(1)

การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

บทคัดยอ
เรื่อง
โดย
ป

:การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
:นายสมเกียรติ ฉายโชน และคณะ
: 2549

การวิจยั เรื่อง การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เนื่องจากรัฐบาลไดกําหนดนโยบายการแกไขปญหาความยากจน โดยใชขบวนการสหกรณใน
พื้นที่จังหวัดเปนเครื่องมือและมีการผลักดันใหคนจนทีจ่ ดทะเบียนไดตนื่ ตัว เพื่อรับรูค วาม
ยากจนของตนเอง และตนเองจะแกไขปญหาเหลานัน้ หลังจากนั้นก็จะไดแนะนําใหเขากลุมกับ
กลุมสหกรณหรือกลุมอาชีพในพืน้ ที่ ซึ่งจะไดชวยกันสงเสริมการประกอบอาชีพ การเรียนรูเพื่อ
จะอยูรว มกันเปนกลุม โดยมีขบวนการสหกรณในจังหวัดกาญจนบุรีเปนแกนหลักในการ
ผลักดันการรวมกลุมใหกระจายไปทุกตําบล ซึ่งมีกลุมยอยตาง ๆ ผสมผสานกัน อาทิ กลุม
เกษตรกร กลุมสตรีสหกรณ กลุมอาชีพ กลุมสัจจะออมทรัพย และกลุมสหกรณ การวิจัยนี้ใช
วิธีวิจยั แบบมีสวนรวม เริ่มดําเนินการตั้งแตวนั ที่ 1 สิงหาคม 2548 จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม
2549 รวมระยะเวลาประมาณ 13 เดือน
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อสรางเครือขายกิจกรรมโดยขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีใหเกิด
เปนเครือขายเดียว และสามารถแกไขปญหาความยากจนไดจริง จากกิจกรรมตาง ๆ อาทิ กลุม
สตรี สหกรณ กลุมอาชี พ กลุ ม OTOP กลุมสัจจะออมทรัพ ย เกษตรอินทรีย ซึ่ งมีขบวนการ
สหกรณเปนหนวยงานนําเครือขาย
วิธีการศึกษา
การดําเนินการศึกษาโดยการนัดประชุมใน 3 ระดับ คือ ระดับกลุมในชุมชน ระดับ
อําเภอ และในระดับจังหวัด เพื่อใหผูนํา สมาชิกกลุมและผูจดทะเบียนคนจนมีความเขาใจ
ร ว มกั น ก อ นว า อะไร คื อ เครื อ ข า ย และตั ว สมาชิ ก ผู นํ า มี ค วามสํ า คั ญ อย า งไร เพื่ อ ให เ กิ ด
เครือขายขึ้นในอําเภอและระดับจังหวัด จากกิจกรรมที่ทุกคนไดรวมกันสรางและปฏิบัติมาแลว
และรวมกันปฏิบัติตอไป
ผลการศึกษา
ในการศึกษาเกิดกิจกรรมเครือขายยอย ๆ ได 7 เครือขาย คือ 1.) เครือขายเกษตรอินทรีย
2.) เครือขายการเงิน
3.) เครือขายขาวสาร 4.) เครือขายกลุมอาชีพ 5.) เครือขายปุย 6.)
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เครือขายพนักงานสหกรณ และ 7.) เครือขายวัสดุสํานักงาน เครือขายกิจกรรมทั้ง 7 เครือขาย
เกิดจากการนํากิจกรรมของแตละสหกรณ ผูนํากลุมและสมาชิก ไดรับประโยชนอยางเทาเทียม
กัน แตเครือขายก็ยังมีจุดออนและจุดแข็งในระบบ โดยพิจารณาจากขอมูลตอไปนี้ คือ
1. ภาวะผูนํา เครือขายกิจกรรมที่เกิดขึ้นดวยตัวผูนําที่เสียสละ และพยายามเขารวม
กิจกรรมใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนกลายเปนจุดแข็งของเครือขาย
2. การวางแผนกลยุทธ เปนจุดออน เนื่องจากเครือขายในระดับจังหวัดไมไดกําหนด
แผน กลยุทธ เพราะการเปนตัวตนของเครือขายยังไมเดนชัด นอกจากหนวยราชการที่ชวยให
เกิดเครือขายระดับจังหวัด แตในระดับอําเภอมีกิจกรรมสรางเครือขายกันตอเนื่อง แผนกลยุทธ
ของสหกรณมีการกําหนดเปนขั้นตอนและนําไปปฏิบัติไดบางสวน แตกลุมตาง ๆ ยังไมไดทํา
แผนกลยุทธ เพราะเปนวิชาการมากเกินไป
3. การเนนสมาชิกและการตลาด เปนเรื่องของสหกรณในระดับอําเภอ แตในระดับ
จังหวัดยังไมมีการเนนการตลาด เพราะหนวยงานราชการกําหนดให กรณีเครือขาย OTOP แต
ถาเปนเครือขายการเงิน ปุย ขาวสาร ซึ่งสหกรณคูคาจะตกลงคาขายกันเอง จึงเปนไปตามกลไก
การตลาด
4. สารสนเทศชวยการวิเคราะห ซึ่งไมมีในระดับเครือขาย เพราะไมมีองคกรของ
ตนเอง แตที่ปฏิบัติก็เพียงแตใหหนวยราชการชวยเหลือ เปด Web site ทําการคาขายบน
Internet สวนระดับอําเภอก็ยังเปนของสหกรณการเกษตร สหกรณกองทุนสวนยาง สหกรณ
ออมทรัพย และรานสหกรณ และกลุมเกษตรกรบางกลุม
5. การเนนทรัพยากรบุคคล การทํางานเครือขายมีการพัฒนาบุคลากรนอยเกินไป
เฉพาะชมรมผู จัด การ การฝกอบรมวิชาการตาง ๆ ก็มีนอยเชน กัน จึงทํ าให การพั ฒ นาเป น
เครือขายระดับจังหวัดไมมีความตอเนื่อง
6. การจัดกระบวนการเครือขาย ไมมีการวางแผนในระบบ เพื่อการจัดเครือขายใหเปน
รูปแบบมากอน เพียงแตหลังจากทีมวิจัยเขาไปแลว ก็แนะนําใหเรียกประชุม และจัดเครือขาย
กิจกรรมที่มีอยูแลว และขยายออกไปใหมากขึ้นทั้งตัวบุคคลเขามาเพิ่ม ซึ่งคนจนจดทะเบียนก็
เขามารวม มูลคาทางธุรกิจก็เพิ่มขึ้น แตหลังจากเกิดการจัดการในชมรมผูจัดการแลว ก็เชิญ
ชมรมผูจัดการเขามาชวยเหลือใหเครือขายไดเปนรูปธรรมมากขึ้น
7. ผลลัพธทางธุรกิจ เครือขายทั้งหมดเกิดจากการทําธุรกิจกันเปนสวนใหญ หรือการ
มาเจรจาตอรองธุรกิจ จากผูจัดการและขยายลงไปสูกลุมยอยในแตละอําเภอ เชน เกษตรอินทรีย
กลุมผลิตภัณฑ ขาวสาร เมล็ดพันธุและการเงิน

คํานํา
การวิ จั ย ในโครงการชุ ด วิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาขบวนการสหกรณ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี” ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2548 จนถึงเดือนสิงหาคม 2549 โดยไดรับความรวมมือจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิชาการดานสหกรณ และกรมสงเสริมสหกรณ
โดยมีสํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี เปนหนวยงานหลักในพื้นที่ การกําหนดแหลงรวบรวม
ขอมูล จากกลุมสหกรณ และกลุมองคกรประชาชนตาง ๆ เปาหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหได
เครือขายที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง แมนวา ทีมวิจัยจะยุติการวิจัยแลว ก็ใหทีมวิจัยจังหวัดที่เปน
ขาราชการสงเสริมสหกรณ ยังสามารถทํางานตอไปได
งานวิ จัยฉบับนี้สําเร็จลงไดตองขอขอบคุณ หัวหน าสวนราชการตาง ๆ ในจังหวัดและ
ประธานสหกรณ ประธานกลุมตาง ๆ ในพื้นที่ที่ไดนําเสนอปญหาและแนวทางแกไข รวมทั้งการเขา
มาเปนเครือขายจนเกิดกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดมา จึงขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ทุกทาน
สิงหาคม 2549
คณะวิจัย
ประกอบดวย
นายสมเกียรติ ฉายโชน หัวหนาโครงการวิจัย
นางพรรณี คัมภิรานนท นักวิจัย
นางนิ่มนวล พิตรปรีชา นักวิจัย
นายสมภพ ตติยาภรณ นักวิจัย
นายประจักษ เจริญศิลป นักวิจัย
นางสาวอัญชณา สุเมธเสณีย
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แสดงกลุมสหกรณและกลุมองคกรประชาชนตาง ๆ
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แสดงประชากรและจํานวนคนจนจดทะเบียน
แสดงลําดับปญหาคนจนจดทะเบียน
แสดงรายการปญหาที่ระบุใน จปฐ
แสดงการใชและการจําหนายปุยของเครือขายเกษตรอินทรีย
แสดงการซื้อขาวสารระหวางสหกรณ

2
3
4
5
6
11
13

17
18
19
20
42
59

การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

(7)

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5.1

หนา
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี
เครือขายเกษตรอินทรีย
เครือขายการเงิน การใหกู
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 Background ของจังหวัดกาญจนบุรี
สภาพพืน้ ที่และเขตติดตอ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยูภาคกลางของประเทศไทยหางจาก
กรุงเทพมหานคร 129 กิโลเมตร มีพื้นที่ 12 ลานไร หรือ 19,483 ตารางกิโลเมตร มีชายแดนติดตอ
กับสหภาพพมาระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ไดแก ทิศ
เหนือ จด จังหวัดตากและจังหวัดอุทยั ธานี ทิศใต จด จังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออก จด จังหวัด
สุพรรณบุรีและนครปฐม ทิศตะวันตก จด สหภาพพมา
เขตการปกครองและประชากร แบงเขตการปกครองออกเปน 13 อําเภอ 95 ตําบล 943
หมูบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น มี องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง
เทศบาลตําบล 25 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 94 แหง
จํานวนประชากร จํานวน 826,169 คน ประชากรในเขตเทศบาล จํานวน 156,399 คน
ประชากรในเขต อบต. จํานวน 669,770 คน
การเลือกตั้ง แบงเขตการเลือกตั้งเปน 5 เขต มีสมาชิกวุฒสิ ภา 3 คน สมาชิกสภา
ผูแทนราษฏร จํานวน 5 คน แบบแบงเขตเลือกตั้งเปน 5 เขต

แผนภูมิ ที่ 1.1 แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี
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คําขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
" แควนโบราณ ดานเจดีย มณีเมืองกาญจน สะพานขามแมน้ําแคว แหลงแร น้ําตก "
แสดงการแบงเขตการปกครอง
ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนอําเภอ หมูบาน ภายในจังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอ
เมือง
ทามวง
ทามะกา
พนมทวน
เลาขวัญ
บอพลอย
ไทรโยค
ทองผาภูมิ
ศรีสวัสดิ์
สังขละบุรี
ดานมะขามเตีย้
หนองปรือ
หวยกระเจา
รวม

ตําบล
11
13
16
8
7
6
7
7
6
3
4
3
4
95

หมูบาน
100
116
153
98
89
78
57
45
33
20
41
43
70
943

อบต.

เทศบาล
เมือง
11
1
13
16
1
8
7
6
7
7
6
3
4
3
4
95
2

เทศบาลตําบล
3
4
5
2
2
2
2
1
1
1
1
1
25

มีประชากร จํานวน 826,169 คน ประชากรในเขตเทศบาล จํานวน 156,399 คน
ประชากรในเขต อบต. จํานวน 699,770 คน
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ตารางที่ 1.2 จํานวนประชากรจําแนกตามเขตอําเภอตางๆ
อําเภอ
1. เมือง
2. ทามวง
3. ทามะกา
4. พนมทวน
5. เลาขวัญ
6. บอพลอย
7. ไทรโยค
8. ทองผาภูมิ
9. ศรีสวัสดิ์
10. สังขละบุรี
11. ดานมะขามเตี้ย
12. หนองปรือ
13.หวยกระเจา
รวม

เทศบาล
46,721
21,308
44,921
10,041
4,624
9,640
4,853
2,882
1,030
3,112
2,484
4,783
156,399

อบต.
108,421
82,562
88,130
41,855
50,343
44,648
46,839
59,966
22,670
37,050
29,764
24,920
32,602
669,770

รวม
155,142
103,870
133,051
51,896
54,967
54,288
51,692
62,848
23,700
40,162
32,248
29,703
32,602
826,169

หนวยงานภาครัฐ
หลังจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ไดมีผลบังคับใช จังหวัด
กาญจนบุรี มีการเปลี่ยนแปลงหนวยงาน ภาครัฐ คือ สวนกลาง จากเดิม 70 หนวยงาน ปจจุบันมี
จํานวน 72 หนวยงาน สวนภูมิภาค จากเดิม มีจํานวน 35 หนวยงาน ปจจุบันมี จํานวน 30 หนวยงาน
อัตรากําลังภาครัฐ สวนกลาง จํานวน 18,598 คน สวนภูมิภาค จํานวน 4,277 คน ทองถิ่น
จํานวน 790 คน รวม 23,665 คน
งบประมาณ จังหวัดกาญจนบุรี ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป รวมทั้งสิ้น 3,563.32
ลานบาท สวนกลาง 1,186,711,899.92 บาท สวนภูมภิ าค 1,151,965,058.30 บาท ทองถิ่น
452,383,759.00 บาท เปนงบบริหาร 1,825,665,746.22 บาท งบลงทุน 965,394,971.00 บาท
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ตารางที่ 1.3 แสดงงบประมาณของสวนราชการภายในจังหวัด
สวนราชการ

สวนกลาง

สวนภูมิภาค

สวนทองถิ่น

การจัดสรร

งบบริหาร

1,025,507,711.12

800,158,035.10

-

งบลงทุน
รวม

161,204,188.80
1,186,711,899.92

351,807,023.20
1,151,965,058.30

452,383,759.00
452,383,759.00

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GROSS PROVINCIAL PRODUCT ; GPP) สภาพทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี มีผลิตภัณฑมวลรวม 44,380 ลานบาท มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ย
63,219 บาท/คน/ป เปนอันดับที่ 15 ของภาคกลาง และอันดับที่ 20 ของประเทศ
โครงสรางการผลิต
1. เกษตรกรรม
6,589 ลานบาท
- กสิกรรม
5,260 ลานบาท
- ปศุสัตว
492 ลานบาท
- ประมง
139 ลานบาท
- ปาไม
16 ลานบาท
- บริการทางการเกษตร
219 ลานบาท
- การแปรรูปสินคาเกษตรอยางงาย
463 ลานบาท
2. เหมืองแรและยอยหิน
1,714 ลานบาท
3. อุตสาหกรรม
9,958 ลานบาท
4. การกอสราง
1,808 ลานบาท
5. การไฟฟาและการประปา
1,179 ลานบาท
6. การคมนาคมและการขนสง
3,284 ลานบาท
7. การคาสงและคาปลีก
9,224 ลานบาท
8. การธนาคาร ประกันภัยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย 856 ลานบาท
9. ที่อยูอาศัย
1,557 ลานบาท
10. การบริหารและปองกันประเทศ
2,901 ลานบาท
11. การบริการ
5,309 ลานบาท
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รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาอุตสาหกรรม รอยละ 22.43 คิดเปนมูลคา 9,958 ลานบาท
รองลงมาเปนสาขาการคาสงและคาปลีก รอยละ 20.78 คิดเปนมูลคา 9,224 ลานบาท สาขา
เกษตรกรรมรอยละ 14.84 คิดเปนมูลคา 6,589 ลานบาท และอื่น ๆ รอยละ 41.95 คิดเปน
มูลคา 18,608 ลานบาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากป 2542 รอยละ 1.87
ตารางที่ 1.4 แสดงสาขาอุตสาหกรรมภายในจังหวัด
สาขา
1.สาขาอุตสาหกรรม
2.สาขาการคาสงและคาปลีก
3.สาขาเกษตรกรรม
4.สาขาอื่นๆ

รายได(ลานบาท)
9,958
9,224
6,589
18,608

รอยละ
22.43
20.78
14.84
41.95

รายไดจากการบริการและการทองเที่ยว จังหวัด กาญจนบุรีมีนักทองเที่ยว เขามาเที่ยวใน
จังหวัด ปละประมาณ 4 ลานคน ในป 2544 มีรายไดจากการทองเที่ยว จํานวน 6,478.48
ลานบาท
รายไดเฉลี่ย/คน จากการสํารวจขอมูลความจําเปนพืน้ ฐาน (จปฐ.) ป 2545 ของจังหวัด
กาญจนบุรี พบวาประชากรมีรายไดโดยเฉลี่ยตอคนตอป 21,398 บาท การเกษตรกรรม จังหวัด
กาญจนบุรีมีพนื้ ที่การเกษตร จํานวน 2,344,085 ไร ( 20%) เปนที่นา 453,445 ไร (3.72%) พืชไร
1,164,424 ไร (9.56%) สวนที่เหลือ ไดแก ไมผล ไมดอกไมประดับ และพืชผักตาง ๆ พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดในบอ มีจํานวน 10,537 ไร ในกระชัง 3,165 ตรม. ที่เลี้ยงปศุสัตว 15,179 ไร
ครัวเรือนทั้งหมด 230,010 ครัวเรือน เปนครัวเรือนเกษตรจํานวน 68,204 ครัวเรือน
หรือรอยละ 29.65 ของครัวเรือนทั้งหมด อําเภอที่มีครัวเรือนเกษตรมากที่สุด คือ อําเภอทามวง
จํานวน 10,434 ครัวเรือน นอยที่สุด คือ อําเภอสังขละบุรี จํานวน 881 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจ
ที่สําคัญ ไดแก ขาวโพด ออย ขาวนาป มันสัมปะหลัง ยางพารา สับปะรด หอมหัวใหญ และพืชผัก
สวนครัว
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ตารางที่ 1.5 แสดงจํานวนผลผลิตและพื้นที่เพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจ

ผลผลิต
พื้นที่เพาะปลูก
(ตัน/ป)
(ไร)
1.ออยโรงงาน
7,156,531
813,384
2.ขาวนาป
210,106
465,921
3.มันสําปะหลังโรงงาน
901,373
403,729
4.ขาวโพดเลี้ยงสัตว
131,980
193,613
5.ขาวนาปรัง
129,521
180,125
การอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งหมด 1,256 โรง 21 ประเภท ยอดเงินลงทุน
ทั้งหมด 38,717,230,497.00 บาท จํานวนคนงาน 23,217 คน
ปาไม เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัดมีพื้นที่ประมาณ 7 ลานไร หรือ 60 %
ของพื้นที่ทั้งหมด ที่มีชื่อเสียงไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปา ทุงใหญนเรศวร เปนปาผืนใหญทีสุดใน
ประเทศไทย เชื่อมตอกับปาผืนใหญของจังหวัดอุทยั ธานี และจังหวัดตาก มีพื้นที่ทั้งหมด
2,279,500 ไร อยูในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิและอําเภอสังขละบุรี จํานวน
1,470,000 ไร
สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา มีสถานศึกษา 530 แหง ที่สําคัญ ไดแก
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกาญจนบุรี สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี วิทยาลัย โรงเรียนตาง ๆ ทั้งของ
รัฐและเอกชน มีวัด 525 แหง เปนพระอารามหลวง 3 แหง ไดแก วัดพระแทนดงรังวรวิหาร
อําเภอทามะกา วัดไชยชุมพลชนะสงคราม และวัดเทวสังฆาราม อําเภอเมือง นอกจากนี้ ยังมีโบสถ
คริสต และมัสยิด ตั้งอยูใ นพืน้ ที่จังหวัดกาญจนบุรี ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีศูนย
วัฒนธรรมจังหวัด และสภาวัฒนธรรมระดับ จังหวัด อําเภอ และตําบล การละเลนพืน้ บาน เชน รํา
ตง และรําเหยย
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1.2 Baseline survey
การสํารวจเกีย่ วกับกลุมองคกรประชาชน สหกรณ ในพืน้ ที่จังหวัดกาญจนบุรี
กอนเขาโครงการ พอจะสรุป ไดดังนี้
1. สหกรณจดทะเบียน
มีจํานวน 90 สหกรณ สมาชิก 45,083 ครัวเรือน มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม
ธุรกิจ ดานสินเชื่อ รับฝากเงิน รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก รวมซื้อ และใหบริการน้ําในสหกรณผูใช
น้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
บทบาทภารกิจของสหกรณ ไดทําธุรกิจกับสมาชิก โดยมีธุรกิจรวมซื้อ รวมขาย
รับฝากเงิน และบริการสินเชือ่ ใหกับสมาชิก
จุดเดน ของสหกรณ คือมีสมาชิกแนนอนที่มาทําธุรกิจกับสหกรณ รัฐใหการ
สนับสนุน การดําเนินงานมาเปนเวลานานทําใหประชาชนทั่วไปรูจกั สมาชิกใหความเชื่อถือ
โครงสรางสถาบันสหกรณตายตัว
จุดดอย สหกรณมีหลายประเภท มีกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งแตไมมีความ
ชํานาญในดานธุรกิจของสหกรณ ขาดสถาบันฝกอบรมเฉพาะดาน กฎระเบียบและขอบังคับทําให
ไมสามารถทํางานไดคลองตัว
ปญหา สหกรณมีการจัดการที่ดอยประสิทธิภาพในบางสหกรณ โดยเฉพาะใน
ภาคการเกษตร มีการทุจริตมากอน การทําธุรกิจกับสมาชิกประสบกับการขาดทุน
อุปสรรค สหกรณมีอุปสรรคดานเงินทุน และไมสามารถใหบริการกับสมาชิกได
ทั่วถึง สมาชิกก็ไมใหความศรัทธากับสหกรณอยางสม่ําเสมอ และไมมคี วามตอเนื่อง
2. กลุมเกษตรกรจดทะเบียน
จํานวน 28 กลุม จํานวนสมาชิก 672 คน มีบทบาทใหการใหสินเชื่อ และรวบรวม
ซื้อปุยมาบริการสมาชิกในพืน้ ที่แดนดําเนินงานของกลุม
บทบาทภารกิจของกลุมเกษตรกรจดทะเบียน ไดทําธุรกิจกับสมาชิก โดยมีธุรกิจ
รวมซื้อ รวมขาย และบริการสินเชื่อ ใหกบั สมาชิก
จุดเดน ของกลุมเกษตกรจดทะเบียน คือมีสมาชิกแนนอนที่มาทําธุรกิจกับกลุม รัฐ
ใหการสนับสนุน การดําเนินงานมาเปนเวลานานในชุมชนขนาดเล็ก ทําใหประชาชนทั่วไปรูจกั
สมาชิกใหความเชื่อถือ โครงสรางกลุมตายตัวเหมือนสหกรณ
จุดดอย กลุมเกษตรกร มีกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งแตไมมีความชํานาญใน
ดานธุรกิจของกลุม ขนาดธุรกิจมีนอยมากไมเพียงพอกับการลงทุน ขาดสถาบันฝกอบรมเฉพาะ
ดาน กฎระเบียบและขอบังคับทําใหไมสามารถทํางานไดคลองตัว
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ปญหา กลุมเกษตรกร มีการจัดการที่ดอยประสิทธิภาพบางกลุมไมมีสํานักงาน
เปนของตนเอง อาศัยบานกรรมการเปนสํานักงาน โดยเฉพาะกลุมที่ไมมีทุนเพียงพอ มีการทุจริตมา
กอน การทําธุรกิจกับสมาชิกประสบกับการขาดทุน
อุปสรรค กลุมเกษตรกร มีอปุ สรรคดานเงินทุน การดําเนินธุรกิจไมมปี ริมาณมาก
พอสําหรับเลี้ยงตนเองและไมสามารถใหบริการกับสมาชิกไดทวั่ ถึง สมาชิกก็ไมใหความศรัทธากับ
สมาชิกไดสม่ําเสมอ ไมมีความตอเนื่อง
3. กลุมอาชีพ
จํานวน 120 กลุม สมาชิก 1,281 คน มีบทบาทในการสงเสริมอาชีพใหกับคนใน
ชุมชน
จุดเดน ของกลุมอาชีพ คือมีสมาชิกมีการชวยเหลือตนเองในการสรางรายได
แนนอน กลุมมีการสะสมทุนของตนเอง ที่มาทําธุรกิจกับกลุม รัฐใหการสนับสนุนกลุมหลาย
หนวยงาน
จุดดอย กลุมอาชีพ มีกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งภายในกลุม ไมมีลักษณะเปน
ผูนํา ขาดความชํานาญในดานธุรกิจของกลุม ขนาดธุรกิจมีนอยมากไมเพียงพอกับการลงทุน ขาด
สถาบันฝกอบรมอาชีพเฉพาะดาน
ปญหา กลุมอาชีพ มีการจัดการที่ดอยประสิทธิภาพบางกลุมไมมีสํานักงานเปน
ของตนเอง อาศัยบานกรรมการเปนสํานักงาน โดยเฉพาะกลุมที่ไมมีทุนเพียงพอ มีการทุจริตมา
กอน การทําธุรกิจกับสมาชิกประสบกับการขาดทุน
อุปสรรค กลุมอาชีพ มีอปุ สรรคดานการผลิตสินคาไมมีมาตรฐาน ขาดแคลน
เงินทุน การดําเนินธุรกิจเปนเพียงเครือญาติ ไมมีปริมาณสินคามากพอสําหรับเลี้ยงตนเอง ไมมี
สํานักงานรวมกัน มักจะใชบา นประธานกลุม เปนสํานักงาน และไมสามารถรวมกับกลุมอื่นในการ
สรางวัตถุดิบรวมกัน
4. กลุมสัจจะออมทรัพย
จํานวนกลุมออมทรัพย 181 กลุม จํานวนสมาชิก 5,068 คน ที่เขารวมเครือขาย
จํานวน 95 คน บทบาทกลุม สัจจะ เปนการรับเงินออมจากสมาชิก และใหกูคืนกลับไปยังสมาชิก
จุดเดน ของกลุมสัจจะออมทรัพย คือมีสมาชิกมีการชวยเหลือตนเองในการออม
ทรัพย สรางรายไดจากอาชีพในชุมชน กลุมมีการสะสมทุนของตนเองที่เกิดขึ้นโดยตัวสมาชิก
จุดดอย กลุมสัจจะออมทรัพย มีเงินรับฝากสะสมรายเดือนนอย รัฐไมสนับสนุน
การเงิน แตจะนําไปใหกองทุนหมูบาน กลุมที่มเี งินมากก็บริหารเงินไมมีประสิทธิภาพ ผูนํากลุมมี
ลักษณะเปนผูน ําดานสังคม ขาดความชํานาญในดานทางเศรษฐกิจ ขาดสถาบันฝกอบรมดาน
การเงิน
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ปญหา กลุมสัจจะออมทรัพย มีการจัดการที่ดอยประสิทธิภาพบางกลุม ไมมี
สํานักงานเปนของตนเอง อาศัยบานกรรมการเปนสํานักงาน โดยเฉพาะกลุมที่ไมมีทุนเพียงพอ
อุปสรรค กลุมสัจจะออมทรัพย มีอุปสรรคดานการเก็บเงิน ไมมีมาตรฐานทาง
บัญชี การเก็บรักษาเงินทุนไมมีระบบ การดําเนินธุรกิจเพียงการใหเงินกู ไมมีสํานักงาน ใชบาน
ประธานกลุมเปนสํานักงาน และไมสามารถรวมกับกลุมอื่นได
5. กลุม ผลิตภัณฑ OTOP
จํานวน 2,547 กลุม จํานวนสมาชิก 10,282 คน ที่เขารวมสรางเครือขาย จํานวน
112 คน มีบทบาทในการผลิตสินคาที่เขาระดับมาตรฐานมีดาว การจัดหาตลาดใหกบั กลุม
จุดเดน ของกลุมผลิตภัณฑ OTOP คือ มีสมาชิกมีการชวยเหลือตนเองในการผลิต
สินคา การหาตลาด การออมทรัพย การสรางรายไดจากอาชีพในชุมชน กลุมมีการสะสมทุนของ
ตนเองที่เกิดขึ้นโดยตัวสมาชิก
จุดดอย กลุมผลิตภัณฑ OTOP มีการแขงขันกันผลิตสินคา บางกลุมสินคาที่เคย
ไดรับมาตรฐานแตเมื่อแขงขันกันมากกลับทําใหผลิตภัณฑดอยคุณภาพ การสรางตลาดเมื่อไดตลาด
แลวมักจะนําสินคาเฉพาะแตของกลุมตนเอง ไมยอมนําสินคาจากกลุมอื่น ๆ ไปจําหนาย
ปญหา กลุมผลิตภัณฑ OTOP มีการจัดการผลิตภัณฑ ทีด่ อยประสิทธิภาพบาง
กลุมไมมีการพัฒนาวัตถุดิบในการสรางผลิตภัณฑใหมคี ุณภาพ ไมมตี ลาดที่แนนอน
อุปสรรค กลุมผลิตภัณฑ OTOP มีอุปสรรคดานการเงิน ไมมีการสรางตลาด เปน
ของตนเอง ขาดการสรางเครือขายของกลุม
6. วิสาหกิจชุมชน จํานวน 745 กลุม จํานวนสมาชิก 1,5645 คน และที่เขารวม
สรางเครือขาย จํานวน 89 คน มีบทบาทในการสรางสินคาใหเปนองคกรชุมชน จดทะเบียนตอ
เกษตรจังหวัด
จุดเดน ของวิสาหกิจชุมชน คือ มีสมาชิกมีการชวยเหลือตนเองในการผลิตสินคา
การหาตลาด การออมทรัพย การสรางรายไดจากอาชีพในชุมชน กลุมมีการสะสมทุนของตนเองที่
เกิดขึ้นโดยตัวสมาชิก รัฐใหการสนับสนุน ออกกฎหมายมารับรองกลุม
จุดดอย วิสาหกิจชุมชน มีการแขงขันกันผลิตสินคา บางกลุมสินคามีความซ้ําซอน
กับกลุมอาชีพ กลุมผลิตภัณฑ
ปญหา วิสาหกิจชุมชน มีการจัดการกลุมที่ไมมีระเบียบ การตัดสินใจขึ้นอยูกับ
ผูนําคนเดียว ไมมีการพัฒนาการรวมกลุม
อุปสรรค วิสาหกิจชุมชน ดานการเงินขาดแคลนเงินทุน ไมมีการสรางตลาด เปน
ของตนเอง ขาดการสรางเครือขายของกลุม
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7. กองทุนหมูบาน
จํานวน 912 กองทุน จํานวนสมาชิก 91,294 คน ที่เขารวมเครือขาย จํานวน 55 คน
มีบทบาทในการบริหารเงิน 1 ลานที่รัฐบาลมอบใหกับกลุม และรับฝากเงินออมจากสมาชิก
จุดเดน ของกองทุนหมูบาน คือ สมาชิกมีการออมทรัพย การสรางรายไดจาก
อาชีพในชุมชน กลุมมีการสะสมทุนของตนเองที่เกิดขึ้นจากการบริหารเงินทุน 1 ลาน
จุดดอย ของกองทุนหมูบาน มีการกูแลวมักไมชําระหนีค้ ืน เพราะเขาใจวาเงิน
รัฐบาลนํามาใหเปลา
ปญหา กองทุนหมูบาน มีการจัดการเงินขาดประสิทธิภาพ ไมมีผูนําที่เสียสละ
อุปสรรค กองทุนหมูบาน ดานการเงิน ไมมีเงินทุนมาเพิม่ อัตราดอกเบีย้ สูง
สมาชิกกูเงินไดหลายทาง ทําใหตองรับภาระหนีห้ ลายทาง
8. ชมรมผูจัดการและพนักงานสหกรณ
จํานวน 1 ชมรม จํานวนสมาชิก 127 คน และที่เขารวมสรางเครือขาย จํานวน 15
คน มีบทบาทในการบริการสมาชิก การจัดการสหกรณหลายสหกรณ
จุดเดน ของชมรมผูจัดการ คือ มีสมาชิกมารวมประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเปนประจําทุกเดือน มีการชวยเหลือตนเองในการคิดวิธแี กปญหาของสหกรณของตน
จุดดอย ของชมรมผูจัดการ การเขารวมประชุมไมมีการกําหนดแผนการทํางาน
ของสหกรณ บางสหกรณมกี ารบริหารจัดการที่ดีแตไมสามารถถายทอดใหสหกรณอื่นเปน
ตนแบบได ไมมีกรรมการหรือโครงสรางองคกร
ปญหา ชมรมผูจัดการไมมีงบประมาณเปนของตนเอง
อุปสรรค ชมรมผูจัดการ ไมมีสํานักงาน อุปกรณสนับสนุน
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ตารางที่ 1.6 แสดงกลุมสหกรณและองคกรประชาชนตาง ๆ
สหกรณและกลุมประชาชน
ในพื้นที่
สหกรณที่จดทะเบียน
สหกรณภาคประชาชน
-กลุมเกษตรกร
-กลุมอาชีพ
-กลุมสัจจะออมทรัพย
-กลุม ผลิตภัณฑ OTOP
- วิสาหกิจชุมชน
กองทุนหมูบ าน
ชมรมผูจัดการและพนักงานสหกรณ
รวม *

