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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
โครงการการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัสตูล 

 
ข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปขององค์กรประชาชนในจังหวดัสตูล 
 

ประเภท จํานวนองค์กร 
(แห่ง) 

สมาชิก  
(คน) 

จํานวนสินทรัพย์
รวม (ล้านบาท) 

กลุ่มจดทะเบียน 66 40,134 2,250.75 

สหกรณ์ 47 38,741 2,248.82 
        -  ชุมนุมสหกรณ์  2 28 (สหกรณ์) 3.3 
        -  สหกรณ์การเกษตร  11 16,570 440.8 
        - สหกรณ์กองทุนสวนยาง 18 2,388 23.5 
        -  สหกรณ์ออมทรัพย ์ 6 5,746 1,602.1 
        -  สหกรณ์ร้านคา้  2 571 1.2 
        -  สหกรณ์บริการ  6 13,407 177.9 
        - สหกรณ์ประมง 2 59 0.02 
กลุ่มเกษตรกร   19 1,393 1.93 

กลุ่มไม่จดทะเบียน 1,095 65,557 344. 16 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 235 18,156 27.69 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 92 2,112 4.36 
กลุ่มยวุชนเกษตรกร   34 462 0.21 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 53 2,079 3.10 
กลุ่มสตรีสหกรณ์ 24 609 1.25 
กองทุนหมู่บา้น 282 40,353 307.55 
วิสาหกิจชุมชน 111 1,786 - 
กลุ่ม OTOP 264 - - 

รวม 1,161 105,691 2,250.75 
ท่ีมา: สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล  สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสตูล  และสาํนกังานเกษตรจงัหวดัสตูล  ขอ้มูล ปี 2548 
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 ปัจจุบนัมีองคก์รประชาชนทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนทั้งส้ิน 1,161 แห่ง  โดยมี
จาํนวนองคก์รท่ีจดทะเบียนร้อยละ 5.68 (66 แห่ง)  ในขณะท่ีองคก์รท่ีไม่จดทะเบียนมีร้อยละ 94.32 
(1,095 แห่ง)  ซ่ึงจากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่  สาํหรับกลุ่มจดทะเบียนจาํนวนสหกรณ์กองทุนสวนยาง
มีจาํนวนมากท่ีสุด คือ 18 แห่ง  รองลงมาสหกรณ์การเกษตร 11 แห่ง  อย่างไรก็ตามเม่ือเทียบกบั
จาํนวนสินทรัพยแ์ลว้  พบว่าสหกรณ์ออมทรัพยมี์สินทรัพยม์ากท่ีสุดคือ 1,602.1  ลา้นบาท  ส่วน
สหกรณ์การเกษตรนั้นมีสินทรัพยร์องจากสหกรณ์ออมทรัพย  ์ แต่ก็มีสมาชิกมากท่ีสุด คือมีถึง 
16,570 คน  สําหรับกลุ่มไม่จดทะเบียนพบว่า  กองทุนหมู่บ้านมีจํานวนมากท่ีสุด 282 แห่ง  
รองลงมากลุ่ม OTOP 264 แห่ง  เม่ือเทียบกบัจาํนวนสินทรัพยแ์ลว้  พบว่า  กองทุนหมู่บา้นมี
สินทรัพยม์ากท่ีสุด 307.55 ลา้นบาท   
 

1. ผลการเช่ือมโยงเครือข่ายองค์กรประชาชนในจังหวดัสตูล 
 

การเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดัสตูล ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัไดเ้ร่ิม
พฒันามาจากการเช่ือมโยงกนัแบบหลวมๆไม่มีรูปแบบชดัเจน  และเครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิมเช่น ชุมนุม
สหกรณ์จงัหวดัสตูล จาํกดั  ยงัมีการเคล่ือนตวัไม่มาก ภายหลงัทางทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจ และจดักระบวนการท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัองคก์รประชาชนต่างๆท่ีสนใจเขา้ร่วมเครือข่าย 
โดยทีมวิจยัพยายามจดัเวทีให้ผูน้าํองคก์รต่างๆไดมี้โอกาสไดพ้บปะพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั
และกัน เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบติัการ  การประชุมกลุ่มย่อย และการใช้กระบวนการ AIC 
(Appreciation Influence Control)  เป็นตน้  ซ่ึงประเด็นสาํคญัท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จในการสร้าง
เครือข่าย คือ การไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจาก สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล และ สาํนกังาน
กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางจงัหวดัสตูล โดยทั้ง 2 หน่วยงานไดเ้ขา้ร่วมในการวางรูปแบบแนว
ทางการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน  สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นอนาคต  ทาํใหผู้น้าํ
จากองคก์รต่างๆ ตระหนกัถึงความสาํคญั และประโยชน์ท่ีจะเกิดกบัมวลสมาชิก อนัเน่ืองมาจากการ
เช่ือมโยงเครือข่ายทั้ งในเชิงสังคมและเชิงธุรกิจ  ด้วยเหตุน้ีเองจึงนําไปสู่ การริเร่ิมพฒันาการ
เช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดัสตูลข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอด 1 ปีท่ีผา่นมา  ซ่ึงสามรถ
สรุป รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรม มีระบบ ระเบียบ ขั้นตอนชัดเจน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  1) การเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพื้นท่ี และ  2) การเช่ือมโยงเครือข่ายตาม
กิจกรรม     
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1.1 การเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพืน้ที ่  

รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพืน้ที่ แบ่งเป็น 3 ระดบั  ไดแ้ก่ ระดบัตาํบล  ระดบั
อาํเภอ  ระดบัจงัหวดั  โดยจะมีลกัษณะการเช่ือมโยงดงัต่อไปน้ี คือ  เน่ืองจากภายในตาํบลต่างๆ 
ประกอบดว้ย องคก์รหลากหลายประเภท  ใหด้าํเนินการเช่ือมโยงองคก์รประเภทเดียวกนัเขา้ดว้ยกนั 
ยกตวัอย่างเช่น  ตาํบล1 มีองค์กร 2 ประเภท คือ กลุ่มแม่บา้น และกลุ่มออมทรัพย ์ ให้รวมกลุ่ม
แม่บา้นต่างๆภายในตาํบลเดียวกนั รวมเป็น 1 กลุ่ม และกลุ่มออมทรัพย ์ ต่างๆภายในตาํบลเดียวกนั 
รวมเป็นอีก 1 กลุ่ม แลว้คดัเลือกตวัแทนจากทั้ง 2 กลุ่ม มาเป็นคณะกรรมการระดบัตาํบล และแต่ละ
ตาํบลคดัเลือกตวัแทนไปเป็นคณะกรรมการระดบัอาํเภอ โดยกาํหนดให้สหกรณ์การเกษตรประจาํ
อาํเภอ เป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัอาํเภอ   และให้แต่ละอาํเภอคดัเลือกตวัแทนเพ่ือเป็น
คณะกรรมการเครือข่ายระดบัจงัหวดั ตามลาํดบั   โดยกาํหนดให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดั
สตูล จาํกดั เป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัจงัหวดั  ดงัปรากฏในภาพท่ี 1 และ 2 
 

ภาพที ่1   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพืน้ที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศนูยจ์งัหวดั 

อาํเภอ อาํเภอ อาํเภอ 

ตาํบล 

ตาํบล 

ตาํบล ตาํบล 

ตาํบล 

ตาํบล ตาํบล ตาํบล 

ตาํบล 
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ภาพที ่2   โครงสร้างการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพืน้ที ่
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
ภายหลงัจากการกาํหนดรูปแบบการเช่ือมโยง กิจกรรมท่ีจะทาํร่วมกนั ศึกษาปัญหา

อุปสรรค ตลอดจนโครงสร้างและขั้นตอนการเช่ือมโยงเครือข่าย ทางทีมวิจยัไดจ้ดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการเร่ืองการพฒันายทุธศาสตร์การเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล มี
จุดมุ่งหมายสาํคญัท่ีจะสร้างเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้  ระหวา่งทีมวิจยัและผูน้าํ สหกรณ์/องคก์ร
ประชาชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  เพื่อการนาํเสนอรูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่าย  ตลอดจนร่วมกนั
กาํหนด โครงสร้างการบริหาร บทบาทหนา้ท่ี และกิจกรรมของเครือข่าย ท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม โดย
การดาํเนินการประชุมจะมุ่งเนน้ไปท่ีการบรรยาย และแบ่งกลุ่มยอ่ยเป็นโซนอาํเภอ อภิปรายร่วมกนั 
ในขณะเดียวกนัเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเขา้ใจแก่ทุกส่วนฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะ
เขา้มามีส่วนร่วมในการเช่ือมโยงเครือข่าย   สามารถสรุปการบริหางานเครือข่าย ไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ 
ระดบัจงัหวดั และระดบัอาํเภอ  ตามลบัดบั ดงัต่อไปน้ี 

7 คน  

จงัหวดั 

คณะกรรมการอาํเภอ 
- มาจากตวัแทนตาํบล 
- ปริมาณงานเป็น
ตวักาํหนดปริมาณตวัแทน 

 

7 – 15 คน 
 

7 – 15 คน 

หนา้ท่ีรวบรวม
จาํหน่ายในระดบั
เดียวกนั 

3-5 คน 
3-5 คน 

3-5 คน 3-5 คน 3-5 คน 3-5 คน 

หนา้ท่ี 
- ภารกิจของกลุ่ม 
- รวบรวมผลิตภณัฑจ์ากหมู่บา้น 
- นาํเสนอผลิตภณัฑผ์า่นตาํบล 

อาํเภอ 

ตาํบล 

คณะกรรมการจงัหวดั 
-มาจากตวัแทน 
 อาํเภอละ 1 คน 

คณะกรรมการตาํบล 

มาจากตวัแทนกล่มองคก์ร
แต่ละประเภท กลุ่มละ1คน 
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ภายหลงัจากไดโ้ครงสร้างการบริหารงานเครือข่าย และขั้นตอนการบริหารงานแลว้ ไดมี้
การจดัประชุมประจาํเดือนของเครือข่ายข้ึน โดยเร่ิมคร้ังแรกในเดือน กุมภาพนัธ์ 2549   ณ  ห้อง
ประชุม  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั  มีขอ้สรุปจากการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

เดือน กุมภาพันธ์   คณะกรรมการเครือข่ายฯ ร่วมกนัพิจารณาและมีความเห็นเป็น สอง 
แนวทางเก่ียวกบัการเลือกศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัจงัหวดั  แนวทางแรก คือ สร้างองคก์ร
ใหม่ข้ึนมารองรับกิจกรรมของเครือข่าย  แนวทางที่สอง คือ แกไ้ขขอ้บงัคบัของชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัสตูล จาํกดั ใหส้ามารถรับองคก์รทุกประเภทเขา้มาเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ
ได ้พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบในการศึกษาเก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัขา้งตน้  
แลว้ใหน้าํผลท่ีไดเ้ขา้สู่ท่ีประชุมในเดือน มีนาคมต่อไป 
 เดือน มีนาคม     ภายหลงัคณะอนุกรรมการไดมี้การยกร่างระเบียบขอ้บงัคบัของชุมนุมฯ 
ว่าดว้ยเร่ืองการเปิดรับสมาชิกสมทบ คณะกรรมการเครือข่ายฯ ตดัสินใจเลือกแนวทางที่สอง เลือก
ให้ ชุมนุมฯเป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายองคก์รประชาชนจงัหวดัสตูล โดยมอบหมายให้ เลขาฯ
เครือข่าย นาํร่างระเบียบขอ้บงัคบัของชุมนุมฯ ว่าดว้ยเร่ืองการเปิดรับสมาชิกสมทบ เขา้ประชุม
ร่วมกบัคณะกรรมการชุมนุมฯ ในวนัท่ี 5 เมษายน 2549 เพื่อแกไ้ขขอ้บงัคบัดงักล่าว และใหน้าํผลท่ี
ไดเ้ขา้ท่ีประชุมเครือข่ายเดือนเมษายน ต่อไป 
 เดือน เมษายน   เน่ืองจากการประชุมเพื่อแกไ้ขขอ้บงัคบัของคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรสตูล จาํกดั มีขอ้จาํกดัในการแกไ้ขขอ้บงัคบัว่าดว้ยเร่ืองการเปิดรับสมาชิกสมทบ จึงทาํ
ให้ไม่สามารถแกไ้ขขอ้งบงัคบัได ้ ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของเครือข่ายฯในขั้นต่อไป    
คณะกรรมการเครือข่ายฯ จึงสรุปกนัว่าจาํเป็นตอ้งมีการประชุมร่วมกนัทั้งจงัหวดัอีกคร้ัง เพื่อทาํ
ความเขา้ใจและร่วมกนัศึกษาหาแนวทางร่วมกนัอีกคร้ังเพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนเครือข่ายต่อไป   
ถึงแมว้่ารูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ี จะมีโครงสร้างท่ีชดัเจน มีกิจกรรมท่ีสามารถ
ทาํร่วมกนัได ้ตลอดจนวิธีการ และขั้นตอนในการสร้างเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรม แต่ปรากฏว่า การ
เคล่ือนตวัของ ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายทั้ งในระดับจงัหวดั และระดับอาํเภอ ไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว ้ ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน และภายนอกองคก์ร 
ประการแรก ผูน้าํองคก์รฯท่ีเขา้ร่วมประชุมเครือข่าย ขาดทกัษะท่ีจะนาํความรู้ท่ีไดไ้ปถ่ายทอดให ้
สมาชิก หรือองคก์รฯอ่ืนๆท่ีอยู่ภายในเครือข่าย  ทาํให้ไม่สามารถกระจายขอ้มูลข่าวสารเร่ืองการ
เช่ือมโยงเครือข่ายไดท้ัว่ถึงทุกพื้นท่ี   ประการที่สอง เน่ืองจากการเช่ือมโยงเครือข่าย เป็นส่ิงใหม่ท่ี
ผูน้าํองคก์รต่างๆ ยงัขาดประสบการณ์ในการดาํเนินงาน กอรปกบัคณะกรรมการของสหกรณ์มีการ
เปล่ียนตามวาระ  ทาํให้การดาํเนินงานเช่ือมโยงเครือข่ายขาดความต่อเน่ือง   ประการที่สาม คือ 
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบองค์กรแต่ละประเภท ไม่เข้ามาช่วยส่งเสริมการ
เช่ือมโยงเครือข่าย  น่าจะมีผลทาํให้องคก์รชุมชนขาดความสนใจการเขา้ร่วมเครือข่าย  ดว้ยเหตุผล
เหล่าน้ี ทีมวิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงรูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีกาํหนดไวใ้นแผน โดย
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วิธีการสร้างเครือข่ายตามกิจกรรมท่ีองคก์รต่างมีประสบการณ์ดาํเนินการอยู่แลว้ ยกตวัอย่างเช่น  
เครือข่ายยางพารา  จะดาํเนินการเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบั ยางพารา ไม่ว่าจะเป็น การซ้ือ ขาย ยางแผ่น
รมควนั นํ้ ายางสด และยางแผ่นดิบ หรือ การซ้ือ ปัจจัยการผลิตร่วมกัน เช่น นํ้ ากรด เป็นต้น            
จึงดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดัสตูล   
เพื่อสร้างเครือข่ายตามกิจกรรม โดยการประชุมคร้ังน้ีไดเ้ชิญสหกรณ์จงัหวดัและเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
สหกรณ์ เขา้ร่วมประชุมปฏิบติัการ  ซ่ึงปรากฏว่าทางหวัหนา้สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั ก็ร่วมมือกบั
ทีมวิจยัอยา่งเตม็ท่ี  โดยทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมตลอดวนั  อีกทั้งมีส่วนสาํคญัทาํใหผ้ลการประชุม
มีขอ้สรุปท่ีเป็นรูปธรรม 
 

ภาพที ่3   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามกจิกรรมทีเ่กดิจากการประชุมปฏบัิติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพื่อใหเ้ครือข่ายแต่ละกิจกรรมมีการเคล่ือนตวั ทางทีมวจิยัไดด้าํเนินการจดัประชุมยอ่ยแต่

ละเครือข่ายกิจกรรม โดยใหอ้งคก์รท่ีรับผดิชอบในกิจกรรมนั้นๆ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงาน และ
เป็นเจา้ภาพในการประชุมแต่ละคร้ัง โดยเร่ิมจาก เครือข่ายปุ๋ย และข้าวสาร มี ชุมนนุมสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัสตูล จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน และในท่ีประชุมตกลงกนัวา่เลือก
ดาํเนินการเร่ืองปุ๋ยและขา้วสารไปพร้อมๆกนั ทั้งน้ีในท่ีประชุมไดก้าํหนดใหท้างชุมนุมฯดาํเนินการ
ออกแบบสาํรวจ ความตอ้งการ ปริมาณ สูตร และยีห่อ้ของปุ๋ย ตลอดจนปริมาณการบริโภคขา้วสาร
ท่ีองคก์รต่างๆ ตอ้งการใช ้และใหน้าํขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดส่้งกลบัมายงัชุมนุมฯ ภายใน ระยะเวลา 
หน่ึงเดือน เพือ่จดัทาํเป็นฐานขอ้มูล  แต่อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากการประสานงานยงัขาดความต่อเน่ือง 
บุคลากรในสงักดัของชุมนุมฯ มีเพียงคนเดียว ซ่ึงภารกิจหลกัท่ีทาํอยูเ่ดิม คือการรับฝากเงิน และการ
ใหสิ้นเช่ือ มีการซ้ือปุ๋ยผา่นชุมนุมฯบา้ง แต่มีจาํนวนนอ้ย  และภายหลงัการเขา้ร่วมประชุมเครือข่าย

ชุมนุม  
สกย. สตูล 

ชุมนุม 

สกก. สตูล 

ชุมนุม 

สกก. สตูล 

เครือข่ายยางพารา 

เครือข่ายข้าวสาร เครือข่ายปุ๋ย  
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เครือข่าย 

ยางแผ่น
รมควัน 

เครือข่าย 

นํา้ยางสด 
เครือข่าย
ยางแผ่นดบิ 

กท็าํใหป้ริมาณการซ้ือปุ๋ยร่วมกนัมีจาํนวนมากข้ึน ดงัปรากฏในตารางรายการซ้ือปุ๋ยจากชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั  

จากการประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกนัระหวา่ง สหกรณ์กองทุนสวนยาง  กลุ่มเกษตรกร
รวบรวมนํ้ายางสด  ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จาํกดั  และสหกรณ์การเกษตร เม่ือวนัท่ี 24 
เมษายน 2549 ไดข้อ้สรุป และรูปแบบการดาํเนินการเครือข่าย โดยแบ่งเป็นเครือข่ายยอ่ย   สาม
เครือข่าย คือ 1) เครือข่ายยางแผน่รมควนั 2) เครือข่ายนํ้ายางสด      และ3) เครือข่ายยางแผน่ดิบ 
จากนั้นทาํการคดัเลือกองคก์รรับผดิชอบเป็นศูนยเ์ครือข่ายยอ่ย ทั้ง สามเครือข่าย ดงัต่อไปน้ี   

1) ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่รมควนั คือ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จาํกดั 
2) ศูนยเ์ครือข่ายนํ้ายางสด  คือ   มีเครือข่ายยอ่ยรวบรวมนํ้ายาง 4 จุด 
                                                     ไดแ้ก่  สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหม่พฒันา จาํกดั 
                                                                กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดควนกาหลง 
                                                                กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดทุ่งนุย้ 
                                                                สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดท่าแพ จาํกดั 
3) ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่ดิบ  คือ  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั 

 
ภาพที ่4   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายยางพาราในภาคปฏิบัต ิ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จํากดั 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

สํานักงาน ตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่  จ.สงขลา 

สกย.วงัใหม่พฒันา จาํกดั 

กลุ่มเกษตรกรฯทุ่งนุ้ย 

กลุ่มเกษตรกรฯควนกาหลง 

สหกรณ์นํา้ยางสดท่าแพ จาํกดั 
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จากการกาํหนดเครือข่ายออกเป็น สามกลุ่มขา้งตน้ ทีมวิจยัไดด้าํเนินการประชุมยอ่ยเพื่อ
กาํหนดโครงสร้าง และรูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่าย โดยไดรั้บความร่วมมือจากสาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัสตูล เพื่อหาแนวทางการเช่ือมโยงเครือข่าย ผลปรากฏวา่ ในส่วนของเครือข่ายนํ้ายางสด ซ่ึง
องคก์รท่ีรับหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางประสานงาน คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหม่พฒันา จาํกดั ซ่ึง
ในอดีตไดด้าํเนินการรวบรวมนํ้ายางสดอยูแ่ลว้เป็นทุนเดิม จึงไม่มีปัญหาในการจะขยายเครือข่ายให้
ครอบคลุมทั้งทั้งหวดั โดยอาศยัเครือข่ายยอ่ยจาก สามจุดท่ีเหลือ คือ กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายาง
สดควนกาหลง   กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดทุ่งนุย้ และสหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดท่าแพ จาํกดั 
ซ่ึงมีวิธีการดาํเนินการ คือ ใหส้มาชิกส่งนํ้ายางสดไปท่ีจุดรวมนํ้ายางทั้ง 4 จุด แลว้ใหศู้นย์
ประสานงานทั้ง 4 จุดแจง้ปริมาณนํ้ายางสดทั้งหมดมารวมกนั หลงัจากนั้นนาํปริมาณท่ีไดแ้จง้ต่อไป
ยงับริษทัรับซ้ือนํ้ายางในหาดใหญ่ทราบ เพื่อใหแ้ต่ละบริษทัมาร่วมเสนอราคาเขา้มายงัเครือข่าย โดย
ส่วนใหญ่จะมีสาม หรือส่ีบริษทัท่ีใหร้าคาสูงท่ีสุดจะไดน้ํ้ ายางสดไปในแต่ละวนั (เน่ืองจากบริษทั
เดียวไม่สามารถรับปริมาณนํ้ายางทั้งหมดได ้ จึงตอ้งกระจายไปสาม หรือส่ีบริษทั) นัน่คือจะไม่มี
บริษทัใดผกูขาดการซ้ือนํ้ายางสดของเครือข่าย และเครือข่ายยงัไดป้ระโยชน์จากการไดร้าคาดีซ่ึง
ส่งผลใหส้มาชิกมีรายไดเ้พิม่ข้ึน เฉล่ียกิโลกรัมละ 2 บาท 

ในส่วนของเครือข่ายยางแผน่รมควนันั้น ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จาํกดั  ใน
ปัจจุบนัไดด้าํเนินการรวบรวมยางแผน่รวมควนัจาก 18 สหกรณ์  ในนามตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่ สาขา จงัหวดัสตูล  โดยใชพ้ื้นท่ีของสหกรณ์การเกษตรควนโพธ์ิ จาํกดั เป็นสถานท่ี
รวบรวมยางแผน่รมควนั และคณะกรรมการ ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีของ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
สตูล จาํกดั   เป็นผูบ้ริหารจดัการเครือข่าย  ซ่ึงไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนประจาํปี 2548 จากผูว้า่
ราชการจงัหวดัสตูล  จาํนวน 1,240,000 บาท  โดยการผลกัดนัของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล 
เพื่อนาํมาจดัซ้ือ รถยก ขนาด 2.5 ตนั 1 คนั ราคา 8,000,000 บาท  เคร่ืองชัง่ ขนาด 2 ตนั 3 เคร่ืองๆ 
ละ 80,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท และพาเหรด ขนาด 1x1.5 เมตร จาํนวน 120 อนั เป็นเงิน 
200,000 บาท  ในขณะเดียวกนัทีมวิจยัไดด้าํเนินการจดัเวทีพบปะทาํความเขา้ใจแก่ผูน้าํสหกรณ์
กองทุนสวนยาง เพื่อกระตุน้ใหเ้ขา้มาร่วมทาํธุรกิจกบัเครือข่าย  และตลาดกลางยางพาราจงัหวดั
สตูลไดเ้ปิดดาํเนินการตั้งแต่ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 เป็นตน้มา โดยการใหส้หกรณ์กองทุนสวน
ยางทั้ง 18 แห่ง นาํยางแผน่รมควนัมาส่งท่ีสหกรณ์การเกษตรควนโพธ์ิ จาํกดั แลว้ทาํการรวบรวม
ปริมาณนํ้าหนกัยางท่ีไดท้ั้งหมด แจง้ไปยงัตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ และใหบ้ริษทัเขา้มาประมูล 
หากบริษทัไหนใหร้าคาสูงท่ีสุดจะไดย้างแผน่รมควนัของตลาดกลางยางพาราสตูล โดยบริษทัท่ี
ประมูลไดจ้ะมารับยางแผน่รมควนัเอง ทางตลาดกลางยางพาราสตูลจึงสามารถประหยดัค่าขนส่งได้
ประมาณ กิโลกรัมละ 30 สตางค ์ หลงัจากตลาดกลางยางพารา ไดด้าํเนินการไปไดร้ะยะหน่ึง 
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูลไดข้ออนุมติังบประมาณประจาํปี 2549 จากผูว้า่ราชการจงัหวดัสตูล
จาํนวน 3,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารศูนยก์ลางรวบรวมนํ้ายางในจงัหวดัสตูลเพิ่มเติม                  
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดน้การตลาดใหแ้ก่เกษตรกรายยอ่ยและสถาบนัเกษตรยกระดบัราคายางพารา
และพฒันาคุณภาพการผลิตยางพารา 

เครือข่ายยางแผน่ดิบในปัจจุบนัยงัมิไดด้าํเนินการร่วมกนั โดยมีแนวทางการดาํเนินการ
ภายใตก้ารบริหารงานของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั เพียงแต่วา่ จะตอ้งดาํเนินการ
พฒันาการบริหารจดัการภายในองคก์รใหเ้ขม้แขง็ข้ึน เพื่อท่ีจะรองรับการบริหารจดัการเครือข่ายได้
คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ ใหส้ามารถเป็นศูนยก์ลางการประสานงานเครือข่ายไดค้รบวงจรต่อไป 
ซ่ึงทางทีมวิจยัไดเ้สนอให ้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
สตูล  จาํกดั มีการประชุมร่วมกนัทุกๆ 2 เดือน ไดเ้ร่ิมคร้ังแรกในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2549 ณ 
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล และในท่ีประชุมเห็นชอบท่ีจะจดัประชุมร่วมกนัในทุกๆ  2 เดือน   
 

2. ประเด็นสําคญัของแต่ละเครือข่าย 
 

2.1 ความเป็นมาของเครือข่าย  
 

 ความเป็นมาของเครือข่ายตามโซนพืน้ที่   ในอดีตองคก์รประชาชนในจงัหวดัสตูลทั้ง
ท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน มีการเช่ือมโยงเครือข่ายกนัแบบหลวมๆ ไม่ไดมี้ธุรกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง  ทีมวิจยัไดจ้ดัเวทีสร้างความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่ายให้แก่ผูน้าํ ทาํให้
ผูน้าํท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมเครือข่ายเห็นความสาํคญัของการเช่ือมโยงเครือข่าย และไดพ้ิจารณาร่วมกนั
ว่าการเช่ือมโยเครือข่ายท่ีเขม้แข็งและยัง่ยืน ควรทาํการสร้างเครือข่ายตั้งแต่ระดบัรากหญา้ไปสู่
ระดบัจงัหวดั จึงไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ี นั่นคือ  แบ่งเป็น 3 ระดบั  ไดแ้ก่  1) 
ระดบัตาํบล 2) ระดบัอาํเภอ    3)ระดบัจงัหวดั   แต่ดว้ยระยะเวลาโครงการวิจยัเพียงหน่ึงปี จึงมิอาจ
สร้างเครือข่ายใหไ้ดค้รบทุกระดบั ไดเ้พียงแค่โครงสร้างบริหารในระดบัจงัหวดั แต่การพฒันาสู่การ
ปฏิบติัในระดบัอาํเภอ และระดบัตาํบลยงัอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงาน  ซ่ึงอุปสรรคในการสร้าง
เครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ีมีอยูส่ามประการหลกั คือ  ประการแรก ศูนยป์ระสานเครือข่ายระดบัจงัหวดั 
ในท่ีน้ีคือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัสตูล จาํกดั ขาดความพร้อมในการบริหารเครือข่าย เช่น 
มีเจา้หน้าท่ีประจาํเพียงคนเดียว และไม่มีสํานักงานเป็นของสหกรณ์เอง ตอ้งอาศยัสถานท่ีทาํการ
ของ  สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จาํกดัในการดาํเนินงาน เป็นตน้  ประการที่สอง ศูนยป์ระสานงาน
ระดับอาํเภอ ในท่ีน้ีคือสหกรณ์การเกษตรประจาํอาํเภอ จะติดภารกิจในการปิดบญัชีประจาํปี 
ตลอดจนเตรียมงานประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ ในช่วงเวลาเดียวกบัแผนงานการสร้างเครือข่าย
ระดบัอาํเภอ และตาํบล ประกอบกบัสาเหตุ ประการที่สาม คือ ระยะเวลาของโครงการวิจยัมีเพียง
หน่ึงปี ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหเ้ครือข่ายในระดบัอาํเภอและตาํบลยงัไม่เกิดข้ึน  นัน่คือโครงสร้างรูปแบบ
เครือข่ายตามโซนพื้นท่ี มิอาจสาํเร็จไดภ้ายในระยะเวลาจาํกดั ทีมวิจยัจึงพิจารณาเห็นว่าหากเนน้ไป
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ท่ีกิจกรรมเป็นหลกั อาจเป็นไปไดท่ี้จะสร้างเครือข่ายในช่วงเวลาท่ีกาํหนด จึงเกิดรูปแบบโครงสร้าง
การเช่ือมโยงเครือข่ายตามกิจกรรมข้ึนมาอีกหน่ึงเครือข่าย  
 ความเป็นมาของเครือข่ายตามกจิกรรม เน่ืองจากการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ี 
จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ทั้งจงัหวดั ทาํให้ระยะเวลาวิจยัท่ีมีอยู่หน่ึงปีมิอาจเห็น
ผลไดด้งัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทีมวิจยัจึงไดจ้ดัประชุมเพื่อระดมสมอง หาแนวทางท่ีจะทาํใหก้าร
เช่ือมโยงเครือข่ายเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ผลสรุปจากทั้งการประชุมทีมวิจยั และการประชุม
ร่วมกับผูน้ําองค์กรต่างๆ เห็นตรงกันว่า ควรสร้างเครือข่ายโดยอาศยักิจกรรมเป็นตวัยึดโยงผูก
สมัพนัธ์กนั  โดยไดค้ดัเลือกในเบ้ืองตน้ สามกิจกรรม ไดแ้ก่ ยางพารา  ปุ๋ย  ขา้วสาร  
 

2.2 การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน  
 

 เน่ืองจากเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ียงัไม่สามารถเกิดไดค้รบทั้ง สามระดบั ประกอบกบั
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั ซ่ึงเป็นศูนยป์ระสานงานระดบัจงัหวดั ของโครงสร้างการ
เช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพื้นท่ี และในขณะเดียวกนัก็เป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายปุ๋ย และ
ขา้วสาร  ในท่ีน้ีจึงสรุปการดาํเนินการของเครือข่ายเฉพาะเครือข่ายตามโซนกิจกรรม ได ้เครือข่าย
ปุ๋ย  ขา้วสาร และยางพารา  

เครือข่ายปุ๋ย 
รายการซ้ือปุ๋ยจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั 

ระหวา่ง มกราคม – 31 กรกฎาคม 2549 
ที ่ ช่ือสหกรณ์ กระสอบ จํานวนเงิน 
1 สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จาํกดั 730 390,360.00 
2 สหกรณ์การเกษตรทุ่งหวา้ จาํกดั 4,535 2,266,360.00 
3 สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จาํกดั 6,052 3,133,592.00 
4 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. สตูล จาํกดั 2,590 1,297,510.00 
5 สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จาํกดั 19,885 9,296,365.00 
6 สหกรณ์การเกษตรละงู จาํกดั 4,695 2,379,560.00 
7 สหกรณ์การเกษตรควนโดน จาํกดั 9,740 5,150,917.00 
8 สหกรณ์กองทุนสวนยางควนโพธ์ิ จาํกดั 1,880 926,530.00 
9 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่านํ้าเคม็พฒันา จาํกดั 140 58,690.00 

รวม 50,247 24,899,884.00 
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 จากตาราง พบว่า ในปัจจุบนัมีเพียงสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเท่านั้นท่ีมาใชบ้ริการของ
ชุมนุมฯ แต่ทางทีมวิจยัร่วมกบัคณะกรรมการชุมนุมฯ ไดป้ระชุมร่วมกนัเพื่อเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัให้
สามารถเปิดรับสมาชิกสมทบ ในท่ีน้ีหมายถึง องคก์รท่ีไม่ไดจ้ดทะเบ◌ยีนเขา้มาเป็นสมาชิกชุมนุมฯ
ได ้และเพิ่งมีผลบงัคบัใชไ้ปเม่ือ เดือน กรกฎาคม 2549  หากเป็นเช่นน้ีจะทาํใหใ้นอนาคต ยอดขาย
ปุ๋ยของชุมนุมฯจะครอบคลุมไปยงักลุ่มต่างๆ ในจงัหวดัสตูลทั้งท่ีจดทะเบียน และไม่ไดจ้ดทะเบียน 

เครือข่ายข้าวสาร 
 ในปัจจุบนัอยู่ระหว่างการเก็บขอ้มูลความตอ้งการบริโภคขา้วสาร ขององคก์รต่างๆ 
และกาํลงัดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ให ้กลุ่มองคก์รต่างรับทราบ ซ่ึงคงจะดาํเนินการคา้ขายขา้วสาร
ไดภ้ายในเร็วๆน้ี 

เครือข่ายยางพารา 
ผลการดาํเนินการเครือข่ายยางแผน่รมควนั จงัหวดัสตูล 

เดือน/ปี จาํนวนองคก์ร ปริมาณนํ้าหนกัยาง
(ตนั) 

รวมจาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

หมายเหตุ 

พฤศจิกายน/2548 15 167.02 10.29  
ธนัวาคม/2548 14 246.86 16.38  
มกราคม/2549 13 338.07 24.09  
กมุภาพนัธ์/2549 13 215.36 16.29 ใกลห้มด 

ฤดูกรีดยาง 

มีนาคม-พฤษภาคม/2549 หยดุดาํเนินการ(ปิดฤดูการกรีดยาง) 
มิถุนายน/2549 11 117.66 11.73 ช่วงเร่ิมฤดู 

กรีดยางใหม่ 

กรกฎาคม/2549 12 148.78 12.91 ช่วงเร่ิมฤดู 
กรีดยางใหม่ 

รวม 1,233.75 91.69  
 

รายงานผลการรวบรวมนํ้ายางสดในจงัหวดัสตูล 
ที ่ กลุ่ม นํา้หนัก (กโิลกรัม) จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหม่พฒันา 

จาํกดั 
128,838.90 11,141,615.00 ขอ้มูล เม.ย.-มิ.ย. 49 

2 กลุ่มเกษตรกรฯ ทุ่งนุย้ 223,109.00 19,180,659.00 ขอ้มูล เม.ย.-มิ.ย. 49 
3 สหกรณ์กองทุนนํ้ายางสดท่าแพ จาํกดั 1,158,397.00 88,020,809.00 ขอ้มูล ก.พ.-ก.ค. 49 
4 กลุ่มเกษตรกรฯ ควนกาหลง ยงัไม่มีขอ้มูล ยงัไม่มีขอ้มูล เปิดดาํเนินการ 27 ก.ค. 49 

รวม 1,510,344.90 118,343,083.00  
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                 2.3 วตัถุประสงค์/เป้าหมายของเครือข่าย 
 เครือข่ายปุ๋ย และข้าวสาร  
 มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดรายจ่ายให้แก่องคก์รสมาชิก  ตลอดจนสมาชิกของแต่ละองคก์ร
ท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย และสามารถแกปั้ญหาความยากจนไดใ้นอนาคต 
 เครือข่ายยางพารา 
 มีวตัถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรท่ีทาํธุรกิจเก่ียวกับยาง ได้เขา้มาทาํ
กิจกรรมร่วมกนั ตลอดจนเพ่ิมรายได ้และลดรายจ่ายใหแ้ก่องคก์รสมาชิก และ นาํไปสู่การกินดีอยูดี่
ของสมาชิกขององคก์รท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายในอนาคต 
 
 2.4 แนวทางการดําเนินการของเครือข่าย 
 
 เครือข่ายตามโซนพืน้ที่  ทีมวิจยัไดก้าํหนดโครงสร้างไว ้สามระดบั และมีเพียงระดบั
จงัหวดัท่ีมีโครงสร้างชดัเจน ในการดาํเนินการต่อไปจะตอ้งขยายเครือข่ายลงสู่ระดบัอาํเภอ และ
ตาํบล ซ่ึงจะตอ้งเป็นหน้าท่ีของศูนยป์ระสานงานระดับอาํเภอ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรในทุก
อาํเภอ ตอ้งดาํเนินการสร้างเครือข่าย ประชามสัมพนัธ์ให้กลุ่มองคก์รต่างๆท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของแต่ละอาํเภอ รับทราบเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่าย และเร่ิมดาํเนินการเครือข่ายโดยเสริมกนักบั
เครือข่ายกิจกรรมท่ีไดมี้การดาํเนินการไปแลว้  
 เครือข่ายปุ๋ย และข้าวสาร ในปัจจุบนัชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั รับหน้าท่ี
เป็นศูนยป์ระสานงาน แต่มีบุคลากรเพียงหน่ึงคน จึงอาจไม่สามารถขยายธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและ
มีประสิทธิภาพ ทางทีมวิจยัจึงเสนอให ้ชุมนุมฯ เพิ่มบุคคลากร ทั้งในดา้นการตลาด และธุรการ อีก 
อยา่งนอ้ย 2 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และการตลาดของชุมนุมฯ โดยหลงัจาก
น้ีมีแผนงานให้ทางชุมนุมฯเน้นการประชาสัมพนัธ์ให้ กลุ่มองค์กรต่างๆท่ีไม่ได้จดทะเบียน 
รับทราบวา่ ปัจจุบนัทางชุมนุมฯ สามารถเปิดรับสมาชิกสมทบซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนแลว้ 
เพื่อรับสมาชิกเพิ่มเติม แลว้หลงัจากนั้นจึงค่อยมุ่งเนน้การทาํธุรกิจ  
 เครือข่ายยางพารา มีการทาํธุรกิจร่วมกนัอย่างชดัเจน ทั้งในส่วนของยางแผ่นรมควนั 
และนํ้ ายางสด  แต่สําหรับยางแผ่นดิบยงัไม่ไดด้าํเนินการ แต่อย่างไรก็ตามทางทีมวิจยั ร่วมกบั
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัไดว้างแนวทางการเช่ือมโยงเครือข่าย ของทั้ง สามกิจกรรมไว ้ดงัต่อไปน้ี 
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สกย. ควนโพธ์ิ 
อ.เมือง 

