้การผลติ 
อุปโภค บรโิภค 

(3) เสรมิสรา้งองคค์วามรูแ้ละศกัยภาพการบรหิารจดัการ 
ทรพัยากรธรรมชาตใิหก้บัชมุชนและองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

(4) ป้องกนัและควบคุมมลพษิใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานเพือ่ 
คุณภาพชวีติทีด่แีละพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

 
5) ยทุธศาสตรท่ี์ 5 พฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

สงัคม 
 

(1) การอาํนวยความสะดวกดา้นการคา้ การลงทุน และ 
ปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐาน 

(2) พฒันาและสง่เสรมิการแลกเปลีย่นความรว่มมอืดา้น 
การศกึษา สาธารณสขุ และวฒันธรรมกบัประเทศ
เพือ่นบา้น 

(3) พฒันาเครอืขา่ยการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พือ่ผลติ 
กาํลงัแรงงานทีเ่พยีงพอ 

(4) พฒันาความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิภายใตก้รอบ  
ACMECS 5สาขา คอื การคา้การลงทนุ เกษตรและ
อุตสาหกรรม การทอ่งเทีย่ว คมนาคม และการพฒันา 
ทรพัยากรมนุษย ์

 
6) ยทุธศาสตรท่ี์ 6 เสริมสร้างระบบการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี 
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(1) พฒันาปรบัปรงุรปูแบบการทาํงาน และเพิม่
ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครฐั 

(2) เพิม่สมรรถนะและปรบักระบวนทศัน์การทาํงานของ 
หน่วยงานภาครฐั 

(3) พฒันาองคค์วามรู ้ทกัษะเทคโนโลย ีวทิยาการ 
สมยัใหมแ่ละวฒันธรรมการทาํงานของบุคลากร 
หน่วยงานภาครฐั 

(4) พฒันาการใหบ้รกิารภาครฐัผา่นระบบอเิลค็ทรอนิกส ์ 
(e-commerce) 

(5) พฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศใหท้นัสมยัเชื่อมโยงใน 
ทุกระดบัและสรา้งนวตักรรมในการทาํงานของ
หน่วยงานภาครฐั โดยใชเ้ทคโนโลยสีนเทศเพือ่พฒันา
ไปสู ่ e-govenment 

(6) สง่เสรมิสนบัสนุนใหภ้าคประชาชนและเจา้หน้าทีข่อง 
รฐัมสีว่นรว่ม ในการต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิิ
ชอบของเจา้หน้าทีภ่าครฐั 

(7) สรา้งและพฒันาความโปรง่ใสในการปฏบิตังิานของ 
หน่วยงานภาครฐัในทุกระดบั 

(8) สรา้งกลไกและพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืและบรูณา 
การการทาํงานรว่มระหวา่งภาครฐั เอกชน และประชา
สงัคม 

(9) เสรมิสรา้งการบรหิารจดัการทีด่ขีองหน่วยงานภาครฐั 
ในทุกระดบั (Good govermance) 

(10) เสรมิสรา้งกระบวนการการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 
(ธรรมาภบิาล) ในภาคเอกชน โดยสนบัสนุนให้
ภาคเอกชนยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ 
ผูร้บับรกิารและสงัคม 

(11) สง่เสรมิใหม้รีะบบและกระบวนการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัว่ถงึ เพือ่สรา้งความเป็นธรรม
ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

7) ยทุธศาสตรท่ี์ 7 ส่งเสริมประชาธิปไตยและประชาสงัคม 
 

(1) สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประชาธปิไตยแบบม ี
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สว่นรว่มใหก้บัประชาชนอยา่งทัว่ถงึ 
(2) พฒันาระบบกลไกการรบัฟงัความคดิเหน็ของ 

ประชาชนเชงิสรา้งสรรค ์
(3) สนบัสนุนและจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบการ 

ดาํเนินงานของภาครฐัทุกระดบัจากทุกภาคสว่น 
 

8) ยทุธศาสตรท่ี์ 8 การรกัษาความมัน่คงชายแดน 
 

(1) จดักจิกรรมเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิท์ุกโอกาส 
อนัควร 

(2) พฒันาระบบขอ้มลูดา้นการขา่ว 
(3) พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นการขา่ว 

แก่บุคลากรหน่วยงานภาครฐั 
(4) พฒันาระบบการตรวจคนเขา้เมอืง 
(5) เพิม่ประสทิธภิาพการแกไ้ขปญัหาผูล้กัลอบเขา้เมอืง  

สกดักัน้การเขา้มาใหม ่ และปราบปรามขบวนการ
นําเขา้ 

(6) การพสิจูน์และกาํหนดสถานภาพบุคคล 
(7) การแกไ้ขปญัหาแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมายและจดั 

ระเบยีบแรงงานต่างดา้วอยา่งมรีะบบ 
(8) จดัระเบยีบพืน้ทีช่ายแดนใหม้คีวามพรอ้มต่อการเผชญิ 

สถานการณ์และปญัหา 
 
1.2 สถานการณ์กลุ่มองคก์รในพืน้ท่ีจงัหวดัมกุดาหาร 
 

จากการสํารวจและรายงานสถิติการรวมกลุ่มของเกษตรกร และกลุ่มอาชีพทาง
การเกษตรต่างๆ ในจงัหวดัมกุดาหาร พบวา่ เป็นการจดัตัง้ในรปูแบบของสหกรณ์ รวมทัง้สิน้ 61
สหกรณ์  และมกีารจดัตัง้กลุ่มเกษตรกรต่างๆ อกีจาํนวน 62 กลุ่ม นอกจากน้ี จากการสาํรวจ 
และจดัทาํระบบฐานขอ้มลู โดย “สภาพฒันาองคก์รเครอืขา่ยชุมชนจงัหวดัมุกดาหาร” มจีาํนวน
องคก์รชุมชนในจงัหวดัมุกดาหารจํานวน 1,214 องคก์ร แยกเป็น 5 ประเดน็สาํคญั คอื (1) 
เกษตรยัง่ยนืครบวงจร (2) วฒันธรรมภูมปิญัญาไหมฝ้ายครบวงจร (3) สมุนไพรและสุขภาพ
ชุมชน (4) องคก์รการเงนิและสวสัดกิารชุมชน (5) ธุรกจิและวสิาหกจิชุมชน  และไดม้กีารสรา้ง
ตวัชีว้ดัเพื่อกลัน่กรองสถานภาพและความเขม้แขง็ในการดําเนินกจิกรรม จาก 1,214 องคก์ร



17 
 

ผา่นตวัชีว้ดั จาํนวน 625 องคก์รใน  7 อาํเภอ 52 ตําบล 508 หมูบ่า้น ดงัรายละเอยีดและตาราง
ต่อไปน้ี 
 

1.2.1 สถานการณ์ภาพรวมสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน 
 

1.2.1.1 ภาพรวมของกลุ่ม/สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน 
 
ตารางที ่1.2-1 สถานภาพรวมของ สหกรณ์/ กลุม่เกษตรกรจดทะเบยีนในจงัหวดัมกุดาหาร 
ลาํ 
ดบั 
ที ่

 
สหกรณ์/ กลุม่
เกษตรกร 

ไมไ่ด้
ดาํเนิน
ธุรกจิ 

ปรกต ิ หยดุ
ดาํเนิน
ธุรกจิ 

ลม้
ละล
าย 

พทิกัษ์ 
ทรพัย ์

เลกิ ชาํระ
บญัช ี

รวม 
(สหกรณ์/
กลุม่
เกษตรกร) 

1 สหกรณ์การเกษตร 8 29   1 1 3 42 
2 สหกรณ์ออมทรพัย ์  8      8 
3 สหกรณ์ประมง 1 1      2 
4 สหกรณ์บรกิาร 1 2     1 4 
5 สหกรณ์รา้นคา้ 1       1 
6 สหกรณ์นิคมฯ  4      4 
7 กลุ่มเกษตรกร 13 33 14  1 1         62    

61 
ทีม่า: จากการสงัเคราะหเ์อกสารรายระเอยีดสหกรณ์จงัหวดัมกุดาหาร ณ วนัที3่0 ต.ค.2548 
 

จากตารางพบวา่ มสีหกรณ์ทีจ่ดทะเบยีนทัง้หมด จาํนวน 61 สหกรณ์ ใน 7 ประเภท
แยกเป็น 
 
- สหกรณ์ทีไ่มด่าํเนินธุรกจิ จาํนวน 11 สหกรณ์ 
- สหกรณ์ทีถ่กูพทิกัษ์ทรพัย ์จาํนวน 1 สหกรณ์ 
- สหกรณ์ทีเ่ลกิกจิการ จาํนวน 1 สหกรณ์ 
- สหกรณ์ทีอ่ยูร่ะหวา่งการชาํระบญัช ีจาํนวน 4 สหกรณ์ 
- สหกรณ์ทีด่าํเนินกจิกรรมปรกต ิจาํนวน 44 สหกรณ์ 
 
และมกีลุ่มเกษตรกรทีจ่ดทะเบยีนทัง้หมด จาํนวน 62 กลุ่ม แยกเป็น 
 
- กลุ่มเกษตรกร ทีไ่มไ่ดด้าํเนินกจิกรรม จาํนวน 13 กลุ่ม 
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- กลุ่มเกษตรกร ทีห่ยดุดาํเนินกจิกรรม จาํนวน 14 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตรกร ทีถู่กพทิกัษ์ทรพัย ์จาํนวน 1 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตรกร ทีเ่ลกิดาํเนินกจิกรรม จาํนวน 1 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตรกร ทีด่าํเนินกจิกรรมเป็นปรกต ิจาํนวน 33 กลุ่ม 
 
 และจากการสาํรวจสภานภาพการดาํเนินกจิกรรม พบวา่ มลีกัษณะการดาํเนินกจิกรรม
แต่ละประเภทดงัน้ี 
 
1. การดาํเนินกจิกรรมดา้นการใหกู้แ้ละรบัฝากเงนิ ม ีจาํนวน 42 แหง่ 
2. การดาํเนินกจิกรรมดา้นการ ซือ้ หรอืขาย  จาํนวน 17 แหง่ 
3. การดาํเนินกจิกรรมดา้นการแปรรปู  จาํนวน 0 แหง่ 
4. การดาํเนินกจิกรรมดา้นธุรกจิ บรกิาร  จาํนวน  27 แหง่ 
5. อื่น ฯ  คอื การบรกิารสบูน้ําแก่สมาชกิ  จาํนวน 8 แหง่ 
 -บรกิารโรงสขีา้ว    จาํนวน 1 แหง่ 
 -โรงปุ๋ ยชวีภาพ ปุ๋ ยอดัเมด็   จาํนวน 1แหง่ 
 -รวบรวมผลผลติ,วสัดุ    จาํนวน 9 แหง่ 
 -ตลาดนดัววั-ควาย    จาํนวน 1 แหง่ 
 -รา้นคา้บรกิาร     จาํนวน 1 แหง่ 
 -ป ัม๊น้ํามนั     จาํนวน 5 แหง่ 
 
ดงัมรีายระเอยีดเกีย่วกบัการดาํเนินกจิกรรมดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที1่.2-2   แสดงสถานภาพสหกรณ์จดทะเบยีนทีย่งัดาํเนินกจิกรรม  
ลาํ 
ดบัที ่

 
 

ชื่อสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรทีจ่ด
ทะเบยีน 

จาํนวน
สมาชกิ 
(คน/
สหกร
ณ์) 

ทุน
ดาํเนินการ 

(บาท) 

ธุรกจิทีด่าํเนินการในปจัจุบนั  
 

อื่นๆ 

ผล
ประกอบกา
ร(กาํไร-
ขาดทุน-
บาท) 

ประเดน็ที่
เป็นขอ้
สงัเกตุ 

ใหกู้ ้ รบั
ฝาก
เงนิ 

ธุรกจิ
ซือ้ 

ธุรกจิ
ขาย 

ธุรกจิ
แปร
รปู 

ธุรกิ
จ

บรกิ
าร 

1 ประเภทสหกรณ์การเกษตร จ.มกุดาหาร  
1.1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรมกุดาหารจาํกดั - - - - - - - - - - - 
1.2 สหกรณ์การเกษตรคาํชะอจีาํกดั 965 1,622,500 / / / /   รวม

ผลผลติ 
กาํไร1,200  

1.3 สหกรณ์การเกษตรนํ้าเทีย่งจาํกดั 262 745,000 / /    / รวม
ผลผลติ 

กาํไร4,500  

1.4 สหกรณ์การเกษตรหว้ยบางทรายจาํกดั 1,173 1,291,500 / /  /  / รวบรวม
ผลผลติ 

กาํไร
69,161.58 

 

1.5 สหกรณ์การเกษตรดงหลวงจาํกดั 1,026 1,090,000 / / / /  / รวม
ผลผลติ 

กาํไร25,300  

1.6 สหกรณ์การเกษตรดอนตาลจาํกดั 960 980,000 / /    / รวม
ผลผลติ 

กาํไร85700  

1.7 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้าน
นาโพธิจ์าํกดั 

100 132,684 / /    / บรหิาร
สบูนํ้า 

กาํไร13,250  

1.8 สหกรณ์การเกษตรบา้นแกง้จาํกดั 1,366 358,100 / / / /  / นํ้ามนั กาํไ 100บาท ซือ้ขายปุ๋ ย 
1.9 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้าน

โคกจาํกดั 
352 165,000 / /    / บรกิาร

สบูนํ้า 
กาํไร65,300  
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ตารางที1่.2-2   แสดงสถานภาพสหกรณ์จดทะเบยีนทีย่งัดาํเนินกจิกรรม (ต่อ) 
ลาํ 
ดบัที ่

 
 

ชื่อสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรทีจ่ด
ทะเบยีน 

จาํนวน
สมาชกิ 
(คน/
สหกร
ณ์) 

ทุน
ดาํเนินการ 

(บาท) 

ธุรกจิทีด่าํเนินการในปจัจุบนั  
 

อื่นๆ 

ผล
ประกอบกา
ร(กาํไร-
ขาดทุน-
บาท) 

ประเดน็ที่
เป็นขอ้
สงัเกตุ 

ใหกู้ ้ รบั
ฝาก
เงนิ 

ธุรกจิ
ซือ้ 

ธุรกจิ
ขาย 

ธุรกจิ
แปร
รปู 

ธุรกิ
จ
บริ
การ 

1.10 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้าน
ดอนตาลจาํกดั 

  / /    / บรกิาร
สบูนํ้า 

กาํไร65,300  

1.11 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้าน
โพธิไ์ทรจาํกดั 

89 76,000 / /    / บรกิาร
สบูนํ้า 

กาํไร6,530  

1.12 สหกรณ์การเกษตรนิคมคาํสรอ้ยจาํกดั 878 1,184,8586.8 / / / /  นํ้า
มนั 

รวม
วตัถุดบิ 

กาํไร
72,034.57 

 

1.13 สหกรณ์การเกษตรนิคมพฒันาจาํกดั 210 864,000 / / / /  /   กาํไร43,000  
1.14 สหกรณ์การเกษตรนาอุดมจาํกดั 197 650,000 / /    / โรงส ี กาํไร23,000  
1.15 สหกรณ์การเกษตรเมอืงมกุดาหารจาํกดั 248 963,000 / /    / โรงปุ๋ ย กาํไร21,500  
1.16 สหกรณ์ยางพาราชุมชน ต.หนองแคนจาํกดั 958 10,350,000 / / / /  / รวบรวม

วสัดุดบิ 
กาํไร

106,000 
 

1.17 สหกรณ์สวนปา่ภาคเอกชนมกุดาหารจาํกดั 125 960,000 / / / /  / รบัซือ้
สนิคา้ 

กาํไร65,300  

1.18 สหกรณ์ผูเ้ลีย้งสกุรมกุดาหารจาํกดั 53 1,355,000 / / /   / รวบรวม กาํไร65,000  
1.19 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัมกุดาหารจาํกดั - - - - - - - -    
1.20 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้าน

นาสนีวนจาํกดั 
65 74,000 / /     บรกิาร

สบูนํ้า 
กาํ ไร 
10,500 
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ตารางที1่.2-2   แสดงสถานภาพสหกรณ์จดทะเบยีนทีย่งัดาํเนินกจิกรรม (ต่อ) 
ลาํ 
ดบัที ่

 
 

ชื่อสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรทีจ่ด
ทะเบยีน 

จาํนวน
สมาชกิ 
(คน/
สหกร
ณ์) 

ทุน
ดาํเนินการ 

(บาท) 

ธุรกจิทีด่าํเนินการในปจัจุบนั  
 

อื่นๆ 

ผล
ประกอบกา
ร(กาํไร-
ขาดทุน-
บาท) 

ประเดน็ที่
เป็นขอ้
สงัเกตุ 

ใหกู้ ้ รบั
ฝาก
เงนิ 

ธุรกจิ
ซือ้ 

ธุรกจิ
ขาย 

ธุรกจิ
แปร
รปู 

ธุรกิ
จ
บริ
การ 

1.21 สหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้า ธกส.
มกุดาหารจาํกดั 

1,460 3,054,000 / / / /  / รวบรวม
สนิคา้ 

กาํไร
750,000 

 

1.22 สหกรณ์การเกษตรปฎริปูทีด่นิเมอืง 165 758,000 / /      -  
1.23 สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์มุกดาหาร

จาํกดั 
96 1,090,500 / / / /  / ตลาดนดั

ววัควาย 
กาํไร74,800 ขายอาหาร

สตัว ์
1.24 สหกรณ์การเกษตรโนนยางจาํกดั 256 1,905,000 / / /     กาํไร25,900 ขายปุ๋ ย 
1.25 สหกรณ์การเกษตรหนองสงูจาํกดั 2,727 104,529,076.59 / / / /  / นํ้ามนั กาํไร

6,846,851.80 
 

1.26 สหกรณ์การเกษตรหวา้นใหญ่จาํกดั 387 1,652,100 / / /   /   ซือ้ขายปุ๋ ย 
1.27 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้าน

หวา้นใหญ่จาํกดั 
65 89,000 / /    / ไดจ้าก

คา่บรกิาร
สบูนํ้า 

กาํไร12300  

1.28 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้าน
ปง่ขามจาํกดั 

168 190,133.35 / /    / รายได้
จาก

คา่บรกิาร
สบูนํ้า 

กาํไร2,478.89  

1.29 สหกรณ์ผู้ใช้นํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้าน
บางทรายน้อยจาํกดั 

150 320,000 / /    / ไดจ้าก
คา่บรกิาร
สบูนํ้า 

กาํไร23,450  
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ตารางที1่.2-2   แสดงสถานภาพสหกรณ์จดทะเบยีนทีย่งัดาํเนินกจิกรรม (ต่อ) 
ลาํ 
ดบัที ่

 
 

ชื่อสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรทีจ่ด
ทะเบยีน 

จาํนวน
สมาชกิ 
(คน/
สหกร
ณ์) 

ทุน
ดาํเนินการ 

(บาท) 

ธุรกจิทีด่าํเนินการในปจัจุบนั  
 

อื่นๆ 

ผล
ประกอบกา
ร(กาํไร-
ขาดทุน-
บาท) 

ประเดน็ที่
เป็นขอ้
สงัเกตุ 

ใหกู้ ้ รบั
ฝาก
เงนิ 

ธุรกจิ
ซือ้ 

ธุรกจิ
ขาย 

ธุรกจิ
แปร
รปู 

ธุรกิ
จ
บริ
การ 

2 ประเภทสหกรณ์ออมทรพัย ์จ.มกุดาหาร  
2.1 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัด

มกุดาหารจาํกดั (คร)ู 
156 9,000,000 / /      กาํไร10,500  

2.2 สหกรณ์ออมทรพัยค์รมูกุดาหารจาํกดั 241 13,050,000 / /      กาํไร26,500  
2.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตํารวจ จ .

มกุดาหารจาํกดั  
320 15,000,000 / /      กาํไร25,000  

2.4 สหกรณ์ออมทรพัยอ์าสาสมคัรรกัษาดนิแดน
และขา้ราชการ อ.คาํชะอจีาํกดั 

161 1,065,000 / /      กาํไร32,100  

2.5 สหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลมกุดาหารจาํกดั 

493 39,992,500 / /      กาํไร
7,071,197.81 

 

2.6 สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข จ.มุกดาหาร
จาํกดั 

7,410 67,525,230 / /      กาํไร
7,632,744.59 

 

2.7 สหกรณ์ออมทรพัย์เครอืข่ายพฒันาชีวติครู
มกุดาหารจาํกดั 

251 19,000,000 / /      กาํไร 
106,500 

 

2.8 สหกรณ์ออมทรพัยช์ุมชนบา้นวงัไฮจาํกดั 350 30,100,000 / /      กาํไร130,000  
3 สหกรณ์ประมงจงัหวดัมกุดาหาร  
3.1 สหกรณ์ประมงดอนตาลจาํกดั 67 32,000 / /      กาํไร4,650  



23 
 

ตารางที1่.2-2   แสดงสถานภาพสหกรณ์จดทะเบยีนทีย่งัดาํเนินกจิกรรม (ต่อ) 
ลาํ 
ดบัที ่

 
 

ชื่อสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรทีจ่ด
ทะเบยีน 

จาํนวน
สมาชกิ 
(คน/
สหกร
ณ์) 

ทุน
ดาํเนินการ 

(บาท) 

ธุรกจิทีด่าํเนินการในปจัจุบนั  
 

อื่นๆ 

ผล
ประกอบกา
ร(กาํไร-
ขาดทุน-
บาท) 

ประเดน็ที่
เป็นขอ้
สงัเกตุ 

ใหกู้ ้ รบั
ฝาก
เงนิ 

ธุรกจิ
ซือ้ 

ธุรกจิ
ขาย 

ธุรกจิ
แปร
รปู 

ธุรกิ
จ
บริ
การ 

4 สหกรณ์บริการจงัหวดัมกุดาหาร  
4.1 สหกรณ์บรกิารมกุดาหารการเกษตรจาํกดั 860 9,600,050 / / /   / รวบรว

มสนิคา้ 
กาํไร96,800  

4.2 สหกรณ์เครือข่ายพฒันาชีวิตครูมุกดาหาร
จาํกดั 

  / / / /  / รา้นคา้ กาํไร 
76,000 

 

5 สหกรณ์นิคมจงัหวดัมกุดาหาร  
5.1 สหกรณ์นิคมดงเยน็จาํกดั 1,025 356,000 / /    /  กาํไร32,500  
5.2 สหกรณ์นิคมคาํอาฮวนจาํกดั 985 1,350,060 / /      กาํไร 

1,200 
 

5.3 สหกรณ์นิคมดอนตาลสองจาํกดั 1,520 1,300,650 / /  /   นํ้ามนั กาํไร 
45,000 

 

5.4 สหกรณ์นิคมดอนตาลจาํกดั 5,497 19,030,474.32 / / / /  / นํ้ามนั กาํไร450,340 ซือ้ขายปุ๋ ย 
ทีม่า: จากการสาํรวจของทมีวจิยัรว่มกบัสว่นจดัตัง้สหกรณ์ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมกุดาหาร 2548
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1.2.1.2 ภารกิจบทบาทหน้าท่ี 
 

ภารกจิ และบทบาทหน้าทีท่ี่สําคญัของกลุ่มประเภทต่างๆ ในตารางที ่
1.2.1-2 ขา้งตน้ พบว่า ส่วนมากเป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิอาชพี 
และเพิม่รายไดแ้ก่ครวัเรอืนเกษตรกรทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่รวมไปถงึสหกรณ์การเกษตร
ทีม่อียูอ่กีเชน่กนั 

นอกจากน้ี กม็กีจิกรรมกลุ่มออมทรพัย ์และธนาคารหมูบ่า้นทีม่จีํานวน
รองลงมาจากกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และรายได้ โดยมีความมุ่งหวงัในการ
ส่งเสรมิการออมทรพัย ์และแหล่งสนิเชื่อสาํหรบัการดํารงชพี และการผลติของ
ชุมชน เพือ่การพึง่ตนเองของชุมชน 

 
1.2.1.3 จดุเด่นจดุด้อยปัญหาและอปุสรรค 

 
   1) จดุเด่น  
 

(1) สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปญัหา และความ
ต้องการของสมาชิกได้ในระดบัท้องถิ่นตามประเภท
กจิกรรมของกลุ่ม 

    (2) สมาชกิมสีว่นรว่มในการดาํเนินกจิกรรมขององคก์ร 
   (3) ความสอดคลอ้ง และกลมกลนืกบัรปูแบบการดาํเนิน 

ชวีติ และวฒันธรรมของชุมชน 
(4) สถาบนัทางสงัคมในทอ้งถิน่เป็นกลไกในการสนับสนุน 

และรเิริม่กจิกรรมรว่มกบัชุมชน 
(5) ระบบความคดิในการจดัสรรทรพัยากรขององคก์ร 

ยงัใหค้วามสาํคญัต่อการสรา้งความมัน่คงทางดา้น (ก) 
สงัคม ที่เปิดโอกาสในการเข้าถึงของคนจนคนด้อย
โอกาสในชุมชน (ข) ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม ทีม่มีติิ
การใช้ทรพัยากรที่ย ัง่ยนื และ (ค) เศรษฐกิจ ที่มี
กระจาย และสรา้งความเทา่เทยีมแก่สมาชกิ 

 
   2) จดุด้อย 
 

(1) ทรพัยากรภายในมอียูอ่ยา่งจาํกดัไมส่ามารถ 
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ตอบสนองต่อความตอ้งการไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
(2) การผลติสนิคา้ และบรกิารทีเ่หมอืนกนัทาํใหเ้กดิการ 

แขง่ขนัทางการตลาด และตดัราคากนัเองระหว่างกลุ่ม/
องคก์ร 

(3) การสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ไมม่คีวามต่อเน่ือง 
มกัเป็นไปตามนโยบายขององคก์รในแต่ละชว่ง 

 
   3) ปัญหา 
 

(1) การควบคุมตรวจสอบระบบการบรหิารจดัการภายใน 
องคก์รไมเ่ครง่ครดั และตดิยดึระบบเครอืญาต ิและ 
วฒันธรรมทอ้งถิน่ในกรณทีีเ่ป็นสหกรณ์ภาคประชาชน 

(2) การทดแทนผูนํ้าไมม่แีผนงานพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
และไมม่แีนวทางทีช่ดัเจน 

    (3) เป้าหมายองคก์รไมม่ทีศิทางทีม่ ัน่คง และแน่นอน 
(4) การแขง่ขนัทางการตลาด  ขาดอาํนาจในการต่อรอง 
(5) ชอ่งวา่งในดา้นแนวคดิ อุดมการณ์ และขอ้มลูขา่วสาร 

ระหวา่งผูนํ้า หรอืองคก์รกบัสมาชกิกลุ่ม/องคก์ร 
(6) การกระจายภารกจิ และบทบาทหน้าทีไ่มเ่ป็นไปตาม 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการขององคก์รอยา่งแทจ้รงิ 
 
   4) อปุสรรค 
 

(1) ระบบทุนนิยมเสรทีีม่ตีลาดเป็นกลไกสาํคญั ซึง่เป็น 
ตวักาํหนดแบบแผนการผลติของชุมชน หรอืองคก์ร 

(2) การพฒันา และสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจใน 
อุดมการณ์ เป้าหมายของกลุ่ม/องค์กรแก่สมาชกิไม่มี
ความต่อเน่ือง และยงัไมใ่หค้วามสาํคญั 

(3) การพึง่พาปจัจยัภายนอกคอ่นขา้งสงู ทัง้ในดา้นองค ์
ความรู ้เทคโนโลย ีและทรพัยากรอื่นๆ  

(4) ระบบการเมอืงตามทศิทางกระแสหลกัเขา้มาครอบงาํ 
ระบบการบรหิารจดัการองคก์ร 
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1.2.2 สถานการณ์ภาพรวมสหกรณ์ภาคประชาชน ( องคก์รชมุชน ) 
 

จากการศกึษาสํารวจ และจดัทําระบบฐานขอ้มูล ร่วมกบั “สภาพฒันาองค์กร
เครอืข่ายชุมชนจงัหวดัมุกดาหาร” มจีํานวนองคก์รชุมชน 1,214 องคก์ร ทดีําเนิน
กจิกรรมใน 5 ประเดน็สาํคญั คอื (1) เกษตรยัง่ยนืครบวงจร (2) วฒันธรรมภูมปิญัญา
ไหมฝ้ายครบวงจร (3) สมุนไพรและสุขภาพชุมชน (4) องคก์รการเงนิและสวสัดกิาร
ชุมชน (5) ธุรกจิและวสิาหกจิชุมชน ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

 
1.2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานองค์กรชุมชน และความเป็นมาเครือข่ายภาค

ประชาชนจงัหวดัมกุดาหาร 
  

จากผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานขององค์กรชุมชน และขบวนการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาชนในจงัหวดัมุกดหาร พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กนัใน
ลกัษณะ “เครอืข่ายระดบัจงัหวดั” และเกาะเกี่ยวกนัเป็นเครอืข่ายการเรยีนรู้
อย่างหลวม ๆ ภายใต้โครงการและการสนับสนุนจากสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน(พอช.) การพฒันาการมคีวามเกีย่วขอ้งกบันโยบายการพฒันาทางดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของประเทศในชว่งทีผ่า่นมาก ็ คอื 

 
1) ความเป็นมา 

 
พื้นฐานความเป็นมาของกลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่าย

ต่างๆ ที่พบในปจัจุบนัจากการศึกษาล้วนแล้วแต่มพีฒันาการมาจาก
อดตีนบัตัง้แต่ช่วงก่อนปี 2520 เป็นตน้มา โดยจาํแนกออกเป็นยุคสมยั
เพื่อความสะดวกในการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสงัคมของ
องคก์รชุมชนแบบพลวตัร ไดด้งัน้ี 

 
- ยคุบา้นปา่เมอืงเถื่อน(ก่อนปี2500)  การรวมตวัของเกษตรกร 

และภาคประชาชนในช่วงดงักล่าวน้ีมลีกัษณะของการรวมตวัเป็นตาม
ธรรมชาติของโครงสร้างทางสงัคมของชุมชนเกษตรกรรมในชนบท
เช่นเดยีวกนักบัชุมชนอื่นๆ ในยุคแรกๆ ของภาคอสีานที่อาศยักลไก
ทางด้านเครือญาติ และความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชนที่มี
พื้นฐานการผลิตแบบยงัชีพที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายใน
ชุมชน และระหว่างชุมชนค่อนขา้งสงู ซึง่ลกัษณะการรวมตวัตอบสนอง
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ต่อรูปแบบการผลติของครอบครวั และชุมชนที่ใชแ้รงงานมนุษย์ และ
สตัว์เป็นสิง่สําคญั โดยชุมชนมคีวามสมัพนัธ์ทางสงัคมภายในชุมชน 
และระหว่างเครือญาติค่อนข้างสูง ทัง้น้ีมีวตัถุประสงค์สําคญัในการ
รวมกลุ่มในระยะน้ี กค็อื เพื่อสรา้งความมัน่คงดา้นชวีติ และทรพัยส์นิ 
แรงงาน และความมัน่คงทางดา้นอาหารผ่านระบบการแลกเปลี่ยนทัง้
ภายใน และระหวา่งชุมชน 

 
- ยุคพัฒนาชาติไทย  และความขัดแย้ง ในการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ(หลงัปี 2500-2540)  ต่อมาในช่วงหลงัปี 2500 
เป็นตน้มา เมือ่มกีารประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคม จงึช่วง
ที่รฐัได้เข้ามามบีทบาทสําคญัในการชี้นําด้านความคิดในการพฒันา
ชนบทดา้นต่างๆ ค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่รูปแบบการผลติทาง
การเกษตร และปญัหาผลกระทบจากนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิต่อ
ชุมชนในภายหลงัการรวมตวัของเกษตรกรในชุมชนระยะน้ีจงึม ี2 นัย
ยะตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิต ก็คือ การรวมตัวของ
เกษตรกรในการประกอบอาชพี และการรวมตวักนัทางการเมอืง เพื่อ
สรา้งพลงัในการต่อรองทัง้ในดา้นการจดัการทรพัยากรต่างจากภาครฐั 
การพฒันาอาชพี และการตลาดควบคูไ่ปพรอ้มๆ กนั1    

 
จากการศกึษาพบวา่ การรวมกลุ่มของเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดั

มุกดาหารในช่วงน้ีภาครฐัมีบทบาทหน้าที่ที่สําคญัในการจดัตัง้กลุ่ม
ต่างๆ โดยในระยะแรกหน่วยงานทีส่าํคญั กค็อื สาํนกังานพฒันาชุมชน 
และเกษตรทีม่บีทบาทสําคญัในระยะแรก ต่อมาไดม้หีน่วยงานภาครฐั
ต่างๆ เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเพิ่มเติม เช่น สํานักงานสหกรณ์
จงัหวดั และศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน (กศน.)  

 
เพราะฉะนัน้ในช่วงน้ีจึงเกิดกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ

ต่างๆ ในระดบัชุมชน และอาํเภอ เช่น กลุ่มสตรแีมบ่า้นเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรอนิทรยี์ กลุ่มปุ๋ ย กลุ่มทอผ้าฝ้าย และผ้าไหม กลุ่มออมทรพัย ์
กลุ่มเกษตรกรทาํนา และกลุ่มแปรรปูผลผลติทางการเกษตรต่างๆ ฯลฯ 

                                                 
1 การรวมกลุม่ของเกษตรกรในช่วงนีไ้ม่รวมถึงการจดัตัง้กลุ่ม และองค์กรทางการเมืองรูปแบบต่างๆ ในการต่อสู้
เพ่ือเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ของฝ่ายปกครอง และทหารในช่วงความขดัแย้งทาง
การเมืองภายในประเทศ 
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ซึ่งเป็นผลผลิตจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาจัดตัง้รองรับทางด้าน
นโยบายพฒันาของแต่ละกระทรวง  กรม กองต่างๆ    นอกจากน้ียงั
พบว่า มกีารรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เป็นการรเิริม่ของชุมชนเองเป็น
พื้นฐานด้วย เน่ืองจากปญัหา และผลกระทบจากนโยบายการพฒันา
เศรษฐกจิ และสงัคมของรฐัทีผ่า่นมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปญัหาพืน้ฐาน
ที่เกี่ยวกบัการผลติ เช่น ราคาพชืผลทางการเกษตรตกตํ่า ปจัจยัการ
ผลติทางการเกษตรทีส่งูขึน้ และภาวะหน้ีสนิของเกษตรกร ฯลฯ จงึเป็น
ปจัจัยกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรที่ได้ร ับความ
เดือดร้อนในช่วงปี 2529 เป็นต้นมารวมไปถึงการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรอนัเป็นผลสบืเน่ืองจากปญัหา และผลกระทบจากนโยบายรฐั
โดยตรงหลงัจากการประกาศนโยบายป่าไมแ้ห่งชาต ิโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการประกาศเขตป่าอนุรกัษ์ และโครงการจัดสรรที่ดินทํากินแก่
ราษฎรผูย้ากไรใ้นพืน้ทีป่่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) ทีชุ่มชนหลายๆ 
พืน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบ และมกีารรวมตวักนัเพื่อคดัคา้นนโยบายดงักล่าว
ในชว่งปี 2534 เป็นตน้มา 

 
- ยคุกองทุนเพือ่การลงทุนทางสงัคม หรอื SIF และกองทุน

ฟ้ืนฟูเกษตรกร (ปี 2543-2545) การรวมกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชพี
ทางการเกษตรในชว่งน้ีไดร้บัอทิธพิลจาก “กองทุนเพือ่การลงทุนทาง
สงัคม” (Social Investment Fund, SIF) หรอืทีชุ่มชนเรยีกกนัวา่ 
“กองทุนซฟิ” คอ่นขา้งสงู ซึง่รฐับาลกูย้มื จาก ธนาคารโลก (World 
Bank)สาํหรบัการแกไ้ขปญัหาทางสงัคมทีเ่กดิจากผลกระทบภาวะ
วกิฤตทิางเศรษฐกจิประเทศไทยหลงัปี 2540 จงึมกีจิกรรมกลุ่มเกดิขึน้
อยา่งมากมายในชว่งน้ี และเป็นฐานรากสาํคญัของการพฒันาการไปสู่
ในยคุต่อไป 

 
สาํนักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสงัคม ไดเ้ขา้มามบีทบาท

สําคัญในพื้นที่จ ังหวัดมุกดาหารนับตัง้แต่ปี 2541-2545เพื่อให้การ
สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรทัง้ในเมอืง และชนบทในรูปแบบ
การสนับสนุนดา้นงบประมาณดําเนินกจิกรรมกลุ่มประเภทต่างๆ โดย
กลุ่ม และองคก์รชุมชนพฒันาโครงการขอรบัการพจิารณาสนบัสนุน 

 
จากการศกึษาพบว่า ในช่วงน้ีมกีลุ่ม และองคก์รชุมชนเกดิขึน้ 

24 องคก์ร และเป็นองคก์รทีด่ําเนินกจิกรรมในดา้นการส่งเสรมิ และ
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พฒันาอาชพีเกษตรกรรม เช่น กลุ่มทอผา้ และกลุ่มเกษตรกรรม ซึง่ใน
กระบวนการ และขัน้ตอนการพฒันาโครงการเพื่อขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณจาก SIF มหีน่วยงานภาครฐั และแกนนําในชุมชนใหค้วาม
ชว่ยเหลอืและสนบัสนุนทุนในการดาํเนินงาน 

 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงปี 2544-2545 ในช่วงปลายยุคของ 

กองทุนเพื่อการลงทุนทางสงัคม (กพส.) ไดม้กีารจดัประชุมเครอืขา่ย
องค์กรชุมชน โดยใช้งบประมาณที่เหลือจากการดําเนินงาน เพื่อ
แสวงหาแนวทางในการดาํเนินงานพฒันาความเขม้แขง็องคก์รชุมชนใน
จงัหวดัเรือ่ง “ถกัรอ้ยเครอืขา่ยองคก์รชุมชน” ขึน้โดยมอีงคก์รชุมชนเขา้
รว่ม จาํนวน 25 องคก์ร ทัง้ทีเ่ป็นองคก์รไดร้บัการสนบัสนุนจาก กพส. 
และองค์กรชุมชนอื่นๆ ของจงัหวดั ซึ่งหลงัจากการประชุมได้มีการ
แต่งตัง้กองเลขานุการสภาประชาชนขึน้มา จํานวน 23 คน เพื่อทํา
หน้าทีใ่นการตดิตามผลการดําเนินงานในการแกไ้ขปญัหาพืน้ฐานของ
เกษตรกรรว่มกบัภาครฐัอยา่งต่อเน่ือง  

 
ซึง่ผลจากการประชุมในชว่งน้ีไดม้กีารรวมตวักนัจดัตัง้ “สภา

การเมืองภาคประชาชนจงัหวดัมกุดาหาร” เพือ่ดาํเนินการแกไ้ข
ปญัหาราคาผลผลติทางการเกษตรตกตํ่า ราคาปจัจยัการผลติทาง
การเกษตรมรีาคาสงูขึน้ และภาวะหน้ีสนิของเกษตรกร โดยมแีผนงาน
การสง่เสรมิ และปรบัเปลีย่นรปูแบบการผลติทางการเกษตรแกส่มาชกิ
ในกลุ่ม เพือ่ลดตน้ทุนทางการผลติลง 

 
นอกจากน้ี ได้มกีิจกรรมส่งเสรมิการผลิตปุ๋ ยชวีภาพ และน้ํา

หมกัใหแ้ก่กลุ่มสมาชกิ รวมทัง้การแปรรปูผลผลติทางการเกษตร และ
การส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ครัวเรือน
เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัตัง้กลุ่มเกษตรกรเพื่อรองรบัการ
สนบัสนุนชว่ยเหลอืจาก “กองทุนฟ้ืนฟเูกษตรกร” ในช่วงปี 2544 เป็น
ตน้มา แมว้่าจวบจนถงึปจัจุบนัยงัไม่มคีวามกา้วหน้ากต็ามลว้นแลว้แต่
ก่อให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย  
เพราะฉะนัน้พฒันาการรวมตวัของเกษตรกรในจงัหวดัมุกดาหาร เกดิ
กลุ่ม และองค์กรชุมชนต่างๆ นัน้มปีจัจยัภายนอกเข้ามาเกี่ยวขอ้งที่
สาํคญั กค็อื (1) กองทุนเพื่อการลงทุนทางสงัคม (กพส.) (2) นโยบาย
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รฐัทัง้ในดา้นการเกษตร และการจดัการทรพัยากรธรรมชาตปิา่ไม ้และ
ทีด่นิทีม่ผีลสบืเน่ืองมาจากยุคทีผ่า่นมายงัไมค่ลีค่ลาย (3) กองทุนฟ้ืนฟู
เกษตรกร (4) ภาวะวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจของชาติ และ (5) 
โลกาภวิฒัน์ ปจัจยัภายในชุมชนเอง คอื (1) ปญัหา และผลกระทบจาก
รปูแบบการผลติทางการเกษตรแบบพชืเชงิเดีย่ว และ (2) บทเรยีนจาก
ประสบการณ์ของกลุ่ม และองคก์รชุมชน จากผลการดําเนินงานในช่วง
ทีผ่า่นมา 

 
- ยคุสรา้งเครอืขา่ยภาคประชาชน(หลงัปี2546-ปจัจุบนั) 

 
ภายหลังจากการประชุม และจัดตัง้ “สภาพัฒนาองค์กร

เครือข่ายชุมชนจงัหวดัมุกดาหาร” ในช่วงปลายปี 2545-2546 
ดงักล่าว ไดม้กีารกําหนดยุทธศาสตรใ์นการพฒันาเพื่อเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็องคก์รชุมชนร่วมกนั 4 ยุทธศาสตรด์ว้ยกนั กค็อื (1) การ
พฒันากลไก (2) การพฒันาความเขม้แขง็องคก์รชุมชน (3) การพฒันา
ระบบขอ้มลู และ (4) การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์

 
ต่อมาในวนัที ่27 เดอืนมกราคม 2547 ไดม้กีารจดัทาํ “บนัทึก

ความร่วมมือเพือ่การพฒันาความเข้มแขง็ของเครือข่ายองคก์ร
ชุมชนกับการแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนจังหวัด
มกุดาหาร” ทีเ่ป็นบนัทกึความเขา้ใจระหวา่งขบวนองคก์รชุมชน 1,214
องคก์ร กบั สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานเกษตร
จงัหวดั สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั สาํนกังานพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร
จงัหวดั และสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) โดยมผีูว้่า
ราชการจงัหวดัรว่มลงนามในบนัทกึดงักล่าว 

 
ในเดือนต่อมาได้มีการจัด “เวทีขบวนการประชาภาคี

มกุดาหารพบผูว่้าฯ” เมื่อวนัที ่7 เมษายน 2547 เพื่อสรา้งความเขา้ใจ
ในขบวนการ และเป้าหมายในการพฒันาความเขม้แขง็องค์กรชุมชน 
การแกไ้ขปญัหาความยากจน โดยมอีงคก์รชุมชนเป็นเป้าหมายสูงสุด
การพฒันารว่มกนัระหวา่งภาคพีฒันาทีเ่กีย่วขอ้งทุกระดบัของจงัหวดั  
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2) โครงสร้าง และรปูแบบองคก์รชมุชน 
 

จากผลการศกึษาความเป็นมาขององคก์รชุมชน และเครอืขา่ย
ทีพ่บในจงัหวดัมกุดาหาร ทีผ่า่นมาจะเหน็ไดว้า่มพีืน้ฐานความเป็นมาที่
สามารถจาํแนกออกได ้2 รปูแบบดว้ยกนั2 คอื 

 
(1) องคก์รชุมชนทีร่ฐัจดัตัง้ 

 
บทบาทของภาครฐัเขา้มามบีทบาทสําคญัในช่วงการ

พฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมช่วงระยะแรกที่รฐัเป็นผู้ชี้นําการ
พฒันาด้านต่างๆ และภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการพฒันา
น้อย ซึ่งกลุ่ม และองค์กรชุมชนในระยะน้ีจงึมโีครงสร้างแบบ
ราชการ และมักตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาแต่ละ
กระทรวงมากกว่าปญัหา และความตอ้งการของชุมชน จงึเป็น
การตัง้กลุ่มเพือ่รองรบังบประมาณ และกจิกรรมของรฐั 
โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่ม และองค์กรชุมชนประเภทดงักล่าวน้ี
มกัไม่มีความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน และประสบความ
ลม้เหลวคอ่นขา้งสงู โดยมปีจัจยั และเงือ่นไขของความต่อเน่ือง 
และความสํา เ ร็จขององค์กรที่สํ าคัญ  ก็คือ  การอาศัย
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในกลไกรฐักบัองค์กรชุมชนที่มี
ความผกูพนัต่อเน่ือง 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามกลุ่มประเภทดงักล่าวน้ีพบว่ามี
จาํนวนมาก และมขีอ้สงัเกตทีน่่าสนใจบางประการ กค็อื กลไก
ความสมัพนัธ์แบบปจัเจกของบุคลากรในหน่วยงานราชการ
ของท้องถิ่นที่เขา้มามบีทบาทสําคญัในการส่งเสรมิสนับสนุน
กจิกรรมกลุ่มอาชพีต่างๆ ในพืน้ทีแ่ละก่อใหเ้กดิกจิกรรมกลุ่มมี
ความต่อเน่ืองจนถงึปจัจุบนั และบางคนไม่ไดม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง
โดยตรงกต็าม 

 
(2) องคก์รชุมชนทีชุ่มชนจดัตัง้  

 

                                                 
2 จําแนกตามข้อสรุปจากบทเรียน ของ พ่อประสพ  จนัทร์เกษ กรรมการเครือข่ายสวสัดิการ ผู้ นําชุมชน และ
วิทยากรในกระบวนการดําเนินการทบทวนตนเองขององค์กรชมุชน 17 เวทีของจงัหวดัมกุดาหาร 
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องค์กรชุมชนประเภทดังกล่าวน้ีมีพื้นฐานมาจาก
ปญัหา และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก โดยมีปจัจัย
ภายในเป็นองค์ประกอบสําคญัในการริเริ่มดําเนินการ ก็คือ 
ผูนํ้า หรอืผูก่้อการเริม่แรกที่ค่อยๆ พฒันาการทางโครงสรา้ง
ของกลุ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมจีํานวนสมาชกิไม่มากนัก
ในระยะแรก 

 
โครงสร้างการดําเนินงานของกลุ่มประเภทดงักล่าว

อาศัยความสมัพนัธ์ทางสงัคมในแนวราบระหว่างสมาชิกที่
ประสบปญัหา และมีความต้องการคล้ายคลึงกันในชุมชน 
กระบวนการกลุ่มมกัใชเ้วลาในการหล่อหลอมทางดา้นแนวคดิ
เป็นเวลานานกว่าจะเกดิกลุ่ม แลว้จงึค่อยๆ พฒันาเตบิโต และ
ขยายจาํนวนสมาชกิเพิม่มากขึน้ ซึง่กลุ่มประเภทดงักล่าวน้ีมกั
มคีวามต่อเน่ือง และยัง่ยนืในการดาํเนินกจิกรรม 

 
3) สภาพฒันาเครือข่ายองคก์รชมุชนจงัหวดัมกุดาหาร  

 
พฒันาการของขบวนการภาคประชาชนดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้

ตอนตน้ จะเหน็ไดว้า่มรีากฐานความเป็นมาพอสมควร ซึง่มกีารสัง่สม
บทเรยีนจากประสบการณ์ขององคก์รชุมชน และเริม่ยกระดบัทางดา้น
แนวคดิจนกระทัง่สามารถก่อรปูเป็นเครอืขา่ยในระดบัจงัหวดัในชว่งปี 
2546-2547 ทีผ่า่นมา แมว้า่จะเป็นเพยีงชว่งเริม่ตน้กต็าม สามารถสรปุ
รปูแบบ โครงสรา้งและสมาชกิเครอืขา่ยประเดน็ ไดต่้อไปน้ี 

 
(1) เครอืขา่ย กลุ่มองคก์รชุมชนในจงัหวดัมกุดาหาร 5  

เครอืขา่ย รวมทัง้สิน้ 1,214  กลุ่ม คอื 
 

- เครอืขา่ยกลุ่ม และองคก์รชุมชนเกษตรยัง่ยนืครบวงจร 
 91     กลุ่ม 
- เครอืขา่ยกลุ่ม และองคก์รชุมชนวฒันธรรมภมูปิญัญา 

ไหม-ฝ้าย75  กลุ่ม 
- เครอืขา่ยกลุ่ม และองคก์รชุมชนสมนุไพรและสขุภาพ 

ชุมชน  10    กลุ่ม 
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- เครอืขา่ยกลุ่ม องคก์รการเงนิและสวสัดกิารชุมชน 
  1,031 กลุ่ม 
- เครอืขา่ยกลุ่ม และองคก์รชุมชนธุรกจิและวสิาหกจิ 

ชุมชน  7   กลุ่ม 
 

(2) รปูแบบโครงสรา้งเครอืขา่ย และองคก์รชุมชน 
 

จากการศกึษากลไกการดําเนินงานในระดบักลุ่มฐาน
ล่างของแต่ละประเดน็ ก็พบว่า ส่วนมากอาศยัพื้นที่ปกครอง
เป็นหน่วยในการประสานความร่วมมอืมากกว่าการรวมตวัใน
รปูแบบเครอืขา่ยประเดน็เช่นเดยีวกบัจงัหวดั   แต่กพ็บในบาง
เครือข่ายประเด็นที่ดําเนินงานร่วมกันรูปแบบเครือข่าย
ครอบคลุมมากกว่าระดบัอําเภอ ก็คอื ประเดน็ไหม-ฝ้าย โดย
จาํแนกออกเป็นระดบั 

 
- กลุ่ม และองคก์รชุมชนในระดบัชุมชน 
- กลุ่ม และองคก์รชุมชนในระดบัเครอืขา่ยอาํเภอ 
- กลุ่ม และองค์กรชุมชนในระดับเครือข่ายระหว่าง

อาํเภอ 
 

4) การปรบักระบวนการทาํงานของสภาพฒันาเครือข่าย 
องคก์รชมุชนจงัหวดัมกุดาหาร พ.ศ.2548  

 
ต่อมาในตน้ปี 2548 สภาพฒันาเครอืขา่ยองคก์รชุมชนจงัหวดั

มุกดาหารภายใต้การสนับสนุนของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(มหาชน) หรอื พอช. ไดม้กีารปรบัเปลีย่นกระบวนการทาํงานเพื่อใหม้ี
ความชดัเจนยิง่ขึน้ จงึได้มกีารกําหนดพื้นที่ตําบลนําร่องขึน้เพื่อหนุน
เสรมิให้เกิดความเขม้แขง็ขององค์กรชุมชน ซึ่งม ีองค์กรชุมชน 226 
องคก์ร จาก 74 หมูบ่า้น ใน 7 ตําบล 7 อาํเภอ ไดแ้ก่ 