สหกรณ/กลุม
90
28 กลุม
120 กลุม
181 กลุม
2547 กลุม
745 กลุม
912 กองทุน
1 ชมรม
3,711

สมาชิก
เขารวม
/คน
เครือขาย(คน)
45,083
252
315
672
32
1,281
71
5,068
45
10,282
64
1,5645
55
91,294
33
127 คน
15
78,031
567

* แตละกลุมมีการนับซ้ําเนื่องจากสมาชิกแตละคนสังกัดไดหลายกลุม การนัดประชุมแต
ละเครือขาย แตคนเดิมที่มาประชุม
สรุปผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
เปาหมายการดําเนินงาน รวม 918 กองทุน แบงเปนกองทุนหมูบาน 900 กองทุนและ
กองทุนชุมชนเมือง 18 กองทุน คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.)ได
อนุมัติและโอนเงินเขาบัญชีกองทุนหมูบานแลว จํานวน 918 กองทุน เปนเงิน 918 ลานบาท ตอมา
ป 2549 จังหวัดไดรับการเพิม่ ทุนจากสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ หมูบานละ
100,000 บาท รวม 722 กองทุน เปนเงิน 72,200,000 บาท แยกเปน กองทุนหมูบาน 712 กองทุน
เปนเงิน 71,200,000 บาท กองทุนชุมชนเมือง 10 ชุมชน เปนเงิน 1,000,000 บาท รวม
เงินกองทุนทีไ่ ดรับการจัดสรรจาก สทบ. 990,200,000 บาท สมาชิกกูเงินกองทุน จํานวน 84,399
ราย เปนเงิน 1,236,836,155 บาท แยกเปน 1) อาชีพเกษตร จํานวน 66,969 ราย เปนเงิน
1,017,553,400 บาท 2) อาชีพคาขาย จํานวน 10,137 ราย เปนเงิน 146,985,055 บาท 3) อาชีพ
อุตสาหกรรม จํานวน 1,381 ราย เปนเงิน 20,135,900 บาท 4) อาชีพดานชางตาง ๆ จํานวน
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1,754 ราย เปนเงิน 29,701,900 บาท 5) อาชีพอื่น ๆ จํานวน 4,158 ราย เปนเงิน
22,459,900 บาท
สมาชิกกองทุนนําเงินไปดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน หนึง่ ตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ จํานวน 1,876 ราย จํานวน 27,060,500 บาท แยกเปน 1) ดานการเกษตร เชน เลี้ยง
โคเนื้อ ,โคนม,ปลูกขาวโพด,เลี้ยงไก,ปลูกพริก,ปลูกหนอไมฝรั่ง จํานวน 800 ราย เปนเงิน
13,388,000 บาท 2) ดานอาหารแปรรูป เชน ผลผลิตทางการเกษตร กลวยกรอบแกว,น้ําปลา
,สับปะรด จํานวน 116 ราย เปนเงิน 1,201,000 บาท 3) ดานหัตถกรรม เชน ทอผา ,จัก
สาน ,รากไม จํานวน 157 ราย เปนเงิน 1,983,000 บาท 4) อุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน
ทอผา ,รองเทา ,โรงน้ําดื่ม ,เฟอรนิเจอร ,ไมกวาดจํานวน 659 ราย เปนเงิน 8,775,500 บาท 5)
ผลิตภัณฑการแปรรูปอื่นๆ จํานวน 125 ราย เปนเงิน 1,350,000 บาท 6) สถานที่แหลง
ทองเที่ยว เชน แพพัก จํานวน 19 ราย เปนเงิน 363,000 บาท (สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2547)
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ตารางที่ .1.7 สมาชิกกองทุนนําเงินไปดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ
ลําดับที่

อาชีพ

จํานวน (ราย)

จํานวน (บาท)

1

ดานการเกษตร

800

13,388,000

2
3
4
5
6

ดานอาหารแปรรูป
ดานหัตถกรรม
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ผลิตภัณฑการแปรรูปอื่นๆ
สถานที่แหลงทองเที่ยว

116
157
659
125
19

1,201,000
1,983,000
8,775,500
1,350,000
363,000

1,876

27,060,500

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
จากตารางที่ 1.7 จํานวนครัวเรือนที่ไดนําเงินกองทุนหมูบา นไปลงทุน ในดานการเกษตร
มากที่สุด รองลงมาดานอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอันดับ 3 ดานหัตถกรรม
ตารางที่ 1.8.แสดงรายไดเฉลี่ยตอคนตอปของประชากรในจังหวัดกาญจนบุรี ป 2543 – 2545
ป
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอป (บาท)
15,226
15,129
21,398
26,782
30,323
31,791
33,458

จากตารางที่ 1.8 รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะ
เพิ่มขึ้นตลอด 7 ป

การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

14

1.3 เกี่ยวกับเครือขายที่มอี ยูเดิม
การดําเนินงานของเครือขายที่มีอยูเดิม คือ
1. เครือขายเกษตรอินทรีย เดิมมีเครือขายเกษตรอินทรีย กระจายอยูทกุ อําเภอ แตไม
สามารถเชื่อมโยงเครือขายขึ้นในระดับจังหวัด มีกลุมทําเกษตรอินทรีย ปลูกพืชผัก จําหนายใน
ระดับทองถิ่น มีพอคาประจํามารับซื้อในพื้นที่
2. เครือขายการเงิน มีการกูเงินและฝากเงินระหวางสหกรณ ทั้งภายในจังหวัดและระหวาง
สหกรณบางสหกรณในตางจังหวัด
3.เครือขายกลุมอาชีพ มีการสรางเครือขายโดยสวนราชการของจังหวัด ในการคัดเลือก
ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน ไปจําหนายในงานเทศกาลตาง ๆ ที่รัฐจัดขึ้นทั้งในและนอกจังหวัด
สวนเครือขายที่ไดดําเนินการใหมมี 4 เครือขาย คือ
1.เครือขายขาวสาร เดิมมีเครือขายขาวสารระหวางสหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ กับ
สหกรณอื่น ๆ ดําเนินการอยูแ ตไมตอเนื่อง
2.เครือขายปุย การจัดเครือขายปุย มีการจับคูระหวางสหกรณ มีการซื้อขายปุยกันอยูก อน
แลว กระจายลงไปทุกอําเภอ
3.เครือขายผูจัดการและพนักงานสหกรณ มีการจัดตั้งชมรมผูจัดการสหกรณการเกษตร
และประชุมกันทุกเดือนระหวางผูจดั การดวยกัน
4.เครือขายวัสดุสํานักงาน มีการซื้อขายวัสดุสํานักงานระหวางสหกรณดวยกัน
1.4 สรุป
การสํารวจเบื้องตนในการสรางเครือขาย สหกรณและองคกรประชาชนในจังหวัด
กาญจนบุรี พบวา มีเครือขายเดิมในระดับอําเภอ และตําบล อยูแลวทั้ง 3 เครือขาย คือ 1) เครือขาย
เกษตรอินทรีย 2) เครือขายการเงิน 3) เครือขายกลุมอาชีพ และเครือขายที่เกิดขึ้นใหม คือ 1)
เครือขายขาวสาร 2) เครือขายปุย 3) เครือขายผูจัดการและพนักงานสหกรณ และ 4) เครือขายวัสดุ
สํานักงาน
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บทที่ 2
บทสังเคราะหขอมูลคนจนในพื้นที่จังหวัด
2.1 แหลงขอมูลและวิธีเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลคนจนในพื้นที่โดยขอรายชื่อเปนภาพรวมทั้งจังหวัดจากสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด และนําไปตรวจสอบกับสหกรณการเกษตรในพื้นที่
จากการตรวจสอบสภาพสหกรณ สมาชิกไดแจงความประสงค โดยไมไดตั้งใจใหบรรจุ
เปาหมาย เชน ปญหาเรื่องไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือมีแตเพียงเล็กนอย ตองการกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน แตการจัดประชุมเพื่อนําไปสูกระบวนการแกไขปญหาโดยกลุมกลับแกปญหาไมได
จากขอมูลของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด การแกปญหาในแตละประเด็นปญหา พบวา
1. ไมมีที่ดินทํากิน จํานวน 30,318 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 25,761 คน หรือรอย
ละ 84.92 ผูตองการความชวยเหลือ 4,557 คน หรือรอยละ 15.03 ชวยเหลือไดเสร็จสมบูรณ 1,142
คน หรือรอยละ 3.77 อยูระอยูระหวางการชวยเหลือ 2,183 คน หรือร อยละ 7.2 และยังไมไ ด
ชวยเหลือ 1,232 คน หรือรอยละ 4.06
2. มีที่ดินทํากินแตไมพอเพียง จํานวน 14,395 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 13,343
คน หรือรอยละ 92.69 ผูตองการความชวยเหลือ 1,052 คน หรือรอยละ 7.31 ชวยเหลือไดเสร็จ
สมบูรณ 311 คน หรือรอยละ 2.16 อยูระหวางการชวยเหลือ 466 คน หรือรอยละ 3.24 และยังไมได
ชวยเหลือ 275 คน หรือรอยละ 1.91
3. มีที่ดินแตไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 17,567 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 15,542 คน
หรือรอยละ 88.52 ผูตองการความชวยเหลือ 2,015 คน หรือรอยละ 11.48 ชวยเหลือไดเสร็จสมบูรณ
681 คนหรือรอยละ 3.88 อยูระหวางการชวยเหลือ 412 คน หรือรอยละ 2.35 และยังไมไดชวยเหลือ
922 คน หรือรอยละ 5.25 คน
4. ปญหาคนเรรอน จํานวน 47 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 28 คน หรือรอยละ 59.57
ผูตองการความชวยเหลือ 19 คน หรือรอยละ 40.43 ชวยเหลือไดเสร็จสมบูรณ 18 คน หรือรอยละ
38.30 อยูระหวางการชวยเหลือ 1 คน หรือรอยละ 7.13
5. อาชีพผิดกฎหมาย จํานวน 77 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 21 คน หรือรอยละ
27.27 ผูตองการความชวยเหลือ 56 คน หรือรอยละ 72.73 ชวยเหลือไดเสร็จสมบูรณ 47 คน หรือ
รอยละ 61.04 อยูระหวางการชวยเหลือ 9 คน หรือรอยละ 11.69
6. นักเรียนนักศึกษาที่ตองการมีรายไดอยางเหมาะสม จํานวน 2,741 คน ไมประสงครับ
ความชวยเหลือ 2,022 คน หรือรอยละ 73.77 ผูตองการความชวยเหลือ 719 คน หรือรอยละ 26.23
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ชวยเหลือไดเสร็จสมบูรณ 545 คน หรือรอยละ 19.88 อยูระหวางการชวยเหลือ 81 คน หรือรอยละ
2.96 และยังไมไดรับความชวยเหลือ 93 คน หรือรอยละ 3.39
7. ประเภทคนถูกหลอกลวง มีผูมาจดทะเบียน 579 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 408
คน หรือรอยละ 70.47 ผูตองการความชวยเหลือ 171 คน หรือรอยละ 29.53 ชวยเหลือไดเสร็จ
สมบูรณ 160 คน หรือรอยละ 27.63 อยูระหวางการชวยเหลือ 1 คน หรือรอยละ 0.17 และยังไมได
รับความชวยเหลือ 10 คน หรือรอยละ 1.73
8. หนี้ในระบบ มีผูมาจดทะเบียน 34,997 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 28,974 คน
หรือรอยละ 82.79 ผูตองการความชวยเหลือ 6,023 คน หรือรอยละ 17.21 ชวยเหลือไดเสร็ จ
สมบูรณ 5,745 คน หรือรอยละ 16.42 อยูระหวางการชวยเหลือ 265 คน หรือรอยละ 0.76 และยัง
ไมไดรับความชวยเหลือ 13 คน หรือรอยละ 0.04
9. หนี้นอกระบบ มีผูมาจดทะเบียน 22,837 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 19,117 คน
หรือรอยละ 83.71 ผูตองการความชวยเหลือ 3,720 คน หรือรอยละ 16.29 ชวยเหลือไดเสร็ จ
สมบูรณ 3,360 คน หรือรอยละ 14.71 อยูระหวางการชวยเหลือ 150 คน หรือรอยละ 0.66 และยัง
ไมไดรับความชวยเหลือ 210 คน หรือรอยละ 0.92
10. ปญหาที่อยูอาศัย มีผูมาจดทะเบียน 28,250 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 23,379
คน หรือรอยละ 82.76 ผูตองการความชวยเหลือ 4,871 คน หรือรอยละ 17.24 ชวยเหลือไดเสร็จ
สมบูรณ 518 คน หรือรอยละ 1.83 อยูระหวางการชวยเหลือ 2,892 คน หรือรอยละ 10.24 และยัง
ไมไดรับความชวยเหลือ 1,461 คน หรือรอยละ 5.17
11. อื่น ๆ มีผูมาจดทะเบียน 26,865 คน ไมประสงครับความชวยเหลือ 20,675 คน หรือ
รอยละ 76.96 ผูตองการความชวยเหลือ 6,190 คน หรือรอยละ 23.04 ชวยเหลือไดเสร็จสมบูรณ
4,832คน หรือรอยละ 17.99 อยูระหวางการชวยเหลือ 656 คน หรือรอยละ 2.44 และยังไมไดรับ
ความชวยเหลือ 702 คน หรือรอยละ 2.61

การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

17

ตารางที่ 2.1 สรุปผลการจัดเวทีประชาคมยืนยันความถูกตองการจดทะเบียนเพื่อแกไขปญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี
ขอมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2547
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน จํานวน
ปญหาที่
ปญหา
ปญหา
จํานวน ประชาชน ปญหา
คิดเปน
อําเภอ
ผูจด
ที่จด
นําเขาเวที
รอยละ
หมูบาน ทะเบียน ทะเบียน ประชาคม ที่ผานเวที ที่ไมผาน
(ราย)
ประชาคม
16,698
17,480
17,480
17,327
153
เมืองกาญจนบุรี
89
0.88
11,202
17,371
17,371
17,278
93
ทามวง
109
354
14,357
20,543
14,283
14,134
149
ทามะกา
132
1.04
9,475
9,475
9,475
9,371
104
พนมทวน
93
1.1
8,788
8,788
8,788
8,559
229
ศรีสวัสดิ์
33
2.6
9,527
9,613
9,613
9,313
300
ไทรโยค
54
3.12
10,108
16,251
13,765
13,570
195
บอพลอย
78
1.42
2,513
4,488
4,488
4,453
35
สังขละบุรี
20
0.78
5,422
8,114
8,114
8,054
60
หนองปรือ
39
0.74
3,196
4,245
4,245
4,050
195
ดานมะขามเตีย้
41
4.59
8,171
8,171
6,558
6,050
808
ทองผาภูมิ
45
12.32
13,328
16,866
10,675
10,114
561
เลาขวัญ
82
5.25
8,320
8,320
7,249
7,076
173
หวยกระเจา
67
2.39
121,105
149,725
132,104
129,349
3,055
รวม
882
2.31
* หมายเหตุ 1). ขอมูล สย. 4 และ 8 บางอําเภอ ไมมีขอมูล 2). ขอมูลไมรวมเขตเทศบาล
การแสดงปญหาการจดทะเบียนคนจน จําแนกตามระดับปญหา (ซึ่ง 1 คนสามารถระบุได
หลายปญหา)
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ตารางที่ 2.2 แสดงประชากรและจํานวนคนจนจดทะเบียน
อําเภอ
1. เมือง
2. ทามวง
3. ทามะกา
4. พนมทวน
5. เลาขวัญ
6. บอพลอย
7. ไทรโยค
8. ทองผาภูมิ
9. ศรีสวัสดิ์
10. สังขละบุรี
11. ดานมะขามเตี้ย
12. หนองปรือ
13.หวยกระเจา
รวม

รวมประชากร
155,142
103,870
133,051
51,896
54,967
54,288
51,692
62,848
23,700
40,162
32,248
29,703
32,602
826,169

รวมผูจะทะเบียนคนจน
16,698
11,202
14,357
9,475
8,788
9,527
10,108
2,513
5,422
3,196
8,171
13,328
8,320
121,105

จากตารางที่ 2.2 จํานวนผูจดทะเบียนคนจน มากที่สุด คือ อําเภอ เมือง รองลงมาอําเภอทา
มะกา และอันดับ 3 คืออําเภอหนองปรือ
2.2 ตารางวิเคราะหขอมูลคนจน
สําหรับปญหาเรื่องโครงสรางการแกไขความยากจน จากจํานวนผูจดทะเบียน 121,105 คน
โดยระบุปญหาที่ประชาชนตองประสบมาจนถึงปจจุบัน โดยใหระบุ 30 ปญหา (ตามตารางที่ 6
ภาคผนวก) จะนํามาเสนอเพียง 10 ลําดับ ปญหาแรก คือ
1. ปญหาการมีที่ดินทํากิน ผูระบุ 49,411 คน หรือรอยละ 40.80
2. ปญหาคุณภาพดินทํากิน ผูระบุ 49,169 คน หรือรอยละ 40.60
3. ปญหาการเรียนรูโดยชุมชน ผูระบุ 35,484 คน หรือรอยละ 29.30
4. ปญหาการสงเสริมการกีฬา ผูระบุ 34,515 คน หรือรอยละ 28.50
5. ปญหาแหลงน้ําการเกษตร ผูระบุ 29,550 คน หรือรอยละ 24.40
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6. ปญหาผลผลิตจากไรราคาตก ผูระบุ 23,494 คน หรือรอยละ 19.40
7. ปญหาการไดรับประโยชนจากแหลงทองเที่ยว ผูระบุ 16,228 คน หรือรอยละ 13.40
8. ปญหาการไดรับการศึกษา ผูระบุ 15,986 คน หรือรอยละ 13.20
9. ปญหาการเพิ่มระดับความรูจากการศึกษาของประชาชน ผูระบุ 12,353 คน หรือรอยละ
10.20
10. ปญหาผลิตผลจากการเกษตรอื่น ๆ ผูระบุ 11,868 คน หรือรอยละ 3.80
ตารางที่ 2.3 แสดงลําดับปญหาคนจนผูจดทะเบียน
รายการ
ประชากรในจังหวัด
ผูจดทะเบียนคนจนในจังหวัด
แบงตามปญหาความยากจน
1. ไมมีที่ดินทํากิน
2. มีที่ทํากินแตไมเพียงพอ
3. มีที่ดินแตไมมีกรรมสิทธิ์
4. คนเรรอน
5. อาชีพผิดกฎหมาย
6. นักเรียนนักศึกษามีรายได
7. คนถูกหลอกลวง
8. หนี้ในระบบ
9. หนี้นอกระบบ
10. ที่อยูอาศัย
11. อื่น ๆ