สกย. บา้นควน 
อ.เมือง 

สกย. ควนโดน 
อ.ควนโดน 

สกย.นานอ้ย-ปาเตะ๊ 
อ.เมือง 

สกย. ควนขนั 
อ.เมือง 

สกย. ท่านํ้าเคม็ 
อ.ท่าแพ 

สกย. อุไดเจริญ 1 
อ.ควนกาหลง 

สกย. แป-ระ 
อ.ท่าแพ 

สกย. ควนกาหลง 1 
อ.ควนกาหลง 

สกย. ควนกาหลง 2 
อ.ควนกาหลง 

สกย. อุไดเจริญ 2 
อ.ควนกาหลง 

สกย. วงัใหม่ 
อ.ละงู 

สกย. บา้นนาทอน 
อ.ทุ่งหวา้ 

สกย. พยอมงาม 
อ.ละงู 

สกย. นํ้าผดุ 
อ.ละงู 

สกย. วงัยางทอง 
อ.ทุ่งหวา้ 

สกย. ตาํบลสาคร 
อ.ท่าแพ 

เครือข่ายยางพาราจงัหวดัสตูล 

 

ยางแผน่รมควนั 

ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จาํกดั 

โรงอดัยางกอ้น 
ควนโพธ์ิ  อ.เมือง 

โรงอดัยางกอ้น 
นิคมพฒันา  ก่ิง อ.มะนงั 

โรงอดัยางกอ้น 
วงัใหม่  อ.ละงู 
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เครือข่ายยางพาราจงัหวดัสตูล 

 

นํ้ายางสด 

สกย.วงัใหม่ ท่าแพ ทุ่งนุย้ ควนกาหลง 

- กลุ่มพฒันาฯ ทุ่งใหญ่ 
- กลุ่มพฒันาฯ หว้ยบ่า 
- กลุ่มพฒันาฯ นาข่ากา้วหนา้ 
- กลุ่มพฒันาฯ เขานอ้ย 
- กลุ่มพฒันาฯ ป่าสวา่ง 
- กลุ่มพฒันาฯ ประสานมิตร 
- กลุ่มพฒันาฯ ป่าแก่ ม.1 
- กลุ่มพฒันาฯ ร่วมเจริญทรัพย ์
- กลุ่มพฒันาฯ ถํ้าโกบ 
- กลุ่มพฒันาฯ สะพานวา 

- สหกรณ์ สกย.สาคร จาํกดั 
- กลุ่มพฒันาฯ ปลกัจิก 
- กลุ่มพฒันาฯ พรุตน้ออ้ 1 
- กลุ่มพฒันาฯ พรุตน้ออ้ 2 
- กลุ่มพฒันาฯ สวนเทศ 
- กลุ่มพฒันาฯ คลองบนั 1,2,3 
- กลุ่มพฒันาฯ นาโต๊ะขนุ 
- กลุ่มพฒันาฯ ปลกัวา้ 
- กลุ่มพฒันาฯ แป-ระ ใต ้
- กลุ่มพฒันาฯ คลองหมงัใต ้
- กลุ่มพฒันาฯ ทางยาง 
- กลุ่มพฒันาฯ บนควน 
- กลุ่มพฒันาฯ บา้นมุด 
- กลุ่มพฒันาฯ วงัปริง 
- กลุ่มพฒันาฯ สวนไทย 
- กลุ่มพฒันาฯ ปีใหญ่ 
- กลุ่มพฒันาฯ ควนนาใน 

- กลุ่มพฒันาฯ เกษตรกา้วหนา้ 
- กลุ่มพฒันาฯ บ่อนํ้ารอนนาํโชค 
- กลุ่มพฒันาฯ ปาหนนัสามคัคี 
- กลุ่มพฒันาฯ ทุ่งนุย้ 
- กลุ่มพฒันาฯ ในพรุ 
- กลุ่มพฒันาฯ บา้นโตน 
- กลุ่มพฒันาฯ บา้นนํ้าหรา 
- กลุ่มพฒันาฯ บา้นค่ายรวมมิตร 
- กลุ่มพฒันาฯ บา้นบูเกต็ยามู 
- กลุ่มพฒันาฯ บา้นนาปริก 
- กลุ่มพฒันาฯ แร-กอด 
- กลุ่มพฒันาฯ บา้นควน 

- กลุ่มพฒันาฯ ซอย 7 
- กลุ่มพฒันาฯ ซอย 3 
- กลุ่มพฒันาฯ ซอย 3(2) 
- กลุ่มพฒันาฯ ซอย 4 
- กลุ่มพฒันาฯ ซอย 4(2) 
- กลุ่มพฒันาฯ ซอย 6 
- กลุ่มพฒันาฯ คลองปูโล๊ะ 1 
- กลุ่มพฒันาฯ คลองปูโล๊ะ 2 
- กลุ่มพฒันาฯ ซอย 10 
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จุดรวบรวม  ต.สาคร 

สกย. นาทอน 

สกย. วงัยางทอง 

จุดรวบรวม  อ.ทุ่งนุย้ 

จุดรวบรวม  อ.ควนโดน 

จุดรวบรวม  ซอย 4 

จุดรวบรวม  อ.ควนกาหลง 

จุดรวบรวม  ต.ปาลม์ 

จุดรวบรวม  อ.ท่าแพ 

จุดรวบรวม  ต.เขาขาว 

จุดรวบรวม  ต.หว้ยไทร 

เครือข่ายยางพาราจงัหวดัสตูล 

ยางดิบ 
(แผน่ดิบ/เศษยาง) 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั 

สกก.ท่าแพ   อ.ท่าแพ 

สกก.ละงู   อ.ละงู 

สกก.ทุ่งหวา้   อ.ทุ่งหวา้ 

สกก.ควนโดน   อ.ควนโดน 

สกก.ควนกาหลง   อ.ควนกาหลง 

สกก.วงัใหม่   อ.ละงู 

สกย.นิคมพฒันา  ก่ิง อ.มะนงั 
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 2.5 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของเครือข่าย 
 
  ในการสร้างเครือข่ายของทีมวิจยั ตลอดหน่ึงปี มีปัจจยัหลายประการในการจะสร้าง
เครือข่ายให้ประสบความสําเร็จในจงัหวดัสตูล  หากพิจารณาในภาพรวมอาจสรุปไดว้่า เครือข่าย
ยางพารา มีความสําเร็จในระดับหน่ึง  อาจเป็นเพราะว่า ประการที่หน่ึง  คือ ทุนเดิม  กล่าวคือ 
ยางพารา เป็นธุรกิจท่ีสหกรณ์กองทุนสวนยาง หรือกลุ่มรวบรวมนํ้ ายาง ต่างๆ มีประสบการณ์ และ
ความรู้ความสามารถอยูแ่ลว้เป็นทุนเดิม จึงทาํใหง่้ายต่อการเช่ือมโยง ประกอบกบัมี ชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยางสตูล จาํกดั มารองรับการบริหารจดัการเครือข่ายอยู่แลว้  ประการที่สอง เป็นการ
ผลกัดนัของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล ตลอดจนผูว้่าราชการจงัหวดัสตูล เลง็เห็นถึงประโยชน์
จากการเช่ือมโยงเครือข่าย ตลาดกลางยางพารา จึงไดอ้นุมติังบประมาณทั้งในปี 2548 และ 2549 
รวมกนักว่า ส่ีลา้นบาท เพื่อมาพฒันาศกัยภาพของเครือข่าย ทาํให้เครือข่ายมีความเขม้แข็งและ
สามารถยกระดบัคุณภาพการผลิตยางพารา รวมถึงประสิทธิภาพทางการตลาด  ประการที่สาม เป็น
ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุด นัน่ก็คือผูน้าํองคก์ร ซ่ึงจากการประชุมเครือข่ายหลายๆ คร้ัง ทีมวิจยัสังเกตเห็น
ภาวะผูน้าํ และความกระตือรือร้นในการสร้างเครือข่ายร่วมกนั ผูน้าํทุกท่านต่างเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ 
และมีใจเสียสละ ตลอดจนพร้อมท่ีจะไดรั้บการเปล่ียนแปลง ปัจจยัเหล่าน้ีนาํไปสู่การสร้างเครือข่าย
ท่ีประสบผลสาํเร็จ และเกิดผลประโยชน์ต่อมวลสมาชิก 
 

3. บทบาทของเครือข่ายทีเ่กดิขึน้จากการวจัิยกบัการแก้ปัญหาความยากจน 
 
 โดยท่ีเกษตรกรนํานํ้ ายางมาส่งท่ีกลุ่มท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด  ไม่จาํเป็นต้องขนส่งนํ้ ายางไปยงั
โรงงานโดยตรง  ทาํให้ประหยดัค่าใช้จ่ายลงไป  นอกเหนือราคาท่ีทางผูซ้ื้อให้เพิ่มในฐานะท่ี
สามารถส่งมอบนํ้ ายางสดปริมาณมากเพ่ิมข้ึนอีกกิโลกรัมละ 2 บาท เดิมเกษตรกรชาวสวนยางมี
จาํนวนนอ้ยท่ีรับประโยชน์จากการรวมตวั อนาคตกน่็าจะขยายตวัคลุมพื้นท่ีไดท้ัว่ทั้งจงัหวดั 
 ส่วนยางแผน่รมควนัท่ีสามารถรวบรวมไดป้ริมาณมากกส็ามารถขายใหท้างโรงงานในราคา
ท่ีสูงข้ึนประมาณกิโลกรัมละ 0.30 สตางค ์ ซ่ึงส่วนน้ีส่งผลตรงใหเ้กษตรกรขายไดร้าคาสูงข้ึน  และ
ยงัไดรั้บปันผลจากสหกรณ์ท่ีตนสงักดั  ท่ีสามารถมีผลประกอบการกาํไรเพิ่มข้ึน 
 สาํหรับปุ๋ยท่ีซ้ือร่วมกนัก็จะทาํใหต้น้ทุนต่อกระสอบลดลงประมาณ 5-10 บาทต่อกระสอบ  
ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนแก่เกษตรกรไดส่้วนหน่ึง 
 คณะวิจยัเช่ือมัน่ว่า  เม่ือเกษตรกรเรียนรู้ประโยชน์ท่ีเกิดจากการรวมตวักนั ยอ่มสร้างความ
มัน่ใจ และเกิดความศรัทธาท่ีจะหาทางร่วมมือกนัยิง่ๆข้ึน ทศันะคติดงักล่าวยอ่มทาํให้เครือข่ายเกิด
โอกาสในการทาํธุรกรรมร่วมกนัเพิ่มข้ึนได ้
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4. ผลลพัธ์ของการทาํวจัิย 
 
4.1  ผลการวจัิยเม่ือเทยีบกบัแผนพร้อมทั้งเหตุผลทีไ่ม่สามารถบรรลุผลได้ตามแผน 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีคาดว่าเครือข่ายจะสามารถดาํเนินงานไดต้ามโครงสร้างเครือข่ายตามโซน
พื้นท่ี  แต่ผลท่ีไดส้ามารถดาํเนินการไดเ้พียงกิจกรรมเดียว คือ การซ้ือปุ๋ยร่วมกนั  ส่วนกิจกรรมซ้ือ
ขา้วสารร่วมกนั  และรวบรวมยางแผน่ดิบรมควนัยงัไม่สามารถดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
 ผลการดาํเนินการท่ีนอกเหนือจากแผน คือ การสร้างเครือข่ายตามกิจกรรม  ซ่ึงสามารถ
ดาํเนินการไดผ้ลเป็นอยา่งดี  ทั้งการรวบรวมยางแผน่รมควนั และนํ้ายางสด 
 
 4.2  ปัญหา  และอุปสรรค 
 
 ปัญหาและอุปสรรในการดาํเนินการวิจยัมีดงัน้ี 
  1)  ทีมวิจยัไม่ไดท้าํการประสานงานกบัหน่วยราชการอ่ืนในพ้ืนท่ี  เช่น  พฒันา
ชุมชนจงัหวดั  สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสตูล  เป็นตน้  ทาํใหบ้างกลุ่มองคก์รไม่ไดรั้บข่าวสารการเขา้
ร่วมเครือข่าย 
  2)  องคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางเครือข่ายระดบัจงัหวดั  มีศกัยภาพค่อนขา้ง
นอ้ย  ขาดทั้งสถานท่ี  อุปกรณ์  และกาํลงัคน 
  3)  สหกรณ์ต่างๆ มีการเปล่ียนถ่ายกรรมการ  ทาํให้ช่วงเวลาทาํแผนงานสู่
ภาคปฏิบติัติดขดั  ชะงกังนั  เพราะกรรมการอยา่งใหร้อกรรมการชุดใหม่ 
  4)  ระยะเวลาดาํเนินโครงการเครือข่าย ระยะเวลา 1 ปี  สั้นเกินไป 
 
 

4.3  ประโยชน์ทีนั่กวจัิยและทมีวจัิยได้รับ 
 
 4.3.1  ความรู้ใหม่ 
  1)  เรียนรู้จากความไม่สาํเร็จของรูปแบบโครงสร้างเครือข่ายตามโซนพื้นท่ี การจะ
ขบัเคล่ือนเครือข่ายทั้งจงัหวดัจะตอ้งมีศูนยป์ระสานงานเครือข่ายท่ีมีศกัยภาพ 
  2)  การขาดการประสานงานกบัส่วนราชการท่ีกาํกบัดูแลองคก์รชุมชนในพ้ืนท่ี  ทาํ
ให้การสร้างเครือข่ายก้าวหน้าล่าช้า และอาจมีประสิทธิภาพตํ่ากว่าการเขา้มามีส่วนร่วมสร้าง
เครือข่ายจากส่วนราชการทุกภาคส่วนท่ีทาํงานร่วมกบัองคก์รในชุมชน 
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 4.3.2  ประสบการณ์ทีนั่กวจัิยได้รับ 
  1)  การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างทีมวิจยัและขา้ราชการในสาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัสตูล  ผูน้าํองคก์รชุมชนต่างๆ ในพื้นท่ี  เป็นปัจจยัพื้นฐานในการสร้างเครือข่าย 
  2)  การมีส่วนร่วมดา้นความคิดเห็น  การออกแบบขั้นตอนการดาํเนินงาน  โดย
ผูน้าํสหกรณ์และองคก์รชุมชน  จะนาํไปสู่ภาคปฏิบติัการเป็นไปไดร้าบร่ืน 
  3)  การจะใชโ้ครงสร้างแบบโซนพ้ืนท่ี หรือนาํโครงสร้างกิจกรรมในการสร้าง
เครือข่าย  กน่็าจะไดรั้บความสาํเร็จไดท้ั้งสองรูปแบบ  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัศกัยภาพขององคก์ร  การสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รต่างๆ ท่ีเป็นตน้ทุนเดิมอยูแ่ลว้ 
  4)  เจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการทาํวิจยัแบบ
การมีส่วนร่วม  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานส่งเสริมสหกรณ์ยิง่ๆ ข้ึน 
 

4.4  ประโยชน์ทีอ่งค์กรประชาชนทีเ่ข้าร่วมเครือข่ายได้รับ 
 
 1) ทาํให้ผูน้าํองคก์รฯเกิดการต่ืนตวั และตระหนกัถึงประโยชน์จากการเช่ือมโยงเครือข่าย 
ทั้งน้ีสังเกตไดจ้ากการเขา้ร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างจริงจงั
ตลอดระยะเวลาการจดัประชุม 
 2) ผูน้าํองคก์รฯมองเห็นถึงโอกาสใหม่ๆในการทาํธุรกรรมเพ่ิมเติม อาทิ การแปลงสภาพนํ้ า
ยางสดใหเ้ป็นนํ้ายางขน้/กอ้น เพื่อยดือายนุํ้ ายาง และสามารถส่งขายต่างประเทศได ้ 
 3) โอกาสในการขยายธุรกิจขององคก์รฯ เช่น การท่ีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั 
แกข้อ้บงัคบัเพื่อให้องคก์รทุกประเภททั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสามารถมาเป็นสมาชิก
สมทบได ้ทาํใหชุ้มนมฯมีโอกาสขยายธุรกิจไดเ้พิ่มข้ึนอีกเป็นจาํนวนมาก 
 4) องคก์รฯมีการต่ืนตวัท่ีจะปรับโครงสร้างการบริหาร เพื่อรองรับการเขา้ร่วมเครือข่าย 
และเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืในการเช่ือมโยงเครือข่ายต่อไปในอนาคต 
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4.5  ข้อเสนอแนะ 
 
 4.5.1  การปรับปรุงกระบวนการวิจยั  การวิจยัสร้างความเช่ือมโยงเครือข่ายควรมีระยะเวลา
ตํ่าสุด 2 ปี  การออกแบบโครงสร้างองคก์รบริหารเครือข่ายควรเลือกองคก์รท่ีมีความเขม้แขง็  และมี
ศกัยภาพในการทาํหนา้ท่ีประสานงานเครือข่าย 
 4.5.2  การออกแบบโครงสร้างจะตอ้งนาํสู่ภาคปฏิบติั  และมีการปรับแกร้ะบบกลไก  ของ
โครงสร้างท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  คล่องตวั  ง่ายต่อการปฏิบติัตาม  เกิดผลประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  และ
โปร่งใส  เ ร่ืองเหล่าน้ีควรจะต้องทําการวิจัย   ด้วยการติดตามประเมินผล  ปรับแก้ให้ครบ
กระบวนการ PDCA แต่ปัจจุบนัทาํไดแ้ค่  PD ยงัขาด C และ A 
 4.5.3  การวิจยัขยายเครือข่ายใหค้รอบคลุมองคก์รต่างๆ ทั้งหมดในพื้นท่ีจงัหวดั 
 4.5.4  ควรมีการทาํวิจยัเพิ่มศกัยภาพของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพทัลุง จาํกดั 
 

4.6  สรุปผลทีเ่กดิขึน้จากการทาํวจัิย 
 
 4.6.1  เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างขา้ราชการ และผูน้าํองคก์รชุมชน และทุกฝ่ายมีความ
ต่ืนตวั 
 4.6.2  ทาํใหชุ้มนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จาํกดั มีความมัน่ใจในการดาํเนินงาน และ
สามารถรวบรวมยางแผน่รมควนัเพิ่มข้ึนอยา่งมาก 
 4.6.3 เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริหารงานในองคก์รแลว้ ดงัน้ี 
  1)  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั  ทาํหนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานเครือข่ายปุ๋ย  
ขา้วสาร  และยางแผน่ 
  2)  ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จาํกดั  ทาํหนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานรวบรวม
ผลผลิตยางแผน่รมควนั และซ้ือนํ้ากรดมาจาํหน่ายแก่สมาชิก 
  3)  กลุ่มรับซ้ือนํ้ายางสดมีการขยายฐานสมาชิกเพิ่มข้ึน 
  4)  ตั้งกลุ่มรับซ้ือนํ้ายางสดเพ่ิมอีกหน่ึงกลุ่ม  ไดแ้ก่  กลุ่มเกษตรกรรับซ้ือนํ้ายางสด 
  5)  กลุ่มรับซ้ือนํ้ายางสดทั้งส่ีแห่ง ทาํการตลาดร่วมกนั 
 
 



บทคดัย่อ 
 

 กรอบทิศทางในการทาํวจิยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัสตูล คณะผูว้ิจยั
พิจารณาเห็นวา่การจะขบัเคล่ือนเครือข่ายจะตอ้งมีเจา้ภาพ นัน่คือ ตอ้งมีศูนยป์ระสานงานเครือข่าย  
การจดัเวทีเพื่อใหผู้น้าํองคก์รไดมี้โอกาสพบปะแลกเปล่ียนทรรศนะ ความรู้ ตลอดจนร่วมกนั
แสวงหาแนวทางสร้างเครือข่าย คณะผูว้ิจยัพยายามใชแ้นวทางการมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวาง  การ
ใหเ้กียรติระหวา่งกนั เคารพซ่ึงกนัและกนัมากท่ีสุด  
 การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทาํยิง่มากกย็ิง่เป็นผลดี เพราะเวทีเปิดโอกาสสร้างความคุน้เคย 
สนิทสนมอนันาํไปสู่ความไวเ้น้ือเช่ือใจ  พฒันาไปเป็นมิตรภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสใหทุ้กคนได้
แสดงความสามารถ ถ่ายทอดประสบการณ์ ทาํใหเ้กิดการยอมรับระหวา่งกนั  คณะผูว้จิยัพบวา่    
การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ จาํเป็นตอ้งมีขอ้มูลพื้นฐาน การส่งเสริมบรรยากาศใหเ้กิดการ
แสดงออกอยา่งเป็นกนัเอง แลว้การแสวงหาแนวทางของกลุ่มจะเป็นไปไดด้ว้ยดี กระบวนการจดั
กิจกรรมจาํเป็นตอ้งเตรียมฝ่ายเลขานุการกลุ่มสนบัสนุนดา้นการจดบนัทึก จดัทาํรายงานกลุ่มให้
เรียบร้อยและรวดเร็ว นอกจากการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบรรดาผูน้าํ คณะผูว้ิจยัยงัไดล้ง
พื้นท่ีเพื่อพบปะผูน้าํทั้งรายบุคคล กลุ่มยอ่ย  และผูน้าํส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
ประสานความเขา้ใจ สนบัสนุนการดาํเนินงานในรูปเครือข่าย  

ในการนาํรูปแบบโครงสร้างสู่ภาคปฏิบติั จาํเป็นตอ้งกาํหนดแนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบติั เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขาใจตรงกนั  และผลท่ีเกิดจากการวิจยัคร้ังน้ี คือ เกิดศูนย์
ประสานงานเครือข่ายระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัสตูล จาํกดั ซ่ึงจะทาํ
หนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานดา้นการเงิน จดัหาขา้วสาร และปุ๋ยมาจาํหน่าย ตลอดจนรวบรวมยางแผน่
ดิบ สาํหรับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจงัหวดัสตูล จาํกดั ทาํหนา้ท่ีศูนยก์ลางรวบรวมยางแผน่
รมควนั และศูนยป์ระสานงานรวบรวมนํ้ายางสด โดยมีกลุ่มรับซ้ือนํ้ายางสดจาํนวน 4 จุด 
ครอบคลุมทัว่จงัหวดั   
 การรวมตวัเป็นเครือข่ายเกิดมูลค่าเพิ่ม ดว้ยการทาํใหเ้กษตรกรลดตน้ทุนการซ้ือปุ๋ยลงเฉล่ีย
กระสอบละ 5-10 บาท ขายนํ้ายางสดไดร้าคาเพ่ิมข้ึน กิโลกรัมละ 2 บาท และขายยางแผน่รมควนั
ดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าลง ประมาณกิโลกรัมละ 0.30 สตางค ์    สมาชิกท่ีคา้ขายร่วมกนัยงัไดรั้บปันผล และ
เฉล่ียคืนกลบัจากสหกรณ์เม่ือส้ินปีอีกดว้ย 



Abstract 
 

The conceptual framework of this research is tried to establish network coordination 
center, discussion for exchange knowledge, idea and experience among local leaders, 
including the encourage people‘s participation and mutual acceptation. 
 
Sharing experince from workshop make the chance for people to trust and reliable in 
their community and also,  opportunity  to show their abilities, transfer  their 
experiences toward acceptation. 
 
In this research methodology, There was founded that organizing workshop for 
sharing experience is necessary to have based line data, clear step of working, good 
climate, and enforcement in people’s expression. In addition, researcher would like to 
visited local leader in both individual and group, and local government for crease 
understanding and supporting network.    
 
Inducing the pattern of network to practice, it is necessary to determine guideline and 
step of working for mutual understanding. The result of this study is establishment of 
network coordination center at province level as Satun agricultural cooperation with 
it’s responsibility as finance coordination, providing rice and fertilizer and also, the 
collection of Rubber Unsmoking Sheet. For Satun Rubber replanting aid fund 
cooperative association, It’s role is the center of Rubber smoking sheet(RSS)  and 
latex concentrate collection .with  four stations coverage  province. 
 
The profitability of network are able to decrease cost of production as fertilizer, labor 
cost, and pesticide and able to increase income by with sell more product price. It is 
indicated that networking activity  useful for improve quality of life toward increase 
well-being in community.  
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บทที ่1  
บทนํา 

 
1.1 ข้อมูลเบือ้งต้นจังหวดัสตูล 
 

ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัสตูลในสมยัก่อนกรุงศรีอยธุยา และสมยักรุงศรีอยธุยาไม่ปรากฏ
หลกัฐานกล่าวไว ้ณ ท่ีใด สนันิษฐานวา่ในสมยันั้น ไม่มีเมืองสตูล คงมีแต่หมู่บา้นเลก็ ๆ กระจดักระจายอยู่
ตามท่ีราบใกลฝ่ั้งทะเล ในสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ สตูลเป็นเพียงตาํบลหน่ึงอยู่ในเขตเมืองไทรบุร◌ี  
ฉะนั้นประวติัความเป็นมาของจงัหวดัสตูลจึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวของเมืองไทรบุรี   

ในปี พ.ศ.2381 พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ไดโ้ปรดให ้ “สตูล” ข้ึนกบัมณฑลไทรบุรี 
คร้ันปี พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดโ้ปรดให้จดัเมืองปลิสรวมเขา้ไปอีกหน่ึง
เมือง กระทัง่ปี พ.ศ.2451 องักฤษยดึไทรบุรีกบัปลิสใหไ้ปอยูก่บัมาเลเซีย เมืองสตูลไดแ้ยกจากเมืองไทรบุรี
อยา่งเด็ดขาด ตามหนงัสือสัญญาไทยกบัองักฤษเร่ืองปักปันเขตแดนระหว่างไทยกบัสหพนัธรัฐมาลาย ูซ่ึง
ลงนามกนัท่ีกรุงเทพ ฯ เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2452) จากหนงัสือสัญญาน้ียงัผลใหไ้ทรบุรี
และปลิสตกเป็นขององักฤษ ส่วนสตูลคงเป็นของไทยสืบมาจนถึงปัจจุบนั เมือปักปันเขตแดนเสร็จแลว้ 
ไดมี้พระราชโองการโปรดใหเ้มืองสตูลเป็นเมืองจตัวาอยูใ่นเขตมณฑลภูเกต็ เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม ร.ศ. 128 
(พ.ศ. 2453) 

ในปีพุทธศกัราช 2475 ประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองตามระบบประชาธิปไตย เมืองสตูล
ก็มีฐานะยกเป็นจงัหวดัหน่ึงอยู่ในราชอาณาจกัรไทยสืบต่อมาจนถึงกระทัง่ทุกวนัน้ี คาํว่า สตูล มาจาก
ภาษามาลายวูา่ สโตย แปลวา่กระทอ้น อนัเป็นผลไมช้นิดหน่ึงท่ีข้ึนชุกชุมอยูใ่นพื้นท่ีเมืองน้ี ซ่ึงต่อมาไดรั้บ
การตั้งสมญานามเป็นภาษามาลายวู่า “นครสโตยบาํบงัสการา” หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า สตูล เมืองแห่ง
พระสมุทรเทวา  และจงัหวดัสตูลมีคาํขวญัวา่ 

 

“ตะรุเตา ไก่ดาํ จําปาดะ คนใจพระ งามเลศิ เชิดสตูล” 
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1.1.1 สภาพทัว่ไปของจังหวดัสตูล 
 

1.1.1.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 
จงัหวดัสตูลตั้งอยู่สุดเขตแดนใตข้องประเทศไทย ดา้นฝ่ังทะเลอนัดามนั  มีเน้ือท่ีประมาณ 

2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่  เป็นลาํดบัท่ี 63 ของประเทศ  และลาํดบัท่ี 12 ของ
ภาคใต ้ มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง  ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา อาํเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง 
และอาํเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 

ทิศใต ้  ติดต่อกบั รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั ทะเลอนัดามนั มหาสมุทรอินเดียโดยมีเทือกเขาบรรทดั และ 

สันคาราคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจงัหวดัสตูลกบัจงัหวดัอ่ืน ๆ 
และประเทศมาเลเซีย 
 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1  แผนท่ีจงัหวดัสตูล 
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1.1.1.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไป  พื้นท่ีของจงัหวดัทางดา้นทิศเหนือ และดา้นทิศตะวนัออกเป็นภูเขา

สลบัซบัซอ้น เทือกเขาท่ีสาํคญัคือ เทือกเขานครศรีธรรมราช ซ่ึงทอดตวัยาวลงจากทางทิศเหนือไปจด
เทือกเขาสันกาลาคีรี ทาํใหพ้ื้นท่ีของจงัหวดัลาดเอียงไปทางดา้นทิศตะวนัตกและดา้นทิศใต ้ลงสู่ทะเลอนั
ดามนั มีท่ีราบผนืแคบ ๆ ขนานไปกบัชายฝ่ังทะเล และมีป่าชายเลนตามแนวชายฝ่ังทะเล จงัหวดัสตูลไม่มี
ลาํนํ้ า ขนาดใหญ่ไหลผา่น คงมีแต่ลาํนํ้ าสั้นๆ ท่ีมีตน้นํ้าเกิดจากทิวเขาทางดา้นทิศเหนือ  และทิศตะวนัออก 
 
1.1.2 สภาพทางการปกครอง 
 

1.1.2.1 การแบ่งเขตการปกครอง 
จงัหวดัสตูลแบ่งการปกครองออกเป็น  6 อาํเภอ  1 ก่ิงอาํเภอ  36 ตาํบล  277 หมู่บา้น  6 เทศบาล  

35 อบต.  ประกอบดว้ย 
 
     
  
  
  
  
  

 
แผนภาพท่ี 2 แผนภาพการแบ่งเขตการปกครองในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล 
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ตารางท่ี 1 แสดงการแบ่งเขตการปกครองในจงัหวดัสตูล 

อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ 
การแบ่งเขตการปกครอง 

ตาํบล หมู่บา้น 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ตาํบล 

อบต. 

1. อาํเภอเมือง 12 69 1 2 11 
2. อาํเภอควนโดน 4 31 - 1 4 
3. อาํเภอควนกาหลง 3 32 - - 3 
4. อาํเภอท่าแพ 4 30 - - 4 
5. อาํเภอละงู 6 61 - 1 6 
6. อาํเภอทุ่งหวา้ 5 35 - 1 5 
7. ก่ิงอาํเภอมะนงั 2 19 - - 2 

รวม 36 277 1 5 35 
ท่ีมา : ท่ีท ําการปกครองจงัหวดัสตูล 

 
1.1.2.2 การบริหารราชการ 
จงัหวดัสตูล มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผน่ดิน 3 รูปแบบ คือ 
1. การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบดว้ยส่วนราชการสงักดัส่วนกลาง ซ่ึงตั้งหน่วยงาน 

ในพื้นท่ีจงัหวดั จาํนวน 55 หน่วยงาน 
2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จดัรูปแบบการปกครองและการการบริหารราชการ 

ออกเป็น 2 ระดบั คือ 
     2.1 ระดบัจงัหวดัประกอบดว้ย ส่วนราชการประจาํจงัหวดั จาํนวน 27 หน่วยงาน 
     2.2 ระดบัอาํเภอประกอบดว้ย 6 อาํเภอ 1 ก่ิงอาํเภอ 36 ตาํบล 277 หมู่บา้น 
3. การบริหาราชการส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 เทศบาลเมือง 

5 เทศบาลตาํบล และ 35 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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1.1.3 สภาพทางสังคม 
 

1.1.3.1 โครงสร้างประชากร 
จงัหวดัสตูลมีจาํนวนประชากร  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2548  รวมทั้งส้ิน 277,865 คน  เป็นชาย 

138 ,515 คน  หญิง 139,350 คน  อาํเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ อาํเภอเมืองสตูล  อาํเภอท่ีมีประชากร
หนาแน่นมากท่ีสุด คือ อาํเภอละงู 168.08 คน/ตร.กม.  รองลงมาไดแ้ก่ อาํเภอเมืองสตูล 126.53 คน/ตร.กม.  
และอาํเภอท่าแพ 119.39 คน/ตร.กม.  นอกจากน้ี ประชากรของจงัหวดัสตูลยงัสามารถแยกเป็นรายอาํเภอ
ได ้ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2 จาํนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร ปี 2548 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ จาํนวนครัวเรือน 
ความหนาแน่น 
ประชากร/ตร.กม. 