 
- 15 องคก์รจาก ตําบลหนองแคน อ. ดงหลวง 
- 17 องคก์รจาก ตําบลดงหม ูอ.หวา้นใหญ่ 
- 33 องคก์รจาก ตําบลบา้นโคก อ.เมอืง 
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- 41 องคก์รจาก ตําบลดอนตาล อ.ดอนตาล 
- 47 องคก์รจาก ตําบลกกแดง อ.นิคมคาํสรอ้ย 
- 49 องคก์รจาก ตําบลหนองสงูใต ้อ.หนองสงู 
- 24 องคก์ร จาก ตําบลคาํชะอ ีอ.คาํชะอ ี

 
1.2.2.2 สรปุภาพรวมสถานภาพองคก์รชมุชนจงัหวดัมกุดาหาร 

 
จากการรวบรวมและสํารวจพบว่า มีองค์กรชุมชนที่มีการทํากิจกรรม

ต่อเน่ืองและผ่านการกลัน่กรองโดยตวัชีว้ดัของ สภาพฒันาเครอืข่ายองคก์รชุมชน
จงัหวดัมุกดาหาร ในพืน้ที ่7 ตําบล จาํนวน 226 องคก์ร มกีารดาํเนินกจิกรรมใน
ประเดน็หลกั ๆ  คอื 

 
- กลุ่ม และองคก์รชุมชนดา้นเกษตรยัง่ยนืครบวงจรและเลีย้งสตัว ์ จาํนวน 52 แหง่  
- กลุ่ม และองคก์รชุมชนดา้นภมูปิญัญาไหม-ฝ้าย   จาํนวน 37 แหง่ 
- กลุ่ม และองคก์รชุมชนดา้นสมนุไพรและสขุภาพชุมชน  จาํนวน 12 แหง่ 
- กลุ่ม และองคก์รชุมชนดา้นองคก์รการเงนิและสวสัดกิารชุมชน  จาํนวน  59 แหง่ 
- กลุ่ม และองคก์รชุมชนดา้นธุรกจิและวสิาหกจิชุมชน  จาํนวน 56 แหง่ 
- กลุ่ม และองคก์รชุมชนดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ จาํนวน 3 แหง่ 
- กลุ่ม และองคก์รชุมชนดา้นการอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณ ี จาํนวน 4 แหง่ 
 
รวม จาํนวน 226 องคก์รมสีมาชกิรวมทัง้หมด จาํนวน13,229 ราย และมยีอดเงนิทุนรวมทัง้สิน้ 
30,320,415 บาท 
 

ดงัมรีายระเอยีดตามตาราง ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่1.2-3 ตารางแสดงแสดงสถานภาพกลุม่องคก์รชุมชนทีม่ศีกัยภาพในการดาํเนินกจิกรรมในพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร  

ตาํบล/ 
ลาํดบัที่ 

 
ประเภทองคก์ร 

 
ศกัยภาพ/ สถานะการดาํเนินกิจกรรม 

จาํนวนกลุ่ม/
องคก์ร 

รวมจาํนวน
สมาชิก (คน) 

ทุน/ เงินออม 
รวม 

(บาท) 
ต. ดง
หม ู

อ. หว้านใหญ่  17 1,048 4,731,915 

1. ดา้นการเกษตรปลอดสารพษิ การเกษตร/ผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์ 2 138 22,600 
2. ดา้นการทอผา้ ทอผา้ฝ้าย ผา้ไหม ผา้ขาวมา้ ออกแบบเสือ้ผา้ ตดั

เยบ็ ผลติผา้ยอ้มสธีรรมชาต ิ
5 116 89,440 

3. ด้านการบริหารจัดการกองทุน 
การเงนิ สวสัดกิาร 

ออม กูย้มื จดัสวสัดกิารแก่สมาชกิ 5 391 4,422,399 

4. ดา้นธุรกจิชุมชน การแปรรปูอาหาร ตดัเยบ็ เลีย้งสตัว ์ 5 403 197,476 
ต.คาํชะ

อี 
อ. คาํชะอี  24 1,084 292,944 

1. ดา้นเกษตรธรรมชาตคิรบวงจร ผลติพชืปลอดสารเคม ีผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์ 10 199 34,010 
2. ด้านการย้อมผ้าออกแบบลายผ้า

ไหม-ฝ้าย 
ย้อมสีผ้าธรรมชาติ แปรรูปเสื้อผ้า ทอผ้าฝ้า-ไหม 
ดว้ยกีก่ระตุก 

7 312 1,950 

3. ดา้นการจดัการเงนิ และสนิเชื่อ กู ้ยมื สนบัสนุนกลุ่มอาชพี 4 431 183,250 
4. ดา้นการจดัการตลาดผา้ รวบรวมผลผลติและหาตลาดผา้ 2 119 73,734 
5. ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ 1 23 - 
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ตารางที ่1.2-3 ตารางแสดงแสดงสถานภาพกลุม่องคก์รชุมชนทีม่ศีกัยภาพในการดาํเนินกจิกรรมในพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร (ต่อ) 

ตาํบล/ 
ลาํดบัที่ 

 
ประเภทองคก์ร 

 
ศกัยภาพ/ สถานะการดาํเนินกิจกรรม 

จาํนวนกลุ่ม/
องคก์ร 

รวมจาํนวน
สมาชิก (คน) 

ทุน/ เงินออม 
รวม 

(บาท) 
ต.หนอง

แคน 
อ. ดงหลวง  15 682 228,120 

1. ดา้นการเกษตร ผลติปุ๋ ยชวีะภาพ ปลกูพชืผกัปลอดสารเคม ี 4 235 30,550 
2. ดา้นการเลีย้งไหม ผา้ไหม ทอผา้ แปรรปูเสือ้ผา้ ยอ้มสธีรรมชาต ิเลีย้งไหม 5 279 150,765 
3. ดา้นการบรหิารจดัการกองทุน กู ้ยมื จดัสวสัดกิารชุมชน ออมทรพัย ์ 1 45 16,000 
4. ดา้นการเรยีนรูธุ้รกจิชุมชน  ผลติแชมพ ูนํ้ายาลา้งจานจากธรรมชาต ิ 2 82 19,405 
5. ดา้นการแปรรปูสมนุไพร แปรรปูสมนุไพร 1 14 1,400 
6. ดา้นการตเีหลก็-ปกัผา้ดว้ยมอื ตมีดี อุปกรณ์การเกษตร หตัถกรรมปกัผา้ 2 27 10,000 

ต.หนอง
สงูใต้ 

อ. หนองสงู  49 3,359 7,087,270 

1. ดา้นการเกษตรธรรมชาต ิ ผกัปลอดสารพษิ ผลติปุ๋ ยชวีะภาพ 13 737 1,549,155 
2. ดา้นภมูปิญัญาไหม-ฝ้าย ทอผ้าไหม-ฝ้ายลวดลายท้องถิ่น เลี้ยงไหม ปลูก

หมอ่น แปรรปูเสือ้ผา้ ปกัผา้ลายทอ้งถิน่ 
7 204 380,796 

3. ดา้นการบรหิารจดัการการเงนิ ออมทรพัย ์กู ้ยมื 8 1,180 4,453,012 
4. ดา้นธุรกจิชุมชน การแปรรปู แปรรปูหน่อไม ้ผลติตุ๊กตาผา้เชด็มอื 13 842 722,490 
5. ดา้นสวสัดกิารชุมชน กองทุนยาชุมชน อสม.อาสาชุมชน 5 240 80,500 
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ตารางที ่1.2-3 ตารางแสดงแสดงสถานภาพกลุม่องคก์รชุมชนทีม่ศีกัยภาพในการดาํเนินกจิกรรมในพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร (ต่อ) 

ตาํบล/ 
ลาํดบัที่ 

 
ประเภทองคก์ร 

 
ศกัยภาพ/ สถานะการดาํเนินกิจกรรม 

จาํนวนกลุ่ม/
องคก์ร 

รวมจาํนวน
สมาชิก (คน) 

ทุน/ เงินออม 
รวม 

(บาท) 
6. ดา้นวฒันธรรมพืน้บา้น ถ่ายทอดศลิปะดนตรพีืน้บา้น 1 30 20,000 
7. ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ จั ด ก า ร

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
อนุรกัษ์ลุ่มนํ้า ปา่ชุมชน 2 126 262,113 

ต.ดอน
ตาล 

อ. ดอนตาล  41 2116 3,792,630 

1. ดา้นการเกษตรอนิทรยี ์ ปุ๋ ยชวีะภาพ ขา้วอนิทรยี ์ยางพารา เลีย้งสตัว ์เพาะ
เหด็ 

9 328 26,390 

2. ดา้นภมูปิญัญาไหมฝ้าย ทอผา้ แปรรปู ทอเสือ่ 3 66 31,500 
3. ดา้นการจดัการกองทุนและการเงนิ ธนาคารชุมชน กูย้มื ออมทรพัย ์ 10 915 3,574,940 
4. ดา้นธุรกจิชุมชน การแปรรปู ผลติภณัฑด์อกไมจ้นัทร ์จกัรสานกระเป๋า ไมก้วาด 14 447 151,800 
5. ดา้นการจดัสวสัดกิารชุมชน ฌาปนกจิศพชุมชน กองทุนขา้ว 3 250 8,000 
6. ดา้นอนุรกัษ์และถ่ายทอดวฒันธรรม

พืน้บา้น 
ดนตรพีืน้บา้น การละเล่นพืน้บา้น 2 110 - 

ต.กก
แดง 

อ. นิคมคาํสร้อย  47 3208 10,361,767 

1. ดา้นการเกษตรและการเลีย้งสตัว ์ ผลติเมลด็พนัธุข์า้วเพาะเหด็เลีย้งสตัวย์างพารา ปุ๋ ย 9 332 1,510,100 
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ตารางที ่1.2-3 ตารางแสดงแสดงสถานภาพกลุม่องคก์รชุมชนทีม่ศีกัยภาพในการดาํเนินกจิกรรมในพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร (ต่อ) 

ตาํบล/ 
ลาํดบัที่ 

 
ประเภทองคก์ร 

 
ศกัยภาพ/ สถานะการดาํเนินกิจกรรม 

จาํนวนกลุ่ม/
องคก์ร 

รวมจาํนวน
สมาชิก (คน) 

ทุน/ เงินออม 
รวม 

(บาท) 
2. ดา้นธุรกจิชุมชนและการแปรรปู แปรรปูผา้ไหม ฝ้าย รา้นคา้ชุมชน เลีย้งไหม 5 266 1,249,000 
3. ดา้นการจดัการการเงนิและกองทุน กองทุนกูย้มื ออมทรพัย ์ 24 2292 7,466,273 
4. ดา้นอุตสาหกรรมครวัเรอืน ผลติเยือ้กระดาษ ทอผา้หม่ 7 268 136,394 
5. ดา้นสวสัดกิารเดก็ กองทุนสงเคราะหเ์ดก็ 1 - - 
6. ดา้นวฒันธรรมพืน้บา้น การละเล่นพืน้บา้น ดนตรพีืน้บา้น 1 50 - 

ต.บา้น
โคก 

อ. เมืองมกุดาหาร  33 1732 3,825,769 

1. ดา้นการเกษตรและการเลีย้งสตัว ์ ผกัปลอดสารพษิ ปุ๋ ยชวีะภาพ เลีย้งหม ูววั ไก่ 5 110 265,710 
2. ดา้นภมูปิญัญาไหม-ฝ้าย ทอผา้ ตดัเยบ็ แปรรปู เลีย้งไหม ยอ้มสธีรรมชาต ิ 3 46 138,044 
3. ดา้นองคก์รการเงนิ กองทุนกูย้มื สงเคราะห ์หมนุเวยีน 7 640 2,690,311 
4. ดา้นธุรกจิชุมชน การแปรรปู แปรรปูอาหาร รา้นคา้ชุมชน 11 823 676,204 
5. ดา้นภมูปิญัญาสมนุไพร แปรรปูสมนุไพร 7 113 55,500 

รวม 7 ตาํบล  226 13,229 30,320,415 
ทีม่า: จากการสาํรวจรว่มกบัสภาพฒันาเครอืขา่ยองคก์รชุมชนจงัหวดัมกุดาหาร พ.ย. 2548
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1.2.2.3 ภารกิจบทบาทและหน้าท่ี 
 

1) การแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนัในเฉพาะประเดน็ เช่น การเกษตร
อินทรีย์ รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การแก้ไข
ปญัหา และแนวทางในการทาํงาน ฯลฯ 

2) การทบทวนบทเรียน และพฒันาองค์ความรู้ในการดําเนินงาน
รว่มกนั 

3) การคดิ และวเิคราะหส์ถานการณ์ของทอ้งถิน่ และบรบิทภายนอก
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) การสนับสนุน และช่วยเหลอืดา้นเทคนิคต่างๆ ในการจดัการกลุ่ม/
องคก์ร 

5) การระดมทรัพยากรทุนสําหรับการกู้ยืมในการดํารงชีพ และ
ประกอบอาชพีแก่สมาชกิ 

   6) ลดการพึง่พาปจัจยัการผลติดา้นทุนจากภายนอก 
7) การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างสมาชกิกลุ่ม/องคก์รของเครอืขา่ยใน

การบรหิารจดัการองคก์รทางการเงนิ 
8) การจดัสรรทรพัยากรใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถิน่ทัง้ในดา้น 

โครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิการสังคมต่างๆ ที่จําเป็น เช่น 
ทุนการศกึษา สงเคราะห์คนชรา คนพกิาร และทํานุบํารุงศาสนา 
ฯลฯ 

9)  การพฒันาทกัษะ และขดีความสามารถขององค์กรสมาชกิในดา้น
ต่างๆ ตามความจาํเป็น เชน่ ทกัษะการจดัทาํระบบบญัช ีฯลฯ 

 
1.2.2.4 จดุเด่นจดุด้อยปัญหาและอปุสรรค 

 
1) จดุเด่น 

 
(1) การพัฒนามาจากรากฐานองค์ความรู้ และ

บทเรียนของตนเอง  หรือชุมชนท้องถิ่นที่ได้
ยกระดบัจากกลุ่ม/องคก์รเชงิเดีย่วมาเป็นเครอืขา่ย
ความรว่มมอืกนั 
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(2) การเลื่อนไหลถ่ายเทด้านขอ้มูลข่าวสาร องค์ความรู ้และ
ทรพัยากรต่างๆ ระหว่างกลุ่ม/องค์กรภายในเครือข่าย
เดยีวกนัทีข่า้มมติดิา้นพืน้ที ่เวลา และเน้ือหามากขึน้ 

(3) สร้างพลงั และอํานาจในการต่อรองทัง้ในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมอืงมากขึ้นกว่าการเป็นองค์กรเชงิเดี่ยว
เชน่ในอดตี 

 
2) จดุด้อย 

 
(1) การรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร แนวคิด และอุดมการณ์ระหว่าง

องค์กรกบัสมาชกิในระดบัล่างมคีวามแตกต่างมากยิง่ขึ้น
จากการเลื่อนไหลของข้อมูลข่าวสาร และกระบวนการ
จดัการภายในเครือข่ายไม่ลงตัวในช่วงการเปลี่ยนผ่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่กระบวนการทํางานของเครอืข่ายผ่าน
กลไกผูนํ้าแต่เพยีงช่องทางเดยีวจะเป็นจุดดอ้ยทีส่ําคญัใน
หลายๆ เครอืขา่ย 

(2) สถานภาพ และบทบาทของ “เครือข่าย” ไมม่คีวามชดัเจน 
เน่ืองจากไดร้บัการจดัตัง้ตามนโยบาย หรอืตามกระแสของ
ยคุสมยั 

(3) การพึง่พาภายนอกมากจนเกนิไป 
 

3) ปัญหา 
 

(1) ความคาดหวงัในเป้าหมาย และผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนั
เกดิขึน้ใน 2 ระดบัดว้ยกนั กค็อื (ก) ระหว่างองคก์รกบั
สมาชกิ และระหว่าง (ข) องคก์รสมาชกิของเครอืขา่ยกบั
เครอืขา่ย 

(2) การจดัการภารกจิ และความซบัซ้อนในการจดัการที่เพิม่
มากขึน้ ตกเป็นภาระของผู้นําที่รบับทบาทหน้าที่เพิม่ขึ้น
กว่าอดีต และส่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการองค์กร
ของตนเองในระดบัสมาชกิเครอืขา่ย 

(3) ความขดัแยง้ในผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict Interested) 
ระหว่างเครอืข่ายที่มสีถานภาพเป็น “องค์กร” กบั 
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“สมาชิก” ของเครอืขา่ยทีนํ่าไปสูค่วามลม้เหลวค่อนขา้งสงู
ในหลายๆ เครอืขา่ย 

 
4) อปุสรรค 

 
(1) การขาดความภาคภูมใิจใน “คุณค่า” ของตนเอง หรอื

องคก์ร และใหค้วามสาํคญัต่อ “คนนอก” มากกว่า จงึทํา
ใหเ้ครอืข่ายต้องรอการตดัสนิใจ และความเขม้แขง็ขึน้อยู่
กบันโยบายของผูจ้ดัตัง้มากกวา่ความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

(2) ผลประโยชน์ทบัซอ้นระหวา่งผูนํ้ากบัเครอืขา่ยทีม่ ี
จุดมุ่งหมายการทํางานเครอืข่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ทางการเมอืง ซึ่งจากการศึกษาพบค่อนขา้งมากในเกอืบ
ทุกเครอืขา่ย 

 
1.3 สถานการณ์การเช่ือมร้อยเครือข่ายพนัธมิตรท่ีมีอยู่เดิมในจงัหวดัมกุดาหาร 
 

สถานการณ์การเชื่อมโยงธุรกจิของสหกรณ์และกลุ่มองคก์รภาคประชาชน ในพืน้ทีจ่งัหวดั
มุกดาหาร สามารถจําแนกได ้3 ลกัษณะ คอื สถานการณ์การเชื่อมโยงธุรกจิในกลุ่มสหกรณ์ทีจ่ด
ทะเบยีน สถานการณ์การเชื่อมโยงในกลุ่มองคก์รภาคประชาชน และสถานการณ์การเชื่อมโยงธุรกจิ
ระหวา่งสหกรณ์ทีจ่ดทะเบยีนกบักลุ่มองคก์รภาคประชาชน 
 

1.3.1 การเช่ือมโยงธรุกิจภายในกลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน 
 

จากการศกึษาพบว่า การเชื่อมโยงธุรกจิภายในกลุ่มสหกรณ์ทีจ่ดทะเบยีนและกลุ่ม
เกษตรกรทีจ่ดทะเบยีน มเีพยีง 3 สหกรณ์เท่านัน้ ทีม่กีารเชื่อมโยงดา้นธุรกจิ ในเรื่องของ
การกูย้มืและการฝากเงนิ คอื 

 
- สหกรณ์การเกษตรหนองสงู ใหส้หกรณ์ออมทรพัยค์รมูุกดาหารจาํกดั กูย้มืเงนิ จาํนวน 12 
ลา้นบาท 
- สหกรณ์ออมทรพัยช์ุมชนบา้นวงัไฮ นําเงนิบางส่วนไปฝากไวก้บั สหกรณ์ออมทรพัยค์รู
มกุดาหารจาํกดั 
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สหกรณ์อื่น ๆเกาะเกี่ยวกนัในรูปเครอืข่ายการเรยีนรูอ้ย่างหลวม ๆภายใต้ ชุมนุมสหกรณ์
จงัหวดัมุกดาหาร และภายใตชุ้มนุมสหกรณ์การเกษตรมุกดาหาร มกีารประชุมกนัทุกเดอืน 
มกีารจดับุญทอดกฐนิสหกรณ์ แต่ไมม่กีารเชื่อมโยงธุรกจิต่อกนั  

 
แผน่ภาพที ่1-1 แสดงการเชื่อมโยงเครอืขา่ยสหกรณ์จดทะเบยีนทีม่อียูเ่ดมิ 

ชุมนุมสหกรณ์
มกุดาหาร

สกอ.ครูมกุดาหาร

สกก.คําชะอี

สกก.หนองสูง

สกอ.ชมุชนวงัไฮ

สกก.ชมุชนหนองแคน

สกก.นิคมคําสร้อย

สกย.นิคมคําสร้อย

ฝากเงนิ

กู้-ยมื

กลุม่ยางพารา

กลุม่ยางพารา กลุม่ยางพารากลุม่ยางพารา

รวบรวมผลผลติ

รวบรวมผลผลติ

กลุม่ไหมฝ้าย
หนองสูง

กลุม่ปลกูยาง
หนองแคน

น้ํามนั

เรยีนรู้

กู้ยมื

เครือข่ายสหกรณ์จดทะเบียนท่ีมีอยู่เดิมท่ีมีอยู่เดิม

สกก.หวา้นใหญ่

สกก.นิคมดอนตาล

สกก.ดงหลวง

สกก.เมอืงมกุดาหาร
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1.3.2 การเช่ือมโยงธรุกิจภายในกลุ่ม องคก์รภาคประชาชนจงัหวดัมกุดาหาร 
 

จากการศกึษาและการสํารวจ พบว่า การเชื่อมโยงธุรกจิภายในกลุ่ม องค์กรภาค
ประชาชน ทีม่กีารเชื่อมโยงเหน็เด่นชดัจะเป็นเพยีงในระดบัอําเภอ ในเครอืข่ายธุรกจิไหม-
ฝ้าย ในพื้นที่ อ.หนองสูง และเกาะเกี่ยวกนัอย่างหลวม ๆ กบัสภาพฒันาเครอืข่ายองค์กร
ชุมชนจงัหวดัมุกดาหาร ซึง่มเีครอืข่ายการเรยีนรูร้ะดบัจงัหวดั 5 เครอืขา่ย และมพีืน้ทีนํ่า
รอ่งเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ 7 ตําบล ใน7 อาํเภอ ภายใตก้ารสนบัสนุนของ สถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน (พอช.) ซึง่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า เครอืขา่ยลกัษณะดงักล่าวจะขึน้อยูก่บัปจัจยัการ
สนับสนุนจากภายนอก หรอืตามระยะเวลาของการดําเนินงานของโครงการที่ได้รบัการ
สนับสนุน เครอืข่ายธุรกิจไหม-ฝ้ายในพื้นที่ อ.หนองสูง มลีกัษณะการเป็นเครอืข่ายการ
แลกเปลี่ยนวตัถุดบิ เช่น เสน้ดา้ย เสน้ไหม หม่อน และกระบวนการแปรรูป การหาตลาด
โดยผ่านศูนย์ไหม-ฝ้ายบ้านโนนน้ําคํา โดยมกีลุ่มมูลฐานแบบแบ่งหน้าที่กนัทําทัง้หมด 7 
กลุ่มซึง่มคีวามสมัพนัธก์นัในกระบวนการผลติ และขยายเครอืขา่ยเป็นเครอืขา่ยระดบัอาํเภอ  

 
แผน่ภาพที ่1-2 แสดงการเชื่อมโยงเครอืขา่ยสหกรณ์ภาคประชาชนทีม่อียูเ่ดมิ 

คณะกรรมการสภาฯ
จากตวัแทนระดบัอาํเภอ

จาํนวน 7 คน

แผนการทาํงาน 7 ตาํบล
นําร่อง 7 แผน 226 กลุ่ม

1.แผนพฒันาผูนํ้าทอ้งถิน่
ระดบัตําบล
2.แผนพฒันากลุม่/องค์กร
ชมุชน
3.แผนจดัทาํแผนแมบ่ท
ชมุชนแบบบูรณาการ
4.แผนพฒันาคณะกรรมการ
มาตรฐานชมุชนระดบัตําบล
5.แผนพฒันาด้านกจิกรรม
ของกลุม่เกษตรอนิทรยี์
6.แผนพฒันาระบบสวสัดกิาร
ชมุชน
7.แผนขยายผลการจดัความ
สมัพนัธ์ของขบวนองค์กร
ชมุชนและหน่วยงานภาคี
พฒันาในทอ้งถิน่ฯ

พอช.

สภาพฒันา
เครือข่าย

องค์กรชุมชน
จงัหวดั

มุกดาหาร5 ข่าย
1,214 กลุ่ม

ต.ดงหมู
อ.หว้านใหญ่

17 กลุ่ม

ต.หนองสูงใต้
อ.หนองสูง

49 กลุ่ม

ต.คาํชะอี
อ.คาํชะอี
24 กลุ่ม

ต.ดอนตาล
อ.ดอนตาล

41 กลุ่ม

ต.หนองแคน
อ.ดงหลวง

15 กลุ่ม

ต.กกแดง
อ.นิคมคาํสร้อย

47 กลุ่ม

ต.บ้านโคก
อ.เมือง
33 กลุ่ม

กลุม่ยางพารา
บ้านหนิลาด

กลุม่สวนยางพารา
กกแดง

กลุม่ไหมฝ้าย
หนองสูง

กลุม่

กลุม่

กลุม่กลุม่

กลุม่

กลุม่ปลกูยาง
หนองแคน

กลุม่/สมาชกิกลุม่

กลุม่

กลุม่/สมาชกิ
กลุม่/สมาชกิ

ส่งเสรมิ/พฒันา

กลุม่
กลุม่/สมาชกิ

กู้ยมื

เรยีนรู้

งบ/แผน

กลุม่ไหมฝ้าย
คําชะอี

กลุม่ไหมฝ้าย
นิคมคําสร้อย

เรยีนรู้

เรยีนรู้

เรยีนรู้

เรยีนรู้

เรยีนรู้

เรยีนรู้

เรยีนรู้

กจิกรรมตามแผน

แลกเปลีย่นปจัจยัการผลติ

แลกเปลีย่นปจัจยัการผลติ

แลกเปลีย่นปจัจยัการผลติ

รวมซื้อ-รวมขาย

เครือข่ายสหกรณ์ภาคประชาชนท่ีมีอยู่เดิม

กลุม่

1-สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัมกุดาหาร 
2-สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัมกุดาหาร 
3-ศนูย์การศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดัมกุดาหาร  
4-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัมกุดาหาร 
5-พฒันาสงัคมและสวสัดกิารจงัหวดัมกุดาหาร 
6-สาํนกังานสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่จงัหวดัมกุดาหาร 
7-พฒันาการจงัหวดัมกุดาหาร 

ภาคีพฒันา
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1.4 การเชื่อมโยงทัง้สองภาคส่วน 
แผน่ภาพที ่1-3 แสดงความสมัพนัธแ์ละการเชื่อมโยงเครอืขา่ยทีม่อียูเ่ดมิสหกรณ์ภาคประชาชนและสหกรณ์ทีจ่ดทะเบยีน 

คณะกรรมการสภาฯ
จากตวัแทนระดบัอาํเภอ

จาํนวน 7 คน

แผนการทาํงาน 7 ตาํบล
นําร่อง 7 แผน 226 กลุ่ม

1.แผนพฒันาผูน้ําทอ้งถิน่
ระดบัตําบล
2.แผนพฒันากลุม่/องค์กร
ชมุชน
3.แผนจดัทาํแผนแมบ่ท
ชมุชนแบบบูรณาการ
4.แผนพฒันาคณะกรรมการ
มาตรฐานชมุชนระดบัตําบล
5.แผนพฒันาด้านกจิกรรม
ของกลุม่เกษตรอนิทรยี์
6.แผนพฒันาระบบสวสัดกิาร
ชมุชน
7.แผนขยายผลการจดัความ
สมัพนัธ์ของขบวนองค์กร
ชมุชนและหน่วยงานภาคี
พฒันาในทอ้งถิน่ฯ

พอช.

หน่วยงานภาคี
พฒันาจงัหวดั
6 หน่วยงาน

พช. กสน. พม.
ธกส. สกจ.

สกส.

สภาพฒันา
เครือข่าย

องค์กรชุมชน
จงัหวดั

มุกดาหาร5 ข่าย
1,214 กลุ่ม

ต.ดงหมู
อ.หว้านใหญ่

17 กลุ่ม

ต.หนองสูงใต้
อ.หนองสูง

49 กลุ่ม

ต.คาํชะอี
อ.คาํชะอี
24 กลุ่ม

ต.ดอนตาล
อ.ดอนตาล

41 กลุ่ม

ต.หนองแคน
อ.ดงหลวง

15 กลุ่ม

ต.กกแดง
อ.นิคมคาํสร้อย

47 กลุ่ม

ต.บ้านโคก
อ.เมือง
33 กลุ่ม

ชุมนุมสหกรณ์
มกุดาหาร

สกอ.ครูมกุดาหาร

สกก.คําชะอี

สกก.หนองสูง

สกอ.ชมุชนวงัไฮ

สกก.ชมุชนหนองแคน

กลุม่ยางพารา
บ้านหนิลาด

กลุม่สวนยางพารา
กกแดง

สกก.นิคมคําสร้อย

สกย.นิคมคําสร้อย

ฝากเงนิ

กู้-ยมื

กลุม่ยางพารา

กลุม่ยางพารา กลุม่ยางพารากลุม่ยางพารา

รวบรวมผลผลติ

รวบรวมผลผลติ

กลุม่ไหมฝ้าย
หนองสูง

กลุม่

กลุม่

กลุม่กลุม่

กลุม่

กลุม่ปลกูยาง
หนองแคน

กลุม่/สมาชกิกลุม่

กลุม่

นํ้ามนั

เรยีนรู้

กลุม่/สมาชกิ
กลุม่/สมาชกิ

ส่งเสรมิ/พฒันา

กลุม่
กลุม่/สมาชกิ

กู้ยมื

เรยีนรู้
งบ/แผน

กลุม่ไหมฝ้าย
คําชะอี

กลุม่ไหมฝ้าย
นิคมคําสร้อย

เรยีนรู้

เรยีนรู้

เรยีนรู้

เรยีนรู้

เรยีนรู้

เรยีนรู้

เรยีนรู้

กจิกรรมตามแผน

แลกเปลีย่นปจัจยัการผลติ

แลกเปลีย่นปจัจยัการผลติ

แลกเปลีย่นปจัจยัการผลติ

รวมซื้อ-รวมขาย

เครือข่ายที่มีอยู่เดิม

สกก.หวา้นใหญ่

สมาชกิ
สมาชกิ

สมาชกิ

สมาชกิ

สมาชกิ

สมาชกิ

สมาชกิ
สกก.นิคมดอนตาล

กลุม่

สกก.ดงหลวง

สกก.เมอืงมกุดาหาร
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1.5 สรปุ 
 
 

1) รปูแบบเครอืขา่ยพนัธมติรในยคุอดตีถูกกาํหนดดว้ยรปูแบบการผลติทางเศรษฐกจิที ่
เน้นการผลติเพือ่การยงัชพี โดยปจัจยัแรงงานเป็นสิง่สาํคญัในการผลติของชุมชน 
เกษตรกรรมดัง้เดมิที่จําเป็นต้องพึง่พาอาศยัซึ่งกนัและกนัทางด้านแรงงานในการ
ผลติ รวมไปถงึการสรา้งเครอืขา่ยการแลกเปลีย่นผลผลติอนัเป็นหลกัประกนัความ
มัน่คงทางอาหารผา่นระบบการแลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างชุมชน และการสรา้งความ
มัน่คงทางสงัคมของชุมชนในขณะนัน้ 
 

2) เครอืขา่ยพนัธมติรไมไ่ดเ้ป็นวาทกรรมใหมใ่นการรบัรูข้องกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ใน 
พืน้ที ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งการเปลีย่นผา่นการพฒันากลุ่ม/องคก์รตามนโยบาย
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไทยของหน่วยงานภาครฐั และเอกชนต่างๆ ในทอ้งถิน่
จากยุคต่างคนต่างทํามาเป็นต้องร่วมมอืร่วมใจกนัทํา เพื่อก้าวใหพ้น้มติดิา้นพืน้ที ่
เวลา และเน้ือหาทีก่วา้ง และยัง่ยนืมากยิง่ขึน้ 
 

3) เครอืขา่ยพนัธมติรมกีารซอ้นทบัดา้นผลประโยชน์ทัง้ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ  
และสงัคมในทุกระดบั ซึ่งเป็นปจัจยัสําคญัของการดํารงอยู่อย่างยัง่ยนื หรอืไม่ของ
องคก์ร ทัง้ในปจัจุบนั และอนาคต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2: บทสงัเคราะหข้์อมลูคนจนในพืน้ท่ีจงัหวดัมกุดาหาร 
 
2.1 แหล่งข้อมลู/วิธีการเกบ็ข้อมลู 
 

จากการตรวจสอบขอ้มลูคนจนจดทะเบยีนของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนใน
พืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร ของทมีวจิยัพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร สามารถจาํแนกแหล่งในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูและกระบวนการวธิกีารในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและสงัเคราะหข์อ้มลูไดด้งัน้ี 
 

2.1.1 แหล่งข้อมลู 
 
 การตรวจสอบขอ้มลูคนจนจดทะเบยีนของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพืน้ที่
จงัหวดัมกุดาหาร ของทมีวจิยัพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร ไดใ้ชข้อ้มลูจากแหล่งขอ้มลูดงัน้ี คอื 
 

1) ศนูยอ์าํนวยการต่อสูเ้พือ่เอาชนะความยากจนจงัหวดัมกุดาหาร (ศตจ.มห.) 
เพือ่รวบรวมสถติ ิ ผลการจดทะเบยีนคนจน ผลการตรวจสอบกลัน่กรองคน
จนทีข่ ึน้ทะเบยีน และผลการแกไ้ขปญัหาความยากจน 

2) สาํนกังานกองทุนฟ้ืนฟูชวีติเกษตรกรรายยอ่ยภาคอสีาน สาขา มกุดาหาร 
3) สภาพฒันาองคก์รและเครอืขา่ยชุมชนจงัหวดัมกุดาหาร 
4) สาํนกังานธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขา มกุดาหาร 
5) กลุ่มองคก์ร สหกรณ์ภาคประชาชนจาํนวน 35 กลุ่ม 
6) สหกรณ์ทีเ่ขา้รว่มโครงการ จาํนวน 17 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรสวนยาง 8 

กลุ่ม 
 

2.1.2 กระบวนการการเกบ็รวบรวมข้อมลูและสงัเคราะหข้์อมลูคนจนในพืน้ท่ี 
จงัหวดัมกุดาหาร 

  
การตรวจสอบขอ้มลูคนจนจดทะเบยีนของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนใน

พืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร ของทมีวจิยัพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร ไดใ้ชก้ระบวนการดงัต่อไปน้ีใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่แบ่งเป็น 2 ระยะ ตามระยะเวลาการวจิยั 

 
2.1.2.1 กระบวนการในระยะท่ี 1 
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1) ออกหนังสือแนะนําตัว  และขอเข้าชี้แจงความเป็นมาของ
โครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที่
จ ังหวัดมุกดาหาร และขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สถิติการขึ้น
ทะเบยีนคนจน การกลัน่กรองและผลการแกไ้ขปญัหาความยากจน
เบื้องต้น ต่อเลขานุการศูนย์อํานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความ
ยากจนจงัหวดัมกุดาหาร (ศตจ.มห.)  

2) ออกหนังสอืแนะนําตวั และประสานความร่วมมอื ดา้นขอ้มูล และ
ขอเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการตรวจสอบฐานทะเบยีนคนจน ของ
สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูชีวิตเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน สาขา 
มุกดาหาร ทัง้ 7 อําเภอในพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหาร และสมัภาษณ์
เชิงลึก ผู้นํากลุ่มเกษตรกร ในบางพื้นที่ เช่น อําเภอหว้านใหญ่ 
อําเภอหนองสูง อําเภอนิคมคําสร้อย อําเภอดงหลวงเป็นต้น 
เกี่ยวกบัทศันะและกระบวนการแกไ้ขปญัหาความยากจนในระดบั
พืน้ที ่

3) ออกหนังสอืแนะนําตวั ชีแ้จงความเป็นมาของโครงการวจิยัฯ และ
ประชุมร่วมกบัคณะทํางานสภาพฒันาองค์กรและเครอืข่ายชุมชน
จงัหวดัมุกดาหาร เพื่อวางกรอบแนวทางความร่วมมอื แลกเปลีย่น
ขอ้มลูและแลกเปลีย่นแนวทางในการพฒันาเครอืขา่ยเชงิคุณคา่ 

4) จดัเวทเีรยีนรูแ้ละสงัเคราะหข์อ้มลู และออกแบบสาํรวจฐานสมาชกิ
สหกรณ์ภาคประชาชนทีข่ ึน้ทะเบยีนคนจน จาํนวน 35 กลุ่มทีเ่ขา้
รว่มกระบวนการเรยีนรู ้ เรือ่ง อุดมการณ์สหกรณ์กบัการพฒันา
เครอืขา่ยเชงิคุณคา่ รว่มกบัคณะทาํงานสภาพฒันาองคก์รและ
เครอืขา่ยชุมชนจงัหวดัมกุดาหาร  

5) ทีมวิจยัพื้นที่มุกดาหารได้ร่วมกันสงัเคราะห์และวิเคราะห์ และ
จดัทํารายงานความก้าวหน้าบทสงัเคราะห์ข้อมูลคนจนในพื้นที่
จงัหวดัมุกดาหาร ในรายงานความก้าวหน้าของโครงการวจิยัฯใน
ระยะทีห่น่ึง 

 
2.1.2.2 กระบวนการในระยะท่ี 2 

 
1) ออกหนงัสอืขอความอนุเคราะหข์อ้มลูความคบืหน้า และตดิตามผล

การแก้ไขปญัหา รูปธรรมของการแก้ไขปญัหาความยากจน ต่อ
เลขานุการศูนย์อํานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนจงัหวดั
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มุกดาหาร (ศตจ.มห.)  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการสงัเคราะห์
และวเิคราะหจ์ากสว่นงานอื่น ๆ 

2) สมัภาษณ์ผูนํ้าในเวทคีวามรว่มมอืในการเชื่อมโยงเครอืขา่ย 
ยางพารา เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนคนจนกับสหกรณ์ที่เข้าร่วม
เรยีนรูแ้ละพฒันาเครอืขา่ยยางพารามุกดาหาร จาํนวน 9 สหกรณ์ 
และตดิตามการแกไ้ขปญัหาความยากจนในระดบัพืน้ที ่7 อาํเภอที่
สหกรณ์แต่ละแหง่ตัง้อยู ่

3) ตดิตามโครงการและกระบวนการแกไ้ขปญัหาความยากจนอยา่ง 
ต่อเน่ือง โดยการขอเขา้รว่มสงัเกตการณ์ในการประชุมสว่นราชการ
ประจาํจงัหวดั จาํนวน 2 ครัง้ 

4) ประสานขอเอกสารผลการดาํเนินงานการแกไ้ขปญัหาความยากจน 
ในภาพรวมระดบัจงัหวดั กบั ศตจ. มกุดาหาร 

5) สมัภาษณ์เชงิลกึแกนนําชุมชน /สหกรณ์/สหกรณ์ภาคประชาชน ที่
ร่วมกระบวนการเรียนรู้และร่วมการพฒันาเครือข่ายฯ ในเรื่อง
ทศันะคตต่ิอการแก้ไขปญัหาความยากจน และกระบวนการแกไ้ข
ปญัหาความยากจนในพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร 

6)      สงัเคราะห ์วเิคราะห ์และเปรยีบเทยีบขอ้มลูทัง้จากสว่นราชการที ่
เกี่ยวขอ้ง ขอ้มูลจากการออกแบบสํารวจและสมัภาษณ์ ทศันะคต ิ
กระบวนการการแกไ้ขปญัหาความยากจนที ่กลุ่ม/สหกรณ์/สหกรณ์
ภาคประชาชนไดใ้หข้อ้มลูไว ้และสรปุรายงาน 

  
2.1.3 แนวทาง / กระบวนการและการดาํเนินการแก้ไขความยากจนของจงัหวดั 

มกุดาหาร 
 

2.1.3.1 แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

 จงัหวดัมกุดาหารมแีนวทางการแกไ้ขปญัหาความยากจนตามประเดน็
ยทุธศาสตรจ์งัหวดั : การขจดัความยากจน โดยใช ้กลยทุธห์ลกั : สรา้งโอกาสและ
ศกัยภาพแก่คนจนใหม้อีาชพีและรายไดโ้ดยใชย้ทุธวธิ ีDirect sale 

  
1)  หลกัการและเหตผุล 

 
    (1) นโยบายของรฐับาลภายใตก้ารนําของ พ.ต.ท.
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ทกัษณิ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรใีนระยะ 4 ปีทีผ่า่นมา ไดป้รบั
แนวคดิในการแกไ้ขปญัหาของประเทศ โดยดาํเนินนโยบายและ
ยทุธศาสตรค์ูข่นาน คอื ใหค้วามสาํคญักบัการกระตุน้เศรษฐกจิใน
ระดบัรากหญา้ โดยการลดรายจา่ย เพิม่รายไดแ้ละขยายโอกาส
ควบคูก่บัการสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ภาคการผลติและภาคบรกิาร 
เป็นผลใหจ้าํนวนคนยากจนลดลงจาก 8.9 ลา้นคน เหลอืเพยีง 6 
ลา้นคน 
 
(2) นโยบายของรฐับาลซึง่แถลงต่อรฐัสภา เมือ่วนัที ่ 23 
มนีาคม 2548 ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะดาํเนินนโยบายแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ 
ใหห้มดสิน้ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปญัหาความยากจนควบคูไ่ปกบั
การพฒันาสงัคมทีม่คีุณภาพ โดยใหค้วามสาํคญักบัการปรบั
โครงสรา้งเศรษฐกจิและสงัคมใหม้คีวามสมดุลมากยิง่ขึน้ โดย
กาํหนดไวใ้นแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 4 ปี ของรฐับาล 

 
(3) จงัหวดัมกุดาหารมคีรวัเรอืนยากจนทีม่รีายไดต้ํ่ากวา่
เกณฑ ์ จปฐ. จาํนวน 17,760 ครวัเรอืน ในพืน้ที ่ 7 อาํเภอ 52 
ตําบล 261 หมูบ่า้น ไดจ้ดัทาํแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี  ( พ.ศ. 2548 
- 2551) และกาํหนดตวัชีว้ดัในยทุธศาสตรก์ารขจดัความยากจน ที่
จะแกไ้ขปญัหาครวัเรอืนยากจนทีม่รีายไดต้ํ่ากวา่เกณฑ ์ จปฐ. ให้
ได ้ 100% ภายในปี 2551 ซึง่เป็นสิง่ทา้ทายทีทุ่กสว่นราชการ
ภายใตก้ารบรหิารการพฒันาจงัหวดัแบบบรูณาการจะตอ้งรว่มมอื
กนัรบัผดิชอบดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายรฐับาล แผนบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ และแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ของจงัหวดัมกุดาหาร 
 

2) วตัถปุระสงค ์
 
(1) เพือ่ใหข้า้ราชการทุกคนทุกสว่นราชการในจงัหวดั
มกุดาหารทาํหน้าทีช่ว่ยเหลอื แนะนําครวัเรอืนยากจนทีม่รีายไดต้ํ่า
กวา่เกณฑ ์จปฐ. จาํนวน 17,760  ครวัเรอืน ในจงัหวดัมกุดาหาร 
ในการประกอบอาชพีเพือ่เพิม่รายได ้ลดรายจา่ยและขยายโอกาส 
เพือ่ใหม้รีายไดพ้น้เกณฑ ์จปฐ. ภายในปี พ.ศ. 2551 
 (2) เพือ่บรูณาการ การทาํงานรว่มกนัของสว่นราชการในการ
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แกไ้ขปญัหาความยากจนของราษฎรในพืน้ที ่
 (3) ประชาชน / ครวัเรอืนยากจน ไดร้บัโอกาสในการเพิม่พนู
ความรูแ้ละไดร้บัปจัจยัการผลติเพือ่เพิม่รายได ้ขยายโอกาสในการ
ประกอบอาชพีทีเ่หมาะสมตามความตอ้งการของตนเอง 

  
3) ระยะเวลาดาํเนินการ ปี 2548 – 2551 

 
- เป้าหมาย  

 
ครวัเรอืนยากจนทีม่รีายไดต้ํ่ากวา่เกณฑ ์จปฐ. จาํนวน 17,760 

ครวัเรอืน หมดไปภายในปี 2551 โดยลดจาํนวนครวัเรอืนยากจน ตาม
เกณฑ ์จปฐ. ไมน้่อยลงกวา่ปีละ 4,440 ครวัเรอืน  

 
- ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็   

 
ทุกครวัเรอืนในจงัหวดัมกุดาหาร มรีายไดไ้มต่ํ่ากวา่ปีละ 20,000 บาท 

 
- แนวทางการดาํเนินโครงการ 

 
      (1) หลกัการทัว่ไป 

  
        กาํหนดใหข้า้ราชการทุกคนรบัผดิชอบ  ยกระดบัรายได้
ครวัเรอืนยากจนอยา่งน้อยคนละ 5 ครวัเรอืน โดยถอืเป็นครวัเรอืน
ในดวงใจทีต่อ้งใหก้ารดแูล แนะนํา สนบัสนุน 

 
      (2) ขัน้ตอนการเตรียมการ  

 
-  สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัเป็นเจา้ภาพหลกัใน 

การจดัทาํฐานขอ้มลูครวัเรอืนยากจนทีม่รีายไดต้ํ่า
กวา่เกณฑ ์จปฐ. 

-  ศตจ.มห. เป็นเจา้ภาพหลกัในการดาํเนินการดงัน้ี 
- จดัแบ่งครวัเรอืนในดวงใจใหก้บัขา้ราชการ หรอื 
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สว่นราชการ 
  - กาํหนดกรอบภารกจิของขา้ราชการ หรอืสว่น
ราชการทีจ่ะรบัผดิชอบครวัเรอืนในดวงใจ  
  - ออกแบบ รายละเอยีดขอ้มลูบุคคลของครวัเรอืน
ยากจน เพือ่ใหข้า้ราชการ / สว่นราชการ ใชเ้ป็นแบบ
บนัทกึขอ้มลูบุคคล ปญัหาความตอ้งการและผลการแกไ้ข
ปญัหา  
 - จดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็และชีแ้จงแนว
ทางการดาํเนินโครงการใหก้าํนนั 
ผูใ้หญ่บา้น ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ตลอดจนสว่นราชการที่
เกีย่วขอ้ง 
 - แต่งตัง้คณะกรรมการ คณะทาํงาน ตลอดจนจดัทาํ
แผนงานหรอืแผนปฏบิตักิาร เพือ่ใชใ้นการบรหิารโครงการ 
 - สาํนกังานจงัหวดัมกุดาหาร นําหลกัการและ
รายละเอยีดโครงการเสนอทีป่ระชุมจงัหวดัมกุดาหาร ใน
วนัที ่29 มถุินายน 2548 เพือ่ทราบและพจิารณาให้
ความเหน็ประกอบการดาํเนินโครงการ 

 
      (3) ขัน้ตอนการปฏิบติัการ  

 
- ใหส้าํนกังานจงัหวดัมกุดาหารจดัทาํและพฒันา
โปรแกรมสาํเรจ็รปูทีส่ามารถใช ้
เป็นระบบฐานขอ้มลูการแกไ้ขปญัหาความยากจนของ
ครวัเรอืนยากจนทีม่รีายไดต้ํ่ากวา่เกณฑ ์จปฐ.  
ทีส่ามารถเชื่อมโยงกบัสว่นราชการ โดยใหผู้บ้รหิาร
สามารถประเมนิสถานการณ์เพือ่การตดัสนิใจได ้ 
- ให ้ศตจ.มห. สรปุผลการดาํเนินโครงการใหท้ี่
ประชุมจงัหวดัมกุดาหารทราบเป็น 
ประจาํทุกระยะ 
- ใหห้น่วยงานสงักดักระทรวงพาณชิย ์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวง 
อุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบในการสาํรวจและ
จดัหาตลาดสนิคา้ ผลผลติ ทีม่ศีกัยภาพเป็นทีต่อ้งการของ
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ผูบ้รโิภคเพือ่สง่เสรมิและรองรบัผลผลติของครวัเรอืน
ยากจนทีจ่ะออกสูต่ลาด โดยใหพ้าณชิยจ์งัหวดั 
อุตสาหกรรมจงัหวดั และเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั เป็น
เจา้ภาพหลกัในการจดัประชมุรว่มกนัเพือ่ดาํเนินงานดา้นน้ี 

 
(4) ขัน้ตอนการประเมินผลโครงการ 

 
           - ใหส้าํนกังานสถติจิงัหวดัเป็นหน่วยงานเจา้ภาพ 

หลกัในการประเมนิประสทิธภิาพของโครงการ ตลอดจน
ความพงึพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกระยะ 3 - 6 
เดอืน เพือ่ทบทวนการปฏบิตังิาน 
- สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัมกุดาหาร เป็นผู้
ประเมนิผลสมัฤทธิข์องการแกไ้ข 
ปญัหาครวัเรอืนยากจนเป็นประจาํทุกปี ๆ ละ 1 ครัง้ 
- คลงัจงัหวดัเป็นเจา้ภาพหลกัในการประเมนิผล
อตัราการเพิม่ขึน้ของ GPP สาขาที ่
เกีย่วขอ้ง 

 
(5) แหล่งงบประมาณ 

 
        - งบปกตขิองสว่นราชการ 
       -  งบบรหิารงานจงัหวดั CEO 
        - งบประมาณสนบัสนุนจากองคก์รปกครองสว่น 

ทอ้งถิน่ 
 - งบอื่น ๆ เชน่ งบประมาณจากการสนบัสนุนของ 

ภาคเอกชน 
 
(6) ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

  
- ครวัเรอืนยากจนทีม่รีายไดต้ํ่ากวา่เกณฑ ์จปฐ. 
หมดไป ภายในปี 2551 ประชาชนมคีวามกนิดอียูด่ ีรายได้
จากผลติภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัสงูขึน้ สงัคมมคีวาม
สงบสขุ 
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- สว่นราชการในจงัหวดัมกุดาหารมกีารบรูณาการ
ทาํงานรว่มกนัอยา่งเป็นน้ําหน่ึงใจ 
 

2.1.3.2 การดาํเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนในพืน้ท่ีมกุดาหาร  
 

1) การเร่งรดัขจดัปัญหาความยากจน 

 
 
  จงัหวดัมุกดาหาร ได้ดําเนินการเร่งรดัขจดัปญัหาความ
ยากจนของประชาชนทัง้ในเขตเมอืงและชนบท โดยกําหนดพืน้ที่
เป้าหมายหมูบ่า้นยากจน ประจาํปี 2546 จาํนวน 459 หมูบ่า้น ทีม่ี
รายไดต้ํ่ากว่าครวัเรอืนละ 20,000 บาท/ปี และใหเ้ร่งรดัยกระดบั
หมูบ่า้นลา้หลงั (หมูบ่า้นเรง่รดัพฒันาอนัดบั 1) จาํนวน 2 หมูบ่า้น 
คอื หมู่บา้นหว้ยเลาและหมู่บา้นหนองหม ูตําบลพงัแดง อําเภอดง
หลวง ใหม้คีุณภาพดขีึน้ เพื่อใหก้ารนํานโยบายเรง่ด่วนของรฐับาล
ด้านการเร่งรัดขจัดปญัหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่
จงัหวดัมุกดาหาร ไปสู่การปฏิบตัิให้บรรลุผลสําเร็จอย่างชดัเจน 
รวดเร็ว เน้นผล สมัฤทธิข์องงานและเป็นรูปธรรม จงัหวดัจึงได้
กําหนดพื้นที่เป้าหมายการแก้ไขปญัหาความยากจนของจงัหวดั
ประจําปี 2547 จํานวน 34 หมู่บา้น โดยใหส้่วนราชการ อําเภอ 
และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทุกระดบั จดัทาํแผนงาน/โครงการ 

ลงในพืน้ทีเ่ป้าหมายทัง้ 34 หมูบ่า้น  
 
2) โครงการพกัชาํระหน้ีและลดภาระหน้ีให้แก่เกษตรกร 

รายย่อย 

โครงการพกัชาํระหน้ีและลดภาระหน้ีใหแ้ก่เกษตรกรราย
ยอ่ย มเีกษตรกรเขา้รว่มโครงการพกัชาํระหน้ี 14,946 ราย เงนิ 
502.71 ลา้นบาท และลดภาระหน้ี 6,593 ราย เงนิ 174,.36 ลา้น
บาท ปจัจุบนัพน้จากโครงการแลว้ (ชาํระหน้ีเงนิกูเ้สรจ็สิน้) จาํนวน 
1,305 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 8.73 เงนิออมคงเหลอื 22.52 ลา้นบาท   
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3) โครงการฟ้ืนฟอูาชีพเกษตรกรหลงัการพกัชาํระหน้ี  

โครงการฟ้ืนฟูอาชพีเกษตรกรหลงัการพกัชาํระหน้ี โดยเกษตรกร
เป้าหมายคอืลกูคา้ ธ.ก.ส. ทีเ่ขา้โครงการพกัชาํระหน้ี จาํนวน 
14,946 ราย จงัหวดัไดด้าํเนินการสนบัสนุน ปจัจยัการผลติ อบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้บัเกษตรกร เป็นตน้ 

 
4) โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ 

โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์ เพือ่สง่เสรมิและสรา้ง
งาน สรา้งอาชพี และรายไดใ้หก้บัชุมชนทอ้งถิน่ โดยใช้
กระบวนการมสีว่นรว่ม สรา้งความเขม้แขง็ ผสมผสานเขา้กบัการ
นําภมูปิญัญาทอ้งถิน่และทรพัยากรทอ้งถิน่ ดาํเนินการคดัเลอืก 
ผลติสนิคา้ บรกิารของทอ้งถิน่ตน เพือ่จาํหน่าย เป็นการเพิม่รายได้
และพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน ผลติภณัฑท์ีข่ ึน้ทะเบยีนไว ้
ไดแ้ก่ ผา้ฝ้ายหางกระรอก, จกัสานตะกรา้พลาสตกิ ผา้ฝ้ายลาย
เกลด็เต่า, ไขเ่คม็, ขา้วเกรยีบ, ผลไม ้เป็นตน้ 

  
 
 5) กองทุนหมู่บา้นและชมุชนเมือง 

กองทุนหมูบ่า้นและชุมชนเมอืง แหง่ละ 1 ลา้นบาท เพื่อเป็นแหล่ง
ที่พึ่งทางเงินทุนหมุนเวียน สําหรับสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
รายได ้ใหก้บัประชาชน จํานวน 528 กองทุน 528 ลา้นบาท มี
สมาชกิกองทุน 50,163 คน (รอ้ยละ 81.77) เงนิหุน้/สจัจะออม
ทรพัย ์10,261,147.21 บาท  
 
6) โครงการธนาคารประชาชน 

โครงการธนาคารประชาชน เป็นการกระจายโอกาสใหก้บั
ประชาชนมแีหล่งเงนิทุนเพิม่ขึน้ สรา้งทางเลอืกใหก้บัประชาชน
โดยไมต่อ้งไปกูเ้งนินอกระบบจากแหล่งอื่น ซึง่เป็นการบรรเทา
ปญัหาหน้ีสนินอกระบบ  
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 7) สร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 30 บาท รกัษาทกุ 

โรค  

สรา้งหลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้า 30 บาท รกัษาทุกโรค 
เป็นการชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลใหก้บัประชาชนผู้
ยากจน และเปิดโอกาสเขา้ถงึบรกิารดา้นสาธารณสขุทีไ่ดม้าตรฐาน 
อยา่งทัว่ถงึ เทา่เทยีมกนั โดยมปีระชาชนขึน้ทะเบยีนออกบตัรทอง 
280,019 คน (รอ้ยละ 83.10) นอกนัน้เป็นขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
35,964 คน (รอ้ยละ 10.67) ผูป้ระกนัสงัคม 18,273 คน (รอ้ยละ 
5.42) และบตัรสขุภาพ 500 จาํนวน 2,716 คน (รอ้ยละ 0.81)  

 
2.1.3.3 สรปุรายงานผลการดาํเนินงานตามโครงการคาราวานแก้จน 

 
ตารางที ่2.1-1 แสดงผลการใหค้วามชว่ยเหลอืและจาํนวนผูล้งทะเบยีนเพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจน 

 
ท่ี 

 
ปัญหา (สย. 1-8) 

ลงทะเบียน 
(ราย) 

ช่วยเหลือ 
(ราย) 

 
หมายเหต ุ

1 ทีด่นิทาํกนิ 32,401 1,181 เอกสารสทิธิ ์
2 คนเรร่อ่น 6 5  
3 ประกอบอาชพีผดิกฎหมาย 24 20  
4 นร. นศ. ตอ้งการงานทาํ 2,664 1,269 ชว่งปิดภาคเรยีน 

5 การถูกหลอกลวง 692 40  
6 หน้ีสนิภาคประชาชน 36,612 10,738 ในระบบ,นอก

ระบบ 
7 คนจนไมม่ทีีอ่ยูอ่าศยั 5,018 132  
8 ดา้นอื่น ๆ 11,321 1,328 ดา้นเบีย้ยงัชพี 

 รวม 88,738 14,713  
ทีม่า: ศตจ. มกุดาหาร รายงาน ณ วนัที ่16 พ.ย..2548 
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ตารางที ่2.1 - 2 แสดงผลการดาํเนินงานการกลัน่กรองผูล้งทะเบยีนคนจน 

 
สนท. 