จํานวน
826,169
121,105
จํานวน (คน)*
30,318
14,395
17,557
47
77
2,741
579
34,497
22,877
28,250
26,867

รอยละ
100.00
14.16
รอยละของผูจด
ทะเบียน
25.03
11.88
14.49
0.03
0.06
2.26
0.47
28.48
18.89
23.32
22.18

อันดับ
2
7
6
11
10
8
9
1
5
3
4

*หมายถึงตัวเลขนับซ้ํา คือ คนจดทะเบียนคนจนหนึ่งคน ระบุไดหลายปญหา
จากตารางที่ 2.3 คนจนที่ไปจดทะเบียนไดระบุปญหา อันดับ 1 คือ หนี้ในระบบ จํานวน
34,497 คน อันดับ 2 คือ ไมมีที่ดินทํากิน จํานวน 30,318 คนและอันดับ 3 ปญหาที่อยูอาศัย จํานวน
28,250 คน รายละเอียดในตารางที่ 2.4

20

การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางที่ 2.4 แสดงรายการปญหาที่ระบุใน (จปฐ)
รายการปญหาที่ระบุ (จปฐ)
1.ดานโครงสรางพืน้ ฐาน
1.ถนน
2.น้ํากิน
3.น้ําใช
4.น้ําเพื่อการเกษตร
5.ไฟฟา
6.การมีที่ดินทํากิน
7.การติดตอสื่อสาร
2.ดานการประกอบอาชีพและมีงานทํา
\ 8.การมีงานทํา
9.การทํางานในสถานประกอบการ
10.ผลผลิตจากการทํานา
11.ผลผลิตจากการทําไร
12.ผลผลิตจากการทําการเกษตรอื่น ๆ
13.การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
14.การไดรับประโยชนจากการมีสถานที่ทองเที่ยว
3.ดานสุขภาพอนามัย
15.ความปลอดภัยในการทํางาน
16.การปองกันโรคติดตอ
17.การกีฬา
18.การปลอดยาเสพติด
4.ดานความรูและการศึกษา
19.ระดับการศึกษาของประชาชน
20.อัตราการเรียนตอของประชาชน
21.การไดรับการศึกษา

จํานวน(คน)

รอยละ

6,055
5,208
10,657
29,550
4,239
49,411
1,817

5.00
4.30
8.80
24.40
3.50
40.80
1.50

3,996
4,360
9,325
23,494
11,868
2,180
16,228

3.30
3.60
7.70
19.40
9.80
1.80
13.40

7,509
969
34,515
24

6.20
0.80
28.50
0.02

12,353
5,086
15,986

10.20
4.20
13.20
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ตารางที่ 2.4 (ตอ)
รายการปญหาที่ระบุ (จปฐ)
5.ดานความเขมแข็งของชุมชน
22.การเรียนรูโ ดยชุมชน
23.การไดรับการคุมครองทางสังคม
24.การมีสวนรวมของชุมชน
25.การรวมกลุม ของประชาชน
26.การเขาถึงแหลงทุนของชุมชน
6.ดานทรัพยากรธรรมชาติ
27.คุณภาพของดิน
28.การใชประโยชนที่ดิน
29.การปลูกปาและไมยืนตน
30.การจัดสภาพสิ่งแวดลอม
รวม*

จํานวน(คน)

รอยละ

35,484
10,536
1,574
1,332
727

29.30
8.70
1.30
1.10
0.60

49,169
10,415
1,332
727
366,125

40.60
8.60
1.10
0.60
302

*ตัวเลขนี้มีการนับซ้ําจาก จํานวนเต็มผูจดทะเบียนคนจน 121,105 คน
จากตารางที่ 2.4 รายการปญหาที่แสดงไวใน จปฐ ของสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ประกอบดวย 6 ดาน คือ 1).ดานโครงสรางพื้นฐาน ปญหามากที่สุดไดแก เรือ่ ง การมีที่ดิน
ทํากินของประชาชน 2) ดานการประกอบอาชีพและมีงานทํา ปญหามากที่สุดไดแก ผลผลิตจาก
การทําไรที่ตกต่ํา 3) ดานสุขภาพอนามัย ปญหามากที่สุดไดแก การกีฬา 4) ดานความรูและ
การศึกษา ปญหามากที่สุดไดแก การไดรบั การศึกษา 5) ดานความเขมแข็งของชุมชน ปญหามาก
ที่สุดไดแก การเรียนรูโดยชุมชน และ 6).ดานทรัพยากรธรรมชาติ ปญหามากที่สุดไดแก คุณภาพ
ของดิน

2.3 บทสรุป
ในการวิเคราะหปญหาของผูจดทะเบียนคนยากจนของจังหวัดกาญจนบุรี ปญหา
มากที่สุดไดแก เรื่อง ที่ดินทํากินขาดคุณภาพ ไมมีกรรมสิทธในที่ดิน มีที่ทํากินไมเพียงพอกับ
สมาชิกในครัวเรือน ไมมีที่ดนิ เพื่ออยูอาศัย ดานการแกไขปญหาคนจนจดทะเบียน สามารถ
ดําเนินการแกไขไดบางสวน และที่ไมขอรับความชวยเหลือมีจํานวนมากกวา รอยละ 40 ของ
จํานวนผูจดทะเบียน

บทที่ 3
ขั้นตอนและกระบวนการสรางเครือขายคุณคา
ในการทําวิจยั แบบมีสวนรวมของทีมวิจัยจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผูดําเนินงานวิจยั
ประกอบดวยขาราชการสํานักงานสหกรณจังหวัด และผูถูกวิจัยคือผูน ํากลุมสหกรณ ผูจัดการ
กรรมการและกลุมอาชีพตาง ๆ ผลจากการการวิจยั เชิงปฏิบัติการมีสวนรวมในขบวนการสหกรณและ
กลุมเกษตรกร ทั้งสิ้นไดเครือขาย ทั้งสิ้น 6 เครือขาย
1. เครือขายเกษตรอินทรีย
2. เครือขายการเงิน
3. เครือขายขาวสาร
4. เครือขายอาชีพ
5. เครือขายปุย
6. เครือขายผูจัดการและพนักงานสหกรณ
7. เครือขายวัสดุสํานักงานสหกรณ
โดย มีแผนปฏิบัติสรางเครือขายคุณคา ดังนี้
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แผนปฏิบตั ิการสรางเครือขายที่ 1. “เครือขายเกษตรอินทรีย”
ลําดับ วัน
กระบวนการ/วิธีการของทีม
ที่ เดือน วิจัย (ระบุการจัดสัมมนา/เวที
ป
แลกเปลี่ยน)
1
9 กย. -การประชุมผูน ําชี้แจงการ
48
จัดทําเครือขายเกษตรอินทรีย
ในจังหวัดกาญจนบุรี ใหผูเขา
ประชุมเสนอความเห็นที่ได
ปฎิบัติมาแตกอ น ปญหา และ
การแกไข และเสนอแนวทาง
สรางกลุมในอนาคต
2
29 มีค. -การประชุมกลุมเกษตรกร
49
ผูผลิตพืชเกษตรอินทรีย ใหผู
เขาประชุมแสดงความเห็นการ
ติดตอกับกลุมในการเชื่อมโยง
เรื่องการผลิตปุยชีวภาพ

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ
(ระบุจํานวน)
-ผูนําสหกรณ
-กลุมเกษตรกร
-กลุมอาชีพ
จํานวน 29 คน

-ผูนําสหกรณ
-กลุมเกษตรกร
-กลุมอาชีพ
จํานวน 38 คน

สถานที่

ประชุมที่
สํานักงาน
สหกรณ
จังหวัด

ที่สํานักงาน
สหกรณ
จังหวัด

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย)

ระยะเวลา หมายเหตุ
(ระบุ
ชั่วโมง)
6 ชั่วโมง

-ผูนํากลุมเกษตรกรที่เขารวมประชุมการผลิต
พืช เกษตรอินทรีย เพื่อนําไปปฏิบัติใหเกิดความ
พรอมในครัวเรือนและชุมชนของตน ทุกคน
เห็นวาการสนับสนุนเงินจากหนวยราชการมี
ประโยชน ทุกคนแกไขปญหาเรื่องวัสดุราคา
แพง เชน มูลโค ตองสั่งจากเกษตรกร ใน
จังหวัดราชบุรี
-ผูนํากลุมเห็นดวยใหมกี ารรวมกันซื้อวัตถุดิบ 5 ชั่วโมง
จากแหลงเดียวกันในการนํามาประกอบเปนปุย
เกษตรอินทรียห รืออาจจะใหวัสดุในทองถิน่
แลวมาผลิตใชเอง ทุกคนอยากใหมหี นวยรับซื้อ
วัสดุและ พืชผักที่ผลิตได ใหไดราคาที่สูงขึ้น
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ลําดับ วัน
ที่
เดือน
ป
3
22 พค.
49

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย(ระบุการจัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)
-การประชุมกลุมเกษตรกร
บานหวายเหนียว ใหผูเขา
ประชุมไดเห็นการปลูกขาว
แบบใชปุยอินทรีย ปลูกผัก
ไมใชสารเคมีใดๆ

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ
(ระบุจํานวน)
-ผูนําสหกรณ
-กลุมเกษตรกร
-กลุมอาชีพ
จํานวน 26 คน

สถานที่

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย)

ที่ทําการกลุม -สังเกตการณประชุมกลุม มีการแถลงรายงาน
เกษตรกรบาน กิจการประจําเดือน การทําธุรกิจ การสงปุยรับ
หวายเหนียว ปุยจากพอคาสงใหสมาชิก การติดตามการใช
เงินกูของสมาชิก การจําหนายผลิตผล เชน ขาว
พืชกินใบ ออย และเผือก รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนขอมูลดานตาง ๆ ระหวางกลุม
เกษตรอินทรียด วยกัน

ระยะเวลา
(ระบุ
ชั่วโมง)
6 ชั่วโมง

หมายเหตุ
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แผนปฏิบตั ิการสรางเครือขายที่ 2 “เครือขายการเงิน ”
ลําดับ วัน
ที่
เดือน
ป
1
30 กย.
49

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย(ระบุการ
จัดสัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)
การประชุมเครือขายการเงินระดับจังหวัด
โดยเชิญกรรมการและฝายจัดการสหกรณ
การเกษตรมีระดมความคิด ใหเลาการจัด
เครือขายการเงินในปจจุบันของจังหวัด
กาญจนบุรี วามีที่มาอยางไร การใหความ
ชวยเหลือในการจัดทําแผนการเงินของ
ขบวนการสหกรณ

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ
(ระบุจํานวน)
-ผูแทนสหกรณ
-ผูแทนกลุม
เกษตรกร
-ผูแทนกองทุน
หมูบาน
-ผูแทนกลุมสัจจะ
จํานวน 30 คน

สถานที่

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย)

ระยะเวลา หมาย
(ระบุ
เหตุ
ชั่วโมง)
ประชุมที่ -ผูนําสหกรณตื่นตัวที่อยากจะใหมีการบริการ จํานวน 5
สํานักงาน ด า นการเงิ น มี ศู น ย ก ลางเป น ของสหกรณ ชั่วโมง
สหกรณ บทบาทในการจัดการดานการเงิน ตั้งแตเงิน
จังหวัด
ฝาก เงินกูและการลดภาระหนี้จากสหกรณ
ตาง ผูนําสหกรณยังลังเลเรื่องการเงินที่ไมมี
ความชัดเจน ปญหาจากความเสี่ยงในอนาคต
ผูรับผิดชอบที่มีขอบเขตไมจํากัด

26
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ลําดับ วัน
ที่
เดือน
ป
2
26 มก
49

3

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย
(ระบุการจัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)
-การประชุมการเงินในระดับอําเภอ
ของสหกรณ ก ารเกษตรท า ม ว ง
จํ า กั ด ผู นํ า สหกรณ แ ละผู นํ า กลุ ม
สตรีสหกรณตาง ๆ

29 มีค -ประชุ ม เครื อ ข า ยจั ง หวั ด เกี่ ย วกั บ
49
การเงินใหระบุความรวมมือตอกัน
วาใครจะดําเนินการใหสหกรณอื่น
ๆ กูหรือรับฝากเงินไดจํานวนเทาใด
และอัตราดอกเบี้ยที่จะใหกูรับฝาก
จะใชจายอยางไร

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)
-ผูแทนสหกรณ
-ผูแทนกลุมเกษตรกร
-ผูแทนกองทุน
หมูบาน
-ผูแทนกลุมสัจจะ
จํานวน 20 คน

สถานที่

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย)

ระยะเวลา
(ระบุ
ชั่วโมง)
หองประชุม -กรรมการสหกรณใหความสําคัญเปนเรื่องการ จํานวน 6
สรางเครือขายการเงินที่สหกรณอยากมีแตตอง ชั่วโมง
สหกรณ
การเกษตร ไดรับความไววางใจระหวางผูนําของสหกรณคู
ฝากหรื อผู ใ หกู ดว ยกั น ผูนํ า กลุมต องการจะ
ทามวง
จํากัด
ฝากเงินที่ใหไดอัตราดอกเบี้ยสูง แต สหกรณ
ผูรับฝากจะใหดอกเบี้ยถูก เพราะไมต องการ
รับภาระคาใชจายดอกเบี้ยเงินฝากสูงเกินไป
-ที่ ป ระชุ ม ต อ งการให มี ก องทุ น กลาง ให มี จํานวน 6
-ผูแทนสหกรณ
สหกรณ
-ผูแทนกลุมเกษตรกร การเกษตร ประกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีที่ผูฝาก ชั่วโมง
ถอนเงินจากสหกรณผูรับฝากไมได และผูฝาก
-ผูแทนกองทุน
เมือง
หมูบาน
กาญจนบุรี ก็สามารถใหกองทุนชดใชให หรือในกรณีการ
กูเงินก็เชนกัน อยากใหผูกูผอนชําระใหผูใหกู
-ผูแทนกลุมสัจจะ
จํากัด
จํานวน 25 คน
ไดตรงตามสัญญา

หมาย
เหตุ

27
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

แผนปฏิบตั ิการสรางเครือขายที่ 3 “เครือขายขาวสาร ”
ลําดับ วัน
ที่
เดือน
ป
1
26

ม.ค.
49
2

27
ม.ค.
49

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย
(ระบุการจัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)
- ดู กิ จ กรรมการสี ข า วของโรงสี -ผูแทนสหกรณ
สหกรณ พั ฒ นาชนบททุ ง สมอ -ผูแทนกลุมเกษตรกร
จํานวน 31 คน
อําเภอพนมทวน

- นัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมี
สหกรณและกลุมสตรีที่สนใจจะ
ร ว มเครื อ ข า ยข า วสารเข า ร ว ม
ประชุม

สถานที่

สหกรณ
พัฒนา
ชนบททุง
สมอ

สํานักงาน
-ผูแทนสหกรณ
-ผูแทนกลุมเกษตรกร สหกรณ
จังหวัด
-ผูนํากลุมสตรี
สหกรณ
จํานวน 27 คน

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย)

ระยะเวลา
(ระบุ
ชั่วโมง)
- สหกรณรั บ ซื้อ ขา วเปลื อ กจากสมาชิก มา จํานวน 5
ชั่วโมง
แปรรูปและจําหนายขาวสารใหสมาชิก

- ใหทุกคนเลาเหตุการณการไปซื้อขาวสาร จํานวน 4
มาบริ โ ภค และการจํ า หน า ยข า วสารของ ชัว่ โมง
สหกรณและกลุมสตรีสหกรณ

หมาย
เหตุ

28
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ลําดับ วัน
ที่
เดือน
ป
3
22

มี.ค.
49

4

19
เม.ย.
49

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย(ระบุ กลุมเปาหมายที่เขาสู
การจัดสัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)
- นั ด ประชุ ม ผู แ ทนสหกรณ และ -ผูแทนสหกรณ
กลุ ม สตรี ส หกรณ ที่ ส นใจจะเข า -ผูแทนกลุม
มารวมโครงการซื้อขาวสาร พรอม เกษตรกร
กับการใหขอมูลมารวบรวมใหเห็น -ผูนํากลุมสตรี
ตั ว เลข ปริ ม าณ และมู ล ค า การ สหกรณ
สั่งซื้อขาวสารของแตละสหกรณ จํานวน 25 คน

- การนําตัวเลขมาแสดงใหเห็นใน
แตละสหกรณ และจะสงขาวสาร
ผ า นสหกรณ ต า ง ๆ จากสหกรณ
พัฒนาชนบททุงสมอและสหกรณ
ทามะกา

-ผูแทนสหกรณ
-ผูแทนกลุม
เกษตรกร
-ผูนํากลุมสตรี
สหกรณ
จํานวน 33 คน

สถานที่

สหกรณ
การเกษตร
พนมทวน

สหกรณ
การเกษตร
ทามะกา

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย)

ระยะเวลา
(ระบุ
ชั่วโมง)
- ทุ ก คนยั ง ไม มีตั ว เลขมา แต ก็ ส นใจอยาก จํานวน 6
มาร ว ม และสอบถามเรื่ อ งราคา คุ ณ ภาพ ชั่วโมง

ขาวสารของสหกรณ และไดรับการชี้แจงวา
ข า วสารสหกรณ มี คุ ณ ภาพจํ า หน า ยให
เอกชนทั่วไป
- การสั่งขาวสารเกิดขึ้นโดยใหสหกรณตาง จํานวน 5
ๆ สั่งซื้อแลวรถสหกรณแมขายจะไปสงถึง ชัว่ โมง
กลุมสตรี กลุมเกษตรกร และสหกรณตาง ๆ
ในพื้ น ที่ แต ล ะอํ า เภอ ผลการจํ า หน า ย
ขาวสารของสหกรณ การเกษตรพนมทวน
และพัฒนาชนบททุงสมอ เพิ่มขึ้น

หมาย
เหตุ

29
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

แผนปฏิบตั ิการสรางเครือขายที่ 4 “เครือขายกลุมอาชีพ ”
ลําดับ วัน
กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย
ที่ เดือน
(ระบุการจัดสัมมนา/เวที
ป
แลกเปลี่ยน)
1
5 ต.ค. การประชุมผูนําสหกรณ และกลุม
48
สตรีบานหนองขาว เพื่ออธิบายที่มา
ของโครงการวิจัย เปาหมาย และวิธี
ปฏิบัติ

2

10 การประชุมผูนํากลุมสตรี ณ
ต.ค.48 สหกรณสวุ รรณภูมิ เพื่อพิจารณา
การเชื่อมเครือขายในระดับอําเภอ

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)
-ผูนํากลุมสตรี
สหกรณ
-ผูกลุมแมบาน
เกษตรกร
-ผูนํากลุมทอผา
จํานวน 25 คน
-ผูนํากลุมสตรี
สหกรณ
-ผูกลุมแมบาน
เกษตรกร
-ผูนํากลุมทอผา
จํานวน 31 คน

ระยะเวลา
(ระบุ
ชั่วโมง)
จํานวน 4
ชั่วโมง

สถานที่

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย)

สหกรณ
การเกษตร
สุวรรณภูมิ

-ผูจัดการสหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด
ไดนําเสนอแผนการทํางานของกลุมอาชีพตาง
ๆ ภายในกลุมสหกรณ ใหกลุมทอผากลุมอื่น ๆ
รับฟง แลวใหแสดงเจตจํานงกันวาจะมารวม
เปนเครือขายหาตลาดดวยกัน

สหกรณ
การเกษตร
สุวรรณภูมิ

-ผูนํากลุมทอผาเสนอการผลิตภัณฑที่ได
จํานวน 5
มาตรฐาน และตองการหาตลาดรวมกับอําเภอ ชัว่ โมง
และสํานักงานสหกรณจังหวัดไปแสดงสินคา
รวมกับจังหวัดในงาน OTOP ณ เมืองทองธานี

หมาย
เหตุ

30
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ลําดับ วัน
ที่
เดือน
ป
3
28
พ.ย.48

4

5

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย
(ระบุการจัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)
จัดประชุมระดับจังหวัดเปน
เครือขายกลุมอาชีพ รวมกลุม สตรี
จากสหกรณอนื่ ๆ 16 กลุม

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)
-ผูนํากลุมสตรีสหกรณ
-ผูกลุมแมบานเกษตรกร
-ผูนํากลุมอาชีพอื่น ๆ
จํานวน 44 คน
20 ประชุม ณ สํานักงานสหกรณ
-ผูนํากลุมสตรีสหกรณ
ม.ค.49 จังหวัด เพื่อแนะนําใหกลุมตาง ๆ -ผูกลุมแมบานเกษตรกร
เสนอแนะการนําสินคาไป
-ผูนํากลุมอาชีพอื่น ๆ
จําหนายในตางจังหวัด
จํานวน 32 คน
21 มีค. การประชุมกบลุมสตรีบานดอน -ผูนํากลุมสตรีสหกรณ
49 มะขาม สหกรณการเกษตรดาน -ผูนํากลุมอาชีพอื่น ๆ
มะขามเตี้ย
จํานวน 19 คน

สถานที่

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย)

ระยะเวลา
(ระบุ
ชั่วโมง)
สํานักงาน -เพื่อกําหนดแผนการตลาดนําสินคาไปจําหนาย จํานวน 5
สหกรณ
ในงานตาง ๆ การคัดเลือกสินคาไปจําหนาย โดย ชั่วโมง
จังหวัด
เนนสินคาที่ไดมาตรฐานตั้งแต 3 ดาวขึ้นไป เพื่อ
กาญจนบุรี นําไปจําหนายและแสดง
สํานักงาน -ผูนําแตละกลุมสนใจและจะไปพัฒนาสินคามา จํานวน 4
สหกรณ
รวมกันแลวรวมกันไปจําหนาย การวางแผนเพื่อ ชั่วโมง
จังหวัด
แกไขปญหา การนําสินคาที่ไมผานมาตรฐาน
กาญจนบุรี และแนะนใหผูผลิตพยายามรักษามาตรฐาน
ที่ทําการ
-การดําเนินงานในกลุม การผลิตอาหาร ไขเค็ม จํานวน 5
กลุม อ.ดาน สมุนไพร ผักปลอดสารพิษ และน้ําผลไม
ชั่วโมง
มะขามเตี้ย สมาชิกกลุมตองการใหทางราชการเขามาประชุม
บอย ๆ และชวยแนะนําเกี่ยวกับพัฒนาขาย
ผลิตภัณฑ

หมาย
เหตุ

31
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ลําดับ วัน
ที่
เดือน
ป
6
9 เมย.
49

7

8

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย
(ระบุการจัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)
การประชุมกลุม สตรีสหกรณบาน
หนามแดง สหกรณโคนมทามวง ให
แตละคนเสนอความคิดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ระยะเวลา
10 พค. การประชุมกลุม เยาวชนพัฒนาเมือง
49 กาญจนบุรี ใหแตละคนเสนอการ
พัฒนาดอกไมประดิษฐ อาหารแปร
รูปในกลุมของตน
10 การประชุมกลุม สตรีและเยาวชน
มิ.ย.49 บานหวยเขยง ใหแตละคนเสนอ
ปญหาการนําสินคาไปสูตลาด
ภายนอกจังหวัด

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ
(ระบุจํานวน)
-สมาชิกกลุมสตรี
สหกรณบานหนาม
แดง
จํานวน 25 คน
-กลุมเยาวชน
สหกรณ จํานวน 12
คน

สถานที่

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย)

ระยะเวลา
(ระบุ
ชั่วโมง)
ที่ทําการกลุม -การผลิตอาหารแปรรูป น้ําผลไม ขนม และเห็น จํานวน 4
บานหนาม ความสําคัญในการไดรับการสนับสนุนจากกรม ชั่วโมง
แดง
สงเสริมสหกรณ และสหกรณการเกษตรทามวง
จํากัด
สหกรณ
-การผลิตดอกไมประดิษฐ ผูนํากลุมตองการให จํานวน 6
การเกษตร หนวยราชการชวยหากรรมวิธีพัฒนาผลิตภัณฑ ชั่วโมง
เมือง
และจัดหาตลาดใหกับกลุม การพัฒนาคุณภาพ
กาญจนบุรี รวมกับกลุมอืน่ ๆ ที่ผลิตดอกไมประดิษฐ
-กลุมเยาวชน
สหกรณนิคม -ผูนํากลุมมีปญ
 หา เชน เงินทุน อยากใหรฐั
จํานวน 5
สหกรณ จํานวน 17 หวยเขยง
ชวยเหลือเงินทุนใหผลิตภัณฑจักสาน และไม ชั่วโมง
คน
กวาด ตองการหาตลาดและตองการราคาไม
กวาดใหสูงขึ้นตอดามละ 10 บาท

หมาย
เหตุ
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ลําดับ วัน
ที่
เดือน
ป
9
27
มิ.ย.49

10

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย
(ระบุการจัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)
การประชุมกลุม สตรีสหกรณซองกา
เลีย สหกรณนคิ มซองกาเลีย ใหแต
ละคนเสนอความคิดการพัฒนาการ
ผสมอาหารสุกร
17 การประชุมเครือขายกลุมอาชีพ
ก.ค.49 ระดับจังหวัด ณ สํานักงานสหกรณ
จังหวัด

กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ
(ระบุจํานวน)
-กลุมสตรีสหกรณ
จํานวน 26 คน

สถานที่

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย)