จาํนวนประชากร(คน) 
ชาย หญิง รวม 

1. อาํเภอเมือง 18,461 126.53 50,041 51,516 101,557 
2. อาํเภอละงู 14,247 168.08 31,838  32,095 63,933 
3. อาํเภอควนกาหลง 8,266 55.51 14,914 14,624 29,538 
4. อาํเภอท่าแพ 6,127 119.39 12,495 12,496 24,991 
5. อาํเภอควนโดน 3,936 102.13 11,233 11,319 22,552 
6. อาํเภอทุ่งหวา้ 4,325 45.75 10 ,463 10,220 20,683 
7. ก่ิงอาํเภอมะนงั 3,906 69.55 7,531 7,080 14,611 

รวม 59,268 98.97 138,515 139,350 277,865 
ท่ีมา : ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัสตูล ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548  
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1.1.4 สภาพทางเศรษฐกจิ 
 

1.1.4.1 ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวดั  
ผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัสตูล ในปี 2547 มีมูลค่าประมาณ 20,260 ลา้นบาท เป็นอนัดบัท่ี 13 

ของภาคใตแ้ละอนัดบัท่ี 58 ของประเทศ ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่อยูใ่นภาคเกษตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.7  
รองลงมา เป็นรายไดน้อกภาคเกษตร ซ่ึงอยูใ่นสาขาการผลิตอุตสาหกรรม ร้อยละ 13.1 และสาขาการขาย
ส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์ จกัรยานยนต ์ ของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้นครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 12.1 ปี 2547 ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี ประมาณ 73,700 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2546
ประมาณ 6,814 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.2 
 

1.1.4.2 การเกษตร   
ปี 2549 จงัหวดัสตูลมีพื้นท่ีการเกษตรทั้งส้ิน 671,480 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 38.26 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 

(พื้นท่ีทั้งหมด 1,754,701 ไร่)  เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.72  ผูป้ระกอบอาชีพการเกษตร จาํนวน 92,662 คน 
ครัวเรือนเกษตรกร จาํนวน 46,152 ครัวเรือน  พืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

1. ยางพารา มีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด คือมีพื้นท่ีปลูกรวม 431,828 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.30 ของพื้นท่ี
ทาํการเกษตรทั้งหมด  เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.34  ผลผลิตรวม 78,752 ตนั  มูลค่ารวม 5,512.64 ลา้นบาท  โดยมี
พื้นท่ีปลูกกระจายอยูทุ่กอาํเภอ 

2. ปาลม์นํ้ ามนั มีพื้นท่ีปลูกเป็นอนัดบัสองรองจากยางพารา คือมีพื้นท่ีปลูก 98,197 ไร่  คิดเป็น
ร้อยละ 14.92 ของพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งหมด  พื้นท่ีลดลงร้อยละ 14.02  จาํนวนเกษตรกรผูป้ลูก 2,630 ราย 
ผลผลิตรวม 236,474.6 ตนั มูลค่าผลผลิต 468.51 ลา้นบาท มีพื้นท่ีปลูกทุกอาํเภอ โดยก่ิงอาํเภอมะนงัมี
พื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 44.70 ของพ้ืนท่ีปลูกทั้งหมด  รองลงมาร้อยละ 34.5  มีพื้นท่ีปลูกใน
อาํเภอควนกาหลง  อาํเภอเมืองสตูล  มีพื้นท่ีปลูกปาลม์นํ้ามนันอ้ยท่ีสุด คือร้อยละ 2.7 ของพ้ืนท่ีปลูกปาลม์
ทั้งจงัหวดั 

3. ขา้ว ประกอบดว้ย 
    3.1 ขา้วนาปี  พื้นท่ีปลูกเป็นอนัดบัสาม คือมีพื้นท่ีปลูก 77,850 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 11.59  ของ 

พื้นท่ีการเกษตรทั้งหมด  ผลผลิตขา้วเปลือกรวม 23,744 ตนั  ปัจจุบนัเกษตรกรเลิกอาชีพการทาํนามากข้ึน  
ทาํใหพ้ื้นท่ีการทาํนาลดลงร้อยละ 7.43  พื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่จะอยูใ่นพื้นท่ีอาํเภอละงู  อาํเภอเมืองสตูล  
และอาํเภอควนโดน  ตามลาํดบั 

    3.2 ขา้วนาปรัง  เน้ือท่ีปลูก 700 ไร่  พื้นท่ีปลูก  เขตชลประทาน  และเขตสูบนํ้ าไฟฟ้าในพ้ืนท่ี
อาํเภอควนโดน 500 ไร่  และอาํเภอเมืองสตูล 200 ไร่  ผลผลิตขา้วเปลือกนาปรัง 315 ตนั  มูลค่ารวม 1.575 
ลา้นบาท 
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4. ไมผ้ล  การทาํสวนผลไมใ้นจงัหวดัสตูลจะเป็นสวนรายยอ่ยท่ีมีพื้นท่ีสวนขนาดเลก็ 1-5 ไร่  มี
พื้นท่ีปลูกรวม 33,735 ไร่  พื้นท่ีปลูกมีอยูท่ ัว่ไปทุกอาํเภอ  ชนิดไมผ้ลท่ีนิยมปลูก ไดแ้ก่  เงาะ  ลองกอง  
มงัคุด  ทุเรียน  สม้โอ  เป็นตน้ 

    4.1 เงาะโรงเรียนพื้นท่ีปลูกรวม 7,913 ไร่ ผลผลิตรวม 11,461.7 ตนั มูลค่ารวม 62.33 ลา้นบาท 
    4.2 ลองกอง พื้นท่ีปลูกรวม 7,350 ไร่ ผลผลิตรวม 6,477.2 ตนั มูลค่ารวม 129.54 ลา้นบาท 
    4.3 มงัคุด พื้นท่ีปลูกรวม 3,821 ไร่ ผลผลิตรวม 1,096.3 ตนั มูลค่ารวม 12.1 ลา้นบาท 
    4.4 สม้โอ พื้นท่ีปลูกรวม 2,388 ไร่ ผลผลิตรวม 3,528 ตนั มูลค่ารวม 16.8 ลา้นบาท 
 

ตารางท่ี 3 แสดงปริมาณมูลค่าการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของจงัหวดัสตูล ปี 2544 – 2548 

ปีเพาะปลูก 

ยางพารา ปาลม์นํ้ามนั ขา้วนาปี 
เน้ือท่ี

เพาะปลูก 
(ไร่) 

ปริมาณ
ผลผลิต 

(ตนั) 

เน้ือท่ี
เพาะปลูก 

(ไร่) 

ปริมาณ
ผลผลิต 

(ตนั) 

เน้ือท่ี
เพาะปลูก 

(ไร่) 

ปริมาณ
ผลผลิต 

(ตนั) 
2544 209,732 52,223 69,308 171,121.0 89,644 27,333 
2545 377,996 75,282 101,145 192,323.0 97,256 39,420 
2546 361,301 82,971 103,912 200,735.0 78,989 32,549 
2547 430,328 78,479 104,477 201,809.0 84,100 25,359 
2548 431,828 78,752 98,197 236,474.6 77,850 23,744 

ท่ีมา : สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสตูล  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

 
1.1.4.3 การประมง   
จงัหวดัสตูลมีพื้นท่ีทางทะเลโดยประมาณ 1,118.986 ตร.กม. หรือ 699,366.25 ไร่ ในปี พ.ศ. 2548 

มีผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการประมงในหลากหลายกิจกรรม ส่วนใหญ่จะทาํการประมง-ทะเล 
และเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า คิดเป็นมูลค่า ในปี 2548 ประมาณ 5,759.2 ลา้นบาท 

1. การประมงทะเล จงัหวดัสตูลมีเรือประมง 3,762 ลาํ ผลผลิตสัตวน์ํ้ าประมาณ 96,600 ตนั       
คิดเป็นมูลค่า 2,415 ลา้นบาท เป็นเรือไม่มีเคร่ืองยนตเ์รือ 159 ลาํ เรือมีเคร่ืองยนตน์อกเรือ 2,839 ลาํ และ
เรือมีเคร่ืองยนตใ์นเรือ 913 ลาํ ในจาํนวนเรือประมง 913 ลาํ จะเป็นเรือประมงขนาดกลางท่ีมีระวาง
บรรทุก (ตนักรอส) 10-46 ตนักรอส จาํนวน 237 ลาํ รองลงมาเป็นเรือประมงขนาดเลก็ท่ีมีระวางบรรทุก
นอ้ยกว่า 10 ตนักรอส มี 659 ลาํ ท่ีเหลือเป็นเรือประมงขนาดใหญ่ท่ีมีระวางบรรทุก 50 ตนักรอส มีเพียง 
17 ลาํ 

2. การประมงนํ้ าจืด มีเกษตรกรเล้ียงสัตวน์ํ้ าในบ่อ ร้อยละ 90 เป็นการเพาะเล้ียงเพื่อการบริโภค
ภายในครัวเรือน และเป็นรายไดเ้สริม กิจกรรมการประมงนํ้ าจืดแบ่งออกเป็นสองส่วน คือการจบัจาก
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แหล่งนํ้ าธรรมชาติ  ในปี 2548 มีการจบัสัตวน์ํ้ าจืด  ข้ึนมาบริโภคปริมาณ 80 ตนั  คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
2.0 ลา้นบาท (มีปลาดุก,ปลาตะเคียน, ปลาหมอ) สตัวน์ํ้ าจืดท่ีนิยมเล้ียง ไดแ้ก่ ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล 
 
ตารางท่ี 4 แสดงปริมาณและมูลค่าสตัวน์ํ้ าจงัหวดัสตูล ปี 2543 – 2548 

ปี 
ปลานํ้าจืด ปลาทะเล กุง้ทะเล 

ปริมาณ 
(ตนั) 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ปริมาณ 
(ตนั) 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ปริมาณ 
(ตนั) 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

2543 102 2.4 120,445 1,270 8,160 1,720 
2544 136 2.7 120,905 1,260 7.905 1,699 
2545 124 2.5 122,800 1,474 9,304 2,385 
2546 104 2.1 102,443 1,537 4,200 840 
2547 106 2.6 97,100 1,942 7,588 1,034 
2548 80 2.0 96,600 2,415 18,745 2,756 

ท่ีมา : สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสตูล ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

 
1.1.4.3 อุตสาหกรรม    

 จงัหวดัสตูลมีการประกอบกิจการอุตสาหกรรมนอ้ย เม่ือเทียบกบัจงัหวดัอ่ืน ๆ ในภาคใต ้โดยมี 
โรงงานอุตสาหกรรม 245 โรงงาน  คนงาน 3,957 คน  เป็นชาย  2,297 คน  หญิง 1,660 คน  ใชเ้งินลงทุน
ทั้งส้ิน 2,067,844,412 ลา้นบาท 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจาํนวนโรงงานและคนงานในจงัหวดัสตูล ปี 2544 – 2548 

ปี 
จาํนวนโรงงาน 

( โรง ) 
กาํลงัการผลิต 

(แรงมา้) 
จาํนวนเงินทุน 

(ลา้นบาท) 
จาํนวนคนงาน ( คน ) 

ชาย หญิง รวม 
2544 203 56,968.80 1,614.37 1,720 1,433 3,153 
2545 228 61,774.00 1,182.99 1,844 1,473 3,317 
2546 231 64,762.30 1,759.92 1,959 1,503  3,462 
2547 231 64,762.30  1,899.20 2,000 1,525  3,525 
2548 245 80,211.08 2,067.84 2,297 1,660 3,957 

ท่ีมา : สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสตูล  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 
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1.2 กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ในพืน้ทีจั่งหวดัพทัลุงก่อนเข้าโครงการ 
 
     1.2.1 ภาพรวมข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไปขององค์กรประชาชนในจังหวดัสตูล 
 
    ตารางท่ี 6 ขอ้มูลองคก์รประชาชนในจงัหวดัสตูลปี 2548 

ประเภท จํานวนองค์กร 
(แห่ง) 

สมาชิก  
(คน) 

จํานวนสินทรัพย์
รวม (ล้านบาท) 

กลุ่มจดทะเบียน 66 40,134 2,250.75 

สหกรณ์ 47 38,741 2,248.82 
        -  ชุมนุมสหกรณ์  2 28 (สหกรณ์) 3.3 
        -  สหกรณ์การเกษตร  11 16,570 440.8 
        - สหกรณ์กองทุนสวนยาง 18 2,388 23.5 
        -  สหกรณ์ออมทรัพย ์ 6 5,746 1,602.1 
        -  สหกรณ์ร้านคา้  2 571 1.2 
        -  สหกรณ์บริการ  6 13,407 177.9 
        - สหกรณ์ประมง 2 59 0.02 
กลุ่มเกษตรกร   19 1,393 1.93 

กลุ่มไม่จดทะเบียน 1,095 65,557 344. 16 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 235 18,156 27.69 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 92 2,112 4.36 
กลุ่มยวุชนเกษตรกร   34 462 0.21 
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 53 2,079 3.10 
กลุ่มสตรีสหกรณ์ 24 609 1.25 
กองทุนหมู่บา้น 282 40,353 307.55 
วิสาหกิจชุมชน 111 1,786 - 
กลุ่ม OTOP 264 - - 

รวม 1,161 105,691 2,250.75 
ท่ีมา: สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล  สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสตูล  และสาํนกังานเกษตรจงัหวดัสตูล  ขอ้มูล ปี 2548 
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 ปัจจุบนัมีองคก์รประชาชนทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนทั้งส้ิน 1,161 แห่ง  โดยมีจาํนวน
องคก์รท่ีจดทะเบียนร้อยละ 5.68 (66 แห่ง)  ในขณะท่ีองคก์รท่ีไม่จดทะเบียนมีร้อยละ 94.32 (1,095 แห่ง)  
ซ่ึงจากตารางแสดงให้เห็นว่า  สาํหรับกลุ่มจดทะเบียนจาํนวนสหกรณ์กองทุนสวนยางมีจาํนวนมากท่ีสุด 
คือ 18 แห่ง  รองลงมาสหกรณ์การเกษตร 11 แห่ง  อยา่งไรก็ตามเม่ือเทียบกบัจาํนวนสินทรัพยแ์ลว้  พบว่า
สหกรณ์ออมทรัพยมี์สินทรัพยม์ากท่ีสุดคือ 1,602.1  ลา้นบาท  ส่วนสหกรณ์การเกษตรนั้นมีสินทรัพยร์อง
จากสหกรณ์ออมทรัพย ์ แต่ก็มีสมาชิกมากท่ีสุด คือมีถึง 16,570 คน  สําหรับกลุ่มไม่จดทะเบียนพบว่า  
กองทุนหมู่บา้นมีจาํนวนมากท่ีสุด 282 แห่ง  รองลงมากลุ่ม OTOP 264 แห่ง  เม่ือเทียบกบัจาํนวน
สินทรัพยแ์ลว้  พบวา่  กองทุนหมู่บา้นมีสินทรัพยม์ากท่ีสุด 307.55 ลา้นบาท   
 
1.2.2 สถานภาพองค์กรประชาชนในจังหวดัสตูลแยกตามประเภท 
 
       1.2.2.1 กลุ่มจดทะเบียน 
 
    1.2.2.1.1 ชุมนุมสหกรณ์ 
 
ตารางท่ี7 ขอ้มูลพื้นฐานชุมนุมสหกรณ์ในจงัหวดัสตูลปี 2548 
ชุมนุมสหกรณ์ จาํนวน

สมาชิก
(สหกรณ์) 

 

การดาํเนินธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ/ทุนดาํเนินการ 

เงนิให้กู้ 
(ลา้นบาท) 

 

เงนิรับฝาก 
(ลา้นบาท) 

ยอดขาย
สินค้า 

(ลา้นบาท) 
 

ยอดการขาย
ผลผลติของ
สมาชิก 

(ลา้นบาท) 

ปริมาณ
ธุรกจิ 

(ลา้นบาท) 
 

สินทรัพย์ 
(ลา้นบาท) 

หนีสิ้น 
(ลา้นบาท) 

 

ทุน 
(ลา้นบาท) 

 

1.ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรสตูล  จาํกดั 
2.ชุมชนสหกรณ์กองทุน
สวนยางสตูล 

10 
 

18 

1.5 
 
0 

3.6 
 

0 

16.9 
 

7.7 

- 
 
- 

22 
 

7.7 
 

2.8 
 

0.5 

1.7 
 

0.4 

1.1 
 

0.1 

รวม 28 1.5 3.6 24.6 - 29.7 3.3 2.1 1.2 

ท่ีมา: สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล และสาํนกังานเกษตรจงัหวดัสตูล ขอ้มูล ปี 2548 

 
 จากตารางแสดงถึงสถานภาพชุมนุมสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูลปี 2548  โดยปัจจุบนัมี
จาํนวนสมาชิก 28 สหกรณ์  ปริมาณธุรกิจ 29.7 ลา้นบาท  มีสินทรัพย ์3.3 ลา้นบาท  แยกเป็นหน้ีสิน 2.1
ลา้นบาท  และทุน 1.2 ลา้นบาท 
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 1.2.2.1.2 สหกรณ์ 
 

ตารางท่ี 8 ขอ้มูลพื้นฐานสหกรณ์ในจงัหวดัสตูลปี 2548 
ประเภทสหกรณ์ จาํนวน 

(สหกรณ์) 
จาํนวน
สมาชิก
(คน) 

 

การดาํเนินธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ/ทุนดาํเนินการ 

เงนิให้กู้ 
(ลา้นบาท) 

 

เงนิรับฝาก 
(ลา้นบาท) 

ยอดขาย
สินค้า 

(ลา้นบาท) 
 

ยอดการขาย
ผลผลติของ
สมาชิก 

(ลา้นบาท) 

ปริมาณ
ธุรกจิ 

(ลา้นบาท) 
 

สินทรัพย์ 
(ลา้นบาท) 

หนีสิ้น 
(ลา้นบาท) 

 

ทุน 
(ลา้นบาท) 

 

สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
สหกรณ์ออมทรัพย ์
สหกรณ์ร้านคา้ 
สหกรณ์บริการ 
สหกรณ์ประมง 

11 
18 
6 
2 
6 
2 

16,570 
2,388 
5,746 
571 

13,407 
59 

450.7 
4.2 

1,455.3 
- 

1.2 
- 

265.8 
6 

391.7 
- 

2.1 
- 

81.2 
27.3 

- 
2.5 
51.6 

- 

50.3 
117.9 
0.4 
- 
- 
- 

848 
155.4 

1,847.4 
2.5 
54.9 

- 

440.8 
23.5 

1,602.1 
1.2 

177.9 
0.02 

343 
5.7 

863.5 
0.8 
28 

0.01 

97.8 
17.8 
738.6 
0.4 

149.9 
0.01 

รวม 45 38,741 1,911.4 665.6 162.6 168.6 2,908.2 2,245.52 1,241.01 1,004.51 

ท่ีมา: สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล ขอ้มูล ปี 2548  

 
 จากภาพรวมสหกรณ์ในจงัหวดัสตูลมีจาํนวน 45 แห่ง  จาํนวนสมาชิก 38,741 คน  ปริมาณธุรกิจ
รวม 2,908.2 ลา้นบาท  มีสินทรัพยร์วม 2,245.52 ลา้นบาท  โดยแบ่งเป็นทุน 1,241.01 ลา้นบาท  และ
หน้ีสิน 1,004.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 
 1.2.2.1.3 กลุ่มเกษตร 
 
ตารางท่ี 9 ขอ้มูลพื้นฐานกลุ่มเกษตรในจงัหวดัสตูลปี 2548 
จาํนวน กลุ่ม จาํนวน

สมาชิก 
(คน) 

 

การดาํเนินธุรกจิ ฐานะทางการเงนิ/ทุนดาํเนินการ 

เงนิให้กู้ 
(ลา้นบาท) 

 

เงนิรับฝาก 
(ลา้นบาท) 

ยอดขาย
สินค้า 

(ลา้นบาท) 
 

ยอดการขาย
ผลผลติของ
สมาชิก 

(ลา้นบาท) 

ปริมาณ
ธุรกจิ 

(ลา้นบาท) 
 

สินทรัพย์ 
(ลา้นบาท) 

หนีสิ้น 
(ลา้นบาท) 

 

ทุน 
(ลา้นบาท) 

 

19 1,393 0.44 0.1 1.9 3 5.44 1.93 0.757 1.173 

ท่ีมา: สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล ขอ้มูล ปี 2548  

 
 ปัจจุบนัมีจาํนวนกลุ่ม 19 กลุ่ม  สมาชิก 1,393 คน  มีทุนดาํเนินงาน 1.173 ลา้นบาทและเป็น
หน้ีสิน 0.757 ลา้นบาท  เม่ือศึกษาถึงการประกอบธุรกรรมของกลุ่มพบวา่เป็นธุรกรรมทางการเกษตร เช่น  
ทาํนา  ทาํสวน  และการเล้ียงสตัว ์
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    1.2.2.2 กลุ่มทีไ่ม่จดทะเบียน 
 
     ตารางท่ี 10 ขอ้มูลพื้นฐาน  องคก์รประชาชนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน ปี 2548 

ประเภท 
จํานวน  
(กลุ่ม) 

จํานวนสมาชิก 
(คน) 

สินทรัพย์ 
(ลา้นบาท) 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
กลุ่มยวุชนเกษตรกร   
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มสตรีสหกรณ์ 
กองทุนหมู่บา้น 
วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่ม OTOP 

235 
92 
34 
53 
24 
282 
111 
264 

18,156 
2,112 
462 

2,079 
609 

40,353 
1,786 

- 

27.69 
4.36 
0.21 
3.10 
1.25 

307.55 
- 
- 

รวม 1,095 65,557 344.16 
    ท่ีมา: สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล ขอ้มูล ปี 2548  

 
1.2.2.2.1 กลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลติ 

 จาํนวนกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตในจงัหวดัสตูลในปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 235 กลุ่ม  หรือร้อย
ละ 21.46 ของจาํนวนกลุ่มทั้งหมด  มีจาํนวนสมาชิก 18,156 คน  มีปริมาณสินทรัพย ์27.69 ลา้นบาท 
             1.2.2.2.2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
 จาํนวนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรในจงัหวดัสตูลในปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 92 กลุ่ม  หรือ 
ร้อยละ 8.40 ของกลุ่มทั้งหมด  มีสมาชิก 2,112 คน  มีปริมาณสินทรัพย ์4.36 ลา้นบาท 
 1.2.2.2.3 กลุ่มยุวชนเกษตรกร   
 จาํนวนกลุ่มยวุชนเกษตรกรในจงัหวดัสตูลในปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 34 กลุ่ม  หรือร้อยละ 
3.11 ของกลุ่มทั้งหมด  มีสมาชิก 462 คน  มีปริมาณสินทรัพย ์0.21  ลา้นบาท 
 1.2.2.2.4 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
 จาํนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพในจงัหวดัสตูลในปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 53 กลุ่ม  หรือร้อยละ 
4.84 ของกลุ่มทั้งหมด  มีสมาชิก 2,079  คน  มีปริมาณสินทรัพย ์3.10 ลา้นบาท 

1.2.2.2.5 กลุ่มสตรีสหกรณ์ 
 จาํนวนกลุ่มสตรีสหกรณ์ในจงัหวดัสตูลในปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 24 กลุ่ม  หรือร้อยละ 2.19 
ของกลุ่มทั้งหมด  มีสมาชิก 609 คน  มีปริมาณสินทรัพย ์1.25 ลา้นบาท 
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 1.2.2.2.6 กองทุนหมู่บ้าน   
 จาํนวนกองทุนหมู่บา้นจดัไดว้า่เป็นองคก์รประชาชนท่ีไม่จดทะเบียนท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ 282 
กลุ่ม  หรือร้อยละ 25.75 ของกลุ่มทั้งหมด  มีสมาชิก 40,353 คน  มีปริมาณสินทรัพย ์307.55  ลา้นบาท 
 1.2.2.2.7 วสิาหกจิชุมชน 
 จาํนวนกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัสตูลในปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 111 กลุ่ม  หรือร้อยละ 
10.14 ของกลุ่มทั้งหมด  มีสมาชิก 1,786 คน   

1.2.2.2.8 กลุ่ม OTOP 
 จาํนวนกลุ่ม OTOP ในจงัหวดัสตูลในปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 264 กลุ่ม  หรือร้อยละ 24.11 ของ
กลุ่มทั้งหมด   
 
1.3  เครือข่ายพนัธมิตรทีมี่อยู่เดิ่มในพืน้ทีจั่งหวดัสตูล 

 
     1.3.1 การเช่ือมโยงธุรกจิและสินเช่ือระหว่างสหกรณ์ 
การกูย้มืเงิน 
ท่ี ช่ือสหกรณ์ (ผูฝ้าก) ช่ือสหกรณ์ (ผูรั้บฝาก) มูลค่าปัจจุบนั 
1 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสตูล  จาํกดั ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 220,000,000 
2 สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสตลู  จาํกดั สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จาํกดั 
2,500,000 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 222,500,000 
 
การซ้ือขาย 
ท่ี ช่ือสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ ผูข้าย ช่ือสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ ผูซ้ื้อ มูลค่าปัจจุบนั 
1 สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล  จาํกดั ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรสตูล  จาํกดั 218,100 
2 สหกรณ์การเกษตรทุ่งหวา้  จาํกดั ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรสตูล  จาํกดั 1,134,530 
3 สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง  จาํกดั ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรสตูล  จาํกดั 416,310 
4 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.

สตูล  จาํกดั 
ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรสตูล  จาํกดั 1,418,660 

5 สหกรณ์การเกษตรท่าแพ  จาํกดั ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรสตูล  จาํกดั 1,324,870 
6 สหกรณ์การเกษตรละงู  จาํกดั ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรสตูล  จาํกดั 1,157,616 
7 สหกรณ์การเกษตรควนโดน  จาํกดั ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรสตูล  จาํกดั 1,200,695 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 6,870,780 
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การฝากเงิน 
ท่ี ช่ือสหกรณ์ (ผูฝ้าก) ช่ือสหกรณ์ (ผูรั้บฝาก) มูลค่าปัจจุบนั 
1 สหกรณ์กองทุนสวนยางควนโพธ์ิ  จาํกดั สหกรณ์การเกษตรท่าแพ  จาํกดั 1,000,000 
2 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสตูล  จาํกดั สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสตูล  จาํกดั 5,000,000 
3 สหกรณ์การเกษตรทุ่งหวา้  จาํกดั สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล  จาํกดั 100,000 
4 สหกรณ์การเกษตรควนโดน  จาํกดั สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล  จาํกดั 200,000 
5 สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง  จาํกดั สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล  จาํกดั 4,199 
6 สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง  จาํกดั สหกรณ์การเกษตรท่าแพ  จาํกดั 15,450,000 
7 สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง  จาํกดั สหกรณ์การเกษตรละงู  จาํกดั 7,245,000 
8 สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง  จาํกดั สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหม่

พฒันา  จาํกดั 
3,000,000 

9 สหกรณ์การเกษตรท่าแพ  จาํกดั สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล  จาํกดั 1,500,000 
10 สหกรณ์การเกษตรละงู  จาํกดั สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล  จาํกดั 5,000,000 
11 สหกรณ์การเกษตรท่าแพ  จาํกดั สหกรณ์การเกษตรทุ่งหวา้  จาํกดั 587,983 
12 สหกรณ์การเกษตรละงู  จาํกดั สหกรณ์การเกษตรท่าแพ  จาํกดั 248,726 
13 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.

สตูล  จาํกดั 
สหกรณ์การเกษตรละงู  จาํกดั 

13,294 

14 สหกรณ์กองทุนสวนยางอุใดเจริญ 1 จาํกดั สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง  จาํกดั 16,557 
 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 34,865,759 

 
1.4 การวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานองค์กรประชาชน  
 

เม่ือพิจารณาขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ของทั้งองคก์รท่ีจดทะเบียน และไม่จดทะเบียนในจงัหวดัสตูล 
มีจาํนวนสินทรัพยร์วมกนัประมาณ 2,287 ลา้นบาท ถา้องคก์รต่าง ๆ ทุกประเภทหันหน้ามาทาํธุรกรรม
ร่วมกนัมากข้ึน เงินประมาณสองพนัลา้นบาทจะไดเ้ขา้ไปหมุนเวียนในระบบซ่ึงจะดีกว่าการนาํไปฝาก
ธนาคาร อย่างไรก็ตามจากขอ้มูลพื้นฐานสามารถวิเคราะห์ไดว้่าองค์กรต่าง ๆ ยงัไม่ไดมี้การเช่ือมโยง
เครือข่ายกนัอยา่งจริงจงั หรือมีก็นอ้ยมากและเป็นเพียงธุรกรรมพื้นฐานและติดต่อแบบหลวม ๆ เท่านั้น มี
ขอ้สังเกตว่าอาจเป็นเพราะบทบญัญติักฎหมายของสหกรณ์ท่ีบญัญติัข้ึนมาท่ีเอ้ืออาํนวยใหแ้ยกกนัอยูไ่ม่มี
หน่วยงานใดท่ีจะเป็นหน่วยงานประสานอยา่งแทจ้ริงได ้ ในการนาํเสนอสภาพการดาํเนินงานโดยรวม
ขององคก์รประชาชนในจงัหวดัสตูล คณะวิจยัไดท้าํการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานองคก์รประชาชนท่ีสาํคญั 3 
องค์กร ได้แก่  สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์ออมทรัพย ์  สหกรณ์กองทุนสวนยาง  โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
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1.4.1 สหกรณ์การเกษตรในจังหวดัสตูล 
 

 ประวตัิและความเป็นมาในการก่อตั้งสหกรณ์การเกษตรในจังหวดัสตูล 
การก่อตั้งของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูล ส่วนใหญ่ตั้งข้ึนจากการผลกัดนันโยบายของรัฐ

ในขณะนั้น มีความตอ้งการใหข้บวนการของสหกรณ์เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาความแตกต่างทางดา้น
สังคม ซ่ึงความแตกต่างดงักล่าวไดใ้ชรู้ปแบบของสหกรณ์เป็นส่ือกลางในการแกปั้ญหา ดงันั้น การก่อตั้ง
ของสหกรณ์เร่ิมจากการรวมกลุ่มของชนชนเล็ก ๆ ในระดบัหมู่บา้นแลว้มีการรวมกนัจดัตั้งเป็นสหกรณ์
การเกษตรระดบัอาํเภอ แต่ยกเวน้สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จาํกดั การจดัตั้งสหกรณ์การเกษตรเมือง
สตูล จาํกดั เกิดจากการรวมตวัของสหกรณ์จดัหาทุนหลาย ๆ สหกรณ์มารวมตวักนัแลว้จดัตั้งเป็นสหกรณ์
การเกษตรเมืองสตูล จาํกดั ในปัจจุบนั ซ่ึงผูน้าํในการจดัตั้งสหกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผูน้าํชุมชนท่ีเป็นนบั
ถือของชุมชนนั้ น ๆ มาเป็นประธานในการจัดตั้ งพร้อมกับกรรมการอีก 9 คน โดยยื่นขอจัดตั้ งตาม
พระราชบัญญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เม่ือนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ สหกรณ์ก็
ดาํเนินการตามท่ีพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2511 กาํหนดไว ้ 
 สถานท่ีตั้งของสหกรณ์การเกษตรในอดีตนั้น ส่วนใหญ่จะเช่าอาคารของเอกชนท่ีดาํเนินงานของ
สหกรณ์ ซ่ึงเม่ือสหกรณ์มีการบริหารการจดัการ มีธุรกิจเพิ่มมากข้ึน มีทุนดาํเนินงานเพิ่มมากข้ึน สหกรณ์ก็
มีการขยบัขยายอาคาร สหกรณ์ก็เร่ิมมีการสร้างอาคารเป็นของตนเอง โดยปัจจุบนัสหกรณ์การเกษตรใน
จงัหวดัสตูลไดมี้อาคารเป็นของตนเองทุกสหกรณ์ 
 
 วตัถุประสงค์การก่อตั้งสหกรณ์การเกษตรในจังหวดัสตูล 

   วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งสหกรณ์ในอดีตจะเหมือนกนัทุกสหกรณ์  คือมีวตัถุประสงคใ์นการ
รวมตวักนัเพื่อการระดมเงินทุนและกูเ้งินจากองคก์รอ่ืน นาํมาสนบัสนุนทางการเงินให้กบัสมาชิกท่ีขาด
แคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ แทนท่ีสมาชิกจะใชเ้งินกู้
จากพ่อคา้คนกลางท่ีตอ้งเสียอตัราดอกเบ้ียท่ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงการระดมเงินในช่วงแรก ๆ จะเป็นการระดม
หุน้จากสมาชิกเพียงอยา่งเดียว ต่อมาเม่ือสมาชิกเร่ิมมีรายไดจ้ากการทาํการเกษตรมากข้ึน และการบริหาร
ของสหกรณ์ไดส้ร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์ไดมี้การส่งเสริมการออมทรัพยใ์น
หมู่สมาชิก จึงทาํให้สมาชิกได้หันมาใช้บริการฝากเงินกับสหกรณ์เพิ่มมากยิ่งข้ึน จนทาํให้สหกรณ์
การเกษตรบางสหกรณ์สามารถบริหารงานดว้ยเงินทุนของตนเอง เช่น สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จาํกดั 
สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จาํกดั ซ่ึงทั้งสองสหกรณ์ดาํเนินงานดว้ยการระดมเงินฝากจากสมาชิก 
 นอกจากนั้น สหกรณ์ยงัขยายบริการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก เช่น ยางพารา และปาลม์นํ้ ามนั 
และรวมกนัซ้ือปัจจยัการผลิตเช่นปุ๋ย ซ่ึงในการรวมตวักนัดงักล่าวเพื่อตอ้งการตดัปัญหาในเร่ืองของพ่อคา้
คนกลางและสร้างอาํนาจในการต่อรองของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูล นอกจากการรวมตวักนั
ภายในองค์กรเองแลว้ ปัจจุบนัสหกรณ์การเกษตรไดมี้การเช่ือมโยงเครือข่าย โดยไดมี้การรวมตวักัน
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รูปแบบของชุมนุม ซ่ึงไดมี้การจดัตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั โดยปัจจุบนัมีสมาชิกซ่ึงเป็น
สหกรณ์การเกษตรอยู่ 12 สหกรณ์ ซ่ึงการรวมของชุมนุมมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือทางดา้นการเงิน
ให้กบัสหกรณ์สมาชิก และเป็นแหล่งแลกเปล่ียนความรู้ในการบริหารการจดัการของขบวนการสหกรณ์
ในจงัหวดัสตูล 
 
 สถานภาพของสหกรณ์การเกษตรในจังหวดัสตูล 

 ในยคุเร่ิมแรก การรวมตวัของเกษตรกรจะเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ซ่ึงจะอยูต่ามหมู่บา้นแต่และหมู่บา้นใน
จงัหวดัสตูล โดยวตัถุประสงคก์ารรวมตวัแรก ๆ เพื่อช่วยเหลือดา้นการเงินให้กบัสมาชิกสหกรณ์ดว้ยกนั 
เงินท่ีมาเป็นทุนให้กบัสหกรณ์นั้น มาจากการระดมหุ้นในหมู่ของสมาชิกสหกรณ์ดว้ยกนั ซ่ึงในการเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ในระยะแรกเร่ิม สมาชิกจะไม่ทราบวา่วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสหกรณ์เป็นอยา่งไร 
ไม่ทราบในหลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ สมาชิกส่วนใหญ่ยงัเข้าใจว่า สหกรณ์นั้ นเป็น
หน่วยงานหน่วยงานหน่ึงของรัฐบาล ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือดา้นการเงินให้กบัเกษตรกร แต่ในปัจจุบนั
ความคิดดงักล่าวเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปบา้งแลว้ สมาชิกเร่ิมมีความรู้จกัความเป็นเจา้ของในสหกรณ์ ได้
หนัเขา้ใชบ้ริการจากสหกรณ์เพิ่มมากยิง่ข้ึน ซ่ึงเกิดจากการใหค้วามรู้ความเขา้ใจของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไม่ว่าจากขบวนการสหกรณ์เองหรือหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะกรมส่งเสริมสหกรณ์ สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัสตูล ไดใ้หค้วามรู้การดาํเนินงานในรูปแบบสหกรณ์ จนทาํใหค้วามคิดของสมาชิกมีความเขา้ใจถึง
หลกัการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์มากยิง่ข้ึน 

           
 โครงสร้างพืน้ฐานและสภาพแวดล้อมองค์กร   

               สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูล ส่วนใหญ่จะเช่าอาคารของเอกชนท่ีดาํเนินงานของสหกรณ์ 
ซ่ึงเม่ือสหกรณ์มีการบริหารการจดัการ มีธุรกิจเพิ่มมากข้ึน มีทุนดาํเนินงานเพ่ิมมากข้ึน สหกรณ์ก็มีการ
ขยบัขยายอาคาร โดยปัจจุบนัสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูลไดมี้อาคารเป็นของตนเองทุกสหกรณ์ และ
สถานท่ีตั้งของแต่ละสหกรณ์มีความสะดวกในการติดต่อและเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจาก
จะตอ้งอยูย่า่นชุมชน และมีรถประจาํทางผ่านไดส้ะดวก ซ่ึงบางสหกรณ์มีอุปกรณ์ทางการเกษตรท่ีไดรั้บ
เงินอุดหนุนจากทางราชาร เช่น สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จาํกดั ไดรั้บเงินอุดหนุนตลาดกลางสินคา้
เกษตร ซ่ึงใชป้ระโยชน์ในการรวบรวมปาลม์นํ้ามนัจากสมาชิกและเกษตรทัว่ไป สหกรณ์การเกษตรท่าแพ 
จาํกดั ไดรั้บเงินอุดหนุนในการก่อสร้างฉางอเนกประสงค ์เพื่อใชป้ระโยชน์ในการเก็บปุ๋ยของสหกรณ์ 
นอกจากนั้ น สหกรณ์ยงัมีวสัดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารงาน เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศัพท ์
เคร่ืองโทรสาร และมีบุคลากรท่ีมีความรู้ในเร่ืองเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสอดรับการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยุค
ของการทาํธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัในเชิงธุรกิจ  ซ่ึงแต่ละสหกรณ์ไดมี้การเตรียมความพร้อมในดา้นน้ีอยูแ่ลว้ 
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 การบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบัน   
การบริหารจดัการของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูล จะแบ่งการบริหารการจดัการออกเป็น      

3 ระดบั ซ่ึงประกอบดว้ย ท่ีประชุมใหญ่โดยมวลสมาชิก  คณะกรรมการดาํเนินการ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
ซ่ึงสามารถเขียนเป็นโครงสร้างของสหกรณ์ไดด้งัน้ี 

 
 
 

              
ซ่ึงการแบ่งโครงสร้างการบริหารการจดัดังกล่าว เป็นไปตามหลกัการอุดมการณ์และวิธีการ

สหกรณ์ โดยมวลสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติเลือกคณะกรรมการดาํเนินการข้ึนมาชุดหน่ึง ซ่ึงตาม
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมเลือกคณะกรรมการจากสมาชิกในท่ีประชุม
ใหญ่ จาํนวน ไม่เกิน 15 คน เขา้มาบริหารงานในสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการสหกรณ์บริหารงานภายใน
กรอบอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์และคาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  
ซ่ึงในการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการดาํเนินการ กฎหมายสหกรณ์ไดก้าํหนดไวว้่าให้อยูใ่นตาํแหน่ง
วาระ 2 ปี และสามารถอยูไ่ดค้นหน่ึงไม่เกิน 2 วาระ โดยคณะกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่ายบริหารงาน จะดู
ในส่วนของนโยบายกวา้ง ๆ ของสหกรณ์ เช่น การทาํแผนการปฏิบติังานของสหกรณ์เพื่อเสนอให้ท่ี
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั  อาํนวยการ  กาํกบัและติดตามผลงาน ในส่วนของผูป้ฏิบติั คณะกรรมการได้
ดาํเนินการจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีข้ึนมาทาํหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย ดว้ยผูจ้ดัการ และหนา้ท่ี

ทีป่ระชุมใหญ่ 

คณะกรรมการ 

สมาชิก สมาชิก สมาชิก 

ผู้จัดการ 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

ธุรการ/การเงนิ ธุรกจิซ้ือ ธุรกจิขาย ธุรกจิบริการ 
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แผนกต่าง ๆ ซ่ึงเจา้ท่ีทาํหน้าท่ีปฏิบติังานภายใตก้รอบนโยบายของคณะกรรมการ ระเบียบและมติของ
คณะกรรมการ ซ่ึงโดยขอ้บงัคบัของสหกรณ์กาํหนดไวว้่า คณะกรรมการดาํเนินการจะตอ้งประชุมอย่าง
นอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและประมาณ ท่ีคณะกรรมการได้
เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ไดอ้นุมติั ซ่ึงในการจดัแผนงานส่วนใหญ่สหกรณ์จะจดัทาํแผนงานประจาํปี แต่มี
บางสหกรณ์ไดเ้ร่ิมมีการจดัทาํแผนงานในระยะยาว เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาํเนินงาน เช่น สหกรณ์
การเกษตรท่าแพ จาํกดั และบางสหกรณ์ไดรั้บเงินอุดหนุนช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการจดัทาํ
แผนกลยุทธ์ในระยะ  3 ปี ซ่ึงไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรละงู จาํกดัและสหกรณ์การเกษตรควนกาหลง 
จาํกดั   

 
 ทุนดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวดัสตูล  

ในระยะจดัตั้งเร่ิมแรกทุนดาํเนินงานส่วนใหญ่จะมาจากการถือหุน้ของสมาชิก แต่เม่ือสหกรณ์มี
การขยายธุรกิจเพิ่มมากข้ึน จาํเป็นท่ีสหกรณ์จะตอ้งหาแหล่งเงินทุนจากาภายนอก ซ่ึงในปัจจุบนัเงินทุน
ของสหกรณ์ประกอบดว้ย   

1. ทุนเรือนหุน้ 
2. เงินทุนสาํรอง 
3. เงินทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 
4. เจา้หน้ีเงินกูย้มื 
5. เงินรับฝากจากสมาชิก 
6. เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
7. เจา้หน้ีการคา้ 
เงินทุนเหล่าน้ี  ทางสหกรณ์จะนาํมาบริการแก่สมาชิก  อาทิ ธุรกิจสินเช่ือ  การจดัหาสินคา้ตาม

ความตอ้งการมาจาํหน่ายให้สมาชิก และการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรท่ีทาํธุรกิจ
การรวบรวมผลผลิตจะมีอยูส่หกรณ์เดียวคือ สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จาํกดั ไดด้าํเนินการรวบรวม
ผลผลิตปาลม์นํ้ ามนัจากสมาชิก  ส่วนสหกรณ์กองทุนสวนยาง  จะมีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเป็น
ธุรกิจหลกั 
 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวดัสตูล 

 ผลการดาํเนินงานของสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูล ในช่วงแรก รายไดส่้วนใหญ่จะ
อยู่ท่ีดอกเบ้ียรับจากเงินให้กูแ้ละการจดัหาสินคา้มาจาํหน่าย แต่มาในระยะหลงัมีการขยายธุรกิจเพิ่มมาก
ข้ึน มีการเพิ่มธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหานํ้ ามนัมาจาํหน่ายให้กบัสมาชิกและบุคคลคนทัว่ไป เช่น สหกรณ์
การเกษตรท่าแพ จาํกดั สหกรณ์การเกษตรทุ่งหวา้ จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จาํกดั จึงทาํให้
ภาพรวมของการดาํเนินงานโดยเฉพาะกาํไรจากการดาํเนินงานจะมีกาํไรเพิ่มมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลการ
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ดาํเนินงานท่ีทาํใหส้หกรณ์ประสบความสาํเร็จเกิดจากความสามารถของคณะกรรมการดาํเนินการของแต่
ละสหกรณ์ และเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ท่ีใหค้วามสนใจต่อการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ และจะขาดไม่ไดก้็
คือ ความร่วมมือของมวลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูล 
 