จาํนวนผูจ้ด
ทะเบียน

ปัจจบุนั(คน) 

ผลการดาํเนินงานการ
กลัน่กรอง 

ผลต่างการดาํเนินงาน 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
เมอืงมกุ 
ทต.ดงเยน็ 

17,953 17,341 96.59 - 612 -3.41 

นิคมคาํสรอ้ย 
ทต.นิคมคาํ
สรอ้ย 

6,770 6,876 101.57 + 106 +1.57 

ดอนตาล 
ทต.ดอนตาล 

8,556 8,124 94.95 - 432 - 5.05 

ดงหลวง 7,231 4,978 68.84 - 2,253 - 31.16 
คาํชะอ ี
ทต.คาํชะอ ี

8,590 8,313 96.78 - 277 - 3.22 

หวา้นใหญ่ 3,816 3,678 96.38 - 138 - 3.62 
หนองสงู 5,425 5,558 101.94 + 106 + 1.94 
ทม.เมอืง
มกุดาหาร 

3,240 2,012 62.10 -1,228 - 37.90 

รวม 61,608 56,880 92.33 - 4,728 - 7.76 
ทีม่า : ศตจ.มห ผลการดาํเนินงาน ณ.วนัที ่22 พฤษภาคม 2549 
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2.2 ตารางวิเคราะหข้์อมลูคนจนจดทะเบียน 
 
ตารางที ่2.2-1 แสดงตารางการวเิคราะหข์อ้มลูคนจดทะเบยีน 

รายการ จาํนวนคนจนจดทะเบียน ค่าร้อยละ 
ประชากรในจงัหวดัมกุดาหาร 316,502 100 
ผูจ้ดทะเบยีนคนจนในจงัหวดั 56,880 17.9714 

- แบง่ตามพืน้ที ่
1) เมอืงมกุ ทต.ดงเยน็ 
2) ทม.เมอืงมกุดาหาร 
3) ทต. คมคาํสรอ้ย 
4) ทต. ดอนตาล 
5) อ.ดงหลวง 
6) ทต. คาํชะอ ี
7) อ.หวา้นใหญ่ 
8) อ.หนองสงู 

รวม 

 
17,341 
2,012 
6,876 
8,124 
4,978 
8,313 
3,678 
5,558 

56,880 

 
5.4789 
0.6356 
2.1724 
2.5668 
1.5728 
2.6265 
1.1620 
1.7560 

17.7914 
- แบง่ตามปญัหาความยากจน 
1) สย.1 ปญัหาทีด่นิทาํกนิ 
2) สย.2 ปญัหาคนเรร่อ่น 
3) สย.3 ปญัหาประกอบอาชพีผดิกฎหมาย 
4) สย.4 นกัเรยีนนกัศกึษาตอ้งการงานทาํ 
5) สย.5 ปญัหาการถหูลอกลวง 
6) สย.6 ปญัหาหน้ีสนิภาคประชาชน 
7) สย.7 ปญัหาคนจนไมม่ทีีอ่ยูอ่าศยั 
8) สย.8 ปญัหาอื่น ๆ 

รวม 

 
32,401 

6 
24 

2,664 
692 

36,612 
5,018 

11,321 
88,738 

 
10.2372 
0.0018 
0.0075 
0.8417 
0.2186 

11.5676 
1.5854 
3.5769 

28.0371 
สมาชกิสหกรณ์ 

- สหกรณ์จดทะเบยีน 
- สหกรณ์ภาคประชาชน226องคก์ร 
   

รวม 

 
56,710 
 13,299 

 
70,009 

 
17.9177 
4.2018 

 
22.1196 

สมาชกิสหกรณ์ทีเ่ขา้รว่มเครอืขา่ยของโครงการ 
- สหกรณ์จดทะเบยีน 17องคก์ร  
- สหกรณ์ภาคประชาชน 8 องคก์ร 

รวม 

 
20,231 
1,242 

21,473 

 
6.3920 
0.3924 
6.7844 

ทีม่า : ศตจ.มห ผลการดาํเนินงานและการวเิคราะหข์องทมีวจิยั ณ.วนัที ่22 พฤษภาคม 2549 



 58 

2.3 บทสรปุ 
 
 สรุปผลการใหค้วามช่วยเหลอืผูล้งทะเบยีนฯในรอบ 12 - 19 มถุินายน 2549 ทีไ่ดร้บัการ
ชว่ยเหลอืเสรจ็สมบรูณ์มดีงัน้ี สย.6(หน้ีในระบบ) เดมิ 5 ราย ใหม ่520 ราย  รวม 525 รายขอ้มลู ผล
การดําเนินการช่วยเหลือโดย ธ.ก.ส.สาขาหนองสูงได้ดําเนินการช่วยเหลือ เป็นจํานวน 520 
รายสย.8(ปญัหาอื่นๆ) เดมิ 3 ราย ใหม ่162 ราย  รวม 165 ราย ขอ้มลู ผลการดาํเนินการช่วยเหลอื
โดย158 ราย เป็นปญัหาดา้นทีด่นิ , 4 รายเป็นปญัหาดา้นทีอ่ยู่อาศยั ทัง้ 2 รายการ นําเขา้สู่
คณะกรรมการแกป้ญัหาฯ เพื่อปรบัใหเ้ป็นการลงทะเบยีนปญัหาปกต(ิสย.1 และ สย.7) เน่ืองจาก
ประเดน็ปญัหาตรงกบัปญัหาทีไ่ดก้าํหนดไว ้ 
 

หลงัจากการประกาศนโยบายใหป้ระชาชนในพืน้ทีไ่ปจดทะเบยีนคนจน จากขอ้มลูสถติ ิและ
การสํารวจขอ้มูลจากเวทกีลุ่ม และเครอืข่ายในพืน้ที่ทัง้ 7 อําเภอของจงัหวดัมุกดาหารกพ็บว่า 
ส่วนมากไปลงทะเบยีน เพราะม ี“ความคาดหวงั” ว่าจะไดร้บัความช่วยเหลอืจากรฐับาลในดา้น
ต่างๆ เชน่ ปญัหาหน้ีสนิ และปญัหาเงนิทุนประกอบอาชพี จงึใหค้วามสนใจไปลงทะเบยีน 

ต่อมาในช่วงประมาณ 2-3 เดอืนหลงัจากการลงทะเบยีนคนจน กพ็บว่า ยงัไม่ไดร้บัการ
ดําเนินการใดๆ อย่างเป็นรูปธรรมตามทีค่าดหวงั เมื่อสํารวจขอ้มลูในเวทต่ีางๆ ผูไ้ปลงทะเบยีนคน
จนเริม่ใหค้วามหวงัลดลงไป 

 
ซึง่ในช่วงระยะเดอืนกนัยายน-ตุลาคม 2548 ทีผ่่านมา ภาครฐัไดม้กีารตรวจสอบขอ้มูลผู้

ลงทะเบียนคนจนอีก โดยมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน และกํานันในพื้นที่ดําเนินการอีกครัง้ และ
กาํหนดการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนตุลาคมดงักล่าว 
  

จากการสํารวจและสอบถามกระบวนการแก้ไขปญัหาความยากจนในระดบัพื้นที่ หมู่บ้าน 
พบว่า ส่วนมากจะมกีระบวนการแกไ้ขปญัหาในเรื่องของหน้ีสนิ ซึง่บางแห่งทางส่วนราชการอําเภอ
ไดโ้อนเรื่อง การแกไ้ขปญัหาหน้ีสนิใหก้บัสถานีตํารวจในทอ้งทีเ่ป็นผูด้ําเนินการ และทําหน้าทีไ่กล่
เกลีย่ระหว่างเจา้หน้ีและลูกหน้ีโดยใหต้ํารวจเป็นพยานว่าลูกหน้ียนิดทีีจ่ะชาํระหน้ีตามทีไ่ดส้ญัญาไว ้ 
ซึง่ราษฎรในพืน้ทีต่่างตอบเป็นเสยีงเดยีวกนัวา่ ไมน่่าจะเป็นวธิกีารทีเ่หมาะสม  

 
 และสว่นราชการอําเภอไดม้กีารแจง้ผ่าน กํานันผูใ้หญ่บา้น ในราษฎรทีล่งทะเบยีนคนจนไป
ถอนรายชื่อออกจากการลงทะเบียน ซึ่งทําให้ราษฎรในพื้นที่สบัสนและเริ่มไม่มีความเชื่อมัน่ว่า
ภาครฐัจะแกไ้ขปญัหาความยากจนได ้การตรวจสอบผลการการดาํเนินการและแนวทางแกไ้ขปญัหา
ความยากจนในเชงิคุณภาพยงัจะตอ้งมกีารตดิตามไปอกีระยะหน่ึง 
  



บทท่ี 3: กระบวนการพฒันาเครือข่ายคณุค่าในพืน้ท่ีจงัหวดัมกุดาหาร 
 
3.1 หลกัการในการพฒันาเครอืข่ายคณุค่าในพืน้ท่ีจงัหวดัมกุดาหาร 
 

จากการศกึษาและสาํรวจขอ้มลูพืน้ฐานของพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหาร ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามชุก
ชุมดา้นแนวคดิ พบว่า ต้นทุนสาํคญัของการพฒันาเครอืขา่ยคุณค่าเพื่อไปสู่ความเป็นธรรม สู่ความ
ยัง่ยนื และการพึ่งตนเอง ตามเป้าหมายของอุดมการณ์ แนวคดิการพฒันาเครอืข่ายเชงิคุณค่า ที่
กล่าวถงึมาแลว้นัน้อยู่ทีศ่กัยภาพของชุมชน กลุ่ม ,องคก์ร ,สหกรณ์ทีจ่ะสรา้ง “สมรรถนะ” ในการ
จดัการดูแลตนเอง มภีูมคิุ้มกนัภายในรูเ้ท่าทนัภายนอกที่มากระทบเกี่ยวขอ้งและรู้จกัแสดง”อตัต
ลกัษณ์” ของชุมชน กลุ่ม,องคก์ร, สหกรณ์ของตนเอง 

 
ดงันัน้ศกัยภาพของชุมชน กลุ่ม,องคก์ร,สหกรณ์ จะเกดิมขีึน้ได ้หวัใจสาํคญันัน้จงึอยูท่ี ่ “คน” 

ซึ่งมคีวามรู ้มคีวามสามารถและความดคีวามงาม พรอ้มที่จะกระทําการทัง้ต่อภายในชุมชน กลุ่ม,
องค์กร,สหกรณ์ และแสดงออกต่อภายนอกเพื่อใหเ้กดิการพฒันาสรา้งสรรค์และการแก้ปญัหาที่
เกดิขึน้ใหลุ้ล่วง กระบวนการทีท่ําใหค้นถงึพรอ้มดว้ยความรูค้วามสามารถ ความดคีวามงาม เรยีก
กนัวา่ “กระบวนการเรยีนรู”้ 
 

การคดิคน้เรือ่งกฎเกณฑข์องกระบวนการเรยีนรูข้องมนุษย ์ อาจมเีป้าหมายหลายอยา่ง  แต่
ที่สําคญัคงอยู่ที่เพื่อประสทิธิภาพในการเสรมิสร้างการเรยีนรู้ในกระบวนการศึกษาวิจยัและการ
พฒันาเครอืขา่ยคุณค่า ในทีน้ี่จงึเน้นแนวทางในการเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้ป็นสาํคญั คอื การเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ของผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย  โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายมกีารเรยีนรูร้่วมกนั  ไดร้บั
ประสบการณ์สาํคญักบัชวีติจรงิ  ไดฝึ้กฝนทกัษะดา้นต่าง ๆ อยา่งเตม็ทีด่ว้ยตนเอง 

 
กล่าวไดว้่า  กระบวนการเรยีนรู ้ กค็อื  กระบวนการในการยกระดบัความรู ้ ความสามารถ  

และคุณธรรมของคนทัง้ระดบัปจัเจกบุคคล  ระดบักลุ่มและชุมชน กลุ่ม,องคก์ร,สหกรณ์ นัน่เอง  ทัง้น้ี
เพื่อแก้ปญัหา เพื่อสร้างสรรค์ยกระดบัความเขม้แขง็ของชุมชน กลุ่ม,องค์กร,สหกรณ์ ในการ
เผชญิหน้ากบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา  ชุมชน กลุ่ม,องคก์ร,สหกรณ์ ทีม่กีระบวนการ
เรยีนรูท้ีด่จีะเป็นชุมชน กลุ่ม,องคก์ร,สหกรณ์ ทีม่ภีูมคิุม้กนัภายในทีด่ ี และสามารถตัง้รบั(พฒันา
ศกัยภาพภายในตนเอง) – ตอบโต ้(เรยีนรู)้ กบัการเอารดัเอาเปรยีบจากภายนอกไดเ้ป็นอยา่งด ี
  

 เป้าหมายของกระบวนการ “การเรยีนรู้” อุดมการณ์สหกรณ์ นัน้มนีัยยะของ “ความ
เปลีย่นแปลง” เป็นสําคญั ซึง่อาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้ในปจัเจกบุคคลแต่ละคนหรอื
เกดิขึน้ในกลุ่ม – ชุมชน เป็นการเรยีนรูร้ว่มกนั กล่าวคอื 
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 เป็นความเปลีย่นแปลงจากการไมรู่สู้ก่ารรู ้
 เป็นความเปลีย่นแปลงจากสภาพมปีญัหาไปสูส่ภาพทีจ่ดัการได ้
 เป็นความเปลีย่นแปลงจากการพึง่พาไปสูก่ารพึง่ตนเอง 
 เป็นความเปลีย่นแปลงจากความทุกขไ์ปสูค่วามสขุ 
 

3.2 หลกัคิดในการปฏิบติัการวิจยัของทีมวิจยัมกุดาหาร 
 

1) ลงจากหอคอยงาชา้ง หมายความว่า อย่านัง่อยู่กบัตวัหนังสอืหรอืเอกสาร อย่าจม
อยูก่บัทฤษฎ ีศาสตรท์ัง้หลายไมไ่ดเ้กดิขึน้เอง  แต่ในความเป็นจรงิแลว้ลว้นเกดิขึน้
จากการปฏบิตั ิ ซึง่การปฏบิตันิัน้นอกจากจะเกดิศาสตรแ์ลว้ยงัเกดิศลิป์ภายในตวัน่ี
คอืหลกัคดิประการแรกของอาจารยป๋์วยในการเดนิทางเขา้สู่วถิแีห่งการหล่อหลอม
ตนเอง 

 
2) กดัไม่ปล่อย  หมายความว่า  จะทําอะไรกต็าม  ตอ้งจรงิจงัต่อเน่ืองแบบเดยีวกบัที่

คนเฒา่คนแก่สอนลูกหลานใหต้ําหกู  (ทอผา้) สอนวธิกีารสารพดัจนลูกหลานทาํเอง
ได ้ แต่กย็งัใหท้าํต่อไปเรื่อย ๆ  จนเกดิความชาํนาญ  เกดิความเขา้ใจอย่างชดัแจง้
ในสิง่ที่ตนเองทํา  เรยีกว่า  เกิดการบรรลุ  ซึ่งมนัเป็น ทัง้ศาสตร์และศิลป์  น่ีคอื  
“กดัไมป่ล่อย”  

 
3) ทาํการสิง่ใดตอ้งมอุีดมคตใินใจ  หมายความวา่  คนเรานัน้จะทาํอะไรกต็ามแต่  ตอ้ง

มคีวามดงีามอยูใ่นใจ  รูว้า่เป้าหมายทีแ่ทจ้รงิคอือะไรกเ็ลยมขีอ้เขยีนบทสัน้ ๆ ในชื่อ 
“จากครรภม์ารดา  ถงึเชงิตะกอน”  ซึง่มคีวามหมายว่า  สงัคมตอ้งดแูลมนุษยไ์มใ่ช่
ทํารา้ยมนุษย์  ทุกคนต้องได้รบัโอกาสเท่าเทยีมกนัในการศกึษา  มกีารประกอบ
อาชพีทีเ่รยีกว่า “สมัมาชพี”  ซึง่กค็อือาชพีทีม่คีวามเป็นธรรมไมเ่บยีดเบยีนคนอื่น  
โดยเน้ือแท้ของสมัมาชีพก็คือการยกเลิกการกดขี่  ขูดรดี ในสงัคมมนุษย์นัน่เอง  
ดงันัน้สิง่เหล่าน้ีโดยรวมแลว้เรยีกวา่  “การเคลื่อนไหวเพือ่ความเป็นธรรมทางสงัคม”  
(บาํรงุ  บุญปญัญา, 2548) 

 
ในกระบวนการสร้างเครอืข่ายคุณค่าของคณะผู้วจิยัจงัหวดัมุกดาหาร ได้ร่วมกนั

วเิคราะห์ และประเมนิสถานการณ์ความเป็นได้ในการดําเนินงานวจิยัภายใต้ขอ้จํากดั 4 
ประการ ดว้ยกนั กค็อื (1) ระยะเวลา (2) พืน้ที ่(3) ขอบเขตเน้ือหาความรบัผดิชอบ และ (4) 
กลไก ในการสานงานใหเ้กดิความยัง่ยนืต่อไป 
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ด้วยเหตุดงักล่าว จงึได้ข้อสรุปด้านกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการทํางานวจิยัน้ีว่า
จาํเป็นจะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบทีส่าํคญั กค็อื (1) ทมีงานวจิยัทีเ่ป็นตวัแทนจากกลุ่ม/องคก์ร
ในทอ้งถิน่ (2) การพฒันาแนวคดิทฤษฎทีมีงานวจิยั (3) การพฒันายกระดบัองคค์วามรู้
กลุ่มเป้าหมาย (4) การจดักระบวนการสะทอ้นกลบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ และองคค์วามรูภ้ายใน
กลุ่ม/องคก์ร และ (5) การเสรมิคุณค่า และ อตัตลกัษณ์ของกลุ่ม/องคก์รใหเ้ป็นทีย่อมรบั
ภายในกลุ่ม/องคก์ร 

 
 ภายใตก้รอบแนวคดิในการทาํงานดงักล่าวขา้งตน้ทีน่อกเหนือจากกรอบแนวคดิหลกัของชุด
โครงการวจิยั 36 จงัหวดัทีถ่กูกาํหนดใหเ้ป็นมาตรฐานในการดาํเนินงาน คอื 
 

- การศกึษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์ร
ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดั 

- การตรวจสอบขอ้มลูคนจนจดทะเบยีนของสมาชกิสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนใน
พืน้ทีจ่งัหวดั 

- การจดัเวทสีรา้งความเขา้ใจระหวา่งผูนํ้ากลุ่ม/องคก์รเรือ่งการจดัทาํกรอบทศิ
ทางการดาํเนินงานขององคก์รและการเชือ่มโยงเครอืขา่ย 

- การจดัทาํกรอบทศิทางการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รประชาชน 
- การสนบัสนุนการสรา้งพนัธมติร/การเชื่อมโยงเครอืขา่ย 

 
  ซึง่คณะผูว้จิยัไดด้าํเนินงานพอทีจ่ะสรปุไดใ้นตารางในหวัขอ้ต่อไป 
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ตารางที ่3.2-1 แสดงกระบวนการทาํงานในพืน้ทีม่กุดาหาร  
ลาํ 
ดบัที่ 

กิจกรรมการประชมุ/ระบกุระบวนการวิธีการ ระยะเวลา 
สถานที่ 

 
ทีมวิจยั/

ผูท้รงคณุวฒุิ 

กลุ่มเป้าหมาย
/จาํนวนผู้ข้า

ร่วม 

 
จดุมุ่งหมาย/ผลงานที่เกิดขึน้ 

 
1 

 
ประชุมทมีวจิยั 
กระบวนการ /วธิกีาร  
 เปิดใหทุ้กคนในทมีวจิยัไดแ้สดงความคดิเหน็
อยา่งกวา้งขวาง เพือ่รบัฟงัความคดิเหน็ 

18 ส.ค 48 ณ 
สาํนกังาน
มกุดาหาร 

ทมีวจิยัมกุดาหาร 5 
คน และหวัหน้า
โครงการวจิยัจงัหวดั
อาํนาจเจรญิ 

6  คน 1.เพือ่ชีแ้จงและสรา้งความเขา้ใจ กรอบและแนวทางการ
ทาํงานรว่มกนัภายใตโ้ครงการวจิยัของทมี 
ผลทีเ่กดิขึน้   ทมีวจิยัเขา้ใจและรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบั
โครงการวจิยั 

2 เขา้รว่มประชุมสรปุและสงัเคราะหบ์ทเรยีนจาก
ชุดโครงการ 9 จงัหวดั 
กระบวนการ/วธิกีาร 
-สง่ทมีนกัวจิยัและชาวบา้นในพืน้ทีเ่ขา้รว่มเวที
จาํนวน 6 คน  

25-27 ส.ค 48 ณ 
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

ทมีวจิยั 9 จงัหวดั 
คณะอาจารย์
ผูท้รงคุณวฒุใินชุด
โครงการวจิยัและทมี
นกัวจิยัจาก 36 
จงัหวดั 

ทมีนกัวจิยั
จงัหวดั
มกุดาหารเขา้
รว่มจาํนวน 6 
คน 

1.ทมีวจิยัเขา้รว่มกจิกรรมและฝึกปฏบิตัทิกัษะการทาํงานวจิยั  
เพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการทาํงานวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิาร  ผลทีเ่กดิขึน้  ทาํใหท้มีวจิยัมคีวามเขา้ใจและเกดิ
ทกัษะการทาํงานในระดบัพืน้ที ่ นําไปประยกุตใ์ชใ้นระดบั
พืน้ที ่

3 ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง สค-กย-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั6คน 1.เพือ่ศกึษาเอกสารมอืสองจากสถาบนัวชิาการดา้นสหกรณ์ 
เอกสารเคา้โครงการวจิยั แนวคดิอุดมการณ์สหกรณ์  กรอบ
และกระบวนการวจิยั ศกึษาเอกสารเกีย่วกบับรบิทของพืน้ที่
เพือ่ใชใ้นการปฏบิตักิารวจิยัใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้ 

4 ประชุมทมีวจิยั กาํหนดกรอบและทศิทางการ
ทาํงานรว่มกนัภายในทมี  
กระบวนการ /วธิกีาร  
1.วเิคราะหโ์จทยว์จิยั เป้าหมายของงานวจิยัและ
กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร   

11 ก.ย 48 ณ 
สาํนกังาน
มกุดาหาร 

ทมีวจิยัจงัหวดั
มกุดาหาร 5 คน 

 5 คน  1.เพือ่วเิคราะหโ์จทยว์จิยัใหท้มีวจิยัไดเ้ขา้ใจรว่มกนั วา่โจทย์
วจิยัเป้าหมายทีแ่ทจ้รงิคอือะไร  อะไรเป็นภารกจิทีต่อ้งทาํ
รว่มกนัในระยะเวลาของการทาํงานงวดที ่1    
2.เพือ่วเิคราะหเ์งือ่นไขขอ้จาํกดัของทมีวจิยัในการทาํงาน  
โดยเฉพาะการประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานราชการ 
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2.วเิคราะหป์จัจยัเงือ่นไข ในการประสานความ
รว่มมอืกบัหน่วยงานรฐัและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 
3.กาํหนดแผนการทาํงานรว่มกนั 
 

ผลทีเ่กดิขึน้   
1. ทมีวจิยัเขา้ใจกระบวนการ  โจทยแ์ละเป้าหมายการวจิยัที่
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
2.ทมีวจิยัมคีวามเหน็รว่มกนัในการทีจ่ะเชญิตวัแทนจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาเป็นทมีวจิยั เชน่  เจา้หน้าที ่
สหกรณ์จงัหวดั   เจา้หน้าทีก่องทุนฟื้นฟู  ตวัแทนองคก์ร
ชุมชนทีม่คีวามเคลื่อนไหวในพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร
โดยเฉพาะผูน้ําในสภาเครอืขา่ยองคก์รชุมชนในจงัหวดั
มกุดาหาร และตวัแทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและยนิดเีขา้
มารว่มในทมีวจิยั 
3.เกดิแผนการทาํงานรว่มกนัของทมีวจิยั  เชน่  เกดิการแบง่
หน้าทีใ่นการประสานขอ้มลู  และการเขา้พบ พดูคุยกบั
ตวัแทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5 สมัภาษณ์เชงิลกึแกนนําองคก์รชุมชน พืน้ที ่อ.
ดอนตาล 

15-กย-48บา้น
โพนสวา่ง อ.ดอน
ตาล 
 

นกัวจิยั นายประสทิธิ ์ 
โนร ี

1. ศกึษาสถานการณ์ บรบิท ความเคลื่อนไหวของกลุม่องค ์
กร สหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ที ่อ.ดอนตาลและในพืน้ที ่จ.
มกุดาหาร 
2. ทศันะคตแิละความเหน็ต่อการเชื่อมโยงเครอืขา่ยฯ และ
แลกเปลีย่นในประเดน็คุณคา่และความหมายของอุดมการณ์
สหกรณ์ 
3.สรา้งความคุน้เคย และความไวว้างใจในการประสานเพือ่
สรา้งกระบวนการเรยีนรูอุ้ดมการณ์สหกรณ์ในโอกาสต่อไป 

6 เวทสีรา้งความเขา้ใจและชีแ้จง้โครงการในพืน้ที่
อาํเภอดอนตาล   
กระบวนการ/วธิกีาร  

19 ก.ย 48  
ณ หอ้งประชุม
อุทยานเฉลมิพระ

ทมีนกัวจิยัและ
ประธานสหกรณ์
การเกษตรอาํเภอ

1.ตวัแทนกลุม่
กจิกรรมและ
สหกรณ์ในพืน้ที่

1.เพือ่ชีแ้จงโครงการและสรา้งความเขา้ใจต่อแนวทางการ
ทาํงานของโครงการวจิยั 
2.ระดมแนวทางความรว่มมอืการทาํงานรว่มกบัแกนนําใน
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1.ทมีวจิยัวเิคราะหค์ดัเลอืกพืน้ทีท่ีม่คีวามพรอ้ม
และกาํหนดพืน้ทีใ่นการจดัเวท ี
2.ในเวท ี หวัหน้าโครงการวจิยัชีแ้จงโครงการ
และวตัถุประสงคเ์ป้าหมายและผลประโยชน์ที่
กลุม่องคก์รจะไดร้บัประโยชน์จากงานวจิยั  
3.ทมีวจิยัชว่ยชีแ้จงเพิม่เตมิในเวท ี
4.ระดมความคดิเหน็ต่อแนวทางการทาํงาน
ภายใตโ้ครงการวจิยั  วา่ทศิทางและความ
รว่มมอืจะเป็นอยา่งไร  ใครบา้งทีจ่ะเขา้รว่ม
โครงการวจิยั 
 

เกยีตริส์มเดจ็ยา่
ฐานวร- 
พฒัน์ 
อ.ดอนตาล 

ดอนตาล อาํเภอดอนตาล
รวม 12 กลุม่
จาํนวน 30 คน 
 

การทาํงานวจิยั 
ผลทีเ่กดิขึน้ 
1.กลุม่กจิกรรม  องคก์รชุมชนและสหกรณ์ในพืน้ทีอ่าํเภอ
ดอนตาลเขา้ใจวตัถุประสงค ์เป้าหมายและแนวทางการ
ทาํงานของโครงการวจิยั 
2. ตวัแทนกลุม่กจิกรรม องคก์ร สหกรณ์รบัรูข้อ้มลูและนํา
ประเดน็ในการปรกึษาหารอืกลบัไปปรกึษากบัคณะกรรมการ
กลุม่เพือ่ประกอบการตดัสนิใจเขา้รว่มโครงการวจิยั 
3.เกดิการแลกเปลีย่นสถานการณ์การทาํงานในระดบักลุม่  
ซึง่ทาํใหร้บัรูส้ถานการณ์การดาํเนินงานซึง่กนัและกนั 

7 สมัภาษณ์เชงิลกึแกนนําองคก์รชุมชน พืน้ที ่อ.
ดงหลวง 

21-ตค-48บา้น
เปาะ ต,หนอง
แคน  

นกัวจิยั นายประสพ  
จนัทรเ์กษ 
 

1. ศกึษาสถานการณ์ บรบิท ความเคลื่อนไหวของกลุม่
องคก์รสหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ที ่อ.ดอนตาลและในพืน้ที ่
จ.มกุดาหาร 
2. ทศันะคตแิละความเหน็ต่อการเชื่อมโยงเครอืขา่ยฯ และ
แลกเปลีย่นในประเดน็คุณคา่และความหมายของอุดมการณ์ 

8 สมัภาษณ์เชงิลกึแกนนําองคก์รชุมชน อ.คาํชะอ ี 23-ตค-48 
บา้นคาํชะอ ีต.คาํ
ชะอ ี

นกัวจิยั นายอุดมทรพัย ์
โฆสะษุ 

1. ศกึษาสถานการณ์ บรบิท ความเคลื่อนไหวของกลุม่
องคก์รสหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ที ่อ.ดอนตาลและในพืน้ที ่
จ.มกุดาหาร 
2. ทศันะคตแิละความเหน็ต่อการเชื่อมโยงเครอืขา่ยฯ และ
แลกเปลีย่นในประเดน็คุณคา่และความหมายของอุดมการณ์ 

9 สมัภาษณ์เชงิลกึแกนนําองคก์รชุมชน อ.หนอง
สงู 

24-ตค-48 
บา้นโคกกลาง ต.
หนองสงูใต ้

นกัวจิยั นายประกจิ  รปู
เหลีย่ม 

1. ศกึษาสถานการณ์ บรบิท ความเคลื่อนไหวของกลุม่
องคก์รสหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ที ่อ.ดอนตาลและในพืน้ที ่
จ.มกุดาหาร 
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อ.หนองสงู 2. ทศันะคตแิละความเหน็ต่อการเชื่อมโยงเครอืขา่ยฯ และ
แลกเปลีย่นในประเดน็คุณคา่และความหมายของอุดมการณ์ 

10 เวทสีรา้งความเขา้ใจกบัผูน้ํากลุม่องคก์รชุมชน
ในจงัหวดัมกุดาหาร 
กระบวนการ/วธิกีาร 
1.นกัวจิยัประสานผูน้ํากลุม่องคก์รทางโทรศพัท ์ 
และลงพืน้ทีไ่ปพดูคุยกบัแกนนําหลกั ๆ 2 คนที่
คดิวา่เป็นผูน้ําทีส่ามารถประสานกบัผูน้ําคนอื่น
ได ้ 
2.ใหผู้น้ําชาวบา้นทีเ่ป็นตวัหลกัประสานงานกบั
คนอื่น ๆ เพือ่พดูคุยและทาํความเขา้ใจต่อ 
โครงการวจิยั 
3.จดัการประชุมเพือ่พดูคุยความเป็นมาและปรบั
ความคาดหวงัต่อโครงการวจิยั 

15 ตุลาคม 2548  
ณ วดับา้นหวา้น
ใหญ่  ต.หวา้น
ใหญ่  อ.หวา้น
ใหญ่  จ.มกุดาหาร 

ทมีวจิยั  อาจารยใ์น
พืน้ที ่  ผูใ้หญ่บา้น 
สมาชกิ อบต. นายก 
อบต.ฯ บา้นหวา้น
ใหญ่ และผูน้ํา
ชาวบา้นทีเ่ป็นกลุม่
หลกั ๆ ทาํงานกบั
ชุมชน ใน 4 อาํเภอ 
คอื อ.หวา้นใหญ่  อ.
ดงหลวง อ.คาํชะอ ี 
อ.หนองสงู 

 จาํนวน 20 คน  1.เพือ่ชีแ้จงโครงการวจิยั  ถงึความเป็นมา วตัถุประสงค ์ 
ผลประโยชน์ทีชุ่มชนจะไดร้บัจากโครงการวจิยั 
2.ระดมแนวทางและความรว่มมอืในการทาํงานรว่มกนั 
ผลทีเ่กดิขึน้ 
1.ผูน้ําทีเ่ป็นบุคลหลกั ๆ ในการทาํงานเขา้ใจโครงการวจิยัถงึ 
เป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละกระบวนการวจิยั 
2.กลุม่ผูน้ํายนิดเีขา้รว่มโครงการวจิยัและพรอ้มทีจ่ะเป็นทมี
วจิยัในการประสานงานในระดบัพืน้ที ่ พรอ้มกบัเสนอแนว
ทางการทาํงานรว่มกนั  โดยนําแผนงานของกลุ่มองคก์รทีม่ ี
อยูเ่ดมิมาจดัทาํเป็นงานรว่ม  และเสนอใหท้มีวจิยัลงพืน้ที่
สนบัสนุนงานในระดบักลุม่กจิกรรม   

11 สมัภาษณ์เชงิลกึแกนนําองคก์รชุมชน อ. เมอืง
มกุดาหาร 

18-ตค-48 
ศนูยป์ระสานงาน
งาน สนง.สภา
พฒันาองคก์ร 
เครอืขา่ยชุมชน
มกุดาหาร 

นกัวจิยั นายสรุพร ชยั
ชาญ 

1. ศกึษาสถานการณ์ บรบิท ความเคลื่อนไหวของกลุม่
องคก์รสหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ที ่อ.ดอนตาลและในพืน้ที ่
จ.มกุดาหาร 
2. ทศันะคตแิละความเหน็ต่อการเชื่อมโยงเครอืขา่ยฯ และ
แลกเปลีย่นในประเดน็คุณคา่และความหมายของอุดมการณ์ 

12 เวทสีรา้งความเขา้ใจและกรอบการทาํงาน
รว่มกบัภาคคีวามรว่มมอืกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 
กระบวนการ/วธิกีาร 

21 ต.ค 48 ณ 
หอ้งประชุม
การศกึษานอก
โรงเรยีน จงัหวดั

1. ทมีวจิยั 2 คน 
2. ตวัแทนสภา
พฒันาเครอืขา่ยฯ 7 
คน 

จาํนวน 13 คน 1. เพือ่สรปุภาพรวมการดาํเนินกจิกรรมทีผ่า่นมาขององคก์ร
ภาคตี่าง ๆ 
2.เพือ่สรา้งความเขา้ใจใหต้รงกนัในกรอบการทาํงานระหวา่ง
ทมีวจิยัและองคก์รในพืน้ที ่



 66

1.ประสานกลุม่ผูน้ําหลกั ๆ และหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งในจงัหวดัมกุดาหารเขา้รว่มประชุม 
เพือ่ปรกึษาหารอืแนวทางการทาํงานรว่มกนั  
โดยใหต้วัแทนผูน้ําเป็นคนประสานกบัเครอืขา่ย 
2.ทมีวจิยัประสานหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

มกุดาหาร 3. เจา้หน้าที ่
สหกรณ์จงัหวดั 2 
คน 
4. ผอ. กศน. 
มกุดาหาร 
5. ตวัแทน พช. 
มกุดาหาร1คน 
 

ผลทีท่ีเ่กดิขึน้ 
1.หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบและเขา้ใจในทศิทางการ
ดาํเนินงานของทมีวจิยั และขอ้เสนอใหส้านต่อจากกจิกรรมที่
องคก์รภาคเีคยดาํเนินมาแลว้ 
2.ไดข้อ้สรปุของการดาํเนินกจิกรรมทีผ่า่นมาวา่ มอีงคก์รรฐั
หลายองคก์รทีใ่หก้ารสนบัสนุนกจิกรรมการรวมกลุม่ของ
ชุมชน แต่ไมส่ามารถประสานแผนกนัได ้ต่างคนต่างทาํ 

13 สมัภาษณ์เชงิลกึแกนนําองคก์รชุมชน อ,หวา้น
ใหญ่ 

24-ตค-48 
บา้นนิคมทหาร
ผา่นศกึ ต.ดงหม ู

นกัวจิยั นายนิรนัดร ์
อาจวชิยั 

1. ศกึษาสถานการณ์ บรบิท ความเคลื่อนไหวของกลุม่องค ์
กรสหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ที ่อ.ดอนตาลและในพืน้ที ่จ.
มกุดาหาร 
2. ทศันะคตแิละความเหน็ต่อการเชื่อมโยงเครอืขา่ยฯ และ
แลกเปลีย่นในประเดน็คุณคา่และความหมายของอุดมการณ์ 

14 ประชุมรว่มกบัสหกรณ์จงัหวดั 
กระบวนการ/วธิกีาร 
เน้นการปรกึษาหารอืและระดมความคดิเหน็ 
และรว่มวเิคราะหส์ถานการณ์กลุม่ องคก์รใน
จงัหวดัมกุดาหาร เบือ้งตน้ 

26 ต.ค 48 ณ 
หอ้งประชุม
สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัมกุดาหาร 

หวัหน้ากองสง่เสรมิ
สหกรณ์,นกัวชิาการ
สหกรณ์และทมีวจิยั 

จาํนวน7 คน 1.เพือ่สรปุ  ตดิตามและวางแผนการทาํงานรว่มกนัของทมี
วจิยั 
2.เพือ่รว่มวเิคราะหส์ถานการณ์กลุม่ องคก์ร 
ผลที่เกิดขึน้ 
1.เกดิการประสานแผนงานกบัสหกรณ์ ทมีวจิยัไดเ้ขา้รว่ม
ประชุมกบัชุมชมุนุมสหกรณ์จงัหวดัทุกเดอืน 
2.ทมีวจิยัรบัรูส้ถานการณ์ของสหกรณ์จดทะเบยีน ทีไ่มม่ี
ความสมัพนัธก์ารเชื่อมโยงทางธุรกจิ 

15 ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพิม่ทกัษะการทาํงาน   
และจดักระบวนการประชุมและระดมขอ้มลูจาก
องคก์รเครอืขา่ย 

27 ต.ค 48 ณ 
สาํนกังานสภา
พฒันาเครอืขา่ยฯ

ทมีวจิยั 3 คน 
ตวัแทนสภาฯ8คน 
สหกรณ์ 2 คน 

จาํนวน 15 คน 1.เพือ่เสรมิทกัษะในการจดักระบวนการกลุม่ 
2.เพือ่แบ่งบทบาทหน้าทีก่ารทาํงานในการจดักระบวนการ 
ผลที่เกิด     1.เกดิการเรยีนรูแ้ละเกดิทมีกระบวนการรว่มกนั
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มกุดาหาร สนง.กองทุนฟื้นฟูฯ 
2 คน 

ของภาคใีนพืน้ที ่   
               2.เกดิการแบง่บทบาทหน้าทีแ่ละการเตรยีมงาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

16 สมัภาษณ์เชงิลกึแกนนําองคก์รชุมชน อ.นิคมคาํ
สรอ้ย 

29-ตค-48บา้น
เกษตรสมบรูณ์ ต.
นิคมคาํสรอ้ย 

ทมีวจิยั ผูใ้หญ่ธวชั  1. ศกึษาสถานการณ์ บรบิท ความเคลื่อนไหวของกลุม่องค ์
กร สหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ที ่อ.ดอนตาลและในพืน้ที ่จ.
มกุดาหาร 
2. ทศันะคตแิละความเหน็ต่อการเชื่อมโยงเครอืขา่ยฯ และ
แลกเปลีย่นในประเดน็คุณคา่และความหมายของอุดมการณ์ 

17 เวทรีะดมแนวทางความรว่มมอืในการทาํงาน
รว่มกบัภาคคีวามรว่มมอืกบัเครอืขา่ยในจงัหวดั
มกุดาหาร 

31 ต.ค 48 ณ 
หอ้งประชุมศนูย์
การศกึษานอก
โรงเรยีน  

-ตวัแทน สนง.กอง
ทุนฟื้นฟู 
-ตวัแทนสภาพฒันา
เครอืขา่ยฯ 
-ทมีวจิยั 
ตวัแทนสหกรณ์
จงัหวดั 

จาํนวน 18 คน 1.เพือ่หารอืและวางกรอบการประสานงานระหวา่งภาคคีวาม
รว่มมอื 
2.เพือ่หาแนวทางในการประสานกจิกรรม คน งบประมาณ 
ผลที่เกิดขึน้   เกดิการประสานแผนงานระหวา่งทมีวจิยักบั 
สภาพฒันาเครอืขา่ยฯ กองทุนฟื้นฟูฯ ในระดบัพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
7 ตาํบล 

18 ทมีวจิยัพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหารไดม้กีารออก
หนงัสอืแนะนําตวั และขอเขา้ชีแ้จงความเป็นมา
ของโครงการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา
ขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร และ
ขอความอนุเคราะหข์อ้มลู สถติกิารขึน้ทะเบยีน
คนจน การกลัน่กรองและผลการแกไ้ขปญัหา
ความยากจนเบือ้งตน้ ต่อเลขานุการศนูย์
อาํนวยการต่อสูเ้พือ่เอาชนะความยากจนจงัหวดั
มกุดาหาร (ศตจ.มห.)  

4-พย-48 
ศาลากลางจงัหวดั 

นกัวจิยั  ชีแ้จงความเป็นมาของโครงการและประสานขอขอ้มลูการขึน้
ทะเบยีนคนจนสว่น ศตจ.มห. 
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19 ทมีวจิยัพืน้ทีม่กุดาหารไดอ้อกหนงัสอืแนะนําตวั 

และประสานความรว่มมอื ดา้นขอ้มลู และขอเขา้
รว่มสงัเกตการณ์ในการตรวจสอบฐานทะเบยีน
คนจน ของสาํนกังานกองทุนฟื้นฟูชวีติเกษตรกร
รายยอ่ยภาคอสีาน สาขา มกุดาหาร ทัง้ 7 
อาํเภอในพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร และสมัภาษณ์
เชงิลกึ ผูน้ํากลุ่มเกษตรกร ในบางพืน้ที ่เชน่ 
อาํเภอหวา้นใหญ่ อาํเภอหนองสงู อาํเภอนิคม
คาํสรอ้ย อาํเภอดงหลวงเป็นตน้ เกีย่วกบัทศันะ
และกระบวนการแกไ้ขปญัหาความยากจนใน
ระดบัพืน้ที ่

6-8 พ.ย.48 
ศาลากลางจงัหวดั 

นกัวจิยั  ชีแ้จงความเป็นมาของโครงการและประสานขอขอ้มลูการขึน้
ทะเบยีนคนจน สนง.กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร สาขา มกุดาหาร 
2.สมัภาษณ์กระบวนการการแกไ้ขและการไดร้บัการแกไ้ข
ปญัหาความยากจน 

20 เวทชีีแ้จงโครงการและจดัทาํกรอบแนวทางความ
รว่มมอืกบัสหกรณ์ทีจ่ดทะเบยีน 

10 พ.ย 48 ณ  
หอ้งประชุม ธาร
จนิดารสีอรท์ 

ตวัแทนสกรณ์ทีจ่ด
ทะเบยีน 9 สหกรณ์  
และทมีวจิยั 
ตวัแทนสหกรณ์
จงัหวดั 
วทิยากรแลกเปลีย่น
จากชมรมเครดติยู
เนี่ยนจงัหวดัสรุนิทร ์

จาํนวน
ผูเ้ขา้รว่ม  22 
คน  
ประกอบดว้ย 1.
สหกรณ์ตาํรวจ 
2.สหกรณ์ออม
ทรพัยค์รู
มกุดาหารจาํกดั 
3.สหกรณ์
โรงพยาบาล
มกุดาหารจาํกดั 
4.สหกรณ์หนอง

1.เพือ่ชีแ้จงกระบวนการทาํงานวจิยัและทศิทาง เป้าหมาย
ของการวจิยั 
2.แลกเปลีย่นเรื่องแนวคดิและหลกัการสหกรณ์ 
3.เพือ่ระดมกรอบแนวทางความรว่มมอืระหวา่งสหกรณ์ทีจ่ด
ทะเบยีน 
ผลทีเ่กดิ 
1.กลุม่เป้าหมายและผูเ้ขา้รว่มไดร้บัทราบกระบวนการวจิยั 
2.กลุม่เป้าหมายเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเรือ่งหลกัการ
และแนวคดิคุณคา่สหกรณ์ 
3.กลุม่เป้าหมายไดร้ะดมทศิทางและกรอบความรว่มมอืและ
คน้พบปญัหาและอุปสรรคของแนวทางความรว่มมอื เชน่ 
ปญัหาขอ้บงัคบั เกดิขอ้เสนอใหส้หกรณ์จงัหวดัเป็นเจา้ภาพ
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สงูจาํกดั 
5.สหกรณ์ทา่
วงัไฮ. 
6.ชุมนุม
สหกรณ์จงัหวดั
มกุดาหาร 
7.สหกรณ์
การเกษตรดง
หลวง 
8.สหกรณ์
การเกษตรหว้ย
บางทราย 

ในการแสวงความรว่มมอืเพือ่สรา้งเครอืขา่ยทางธุรกจิ ต่อ
ยอดจากเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีม่อียูเ่ดมิ 

21 ทมีวจิยัพืน้ทีม่กุดาหารไดอ้อกหนงัสอืแนะนําตวั 
ชีแ้จงความเป็นมาของโครงการวจิยัฯ และ
ประชุมรว่มกบัคณะทาํงานสภาพฒันาองคก์ร
และเครอืขา่ยชุมชนจงัหวดัมกุดาหาร เพือ่วาง
กรอบแนวทางความรว่มมอื แลกเปลีย่นขอ้มลู
และแลกเปลีย่นแนวทางในการพฒันาเครอืขา่ย
เชงิคุณคา่ 
 

11-พย-48  ผูเ้ขา้รว่ม11 คน 
-นกัวจิยั 
-คณะกรรมการ
สภาพฒันา
เครอืขา่ย 

1.วางกรอบความรว่มมอืในกระบวนการเรยีนรูด้า้น
อุดมการณ์และหลกัการสหกรณ์ 
2.ประสานแผนงานการเรยีนรูข้องผูน้ํากลุม่/องคก์ร 

22 ประชุมทมีวจิยัรว่มกบัภาคคีวามรว่มมอื 
 

12  พ.ย 48 ณ 
หอ้งประชุม สนง.
สหกรณ์จงัหวดั
มกุดาหาร 

ทมีวจิยั 
สหกรณ์จงัหวดั 
สนง.กองทุนฯ 
สภาพฒันาเครอืขา่ย

จาํนวน 14 คน เพือ่สรปุผลการดาํเนินงานและวางแผนการทาํงานรว่มกนั 
ผลทีเ่กดิ 
1.เกดิการสรา้งทมีวจิยัรว่มในระดบัพืน้ทีจ่าํนวน 14 คน 
2.เกดิการวางแผนและการประสานงานระหวา่ง 3 องคก์ร
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ฯ รว่มกบัทมีวจิยัอยา่งเป็นระบบ 
23 สมัภาษณ์เชงิลกึ 13-พย-48 

สนง.กองทุนฟื้นฟู 
สาขา มกุดาหาร 

ทมีวจิยั นายสานิตย ์
เชดิโคกศร ี
ผจก. 