สหกรณ
-การผลิตอาหารสุกรใชเอง กําลังขาดแคลน
นิคมซองกา เงินทุนเนือ่ งจากวัสดุราคาสูง แมนวาจะซื้อหา
เลีย
ในพื้นทีไ่ ดกจ็ ริง แตก็ยังมีราคาที่สูง และคา
ขนสงสูงตาม
กลุมสตรีสหกรณ
สํานักงาน -สามารถรวบรวมรายชื่อที่แทจริงของ
กลุมอาชีพ
สหกรณ
ขบวนการเครือขายได ผลิตภัณธที่ผานการ
กลุมสัจจะออมทรัพย จังหวัด
รับรองมาตรฐาน
จํานวน 32 คน

ระยะเวลา
(ระบุ
ชั่วโมง)
จํานวน ฯ
ชั่วโมง

จํานวน 4
ชั่วโมง

หมาย
เหตุ
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แผนปฏิบัติการสรางเครือขายที่ 5 “เครือขายปุย”
ลําดับ วัน
ที่
เดือน
ป
1
30
ก.ย.48

2

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย(ระบุการจัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)
- ประชุมผูจัดการสหกรณ
ตัวแทนสหกรณ
ตัวแทนกลุมเกษตรกร ให
เสนอปญหาการใชปุยของ
สมาชิก

30
ประชุมผูแทนสหกรณ
พ.ย.48 กลุมเกษตรกร
และกลุมสตรีสหกรณ

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ
(ระบุจํานวน)
ผูแทนสหกรณ
ผูแทนกลุม
เกษตรกร จํานวน
25 คน

ผูแทนสหกรณ
ผูแทนกลุม
เกษตรกร จํานวน
25 คน

ระยะเวลา หมาย
(ระบุ
เหตุ
ชั่วโมง)
จํานวน 4
ชั่วโมง

สถานที่

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย)

สํานักงาน
สหกรณ
การเกษตร
เมือง

- ใหแสดงความคิดเห็นเรื่องการใชปุย การซื้อปุยของ
สหกรณของตนในอดีตที่ผานมา ทุกคนแสดงออกอยาก
ใหมีเครือขาย แตเปาหมาย คือ ตองการราคาปุยที่ต่ํากวา
ทองตลาด และคุณภาพใกลเคียง ผลการประชุมใหแตละ
สหกรณไปสํารวจความตองการซื้อปุยเพิ่มไปจําหนาย
สมาชิกแตละเดือน
- ทุกคนแสดงความคิดเห็นเรื่องปริมาณการใชปุย และ
จํานวน 5
ราคาที่ตองการ กระสอบละ 300 – 400 บาท ปุยสําหรับ ชัว่ โมง
พืชไร ผัก และนาขาว โดยเฉพาะทามวง ทามะกา จะใสไร
ออย และนาขาว และสั่งซื้อจากบริษัทโดยตรง
- สกต. ก็สั่งตรงจากบริษัทตามนโยบาย ธกส.
- ที่ประชุมใหพนมทวนเปนแมขายชัว่ คราว ถาสอบราคา
แลวสูงก็ไมตองสั่งซื้อ

สํานักงาน
สหกรณ
จังหวัด

34
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ลําดับ วัน
ที่
เดือน
ป
3
26 มค.
49

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย(ระบุการจัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)
ผูแทนสหกรณ
ผูแทนกลุมเกษตรกร จํานวน
25 คน

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ
(ระบุจํานวน)
ผูแทนสหกรณ
ผูแทนกลุม
เกษตรกร จํานวน
25 คน

สถานที่

สํานักงาน
สหกรณ
สกต.ลูกคา
ธกส.
กาญจนบุรี

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย)

ระยะเวลา หมาย
(ระบุ
เหตุ
ชั่วโมง)
- ใหสอบถามความกาวหนาในการสั่งซื้อปุย สวนใหญสั่ง จํานวน 4
จากสหกรณการเกษตรเมือง และสหกรณเมืองสั่งจาก
ชั่วโมง
พนมทวน และ สกต.กาญจนบุรี ไดในราคาต่ํา สวนทา
มวง และทามะกาสั่งจากบริษัทโดยตรง
- ถึงไมมีความกาวหนาในการจะเกิดเปนเครือขายใหญ
- แตในทางกลับกันการรณรงคใหใชปยุ อินทรียกลับมี
ปริมาณจําหนายสูงขึ้น
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แผนปฏิบัติการสรางเครือขายที่ 6 “เครือขายพนักงานสหกรณ ”
ลําดับ วัน
ที่
เดือน
ป
1
5 ก.ย.
48

2

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย(ระบุการจัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)
- จัดประชุมผูจ ัดการสหกรณ
การเกษตรในจังหวัด
กาญจนบุรี เกีย่ วกับการจัด
เครือขายผูจัดการและ
พนักงานสหกรณ

15
- ไดออกไปดูการทํางาน
พ.ย.48 สหกรณการเกษตรทามวง
และทามะกา ซึ่งเปนสหกรณ
ที่มีผลการดําเนินงานคอนขาง
ดี

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ
(ระบุจํานวน)
ผูจัดการและ
พนักงานสหกรณ
และกรรมการ
จํานวน 22 คน

ผูจัดการและ
พนักงานสหกรณ
และกรรมการ
จํานวน 24 คน

ระยะเวลา หมาย
(ระบุ
เหตุ
ชั่วโมง)
จํานวน 6
ชั่วโมง

สถานที่

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย)

สํานักงาน
สหกรณ
จังหวัด
กาญจนบุรี

-สวนใหญใหความเห็นวา ตองการมีชมรมหรือกลุม
มากกวาการเปนเครือขาย เพราะชมรมไดจดั ตั้งแลว แต
การดําเนินงานยังไมมีเปาหมาย และไมมีเงินทุนของ
ชมรม อยากใหหนวยราชการสนับสนุนสถานที่พบปะ
อุปกรณสํานักงาน
- สวนเปาหมายการจัดตั้งชมรมก็เพื่อใหเกิดการ
ประสานงานในการใหความชวยเหลือพนักงานสหกรณ
ตอกัน
- ผูจัดการและพนักงานสวนใหญเห็นวา ปจจุบันเจาหนาที่ จํานวน 6
สงเสริมหางเหิน และทําใหการทํางาน โดยเฉพาะการ
ชัว่ โมง
แกปญหา การวินิจฉัย ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายเปนไป
อยางยากลําบาก ก็อยากใหสหกรณอําเภอมีเหมือนเดิม

สหกรณ
การเกษตร
ทามวง
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ลําดับ วัน
ที่
เดือน
ป
3
26
ธ.ค.48

4

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)
- การดูการปฏิบัติงาน
สหกรณสุวรรณภูมิ และ
สหกรณการเกษตรพนม
ทวน จํากัด

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ
(ระบุจํานวน)
ผูจัดการและ
พนักงานสหกรณ
และกรรมการ
จํานวน 20 คน

20
- ดูการปฏิบัตงิ านสหกรณ ผูจัดการและ
ก.ย.49 เขือ่ นเจาเณรและสหกรณ พนักงานสหกรณ
การเกษตรบอพลอย
และกรรมการ
จํานวน 23 คน

สถานที่

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย)

สหกรณ
การเกษตร
พนมทวน

- พนักงานสวนใหญอยากใหเจาหนาที่สงเสริมออกไป
ประจําเปนเหมือนกับสหกรณอําเภอเหมือนเดิม- การจัด
เครือขายเห็นดวย อยากเขารวมแตตองดูรายละเอียดการ
ดําเนินงานของชมรมกอน เพราะที่ผานมายังไมมีอะไร
เคลื่อนไหวเกีย่ วกับชมรมผูจัดการ
- พนักงานสวนใหญเห็นวา ทีมวิจยั เปนหนวยงานราชการ จํานวน 3
สํานักงานสหกรณจังหวัดใหการตอนรับดี และเห็นวาที่ผาน ชัว่ โมง
มา เจาหนาที่สง เสริมสหกรณออกไปพบปะไมบอย ทําให
สหกรณขาดความอบอุนในการทํางาน โดยเฉพาะสหกรณ
ขนาดเล็ก ไมมเี งินทุนเพียงพอ และตองการความชวยเหลือ
จากรัฐมากขึ้น

สหกรณ
เขื่อนเจา
เณร

ระยะเวลา หมาย
(ระบุ
เหตุ
ชั่วโมง)
จํานวน 3
ชั่วโมง
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แผนปฏิบัติการสรางเครือขายที่ 7 “เครือขายวัสดุสํานักงานสหกรณ
ลําดับ วัน
ที่
เดือน
ป
1
15
พ.ย.48

2

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจัย(ระบุการจัดสัมมนา/เวที
แลกเปลี่ยน)
- จัดประชุมผูจ ัดการสหกรณ
การเกษตรในจังหวัด
กาญจนบุรี เกีย่ วกับการจัด
เครือขายวัสดุสํานักงาน
สหกรณ ใหแตละสหกรณ
แสดงจํานวนการซื้อแตละครั้ง
14
-ประชุมติดตามการสั่งซื้อ
พค.49 เครื่องเขียนแบบพิมพเพิ่มขึ้น
จากเดิม ใหแตละสหกรณ
กําหนดราคาและปริมาณ การ
ซื้อตามที่จําเปน รวมกับของ
กลุมเกษตรกร

กลุมเปาหมายที่เขา
สูกระบวนการ
(ระบุจํานวน)
ผูจัดการ พนักงาน
บัญชี และ
ธุรการของสหกรณ
กรรมการกลุม
จํานวน 14 คน

สถานที่

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
(เชน สรางความเขาใจ/เกิดเครือขาย)

ระยะเวลา หมาย
(ระบุ
เหตุ
ชั่วโมง)
สํานักงาน - สวนใหญใหความเห็นวา ตองการใหชุมนุมสหกรณ จํานวน 4
สหกรณ
จังหวัด สั่งซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพมาจาก ชสท.แลวมา ชั่วโมง
เกษตรเมือง จําหนายใหกับสหกรณอื่น ๆ - สวนเปาหมายการซื้อ
ไมใหสหกรณอื่นสั่งตรงจาก ชสท. นอกจากนั้น ในการ
จัดตั้งสหกรณใหม ใหชุมนุมสหกรณจังหวัดขายใหใน
ราคาที่ลดต่ําหรือเทาทุนที่สั่งซื้อมาจาก ชสท.
ผูจัดการ พนักงาน สํานักงาน -กลุมเกษตรกรเขามาซื้อเพิ่มมากขึ้น เพราะเห็นวาแบบ จํานวน 4
บัญชี และกรรมการ สหกรณ
รายงานสมุดบัญชีตาง ๆ มีความเหมาะสมใชงานได
ชั่วโมง
กลุมเกษตรกร
จังหวัด
เหมือนกับรูปแบบเอกสารของสหกรณ ทุกประการ
ธุรการของสหกรณ กาญจนบุรี และในที่ประชุมก็สามารถ ตกลงซื้อขายอยางอื่นดวย
จํานวน 15 คน
เชน ขาวสาร ปุย และการเงิน

บทที่ 4
เครือขายที่เกิดขึ้น
ในการทําวิจยั แบบมีสวนรวมของทีมวิจัยจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผูดําเนินงานวิจยั
ประกอบดวยขาราชการสํานักงานสหกรณจังหวัด และผูถูกวิจัยคือผูน ํากลุมสหกรณ ผูจัดการ
กรรมการและกลุมอาชีพตาง ๆ ผลจากการการวิจยั เชิงปฏิบัติการมีสวนรวมในขบวนการสหกรณและ
กลุมเกษตรกร ทั้งสิ้นไดเครือขาย ทั้งสิ้น 7 เครือขาย
1. เครือขายเกษตรอินทรีย
2. เครือขายการเงิน
3. เครือขายขาวสาร
4. เครือขายอาชีพ
5. เครือขายปุย
6. เครือขายผูจัดการและพนักงานสหกรณ
7. เครือขายวัสดุสํานักงานสหกรณ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขอสรุปจํานวนรูปแบบเครือขาย
1.เครือขายเกษตรอินทรีย จังหวัดกาญจนบุรี
สถานการณกลุมเครือขายเกษตรอินทรียในจังหวัดกาญจนบุรี เกษตรอินทรียใน
จังหวัดกาญจนบุรี อยูในระยะเริ่มตน ทั้งนี้เพราะวาเกษตรกรสวนใหญคุนเคยกับการใชปุยเคมี ยา
ปราบศัตรูพืช ซึ่งไดผลดีในดานปริมาณการผลิต แตเปนผลเสียในดานสุขภาพอนามัยของผูผลิตและ
ผูบริโภค ดานความเสื่อมโทรมของดิน ดานระบบนิเวศวิทยา การเกิดเครือขายเกษตรอินทรียใน
จังหวัดกาญจนบุรี เกิดจากการสงเสริมโดยหนวยงานของภาครัฐและองคกรภาคประชาชนในพืน้ ที่
ซึ่งประชาชนบางกลุมเล็งเห็นความสําคัญในการบริโภคอาหารปลอดภัย เชน อาหารมังสวิรัต ใน
ปจจุบันจะแบงเกษตรอินทรียได เปน 2 ลักษณะ ดังนี้
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1. เกษตรอินทรียแบบพึ่งพาตนเอง คือเปนการทําการเกษตรที่ชาวบานสวนใหญ
เปนเกษตรกรทํามาหากินแบบพื้นบานเดิม การผลิตเพื่อบริโภคในครอบครัวเปนหลักและอาจมี
ผลผลิตทั้งพืชและสัตวสวนเกินที่จําหนายในตลาดทองถิ่นบาง แตไมไดมีการรับรองมาตรฐานจาก
หนวยงานราชการหรือเอกชนรับรอง อาจกลาวไดวาที่จริงแลวเปนการรับรองโดยเกษตรกรเองหรือผู
ซื้อ เพราะผูบริโภคมีโอกาสพบปะหรือรูจกั ผูผลิตเปนอยางดีจึงตัดสินใจซื้อ โดยพิจารณาจากความ
เชื่อถือหรือไววางใจผูผลิตเปนหลัก ตัวอยางที่เห็นเปนรูปธรรม คือ โรงเรียนผูนําพลตรี จําลอง ศรี
เมือง
2. เกษตรอินทรียที่มีการรับรองมาตรฐาน คือเกษตรกรผูผ ลิตพืช จะทําการ
เพาะปลูกโดยมีผลผลิตเหลือสําหรับการขาย อาจจําหนายผานทั้งระบบตลาดทั่วไปหรือการตลาด
ทางเลือก ซึ่งเมื่อไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแลว ผูบริโภคก็จะพิจารณาเลือกซื้อจาก
ความเชื่อถือในตรารับรอง และหากไดรับการรับรองจากหนวยงานทีม่ ีมาตรฐานทัดเทียมกับ
มาตรฐานของตางประเทศ ผลผลิตจากเกษตรกรในกลุมนี้ยังสามารถจําหนายไปสูตางประเทศไดดว ย
ตัวอยางที่เปนสําคัญ คือ โรงเรียนผูนําของพลตรีจําลอง ศรีเมือง ตําบลบานเกา อ.เมือง กาญจนบุรี ที่
ปลูกผักปลอดสารพิษสงจําหนายไปยังรานมังสวิรัติทั่วไป
การผลิตเกษตรอินทรียของจังหวัดกาญจนบุรี อยูในระยะแบบพึ่งตนเอง จึงมี
ผูประกอบการและกลุมผูผลิตเพียงจํานวนหนึ่งเทานัน้ ผูประกอบการและกลุมผูผลิตเกษตรอินทรีย
รายสําคัญของไทยในปจจุบนั คือ เครือขายเกษตรอินทรียที่ทํางานรวมกับสหกรณกรีนเนท จํากัด
และมูลนิธิสายใจแผนดิน ซึ่งคิดเปนสัดสวน 55.89% ของเกษตรกรที่ทาํ การผลิตเกษตรอินทรีย และมี
พื้นที่ทําการผลิตเกษตรอินทรีย คิดเปนสัดสวน 24.14% ของพื้นที่เกษตรอินทรียทงั้ หมด
ภายในประเทศ สําหรับจังหวัดกาญจนบุรี ไดแก บริษทั ริเวอรแควอินเตอรเนชั่นแนลอุตสาหกรรม
อาหาร จํากัด สงออกขาวโพดฝกออนอินทรีย
การขับเคลื่อนการเกษตรอินทรียในจังหวัดกาญจนบุรี โดยหนวยราชการในจังหวัด
กาญจนบุรี เปนแบบบูรณาการ โดยมีสํานักงานพัฒนาทีด่ ินจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด และสํานักงานสหกรณจังหวัด รวมกับองคกร
ภาคเอกชน ผลักดันใหเกิดเครือขายเกษตรอินทรียในพืน้ ที่ เปนตน
ขอจํากัดในการทําวิจัยครั้งนี้ เนื่องจาก กลุมเกษตรกรและประชาชนที่ประกอบ
เกษตรอินทรียม ีจํานวนมาก และมีหลายระดับของผลการรับรองเกษตรอินทรีย เนื่องจาก บางกลุม
ไดรับการอบรมอยางถูกวิธีจากหนวยงานราชการ เชน เกษตรตําบล ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ และที่
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มูลนิธิ พล ตรี จําลองศรีเมือง และบางกลุมจัดทํากันเอง จึงไมไดมาตรฐาน แตอยางไรก็ตามการจัด
เครือขายเกษตรอินทรียที่มีเครือขายเดิมอยูแ ลว นํามาจัดประชุมทดสอบในจุดเล็ก ๆ เพื่อใหเกิดความ
เขมแข็งในจุดเดียว ตามระยะเวลาและทีมงานที่มี จึงเนนไปที่กลุมเกษตรกรที่สํานักงานสหกรณ
จังหวัดดูแล
แผนภูมิที่ 4.1 เครือขายเกษตรอินทรีย
กลุมเกษตรกร
ทําไรหนองลาน

กลุมเกษตรกร
ทํานาดอนขมิน้

กลุมเกษตรกร
ทําไรลาดหญา

เครือขายเกษตร
อินทรียของกลุม
เกษตรกร

กลุมเกษตรกร
ทําไรตะคร้ําเอน

กลุมเกษตรกร
ทําไรทามะกา

กลุมเกษตรกรทํา
ไรหวายเหนียว
กลุมเกษตรกร
ทําไรแสนตอ

กลุมเกษตรกร
ผูปลูกสับปะรดตําบล
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1) ความเปนมาของเครือขาย
การพัฒนากระบวนการกลุม เครือขายเกษตรอินทรีย คือ การเปลี่ยนแปลงอยางมีทิศทางของ
กลุมเพื่อใหกลุมแข็งแรง โดยทีมวิจยั จากสหกรณจังหวัด ไดเขารวมสังเกตการณเกีย่ วกับการประชุม
และการทํางานของเครือขาย พบวา
ขั้นที่ 1 การจัดตั้งกลุม มีหลักเกณฑที่ควรยึดถือ คือ การคนหาผูนํากลุมตอง มีวัตถุประสงค
รวมกัน มีความสมัครใจจริง มีสิ่งแวดลอมใกลเคียงกัน เพศ ศาสนาเดียวกัน ไมขัดแยงกัน สถานการณ
หรือขอจํากัดในการดํารงชีพประจําวันคลายกัน โดยใหผนู ํากลุมมาพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากกลุมตาง ๆ กลุมเกษตรกร ไดแก กลุมเกษตรกรทําไรหนองลาน กลุมเกษตรกรทําไร
ตะคร้ําเอน กลุมเกษตรกรทําไรทามะกา กลุมเกษตรกรทําไรแสนตอ กลุมเกษตรกรทําไรหวาย
เหนียว กลุมเกษตรกรทําไรลาดหญา กลุมเกษตรทํานาดอนขมิ้น และกลุมผูปลูกสับปะรดตําบล
หนองกราง
ขั้นที่ 2 การขับเคลื่อนของกลุมเกษตรกร กอนเขาวิจัย กลุมใชวิธีปฏิบัติ คือ สงเสริมการ
ประชุมพบปะ สงเสริมแนวความคิด สงเสริมการมีระเบียบวินัย กฎ กติกา สงเสริมสัมพันธภาพ
บุคคล สงเสริมกิจกรรมใหตอเนื่อง สงเสริมวิชาการ สงเสริมผลประโยชนรวม สงเสริมความ
รับผิดชอบรวมกันกับกลุม วิธีการโดยใหแตละกลุมคัดเลือกผูนํา เพื่อเขารับการฝกอบรมความรูดาน
เกษตรอินทรีย ที่ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม ตําบลทามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
กลุมละ 5 คน หลักสูตร 5 วัน 4 คืน ใชงบประมาณของสํานักงานสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี และ
ไดรับงบอุดหนุนใหกลุมเกษตรกรจัดหาปุยอินทรียมาจําหนาย กลุมละ 30,000 บาท
ขั้นที่ 3 การเจริญเติบโตของกลุม ทีมวิจยั ไดเขาไปรวมกระตุน โดยการเขาประชุมและใหแต
ละกลุมวางแนวทางการผลิต การจําหนายและนําไปใชกอน โดยคํานึงถึงการสงเสริมผลประโยชน
รวมกัน สรางกิจกรรมพึ่งพากัน สรางเสริมความสามารถ สรางเสริมกิจกรรมอื่นใหมๆ สรางพลัง
รวมในการดําเนินการ เสริมสรางการลดความสิ้นเปลื้องรวมกัน สรางพลังตอรอง วิธีการ กลุม
เกษตรกรแตละกลุมจัดทําแผนการดําเนินงานจัดหาปุยอินทรียใหสอดคลองกับความตองการของ
สมาชิก โดยสํารวจความตองการปุยอินทรียจากสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการกลุมเกษตรกรแตละกลุม
รวมกันปรึกษา หารือ และประสานงานหาขอมูลดานราคาของปุยอินทรีย ชวงเวลาในการสงปุย
อินทรียใหสมาชิก ตลอดจนประสานงานกับวิสาหกิจชุมชนโรงผลิตปุยปนเม็ดวังศาลา อําเภอทา
มะกา เพื่อจัดหาปุยอินทรียม าจําหนายใหแกสมาชิกทันกับความตองการใชของสมาชิก จํานวน 31.5
ตัน จํานวนเงิน 223,770 บาท ซึ่งวิสาหกิจชุมชนโรงผลิตปุยปนเม็ดวังศาลา ไมสามารถผลิตไดทัน
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กับความตองการของสมาชิก กลุมเกษตรกรจึงตองไปซื้อหาจากบริษทั เอกชน และจากความตองการ
ของสมาชิกมีเปนจํานวนมาก กลุมเกษตรกรมีทุนจํากัด จึงจัดสรรใหกบั สมาชิกไมเพียงพอกับความ
ตองการใชอีกเปนจํานวนมาก
2) การดําเนินการของเครือขายในปจจุบัน
ผลการผลิตและการจัดหาปุย อินทรียมาจําหนายใหแกกลุม เกษตรกร โดยกลุมเกษตรกรแตละ
กลุมจะประสานกับกลุมอาชีพและกลุมสหกรณในพื้นที่ รวมกันผลิตปุย อินทรีย ออกจําหนายภายใน
กลุม ยอยในพืน้ ที่
ในป 2548 กลุม ตาง ๆ ไดสํารวจการใชปยุ ของกลุมเกษตรกร แตละกลุม ไว ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงการใชและการจําหนายปุยของเครือขายเกษตรอินทรีย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กลุมเกษตรกร
อําเภอ
ทําไรหนองลาน
ทามะกา
ทําไรตะคร้ําเอน
ทามะกา
ทําไรทามะกา
ทามะกา
ทําไรแสนตอ
ทามะกา
ทําไรหวายเหนียว
ทามะกา
ทําไรลาดหญา
เมือง
ทํานาดอนขมิน้
ทามะกา
ผูปลูกสับปะรดตําบลหนองกราง บอพลอย

จํานวนเงิน
สมาชิก(คน) ปริมาณ(กก.) (บาท)
82
4,000
30,000
67
4,000
30,000
190
1,500
10,800
103
4,300
30,000
276
4,300
30,000
111
5,550
29,970
67
3,500
30,000
238
4,400
33,000
1,134