 วฒันธรรมพฤติกรรมของสหกรณ์การเกษตรในจังหวดัสตูล 

 สหกรณ์การเกษตรเป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนมาในหมู่ท่ีเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็น
หลกัในการจดัตั้ง ซ่ึงสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูล สมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์จะประกอบอาชีพ
ทาํสวนยางพาราและส่วนปาล์มนํ้ ามนั ส่วนอาชีพอ่ืน เช่นสวนผลไมห้รือนาขา้วมีการทาํเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น  จากการเกษตรกรท่ีมกัประสบปัญหาในการดา้นการประกอบอาชีพ จึงทาํให้เกษตรกรเกิดการ
รวมตวักนั  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในดา้นการเงิน ดา้นความรู้ในการประกอบ
อาชีพ และเทคโนโลยใีหม่ ๆ และเกิดการรวมตวัเพื่อสร้างอาํนาจในการต่อรอง ไม่วา่การจดัหาวสัดุในการ
ผลิต เช่น ปุ๋ย หรือรวบรวมผลผลิตไปจาํหน่าย ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีไดส้ร้างความเข็มแข็งให้สหกรณ์
การเกษตรในจงัหวดัสตูลและยงัสร้างโอกาสใหม่ๆในการทาํธุรกิจเพิ่มมากข้ึน 
 
 บทบาทของสหกรณ์การเกษตรในจังหวดัสตูลในการพฒันาชุมชน 

ปัจจุบนัสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัสตูลยงัมีการให้การช่วยเหลือน้อย โดยรูปแบบในการให้
ความช่วยเหลือจะเป็นในรูปของ การใหข้องในงานวนัเดก็ งานบุญกศุลตามศาสนาต่าง ๆ การแข่งกีฬาของ
ชุมชนต่างๆ รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ ข้ึนอยูก่บัการขอรับการช่วยเหลือจากองคก์รต่างๆ ร้องขอมา
ผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการของแต่ละสหกรณ์ สาํหรับเงินทุนนั้น สหกรณ์ไดมี้การจดัสรรจาก
กาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ในหมวดเงินทุนสาธารณประโยชน์  การใหค้วามช่วยเหลือชุมชนยงัอยูใ่น
รูปแบบตั้งรับมากกว่าการใหค้วามช่วยเหลือในเชิงรุกและผลกระทบเชิงสร้างสรรคต่์อสังคมโดยรวม  จึง
ยงัไม่เห็นเด่นชดั   
 
 ขบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจของสหกรณ์การเกษตรในจังหวดัสตูล 

 การตดัสินใจในการดาํเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์จะเป็นรูปของคณะกรรมการดาํเนินการ หรือ
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้อนุกรรมการไปดําเนินการภายใต้กรอบอาํนาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการมอบหมายในทาํการแทน ดงันั้น คณะกรรมการดาํเนินการเป็นหัวใจสาํคญัในการกาํหนด
นโยบายในการดาํเนินงานต่างๆ และวางแผนในการปฏิบติังานให้กับฝ่ายเจา้หน้าท่ี ซ่ึงนโยบายหรือ
แผนงานต่าง ๆ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่เสียก่อน เน่ืองจากสหกรณ์เป็นของสมาชิก
ทั้งหมด การมีส่วนร่วมในการตดัสินของสมาชิกเป็นส่ิงสาํคญั เน่ืองจากการจดัตั้งสหกรณ์ในระยะแรก ๆ 
สมาชิกมีความเขา้ใจว่าสหกรณ์เป็นส่วนหน่ึงของรัฐ  สมาชิกไม่กลา้แสดงความคิดเห็นจึงทาํให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจน้อย แต่มาในระยะหลังเม่ือมีการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ
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อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์กบัสมาชิกเพิ่มมากข้ึน และทางราชการมีนโยบายให้ราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์ถอยห่างออกมาห่าง ๆ จึงทาํให้สมาชิกเร่ิมมีความเขา้ใจสหกรณ์มากยิ่งข้ึน เร่ิมมีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในท่ีประชุมใหญ่มากยิ่งข้ึน จนทาํให้ปัจจุบนัสมาชิกมีส่วนร่วมกบัสหกรณ์การเกษตรใน
จงัหวดัสตูลเพิ่มมากข้ีน 
 
 สวสัดิการให้สมาชิก  

 สวสัดิการเก่ียวกบัสมาชิก ปัจจุบนัสหกรณ์ไดเ้ร่ิมใหค้วามสนใจเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงบางสหกรณ์ไดมี้
การจดัตั้ งฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิก เช่น สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จาํกัด นอกจากนั้น 
สหกรณ์ยงัให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกท่ีประสบอุทกภัย และวาตะภัย โดยสหกรณ์จ่ายจากทุน
สาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ท่ีไดจ้ดัสรรจากกาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ 
 
 บทบาทขององค์กรจากภาครัฐ  

 ในการดาํเนินงานของสหกรณ์ในระยะแรก ๆ นั้น ขา้ราชการจากภาครัฐไดเ้ขา้ช่วยเหลือดูแลใน
การดาํเนินงานของสหกรณ์ เน่ืองจากคณะกรรมการดาํเนินงานยงัขาดความรู้ความสามารถในการบริหาร
การจดัการองค์กรของตนเอง จึงจาํเป็นตอ้งพึ่งพาขา้ราชการจากภาครัฐโดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีส่งเสริม
สหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่ต่อมาคณะกรรมดาํเนินการเร่ิมมีการเรียนรู้จากการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ หรือจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง จึงทาํให้คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถมากยิ่งข้ึน 
จึงทาํใหห้น่วยงานภาครัฐเร่ิมถอยห่างเพื่อใหส้หกรณ์เกิดความคล่องตวัในการบริหารงานมากยิง่ข้ึน  
 
1.4.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัสตูล 

 
 ประวตัิและความเป็นมาในการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัสตูล 

สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัสตูล ส่วนใหญ่จะดาํเนินการจดัตั้งสาํหรับผูมี้รายไดป้ระจาํ เช่น 
ขา้ราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นเป้าหมายหลกัในการดาํเนินงานจดัตั้ง ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
สตูล จาํกดั เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพยแ์ห่งแรกท่ีมีการดาํเนินการจดัตั้ง ในจงัหวดัสตูล และต่อมา
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสตูล จาํกดัและสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสตูล จาํกดั ก็มีการดาํเนินการ
จดัตั้งในระดบัต่อ โดยในระยะต่อมาระบบสหกรณ์ในจงัหวดัสตูลมีการเผยแพร่เขา้ไปสู่ในระดบัอาํเภอ 
และไดมี้การดาํเนินการจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยใ์นระดบัผูน้าํทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดแ้ก่กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้นและแพทยป์ระจาํตาํบล ซ่ึงสหกรณ์ท่ีมีการจดัตั้งในระดบัผูน้าํทอ้งถ่ินสหกรณ์แรก คือ สหกรณ์
ออมทรัพยก์าํนนัผูใ้หญ่บา้นอาํเภอควนโดน จาํกดั และสหกรณ์ไดด้าํเนินงานประสบความสาํเร็จ สามารถ
ให้การช่วยเหลือสมาชิกตามหลกัการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ จึงมีการจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
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เพิ่มเติมอีก 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพยก์าํนันผูใ้หญ่บา้นอาํเภอทุ่งหวา้ จาํกดั และสหกรณ์ออม
ทรัพยก์าํนนัผูใ้หญ่บา้นควนกาหลง จาํกดั  
 
 วตัถุประสงค์ของการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัสตูล 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ งสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสตูล  เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ใช้
กระบวนการสหกรณ์เป็นสถาบนัการในการออมทรัพย ์และเป็นแหล่งเงินทุนในการกูย้ืม ตามหลกัการท่ี
ไม่แสวงหากาํไร เน่ืองจากหลกัการจดัตั้งสหกรณ์ไม่ไดมุ่้งหวงักาํไร มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้การช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงในการดาํเนินงานใชเ้งินทุนของสหกรณ์เองในการดาํเนินกิจการ และต่อมาเม่ือมีการรับ
สมาชิกเพิ่มก็จาํเป็นจะตอ้งมีเงินทุนเพิ่มเติมจึงตอ้งมีการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก แต่สําหรับ
สหกรณ์ออมทรัพยก์าํนนัผูใ้หญ่บา้น กย็งัอาศยัเงินทุนของตนเองเป็นแหล่งเงินทุนในการดาํเนินงาน  

 
 สถานภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัสตูล 

ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ว่า การจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัสตูล การจดัตั้งจะอยู่ในหมู่ของผูท่ี้มี
รายไดป้ระจาํ ซ่ึงช่วยใหญ่จะเป็นประเภทขา้ราชการในจงัหวดัสตูล ซ่ึงไดแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสตูล 
จาํกดั หรือสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสตูล จาํกดั สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้มีความรู้ ดงันั้นในการ
บริหารการจดัการสหกรณ์ออมทรัพย ์จึงมีปัญหานอ้ยกวา่สหกรณ์การเกษตร แต่ก็ยงัมีสมาชิกของสหกรณ์
บางส่วนท่ียงัไม่เขา้ใจในระบบของสหกรณ์ ในส่วนเก่ียวกบัอุดมการณ์ของสหกรณ์ สาํหรับในส่วนของ
คณะกรรมการดาํเนินการยงัมีปัญหาในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารงาน ซ่ึงปัญหาดงักล่าวส่วนใหญ่
จะเป็นเร่ืองขอ้มูลท่ีใชใ้นการประกอบในการตดัสินใจ จึงทาํให้การตดัสินใจบางคร้ังเกิดผลกระทบกบั
สหกรณ์ในอนาคต แต่สําหรับสหกรณ์ออมทรัพยใ์นส่วนของผูน้าํทอ้งถ่ิน ยงัตอ้งอาศยัส่วนราชการคือ
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์เขา้ใหค้วามช่วยเหลือในการบริหารการจดัการและใหค้วามรู้แก่สมาชิกเก่ียวกบั
อุดมการณ์ทางสหกรณ์ 

 
 โครงสร้างพืน้ฐานและสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัสตูล 

สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัสตูลมีการดาํเนินการจดัตั้งในหมู่ขา้ราชการหลากหลาย  ดงันั้น
สถานท่ีดาํเนินงานของแต่ละสหกรณ์กข้ึ็นอยูก่บัสถานะของสหกรณ์นั้น ๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสตูล 
จาํกดั ซ่ึงมีการจดัตั้งเป็นสหกรณ์แรกในจงัหวดัสตูลและมีการดาํเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน จึงทาํใหมี้
ทุนดาํเนินงานท่ีสามารถจะสร้างอาคารสํานักงานเป็นของตนเอง และสถานท่ีตั้งของสหกรณ์ก็มีความ
สะดวกสบายสาํหรับสมาชิกมาติดต่อกบัสหกรณ์ สาํหรับสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสตูล จาํกดั และ
สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสตูล จาํกดั ยงัอาศยัสถานท่ีราชการของตน้สังกดัของสมาชิกเป็นท่ีทาํการของ
สหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสตูล จาํกดั กอ็าศยัอาคารของสาํนกังานสาธารณสุขสตูล เป็น
ท่ีทาํการของสหกรณ์ สาํหรับสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสตูล จาํกดั อาศยักองกาํกบัตาํรวจภูธรสตูล เป็น
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อาคารท่ีทาํการของสหกรณ์ ส่วนสหกรณ์กาํนนัผูใ้หญ่บา้นอาศยัท่ีทาํการปกครองของอาํเภอนั้น ๆ เป็นท่ี
ทาํการของสหกรณ์  
 สาํหรับเคร่ืองอาํนวยสะดวกท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน เช่นคอมพิวเตอร์ หรือโทรศพัท ์จะมีเฉพาะ
สหกรณ์ท่ีมีทุนดาํเนินงานมาก เช่น สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสตูล จาํกดั สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสตูล 
จาํกดัและสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสตูล จาํกดั จะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และมีโปรแกรมต่างๆ เพื่อช่วยให้
การดาํเนินงานของสหกรณ์มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน แต่สาํหรับสหกรณ์ขนาดเลก็ๆ เช่น สหกรณ์
ออมทรัพยก์าํนันผูใ้หญ่บา้นยงัตอ้งอาศยัแรงงานของเจา้หน้าท่ีในการประมวลผล เน่ืองจากมีทุนการ
ดาํเนินงานนอ้ย 
 
 การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัสตูล 

 การดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัสตูล การดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยจ์ะ
เป็นไปตามวตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัแต่ละสหกรณ์กาํหนด ซ่ึงแต่ละสหกรณ์จะมีการดาํเนินงานหลาย 
กิจกรรม ทั้งน้ี ข้ึนอยูศ่กัยภาพของแต่ละสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสตูล จาํกดั ดาํเนินงานในดา้น
การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน ให้เงินกูแ้ก่สมาชิก ออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน ให้การสงเคราะห์แก่
สมาชิก สําหรับสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสตูล จาํกัดและสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสตูล จาํกัด 
ดาํเนินกิจกรรมในดา้นการรับฝากเงินจากสมาชิกและใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก สาํหรับสหกรณ์กาํนนัผูใ้หญ่บา้น
ในอาํเภอต่างๆ มีการดาํเนินกิจกรรมเพียงบริหารเงินกูใ้หก้บัสมาชิกเท่านั้น 
 
 โครงสร้างการบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัสตูล 

 โครงสร้างการบริหารของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัสตูล จะมีรูปแบบเหมือนกบัโครงสร้าง
การบริหารของสหกรณ์การเกษตร คือสมาชิกโดยท่ีประชุมใหญ่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินเขา้มา
บริหารสหกรณ์  แต่สําหรับสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสตูล จาํกัด ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์จะกาํหนด
ระเบียบว่าดว้ยการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ ซ่ึงในเน้ือหาของระเบียบจะประกอบไปดว้ย การจดั
จาํนวนกรรมการตามหน่วยต่าง ๆ ทั้งจงัหวดัประกอบดว้ย 8 หน่วย มีการหยัง่เสียงล่วงหน้าพร้อมกนัทุก
หน่วย  แลว้นาํรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาให้ท่ีประชุมเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ สําหรับสหกรณ์ออม
ทรัพยอ่ื์นๆ ก็ดาํเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการเหมือนกบัสหกรณ์การเกษตร คือ มีการเสนอ
สมาชิกในท่ีประชุมใหญ่ จากนั้นท่ีประชุมใหญ่ก็เลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามท่ีพระราชบญัญติัสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542  กาํหนดไว ้เม่ือไดค้ณะกรรมการดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของแต่ละสหกรณ์แลว้ 
คณะกรรมการกเ็ลือกกนัเองในการตั้งกรรมการตามหนา้ท่ีต่างๆ แลว้แจง้ใหส้มาชิกทราบ 
 สาํหรับโครงสร้างขององคจ์ะเหมือนๆ กบัโครงสร้างของภาคสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงสหกรณ์ออม
ทรัพยมี์โครงสร้างดงัน้ี 
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 การดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยจ์ะทาํในรูปของคณะกรรมการดาํเนินการตดัสินใจผา่นมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการจะมีการประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ของสหกรณ์ ซ่ึงการพิจารณาของคณะกรรมการดาํเนิน
หรือมติของคณะกรรมการเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ประกาศไว ้ 
 
 สวสัดิการและผลตอบแทน 
  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสตูล จาํกดั สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสตูล จาํกดั และสหกรณ์ออมทรัพย ์ 

ตาํรวจสตูล จาํกดั จดัเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่เน่ืองจากมีทุนดาํเนินงานมาก จึงทาํให้สหกรณ์มีศกัยภาพใน
การจดัสวสัดิการต่าง ๆ ให้กบัสมาชิกสหกรณ์ ไดแ้ก่ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ค่าตอบแทนสมาชิกผู ้
เกษียณอายุขา้ราชการ เงินสงเคราะห์แก่สมาชิกผูเ้สียชีวิต สาํหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ก็มีการจดัสวสัดิการ
เพื่อเป็นขวญักาํลงัใจในการทาํงาน ซ่ึงสวสัดิการท่ีมีให้กับเจ้าหน้าท่ีประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล          
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าบาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี ฯลฯ แต่สาํหรับสหกรณ์ขนาดเลก็ สวสัดิการดงักล่าวยงั
ไม่มี เน่ืองจากปริมาณธุรกิจหรือทุนดาํเนินงานยงันอ้ย จึงทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในเร่ืองดงักล่าว  
 

ทีป่ระชุมใหญ่ 

คณะกรรมการ 

สมาชิก สมาชิก สมาชิก 

ผู้จัดการ 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ เจ้าหน้าทีบ่ัญชี เจ้าหน้าทีป่ระจํา
หน่วย 

เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
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 บทบาทสหกรณ์ออมทรัพย์ในการพฒันาท้องถ่ิน 
สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัสตูล มีการจดัตั้งโดยสมาชิกมาจากหลายอาชีพท่ีมีรายได ้เช่น กลุ่ม

ขององคค์รู องคก์รตาํรวจ องคก์รของบุคลากรดา้นสาธารณสุข และองคก์รของผูน้าํทอ้งถ่ิน ดงันั้น ในการ
พฒันาทอ้งถ่ินกจ็ะข้ึนอยูก่บัวา่จะเก่ียวขอ้งกบัองคก์รใด เช่น องคก์รของครูก็จะใหค้วามช่วยเหลือเก่ียวกบั
กิจกรรมของโรงเรียนต่าง ๆ แต่ทั้งน้ี สหกรณ์ออมทรัพยก์ไ็ม่ไดล้ะท้ิงในการท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงอนัไดแ้ก่ การตั้งแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของแต่ละสหกรณ์ จะมี
กิจกรรมท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมในทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยู่เสมอ เช่น โครงการสนับสนุน
สหกรณ์ในโรงเรียน การปลูกป่า สนบัสนุนในดา้นการกีฬา สาธารณภยั การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โครงการ
สาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้าท่วม ฯลฯ 
 
 การยอมรับของชุมชนต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวดัสตูล 

โดยทัว่ไประบบสหกรณ์เป็นองคก์รระบบปิดใหบ้ริการสมาชิกในวงจาํกดั  การใหค้วามช่วยเหลือ
กจ็ะจาํกดัเฉพาะสมาชิกเท่านั้น จึงทาํใหป้ระชาชนทัว่ไปไม่ทราบถึงระบบของสหกรณ์มากนกั โดยเฉพาะ
สหกรณ์ออมทรัพยข์ณะน้ีได้มีการนําเอาวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในองค์กรอ่ืน เช่น กองทุนหมู่บา้น แต่
กระนั้นประชาชนกย็งัไม่เขา้ใจในหลกัการอุดมการณ์จริงๆ วิถีแบบสหกรณ์จึงไม่สามารถเขา้ถึงประชาชน
ได ้แต่ถา้หากหน่วยงานของรัฐมีการประชาสัมพนัธ์ถึงรูปแบบการดาํเนินงานให้ประชาชนไดเ้ขา้ใจถึง
ระบบของสหกรณ์ออมทรัพยใ์ห้ประชาชนไดรั้บทราบ จะทาํให้ประชาชนสามารถนาํวิธีการดงักล่าวไป
ประยกุตใ์ชก้บัระบบท่ีเป็นอยู ่ทาํใหอ้งคก์รนั้นๆ มีการบริหารการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
1.4.3 สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวดัสตูล 
 
 ประวตัิความเป็นมาในการก่อตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวดัสตูล 

              สหกรณ์กองทุนสวนยางในจงัหวดัสตูล ไดมี้การจดัตั้งเป็นรูปแบบของสหกรณ์ขนาดเลก็ โดยได้
มีการจดัตั้งปี พ.ศ. 2537 ซ่ึงเป็นการจดัตั้งตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น เพื่อวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ข
ปัญหาราคายางพาราของเกษตรกร ซ่ึงในปี  พ.ศ. 2537  มีการจดัตั้ง 7 สหกรณ์  ในการดาํเนินงานจดัตั้งมี
สองหน่วยเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่สาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง มีหนา้ท่ีในการหาพื้นท่ี
และจดัหาคนพร้อมกบัสร้างโรงรมยางพารา โดยหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกให้ครอบคลุมทั้งจงัหวดัและ
พื้นท่ีดาํเนินงานระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตรจากจุดตั้งโรงงาน สาํหรับสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล      
มีหน้าท่ีในการจัดตั้ งเป็นสหกรณ์ ให้ความรู้กับเกษตรกรท่ีปลูกยางพาราในเร่ืองเก่ียวกับหลักการ 
อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ พร้อมกบัแนะนาํในการบริหารการจดัการองคก์ร เพื่อให้การบริหารของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และไดมี้การการจดัตั้งเพิ่มเติมอีกในปี พ.ศ. 2538  อีก 12 
สหกรณ์ สาํหรับวิธีการจดัตั้งสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2538 มีรูปแบบการจดัตั้งเหมือนกบัการจดัตั้งในปี พ.ศ. 
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2537 ซ่ึงการดาํเนินงานของสหกรณ์ในช่วงสามปีแรก สหกรณ์กองทุนสวนยางจะประสบปัญหามาก บาง
สหกรณ์เกิดปัญหาขาดทุน เน่ืองจากการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการยงัขาดประสบการณ์ใน
การทาํยางรมควนั แต่ในปีถดัมารัฐบาลเขา้แทรกแซงราคายางพารา จึงทาํใหส้หกรณ์กองทุนสวนยางเร่ิมมี
การบริหารการจดัการดีข้ึน จนถึงในปัจจุบนัมีการดาํเนินงานหลายกิจกรรม นอกจากการแปรรูปนํ้ ายาง
จากสมาชิกเป็นยางแผน่รมควนัอยา่งเดียว ปัจจุบนัมีการส่งขายนํ้ายางดิบ และมีการจาํหน่ายปัจจยัการผลิต 
เช่น ปุ๋ย หรือขา้วสารเพิ่มเติม จึงทาํใหก้ารดาํเนินงานสหกรณ์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ข้ึน  
 
 วตัถุประสงค์ในการก่อตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวดัสตูล 

 การก่อตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยางในจงัหวดัสตูลมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ีคือ 
1.  เพื่อใหส้ถาบนัเกษตรกรคือสหกรณ์ เป็นองคก์รในการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราใน 

ดา้นราคา ในการสร้างอาํนาจในการต่อรองกบัพอ่คา้คนกลางซ่ึงไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยการรวมกนัขาย 
2.  เพื่อปรับปรุงคุณภาพยางแผน่ใหไ้ดม้าตรฐานเป็นท่ีตอ้งการของตลาด  โดยสหกรณ์รับซ้ือ 

นํ้ายางสดจากสมาชิก  แลว้นาํมาแปรรูปเป็นยางแผน่รมควนั หรือเป็นยางแผน่ดิบตามความตอ้งการ  ของ
ตลาดในขณะนั้น   
 
 สถานภาพของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวดัสตูล 

 สหกรณ์กองทุนสวนยางในจงัหวดัสตูลเร่ิมมีก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2537 – 2538 ซ่ึงมีทั้งหมด 19 
สหกรณ์ ในการจดัตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยางมีการทาํงานแบบบูรณาการระหว่าง 3 หน่วยงานใน
กระทรวงเกษตร คือ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางและสาํนกังาน
ตรวจบญัชีสหกรณ์ ซ่ึงสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางมีหน้าท่ีในการหาพ้ืนท่ีในการจดัตั้ง
สหกรณ์ โดยบริเวณจุดจดัตั้งสหกรณ์สามารถครอบคลุมพื้นท่ีทาํกินของสมาชิกไม่เกิน 5 กม. สาํหรับใน
การจดัตั้งสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัเป็นผูด้าํเนินการจดัตั้งทั้งหมด ซ่ึงในการจดัตั้งช่วงแรกๆ 
คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์กองทุนสวนยางยงัไม่เขา้ใจในการหลกัการ อุดมการณ์และวิธีการ
สหกรณ์ และหลกัในการบริหารงานขององคก์ร ดงันั้น ในการบริหารงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางใน
ระยะแรกยงัตอ้งอาศยัหน่วยราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 3 หน่วยงานเป็นพี่เล้ียงและคอย
ให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ ซ่ึงในการทาํธุรกิจในช่วงแรก สหกรณ์ยงัดาํเนินงาน
โดยการรวบรวมนํ้ายางสดจากสมาชิกแลว้นาํมาแปรรูปเป็นยางแผน่รมควนัและออกจาํหน่ายใหก้บัพ่อคน
กลาง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นตลาดในอาํเภอหาดใหญ่ แต่ในปัจจุบนัสหกรณ์มีการทาํธุรกิจอยู่หลายอย่าง 
นอกจากยางแผน่รมควนัแลว้ สหกรณ์กองทุนสวนยางยงัมีการจาํหน่ายนํ้ ายางสดหรือทาํยางแผน่ดิบ ทั้งน้ี 
ในการบริการดงักล่าว ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของตลาดในขณะนั้น  
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 โครงสร้างพืน้ฐานและสภาแวดล้อมของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวดัสตูล 
              การไดม้าซ่ึงท่ีตั้งของสหกรณ์กองทุนสวนยางสามารถจาํแนกการไดม้าถึงท่ีตั้งของสหกรณ์ โดย
สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 
 1. ไดม้าจากการบริจาคของสมาชิกสหกรณ์ในพื้นท่ี โดยมีเง่ือนไขวา่ใหส้หกรณ์ไดใ้ชท่ี้ดินจนกวา่
สหกรณ์ไม่ประสงคท่ี์จะตอ้งใชท่ี้ดินอีกต่อไป  เช่น  สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัยางทอง จาํกดั 
 2. ไดม้าจากการอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินในท่ีดินสาธารณะประโยชน์  เช่น สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ควนโพธ์ิ จาํกดั 

3. สหกรณ์จดัซ้ือท่ีดินเป็นของตนเอง เช่น สหกรณ์กองทุนสวยยางวงัใหม่พฒันา จาํกดั 
 การก่อสร้างอาคารสํานักงานของสหกรณ์ พร้อมกบัอุปกรณ์ต่างๆ ในการดาํเนินงานไดรั้บเงิน
อุดหนุนจากทางราชการโดยผา่นทางสาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง เป็นผูด้าํเนินการก่อสร้าง
และเตรียมอุปกรณ์ให้ เม่ือดาํเนินการเสร็จทางสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางก็จะให้
คณะกรรมการดาํเนินการของแต่ละสหกรณ์ทาํหนงัสือขอยมืใชอ้าคารพร้อมกบัอุปกรณ์ทุกอยา่ง เป็นแบบ
ปีต่อปี  ซ่ึงอุปกรณ์บางอย่างท่ีทางสหกรณ์ได้ยืมใช้กรณีเกิดความเสียหายหรือทรุดโทรม  ทาง
คณะกรรมการดาํเนินของสหกรณ์จะตอ้งมีการซ่อมแซมใหพ้ร้อมท่ีจะใชง้านได ้เพื่อท่ีจะทาํใหข้บวนการ
ในการผลิตของสหกรณ์ไม่หยดุชะงกั สาํหรับปัจจุบนัไดมี้บางสหกรณ์ไดน้าํเอาคอมพิวเตอร์มาใชง้านใน
การสํานักงานในการเก็บสต๊อกยาง และการลงบญัชี โดยในรูปของโปรแกรมสําเร็จรูป เช่น สหกรณ์
กองทุนสวนยางนิคมพฒันา 1 และสหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ 2 นอกจากนั้น บางสหกรณ์มีการ
พฒันาในรูปแบบท่ีสูงมากข้ึนไปอีกระดับคือ มีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อดูราคายางพาราและดู
แนวโนม้ของการข้ึนลงของยางพารา ซ่ึงไดแ้ก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหม่พฒันา จาํกดั 
 
 สถานภาพของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวดัสตูล 

ดังท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ว่า หลกัในการจัดตั้ งสหกรณ์กองทุนสวนยางนั้น คือ ทอ้งท่ีในการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์จะตอ้งไม่ไกลจากพื้นท่ีทาํกินของสมาชิกระยะทาง 5 กม. ดงันั้น สมาชิกส่วนใหญ่
มีพื้นท่ีกรีดยางพาราใกล้ๆ  กับสถานท่ีตั้ งของสหกรณ์ เพื่อสะดวกในการนํานํ้ ายางมาจาํหน่ายให้กับ
สหกรณ์  และจาํนวนสมาชิกของสมาชิกแต่ละสหกรณ์จะมีจาํนวนไม่มาก เฉล่ียสหกรณ์ละ 133 คน
เน่ืองจากขอ้จาํกดัของสหกรณ์ ท่ีไม่สามารถรับสมาชิกในปริมาณมากๆได ้แต่อยา่งไรกต็ามการดาํเนินงาน
ของสหกรณ์กองทุนสวนยางจะเอาความตอ้งการของสมาชิกเป็นหลกั เม่ือสหกรณ์มีปัญหาคณะกรรมการ
สามารถเรียกประชุมใหญ่วิสามญัเพื่อหาวิธีปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาของสหกรณ์ จึงทาํใหก้ารดาํเนินงาน
ของสหกรณ์สามารถตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกไดเ้กือบครบทุกเร่ือง และการดาํเนินงานข้ึนอยู่
กับการตัดสินใจของสมาชิกเป็นหลัก  จึงทําให้สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสตูล  มีความ
เจริญกา้วหนา้มาตลอด 
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 การบริหารการจัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวดัสตูล 
 การบริหารการจัดการของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวดัสตูล มีรูปแบบในการบริหาร
เหมือนกบัสหกรณ์ทัว่ ๆ คือ ท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกเลือกคณะกรรมการเขา้มาบริหารงาน แต่จาํนวน
ของคณะกรรมการดาํเนินจะแตกต่างกบัสหกรณ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงสัดส่วนจะอยูใ่นระหว่าง 5 – 9  ทั้งน้ี 
แล้วแต่ขอ้บังคับของสหกรณ์นั้ น ๆ จะกาํหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการได้ก่ีคน และ
คณะกรรมการก็อยูใ่นวาระ 2 ปี แต่จะเป็นกรรมการติดต่อกนัไม่เกิน 2 วาระ ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการ 
มีการประชุมกรรมการกนัทุกเดือนเพื่อนาํผลการดาํเนินงานมาช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบและนาํปัญหา
อุปสรรคมาดาํเนินการแกไ้ขท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ซ่ึงในการบริหารงานของคณะกรรมการ
จะใชแ้ผนงานประจาํปีท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่เป็นแนวทางในการปฏิบติั จึงทาํให้สหกรณ์
กองทุนสวนยางในจงัหวดัสตูลไม่มีแผนการดาํเนินงานในระยะปานกลาง แต่ก็มีบางสหกรณ์ไดมี้การ
จดัทาํแผนงานในระยะปานกลาง เน่ืองจากสหกรณ์เขา้ร่วมโครงการการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์กบักรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ซ่ึงไดแ้ก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหม่พฒันา จาํกดั 

ในการบริหารการจดัการของสหกรณ์ในปัจจุบนั สหกรณ์จะตอ้งมีแข่งขนักบัพ่อคา้ทอ้งถ่ินท่ีมา
แยง่ตลาดนํ้ ายางในแดนดาํเนินงานของสหกรณ์ ซ่ึงในอดีตส่วนเหล่ือมของปริมาณนํ้ ายางสดในตลาดจะ
ตกอยูก่บัสหกรณ์เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เม่ือมีพ่อคา้ในทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน จึงทาํให้การแข่งขนัมีมากยิง่ข้ึน 
จึงทาํให้คณะกรรมการดาํเนินงานจะตอ้งมีการเรียนรู้ในเร่ืองเก่ียวกับตลาดมีมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น 
คณะกรรมการดาํเนินการจะตอ้งมีการบริหารการจดัการของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถ
แข่งขนัในตลาดได ้ซ่ึงสหกรณ์กองทุนสวนยางไดมี้การปรับตวัและมีการเกาะกลุ่มในกระบวนการเรียนรู้ 
จึงทาํใหส้หกรณ์กองทุนสวนยางในจงัหวดัสตูลประสบความสาํเร็จเสียเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมีการดาํเนินงาน
มีกาํไรจากการดาํเนินธุรกิจหลายสหกรณ์ 
 
 สถานะทางการเงินของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวดัสตูล  

ส่วนใหญ่ยงัมีทุนในการดาํเนินงานไม่เพียงพอต่อการดาํเนินงาน สหกรณ์ยงัตอ้งอาศยัเงินกูจ้าก
หน่วยราชการ ไดแ้ก่ เงินกูก้องทุนพฒันาสหกรณ์เขา้ไปเสริมสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ แต่ก็มี
บางสหกรณ์ท่ีมีเงินทุนเพียงพอหรือเหลือจ่ายท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือสหกรณ์อ่ืนไดอี้ก เช่น สหกรณ์
กองทุนสวนยางนิคมพฒันา 1 แต่แนวโนม้ในการดาํเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจงัหวดัสตูลมี
ทิศทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงดูไดจ้ากฐานะทางการเงินเม่ือปี บญัชีส้ินสุด 31 มีนาคม 2548 สหกรณ์กองทุนสวนยาง
ในจงัหวดัสตูล มีทุนดาํเนินงานรวมกนัเป็นเงินจาํนวน 23.5 ลา้นบาท มีหน้ีสินทั้งหมด  5.7 ลา้นบาท และ
มีทุนของตนเองอยูจ่าํนวน 17.8 ลา้นบาท  
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 สวสัดิการของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวดัสตูล 
สวสัดิการจะเป็นในรูปของเงินปันผลท่ีสมาชิกนาํเงินมาลงทุนในสหกรณ์ และเป็นเฉล่ียคืนตาม

ส่วนธุรกิจของสมาชิกท่ีส่งนํ้ ายางให้กับสหกรณ์ นอกจากนั้ นจะมีในรูปของสวสัดิการอ่ืนอีก เช่น 
สวสัดิการในเร่ืองของค่ารักษาพยาบาล และสวสัดิการท่ีเก่ียวกบัเงินช่วยเหลือศพสมาชิก ในปัจจุบนัมี
สหกรณ์กองทุนสวนยางจาํนวนไม่ก่ีแห่งท่ีมีสวสัดิการเหล่าน้ี  เช่น สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหม่พฒันา 
จาํกดั และสหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมพฒันา 1 จาํกดั เป็นตน้  ดว้ยเหตุท่ีสหกรณ์กองทุนสวนยางส่วน
ใหญ่ไม่มีสวสัดิการดงักล่าว อาจจะเป็นสาเหตุอีกประการหน่ึงในการขาดแรงจูงใจให้กบัสมาชิกในการ
ขายนํ้ายางใหก้บัสหกรณ์ 
  
 สภาพทางสังคมของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวดัสตูล 

 กิจกรรมของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจงัหวดัสตูลจะเนน้ไปในดา้นการช่วยเหลือดา้นรายได้
ให้กบัสมาชิกสหกรณ์เป็นหลกั กิจกรรมท่ีส่งผลเกิดมูลค่าเพิ่มสู่สมาชิก เช่น การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ให้กบัสมาชิกของสหกรณ์ หรือการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตนั้นสหกรณ์ยงัดาํเนินการน้อยมาก  หรือ
สหกรณ์ส่วนใหญ่ยงัไม่ดาํเนินการ สาํหรับการให้ความช่วยเหลือในดา้นของสังคมโดยรวม เช่น งานบุญ
ของวดัหรือมสัยดิต่างๆ หรืองานกิจกรรมของเด็กนกัเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายในแดนดาํเนินงาน
ของสหกรณ์ หรือการมอบทุนการศึกษาใหก้บัเด็กนกัเรียนในโรงเรียนดงักล่าวดว้ย  โดยแต่ละสหกรณ์จะ
มีสวสัดิการสังคมเหล่าน้ีแตกต่างกนัสุดแลว้แต่ฐานะทางการเงินของแต่ละสหกรณ์ แต่โดยขอ้สรุปแลว้ 
สวสัดิการท่ีเก่ียวกบัทางสงัคมยงัอยูใ่นจาํกดัและมีจาํนวนนอ้ย 
 
 วฒันธรรมของสหกรณ์กองทุนสวนยางและพฤติกรรม 

สมาชิกสหกรณ์เป็นคนในพื้นท่ีเดียวกบัสหกรณ์ ทาํให้สมาชิกมีความคุน้เคยกบัสหกรณ์  ถึงแม้
สมาชิกบางส่วนจะไม่เขา้ใจในวตัถุประสงค์ของสหกรณ์อย่างอย่างแทจ้ริง แต่ก็ยงัมีความสามคัคีกัน
ระหว่างหมู่สมาชิกด้วยกัน อย่างไรก็ดีสมาชิกส่วนใหญ่คิดว่า กรรมการเป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบต่อ
สหกรณ์โดยตรง  สามชิกไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสําเร็จของสหกรณ์  สมาชิกจึงมาใชบ้ริการโดย
ปราศจากศรัทธาต่อสหกรณ์ 
 กรรมการมีโอกาสท่ีจะไดไ้ปดูงานหรือเขา้ประชุมสัมมนา หรือมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นจาก
กลุ่มต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการรับนโยบายต่างๆ จึงทาํใหค้ณะกรรมการไดรั้บการเรียนรู้  และ
พฒันาทั้งดา้นการบริหารจดัการและการปรับปรุงเพิ่มผลผลิต  ส่วนสมาชิกมีโอกาสเรียนรู้ส่ิงต่างๆ นอ้ย
มาก 
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1.5  ศึกษาสภาพทัว่ไปขององค์กรตัวอย่าง 

 
 สาํหรับการศึกษาสภาพทัว่ไปขององคก์รประชาชนในจงัหวดัสตูล ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการ
คดัเลือกองคก์รตวัอยา่ง 2 องคก์ร ซ่ึงเป็นตวัอยา่งขององคก์รท่ีมีการทาํธุรกรรมเช่ือมโยงเครือข่าย ไดแ้ก่  
1.) สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหม่พฒันา จาํกดั  2.) ธนาคารชุมชน หมู่บา้นผงั13  โดยไดน้าํเสนอความ
เป็นมาขององค์กร  การดาํเนินธุรกิจ รูปแบบการบริหารงาน  จุดอ่อน จุดแข็ง ลกัษณะการเช่ือมโยง
เครือข่าย   และในหัวขอ้อ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการกาํหนดรูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์ร
ประชาชน  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
1.5.1  สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหม่พฒันา จํากดั 