1.แนวทางและกระบวนการการแกไ้ขปญัหาคนจน 
2.ประสานขอ้มลูการจดทะเบยีนคนจนในสว่นของกองทุนฯ 
3.ทศันะ 

24 ประชุมภาคคีวามรว่มมอืรว่มกบักลุม่องคก์ร   
เพือ่ระดมแนวความคดิต่อการทาํงานของ
โครงการและวางแผนการทาํงานรว่มกนั 

15 พ.ย 48 ณ 
สนง.สภาพฒันา
เครอืขา่ยฯ 

แกนนําสภาพฒันา
เครอืขา่ยฯ  และทมี
วจิยั 

จาํนวน 13 คน 1. เพือ่วเิคราะหส์ถานภาพกลุม่องคก์รทีไ่มจ่ดทะเบยีนและ
ระดมแผนงานในอนาคต 
ผลทีเ่กดิขึน้ 
1.เกดิขอ้มลูสถานภาพองคก์รภาคประชาชนและการ
ตรวจสอบขอ้มลู 
2.เกดิแผนในการพฒันาศกัยภาพผูน้ําในระดบัตําบลนํารอ่ง 

25 ประชุมรว่มกบัสภาเครอืขา่ยองคก์รประชาชน
จงัหวดัมกุดาหาร 
กระบวนการ/วธิกีาร 
1.ผูน้ํา(ทมีวจิยั)สภาเครอืขา่ยประสานกลุม่
ผูเ้ขา้รว่ม 
2.ทมีวจิยัเขา้รว่มประชุม  ระดมแนวทางการ
ทาํงาน  โดยนําแผนการดาํเนินงานโครงการวจิยั
และแผนการดาํเนินงานของสภาเครอืขา่ยมา
จดัทาํเป็นแผนงานรว่ม 

18 พ.ย 48 ณ 
สนง.สภาพฒันา
เครอืขา่ยฯ 

แกนนําสภาพฒันา
เครอืขา่ยฯ  และทมี
วจิยั 

จาํนวน 13 คน 1.เพือ่รา่งหลกัสตูรในการพฒันาศกัยภาพผูน้ํา โดยอาศยั
หลกัการและแนวคดิสหกรณ์ 
ผลทีเ่กดิขึน้  
2.เกดิหลกัสตูรและแผนงานการอบรมผูน้ํา 

26 สมัภาษณ์เชงิลกึแกนนําองคก์รชุมชน 21-พย-48 
บา้นคาํอาฮวน อ.
เมอืง 

นกัวจิยั นายมา่ย ชาลอื 1.แนวทางการหนุนเสรมิจากภาคคีวามรว่มมอื (พอช) 
2.การบรหิารและการจดัการสภาเครอืขา่ยพฒันาองคก์ร
ชุมชน 

27 ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่เตรยีมกระบวนการ
ประชุมเชื่อมรอ้ย 

28 พ.ย 48 ณ 
บา้น ประธานสภา

ทมีวจิยั ผูน้ําสภา
เครอืขา่ยองคก์ร

ทมีวจิยั ผูน้ํา
สภาเครอืขา่ย

1.เพือ่เชื่อมรอ้ยเครอืขา่ยความรว่มมอืในการทาํงานในระดบั
พืน้ที ่ 
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เครอืขา่ยในวนัที ่29 พ.ย 48  
กระบวนการ/วธิกีาร 
1.ทมีวจิยัประสานกลุม่ผูน้ําทัง้ทาง 
โทรศพัทแ์ละการลงพืน้ทีเ่พือ่พดูคุยกบัผูน้ําหลกั 
ๆ  
2.ประชุมเพือ่วางกระบวนการ  โดยปรบัความ
คาดหวงัและ  กาํหนดเป้าหมาย  วตัถุประสงค์
ของการจดัเวทเีชื่อมรอ้ยเครอืขา่ยในวนัที ่29  
พ.ย 48  
3.ระดมกระบวนการการจดัเวทเีชื่อมรอ้ย
เครอืขา่ยวา่จะใชก้ระบวนการอยา่งไร จงึจะให้
บรรลุเป้าหมาย  และเป็นตามวตัถุประสงค ์  
4.กาํหนดกรอบประเดน็ คาํถามทีจ่ะรว่ม
แลกเปลีย่นในกลุม่ยอ่ย  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูที่
ตรงกนั  
4.ตามกระบวนการทีจ่ดัเตรยีมรว่มกนั  ในทมี
วจิยัและกลุม่ผูน้ําแบง่หน้าทีร่บัผดิชอบ  เชน่  
วทิยากรตลอดทัง้วนั  วทิยากรประจาํกลุม่ยอ่ย   
ผูร้บัผดิชอบจบัประเดน็ในเวทแีละนําสนอกลุ่ม
ใหญ่    
5.นําประเดน็จากเวทรีว่มแลกเปลีย่นในเวทใีหญ่  
เพือ่จดัทาํขอ้เสนอแนวทางการทาํงานเพื่อเชื่อม
รอ้ยเครอืขา่ยเชงิคุณคา่ในพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร  

เครอืขา่ยองคก์ร
ประชาชนจงัหวดั
มกุดาหาร 

ประชาชนจงัหวดั
มกุดาหาร  
นกัวชิาการสหกรณ์
จงัหวดัมกุดา  
หวัหน้ากองสง่เสรมิ
สหกรณ์จงัหวดั
มกุดาหารและ
ประธานสหกรณ์
เครดติยเูนียนตําบล
โคกกระชายจงัหวดั
สรุนิทร ์

องคก์ร
ประชาชน
จงัหวดั
มกุดาหาร  
นกัวชิาการ
สหกรณ์จงัหวดั
มกุดาและ
หวัหน้ากอง
สง่เสรมิสหกรณ์
จงัหวดั
มกุดาหาร  รวม
จาํนวน  17 คน  

2.เพือ่กาํหนดกรอบและทศิทางการทาํงานรว่มกนักบักลุม่  
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง  
3.เพือ่ระดมกระบวนการทาํงานรว่มกนัของทมีวจิยั  
4.เพือ่สรา้งความเป็นเอกภาพของทมีวจิยั 
 
ผลทีเ่กดิขึน้  
1.ทมีวจิยัเขา้ใจและมคีวามเป็นเอกภาพในการทาํงาน 
รว่มกนั 
2.ทาํใหท้มีวจิยัมองเหน็กระบวนการ เป้าหมายและทศิทาง
ของการเชื่อรอ้ยเครอืขา่ยทีช่ดัเจนมากขึน้  
3.ทมีวจิยัเกดิการแลกเปลีย่นประสบการณ์การทาํงาน ใน
ระหวา่งของการระดมความคดิเหน็  พรอ้มกบัเป็นการพฒันา
ศกัยภาพของทมีทีเ่กดิจากการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 

28 เวทเีชื่อมรอ้ยเครอืขา่ยเชงิคุณค่า  ประธานกลุม่องคก์ร จาํนวน 1.เพือ่สรา้งความเขา้ใจรว่มต่อแนวทางการเชื่อมรอ้ย
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กระบวนการ/วธิกีาร 
1.หวัหน้าโครงการวจิยัชีแ้จงโครงการ ถงึความ
เป็นมา  วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  
กระบวนการวจิยั  และเปิดใหม้กีารแลกเปลีย่น
ซกัถามถงึโครงการวจิยั 
2.วทิยากรบรรยาย “เจตนารมยแ์ละคุณคา่ 
สหกรณ์” โดย นายวรีะพงษ์  คานงาม  ประธาน
สหกรณ์เครดติยเูนียนตาํบลโคกกระชายจงัหวดั
สรุนิทร ์  หวัหน้ากองสง่เสรมิสหกรณ์จงัหวดั
มกุดาหาร  หวัหน้ากองทุนฟื้นฟูจงัหวดั
มกุดาหารและประธานสภาเครอืขา่ยองคก์ร
ชุมชนจงัหวดัมกุดาหาร   
3.เปิดใหม้กีารแลกเปลีย่น  
4.แบง่กลุม่ยอ่ย  ตามกลุม่อาํเภอเพือ่ระดมขอ้มลู
เกีย่วกบัสถานภาพการดาํเนินงานของกลุม่
องคก์ร  สหกรณ์ และเกดิการแลกเปลีย่นแนว
ทางการทาํงานรว่มกนั 
5.หลงัการระดมขอ้มลูและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์เรยีนรู ้  ใหแ้ต่ละกลุม่คดัเลอืก
ตวัแทนกลุม่ 1 คน เพือ่อยูป่ระจาํกลุม่คอย
อธบิายผลการพดูคุยใหก้บักลุม่อื่นทีจ่ะ
หมนุเวยีนเขา้มาแลกเปลีย่น     
6.หมนุเวยีนพดูคุยและแลกเปลีย่นในกลุม่ยอ่ย
แต่ละฐาน 

29 พ.ย 48 ณ 
โรงแรมมกุดาหาร
แกรนดโ์ฮเตล็ 

ประชาชน  ซึง่
ประกอบไปดว้ย  
อาจารยท์ีส่อน
นกัเรยีนในชุมชน  
ผูใ้หญ่บา้น  สมาชกิ
องคก์ารบรหิารสว่น
ตาํบล  และ
ผูท้รงคุณวฒุจิาํนวน 
93 องคก์ร  และ
ประธาน หรอื
ผูจ้ดัการสหกรณ์  
จาํนวน  9  สหกรณ์ 
ปลดัจงัหวดัเป็น
ประธานการเปิดเวที
แทนผูว้า่ราชการ
จงัหวดัมกุดาหาร 

ผูเ้ขา้รว่ม  182  
คน  จากกลุม่
องคก์ร
ประชาชน 182 
องคก์รและ
ตวัแทนสหกรณ์
ทีจ่ดทะเบยีน 
จาํนวน 9 
สหกรณ์  

เครอืขา่ยภายใตโ้ครงการวจิยั 
2.เพือ่สรา้งความเขา้ใจและการตระหนกัถงึคุณคา่การ
รวมกลุม่  ทัง้ในลกัษณะของการรวมกลุม่ทีเ่ป็นองคก์ร
ประชาชน  และสหกรณ์ทีจ่ดทะเบยีน ถกูตอ้งตามกฎหมาย
สหกรณ์ 
3.เพือ่ใหก้ลุม่องคก์รประชาชน  สหกรณ์และกลุ่มกจิกรรมที่
ดาํเนินงานอยูใ่นจงัหวดัมกุดาหารไดพ้บปะพดูคุยซึง่กนัและ
กนั 
4.เพือ่ใหเ้กดิการรบัรูส้ถานการณ์การดาํเนินงานของกลุม่
องคก์ร  สหกรณ์ 
5.เพือ่เกดิแนวทางการเชื่อมโยงเครอืขา่ยการทาํงานและ
เครอืขา่ยธุรกจิรว่มกนั 
ผลทีเ่กดิขึน้ 
1.ผลทีเ่กดิขึน้ต่อกลุม่เป้าหมาย 
1.1.กลุม่ผูเ้ขา้รว่มรบัรูข้อ้มลูการกระจายตวัของกลุม่องคก์ร
ประชาชนและสหกรณ์ทีจ่ดทะเบยีน  มกีารกระจายอยูอ่ยา่ง
มากมาย  แต่ในทางปฏบิตัขิาดการรบัรูข้อ้มลู  ไมม่กีารเชื่อม
รอ้ยการทาํงาน และขาดการหนุนเสรมิซึง่กนัและกนั ทัง้ ๆที่
กลุม่องคก์รและสหกรณ์ทาํงานคลา้ยกนั  
1.2 กลุม่ผูเ้ขา้รว่มเขา้ใจถงึเจตนารมณ์ คุณคา่การรวมกลุม่
และการทาํงานของสหกรณ์  เป้าหมายคอืการชว่ยเหลอื และ
แกไ้ขปญัหาสมาชกิ  ใหส้มาชกิมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้  โดยยดึ
หลกัความเทา่เทยีมและสทิธทิีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรมและกจิการ
ของกลุม่องคก์ร 
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7.ทมีวจิยัทีร่บัผดิชอบจบัประเดน็  ทาํการจบั
ประเดน็และนําเสนอใน 
เวทใีหญ่  และเปิดใหม้กีารระดมความคดิเหน็  
ตรวจสอบขอ้มลู 
8.จากขอ้เสนอในกลุม่ยอ่ย และนําเสนอในกลุม่
ใหญ่  นําสูก่ารระดมวางแผนการทาํงานรว่มของ
การสรา้งเครอืขา่ย 

2.ผลทีเ่กดิขึน้กบัทมีวจิยั 
2.1 ทมีวจิยัเกดิทกัษะการทาํงาน 
2.2เกดิทมีวจิยัและภาคคีามรว่มมอืในการ 
ทาํงาน 
2.3ทมีวจิยัเหน็แนวทางการเชื่อมโยงเครอืขา่ยทีช่ดัเจนมาก  
3.เกดิแนวทางการทาํงานรว่มกนัในการทีจ่ะเชื่อมโยง
เครอืขา่ยความรว่มมอื 

29 ประชุมทมีวจิยั  สรปุผลการประชุมวนัที ่29 พ.ย 
48  
กระบวนการ/วธิกีาร 
1.ประเมนิผลการจดัประชุม  โดยใหทุ้กคนได้
แสดงความคดิเหน็  ถงึการบรรลุเป้าหมาย   
กระบวนการทีใ่ช ้กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้รว่มเวท ี
2.ประเมนิกลุม่เป้าหมาย และระดมความคดิเหน็ 
“เครอืขา่ยเชงิคุณคา่ทีต่อ้งการใหเ้กดิในพืน้
จงัหวดัมกุดาหาร”  

7 ธ.ค 48 ณ บา้น 
ประธานเครอืขา่ย
องคก์รชุมชน
จงัหวดัมกุดาหาร 

ทมีวจิยั 
ตวัแทนสหกรณ์ 2 
ทา่น  
และตวัแทนสภา
เครอืขา่ยองคก์ร
ชุมชนจงัหวดั
มกุดาหาร 

 จาํนวน 10  
คน  

1.เพือ่สรปุผลการประชุม 
2.เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาทมีวจิยัในการทาํงานรว่มกนั 
3.เพือ่ระดมความคดิเหน็ต่อแนวทางการเชื่อมรอ้ยเครอืขา่ย
ในระยะที ่2 ของโครงการวจิยั 
 
ผลทีเ่กดิขึน้ 
1.ทมีวจิยัเกดิทกัษะการวเิคราะห ์และเขา้ใจกระบวนการใน
การประชุม  นําไปสกูารสรปุบทเรยีนการดาํเนินงานของทมี 
2.ไดแ้นวทางการทาํงานรว่มของทมีวจิยัในระยะที ่2  
พรอ้มกบัการกาํหนดเป้าหมายการวจิยัในระยะที ่2 ใหช้ดัเจน 
3.ทมีวจิยักาํหนดเป้าหมายในการสรา้งเครอืขา่ยนํารอ่ง  โดย
มองความพรอ้มไปที ่ 3 ประเดน็  คอื ยางพารา เกษตร
อนิทรยีแ์ละประเดน็ไหมฝ้าย 

3o ประชุมนําเสนอรายงานความกา้วหน้า ครัง้ที ่1 22-23/ธค 
/48 มหาวทิยาลยั
เกษตร 
ศาสตร ์กทม. 

ทมีวจิยั  1) นําเสนอรายงานผลการดาํเนินงาน และขอ้คดิเหน็
เกีย่วกบัการดาํเนินงาน 

2) รบัฟงัขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรปัรงุขบวนการ
ดาํเนินงานใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมาย 
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ระยะที่ 2 
31 ประชุมยอ่ยระดบัพืน้ที ่ แนวทางการพฒันาเครอื

ยาง สนง.สกก.หนองสงู จาํนวนคน 7 คน 
19- มค-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยัและ

ตวัแทนสหกรณ์
ทีร่ว่ม
โครงการวจิยั 
สก.หนองสงู 7 
คน  

1)เพือ่เตรยีมกรอบและประเดน็การเชื่อมโยงเครอืขา่ย
ยางพาราในระดบัพืน้ที ่
 ผลทีเ่กดิขึน้   ผูน้ํา สกก.หนองสงูและทมีวจิยัเหน็แนวทาง
และเขา้ใจรว่มกนัเกีย่วกบัแนวทางการเชื่อมโยงเครอืขา่ยยา
พารา  ตลอดจนเกดิการแบง่ภารกจิในการประสาน
กลุม่เป้าหมายทีจ่ะเขา้รว่มเวท ี

32  ประชุมยอ่ยระดบัพืน้ที ่สรา้งความเขา้ใจต่อแนว
ทางการพฒันาเครอืยางสนง.สกก.นิคมฯ จาํนวน
คน 6 คน 

23-มค-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยัและ
ตวัแทนสหกรณ์
ทีร่ว่ม
โครงการวจิยั 
สกก.นิคมฯ 6 
คน 

1)เพือ่เตรยีมกรอบและประเดน็การเชื่อมโยงเครอืขา่ย
ยางพาราในระดบัพืน้ที ่
 ผลทีเ่กดิขึน้   ผูน้ํา สกก.นิคมฯและทมีวจิยัเหน็แนวทางและ
เขา้ใจรว่มกนัเกีย่วกบัแนวทางการเชื่อมโยงเครอืขา่ย
ยางพารา  ตลอดจนเกดิการแบง่ภารกจิในการประสาน
กลุม่เป้าหมายทีจ่ะเขา้รว่มเวท ี

33 ประชุมยอ่ยระดบัพืน้ที ่ รว่มกบั  ชุมนุมสหกรณ์
มกุฯ ถงึแนวทางการพฒันาเครอืยาง  

30-มค-49 ทมีวจิยั  ทมีวจิยัและ
ตวัแทนชุมนุม 
สหกรณ์ทีร่ว่ม
โครงการวจิยั 
จาํนวนคน 5 

1)เพือ่เตรยีมกรอบและประเดน็การเชื่อมโยงเครอืขา่ย
ยางพาราในระดบัพืน้ที ่
 ผลทีเ่กดิขึน้   ผูน้ํา สกก.นิคมฯและทมีวจิยัเหน็แนวทางและ
เขา้ใจรว่มกนัเกีย่วกบัแนวทางการเชื่อมโยงเครอืขา่ยยาพารา  
ตลอดจนเกดิการแบง่ภารกจิในการประสานกลุ่มเป้าหมายที่
จะเขา้รว่มเวท ี

34 ประชุมทมีวจิยั 4คน 2-กพ-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั เพือ่ตดิตามและวางแผนการทาํงานรว่มกนัของทมีวจิยั 
 ผลทีเ่กดิขึน้  ทมีวจิยัเกดิการสรุปบทเรยีนของการ
ประสานงานในระดบัพืน้ทีแ่ละประเมนิสถานการณ์การทาํงาน
รว่มกบัสหกรณ์ทีเ่ขา้รว่มโครงการวจิยั  พรอ้มกบัการวาง
แผนการทาํงานรว่มกนัต่อไป 
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35 เขา้รว่มการประชุมเชงิปฏบิตักิาร การจดัการ
ความรู ้

6-7กพ-49 
โรงแรมแก่นอนิทร์
จงัหวดัขอนแก่น 

ทมีวจิยั ทมีวจิยั 2 คน  เกดิการเรยีนรูแ้ละมกีระบวนการทาํงานรว่มกบั
กลุม่เป้าหมายทีช่ดัเจนยิง่ขึน้จากประสบการณ์เดมิ 

36 ประชุมกลุม่ไหมฝ้าย หนองสงู 13 คน 14-กพ-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั 
ผูจ้ดัการ
สหกรณ์
การเกษตร
หนองสงู 

เพือ่ตดิตามและสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางการทาํงาน
ของเครอืขา่ยไหมฝ้ายภายใตห้ลกัการทาํงานของสหกรณ์ 
ผลทีเ่กดิขึน้ (1) สหกรณ์และทมีวจิยัสามารถตดิตามและรบัรู้
ขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิจากสมาชกิกลุม่  เครอืขา่ยไหมฝ้าย 
(2)ผูเ้ขา้รว่มเกดิการตระหนกัรว่มกนัในการทาํงานภายใต้
อุดมการณ์และการทาํงานของสหกรณ์ 

37 ทมีวจิยัพืน้ทีม่กุดาหารไดอ้อกหนงัสอืขอความ
อนุเคราะหข์อ้มลูความคบืหน้า และตดิตามผล
การแกไ้ขปญัหา รปูธรรมของการแกไ้ขปญัหา
ความยากจน ต่อเลขานุการศนูยอ์าํนวยการต่อสู้
เพือ่เอาชนะความยากจนจงัหวดัมกุดาหาร 
(ศตจ.มห.)  เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการ
สงัเคราะหแ์ละวเิคราะหจ์ากสว่นงานอื่น ๆ 

16-กพ-48 ทมีวจิยั ทมีวจิยั ทมีวจิยัไดข้อ้มลูความคบืหน้า และตดิตามผลการแกไ้ข
ปญัหา รปูธรรมของการแกไ้ขปญัหาความยากจน จาก
เลขานุการศนูยอ์าํนวยการต่อสูเ้พือ่เอาชนะความยากจน
จงัหวดัมกุดาหาร (ศตจ.มห.)  เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบใน
การสงัเคราะหแ์ละวเิคราะหจ์ากสว่นงานอื่น ๆ 

38 ประชุมทมีวจิยั สนง.สกจ.มห. 6 คน 17-กพ-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั ประชุมทมีวจิยัเพือ่ตดิตามผลการดาํเนินงานเกีย่วกบัการ
ประสานขอขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้และผลการลงพืน้ที ่

 ทมีวจิยัพืน้ทีม่กุดาหารไดจ้ดัเวทสีงัเคราะหก์าร
ขึน้ทะเบยีนคนจนกบัสหกรณ์ทีเ่ขา้รว่มเรยีนรู้
และพฒันาเครอืขา่ยยางพารามุกดาหาร จาํนวน 
9 สหกรณ์ และตดิตามการแกไ้ขปญัหาความ
ยากจนในระดบัพืน้ที ่ 7 อาํเภอทีส่หกรณ์แต่ละ
แหง่ตัง้อยู ่ 
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39 ประชุมยอ่ยในระดบัพืน้ทีเ่พือ่แนวทางการ
เชื่อมโยงเครอืขา่ย “การพฒันาธุรกจิโรงฆา่สตัว”์  
ณ สกก.หนองสงู  

22 -กพ-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยัและผูน้ํา
สหกรณ์หนอง
สงูจาํนวน  9 
คน  

1.เพือ่วเิคราะหแ์นวทางและความเป็นไปไดข้องการเชื่อมโยง
ธุรกจิโรงฆา่สตัว ์  โดยมสีหกรณ์หนองสงูเป็นแกนกลางใน
การทีจ่ะเชื่อมกบัสหกรณ์อื่นทีม่ธีุรกจิเดยีวกนั 
ผลทีเ่กดิขึน้   ผูน้ําสหกรณ์หนองสงูและทมีวจิยัไดเ้กดิการ
วเิคราะหก์รอบแนวทางในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยพฒันาธุรกจิ
โรงฆา่สตัวอ์ยา่งรอบดา้น  

4o ประชุมหารอื การเชื่อมรอ้ยเครอืขา่ยไหมฝ้าย  27-กพ-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยัและผูน้ํา
สหกรณ์หนอง
สงูจาํนวน  9 
คน  

 

41 ประชุมทมีวจิยัวางแผนเตรยีมเวทวีนัที1่0 
จาํนวน5คน  สนง.สกก.มห  

6-มคี-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั 1.เพือ่รวบรวมและประมวลขอ้มลูเกีย่วกบัสถานการณ์การ
ผลติยางพาราเบือ้งตน้ในจงัหวดัมกุดาหารรว่มกนั 
2.จากฐานขอ้มลูและสถานการณ์ในพืน้ที ่  ไดร้ว่มกนักาํหนด
เป้าหมาย วธิกีาร และกลุม่เป้าหมายทีจ่ะเขา้รว่ม  เวท ี  และ
แบง่บทบาทภารกจิในการประสานงานและสิง่ทีแ่ต่ละคนตอ้ง
รบัผดิชอบ 
ผลที่เกิดขึน้   ทมีวจิยั ผูน้ําสหกรณ์และเจา้หน้าทีส่หกรณ์
จงัหวดัเหน็เป้าหมายและวธิกีารทาํงานทีช่ดัเจนรว่มกนั  เกดิ
การแบง่งานและรบัผดิชอบรว่มกนั 

42 ประชุมจดัทาํเอกสารประกอบการประชุม 3 คน  7-มคี-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั รวบรวมขอ้มลูทีแ่ต่ละคนไดไ้ปประสานขอขอ้มลูจาก
หน่วยงานต่าง ๆ แลว้นํามาสงัเคราะหป์ระมวลรว่มกนั  เพือ่
จดัทาํเอกสารประกอบการวเิคราะหก์ารสรา้งเครอืขา่ย
ยางพารา 

43 ประชุมตดิตาม ประสานงาน  9-มคี-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั เพือ่ตดิตามผลการประสานงานของทมีวจิยั 
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ผลที่เกิดขึน้  ทมีวจิยัไดก้ระบวนการและเป้าหมายของการ
จดักจิกรรมทีช่ดัเจนรว่มกนั  ภายใตก้ลุม่เป้าหมายทีจ่ะเขา้
รว่มซึง่ทมีวจิยัทราบลว่งหน้าวา่มตีวัแทนจากสหกรณ์ไหน
บา้งทีจ่ะเขา้รว่มเวท ี และรว่มกนักาํหนดเป้าหมายวา่ตอ้งการ
อะไร  แคไ่หนจากผูเ้ขา้รว่มดงักลา่ว 

44 เวทวีเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องเครอืขา่ย
ยางพารา  ณ ศาลากลาง มห. 35 คน  

10-มคี-49 ณ สา
ลากลางจงัหวดัมกุ
ฯ  

ตวัแทนจากทมีวจิยั
กลาง  ผูเ้ชีย่วชาญ  
วรรณะ และตวัแทน
หน่วยงานราชการ
จาํนวน 5  
หน่วยงาน เชน่  
-การคา้ภายใน
จงัหวดัมกุดาหาร 
-อุตสาหกรรม
จงัหวดัมกุดาหาร 
-สหกรณ์จงัหวดั 
-สกย.มกุดาหาร 
หอการคา้จงัหวดั 

ผูเ้ขา้รว่ม
จาํนวน 35 คน  

1.เพือ่ระดมขอ้มลูและแนวทางความรว่มมอืจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.เพือ่รบัทราบแนวนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง  ซึง่จะมผีลต่อการเชื่อมโยงเครอืขา่ยยางพาราใน
จงัหวดัมกุดาหาร 
3.เพือ่วางแผนการทาํงานรว่มกนัของสหกรณ์ทีจ่ะเชื่อมโยง
เครอืขา่ยยางงพารา 
ผลที่เกิดขึน้    
1.รบัรูว้สิยัทศัน์  กรอบแนวคดิ ทศิทางการพฒันายางพารา
ในพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหารของแต่ละสว่นทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้ง 
2.เกดิการแลกเปลีย่นขอ้มลู  แผนงานสถานการณ์ของ
หน่วยงานต่างๆ 
3.ตวัแทนสหกรณ์เหน็ภาพรวมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
ทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัเกษตรกรทีช่ดัเจนมากขึน้ 
4.กลุม่เกษตรกรและตวัแทนสหกรณ์ทีเ่ขา้รว่มเวทตีกลง
รว่มกนัจาํนวน 7 สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร 2 กลุม่ทีจ่ะ
เชื่อมโยงธุรกจิยางพารา  และกาํหนดแผนในการประชุมและ
พดูคุยต่อในครัง้ต่อไป 

45 ประชุมสรปุเวทวีนัที ่ 10 ม.ีค 49 ณ สงน.ส 11-ม-ี49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั จาํนวน สรปุกระบวนการและประเดน็จากการระดมในเวท ี  ซึง่ทมี
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หกรณ์จงัหวดั 4 คน  วจิยัสามารถนํามาวางแผนในการทาํงานและสรา้งการมี
สว่นรวมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  

46  ทมีวจิยัประชุมเตรยีม ประสานเวทวีนัที1่7มคี-
49  

13-มคี-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั จาํนวน 
4 คน  

ประชุมเพือ่ประเมนิสถานการณ์กลุม่  องคก์รและสหกรณ์ทีจ่ะ
เขา้รว่มและกาํหนดกระบวนการ เป้าหมาย คนรบัผดิชอบใน
การจดัเวท ี 

47 เวทเีชื่อมรอ้ยเครอืขา่ยยางพารา ณ ธารจนิดารี
สอรท์ 23คน 

17-มคี-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยัและ
ผูจ้ดัการ 
ประธาน 
สหกรณ์และ
กลุม่เกษตรกร 

1.เพือ่วเิคราะหศ์กัยภาพการผลติยางพาราในพืน้ทีส่หกรณ์
และตดิตามสถานการณ์ตลาดยางพารารว่มกนั 
2.เพือ่ตดิตามและสาํรวจภาวะการผลติยางพาราในพืน้ที่
จงัหวดั 
3.เพือ่ระดมแนวทางการพฒันาเครอืขา่ยยางพารารว่มกนั  
ถงึภารกจิงาน  รปูแบบของเครอืขา่ย  
ผลที่เกิดขึน้   รบัทราบขอ้มลูฐานการผลติยางพาราในพืน้ที่
จงัหวดัมกุดาหาร วา่ผลติอยูท่ีอ่ําเภอไหน  กีไ่ร ่  ปรมิาณยาง
มเีทา่ไร และปญัหาทีเ่กษตรกรกาํลงัเผชญิอยู ่

48 เวทวีเิคราะหศ์กัยภาพ สถานการณ์ณ์ยางพารา 
ณ ธารจนิดารสีอรท์ 23 คน 

20-มคี-49   1.เพือ่วางกรอบแนวทางการทาํงานรว่มกนั  โดยการทบทวน
บทเรยีนการเชื่อมโยงเครอืขา่ย สกย.ทีเ่ขา้ไปสนบัสนุนทีผ่า่น
มา  เพือ่เป็นบทเรยีน  และหาแนวทางการเชื่อมโยงเครอืขา่ย
ในระดบัจงัหวดั ใหค้รอบคลุมฐานสมาชกิของสหกรณ์และ
กลุม่เกษตรกรทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
ผลที่เกิดขึน้   เหน็บทเรยีนการทาํงานของเครอืขา่ย สกย. 
วา่เป็นการทาํงานเฉพาะกลุม่ มพีืน้ทีจ่าํกดัไมค่รอบคลุม ไม่
ตอบสนองเครอืขา่ยพนัธมติรในระดบัจงัหวดั  ซึง่นํามา
วเิคราะหแ์นวทางและรปูแบบการเชื่อโยงเครอืขา่ยยางพารา
ในอนาคต 
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49 ประชุมสรปุเวทวีเิคราะห ์ สนง.สกจ.มห 21-มคี-49  ทมีวจิยั ทมีวจิยั สรปุกระบวนการและประเมนิสถานการณ์การเชื่อมโยง
เครอืขา่ยและวางแผนการประสานต่อ 

5o ประชุมยอ่ยระดบัพืน้ทีร่ว่มกบั สกก.สกย.นิคมฯ 
8 คน 

22-มคี-49 นกัวจิยัในระดบัพืน้ที ่ นกัวจิยัในระดบั
พืน้ทีป่ระธาน
สหกรณ์ สกก.
สกย.นิคมฯ 

เพือ่ประชุมหารอืกบักรรมการ สกก.สกย.นิคมฯ เกีย่วกบั
แนวทางการเชื่อมโยงเครอืขา่ยระดบัจงัหวดั  วา่การทาํงาน
ของเครอืขา่ยน่าจะเชื่อมโยงกนัอยา่งไร  เพือ่เป็นการเอือ้
ประโยชน์ของทุกฝา่ย  (เพราะพืน้ทีน่ิคมฯเป็นพืน้ทีท่ีม่ ี
ผลผลติยางพารามากทีส่ดุ) 
ผลทีเ่กดิขึน้  สกก.สกย.นิคมฯ มองเหน็ความสาํคญัของการ
เชื่อมโยงเครอืขา่ยระดบัจงัหวดั  และยนิดทีีจ่ะเขา้รว่ม
โครงการ 

51 ประชุมทมีวจิยั 6  คน ณ สนง.สกจ.มห. 29-มคี-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั 6 คน  เพือ่ประชุมสรปุผลการทาํงานทีผ่า่นมาและวางแผนการ
ทาํงานรว่มกนั 

52 ประชุมรว่มกบัทมีงานประสานงานกลาง 
1.การรายงานผลการทาํงานของทมีงานในพืน้ที ่
2.การแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ และรบัฟงั
ขอ้เสนอแนะแนวทางในการทาํงาน 

1/4/49 
ณ จงัหวดั
อุบลราชธานี 

  1.รายงานผลการทาํงานในชว่งทีผ่า่นมา 
2.ขอ้คดิเหน็ และเสนอแนะจากทมีประสานงานกลาง 

53 ประชุมเตรยีมเวทวีนัที5่ สนง.สกจ.มห.4คน 2-เมย-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั ประชุมเตรยีมเนื้อหาและกระบวนการประชุมของทมีวจิยั 
54 เวทวีเิคราะหแ์ละพฒันากลไกการพฒันา

เครอืขา่ยยาง ณ สนง.สกก.หนองสงู 25 คน 
5-เมย-49 ทมีวจิยั การคา้ภายใน

จงัหวดั
มกุดาหาร ทมี
วจิยั ผูจ้ดัการ
และตวัแทน
สหกรณ์  

1.เพือ่ตดิตามนโยบายการพฒันายางพาราในพืน้ทีจ่งัหวดั
มกุดาหารโดยมกีารคา้ภายในจงัหวดัรว่มแลกเปลีย่นขอ้มลู 
2.วเิคราะหท์ศิทางการพฒันายางพาราภายใตส้ถานการณ์
ทางเศรษฐกจิของนายกรฐัทกัษณิ  ชนิวฒัน์ 
3.เพือ่วางกลไกการประสานงานของเครอืขา่ยยางพารา 
ผลที่เกิดขึน้   
เกดิคณะทาํงานในการยกรา่งระเบยีบและศกึษาแนวทางการ
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เชื่อมโยงเครอืขา่ยางพาราในระดบัจงัหวดั 
55 ประชุมสรปุการประชุมวนัที ่ 5 สนง.สกจ.มห. 

 4 คน 
6-เมย-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยัและ

ผูจ้ดัการ สกก.
หนองสงู 
จาํนวน 5 คน  

ประเมนิและปจัจยัความสาํเรจ็ของความเป็นไปไดใ้นการ
เชื่อมโยงเครอืขา่ยและวางแผนการทาํงาน 

56 ประชุมการวเิคราะหต์ลาดประมลูยาง สกก.นิคม
ฯ 23 คน 

16-เมย-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั  
ประธานและ
ผูจ้ดัการ
สหกรณ์หนอง
สงู จาํนวน 23 
คน 

1.เพือ่วเิคราะหจ์ุดอ่อนและจุดเขง็ของตลาดการประมลูราคา
ยางของ 3 ตลาด ในพืน้ทีจ่งัหวดั 
2.เพือ่ระดมแนวทางการเชื่อมรอ้ยเครอืขา่ย และสรา้งความ
สามคัคใีหเ้กดิขึน้ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ทีมุ่ง่เน้นการ
หนุนชว่ยสมาชกิอยา่งแทจ้รงิ 
ผลที่เกิดขึน้   เกดิแผนความรว่มมอืของ 3 ตลาดประมลูยาง
และแผนการจดัการตลาดยางรว่มกนัของสกรณ์ทีเ่ขา้รว่ม
โครงการวจิยั 

57 เวทจีดัทาํรา่งระเบยีบขอ้บงัคบัของเครอืขา่ย
ยางพารา ณ ชุมนุมสกก.มห. จาํนวน 23 คน 

19-เมย-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั  และ
ผูจ้ดัการ
สหกรณ์ทีเ่ขา้
รว่มโครงกากร 
จาํนวน 23 คน  

เพือ่จดัทาํรา่งขอ้บงัคบัเครอืขา่ยธุรกจิยางพาราจงัหวดั
มกุดาหาร 
ผลที่เกิดขึน้   ไดย้กรา่งระเบยีบขอ้บงัคบัเครอืขา่ยธุรกจิ
ยางพาราจงัหวดัมกุดาหาร และมมีตริว่มกนัในการทีจ่ะ
กาํหนดเอาชุมนุมสหกรณ์มกุดาหารเป็นสถานทีท่าํการชว่ง
คราว 

58 ประชุมวางแผนการจดัการเครอืขา่ยยาง ณ 
ชุมนุมสกก.มห. จาํนวน 23 คน 

21-เมย-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั  และ
ผูจ้ดัการ
สหกรณ์ทีเ่ขา้
รว่มโครงการ 
จาํนวน 23 คน  

เพือ่วางแผนการบรหิารจดัการเครอืขา่ย ฯ   
ผลที่เกิดขึน้  เกดิการแบง่ภารกจิงานใหแ้ต่ละสหกรณ์รบัผดิ
รว่มกนั  โดยมชีุมนุมสหกรณ์การเกษตรเป็นเลขานุการ   
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59 ประชุมสรปุทมีวจิยั  22-เมย-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั  5 คน ประชุมสรปุเวททีีผ่า่นมา  พบวา่ ผูน้ําสหกรณ์มคีวามรูแ้ละ
ความสามารถ ประสบการณ์ในการทาํงานดมีาก ในเรือ่งของ
การบรหิารจดัการ ซึง่ทมีวจิยัเป็นเพยีงผูจ้ดักระบวนการและ
เป็นผูเ้อือ้โอกาสใหทุ้กคนไดน้ําเสนอแนวคดิไดอ้ยา่งอสิระ 
ทุกคนมสีทิธิอ์ยา่งเทา่เทยีม ในการเสนอความคดิ  และทุก
ความคดิเหน็เป็นสิง่ทีด่ ี โดยทีผ่า่นมาการประชุมจะใช้
กระบวนการ AIC 

6o ประชุมยอ่ยระดบัพืน้ที ่ เตรยีมจดักระบวนการ
เรยีนรูร้ว่มกบัเครอืขา่ยฯ  

23-เมย-49 ณ  
สกก.สกย.นิคมฯ 

ทมีวจิยั ทมีวจิยัและ
ตวัแทน สกก.
สกย.นิคม  6 
คน 

เพือ่หารอืแนวทางการแลกเปลีย่นประสบการณ์การจดัทาํ
ตลาดยางพารารว่มกบัเครอืขา่ยในฐานทีเ่ป็น สหกรณ์ทีม่ ี
ประสบการณ์ในการจดัการตลาดยางพารา   

61 สนบัสนุนกจิกรรมการเชื่อมรอ้ยเครอืขา่ย
ยางพาราดงหลวง สกก.ชช.ดงหลวง 23 คน 

26-เมย-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยัและ
นกัวชิาการ
สหกรณ์จงัหวดั 

1.เพือ่วเิคราะหศ์กัยภาพสหกรณ์ในระดบัพืน้ที ่
2.เพือ่สรา้งความเขา้ใจต่อแนวทางการเชื่อมโยงเครอืขา่ยเชงิ
คุณคา่  กบัสหกรณ์การเกษตรชุมชนดงหลวง  
ผลที่เกิดขึน้  
1.การพดูคุยถงึคุณคา่ ความจาํเป็นของขบวนเชื่อมโยง
เครอืขา่ย ถอืเป็นการตอกยํ้าทางอุดมการณ์ของสหกรณ์ที ่
สกก.ชช.ดงหลวงไดร้ว่มแลกเปลีย่นและเขา้ใจคุณคา่ของ
เครอืขา่ยเพิม่มากขึน้ 
2.สกก.ชช.ดงหลวง เขา้ใจและตดิตามความคบืหน้าการ
ทาํงานของสหกรณ์อื่นทีเ่ขา้รว่มกระบวนการวจิยัและยนิดทีี่
จะเป็นเครอืขา่ยรว่มกนั 

62 
 

ประชุมแนวทางการเชื่อมรอ้ยเครอืขา่ยโรงรม
ยางพารา   

30-เมย -49 ณ 
สกก.หนองสงู 

ทมีวจิยั ทมีวจิยัและ
ตวัแทนสหกรณ์ 

1.เพือ่จดัทาํกรอบความรว่มมอืในการจดัทาํธุรกจิโรงรม
ยางพารา 
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17 สหกรณ์ 
รวม 23 คน 

ผลที่เกิดขึน้  
สหกรณ์ทีเ่ขา้รว่มโครงการตดัสนิใจเขา้รว่มทาํธุรกจิโรงรม
รว่มกบั สกก.หนองสงู  โดยสกก.หนองสงูกลบัไปแกไ้ข
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ใหส้ามารถเปิดรบัสมาชกิสมทบได ้

63 ประชุมจดัทาํแผนพฒันาผูน้ํา สนง.ประมง. มห.  
9คนรว่มกบั ทมีอาํนาจฯ 

2-3, พค-49 ทมีวจิยั ทมีวจิยั เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์และจดัทาํหลกัสตูรการพฒันา
ศกัยภาพผูน้ํากลุม่  องคก์รและสหกรณ์ 

64 เวทวีเิคราะหศ์กัยภาพกลุม่องคก์รและแนวทาง
ในพฒันาเครอืขา่ยปุ๋ ย  
 

6-พค-49 ณ  
สนง.สกจ.มห. 

ทมีวจิยั ทมีวจิยัและผูน้ํา
กลุม่เกษตรกร
จาํนวน 8 คน  

เพือ่สรา้งความเขา้ใจและกาํหนดทศิทางการเชื่อมรอ้ย
เครอืขา่ยปุ๋ ย 
ผลทีเ่กดิขึน้  เขา้ใจปญัหาของกลุม่เกษตรกรและกาํหนด
เป้าหมายในการจดัเวท ี  โดยการตดัสนิในการทีจ่ะเชื่อมรอ้ย
เครอืขา่ยหรอืไม ่ อยา่งไรใหข้ึน้อยูก่บัเวทวีนัที ่10 พ.ค 49  

65 เวทวีเิคราะหศ์กัยภาพกลุม่ องคก์ร ถงึปจัจยั
แวดลอ้มในการเชื่อมรอ้ยเครอืขา่ย  

10-พค-49 ณ 
สนง.สกจ.มห. 