31,550

223,770

3) วัตถุประสงคเครือขาย เครือขายปุยอินทรีย ตองการใหเกษตรกรในพื้นที่ทั้งจังหวัดมีการ
ผลิตพืชผักอินทรีย ที่ปลอดสารพิษ และออกจําหนายเปนการทั่วไปทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีและใน
กรุงเทพมหานคร
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4) แนวทางการดําเนินงาน
ทีมวิจยั ไดรว มประชุมกับผูนาํ กลุมเกษตรกร โดยใหมกี ารขยายการผลิตปุยอินทรียใ หไดกอน
เพราะปุยเปนตัวแปรสําคัญที่จะนําไปใชในการปลูกพืชผักที่ปลอดสารพิษ โดยใหขยายไปยังกลุม
ใกลเคียงกอน คือ จากกลุมเกษตรกร ไปยังกลุมสหกรณ กลุมอาชีพ กลุมสตรีเยาวชนสหกรณ
การเชื่อมโยงเครือขายเกษตรอินทรียในจังหวัดกาญจนบุรี
ทีมวิจยั ไดลงไปสัมผัสกับกลุมเกษตรกร ทั้ง 8 กลุม แลวที่เปนเครือขายเกษตร
อินทรีย ซึ่งทุกกลุมมีผลการดําเนินงานคอนขางดี มีกิจกรรมตอเนื่อง เชน
1.มีการจัดประชุม แลกเปลีย่ น ประสบการณระหวางกรรมการและสมาชิก ผูนําใน
กลุมผูผลิตพืชที่นําปุยอินทรียไปใช หรือทําเกษตรอินทรียมากอน กลุมผูบริโภคที่รับพืชจากกลุมไป
บริโภค กลุมผูจําหนายทีต่ องการสั่งซื้อพืชผักปลอดสารพิษไปจําหนาย อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
จัดใหผูผลิตปุยอินทรียเจรจาตอรองกับผูซื้อและทําสัญญาซื้อขายลวงหนา
2. กําหนดเปนยุทธศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแผนงาน งบประมาณ
สนับสนุน ซึ่งที่ประชุมเครือขายเห็นวายุทธศาสตรของจังหวัดตองมีการเกษตรอินทรีย เพราะ
กาญจนบุรีเปนเหมือนกับครัวของคนกรุงเทพมหานคร
3.จัดจําหนายผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเปนของดีของจังหวัด โดยใหแตละหนวยงาน
เนนเรื่องการจัดกลุมสรางผลผลิตเกษตรอินทรียใหเดน ในตัวสินคาอยางใดอยางหนึ่งที่เปนมาตรฐาน
ของจังหวัด
5) ปจจัยแหงความสําเร็จ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเขมแข็งของเครือขาย
จากการประชุมครั้งที่ สาม ที่ประชุมผูนํากลุมเกษตรกร เห็นตรงกันวา ความเขมแข็ง
ของเครือขายเกษตรอินทรีย มีปจจัยตาง ๆ ดังนี้
ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการเครือขาย ไดแก ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน อาจ
กลาวไดวาปจจัยภายในมีผลกระทบโดยตรง และปจจัยภายนอกมีผลกระทบทางออม ตอกระบวนการ
กลุม ซึ่งเปนระบบยอยของเครือขาย เชนนโยบายของรัฐเนนการสงเสริมใหภาคประชาชนจัดทํา
การเกษตรอินทรีย จัดหาวัตถุดิบที่ประกอบเปนปุยไดแก กากน้ําตาลทีห่ ลายคนเห็นวาราคาสูงขึ้นมาก
ปจจัยภายในทีท่ ําใหกลุมลมเหลวไมประสบผลสําเร็จ คือ มวลสมาชิกของกลุม
นั้นเอง ไมสมานสามัคคี ตางคนตางใช ตางผลิตแลวไมรวมกันไปขาย พืชผักที่ไดก็ถกู กดราคา แทนที่
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จะเปนผูก ําหนดทิศทางการดําเนินกิจกรรมของกลุม การแกไขปญหา การกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน การดําเนินงาน การติดตามประเมินผลของเครือขาย เปนตน กลุมที่แข็งแรงนั้นจะเปน
กลุมที่มีผูนําและสมาชิกมีอุดมการณ มีความเชื่อรวมกัน มีความผูกพันเปนน้ําหนึง่ ใจเดียวกัน
ชวยเหลือแบงปนกัน และมีความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกัน การหลอหลอมใหกลุม
แข็งแรงไดนั้น ตองสรางความรูใหเกิดขึ้นในกลุม กลาวคือ กลุมคิดเปน ทําเปน แกไขปญหาเปน ทั้ง
ในเรื่องการประหยัดตนทุน การหาตลาดพืชผลจากเกษตรอินทรีย ซึ่งผูนําของกลุมและมวลสมาชิก
จะตองรวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันแกไขปญหา ดวยกลุมของตนเอง
การใชกระบวนการกลุมในองคกรพัฒนาเครือขายใหเขมแข็ง ที่ประชุมเครือขาย
เห็นวาควรสงเสริมจากกลุมยอยกอน โดยสังเกตจากการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรทําไรหวาย
เหนียว อําเภอทามะกา ที่ทีมวิจัยเห็นวามีความเขมแข็งในการผลิต และการจัดจําหนาย ปุยอินทรีย มา
บริการสมาชิก พบวา ความเขมแข็ง ประกอบดวย
1. การประชุมใหญของสมาชิก จากการเลาประสบการณของกรรมการกลุม เลาวา
การสรรหาผูนํากลุม ไดแก ประธานกรรมการดําเนินการ รองประธานกรรมการดําเนินการ
เหรัญญิก เลขานุการ ฯลฯ ซึ่งองคกรจะตองสรรหาผูนํากลุมเขาไปกําหนดนโยบายและผูนําตองนํา
สิ่งที่กําหนดไปปฏิบัติ โดยกําหนดบทบาทของผูนํากลุมใหชัดเจน ตลอดจน ผลตอบแทนที่จะไดรับ
ดังนั้น กลุมจึงมีขอบังคับ ระเบียบ ตางๆ ที่จะทําใหผูนาํ กลุมไดปฏิบัติ และปรับปรุง แกไข
ขอบังคับ ระเบียบ ตางๆ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
การกําหนดขอบังคับ ระเบียบ ตางๆ เพื่อควบคุมบทบาทของผูนํากลุมใหเปนไป
ตามที่มวลสมาชิกตองการ หากไมกําหนดแลว ผูนํากลุมอาจใชอํานาจตามอําเภอใจได อยางไรก็ตาม
มวลสมาชิกตองมีความเขาใจในการใชและการตีความขอบังคับ ระเบียบ ตางๆ ที่บังคับใชในกลุม
โดยยึดมั่นในความสุจริตเปนที่ตั้ง และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว อยาใหสิ่งที่มวลสมาชิกกําหนดขึน้
สรางความแตกแยก และแตกความสามัคคี ที่เห็นเปนรูปธรรม คือ ระเบียบการเบิกเบี้ย คาพาหนะและ
คาที่พักของประธานกลุมหรือกรรมการ เมื่อจําเปนตองเดินทางออกนอกพื้นที่
บทบาทที่สําคัญของที่ประชุมใหญ นอกจากการสรรหาผูนํา กําหนดขอบังคับ ระเบียบ แลว
ยังทําหนาทีก่ ําหนดแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําป และแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวง โดยเฉพาะการจัดหาวัตถุดิบมาผลิตปุยอินทรีย เชน มูลไก มูลโค เศษฟาง
เศษปลาตาง ๆ
โดยปรกติแลว กลุมจะมีการประชุมใหญปล ะ 1 ครั้ง เวนแตมีปญหาที่สมาชิกรองขอ ก็
สามารถเปดประชุมใหญวิสามัญได เหมือนกับสหกรณทุกประการแตยอสวนเล็กลงมา
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2. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ การเขาไปสังเกตการณของกลุมวิจัย จากการ
ประชุมเพื่อกําหนดนโยบายการดําเนินงานและการปฏิบัติงานของกรรมการกลุม ในกรณีที่เปนกลุมมี
จํานวนสมาชิกไมมาก และไมมีเงินทุนเพียงพอในการจัดจางพนักงาน ไดแก ผูจัดการ การเงิน การ
บัญชี คณะกรรมการดําเนินการ สามารถแตงตั้งคณะทํางานขึ้น ซึ่งประกอบดวย กรรมการ เพื่อทํา
หนาที่ปฏิบัติงานตามนโยบาย เมื่อกลุมมีปริมาณธุรกิจทีม่ ีรายไดเพียงพอในการจัดจางผูจัดการ
การเงิน การบัญชี แลว กรรมการดําเนินการจะทําหนาทีใ่ นดานการกําหนดนโยบาย และติดตามผล
การดําเนินงานของฝายจัดการเทานั้น
คณะกรรมการดําเนินการ จะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของ
กลุม
3. การประชุมกลุมยอย จากการสังเกตการณกรรมการกลุมยอย ทําไรหวายเหนี่ยว และกลุม
เกษตรกรทําไรสับปะรดตําบลหนองกราง ซึ่งเปนกลุมที่มีขนาดใหญจะมีกลุมยอยตางๆ ซึ่งจะมีการ
เลือกตั้ง ประธานกลุม รองประธานกลุม เลขานุการกลุม เพื่อทําหนาทีประสานงานกับกลุมเกษตรกร
กลาง ติดตามผลการดําเนินงาน และแจงขอมูลขาวสารตางๆ ซึ่งจะกําหนดการประชุมอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง
4. การบันทึกรายงานการประชุม ในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และการประชุมยอย เลขานุการกลุม จะเปนผูบันทึกรายงานการประชุม เพื่อแจงใหผูสนใจไดทราบ
ถึงผลการดําเนินงานของกลุมอยางเปดเผย
การใชกระบวนการประชุมของกลุม เพื่อหลอหลอมใหสมาชิกไดมีวนิ ัยในตนเอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งวินัยทางการเงิน เมื่อเปนหนีแ้ ลวตองชําระ ตามกําหนด ไมควรชะลอการชําระหนี้
คืน โดยนําเงินไปใชกิจกรรมสวนตัวกอน แตถาสมาชิกมีความจําเปนไมสามารถชําระหนีไ้ ด ก็ให
แจงกลุมทราบเพื่อผอนผันหนี้ กลาวคือ การชําระหนี้จะไมเครงครัด ตามเงื่อนไขสัญญา ตองเปน
สัญญา แตจะใชหลักการสรางวินยั ทางการเงิน ซึ่งเปนพืน้ ฐานการสรางคุณคาของคน คือ ความ
ซื่อสัตย คือ ถาจําเปนในเรื่องเจ็บปวย การศึกษาบุตร ซื้ออุปกรณการตลาดมาประกอบอาชีพใน
ครัวเรือน ก็ใหผอนผันได แตตองมีสวนหนึง่ มาฝากไวกบั กลุม
...........................................

2.เครือขายการเงิน
1) ความเปนมา
เครือขายการเงินของสหกรณในจังหวัดกาญจนบุรียังไมมีความชัดเจนในเรื่องศูนยจําหนาย
แตกอนเขาไปทํางานวิจัยก็ไดดูขอมูลสหกรณ มีการกูกันระหวางสหกรณ พอจะแบงออกเปน 2
กลุม ไดแก สหกรณนอกภาคเกษตร กับสหกรณภาคเกษตร

1
2
3
4
5
6
7

ก.สหกรณที่เปนผูกู นอกภาคเกษตร ไดแก
ผูกู
สหกรณผูใชน้ําทามวงรวมใจพัฒนา จํากัด
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่
13 จํากัด
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่
13 จํากัด
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่
13 จํากัด
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา จํากัด
สหกรณออมทรัพยกองพันทหารชางที่ 9 จํากัด
สหกรณออมทรัพยจังหวัดทหารบก จํากัด

1
2
3
4
5
6
7

ผูใหกู
สหกรณผูใชน้ําทามวงแผนดินทอง
สหกรณ อ อมทรั พ ย ตํ า รวจตระเวน
ชายแดน จํากัด
สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด
ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ตํ า ร ว จ
แหงชาติ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย
รานสหกรณคายกาญจนบุรี จํากัด
รานสหกรณคายกาญจนบุรี จํากัด

47
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ข. การฝากและการรับฝาก
สหกรณผูฝาก
สหกรณการเกษตรทามวง จํากัด
สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด
สหกรณการเกษตรบานเจาเณร จํากัด
สหกรณการเกษตรสวนปาเอกชนกาญจนบุรี
จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองเพชรบุรี จํากัด
สหกรณการเกษตรบานเขาแหลม จํากัด

สหกรณการเกษตรทามวง จํากัด

สหกรณผูปลูกหอมหัวใหญกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด

สหกรณผูรับฝาก
สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณผูใชน้ําทามวงแผนดินทอง จํากัด
สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด
สหกรณการเกษตรบางเลน จํากัด
สหกรณการเกษตรเดชอุดม จํากัด
สหกรณการเกษตรดานมะขามเตี้ย จํากัด
สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด
สหกรณนิคมทองผาภูมิ จํากัด

2) การดําเนินงานของเครือขาย
การดําเนินเครือขายการเงิน เนื่องจากเปนเรือ่ งการจัดการดานการเงินทีล่ ะเอียดออน มีผล
ตอความมั่นคงทางสถานะการเงินของสหกรณ ลักษณะที่สําคัญของกิจกรรมการเงิน คือ ความ
ตองการเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูที่เปนรายไดของสหกรณ และอาจสงผลกระทบตอสมาชิกใน
เรื่องเงินรับฝาก ซึ่งสมาชิกจะไดรับผลกระทบโดยตรงถาสหกรณกําหนดอัตราดอกเบีย้ เงินฝากต่ํา
หรือกรณีที่สหกรณมีปญหาจากการทําธุรกิจเงินฝาก
สําหรับสหกรณในจังหวัดกาญจนบุรี สวนใหญไดจัดการเรื่องเงินกูและเงินฝากระหวาง
สหกรณดว ยกันอยูแลว แตกย็ ังไมกระจายไปทุกสหกรณ การนัดประชุมเพื่อจัดทําเครือขายครั้งแรก
รวมกับกลุมสตรีสหกรณตาง ๆ ดวย
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3) วัตถุประสงคของเครือขาย
เครือขายการเงิน มีวัตถุประสงคตองการใหสหกรณใดสหกรณหนึ่งหรือชุมนุมสหกรณ
จังหวัดเปนศูนยกลางในการรับเงินฝากหรือใหเงินกูแกสหกรณ กลุมเกษตรกร กองทุนหมูบาน ให
ครอบคลุมกลุมยอย ๆ ในชุมชนทั้งจังหวัด โดยมีผูนําทุกกลุมเขามามีสวนรวมในเครือขายการเงิน
4) แนวทางการดําเนินงาน
การดําเนินงานของเครือขาย โดยมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การประชุมเพื่อสอบถามปญหาการใหเงินกูและการใหเงินรับฝากระหวางสหกรณ
ดวยกัน ที่ประชุมไดใหขอคิดเกีย่ วกับการรับฝากและการใหกแู ตละสหกรณเห็นวา การเชื่อมโยง
ทางการเงินระหวางสหกรณผูกูกับสหกรณผูใหกู และอีกลักษณะหนึง่ คือ ผูรับฝากกับผูฝาก ที่
ประชุมเห็นวา การสรางเครือขายการเงินในระดับจังหวัดคอนขางยาก เนื่องจากมีปญ
 หาเรื่องสําคัญ
เชน
1. สหกรณใดจะรับเปนแมขายใหกับระบบการเงินของจังหวัด
2. โครงสรางเครือขายการที่ออกแบบมาโดยทีมวิจัยหรือหนวยราชการภายในจังหวัดนั้น
โครงสรางแตละสวนใครจะเปนผูรับผิดชอบ หากโครงสรางนั้นมีขอบกพรอง
3. ระหวางสหกรณดว ยกันและสหกรณกับสมาชิกจะเห็นดวยหรือไม เพราะสหกรณตาง
จากบริษัท สหกรณหากจะตัดสินใจกระทําเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบตอสมาชิกแลวตองใหสมาชิก
รับทราบจากที่ประชุมใหญกอ นเปนสําคัญ
สรุป สภาพปญหาที่สอบถามกันในการหารือก็คือ ใหกูระหวางสหกรณที่ดําเนินการอยู
แลวในขณะนี้ ควรจะดําเนินการอยางใด ใหทั้งสองฝาย รูสึกพอใจและไววางใจตอกัน จากผล
ปฏิบัติที่ผานมา เฉพาะเรื่องการฝากเงินระหวางสหกรณกบั สมาชิกไมคอยมีปญหา แตระหวาง
สหกรณดว ยกันในอนาคตอาจจะมีปญหาตอกัน โดยเฉพาะสหกรณทผ่ี ูบริหารไมมีความชํานาญ
และฝายจัดการไมมีความเขมแข็งในการบริหารเงิน สําหรับสหกรณออมทรัพยที่ไดทาํ ธุรกิจ
ระหวางสหกรณดว ยกัน จะมีเงื่อนไขกอนทีใ่ หกหู รือนําเงินไปฝากกับสหกรณนั้น ๆ
จากการสอบถามผูจัดการและประชาชน เห็นวา ผูใ หกจู ะมีเงื่อนไข 4 ประการ เปนหลัก
กอนจะใหกู คือ
1. สหกรณนนั้ ตองไมมีการทุจริต หรือถามีการทุจริตตองแกไขไดแลว และกรรมการชุด
ปจจุบันตองไมมีบุคคลจากกรรมการชุดทีเ่ กิดขอบกพรองมาบริหารสหกรณอยูด วย
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2. คณะกรรมการและฝายจัดการตองรูจักคุนเคยกับสหกรณผูกู และผูใหกเู ปนอยางดี และ
ติดตอประสานงานกันไดตลอดเวลา
3. กรรมการผูใหกูประสงคจะเขาไปตรวจสอบการบริหารจัดการภายในของสหกรณผูกูได
ทุกเวลา เมื่อมีเหตุอันควรวาจะเขาไปตรวจสอบหรือมีลางบอกเหตุตาง ๆ
4. สหกรณตองปดบัญชีไดทกุ วันหรือทุกเดือน และสงงบการเงินนั้นใหสหกรณเจาหนี้ดู
สถานการณทางธุรกิจไดทันที
จะเห็นไดวา การดําเนินงานของสหกรณเกี่ยวกับธุรกิจการเงินยังไมเปนเครือขายในระดับ
จังหวัดกาญจนบุรี สําหรับการดําเนินงานเพื่อใหเกิดเครือขาย มีหลักสําคัญเรื่อง “ความเชื่อถือ”
สําหรับการรับฝากเงิน ถือวาเปนเครือขายขนาดเล็ก โดยเฉพาะสหกรณการเกษตรเมือง
กาญจนบุรี ไดรับฝากเงินจากสหกรณตาง ๆ ตามแผนภูมขิ างลาง
แผนภูมิที่ 4.2 เครือขายการเงินการใหกู
สหกรณการเกษตร
ทามวง
สหกรณ
การเกษตร
เมืองเพชรบุรี

สหกรณ
การเกษตรเมือง
กาญจนบุรี

สหกรณสวน
ปาเอกชน
สหกรณ
การเกษตรบาน
เจาเณร

สหกรณผูปลูก
หอมใหญ
กาญจนบุรี

สหกรณ
การเกษตรบาน
เขาแหลม

สหกรณ
การเกษตร
สุวรรณภูมิ
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สําหรับกลุมผูฝาก โดยเฉพาะสหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด ไดระบุถึงความ
จําเปนที่ตองรับฝากเงินจากสหกรณตาง ๆ เนื่องจากตองนํามาลงทุนในโครงการตาง ๆ เชน ลาน
ตาก สินเชื่อ และโรงงานอาหารสัตว ที่จะรวมกับจังหวัด เพื่อผลิตอาหารเลี้ยงโคนม โคนมใน
อนาคต
สวนสหกรณผูนําเงินไปฝาก โดยเฉพาะสหกรณที่นําเงินไปฝากกับสหกรณอื่น ๆ มี
สหกรณการเกษตรทามวง จํากัด ที่ยอมนําเงินไปฝากกับสหกรณอนื่ ๆ หลายสหกรณ ดังแผนภูมิ
ขางลาง แมในตางจังหวัด เพราะกรรมการสหกรณทั้ง 2 ฝาย มีความเชือ่ ถือกันรวมทัง้ ฝายจัดการ ที่
มีการประสานงานกันตลอดเวลา
แผนภูมิที่ 4.3 การรับฝากเงินของสหกรณการเกษตรทามวง จํากัด

นอกจังหวัด

สผน.ทามวง
แผนดินทอง

สกก.สุวรรณภูมิ

สกก.บางเลน

สกก.เดชอุดม

ในจังหวัด

สกก.ทามวง
ผูไปฝาก

สค.ทองผาภูมิ

สกก.ดาน
มะขามเตี้ย

การรับฝากแมวา จะอยูหางไกลกัน แตก็ตองไวใจกัน และติดตอสอบถามรายละเอียดตอกัน
ตลอดเวลา (การสัมภาษณกรรมการทามวง)
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ขั้นที่ 2 ทีมวิจยั เห็นวา การจัดเครือขายการเงินระดับจังหวัดอาจจะเกิดขึ้นไดยาก เนื่องจาก
ความออนแอในเรื่องความเชือ่ ถือของผูนําสหกรณจากกลุมตาง ๆ ในระดับจังหวัด จึงลงไปสํารวจดู
กลุมในระดับอําเภอที่จะเขามาเปนเครือขาย โดยเฉพาะสหกรณการเกษตรขนาดใหญ ที่มีฐานมั่นคง
ไดแก สหกรณการเกษตรทามวง จํากัด สหกรณการเกษตรทามะกา จํากัด สหกรณการเกษตรพนม
ทวน จํากัด และสหกรณการเกษตรเมือง จํากัด ซึ่งก็ไดจัดประชุมโดยเชิญผูแทนกลุม ผลิตภัณฑตาง
ๆ และผูแทนกองทุนหมูบาน เขามาสังเกตการณ เพื่อใหกลุมภายนอกสหกรณเกิดความมั่นใจ วาจะ
สามารถดําเนินงานรวมกับเครือขายการเงินไดหรือไม
ผลจากการประชุมเครือขายในระดับอําเภอ พบวา ผูนํากองทุนหมูบานบางกลุม ผูนํายังไม
เขาใจเรื่องสหกรณ ไมเคยทราบวา สหกรณรับฝากเงิน และใหถอนเงินไดเหมือนกับธนาคาร ทั้ง ๆ
ที่ผูนํากองทุน ขับมอเตอรไซดผานหนาสหกรณเกือบทุกวัน แตไมไดเปนสมาชิกเลยไมสนใจ
สวนผูนํากลุมผลิตภัณฑ กลุม สตรีสหกรณ ไดรับการสนับสนุนจากสหกรณการเกษตรทา
มวงอยูแ ลว โดยเฉพาะเงินที่รัฐสนับสนุนผานสหกรณจึงนําเงินมาฝากกับสหกรณไดอยูแลว การ
ฝากถอนทําไดปกติ
สําหรับสหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ เปนสหกรณขนาดเล็ก แตก็มกี ลุมตาง ๆ เขารวม
ประชุมแสดงความคิดเห็นอยางเหนียวแนน และพรอมจะเปนพันธมิตรเครือขายการเงิน สําหรับ
บางกลุมที่เขามาเปนสมาชิกสมทบอยูแลว และนําเงินมาฝากอยูเปนประจํา ไดแก กลุม สตรีสหกรณ
สุวรรณภูมิ กลุมสตรีบานหนองขาว
สหกรณการเกษตรทามะกา จํากัด เปนอีกสหกรณหนึ่งที่กลุมตาง ๆ เชน กลุมสตรีสหกรณ
ไดเขามาเปนสมาชิกสมทบ นําเงินมาฝาก และสหกรณกช็ วยเหลือจําหนายสินคาใหกับกลุม ซึ่ง
สรางความมั่นใจใหอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะประธานไดกลาวถึงวา “ถาสหกรณการเกษตรมี
กิจกรรมกับกลุมยิ่งมากเทาใด และทําใหกลุมตาง ๆ ไดรับประโยชน หรือผูนําที่มารวมกิจกรรม
ไดรับประโยชน และสามารถไปชี้แจงกับกลุมของตนเองได ยิ่งมากเทาใด ก็จะยิ่งสรางความพอใจ
ใหกลุมเชื่อถือในสหกรณการเกษตรทามะกา จํากัด ยิ่งมากเทานั้น” จึงเปนเหตุผลสําคัญในการสราง
เครือขายใหเกิดขึ้นในระหวางกลุมตาง ๆ ในระดับอําเภอกับสหกรณการเกษตรในอําเภอนั้น
สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี กลุมตาง ๆ สวนใหญมีกิจกรรมฝากเงินไวกับสหกรณ
อยูแลว แตยังไมแพรหลายออกไปสูกองทุนหมูบาน กลุมสัจจะออมทรัพย หรือกลุม OTOP มีกรม
พัฒนาชุมชนดูแล เพราะไดเงินมาก็นําไปฝากกับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรในระดับอําเภอ จึงทําใหเกิดความหางเหิน ไมสามารถจะมาทําเครือขายกันได
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ขั้นที่ 3 การประชุมระดับจังหวัด ที่ประชุมเห็นวา ควรจะใหชุมนุมสหกรณจังหวัด
กาญจนบุรี เปนแมขายในการสรางพันธมิตร เครือขายการเงิน แตมีเงื่อนไขวา ตองปรับปรุงการ
บริหารภายในชุมนุมใหเกิดประสิทธิภาพกอนสักระยะ แลวใหกรรมการสหกรณระดับอําเภอที่มี
เงินทุนมากนําเงินมาฝากกับชุมนุม พรอมกับสงฝายจัดการมาดูแลตามความเหมาะสม จะกําหนด
เงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบดวยก็ได สวนการใหกู และการรับฝากที่ดําเนินการมาแลวก็ใหดําเนินการ
ตอไป เพราะจะเปนการกระจายความเสี่ยงแกระบบการเงินของขบวนการสหกรณภายในจังหวัด
กรรมการสหกรณที่จะเขามาเปนกรรมการชุมนุมเกีย่ วกับแมขายการเงินระดับจังหวัด ควร
จะเปนกรรมการจากสหกรณออมทรัพยครู สหกรณออมทรัพยตํารวจ สหกรณออมทรัพยตระเวน
ชายแดน สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สหกรณการเกษตรทามวง สหกรณ
การเกษตรเมือง สหกรณการเกษตรทามะกา ฯลฯ ซึ่งการจะเปนเครือขายการเงิน จําเปนตองไป
ฝกอบรมกอน โดยใหสวนราชการจัดหลักสูตรในการอบรม และใหกรรมการแตละสหกรณที่
กลาวถึงสมัครใจมาอบรม “หลักสูตรการเงินสหกรณระดับจังหวัด” ในการอบรมควรมีการทดสอบ
และรับรองมาตรฐานหลักสูตร เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการออกไปบริหารชุมนุมจังหวัด
โดยเฉพาะการบริหารการเงิน
หลังจากนัน้ ตองไปกําหนดโครงสราง ใหคณะกรรมการที่เลือกตั้งเขามามีคณะกรรมการ
ของสหกรณตา ง ๆ ในจังหวัดที่ผานการอบรม หลักสูตรการเงินของจังหวัดมาแลว และในกรณีที่
บุคคลใดปฏิบัติหนาที่ดี เสียสละ และเกิดประโยชนกับขบวนการสหกรณภายในจังหวัด เรื่อง การ
จัดการ การเงินจังหวัด ก็อาจจะกําหนดผลตอบแทนเปนรายเดือนให และควรมาเปนฝายจัดการดวย
เมื่อครบวาระแลวไมควรใหออก อาจจะแตงตั้งเปนฝายจัดการชุมนุมในที่สุด หรือเปนที่ปรึกษา ดัง
โครงสรางขางลาง จากที่ประชุมกําหนดขึ้น
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แผนภูมิที่ 4.4 เครือขายการเงินจังหวัดกาญจนบุรี
สหกรณออมทรัพย
สหกรณการเกษตร
ทุกสหกรณ
สหกรณเครดิตยูเนีย่ น
ตัวแทนภาครัฐ