 
   ประวตัิความเป็นมาขององค์กรประชาชนและเงื่อนไขทีสํ่าคญัทีมี่ผลกระทบต่อการปรับตัว   

หรือการตัดสินใจทาํธุรกรรมขององค์กร 
สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหม่พฒันา จาํกดั  ก่อตั้ง

โดยสมาชิกกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยาง  และได้จด
ทะเบียนในปี  พ .ศ .2539  เ ร่ิมดํา เนินงานในปี  2540  
สหกรณ์มีพื้นท่ี 4 ไร่ แรกเร่ิมสหกรณ์มีสมาชิก 43 คน  
จนถึงปัจจุบนัสหกรณ์มีสมาชิก 165 คน  และสมาชิกตอ้งมี
พื้นท่ีสวนยางอยู่ในอาํเภอละงู  หรืออาํเภอใกล้เคียงท่ี
สามารถนาํนํ้ายางมาส่งได ้

 
   การดําเนินธุรกจิ 

ธุรกิจเร่ิมแรก  สหกรณ์จะรับนํ้ายางจากสมาชิกเพียง
อยา่งเดียว  ซ่ึงมีสมาชิก  43 คน  แต่จะมีสมาชิกประมาณ 30 
กว่าคน  ท่ีส่งนํ้ ายางให้แก่สหกรณ์  ในช่วงหลงัมีสมาชิกมา
ส่งนํ้ ายางมากข้ึน  โดยการสอบถามสมาชิกเก่าๆ แลว้นาํไป
เปรียบเทียบกับพ่อค้า  และเห็นว่าท่ีน่ีให้ความยุติธรรม
มากกวา่  สมาชิกจึงหนัมาส่งนํ้ายางกบัสหกรณ์มากข้ึน 
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ในปี พ.ศ. 2547 สหกรณ์ไดเ้ร่ิมการดาํเนินการเช่ือมโยงกลุ่มนํ้ ายาง จากการริเร่ิมของคณะกรรมการ
ชุดท่ีแลว้ และคณะกรรมการชุดปัจจุบนัเป็นผูด้าํเนินการ  โดยมีรูปแบบในการเช่ือมโยงกลุ่มนํ้ ายางกบั

สหกรณ์ ในลกัษณะท่ีใหช้าวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีใกล้ๆ  กบักลุ่มนํ้ายางยอ่ย 
จะส่งนํ้ ายางให้แก่กลุ่ม  แล้วทางกลุ่มก็นํานํ้ ายางท่ีรวบรวมได้มาส่งท่ี
สหกรณ์ ตามลาํดบั  ซ่ึงกลุ่มนํ้ ายางท่ีจะมาเช่ือมโยงจะตอ้งมาเป็นสมาชิก
สมทบ   โดยประธานหรือมติกรรมการภายในกลุ่มมอบหมายให้ตวัแทน
กลุ่มมาลงหุน้  เป็นเหมือนสมาชิกคนหน่ึง  แต่เป็นเพียงสมาชิกสมทบ  ไม่มี
สิทธิในการเป็นกรรมการ  และไม่มีสิทธิในการเลือกประธาน  และในปีน้ี
สหกรณ์เปิดรับสมาชิกเพิ่มข้ึนอีก 100 คน รวมกบัในขณะน้ีรับซ้ือนํ้ ายางจาก
กลุ่มต่างๆอีกเป็นจาํนวนมาก  จนนํ้ ายางส่งไม่หมด  สหกรณ์จึงไดเ้ปิดบ่อนํ้ า

ยางใหม่ซ่ึงสามารถเก็บนํ้ ายางได ้40 ตนั และเก็บไวไ้ดน้าน 3 วนั  เพื่อรองรับปริมาณนํ้ ายางท่ีจะเพ่ิมข้ึนใน
อนาคต     
 
    รูปแบบการบริหารงาน 

 การบริหารงานในสหกรณ์มีลูกจา้งประจาํ  ฝ่ายDRC  ฝ่าย
บญัชี  ผูจ้ ัดการ  ประธาน  และมีลูกจ้างรายวนั  เช่น  ผูรั้บเหมา
รมควนั  สหกรณ์จะเปิดทาํการทุกวนั   

ผู ้จัดการคนปัจจุบันดําเนินงานมา  2 ปี   และเคยเป็น
กรรมการมาตั้งแต่ยคุแรกของการก่อตั้งสหกรณ์  ซ่ึงก่อนหนา้น้ียงั
ไม่มีผูจ้ ัดการ  กรรมการทํางานกันเอง  เม่ือมีธุรกิจมากข้ึนจึง

จาํเป็นตอ้งมีผูจ้ดัการ  โดยผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีดา้นการเงินและบญัชีของสหกรณ์ 
ปัญหาในการบริหารงาน  กรรมการบางส่วนเขา้มาโดยไม่มีความศรัทธา  ไม่ทาํงานแต่จะ

ตรวจสอบ  จบัผิด  ซ่ึงการทาํงานในบางคร้ังอาจเกิดความผดิพลาด  กรรมการบางคนนาํเร่ืองไปขยายความ
ให้ชาวบา้นและสมาชิกฟังทาํให้เป็นเร่ืองใหญ่  สมาชิกหรือชาวบา้นบางส่วนเช่ือ  ทาํให้เกิดผลกระทบ
กลบัมายงัสหกรณ์  กรรมการตอ้งไปช้ีแจง  หาขอ้มูล  เรียกประชุม  ถา้มีเร่ืองด่วนจาํเป็นจะตอ้งเรียกประชุม
สมาชิกเรียกว่า ประชุมวิสามญั  โดยปกติจะมีการประชุมระหว่างปี  แต่สมาชิกมาประชุมกนัเพียงบางส่วน  
กรรมการจึงแก้ปัญหาโดยการคุยทาํความเขา้ใจกบัสมาชิกเป็นรายบุคคล  ซ่ึงจะเขา้ใจมากกว่า  วิธีการ
แกปั้ญหาโดยการให้แต่ละหมู่บา้นมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน  ถา้มีปัญหาอะไรสามารถให้กรรมการไป
พดูคุยได ้ สวสัดิการท่ีสหกรณ์มีใหแ้ก่สมาชิก  ค่ารักษาพยาบาล  และเงินช่วยเหลือเบ้ืองตน้ในการฌาปนกิจ 
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  จุดแข็งขององค์กร 
 1.  สมาชิกมีความศรัทธา  และสหกรณ์มีความมัน่คง
ทางการเงิน  สมาชิกมาส่งนํ้ายางกบัสหกรณ์เกิน 80 %   

2.  คณะกรรมการ มีการทาํงานร่วมกนั โปร่งใส   
ตรวจสอบได ้ 

3.  สหกรณ์มีการรับซ้ือผลผลิตหลากหลายเพิ่มข้ึน  ทาํ
ให้สมาชิกสามารถนาํผลผลิตท่ีแปรรูป  เช่น  ยางแผ่นมาขาย
กบัสหกรณ์ได ้

 
  จุดอ่อนขององค์กร 

1.  กรรมการบางส่วนไม่มีความรู้ความเขา้ใจใน
ระบบการทาํงาน  และไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้  

2.  กรรมการบางท่านไม่เขา้ใจในบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง  แทนท่ีจะช่วยกนับริหารงาน  ช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริงจากการดาํเนินงานแก่สมาชิก  กลบัทาํตวัเป็น
ปรปักษ์กบัคณะกรรมการฝ่ายท่ีตั้งใจทาํงาน  ดว้ยการ
สร้างภาพ  จอ้งจบัผดิ  และตาํหนิผูอ่ื้น 

3.  โรงรมควนัมีขนาดความจุนอ้ยเกินไป  ไม่สามารถรองรับความตอ้งการของสมาชิก 
 
  เหตุการณ์/กระแสภายนอกมีผลอะไรบ้าง 

กระแสจากพอ่คา้คนกลาง  ราคายางแผน่ท่ีสหกรณ์และพอ่คา้รับซ้ือ  เช่น  ราคายางท่ีสหกรณ์รับซ้ือ 
61.50 บาท  พอ่คา้รับซ้ือ 62 บาท  เม่ือสมาชิกไปขายใหก้บัพอ่คา้  แต่ในความเป็นจริงแลว้ไม่มีใครขายไดใ้น
ราคา 62 บาท เพราะวา่เปอร์เซ็นตน์ํ้ ายางไม่ถึง   
 
  บทบาทขององค์กรในการพฒันาท้องถ่ิน 
 บทบาทในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 -  ทุนทางการกีฬา  เช่น  เส้ือยดื 
 -  ทุนนกัเรียนเรียนดีแต่ยากจน 
 -  ทุนอาหารกลางวนัเดก็นกัเรียน 
 -  สนบัสนุนทุนใหแ้ก่สุเหร่า 
 -  ทาํบุญใหก้บัวดัในวนัสาํคญัต่างๆ 
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  บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนองค์กร 
 ภาครัฐมี 3 หน่วยงานหลกัในการให้การสนับสนุนองคก์ร  ไดแ้ก่  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรม
ตรวจสอบบญัชี  สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง  ซ่ึงหน่วยงานของภาครัฐจะใหก้ารดูแลในเร่ืองการ
อบรม เช่น  ไปดูการดาํเนินงานของสหกรณ์ท่ีมีแผนงาน  มีการฝึกอบรมดา้นบญัชีให้แก่คณะกรรมการ  
ภาครัฐจะใหก้ารสนบัสนุน  และช่วยเหลือในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ 
 
  รูปแบบการเช่ือมโยงในปัจจุบัน 

1.  การเช่ือมโยงของสหกรณ์กองทุนสวนยางในปัจจุบนัสหกรณ์มีการเช่ือมโยงเฉพาะกลุ่มท่ีทาํ
นํ้ ายางเพียงอย่างเดียว  ไม่ไดเ้ช่ือมกบักลุ่มท่ีทาํยางแผ่น  เพราะอุปกรณ์ในการทาํยางแผ่นรมควนัมีไม่

เพียงพอ  ในการรวบรวมนํ้ ายาง  ขณะน้ีทั้ งจังหวดั
สหกรณ์ต่างๆ สามารถรวบรวมนํ้ายาง  ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มทาํนํ้ายาง  ในส่วนของสหกรณ์กองทุนสวนยางวงั
ใหม่พฒันา จาํกดั จะรวบรวมนํ้ ายางจากกลุ่มทาํนํ้ ายาง
ในเขตพื้นท่ีอาํเภอละงู  อาํเภอทุ่งหวา้  และก่ิงอาํเภอ
มะนงั  หลงัจากนั้นจะนาํไปรวมกนัท่ีกลุ่มท่าแพ  แลว้
จึงนําไปส่งขายบริษัท  การรวบรวมนํ้ ายางปริมาณ

มากๆ และสามารถต่อรองราคาได ้ ปัจจุบนัน้ีกลุ่มท่าแพรวบรวมนํ้ายางสดไดป้ระมาณ 100 ตนัต่อวนั 
2.  การตั้งศูนยก์ลางตลาดรวบรวมยางรมควนั  สหกรณ์กองทุนสวนยางจาํนวน 18 สหกรณ์  ได้

ร่วมกันจัดตั้ งศูนยก์ลางตลาดรวบรวมยางรมควนัท่ีสหกรณ์กองทุนสวนยางควนโพธ์ิ  เร่ิมเปิดวนัท่ี 9 
พฤศจิกายน 2548  ศูนยฯ์จะทาํการรวบรวมยางแผน่รมควนัทุกวนั  และมีพนกังานคดัแยกยาง  เลือกคุณภาพ
ของยาง  โดยทั้ง 18 สหกรณ์จะส่งยางหรือแจง้นํ้ าหนักมายงัตลาด และทางตลาดแจง้นํ้ าหนักไปยงัตลาด
กลางหาดใหญ่  ก่อนการเปิดประมูล  ถา้บริษทัใดประมูลได ้ ก็จะแจง้ราคามาทางจงัหวดัสตูล  บริษทัจะมา
รับยางเอง  ซ่ึงช่วยลดเร่ืองค่าใชจ่้าย  ทางบริษทัจะคิดราคาค่าบรรทุกรวมไวแ้ลว้  คณะกรรมการศูนยฯ์มี
จาํนวน 9 คน  คดัเลือกมาจากผูแ้ทนสหกรณ์สมาชิก 18 
แห่ง 

3.  ชมรมสหกรณ์จงัหวดัสตูล  จะมีการประชุม
กนัทุกเดือน  โดยสหกรณ์ทุกประเภท  ประชุมร่วมกนัท่ี
สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จาํกดั  ในวนัพุธท่ี 3 ของทุกๆ
เดือน  แต่ยงัไม่มีกิจกรรมการการเช่ือมโยงเครือข่าย  มี
เพียงกิจกรรมวนัสาํคญัท่ีทาํร่วมกนั 
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  ความต้องการเช่ือมโยงเครือข่ายในอนาคต 
 1.  ทางสหกรณ์มีความตอ้งการเช่ือมโยงดา้นเงินทุน  เพื่อนาํเงินมาหมุนเวียนในการดาํเนินงาน   

2.  ความตอ้งการเช่ือมโยงเครือข่ายในเร่ืองปุ๋ย  ซ่ึงก่อนหนา้น้ีทางชุมนุมสหกรณ์ไดเ้ป็นศูนยก์ลาง
ในการจาํหน่ายปุ๋ยให้แก่เครือข่าย  แต่ท่ีชุมนุมฯไม่มีโกดงัสาํหรับเก็บปุ๋ย  สหกรณ์ต่างๆจะสั่งซ้ือปุ๋ยผา่น
ชุมนุมฯ  และรับปุ๋ยท่ีโกดงัของบริษทั  แต่ปุ๋ยท่ีไดม้าเป็นปุ๋ยท่ีไม่มีคุณภาพและไม่มียีห่อ้  เครือข่ายสหกรณ์
จึงไดร่้วมกนัลงลายมือช่ือเพื่อใหย้กเลิกผลิตและขาย   

3.  นอกจากน้ีสหกรณ์ยงัมีความตอ้งการเช่ือมโยงเครือข่ายโดยการสั่งซ้ือขา้วสารร่วมกนั  แต่
ในขณะน้ีสหกรณ์ยงัไม่สามารถหาแหล่งผลิตขา้วสารเพื่อท่ีจะเช่ือมโยงเครือข่ายได ้
 
  ปัญหาและอุปสรรคในการเช่ือมโยงเครือข่าย 
 1.  ในปัจจุบนัน้ีปริมาณยางรมควนัในจงัหวดัสตูลมีจาํนวนลดลง  เพราะสหกรณ์ส่วนหน่ึงไดส่้ง
ยางรมควนัไปยงับริษทัท่ีอาํเภอควนกาหลงประมาณ 61% ของจาํนวนยางรมควนัทั้งหมด  ทาํใหท้างบริษทั
ไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ไปประมูลยงัตลาดกลาง  เพราะมียางเพียงพอและบริษทัก็ไม่จาํเป็นท่ีจะไปแข่งขนักบั
บริษทัอ่ืน  ขณะน้ีราคายางท่ีตลาดกลางหาดใหญ่จึงตํ่ากว่า
ความเป็นจริง  เพราะมีจาํนวนยางเขา้มาขายยงัตลาดกลาง
นอ้ย  ทาํใหไ้ม่เกิดการแข่งขนักนัในการประมูล  ซ่ึงในความ
เป็นจริงแล้วตลาดกลางจะเป็นแหล่งรวบรวมยาง  และ
บริษทัตอ้งแข่งขนักันประมูลราคา  แต่เม่ือจาํนวนยางใน
ตลาดกลางน้อย  ในอนาคตพ่อคา้อาจจะกาํหนดราคาเอง  
ทางสหกรณ์และตลาดกลางจะไม่มีอาํนาจในการต่อรอง
ราคา 
 2.  ปัญหาอีกประการหน่ึงก็คือ  ก่อนหนา้น้ีทางชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจงัหวดัสตูล จาํกดั
ไดท้าํการเช่ือมโยงเครือข่ายโดยจะรวบรวมยางส่งไปยงับริษทั  โดยสหกรณ์ต่างๆ ตอ้งทาํการส่งยางไปยงั
บริษทัเองในนามของชุมนุมฯ  และทางชุมนุมฯเรียกเก็บค่าดาํเนินการจากสหกรณ์  ทั้งๆท่ีควรเรียกเก็บ
จากบริษทั  ซ่ึงก่อนท่ีจะมาส่งยางแผน่รมควนัร่วมกบัชุมนุมฯนั้น ทางสหกรณ์ฯกไ็ดท้าํธุรกิจร่วมกบับริษทั
น้ีมาก่อน  ทาํให้ทราบถึงระบบการทาํงานเป็นอย่างดี  และสหกรณ์ก็ไม่ตอ้งเสียค่าดาํเนินการ  จึงทาํให้
สหกรณ์ฯไม่มีความไวว้างใจในการดาํเนินงานของเครือข่าย   
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  ปัจจัยทีท่าํให้การเช่ือมโยงเครือข่ายประสบความสําเร็จ 
 1.  ตอ้งมีการประชุมร่วมกนับ่อยๆ เพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  แนวคิด และทราบการดาํเนินงานของแต่ละองคก์ร  ทาํ
ใหรู้้ความเป็นไปของกนัและกนั  เพราะสหกรณ์จะมีรูปแบบการ
ดําเนินงานต่างกับกลุ่มท่ีไม่จดทะเบียน   ทางสหกรณ์จะมี
ระเบียบขอ้บงัคบัเยอะกวา่   

2.  ปัจจยัเก่ียวกบัสินคา้ท่ีซ้ือร่วมกนั นัน่คือ  สินคา้ตอ้งมีมาตรฐานและราคาเหมาะสม  และการ
จ่ายเงินควรเป็นแบบเครดิต  
 3.  องคก์รท่ีร่วมเครือข่ายจะตอ้งรักษาเครดิตดา้นการเงิน 
 4.  เครือข่ายจะตอ้งจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม 
 
1.5.2 ธนาคารชุมชน (Community Bank)  ตําบลนิคมพฒันา  กิง่อาํเภอมะนัง  จังหวดัสตูล 
 

 ประวตัิความเป็นมา (หรือวิวฒันาการ) ขององค์กรประชาชนและเงื่อนไขทีสํ่าคญัทีมี่ผลกระทบ
ต่อการปรับตัว  หรือการตัดสินใจทาํธุรกรรมขององค์กร 
สาเหตุในการก่อตั้งเกิดจาก  ในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2545  ท่ีผา่นมา กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตหลาย

กลุ่ม มีปัญหาเร่ืองการบริหารจดัการท่ีไม่เป็นระบบ  ทาํให้กลุ่มต่างๆใน แต่ละหมู่บา้นตอ้งยกเลิกกิจการ  
เพราะว่ากลุ่มเหล่าน้ีมีผูบ้ริหารงาน  เหรัญญิกคนเดียว  แต่ตอ้งทาํงานทุกอยา่ง  ลกัษณะการทาํงานจะไม่มี
การจดบนัทึก ใชก้ารจาํเพียงอย่างเดียว  เม่ือมีการตรวจสอบก็พบปัญหา  ทาํให้สมาชิกขาดความเช่ือถือ  
และอีกปัญหาหน่ึงก็คือ  เกิดจากเงินกองทุนหมู่บา้น 1 ลา้นบาท  ทาํใหภ้ายในหมู่บา้นมีการจดัตั้งกองทุน
ข้ึนเยอะ  กลุ่มต่างๆ ท่ีมีอยู่เดิมจึงเลิกลากนัไป  จากปัญหา
เหล่าน้ีจึงทาํให้เกิดการรวมตวักนัในปลายปีพ.ศ.2545  ซ่ึง
ก่อนจะได้ช่ือว่าธนาคารชุมชน   ธนาคารได้ทดลองใช้
รูปแบบการบริหารจดัการ และทาํการพฒันาปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมกับการเช่ือมโยงกลุ่มต่างๆเขา้ด้วยกันเป็น
เวลานานเกือบ 2 ปี ซ่ึงใชช่ื้อว่า “ธนาคารจาํลอง”  โดยให้
กลุ่มท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่ายทั้ง 4 กลุ่ม มาระดมทุนร่วมกนั  ต่อมาจึงก่อตั้งเป็นธนาคารชุมชนในวนัท่ี 
10 พฤษภาคม  2548  โดยใชท่ี้ทาํการในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นสมบติัของหมู่บา้น หมู่ท่ี 7  โดยกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อ
การผลิตท่ีเป็นสมาชิกของธนาคารชุมชนประกอบดว้ย  4 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
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1.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นผงั 50 หมู่ท่ี 5 ตาํบลนิคมพฒันา 
2.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นวงัพระเคียน หมู่ท่ี 6 ตาํบลนิคม  
     พฒันา 
3.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นผงั 13 15 18 หมู่ท่ี 7 ตาํบลนิคม 
     พฒันา 
4.  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นป่าพน หมู่ท่ี 6 ตาํบลปาลม์พฒันา 

ปัจจุบนัธนาคารไดใ้ชง้บประมาณของแต่ละกลุ่มในการปรับปรุงและสร้างอาคารข้ึน  และสมาชิก
ของแต่ละกลุ่มจะเป็นสมาชิกของธนาคารไปดว้ย  มีจาํนวนสมาชิกทั้งหมด 989 คน ซ่ึงสมาชิกมีการ
ยอมรับรูปแบบของธนาคาร  เน่ืองจากสมาชิกมีความศรัทธาในตวัผูน้าํ  และมีคณะกรรมการลงพ้ืนท่ี
พดูคุย  อธิบาย  เดือนละคร้ัง  ทาํใหปั้จจุบนัน้ีสมาชิกมีความเขา้ใจและมีจาํนวนสมาชิกเพิ่มมากข้ึน 

 
 การดําเนินธุรกจิ 

 ปัจจุบนัธนาคารมีธุรกิจเพียงเลก็นอ้ย  จาํหน่ายบตัรเติมเงิน  
ถ่ายเอกสาร   ส่วนธุรกิจสินเช่ือ  นั้ น  กลุ่มต่างๆท่ีเป็นสมาชิก
เครือข่ายสามารถกูเ้งินได ้  แต่สมาชิกภายในกลุ่มไม่สามารถกูเ้งิน
ได้เพราะอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย  และไม่มีหลกัประกันท่ี
ชัดเจน  ตอนน้ีธนาคารเพิ่งเร่ิมเปิดดําเนินการ  และมีเงินหมุน
ประมาณ 7 ลา้นบาท  และปัจจุบนัธนาคารมีเงินฝากประมาณ 7 

แสนบาท  การดาํเนินงานในขณะน้ีจะไม่เน้นการระดมหุ้น  หรือเร่งทาํธุรกิจ  จะเน้นท่ีการฝากออม  
สมาชิกฝากเงินในนามกลุ่มและกลุ่มจะโอนมายงัธนาคาร  ธนาคารเป็นเพียงกิจกรรมหน่ึงของเครือข่าย  
โดยมีกลุ่มคํ้าประกนัในระบบการเงิน  เงินฝากของสมาชิกธนาคารจะนาํไปฝากไวท่ี้ธนาคารออมสิน  และ
สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมพฒันา 1  ถา้สมาชิกตอ้งการถอนเงินเป็นจาํนวนมากตอ้งแจง้ธนาคาร
ล่วงหนา้ 

ธนาคารเปิดทาํการทุกวนั  เวน้วนัเสาร์ - อาทิตย ์ โดยเปิดทาํการตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.  และมี
การดาํเนินธุรกิจของธนาคารชุมชน ดงัน้ี 
 1.  ประเภทเงินรับฝาก  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

-  เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ ค่าตอบแทน 
    อตัราร้อยละ 3 บาทต่อปี 
-  เงินฝากประเภทฝากประจาํ  ค่าตอบแทน 
    อตัราร้อยละ 4 บาทต่อปี 
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 2.  ประเภทเงินกู ้ มี 3 ประเภท คือ 
  -  ระยะสั้น (ชาํระคืนภายใน 1 ปี)  ดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ 10 บาทต่อปี 
  -  ระยะปานกลาง (ชาํระคืนภายใน 3 ปี)  ดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ 10 บาทต่อปี 
  -  ระยะยาว (ชาํระคืนภายใน 10 ปี)  ดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ 10 บาทต่อปี 
 3.  ดา้นธุรกิจบริการ 
  -  บริการต่อ พรบ.รถจกัรยานยนต ์ รถยนต ์ และอ่ืนๆ 
  -  บริการต่อทะเบียนยานพาหนะ 
 4.  เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 
  -  เป็นแม่แบบใหก้บัชุมชนอ่ืนเขา้มาเรียนรู้เพื่อการพฒันา 
  -  เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ของคนในชุมชน 

-  เป็นการพฒันาคนในชุมชนเพื่อใหเ้กิดการพฒันาตนเอง  และนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
สมาชิกจะมีสมุดเงินฝาก 2 บญัชี  คือ สมุดเงินฝากสจัจะ  และสมุดเงินฝากร่วมใจ  
ส่วนบุคคลทัว่ไปท่ีมีความตอ้งการจะฝากเงินกจ็ะแยกเป็นอีกส่วนหน่ึง  โดย

ดอกเบ้ียจะไดจ้ากรายไดข้องธนาคาร  ส่วนสมาชิกจะไดด้อกเบ้ียจากกาํไร
ของแต่ละกลุ่ม  ในอนาคตถา้ธนาคารมีกาํไรมากพอ  กจ็ะคิดดอกเบ้ียจาก
กาํไรของธนาคารใหแ้ก่สมาชิกทั้งหมด 

 
 

 รูปแบบการบริหารงาน 
 รูปแบบการบริหารจดัการธนาคารชุมชน  มีคณะกรรมการบริหารธนาคารจาํนวน 1 ชุด  
ประกอบดว้ยตวัแทนจากกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มละ 2 คน  และมีท่ีปรึกษาอีก 1 ชุด  ซ่ึงเป็นตวัแทนมาจาก
ธนาคารออมสิน  พฒันาชุมชนและภาคการพฒันาต่างๆ 

คณะกรรมการบริหารมีการแบ่งฝ่ายรับผดิชอบ ดงัน้ี 
     -  บริหารงานทัว่ไป 
     -  สินเช่ือ 
     -  พฒันาธุรกิจ 
     -  ประชาสมัพนัธ์ 
 การบริหารในธนาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
      1.  ภาระของกลุ่มออมทรัพยท่ี์ตอ้งมาเช่ือมโยงกบัธนาคาร 
      2.  ในส่วนของธนาคารชุมชนเอง   
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กลุ่มออมทรัพยท์ั้ง 4 กลุ่มจะมีการบริหารงาน และการทาํบญัชี
รูปแบบเดียวกนั  ทุกๆกลุ่มจะตอ้งช่วยกนับริหารจดัการ  ธนาคาร
จะมีลูกจา้ง 1 คน  ดูแลบญัชีของทั้ง 4 กลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มจะให้
ค่าตอบแทนตามศกัยภาพของกลุ่ม  ส่วนสมาชิกจะไม่ค่อยมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของธนาคาร  แต่มีส่วนร่วมในกลุ่ม   

ดา้นสวสัดิการ  ในส่วนของธนาคารยงัไม่มีสวสัดิการ  แต่จะมีสวสัดิการของกลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่ม
สวสัดิการจะไม่เท่ากนั  ข้ึนอยู่กบัทุน  ขนาดและศกัยภาพของกลุ่ม ยกตวัอย่างสวสัดิการของกลุ่มท่ีมี
ศกัยภาพ  

-  สมาชิกมีบุตรทางกลุ่มจะเปิดบญัชีเงินฝากจาํนวน 1,000 บาท  และเงินสจัจะอีก 100  
    บาท 
-  ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน  คนชรา  คนพิการ  เดก็กาํพร้า  ผูย้ากไร้  คร้ังละ 300   
    บาท  จาํนวน 20 คน 
-  ช่วยเหลือค่าฌาปนกิจสงเคราะห์รายละ 5,000 บาท 
-  ชดเชยรายไดย้ามเจบ็ป่วยวนัละ 300 บาท ไม่เกิน 10 คืนต่อคนต่อปี 
-  ช่วยเหลือบาํนาญทางดา้นชราภาพ  เดือนละ 300 บาทต่อคน 
 

 จุดแข็งขององค์กร 
 จุดแข็งเกิดจากระบบเครือข่าย   มีการทํางาน
ร่วมกนั  มีการพฒันาจากกลุ่มออมทรัพยม์าเป็นธนาคาร
ชุมชน  และอีกประการหน่ึงคือ  คณะกรรมการมีการ
ดาํเนินงานท่ีดี  เพราะการดูแลเงินของชาวบา้นตอ้งมีการ
บริหารงานท่ีดี 
 

 จุดอ่อนขององค์กร 
 ธนาคารชุมชนเกิดจากการรวมตวักนัของกลุ่มออมทรัพย ์4 กลุ่ม  มีการบริหารงานกนัเองทาํให้
ขาดความเช่ือมัน่จากบุคคลภายนอก  ส่วนสมาชิกของกลุ่มออมทรัพยมี์ความมัน่ใจ  แต่สมาชิกจะไม่ทราบ
ระบบการทาํงานของธนาคาร  และสมาชิกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  นอกจากน้ียงั
มีจุดอ่อนเร่ืองการเลือกผูน้ําท่ีมีความเสียสละมาบริหารงานต่อได้ยาก  เพราะการทาํงานจะไม่ได้รับ
เงินเดือน  ผูน้าํตอ้งมีความเสียสละ 
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 เหตุการณ์/กระแสภายนอกมีผลอะไรบ้าง 
 นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้น  ซ่ึงรัฐบาลพยายามเร่งให้แต่ละหมู่บา้นรีบเพิ่มทุน  
ทาํใหเ้กิดปัญหาและผลกระทบต่อธนาคาร  
 

 บทบาทขององค์กรในการพฒันาท้องถ่ิน 
 จดัสวสัดิการชุมชนระดับอาํเภอ  สัจจะวนัละบาทเพ่ือทาํสวสัดิการภาคประชาชนช่วยเหลือ
หมู่บา้น เช่น  ซ่อมถนน  ประปา  ไฟฟ้า  กิจกรรมของหมู่บา้น  งานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  กิจกรรมโรงสีขา้ว
ชุมชน  กิจกรรมโรงอิฐชุมชน 
 

 บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนองค์กร 
 ในขณะน้ีมีหน่วยงานพฒันาชุมชน  ท่ีเขา้ใจรูปแบบการบริหารจดัการของธนาคาร  แต่หน่วยงาน
อ่ืนๆ ยงัไม่ค่อยเขา้ใจกิจกรรมของธนาคาร  ส่วนคณะกรรมการมีการอบรมดูงานนอ้ย  และไม่เคยเขา้ร่วม
อบรมทางดา้นธนาคาร  เน่ืองจากรูปแบบการทาํงานไม่เหมือนกนั  และในอนาคตถา้รัฐบาลจะปรับให้
ธนาคารเป็นนิติบุคคล  ทางธนาคารก็มีความพร้อมเพราะจะช่วยยกระดบัตนเองไปสู่ระดบัสากล  ระบบ
การบริหารงานต่างๆ กจ็ะดีข้ึน   
 

 รูปแบบการเช่ือมโยงในปัจจุบัน 
 การเช่ือมโยงเครือข่ายเกิดจากการรวมตวักนัของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตทั้ง 4 กลุ่ม  จะมีการ
ประชุมเครือข่ายในวนัท่ี 26 ของทุกๆเดือน  การดาํเนินธุรกิจมีรูปแบบท่ีต่างกลุ่มต่างทาํ  ธนาคารเพ่ิงเปิด
มาไม่นาน ยงัไม่มีธุรกิจอ่ืนท่ีจะมาเช่ือมโยง  มีเพียงการฝากเงิน  และทางกลุ่มสามารถกูเ้งินจากธนาคารได ้  
 

 ความต้องการเช่ือมโยงเครือข่าย 
            ในอนาคตถา้ธนาคารมีเงินมากพอ   
มีความตอ้งการในการเช่ือมโยงโดยให้ธนาคารเป็น
ศูนยก์ลางในการรวบรวมผลิตภณัฑ ์ จดัจาํหน่าย  และ
ทางธนาคารตอ้งการเปิดรองรับกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความ
ตอ้งการท่ีจะเป็นสมาชิกในเครือข่าย  นอกจากน้ียงัมี
ความตอ้งการทาํธุรกิจ ขา้ว  ปุ๋ย  แต่ในขณะน้ีธนาคาร
ยงัไม่มีความพร้อม  ตอ้งรอทุน  ระดมคน  และตอ้งทาํ
ธุรกิจเพื่อให้เกิดผลกาํไร  ธนาคารมีความตอ้งการให้มีการพฒันาคนกบัธุรกิจไปพร้อมๆกนั  ซ่ึงทาํให้จะ
เกิดความยัง่ยืน  คณะกรรมการผูบ้ริหารงานเป็นเพียงชาวบา้น  มีประสบการณ์มีนอ้ยจึงค่อยเป็นค่อยไป  
ตอ้งพึ่งตนเองใหม้ากท่ีสุด   
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 ปัญหาและอุปสรรคในการเช่ือมโยงเครือข่าย 
 ในความเป็นจริงแลว้  การเช่ือมโยงเครือข่าย
นั้ นทําได้ยาก   ผู ้บริหารของแต่ละองค์กรยึดติดกับ
อาํนาจของตน  รูปแบบการบริหารจัดการของแต่ละ
องคก์รไม่เหมือนกนั  ถา้ไม่เขา้ใจระบบการบริหารของ
กนัและกนัก็จะรวมเครือข่ายกนัยาก  รวมทั้งเร่ืองของ
ผลประโยชน์  ผลตอบแทนอาจไม่ลงตัว  ไม่มีผูท่ี้มี
ความเสียสละ 

 การเช่ือมโยงบูรณาการทั้งระบบ  รวมทุกประเภทคงเป็นไปไดย้าก  ทั้งจงัหวดัอาจเป็นเครือข่าย
กนัได ้ แต่ถา้จะใหเ้กิดการเช่ือมโยงกค็งตอ้งใชเ้วลานาน  องคก์รท่ีมีเงินทุนมากคงไม่มีความตอ้งการท่ีจะ
มาร่วมลงทุน และทาํงานกบัองคก์รท่ีมีทุนนอ้ย  ท่ีจงัหวดัสตูลมีทั้งชมรมสหกรณ์  และสมาพนัธ์กลุ่มออม
ทรัพย ์ แต่การบริหารงานไม่ค่อยดีนกั  ในการประชุมแต่ละคร้ังหาขอ้สรุปร่วมกนัไม่ได ้ มีโครงสร้างของ
ระบบเครือข่าย  แต่ความคิดเห็นไม่ตรงกนั 

 

 ปัจจัยทีท่าํให้การเช่ือมโยงเครือข่ายประสบความสําเร็จ 
 คณะกรรมการตอ้งมีความรู้  มีระบบบญัชีท่ีดี  
เพราะชาวบา้นต้องการความมั่นใจ  มีหลักฐานการ
ดาํเนินงาน  สามารถตรวจสอบได้  และมีสวสัดิการ
ให้แก่สมาชิก  ในปัจจุบนักลุ่มประสบความสําเร็จได้
เพราะกลุ่มมีการรับรู้  ศึกษาสภาพภายนอก   และ
ยอมรับไดใ้นเร่ืองของเครือข่าย   
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บทที ่2  
บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ทีจั่งหวดัสตูล 

 
 2.1 แหล่งข้อมูล / วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 

ขอ้มูลคนจนในพื้นท่ีจงัหวดัสตูลมีแหล่งท่ีมาจาก ศูนยป์ระมวลผลขอ้มูลการแกปั้ญหาสังคมและ
ความยากจนเชิงบูรณาการ  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย    สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีไดน้าํเสนอ 
ขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามพื้นท่ี และจาํแนกตามปัญหาความยากจน โดยในส่วนของ
ผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีเป็นสมาชิกขององค์กรประชาชนชนทั้งท่ีจดทะเบียน  และไม่จดทะเบียน             
ไม่สามารถนาํขอ้มูลมาเสนอได ้เน่ืองจาก  ฐานขอ้มูลของจงัหวดัไม่ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลการสงักดัองคก์ร
ประชาชนไว ้และไม่มีหน่วยงานใดรับผดิชอบเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็น สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัจงัหวดัสตูล  สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัสตูล  ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัจงัหวดัสตูล  และศูนย์
ประมวลผลขอ้มูลการแกปั้ญหาสงัคมและความยากจนเชิงบูรณาการจงัหวดัสตูล   

อยา่งไรกต็าม หากตอ้งการขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีเป็นสมาชิกองคก์รประชาชน ก็
อาจจะทาํได ้โดยนาํรายช่ือคนยากจนจดทะเบียนจากศูนยป์ระมวลผลขอ้มูลฯ จาํนวน 49,290 คน  และ
รายช่ือสมาชิกขององคก์รประชาชนจากองคก์รต่างๆ ทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน จาํนวน 504 
องคก์ร(มีสมาชิกกว่าหกหม่ืนคน)  แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก 2 ส่วนขา้งตน้ มาจบัคู่กนัทีละคน เพื่อดูว่าคนท่ี
จดทะเบียนคนยากจนคนใด  อยูใ่นองคก์รใดบา้ง ทาํเช่นนีเ้ร่ือยไปจน ครบ  49,290 คน หรือ 1,161 องค์กร 
ซ่ึงวิธีการดังกล่าวจะได้มาซ่ึงข้อมูลที่ต้องการ แต่มีความยุ่งยาก  และเสียเวลาในการดําเนินการมาก  
เน่ืองจากฐานข้อมูลสมาชิกขององค์กรต่างๆในปัจจุบันที่มีอยู่ ไม่สมบูรณ์  ขอ้มูลท่ีไดอ้าจมีการผิดพลาด 
ทีมวิจัยจึงลงความเห็นว่าไม่ควรนําเสนอขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีเป็นสมาชิกองค์กร
ประชาชนในจงัหวดัสตูล  
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 2.2 ตารางวเิคราะห์ข้อมูลผู้ลงทะเบียนคนยากจน 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามพื้นท่ี 

ที ่ พืน้ที ่ จํานวนประชากร 
จํานวนผู้ลงทะเบียน

(ร้อยละ) 
ร้อยละเทยีบกบั
จํานวนประชากร 

1 อาํเภอเมืองสตลู  101,557 16,831 (34.15) 16.57 
2 อาํเภอละงู  63,933 11,061 (22.44) 17.30 
3 อาํเภอควนกาหลง  29,538 5,292 (10.74) 17.92 
4 อาํเภอทุ่งหวา้  20,683 4,790 (9.72) 23.16 
5 อาํเภอท่าแพ  24,991 4,615 (9.36) 18.47 
6 อาํเภอควนโดน  22,552 3,654 (7.41) 16.20 
7 ก่ิงอาํเภอมะนงั  14,611 3,047 (6.18) 20.85 