ทมีวจิยั ทมีวจิยัและผูน้ํา
กลุม่เกษตรกร
จาํนวน 30 คน  

1.เพือ่สรา้งความเขา้ใจและกาํหนดทศิทางการเชื่อมรอ้ย
เครอืขา่ยปุ๋ ย 
2.เพือ่วเิคราะหป์จัจยัแวดลอ้มในการเชื่อมรอ้ยเครอืขา่ยปุ๋ ย
บนฐานสถานการณ์จรงิ  
ผลที่เกิดขึน้ เกดิการวเิคราะหป์จัจยัแวดลอ้มทีจ่ะเชื่อมโยง
เครอืขา่ย  ซึง่ปรากฏวา่ไมส่ามารถทีจ่ะดาํเนินงานไดเ้พราะ
ขาด ความพรอ้มในหลายเรือ่ง  ซึง่กลุม่ปุ๋ ยมขีอ้เสนอรว่มกนั
วา่ กลุม่เกษตรกรตอ้งกลบัไปสรา้งความเขม้แขง็ภายในก่อน 
เมือ่มคีวามพรอ้มแลว้จงึมาเชื่อมโยงเครอืขา่ยกนัในอนาคต  
ซึง่มองวา่การเชื่อมโยงเครอืขา่ยไมจ่าํเป็นตอ้งเรง่รบี  แต่กลุม่
ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการสรา้งความเขม้แขง็ภายในมากกวา่
แลว้คอ่ยขยายความพรอ้ม ความเขม้แขง็นี้ออกไปสูก่ลุม่อื่น 

66 ประชุมทบทวนและวางแผนการทาํงานของทมี 15-พค-49 ณ ทมีวจิยั  ทมีวจิยั 4 คน  เพือ่ทบทวนและวางแผนการทาํงานของทมีวจิยั เกีย่วกบัการ



 83

วจิยั  สนง. สกก.มห. เชื่อโยงเครอืขา่ยยางพารา 
67 เวทจีดัทาํแผนการเชื่อมโยงเครอืขา่ยยางพารา  17-พค-49 

ณ ธารจนิดารี
สอรท์ 

ทมีวจิยั ทมีวจิยัและ
ตวัแทนสหกรณ์
ทีเ่ขา้รว่ม
เครอืขา่ย 17 
สหกรณ์ และ
กลุม่เกษตรกร
26 คน 

เพือ่สงัเคราะหแ์ละจดัทาํวสิยัทศัน์ วตัถุประสงค ์และแผนการ
ดาํเนินงานของเครอืขา่ยยางพารา 

ผลที่เกิดขึน้   
1.เกดิการกาํหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงคร์ว่มของ
เครอืขา่ย 
2. เกดิแนวทางในการจดัทาํแผนการทาํงานรว่มกนั 

68 ประชุมรว่มกบัชุดโครงการวจิยั 6-7/7/49 
จ.สมทุร 
สงคราม 

นกัวจิยั นกัวจิยั 1.นําเสนอผลการวจิยั และขอ้คน้พบเบือ้งตน้ 
2.การเสนอแนะแนวทางในการทาํงาน 

69 ประชุมทมีวจิยัและตวัแทนสหกรณ์ เตรยีมจดั
เวท ี(17-พค )  

20-พค-4 ณ สกก.
หนองสงู  

นกัวจิยั นกัวจิยั และ
ตวัแทนสหกรณ์
8 คน 

เพือ่จดัเตรยีมประเดน็และกรอบการวางแผนการทาํงานของ
เครอืขา่ย 
ผลที่เกิดขึน้  ทมีวจิยัและตวัแทนสหกรณ์เขา้ใจกระบวนการ
วธิกีารและเป้าหมายการดาํเนินงานรว่มกนั  

7o เวทจีดัทาํแผนการพฒันาเครอืขา่ยยางพารา
มกุดาหาร  

24-กค-49 ณ 
สกก.ดงหลวง  

ทมีวจิยั ทมีวจิยัและ
ตวัแทนสหกรณ์
จาํนวน 20 คน 

เพือ่จดัทาํแผนการดาํเนินงานของเครอืขา่ย ทีต่่อเนื่องจาก
วนัที ่17 พ.ค 49 
ผลที่เกิดขึน้  เกดิแผนการทาํงานรว่มกนัของเครอืขา่ย
ยางพาราจงัหวดัมกุดาหาร 

71 ประชุมเตรยีมทมีวจิยัและตวัแทนสหกรณ์เพือ่จดั
เวท ี

10-สค-49 ณ 
สกก.นิคมฯ  

ทมีวจิยั ทมีวจิยัและ
กรรมการ
เครอืขา่ย 9 คน 

เพือ่เตรยีมกระบวนการในการจดัเวทกีลุม่สมัพนัธ ์ วนัที ่ 11 
ส.ค 49 

72 เวทตีดิตามและประเมนิผลการเชื่อมโยง
เครอืขา่ยยางพาราจงัหวดัมกุดาหาร  

11-สค-49 ณ 
สนง.สกอ.ครู

ทมีวจิยั ทมีวจิยัและ
กรรมการ

สรปุผลการดาํเนินงานและสรปุการปฏบิตักิาร 
ทบทวนขอ้บงัคบั 
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มกุดาหาร 23 คน เครอืขา่ย 12 
คนและตวัแทน
กลุม่เกษตรกร8 
คน 

ทบทวนเป้าหมายการดาํเนินงานของเครอืขา่ย 

73 จดัทาํรา่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์     
74 ประสาน/เตรยีมทมีวจิยัเพือ่นําเสนอรายงาน

การศกึษา 
    

75 นําเสนอรายงานการศกึษา     
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3.4 สรปุกระบวนการดาํเนินการวิจยั 
 

3.4.1 การสร้างทีมและการพฒันาศกัยภาพทีมวิจยั   
 

กระบวนการวจิยั แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที ่1 เน้นการสรา้งความเขา้ใจภายในโดยเฉพาะ
ทมีวจิยัหลกั 5 คน ซึง่มกีารจดัการประชุมเชงิปฏบิตักิาร ในวนัที ่11 กนัยายน 2548  หลงัจากการ
เขา้ร่วมเวทสีงัเคราะหบ์ทเรยีนร่วมกบั 9 จงัหวดัที่ดําเนินการไปแลว้   เพื่อสรา้งความเขา้ใจต่อ
แนวคดิ หลกัการ กรอบและโจทยว์จิยั   พรอ้มทัง้การการระดมกระบวนการทีจ่ะทํางานร่วมกนั  ว่า
ทาํอย่างไรใหก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารครัง้น้ี  เป็นไปตามกรอบแนวคดิ  หลกัการ และบรรลุเป้าหมาย 
เกดิเครอืขา่ยเชงิคุณคา่     

 
 ทมีไดม้กีารวเิคราะหถ์งึโอกาสและขอ้จาํกดัของทมีวจิยั พบว่าทมีวจิยัมตีน้ทุนเดมิทีท่าํงาน

อยูใ่นพืน้ทีอ่ยูก่่อนแลว้ ซึง่ไมใ่ชเ่รือ่งยากทีจ่ะประสานกบักลุ่ม องคก์รประชาชนในพืน้ที ่ แต่สิง่ทีเ่ป็น
ขอ้จาํกดัคอื  การเขา้ไปประสานงานกบัหน่วยงานราชการและสหกรณ์ทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมาย 
ทมีวจิยัจงึมคีวามเหน็รว่มกนั ตอ้งเชญิเจา้หน้าสหกรณ์และตวัแทนจากหน่วยงานอื่นเขา้รว่มเป็นทมี
วจิยั ซึง่ม ี2 ทา่นมารว่มเป็นทมีวจิยั คอื คุณโสภณ  แสงงาม  ,คุณชยันิพนธ ์บุดดา นกัวชิาการ 
สหกรณ์ 7 ว. ฝา่ยจดัตัง้และสง่เสรมิสหกรณ์ 

 
 กระบวนการท่ีใช้คือ  การเข้าไปพูดคุยเป็นรายหน่วยงานและเชิญร่วมประชุมชี้แจง

โครงการ พร้อมกบัเชื้อเชญิเขา้ร่วมเป็นทมีวจิยั เช่น  การไปประชุมทมีวจิยัที่สํานักงานสหกรณ์
จงัหวดัแลว้เชญิตวัแทนสหกรณ์เขา้รว่ม และการประชุมกลุ่มผูนํ้าทีท่าํงานเคลื่อนไหวในพืน้ทีจ่งัหวดั
เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2548   เพื่อสรา้งความเขา้ใจกบัผูนํ้าเกีย่วกบัแนวคดิ  หลกัการ  กรอบการ
ดาํเนินงานของโครงการวจิยั  ซึง่หลงัการชีแ้จงโครงการกไ็ดร้บัความยนิดขีองกลุ่มผูนํ้าทีจ่ะเขา้ร่วม
เป็นทมีวจิยัดว้ย  ซึง่ระยะแรกทมีวจิยัจงัหวดัมกุดาหารมทีมีวจิยัทีท่าํงานประสานรว่มกนัทัง้หมด 14  
คน คอื ทมีวจิยัหลกั 5 คน ตวัแทนเจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดั 2 คน เจา้หน้าทีก่องทุนฟ้ืนฟูจงัหวดั
มกุดาหาร 1 คนและตวัแทนสภาเครอืขา่ยจงัหวดัมกุดาหารอาํเภอละ 1 คน รวม 7 คน  

 
 ระยะที ่ 2  ทมีวจิยัไดป้ระชุมและประเมนิสถานการณ์การทาํงานรว่มกบัเป้าหมายทีจ่ะเขา้
รว่มโครงการวจิยัและรว่มเป็นทมีวจิยั มคีวามเหน็รว่มกนัวา่ ตวัแทนจากสภาเครอืขา่ยองคก์รชุมชน
ทีจ่ะเขา้มาหนุนเสรมิในการทาํงานวจิยัครัง้น้ีน่าจะเป็นเรือ่งยาก เพราะปจัจุบนัสภาเครอืขา่ยองคก์ร
ชุมชนกาํลงัไดร้บังบประมาณในการทาํงานเพือ่สรา้งเครอืขา่ยและพืน้ทีนํ่ารอ่งใน 7 ตําบล จาก
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.)  แกนนําทีเ่คยมาชว่ยในการประสานงานกต็อ้งแบ่งเวลาไป
ทาํงานตามแผนงานทีต่อ้งรบัผดิชอบต่อ พอช. ใหเ้วลาการวจิยัน้อย ดงันัน้ทมีวจิยัจงึมขีอ้เสนอ
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รว่มกนัวา่การประสานความรว่มมอืของทมีวจิยักบัสภาเครอืขา่ยองคก์รชุมชนจะเป็นการเชื่อมโยงใน
ลกัษณะของเครอืขา่ยการเรยีนรู ้  และเป็นพนัธมติรในการทาํงานในขอบเขตจงัหวดั  สว่นการทีจ่ะ
ไปหนุนใหเ้กดิการเชื่อมโยงเครอืขา่ยทมีวจิยัวเิคราะหว์า่  ถงึแมท้มีวจิยัไมท่าํ  ทางสภาเครอืขา่ย
องคก์รชุมชนกท็าํอยูแ่ลว้  ดัง้นัน้การทาํงานของทมีวจิยัน่าจะไมเ่กดิความซํ้าซอ้นและเอาทรพัยากร
และศกัยภาพทีม่อียูไ่ปใชใ้นสว่นทีย่งัขาดการทาํงานในมติน้ีิอยู ่ คอืรว่มกบัสหกรณ์ทีจ่ดทะเบยีน 
 

ในการทาํงานระยะที ่ 2 ทมีวจิยัไดเ้รยีนเชญิเจา้หน้าทีอ่กี 1 ทา่นเขา้รว่มทมีวจิยั คอื คุณ
ธเนศ  เยือ่งกระโทก นกัวชิาการ 7 ฝา่ยพฒันาเครอืขา่ยธุรกจิ    โดยในระยะที ่ 2 ทมีวจิยัไดใ้ห้
ความสาํคญัต่อการประชุมทมีทัง้ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม  โดยเชญิตวัแทนกลุ่ม/องคก์รและ
สหกรณ์ ผูนํ้าทีม่คีวามพรอ้มเขา้รว่มในขัน้ตอนของการเตรยีมการจดัเวท ีถอืเป็นกระบวนการเรยีนรู้
และเป็นปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ง่ผลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัเวทใีนแต่ละครัง้บรรลุ
เป้าหมายทีว่างไว ้ 

 
3.4.1.1 การพฒันาศกัยภาพและการทาํงานของทีมวิจยั    การทาํงานทมีวจิยัจะยดึหลกั

ของการมสีว่นรว่มในการทาํงาน ทุกคนรว่มกําหนดเป้าหมาย รว่มวางแผนและรว่มวางกระบวนการ
ทาํงานและเน้นการปฏบิตัจิรงิ  เช่น เป็นผูด้าํเนินรายการ เป็นวทิยากรกลุ่มยอ่ยและเป็นผูจ้ดบนัทกึ
การประชุม โดยสลบัหน้าทีก่นัไปในแต่ละครัง้ ซึง่ในรอบ 1 ปี ทีผ่า่นมามกีารประชุมทมีวจิยัเพื่อวาง
แผนการทาํงานและสรุปผลการดาํเนินงานรวม  26 ครัง้  การประชุมในแต่ละครัง้นอกจากจะทาํให้
ความสมัพนัธ์ของทมีวจิยักระชบัขึน้แลว้ยงัเป็นเวทใีหท้มีวจิยัไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูว้ธิกีารทํางานที่
หลากหลายและเพิม่ทกัษะการทาํงานทัง้ในเชงิกระบวนการวจิยัและการทาํงานรว่มกบัชุมชน   

 
3.4.1.2 การบริหารจดัการทีมวิจยั    การทาํงานจะถอืว่าทุกคนคอืนกัวจิยัทีจ่ะตอ้งทาํงาน

ร่วมกนั  ดงันัน้การทํางานจะมกีารแบ่งงาน  นักวิจยัจะประสานในพื้นที่อําเภอของตนเองและมี
นักวิจยัหลกัเข้าไปหนุนเสรมิในพื้นที่     และก่อนการจดัเวทีในระดบัพื้นที่ ทมีวจิยัมกีารเตรยีม
กระบวนการร่วมกนั   ส่วนการจดัการดา้นงบประมาณทมีวจิยัจะดูแลทมีด้วยการจ่ายค่าเดนิทาง
ใหก้บัทมีวจิยัในการประสานงานในทุกพืน้ทีต่ามความเหมาะสม   
 
 3.4.1.3 การสร้างความสมัพนัธแ์ละความไว้วางใจในทีมวิจยั นกัวจิยัหลกัไดเ้ขา้ไป
ปฏสิมัพนัธก์บัผูร้ว่มวจิยั จะใชก้ระบวนการในการสรา้งความสมัพนัธแ์บบไมเ่ป็นทางการ และเน้น
การเขา้ไปพบปรกึษาเกีย่วกบัแผนงานและการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง เชน่ การลงพืน้ทีเ่พือ่พดูคุย
เกีย่วกบัสถานการณ์ปญัหาในพืน้ทีพ่รอ้มกบัเชือ้เชญิใหผู้นํ้าสหกรณ์  กลุ่มมาเขา้รว่มพดูคุยกบัเพือ่น
ในเวทเีครอืขา่ยเพือ่แกไ้ขปญัหารว่มกนั  ซึง่ทมีวจิยัมกุดาหารมนีกัวจิยัพืน้ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีอ่ยา่ง
ต่อเน่ือง 4 ทา่น (รวมทัง้เจา้หน้าทีส่หกรณ์จงัหวดัทีท่าํงานอยูใ่นพืน้ทีอ่ยา่งต่อเน่ือง)  และทีส่าํคญั
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แผนการดาํเนินงานของทมีวจิยัจะมกีารผสมผสานเขา้กบัแผนของสหกรณ์จงัหวดัทีม่อียูเ่ดมิโดยไมม่ี
การแยกสว่นกนัทาํ    นกัวจิยัพืน้ทีก่บัเจา้หน้าทีส่หกรณ์จงึสามารถทีจ่ะหนุนเสรมิกนัทาํงานไดอ้ยา่ง
เตม็ที ่
 

3.4.2 การศึกษาสถานการณ์และบทบาทของการดาํเนินงานของสหกรณ์  กลุ่ม /
องคก์รประชาชน 

 
การศกึษาขอ้มลูทุตยิภมู ิแบ่งเป็น 2 สว่นคอื การประสานขอขอ้มลูกบัหน่วยงาน 

ราชการและการศกึษาขอ้มลูขององคก์รประชาชน  
 

3.4.2.1 การประสานขอขอ้มลูจากหน่วยงานราชการไดร้บัขอ้มลูรายละเอยีด 
เกี่ยวกบัสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ขึน้ทะเบยีนกบัสหกรณ์จงัหวดั  และ
ได้ร ับข้อมูลคนจนที่จดทะเบียนกับศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน
จงัหวดัมุกดาหาร   และสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรราย
ยอ่ย สาขา จงัหวดัมกุดาหาร 

3.4.2.2 การศกึษาขอ้มลูกลุ่ม องคก์รประชาชน  ไดร้บัขอ้มลูสรปุผลการดาํเนินงาน 
แผน และยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงานกลุ่มองคป์ระชาชน จากเครอืขา่ยสภา
องคก์รประชาชนจงัหวดัมกุดาหารของทุกอาํเภอจากผูนํ้า กระบวนการ
ไดม้าของขอ้มลูโดยการสรา้งความรูจ้กักบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง แนะนํา
โครงการ ประสานงานรายหน่วยงานและการลงไปพดูคุยและตดิต่อขอ
ขอ้มลู  ซึง่ทุกหน่วยงานยนิดทีีจ่ะใหค้วามรว่มมอื   

3.4.2.3 ประชุมและจาํแนกขอ้มลูทีไ่ดร้บั เพือ่จาํแนกประเภทกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ 
ทีม่กีารดาํเนินกจิการทีแ่ตกต่างและดาํเนินกจิการทีค่ลา้ยกนัเพือ่วางแผนใน
การประสานและเชื่อมรอ้ยเครอืขา่ยตามกระบวนการวจิยัต่อไป 

3.4.2.4 การประชุมและสงัเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้  ทมีวจิยัจงัหวดัมกุดาหารพบวา่  
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาจากกลุ่มองคป์ระชาชนไดผ้า่นกระบวนการวเิคราะห์
ศกัยภาพการดาํเนินงาน จุดออ่น จุดแขง็ของกลุ่มและองคก์ร มาแลว้ครัง้
หน่ึงเมือ่ปลายปี 2547 โดยสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ฉะนัน้การ
วเิคราะหข์อ้มลูในกระบวนการวจิยัจงึเป็นการตรวจสอบขอ้มลูเพือ่
ตรวจสอบความถูกตอ้งและทนัต่อสถานการณ์จรงิทีด่าํเนินงานอยู ่ ซึง่ทมี
วจิยัพบวา่ขอ้มลูทีก่ลุ่มและองคก์รประชาชนไดว้เิคราะหไ์วไ้มม่คีวาม
เปลีย่นแปลงเทา่ใดนกั   การวเิคราะหข์อ้มลูจงึเป็นการยํา้ใหเ้หน็ขอ้เทจ็จรงิ 
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ปจัจยัเงือ่นไขทีเ่ป็นขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน  และระดมแนวทางในการ
ทาํงานในอนาคต เพือ่นําสูก่ารแกไ้ขปญัญา   

 
 ส่วนการวิ เคราะห์ข้อมูลร่วมกับสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน  ได้จัดเวทีเ ม่ือวันท่ี  10 

พฤศจิกายน 2548 ณ ธารจินดารีสอร์ท  อ.เมือง จ.มกุดาหาร โดยการระดมข้อมลูสถานการณ์การ
ดําเนินงานของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน  ซึง่พบวา่แตล่ะสหกรณ์มีการดําเนินกิจการในลกัษณะตา่งคนตา่ง
ทํา ขาดการเช่ือมโยงกิจการในลกัษณะของเครือขา่ย   ซึ่ง ทีมวิจัยได้ ร่วมวิ เคราะห์โดยการใช้
แผนภาพประกอบการวิเคราะห์ข้อมลูสถานการณ์และศกัยภาพการดําเนินงาน 
 
  

3.4.3 การจดัเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูนํ้ากลุ่ม/องคก์รในการเช่ือมร้อย 
เครือข่าย 

 
จดัประชุมเพือ่ชีแ้จงโครงการและสงัเคราะหข์อ้มลูทัง้ 16  ครัง้  ทมีวจิยัได้

สรา้งความเขา้เกีย่วกบั  
 

-   หลกัการ  แนวคดิ  กระบวนการสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรตามกรอบโครงการ  
-   ความคาดหวงัต่อการเขา้รว่มกระบวนการวจิยั    
- สรา้งความเขา้ใจต่อคุณคา่ และความสาํคญัของการเชื่อมโยงเครอืขา่ย 
- การเพิม่พนูทกัษะการทาํงานผา่นการปฏบิตัจิรงิ  และการเสรมิความรู ้

สถานการณ์นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชน    
  -   ทบทวนบทเรยีนและวเิคราะหศ์กัยภาพกลุ่มในการดาํเนินงาน 
  -   ประมวลสรปุผลการดาํเนินงานและวางแผนการทาํงานรว่ม      
 

3.4.4 การจดัทาํกรอบและทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รประชาชน 
 

3.4.4.1 ระยะท่ี 1 
 

1) จดัเวทยีอ่ยผูนํ้ากลุ่มองคก์รในระดบัพืน้ทีแ่ละเครอืขา่ยอยา่ง 
ต่อเน่ืองทาํใหไ้ดแ้นวทางในการทาํงานทีช่ดัเจนเพิม่มากขึน้เรื่อย ๆ 
โดยใชก้ระบวนการ  

2) จัดประชุมและปรึกษาหารือกลุ่มผู้นํากลุ่ม  องค์กรประชาชน   
ตวัแทนหน่วยงานราชการ และเจา้หน้าทีก่องทุนฟ้ืนฟูทีเ่ขา้มาร่วม
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เป็นทมีวจิยัในระดบัพืน้ที ่ซึง่มบีทบาทต่อการทาํงานในระดบัพืน้ที่
สามารถประสานและสร้างความเข้าใจกบักลุ่มองค์กรชุมชนและ
สหกรณ์ได ้

3) ประสานกลุ่มเป้าหมายเขา้รว่มกจิกรรมโดยทมีนกัวจิยัในระดบั 
พื้นที่ประสาน  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและมคีวาม
สนใจในการร่วมกระบวนการวิจัย  เช่น ประธานกลุ่ม องค์กร 
สหกรณ์    ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
บุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อ
รับทราบข้อมูลและกรอบแนวทางความร่วมมือในการทํางาน
รว่มกนั 

4) จดัเวทปีระชุมเชงิปฏบิตักิารทัง้เวทใีนระดบัพืน้ทีแ่ละเวทเีครอืขา่ย 
เช่นเวทวีนัที่ 21ตุลาคม 2548 จดัเวทสีรา้งความเขา้ใจและจดัทํา
กรอบแนวทางภาคคีวามรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  วนัที ่10 
พฤศจกิายน 2548 จดัเวทชีีแ้จงโครงการและ  และวนัที ่29   พ.ย 
48 ไดร้ะดมแนวทางและกรอบการทาํงานรว่มกบัทุกภาคสว่น  ซึง่
มีทั ้งตัวแทนกลุ่ ม   องค์กรและสหกรณ์ที่ประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเวทีจัดทํากรอบแนวทางความร่วมมือกับ
สหกรณ์ทีจ่ดทะเบยีน เป็นตน้ 

5) สรปุผลการดาํเนินงานรว่มกบัทมีวจิยัผา่นการประชุมอยา่งต่อเน่ือง
เฉลีย่ประมาณเดอืนละ 1-2 ครัง้  เพือ่จดัทาํแผนการทาํงานรว่มกนั
ในอนาคต 

 
3.4.4.2 ระยะท่ี 2  การจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานและการสนับสนุน 

การเช่ือมโยง  เครือข่าย 
 

ทมีวจิยัประชมุเมือ่วนัที ่ 7 ธ.ค 48  เพือ่วเิคราะหป์จัจยัทีเ่อือ้ต่อการ
เชื่อมโยงเครอืขา่ยโดยพจิารณาบนฐานขอ้มลูและความสมคัรใจทีก่ลุ่มเป้าหมายแจง้
ความจาํนงในการทีจ่ะเชื่อมโยงเครอืขา่ย  ซึง่ทมีวจิยัตดัสนิใจรว่มกนัวา่จะตอ้งทาํ
การเชื่อมโยงเครอืขา่ยนํารอ่งในพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร  เพือ่สรา้งกระบวนการ
เรยีนรู ้ และสรา้งความสมัพนัธท์ีเ่ป็นพนัธมติรทีแ่ท ้เป็นกลุ่มเพือ่น เกดิความไวเ้น้ือ
เชื่อใจในการทีจ่ะเชื่อมโยงกนัเป็นเครอืขา่ยก่อน แลว้คอ่ยขยายความรว่มมอืไปสู่
การเชื่อมโยงเครอืขา่ยในประเดน็อื่น ๆ  โดยประเดน็ทีท่มีวจิยัใหค้วามสาํคญัในการ
สรา้งเครอืขา่ยควรมคีวามสาํคญัดงัน้ี 
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1) เน่ืองจากระยะเวลาในการวจิยัมรีะยะเวลาจาํกดั  แต่มโีจทยร์ว่มกนั

วา่ “จะสรา้งเครอืขา่ยคุณค่าสหกรณ์ไดอ้ยา่งไร”  ฉะนัน้ในทีป่ระชุม
จงึมคีวามเหน็ร่วมกนัว่า กลุ่มองคก์รในพืน้ทีจ่งัหวดัมมีากมายเรา
ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงเครอืข่ายองค์กร  กลุ่ม และสหกรณ์ได้
พรอ้มกนัและทัว่ถงึ  แต่เราจะทาํใหเ้กดิการนํารอ่งของเครอืขา่ยสกั 
1  เครอืขา่ย  เพื่อเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยต่อไปใน
อนาคต  โดยการเชื่อมโยงในเครอืข่ายแรกทมีวจิยัเชื่อว่าจะเป็น
การทําใหค้นรูจ้กักนั  ไวเ้น้ือเชื่อใจซึง่กนัและกนั รูส้กึเป็นเพื่อนกนั  
ในอนาคตกลุ่มคนเหล่าน้ีจะเป็นกลุ่มคนที่จะทําการเชื่อมโยง
เครอืข่ายกนัเองโดยสหกรณ์จงัหวดัอาจจะเป็นเพยีงหน่วยงานที่
คอยให้คําปรึกษาและประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้
เขา้ใจและเขา้มาหนุนเสรมิเทา่นัน้”  

 
2)  เครอืขา่ยตอ้งเป็นประเดน็ทีไ่มม่คีวามเสีย่งต่อความลม้เลว ไม่

เกีย่วขอ้งกบังบประมาณ แต่เป็นการเชือ่มโยงในลกัษณะของการ
รวบรว่มผลผลติทางการเกษตรแลว้สรา้งอาํนาจในการต่อรองกบั
พอ่คา้คนกลาง และการสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้ว่ม 

3)  เป็นประเดน็ปญัหาทีท่กุสหกรณ์ ทุกกลุ่ม ใหค้วามสนใจและเกดิ
จากปญัหาของสมาชกิทีแ่ทจ้รงิ ปรากฏเดน่ชดัในปจัจุบนั 

4) เมือ่เชื่อมโยงเครอืขา่ยแลว้ผลประโยชน์สามารถทีจ่ะไปถงึสมาชกิ 
อยา่งแทจ้รงิ  

5) สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรจ์งัหวดัและแผนงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพราะง่ายต่อการการประสานความร่วมมือและใน
อนาคตกจ็ะมเีจา้ภาพในการรบัผดิชอบ 
เมื่อกรอบแนวคิด เป้าหมาย การประมวลจากฐานข้อมูลในการ

เชื่อมโยงเครอืขา่ยและความสมคัรใจของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้รว่มในเวทกีาร
วิเคราะห์ศักยภาพปจัจัยแวดล้อมและจัดทําแนวทางในการเชื่อมโยง
เครือข่ายตรงกัน ประเด็นแรกที่ทีมวิจัยยกขึ้นมาในการที่จะเชื่อมโยง
เครอืข่ายคอื การแก้ไขปญัหาตลาดประมูลยางพารา   โดยทมีวจิยัได้ใช้
กระบวนการทาํการเชื่อมโยงเครอืขา่ย คอื  

 
(1) การจดัเวทวีเิคราะหศ์กัยภาพปจัจยัแวดลอ้มและจดัทาํ 
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แนวทางในการเชื่อมโยงเครอืข่ายประเด็นยางพาราโดย
เชญิกลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการทําตลาด
ยางพารามาประชุมเพื่อวิเคราะห์ปญัหาที่แท้จริง  และ
จัดทําแนวทางในการแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นซึ่งทุกกลุ่ม  
สหกรณ์ที่เข้าร่วมตกลงยนิดีที่จะเชื่อมโยงเป็นเครอืข่าย
เพื่อแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้น  และคัดเลือกตัวแทนในที่
ประชุมเป็นผูป้ระสานงานร่วมกบัทมีวจิยั 2 คน  โดยในที่
ประชุมพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมจะคดัเลอืกตวัแทนของสหกรณ์ที่
เขาคดิวา่เป็นสหกรณ์ทีเ่ขม้แขง็ และพรอ้มทีจ่ะประสานคน
อื่น ซึ่งได้ผู้จ ัดการและประธานสหกรร์หนองสูงเป็นผู้
ประสานและผลกัดนัการเชื่อมเครอืข่ายตลาดประมูลยาง
รว่มกบัทมีวจิยั 

(2) ศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งโดยเชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งให ้
ข้อมูล  และศึกษาความเป็นไปได้ทางนโยบายและ
ยุทธศาสตรจ์งัหวดั ซึง่จะเชญิตวัแทนหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิ  การตลาดเขา้ร่วมในเวทเีพื่อให้
ขอ้มลูเป็นครัง้ๆไป  เชน่ เวทวีนัที ่5เมษายน 2549  

(3) จดัตัง้คณะทาํงานเพือ่ศกึษาความเป็นไปไดข้องการพฒันา 
เครอืขา่ยยางพารา  และยกรา่งระเบยีบเครอืขา่ย 

(4)  จดัเวทใีนการกาํหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย และ
วตัถุประสงคเ์ครอืขา่ยยางพารา 

    (5)  จดัเวทวีเิคราะหแ์ละรบัรองระเบยีบเครอืขา่ยยางพารา   
(6) เลอืกตัง้คณะกรรมการเครอืขา่ยยางพารา โดยมตีวัแทนใน

แต่ละสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรละ 1 คน รวมกรรมการเครอืขา่
ยางพาราจาํนวน  13 คน 

(7) จดัเวททีําแผนการทํางานร่วมกนัของเครอืข่าย โดยระบุบ
สถานที่ทําการ คณะกรรมการเครือข่ายยางพารา  และ
สหกรณ์หลกัในการรบัผดิชอบ  

(8) ทดลองการดาํเนินงานตามแผนและขอ้ตกลงรว่มกนัของ 
เครอืขา่ย  โดยการเปิดตลาดประมลูราคายางพารารว่มกนั
ทั ้ง จังหวัด   และติด ต่อสื่ อสารร่ วมกันโดยผ่ านสื่ อ
อเิลก็ทรอนิก  
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(9) ขัน้ของการตดิตามและประเมนิ โดยการประชุมเครอืข่าย
ยางพาราเพื่อทบทวนระเบยีบและขอ้ตกลงทีเ่ป็นอุปสรรค
ต่อการทํางานเมื่อวนัที ่11สงิหาคม 2549 ณ สหกรณ์ออม
ทรพัยค์รจูงัหวดัมุกดาหาร  และหาแนวทางแกไ้ขปญัหาที่
เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับปรุงระเบียบการทํางานของ
เครอืขา่ย 

 
 
สรปุกระบวนการในการทาํงานไดด้งัน้ี 
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แผน่ภาพที ่3-1 แสดงกระบวนการดาํเนินการวจิยั 

วเิคราะหส์ถานการณ์/ปจัจยัแวดลอ้ม
ศกัยภาพความพร้อม/ความต้องการ
ตามความจําเป็นเร่งด่วนของกลุม่/องค์กร
/สหกรณ์ และแสวงหาแนวทาง

แนวทางการยกระดบัและพฒันากระบวนการและเครอืขา่ย(ในอนาคต)

ประชมุทมีวจิยัทาํ
ความเขา้ใจโจทย์

เป้าหมาย+แบ่งภาระกจิ

เริม่ต้น
ศกึษา
ขอ้มลู
ทตุยิภูมิ

สนง.สกก.มห.
สนง.กองทนุฟื้นฟูฯ
สภาเครอืขา่ยฯมห.

-เขา้พบพูดคุยหารอืแกนนํา
องค์กรชมุชนรายบุคคล

-ประชมุกลุม่ยอ่ย/สมัภาษณ์
กรรมการกลุม่

ศตจ.มห.- พช.

สรุปประมวล
ขอ้มลูกลุม่
/องค์กร

กลุม่/องค์กรภาคประชาชน

กลุม่สหกรณ์ทีจ่ดทะเบยีน

เวทชีีแ้จงและสร้างความ
เขา้ใจของโครงการวจิยัฯ

เวทเีตรยีม
แกนนําและ
ผูร้่วมวจิยั
ในทอ้งถิน่
จํานวน
11คน

เวทวีเิคราะห์
ศกัยภาพองค์กร

และปจัจยั
แวดลอ้ม

เวทยีอ่ยระดบัอําเภอ 7 อําเภอ

เวทรีวมระดบัจงัหวดั
(จดทะเบยีน+ภาคประชาชน)

เวทสีงัเคราะหค์วามเป็นไปได้ของการ
เชือ่มร้อยเครอืขา่ยคุณค่า

ประชมุทมีวจิยัร่วมกบัแกนนํากลุม่องค์กร/
สหกรณ์เพื่อระดมแนวทาง/ความเป็นไปได้
ในการพฒันาและยกระดบัเครอืขา่ยคุณค่า

กําหนดประเด็นร่วมของเครอืขา่ยคุณค่า
และแนวทางการเชือ่มโยงประเด็นยางพารา

เวทวีเิคราะหศ์กัยภาพและความเป็นไปได้ของ
การเชือ่มร้อยเครอืขา่ยยางพาราโดยเชญิกลุม่

/องค์กรทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วม

จดัเวทวีเิคราะหส์ถานการณ์ยางพาราใน
ภาคอสีานปจัจยัแวดลอ้ม และสถานการณ์

ยางในพื้นทีจ่งัหวดัมกุดาหาร

เวทเีชือ่มร้อยเครอืขา่ยยางพารามกุดาหาร

เครอืขา่ยยางพารามกุดาหาร

เวทรีะดมแนวทางและสร้างพลงั
ขบัเคลือ่นการทาํงานในรูปแบบเครอืขา่ย

คุณค่าในพื้นทีจ่งัหวดัมกุดาหาร

คณะทาํงาน
ในการผลกัดนั-ยกระดบั

เวทรีะดม
ความคาด
หวงัและ
ระดมแนว

ทางการเชือ่ม
ร้อยเครอื
ขา่ยยาง
ของกลุม่/

องค์กรทีร่่วม
เครอืขา่ย

เวทสีรรหาและ
คดัเลอืก

ผูป้ฎบิตักิาร
ร่วมหรอืคณะ
ทาํงานพฒันา
เครอืขา่ยยาง

พารา
จงัหวดัมกุดาหาร
และแบ่งบทบาท
หน้าทีค่วามรบั

ผดิชอบ

เวทกีารจดัทาํ
แผนกลยทุธ์
เครอืขา่ยยาง
พาราจงัหวดั
มกุดาหาร

เวทคีณะทาํงาน
ยกร่าง

ระเบยีบและขอ้
ตกลงของ

เครอืขา่ยยาง
พารา

และสมาชกิทีเ่ขา้
ร่วมเครอืขา่ย

เวททีบทวนแผน
และแนวทางในการ
ทดลองปฎบิตักิาร
ร่วมกนัในเครอืขา่ย
และการรณรงค์
สร้างความเขา้ใจ
แก่สมาชกิของ
กลุม่/สหกรณ์ใน
เครอืขา่ยฯ

การพฒันาและเสรมิสร้างความเขม้แขง็ของเครอืขา่ย

การประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

จดัทาํแผนยทุธศาสตร์ยางและแผนกลยทุธ์ยางพารา จ.มห.

ผลกัดนัใหเ้กดิคณะทาํงานระดบัจงัหวดัจากผูม้สี่วนได้เสยี

แผนปฏบิตักิารพฒันาเกษตรกรรม+อุตฯยางพารามกุดาหาร
ทีม่เีอกภาพและการมสี่วนร่วมจากทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง

ทดลอง
ปฏบิตักิาร
เชือ่มร้อย

ตลาดประมลูยาง 3 แหง่

แนวทางการร่วมธุรกจิโรงรมยาง 1 แหง่
โรงรมยาง(สกก.หนองสูง)

กําลงัก่อสร้าง

แนวทางการจดัการตลาดแบบ หอ้งค้ายางหอ้งค้ายาง(อยูร่ะหวา่งยกระดบั)

ระดม/รวบรวมวตัถุดบิ+วนัเวลา+มาตรฐานเดยีวกนั+คณะ กก.ตรวจสอบการประมลู 1 ชดุ

คณะทาํงานพฒันา
เครอืขา่ยยางฯ
มกุดาหาร

ผลกัดนั

ผลกัดนั/กํากบั สรุปบทเรยีน ยกระดบัและพฒันาเครอืขา่ยประเด็นอื่น ๆ

ประเด็นเครอืขา่ยธุรกจิ กู้ยมื-นํ้ามนั,
โรงฆา่สตัว,์
ปุ๋ ยอนิทรยี์

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

องค์กรภาคประชาชน

สรุปกระบวนการเชือ่มร้อยเครอืขา่ย: -ค้นหา    -กําหนดประเด็น    -สนับสนุน    -ตดิตาม/สรุปบทเรยีน    -ยกระดบั

กระบวนการสนับสนุนเครอืขา่ยยางพารา

ระหวา่งทาง
เกาะตดิแกนนํา

ระหวา่งทาง
เกาะตดิแกนนํา

ระหวา่งทาง
เกาะตดิแกนนํา

กระบวนการ/แผน/
แนวทางในอนาคต

แนวกระบวนการ
หลกั

ปฏบิตักิารหนุนเสรมิ/
ทดลอง/เรยีนรู้

ลาํดบัขัน้ตอนสําคญั

 



บทท่ี 4: เครือข่ายคณุค่าในพืน้ท่ีจงัหวดัมกุดาหาร  
 
4.1 บทนํา 
 

ในการดาํเนินงานวจิยัทีผ่า่นมาและในระยะเวลาปฏบิตักิารในภาคสนามจรงิตามเงือ่นไข
ด้านระยะเวลาอนัสัน้ และขอบเขตเน้ือหาที่ค่อนข้างกว้าง จึงก่อให้เกิดเพยีงแนวทางในการ
พฒันา และเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมติรในระดบัท้องถิ่นขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการดําเนินงาน
พฒันาเชงิต่อยอดกระบวนการพฒันาจากตน้ทุนเดมิของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในพืน้ทีเ่ท่านัน้ ซึง่
ทางทมีวจิยัพืน้ทีไ่ดเ้ขา้ไปผลกัดนั ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
ในหลกัการและอุดมการณ์สหกรณ์ ตลอดจนการวเิคราะหต์นเอง และตดิตามสนับสนุน ซึ่งจาก
การวจิยัเชงิปฏบิตักิารไดก่้อใหเ้กดิเครอืขา่ยคุณค่าใน 1 ประเดน็ คอื เครอืขา่ยยางพาราจงัหวดั
มกุดาหาร ซึง่ม ี12 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่มเขา้รว่มเป็นเครอืขา่ย  และทมีวจิยัเขา้รว่ม
หนุนกระบวนการเรยีนรูก้บัสภาพฒันาเครอืขา่ยองคก์รชุมชนจงัหวดัมุกดาหารอกี 1 เครอืข่าย 
ซึง่มกีลุ่ม  องคก์รในเครอืขา่ยจํานวน 1,241 กลุ่มร่วมเป็นเครอืขา่ยการเรยีนรู ้ ดงัรายละเอยีด
ดงัต่อไปน้ี 

 
4.2 รปูแบบเครือข่ายพนัธมิตร 
 

4.2.1  เครือข่ายการเรียนรู้  “สภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัด
มกุดาหาร” 

  
สภาพฒันาเครอืขา่ยองคก์รชุมชนจงัหวดัมุกดาหารเป็นเครอืขา่ยในแนวตัง้ ซึง่

ประกอบดว้ยกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ จํานวน 1,214 องคก์ร และเครอืขา่ยในแนวราบอกี 
5 ประเดน็ อนัไดแ้ก่ 1-เครอืข่ายภูมปิญัญาไหมฝ้ายหนองสูง 2-เครอืข่ายภูมปิญัญา
แพทยแ์ผนไทย 3-เครอืข่ายองค์กรการเงนิและและสวสัดกิารชุมชน 4-เครอืข่ายธุรกจิ
และวสิาหกจิชุมชน 5-เครอืขา่ยเกษตรกรรมพึง่ตนเอง   

สภาพฒันาเครอืข่ายองค์กรชุมชนจงัหวดัมุกดาหารเป็นเครอืข่ายเดมิที่มกีาร
ดําเนินการอยู่แลว้ โดยมผีูนํ้ากลุ่ม  องคก์ร เขา้มาเรยีนรูแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ทํางานภายในเครอืข่าย และกําหนดกรอบ ตวัชี้วดัเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่ม
องคก์รสมาชกิ ตลอดจนการรวมกนัเป็นเครอืขา่ยเพือ่สรา้งการยอมรบัสถานภาพองคก์ร
ภาคประชาชน  แต่การเขา้ไปหนุนเสรมิทีก่่อใหเ้กดิความเขม้แขง็ภายในกบัฐานสมาชกิ 
ยงัเป็นการอาศัยปจัจัยภายนอกเข้าไปกระตุ้นเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งภายใน 
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ปจัจุบนัไดร้บังบประมาณจาก พอช. เพือ่สรา้งความเขม้แขง็กลุ่ม องคก์รฐานสมาชกิโดย
การสรา้งพืน้ทีรู่ปธรรมนําร่องกจิกรรมการพฒันาในมติอิงคก์รทีด่ําเนินงานอยู่ในระดบั
พืน้ที ่  ซึ่งสภาพฒันาเครอืข่ายองค์กรชุมชนมคีวามเป็นมาที่ยาวนานพอสมควรดงัได้
กล่าวแลว้ในบทที ่1  

 
4.2.1.2 การดาํเนินการของเครือข่ายในปัจจบุนั 

 
 เน่ืองจากสภาพฒันาเครอืข่ายองคก์รชุมชนจงัหวดัมุกดาหารมจีํานวน
สมาชกิที่หลากหลายครอบคลุมเกอืบทัง้จงัหวดั ซึ่งลกัษณะของการเชื่อมโยง
เครอืข่ายมทีัง้เแบบเขม้แขง็และสมัพนัธ์กนัแบบหลวม ๆ  ประกอบกบัการเขา้
ไปเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนหลายหน่วยงาน  ดงันัน้
เพื่อการทํางานที่ตอบสนองความต้องการของสมาชกิและให้บรรลุเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของเครือข่าย  สภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจึงกําหนด
โครงสร้างและกลไกการทํางานดังได้กล่าวแล้วในบทที่ 1 โดยจัดตัง้
คณะกรรมการในแต่ละฝา่ยดงัน้ี   

 
1) คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดว้ยส่วนราชการระดบัจงัหวดั 

จาํนวน 20 คนโดยมบีทบาทหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี 
 

- กําหนดนโยบาย แนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชน เพื่อแก้ไขปญัหาสงัคมและความยากจนจงัหวดั
มกุดาหาร 

- อํานวยการดา้นขอ้มูลและสรา้งความเขา้ใจใหเ้กดิความพรอ้ม
ในการปฏบิตักิาร 

- ประสานแผนดําเนินงานโครงการ กจิกรรมตามบทบาทหน้าที่
ในการทาํงานรว่มกนัระหวา่งหน่วยงานภาคพีฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง 

- จดัสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานโครงการและการ
ทํางานร่วมกนัอย่างเหมาะสมและตามความจําเป็น ตลอดจน
อํานวยความสะดวกดา้นวสัดุ เครื่องมอื อุปกรณ์ สถานที ่และ
ยานพาหนะตามขดีความสามารถและศกัยภาพที่มอียู่ในการ
ดาํเนินงาน 

- สนับสนุนการพฒันาคุณภาพความเขม้แขง็ขององค์กรชุมชน
และการสร้างการยอมรบัภายในชุมชน และภายนอกชุมชน
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ภายใตร้ะบบมาตรฐานงานชุมชนเพื่อใหท้ราบถงึระดบัตวัชีว้ดั
สถานภาพองคก์รชุมชน 

- สรุปประเมนิผลและประชาสมัพนัธ์งานตามภารกจิและผลงาน
ที่ทําร่วมกนัให้บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและนําไป
ขยายผลเพือ่ประโยชน์ของประชาชน สงัคม 

- อื่นๆ ตามทีป่ระธานคณะอาํนวยการกาํหนด 
 

2) คณะกรรมการสนับสนุนและประสานการปฏิบัติระหว่างภาค ี
จาํนวน 32 คน โดยมบีทบาทหน้าทีต่่อไปน้ี  

 
- วางแผนสนบัสนุนการเตรยีมความพรอ้มดา้นการประสานพลงั

องค์กร และการพัฒนากลไกการทํางานของขบวนองค์กร
ชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็เชื่อมโยงเครอืขา่ยกนัอย่างเป็นระบบ
ตามนโยบาย แนวทางทีค่ณะกรรมการอาํนวยการกาํหนด 

- นําเสนอรูปธรรมการขับเคลื่ อนขบวนองค์กรชุมชนต่อ
คณะกรรมการอํานวยการ และเครอืข่ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
สร้างการยอมรับและจัดกระบวนการเสริมสร้างมาตรฐาน
ตัวชี้ว ัดการขบัเคลื่อนมุ่งสู่การรบัรองสถานภาพของขบวน
องคก์รชุมชนในทุกระดบั 

- วางแผนจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในการทํางานร่วมกนัของ
กลไก เครือข่ายเพื่อปรับปรุงฐานคิด ทิศทาง วิธีการ และ
บูรณาการการปฏิบตัิงานร่วมกนั ตลอดจนช่วยสรุปบทเรยีน
ขบวนองคก์รชุมชนในดา้นต่างๆ จดัทํากรณีศกึษาองคค์วามรู้
เพือ่เผยแพร ่

- เสรมิสร้างทมีวทิยากรกระบวนการ การอบรมเชงิปฏบิตัิการ
พัฒนาศักยภาพ  รวบรวมผู้ นํ าการ เปลี่ยนแปลง  ช่วย
อํานวยการด้านระบบฐานขอ้มูล และช่วยเตรยีมการด้านการ
ตดิตามประเมนิผลในการขบัเคลื่อนขบวนการองคก์รชุมชน 

- อื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการอาํนวยการมอบหมาย 
 

3) คณะทาํงานพฒันาระบบขอ้มลูองคก์รชุมชน จาํนวน 11 คน ม ี
บทบาทหน้าทีต่่อไปน้ี 
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- ออกแบบระบบฐานข้อมูล บนัทึกข้อมูลเข้าฐาน ประมวลผล 
จดัทาํรายงานขอ้มลูองคก์รชุมชน และขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

- เปรยีบเทยีบ เชื่อมโยงขอ้มลูทีม่อียูท่ ัง้ภาครฐั และภาคองคก์ร
ชุมชนจดัเกบ็ ทําการประเมนิคุณภาพ และเสนอแนวทางการ
รบัรองขอ้มลูรว่มกนั 

- จดัทํารายงานภาพรวมขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ และเตรยีมการ
ใหค้ณะกรรมการนําเสนอเผยแพรต่่อสาธารณะ 

- อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการ
สนบัสนุนและประสานการปฏบิตัฯิ มอบหมาย 

 
4) คณะทํางานตดิตามประเมนิผล จํานวน 10 คน มบีทบาทหน้าที่

ต่อไปน้ี 
 
- วางแผนตดิตามประเมนิผล จดัเกบ็รวบรวมสรุปบทเรยีน เสนอ

แนวทางการปรบัปรงุใหเ้กดิรปูธรรมความสาํเรจ็ 
- นําเสนอผลการปฏิบตัิ เงื่อนไขให้เกิดการขยายผล และช่วย

วางแนวทาง การสร้างการยอมรบั การเขา้สู่ระบบมาตรฐาน
งานชุมชน ทัง้มาตรฐานภายในทีชุ่มชนมอียู ่และมาตรฐานจาก
ภายนอก เพือ่ใหเ้กดิการบัรองสถานภาพ 

- อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการ
สนบัสนุนและประสานการปฏบิตัฯิ มอบหมาย 

 
4.2.1.3 ยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 
 
 

จากการศกึษาโดยสรุปกระบวนการดาํเนินงานตามแผนงานของ “สภา
พฒันาเครือข่ายองคก์รชุมชนจงัหวดัมุกดาหาร” นบัตัง้แต่การจดัทาํบนัทกึ
ความเขา้ใจร่วมกบัภาคพีฒันาในระดบัจงัหวดัเมื่อต้นปี 2547 นัน้มอียู่ 4 
แผนงานดว้ยกนัและมปีญัหาและอุปสรรคซึง่สรปุไดด้งัน้ี (4 ยทุธศาสตร)์ 

 
1) แผนพฒันาระบบข้อมลู 

 
(1) การออกแบบเครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลู 
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องค์ก รชุ มชน  โดย ใช้ แบบสํ า ร ว จที่ ใ ช้
กระบวนการการมสีว่นรว่มระหวา่งภาคพีฒันา 
และขบวนการองคก์รชุมชนทัง้ 5 ประเดน็ 

(2) ดาํเนินการรวบรวมขอ้มลูองคก์รชุมชนตาม 
แบบสาํรวจ 

(3) ฝึกอบรมวทิยากรกระบวนการในการสรปุ 
บทเรียน  โดยการคัดเลือกผู้ นํ าในแต่ละ
ประเดน็ และภาคพีฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) การสรปุบทเรยีน และถอดองคค์วามรูอ้งคก์ร 
ชุมชนตน้แบบใน 5 ประเดน็ โดยใชว้ทิยากร
กระบวนการทีผ่า่นการฝึกอบรม 

(5) จดัหาสถานทีส่าํหรบัจดัทาํศนูยข์อ้มลู โดย 
ได้ร ับการสนับสนุนจากภาคี ก็คือ  ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนในการใช้สถานที่ตัง้
ศูนยข์อ้มูล และวสัดุครุภณัฑจ์ํานวนหน่ึง แต่
ยงัไม่มีงบประมาณสําหรับการพัฒนา และ
ปรบัปรงุสถานทีใ่หเ้หมาะสม 

(6) พฒันาบุคลากรสาํหรบัจดัทาํระบบขอ้มลู  
จาํนวน 2 คน เพือ่ทาํหน้าทีใ่นการดาํเนินงาน 

(7) ดาํเนินการป้อนขอ้มลูเขา้ระบบปฏบิตักิาร ซึง่ 
สําเรจ็ไปแลว้ 2 ประเดน็ กค็อื (1)สมุนไพร
และสุขภาพชุมชน และ (2) วฒันธรรมภูมิ
ปญัญาไหม-ฝ้าย ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่าง
ดาํเนินการ 

 
2) แผนงานการพฒันากลไก 

 
(1) มกีารฝึกอบรมวทิยากรกระบวนการสาํหรบั 

การดําเนินงานในการถอดชุดบทเรียนผู้นํา
การเปลีย่นแปลง 1 ครัง้ รวม 32 คน 

(2) ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการในระดบั 
จงัหวดัทีป่ระกอบดว้ยส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้ง
ระดบัอาํเภอทุกอาํเภอ 1 ครัง้ 
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(3) การประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนและ 
ประสานการปฏิบัติระหว่างภาคี รวมทัง้
คณะทาํงานพฒันาระบบขอ้มลู 1 ครัง้ 

 
3) แผนพฒันาความเข้มแขง็ขององคก์รชมุชน 

 
(1) การจดัเวทตีวัแทนองคก์รชุมชนในการกาํหนด 

เป้าหมาย และตัวชี้ว ัดในการพฒันาองค์กร
ชุมชนร่วมกัน ซึ่งนําไปใช้ในกระบวนการ
รวบรวมข้อมูล และทบทวนบทเรียนของ
องคก์รชุมชนทัง้ 5 ประเดน็ พืน้ที ่7 อาํเภอ 

(2) การจดัเวททีบทวนตนเองตามตวัชีว้ดั รวม 17  
ครัง้ และสรุปผลการดาํเนินงานทัง้ 7 เวทเีพื่อ 
คน้หาพืน้ทีต่น้แบบในการขยายผล 

(3) ประชุมผูแ้ทนขบวนการเครอืขา่ยองคก์ร 
ชุมชน 5 ประเดน็ เพื่อวเิคราะห์ และสรุป
จดัทําพืน้ทีต่น้แบบจาก 5 ประเดน็ กค็อื (1) 
บ้านโคกกลาง ต.หนองสูง ในประเดน็เกษตร
ยัง่ยนือยา่งครบวงจร (2) บา้นกกไฮ ต.คาํชะอ ี
ในประเดน็วฒันธรรมภูมปิญัญาไหม-ฝ้าย (3) 
บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต .นากอก อ .นิคมคํา
สรอ้ย ในประเดน็องคก์รการเงนิและสวสัดกิาร
ชุมชน 

(4) การแต่งตัง้คณะทาํงานในระดบัอาํเภอ โดยม ี
การ คดัเลอืกตวัแทนกลุ่มสตร ีและเยาวชน
เขา้มาสมทบกบัตวัแทนจาก 5 ประเดน็ ซึง่อยู่
ในระหว่างการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการจาก
ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

 
4) แผนงานการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์

 
-  ยงัไมม่กีารดาํเนินการ 
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4.2.1.4 บทบาทภาคีพฒันาเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 
 

ภาคีการพฒันาและการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีทัง้หมด 8 
หน่วยงาน มสีถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) และหน่วยงานรฐั 7 หน่วยงาน 
ได้แก่ 1-สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัมุกดาหาร 2-สํานักงานสหกรณ์
จงัหวดัมุกดาหาร 3-ศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดัมุกดาหาร 4-ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัมุกดาหาร 5-พฒันาสงัคมและสวสัดิการ
จังหวัดมุกดาหาร 6-สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
มกุดาหาร 7-พฒันาการจงัหวดัมกุดาหาร ซึง่มบีทบาทดงัต่อไปน้ี 

 
1) การประสานงานทางด้านนโยบาย และการปฏิบัติระหว่าง

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนแก่ขบวนการ
เครอืขา่ยองคก์รชุมชน 

2) การมสี่วนร่วมประชุมในคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รบัการ
แต่งตัง้จากผูว้า่ราชการจงัหวดั 

3) การเขา้ร่วมกจิกรรมตามแผนงาน โดยเฉพาะการเขา้รบัการ
อบรมวทิยากรกระบวนการสรุปบทเรยีน และถอดองค์ความรู้
องคก์รชุมชนใน 5 ประเดน็  

4) การสนับสนุนด้านทรพัยากรตามความจําเป็น และเหมาะสม 
เชน่ สถานทีจ่ดัตัง้ศนูยข์อ้มลู และสถานทีป่ระชุมตามแผนงาน 

 
 

4.2.1.5 วตัถปุระสงคเ์ป้าหมาย 
 

เป้าหมายในการดําเนินงานของสภาพฒันาองค์กรเครือข่ายชุมชน
จงัหวดัมกุดาหาร มรีายละเอยีดในแต่ละประเดน็ ดงัต่อไปน้ี  

 
1) เป้าหมายร่วม 

 
(1) การพัฒนาคุณภาพความเข้มแข็งองค์กรชุมชนทุก

ระดบัภายใต ้5 ประเดน็ 
(2) การสร้างกระบวนการการกําหนดคุณภาพวดัความ

เขม้แขง็องคก์รชุมชน 
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(3) การพฒันาระบบฐานขอ้มลูองคก์รชุมชน 
(4) การสนับสนุนการยกระดบัการพฒันาองค์กรชุมชน 

ภายใต้แผนงานขององค์กรชุมชนเป็นหลัก อันจะ
นําไปสูก่ารสรา้งการยอมรบั และการรบัรองสถานภาพ
องคก์รชุมชน 

 
  2) เป้าหมายเชิงประเดน็ 
 
   (1) ประเดน็เกษตรยัง่ยนืครบวงจร 

-  มอีงค์กรชุมชนที่มศีกัยภาพ จํานวน 91 องค์กร 
จาํนวนสมาชกิ 4,000 ราย 

  - สมาชกิองคก์ร จาํนวน 2,000 ราย มรีปูธรรม 
   การเกษตรทีพ่ึง่ตนเองได ้

 
   (2) ประเดน็ธุรกจิและวสิาหกจิชุมชน 

  - มอีงคก์รชุมชนทีม่ศีกัยภาพ จาํนวน 21 องคก์ร 
- องคก์รชุมชน จาํนวน 21 องคก์ร มกีารพฒันา 

ยกระดับธุรกิจและวิสาหกิจชุมชนสู่ผู้ประกอบการ
ขนาดเลก็ และขนาดกลาง (SME) 

 
   (3) ประเดน็องคก์รการเงนิและสวสัดกิารชุมชน 

  - มอีงคก์รชุมชนทีม่ศีกัยภาพ จาํนวน 1,031 องคก์ร 
- องคก์ารการเงนิชุมชนมกีารบรูณาการกองทุนของ 

ชุมชนเป็น “ธนาคารชมุชน” จาํนวน 52 ตําบล 
 
   (4) ประเดน็วฒันธรรมภมูปิญัญาไหม-ฝ้าย 

  - มอีงคก์รชุมชนทีม่ศีกัยภาพ จาํนวน 75 องคก์ร 
  - มพีืน้ที ่4 ตําบลเป็นตน้แบบในการฟ้ืนฟูวถิชีวีติชุมชน 
   ทอ้งถิน่ 