รานสหกรณ
ชุมนุมสหกรณ
จังหวัดกาญจนบุรี

กลุมตาง ๆ

ฝายจัดการเครือขายการเงินจังหวัด
กรรมการบริหารเครือขายการเงินจังหวัด

โดยสรุปเครือขายการเงินจังหวัดกาญจนบุรีเกิดขึ้นได ตองมีเงือนไขสําคัญคือ 1) มีการ
อบรมคณะกรรมการ ฝายจัดการของเจาหนาที่ของรัฐเกีย่ วกับระบบการเงินชุมชนใหเขาใจ
เหมือนกัน 2) กรมสงเสริมสหกรณตองรวมมือกับกระทรวงการคลังและสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ ชวยกันกําหนดหลักสูตรการบริหารการเงินในพื้นที่ หรือกําหนดหลักสูตรเรงรัด และ 3)
จังหวัดกาญจนบุรี ตองจัดโครงสรางชุมนุมสหกรณจังหวัดใหม ใหจัดการการเงินอยางจริงจัง
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5) ปจจัยแหงความสําเร็จ
การประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร โดยกรมสงเสริม
สหกรณไดรวมกับนักวิชาการหลายฝาย ไดกําหนดหลักการประเมินเสถียรภาพทางการเงินของ
สหกรณไวและสามารถนํามาใชกับเครือขายการสหกรณ ได ดังนี้
หลักการประเมินการเงินสหกรณกลุมเกษตรกร
1.การประเมินสถานภาพทางการเงิน หมายถึง การคนหาคําตอบเพื่อทราบ
เกี่ยวกับกระแสเงินในพืน้ ทีจ่ ังหวัดโดยรวมทั้งระบบของสหกรณและกลุมเกษตรกร จําแนกตาม
ความเปนจริงโดยใชคาเฉลี่ยตอสหกรณ ตอกลุม(เกษตรกร) และตอคน(สมาชิกสหกรณ) ในการ
ไหลเวียนของเงินแตละเดือน หรือไตรมาศ หรือครึ่งปหรือตอป
2. เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ หมายถึง การทําธุรกิจการเงินระหวาง
สหกรณและกลุมเกษตรกรกับสมาชิก และระหวางสหกรณหรือกลุมเกษตรกรดวยกัน ใหมีความ
สะดวกคลองตัวมีเงินสดไหลเวียนตลอดเวลา
3.วิธีการประเมินเสถียรภาพทางการเงิน หมายถึง การแสวงหาขอมูลที่เปดเผยได
ตามความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสหกรณและกลุมเกษตรกร ภายในจังหวัด โดยสุมตัวอยางแบบ
สัดสวน (Ratio Random Sampling) และผูใหขอมูลตองเปนผูปฏิบัติงานทางดานการเงิน มีความรู
เกี่ยวกับกิจกรรมการเงินของสมาชิก
ขอมูลที่จําเปนเบื้องตน
1.เงินสดในมือของสหกรณ หมายถึง เงินสดของสหกรณที่ฝากไวกับธนาคาร
โดยดูจากทุกบัญชีของสหกรณ นํายอดเงินฝากทั้งปเฉพาะยอดนําฝาก(ไมรวมหรือหักยอดที่ถอน
ออก) หารดวย 12 จะไดคาเฉลี่ย “กระแสเงินสดฝากธนาคารของสหกรณ/กลุมเกษตรกรเฉลี่ยตอ
เดือน..บาท)
2. เงินสดจาย หมายถึง เงินสดที่กูจากธนาคารและแหลงอืน่ ๆในจังหวัด รวมทั้ง
ยอดเงิน โอดี รวมทุกครั้งทีน่ ําเงินสดออกจากธนาคาร รวมทุกยอดแลวหารดวย 12 จะได “ยอด
รายจายเฉลีย่ ตอเดือน หากหารดวยจํานวนครั้ง จะไดเงินสดจายตอครั้ง
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3. ลูกหนี้เงินกูท ั้งหมด หมายถึง ลูกหนี้ที่ไดจากขอมูลทีส่ มาชิกเปนหนี้ถึงกําหนด
ชําระในป 2549 (ปปจจุบัน) รวมทุกบัญชี ของสมาชิกทุกคน จะไดยอดเงินสดที่จะไหลเขาสหกรณ
ทั้งป 2549 รวมตนเงิน ดอกเบี้ยและคาปรับ
4. เงินสดที่สหกรณกลุมเกษตรกรจายคืนเมื่อถูกทวงถาม หมายถึง เงินสดที่
สหกรณหรือกลุมเกษตรกรจายออกไปเมื่อมีสมาชิกมาถอน เจาหนี้มาเรียกเก็บหนี้ ใหรวมยอด
ทั้งหมดเปนเงินจายหนี้ในปปจจุบันและกําหนดสถานการณวา ถามีผูมาถอนเงินคืน หรือขอรับ
ชําระหนีก้ ารคาในสัดสวนกี่ % (10%,25%,30%,50%,80%) ควรจะกําหนดยอดเงินที่สหกรณ
จําเปนตองกันไวเพื่อสมาชิกจะมาถอน
5. หนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง หนี้ในปบัญชีที่ผานมามียอดหนี้ที่ไมไดมกี าร
เคลื่อนไหวหรือสมาชิกผูกูไมมาติดตอเลย รวมเปนเงินจํานวนเทาใด
6.คาใชจายภายในสํานักงานสหกรณและกลุมเกษตรกร หมายถึง คาใชจายในแต
ละเดือน รวมเปนเงินสดทั้งหมดเทาไร และใหเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน วาสหกรณและ
กลุมเกษตรกรจะมีรายไดจากธุรกิจอะไรบาง ใหหกั ตนทุนออก แลวนํากําไรมาเทียบกับรายจายใน
สํานักงาน
7. สภาพคล อ งทางการเงิ น ของสมาชิ ก หมายถึง กระแสเงิ น สดของครัว เรือ น
สมาชิกใหตรวจสอบดูวาสมาชิกมีเงินเหลือพอจะชําระหนี้ใหกับสหกรณไดหรือไม หากสหกรณจะ
ใหกู โดยดูวาเมื่อหักชําระหนี้รายเดือนแลวจะมีเงินเหลือเกิน 50% ของเงินเดือน หรือรายไดตอ
เดือนหรือไม ใหสุมสมาชิกมาสหกรณ ละ 20-30 คน
การประสานงาน
1.ใหสํานักงานสหกรณจังหวัด แนะนําใหสหกรณหรือกลุมเกษตรกรเตรียมขอมูลดังกลาว
เพื่อใหกับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเปนผูประเมิน
2. หากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดตองการขอมูลเพิ่มเติม ใหสหกรณจังหวัด
อํานวยความสะดวกใหทันที
เปาหมาย
1.การประเมินเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณและของกลุมเกษตรกร ผูใหขอมูลตอง
เปนผูปฏิบัติงานในสหกรณนั้น เปนขอมูลจริง มีความชํานาญดานการเงิน ปฏิบัติงานดานการเงิน
เปนประจํา รับผิดชอบการเงินโดยตรงในสหกรณ
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2. การสรางสัญญาณเตือนภัยดานการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร ตองมีขอมูล
โปรงใส และสหกรณเองตองมีผลการปฏิบัติงานใสสะอาด ไมมีการทุจริต เงินสดและทรัพยสิน
ตองนําเขาระบบทั้งหมดที่ผา นมือ กําไรหรือขาดทุนใหเปนไปตามขอเท็จจริงของผลการดําเนินงาน
และถาสัญญาณเตือนภัยที่สาํ คัญ คือ 1) สหกรณตองการกําไรทุกธุรกิจ และ 2) สมาชิกตองชําระเงิน
หรือหนี้ไดครบทุกสัญญา หากมีขอบกพรองทั้ง สองขอ ถือเปนสัญญาณเตือนภัยที่สาํ คัญ วา
สหกรณกําลังขาดเสถียรภาพทางการเงิน
ขอปฏิบัตินี้สามารถนําไปประกอบใชกับเครือขายการเงินของกาญจนบุรี ได
โดยสรุปเครือขายการเงินของกาญจนบุรี ยังไมสามารถดําเนินงานเต็มทั้งจังหวัด
ยังกระจุกตัวเพียงคูธุรกิจที่ผนู ําสหกรณไววางใจตอกัน และสามารถนําเงินของสหกรณที่ตนเอง
บริหารอยูไปปลอยฝากหรือใหกกู ับอีกสหกรณหนึ่ง ทัง้ หมดนี้เปนความไววางใจในเบื้องตนเทานั้น
แตมีขอดีที่คอย ๆ พัฒนาไปเปนเครือขายอยางยั่งยืนได
จากการใชหลักเบื้องตน ในการประเมินสหกรณการเกษตรและสหกรณประเภท
อื่น ๆในจังหวัดกาญจนบุรี มีความคลองตัวทางการเงินในระดับดี และดีมาก ถาเปนสหกรณออม
ทรัพย แตสําหรับเครือขายการเงินยังไมมีองคกรชัดเจน จึงไมสามารถประเมินการเงินได

3.เครือขายการจําหนายขาวสาร
1) ความเปนมา
เครือขายขาวสาร เริ่มตนจากสหกรณการเกษตรทามะกา จํากัด สั่งซื้อขาวสารจากสหกรณ
การเกษตรเมืองรอยเอ็ด จํากัด การสั่งซื้อเปนรายเดือนหรือ 2 เดือน ตามความตองการของตลาด และ
สหกรณการเกษตรทามะกาก็จะระบายขาวสาร ไปใหกับกลุมตาง ๆ ในพื้นที่ แตสวนใหญแลวจะ
วางขายที่สํานักงานสหกรณ
สวนอีกเครือขายเปนเครือขายขาวสารที่มีอยูเดิม คือ สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ จํากัด
สหกรณแหงนี้ มีโรงสีเปนของสหกรณ การรับซื้อขาวเปลือกจากสมาชิกในตําบลหนองโรง และ
ตําบลพังตรุ มาสีเปนขาวสาร ซึ่งมีพื้นที่ประชาชนมีอาชีพทํานาเปนสวนใหญ นอกจากนั้นเขตตําบล
หนองขาว อําเภอทามวงบางสวน ซึ่งการทําธุรกิจโรงสีของสหกรณพฒ
ั นาชนบททุงสมอมีความ
เหมาะสม โดยประชากรในตําบลทุงสมอ จํานวน 3,175 คน นอกจากจะมีอาชีพทํานาแลว ก็มีอาชีพ
เสริมเจียระไนพลอย แลแะอัญมณีตาง ๆ
2) การดําเนินงาน
การดําเนินการจัดทําเครือขายขาวสาร
ขั้นที่ 1 ประชุมผูจัดการและกรรมการสหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ รวมกับกลุมสตรีสหกรณ
ทุงสมอ กลุมสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรตําบลทุงสมอ โดยแจงใหทราบถึงผลการจําหนายขาวสาร
ใหแกสหกรณดวยกัน เฉพาะที่สงขาวสารใหสหกรณและกลุมสตรีสหกรณ โดยเฉลี่ยเดือนละ 30,000
– 50,000 บาท ที่ประชุมกลุมเห็นวา ทางกลุมจะไปซื้อขาวสารที่สหกรณอยูแลว และก็อยากใหผูแทน
กลุมกระจายขาวสารไปสูสมาชิกใหไดมากขึ้นกวาเดิม เพราะขอดีของสหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ
สามารถผลิตขาวสารไดตรงตามที่ผูบริโภคตองการ และสมาชิกสวนใหญนิยมบริโภคขาวสารจาก
สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ และสนับสนุนใหประสานกับกลุมสหกรณตาง ๆ เพื่อสั่งซื้อขาวสาร
จากสหกรณพัฒนาชนบททุงสมอไปจําหนายตอไป
ขั้นที่ 2 การประชุมเพื่อรับทราบปญหาจากการสั่งซื้อขาวสารจากสหกรณประกอบดวย
สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ ชุมนุมสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี สหกรณปฏิรูปที่ดินหนองสามพราน
สหกรณ กรป.กลาง นพค.กาญจนบุรี (สอง) สหกรณปฎิรปู ที่ดินหนองปรือ สหกรณการเกษตรทา
มะกา สหกรณในเขตปฏิรูปที่ดินเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณหมูบาน ปชด.หวยน้ําขาว นอกจากนัน้ ก็
เชิญผูแทนกลุม สตรีสหกรณหนองปลิง กลุม สตรีอาสาพัฒนาเกษตรตําบลบานหวยน้าํ ใส กลุมสตรี
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สหกรณบานหวยสะพาน และกลุมเยาวชนพัฒนาเมืองกาญจนบุรี ในการประชุมก็ใหทุกคนนําเสนอ
ปญหาการจัดซื้อขาวสาร จากการสอบถามโดยทีมวิจัยเห็นวา สวนใหญทั้งหมดที่เขารวมประชุมทุก
ครัวเรือน ซื้อขาวสารมาหุงกินกัน ไมมีครัวเรือนใดทํานาเลย สภาพปญหาที่นําเสนอ คือ ราคาขาวสาร
คอนขางสูงขึ้นทุกครั้งที่ไปซื้อกับพอคา ตาชั่งไมคอยเทีย่ งตรง เก็บเงินทันทีที่นําขาวออกจากรานคา
จําหนาย คุณภาพขาวสารปลอมปน ไมไดขา วสารที่ตองการ เพราะชาวบานมักจะรับประทานขาว กข.
แข็งและทนตอความหิว สําหรับผูใชแรงงานและเกษตรกร ในที่ประชุมใหทุกคนเลาประสบการณใน
การซื้อขาวสารมารับประทานที่บานครัวเรือนของตน โดยเลาถึงความประทับใจในการซื้อขาวสารมา
รับประทาน ในครัวเรือน และการรวมกันในครั้งนี้เพื่อใหทุกสหกรณ ทุกกลุมไปสํารวจสมาชิกที่
บริโภคขาวสารตอคนตอวัน หรือตอคนตอครัวเรือน แลวนําขอมูลมาดูและรวมกันสั่งขาวสารตอไป
ขั้นที่ 3 การประชุมเพื่อดูขอมูลจากการทําเครือขายขาวสาร พบวา การจําหนายขาวสารของ
แตละสหกรณขึ้นอยูกับขาวสารชนิดใด และอยูในชวงการทองเที่ยวหรือไม จากการสํารวจเบื้องตน
เมื่อเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2549 ที่สหกรณตาง ๆ จําหนายขาวสารได โดยการจําหนายทั่วไปทั้ง
สมาชิกและไมเปนสมาชิกสหกรณ คือ
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ตารางที่ 4.2 แสดงการซื้อขาวสารระหวางสหกรณ
ที่
สหกรณ…………………จํากัด
1 ชุมนุมสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี
2 สหกรณการปฏิรูปที่ดินหนองสามพราน
3 สหกรณ กรป.กลาง นพค.กาญจนบุรี (สอง)
4 สหกรณการปฏิรูปที่ดินหนองปรือ
5 สหกรณการเกษตรทามะกา
6 สหกรณในเขตปฏิรูปที่ดินเศรษฐกิจพอเพียง
7 สหกรณหมูบาน ปชด. หวยน้ําขาว
8 กลุมสตรีสหกรณบานรางสาลี
9 กลุมเยาวชนพัฒนาเมืองกาญจนบุรี
10 กลุมสตรีบานหวยสะพาน
11 กลุมสตรีสหกรณบานหวยน้ําใส
12 กลุมสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรตําบลทุงสมอ
13 กลุมสตรีสหกรณทุงสมอ
รวม

กก
300
1,762
600
300
2,416
1,100
1,579
100
250
120
120
150
150
2,997

บาท
3,600
21,150
7,200
3,600
24,000
13,210
18,950
1,200
3,000
1,440
1,440
1,800
2,400
107,990

โดยเฉลี่ยราคาขาวสาร กก. ละ 12 บาท รวมคาขนสง สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ จะ
ไปสงใหในจุดที่ใกลที่สุดตามเสนทางที่รถผาน
การประชุมครั้งหลังนี้ทําใหทุกคนที่มาจากสหกรณและกลุมตาง ๆ เกิดความรู เห็น
ตัวเลขการสั่งซื้อขาวสาร หรือการบริโภคขาวสารแลวสามารถรวมกันสั่งซื้อได และทําให
สหกรณที่มีโรงสีสามารถซื้อขาวเปลือกมาสีเปนขาวสารเพื่อสํารองไวได การเรียนรูดังกลาวทุก
คนเห็นวา ควรจะมาหารือกันใหบอยที่สุด เพื่อจะไดเกิดความเขาใจรวมกันและจะสามารถ
สั่งซื้อขาวสารได
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แผนภูมิที่ 4.5 เครือขายขาวสาร

สกก.เมือง
รอยเอ็ด

สกก.ทามวง

สกก. พนมทวน

กลุมเกษตรกร

ชุมนุมสหกรณ
จังหวัด

กลุมสตรี
สหกรณ

สกก.กรป.กลาง
นพค.กาญจนบุรี

สกก.พัฒนา
ชนบททุงสมอ

สก.หมูบาน
ปชด.หวยน้ําขาว
สก.ปฏิรูปที่ดิน
เศรษฐกิจพอเพียง

สก.ปฏิรูปที่ดิน
หนองสามพราน
สก.ปฏิรูปที่ดิน
หนองปรือ

61
การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

3) วัตถุประสงคของเครือขาย
การดําเนินงานการสรางเครือขายขาวสาร มีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกสหกรณ กลุม
เกษตรกร กลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน ไดรวมกันสั่งซื้อขาวสารจากสหกรณพัฒนาชุมชนทุงสมอ
เปนแมขายใหม และซื้อจากสหกรณการเกษตรในตางจังหวัด มีสหกรณการเกษตรทามวงและ
สหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด เปนแมขายเดิม การจอดรถพักเพื่อลงขาวสารที่มาจากสหกรณใน
จังหวัดภาคอีสาน ก็จะสงที่สหกรณการเกษตร พนมทวน กับสหกรณการเกษตรทามวง เปนหลัก
กรณีที่สหกรณการเกษตรเมือง มีการสั่งจํานวนมากก็จะมาสงใหที่ สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี
4) แนวทางการดําเนินการ
การดําเนินงานของเครือขาย ในภาวะปกติที่สมาชิกเครือขายตองการบริโภคขาวในราคาต่ํา
และเปนขาวภายในจังหวัดกาญจนบุรี ก็สั่งตรงจากสหกรณการเกษตรพัฒนาชนทบทุงสมอ เพื่อให
ตรงตามรสนิยมของเกษตรกรในพื้นที่บางกลุม และถาหากตองการขาวสารราคาที่สูงขึ้น เปนขาว
หอมมะลิจากภาคอีสาน ก็สงั่ ไดที่สหกรณการเกษตรทามวง กับสหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด
นอกจากนั้นกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ กลุมสตตรีสหกรณ ที่ตองการสัง่ ขาวสาร ก็ใหสั่งจากสหกรณ
การเกษตรทีใ่ กลที่สุด อยูในอําเภอใดก็สั่งจากสหกรณการเกษตรในอําเภอนั้น
5) ปจจัยแหงความสําเร็จ
จุดแข็ง สหกรณและผูนํากลุมตาง ๆ เนนผูนําที่เขามารวมสรางเครือขายเปนผูตัดสินใจแทน
กลุม ในเรื่องราคา ปริมาณสั่งซื้อ ชนิดขาวสาร มีการกระทําเปนขบวนการหรือการจัดการเครือขายใน
การซื้อขายขาวสารที่เนนกําไรนอยแตเนนการใหบริการสมาชิกเกษตรกร สหกรณ กลุมองคกรตาง ๆ
ซึ่งเปนผูบริโภคสุดทาย การสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางความสัมพันธใกลชิดในระดับ ตําบล
อําเภอและระดับจังหวัด ซึ่งมีแกนนํามาประชุมหารือไดตลอดเวลา ผลลัพธทางธุรกิจคือการเนนความ
พอใจของสมาชิก
จุดออน การจัดซื้อสินคา และการขายขาวสาร สวนมากไมมีการกําหนดแผนกลยุทธ ไมเนน
คูคาแตเนนที่ตัวสมาชิก การจัดขบวนการยังเปนคู ๆ ไมขยายใหกวางขึ้น เปนกิจกรรมซื้อขายธรรมดา
ตองพยายามขยายใหพอคาไดเขามารวมในเครือขายตามแผนที่ไดกําหนดกันไว

4. เครือขายกลุมอาชีพ
1) ความเปนมา
กลุมอาชีพ หมายถึง กลุมที่ประชาชนในชุมชน รวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมผลิตสินคา
หรือผลิตภัณฑ โดยเริ่มจากการผลิตขึ้นเพื่อกินหรือเพื่อใชภายในชุมชนแลวก็พัฒนาจนสินคาที่
กลุมผลิตขึ้นจนมีมาตรฐาน เปนที่แพรหลายออกไปจนผูซื้อสนใจจะมาขอซื้อเพื่อไปใชหรือ
บริษัทหางรานจะนําไปจําหนายตอไป
กอนเขาไปทํ าการวิจัยเมื่อสิงหาคม 2548 การสํารวจกลุมอาชีพที่สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด รวม 173 กลุม และวิสาหกิจชุมชนอีก 745 กลุม มีผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมีตั้งแต
เครื่องประดับ เครื่องดนตรีไทย เครื่องใชภายในบานและหมวดอาหาร โดยมีสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเปนแมขาย
สวนในกลุมของสหกรณ การเกษตร มี ทั้งหมด 16 กลุม กระจายอยูเกือบทุ กอําเภอ
ภายใตสังกัดสหกรณภาคเกษตร และมีสํานักงานสหกรณจังหวัดเปนศูนยประสานแมขาย
การสรางเครือขายในระดับอําเภอ
ขั้นที่ 1 การสํารวจผลิตภัณฑเบื้องตนของกลุมแตละชนิด ผลิตภัณฑที่เห็นวา พอจะ
รวมกันเปนเครือขายได โดยเฉพาะผาทอมือ
ขั้นที่ 2 การเชิญผูนํากลุมอาชีพมาประชุมที่สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ โดยมีกลุม
สตรีสหกรณหนองขาว ที่ผลิตผาทอมือและแปรรูปเปนเสื้อสําเร็จรูปจนไดรับรางวัล 5 ดาว การ
ประชุมก็จะสอบถามเรื่องปญหา การแกไขปญหา การดําเนินงานกลุมหรือแผนงานในอนาคต
และความตองการความชวยเหลือจากรัฐ
ขั้นที่ 3 การประชุมเพื่อจัดทําแผนแกปญหา โดยใหสหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ เปน
แมขายในระดับอําเภอ ไดรวบรวมชางทอผาที่มีฝมือ ไดอบรมวางแผนการทอผา โดยผูจัดการ
สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ เปนหนวยงานจัดหาวัตถุดิบ การสั่งของ และการจําหนายให
ในสวนของทีมวิจัย ไดชี้แจงถึง อุดมการณกลุม เพราะจะสะทอนใหถึงเปาหมายของ
การจัดตั้งกลุมสตรีสหกรณ วัตถุประสงคการจดตั้งกลุมสตรีสหกรณ เพื่อ
(1) กลุมสตรีสหกรณในสหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ ตองเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน
โดยการพัฒนาอาชีพทอผา เปนการสรางงานในชุมชนใหเปนอาชีพที่มั่นคง
(2) กลุมสตรีสหกรณบานหนองขาว ตองสรางผลิตภัณฑผาทอมือใหเปนที่ยอมรับของ
ตลาด พัฒนาการตัดเย็บใหมีประสิทธิภาพ ผลิตสินคาไดตอเนื่อง ขยายตลาดออกสูตางจังหวัด
และหากมีสงออกไดตองมี Band เปนของตนเอง กลองบรรจุภัณฑที่สวยงาม
(3) ตองสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น เชน ลวดลายผาที่เปนเอกลักษณของ
ชุมชนทองถิ่นหรือในระดับจังหวัด
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(4) เพื่อเปนศูนย การเรียนรูของคนในชุมชน และพยายามสรางเครือขายในชุมชน
ระหวางชุมชนในระดับจังหวัดดวยผาทอมือของคนในชุมชน
(5) เพื่อตองการใหกลุมพัฒนาใหเปนสินคาเดนที่เปนมาตรฐานของจังหวัด เชน ไข
เค็ม เครื่องดนตรีไทย จักสาน ขนมกับผาทอมือบานหนองขาวของจังหวัดกาญจนบุรี และ
พัฒนาสูการเปนหมูบาน OTOP ในโอกาสตอไป
(6) สงผลกระทบเตือนเยาวชนใหมาใชเวลาวางเปนประโยชน สรางงาน
(7) ลดปญหาการวางงาน การยายที่อยูของชาวบานออกนอกพื้นที่
(8) มีก ารอนุรัก ษสิ่งแวดลอมในพื้นที่ เพราะชุมชนตระหนักวา ชาวบานในชุมชน
สามารถสรางรายไดเองแลวก็จะมุงแสวงหาโอกาสไปประกอบกิจกรรมอยางอื่น ๆ ที่มีความ
มั่นคงกวา ตอไปในอนาคต
ขั้นที่ 4 การติดตามผลการประชุมในระยะ 4 เดือนแรกของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิจัย พบวา ตัวแปรสําคัญ คือ ผูจัดการสหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนแมขายสําคัญก็
พยายามผลักดันใหเกิดเครือขายการการทอผาขยายไปยังกลุมตาง ๆ เพิ่มขึ้น
ชั้นที่ 5 การสรางเครือขายระดับจังหวัด โดยเชิญผูนํากลุมอาชีพ และกลุมสตรีสหกรณ
มารวมประชุม เพื่อจัดเปนเครือขายระดับจังหวัด โดยมี 2 เครือขายซอนกันภายใน ดังนี้
(1) เครื อข ายกลุมสตรีสหกรณที่อยูภ ายใตก ารส ง เสริมดู แลของสํานักงาน
สหกรณจังหวัดกาญจนบุรี
(2) เครื อขายกลุมอาชีพ ที่อยูภายใตการสงเสริมดูแลของสํานัก งานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
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แผนภูมิที่ 4.6 การเสรางเครือขายกลุมอาชีพในจังหวัดกาญจนบุรี
วิสาหกิจ
ชุมชน
กลุมสตรี
สหกรณ