รวม 277,865 49,290 (100.00) 17.74 
 
 ในปัจจุบันจังหวดัสตูลมีจํานวนผูล้งทะเบียนคนยากจนทั้ งส้ิน 49,290 คน โดยอาํเภอท่ีมีผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอเมืองสตูล  มีผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํนวน 16,831 
คน  คิดเป็นร้อยละ 34.15  อนัดบัสอง คือ อาํเภอละงู  มีผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํนวน 11,061 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 22.44  อนัดบัสาม คือ อาํเภอควนกาหลง  มีผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํนวน 5,292 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 10.74  และเม่ือเปรียบเทียบร้อยละกบัจาํนวนประชากร พบว่า อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนยากจนมาก
ท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอทุ่งหวา้ คิดเป็นร้อยละ 23.16  อนัดบัสอง คือ ก่ิงอาํเภอมะนงั คิดเป็นร้อยละ 
20.85  อนัดบัสาม คือ อาํเภอท่าแพ คิดเป็นร้อยละ 18.47 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาความยากจน 
ที ่ ปัญหาความยากจน จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
1 ปัญหาท่ีดินทาํกิน 41,251 83.69 
2 ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน 17,989 36.50 
3 ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของคนจน 13,091 26.56 
4 ปัญหาดา้นอ่ืนๆ 3,814 7.74 
5 ปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียน/นกัศึกษา 

ใหมี้รายไดจ้ากอาชีพท่ีเหมาะสม 
1,294 2.63 

6 ปัญหาการถูกหลอกลวง 313 0.64 
7 ปัญหาคนเร่ร่อน 17 0.03 
8 ปัญหาผูป้ระกอบอาชีพผดิกฎหมาย 14 0.03 

รวม 49,290 100.00 
 
 ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัสตูลส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินทาํกิน  โดยมีผูล้งทะเบียน
คนยากจนจาํนวน 41,251 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.69  รองลงมา คือ ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน  จาํนวน 
17,989 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.50  ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของคนจน  จาํนวน 13,091 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.56  
ปัญหาดา้นอ่ืนๆ  จาํนวน 3,814 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.74  ปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียน/นกัศึกษา 
ใหมี้รายไดจ้ากอาชีพท่ีเหมาะสม  จาํนวน 1,294 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.63  ปัญหาการถูกหลอกลวง  จาํนวน 
313 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.64 และปัญหาท่ีมีผูล้งทะเบียนคนยากจนนอ้ยท่ีสุด คือ ปัญหาคนเร่ร่อนและ
ปัญหาผูป้ระกอบอาชีพผดิกฎหมาย  คิดเป็นร้อยละ 0.03 เท่ากนั   
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาท่ีดินทาํกิน 
ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
1 อาํเภอเมืองสตลู  13,271 32.17 
2 อาํเภอละงู  9,904 24.01 
3 อาํเภอท่าแพ  4,214 10.22 
4 อาํเภอทุ่งหวา้  4,203 10.19 
5 อาํเภอควนกาหลง  3,998 9.69 
6 อาํเภอควนโดน  3,144 7.62 
7 ก่ิงอาํเภอมะนงั  2,517 6.10 

รวม 41,251 100.00 
 

ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัสตูลท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินทาํกินมีจาํนวนทั้งส้ิน 41,251 คน  
โดยอาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอเมืองสตูล  จาํนวน 13,271 คน  คิด
เป็นร้อยละ 32.17 อนัดบัสอง คือ อาํเภอละงู  จาํนวน 9,904 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.01  อนัดบัสาม คือ 
อาํเภอท่าแพ  จาํนวน 4,214 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.22  และก่ิงอาํเภอมะนงัมีผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีมี
ปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินทาํกินนอ้ยท่ีสุด  จาํนวน 2,517 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.10 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาคนเร่ร่อน 

ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
6 อาํเภอละงู  6 35.29 
7 อาํเภอเมืองสตลู  3 17.65 
3 อาํเภอควนโดน  4 23.53 
2 อาํเภอควนกาหลง  2 11.76 
5 อาํเภอท่าแพ  2 11.76 
1 ก่ิงอาํเภอมะนงั  - - 
4 อาํเภอทุ่งหวา้  - - 

รวม 17 100.00 
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ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจังหวัดสตูลท่ีมีปัญหาคนเร่ร่อนทั้ งส้ิน 17 คน  โดยอาํเภอท่ีมีผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอละงู จาํนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.29  อนัดบัสอง 
คือ อาํเภอควนโดน  จาํนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.53  อนัดบัสาม คือ อาํเภอเมืองสตูล  จาํนวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 17.65  และไม่มีผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีมีปัญหาคนเร่ร่อนในก่ิงอาํเภอมะนงั และอาํเภอทุ่ง
หวา้ 
 
ตารางท่ี 5 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาผูป้ระกอบอาชีพผดิกฎหมาย 

ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
1 อาํเภอละงู  8 57.14 
2 อาํเภอทุ่งหวา้  2 14.29 
3 อาํเภอควนกาหลง  1 7.14 
4 อาํเภอควนโดน  1 7.14 
5 อาํเภอท่าแพ  1 7.14 
6 อาํเภอเมืองสตลู  1 7.14 
7 ก่ิงอาํเภอมะนงั  - - 

รวม 14 100.00 
 

ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัสตูลท่ีมีปัญหาผูป้ระกอบอาชีพผิดกฎหมายทั้งส้ิน 14 คน  โดย
อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอละงู จาํนวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.14  
อนัดบัสอง คือ อาํเภอทุ่งหวา้  จาํนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29  และไม่มีผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีมี
ปัญหาผูป้ระกอบอาชีพผดิกฎหมายในก่ิงอาํเภอมะนงั  
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ตารางท่ี 6 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือ 
   นกัเรียน/นกัศึกษา ใหมี้รายไดจ้ากอาชีพท่ีเหมาะสม 

ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
1 อาํเภอเมืองสตลู  630 48.69 
2 อาํเภอควนโดน  257 19.86 
3 อาํเภอทุ่งหวา้  172 13.29 
4 อาํเภอละงู  90 6.96 
5 อาํเภอควนกาหลง  52 4.02 
6 อาํเภอท่าแพ  47 3.63 
7 ก่ิงอาํเภอมะนงั  46 3.55 

รวม 1,294 100.00 
 

ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัสตูลท่ีมีปัญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ให้มี
รายไดจ้ากอาชีพท่ีเหมาะสมทั้งส้ิน 1,294 คน  โดยอาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก 
คือ อาํเภอเมืองสตูล จาํนวน 630 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.69  อนัดบัสอง คือ อาํเภอควนโดน  จาํนวน 257 
คน  คิดเป็นร้อยละ 19.86  อนัดบัสาม คือ อาํเภอทุ่งหวา้  จาํนวน 172 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.29  และก่ิง
อาํเภอมะนงัมีผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีมีปัญหาการให้ความช่วยเหลือนกัเรียน/นกัศึกษา ให้มีรายไดจ้าก
อาชีพท่ีเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด  จาํนวน 46 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.55 
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ตารางท่ี 7 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาการถูกหลอกลวง 
ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
1 อาํเภอเมืองสตลู  99 31.63 
2 อาํเภอละงู  73 23.32 
3 ก่ิงอาํเภอมะนงั  32 10.22 
4 อาํเภอทุ่งหวา้  30 9.58 
5 อาํเภอควนกาหลง  28 8.95 
6 อาํเภอควนโดน  28 8.95 
7 อาํเภอท่าแพ  23 7.35 

รวม 313 100.00 
 

ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัสตูลท่ีมีปัญหาการถูกหลอกลวงทั้งส้ิน 313 คน  โดยอาํเภอท่ีมีผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอเมืองสตูล จาํนวน 99 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.63  
อนัดบัสอง คือ อาํเภอละงู  จาํนวน 73 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.32  อนัดบัสาม คือ ก่ิงอาํเภอมะนงั  จาํนวน 
32 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.22  และอาํเภอท่าแพมีผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีมีปัญหาการถูกหลอกลวงนอ้ย
ท่ีสุด  จาํนวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.35 
 
ตารางท่ี 8 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน 

ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
1 อาํเภอละงู  5,154 28.65 
2 อาํเภอเมืองสตลู  4,335 24.10 
3 อาํเภอท่าแพ  2,237 12.44 
4 อาํเภอควนกาหลง  1,745 9.70 
5 อาํเภอทุ่งหวา้  1,688 9.38 
6 ก่ิงอาํเภอมะนงั  1,531 8.51 
7 อาํเภอควนโดน  1,299 7.22 

รวม 17,989 100.00 
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ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัสตูลท่ีมีปัญหาหน้ีสินภาคประชาชนทั้งส้ิน 17,989 คน  โดย
อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอละงู  จาํนวน 5,154 คน  คิดเป็นร้อยละ 
28.65  อนัดบัสอง คือ อาํเภอเมืองสตูล จาํนวน 4,335 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.10  อนัดบัสาม คือ อาํเภอท่า
แพ  จาํนวน 2,237 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.44  และอาํเภอควนโดนมีผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีมีปัญหา
หน้ีสินภาคประชาชนนอ้ยท่ีสุด  จาํนวน 1,299 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.22 
 
ตารางท่ี 9 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของคนจน 

ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
1 อาํเภอเมืองสตลู  5,884 44.95 
2 อาํเภอละงู  3,093 23.63 
3 อาํเภอทุ่งหวา้  1,084 8.28 
4 อาํเภอควนกาหลง  1,027 7.85 
5 อาํเภอท่าแพ  1,014 7.75 
6 ก่ิงอาํเภอมะนงั  549 4.19 
7 อาํเภอควนโดน  440 3.36 

รวม 13,091 100.00 
 

ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัสตูลท่ีมีปัญหาท่ีอยู่อาศยัของคนจนทั้งส้ิน 13,091 คน  โดย
อาํเภอท่ีมีผูล้งทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอเมืองสตูล จาํนวน 5,884 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 44.95  อนัดบัสอง คือ อาํเภอละงู จาํนวน 3,093 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.63  อนัดบัสาม คือ อาํเภอทุ่ง
หวา้  จาํนวน 1,084 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.28  และอาํเภอควนโดนมีผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีมีปัญหาท่ีอยู่
อาศยัของคนจนนอ้ยท่ีสุด  จาํนวน 440 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.36 
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ตารางท่ี 10 ตารางแสดงขอ้มูลจาํนวนผูล้งทะเบียนคนยากจนจาํแนกตามปัญหาดา้นอ่ืนๆ 
ที ่ พืน้ที ่ จํานวนผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 
1 อาํเภอเมืองสตลู  2,029 53.20 
2 อาํเภอควนกาหลง  719 18.85 
3 อาํเภอละงู  514 13.48 
4 อาํเภอท่าแพ  291 7.63 
5 อาํเภอควนโดน  142 3.72 
6 อาํเภอทุ่งหวา้  98 2.57 
7 ก่ิงอาํเภอมะนงั  21 0.55 

รวม 3,814 100.00 
 

ผูล้งทะเบียนคนยากจนในจงัหวดัสตูลท่ีมีปัญหาดา้นอ่ืนๆทั้งส้ิน 3,814 คน  โดยอาํเภอท่ีมีผู ้
ลงทะเบียนคนยากจนมากท่ีสุด  อนัดบัแรก คือ อาํเภอเมืองสตูล จาํนวน 2,029 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.20  
อนัดบัสอง คือ อาํเภอควนกาหลง  จาํนวน 719 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.85  อนัดบัสาม คือ อาํเภอละงู  
จาํนวน 514 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.48  และก่ิงอาํเภอมะนงัมีผูล้งทะเบียนคนยากจนท่ีมีปัญหาดา้นอ่ืนๆ
นอ้ยท่ีสุด  จาํนวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.55 
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บทที ่3 
ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจัิย 

 
 

เน่ืองจากการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม คณะวิจยัไดมี้วิธีการศึกษา
โดยการดาํเนินการจดักิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายองคก์รประชาชนใน
จงัหวดัสตูล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งในรูปแบบเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ี และ
เครือข่ายกิจกรรม โดยมีขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายต่างๆกนัไป ตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ี
ผา่นมา ไม่วา่จะเป็นการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ การจดัสมัมนา การจดัประชุมกลุ่มยอ่ย  รวมถึงการ
สาํรวจขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ร ตลอดจนการสาํรวจขอ้มูลการจดทะเบียนคนจนของประชาชนใน
พื้นท่ี ซ่ึงจะนาํเสนอในรูปแบบของตารางสรุปเป็นหวัขอ้  ดงัน้ี คือ  กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจยั   
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้า สู่กระบวนการ   สถานท่ี   ผลท่ีเกิดจากกระบวนการ   และระยะเวลา                    
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.1  
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ตาราง 3.1 ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจิัยสตูล 
ลาํดบั
ที ่

วนั/เดอืน/ปี กระบวนการ/วธิีการของทีมวจิัย (ระบุการ
จัดสัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าสู่

กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ (เช่น สร้างความ
เข้าใจ/เกดิเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุชั่วโมง) 

หมาย
เหตุ 

1 1-15 ก.ย.48 ศึกษาสภาพทัว่ไปขององค์กรประชาชนในจงัหวดั
สตูล โดยการ เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ เกี่ยวกบั
จาํนวนองค์กร  จาํนวนสมาชิกและ ปริมาณธุรกิจ 
ขององคก์รนั้นๆ และบริบทของจงัหวดั 

- สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล  
สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั
สตูล สาํนกังานเกษตรจงัหวดั
สตูล และสํานักงานปกครอง
จงัหวดัสตูล 

ทาํใหท้ราบบริบทขององคก์รประชาชนในจงัหวดั
สตูล ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ และสงัคม 

15วนั  

2 15 ก.ย. 48 ประชุมทีมวจิยัในหวัขอ้ ต่อไปนี้ 
1. คดัเลือกผูน้าํองคก์รฯ ที่เขม้แขง็เขา้ร่วมประชุม
เชิงปฏิบตัิการ 
2. กาํหนดการและกิจกรรมในการจดัประชุมเชิง
ปฏิบตัิการครั้งที่1 
3. กาํหนดบทบาทหนา้ที่สาํหรับทีมวจิยัในพื้นที่ 

6 คน หอ้งประชุมภาควชิา
คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่ 

1.ไดอ้งคก์รประชาชนเขา้ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบตัิการครั้งที่1 
2.ไดข้ั้นตอนและวธิีการในการจดัประชุมเชิง
ปฏิบตัิการครั้งที่1 
3.นกัวจิยัในพื้นที่เขา้ใจบทบาทในการดาํเนิน
กิจกรรมการสร้างเครือข่าย 

6 ชัว่โมง  

3 24-25 ก.ย. 48 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ  ครั้งที่1  เรื่องแนวทางการ
เชื่อมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชน ในจงัหวดัสตูล 
โดยเนน้การอภิปรายกลุ่มยอ่ย (Group Discussion)  
กลุ่มละ 10-15 คน   

50 คน โรงแรม ลาํปํา รีสอร์ท จ.
พทัลุง 

1.ลกัษณะและรูปแบบการเชื่อมโยง 
 2.กิจกรรมที่จะเชื่อมโยง   
3.ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยง  
4. โครงสร้าง/ขั้นตอนในการเชื่อมโยงเครือข่าย 

16ชัว่โมง  

4 6 ต.ค. 48 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัสตูล จาํกดั  เพื่อชี้แจงทาํความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการเชื่อมโยงเครือข่ายให้
คณะกรรมการชุมนุมฯ ทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละ
คุณประโยชน์ของการเชื่อมโยงโดยทัว่กนั 

15 คน หอ้งประชุม  ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัสตูล จาํกดั 

คณะกรรมการชุมนุมฯ ทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละ
คุณประโยชน์ของการเชื่อมโยงโดยทัว่กนั 

3 ชัว่โมง  
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ลาํดบั
ที ่

วนั/เดอืน/ปี กระบวนการ/วธิีการของทีมวจิัย (ระบุการ
จัดสัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าสู่

กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ (เช่น สร้างความ
เข้าใจ/เกดิเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุชั่วโมง) 

หมาย
เหตุ 

5 7 -8 ต.ค. 48 จดัประชุมยอ่ยเครือข่ายในพื้นที่ 
เป็นการเก็บขอ้มูลจากองค์กรตวัอยา่ง  2 กลุ่ม โดย
วิธีการสัมภาษณ์ประธาน  กรรมการ  และการ
ประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) เก็บขอ้มูลจากการ
สังเกตสภาพแวดลอ้มทัว่ไป รวมถึงพฤติกรรมและ
วฒันธรรมขององคก์รนั้นๆ 

3คน 
 

12 คน 

1.สหกรณ์กองทุนสวนยางวงั
ใหม่ จาํกดั 
2.กลุ่มออมทรัพย ์ผงั13 

ทราบพฤติกรรม และสภาพแวดลอ้มขององคก์รที่มี
อยูใ่นพื้นที่ 
-สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหม่ จาํกดั 

-เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย ์ผงั13 

12 ชัว่โมง  

6 ต.ค.-พ.ย. 48 ตรวจสอบขอ้มูลคนจนจดทะเบียนของประชาชนใน
พื้นที่จงัหวดัสตูล 

- สาํนกังานปกครองจงัหวดัสตูล ทราบขอ้มูลคนจนจดทะเบียนประชาชนในพื้นที่
จงัหวดัสตูล 

2 เดือน  

7 2 พ.ย.48 ร่วมพิธีเปิดตลาดกลางยางพาราจงัหวดัสตูล 20 คน สหกรณ์กองทุนสวนยางควน
โพธิ์ จาํกดั 

เครือข่ายรวบรวมยางแผน่รมควนัจงัหวดัสตูล 3 ชัว่โมง  

8 9 พ.ย.48 ประชุมทีมวจิยัในหวัขอ้ ต่อไปนี้ 
1. กาํหนดการและกิจกรรมในการจดัประชุมเชิง
ปฏิบตัิการครั้งที่2 
2.วางแผนการดาํเนินการขั้นต่อไป 

6 คน หอ้งประชุมภาควชิา
คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่ 

1.ไดข้ั้นตอนและวธิีการในการจดัประชุมเชิง
ปฏิบตัิการครั้งที่2 
2.ไดแ้ผนการดาํเนินการขั้นต่อไปในระยะที่2 
 

6 ชัว่โมง  

9 22 – 21 ม.ค. 
49 

การจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ ครั้งที่2 เพือ่สร้าง
ยทุธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชน
ในจงัหวดัสตูล  โดยเนน้การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
(Group Discussion)  กลุ่มละ 10-15 คน   

50 คน โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ 1.ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู้ ความสามารถในการ
กาํหนดยทุธศาสตร์องคก์ร 
2.ไดโ้ครงสร้าง บทบาทหนา้ที่ และกิจกรรมของ
การเชื่อมโยงเครือข่าย 

16ชัว่โมง  
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ลาํดบั
ที ่

วนั/เดอืน/ปี กระบวนการ/วธิีการของทีมวจิัย (ระบุการ
จัดสัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าสู่

กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ (เช่น สร้างความ
เข้าใจ/เกดิเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุชั่วโมง) 

หมาย
เหตุ 

10 21 ก.พ. 49 ประชุมประจาํเดือนของเครือข่าย 
 

15 คน สหกรณ์การเกษตรท่าแพ 
จาํกดั 

ที่ประชุมมีความเห็นเป็น 2 แนวทางในการเลือก
ศูนย์เครือข่ายระดับจังหวดั  1) คือ สร้างองค์กร
ใหม่ขึ้นมารองรับกิจกรรมของเครือข่าย  2) คือ 
แก้ไขข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดสตูล  จํากัด  ให้สามารถรับองค์กรทุก
ประเภทเขา้มาเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบได ้

3 ชัว่โมง  

11 15 มี.ค. 49 ประชุมประจาํเดือนของเครือข่าย 
 

10 คน สหกรณ์การเกษตรท่าแพ 
จาํกดั 

คณะกรรมการเครือข่ายฯ ตดัสินใจเลือกแนวทางที่
สอง เลือกให้ ชุมนุมฯเป็นศูนยป์ระสานงาน
เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดสตูล  โดย
มอบหมายให้ เลขาฯเครือข่าย  นําร่างระเบียบ
ข้อบังคับของชุมนุมฯ  ว่าด้วยเ รื่องการเปิดรับ
สมาชิกสมทบ เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ชุมนุมฯ ในวนัที่ 5 เมษายน 2549 เพื่อแก้ไข
ขอ้บงัคบัดงักล่าว 

3 ชัว่โมง  

12 5 เม.ย. 49 ประชุมประจาํเดือนของเครือข่าย 
 

10 คน สหกรณ์การเกษตรท่าแพ 
จาํกดั 

เ นื่องจากการประชุมเพื่อแก้ไขข้อบังคับของ
คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั 
มีข้อจาํกัดในการแก้ไขข้อบงัคบัว่าด้วยเรื่องการ
เปิดรับสมาชิกสมทบ จึงทาํให้ไม่สามารถแกไ้ข
ขอ้งบงัคบัได ้ ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ
เครือข่ายฯในขั้นต่อไป    คณะกรรมการเครือข่ายฯ 
จึงสรุปกันว่าจาํเป็นต้องมีการประชุมร่วมกันทั้ ง
จงัหวดัอีกครั้ง เพื่อที่จะขบัเคลื่อนเครือข่ายต่อไป   

3 ชัว่โมง  
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ลาํดบั
ที ่

วนั/เดอืน/ปี กระบวนการ/วธิีการของทีมวจิัย (ระบุการ
จัดสัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าสู่

กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ (เช่น สร้างความ
เข้าใจ/เกดิเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุชั่วโมง) 

หมาย
เหตุ 

13 24 เม.ย. 49 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ ครั้งที่3 การเชื่อมโยง
เครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดั 

50 คน โรงแรมพินาเคิล วงัใหม่  
จ.สตูล 

1.ไดก้ิจกรรมและขั้นตอนการดาํเนินการเชื่อมโยง
ขององคก์รประชาชน (ขา้วสาร,ปุ๋ย,ยางพารา) 
2.ไดข้ั้นตอนและแผนการดาํเนินการเชื่อมโยงของ
องคก์รประชาชนในระดบัอาํเภอ และจงัหวดั 

 
 

6 ชัว่โมง  

14 8 พ.ค. 49 ประชุมประจาํเดือนของเครือข่าย 
 

15 คน สหกรณ์การเกษตรท่าแพ 
จาํกดั 

ไดอ้งคก์รรับผดิชอบกิจกรรมต่างๆ 
1. ยางแผน่รมควนั = ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวน
ยางสตูล จาํกดั       
   นํ้ายางสด = สกย.วงัใหม่, ท่าแพ ,ทุ่งนุย้ ,ควน
กาหลง 
    ยางแผน่ดิบ = ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล 
จาํกดั 
2.ขา้วสาร  =  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั 
3.ปุ๋ย  = ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั 

 

3 ชัว่โมง  

15 19 พ.ค. 49 ประชุมเครือข่ายยอ่ย 
 

20 คน สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล ชี้แจงทาํความเขา้ใจให ้ผูน้าํกลุ่มองคก์รต่างๆ (ยาง
รมควนั)เขา้ใจประโยชน์ และความสาํคญัของการ
เชื่อมโยงเครือข่าย 

3 ชัว่โมง  

16 6 มิ.ย. 49 ประชุมประจาํเดือนของเครือข่าย 
 

15 คน สหกรณ์การเกษตรท่าแพ 
จาํกดั 

รวบรวมขอ้มูลการบริโภค ขา้วสารและปุ๋ยของ
องคก์รที่เขา้ร่วมเครือข่าย 
 

3 ชัว่โมง  



 54 

ลาํดบั
ที ่

วนั/เดอืน/ปี กระบวนการ/วธิีการของทีมวจิัย (ระบุการ
จัดสัมมนา/เวทแีลกเปลีย่น) 

กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าสู่

กระบวนการ 
(ระบุจํานวน) 

สถานที่ ผลทีเ่กดิจากกระบวนการ (เช่น สร้างความ
เข้าใจ/เกดิเครือข่าย ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(ระบุชั่วโมง) 

หมาย
เหตุ 

17 28 มิ.ย. 49 ประชุมเครือข่ายยอ่ย 
 

20 คน สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล ชี้แจงทาํความเขา้ใจให ้ผูน้าํกลุ่มองคก์รต่างๆ(นํ้า
ยางสด) เขา้ใจประโยชน์ และความสาํคญัของการ
เชื่อมโยงเครือข่าย 

3 ชัว่โมง  

18  14 ก.ค. 49 ประชุมทีมวจิยั  
ร่วมกบัสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูลและพทัลุง 

18 คน  หอ้งประชุมภาควชิา
คณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่ 

การดาํเนินการขั้นต่อไป และบทบาทหนา้ที่ของ
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัต่อการเชื่อมโยงเครือข่าย 

6 ชัว่โมง  

19 18 ก.ค. 49 ประชุมเครือข่ายยอ่ย 
 

20 คน สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล ชี้แจงทาํความเขา้ใจให ้ผูน้าํกลุ่มองคก์รต่างๆ (ปุ๋ย )
เขา้ใจประโยชน์ และความสาํคญัของการเชื่อมโยง
เครือข่าย 

3 ชัว่โมง  

20 5 ส.ค. 49 ประชุมเครือข่ายยอ่ย 
 

20 คน สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล ชี้แจงทาํความเขา้ใจให ้ผูน้าํกลุ่มองคก์รต่างๆ (ขา้
สาร)เขา้ใจประโยชน์ และความสาํคญัของการ
เชื่อมโยงเครือข่าย 

3 ชัว่โมง  

21 17 ส.ค. 49 ประชุมเครือข่ายระหวา่งชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
สตูล จาํกดั กบั ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง 
จาํกดั 

15 คน สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล ทั้ง2ชุมนุมฯ ไดม้ีโอกาส พบปะพดูคุย แลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกนัและกนั  โดยที่ประชุมเสนอใหม้ีการ
ประชุมร่วมกนัทุกๆ 2 เดือน 

3 ชัว่โมง  
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 เดิม 

-ต่างคนต่างอยู ่มีกฎกติกาท่ีไม่เอ้ือต่อการเช่ือมโยง 
-ไม่มีโอกาสไดพ้ดูคุยกนั 
-ยงัไม่เขา้ใจถึงประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย 

โครงการวจัิยฯ 
จังหวดัสตูล 

กระบวนการจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ 

Workshop 1 

ประชุมเชิงปฏิบติัการ แนวทางการ
เช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนใน

1.ลกัษณะและรูปแบบการเช่ือมโยง 
 (แบ่งเป็น3ระดบั ตาํบล,อาํเภอ,จงัหวดั) 
2.กิจกรรมท่ีจะทาํร่วมกนัขั้นตน้ 
3.ปัญหาและอุปสรรคในการเช่ือมโยง 
4.โครงสร้าง/ขั้นตอนการเช่ือมโยงเครือข่าย

Workshop 2 
ประชุมเชิงปฏิบติัการ การพฒันายทุธศาสตร์การ
เช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดัสตูล 

1.โครงสร้างการบริหารเครือข่าย 
2.บทบาทหนา้ท่ีของฝ่ายต่างๆ ในการ
บริหารเครือข่าย 
3.แนวทางปฏิบติัและจดัการศูนย ์ 
  ประสานงานเครือข่าย

 เกดิการเปลีย่นแปลง 
-ผูน้าํเขา้ใจและเห็น
ประโยชน์ของการ
เช่ือมโยงเครือข่าย 
-ผูน้าํจากทุกองคก์รมีความ
พร้อมท่ีจะเขา้ร่วมเครือข่าย 

ไม่เกดิการเปลีย่นแปลง 
-ยงัไม่มีการจดัตั้งศูนย์
ประสานงานเครือข่ายอยา่ง
เป็นทางการ และการ
ดาํเนินงานยงัไม่เป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว ้
-บทบาทของภาครัฐไม่ได้
เข้ามาอย่างเต็มที่ 

 

      ผลท่ีเกิด 

การประชุมประจาํเดือนของเครือข่ายระดบัจงัหวดั 

กมุภาพนัธ์ ยกร่างระเบียบขอ้บงัคบัของ
ชุมนุมฯ เพื่อเปิดรับสมาชิกสมทบ 

มีนาคม 
ยกร่างระเบียบขอ้บงัคบัของ
ชุมนุมฯ  

       ผลท่ีเกิด 

เกิดการเปล่ียนแปลง 
-การไดมี้เวทีนดัพบปะกนัทุกเดือน 

-ชุมนุมฯ ซ่ึงเป็นศูนยป์ระสานงาน
เครือข่ายระดบัจงัหวดั จดัการแกไ้ข
ข้อบังคับให้ก ลุ่มองค์กรท่ีไม่จด
ทะเบียนเป็นสมาชิกสมทบได ้
-กรรมการเครือข่าย  เกินกว่าคร่ึง   
ไม่มาเขา้ร่วมประชุมประจาํเดือน 

สรุปผลทีเ่กดิขึน้จากการจดักระบวนการของโครงการวจิยัฯทีผ่่านมา 

กระบวนการจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ 
Workshop 3 
ประชุมเชิงปฏิบติัการ การเช่ือมโยง
เครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดั

1.วธีิปฏิบติัการเช่ือมโยง 3 กิจกรรม  
  (ขา้วสาร,ปุ๋ย,ยางพารา) 
2.วางแผนการปฏิบติังานเครือข่าย แยกตามโซน 

ประชุมเครือข่ายกิจกรรม 
ไดอ้งคก์รรับผดิชอบกิจกรรมต่างๆ 
1. ยางแผน่รมควนั = ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จาํกดั     
   นํ้ายางสด = สกย.วงัใหม่, ท่าแพ ,ทุ่งนุย้ ,ควนกาหลง 
    ยางแผน่ดิบ = ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั 
2.ขา้วสาร  =  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั 
3.ปุ๋ย  = ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั 

       ผลท่ีเกิด 

เกิดการเปล่ียนแปลง 
-ผูน้าํมองเห็นภาพในการเช่ือมโยง
แต่ละกิจกรรมชดัข้ึน 
-ผูน้าํมีความจริงจงัในการสร้าง
เครือข่ายมากข้ึน 
-มีองคก์รรับผดิชอบเป็นศูนยก์าร
เครือข่าย แต่ละกิจกรรม 
-สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั  
เขา้มาร่วมดาํเนินการเช่ือมโยง
เครือข่าย 
- เกิดตลาดกลางยางพารา 
- เกิดธุรกรรมซ้ือปุ๋ยร่วมกนั 
- เกิดกลุ่มรับซ้ือนํ้ายางข้ึน 4 จุด 
และบริหารการตลาดร่วามกนั 
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บทที4่ 
ผลการเช่ือมโยงเครือข่ายองค์กรประชาชนในจงัหวดัสตูล 

 
4.1 ข้อสรุปจํานวน/รูปแบบเครือข่ายทีเ่ป็นผลงานของทมีวจัิย 

 
การเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดัสตูล ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัไดเ้ร่ิม

พฒันามาจากการเช่ือมโยงกนัแบบหลวมๆไม่มีรูปแบบชดัเจน  และเครือข่ายท่ีมีอยูเ่ดิมเช่น ชุมนุม
สหกรณ์จงัหวดัสตูล จาํกดั  ยงัมีการเคล่ือนตวัไม่มาก ภายหลงัทางทีมวิจยัไดเ้ขา้ไปใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจ และจดักระบวนการท่ีเป็นประโยชน์ให้กบัองคก์รประชาชนต่างๆท่ีสนใจเขา้ร่วมเครือข่าย 
โดยทีมวิจยัพยายามจดัเวทีให้ผูน้าํองคก์รต่างๆไดมี้โอกาสไดพ้บปะพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั
และกัน เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบติัการ  การประชุมกลุ่มย่อย และการใช้กระบวนการ AIC 
(Appreciation Influence Control)  เป็นตน้  ดงัไดก้ล่าว ไวแ้ลว้ในบทท่ี 3  ซ่ึงประเด็นสาํคญัท่ี
นาํไปสู่ความสําเร็จในการสร้างเครือข่าย คือ การได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สํานักงาน
สหกรณ์จังหวดัสตูล และ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางจังหวดัสตูล โดยทั้ ง 2 
หน่วยงานได้เขา้ร่วมในการวางรูปแบบแนวทางการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน  
สามารถนาํมาประยุกตใ์ชไ้ดใ้นอนาคต  ทาํให้ผูน้าํจากองคก์รต่างๆ ตระหนักถึงความสําคญั และ
ประโยชน์ท่ีจะเกิดกบัมวลสมาชิก อนัเน่ืองมาจากการเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งในเชิงสังคมและเชิง
ธุรกิจ  ดว้ยเหตุน้ีเองจึงนาํไปสู่ การริเร่ิมพฒันาการเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดั
สตูลข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอด 1 ปีท่ีผ่านมา  ซ่ึงสามรถสรุป รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีเป็น
รูปธรรม มีระบบ ระเบียบ ขั้นตอนชดัเจน โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  1) การเช่ือมโยงเครือข่าย
ตามโซนพื้นท่ี และ  2) การเช่ือมโยงเครือข่ายตามกิจกรรม     

4.1.1 การเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพืน้ที ่  

4.1.1.1 รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพืน้ที ่แบ่งเป็น 3 ระดบั  ไดแ้ก่ ระดบัตาํบล  
ระดบัอาํเภอ  ระดบัจงัหวดั  โดยจะมีลกัษณะการเช่ือมโยงดงัต่อไปน้ี คือ  เน่ืองจากภายในตาํบล
ต่างๆ ประกอบดว้ย องคก์รหลากหลายประเภท  ใหด้าํเนินการเช่ือมโยงองคก์รประเภทเดียวกนัเขา้
ดว้ยกนั ยกตวัอย่างเช่น  ตาํบล1 มีองค์กร 2 ประเภท คือ กลุ่มแม่บา้น และกลุ่มออมทรัพย ์ ให้
รวมกลุ่มแม่บา้นต่างๆภายในตาํบลเดียวกนั รวมเป็น 1 กลุ่ม และกลุ่มออมทรัพย ์ ต่างๆภายในตาํบล
เดียวกนั รวมเป็นอีก 1 กลุ่ม แลว้คดัเลือกตวัแทนจากทั้ง 2 กลุ่ม มาเป็นคณะกรรมการระดบัตาํบล 
และแต่ละตาํบลคัดเลือกตัวแทนไปเป็นคณะกรรมการระดับอาํเภอ โดยกําหนดให้สหกรณ์
การเกษตรประจาํอาํเภอ เป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัอาํเภอ   และให้แต่ละอาํเภอคดัเลือก
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ตวัแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการเครือข่ายระดบัจงัหวดั ตามลาํดบั   โดยกาํหนดให้ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัสตูล จาํกดั เป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัจงัหวดั  ดงัปรากฏในภาพท่ี 4.1 
 

ภาพที ่4.1   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพืน้ที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1.2 กจิกรรมทีจ่ะทาํร่วมกนั 
        1)  ระดมทุน 
         -  เงิน  คน  ทรัพยสิ์น  ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
   2)  ธุรกิจ 
         -  สินเช่ือ 
        -  ซ้ือ  โดยจดัหาสินคา้,  วสัดุ,  วตัถุดิบทางการเกษตร/การผลิต 
         -  ขาย  รวบรวมผลผลิต  จดัตั้งศูนยจ์าํหน่าย  ฝากขาย 
   3)  การบริหารจดัการ  ทาํการวางแผนและเช่ือมโยงเครือข่าย 
   4)  สวสัดิการเพื่อตนเอง 
         -  ฌาปนกิจ 
        -  รักษาพยาบาล 
         -  การศึกษา 
         -  บาํนาญเม่ือชราภาพ 
   5)  ช่วยเหลือสงัคม  เอ้ืออาทรต่อชุมชน  และพิทกัษรั์กษาส่ิงแวดลอ้ม 
   6)  ถ่ายทอดและแลกเปล่ียน  ดา้นความรู้และเทคโนโลย ี
   7)  มีกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์  นนัทนาการ 

 

ศนูยจ์งัหวดั 

อาํเภอ อาํเภอ อาํเภอ 

ตาํบล 

ตาํบล 

ตาํบล ตาํบล 

ตาํบล 

ตาํบล ตาํบล ตาํบล 

ตาํบล 
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4.1.1.3  ปัญหาและอุปสรรคในการเช่ือมโยง 
    1)  ขาดคนประสานงาน  แกนนาํท่ีจริงจงั  เสียสละ  และมีความคิดเห็นไม่ตรงกนั 
   2)  ขาดความรู้  ความเขา้ใจในการเช่ือมโยง  ไม่มีการประชาสมัพนัธ์ทาํใหส้มาชิกและ 
         ผูส้นบัสนุนไม่เขา้ใจ  จึงไม่ร่วมมือ 
   3)  แต่ละกลุ่มยดึถือความคิดของตนเองเป็นหลกั  ไม่ยอมรับฟังความคิดของกลุ่มอ่ืนๆ   
                           และยดึติดกบัความเคยชิน  ไม่ยอมรับในกฎกติกาทาํใหห้าขอ้ตกลงในระเบียบ 
                                 กติกาไม่ได ้ ไม่เช่ือถือกนั 
   4)  ขาดเงินในการบริหาร  งบประมาณในการเช่ือมโยงและค่าใชจ่้ายในการเดินทางสูง 
   5)  กรรมการขาดความรับผดิชอบ  ขาดความพร้อม 
   6)  ระเบียบขอ้บงัคบัไม่ตรงกนั 
   7)  ความไม่ซ่ือสตัย ์
   8)  ผูน้าํกลุ่ม  บริหารงานอยูห่ลายองคก์ร 
   9)  ขาดแคลนเทคโนโลยใีนการเช่ือมโยง 
   10) ขาดการสาํรวจขอ้มูล  ความตอ้งการ  ก่อนตั้งเครือข่าย 
 