 
   (5) ประเดน็สมนุไพรและสขุภาพชุมชน 

- มอีงคก์รชุมชนทีม่ศีกัยภาพ จาํนวน 10 องคก์ร 
- องคก์รชุมชน 10 องคก์ร ทีม่กีารฟ้ืนฟูภมูปิญัญาดา้น 
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สมุนไพร และหมอพื้นบ้าน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ชุมชน 

 
ทัง้น้ีมเีป้าหมายในระดบัแผนงานทีส่าํคญั (Goal) กค็อื “องคก์รชุมชน 

จาํนวน 1,214 องคก์ร ใน 5 ประเดน็มคีวามเขม้แขง็สามารถแกไ้ขปญัหาของ
สมาชกิองคก์ร ชุมชน และสงัคมได”้ โดยมเีป้าหมายสูงสุด กค็อื “ชุมชน 528 
ชุมชน ในพืน้ที ่7 อําเภอ 52 ตําบล มคีวามเขม้แขง็สามารถพึง่ตนเองได”้ 
(Super Gold) 

 
4.2.1.6 บทบาททีมวิจยักบัการสร้างเวทีการเรียนรู้ร่วมกบัสภาพฒันา

เครือข่ายองคก์รชมุชนจงัหวดัมกุดาหาร 
 

จากฐานขอ้มลูเดมิจะพบวา่สภาพฒันาเครอืขา่ยองคก์รชุมชน 
จงัหวดัมุกดาหารมฐีานสมาชกิ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตรเ์ครอืข่าย
และแผนการดาํเนินงาน ทีช่ดัเจน  ดงันัน้บทบาทของทมีวจิยัทีเ่ขา้ไปจงึเป็นการ
หนุนเสรมิกระบวนการเรยีนรู ้จดัเวทเีพื่อก่อใหเ้กดิการวเิคราะหป์จัจยัแวดลอ้ม 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนินงานบนฐานเครอืข่ายเดมิทีด่ําเนินการอยู่แลว้  ซึง่ทมี
วิจัยพบว่า  เวทีการเรียนรู้ของสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัด
มุกดาหารจะเป็นเวทกีารแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานในเชงิของการ
บรหิารจดัการกลุ่ม การตดิตามแผนและผลการดําเนินงานทีไ่ดร้บังบประมาณ
จากแหล่งทุนเป็นประเด็นหลัก  ส่วนการแลกเปลี่ยนในประเด็นอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการทาํงาน ฐานการผลติ นโยบายรฐั ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในภาพรวม 
และการวิเคราะห์ระบบโลก  สภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัด
มุกดาหารยงัมีการแลกเปลี่ยนกันน้อย  โดยเฉพาะการตอกยํ้าเรื่องคุณค่า  
อุดมการณ์ของการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงกนัเป็นเครอืข่าย  สภาพฒันา
เครอืข่ายองค์กรชุมชนจงัหวดัมุกดาหารยงัขาดการตอกยํ้าใหเ้หน็คุณค่าและ
ความสาํคญั การทํางานยงัพึง่พาปจัจยัและทุนสนับสนุนจากภายนอก  ในขณะ
ที่มีต้นทุนภายใน เช่น ทรัพยากรบุคคลที่มีพื้นฐานการทํางานด้านสังคม 
ความสามารถของกลุ่มผูนํ้าทีห่ลากหลายและพรอ้มทีจ่ะนําออกมาแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้และทุนทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่เกดิจากการระดมจากฐานสมาชกิ 

ดังนัน้ทีมวิจัยจึงเข้าไปหนุนเสริมในกระบวนการวิเคราะห์ปจัจัย
แวดลอ้มในมติต่ิาง ๆ  เพื่อใหเ้กดิการวเิคราะหป์จัจยัที่เกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกบั
การทํางานของฐานกลุ่ม องคก์รสมาชกิ เกดิการสงัเคราะหร์่วมกนัของตวัแทน
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องค์กรและเครอืข่ายในแนวราบและทมีวจิยั จนกระทัง่เกิดการทบทวนแนว
ทางการทํางานและประสานแผนงานระหว่างทีมวิจยักับสภาพัฒนา
เครือข่ายองค์กรชุมชนมุกดาหาร ในการท่ีจะพัฒนาและยกระดับ
ศกัยภาพผู้นํา ให้มีแนวคิดและหลกัการสหกรณ์ ในแผนงานการพฒันา
กลไก ประเด็นการพฒันาประสิทธิภาพและยกระดบัผู้นํา เพ่ือเป็นนัก
ยุทธศาสตร ์นักประสานงาน และนักจดักระบวนการ ท่ีมีอดุมการณ์และ
หลกัการสหกรณ์  และจิตวิญญาณสาธารณะ 

 
แผนงานทีไ่ดจ้ดัทาํรว่มกนักบัทมีวจิยัคอื แผนงานการพฒันากลไก 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

1) พฒันาประสทิธภิาพและยกระดบัผูนํ้า เพือ่เป็นนกัยทุธศาสตร ์ 
นักประสานงาน และนักจดักระบวนการ ที่มีอุดมการณ์และ
หลกัการสหกรณ์และจิตวิญญาณสาธารณะ  โดยจดัทําเป็น
หลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพผูนํ้า 

2) แผนการรวบรวมองคค์วามรู ้โดยการถอดบทเรยีน 
ประสบการณ์ผูนํ้าการเปลีย่นแปลง 

3) สมัมนาสรปุบทเรยีน และกาํหนดแนวทางการพฒันารว่มกนั 
ของประชาภาค ี

4) ประชุมคณะทาํงานและตดิตามการดาํเนินงาน 
 

ส่วนแผนงานอื่น ๆ ที่สภาพัฒนาเครือข่ายองค์กร
ชุมชน ได้วางแผนไว้ ก็มกีารดําเนินงานไปตามแผนงานโดย
การสนับสนุนของ พอช.โดยมีเจ้าหน้าที่ของ พอช.เข้ามา
ติดตามเป็นระยะ ๆ ซึ่งทีมวิจยัก็เข้าไปร่วมในการวางแผน
แลกเปลี่ยนแนวความคิดอย่างต่อเน่ือง ถือว่าเป็นเครือข่าย
พนัธมติรในขอบเขตจงัหวดัทีจ่ะมกีารเชื่อมโยงความรว่มมอืกนั
ในอนาคต 
 
 การดําเนินงานของสภาพฒันาเครอืข่ายองคก์รชุมชน
จงัหวดัมุกดาหารจะสําเรจ็ได้หรอืไม่ทมีวจิยัได้จดัเวทรี่วมกนั
ตวัแทนสภาพฒันาเครอืข่ายองค์กรชุมชนจงัหวดัมุกดาหาร
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ผ่านตัวแทนเครือข่ายประเด็น ทัง้ 5 ประเด็น มีปจัจัยที่
เกีย่วขอ้ง คอื  
  

4.2.1.7 ปัญหาอปุสรรค 
 

จากการจดัเวทีตวัแทน 5 ประเด็นร่วมกบัภาคพีฒันาที่
เกีย่วขอ้งของจงัหวดัในช่วงวนัที ่ 3  ตุลาคม  2547 ทีผ่า่นมา พอทีจ่ะ
สรปุปญัหาอุปสรรคไดด้งัน้ี 

 
1) ตวัแทนภาคพีฒันาที่เกี่ยวขอ้งทัง้ 7 ภาคเีขา้ร่วม

กิจกรรมกับขบวนการเครือข่ายองค์กรชุมชนทัง้ 5 
ประเด็นไม่มีความต่อเน่ืองทัง้ตัวบุคคล และองค์กร 
ทัง้น้ีมปีจัจยัขอ้จํากดัในดา้นภารกจิหลกัขององค์กรที่
รบัผดิชอบตามแผนงานให้สําเรจ็ตามเป้าหมาย รวม
ไปถึงโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร และ
ระเบยีบขอ้บงัคบัของผูป้ฏบิตังิานตอ้งไดร้บัอนุญาตจงึ
จะสามารถเขา้รว่มกจิกรรมกบัขบวนการเครอืขา่ยได ้

2) แนวคิด  และ ร ะบบกา รว า งแผนงานร ะหว่ า ง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูป้ฏบิตังิานทีค่าํนึงถงึผลงานองคก์ร 
และความก้าวหน้าของผู้บริหาร  จึงไม่สามารถ
ตอบสนองตามแผนงานของขบวนการเครอืขา่ยองคก์ร
ชุมชนทีไ่ดร้ว่มกบัภาควีางแผนงานไวไ้ดจ้รงิ 

3) กระบวนการพฒันาผูนํ้าขององคก์รชุมชนขึน้มา 
ทดแทนไม่ต่อเน่ือง จึงทําให้ผู้นําองค์กรต้องแบก
รบัภาระทัง้ทางเศรษฐกจิครอบครวั และสงัคมในการ
บริการชุมชน  จนทําให้ผู้ นํ าองค์กรชุมชนได้ร ับ
ผลกระทบจากปญัหาครอบครวั และออกจากองค์กร
ไป 

4) ผูนํ้าบางส่วนที่หวงัผลทางการเมอืง และมอีํานาจทาง
การเมอืงเขา้มาแทรกแซงบา้งในบางชว่ง แต่ความเหน็
ของผู้ นํ าองค์กรชุมชนส่วนใหญ่คิดว่ า ไม่ ได้ร ับ
ผลกระทบเทา่ใดนกั 
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5) ความคาดหวงัของกลุ่ม และองคก์รชุมชนในระดบัฐาน
ล่างของแต่ละประเด็นมคีวามคาดหวงัการสนับสนุน
ดา้นงบประมาณจากขบวนการเครอืข่ายองคก์รชุมชน
ทีเ่ขา้ไปประสานงาน และจดักจิกรรมทบทวนบทเรยีน
ในระดบัอาํเภอ 

6) ความเขา้ใจ และตระหนักในบทบาทขององคก์รชุมชน
กบัการพฒันาสงัคมของภาคพีฒันาอื่นๆ ทีไ่มไ่ดเ้ขา้มา
มสี่วนร่วมยงัมคีวามแตกต่าง และช่องว่างค่อนขา้งสูง 
จงึทาํใหเ้กดิความหวาดระแวง และหวงัเอาชนะในการ
ดาํเนินงานเกดิขึน้ 

7) สมาชกิกลุ่ม และองคก์รชุมชนในระดบัฐานล่างของแต่
ละประเดน็ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจ และจติสํานึกใน
การเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม เช่น ไมใ่หค้วามสนใจในการ
พัฒนาคุณภาพ  และทักษะการทํางาน  จึงทําให้
คุณภาพสินค้าไม่เป็นที่ต้องการของตลาด และเป็น
ภาระตน้ทุนแก่กลุ่มทีต่อ้งรบัผดิชอบ รวมทัง้การสนใจ
เพยีงประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากกลุ่มเทา่นัน้ เป็นตน้ 

  
4.2.1.8 ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ 

 
จากการดาํเนินงานทีผ่า่นมาสามารถสรปุปจัจยัแหง่

ความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานของกลุ่ม/เครอืขา่ยได ้2 ระดบั คอื 
 

1) ปัจจยัภายในกลุ่ม/เครือข่าย 
 

(1) กลไกในการเชื่อมโยง และสานความสมัพนัธ์
ระหวา่งกลุ่มใหม้คีวามต่อเน่ืองในกจิกรรมของ
เครือข่าย และเกิดอัตตลักษณ์ในนาม สภา
เครอืข่ายพฒันาองค์กรชุมชนมุกดาหาร ที่มี
กลไกในแนวตัง้ คอื กลไกจงัหวดั และกลไก
ระดบัอาํเภอ 

(2) ผู้ นํ าก ลุ่ ม /เครือข่ ายมีประสบการณ์  อัน
ยาวนานทัง้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม
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และโอกาสในการเรยีนรูจ้ากกจิกรรมเครอืขา่ย
อื่นๆ ในทอ้งถิน่ ภูมภิาค และชาต ิจงึไดนํ้ามา
ปรบัใชใ้นการทาํงานของเครอืขา่ย 

(3) กจิกรรม และผลประโยชน์สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของกลุ่มต่างๆ และสมาชกิ
ได ้

(4) พื้นฐานทางวฒันธรรมชุมชน ซึ่งยงัคงเกาะ
เกี่ยวทางสายสมัพันธ์ทางเครือญาติ จารีต
ประเพณี และหลกัความเชื่อทางศาสนา โดย
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของชุมชน และ
บทเรยีนรว่มกนัมาพอสมควร 

(5) ปจัจยัด้านปรมิาณกลุ่ม และองค์กรชุมชนใน
ระดับพื้นฐานที่มีอยู่อย่างหลากหลายของ
จงัหวดักม็คีวามสาํคญัเชน่เดยีวกนั อนัเป็นผล
สบืเน่ืองมาจากการพฒันาชุมชนในยุคที่ผ่าน
มาขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
การเตบิโตของภาคประชาชนเองดว้ย เพราะ
กลุ่ม หรอืองคก์รชุมชนพืน้ฐานดงักล่าวเหล่าน้ี
ได้มกีารสัง่สมประสบการณ์ และองค์ความรู้
มาในระดบัหน่ึงเพยีงพอที่จะต่อยอดมาเป็น
เครอืขา่ยได ้

 
2) ปัจจยัภายนอกกลุ่ม/เครือข่าย  

 
(1) นโยบายรฐั และกระแสโลกาภิวฒัน์ที่ชุมชน

เผชิญอยู่ จึงจํ า เ ป็นต้องมีการปรับตัว ให้
สามารถดํารงอยู่ได้และเกิดการประสาน
แผนงานตามนโยบายผ่านองค์กรภาคีอื่น ๆ 
เช่น สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน(มหาชน)- 
(พอช.) 

(2) กา ร สนั บ ส นุ นทั ้ง ด้ า น บุ คคล าก ร  แล ะ
งบประมาณจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 
เช่น หน่วยงานภาครฐัที่เกิดจากกรอบความ
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ร่วมมือรัฐ-องค์กรชน และ สถาบันพัฒนา
องคก์รชุมชน(มหาชน)- (พอช.)  

(3) กระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวคิด 
และทศิทางการพฒันากลุ่ม/องคก์รชุมชนทีเ่ริม่
มกีารทบทวนบทเรยีน จากการดํารงอยู่แบบ
องคก์รเชงิเดีย่วไม่อาจจะต้านทานกระแสโลก
ได ้และมกัมขีอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน 

(4) จากการประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแหง่ 
ราชอาณาจกัรไทย ปี 2540 นัน้มสีว่นสาํคญัที่
ก่อให้เกิดความตื่นตัวทางด้านสิทธิ และ
บทบาทหน้าที่ขององค์กรชุมชนค่อนข้างสูง 
โดยเฉพาะใน มาตรา 45 ทีเ่ขยีนไวว้่า “บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม 
สหภาพ  สหพันธ์ สหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร 
องคก์ารเอกชน หรอืหมูค่ณะอืน่...” จงึเป็นการ
เปิดโอกาสใหชุ้มชนสามารถรวมตวักนัจดัตัง้
กลุ่ม องคก์ร และเครอืขา่ยไดต้ามบทบญัญตัน้ีิ 
นอกจากน้ี ยงัปรากฏในมาตรา 60 ทีไ่ดร้ะบุ
ถึงสิทธิของบุคคลในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองว่า “บุคคลย่อมมี
สิทธิ ในการกระบวนการพิจ า รณาของ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองอนัมผีล หรอือาจมผีลกระทบต่อสทิธิ
เสรภีาพของตน...” ซึ่งเป็นการใหส้ทิธแิก่
บุคคลในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครฐัใน
การดาํเนินงานตามกฎหมายได ้

 
จากบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญดงักล่าวทีใ่หส้ทิธ ิและเสรภีาพแก่

ประชาชนในการรวมกลุ่ม และเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการ
ดําเนินงาน เพื่อรกัษาสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายของตน หรอืชุมชน 
จึงเป็นปจัจยัด้านโอกาสที่เอื้อต่อกระบวนการดําเนินงานของกลุ่ม/
องคก์รชุมชน และเครอืขา่ยไดอ้ยา่งสมบรูณ์มากกวา่ในอดตีทีผ่า่นมา 
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(5) นโยบายการกระจายอาํนาจทางการเมอืงการ 
ปกครองของประเทศเป็นปจัจยัที่มสี่วนช่วย
เสริมสร้างกระบวนการยอมรบั และรบัรอง
สถานภาพองค์กรชุ มชนและ เครือข่ าย 
โดยเฉพาะการขยายแนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกบั
การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการสู่
ทอ้งถิน่นัน้มผีลกระทบต่อรปูแบบ และวธิกีาร
จดัโครงสร้างการบริหารจดัการในทุกระดบั 
ทัง้ในระดบักลุ่มองคก์ร เครอืขา่ย 

 
(6) แผนยทุธศาสตรแ์ละการพฒันาจงัหวดั จาก 

การศึกษา พบว่า กระบวนการสร้างและ
เชื่อมโยงเครือข่ายในจังหวัดมุกดาหารจะ
สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้นัน้มีปจัจัย
สําคญัประการหน่ึง ก็คอื ผู้บรหิารสูงสุดของ
จงัหวดัใหค้วามสําคญัต่อการเสรมิสรา้งความ
รว่มมอืในการทาํงานพฒันาแบบภาคทีีใ่หภ้าค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกําหนดทิศทาง 
และยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัอย่างจรงิจงั 
รวมทัง้มีระยะเวลาสอดคล้องกับการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ เ ปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมซึ่ง
การยอมรบัในระดบัแผนงานที่นําเสนอจาก
ภาคประชาชนดงักล่าวเป็นเครื่องมอืสาํคญัใน
การทํางานพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรชุมชน และเครือข่ายร่วมกันกับภาคี
ต่างๆ ในจงัหวดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัตัง้
กลไกการประสานงาน และปฏบิตักิารร่วมกนั
นัน้ในพืน้ทีมุ่กดาหาร ทีม่ผีูว้่าราชการจงัหวดั
รว่มลงนามในสญัญาประชาคม  

 
ถึงอย่างไรก็ตามปจัจยัดงักล่าวน้ี ไม่สามารถเป็นตวัชี้วดัความสําเรจ็

ของกระบวนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตรขององค์กรชุมชนได้
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ทัง้หมด เพราะว่านโยบายดงักล่าวน้ีขึน้อยู่กบัผู้บรหิารสูงสุด และมวีาระการ
ดาํรงตําแหน่งทีไ่มม่ ัน่คง จงึมกัเกดิชอ่งวา่งในการเชื่อมประสานงานดา้นแนวคดิ 
และการปฏบิตัริะหวา่งการเปลีย่นผา่นผูบ้รหิาร(CEO) เสมอ 
 

(7) บทบาทขององคก์รพฒันาเอกชนและชนชัน้ 
กลาง ในช่วงหลงัสถานการณ์เคลื่อนไหวทาง
สงัคมของขบวนการนักศกึษา และปญัญาชน
ตัง้แต่ปี 2516 ไดม้สี่วนทําใหก้ระแสความ
ตื่นตัวทางด้านประชาธิปไตยในสังคมไทย
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการ
นักศึกษา และปญัญาชนได้ขยายผลสู่ภาค
ชนบท ซึ่งเป็นพื้นที่ยากจน และด้อยโอกาส
ทางการพฒันาคอ่นขา้งสงู 

 
ดงันัน้ ภาพรวมดา้นองค์ประกอบของแกนนําในขบวนการเคลื่อนไหว

ของสหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหาร จงึมปีญัญาชนทีเ่คยผ่าน
กระบวนการเคลื่อนไหวประชาธปิไตยในยุคดงักล่าวเป็นกลไกสําคญัที่ยงัคง
ปฏบิตักิารงานพฒันาสงัคม และสนบัสนุนกจิกรรมองคก์รชุมชน รวมทัง้การเขา้
ไปทํางานในองค์กรพฒันาเอกชนต่างๆ ในท้องถิ่น และภูมภิาคที่เป็นกลไก
สนบัสนุน 
 

ซึง่จากการศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหาร ทีแ่กนนําในการเคลื่อนไหว
ปฏิบตัิการทางสงัคมมกัมบุีคคลในกลุ่มน้ีเขา้มามบีทบาทสําคญัในการเชื่อม
ประสานทางด้านแนวคิดในการจัดตัง้องค์กรชุมชน และเครือข่ายมาอย่าง
ยาวนาน รวมไปถงึการสรา้งกระบวนการยอมรบัและรบัรองสถานภาพองคก์ร
ชุมชนและการเชื่อมโยงเครอืขา่ยในภายหลงัดว้ย 

 
(8) ทัศนะคติและความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ใน 

ระดับปฏิบัติการ จากการศึกษา พบว่า ใน
จงัหวดัทศันคต ิและความเขา้ใจของเจา้หน้าที่
หน่วยงานของรฐัในระดบัปฏบิตักิารทุกหน่วย
ทีเ่กี่ยวขอ้งมผีลต่อการสนับสนุนกระบวนการ
เชื่อมโยงเครอืข่ายขององค์กรชุมชนค่อนขา้ง
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สําคญั โดยเฉพาะพื้นฐานประสบการณ์การ
ทํางานกบักลุ่ม/สหกรณ์ องคก์รชุมชนมาก่อน
มสีว่นคอ่นขา้งสาํคญั จงึสง่ผลใหม้กีารเขา้รว่ม
กระบวนการตามแผนงานคอ่นขา้งสมํ่าเสมอ 

 
แต่ทัง้น้ีกม็เีงื่อนไข และปจัจยัอื่นๆ ทีม่สี่วนสมัพนัธ์กบัการดําเนินงาน

ของเจา้หน้าทีร่ฐัทีเ่กีย่วขอ้งในการสนบัสนุนแผนงาน และกระบวนการดงักล่าว
น้ี กค็อื 

 
(8.1) ความสอดคลอ้งกบันโยบาย และ  
แผนงานขององค์กรที่ตนเองสังกัด  ซึ่ ง
ค่อนข้างมคีวามสําคญัอย่างสูง เพราะมสี่วน
ได้ส่วนเสียกับผลงาน  และการเลื่ อนชัน้
ทางดา้นหน้าทีก่ารงาน 
(8.2) พืน้ฐานประสบการณ์การดาํเนินงาน               
ที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมกลุ่ม /องค์กร
ชุมชน และเครอืขา่ยมาในระดบัหน่ึง จงึความ
ผูกพัน และมีความสัมพันธ์ทางสังคมแบบ
พึง่พาอาศยัระหว่างกนักบัองคก์รชุมชน1 เช่น 
การให้คําปรึกษากลุ่มในด้านการผลิต และ
การตลาด เป็นตน้ 
(8.3) ประโยชน์รว่มในการดาํเนินงานตาม 
บทบาทหน้าที่ที่ดํารงอยู่ในปจัจุบนั เช่น การ
พฒันาแนวคิด ทักษะกระบวนการกิจกรรม
กลุ่มทางสงัคม และสรา้งผลงานในการทํางาน
สนับสนุนสาธารณชน เป็นตน้ ซึง่สารมารถใช้
เป็นผลงานประจาํปีแก่เจา้หน้าทีผู่น้ัน้ได ้

 

                                                 
1 เจ้าหน้าท่ีรัฐบางคนยงัคงมีความสมัพนัธ์ทางสงัคมกบักลุม่/องค์กรชมุชนในลกัษณะการดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา 
และกรรมการบริหารร่วม แม้ว่าจะไม่ได้ดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบติังานในพืน้ท่ีรับผิดชอบแล้วก็ตาม เพราะถูก
โยกย้ายตามวาระ หรือเล่ือนชัน้ตําแหน่งสงูขึน้ 
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(9) นโยบายและแผนงานภาครฐั พบว่า ปจัจัย
ด้านนโยบาย และแผนงานของหน่วยงาน
ราชการที่ เกี่ยวข้องในจังหวัดค่อนข้างมี
ค ว ามสํ า คัญ  แล ะพบ ในทุ กพื้ นที่  จึ ง มี
ผลกระทบต่อการปฏบิตังิาน ดงัน้ี 
(9.1) นโยบาย และแผนงานมกัถูกกําหนด
โดยผู้ บ ริห า ร ร ะดับสู ง ไ ว้ ล่ ว งห น้ า เ ป็ น
ระยะ เวลายาวนานหลายปี  ดังนั ้นหาก
แผนงานการสร้างการยอมรับ  และการ
เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อแก้ไขปญัหาความ
ยากจนขององคก์รชุมชนมคีวามสอดคลอ้งกบั
หน่วยงานกส็ามารถใหก้ารสนับสนุนไดอ้ย่าง
เตม็ที ่
(9.2) นโยบาย และแผนงานหน่วยงานที่
ดํา เ นินงานสนับสนุนองค์กรชุมชน  และ
เครือข่ายเป็นงานหลักจะให้ความสําคญักบั
แผนงานกระบวนการสร้างเครือข่ายของ
องค์กรชุมชนค่อนข้างสูง เช่น สํานักงาน
พฒันาชุมชน สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัและ
ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน ฯลฯ 

  
4.2.1.9 โครงสร้างเครือข่ายและวงจรความสมัพนัธ ์

 
จากการศกึษากลไกการดําเนินงานในระดบักลุ่มฐานล่างของ

แต่ละประเดน็ กพ็บว่า ส่วนมากอาศยัพืน้ที่ปกครองเป็นหน่วยในการ
ประสานความรว่มมอืมากกวา่การรวมตวัในรปูแบบเครอืขา่ยประเดน็ 

แต่ก็พบในบางเครอืข่ายประเดน็ที่ดําเนินงานร่วมกนัรูปแบบ
เครอืข่ายครอบคลุมมากกว่าระดบัอําเภอ คอื ประเดน็ไหม-ฝ้าย โดย
จาํแนกออกเป็นระดบั 

1) กลุ่ม และองคก์รชุมชนในระดบัชุมชน 
2) กลุ่ม และองคก์รชุมชนในระดบัเครอืขา่ยอาํเภอ 
3) กลุ่ม และองคก์รชุมชนในระดบัเครอืขา่ยระหวา่ง 

อาํเภอ  
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4.2.2 เครือข่ายยางพาราจงัหวดัมกุดาหาร 
 

4.2.2.1 ความเป็นมาและสถานการณ์ยางพาราในภาคอีสาน และจงัหวดั
มกุดาหาร 

 

1) พฒันาการการปลกูยางในภาคอีสาน 
 

   ยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดม้ผีูพ้ยายามนํามา 
ปลกูนานมาแลว้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากมตีน้ยางเก่าอายมุากอยูใ่นหลายพืน้ที ่
อาทติ้นยางพาราอายุมากกว่า 40 ปีที่บรเิวณหลงัอาคารพพิธิภณัฑ์
หลวงปูม่ ัน่ ภรูฑิตัโต วดัปา่สทุธาวาส จงัหวดัสกลนคร จากรายงานการ
สํารวจการปลูกยางพาราของนายชัยโรจน์ ธรรมรัตน์ เมื่อปี 2525 
พบว่า มผีูนํ้าเอาเมลด็ยางพาราจากภาคใต้และภาคตะวนัออกไปปลูก
ทดลองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งพอจะสรุปพืน้ทีเ่ริม่แรกในการ
ปลกูยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดด้งัน้ี 
 

(1) สวนยางเก่าตําบลเนินสําเรงิ อ.กนัทรลกัษณ์ จ.ศรสีะ
เกษ คาดว่าปลูกมาก่อนปี 2500 ครัง้แรกปลูกไดจ้าํนวนหลาย
สิบไร่เป็นลักษณะสวนยาง แต่ต่อมาได้โค่นต้นยางเปลี่ยน
สภาพเป็นไรข่า้วโพด การสาํรวจในปี 2525 พบว่ายงัมตีน้ยาง
เหลอือยูบ่รเิวณแปลงกระจดักระจายอยูป่ระมาณ 20 ไร ่ 
 
(2) ต้นยางที่วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยา
เขตเกษตรสุรนิทร์ อ.เมอืง จ.สุรนิทร์ มตี้นยางพาราขึน้อยู่ใน
บรเิวณวทิยาลยั รมิสระน้ํา ปลูกดว้ยเมลด็พืน้เมอืงอยู่ 2 ต้น 
ต้นหน่ึงแตกเป็นลําต้นคู่ขึน้มาจากโคน ปลูกประมาณปี 2507 
การเจรญิเตบิโตของลําตน้ทีร่ะดบัความสงู 1.50 เมตรขนาด
เสน้รอบวงของลาํตน้ประมาณ 1 เมตร กรดีทดสอบผลการไหล
ของน้ํายางไหลด ี
 
(3) ตน้ยางพืน้เมอืงรมิทางหลวง ถนนสายรอ้ยเอด็ – 
มหาสารคาม เยือ้งสถานีทดลองพชืไรร่อ้ยเอด็ มตีน้ยางพารา
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ปลกูดว้ยเมลด็ 1 ตน้ การเจรญิเตบิโตทีร่ะดบั 1.50 เมตร 
ขนาดเสน้รอบวงของลาํตน้ประมาณ 78 เซนตเิมตร เจา้ของ
คาดวา่ปลกูไวเ้มือ่ประมาณปี 2508 ทดสอบกรดียางดกูารไหล
พบน้ํายางไหลด ี
 
(4) ต้นยางพื้นเมอืงนิคมสร้างตนเองคําสร้อย อ.นิคมคํา
สรอ้ย จ.มุกดาหาร เกษตรกรผูป้ลูกไดไ้ปทํางานรบัจา้งกรดี
ยางที ่อ.ธารโต จ.ยะลา ไดนํ้าเมลด็ยางมาจาก จ.ยะลา ปลูกใน
เน้ือทีป่ระมาณ 2 ไร ่ปลูกตัง้แต่ปี 2501 เมื่อตน้ยางอายุได ้22 
ปีเจา้ของจงึโค่นทิง้ยงัคงเหลอื 8 ตน้ การเจรญิเตบิโตทีร่ะดบั 
1.50 เมตรวดัเสน้รอบวงของลําตน้เฉลีย่ประมาณ 1 เมตรได้
ทดสอบกรดีดมูกีารไหลของน้ํายางด ี
 
(5) ตน้ยางพืน้เมอืงทีบ่า้นซง้ อ.คําชะอ ีจ.มุกดาหาร ปลูก
ดว้ยเมลด็ยางพืน้เมอืงมอียู ่1 ตน้คาดว่าปลูกประมาณปี 2503 
บรเิวณหน้ายางสงูจากพืน้ดนิขึน้ไปสงูประมาณ 2 เมตรและได้
เสยีหายเป็นปุ่มปมหมดแลว้เน่ืองจากชาวบา้นในหมูบ่า้นไดใ้ช้
มดีฟนัโคน่ตน้เพือ่เอาน้ํายางมาใชป้ะยางในจกัรยาน 
 
(6) ต้นยางพืน้เมอืงที่บา้นโนนสําราญ หมู่ที ่14 ต.ปาก
คาด กิง่ อ.ปากคาด จ.หนองคาย มอียู่ 1 ต้น คาดว่าปลูกไว้
ประมาณปี 2518-2519 
 
(7) ต้นยางพืน้เมอืงที่ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เกษตร
ได้นําเมล็ดยางพื้นเมืองมาจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณ 20 เมลด็ มาปลูกงอก 5 ตน้ถูกควายกนิเสยีหาย
เหลอืรอดมาเพยีง 1 ตน้คาดวา่นํามาปลกูไวป้ระมาณ ปี 2509 

2) การศึกษาและทดลองปลกูอย่างเป็นทางการ 
 

  มกีารศกึษาและพฒันาอยา่งเป็นวชิาการในการนํายางพารามา 
ปลกูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเริม่ดาํเนินการซึง่เป็นผลสบืเน่ือง
จากทีป่ระชุมหวัหน้าสถานีทดลองยางของกองการยาง(ชื่อในขณะนัน้)
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ทีจ่งัหวดัยะลา เมื่อวนัที ่7 กรกฎาคม 2520  ไดม้มีตใิหส้าํรวจความ
เป็นไปไดใ้นการทดสอบการปลูกยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ซึง่ระยะเวลาการสาํรวจตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2520 ถงึ 6 สงิหาคม 
2520 มกีารเดนิทางไปดสูวนยางเก่าทีต่ําบลโนนดนิแดง จงัหวดัศรสีะ
เกษ ซึง่มตีน้ยางเก่าอยู ่15 ตน้ อายุยางไมน้่อยกว่า 20 ปี ลกัษณะของ
ยางแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นการปลูกมแีนวแถวแต่เป็นยางพืน้เมอืงเปลอืก
หนา พบวา่มคีวามเป็นไปไดใ้นการปลกูยางพารา 
 

จ า ก นั ้น จึ ง มี ก า ร ว า ง แ ผ นท ด ล อ ง ป ลู ก ย า ง ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยนายประพจน์  เรขะรุจิ อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะหใ์นขณะนัน้ทําเรื่องแจ้งใหก้รมวชิาการเกษตรที่ดูแล
เรื่ องการปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียง เหนือทราบว่ ากรม
ประชาสงเคราะหม์โีครงการทีจ่ะพฒันาการเกษตรในนิคมสรา้งตนเอง
ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยไดร้บัความช่วยเหลอืดา้นเงนิกูจ้าก
ธนาคารโลก จงึขอความร่วมมอืจากกรมวชิาการเกษตรใหด้ําเนินการ
สํารวจสภาพพื้นที่ในนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จงัหวดับุรรีมัย์และ
นิคมสรา้งตนเองโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย ว่ามคีวามเหมาะสมทีจ่ะ
จดัทาํแปลงทดลองปลกูยางพาราหรอืไม ่

 
 จากนัน้กรมวชิาการเกษตรเหน็ควรใหท้ดลองปลูกยางพาราใน
พืน้ทีนิ่คมสรา้งตนเองหลงัจากไดว้เิคราะหข์อ้มลูพืน้ทีเ่บือ้งตนและเหน็
ความเป็นไปได ้จงึมกีารทดลองปลูกยางพาราในพืน้ทีนิ่คมสรา้งตนเอง
ทัง้ 3 แหง่ ซึง่เพิม่พืน้ทีป่ลกูในนิคมสรา้งตนเองปราสาท จ.สุรนิทร ์โดย
ศูนย์วิจยัการยางได้มอบหมายให้งานพฒันายาง ศูนย์วิจยัการยาง
หาดใหญ่เป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบันิคมสรา้งตนเองบ้านกรวด นิคม
สรา้งตนเองปราสาทและนิคมสรา้งตนเองโพนพสิยั  
 
- นิคมสรา้งตนเองบา้นกรวด ปลกูเสรจ็ วนัที ่30 มถุินายน 2521 
- นิคมสรา้งตนเองปราสาท ปลกูเสรจ็ วนัที ่30 มถุินายน 2521 
- นิคมสรา้งตนเองโพนพสิยั ปลกูเสรจ็ วนัที ่1กรกฎาคม 2521 

 
หลงัจากปลูกแลว้เสรจ็ยงัมกีารปลูกซ่อมอกีหลายครัง้ รวมทัง้

หาทางแก้ปญัหาเฉพาะหน้าในการดูแลรกัษา โดยเฉพาะการกําจดั
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วชัพชื การใส่ปุ๋ ย การเอาใจใส่บํารุงรกัษาและอื่น ๆ ซึง่ต้นยางเริม่เปิด
กรดีและเริม่ทดลองกรดีในปลายปี 2527 ทีนิ่คมสรา้งตนเองโพนพสิยั
และเปิดกรดีจรงิจงัที่นิคมสร้างตนเองโพนพสิยัและนิคมสร้างตนเอง
บา้นกรวดในเดอืนมถุินายน ปี 2528   

 
สาํหรบันิคมสรา้งตนเองปราสาท เปิดกรดีล่าชา้กว่าแปลงอื่น ๆ 

เน่ืองจากพื้นที่ปลูกไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา กล่าวคอื พื้นที่
ปลกูเป็นดนิเหนียวจดัทีลุ่่มระบายน้ํายาก ประกอบกบัแปลงปลูกยางอยู่
ใกล้แปลงหม่อนจงึมคีวามจํากดัในการใช้สารเคมกีําจดัวชัพชื ทําให้
วชัพชืมากและรบกวนการเจรญิเตบิโตของยางพารา สภาพปจัจุบนัของ
แปลงยางพาราในนิคมสรา้งตนเอง ส่วนใหญ่หยุดกรดียางแล้วเพราะ
หน้ายางไม่สามารถเปิดกรดีต่อได ้แต่ตน้ยางยงัคงอยูย่งัไม่มกีารตดัทิง้ 
โดยต้นยางพาราที่ปลูกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปีแรกจะกรดีได้
ประมาณ รอ้ยละ 50-60  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะเปิดกรดีไดช้า้
กวา่ภาคใตเ้พราะปรมิาณน้ําฝนน้อยกวา่ 

 
3) เร่ิมทดลองปลกูในแปลงเกษตรกร 
 

หลังจากนั ้นเริ่มส่ง เสริมให้เกษตรกรปลูกเมื่อดูผลจาก
การศกึษาใน  3 แปลงของนิคมฯ พบน้ํายางมคีุณภาพดเีหมอืนภาคใต ้
กรมวชิาการเกษตรโดยสถาบนัวชิาการยางมคีวามเหน็ว่าน่าจะปลูกใน
แปลงเกษตรกรได ้วนัที ่20 มถุินายน 2532 คณะรฐัมนตรมีมีตใิห้
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.)ปลูกยางในภาค
อสีาน โดยเริม่แรกใหทุ้นแบบใหเ้ปล่าแก่เกษตรกร2 ปีครึง่ กําหนด
พื้นที่ 150,000ไร่ แต่เมื่อครบกําหนดให้สนับสนุนทุนแบบให้เปล่า
ยางพารากย็งัไม่สามารถเปิดกรดีไดเ้กษตรกรมปีญัหาเรื่องทุนในการ
ดแูลรกัษาตน้ยางพารา 
 

คณะรฐัมนตรจีงึมมีตวินัที ่2 มถุินายน 2537 ใหข้ยายเวลาการ
ใหทุ้นสนับสนุนการปลูกยางพาราแบบใหเ้ปล่าโดยใหทุ้นแก่เกษตรกร
ในการดแูลรกัษาในระยะเวลา 7 ปีครึง่ โดยสนบัสนุนทัง้พนัธุย์าง คา่ปุ๋ ย
ปีละ 2 ครัง้และ เงนิค่าแรงงานเกษตรกรไรล่ะ 4,621.50 บาท  โดยมี
เงือ่นไขการใหก้ารสนบัสนุนเกษตรกร 1 รายสนบัสนุนไดไ้มเ่กนิ 14 ไร ่ 
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และมมีตคิณะรฐัมนตรใีนวนัเดยีวกนัให ้สกย. รบัสวนยางทีห่น่วยงาน
อื่นสง่เสรมิมาดแูลทัง้หมด ซึง่การสง่เสรมิการปลูกยางพาราในขณะนัน้
มกีารส่งเสรมิของหน่วยงานกรมส่งเสรมิการเกษตร ดําเนินการโดย
เกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัและสปก.อุดรธานี โดยสกย.กร็บัพืน้ทีเ่หล่าน้ี
เขา้มาดแูลและใหทุ้นสนบัสนุนตามมต ิครม.วนัที ่2 มถุินายน 2537 มี
พืน้ทีร่วมประมาณ 250,000 กว่าไร่ พืน้ทีก่ระจายทัว่ภาคอสีานปลูก
มากทีจ่งัหวดัหนองคาย ศรสีะเกษและบุรรีมัย ์ 
 

ปี 2540-2544 ทางกระทรวงเกษตรฯไดม้อบหมายให ้สกย.
ดํ า เ นิ นก า รส่ ง เ ส ริม ให้ เ กษตรก รปลู ก ย า งพา ร า ต่ อ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมพีืน้ทีเ่ป้าหมายปีละ 40,000 ไร่ กระทัง่ปี 
2544 รฐับาลมนีโยบายหยุดการสนับสนุนทุนแบบใหเ้ปล่าเพราะถูก
เกษตรกรทีป่ลูกพชือย่างอื่นเรยีกรอ้งการดูแลแบบใหทุ้นแบบใหเ้ปล่า  
กระทัง่ปจัจุบนัการส่งเสรมิการปลูกยางพาราเกษตรกรต้องออกทุนใน
การดูแลรักษาสวนยางเอง โดยที่หน่วยงานรัฐจะให้กล้าพันธุ์และ
ประสานกบัแหล่งทุนอื่น ๆ ใหเ้กษตรกรกูย้มืเป็นทุน 

 
4) โครงการปลกูยางพืน้ท่ีล้านไร่ 
 

จากมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2546 อนุมตัใิห้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินโครงการปลูกยางพาราเพื่อ
ยกระดบัรายได้และความมัน่คงใหแ้ก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม ่
ระยะที่ 1 (2547-2549)ในเน้ือที่ 1 ล้านไร่ แบ่งเป็นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  700,000 ไร่ และภาคเหนือ 300,000 ไร่ โดย
ปลูกในปี 2547 จํานวน 200,000ไร ่ปี2548 ปลูก 300,000 ไรแ่ละปี 
2549 ปลูก 500,000 ไร ่ซึง่เกษตรกรทีจ่ะเขา้โครงการตอ้งมคีุณสมบตัิ
ที่กําหนด เช่น มทีี่ดนิของตนเองหรอืเป็นที่ดินเช่าจากรฐั และต้องมี
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ ์หรือเอกสารสิทธิ หรือสญัญาเช่าซึ่งทาง
ราชการเป็นผูอ้อกใหม้ายื่น  ทางโครงการจะสนับสนุนกลา้พนัธุ์ยางไร่
ละ90 ต้น เกษตรกรที่ไม่มทีุนในการดูแลรกัษาสามารถยื่นขอกู้จาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในโครงการแปลงสนิทรพัยใ์หเ้ป็น
ทุน ซึง่ ธกส.ไดจ้ดัสรรเงนิกูด้อกเบีย้ตํ่าใหเ้กษตรกร ไรล่ะ 5,360 บาท 
โดยจะอนุมตัใิหเ้กษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการปลูกยางรายละ 4-10 ไร ่
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รฐับาลไดต้ัง้งบประมาณสําหรบัโครงการน้ีไวเ้ป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 6,800 
ลา้นบาท โดยรฐับาลคาดหวงัว่าผลผลติยางพาราของไทยจะเพิม่จาก
โครงการน้ี 220,000 ตนัต่อปี 

เกษตรกรในภาคเหนือและภาคอีสานสนใจเขา้ร่วมโครงการ
เป็นจํานวนมาก เพราะราคายางพาราที่สูงเป็นประวัติการณ์เป็น
แรงจูงใจหลกัอกีทัง้หน่วยงานรฐัต่างกส็รา้งความเชื่อมัน่เรื่องราคาให้
เกษตรกรวา่จะมแีนวโน้มดขีึน้อยา่งต่อเน่ือง  

จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดด้ําเนินการคดัเลอืก
เกษตรกรทีส่มคัรใจเขา้รว่มโครงการและเงือ่นไขทีก่ําหนดมเีกษตรกรที่
มสีทิธเิขา้ร่วมโครงการจาํนวน 141,151 ราย พืน้ทีร่วม 983,536 ไร ่
แยกเป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเน้ือที ่768,982 ไร่และภาคเหนือ 
เน้ือที่ 214,554 ไร่ จากจํานวนเกษตรกรที่ขอเขา้ร่วมโครงการใน
เบือ้งตน้จาํนวน 142,872 ราย พืน้ทีร่วม 2,052,276 ไร ่

 

5) สถานการณ์ยางในพืน้ท่ีจงัหวดัมกุดาหาร 
     

การปลูกยางในพืน้ที่มุกดาหารเริม่แรกปลูกในพืน้ที่นิคมสรา้ง
ตนเองคําสรอ้ย ในพื้นที่ อ.นิคมคําสร้อย โดยการสนับสนุนของนิคม
สรา้งตนเองคาํสรอ้ยและสาํนกังานสนบัสนุนการทาํสวนยาง (สกย.) ใน
ราวปี พ.ศ. 2535 จนกระทัง่ถงึปจัจุบนั พ.ศ.2548 มปีรมิาณพืน้ทีก่าร
ปลกูและพืน้ทีใ่หผ้ลผลติ แลว้แสดงดงัตาราง 
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ตารางที ่4.2-1 ตารางแสดงพืน้ทีป่ลกูและพืน้ทีใ่หผ้ลผลติยางพาราจงัหวดัมกุดาหาร ปี 2548 

อาํเภอ 
พืน้ทีป่ลกู พืน้ทีใ่หผ้ลผลติ 

หมายเหตุ 
ไร ่ ราย ไร ่ ราย 

เมอืง 13,872 1,544 1,464 147 พืน้ทีป่ลกูเฉลีย่ ราย/
ไร ่8.5 ไร ่พืน้ทีใ่หผ้ล
ผลติเฉลีย่ ราย/ไร ่ 
9.5  ไร ่

นิคมคาํสรอ้ย 18,173 1,662 2,839 245 
ดอนตาล 17,662 2,023 1,800 220 
ดงหลวง 12,342 1,984 891 131 
คาํชะอ ี 3,395 397 139 8 
หวา้นใหญ่ 1,851 278 254 25 
หนองสงู 2,926 368 42 6 
รวม 70,221 8,256 7,429 782 

ทีม่า: สาํนกังานเกษตรจงัหวดัมุกดาหาร 2548 
 

ซึ่งจากการประมาณการจากปริมาณการปลูกยางที่ให้ผลผลิต จาก
สํานักงานสนับสนุนการทําสวนยางพื้นที่เขตจังหวัดมุกดาหารคาดหมาย
ปรมิาณผลผลติตัง้แต่ปี พ.ศ.2548-2551 พบว่า ปรมิาณการผลผลติยางมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ดงัตาราง 



 119

ตารางที ่4.2-2 แสดงปรมิาณพืน้ทีก่ารปลกูยางทีใ่หผ้ลผลติ (ตน้ยางอายตุัง้แต่ 7 ½ขึน้ไป) และการคาดหมายปรมิาณผลผลติตัง้แต่ปี 2548-2551ของจงัหวดัมกุดาหาร 
 
อาํเภอ 

พืน้ทีป่ลกูยางทีใ่หผ้ลผลติและคาดหมายปรมิาณผลผลติ 
ปี 2548 ปี 2549 ปี2550 ปี 2551 

ราย ไร ่ ตนั ราย ไร ่ ตนั ราย ไร ่ ตนั ราย ไร ่ ตนั 
เมอืง 242 1,748.40 386.40 348 2,642.00 607.66 359 2,762.00 1,325 373 2,864 716 
นิคมฯ 345 2,763.00 610.62 531 4,561.00 1,049.03 609 5,300.00 907.75 658 5,738 1,434.50 
ดอนตาล 268 1,995.25 440.95 398 3,133.00 720.59 458 3,631.00 618.50 460 3,659 914.75 
ดงหลวง 72 590.90 130.59 168 1,442.00 331.66 274 2,474.00 56.21 302 2,729 682.25 
คาํชะอ ี - - - - - - 28 224.85 - 28 224.85 56.21 
หวา้นใหญ่ 23 224.95 49.71 33 329 75.67 41 407.60 101.90 51 526.25 131.56 
หนองสงู - - - 44 344 79.12 54 422.50 105.63 54 422.50 105.63 
รวม 950 7,322.50 1,618 1,522 12,451 2,863.73 1,823 1,5221.95 3,114.99 1,926 1,6163.60 4,040.90 

ทีม่า : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการทาํสวนยางพืน้ทีเ่ขตมกุดาหาร 2548 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ผลผลติเฉลีย่ปี 48    = 221 กก./ไร/่ปี 
  2. ผลผลติเฉลีย่ปี 49    = 230 กก./ไร/่ปี 
  3. ผลผลติเฉลีย่ปี 50-51   = 250 กก./ไร/่ปี 
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ตารางที ่4.2-3 แสดงผลการซือ้ – ขาย ยางพาราตลาดประมลูยางพาราสหกรณ์ สกย.อาํเภอนิคมคาํสรอ้ย  จาํกดัอาํเภอนิคมคาํสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร 

ครัง้
ที ่

วนั เดอืน ปี 
เกรด 1-3 เกรด 4 เกรด 5 เศษฟอง เศษยางแหง้ 

นํ้าหนกั
(กก.) 

ราคา
(บาท) 

รวมเป็นเงนิ(บาท) 
นํ้าหนั
ก(กก.) 

ราคา
(บาท) 

รวมเป็นเงนิ
(บาท) 

นํ้าหนั
ก(กก.) 

ราคา
(บาท) 

รวมเป็นเงนิ
(บาท) 

นํ้าหนกั
(กก.) 

ราคา
(บาท) 

รวมเป็นเงนิ
(บาท) 

นํ้าหนกั
(กก.) 