กลุมสัจจะ
สหกรณ

กลุมอาชีพ

กลุมเยาวชน
สหกรณ

สหกรณ
จังหวัด

กลุมแมบาน
เกษตรกร

พัฒนาชุมชน
จังหวัด;oik=dk

วิสาหกิจ
ชุมชน

กลุม OTOP
กรณ

กลุมกองทุน
หมูบาน
กลุม
ทองเที่ยว

ขั้นที่ 6 การจัดทําเปนเครือขายเดียว โดยการใหแตละกลุมเครือขายกําหนดผูนํามาเพื่อ
จัดเปนเครือขายกลุมอาชีพกาญจนบุรี โดยใหผูแทนแตละกลุมตกลงกัน และใหหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของทั้งสหกรณจังหวัดและพัฒนาชุมชนจังหวัด เปนศูนยกลางประสานงานใหทั้ง
2 เครือขาย ประสานความรวมมือกัน โดยเฉพาะการจัดหาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ ใน
การประกวดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาชุมชนจังหวัดก็จะเปนผูทําการจัดประกวด หลังจาก
การประชุมเครือขายกลุมอาชีพระดับจังหวัดแลว ก็มีการแลกเปลี่ยนสินคา และฝากสินคาไป
จําหนาย ทําใหลดตนทุนและลดคาใชจายของกลุมลงไดเปนจํานวนมาก
จากการสอบถามเบื้องตนกลุมอาชีพและกลุมสตรีสหกรณที่เคยนําสินคาไปจําหนาย
ดวยตนเองนั้น สามารถลดคาใชจายลงไดกลุมละ 3,000 – 7,000 บาท ในรอบ 7 วันที่ออกไป
จําหนายในงานเมืองทองธานี
ขั้นที่ 7 การประเมินเครือขาย ในเดือนที่ 10 ของการทําวิจัย โดยการออกพบปะกับ
ประธานหรือกรรมการกลุมอาชีพทั้งของสหกรณ และของพัฒนาชุมชน ปญหาที่พบ คือ
(1) สมาชิกกลุมยอย ๆ ยังไมเขาใจวิธีการรวมกันเปนเครือขาย แตกตางจาก
ผูนํากลุม
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(2) ผูนํากลุมทีไ่ ดรับมอบหมายใหไปประสานงานกลุมภายในอําเภอของตน
ยังไมทําหนาทีข่ องตนไดเต็มที่ เนื่องจากมีขอ จํากัดเรื่องคาใชจายในการเดินทางเสียและเสีย
เวลาในการพบปะระหวางกัน
(3) เครือขายไมมีสถานที่ทํางานของเครือขาย นอกจากใชสํานักงานสหกรณ
หรือพัฒนาชุมชนจังหวัด เปนที่ประสานงานหรือการประชุมชี้แจงในการนําสินคาไปจําหนาย
ตางจังหวัด
(4) ขาดบุคลากรในการประสานงานการตลาด ถากลุมใดมีพนักงานเปน
ลูกหลานทําการตลาดเกง เชน มีลูกประธานกลุมที่เขมแข็งหรือตัวประธานกลุม จะนําสินคาไป
ฝากขายในรานขายของบริการนักทองเที่ยวในจุดตาง ๆ ภายในจังหวัด หรือรานคาตามเสนทาง
เขาสูกรุงเทพ แตกลุมอาชีพสวนใหญขาดบุคลากรที่เกงการตลาดดังกลาว
(5) กลุมขาดสมาชิกที่ผลิตสินคามีคุณภาพ เมื่อมีการสั่งสินคาปริมาณมาก
กลุมจะผลิตสินคาไมไดตามใบสั่ง จึงสงผลใหเครือขายออนแอดวย
(6) เงินทุนกลาง เครือขายไมมีเงินทุนกลางของตนเอง การมาประชุม ก็อาศัย
คาใชจายของทีมวิจยั หรือรถราชการไปรับ เพราะประธานกลุมมาประชุมในเมืองตองมี
คาใชจายตาง ๆ ที่หัวคะแนนการเมืองไดสรางขึ้น คือ คาพาหนะเหมาจายคนละ 200 บาท คา
เสียเวลาในการประกอบอาชีพวันละ 200 บาท และคาอาหารวางหรือบุหรี่คนละ 100 บาท รวม
500 บาท/วัน ซึ่งเปนคาใชจา ยเทากับหัวคะแนนนักการเมืองจายใหเมือ่ เกณฑชาวบานมาฟงการ
ปราศรัยหรือการประชุมเพื่อตอนรับรัฐมนตรี ซึ่งกลายเปนวัฒนธรรมคาใชจายอยางหนึ่งที่เปน
อุปสรรคตองานวิจยั แบบมีสว นรวมในอนาคต
(7) ตัวผูน ําเครือขาย ไมมีเวลาประสานตองใหหนวยราชการเปนพี่เลี้ยงคอย
ติดตอประสานงาน การประชุมและชวยเหลือในกิจกรรมตาง ๆ
2) การดําเนินงานของเครือขาย
การดําเนินงานของเครือขาย เนื่องจากเครือขายกลุมอาชีพ มีลักษณะเดน คือ ชนิดของ
ผลิตภัณฑมีจํานวนมาก ทั้งทีไ่ ดการรับรองมาตรฐานและไมไดรับรองมาตรฐาน การดําเนินเงิน
คือ ใหมีการประชุมเพื่อกําหนดผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานกับการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยใหผูนาํ ใน
ระดับอําเภอเปนหนวยประสานกับพัฒนาชุมชน เตรียมสินคา ผูจะนําสินคาไปจําหนาย
เกษตรกร และบุตรหลานสมาชิกที่ตองไปทําหนาที่พนักงานการตลาด โดยสวนราชการจัดการ
อบรมให หนึ่งวัน รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกสินคา การขนสง การเดินทางและคาใชจายที่
รัฐจัดใหกับในสวนที่เครือขายตองออกคาใชจายเอง
3) วัตถุประสงคของเครือขาย คือ ตองการใหสมาชิกเครือขายไดพยายามพัฒนา
ผลิตภัณฑของตนเองใหไดมาตรฐาน สามารถนําไปเจาะตลาดไดในตางประเทศ สรางรายไดให
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คนในชุมชน ยกฐานะทางเศรษฐกิจในครัวเรือนของเกษตรกร แกไขปญหาความยากจนที่มีอยู
ของคนในชุมชน แกไขปญหาการวางงาน การสงเสริมใหใชทรัพยากรในทองถิ่น เมือ่ ชุมชนได
เห็นความสําคัญวาทรัพยากรในทองถิ่นสามารถแปลงเปนเงินได ชาวชุมชนก็จะนึกอนุรักษ
ทรัพยากรและหวงแหนทรัพยากรนั้นๆ เกิดขึ้นเอง
4) แนวทางการดําเนินงาน เครือขายกลุมอาชีพ มีแผนงานการตลาดชัดเจน ตาม
แนวทางที่สวนราชการกําหนดไว สวนกลุมอาชีพใดทีย่ ังไมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหได
มาตรฐานสวนราชการจะจัดครูที่มีความชํานาญจากโรงเรียนสอนอาชีพ และสารพัดชางไป
สอนใหไดรับความรู สวนงานการตลาด ตามที่กําหนดไว คือ การจัดแสดงและจําหนายสินคา
จากกลุมอาชีพ เดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2549 จนถึงเดือน เมษายน 2550 และใน
เดือน กุมภาพันธ 2550 หนวยราชการจะจัดอบรมฝกอาชีพให ทุกอาชีพที่ชาวบานตองการ โดย
มีพัฒนาชุมชน อุตสาหกรรม จังหวัดชวยเหลือ
5) ปจจัยแหงความสําเร็จของเครือขาย เนื่องจากเครือขายอาชีพเปนกลุมขนาดเล็ก
เครือขายจะสําเร็จเกิดจาก
5.1) หนวยงานราชการ ที่เปนพี่เลี้ยงสนับสนุน คือ พัฒนาชุมชน สหกรณ
อุตสาหกรรม โรงเรียนสารพัดชาง สอนอาชีพ พาณิชยและกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งงบผูวา ซีอี
โอ ไดจัดใหกลุมอาชีพในรูปแบบการฝกอบบรมพัฒนาวัสดุการผลิต การหีบหอ การสรางตรา
สัญลักษณและรวมถึงการทดสอบตลาด
5.2) ผูนํากลุมอาชีพ ซึ่งผูนํามีหลายแบบทัง้ ที่เปนพอคาแมคาซึ่งกลุมของตน
สามารถ ผลิตสินคาขึ้นมาเปนผลิตภัณฑทไี่ ดมาตรฐานและตนเองทําหนาที่ออกจําหนายอยาง
เดียว ผูนําอีกแบบหนึ่งที่เสียสละทําหนาที่เปนผูผลิตอยางเดียว และพยายามสอนใหสมาชิกกลุม
คนอื่น ๆ ผลิตสินคาแบบตนเอง เชน หมวดจักสาน อาหารและหัตถกรรมเพชรพลอย ผูนํายัง
เสนอใหรวมเขาเปนกลุมเครือขายจังหวัด จัดหาตลาด สรางตรายีหอของตนเองขึ้น ผูนําจึงมี
สวนสําคัญที่จะสรางใหเครือขายดําเนินงานไปได
5.3) สมาชิกกลุม การที่กลุมมาเปนเครือขาย สมาชิกในกลุมยอยตองสรางกลุม
ตนเองใหเขมแข็งกอน ดังนัน้ สมาชิกในกลุมยอยจึงมีสวนสําคัญในการผลักดันใหกลุมตนเอง
เขาใจความเปนเครือขาย และกลุมจึงสงผูนํามารวม
5.4) ผลประโยชน จากการสํารวจและรวมดําเนินการประชุมและเปลี่ยน
ความรูทุกเวที ทุกระดับ ผลประโยชนที่กลุม และสมาชิกกลุมจะไดรับเมื่อมารวมเครือขายแลว
คือ อะไร คําตอบ คือ การไดรูจักกัน เกิดความสนิทสนมไววางใจกันกอน แลวประโยชนเปน
ทุนทรัพย หรือตัวเงินมาแทนในที่สุดเมื่อกิจกรรมเครือขายไดดําเนินไปแลว
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โดยสรุป เครือขายกลุมอาชีพจะมีความมั่นคงอยูไดตองประกอบดวยงานราชการที่คอย
ชวยเหลือ รวมทั้งผู และผลประโยชนที่จะไดกับสมาชิกกลุมทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน

5.เครือขายปุย
1) ความเปนมา
วัตถุประสงค เพื่อการจัดทําเครือขายปุยของขบวนการสหกรณในจังหวัดกาญจนบุรี
แนวคิด เนื่องจากในจังหวัดกาญจนบุรี สหกรณการเกษตรตาง ๆ ไดดํ าเนินการสั่งซื้ อ
ปุยเคมีมาจําหนายปละหลายตัน โดยเฉพาะสมาชิกสหกรณการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี มีอาชีพ
ทํานา ทําไรขาวโพด สวนผลไม พืชผักสวนครัวตาง ๆ จึงทําใหแตละปสมาชิกใชปุยเคมีจํานวนมาก
และในระยะหลั ง ทางราชการส ง เสริ ม ให ใ ช ปุ ย อิ น ทรี ย จึ ง ทํ า ให ส มาชิ ก สหกรณ ป รั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการใชปุยจากปุยเคมีมาเปนปุยอินทรียจํานวนมากขึ้น ดังนั้น จะดําเนินการอยางไรใหเกิด
การรวมมือกันซื้อปุยในปริมาณมาก ๆ แตราคาไดลดลง และสงถึงสหกรณการเกษตรปลายทาง
เหมือนเดิม โดยเนนการใชปุยอินทรียตามแนวโนม ผูบริโภคผักปลอดสารพิษในปจจุบัน
สภาพความเปนจริง ในจังหวัดกาญจนบุรี มีการเชื่อมโยงการซื้อขายปุยเคมี และปุยอินทรีย
ระหวางสหกรณดวยกันหลายสหกรณ ดังนี้
แผนภูมิที่ 4.7 การเชื่อมเครือขายปุยเดิม ในจังหวัดกาญจนบุรี
สกก.กรป กลาง นปค.
กาญจนบุรี(สอง)

สกก.สกต.
กาญจนบุรี
สกก.เมือง
กาญจนบุรี
ชุมนุมสหกรณ
จังหวัดกาญจนบุรี

สกก.พนมทวน

สผน.บานหนองบัว

นอกจากนั้นยังมีวงยอย ๆ หรือคูคาของแตละสหกรณที่มีความใกลชิดระหวางผูจัดการดวยกัน เชน
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แผนภูมิที่ 4.8 การเชื่อมเครือขายยอยเดิมเรือ่ งปุย

สผน.ทามวง
รวมใจสามัคคี

สผน.ทามวง
แผนดินทอง
สกก.ทามวง

กลุมเกษตรกร
บานดงยาง

สกก.พนมทวน

การเชื่อมโยงเครือขายปุยเคมีปุยอินทรียแตละเดือนมีมูลคาเฉลี่ยประมาณมากกวา
2 ล า นบาท ทั้ ง ซื้ อด ว ยเงิ น สด และแลกเปลี่ ย นด ว ยข าวสาร และอุ ป กรณ ก ารเกษตรอื่ น ๆ การ
ประสานเครือขายปุยจะอยูในวงเล็ก คือ สหกรณเพียงไมกี่สหกรณที่เขามาดําเนินงานสั่งซื้อรวมกัน
คือ สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี เปนแมขายและจะไปซื้อจากสหกรณการเกษตรพนมทวน
แล ว รวบรวมไปให ส หกรณ ต า ง ๆ เช น สหกรณ ผู ใ ช น้ํ า หนองบั ว สหกรณ กรป.กลาง นพค
กาญจนบุรี(สอง) จํากัด ชุมนุมสหกรณกาญจนบุรี นอกจากนั้นสหกรณการเกษตรเมือง ยังไปซื้อปุย
จากสหกรณการตลาดลูกคา ธกส. มาจําหนายใหสมาชิกและจําหนายใหสหกรณอื่น ๆ
นอกจากการจับคูซื้อปุยก็มีอีกหลายคู เชน สหกรณผูใชน้ําทามวงรวมใจสามัคคี
ขายปุยอินทรีย และปุยเคมีใหกับสหกรณผูใชน้ําทามวงแผนดินทอง
สวนกลุมเกษตรกรที่เขามารวม ไดแก กลุมเกษตรกรบานควนยาง ผลิตปุยขึ้นใช
เอง และจําหนายไปยังสหกรณการเกษตรทามวง และสหกรณการเกษตรพนมทวน
เครือขายปุยนับวาเปนเครือขายที่มีปริมาณเงินหมุนเวียนสูงที่สุด รองจากเครือขาย
การเงิน การเริ่มดําเนินงานสรางเครือขาย คือ
ขั้นที่ 1 นัดประชุม ผูนํ าสหกรณ โดยเฉพาะฝายจั ดการ และกรรมการสหกรณ
พนักงานการตลาดของสหกรณที่ดําเนินงานซื้อ – ขายปุยกันอยูกอนแลว ไดแก สหกรณการเกษตร
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เมื อ งกาญจนบุ รี จํ า กั ด สหกรณ ก ารตลาดลู ก ค า ธกส. จํ า กั ด ชุ ม นุ ม สหกรณ กรป.กลาง นพค
กาญจนบุรี (สอง) จํากัด สหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด และสหกรณผูใชน้ําหนองบัว จํากัด ที่
ประชุมตองการใหชุมนุมสหกรณจังหวัดเปนแมขาย แตยังไมพรอมในเรื่องการจัดการ และใน
ขณะเดียวกันทางสหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด ที่เคยสั่งตรงจากบริษัทก็กลัววา ถาสั่งจาก
ชุมนุมสหกรณจังหวัดราคาปุยจะสูงหรือไม ก็ยังไมสามารถตอบได แตถาจะใหพนมทวนเปนแม
ขายก็ยินดีแตตองสอบถามบริษัทดูกอนวา จะขนสงถึงสหกรณเมือง และชุมนุมสหกรณจังหวัดจะ
คิดราคาขนสงเพิ่มจํานวนกระสอบละเทาไหร โดยสภาพความเปนจริง และสหกรณการเกษตรพนม
ทวน จํากัด สั่งจากบริษัทในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เปนตัวแทนเพราะระยะทางใกลกวาสั่งจากอําเภอ
เมือง ในบรรดาสหกรณที่สั่งปุย สําหรับพืชไรดวยกัน สหกรณพนมทวนสั่งไดราคาถูกที่สุด
สําหรับประชุมครั้งแรกก็ใหเสนอสหกรณแตละแหงไปสํารวจราคาปุยที่สมาชิก
ใชอยูปจจุบัน จํานวนและชวงเวลาที่จะใชปุย แลวนําขอมูลมาดูกันใหมในครั้งตอไป
ขั้นที่ 2 การประชุมเพื่อจัดทําเครือขายปุย โดยรวบรวมตัวแทนแตละเดือนมีการใช
ปุยเคมีประมาณ 50 – 60 ตัน และปุยอินทรีย ประมาณ 9 – 12 ตัน เพราะแตละเดือนจะใชไมเทากัน
สําหรับพืชไร ขาวโพด ออย จะใชประมาณเดือนพฤษภาคม มิถุนายน ปริมาณการใชยิ่งสูง สวนปุย
อินทรียก็เชนกัน ใชตั้งแตประมาณเมษายน จนถึงมิถุนายน การประชุมครั้งหลังมีกลุมสตรีสหกรณ
นิคมทองผาภูมิ กลุมสตรีสหกรณบานหนามแดง และสหกรณการเกษตรดานมะขามเตี้ย เขารวม
ด ว ย จึ ง ทํ า ให ป ริ ม าณการใช ปุ ย ยิ่ ง สู ง ขึ้ น แต ก็ ยั ง ลั ง เลเรื่ อ งการเป น แม ข า ย และลู ก ข า ยกั น อยู
เนื่องจากทุกสหกรณผูจัดการยังไมแนใจเรื่องคาขนสง และผูจัดการบางคนเสนอใหกรมสงเสริม
สหกรณชวยเหลือคาขนสงปุย เพื่อเปนการลดตนทุน แตทีมวิจัยไดชี้แจงไปวา ตองชวยตนเอง
เพราะหากกรมสงเสริมสหกรณเขาไปชวยเหลือจะเกิดการรั่วไหล และไมเกิดประโยชนกับสหกรณ
และหลายสหกรณพูดถึงการชวยเหลือการขนสงลําไย ทีมวิจัยก็ตอบไปวาเปนนโยบาย และเปน
ประเด็นละเอียดออน อาจจะเปนไปไดในอนาคต ถาราคาน้ํามันราคาสูงขึ้น ที่ประชุมสรุปใหแตละ
สหกรณไปสั่งตามเดิม คือ สั่งจากบริษัทใด หรือที่ใดขายราคาต่ํากวา และขนสงถึงสหกรณของตนก็
ใหสั่งจากบริษัทนั้น
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ขั้นที่ 3 การติดตามสอบถามเรื่องการจัดซื้อปุย ผูจัดการและผูแทนสหกรณที่เปน
พนักงานการตลาด และกรรมการสหกรณสวนใหญก็ยังไมไดใหใคร หรือสหกรณใดเปนแมขาย
ชัดเจน เพียงแตติดตอโทรถามกันแลวสงปุย กรณีที่ราคาพอจะสูไหว และเงื่อนไขการขนสงเปนที่
พอใจ
ประเด็นตอมา ปญหาเรื่องการรณรงคการลดใชปุยเคมี หลายสหกรณไมสามารถ
รณรงคได เพราะพืชแตละชนิดตองการปุยเคมีแตกตางกัน เชน หอมใหญ และขาวโพดฟกออน ถา
ใชปุยอินทรียผสมกับปุยเคมี และหัวหอมขนาดจะไมเทากัน ขาวโพดฟกออน ฟกจะไมเทากัน ทํา
ใหโรงงานรับซื้อกดราคาผลผลิตอีก จึงสงผลเสียตอสมาชิกโดยตรง แตพอถามถึงพืชที่สมาชิกปลูก
ไวรับประทานในครัวเรือนสมาชิกนั้นใชปุยอะไร คําตอบ คือ ใชปุยอินทรีย แมหัวผักกาดหรือฝก
ขาวโพดจะไมเทากันก็รับประทานได
การสํารวจปุยจากผูจัดการหรือตัวแทนสหกรณมาเพียงเฉพาะสหกรณในพื้นที่ราบ
แตสหกรณในอําเภอที่อยูหางไกลก็ไมไดมารวม เชน อําเภอสังขละบุรี บอพลอย ศรีสวัสดิ์ หนอง
ปรือ เลาขวัญ หวยกระเสา และไทรโยค หากรวมทั้งจังหวัดเฉพาะในขบวนการสหกรณประมาณ
การใชปุยเคมีไมต่ําจากเดือนละ 50 ลานบาท หรือไมต่ําจาก 100 ตัน
หลังจากการประชุมก็ยังสรุปไมชัดเจน แตผูแทนสหกรณการเกษตรพนมทวน
จํากัด เห็นวา การสั่งซื้อปุย ยาปราบผานสหกรณการเกษตรพนมทวน จะไดราคาต่ํากวา จึงใหแตละ
สหกรณไปสืบราคาจากแหลงอื่น ๆ และถาแพงกวาก็ใหสั่งจากสหกรณการเกษตรพนมทวน และ
สหกรณการเกษตรพนมทวน จะเปนเอเยนต และสงไปใหสหกรณเมืองเหมือนเดิม จากนั้นสหกรณ
เมืองก็จะกระจายไปยังสหกรณตาง ๆ
สวนสหกรณการตลาดลูกคา ธกส. ก็มีการสั่งปุยโดยตรงอยูแลว จากความรวมมือ
ของ ธกส. ซึ่งทําสัญญากับบริษัทปุย ฉะนั้น สกต.จะสั่งปุยไดถูกเชนกัน และถาจะสั่งผาน สกต. ก็
ยินดี
การจั ด เครื อ ข า ยปุ ย ในกาญจนบุ รี จึ ง เกิ ด ขึ้ น ยากที่ จ ะให เ ป น วงเดี ย ว เพราะ
ประโยชนจากสวนลด ซึ่งสหกรณผูสั่งไดรับแตกตางกัน จึงทําใหเกิดเครือขายเดียวกันไดยาก แต
ทีมวิจัยไดพยายามทําแลวไดเครือขาย ดังนี้
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แผนภูมิที่ 4.9 เครือขายปุยของกาญจนบุรี

สมาชิก
กลุม

วิสาหกิจ
ชุมชน

บริษัท

สกก.สกต. ธกส.
กาญจนบุรี

บริษัทปุย

สกก.พนมทวน
สกก.เมืองกาญจนบุรี

สกก.ตาง ๆ

กลุมตาง ๆ

สมาชิก

2) การดําเนินงานของเครือขาย
สําหรับเครือขายปุยยังดําเนินงานในรูปของธุรกิจที่เปนคูคาระหวางสหกรณกับสหกรณ
บริษัทปุยกับสหกรณ โดยการสั่งซื้อปุยเคมี คือ สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี เปนแมขาย
รวบรวมการสัง่ ซื้อปุย จากสหกรณตาง ๆ และกลุมเกษตรกร ตาง ๆ แลวสงคําสั่งนั้นใหบริษัทปุย
เพื่อสอบถามราคา แลวประสานกลับไปยังสหกรณและกลุมตาง ๆ การดําเนินงานมีการสั่งซื้อปุย
เพิ่มมากขึ้นทีผ่ านสหกรณการเกษตรเมือง กรณีที่ปุยของสหกรณการเกษตรเมืองสั่งจากบริษัท
โดยตรงราคาสูง ก็จะสอบถามไปยังสหกรณ สกต.ลูกคา ธกส. กาญจนบุรี เพื่อจะสั่งปุยไดราคา
ลดลง หรือสหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด ชวงเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน การจัดเวทีทําให
สมาชิกกลุมเครือขายปุยเพิ่มมากขึ้น
3) วัตถุประสงคของเครือขาย เนื่องจากเครือขายปุยเปนกิจกรรมการรวมซื้อ จึงตอง
คํานึงถึงราคาที่ต่ําและคุณภาพปุยมีมาตรฐาน สมาชิกตองไดรับปุยตรงเวลาทันการใชตามฤดูกาล
เพาะปลูก และใหความสะดวกสงถึงบานสมาชิกหรือจุดที่ใกลที่สุด รวมถึงการสงเสริมการลดการ
ใชปุยเคมีลงดวย แตใหใชปยุ อินทรียแ ทน
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4) แนวทางการดําเนินงาน การดําเนินงานการสรางเครือขายการใชปยุ และการซื้อปุยเคมี
ของสหกรณ กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพตาง ๆ บางกลุม ที่ยังใชปุยเคมี โดยการรวมเวทีประชุม
ชาวบานและผูนําสหกรณ ผูน ํากลุมเกษตรกร ในการสั่งซื้อปุยแตละครั้ง โดยหัวหนาหรือผู
ประสานงานเครือขายในกลุม จะสํารวจความตองการ ปุย ชนิด สูตรของปุยปริมาณและพืชที่ปลูก
แลวสงขอมูลใหสหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี หรือสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา
ธกส. และสหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด ทั้ง 3 หนวยงานจะสอบราคาวาที่ใดสั่งไดถูกมี
เงื่อนไขดีที่สุด ก็จะใหสหกรณนั้น สั่งซื้อมาใหกับสหกรณอื่น ๆ ตอไป
5) ปจจัยแหงความสําเร็จ เนื่องจากเครือขายปุย เปนกิจกรรมตอเนื่องกับกิจกรรมการปลุก
พืช เครือขายจะดําเนินงานไปไดก็ตองไดรบั ผลกระทบจากราคาพืชผลที่สูง เกษตรกรก็จะมีความ
ตองการปุยสูงขึ้นดวย นอกจากนั้นจากบริหารธุรกิจปุยของแมขายคือสหกรณการเกษตรเมือง ตอง
ระบบที่เอื้อประโยชนตอสมาชิกเครือขาย คือสหกรณ กลุมเกษตรกร และกลุมอื่น ๆ ทีเขามารวม
เปนเครือขาย นอกจากนั้นผูก ลุมที่เขามาเปนตัวแทนกลุมตองมีขอมูลพรอมจะแลกเปลี่ยนกับ
เครือขายในการทําธุรกิจปุย เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นคือ ความไววางใจตอกัน การชวยเหลือดาน
วิชาการ เชน รณรงคการลดการใชปุยเคมี และเขาสูเครือขายเกษตรอินทรียในระยะยาว