4.1.1.4 โครงสร้าง/ขั้นตอนการเช่ือมโยงเครือข่าย (ดงัรายละเอียดในภาพท่ี 4.2) 
   1)  สร้างความเขา้ใจและเรียนรู้ร่วมกนัของการสร้างเครือข่าย (หลกัการ, วตัถุประสงค,์  
                                 เป้าหมาย)  โดยกาํหนดใหเ้ป็นภารกิจของกลุ่ม 
   2)  สาํรวจหาขอ้มูลของแต่ละกลุ่ม  และใชค้วามสมคัรใจในการเขา้มาเป็นเครือข่าย 
   3)  จดัตั้งโครงสร้างการบริหาร  คณะกรรมการเครือข่าย (ระดบักลุ่ม, ตาํบล, อาํเภอ,  
                                 จงัหวดั)  โดยภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาสนบัสนุนช่วยเหลือเครือข่าย 
   4)  มีผูป้ระสานงาน  ทาํหนา้ท่ีรณรงคก์ารจดัการเครือข่าย  และประชาสมัพนัธ์ 
   5)  สร้างธุรกรรมของเครือข่าย 
    -  จดัประชุมใหค้วามรู้อยา่งต่อเนือง 
    -  มีแผนธุรกิจท่ีเช่ือมโยงร่วมกนั 
    -  จดัทาํทาํเนียบเครือข่าย 
    -  จดักิจกรรมสมัพนัธ์ 
    -  ประสานงานระหวา่งตาํบล  อาํเภอ  จงัหวดั 
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ภาพที ่4.2   โครงสร้างการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพืน้ที ่
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
ภายหลงัจากการกาํหนดรูปแบบการเช่ือมโยง กิจกรรมท่ีจะทาํร่วมกนั ศึกษาปัญหา

อุปสรรค ตลอดจนโครงสร้างและขั้นตอนการเช่ือมโยงเครือข่าย ทางทีมวิจยัไดจ้ดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการเร่ืองการพฒันายทุธศาสตร์การเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล มี
จุดมุ่งหมายสาํคญัท่ีจะสร้างเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้  ระหวา่งทีมวิจยัและผูน้าํ สหกรณ์/องคก์ร
ประชาชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  เพื่อการนาํเสนอรูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่าย  ตลอดจนร่วมกนั
กาํหนด โครงสร้างการบริหาร บทบาทหนา้ท่ี และกิจกรรมของเครือข่าย ท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม โดย
การดาํเนินการประชุมจะมุ่งเนน้ไปท่ีการบรรยาย และแบ่งกลุ่มยอ่ยเป็นโซนอาํเภอ อภิปรายร่วมกนั 
ในขณะเดียวกนัเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเขา้ใจแก่ทุกส่วนฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะ
เขา้มามีส่วนร่วมในการเช่ือมโยงเครือข่าย   สามารถสรุปการบริหางานเครือข่าย ไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ 
ระดบัจงัหวดั และระดบัอาํเภอ  ตามลบัดบั ดงัต่อไปน้ี 

7 คน  

จงัหวดั 

คณะกรรมการอําเภอ 
- มาจากตวัแทนตําบล 
- ปริมาณงานเป็น
ตวักําหนดปริมาณตวัแทน 

 

7 – 15 คน 
 

7 – 15 คน 

หน้าท่ีรวบรวม
จําหน่ายในระดบั
เดียวกนั 

3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 

หน้าท่ี 
- ภารกิจของกลุม่ 
- รวบรวมผลติภณัฑ์จากหมูบ้่าน 
- นําเสนอผลติภณัฑ์ผา่นตําบล 

อําเภอ 

ตําบล 

คณะกรรมการจงัหวดั 
-มาจากตวัแทน 
 อําเภอละ 1 คน 

คณะกรรมการตําบล 
มาจากตวัแทนกลม่องค์กร
แตล่ะประเภท กลุม่ละ1คน 



 60 

4.1.1.5 การบริหารเครือข่ายระดับจังหวดั 
 
4.1.1.5.1  โครงสร้างการบริหารเครือข่ายระดับจังหวดั 
 

 1)  สาํนกังาน  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั  อาํเภอท่าแพ 
 2)  คณะกรรมการ 
     -  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั  3  คน 
     -  ตวัแทนจากอาํเภอ  7  คน 
     -  ตวัแทนจากองคก์ร/กลุ่ม  5  คน 
 3) ผลประโยชน์ 
     -  ชุมนุมฯ ซ่ึงเป็นผูป้ระสานงานเครือข่าย  หกัเปอร์เซ็นตจ์ากผลการดาํเนินธุรกิจ 
     -  สมาชิกไดผ้ลประโยชน์จากการทาํธุรกิจ 
     -  มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 4)  ขอ้บงัคบั 
     -  เลือกคณะกรรมการทุกๆปี  ไม่กาํหนดวาระ 
     -  รายละเอียดคณะกรรมการไปกาํหนดภายหลงั 
 5)  การจดัตั้งเครือข่าย 
       5.1) องคก์รท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย 
  5.1.1) กลุ่มแม่บา้นแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากกลว้ย  
  5.1.2) กลุ่มกาแฟโบราณ 
  5.1.3) กลุ่มเกษตรกรทาํสวนเพาะพนัธ์ุยาง 
  5.1.4) กองทุนหมู่บา้น จ.สตูล 
     -  กลุ่มเล้ียงปลา (ส่งออก) 
     -  กลุ่มเล้ียงกั้ง    (ส่งออก) 
     -  กลุ่มกะปิ 
  5.1.5) สหกรณ์การเกษตร 
  5.1.6) สหกรณ์กองทุนสวนยาง 
      5.1.7) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
  5.1.8) กลุ่มนํ้ายางสด 
  5.1.9) กลุ่มออมทรัพย ์
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        5.2) คณะทาํงานจดัตั้งเครือข่าย 
  5.2.1) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 3 คน 

    - คุณล่อง คงไผ ่ (ประธาน) 
    - คุณเจริญ  ศรีทวี 
    - คุณถนอมศกัด์ิ  จนัทร์ศรีกรด 
5.2.2) จากอาํเภอ 7 คน 
    -  อาํเภอทุ่งหวา้  คุณสมใจ  กง้เซ่ง  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นนาทอน จาํกดั   
    -  อาํเภอละงู  คุณนรินทร์ โละ๊เต่ง  สหกรณ์การเกษตรละงู จาํกดั (เลขานุการ) 
    -  อาํเภอท่าแพ คุณอภิสิทธ์ ดาํมากอ  กลุ่มรวบรวมนํ้ายางสดอาํเภอท่าแพ   
    -  อาํเภอเมือง คุณยาหมาด เจ๊ะง๊ะ เครือข่ายกองทุนหมู่บา้น(รองประธานคนท่ี 1) 
    -  อาํเภอควนโดน คุณสิทธิศกัด์ิ หวงักเุหลง็   สหกรณ์กองทุนสวยยางควนโดน จาํกดั  

         -  อาํเภอควนกาหลง คุณอุษา หลงงนั  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทุ่งนุย้ 
    -  ก่ิงอาํเภอมะนงั คุณแดง ไพศาล สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมพฒันา1 จาํกดั 

                             5.2.3) กลุ่มต่างๆ 5 คน 
-  ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจงัหวดัสตูล จาํกดั  
     คุณชาํนาญ  เมฆตรง  (รองประธานคนท่ี 2 โฆษก, ประชาสมัพนัธ์) 

    -  กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นเกาะเนียง 
        คุณสุจินต ์หม่ืนแกลว้ (เหรัญญิก) 
    -  เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นจงัหวดัสตูล  คุณมนตรี  หลีน่ิง 
    -  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นสะพานเคียน  คุณยม ตาเดอิน 
    -  กลุ่มเยาวชนเกษตรกรบา้นไทรงาม  คุณพรชยั รักนิยม 

         5.3) การแต่งตั้งท่ีปรึกษาเครือข่าย 
  5.3.1) ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
  5.3.2) สหกรณ์จงัหวดั 
  5.3.3) พฒันาการจงัหวดั 
  5.3.4) เกษตรจงัหวดั 
  5.3.5) นายก องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  5.3.6) ประธานชมรมองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  5.3.7) อยัการจงัหวดั 
  5.3.8) ประธาน สหกรณ์การเกษตร อาํเภอละงู 
  หมายเหตุ การติดต่อทาบทามท่ีปรึกษาจะทาํในนามของเครือข่าย 
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6)  ภาระกิจ ,  ธุรกรรมการเช่ือมโยงเครือข่าย 
              6.1) ระดมทุน 
             -  เงิน คน ทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
    6.2) ธุรกิจ 
             - สินเช่ือ 
             - ซ้ือโดยจดัหาสินคา้วสัดุ    วตัถุดิบทางการเกษตร/ การผลิต 
             - ขาย รวบรวมผลผลิต จดัตั้งศูนยจ์าํหน่าย ฝากขาย 

6.3) การบริหารจดัการ ทาํการวางแผนและเช่ือมโยงเครือข่าย 
6.4) สวสัดิการเพื่อตนเอง  

        - ฌาปนกิจ 
        - รักษาพยาบาล 

- การศึกษา 
                                        - บาํนาญเม่ือชราภาพ 

6.5) ช่วยเหลือสงัคม เอ้ืออาทรต่อชุมชนและพิทกัษรั์กษาส่ิงแวดลอ้ม 
6.6) ถ่ายทอดและแลกเปล่ียน ดา้นความรู้และเทคโนโลย ี
6.7) มีกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ นนัทนาการ         

7) สญัลกัษณ์ของเครือข่าย  มีลกัษณะดงัน้ี 
7.1) มีลกัษณะวงกลม 
7.2) มือจบักนัอยูต่รงกลาง 
7.3) เกลียวเชือกอยูข่า้งๆ(2ขา้ง)บนเสน้รอบวง 
7.4) มีคาํวา่ เครือข่ายองคก์รประชาชนอยูใ่นส่วนบนของเสน้รอบวง 
7.5) มีคาํวา่ จ.สตูล อยูใ่นส่วนล่างของเสน้รอบวง 
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4.1.1.6 การบริหารเครือข่ายระดับอาํเภอ 
 
4.1.1.6.1 กลุ่มอาํเภอละงู และอาํเภอท่าแพ 
 

 โครงสร้างบริหารเครือข่ายระดบัอาํเภอ 
1) คณะกรรมการ 

  2) ท่ีตั้ง 
  3) ระเบียบ 
  4) ธุรกิจเช่ือมโยงเครือข่าย 

 แนวทางปฏิบติัและการจดัเครือข่ายระดบัอาํเภอ 
1) จะตอ้งมีคณะกรรมการทุกองคก์ร  องคก์รละ 1 คน  ในระดบัตาํบล  โดยให ้ 
     ร่วมกบัทอ้งถ่ิน  และคดัเลือกคณะกรรมการเป็นระดบัอาํเภอ 

  2) คณะกรรมการระดบัอาํเภอ 7-15 คน 
  3) คุณสมบติัของคณะกรรมการ 
       -  ถูกคดัเลือกจากระดบัอาํเภอมาเป็นตวัแทนระดบัจงัหวดั 
       -  วาระการทาํงานคราวละ 1 ปี  สามารถเลือกเขา้มาใหม่ได ้
  4) ประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
  5) ประชุมใหญ่อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
  6) กาํหนดวนัส้ินสุดปีบญัชี  (30 มิ.ย. ของทุกๆปี) 
  7) รายงานผลการทาํงานใหเ้ครือข่ายทราบ 

 เลือกองคก์รทาํหนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัอาํเภอและจงัหวดั 
  1) ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัอาํเภอ 
       -  สหกรณ์การเกษตร อาํเภอท่าแพ 
       -  สหกรณ์การเกษตร อาํเภอละงู 
  2) ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัจงัหวดั 
       - สหกรณ์การเกษตร อาํเภอท่าแพ 
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4.1.1.6.2 กลุ่มอาํเภอควนกาหลง  อาํเภอทุ่งหว้า  และกิง่อาํเภอมะนัง 
 

 โครงสร้างบริหารเครือข่าย 
  มีคณะกรรมการ 15 คน 

 กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีบริหารเครือข่ายระดบัอาํเภอ 
  1) นาํเสนอผลิตภณัฑสู่์ศูนย ์ เพื่อกระจายไปยงัจุดต่างๆ 
  2) หาสมาชิกเพิ่มจากกลุ่มต่างๆ ในหมู่บา้น 
  3) ช่วยเหลือดา้นการลงทุน 
  4) จดัใหมี้สวสัดิการต่อสมาชิกกลุ่ม 

 แนวทางปฏิบติัและการจดัการเครือข่ายระดบัอาํเภอ 
  1) ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน  เพื่อสรุปขอ้มูลและกาํหนดกิจกรรมร่วมกนั 
  2) จดัทาํแผนปฏิบติังาน 
  3) จดัทาํขอ้บงัคบัและระเบียบของเครือข่าย 

 องคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัอาํเภอ 
  1) อาํเภอควนกาหลง  สหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ 1 จาํกดั 
  2) อาํเภอทุ่งหวา้  สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นนาทอน จาํกดั 

3) ก่ิงอาํเภอมะนงั  สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมพฒันา จาํกดั 
 

4.1.1.6.3 กลุ่มอาํเภอเมือง  และอาํเภอควนโดน 
 

 โครงสร้างบริหารเครือข่ายระดบัอาํเภอ 
1) เลือกตั้งคณะกรรมการประจาํศูนย ์ โดยกาํหนดตวัแทนจากแต่ละตาํบลไม่นอ้ย 
     กวา่ตาํบลละ 1 คน  โดยแบ่งตาํแหน่งงาน ดงัน้ี 

      -  ประธาน -  รองประทาน       -  เลขานุการ  
       -  เหรัญญิก          -  ประชาสมัพนัธ์   -  การตลาด   
       -  ปฏิคม                -  ทะเบียน              -  ผูต้รวจสอบ 
  2) ศูนยป์ระสานงานมีท่ีปรึกษา  อาํเภอละ 3 คน 
       -  เจา้หนา้ท่ีของรัฐ     -  ผูน้าํศาสนา     -  ผูน้าํทอ้งถ่ิน    
  3) คณะกรรมการ 
       -  อาํเภอเมือง  ไม่นอ้ยกวา่ 13 คน 
       -  อาํเภอควนโดน  ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 
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 บทบาทหนา้ท่ีบริหารเครือข่ายระดบัอาํเภอ 
  1) บทบาทของคณะกรรมการ 
       -  กาํหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบั 
       -  ติดต่อประสานงาน 
       -  คณะกรรมการมีวาระการทาํงาน 2 ปี 
       -  สาํรวจขอ้มูล 
       -  กาํหนดแผนงานการทาํธรกิจระหวา่งองคก์ร 
       -  ปฏิบติัตามแผน 
       -  ติดตามประเมินผล 
  2) บทบาทของศูนยป์ระสานงานเครือข่าย 
       -  ติดต่อประสานงานระหวา่งเครือข่าย 
       -  รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลผลิตของสมาชิก 
       -  รวบรวมขอ้มูลจากสมาชิกเครือข่ายเสนอต่อท่ีประชุมกรรมการ 
       -  แลกเปล่ียนข่าวสาร  และความคิด 
       -  ประชาสมัพนัธ์ 

 แนวทางปฏิบติัและการจดัการเครือข่ายระดบัอาํเภอ 
  1) ประชุมเดือนละ 2 คร้ัง 
  2) ติดตามประเมินผล 
  3) ศึกษาดูงาน 
  4) ศูนยป์ระสานงานดา้นสินคา้ 
  5) จดัหาแหล่งทุน 
  6) จดัทาํบญัชีขอ้มูล 

 ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัอาํเภอ 
  1) อาํเภอเมือง  กลุ่มออมทรัพย ์
  2) อาํเภอควนโดน  สหกรณ์กองทุนสวนยางควนโดน จาํกดั 
 

ภายหลงัจากไดโ้ครงสร้างการบริหารงานเครือข่าย และขั้นตอนการบริหารงานแลว้ ไดมี้
การจดัประชุมประจาํเดือนของเครือข่ายข้ึน โดยเร่ิมคร้ังแรกในเดือน กุมภาพนัธ์ 2549   ณ  ห้อง
ประชุม  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั  มีขอ้สรุปจากการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
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เดือน กุมภาพันธ์   คณะกรรมการเครือข่ายฯ ร่วมกนัพิจารณาและมีความเห็นเป็น สอง 
แนวทางเก่ียวกบัการเลือกศูนยป์ระสานงานเครือข่ายระดบัจงัหวดั  แนวทางแรก คือ สร้างองคก์ร
ใหม่ข้ึนมารองรับกิจกรรมของเครือข่าย  แนวทางที่สอง คือ แกไ้ขขอ้บงัคบัของชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัสตูล จาํกดั ใหส้ามารถรับองคก์รทุกประเภทเขา้มาเป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ
ได ้พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบในการศึกษาเก่ียวกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัขา้งตน้  
แลว้ใหน้าํผลท่ีไดเ้ขา้สู่ท่ีประชุมในเดือน มีนาคมต่อไป 
 เดือน มีนาคม     ภายหลงัคณะอนุกรรมการไดมี้การยกร่างระเบียบขอ้บงัคบัของชุมนุมฯ 
ว่าดว้ยเร่ืองการเปิดรับสมาชิกสมทบ คณะกรรมการเครือข่ายฯ ตดัสินใจเลือกแนวทางที่สอง เลือก
ให้ ชุมนุมฯเป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายองคก์รประชาชนจงัหวดัสตูล โดยมอบหมายให้ เลขาฯ
เครือข่าย นาํร่างระเบียบขอ้บงัคบัของชุมนุมฯ ว่าดว้ยเร่ืองการเปิดรับสมาชิกสมทบ เขา้ประชุม
ร่วมกบัคณะกรรมการชุมนุมฯ ในวนัท่ี 5 เมษายน 2549 เพื่อแกไ้ขขอ้บงัคบัดงักล่าว และใหน้าํผลท่ี
ไดเ้ขา้ท่ีประชุมเครือข่ายเดือนเมษายน ต่อไป 
 เดือน เมษายน   เน่ืองจากการประชุมเพื่อแกไ้ขขอ้บงัคบัของคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรสตูล จาํกดั มีขอ้จาํกดัในการแกไ้ขขอ้บงัคบัว่าดว้ยเร่ืองการเปิดรับสมาชิกสมทบ จึงทาํ
ให้ไม่สามารถแกไ้ขขอ้งบงัคบัได ้ ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของเครือข่ายฯในขั้นต่อไป    
คณะกรรมการเครือข่ายฯ จึงสรุปกนัว่าจาํเป็นตอ้งมีการประชุมร่วมกนัทั้งจงัหวดัอีกคร้ัง เพื่อทาํ
ความเขา้ใจและร่วมกนัศึกษาหาแนวทางร่วมกนัอีกคร้ังเพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนเครือข่ายต่อไป   

ถึงแมว้่ารูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพื้นท่ี จะมีโครงสร้างท่ีชดัเจน มีกิจกรรมท่ี
สามารถทาํร่วมกนัได ้ตลอดจนวิธีการ และขั้นตอนในการสร้างเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรม แต่ปรากฏ
ว่า การเคล่ือนตวัของ ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายทั้งในระดบัจงัหวดั และระดบัอาํเภอ ไม่เป็นไป
ตามแผนงานท่ีวางไว ้ ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน และภายนอก
องค์กร ประการแรก ผูน้ําองค์กรฯท่ีเขา้ร่วมประชุมเครือข่าย ขาดทกัษะท่ีจะนําความรู้ท่ีได้ไป
ถ่ายทอดให ้สมาชิก หรือองคก์รฯอ่ืนๆท่ีอยูภ่ายในเครือข่าย  ทาํใหไ้ม่สามารถกระจายขอ้มูลข่าวสาร
เร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่ายไดท้ัว่ถึงทุกพื้นท่ี   ประการทีส่อง เน่ืองจากการเช่ือมโยงเครือข่าย เป็นส่ิง
ใหม่ท่ีผูน้าํองคก์รต่างๆ ยงัขาดประสบการณ์ในการดาํเนินงาน กอรปกบัคณะกรรมการของสหกรณ์
มีการเปล่ียนตามวาระ  ทาํให้การดาํเนินงานเช่ือมโยงเครือข่ายขาดความต่อเน่ือง   ประการที่สาม 
คือ เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบองคก์รแต่ละประเภท ไม่เขา้มาช่วยส่งเสริมการ
เช่ือมโยงเครือข่าย  น่าจะมีผลทาํให้องคก์รชุมชนขาดความสนใจการเขา้ร่วมเครือข่าย  ดว้ยเหตุผล
เหล่าน้ี ทีมวิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงรูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีกาํหนดไวใ้นแผน โดย
วิธีการสร้างเครือข่ายตามกิจกรรมท่ีองคก์รต่างมีประสบการณ์ดาํเนินการอยู่แลว้ ยกตวัอย่างเช่น  
เครือข่ายยางพารา  จะดาํเนินการเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบั ยางพารา ไม่ว่าจะเป็น การซ้ือ ขาย ยางแผ่น
รมควนั นํ้ ายางสด และยางแผ่นดิบ หรือ การซ้ือ ปัจจยัการผลิตร่วมกนั เช่น นํ้ ากรด เป็นตน้ จึง
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ดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดัสตูล   เพื่อ
สร้างเครือข่ายตามกิจกรรม โดยการประชุมคร้ังน้ีไดเ้ชิญสหกรณ์จงัหวดัและเจา้หน้าท่ีส่งเสริม
สหกรณ์ เขา้ร่วมประชุมปฏิบติัการ  ซ่ึงปรากฏว่าทางหวัหนา้สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั ก็ร่วมมือกบั
ทีมวิจยัอยา่งเตม็ท่ี  โดยทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมตลอดวนั  อีกทั้งมีส่วนสาํคญัทาํใหผ้ลการประชุม
มีขอ้สรุปท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไปในหวัขอ้ 4.1.2  

 
4.1.2  การเช่ือมโยงเครือข่ายตามกจิกรรม     

 
การเช่ือมโยงเครือข่ายตามกิจกรรม    แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ไดแ้ก่   ยางพารา  ขา้วสาร และ 

ปุ๋ย      มีลกัษณะการเช่ือมโยงโดยกาํหนดให้มีองคก์รรับผิดชอบเป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายใน
แต่ละกิจกรรม  และมีรายละเอียดขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

 
4.1.2.1 เครือข่ายปุ๋ย 
 

ขั้นตอนและวธีิการเช่ือมโยงเครือข่ายปุ๋ย 
1) สาํรวจความตอ้งการใชข้องสมาชิก  ใชสู้ตร  และยีห่อ้อะไร 
2) ชุมนุมสหกรณ์เป็นศูนยก์ลางในการรับใบสัง่ซ้ือ  จากตวัแทนอาํเภอทั้ง 7 อาํเภอ 
3) คณะกรรมการชุดเดิม เป็นอนุกรรมการอาํเภอละ 1 คน 
4) กาํหนดแผนงานในการสัง่ซ้ือของแต่ละกลุ่มเป็นรายปี   
5)ในกรณีท่ียอดการสัง่ซ้ือเป็นจาํนวนมาก  แต่ไม่มีเงินเพยีงพอในการจ่าย  ทาง  
     ชุมนุมฯ/สหกรณ์ ใหเ้ครดิตภายใน 1 เดือน  ยกเวน้  ในช่วงการปิดบญัชีของ 
     ชุมนุมฯ/สหกรณ์  ในแต่ละปี 
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แผนการดาํเนินงานเครือข่ายปุ๋ย 
กิจกรรมปุ๋ยเคมี และปุ๋ยชีวภาพ ผูรั้บผดิชอบ ระยะเวลา 

1. สาํรวจความตอ้งการใชข้องสมาชิก   สหกรณ์การเกษตรในแต่ละ
อาํเภอ  และกลุ่มองคก์รต่างๆ 

ภายในเดือน 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 

2. ชุมนุมสหกรณ์เป็นศูนยก์ลางในการ
รับใบสัง่ซ้ือ 

ชุมนุมสหกรณ์ฯ ภายในเดือน 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 

3. คณะกรรมการชุดเดิม เป็น
อนุกรรมการอาํเภอละ 1 คน 

ตวัแทนจากแต่ละอาํเภอ 7 คน  
จากคณะทาํงานจดัตั้ง
เครือข่าย 

ภายในเดือน 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 

4. กาํหนดแผนงานในการสัง่ซ้ือของแต่
ละกลุ่มเป็นรายปี  โดยใหมี้การแจง้ยอด
การสัง่ซ้ือล่วงหนา้เดือนละคร้ัง 

แต่ละกลุ่มองคก์ร ภายในเดือน 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 

5. การใหเ้ครดิตแก่องคก์รในการสัง่ซ้ือ ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดั/
สหกรณ์แต่ละอาํเภอ 

1 เดือน หลงัจากรับ
สินคา้ 

 
4.1.2.2 เครือข่ายข้าวสาร 
 

ขั้นตอนและวธีิการเช่ือมโยงเครือข่ายข้าวสาร 
           1) กาํหนดใหชุ้มนุมสหกรณ์การเกษตรเป็นแกนกลางในการเช่ือมโยงเครือข่าย 
           2) ใหส้หกรณ์ระดบัอาํเภอเป็นแกนนาํระดบัอาํเภอ (มีทั้งหมด 7 อาํเภอ) 
           3) สหกรณ์ระดบัอาํเภอสาํรวจความตอ้งการซ้ือขา้วสารจากสมาชิกแต่ละกลุ่ม 
           4) สหกรณ์ระดบัอาํเภอรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการขา้วสารส่งใหชุ้มนุมสหกรณ์ 
                        การเกษตร 
           5) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรรวบรวมขอ้มูลเพื่อดาํเนินการสัง่ซ้ือ 
           6) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจดัประชุมเครือข่ายระดบัอาํเภอ  เพือ่ร่างกฎระเบียบของ 
                        เครือข่าย 
           7) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรดาํเนินการจดัซ้ือ 
                    8) สหกรณ์ระดบัอาํเภอเป็นผูจ้าํหน่ายไปยงักลุ่มสมาชิก  โดยสหกรณ์ระดบัอาํเภอเป็นผู ้
                        กาํหนดราคาในแต่ละพื้นท่ีเอง 
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แผนงานเครือข่ายข้าวสาร / โครงการ 1 ปี 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

1. สาํรวจความตอ้งการของสมาชิก เดือนพฤษภาคม – 5 มิถุนายน 
พ.ศ.2549 

สหกรณ์ระดบัอาํเภอ 

2. จดัประชุมเครือข่ายระดบัจงัหวดัท่ี
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

6 มิถุนายน พ.ศ.2549 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

3. ประชุมสหกรณ์ระดบัอาํเภอ
ประจาํเดือน 

ทุกเดือน สหกรณ์ระดบัอาํเภอ 

4. ประชุมสหกรณ์ระดบัจงัหวดั
ประจาํเดือน 

ทุกวนัท่ี 6 ของเดือน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

 
4.1.2.3 เครือข่ายยางพารา   
 
เครือข่ายยางพารา ประกอบดว้ยเครือข่ายยอ่ยสามเครือข่าย คือ 1) เครือข่ายยางแผน่รมควนั 

2) เครือข่ายนํ้ายางสด  และ 3) เครือข่ายยางแผน่ดิบ และคดัเลือกองคก์รรับผดิชอบเป็นศูนย์
เครือข่ายยอ่ย ทั้ง สามเครือข่าย ดงัต่อไปน้ี   

 
1) ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่รมควนั คือ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จาํกดั 
2) ศูนยเ์ครือข่ายนํ้ายางสด  คือ   มีเครือข่ายยอ่ยรวบรวมนํ้ายาง 4 จุด 
                                                     ไดแ้ก่  สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหม่พฒันา จาํกดั 
                                                                กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดควนกาหลง 
                                                                กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดทุ่งนุย้ 
                                                                สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดท่าแพ จาํกดั 
3) ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่ดิบ  คือ  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั 
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ภายหลงัจากการวางแผน และกาํหนดขั้นตอนการเช่ือมโยงเครือข่ายของแต่ละกิจกรรมแลว้ 
ขั้นตอนต่อไปคือ การกาํหนดองคก์รรับผดิชอบในการประสานงานเครือข่ายตามกิจกรรมในระดบั
จงัหวดั   ดงัท่ีปรากฏในภาพท่ี 4.3 

 
ภาพที ่4.3   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายตามกจิกรรมทีเ่กดิจากการประชุมปฏบัิตกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใหเ้ครือข่ายแต่ละกิจกรรมมีการเคล่ือนตวั ทางทีมวจิยัไดด้าํเนินการจดัประชุมยอ่ยแต่
ละเครือข่ายกิจกรรม โดยใหอ้งคก์รท่ีรับผดิชอบในกิจกรรมนั้นๆ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงาน และ
เป็นเจา้ภาพในการประชุมแต่ละคร้ัง โดยเร่ิมจาก เครือข่ายปุ๋ย และข้าวสาร มี ชุมนนุมสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัสตูล จาํกดั ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยป์ระสานงาน และในท่ีประชุมตกลงกนัวา่เลือก
ดาํเนินการเร่ืองปุ๋ยและขา้วสารไปพร้อมๆกนั ทั้งน้ีในท่ีประชุมไดก้าํหนดใหท้างชุมนุมฯดาํเนินการ
ออกแบบสาํรวจ ความตอ้งการ ปริมาณ สูตร และยีห่อ้ของปุ๋ย ตลอดจนปริมาณการบริโภคขา้วสาร
ท่ีองคก์รต่างๆ ตอ้งการใช ้และใหน้าํขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดส่้งกลบัมายงัชุมนุมฯ ภายใน ระยะเวลา 
หน่ึงเดือน เพือ่จดัทาํเป็นฐานขอ้มูล  แต่อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากการประสานงานยงัขาดความต่อเน่ือง 
บุคลากรในสงักดัของชุมนุมฯ มีเพียงคนเดียว ซ่ึงภารกิจหลกัท่ีทาํอยูเ่ดิม คือการรับฝากเงิน และการ
ใหสิ้นเช่ือ มีการซ้ือปุ๋ยผา่นชุมนุมฯบา้ง แต่มีจาํนวนนอ้ย  และภายหลงัการเขา้ร่วมประชุมเครือข่าย
กท็าํใหป้ริมาณการซ้ือปุ๋ยร่วมกนัมีจาํนวนมากข้ึน ดงัปรากฏในตารางรายการซ้ือปุ๋ยจากชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั  

ชุมนุม  
สกย. สตูล 

ชุมนุม 
สกก. สตูล 

ชุมนุม 
สกก. สตูล 

เครือข่ายยางพารา 

เครือข่ายข้าวสาร เครือข่ายปุ๋ย  
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เครือข่าย 
ยางแผ่น
รมควัน 

เครือข่าย 
นํา้ยางสด 

เครือข่าย
ยางแผ่นดบิ 

จากการประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกนัระหวา่ง สหกรณ์กองทุนสวนยาง  กลุ่มเกษตรกร
รวบรวมนํ้ายางสด  ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จาํกดั  และสหกรณ์การเกษตร เม่ือวนัท่ี 24 
เมษายน 2549 ไดข้อ้สรุป และรูปแบบการดาํเนินการเครือข่าย โดยแบ่งเป็นเครือข่ายยอ่ย             
สามเครือข่าย คือ 1) เครือข่ายยางแผน่รมควนั 2) เครือข่ายนํ้ายางสด      และ3) เครือข่ายยางแผน่ดิบ 
จากนั้นทาํการคดัเลือกองคก์รรับผดิชอบเป็นศูนยเ์ครือข่ายยอ่ย ทั้ง สามเครือข่าย ดงัต่อไปน้ี   

1) ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่รมควนั คือ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จาํกดั 
2) ศูนยเ์ครือข่ายนํ้ายางสด  คือ   มีเครือข่ายยอ่ยรวบรวมนํ้ายาง 4 จุด 
                                                     ไดแ้ก่  สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหม่พฒันา จาํกดั 
                                                                กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดควนกาหลง 
                                                                กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดทุ่งนุย้ 
                                                                สหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดท่าแพ จาํกดั 
3) ศูนยเ์ครือข่ายยางแผน่ดิบ  คือ  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั 

 
ภาพที ่4.4   รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่ายยางพาราในภาคปฏิบัต ิ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จํากดั 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

สํานักงาน ตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่  จ.สงขลา 

สกย.วงัใหม่พฒันา จาํกดั 

กลุ่มเกษตรกรฯทุ่งนุ้ย 

กลุ่มเกษตรกรฯควนกาหลง 

สหกรณ์นํา้ยางสดท่าแพ จาํกดั 
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จากการกาํหนดเครือข่ายออกเป็น สามกลุ่มขา้งตน้ ทีมวิจยัไดด้าํเนินการประชุมยอ่ยเพื่อ
กาํหนดโครงสร้าง และรูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่าย โดยไดรั้บความร่วมมือจากสาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัสตูล เพื่อหาแนวทางการเช่ือมโยงเครือข่าย ผลปรากฏวา่ ในส่วนของเครือข่ายนํ้ายางสด ซ่ึง
องคก์รท่ีรับหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางประสานงาน คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหม่พฒันา จาํกดั ซ่ึง
ในอดีตไดด้าํเนินการรวบรวมนํ้ายางสดอยูแ่ลว้เป็นทุนเดิม จึงไม่มีปัญหาในการจะขยายเครือข่ายให้
ครอบคลุมทั้งทั้งหวดั โดยอาศยัเครือข่ายยอ่ยจาก สามจุดท่ีเหลือ คือ กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายาง
สดควนกาหลง   กลุ่มเกษตรกรรวบรวมนํ้ายางสดทุ่งนุย้ และสหกรณ์รวบรวมนํ้ายางสดท่าแพ จาํกดั 
ซ่ึงมีวิธีการดาํเนินการ คือ ใหส้มาชิกส่งนํ้ายางสดไปท่ีจุดรวมนํ้ายางทั้ง 4 จุด แลว้ใหศู้นย์
ประสานงานทั้ง 4 จุดแจง้ปริมาณนํ้ายางสดทั้งหมดมารวมกนั หลงัจากนั้นนาํปริมาณท่ีไดแ้จง้ต่อไป
ยงับริษทัรับซ้ือนํ้ายางในหาดใหญ่ทราบ เพื่อใหแ้ต่ละบริษทัมาร่วมเสนอราคาเขา้มายงัเครือข่าย โดย
ส่วนใหญ่จะมีสาม หรือส่ีบริษทัท่ีใหร้าคาสูงท่ีสุดจะไดน้ํ้ ายางสดไปในแต่ละวนั (เน่ืองจากบริษทั
เดียวไม่สามารถรับปริมาณนํ้ายางทั้งหมดได ้ จึงตอ้งกระจายไปสาม หรือส่ีบริษทั) นัน่คือจะไม่มี
บริษทัใดผกูขาดการซ้ือนํ้ายางสดของเครือข่าย และเครือข่ายยงัไดป้ระโยชน์จากการไดร้าคาดีซ่ึง
ส่งผลใหส้มาชิกมีรายไดเ้พิม่ข้ึน เฉล่ียกิโลกรัมละ 2 บาท 

ในส่วนของเครือข่ายยางแผน่รมควนันั้น ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จาํกดั  ใน
ปัจจุบนัไดด้าํเนินการรวบรวมยางแผน่รวมควนัจาก 18 สหกรณ์  ในนามตลาดกลางยางพารา
หาดใหญ่ สาขา จงัหวดัสตูล  โดยใชพ้ื้นท่ีของสหกรณ์การเกษตรควนโพธ์ิ จาํกดั เป็นสถานท่ี
รวบรวมยางแผน่รมควนั และคณะกรรมการ ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีของ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
สตูล จาํกดั   เป็นผูบ้ริหารจดัการเครือข่าย  ซ่ึงไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนประจาํปี 2548 จากผูว้า่
ราชการจงัหวดัสตูล  จาํนวน 1,240,000 บาท  โดยการผลกัดนัของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล 
เพื่อนาํมาจดัซ้ือ รถยก ขนาด 2.5 ตนั 1 คนั ราคา 8,000,000 บาท  เคร่ืองชัง่ ขนาด 2 ตนั 3 เคร่ืองๆ 
ละ 80,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท และพาเหรด ขนาด 1x1.5 เมตร จาํนวน 120 อนั เป็นเงิน 
200,000 บาท  ในขณะเดียวกนัทีมวิจยัไดด้าํเนินการจดัเวทีพบปะทาํความเขา้ใจแก่ผูน้าํสหกรณ์
กองทุนสวนยาง เพื่อกระตุน้ใหเ้ขา้มาร่วมทาํธุรกิจกบัเครือข่าย  และตลาดกลางยางพาราจงัหวดั
สตูลไดเ้ปิดดาํเนินการตั้งแต่ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 เป็นตน้มา โดยการใหส้หกรณ์กองทุนสวน
ยางทั้ง 18 แห่ง นาํยางแผน่รมควนัมาส่งท่ีสหกรณ์การเกษตรควนโพธ์ิ จาํกดั แลว้ทาํการรวบรวม
ปริมาณนํ้าหนกัยางท่ีไดท้ั้งหมด แจง้ไปยงัตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ และใหบ้ริษทัเขา้มาประมูล 
หากบริษทัไหนใหร้าคาสูงท่ีสุดจะไดย้างแผน่รมควนัของตลาดกลางยางพาราสตูล โดยบริษทัท่ี
ประมูลไดจ้ะมารับยางแผน่รมควนัเอง ทางตลาดกลางยางพาราสตูลจึงสามารถประหยดัค่าขนส่งได้
ประมาณ กิโลกรัมละ 30 สตางค ์ หลงัจากตลาดกลางยางพารา ไดด้าํเนินการไปไดร้ะยะหน่ึง 
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูลไดข้ออนุมติังบประมาณประจาํปี 2549 จากผูว้า่ราชการจงัหวดัสตูล
จาํนวน 3,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารศูนยก์ลางรวบรวมนํ้ายางในจงัหวดัสตูลเพิ่มเติม                  
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดน้การตลาดใหแ้ก่เกษตรกรายยอ่ยและสถาบนัเกษตรยกระดบัราคายางพารา
และพฒันาคุณภาพการผลิตยางพารา 