ราคา
(บาท) 

รวมเป็นเงนิ
(บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

4   ก.ค. 48 
18 ก.ค. 48 
8  ส.ค.  48 
5  ก.ย.  48 
19 ก.ย  48 
3  ต.ค.  48 
17 ต.ค. 48 
7  พ.ย  48 
21 พ.ย 48 
6  ธ.ค.  48 
19 ธ.ค. 48 
9  ม.ค.  49 
23 ม.ค. 49 
6  ก.พ. 49 
20 ก.พ. 49 

6,870 
8,123 
15,442 
3,979 
28,258 
11,392 
40,024 
52,362 
58,308 
34,864 
 
39,672 
60,566 
32,580 
36,167 
 

58.00 
64.59 
61.33 
62.00 
63.23 
62.22 
63.40 
55.75 
57.37 
59.48 
60.43 
64.36 
68.30 
75.37 

398,460.00 
524,664.57 
947,057.86 
246,698.00 
1,786,753.34 
708,810.24 
2,537,521.60 
2,919,181.50 
3,345,129.96 
2,073,710.72 
 
2,553,289.92 
4,136,657.80 
2,455,554.60 
2,524,818.27 

597 
1,463 
1,248 
685 
1,251 
1,656 
1,382 
1,457 
1,812 
190 
1,269 
978 
331 
312 
643 

57.09 
62.09 
60.32 
61.00 
62.69 
61.50 
62.01 
54.50 
55.53 
58.49 
60.09 
63.00 
67.10 
74.00 
67.00 

34,082.73 
90,837.67 
75,279.36 
41,785.00 
78,425.19 
101,844.00 
85,697.82 
79,406.50 
100,620.36 
11,113.10 
76,254.21 
61.614.00 
22,210.10 
23,088.00 
43,081.00 

230 
183 
114 
120 
128 
50 
 
207 
 
76 
 

56.39 
60.19 
58.05 
58.00 
59.00 
59.00 
 
53.00 
 
56.52 
58.00 

12,969.70 
11,014.79 
6,617.70 
6,960.00 
7,552.00 
2,950.00 
 
10,971.00 
 
4,295.52 

37 
36 
107 

33.19 
41.21 
38 

1,228.03 
1,483.56 
4,066 

3,883 
7,238 
6,560 
9,278 
9,285 
12,476 
14,437 
29,920 
14,375 
23,571 
18,515 
25,375 
15,274 
10,533 
5,369 

30.78 
32.89 
35.68 
37.09 
38.00 
38.99 
39.09 
36.79 
35.00 
36.27 
37.12 
38.32 
39.70 
43.05 
39.42 
 

119,518.74 
238,057.82 
234,060.80 
344,121.02 
352,830.00 
483,944.04 
564,342.33 
1,100,756.00 
503,125.00 
854,920.17 
687,276.80 
972,370.00 
606,377.80 
453,445.65 
210,385.98 

ทีม่า:สหกรณ์ สกย. นิคมคาํสรอ้ยจาํกดั ก.พ. 2549
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4.2.2.2 ความเป็นมาของเครือข่ายยางพาราจงัหวดัมกุดาหาร 
 
การเชื่อมโยงเครอืขา่ยยางพาราจงัหวดัมุกดาหารไดม้คีวามพยายามในการ

เชื่อมโยงเครอืข่ายยางพาราในพืน้ทีอ่ําเภอนิคมคําสรอ้ยมาตัง้แต่ปี 2544 โดยการ
สนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการทําสวนยาง (สกย.) เพื่อการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การปลูกยางในระดบัแปลง ซึ่งเป็นการรวมกนัเป็นเครอืข่ายหลวม ๆ 
ในขอบเขตอาํเภอ 

ปี 2546 - 2547  สกย. ไดข้ยายแนวความคดิเกีย่วกบัการเปิดตลาดประมลู
ยางกบักลุ่มเกษตรกรสวนยางที่เป็นสมาชิกของ สกย. แต่ด้วยยงัไม่พร้อมจึงไม่
สามารถรว่มกนัเปิดตลาดประมลูยางได ้ แต่ในทางปฏบิตักิลุ่มเกษตรกรสวนยางได้
มกีารรวบรวมยางจากสมาชกิ แลว้เชญิพ่อคา้คนกลางมาประมลูยางเป็นครัง้ ๆ ไป 
ซึ่งมูลค่าการประมูลยางพาราได้เพิ่มจํานวนเงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  แต่กลุ่ม
เกษตรกรก็ต้องเผชิญปญัหาในการทําสญัญากบัพ่อค้าคนกลาง เพราะกลุ่มไม่มี
สภาพเป็นนิตบุิคคล กลุ่มเกษตรกรสวนยางจงึรวมกนัจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์ สกย.
นิคมคําสรอ้ยจํากดั เพื่อใหม้สีภาพเป็นนิตบุิคคลในการทําสญัญาประมูลยางพารา
กบัพอ่คา้คนกลาง   

 
ปลายปี 2547 – ปี 2548 ราคายางพาราได้ถีบตัวสูงขึ้นถึงกิโลกรมัละ 

59.48 บาท(ราคา ณ 19 ธ.ค48) ขณะเดยีวกนัรฐับาลไดม้แีนวนโยบายขยายพืน้ที่
การปลูกยางในพื้นที่ภาคอีสานตามโครงการเพิม่พื้นที่ปลูกยางหน่ึงล้านไร่ โดย
จงัหวดัมุกดาหารไดม้กีารศกึษาความเหมาะสมและแนวทางการพฒันายางพาราใน
พื้นที่จงัหวดั  และมนีโยบายในการพฒันายางพาราให้เป็นพชืเศรษฐกิจโดยทุ่ม
งบประมาณในการสนบัสนุนการทาํสวนยางพารา การทาํตลาดกลางยางพารา  เป็น
เหตุผลทีท่ําใหใ้นจงัหวดัมุกดาหารมตีลาดประมูลยางเพิม่ขึน้ อกี 2 แห่ง คอืตลาด
ประมลูยางสหกรณ์การเกษตรนิคมคาํสรอ้ยจาํกดัและตลาดประมลูยางสหกรณ์นิคม
คําสรอ้ยพฒันาจํากดั  ซึ่งทําใหแ้นวทางที่จะเชื่อมโยงเครอืข่ายยากมากยิง่ขึน้ ผล
ตรงขา้มกลบัเป็นว่าตลาดประมลูยางทัง้ 3 แห่งเกดิการแย่งสมาชกิและประมูลยาง
แขง็ขนักนัเอง คนทีไ่ดป้ระโยชน์คอื พอ่คา้คนกลาง 

 
ปี 2548 - 2549 ตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั ผูว้่า CEO ได้

มอบหมายใหส้ํานักงานสหกรณ์จงัหวดัมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งศกึษา
และสํารวจความเป็นไปได้และหาช่องทางในการพัฒนาการจัดตัง้ตลาดกลาง
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ยางพาราจงัหวดัมุกดาหาร แต่แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรด์งักล่าวยงัเป็น
เพยีงแผนการดาํเนินงานเทา่นัน้ ยงัไมม่โีครงการในการดาํเนินงานทีช่ดัเจน  

ทา่มกลางบรรยายกาศของการวางแผนการทาํงานของสหกรณ์และหน่วย 
งานทีเ่กีย่วขอ้งในการทีจ่ะพฒันาตลาดกลางยางพารา ทมีวจิยั  “การพฒันา
ขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัมกุดาหาร” เขา้ไปจดัเวทใีนการวเิคราะหป์ญัหา
และศกัยภาพการดาํเนินงานของกลุ่ม  องคก์ร  สหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดั เพือ่นําไปสู่
การเชื่อมโยงเครอืขา่ยคุณคา่ โดยเชญิตวัแทนสหกรณ์จงัหวดัมกุดาหารรว่มเป็นทมี
วจิยั  และทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางของการเชื่อมโยงเครอืขา่ย จนเกดิการ
วเิคราะหป์จัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัทาํกรอบทศิทาง ความรว่มมอืการเชื่อมโยง
เครอืขา่ยคุณคา่กบักลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์  จงึมคีวามเหน็รว่มกนัวา่
เครอืขา่ยทีน่่าจะเชื่อมโยงเครอืขา่ยเพือ่เป็นการนํารอ่ง คอื เครอืขา่ยยางพารา  ซึง่มี
เกณฑแ์ละปจัจยัในการพจิารณา (ดงัไดก้ล่าวแลว้ในบทที ่3 หวัขอ้ที ่3.4.7.2)  

จากการศึกษา และจดัเวทีวิเคราะห์ปจัจยัแวดล้อม การจดัทํากรอบทิศ
ทางการดําเนินงานร่วมกัน ตลอดระยะเวลาของโครงการวิจัยมีกลุ่ม องค์กร 
สหกรณ์เขา้รว่มโครงการเพื่อเชื่อมโยงเครอืขา่ยพนัธมติรธุรกจิยางพาราจาํนวน 12 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจาํนวน 5 กลุ่มดงัน้ี คอื 

 
1) สหกรณ์ สกย. นิคมคาํสรอ้ย จาํกดั 
2) สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จาํกดั 
3) สหกรณ์นิคมดงเยน็ จาํกดั 
4) สหกรณ์การเกษตรคาํชะอ ีจาํกดั 
5) สหกรณ์การเกษตรหนองสงูจาํกดั 
6) สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จาํกดั 
7) สหกรณ์การเกษตรหวา้นใหญ่ จาํกดั 
8) สหกรณ์ยางพาราหนองแคน จาํกดั 
9) สหกรณ์การเกษตรนิคมคาํสรอ้ย จาํกดั 
10) สหกรณ์การเกษตรหว้ยบางทราย จาํกดั 
11) สหกรณ์นิคมคาํสรอ้ยพฒันา จาํกดั 
12) สกต.อุตสาหกรรมการเกษตร จาํกดั 
13) กลุ่มสกย. ดอนตาล 
14) กลุ่มสกย.คาํชะอ ี
15) กลุ่มสกย.นาโสก 
16) กลุ่มสกย.คาํเขอืง 
17) กลุ่มสกย.นิคมคาํสรอ้ย 
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4.2.2.3 การดาํเนินการของเครือข่ายในปัจจบุนั 
 

เน่ืองจากเครอืขา่ยยางพาราจงัหวดัมกุดาหาร  พึง่เป็นเครอืขา่ยทีม่กีาร
เชื่อมโยงธุรกจิกนัอยา่งจรงิจงัหลงัจากทีท่มีวจิยั และสหกรณ์จงัหวดัมกุดาหารเขา้
ไปหนุนเสรมิกระบวนการเชื่อมโยงเครอืขา่ยอยา่งจรงิจงั  โดยความรว่มมอืของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จงึก่อใหเ้กดิเครอืขา่ยและการดาํเนินงานดงัน้ี 

 
1) การจดัทาํขอ้ตกลงและทศิทางการดาํเนินงานของตลาด 

ประมลูยางของสมาชกิ 3 แหง่ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัของ
เครอืขา่ย 

2)  การรว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูห้ลกัการและอุดมการณ์สหกรณ์รว่มกนัใน
เครอืขา่ย 

3) การลงพืน้ทีศ่กึษาแลกเปลีย่นบทเรยีนและประสบการณ์การทาํงาน 
การบรหิารจดัการจากองคก์รสมาชกิทีม่ปีระสบการณ์ในการจดัการ
ผลผลติและการประมลูยาง 

4) การจดัทาํกรอบและทศิทางในการพฒันาเครอืขา่ย 
5) การจดัตัง้คณะทาํงานเครอืขา่ยยางพาราจงัหวดัมกุดาหาร เพือ่ศกึษา

และวเิคราะหส์ถานการณ์ยางพารา ภายใตน้โยบายและแผนพฒันา
จงัหวดั 

6) ยกรา่งและรบัรองกฎระเบยีบในการบรหิารจดัการเครอืขา่ย 
(รายละเอยีดแนบในภาคผนวก) 

7) จดัตัง้คณะกรรมการพฒันาเครอืขา่ยยางพาราจงัหวดัมกุดาหาร โดย
บุคคลทีจ่ะเขา้มาเป็นคณะกรรมการเครอืขา่ยจะตอ้งมาจากตวัแทนของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตร ๆ ละ 1 คน  ซึง่มทีัง้หมด 13 คน  คอื  

 
1.นายอุทนิ  แสนสขุ  ประธาน สกก.หนองสงู       ประธาน 
2.นายสมยั  อุคาํ    ประธาน สกก.นิคมคาํสรอ้ย 

พฒันาจาํกดั        รองประธาน 
  3.นายราตร ี เขม็พนัธ ์  ประธาน สกย. นิคมคาํสรอ้ยจาํกดั     เลขาฯ 
  4.นายทองพนู  คล่องด ี  ประธาน สกน.ดอนตาล 2       กรรมการ 
  5.นายหนูดาํ แขง็แรง  ประธาน สกน.ดงเยน็จาํกดั            กรรมการ 
  6.นายคาํมอน  เชือ้คาํจนัทร ์ ประธาน สกชย.ยางพาราหนองแคน   กรรมการ 
  7.นายสมัฤทธิ ์ คาํนนท ์  กลุ่มเกษตรกรสวนยางนิคมคาํสรอ้ย   กรรมการ 
  8.นายเฟือง  ประทุมล ี  ประธาน สกก.ดงหลวงจาํกดั       กรรมการ 
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  9.นายนายทองด ี หว้ยทราย   ประธาน สกก.นิคมคาํสรอ้ยจาํกดั   กรรมการ 
  1o.นายศกัดิช์าย  รอบรู ้      ประธาน สกก.คาํชะอจีาํกดั   กรรมการ 
  11.นายประทบั  เมอืงโคตร ประธาน สกก.หวา้นใหญ่จาํกดั   กรรมการ  
  12.นายคาํลา้  ซาโมงค ์  ประธาน  สกน.ดอนตาล 1   กรรมการ 
  13.นายประวทิย ์  นามเหลา ประธาน สกก.หนองสงูจาํกดั   กรรมการและ 
  14.นายอภนินัท ์ บุญทอน (นกัวจิยั)และนายธเนศ  เยือ่งกระโทก  (เจา้หน้าที ่

หกรณ์จงัหวดั)  ทีป่รกึษา 
 
 การดาํเนินงานของคณะกรรมการเครอืขา่ยยางพาราจงัหวดัมุกดาหาร  ได้

คดัเลอืกตวัแทนจาํนวน 7 คน เป็นกรรมการตรวจสอบตลาดประมลูยาง เพื่อตรวจสอบ และ  
ควบคุมมาตรฐานยางพาราทีนํ่าเขา้ไปประมลูในตลาดประมลูยาง โดยกรรมการทีไ่ดม้าเกดิ
จากการคัดเลือกกันเองของคณะกรรมการเครือข่ายยางพาราฯ ซึ่งพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในการประมูลยาง เป็นผู้มีคุณธรรมทุกคนในเครือข่ายไว้วางใจ และการ
ตดิต่อสือ่สาร เดนิทางไมล่าํบากมากนกั 

 
โครงสร้างการบริหารและกรรมการเครือข่ายยางพาราจงัหวดัมกุดาหาร 

แผน่ภาพที ่4-1 แสดงโครงสรา้งการบรหิารจดัการเครอืขา่ยยาง 

ท่ีปรึกษา
ทีมวิจยัสหกรณ์

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์จงัหวดั
การคา้ภายในจงัหวดั

เกษตรจงัหวดั
สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั

คณะกรรมการเครือข่าย
ยางพาราจงัหวดัมกุดาหาร 

13 คน

ตลาดประมลูยางพารา
สหกรณ์ สกย.นิคมคาํสรอ้ยเป็น

เจา้ภาพหลกั

พ่อคา้คนกลางพ่อคา้คนกลางพ่อคา้คนกลาง

คณะกรรมการตรวจสอบ
ตลาดประมลูยางพารา 7 คน 
มาจากการคดัเลอืกกนัเอง

กลุ่มเกษตรกรสง่ตวัแทนกลุ่มละ 1 
คนเป็นคณะกรรมการเครอืขา่ย

สหกรณ์สมาชกิสง่ตวัแทนสหกรณ์ละ 
1 คนเป็นคณะกรรมการเครอืขา่ย
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8) ปรบัปรงุระบบมาตรวดัและเครือ่งชัง่ของสมาชกิในเครอืขา่ย 
9) เปิดตลาดประมลูยางตามขอ้ตกลงรว่มของเครอืขา่ยยางพารา ซึง่การ

ดาํเนินงานของเครอืขา่ยจากเดมิทีม่ตีลาดประมลูยางพารา 3 จุดใน
พืน้ทีอ่าํเภอนิคมคาํสรอ้ย คอื ตลาดประมลูยางสหกรณ์ สกย.นิคมคาํ
สรอ้ยจาํกดั 1 แหง่  ตลาดประมลูยางสหกรณ์นิคมคาํสรอ้ยพฒันาจาํกดั 
1 แหง่และตลาดประมลูยางสหกรณ์การเกษตรนิคมคาํสรอ้ยจาํกดั 1 
แหง่  

หลงัการเชื่อมโยงเครอืขา่ย ไดย้บุรวมตลาดประมลูยางเป็น 1 
แหง่ โดยมสีหกรณ์ สกย.นิคมคาํสรอ้ยจาํกดัเป็นทีท่าํการตลาดประมลู
ยางของเครอืขา่ย เน่ืองจากเป็นสหกรณ์ทีม่ปีระสบการณ์ในการเปิด
ประมลูยางมานาน พรอ้มทัง้มปีระธาน สหกรณ์ทีม่แีนวความคดิ
กา้วหน้าและมปีระสบการณ์คอยดแูล  ยางพาราทีจ่ะนํามาประมลูใน
ตลาดยางพาราของเครอืขา่ย ณ ปจัจุบนัเครอืขา่ยรบัเฉพาะยางแผน่ดบิ
เทา่นัน้ เน่ืองจากเครอืขา่ยยงัไมม่คีวามพรอ้ม  

 
ในอนาคตสหกรณ์การเกษตรหนองสงูจาํกดักาํลงัก่อสรา้งโรง

รม ซึง่เหลอือกี 30 % กจ็ะก่อสรา้งเรยีบรอ้ย ซึง่ประเดน็น้ีกเ็ป็นเรือ่งที่
เครอืขา่ยยางพาราจงัหวดัมกุดาหารกไ็ดใ้หค้วามสาํคญัรว่มกนั เพราะ 
ณ ปจัจุบนัในจงัหวดัมกุดาหารยงัไมม่โีรงรม  แต่ในขณะทีเ่กษตรกร
ตอ้งเจอปญัหาเกีย่วกบัการเกบ็รกัษายางแผน่ดบิ  ในทีป่ระชุมจงึตกลง
รว่มกนัวา่หากสหกรณ์การเกษตรหนองสงูก่อสรา้งโรงรมเสรจ็เรยีบรอ้ย
จะมกีารเชื่อมโยงเครอืขา่ยในการนําน้ํายางหรอืยางแผน่ดบินําเขา้โรง
รม  แต่ทัง้น้ีในทีป่ระชุมไดม้กีารถกเถยีงประเดน็ขอ้ขดัแยง้เรือ่ง
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ทีไ่มเ่อือ้ต่อการใหท้าํธุรกจิทีข่า้มสหกรณ์  ใน
ทีส่ดุสหกรณ์การเกษตรหนองสงูจาํกดั โดยมผีูจ้ดัการประวทิย ์ นาม
เหลา และประธานนายอุทนิ แสนสขุ นําเรือ่งน้ีเขา้ทีป่ระชุมของสหกรณ์  
และเสนอใหม้กีารแกข้อ้บงัคบัทีข่ดัแยง้ต่อการทาํธุรกจิ  ซึง่ทีป่ระชุม
เหน็ชอบและแกไ้ขขอ้บงัคบั  ปจัจุบนัสหกรณ์การเกษตรหนองสงูจาํกดั
ไดเ้ปิดรบัสมาชกิสมทบทีอ่ยูน่อกพืน้ทีแ่ละเป็นกลุม่เกษตรกร  สหกรณ์
ทีม่น้ํีายางพาราเป็นสมาชกิสมทบ  เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกในการ
ดาํเนินงานรว่มกนัในอนาคตโดยไมข่ดัต่อขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

สว่นการดาํเนินการของตลาดประมลูยางพาราของเครอืขา่ย 
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีเ่ขา้รว่มเป็นสมาชกิเครอืขา่ยแต่ละจุดจะ
เป็นผูร้วบรวมยางจากเกษตรกรในแต่ละพืน้ที ่  แลว้แจง้ตวัเลขในแต่ละ
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จุด ไปยงัตลาดประมลูยางทีม่สีหกรณ์ สกย.นิคมคาํสรอ้ยจาํกดัเป็นจุด
ประสานงานกลาง วา่ ณ วนัทีม่กีารประมลูยางในแต่ละจุดมปีรมิาณ
ยางเทา่ใด แลว้สหกรณ์ในแต่ละจุดจะทาํหน้าทีใ่นการขนยา้ยยางจาก
สหกรณ์ของตนเองไปสง่ทีต่ลาดประมลูยาง โดยเกษตรกรไมต่อ้ง
เสยีเวลาในการขนสง่ สว่นคา่ขนสง่ทีเ่กดิขึน้สหกรณ์ในแต่ละจุดจะมี
การเฉลีย่คา่ใชจ้า่ยจากสมาชกิตามน้ําหนกัยางของแต่ละคน ซึง่เมือ่
เฉลีย่รวมแลว้เกษตรกรกส็ามารถทีจ่ะประหยดัคา่ขนสง่ไดม้ากทีเ่ดยีว   

หลงัจากไดต้วัเลขผลติผลในแต่ละจุดแลว้ ตลาดประมลูยางจะ
รวบรวมตวัเลขทัง้หมด แลว้แจง้ใหพ้อ่คา้คนกลางทราบวา่ ณ ปจัจุบนั
ตลาดประมลูยางมปีรมิาณยางอยูจ่าํนวนเทา่ใด พรอ้มกบัเปิดประมลู
ราคายางภายในวนันัน้ โดยในรอบ 1 เดอืนจะมกีารเปิดตลาดประมลู
ยาง 2 ครัง้ต่อเดอืน  ซึง่ทุกจุดจะไดร้าคายางทีเ่ทา่กนั   

หลงัการเปิดประมูลราคาเป็นที่เรยีบรอ้ย ตลาดประมูลยางจะ
เป็นผู้ทําสัญญากับพ่อค้าคนกลาง โดยพ่อค้าคนกลางจะขนย้าย
ยางพาราออกจากตลาดประมูลยางไดก้ต่็อเมื่อนําเงนิมาจ่ายก่อนแล้ว
ค่อยมกีารเคลื่อนยา้ยยางพารา ซึ่งลกัษณะการซื้อขายแบบน้ีชาวบา้น
เรียกว่า “หมู่ไป ไก่มา” เพื่อป้องกนัการโกง เมื่อได้รบัเงนิตามที่ได้
สญัญากนัไวต้ลาดประมลูยางจะทาํการโอนเงนิคนืใหส้มาชกิ เกษตรกร
ทนัที ่ซึง่จากการเปิดตลาดประมลูยางทีผ่า่นมาจะใชเ้วลาประมาณ 2 – 
3 วนักส็ามารถจา่ยเงนิใหส้มาชกิได ้

 
10) ประชุมสรปุบทเรยีนการเปิดตลาดประมลูยางรว่มกนัของเครอืขา่ย และ

แนวทางการเชื่อมโยงเครอืขา่ยในประเดน็อื่น ๆ ในอนาคต เชน่  จดัทาํ
ขอ้ตกลงและทศิทางการบรหิารจดัการโรงรมแผน่ยางแบบมสีว่นรว่ม
ของเครอืขา่ย  การรว่มแสวงหาแนวทางในการเชื่อมโยงธุรกจิ อื่น ๆ  
ภายในเครอืขา่ยพนัธมติรสหกรณ์(นอกเหนือจากธุรกจิยางพารา) เชน่ 
การรว่มลงทุนธุรกจิโรงฆา่สตัว ์น้ํามนั ปุ๋ ย และสนิเชื่อ 

 
4.2.2.4 วตัถปุระสงคเ์ป้าหมายของเครือข่าย 

 
1) เป้าหมายของเครือข่าย 
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เสรมิสร้างองค์ความรู้ในการกระบวนการผลิตยางพารา พฒันา
ระบบการตลาดยางพาราในทอ้งถิน่ดว้ยหลกัการสหกรณ์ และผลกัดนัการมี
สว่นรว่มในการกาํหนดแผนการพฒันาธุรกจิยางพารา 

 
2) วตัถปุระสงค ์

 
(1) เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละยกระดบัความรูใ้นกระบวนการ 

ผลติยางพาราระหวา่งสมาชกิสูก่ารพึง่ตนเองดา้นปจัจยั
การผลติ 

(2) เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาระบบตลาดยางพาราในทอ้งถิน่ 
ดว้ยหลกัการและแนวคดิสหกรณ์ 

(3) เพือ่สนบัสนุนกระบวนการมสีว่นรว่มในการกาํหนดแนว 
ทางการพฒันาธุรกจิยางพาราในระดบัทอ้งถิน่จงัหวดัและ
รว่มเรยีนรูใ้นระดบันโยบาย 

 
4.2.2.5 แนวทางการดาํเนินงานของเครือข่ายยางพาราจงัหวดัมกุดาหาร 

 
  แนวทางการดาํเนินงานของเครอืขา่ยยางพาราจงัหวดัมกุดาหาร 
เกดิจากกระบวนการคดิคน้ของกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ทีต่กลงรว่มกนัจะเชื่อมโยงเป็น
เครอืขา่ย โดยการจดัเวทปีระชุมทีม่ตีวัแทนของทุกองคก์รทีต่กลงจะเป็นเครอืขา่ย
รว่มกนัมาประชุม วเิคราะหป์จัจยัแวดลอ้ม  ศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและเชญิตวัแทน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบเขา้รว่ม  แผนงานทีว่างไวแ้บ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

 
1) ระยะท่ี1 การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของ 

เครือข่าย 
 

(1) การแลกเปลีย่นเรยีนรูห้ลกัการและอุดมการณ์สหกรณ์ 
(2) การสรา้งความเขา้ใจ ความเชื่อมัน่ และความคาดหวงัที ่

ตรงกนัของสมาชกิเครอืขา่ย 
(3) การวเิคราะหศ์กัยภาพภายในเครอืขา่ย 
(4) การสรา้งกรอบความรว่มมอืและบรหิารจดัการเครอืขา่ย 
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2) ระยะท่ี2 การประสานงานและผลกัดนัการดาํเนินงานของ
เครือข่าย 

 
(1) การจดัเวทหีารอืและระดมแนวทางจากการพฒันา 

เครอืขา่ยจากสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัจงัหวดั 
(2) จดัตัง้คณะกรรมการพฒันาเครอืขา่ยธุรกจิยางพารา 

มกุดาหาร 
 - กาํหนดกฎระเบยีบของเครอืขา่ยเพือ่ถอืใช ้
 - ทดลองปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของเครอืขา่ย 
 - ทบทวนและแสวงหาแนวทางในการพฒันาเครอืขา่ย 
(3) การจดัเวทหีารอืและระดมแนวทางและการพฒันาระบบ 

ตลาดยางพาราในทอ้งถิน่จาก 
 ภาคเอกชน พอ่คา้ยาง 
(4) คณะกรรมการพฒันาเครอืขา่ยยางพารา กลุ่มเกษตรกร

สวนยาง สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง  
สงัเคราะหแ์ละจดัทาํแนวยทุธศาสตรแ์ละแผนกลยทุธก์าร
พฒันาธุรกจิยางพาราระดบัจงัหวดั 

(5) จดัเวทสีาธารณะเพือ่นําเสนอแนวยทุธศาสตรแ์ละแผนกล 
ยทุธก์ารพฒันาธุรกจิยางพาราต่อ 
ผูบ้รหิาร (ECO) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ผูม้สีว่นไดเ้สยี เพือ่
แลกเปลีย่นพจิารณ์ หาแนวทางแกไ้ข ปรบัปรงุแนว
ยทุธศาสตรแ์ละแผนกลยทุธเ์พือ่จดัทาํยทุธศาสตรแ์ละกล
ยทุธก์ารพฒันาธุรกจิยางพาราระดบัจงัหวดัมกุดาหาร และ
เสนอใหม้กีารจดัตัง้คณะทาํงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ธุรกจิยางพาราระดบัจงัหวดั อนัมอีงคป์ระกอบคณะทาํงาน 
ประกอบดว้ย ตวัแทนสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ตวัแทน
กลุ่ม/สหกรณ์ในภาคเกษตรสวนยาง ตวัแทนผูค้า้ยางใน
ทอ้งถิน่ 

 
3) ระยะท่ี3 การผลกัดนัแผนสู่การปฏิบติัการ 

 
(1) การพฒันาเครอืขา่ยดา้นการผลติ 
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- สง่เสรมิและยกระดบัองคค์วามรูด้า้นการผลติ เชน่ การ
ปลกู การผลติพนัธุย์าง การบาํรงุรกัษา การจดัการผลผลติ 
- การพฒันาคุณภาพยางแผน่ดบิ 

 
(2) การพฒันาเครอืขา่ยการตลาด 

- การแปรรปูยางพารา ยางแผน่ ยางแผน่รมควนั 
ผลติภณัฑย์างพารา 

- การพฒันาระบบตลาดยางพารา ตลาดประมลูยาง 
หอ้งคา้ยาง 

 
4.2.2.6 ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ 
 

1) ปัจจยัภายใน 
 

(1) มกีลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางทีต่ ัง้ใจทาํการผลติและมคีวาม 
สนใจในการพฒันาศกัยภาพทัง้ดา้นการผลติและการตลาด 

(2) มกีลุ่ม/สหกรณ์ทีม่บีทเรยีนความสาํเรจ็และประสบการณ์
และองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการผลติและการตลาด เป็น
ตวัอยา่งในการสรา้งการยอมรบั ในการบรหิารการจดัการ
ผลผลติและการตลาดทีด่สีามารถเป็นแบบอยา่งและขยาย
ผลสูส่มาชกิในเครอืขา่ยได ้

(3) ประสบการณ์ และองคค์วามรูใ้นการทาํงานของผูนํ้าที่
ไดร้บัการสนบัสนุน และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

(4) การเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มกจิกรรมใหเ้กดิการ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ แนวคดิ และองคค์วามรูอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

(5) สมาชกิมคีวามเหน็พอ้งกนัในการเขา้จดัการระบบตลาด 
ภายในทอ้งถิน่ดว้ยหลกัการสหกรณ์ 

 
2) ปัจจยัภายนอก 

 
(1) มหีน่วยงานภาครฐัหลายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและใหก้าร 
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สนับสนุน เช่น เกษตรจงัหวดั สํานักงานสหกรณ์จงัหวดั 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการทําสวนยาง  (สกย .) 
อุตสาหกรรมจงัหวดั การคา้ภายใน พานิชยจ์งัหวดั ฯลฯ 

(2) การปลูกยาง การเพิม่ผลผลติยาง การแปรรูปผลิตภณัฑ์
ยางเป็นแผนซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์การปรบัเศรษฐกิจให้
สมดุลโดยส่งเสริมและสร้างโอกาสสินค้าเกษตรที่มี
ศกัยภาพในการแข่งขนัเพื่อการแกไ้ขปญัหาความยากจน
ของจงัหวดัมุกดาหาร ซึ่งไดร้บัการเหน็ชอบและสนับสนุน
จากผูบ้รหิารระดบัสงู (ECO) ของจงัหวดั 

(3) ศกัยภาพการพฒันาของจงัหวดั ทีเ่น้นเปิดประตูสูป่ระเทศ
อนิโดจนีตามโครงการการพฒันาเสน้ทางเชื่อมโยง
เศรษฐกจิตามแนวตะวนัตก-ตะวนัออก (East west 
Economic Corridor :EWEC)และการสง่เสรมิและพฒันา
ระบบรวบรวมและกระจายสนิคา้ (Distribution Center) 
และระบบโลจสิตกิส ์(Logistics Management)   

(4) แนวนโยบายจากสว่นกลางในการสง่เสรมิสนบัสนุนและ 
เพิม่พืน้ทีก่ารปลกูยางในภาคอสีานในระยะที ่2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 131

 
4.2.2.7 โครงสร้างเครือข่ายและวงจรความสมัพนัธ ์
 

แผน่ภาพที ่4-2 แสดงความสมัพนัธใ์นเครอืขา่ยยางพารา 

สนง.สหกรณ์จงัหวดั
เกษตรและสหกรณ์
สนง.เกษตรจงัหวดั
สนง.พานิขย์จงัหวดั
สนง.อุตสาหกรรม จว.
สนง.สกย.มห.
ศ.บรกิารดา้นพชืและ
ปจัจยัการผลติ มห.
หอการคา้จงัหวดั
สภาอุตสาหกรรม มห.
สภาพฒันาเครอืขา่ยฯ

เครือข่ายยางพารา
มุกดาหาร

ตลาดประมูลยางส.สกย..นิคม
คาํสรอ้ย

กลุ่ม สกย.
ดอนตาล

สกก.ดงหลวง

กลุ่ม สกย.
คาํเขอืง

กลุ่ม สกย.
คาํชะอี

กลุ่ม สกย.
ดอนตาล

สกก.นิคม
คาํสรอ้ย

สกก.หวา้นใหญ่
ส.ยางพารา
หนองแคน

สกก.หว้ย
บางทราย ส.นิคมคาํ

สรอ้ยพฒันา

สกต.การ
เกษตร มห.

ส.นิคม
ดงเยน็

สกก.หนองสงู

สกก.นิคม
ดอนตาล2

กรรมการตรวจ
สอบการประมลู

โรงรมยาง

สมาชิกสมทบ
(ร่วมหุ้น)

กลุ่ม สกย.
นาโสก

สกก.คาํชะอี

เจา้ภาพใน
ดาํเนินกิจการ

พื้นที่ร่วมเรียนรู้
ของเครือข่ายใน
ประเด็นธุรกจิยาง

คาํปรึกษา/ข้อเสนอแนะทาง
นโยบาย /ข้อหารือ

/แนวทางในการพฒันา

ยื่นประมลู

เจา้ภาพใน
ดาํเนินกจิการ

ตรวจสอบ
มาตรฐาน

รวบรวมผลผลิต

-บ.พบิลูย์ยางพารา
-บ.สทิธชิยัยางพารา
-บ.ดอนรบัเบอร์ จก.
-บ.วพียีางพารา
-บ.ไทยฮัว้ยางพารา
-และอกี 25 ราย

รวบรวมยาง

รวบรวมยาง

รวบรวมยาง

รวบรวมยาง

รวบรวมยาง

รวบรวมยาง

รวบรวมยางรวบรวมยาง

รวบรวมยาง

รวบรวมยาง
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บทท่ี 5 : บทสงัเคราะหเ์ครือข่ายคณุค่ากบัการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 
บทนํา 
 

ปจัจุบนัมนีักคดินักวเิคราะหส์งัคมไทย ทีม่องปญัหาความยากจนในความหมายกวา้ง คอื 
มองความยากจนในเชงิโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม หรอืปญัหาเชงินโยบายของรฐัมาก
ขึน้ 

 
 อาจารยป์ระเวศ  วะสี มองว่า โครงสรา้งหรอืกลไกในสงัคมมลีกัษณะเอาเปรยีบคน

จนหรอืทาํใหค้นจนจน โครงสรา้งทางสงัคมทีท่ําใหเ้กดิความยากจนมอีย่างน้อย 10 ประการคอื 1) 
ทรรศนะผดิ ๆ ของสงัคมทีร่งัเกยีจคนจน คดิว่าคนจนเพราะเวรกรรมในชาตก่ิอน ทรรศนะทีร่งัเกยีจ
การใชแ้รงงาน การแต่งตวัแบบปอน ๆ ฯลฯ 2) โครงสรา้งทางกฎหมาย 3) โครงสรา้งการใช้
ทรพัยากร 4) ระบบการศกึษา 5) ระบบการธนาคาร 6) ระบบการสื่อสาร 7) ระบบราชการ 8) การ
กําหนดนโยบายและทศิทางการพฒันาประเทศ 9) ระบบการเมอืง 10) สงัคมอ่อนแอ ขาดการ
รวมกลุ่มรว่มกนัคดิรว่มกนัทาํใหม้พีลงัเขา้ใจปญัหา โครงสรา้งทางสงัคมทัง้ 10 อยา่งเอือ้ต่อคนรวย
และเป็นตวักระทําใหเ้กดิความยากจนเชงิโครงสรา้ง ซึ่งไม่ใช่ยากจนเพยีงเพราะไม่ขยนัหรอืไม่ด ี
ดงันัน้จงึจะต้องแก้ปญัหาในเชงิโครงสรา้งทางสงัคมทัง้ 10 ประการน้ีใหไ้ด ้ จงึจะมทีางแก้ความ
ยากจนได ้ 

 
อาจารยเ์สน่ห ์  จามริก มองวา่ ความยากจนในปจัจุบนัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้โดยระบบ 

โครงสรา้งสงัคมและนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิในช่วง 40-50 ปีทีผ่่านมา ทีท่ําใหก้ารแบ่งสรร
ทรพัยากรโน้มเอยีงไปในทางทีท่ําใหค้นมไีดเ้ปรยีบ คนจนเสยีเปรยีบ ไม่ใช่เป็นเรื่องแค่คุณสมบตัิ
สว่นตวั ทีค่นบางคนจนเพราะไมอ่ยากเอาด ีไมอ่ยากขยนัเหมอืนในยคุอดตี  

 
อาจารยนิ์ธิ  เอียวศรีวงศ ์มองวา่ ความยากจนในโลกปจัจุบนัไมไ่ดเ้ป็นปญัหาของ 

ปจัเจกชน ทีบ่างคนมรีายไดน้้อย บางคนมรีายไดม้าก หากเป็นผลพวงมาจากนโยบายการพฒันา
เศรษฐกจิภายใตก้ารครอบงาํจากประเทศมหาอาํนาจ ทีไ่ดแ้ยง่เอาทรพัยากรทีป่ระชาชนทัว่ไปเคยใช้
อยู ่แหล่งจบัปลา ทรพัยากรชายฝ ัง่ ไปใหค้นอื่นใช ้เช่น ทาํเป็นเขือ่นสรา้งกระแสไฟฟ้า เอาไปทาํนา
กุง้ ปล่อยใหเ้รอืกระตกัทาํลายสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ ทาํใหป้ระชาชนไรส้มรรถภาพทีจ่ะเขา้ถงึทรพัยากร
ในการดาํรงชวีติ จงึตอ้งกลายเป็นคนจน ไรอ้าํนาจในการตดัสนิใจ ทัง้ในตลาดและในการเมอืง ไม่
สามารถพึง่พาตนเองไดเ้หมอืนเมื่อก่อน จงึต้องกลายเป็นคนจนการไรส้มรรถภาพไรอ้ํานาจในการ
เขา้ถงึทรพัยากรในทีน้ี่ อาจารยนิ์ธ ิ ยงัมองกวา้งถงึทรพัยากรในดา้นการศกึษา ซึง่กลายเป็นสมบตัิ
ของคนชัน้กลางทีค่นจนเขา้ไมถ่งึมากขึน้ สว่นทีค่นจนเขา้ถงึกม็กัเป็นการศกึษาประเภทใชป้ระโยชน์



 133 

ไม่ได้จรงิ (เสน่ห ์จามรกิ และคณะ คลงัสมองคนจน หนังสอืชุดความรูเ้ล่มที่ 5 สถาบนัพฒันา
การเมอืง 2543)  
 
  กล่าวโดยรวมกค็อื ควรเขา้ใจความหมายของความยากจน ทัง้ในเชงิเศรษฐกจิ การเมอืง 
สงัคม และวฒันธรรม และเขา้ใจทีม่าของความยากจน ว่าถูกกําหนดโดยเงื่อนไขหลายประการ 
เงือ่นไขทีส่าํคญัคอื ระบบโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม ทีม่ลีกัษณะเอือ้คนรวย และเอา
เปรยีบคนจน และนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ทีเ่ป็นตวัสรา้งความ
ยากจนยคุใหมเ่พิม่ขึน้ 
 
5.1 ตวัแบบในการวิเคราะหค์วามยากจนสมยัใหม่ 
 

จากการศึกษาข้อเท็จจรงิเชิงประจกัษ์ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมในพื้นที่มุกดาหาร
พบว่า  ภาวะความยากจนนัน้เกีย่วขอ้งอยา่งมเีหตุมผีลกบัการเปลีย่นแปลงในระดบัโครงสรา้ง ทัง้
ดา้นความสมัพนัธ์ทางการผลติ ระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคม การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์
ระบบคิดเชิงคุณค่า หรือกระบวนทศัน์ ซึ่งสามารถสงัเคราะห์ภาวะความยากจนและการแก้ไข 
บรรเทา ดว้ยกระบวนการเครอืขา่ยเชงิคุณคา่ไดด้งัน้ี 
 

5.1.1 ภาวะความยากจนเสมยัใหม่ในสงัคมไทย 
 
  การวดัการกระจายรายไดข้องคนไทยพบวา่ ยิง่พฒันา การกระจายรายไดข้องกลุ่มคนต่าง ๆ 
ในประเทศยิง่มคีวามเหลื่อมลํ้าตํ่าสงูมากขึน้ ในปี 2518/19 คนทีร่วยทีส่ดุ 20% มรีายได ้49.3% ของ
คนทัง้ประเทศ คนอกี 80% มรีายได ้ 50.7% แต่อกี 23 ปีต่อมาคอื ปี 2542 คนทีร่วยทีส่ดุ 20% มี
รายไดเ้พิม่ขึน้ 58.5% ขณะทีค่น 80% มรีายไดล้ดลงเหลอืเพยีง 41.5% ของรายไดข้องคนทัง้ 
ประเทศ (ณรงค ์เพช็รประเสรฐิ และคณะ เศรษฐศาสตรก์ารเมอืง(เพือ่คนจน )2543) 
   

ดงันัน้จงึควรจํากดัความคนจน ใหค้รอบคลุมคนยากจนขดัสนในด้านสงัคม การเมือง 
และวฒันธรรมด้วย และหาตวัช้ีวดัทางสงัคม การเมือง และวฒันธรรม ดว้ย และหาตวัชีว้ดั
ทางสงัคม การเมอืง และวฒันธรรม(ทีย่งัเป็นขอ้ถกเถยีงอยู)่ ซึง่ต่างจากตวัชีว้ดัทางรายไดห้รอืทาง
เศรษฐกจิ มาพจิารณาประกอบกบัตวัชีว้ดัทางเศรษฐกจิ จงึจะเหน็ภาพความยากจนซึง่เป็นปญัหา
เชงิโครงสรา้งทางเศรษฐกจิสงัคมอยา่งเป็นองคร์วม และสามารถวเิคราะหส์าเหตุของความยากจน 
ทัง้จากปจัจยัภายนอก (ทุนนิยมโลก) และปจัจยัภายใน (โครงสรา้งเศรษฐกจิสงัคมในประเทศทีเ่ป็น
เผดจ็การลา้หลงั) ปญัหาผลกระทบปญัหาความยากจนต่อสงัคม และแนวทางแกไ้ขปญัหาความ
ยากจนไดอ้ยา่งถูกตอ้งหรอืใกลเ้คยีงความเป็นจรงิไดม้ากขึน้  
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แผน่ภาพที ่5-1 แสดงกรอบวเิคราะหค์วามยากจนสมยัใหม ่
 
 

การเปลีย่นแปลง

ระบบคดิ/คุณค่า

การเปลีย่นแปลง

ระบบการผลติ

การเปลีย่นแปลง

ระบบความสัมพนัธ์

ทางสังคม

โลกาภวิตัน์

นโยบายการพฒันา

สู่ภาวะทันสมัย

จนเศรษฐกิจ
จนเพ่ือนฝงู

จนความคิด

จากระบบความ
สมัพนัธ์เชิงเก้ือกูล
แบ่งปัน ร่วมมือกนั

สู่

การต่อสู้ แข่งขนั
ความสมัพนัธ์เชิงอาํนาจ
ความสมัพนัธ์เชิงอุปถมัภ์
ความสมัพนัธ์เชิงเครือญาติ
ความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจ

จากการพ่ึงตนเอง
สู่การพ่ึงภายนอก

ขดูรีดแรงงานตนเอง
เพ่ือปัจจยัพ้ืนฐาน

จากกระบวนทศัน์ท่ีสอด
คลอ้งกบัระบบนิเวศน-์
วฒันธรรม คุณธรรม 
ลดค่าความเป็นคน

สู่ เงนิ, อุดมคติ สู่
อุดมการณ์ท่ีกนิไม่ได้

การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์----ภยัธรรมชาติ แปรปรวน
การเปล่ียนแปลงระบบการผลิต—การพ่ึงพาตลาด หน้ีสิน เทคโนฯลฯ
การเปล่ียนแปลงระบบคิด/คุณค่า----เมียเช่า เมียฝร่ัง
การเปล่ียนแปลงความสมัพนัธ-์--เศรษฐกิจ การแข่งขนั  ปัจเจกบุคคล  

 
 จากแผ่นภาพจะพบว่าความยากจน มีความเป็นมาเชิงพลวัตรของความยากจน อัน
เกีย่วขอ้งในหลายระบบดว้ยกนั มคีวามซบัซอ้นในกระบวนการ/ การเปลีย่นแปลงความสมัพนัธจ์าก
อดตีสูป่จัจุบนั ซึง่ภาวะความยากจนไมไ่ดจ้าํกดัเฉพาะความขาดแคลนดา้นเศรษฐกจิ(เงนิ) ในปญัหา 
สย. 8 ปญัหา และใชก้ระบวนการสงเคราะหเ์ยยีวยาความยากจนทีป่ลายเหตุแต่ถ่ายเดยีว ซึ่งพอ
จาํแนกแต่ละระบบความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี 
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5.1.1.1 ความยากจนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความสมัพนัธท์างการผลิต 
 

เมื่อประเทศกําลงัพฒันาเริ่มพฒันาวิถีการผลิตและวิถีชีวิตแบบทุนนิยม
อุตสาหกรรม ในระยะแรก ๆ ดเูผนิ ๆ เหมอืนจะดทีีท่าํใหป้ระชาชนมรีายไดเ้ป็นตวั
เงนิเพิม่ขึน้ มสีนิคา้ใหจ้บัจ่ายใชส้อยเพิม่ขึน้ แต่ยิง่พวกเขาพฒันาการเกษตรเป็น
แบบการผลติเพื่อขายมากขึน้ ทาํใหเ้กดิการพึง่พาปจัจยัการผลติจากภายนอกมาก
ขึน้ ประชาชนถงึไดพ้บในตอนหลงัว่ารายจ่ายเพิม่สูงเรว็กว่ารายได ้เกษตรกรต้อง
เป็นผูเ้ช่า, เป็นหน้ี ต้องซื้อแพงขายถูก ทํางานหนักเพิม่ขึน้ เสีย่งภยัและไดร้บั
มลภาวะเพิม่ขึน้ คนสว่นใหญ่มคีุณภาพชวีติลดลงกว่าวถิชีวีติในยุคสมยัเกษตรยงั
ชพีแบบดัง้เดมิ  

 
ก่อใหเ้กดิภาวะขาดแคลนปจัจยัการผลิตและปจัจยัการยงัชพีที่เหมาะสม 

เช่น ไมม่ทีีด่นิ, ทีด่นิไมด่ ีขาดน้ํา ไมม่เีงนิทุน ไมม่อุีปกรณ์การผลติของตนเอง ตอ้ง
กูห้น้ียมืสนิ ตอ้งเช่า ตน้ทุนสงู ประสทิธภิาพตํ่า ผลตอบแทนตํ่า การบรโิภคตอ้งซือ้
มากขึน้ ไมม่ปีา่, ทะเล, สภาพแวดลอ้มทีจ่ะพึง่พาหาอาหารจากธรรมชาตหิรอืผลติ
เองไดเ้หมอืนในอดตี จงึเป็นผูเ้สยีเปรยีบจากระบบความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิแบบ
ทุนนิยมผกูขาด การเปลีย่นวถิกีารผลติจากการปลูกขา้วและทาํเกษตรผสมผสาน 
เพื่อกนิเพื่อใช้มาปลูกพชืเชงิเดี่ยวเพื่อขาย ทําใหต้้นทุนการผลติสูงขึน้ แต่ได้
ผลตอบแทนตํ่า เพราะระบบพ่อคา้ผกูขาด, การเป็นหน้ีเรือ้รงั และเสยีดอกเบีย้สงู 
การเสยีเปรยีบในเรือ่งซือ้แพงขายถูก  

 
กระบวนการตลาดผ่านนโยบายบางนโยบายไดเ้อือ้ใหเ้กดิการปรบัเปลี่ยน

วถิกีารทาํเกษตรแบบดัง้เดมิ ซึง่เป็นการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อกนิเพื่อใช ้ ไป
เป็นการปลกูพชืเชงิเดีย่วเพื่อขายหาเงนิไปซือ้ของกนิของใช ้ ทาํใหเ้กษตรกรพึง่พา
ตนเองดา้นอาหารและเครื่องใชไ้มส้อยไดล้ดลงจากเดมิ และเปลีย่นมาพึง่พาการใช้
เงนิและระบบตลาดที่มลีกัษณะผูกขาดมากขึ้น เกษตรกรในยุคตัง้แต่มกีาร
พฒันาการเกษตรแบบทุนนิยมตอ้งตกอยูใ่นสภาพเสยีเปรยีบ ตอ้งทาํงานหนกัขดูรดี
แรงงานของตนเองเพิม่มากขึน้ อพยพโยกยา้ยพลดัพรากจากครอบครวั บ้านเกดิ
เมอืงนอน มรีายไดเ้ป็นตวัเงนิสงูขึน้ แต่รายจ่ายกลบัเพิม่มากกว่ารายได ้ ทาํใหม้ี
ชวีติความเป็นอยู่ที่ยากลําบากขึน้ ดัง่วาทะกรรมของชาวนาภาคกลางในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัที ่3 วา่ “ทาํนาปีมแีต่หน้ีกบัซงั ทาํนาปรงัมแีต่ซงักบัหน้ี” 
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จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงความสมัพนัธ์ทางการผลิตดงัที่กล่าวมา 
ก่อใหเ้กิดภาวะ จนโอกาส นําไปสู่ความยากจนในปัจจยัความจาํเป็นพื้นฐาน 
(Basic needs) ในการดาํรงชพี ซึง่มกัถูกตคีา่วา่เป็นเงนิตรา 

 
5.1.1.2 ความยากจนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความสมัพนัธท์างสงัคม 

 
จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงความสมัพนัธ์ทางการผลิต ซึ่งส่วนหน่ึงมา

จากนโยบาย และการผลกัดนัทัง้จากภายนอกและภายในประเทศ ก่อใหเ้กิดการ
ยอมรบัระบบกรรมสทิธิเ์พยีง 2 ระบบ คอื กรรมสทิธิข์องรฐั และกรรมสทิธิเ์อกชน
กระบวนการดงักล่าวได้ทําลายวถิีชวีติชุมชนแบบยอมรบักรรมสทิธิร์่วม เช่น ใน
เรื่องปา่ไม ้ทีท่าํกนิ ทรพัยากรต่าง ๆ และการอยูแ่บบถอ้ยทถีอ้ยอาศยักนั ไปเป็น
วถิชีวีติแบบการแย่งชงิทรพัยากรไปเป็นกรรมสทิธิข์องเอกชน เพื่อแสวงหากําไร
สงูสุดและการบรโิภคสูงสุด การช่วยเหลอืเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่กนัในสงัคมเกษตรแบบ
ดัง้เดมิ ซึง่นักวชิาการเรยีกว่า ความมัน่คงหรอืเครอืขา่ยความปลอดภยัทางสงัคม
หายไป ชวีติเกษตรกรในระบบทุนนิยมมคีวามเสีย่งและยากลําบากแบบตวัใครตวั
มนัมากขึน้  

กระบวนการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธท์างสงัคมจากระบบเกือ้กลูพึง่พากนั
ในวิถีการผลิตแบบสงัคมการเกษตรเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความสมัพนัธ์เชิงคู่แข่งขนั 
ความสมัพนัธ์เชงิอุปถมัภ์ ความสมัพนัธ์เชงิอํานาจ ความสมัพนัธ์เชงิผลประโยชน์
ทางธุรกจิ ทําใหเ้กดิภาวะความยากจนในระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคม จนมิตร 
จนเพ่ือนฝงู ดาํรงชวีติในภาวะโดดเดีย่วในระบบปจัเจก อกีทัง้จากภาวะการแยง่ชงิ
แข่งขนักนัทําใหร้ะบบคุณค่าที่ยกระดบัความเป็นมนุษย์อย่างเช่น ระบบศลีธรรม 
จรยิธรรม ถูกละเลย เน้นและแสวงหาความพึง่พอใจ หรอืรสนิยมในระดบัปจัเจกเป็น
สาํคญั ทําใหค้วามผดิชอบต่อส่วนร่วม หรอื “สาํนึกทางสงัคม” ตํ่า ดงันัน้ความ
ยากจนเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงความสมัพนัธ์ทางสงัคมจงึสะทอ้นคุณภาพสงัคม 
คุณภาพชวีติไดอ้กีทางหน่ึง 

 
5.1.1.3 ความยากจนเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงระบบคิดเชิงคณุค่า 

 
จากการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธท์างการผลติและความสมัพนัธท์างสงัคม

ประกอบกบัการจดัระบบการศกึษาและการพฒันาทางเทคโนโลยขีา่วสาร ก่อใหเ้กดิ
กระบวนทศัน์ใหม่ที่เอือ้ต่อการขยายตวัของระบบตลาด ในลกัษณะความพึง่พอใจ 
หรอื “ปัจเจกนิยม” ผูท้ีเ่สยีเปรยีบจากระบบความสมัพนัธท์างสงัคมและการเมอืง 
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ก่อใหเ้กดิระบบคดิแบบอาํนาจนิยม ความสมัพนัธ์เชงิอุปถมัภ์ การเล่นพวกเสน้
สาย ผูท้ีเ่สยีเปรยีบจากการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธท์างการผลติมกันับถอืเงนิ
เป็นเป้าหมายและเกดิภาวะแขง่ขนัการสะสมทุนหรอืการ อวดรํ่าอวดรวย ทัง้น้ีการ
เปลี่ยนแปลงความสมัพนัธ์ทัง้สองระบบ ก่อให้เกิดวฒันธรรมการบริโภค หรือ 
บริโภคนิยม ตามแรงผลกัดนัของกลไกตลาด คนจนผูม้กัจะมคีวามรูน้้อย อํานาจ
ต่อรองน้อย ยิง่เป็นผู้ถูกเอารดัเอาเปรยีบง่ายแทบทุกด้าน พวกเขาต้องจ่าย
ค่าบรกิารแพงกว่าคนอื่น ต้องจ่ายภาษีเถื่อน หรอืค่านายหน้าใหก้บัผูม้อีํานาจ
มากกว่า และจ่ายภาษทีางออ้มคดิเป็นสดัสว่นต่อรายไดส้งูกว่าคนอื่น ๆ หรอืแมแ้ต่
การยอมทาํงานในลกัษณะเสีย่งภยั งานทีอ่นัตราย  การผลติทีข่ดูรดีแรงงานตนเอง
และผูอ้ื่น หรอืงานที่ไม่คํานึงถึงค่าความเป็นคนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ เพื่อ
สนองต่อความตอ้งการและรสนิยมการบรโิภคทีแ่อบแฝงในระบบตลาด ทาํใหคุ้ณค่า
ความเป็นมนุษย์ถูกรดิรอน ละเมดิ หรอื จนศกัด์ิศรี เช่น การค้ามนุษย์ แรงงาน
ขา้มชาต ิการขายบรกิารทางเพศ เมยีเช่า เพื่อแลกกบัโอกาสทีเ่สยีไปเน่ืองจากการ
เปลีย่นแปลงความสมัพนัธท์างการผลติและสงัคม เชน่ โอกาสทางการศกึษา โอกาส
ในการเขา้ถงึส่วนแบ่งทางการตลาด โอกาสในการเลื่อนสถานะทางสงัคม หรอืหนี
จากเกณฑค์วามยากจน หรอืภาวะความยากจนทางความคิด เกดิค่านิยมทีเ่ชดิชู
คนรวยและความรํ่ารวยทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ในสื่อทุกแขนง หรอืสะทอ้นในวาทะกรรม
ของชาวบ้านว่า “คนรวยทําอะไรกไ็ม่ผดิ” ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์ที่เคยสอดคล้องกับระบบศีลธรรม จริยธรรมมาสู่ความมัง่คัง่ทาง
เศรษฐกิจ ทําให้ระบบความรู้คุณค่าด้านศีลธรรมและจริยธรรมเบี่ยงเบน
คลาดเคลื่อนและยากทีจ่ะแยกแยะไดร้ะหวา่งระบบมลูคา่ และระบบคุณคา่ 

  
5.1.2 เครือข่ายยางพารากบัการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

5.1.2.1 มิติด้านเศรษฐกิจ 
 

การรวมกลุ่มและจดัตัง้เพือ่จะทาํใหก้ารดาํเนินงานตามแผนและขอ้เรยีกรอ้ง
ของตนมพีลงัอํานาจ(ไม่ใช่การรอ้งขอ) การต่อรองราคากบัระบบตลาดในทอ้งถิน่ 
โดยใชก้ระบวนการผ่านตลาดประมูลเพื่อปกป้องมูลค่าผลผลติ จากการแทรกแซง
ราคาของพ่อค้าคนกลาง และพ่อค้าเร่ การสร้างเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกร
ยางพาราอกีด้านหน่ึงเพื่อที่จะประสานขอ้เรยีกรอ้งของสมาชกิที่หลากหลายและ
แตกต่างกนั จดัทําเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกจิยางพาราเพื่อเป็นเครื่องมอืใน
การประสานความร่วมมอื แบบมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดเ้สยีและสทิธทิีจ่ะไดร้บัการ
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สง่เสรมิสนบัสนุน (หรอืสทิธทิีจ่ะไดร้บัการพฒันา)หรอืรบัรูร้บัทราบทศิทาง นโยบาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการผลติยาง จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
เน่ืองจากยางพาราเป็นพชืเศรษฐกจิทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิในทางนโยบาย จงึ

มคีวามจําเป็นอย่างยิง่ทีเ่กษตรกรผูม้สี่วนไดเ้สยีจะไดม้กีระบวนการลุกขึน้ตดิตาม
ตรวจสอบทศิทางการพฒันาตามนโยบายดัง่กล่าว ซึ่งจากการพฒันาดา้นนโยบาย
ด้านการเกษตรในอดตีที่ผ่านมา (เช่น ขา้ว ลําไย ฯลฯ) ส่วนมากเกษตรกร หรอื 
“ผูผ้ลติ” ที่อยู่ในสายพานการผลติอนัดบัต้น ๆมกัถูกเอารดัเอาเปรยีบ ถูกรดิรอน
สทิธอินัพึง่มพีึง่ไดจ้ากการผลติ (ในระบบตลาดทีเ่ป็นธรรม) ก่อใหเ้กดิระบบตลาดที่
ผกูขาดไม่เป็นธรรมสาํหรบัผูผ้ลติ กระบวนการลุกขึน้ตรวจสอบ เสนอแนะแนวทาง
และแสดงความต้องการในการพฒันาตนเอง เป็นศกัยภาพที่สะท้อนถึงสทิธิและ
ศกัดิศ์รขีองผูถู้กพฒันา ในเจตน์จํานงคท์ีต่อ้งการกระบวนการผลติทีไ่ม่เบยีดเบยีน
ผูอ้ื่นและตนเอง (ขดูรดีแรงงานตนเอง) และตอ้งการสรา้งระบบตลาดทีเ่ป็นธรรม อนั
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณคา่ของความเป็นคนในดา้นคุณธรรม 
 
5.1.2.2 มิติด้านสงัคม 

  
รปูแบบ “เครอืขา่ย” เป็นการคน้พบหนทางการเอาตวัรอดและการพฒันาที่

เป็นของตนเองอยูแ่ลว้ในหมูช่าวบา้น หลายแหง่และหลายลกัษณะ ไมว่่าจะเป็นการ
ทาํวนเกษตรกรรม, การทาํกลุ่มออมทรพัย,์ การทาํเกษตรทางเลอืกประเภทต่างๆ, 
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตติามวถิทีางของตนเอง เช่น จดัการปา่, แหล่งน้ําและ
ทีด่นิ, และการจดักระบวนการเรยีนรูข้องตนเอง ฯลฯ เป็นตน้ 

สรา้งเครอืขา่ยความสมัพนัธก์นักวา้งไกล ขา้มหมู่บา้น ขา้มตําบล ขา้ม
อาํเภอ ทีไ่ดย้กระดบัขา้มผา่นผลประโยชน์เฉพาะหน้า ไปสูค่วามสาํนึกถงึองคร์วม
ของ "สงัคม" และผลประโยชน์ของ "สว่นรวม"  

เครอืขา่ยความสมัพนัธต์ลอดจน "สาํนึกทางสงัคม" ทีเ่กดิขึน้น้ี เกดิขึน้นอก
อาํนาจของตลาดและนอกอาํนาจของรฐั ฉะนัน้ จงึม ี "สาํนึกทางสงัคม" ชนิดหน่ึงที่
ปรากฏเด่นชดัขึน้ในหมูช่าวบา้นระดบัล่าง อนัเป็น "สาํนึกทางสงัคม" ในลกัษณะที่
เป็น "สงัคม" จรงิๆ ไมใ่ช่สิง่ทีถู่กรฐัหล่อหลอมขึน้ หรอืไมใ่ช่ความเป็นลูกคา้ของ
ตลาดอนัเดยีวกนัเทา่นัน้  

 
เครอืขา่ยยางพารากอ็ยูใ่นขา่ยความสมัพนัธอ์นัน้ี ดว้ยสาํนึกทางสงัคมที่

มองวา่กระบวนการผลติและกลไกการตลาดทีไ่มเ่ป็นธรรม จงึแสวงหา “ระบบตลาด
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ทีเ่ป็นธรรมในสงัคม” เครอืขา่ยยางพาราไดก่้อใหเ้กดิสาํนึกเลก็ ๆอนัน้ี ทา่มกลาง 
กระบวนการทีซ่บัซอ้นของกลไกการตลาด ซึง่มนีกัวชิาการบางทา่นกล่าวไวว้า่  

 
“ กลไกตลาด  คอื  มอืทีม่องไมเ่หน็ 
  กลไกรฐั  คอื มอืทีม่องเหน็ 
  กลไกประชาชน คอื ตนีทีม่องเหน็ “ 
(ปรชีา เป่ียมพงศส์านต ์:นิเวศน์เศรษฐศาสตร ์2544) 
 
กระบวนการหล่อเลีย้งสาํนึกอนัน้ีจะอยูไ่ดแ้ละเตบิใหญ่ จงึดว้ยการเรยีนรูส้ ิง่

ที่อยู่ระหว่าง 3 กลไกและการแสวงหามติร ที่มสีํานึกในแนวทางเดยีวกนัทัง้ส่วน
ภาครฐั ภาคการตลาด และภาคประชาชนผูผ้ลติ เพื่อลดความเป็นศตัรจูากภาวะ 
“คู่แข่ง” มาสู่ความเป็นมติรในฐานะ “ผูม้สี่วนร่วม” เพื่อลดช่องว่างจาก “ความ
ไดเ้ปรยีบ-เสยีเปรยีบทางตลาด” สู่ภาวะ “การสรา้งโอกาสเขา้ถงึตลาดอย่างเท่า
เทยีมกนั” 

 
5.1.2.3 มิติด้านกระบวนการเรียนรู้ 

 
เครอืขา่ยคุณคา่ไดเ้ปิดพืน้ทีก่ารเรยีนรูใ้นหลายระดบัซึง่เป็นกระบวนการที ่

สําคญัในการ “ปลดปล่อย” จากภาวะ “ความยากจนทางปัญญา” อนั
เน่ืองมาจากการ “ถมทบั เบียดขบัให้เป็นอ่ืน และครอบงาํ” จากกระบวนทศัน์
การพัฒนาแนวภาวะทันสมัย (Modernization) สู่การแบ่งปนัทางความรู้และ
กระบวนการเรยีนรูร้ะดบัต่าง ๆ เชน่  

การเรยีนรูร้ะดบับุคคล   (ประเวศ  วะส ี: 2542) เป็นกระบวนการเรยีนรู้
เพื่อฝึกฝนตนเอง ดงัน้ี คอื การคดิวเิคราะหป์ญัหาของตนเอง(เหตุปจัจยั-ทางออก) 
การฝึกสงัเกตปรากฏการณ์สิง่รอบตวั, การฝึกบนัทกึด้วยเทคนิคต่าง ๆ การ
นําเสนอต่อแลกเปลีย่นในทีป่ระชุมกลุ่ม,  การฝึกการฟงั,  การฝึกปุจฉา – วสิชันา,  
การฝึกตัง้สมมตุฐิานและตัง้คาํถาม, การฝึกหาคาํตอบ เป็นตน้ 

การเรยีนรูใ้นระดบักลุ่ม  จากการเรยีนรูโ้ดยการทาํงานรว่มกนั  เช่น  การ
ประชุม/หารอืทัว่ไป  การอภิปรายกลุ่ม  การสาธิต  การวางแผนและการนําไป
ปฏบิตั ิ การร่วมสรุปผลหลงัการปฏบิตักิารเรยีนรูร้่วมกนัและสื่อสารสู่สมาชกิและ
ชุมชนดว้ยการใชส้ือ่ทีม่ใีนชุมชน เช่น สื่อวทิยุและการพบปะแลกเปลีย่นความรูต้าม
ธรรมชาต ิ  
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การเรยีนรูใ้นระดบัเครอืขา่ย  เพื่อเกดิความสมัพนัธ ์ของ “คน” ในการ
แลกเปลีย่นความรู ้ใหก้ําลงัใจ ประสานกําลงัทรพัยากรและความร่วมมอื พึง่พากนั
ในการแกป้ญัหา ยกระดบัเป็นเครอืขา่ยระหวา่งพืน้ที ่มแีผนและแนวทางรว่มกนั 
 กระบวนการเรยีนรูใ้นระดบัต่าง ๆเหล่าน้ีดําเนินไปเพื่อลดช่องว่าง “ความ
ไม่รู”้ และเป็นการเพิม่พืน้ทีใ่หก้บัความรํา่รวยทางโอกาสในการทีจ่ะแกไ้ขปญัหา
ความยากจนของตนเอง ของญาติมิตร และเพื่อนฝูง สอดคล้องกบัวาทะกรรม
โบราณทีว่า่ “มปีญัญา เหมอืนมทีรพัยอ์ยูน่บัแสน” 

  
5.2 สรปุผลการวิเคราะห ์
 

5.2.1 เครือข่ายคณุค่ากบัการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

กล่าวโดยสรุปจากตัวแบบในการวิเคราะห์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าสถานภาพ และ
บทบาทของเครอืข่ายคุณค่าในทอ้งถิน่นัน้สามารถแก้ไขปญัหาความยากจนไดท้ัง้โดยตรง 
และทางออ้ม ไดแ้ผนภาพดงัน้ี 

 
แผน่ภาพที ่5-2 แสดงเครอืขา่ยคุณคา่กบัการแกไ้ขปญัหาความยากจน 

กระบวนการเรียนรู้

กระบวนการผลิตเชิง
นิเวศวฒันธรรม

กระบวนการกลุ่ม/องคก์ร/ชุมชน

หน่วยยอ่ย

คน้หา

พฒันา

-กลุ่มวฒันธรรม ,ศาสนา,เครือญาติ
-กลุ่มการผลิต, สหกรณ์.องคชุ์มชน

-ประชาคม ประชาสังคม

-เกษตรกรรมยัง่ยนื พอเพียง
-ธุรกิจชุมชน,ทอ้งถ่ิน

-กระบวนการผลิตท่ีไม่เบียด
เบียนคน/ธรรมชาติ

คุณค่าความเป็นคน ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์

อยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรี หากินอยา่งมีวฒันธรรม

ระบบคุณค่า,มโนธรรม
ประชาธิปไตย,สันติภาพ

ความมัน่คงทางอาหาร
และสุขภาวะท่ีดี

พ่ึงพา,แบ่งปัน,หล่อหลอม
สงัคมเป็นสุข  
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การสรา้งเครอืข่ายคุณค่า คอื กระบวนการที่คนจนและคนดอ้ยโอกาสไดลุ้กขึน้มา

แกไ้ขปญัหาความยากจนดว้ยตนเอง ขณะทีก่ลไกโครงสรา้งสว่นบนตอ้งเอือ้ใหม้กีารเขา้ถงึ
และมสีทิธเิสมอภาค ศกัดิศ์รกีบัคนอื่นที่จะต่อรองและมโีอกาสในเชงินโยบายได้อย่างเท่า
เทยีมกนั การจะทาํอยา่งนัน้ได ้ คนจนกต็อ้งมสีถานะทางวฒันธรรม อตัลกัษณ์ มโนธรรม
(หรอือุดมการณ์) ซึง่เป็นทีย่อมรบัในสงัคมวงกวา้ง ไมไ่ดเ้ป็นแต่เพยีงคนทีน่่าเวทนาอนัควร
ไดร้บัความเอือ้อาทรจากคนอื่นเท่านัน้ หากแต่ไดม้กีารประสานเชื่อมโยงของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ทีท่ําใหเ้กดิ "สาํนึกทางสงัคม" เพื่อแสดงถงึ “การมตีวัตน” และเป็นส่วนหน่ึงของ
สงัคม ม ี“สิทธิ” และ “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย”์ หรอืมคีวาม “เป็นคนเหมือนกนั” มี
ศักยภาพในการพฒันาตนเอง และเอื้อเฟ้ือแก่ผู้อื่น เมื่อ “มีโอกาส” กระบวนการและ
เป้าหมายอนัน้ีจึงควรเป็นเป้าหมายแรก ๆในการแก้ไขปญัหาความยากจน เช่น ความ
ยากจนยุคใหม่ซึ่งเป็นความยากจนขึน้อยู่กบัการที่คนหาเงนิได้ไม่พอกบัรายจ่ายที่จําเป็น 
ส่วนใหญ่แล้วถูกสร้างขึ้นโดยระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาด(ที่ได้ปิดกัน้สทิธิการเขา้ถึง
ระบบตลาดเสรทีี่แทจ้รงิ) ทีท่ําลายทัง้ทรพัยากรธรรมชาต ิและสงัคมวฒันธรรม วถิชีวีติ
ชุมชนแบบดัง้เดมิ(ดว้ยกระบวนการผลติทีเ่ป็นการเบยีดเบยีน) ซึ่งเปรยีบเสมอืนทุนทาง
สงัคมและวฒันธรรมของชุมชน  

การพฒันาแบบทุนนิยมผกูขาด ทาํใหค้นบางสว่น นายทุน, พอ่คา้, ผูป้ระกอบการ
รายใหญ่,คนชัน้กลาง รวยขึน้ แต่ทาํใหค้นสว่นใหญ่จนลง น่ีคอืความยากจนขนานใหญ่ เป็น
ความยากจนเชงิโครงสรา้งทางเศรษฐกจิสงัคมสมยัใหม่ ซึ่งต่างไปจากความยากจนเชงิ
เปรยีบเทยีบในสงัคมเกษตรดัง้เดมิสมยัก่อนทุนนิยมโดยสิน้เชงิ 

 
 การพฒันาเศรษฐกจิทุนนิยมอุตสาหกรรมสมยัใหม่ มแีง่บวกในดา้นการพฒันา

สาธารณสุข การศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่ และการบรหิารจดัการที่ช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติ ช่วยเพิม่ผลผลติ ทําใหบ้างประเทศ หรอืคนบางกลุ่มมฐีานะความ
เป็นอยู่ ทีด่ขี ึน้จากเดมิ อตัราการตายของแม่และเดก็ลดลง, คนอายุเฉลีย่ยนืยาวขึน้ ฯลฯ  
แต่ผลกระทบในแง่ลบของระบบทุนนิยมโลกทีม่ลีกัษณะผูกขาดแบบมอืใครยาวสาวไดส้าว
เอานัน้ โดยส่วนรวมแลว้ทําใหค้นส่วนน้อยเพยีงราว 20% ของคนทัง้โลกเท่านัน้ทีร่วยขึน้ 
คนสว่นใหญ่อกี 80% ถูกทาํใหย้ากจน ขดัสนและอยูใ่นภาวะยากลําบากมากขึน้ ทรพัยากร, 
ทุนทางสงัคมวฒันธรรม(ชุมชนทีเ่คยเขม้แขง็และช่วยเหลอืเกื้อกูลสมาชกิไดอ้ย่างด ี ถูก
ทาํลายมากขึน้ มกีารแก่งแยง่แขง่ขนัแบบเหน็แก่ตวัเพิม่ขึน้ ดงันัน้ จงึควรจะมองผลกระทบ
ของการพฒันาเศรษฐกจิทุนนิยมผกูขาด ทัง้แงบ่วกและแงล่บอยา่งวพิากษ์วจิารณ์ ไมใ่ช่มอง
แต่แงบ่วกแงเ่ดยีว เราถงึจะเขา้ใจปญัหาความยากจนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  
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5.2.2 ปัจจยัเด่นของเครือข่ายยางในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

 
1) ระบบเครอืขา่ยช่วยป้องกนั และลดความเสีย่งการเกดิปญัหาความยากจน

ในชุมชนไม่ใหข้ยายตวัเพิม่มากขึน้ เพราะเครอืข่ายยางพาราสามารถเขา้
ไปจดัการและสรา้งพลงัอาํนาจต่อรองกบัระบบตลาด และระบบการผลติใน
ทอ้งถิน่นัน้ชว่ยเหลอืสมาชกิไดใ้นระดบัหน่ึง 

2)  เครอืขา่ยไดส้รา้งกระบวนการเรยีนรูท้ีม่กีารเชื่อมโยงองคค์วามรูท้ ัง้ภายใน 
และภายนอก ซึ่งทําใหเ้กดิการรูเ้ท่าทนัสถานการณ์ และสามารถปรบัตวั
รองรบัสถานการณ์ทีเ่ขา้มากระทบได ้

3) การสร้างระบบการพึ่งตนเอง ทัง้ในด้านการเรยีนรู้ เศรษฐกิจ และสงัคม 
หรือ “ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง” ที่จะนําไปสู่การแก้ไขปญัหาความ
ยากจนจากการพึ่งพาปจัจัยภายนอกมากจนเกินไปที่มกัถูกเอารดัเอา
เปรยีบจากกลไกตลาดในระบบทุนนิยมเสร ีและโลกาภวิฒัน์ 

4) นอกจากเครอืขา่ยจะชว่ยแกไ้ขและบรรเทาความยากจนในระดบัหน่ึงแลว้ 
ยงัยกระดบัคณุคา่ความเป็นคนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ ในคุณคา่แหง่
การพึง่พา แบ่งปนั ไมเ่บยีดเบยีน 

 
5.2.3 ปัจจยัด้อยของเครือข่ายของเครือข่ายยางในการแก้ไขปัญหาความยากจน  

 
1) เครอืขา่ยคุณคา่ และกลุ่ม/องคก์รในทอ้งถิน่โดยทัง้หมดไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญั

ต่อการพฒันา “ทรพัยากรมนุษย”์ อย่างจรงิจงั เพราะว่าเครอืขา่ยมุ่งเป้าไป
ยงัการพฒันาในเชิง “ปริมาณ” มากกว่าจนกลายเป็นจุดด้อยที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อความยัง่ยนืของการพฒันาเพือ่แกไ้ขปญัหาความยากจน 

 
2) เครอืขา่ยจาํเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมอืสนบัสนุนจากภาคพีฒันาต่างๆ จาก

ภายนอกทัง้ในด้านทรพัยากรทุน และวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
สาํหรบัการบรหิารจดัการองคก์ร และการตลาด 

 
3) ผลประโยชน์ทบัซ้อนที่เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างเป้าหมายการยกระดบั 

หรอืเสน้ทางการเมอืงภายในองคก์รของผูนํ้า และเครอืขา่ยมากกว่าการให้
คุณค่า และความสําคญัต่อเป้าหมายที่แท้จรงิขององค์กร หรอืเครอืข่าย 
รวมไปถึงความขัดแย้งในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มกับ
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เครอืข่าย เพราะว่า “กลุ่ม และเครอืข่าย” เป็นพืน้ทีท่างสงัคมของการช่วง
ชงิการนํานัน่เอง  

4) ปจัจยัเชงิโครงสรา้งระดบับนของกลไกตลาดยางพาราสง่ผลต่อความมัน่คง
ยัง่ยนืของเครอืข่ายยางพาราและจะส่งผลต่อสมาชกิในอนาคต ถงึแมว้่าจะ
ต่อรองและจดัการตลาดระดบัทอ้งถิน่ไดร้ะดบัหน่ึงกต็าม 

 
5.2.4 แนวทางการเสริมศกัยภาพในอนาคต 

 

จาํเป็นตอ้งมหีน่วยยอ่ยในการศกึษาแบบมสีว่นรว่มเพือ่ยกระดบักระบวนการเรยีนรู ้
กระบวนการผลติ กระบวนการกลุ่มในระดบัฐานสมาชกิ เพือ่ 

 
1) ตอกยํา้สรา้งความเขม้แขง็ของการดาํเนินการเครอืขา่ยและยกระดบั 

ศกัยภาพการเรยีนรูภ้ายในเครอืขา่ย และระหวา่งเครอืขา่ยกบัสมาชกิ 
   

2) การผลกัดนัและยกระดบัเครอืขา่ยฯสูก่ระบวนการมสีว่นรว่มในการกาํหนด 
ทศิทาง/แนวทางในการพฒันาและสง่เสรมิการผลติยางในระดบัจงัหวดั 

 
3) พฒันาต่อยอดจากโครงขา่ยความสมัพนัธใ์นประเดน็ยางพาราสูป่ระเดน็ 

อื่น ๆ เชน่ ประเดน็ปุ๋ ยอนิทรยี ์สนิเชื่อ โรงเน้ือสตัว ์

 
 



บทท่ี 6 สรปุและข้อเสนอแนะ 
 
6.1 สรปุผลการดาํเนินการ 
 

6.1.1  แผนการวิจยั 
 

การดาํเนินงานการวจิยัไดเ้ป็นไปตามแผนการวจิยัทีเ่สนอต่อชุดโครงการวจิยั   แต่
มคีวามไม่เหมาะสมในมติขิองระยะเวลากบัฤดูการผลติของกลุ่มเป้าหมาย ทําใหแ้ผนงานที่
วางไวใ้นแต่ละช่วงเลื่อนออกไป   แต่ถ้าพจิารณาในเชงิกระบวนการวจิยั ทมีวจิยัสามารถ
ดําเนินงานได้ครบกระบวนการวิจยั ภายใต้กรอบแนวคิดหลกัของชุดโครงการ     ทัง้น้ี
ในช่วงของการดาํเนินงานคณะวจิยัไดม้กีารปรบัแผนการดาํเนินงานและวธิกีารทาํงานอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยยดึเอาขอ้เสนอจากเวทใีนแต่ละครัง้นําไปปรบัหรอืกําหนดวธิกีาร  รูปแบบใน
กจิกรรมครัง้ต่อไป     โดยทมีวจิยัยงัคงยดึยุทธศาสตร ์ และเป้าหมายการวจิยัภายใตก้รอบ
แนวคดิหลกัของชุดโครงการ   และจากการวจิยัพบวา่ 

 
6.1.1.1 การจดักิจกรรมเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูนํ้ากลุ่ม/องคก์ร 
 

การทําความเขา้ใจเรื่องการจดัทํากรอบทศิทางการดําเนินงานขององค์กร
และการเชื่อมโยงเครอืข่าย และเวทีสร้างกรอบแนวทางในการจดัทําแผนความ
รว่มมอื นัน้พบวา่ 

 
1) การลงพืน้ทีแ่ละการจดัวงคุยเพือ่สรา้งความสมัพนัธแ์บบไมเ่ป็น 

ทางการร่วมกบัผูนํ้ากลุ่มเป้าหมาย (Informal meeting) ก่อนการ
จดัเวทตีามแผนงาน มสีว่นช่วยเตรยีมความพรอ้ม และความเขา้ใจ
ในการทํางานใหส้ําเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมายค่อนขา้งสูง เน่ืองจาก
ผูนํ้ากลุ่ม/องค์กรได้มโีอกาสพบปะพูดคุยสรา้งความคุ้นเคย และ
ไว้วางใจ หรอืเชื่อใจนัน่เอง จงึถือว่าเป็นกระบวนการดําเนินงาน
ในช่วงการเตรยีมชุมชน (community preparation phase) ที่
คอ่นขา้งสาํคญั และตอ้งกระทาํบ่อยๆ อยา่งต่อเน่ือง 

 
2) การสือ่สาร ทมีวจิยัพบวา่ การสือ่สารตอ้งใชก้ารสือ่สาร 2 ทาง คอื 

   การสือ่สารอยา่งเป็นทางการดว้ยเอกสารซึง่จาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชใ้น 
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กรณีที่ติดต่อกบัหน่วยราชการ หรอืในช่วงของการดําเนินงานใน
ระยะเริม่ตน้โครงการ  และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการดว้ยการ
ลงเยีย่มกลุ่ม / องคก์รเป้าหมาย  ซึ่งวธิทีี ่2 จะเป็นการสรา้ง
ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างทมีวจิยัและพืน้ทีเ่ป้าหมาย  หากทมีวจิยั
ไปเชญิกลุ่มหรอืองคก์รดว้ยตนเองพบว่ากลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์
จะให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ี และเป็นความสมัพนัธ์ที่ยาวนาน
เพราะเป็นการสื่อสาร 2 ทาง สงสยัหรอืมปีระเดน็อะไรสงสยัก็
สามารถแลกเปลีย่นไดท้นัท ี

 
3) การกาํหนดแผนงานการงานตอ้งมกีารวางแผนในเชงิกระบวนการ 

ซึง่กระบวนการทีด่จีะตอ้งเกดิจากขอ้เสนอใน 2 สว่น คอื (1) เกดิ
จากขอ้เสนอในแต่ละเวททีีก่ลุ่มผูเ้ขา้ร่วมจะเป็นคนกําหนดร่วมกนั
วา่จะทาํอยา่งไร อะไร เมือ่ไร เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายรว่มกนั โดยจะ
มกีารวเิคระหป์จัจยัแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งเสมอ (2) เกดิจากทมีวจิยั  
ร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะแนวทางในการทํางานร่วมกนัเพื่อ
ควบคุมเป้าหมายของการวจิยั แต่ทัง้น้ีจะตอ้งไมช่ีนํ้า  และแผนงาน
ที่วางไว้ต้องมคีวามยดืหยุ่นตามปจัจยัแวดล้อมในพื้นที่  เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้รว่มโครงการไมรู่ส้กึว่าถูกบงัคบั  หรอืเหมอืนมี
ใครมากาํหนดชะตาชวีติ 

 
6.1.1.2 ขัน้ตอนการเตรียมทีมวิจยั  
 

พบวา่มคีวามจาํเป็น และสาํคญั โดยเฉพาะการคาํนึงถงึปจัจยัในดา้น   
 

1) องคป์ระกอบผูร้ว่มทมีทีจ่ะตอ้งมคีวามหลากหลาย ทัง้ในสว่นที ่
สามารถดาํเนินงานต่อไดห้ลงัจากการสิน้สุดโครงการวจิยั  และทมี
วจิยักจ็ําเป็นทีจ่ะต้องมบุีคคลภายนอกเขา้ไปเป็นทมีวจิยัร่วม โดย
ทีมจังหวัดมุกดาหารเป็นทีมวิจัยที่มีนักพัฒนาเอกชนร่วมกับ
หน่วยงานราชการ ซึ่งพบว่าตลอดระยะเวลาของการวจิยัจะมกีาร
ปะทะกันทางด้านความคิดในวิธีการ  อุดมการณ์ในการทํางาน
อย่างต่อเน่ือง แต่เมื่อมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน  ประชุมกนัอย่าง
ต่อเน่ืองกส็ามารถทีจ่ะหลอมแนวคดิในการทํางานร่วมกนัได ้ โดย
ความคดิที่แตกต่างระหว่างราชการกบันักพฒันาเอกชนกลบัเป็น
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มติกิารทํางานทีห่ลากหลาย และมองปญัหาไดอ้ย่างรอบดา้น การ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยต่างได้ดี ส่งผลให้การทํางานใน
กระบวนการวจิยัเกดิการคน้หาคาํตอยา่งต่อเน่ือง  

 
2) การจดัเวทเีตรยีมทมีวจิยัและสรปุผลการจดักจิกรรมรว่มกบัผูนํ้า 

กลุ่มองค์กร สหกรณ์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม  เพื่อการ
ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่และจัดเตรียมกระบวนการ  แบ่ง
ภารกจิงาน  ถอืเป็นการสรา้งการเรยีนรูแ้ละสรา้งการมสี่วนร่วมใน
กระบวนการทํางานกบักลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งจะเป็นการสร้างการ
เรยีนรูแ้ละการทํางานอย่างยัง่ยนืหลงัโครงการวจิยัเสรจ็สิน้   และ
กระบวนการน้ีก็จําเป็นต้องมกีารจดัเตรยีมและสรุปประเด็นและ
กระบวนการประชุมทุกครัง้  เพื่อประโยชน์ใน 2 ส่วน คอื ต่อทมี
วิจยัถือเป็นการสร้างทีมในการทํางาน และเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการทํางานจากกลุ่มองค์กรโดยตรงและต่อผู้นํา
กลุ่ม องค์กรที่เขา้ร่วมโครงการวจิยัได้เรยีนรู้วธิีการทํางานไปใน
ขณะเดียวกนั ซึ่งทีมวิจยัถือเป็นกระบวนการสร้างคนทํางานใน
ระดับพื้นที่  และเมื่อคนมีความเข้าใจต่อแนวทาง หลักการ  
อุดมการณ์สหกรณ์แล้วกลุ่มคนเหล่าน้ีย่อมนําประสบการณ์ 
บทเรยีนไปขยายต่อสูเ่ครอืขา่ยอื่น ๆ ไดใ้นอนาคต 

 
3)  การจดักระบวนการศกึษาขอ้มลูสถานการณ์ทางการเมอืง  

แนวนโยบายรัฐ   นโยบายท้องถิ่น   นโยบายจังหวัด  เ ป็น
กระบวนการที่สําคญัที่จะเป็นการพฒันาศักยภาพบุคคลากรใน
องคก์รใหเ้กดิการวเิคราะหป์จัจยัแวดลอ้มไดอ้ย่างชดัเจน รอบดา้น  
และมวีสิยัทศัน์ในการดาํเนินงาน 
 

6.1.1.3 เครื่องมือสาํหรบัการจดักระบวนการ 
 

ในเวททีัง้ 2 ระดบัในขอ้ 1) นัน้ผูว้จิยัไดนํ้าเครื่องมอืมาใชใ้นกระบวนการเต
รมีการวจิยั คอื  SWOT Analysis, Mind map, FSC โดยใชแ้นวคดิเศรษฐศาสตร์
การเมอืงและนิเวศน์วฒันธรรมช่วยในการวเิคราะหซ์ึง่ช่วยใหผู้นํ้า และสมาชกิกลุ่ม/
องคก์รเป้าหมายไดร้ว่มกนัคดิ วเิคราะหป์จัจยัแวดลอ้ม ผลลพัธท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บั
องค์กร และชุมชนทัง้ในด้านที่ส่งผลกระทบด้านบวกและลบโดยตรงต่อชุมชน  
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องค์กร สหกรณ์  ซึ่งพบว่าการเชื่อมโยงเครอืข่ายธุรกจิมคีวามจําเป็นที่จะต้องใช้
แนวคดิน้ีเขา้มาวเิคราะห์ ทําใหก้ารมองปจัจยัแวดล้อมในการทํางานไดอ้ย่างรอบ
ดา้น 

 
6.1.1.4 ขัน้การจดัทาํกรอบทิศทางและการเช่ือมโยงเครือข่ายคณุค่า 

 
1) การเชญิตวัแทนจาหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มเวทกีารจดัทาํ 

กรอบทศิทางการดําเนินงานการเชื่อมโยงเครอืข่ายสามารถสรา้ง
ความมัน่ใจใหก้บักลุ่ม  องคก์ร  สหกรณ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการวจิยัได้
เป็นอยา่งด ี

 
2) การตดิตามแบบกระชดัชดิกบัผูนํ้าทีม่แีนวความคดิกา้วหน้าทนัที ่

หลงัจากจดัเวทเีสรจ็เรยีบรอ้ย เป็นปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหก้ระบวนการ
เชื่อมโยงเครอืขา่ยประสบผลสาํเรจ็ 

3) การจดักลุ่มสมัพนัธอ์ยา่งไมเ่ป็นทางการในระดบัพืน้ทีย่อ่ยม ี
ความสําคญัต่อการสร้างความเขา้ใจและผลกัดนัใหเ้กดิเครอืข่าย
คุณค่า  เพราะเป็นเวทีวิเคราะห์ปจัจัยแวดล้อมที่จะสามารถ
แลกเปลี่ยนแนวคดิ  วธิกีารทํางานร่วมกบัทมีวจิยัไดอ้ย่างเปิดเผย  
ซึ่งถอืเป็นกระบวนการสรา้งความไวว้างใจและหล่อหลอมแนวคดิ 
อุดมการณ์รว่มกบัทมีวจิยั  

 
4) เมือ่เกดิการเชื่อมโยงเครอืขา่ยธุรกจิ ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งรอการ 

ประชุมตามวาระที่กําหนดไว้ ซึ่งหากมีการประชุมทันที่เมื่อ
เครอืข่ายมขีอ้สงสยั และเกดิปญัหาในการดําเนินงานกจ็ะสามารถ
แก้ไขปญัหาไดอ้ย่างทนัท่วงท ีถอืเป็นการตดิตามและประเมนิผล
หลงัการดาํเนินงาน 

 
6.1.2 ปัญหา/อปุสรรค ท่ีเกิดจากทีมวิจยั/ปัจจยัสภาพแวดล้อมอ่ืน 

  
สภาพปญัหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการวจิยันัน้ พบว่า มอีงคป์ระกอบทัง้

จากปจัจยัภายใน และภายนอก กค็อื 
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6.1.2.1 ปัจจยัภายใน  
 
ซึง่ประกอบดว้ยกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย และทมีวจิยั กค็อื 

 
1)   การวจิยัและการเชื่อมโยงเครอืขา่ยของสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดั 

มุกดาหาร เคยมกีารเชื่อมโยงในหลายประเด็นที่ผ่านมา แต่เมื่อ
หมดระยะเวลาโครงการและงบประมาณ การเชื่อมโยงเครอืข่าย
กลบัลม้เลกิ และไมส่ามารถเขา้ถงึความตอ้งการของสมาชกิไดจ้รงิ 
ดังนั ้นจากที่ปรากฏให้เห็นในช่วงที่ผ่ านมา   การเข้าร่วม
โครงการวจิยัในครัง้น้ีสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหารจงึเขา้ร่วม
โครงการน้อย 

 
2)   ความเคยชนิกบัระบบพึง่พา ทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้รว่ม 

โครงการวจิยัถามหา “หลกัประกนั ความเชื่อมัน่ ความไวว้างใจใน
การเชื่อมโยงเครือข่าย” และไม่สามารถก้าวข้ามระบบอุปถัมภ์
(ภายใต้กลไกและการสนับสนุนของส่วนราชการ) ได้ ทัง้ ๆ ที่
ศกัยภาพกลุ่ม องค์กร  สหกรณ์สามารถสรา้งหลกัประกนัร่วมกนั
ได ้ ฉะนัน้การเชื่อมโยงเครอืขา่ยในพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหาร จงึเป็น
การเชื่อมโยงเครอืข่ายเชงิประเดน็ในบางประเดน็ทีก่ลุ่มเป้าหมาย
มองร่วมกนัว่าเป็นเครอืขา่ยทีม่คีวามเสีย่งน้อย และนําร่องเพยีง 1 
ประเดน็   นัน้เพราะสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดาหารยงัขาดความ
เชื่อมัน่ซึ่งกนัและกนั และการเชื่อมโยงเครอืข่ายในเชงิประเดน็ก็
เป็นการสรา้งความสมัพนัธ์ ความไวว้างใจ ความเชื่อใจ และกลุ่ม
เพือ่นในระยะยาวระหวา่งกลุ่ม องคก์รและสหกรณ์ 

 
3)   ภาระกจิและบทบาทหน้าทีข่องผูนํ้ากลุ่ม/องคก์รชุมชน ตวัแทน 

สหกรณ์ มีค่อนข้างมาก เพราะว่ามีหน่วยงานทัง้ภาครัฐ และ
เอกชนเขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัการจดัตัง้กลุ่ม/องค์กรหลายหน่วยงาน 
และมคีวามซํ้าซอ้นกนั จงึทําใหไ้ม่ค่อยมเีวลาเพยีงพอสําหรบัการ
ทุม่เทงานรว่มกบัโครงการไดอ้ยา่งเตม็ท ี

 
4) ทศันะคตแิละความเคยชนิในการพึง่พารฐัของสหกรณ์ทีเ่ขา้รว่ม 

โครงการอาจจะสง่ผลกระทบต่อความยัง่ยนืของโครงการในอนาคต  
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5) ทศันะทีแ่ตกต่างกนับางประการของทมีวจิยัทีม่าจากสว่นภาค 
ราชการและภาคองค์กรพฒันาเอกชน เช่น ทศันะด้านตลาด ที่
นกัวจิยัจากส่วนภาคราชการมองถงึการต่อรองราคาในตลาดระดบั
ล่าง(ทอ้งถิน่) ส่วนนักวจิยัทีม่าจากส่วนองคก์รพฒันาเอกชนมอง
กลไกการตลาดในระดบัโครงสรา้ง 
 ทศันะดา้นการมสีว่นรว่ม เช่น นกัวจิยัทีม่าจากสว่นองคก์ร
พฒันาเอกชนมองการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายวิจยัฯในการ
กําหนดแผนและแนวทาง ในระดบักลไก ส่วนนักวจิยัทีม่าจากภาค
ราชการเน้นทีค่วามรว่มมอืในการปฏบิตักิารตามแผน เป็นตน้ 

 
6.1.2.2 ปัจจยั และผลกระทบจากภายนอก 

 
1) นโยบายการสง่เสรมิการปลกูยางพาราในภาคอสีานและ 

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั  กระตุ้นใหเ้กษตรกรปลูกยางเพิม่มากขึน้โดย
ขาดการศกึษาองคค์วามรูเ้ทคนิคอยา่งแทจ้รงิ  เช่น กรณีเกษตรกร
ถูกหลอกใหซ้ือ้ยางตาสอย  เพราะไมรู่ว้า่ “ยางตาสอยคอือะไร” 
และจากการเพิม่พืน้ที่ปลูกยางพาราในระดบัจงัหวดัไดล้ดพืน้ทีป่่า
ธรรมชาตลิง  โดยเฉพาะป่าหวัไร่ปลายนา ส่งผลกระทบต่อความ
มัน่         ทางดา้นอาหารของสมาชกิสหกรณ์  ส่งผลใหเ้กษตรกร
ที่ปลูกยางพาราและต้นยางยงัไม่สามารถให้น้ํายางได้ต้องอยู่ใน
ภาวะเศรษฐกจิรดัตวั ตอ้งหารายไดจ้ากทีอ่ื่นมาจุนเจอืครอบครวัทาํ
ใหก้ารสนใจต่อการรวมกลุ่มหรอืการสรา้งกลไกการตลาดรองรบั
ผลผลติในอนาคตน้อย ปล่อยใหเ้ป็นกลไกการตลาด เป็นปจัจยัที่
ทาํใหค้ณะกรรมการทีเ่ขา้ไปทาํงานรว่มกบัฐานสมาชกิหมดกําลงัใจ
ขาดพลงัในการผลกัดนั เพราะสมาชกิไมใ่หค้วามสนใจ 

 
2) การแทรกแซงของพ่อค้าคนกลาง พ่อค้าเร่ และสหกรณ์บาง

สหกรณ์ที่เสยีผลประโยชน์จากเดมิที่เคยเป็นผูป้ระมูลยางเองเสยี
ผลประโยชน์แล้วไปสร้างความเข้าที่แตกต่างจากเครือข่าย
ยางพารากําหนดไว้  ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจต่อแนวทางการ
ดาํเนินงานของเครอืขา่ย 

 
3) การแอบแฝงผลประโยชน์ทางการเมอืงทอ้งถิน่และระดบัชาต ิ
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รวมถงึการโยกยา้ย เปลีย่นสว่นราชการ(CEO) สง่ผลต่อแผนการมี
ส่วนร่วมในการพฒันายุทธศาสตร์ยาง ซึ่งมีความล่าช้าและไม่มี
ความต่อเน่ือง  
 

4) สภาวะภมูอิากาศในชว่งระยะทีส่องหลงัจากการรายงาน 
ความก้าวหน้าโครงการต้องมีการเลื่อนกิจกรรมออกไปเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัฤดกูาลเพาะปลกู  

 
   
 
6.2 ประโยชน์ท่ีตวันักวิจยัและทีมวิจยัได้รบั 

 
6.2.1 ชดุความรู้ใหม่  

 
1) จากการศกึษาในพื้นที่ พบว่า กรอบคดินิเวศวฒันธรรมมอีทิธพิล

ต่อการสร้างความเข้มแขง็ขององค์กรและเครอืข่าย (เฉพาะถิ่น) 
และพฒันากระบวนการเรยีนรูข้ององคก์รและเครอืขา่ย 

 
2) กรอบคดิเรือ่งเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงมคีวามจาํเป็นในการใชเ้ป็น 

เครือ่งมอืในการวเิคราะหป์จัจยั เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ในการเชื่อมโยงเครือข่าย โดย 
เฉพาะเครอืขา่ยธุรกจิ 

 
3) จากการศกึษาพบวา่ ลกัษณะทางวฒันธรรมหรอืกลุ่มทาง 

วฒันธรรมและขอบเขตเชงิพืน้เดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนัมอีทิธพิล
ต่อการบรหิารจดัการ กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ อนัเน่ืองมาจากการใช้
วฒันธรรมของชาตพินัธุเ์ขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิาร การจดัการ 
การจดัการความขดัแย้งภายใน เกิดอตัตะลกัษณ์ในการจดัการ
องคก์รทีเ่ป็นเฉพาะ ในกลุ่มวฒันธรรมทีร่กัษาตวัตนไวไ้ด ้

 
6.2.2 ทกัษะ/ประสบการณ์ใหม่ 

 
1) เป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ และตอกยํา้ถงึอุดมการณ์การทาํงาน 
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ร่วมกบัชุมชน ว่าการทํางานตามแนวทาง หลกัการ  อุดมการณ์
สหกรณ์ คอื แนวทางในการสรา้งกระบวนการเรยีนรูท้ีด่ขีองชุมชน 
และนําสูก่ารแกไ้ขปญัหาในระดบัชุมหมูบ่า้น  ทอ้งถิน่และเครอืขา่ย
อยา่งแทจ้รงิ 

 
2)  เกดิการเรยีนรูร้ว่มกนัระหวา่งทมีวจิยัสหกรณ์จงัหวดั และสหกรณ์ 

ที่เขา้ร่วมโครงการ ซึ่งมชีุดประสบการณ์ในการทํางานที่แตกต่าง
กนั    

 
 

3)  กระบวนการวจิยั คอืการสรา้งกระบวนการเรยีนรูท้ีร่อบดา้นและ 
พฒันาศกัยภาพทมีไดอ้ย่างด ี ซึ่งกระบวนการน้ีมคีวามจําเป็นต่อ
กระบวนการพฒันา อนาคตการพฒันากค็อืงานวจิยั  งานวจิยักค็อื
งานพฒันาทีม่กีารวางแผนอยา่งเป็นกระบวน ผา่นการปฏบิตัจิรงิ มี
ก า ร จดบันทึก   แล ะส รุ ป เ รียบ เ รีย ง เพื่ อ ที่ จ ะ สื่ อ ส า รกับ
บุคคลภายนอกและสาธารณะ 

 
5) ราชการและนกัพฒันาเอกชนกส็ามารถทาํงานรว่มกนัได ้ เพยีงแต่ 

ละฝา่ยปล่อยวางอะไรบางอย่างลงบา้ง  ยดึหลกัคดิทีว่่า  “แสวงจุด
ร่วม สงวนจุดต่าง”   แลว้จะทํางานร่วมกนัได ้โดยจุดร่วมทีว่่า คอื 
ยดึถือผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตัง้และเคารพต่อ
คุณค่าทางศีลธรรม และจริยธรรม โดยไม่เห็นแก่ ลาภ ยศ 
ผลประโยชน์สว่นตน 

 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 

6.3.1 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการปรบัปรงุกระบวนการวิจยั 
 

1) การวจิยัจะตอ้งเน้นใชว้ธิวีทิยาการวจิยัและการศกึษาทีเ่ครง่ครดั โดยเฉพาะ 
ประเดน็การวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายการพฒันาระดบัชาต ินกัวจิยัตอ้งมี
ความเป็นกลางทางวิชาการ ไม่ด่วนสรุปผลใด ๆก่อนที่จะได้มกีาร
ตรวจสอบผลใหถ่้องแท้ การใช้จนิตนาการเป็นเรื่องที่มปีระโยชน์ แต่ต้อง
ไม่ใช่ข ัน้สุดท้ายของการวจิยัซึ่งใช้นําไปสู่ผลสรุป (ซึ่งอาจจะโน้มเอยีงไป
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ทางความเชื่อทางการเมอืง ระบบเศรษฐกิจ และกระบวนการทางสงัคม 
หรอือาจจะถงึขัน้รบัใชน้โยบาย โดยขาดการวเิคราะหเ์หตุปจัจยัทีส่าํคญัใน
กระบวนการวจิยั) 

   
2) กระบวนการวจิยัตอ้งเน้นใหค้วามสาํคญักบักระบวนการมสีว่นรว่มในระดบั 

พืน้ทีว่จิยัใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ในประเดน็การวจิยัทีม่สี่วนได ้ส่วนเสยีในวงกวา้ง 
หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบายสาธารณะ 
 
 
 

6.3.2 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการต่อยอดโครงการวิจยัในอนาคต 
 

1) ใชก้ระบวนการศกึษาแบบเลก็-ลกึ ศกึษาเรื่องอุดมการณ์สหกรณ์กบัความ
ยากจนตลอดชพีและความยากจนเรือ้รงั (life-time and chronic poverty) 
ซึ่งเป็นการศกึษาในลกัษณะ dynamics การศกึษาเรื่องน้ีมคีวามสําคญั
เพราะว่าสภาพลกัษณะและการคงอยู่ของคนจนกลุ่มน้ีมนีัยทีส่าํคญัต่อการ
สะท้อนภาพคุณค่าสหกรณ์และต่อระดับการเปลี่ยนแปลง (หรือไม่
เปลี่ยนแปลง) ของความไม่เท่าเทยีมกนัในรายได้(โอกาสทางเศรษฐกิจ) 
ของสงัคมโดยรวม  

 
2) อุดมการณ์สหกรณ์เป็นกระบวนการและระบบคดิเชงิคุณค่าและมลีกัษณะ

ความเป็นสากลสงู เพื่อใหเ้กดิประโยชน์และศกัยภาพสงูสุดจงึจาํเป็นตอ้งมี
การศกึษาเชงิรูปแบบและรปูการณ์ ของกระบวนการ/อุดมการณ์สหกรณ์ที่
เหมาะสมกบับริบทและลกัษณะสงัคมไทย ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม
การเมือง เพื่อเป็นการตอกยํ้าความมัน่คงของอุดมการณ์สหกรณ์บน
รากฐานระบบคุณค่าทีม่อียูจ่รงิในสงัคม เช่น อุดมการณ์สหกรณ์ทีต่ ัง้อยูบ่น
พื้นฐานทางวฒันธรรมหรอืศาสนา อุดมการณ์สหกรณ์ที่ตัง้อยู่บนพื้นฐาน
คุณค่าด้านเศรษฐกิจ(และระบบเศรษฐกิจแบบไหน) กระบวนการ /
อุดมการณ์สหกรณ์เพื่อผูย้ากไรแ้ละคนดอ้ยโอกาส และการวจิยัในประเดน็
ที่เป็นข้อถกเถียงเพื่อเปิดพื้นที่การวิพากษ์วิจารณ์ หรือ “ชุมชนทาง
วชิาการ” เช่น การศกึษาความสมัพนัธ์ของอุดมการณ์สหกรณ์ในฐานะที่
เป็นมายาคตทิางการเมอืง (หรอืไม/่และอยา่งไร) เป็นตน้ 
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