เครือข่ายยางแผน่ดิบในปัจจุบนัยงัมิไดด้าํเนินการร่วมกนั โดยมีแนวทางการดาํเนินการ
ภายใตก้ารบริหารงานของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั เพียงแต่วา่ จะตอ้งดาํเนินการ
พฒันาการบริหารจดัการภายในองคก์รใหเ้ขม้แขง็ข้ึน เพื่อท่ีจะรองรับการบริหารจดัการเครือข่ายได้
คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ ใหส้ามารถเป็นศูนยก์ลางการประสานงานเครือข่ายไดค้รบวงจรต่อไป 
ซ่ึงทางทีมวิจยัไดเ้สนอให ้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
สตูล  จาํกดั มีการประชุมร่วมกนัทุกๆ 2 เดือน ไดเ้ร่ิมคร้ังแรกในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2549 ณ 
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล และในท่ีประชุมเห็นชอบท่ีจะจดัประชุมร่วมกนัในทุกๆ  2 เดือน   
 

4.2 ประเด็นสําคญัของแต่ละเครือข่าย 
 

4.2.1 ความเป็นมาของเครือข่าย  
 

 ความเป็นมาของเครือข่ายตามโซนพืน้ที่   ในอดีตองคก์รประชาชนในจงัหวดัสตูลทั้ง
ท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน มีการเช่ือมโยงเครือข่ายกนัแบบหลวมๆ ไม่ไดมี้ธุรกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง  ทีมวิจยัไดจ้ดัเวทีสร้างความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่ายให้แก่ผูน้าํ ทาํให้
ผูน้าํท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมเครือข่ายเห็นความสาํคญัของการเช่ือมโยงเครือข่าย และไดพ้ิจารณาร่วมกนั
ว่าการเช่ือมโยเครือข่ายท่ีเขม้แข็งและยัง่ยืน ควรทาํการสร้างเครือข่ายตั้งแต่ระดบัรากหญา้ไปสู่
ระดบัจงัหวดั จึงไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ี นั่นคือ  แบ่งเป็น 3 ระดบั  ไดแ้ก่  1) 
ระดบัตาํบล 2) ระดบัอาํเภอ    3)ระดบัจงัหวดั   แต่ดว้ยระยะเวลาโครงการวิจยัเพียงหน่ึงปี จึงมิอาจ
สร้างเครือข่ายใหไ้ดค้รบทุกระดบั ไดเ้พียงแค่โครงสร้างบริหารในระดบัจงัหวดั แต่การพฒันาสู่การ
ปฏิบติัในระดบัอาํเภอ และระดบัตาํบลยงัอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงาน  ซ่ึงอุปสรรคในการสร้าง
เครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ีมีอยูส่ามประการหลกั คือ  ประการแรก ศูนยป์ระสานเครือข่ายระดบัจงัหวดั 
ในท่ีน้ีคือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัสตูล จาํกดั ขาดความพร้อมในการบริหารเครือข่าย เช่น 
มีเจา้หน้าท่ีประจาํเพียงคนเดียว และไม่มีสํานักงานเป็นของสหกรณ์เอง ตอ้งอาศยัสถานท่ีทาํการ
ของ  สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จาํกดัในการดาํเนินงาน เป็นตน้  ประการที่สอง ศูนยป์ระสานงาน
ระดับอาํเภอ ในท่ีน้ีคือสหกรณ์การเกษตรประจาํอาํเภอ จะติดภารกิจในการปิดบญัชีประจาํปี 
ตลอดจนเตรียมงานประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ ในช่วงเวลาเดียวกบัแผนงานการสร้างเครือข่าย
ระดบัอาํเภอ และตาํบล ประกอบกบัสาเหตุ ประการที่สาม คือ ระยะเวลาของโครงการวิจยัมีเพียง
หน่ึงปี ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหเ้ครือข่ายในระดบัอาํเภอและตาํบลยงัไม่เกิดข้ึน  นัน่คือโครงสร้างรูปแบบ
เครือข่ายตามโซนพื้นท่ี มิอาจสาํเร็จไดภ้ายในระยะเวลาจาํกดั ทีมวิจยัจึงพิจารณาเห็นว่าหากเนน้ไป
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ท่ีกิจกรรมเป็นหลกั อาจเป็นไปไดท่ี้จะสร้างเครือข่ายในช่วงเวลาท่ีกาํหนด จึงเกิดรูปแบบโครงสร้าง
การเช่ือมโยงเครือข่ายตามกิจกรรมข้ึนมาอีกหน่ึงเครือข่าย  
 ความเป็นมาของเครือข่ายตามกจิกรรม เน่ืองจากการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ี 
จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาและครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ทั้งจงัหวดั ทาํให้ระยะเวลาวิจยัท่ีมีอยู่หน่ึงปีมิอาจเห็น
ผลไดด้งัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทีมวิจยัจึงไดจ้ดัประชุมเพื่อระดมสมอง หาแนวทางท่ีจะทาํใหก้าร
เช่ือมโยงเครือข่ายเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ผลสรุปจากทั้งการประชุมทีมวิจยั และการประชุม
ร่วมกับผูน้ําองค์กรต่างๆ เห็นตรงกันว่า ควรสร้างเครือข่ายโดยอาศยักิจกรรมเป็นตวัยึดโยงผูก
สมัพนัธ์กนั  โดยไดค้ดัเลือกในเบ้ืองตน้ สามกิจกรรม ไดแ้ก่ ยางพารา  ปุ๋ย  ขา้วสาร  

  
4.2.2 การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน  
 

 เน่ืองจากเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ียงัไม่สามารถเกิดไดค้รบทั้ง สามระดบั ประกอบกบั
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั ซ่ึงเป็นศูนยป์ระสานงานระดบัจงัหวดั ของโครงสร้างการ
เช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพื้นท่ี และในขณะเดียวกนัก็เป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่ายปุ๋ย และ
ขา้วสาร  ในท่ีน้ีจึงสรุปการดาํเนินการของเครือข่ายเฉพาะเครือข่ายตามโซนกิจกรรม ได ้เครือข่าย
ปุ๋ย  ขา้วสาร และยางพารา  

เครือข่ายปุ๋ย 
รายการซ้ือปุ๋ยจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั 

ระหวา่ง มกราคม – 31 กรกฎาคม 2549 
ที ่ ช่ือสหกรณ์ กระสอบ จํานวนเงิน 
1 สหกรณ์การเกษตรเมืองสตูล จาํกดั 730 390,360.00 
2 สหกรณ์การเกษตรทุ่งหวา้ จาํกดั 4,535 2,266,360.00 
3 สหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จาํกดั 6,052 3,133,592.00 
4 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. สตูล จาํกดั 2,590 1,297,510.00 
5 สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จาํกดั 19,885 9,296,365.00 
6 สหกรณ์การเกษตรละงู จาํกดั 4,695 2,379,560.00 
7 สหกรณ์การเกษตรควนโดน จาํกดั 9,740 5,150,917.00 
8 สหกรณ์กองทุนสวนยางควนโพธ์ิ จาํกดั 1,880 926,530.00 
9 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่านํ้าเคม็พฒันา จาํกดั 140 58,690.00 

รวม 50,247 24,899,884.00 
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 จากตาราง พบว่า ในปัจจุบนัมีเพียงสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกเท่านั้นท่ีมาใชบ้ริการของ
ชุมนุมฯ แต่ทางทีมวิจยัร่วมกบัคณะกรรมการชุมนุมฯ ไดป้ระชุมร่วมกนัเพื่อเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัให้
สามารถเปิดรับสมาชิกสมทบ ในท่ีน้ีหมายถึง องคก์รท่ีไม่ไดจ้ดทะเบ◌ยีนเขา้มาเป็นสมาชิกชุมนุมฯ
ได ้และเพิ่งมีผลบงัคบัใชไ้ปเม่ือ เดือน กรกฎาคม 2549  หากเป็นเช่นน้ีจะทาํใหใ้นอนาคต ยอดขาย
ปุ๋ยของชุมนุมฯจะครอบคลุมไปยงักลุ่มต่างๆ ในจงัหวดัสตูลทั้งท่ีจดทะเบียน และไม่ไดจ้ดทะเบียน 

 
เครือข่ายข้าวสาร 

 ในปัจจุบนัอยู่ระหว่างการเก็บขอ้มูลความตอ้งการบริโภคขา้วสาร ขององคก์รต่างๆ 
และกาํลงัดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ให ้กลุ่มองคก์รต่างรับทราบ ซ่ึงคงจะดาํเนินการคา้ขายขา้วสาร
ไดภ้ายในเร็วๆน้ี 

เครือข่ายยางพารา 
ผลการดาํเนินการเครือข่ายยางแผน่รมควนั จงัหวดัสตูล 

เดือน/ปี จาํนวนองคก์ร ปริมาณนํ้าหนกัยาง
(ตนั) 

รวมจาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

หมายเหตุ 

พฤศจิกายน/2548 15 167.02 10.29  
ธนัวาคม/2548 14 246.86 16.38  
มกราคม/2549 13 338.07 24.09  
กมุภาพนัธ์/2549 13 215.36 16.29 ใกลห้มด 

ฤดูกรีดยาง 

มีนาคม-พฤษภาคม/2549 หยดุดาํเนินการ(ปิดฤดูการกรีดยาง) 
มิถุนายน/2549 11 117.66 11.73 ช่วงเร่ิมฤดู 

กรีดยางใหม่ 

กรกฎาคม/2549 12 148.78 12.91 ช่วงเร่ิมฤดู 
กรีดยางใหม่ 

รวม 1,233.75 91.69  
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รายงานผลการรวบรวมนํ้ายางสดในจงัหวดัสตูล 
ที ่ กลุ่ม นํา้หนัก (กโิลกรัม) จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 สหกรณ์กองทุนสวนยางวงัใหม่พฒันา 

จาํกดั 
128,838.90 11,141,615.00 ขอ้มูล เม.ย.-มิ.ย. 49 

2 กลุ่มเกษตรกรฯ ทุ่งนุย้ 223,109.00 19,180,659.00 ขอ้มูล เม.ย.-มิ.ย. 49 
3 สหกรณ์กองทุนนํ้ายางสดท่าแพ จาํกดั 1,158,397.00 88,020,809.00 ขอ้มูล ก.พ.-ก.ค. 49 
4 กลุ่มเกษตรกรฯ ควนกาหลง ยงัไม่มีขอ้มูล ยงัไม่มีขอ้มูล เปิดดาํเนินการ 27 ก.ค. 49 

รวม 1,510,344.90 118,343,083.00  
  
 4.2.3 วตัถุประสงค์/เป้าหมายของเครือข่าย 
 เครือข่ายปุ๋ย และข้าวสาร  
 มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดรายจ่ายให้แก่องคก์รสมาชิก  ตลอดจนสมาชิกของแต่ละองคก์ร
ท่ีเขา้ร่วมเครือข่าย และสามารถแกปั้ญหาความยากจนไดใ้นอนาคต 
 เครือข่ายยางพารา 
 มีวตัถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรท่ีทาํธุรกิจเก่ียวกับยาง ได้เขา้มาทาํ
กิจกรรมร่วมกนั ตลอดจนเพ่ิมรายได ้และลดรายจ่ายใหแ้ก่องคก์รสมาชิก และ นาํไปสู่การกินดีอยูดี่
ของสมาชิกขององคก์รท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายในอนาคต 
 
 4.2.4 แนวทางการดําเนินการของเครือข่าย 
 เครือข่ายตามโซนพืน้ที่  ทีมวิจยัไดก้าํหนดโครงสร้างไว ้สามระดบั และมีเพียงระดบั
จงัหวดัท่ีมีโครงสร้างชดัเจน ในการดาํเนินการต่อไปจะตอ้งขยายเครือข่ายลงสู่ระดบัอาํเภอ และ
ตาํบล ซ่ึงจะตอ้งเป็นหน้าท่ีของศูนยป์ระสานงานระดับอาํเภอ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรในทุก
อาํเภอ ตอ้งดาํเนินการสร้างเครือข่าย ประชามสัมพนัธ์ให้กลุ่มองคก์รต่างๆท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของแต่ละอาํเภอ รับทราบเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่าย และเร่ิมดาํเนินการเครือข่ายโดยเสริมกนักบั
เครือข่ายกิจกรรมท่ีไดมี้การดาํเนินการไปแลว้  
 เครือข่ายปุ๋ย และข้าวสาร ในปัจจุบนัชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั รับหน้าท่ี
เป็นศูนยป์ระสานงาน แต่มีบุคลากรเพียงหน่ึงคน จึงอาจไม่สามารถขยายธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและ
มีประสิทธิภาพ ทางทีมวิจยัจึงเสนอให ้ชุมนุมฯ เพิ่มบุคคลากร ทั้งในดา้นการตลาด และธุรการ อีก 
อยา่งนอ้ย 2 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และการตลาดของชุมนุมฯ โดยหลงัจาก
น้ีมีแผนงานให้ทางชุมนุมฯเน้นการประชาสัมพนัธ์ให้ กลุ่มองค์กรต่างๆท่ีไม่ได้จดทะเบียน 
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รับทราบวา่ ปัจจุบนัทางชุมนุมฯ สามารถเปิดรับสมาชิกสมทบซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนแลว้ 
เพื่อรับสมาชิกเพิ่มเติม แลว้หลงัจากนั้นจึงค่อยมุ่งเนน้การทาํธุรกิจ  
 เครือข่ายยางพารา มีการทาํธุรกิจร่วมกนัอย่างชดัเจน ทั้งในส่วนของยางแผ่นรมควนั 
และนํ้ ายางสด  แต่สําหรับยางแผ่นดิบยงัไม่ไดด้าํเนินการ แต่อย่างไรก็ตามทางทีมวิจยั ร่วมกบั
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัไดว้างแนวทางการเช่ือมโยงเครือข่าย ของทั้ง สามกิจกรรมไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สกย. ควนโพธ์ิ 
อ.เมือง 

สกย. บา้นควน 
อ.เมือง 

สกย. ควนโดน 
อ.ควนโดน 

สกย.นานอ้ย-
ปาเตะ๊ 

สกย. ควนขนั 
อ.เมือง 

สกย. ท่านํ้าเคม็ 
อ.ท่าแพ 

สกย. อุได
เจริญ 1 

สกย. แป-ระ 
อ.ท่าแพ 

สกย. ควน
กาหลง 1 

สกย. ควน
กาหลง 2 

สกย. อุได
เจริญ 2 

สกย. วงัใหม่ 
อ.ละงู 

สกย. บา้นนา
ทอน 

สกย. พยอม
งาม 

สกย. นํ้าผดุ 
อ.ละงู 

สกย. วงัยาง
ทอง 

สกย. ตาํบล
สาคร 

เครือข่ายยางพาราจงัหวดั

 

ยางแผน่

ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง

โรงอดัยางกอ้น 
ควนโพธ์ิ  อ.เมือง 

โรงอดัยางกอ้น 
นิคมพฒันา  ก่ิง อ.

โรงอดัยางกอ้น 
วงัใหม่  อ.ละงู 
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เครือข่ายยางพาราจงัหวดัสตูล 

 

นํ้ายางสด 

สกย.วงัใหม่ ท่าแพ ทุ่งนุย้ ควนกาหลง 

- กลุ่มพฒันาฯ ทุ่งใหญ่ 
- กลุ่มพฒันาฯ หว้ยบ่า 
- กลุ่มพฒันาฯ นาข่ากา้วหนา้ 
- กลุ่มพฒันาฯ เขานอ้ย 
- กลุ่มพฒันาฯ ป่าสวา่ง 
- กลุ่มพฒันาฯ ประสานมิตร 
- กลุ่มพฒันาฯ ป่าแก่ ม.1 
- กลุ่มพฒันาฯ ร่วมเจริญทรัพย ์
- กลุ่มพฒันาฯ ถํ้าโกบ 
- กลุ่มพฒันาฯ สะพานวา 

- สหกรณ์ สกย.สาคร จาํกดั 

- กลุ่มพฒันาฯ ปลกัจิก 
- กลุ่มพฒันาฯ พรุตน้ออ้ 1 
- กลุ่มพฒันาฯ พรุตน้ออ้ 2 
- กลุ่มพฒันาฯ สวนเทศ 
- กลุ่มพฒันาฯ คลองบนั 1,2,3 
- กลุ่มพฒันาฯ นาโต๊ะขนุ 
- กลุ่มพฒันาฯ ปลกัวา้ 
- กลุ่มพฒันาฯ แป-ระ ใต ้
- กลุ่มพฒันาฯ คลองหมงัใต ้
- กลุ่มพฒันาฯ ทางยาง 
- กลุ่มพฒันาฯ บนควน 
- กลุ่มพฒันาฯ บา้นมุด 
- กลุ่มพฒันาฯ วงัปริง 
- กลุ่มพฒันาฯ สวนไทย 
- กลุ่มพฒันาฯ ปีใหญ่ 
- กลุ่มพฒันาฯ ควนนาใน 

- กลุ่มพฒันาฯ เกษตรกา้วหนา้ 
- กลุ่มพฒันาฯ บ่อนํ้ารอนนาํโชค 
- กลุ่มพฒันาฯ ปาหนนัสามคัคี 
- กลุ่มพฒันาฯ ทุ่งนุย้ 
- กลุ่มพฒันาฯ ในพรุ 
- กลุ่มพฒันาฯ บา้นโตน 
- กลุ่มพฒันาฯ บา้นนํ้าหรา 
- กลุ่มพฒันาฯ บา้นค่ายรวมมิตร 
- กลุ่มพฒันาฯ บา้นบูเกต็ยาม ู
- กลุ่มพฒันาฯ บา้นนาปริก 
- กลุ่มพฒันาฯ แร-กอด 
- กลุ่มพฒันาฯ บา้นควน 

- กลุ่มพฒันาฯ ซอย 7 
- กลุ่มพฒันาฯ ซอย 3 
- กลุ่มพฒันาฯ ซอย 3(2) 
- กลุ่มพฒันาฯ ซอย 4 
- กลุ่มพฒันาฯ ซอย 4(2) 
- กลุ่มพฒันาฯ ซอย 6 
- กลุ่มพฒันาฯ คลองปูโล๊ะ 1 
- กลุ่มพฒันาฯ คลองปูโล๊ะ 2 
- กลุ่มพฒันาฯ ซอย 10 
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จุดรวบรวม  ต.สาคร 

สกย. นาทอน 

สกย. วงัยางทอง 

จุดรวบรวม  อ.ทุ่งนุย้ 

จุดรวบรวม  อ.ควนโดน 

จุดรวบรวม  ซอย 4 

จุดรวบรวม  อ.ควนกาหลง 

จุดรวบรวม  ต.ปาลม์ 

จุดรวบรวม  อ.ท่าแพ 

จุดรวบรวม  ต.เขาขาว 

จุดรวบรวม  ต.หว้ยไทร 

เครือข่ายยางพาราจงัหวดัสตูล 

ยางดิบ 
(แผน่ดิบ/เศษยาง) 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั 

สกก.ท่าแพ   อ.ท่าแพ 

สกก.ละงู   อ.ละงู 

สกก.ทุ่งหวา้   อ.ทุ่งหวา้ 

สกก.ควนโดน   อ.ควนโดน 

สกก.ควนกาหลง   อ.ควนกาหลง 

สกก.วงัใหม่   อ.ละงู 

สกย.นิคมพฒันา  ก่ิง อ.มะนงั 
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 4.2.5 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของเครือข่าย 
 
  ในการสร้างเครือข่ายของทีมวิจยั ตลอดหน่ึงปี มีปัจจยัหลายประการในการจะสร้าง
เครือข่ายให้ประสบความสําเร็จในจงัหวดัสตูล  หากพิจารณาในภาพรวมอาจสรุปไดว้่า เครือข่าย
ยางพารา มีความสําเร็จในระดับหน่ึง  อาจเป็นเพราะว่า ประการที่หน่ึง  คือ ทุนเดิม  กล่าวคือ 
ยางพารา เป็นธุรกิจท่ีสหกรณ์กองทุนสวนยาง หรือกลุ่มรวบรวมนํ้ ายาง ต่างๆ มีประสบการณ์ และ
ความรู้ความสามารถอยูแ่ลว้เป็นทุนเดิม จึงทาํใหง่้ายต่อการเช่ือมโยง ประกอบกบัมี ชุมนุมสหกรณ์
กองทุนสวนยางสตูล จาํกดั มารองรับการบริหารจดัการเครือข่ายอยู่แลว้  ประการที่สอง เป็นการ
ผลกัดนัของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล ตลอดจนผูว้่าราชการจงัหวดัสตูล เลง็เห็นถึงประโยชน์
จากการเช่ือมโยงเครือข่าย ตลาดกลางยางพารา จึงไดอ้นุมติังบประมาณทั้งในปี 2548 และ 2549 
รวมกนักว่า ส่ีลา้นบาท เพื่อมาพฒันาศกัยภาพของเครือข่าย ทาํให้เครือข่ายมีความเขม้แข็งและ
สามารถยกระดบัคุณภาพการผลิตยางพารา รวมถึงประสิทธิภาพทางการตลาด  ประการที่สาม เป็น
ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุด นัน่ก็คือผูน้าํองคก์ร ซ่ึงจากการประชุมเครือข่ายหลายๆ คร้ัง ทีมวิจยัสังเกตเห็น
ภาวะผูน้าํ และความกระตือรือร้นในการสร้างเครือข่ายร่วมกนั ผูน้าํทุกท่านต่างเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ 
และมีใจเสียสละ ตลอดจนพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลง ปัจจยัเหล่าน้ีนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายท่ี
ประสบผลสาํเร็จ และเกิดผลประโยชน์ต่อมวลสมาชิก 
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บทที ่5   
บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 

 
 แนวทางการสร้างเครือข่ายในจงัหวดัสตูลท่ีไดจ้ากการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้นั้นเกิด
รูปแบบโครงสร้างตามพื้นท่ี  จากบทท่ี 4 ปรากฎว่าไดรู้ปแบบเครือข่ายตามโซนพื้นท่ี  ระยะเวลา
วิจยัมีอยา่งจาํกดั  ผลลพัธ์จากการเช่ือมโยงเครือข่ายตามโซนพ้ืนท่ีมีเพียงกิจกรรมเดียว  จากกิจกรรม
ท่ีกาํหนดไว ้3 ชนิด  คณะวิจยัจึงไดจ้ดัเวทีแลกเปล่ียนเพิ่มอีก 2 คร้ัง  ทาํใหเ้กิดเครือข่ายตามกิจกรรม  
คือ เครือข่ายยางพารา  ดงันั้น รูปแบบในการวิเคราะห์จึงนาํเสนอทั้งสองรูปแบบดงัน้ี 
 
5.1  รูปแบบโครงสร้างตามโซนพืน้ที ่
  
 จากรูปแบบโครงสร้างเครือข่าย  ไดก้าํหนดใหชุ้มนุมสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัสตูล จาํกดั 
(ชสก.สตูล)  เป็นศูนยป์ระสานงานเครือข่าย  แต่จากการลงไปทาํงานร่วมกบั ชสก.สตูล ก็พบว่า  
ชสก.สตูล ยงัขาดความพร้อมท่ีทาํงานเตม็รูปแบบ  ทั้งน้ีเพราะ ชสก.สตูล มีพนกังานเพียงคนเดียว  
อาศยัท่ีทาํการของสหกรณ์การเกษตรท่าแพ จาํกดั  ทาํให้ศูนยเ์ครือข่ายระดบัจงัหวดัมีขอ้จาํกดัใน
การทาํงาน  จึงทาํไดเ้พียงการซ้ือปุ๋ยร่วมกนัในช่วงเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม 2549  จาํนวน 
50,247 กระสอบ  คิดเป็นเงิน 24.9 ลา้นบาท 
 ชสก.สตูล ไดมี้การขอแกข้อ้บงัคบัเร่ืองการรับสมาชิกสมทบ  เพื่ออนุญาติให้องคก์รท่ีทั้ง
จดทะเบียบและไม่จดทะเบียนสามารถเป็นสมาชิก ชสก.สตูลได ้
 
5.2  รูปแบบเครือข่ายตามกจิกรรม 
  
 ในช่วงท่ีคณะนักวิจยัไดท้าํวิจยัสร้างเครือข่ายในพื้นท่ีจงัหวดัสตูล  ร่วมกบันักวิจยัท่ีเป็น
เจา้หน้าท่ีของสํานักงานสหกรณ์จงัหวดั  ทาํให้ทราบว่าทางสํานักงานสหกรณ์ก็มีโครงการตลาด
กลางยางพารา  โดยไดรั้บงบประมาณกลางปี พ.ศ.2548  จากงบผูว้่า ซีอีโอ จาํนวน 1.24 ลา้นบาท  
จัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในตลาดกลางยางพารา  คณะนักวิจัยจึงมีโอกาสสนับสนุนติดตามการ
ดําเนินงานของตลาดกลางยางพารา  ร่วมกับสํานักสหกรณ์จังหวดั  โดยมี ชสก.สตูล เป็นผู ้
บริหารงาน  ซ่ึงเร่ิมดาํเนินงานในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 
 นอกจากน้ียงัไดล้งพื้นท่ี  จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการรวมตวัขายนํ้ ายาง
สดร่วมกนัของเกษตรกรชาวสวนยางทัว่ทั้งจงัหวดัสตูล  โดยสภาพการดั้งเดิมก็มีการรวบรวมยาง
สดขายร่วมกนัเป็นกลุ่มขนาดเล็ก  แต่ละกลุ่มแยกอิสระจากกนั  จากการลงพื้นท่ีจดัเวทีทาํให้เกิด
ความคิดร่วมกนัท่ีจะกาํหนดใหมี้จุดรวบรวมนํ้ายางใหค้รอบคลุมพื้นท่ีท◌ั◌่วทั้งจงัหวดั แต่ละจุดจะ
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บริหารรวบรวมเป็นอิสระกนั  แต่บริหารดา้นการตลาดร่วมกนั  ทาํให้แต่ละเดือนมีปริมาณนํ้ ายาง
สดท่ีรวบรวมไดเ้ฉล่ีย 503.45 ตนั  ซ่ึงเป็นยอดของ 3 กลุ่มเท่านั้น  เพราะกลุ่มท่ี 4 คือกลุ่มเกษตรกร
ทาํสวนยางควนกาหลง  เร่ิมดาํเนินการวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2549  การรวบรวมนํ้ ายางสดขาย
ร่วมกนัจึงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอีกมากในอนาคต 
 
5.3  บทบาทของเครือข่ายในการแก้ปัญหาความยากจน 
 
 โดยท่ีเกษตรกรนํานํ้ ายางมาส่งท่ีกลุ่มท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด  ไม่จาํเป็นต้องขนส่งนํ้ ายางไปยงั
โรงงานโดยตรง  ทาํให้ประหยดัค่าใช้จ่ายลงไป  นอกเหนือราคาท่ีทางผูซ้ื้อให้เพิ่มในฐานะท่ี
สามารถส่งมอบนํ้ ายางสดปริมาณมากเพ่ิมข้ึนอีกกิโลกรัมละ 2 บาท เดิมเกษตรกรชาวสวนยางมี
จาํนวนนอ้ยท่ีรับประโยชน์จากการรวมตวั อนาคตกน่็าจะขยายตวัคลุมพื้นท่ีไดท้ัว่ทั้งจงัหวดั 
 ส่วนยางแผน่รมควนัท่ีสามารถรวบรวมไดป้ริมาณมากกส็ามารถขายใหท้างโรงงานในราคา
ท่ีสูงข้ึนประมาณกิโลกรัมละ 0.30 สตางค ์ ซ่ึงส่วนน้ีส่งผลตรงใหเ้กษตรกรขายไดร้าคาสูงข้ึน  และ
ยงัไดรั้บปันผลจากสหกรณ์ท่ีตนสงักดั  ท่ีสามารถมีผลประกอบการกาํไรเพิ่มข้ึน 
 สาํหรับปุ๋ยท่ีซ้ือร่วมกนัก็จะทาํใหต้น้ทุนต่อกระสอบลดลงประมาณ 5-10 บาทต่อกระสอบ  
ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนแก่เกษตรกรไดส่้วนหน่ึง 
 คณะวิจยัเช่ือมัน่ว่า  เม่ือเกษตรกรเรียนรู้ประโยชน์ท่ีเกิดจากการรวมตวักนั ยอ่มสร้างความ
มัน่ใจ และเกิดความศรัทธาท่ีจะหาทางร่วมมือกนัยิง่ๆข้ึน ทศันะคติดงักล่าวยอ่มทาํให้เครือข่ายเกิด
โอกาสในการทาํธุรกรรมร่วมกนัเพิ่มข้ึนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83

 
บทที ่6 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  สรุปผลของการดาํเนินการจาํแนกเป็น 3 ประเดน็  ดงัน้ี 
 
6.1  ผลการวจัิยเม่ือเทยีบกบัแผน  และปัญหาอุปสรรค 
 
 6.1.1  ผลการวจัิยเม่ือเทยีบกบัแผนพร้อมทั้งเหตุผลทีไ่ม่สามารถบรรลุผลได้ตามแผน 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีคาดว่าเครือข่ายจะสามารถดาํเนินงานไดต้ามโครงสร้างเครือข่ายตามโซน
พื้นท่ี  แต่ผลท่ีไดส้ามารถดาํเนินการไดเ้พียงกิจกรรมเดียว คือ การซ้ือปุ๋ยร่วมกนั  ส่วนกิจกรรมซ้ือ
ขา้วสารร่วมกนั  และรวบรวมยางแผน่ดิบรมควนัยงัไม่สามารถดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
 ผลการดาํเนินการท่ีนอกเหนือจากแผน คือ การสร้างเครือข่ายตามกิจกรรม  ซ่ึงสามารถ
ดาํเนินการไดผ้ลเป็นอยา่งดี  ทั้งการรวบรวมยางแผน่รมควนั และนํ้ายางสด 
 
 6.1.2  ปัญหา  อุปสรรค 
 
 ปัญหาและอุปสรรในการดาํเนินการวิจยัมีดงัน้ี 
  1)  ทีมวิจยัไม่ไดท้าํการประสานงานกบัหน่วยราชการอ่ืนในพ้ืนท่ี  เช่น  พฒันา
ชุมชนจงัหวดั  สาํนกังานเกษตรจงัหวดัสตูล  เป็นตน้  ทาํใหบ้างกลุ่มองคก์รไม่ไดรั้บข่าวสารการเขา้
ร่วมเครือข่าย 
  2)  องคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางเครือข่ายระดบัจงัหวดั  มีศกัยภาพค่อนขา้ง
นอ้ย  ขาดทั้งสถานท่ี  อุปกรณ์  และกาํลงัคน 
  3)  สหกรณ์ต่างๆ มีการเปล่ียนถ่ายกรรมการ  ทาํให้ช่วงเวลาทาํแผนงานสู่
ภาคปฏิบติัติดขดั  ชะงกังนั  เพราะกรรมการอยา่งใหร้อกรรมการชุดใหม่ 
  4)  ระยะเวลาดาํเนินโครงการเครือข่าย ระยะเวลา 1 ปี  สั้นเกินไป 
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6.2  ประโยชน์ทีนั่กวจัิยและทมีวจัิยได้รับ 
 
 6.2.1  ความรู้ใหม่ 
  1)  เรียนรู้จากความไม่สาํเร็จของรูปแบบโครงสร้างเครือข่ายตามโซนพื้นท่ี การจะ
ขบัเคล่ือนเครือข่ายทั้งจงัหวดัจะตอ้งมีศูนยป์ระสานงานเครือข่ายท่ีมีศกัยภาพ 
  2)  การขาดการประสานงานกบัส่วนราชการท่ีกาํกบัดูแลองคก์รชุมชนในพ้ืนท่ี  ทาํ
ให้การสร้างเครือข่ายก้าวหน้าล่าช้า และอาจมีประสิทธิภาพตํ่ากว่าการเขา้มามีส่วนร่วมสร้าง
เครือข่ายจากส่วนราชการทุกภาคส่วนท่ีทาํงานร่วมกบัองคก์รในชุมชน 
 6.2.2  ประสบการณ์ทีนั่กวจัิยได้รับ 
  1)  การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างทีมวิจยัและขา้ราชการในสาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัสตูล  ผูน้าํองคก์รชุมชนต่างๆ ในพื้นท่ี  เป็นปัจจยัพื้นฐานในการสร้างเครือข่าย 
  2)  การมีส่วนร่วมดา้นความคิดเห็น  การออกแบบขั้นตอนการดาํเนินงาน  โดย
ผูน้าํสหกรณ์และองคก์รชุมชน  จะนาํไปสู่ภาคปฏิบติัการเป็นไปไดร้าบร่ืน 
  3)  การจะใชโ้ครงสร้างแบบโซนพ้ืนท่ี หรือนาํโครงสร้างกิจกรรมในการสร้าง
เครือข่าย  กน่็าจะไดรั้บความสาํเร็จไดท้ั้งสองรูปแบบ  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัศกัยภาพขององคก์ร  การสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รต่างๆ ท่ีเป็นตน้ทุนเดิมอยูแ่ลว้ 
  4)  เจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการทาํวิจยัแบบ
การมีส่วนร่วม  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานส่งเสริมสหกรณ์ยิง่ๆ ข้ึน 
 
6.3  ประโยชน์ทีอ่งค์กรประชาชนทีเ่ข้าร่วมเครือข่ายได้รับ 
 
 1) ทาํให้ผูน้าํองคก์รฯเกิดการต่ืนตวั และตระหนกัถึงประโยชน์จากการเช่ือมโยงเครือข่าย 
ทั้งน้ีสังเกตไดจ้ากการเขา้ร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างจริงจงั
ตลอดระยะเวลาการจดัประชุม 
 2) ผูน้าํองคก์รฯมองเห็นถึงโอกาสใหม่ๆในการทาํธุรกรรมเพ่ิมเติม อาทิ การแปลงสภาพนํ้ า
ยางสดใหเ้ป็นนํ้ายางขน้/กอ้น เพื่อยดือายนุํ้ ายาง และสามารถส่งขายต่างประเทศได ้ 
 3) โอกาสในการขยายธุรกิจขององคก์รฯ เช่น การท่ีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั 
แกข้อ้บงัคบัเพื่อให้องคก์รทุกประเภททั้งท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสามารถมาเป็นสมาชิก
สมทบได ้ทาํใหชุ้มนมฯมีโอกาสขยายธุรกิจไดเ้พิ่มข้ึนอีกเป็นจาํนวนมาก 
 4) องคก์รฯมีการต่ืนตวัท่ีจะปรับโครงสร้างการบริหาร เพื่อรองรับการเขา้ร่วมเครือข่าย 
และเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืในการเช่ือมโยงเครือข่ายต่อไปในอนาคต 
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6.4  ข้อเสนอแนะ 
 
 6.4.1  การปรับปรุงกระบวนการวิจยั  การวิจยัสร้างความเช่ือมโยงเครือข่ายควรมีระยะเวลา
ตํ่าสุด 2 ปี  การออกแบบโครงสร้างองคก์รบริหารเครือข่ายควรเลือกองคก์รท่ีมีความเขม้แขง็  และมี
ศกัยภาพในการทาํหนา้ท่ีประสานงานเครือข่าย 
 6.4.2  การออกแบบโครงสร้างจะตอ้งนาํสู่ภาคปฏิบติั  และมีการปรับแกร้ะบบกลไก  ของ
โครงสร้างท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  คล่องตวั  ง่ายต่อการปฏิบติัตาม  เกิดผลประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  และ
โปร่งใส  เ ร่ืองเหล่าน้ีควรจะต้องทําการวิจัย   ด้วยการติดตามประเมินผล  ปรับแก้ให้ครบ
กระบวนการ PDCA แต่ปัจจุบนัทาํไดแ้ค่  PD ยงัขาด C และ A 
 6.4.3  การวิจยัขยายเครือข่ายใหค้รอบคลุมองคก์รต่างๆ ทั้งหมดในพื้นท่ีจงัหวดั 
 6.4.4  ควรมีการทาํวิจยัเพิ่มศกัยภาพของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพทัลุง จาํกดั 
 
6.5  สรุปผลทีเ่กดิขึน้จากการทาํวจัิย 
 
 6.5.1  เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างขา้ราชการ และผูน้าํองคก์รชุมชน และทุกฝ่ายมีความ
ต่ืนตวั 
 6.5.2  ทาํใหชุ้มนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จาํกดั มีความมัน่ใจในการดาํเนินงาน และ
สามารถรวบรวมยางแผน่รมควนัเพิ่มข้ึนอยา่งมาก 
 6.5.3 เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริหารงานในองคก์รแลว้ ดงัน้ี 
  1)  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสตูล จาํกดั  ทาํหนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานเครือข่ายปุ๋ย  
ขา้วสาร  และยางแผน่ 
  2)  ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จาํกดั  ทาํหนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานรวบรวม
ผลผลิตยางแผน่รมควนั และซ้ือนํ้ากรดมาจาํหน่ายแก่สมาชิก 
  3)  กลุ่มรับซ้ือนํ้ายางสดมีการขยายฐานสมาชิกเพิ่มข้ึน 
  4)  ตั้งกลุ่มรับซ้ือนํ้ายางสดเพ่ิมอีกหน่ึงกลุ่ม  ไดแ้ก่  กลุ่มเกษตรกรรับซ้ือนํ้ายางสด 
  5)  กลุ่มรับซ้ือนํ้ายางสดทั้งส่ีแห่ง ทาํการตลาดร่วมกนั 



 
ก

ภาพการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 1 เร่ือง 
“แนวทางการเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดัสตูล” 
วนัท่ี 24-25 กนัยายน 2548  ณ โรงแรมลาํปํา รีสอร์ท จงัหวดัพทัลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

   

   



 
ข

ภาพการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 2 เร่ือง 
“ยทุธศาสตร์การเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดัสตูล” 

วนัท่ี 21-22 มกราคม 2549  ณ โรงแรมเอเช่ียน หาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

   

   



 
ค

ภาพการประชุมประจาํเดือนของเครือข่าย 
วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2549  ณ  สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จาํกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  



 
ง

ภาพการประชุมประจาํเดือนของเครือข่าย 
วนัท่ี 15 มีนาคม 2549  ณ  สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จาํกดั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 
จ

ภาพการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังท่ี 3 เร่ือง 
“การเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รประชาชนในจงัหวดัสตูล” 
วนัท่ี 24 เมษายน 2549  ณ โรงแรมพินาเคิล วงัใหม่ จ.สตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

   

   



 
ฉ

ภาพประชุมทีมวิจยัร่วมกบัสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูลและพทัลุง 
วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2549 ณ หอ้งประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 



 
ช

ภาพการประชุมเครือข่ายร่วมกนัระหวา่งชุมนุมสหกรณ์การเกษตร  
และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจงัหวดัสตูล 

วนัท่ี 17 สิงหาคม 2549  ณ  หอ้งประชุมสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสตูล 
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