6. เครือขายผูจัดการและพนักงานสหกรณ
1) ความเปนมา
ความเปนมา จากการสํารวจกิจกรรมเกีย่ วกับผูจัดการสหกรณในจังหวัดกาญจนบุรีเบื้องตน
พบวา จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดตั้งชมรมผูจัดการ และพนักงานสหกรณ ตามแนวคิดของสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย โดยมีจํานวนผูจดั การและตําแหนงอื่น ๆ ที่ทําหนาที่ผูจัดการจํานวน 17 คน
และที่มาพบปะพูดคุยกันเปนประจํา ไดแก สหกรณการเกษตร และสหกรณออมทรัพยที่อยูใ นเขต
เมือง จํานวน 10 คน การพบปะหารือแตละครั้ง ไมเปนทางการ จะผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพจัดเลี้ยง
น้ําชา กาแฟ เปนสวนใหญ นอกจากอาหารวางแลวก็จะมีการจัดทัศนศึกษากันปละครั้ง โดยเฉลี่ย
วัตถุประสงค การจัดตั้งชมรมผูจัดการและพนักงานสหกรณ เปนการสรางความสามัคคีใน
กลุมผูจัดการ ใหมีความสนิทสนม และสามารถขยายการชวยเหลือกันได ทั้งเรื่องงานสหกรณและงาน
อื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกับสหกรณ นอกจากนั้น รวมตัวกันเพื่อรับนโยบายตาง ๆ จากหนวยราชการไปปฏิบัติ
ในสหกรณ กลุมสมาชิก และตัวสมาชิกสหกรณใหเกิดการพัฒนาตามวัตถุประสงคของรัฐ
ขอเท็จจริง จํานวนพนักงานสหกรณเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ทั้งจังหวัดกาญจนบุรี มีจํานวน
102 คน จํานวนพนักงานมากที่สุด ไดแก สหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด 15 คน รองลงมา
สหกรณการเกษตรเขื่อนเจาเณร สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. และสหกรณการเกษตร
ทามวง มีจํานวนสหกรณละ 12 คน สวนสหกรณอนื่ ๆ ลดหลั่นกันไป นอยที่สุดมีคนเดียว
การสัมมนาของพนักงานสหกรณตาง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อป 2546 โดยมีขอมูล
สรุปวา
1. พนักงานสหกรณยังขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีความรูสึกไมมั่นใจในตําแหนง
หนาที่การงาน
2. สหกรณไมมีการสงเสริม และพัฒนาบุคคลของตน ใหมีความเจริญกาวหนา และมีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาในเรื่องการอบบรม การดูงานและการเพิม่ ทักษะ สวนใหญเกิดจากการ
สนับสนุนของฝายรัฐ คือ กรมสงเสริมสหกรณ
3. ในสหกรณภาคเกษตรสวนใหญ โครงสรางการบริหารงานบุคคล ตําแหนงงาน และ
จํานวนอัตรากําลังเจาหนาทีย่ งั ไมเหมาะสม และขาดประสิทธิภาพ
4. ปริมาณงานการใหบริการสมาชิกมากเกินไป จนบางครั้งไมสามารถแบกรับปริมาณงานไว
ไดเพียงคนเดียว
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5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร โทรสาร โทรศัพท ของสหกรณมีการ
สนับสนุนนอยเกินไป จนทําใหการปฏิบัตไิ มสะดวก
นอกจากนั้นกอนที่ทีมวิจยั จะเขาไป ชมรมผูจัดการสหกรณจังหวัดกาญจนบุรีไดกําหนด
กรอบการพัฒนาชมรม โดยมีประธานชมรม และเวียนกันเปนเจาภาพ โดยเนนเรื่อง การกํากับและ
สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน และการจัดการสหกรณในแผนกตาง ๆ ใหกาวหนา โดยเนน
การบริการสมาชิกเปนสําคัญ และภาระในสหกรณที่สําคัญ คือ ตัวผูจัดการ ตองไปดูแลสรางขวัญ
กําลังใจ ความเปนอยูของพนักงานอยูใตบงั คับบัญชาอยางเปนกันเอง และดําเนินงานรวมมือกับ
คณะกรรมการของสหกรณ นอกจากนั้นใหทําหนาที่ประสานงานดานธุรกิจและกิจกรรมระหวาง
สหกรณกับหนวยงานราชการการปฏิบัติเพื่อสรางเครือขายพนักงานสหกรณ
2) การดําเนินงานของเครือขาย
ขั้นที่ 1 โดยการจัดประชุมผูจดั การ ที่เปนชมรมมากอนตามความสมัครใจ และความ
พรอมของผูจัดการแตละคน ใหมาเลาเหตุการณตาง ๆ คนละ 5-10 นาที ทีมวิจยั ใชเวลาประมาณ 2 – 3
ชั่วโมง หลังจากการประชุมเครือขายปุย และเครือขายขาวสารแลว
พนักงานสหกรณและผูจดั การหลายทานไดเลาถึงประสบการณการเขามาทํางานใน
สหกรณ ความภูมิใจและความเสียใจที่เกิดขึ้น และใหแตละคนสรางกรอบการจะดําเนินงานในรูปของ
ชมรมพนักงานสหกรณ หรือชมรมผูจัดการตามความถนัดของแตละบุคคล จากขอเสนอตาง ๆ พอจะ
สรุปเปนกรอบไดดว ย
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แผนภูมทิ ี่ 4.10 แสดงเครือขายผูจัดการและพนักงานสหกรณกาญจนบุรี

พนักงานสหกรณ 1
พนักงานสหกรณ2

พนักงานสหกรณ 6

พนักงานสหกรณ 5

ชมรมผูจัดการและ
พนักงานสหกรณ

สันนิบาตสหกรณ 4

พนักงานสหกรณ 3

กองทุนเลี้ยงชีพ

จากโครงสรางดังกลาว พนักงานสหกรณสว นใหญเห็นวา การรวมตัวของพนักงานสหกรณ
ในจังหวัดกาญจนบุรียังไมมีความชัดเจน และการประชุมแตละครั้ง พนักงานไมวางตรงกันทุกคน
เพราะตองออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งแตกตางกับพนักงานสหกรณออมทรัพยที่ทํางานเหมือนกับ
พนักงานธนาคาร แตพนักงานทุกคนอยากใหมีองคกรของพนักงานสหกรณมีความเขมแข็งของชมรม
พนักงานสหกรณ ทุกคนเห็นวา จะขึ้นอยูก ับกรรมการและผูจัดการ ถากรณีผูจัดการเขมแข็ง แต
คณะกรรมการไมใหเขารวมก็จะเกิดความขัดแยงกันภายในองคกร และจะทําใหขบวนการสหกรณมี
แตความขัดแยงกันในที่สุด
การประชุมสรุปไดวา ใหผูจัดการและพนักงานที่เปนตัวแทนเขาประชุม กลับไปทําความ
เขาใจกับคณะกรรมการของแตละสหกรณ และทางทีมวิจัยจะคอยเชื่อมบทบาทของสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ที่จะดําเนินการในเรื่อง “กองทุนเลี้ยงชีพพนักงานสหกรณ”
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ขั้นที่ 2 ไดออกดูการปฏิบัตงิ านของพนักงานในแตละสหกรณ ความตองการตาง ๆ
ที่พนักงานสหกรณยังขาดแคลน เชน การออกไปปฏิบัติหนาที่คาใชจาย คาเดินทาง คาน้ํามันจํากัด
พนักงานสินเชื่อและการตลาดจะมีตน ทุนสูง แตพนักงานจะพอใจที่ไดอยูกับครอบครัว แมวาภายใน
ใจติดอยูที่สหกรณไมมีความมั่นคง แตพนื้ ฐานความคิดวา ไมมั่นคงโดยเทียบเคียงจากงานราชการ ซึ่ง
แตกตางจากพนักงานสหกรณออมทรัพยทคี่ ิดวา มีความมั่นคงสูง แตอยางไรก็ตามโครงสราง
รายละเอียดเกีย่ วกับจัดตั้งชมรมผูจัดการของพนักงานสหกรณใหชมรมยึดหลักการสมานฉันท สราง
ความสามัคคี และใหพนักงานสรางผลงานใหเปนทีย่ อมรับและนาเชื่อถือแกสมาชิกสหกรณ
นอกจากนั้น พนักงานสหกรณไดขอคําปรึกษาหลายเรื่อง และตองการใหขาราชการ
สงเสริมสหกรณ ดูแลเปนประจําทุกวัน แลวมาประจําการถาวร เหมือนกับสหกรณอําเภอในสมัยกอน
เพราะจะไดปรึกษาปญหาตาง ๆ พรอมกับขอแนะนํา เพือ่ การตัดสินใจของบุคลากรในสหกรณ
เกี่ยวกับการแกไขปญหาตาง ๆ
ขั้นที่ 3 การจัดประชุมเพื่อใหเกิดความสัมพันธ โดยใหแตละคนที่เขารวมประชุม
สวนใหญเปนผูจัดการ การหารือ เพื่อใหเกิดเครือขายผูจดั การของพนักงานสหกรณเต็มรูปแบบ หลาย
คนคงเห็นวา ควรจะมีกฎหมายรองรับเหมือนกับสหภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจ แตอยางไรก็ตามก็
เพียงแตตองการใหเกิดการรวมมือภายในพนักงานสหกรณ ของจังหวัดกาญจนบุรีเทานั้น การ
รวมกลุมของฝายจัดการยังมีความออนแอในรูปของการรวมกลุม เพื่อนําประโยชนใหกับพนักงาน
เพราะยังไมมีเงินทุนของกลุม การมาประชุมการรับประทานอาหารวางแตละครั้งก็ใชงบสวนตัวของ
ผูจัดการแตละคน สวนใหญไมไดใชเงินสหกรณ
3) วัตถุประสงคของเครือขาย
เนื่องจากการจัดตั้งชมรมผูจัดการสหกรณการเกษตรและมีการรวมผูจดั การและพนักงาน
สหกรณมาเปนชมรม และตอมาเห็นวาเมื่อมาจัดเวทีหลายครั้ง ควรจะเปนเครือขายดานวิชาการ โดยมี
ผูจัดการและพนักงานจากสหกรณตาง ๆ มารวมประชุมกันอยางนอยเดือนละครั้ง เปาหมายของ
เครือขายคือการเผยแพรความรูการดําเนินธุรกิจของสหกรณใหแกกันและกันระหวางผูจัดการดวยกัน
และการประสานธุรกิจทุกอยางที่สหกรณมปี ญหา โดยใหทุกคนรวมแสดงความเห็นเมื่อมีการจัดเวที
ปรึกษาหารือกัน
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4) แนวทางการดําเนินงาน
การจัดตั้งชมรมผูจัดการ และขยายมาเปนพนักงานสหกรณทุกสหกรณ เขามารวม โดยมีการ
ดําเนินงาน คือ มีการพบปะปรึกษากันทุกเดือน และสหกรณใดทีว่ างและมีพนักงานเขารวมหรือไมก็
ได แนวทางการพบปะพูดคุย คือ เรื่องธุรกิจ-คือ ธุรกิจของสหกรณ การตรวจสอบสินเชื่อของสมาชิก
ซ้ําซอน การเรงรัดชําระหนี้ การคาขายพืชผลทางการเกษตรของสมาชิก การซื้อปุย การจัดอบรมการ
ฝกปฏิบัติการผลิตปุยอินทรีย รวมกับกลุมเกษตรอินทรีย การสรางผูนําในสหกรณใหไดรับการอบรม
แสวงหาความรูใหมจากหนวยงานภายนอก
5) ปจจัยแหงความสําเร็จ
เครือขายผูจัดการเปนเครือขายวิชาการที่แทจริง ไมมีการดําเนินธุรกิจใด นอกจากใหมารับ
ความชวยเหลือกดานความรู การปรึกษา โดยบางครั้งก็เชิญเจาหนาที่สงเสริมสหกรณในจังหวัด
มารวมดวยการสรางความใกลชิดตอกัน การนําเสนอปญหาใหเวทีและใหสหกรณอื่น ๆ ชวยแกไข
ปญหานั้น นําเสนอในรูปแบบของความคิดเห็น ความสําเร็จของเครือขาย คือ การมีตัวแทนที่มีความรู
เขาใจในสหกรณของตน สามารถนําปญหาของตนมาสูที่ประชุมได และตองมีทุนในการประชุม
พบปะกัน ผูจดั การสหกรณและพนักงานที่เขามารวมเวทีตองเสียสละกลาคิดกลาแสดงความเห็นและ
นําความเห็นของคนอื่น ๆ ไปตัดสินใจดําเนินงานในสหกรณของตน โดยใหที่ประชุมเครือขายเปน
ฝายติดตามประเมินดวย ในการประชุมพบปะกันแตละครั้งก็ใชรานอาหารบาง สํานักงานสหกรณ
บาง โดยใชเงินสวนตัวลงแชรกัน นอกจากนั้น ที่ประชุมยังใหชมรมชวยประสานกับสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยในการจัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพพนักงานทีก่ ําลังจัดตั้งขึ้นโดยดูโครงสรางของ
การบริหารใหเปนประโยชนกับพนักงานสหกรณมากที่สุด
ดัง นั้น หากจะใหเ ครื อข า ยผู จั ด การและพนัก งานสหกรณ มีค วามเข ม แข็ ง ต องมี
กองทุนหรือตองมีการหารายไดกับชมรม หรือเครือขาย และเครือขายตองใหผลประโยชนกับสมาชิก
ไดแก ผูจัดการและพนักงานสหกรณ

7.เครือขายการเชื่อมโยงธุรกิจดานวัสดุ
ของขบวนการสหกรณในจังหวัดกาญจนบุรี
1) ความเปนมา
การเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ มีความเปนมาตั้งแตกรมสงเสริมสหกรณมีนโยบายให
สหกรณตาง ๆ ภายในจังหวัดหรือขามจังหวัดไดเชื่อมโยงธุรกิจตอกัน ตั้งแตป 2540 เปนตนมา
เนื่องจากขณะนั้นไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นภายในประเทศจนบริษัทตาง ๆ พากันปดกิจการ แต
สหกรณการเกษตรตาง ๆ ยังสามารถดําเนินกิจการอยูได จึงเปนเหตุผลสําคัญที่กรมสงเสริมสหกรณ
ไดกําหนดนโยบายการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณดวยกันขึ้นมา
หลังจากทีมวิจัยไดเขาไปกระตุนโดยการจัดประชุมเครือขายและผูนําสหกรณตาง ๆ ภายใน
จังหวัด สหกรณก็มีการเชื่อมโยงเครือขายกันระหวางขบวนการสหกรณในจังหวัดกาญจนบุรี ผล
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2548 ถึง พฤษภาคม 2549 ปรากฏวา มีการเชื่อมโยงดานวัสดุเพิ่มมากขึ้นจาก
เดิม เชื่อมกับเรื่องปุยอยางเดียว ดังนี้
1. แบบพิมพ มูลคา 717,937 บาท
ผูขาย
ผูซื้อ
ชุมนุมสหกรณกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณการเกษตรตําบลชองสะเดา จํากัด
สหกรณการเกษตรบานเจาเณร จํากัด
สหกรณผูใชน้ําบานวังดง จํากัด
สหกรณการเกษตรจัดรูปที่ดินทามะกา จํากัด
สหกรณผูใชน้ํายานเจา จํากัด
สหกรณการเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินทุงนางครวญ จํากัด
สหกรณผูใชน้ําบานหนองบัว จํากัด
สหกรณผูใชน้ําบานทากระบือ จํากัด
สหกรณบริการรถยนตโดยสารกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณบริการเพิ่มพูน จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9
สหกรณออมทรัพยทหารชางที่ 9 จํากัด
กลุมเกษตรกรทํานาทาไม
กลุมเกษตรกรทําไรหวายเหนียว
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ผูขาย

ผูซื้อ
เกษตรกรทําไรยางสูง
กลุมเกษตรกรทําไรแสนตอ
กลุมเกษตรกรทํานาหนองตากยา
กลุมเกษตรทําไรกลอนโด
กลุมเกษตรกรทํานาโคกตะบอง
กลุมเกษตรกรทํานาดอนขมิ้น
กลุมเกษตรกรทํานาหนองลุมสุม
กลุมเกษตรกรทําไรตะคร้ําเอน
รานสหกรณสถาบันราชภัฎกาญจนบุรี จํากัด

2.วัสดุสํานักงาน มูลคา 1,210,444
บาท
ผูขาย
สหกรณการเกษตรทามวง จํากัด
สหกรณการเกษตรเดชอุดม จํากัด
ผูขาย
ชุมนุมสหกรณกาญจนบุรี จํากัด

ผูซื้อ
สหกรณผูปลูกหอมใหญกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณเกษตรทามวง จํากัด
ผูซื้อ
สหกรณการเกษตรบานเจาเณร จํากัด
สหกรณกองทุนสวนยางพาราทองผาภูมิ จํากัด
สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินทุงนางครวญ จํากัด
สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินไทรโยค จํากัด
สหกรณการเกษตรศรีมงคล จํากัด
สหกรณหมูบานชายแดนไทยพมาบานน้ําพุรอน จํากัด
สหกรณการเกษตรหมูบาน ปชด.หวยน้ําขาว จํากัด
สหกรณการเกษตรลูกคา ธกส.กาญจนบุรี จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณผูปลูกหอมหัวใหญกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณการเกษตรดานมะขามเตี้ย จํากัด
สหกรณนิคมทองผาภูมิ จํากัด
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ผูขาย

ผูซื้อ
สหกรณยางพาราทองผาภูมิ จํากัด
สหกรณการเกษตรถาวรพัฒนา จํากัด
สหกรณการเกษตรทามวง จํากัด
สหกรณชาวไรสับปะรดกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณการเกษตรเลาขวัญ จํากัด
สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด
สหกรณผูใชน้ําบานเขาปูคง จํากัด
สหกรณการเกษตรบอพลอย จํากัด
สหกรณการเกษตร กรป.กลาง นพค.กาญจนบุรี จํากัด
สหกรณนิคมกุยมั่ง จํากัด
รานสหกรณกองทัพภาคที่ 1 จํากัด
สหกรณการเกษตรสุราแชพื้นเมืองกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณผูใชน้ําบานหนองหญา จํากัด
สหกรณการเกษตรวังขนาย จํากัด
สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองสามพราน จํากัด
สหกรณออมทรัพยทหารราบที่ 19 จํากัด

ชุมนุมสหกรณกาญจนบุรี จํากัด

สหกรณออมทรัพยกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9
กลุมเกษตรกรทํานาทาไม
กลุมเกษตรกรทํานาหนองตากยา
กลุมเกษตรกรทําไรกลอนโด
กลุมเกษตรกรทํานาโคกตะบอง
กลุมเกษตรกรทํานาดอนขมิ้น
กลุมเกษตรกรทํานาลุมสุม
กลุมเกษตรกรทําไรตะคร้ําเอน
สหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด
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3. ปุย มูลคา 3,981,080 บาท
ผูขาย
สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี
จํากัด

ผูซื้อ
สหกรณผูใชนา้ํ บานหนองบัว จํากัด

สหกรณการเกษตร กรป.กลาง นพค. กาญจนบุรี จํากัด
สหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณผูใชนา้ํ ทามวงรวมใจสามัคคี สหกรณผูใชนา้ํ ทามวงแผนดินทอง จํากัด
จํากัด
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด
ประเทศไทย จํากัด
สกต. กาญจนบุรี จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี จํากัด
กลุมเกษตรกรบานดงยาง
สหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด
สหกรณการเกษตรทามวง จํากัด
ขาวสาร มูลคา 91,760 บาท
ผูขาย
ผูซื้อ
สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ จํากัด ชุมนุมสหกรณกาญจนบุรี จํากัด
สหกรณปฏิรูปที่ดินหนองสามพราน จํากัด
สหกรณการเกษตร กรป.กลาง นพค. กาญจนบุรี (สอง)
จํากัด
สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองปรือ จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองรอยเอ็ด
สหกรณการเกษตรทามะกา จํากัด
จํากัด
สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ จํากัด สหกรณในเขตปฏิรูปที่ดินเศรษฐกิจพอเพียง
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5. เมล็ดพันธุ
ผูขาย
ผูซื้อ
สหกรณการเกษตรทามวง จํากัด
สหกรณการเกษตรทามวง จํากัด
6. ผา
มูลคา 25,000 บาท
สหกรณการเกษตรสุวรรณภูมิ จํากัด สหกรณการเกษตรดานมะขามเตี้ย จํากัด
สหกรณการเกษตรทามะกา จํากัด
2) การดําเนินงาน
การสงเสริมกิจกรรมเครือขายใหเกิดขึ้นภายในจังหวัดกาญจนบุรี สงผลขางเคียงใหการ
รวมกันทําธุรกิจในสินคาอื่น ๆ มากขึ้นหลายอยาง เชน การกันสั่งซื้อแบบพิมพ วัสดุสํานักงาน ปุย
ขาวสาร เมล็ดพันธและผาทอมือ จนมีเครือขายการรวมกันสั่งซื้อสินคา สอบถามขอมูลการตลาด
มากขึ้น ทั้งนี้เพราะ
1.ผูนํ า สหกรณ ผู จั ด การสหกรณ มาร ว มประชุม เพื่อสรางเครื อขาย เป น ผูนํ าบุ ค คลคน
เดียวกันกับการรวมกันซื้อสินคา ที่สํานักงานสหกรณจังหวัดไดสนับสนุน ดานการเงิน บัญชีและ
ติดตามผล
2.เครือขายกิจกรรมที่ดําเนินงานในทีมวิจัยเปนการตอยอดจากเครือขายเดิม ที่มีอยูแลว เชน
ปุย ขาวสาร เมล็ดพันธุ การเงิน รวมถึง ชมรมผูจัดการและพนักงานสหกรณการเกษตร จึงทําใหเกิด
การอยากรวมตัวกันมาขึ้น
3. การจั ด เวที เ ครื อ ข าย เพื่ อ สร า งการกระตุ น ให เ กิ ด เครื อ ข าย ทํา ใหเ กิด การเรีย นรู ใน
กิจกรรมจริงของตนเองมากขึ้น ทําใหผูมารวมประชุมสามารถประชุมเครือขาย ไมวาผูนําสหกรณ
พนักงาน ผูจัดการ สมาชิกกลุมยอย หรือขาราชการไดเรียนรูประสบการณการจากกันและกัน
3) วัตถุประสงคของเครือขาย
เครือขายการจัดซื้อจัดหาวัสดุสํานักงานของสหกรณ กลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพตาง ๆ
ตองการรวบรวมใบสั่งซื้อแบบเอกสาร ใบเสร็จ จากกลุมและสหกรณ ไปใหชุมนุมสหกรณจังหวัด
กาญจนบุรีซื้อจาก ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ซึ่งจะทําใหการสั่งซื้อไดในราคาที่ต่ํา
และชุมนุมสหกรณจังหวัดเปนแมขาย เพื่อขยายไปยังธุรกิจอื่น ๆ ภายในจังหวัด
4) แนวทางการดําเนินงาน
การดําเนินงานของเครือขาย โดยการจัดประชุมรวมกับเครือขายปุย ขาวสาร และให
พนักงานสหกรณ กรรมการกลุมเกษตรกร ไดเสนอความเห็นในการชวยกันสั่งซื้อแบบพิมพเอกสาร
ทางบัญชีจากชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย โดยใหชุมนุมสหกรณกาญจนบุรีเปนแม
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ขายสั่งซื้อ แตเนื่องจากราคาแบบพิมพจะสูงตามราคากระดาษและคาขนสง จึงใหชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย ลดสวนที่เปนคาขนสง เพราะจังหวัดกาญจนบุรี สั่งซื้อจํานวนมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับการสั่งซื้อแบบเดิมก็เห็นวาสามารถซื้อไดจริง และราคาลดลงในสวนที่เปนคาขนสง
5) ปจจัยแหงความสําเร็จ
การดําเนินงานเครือขายวัสดุสํานักงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี
ขึ้นอยูกับการจัดการดานตนทุนการดําเนินงาน เพราะสหกรณและกลุมเกษตรกรตองมีความจําเปน
ในการลดตนทุนการดําเนินงานของตนลงใหได ดังนัน้ แนวการสั่งซื้อแบบพิมพวัสดุสํานักงานจึง
จําเปนตองสั่งรวมกันเพื่อลดการขนสง ความสําเร็จคือ ลดตนทุนการขนสง และในอนาคต สหกรณ
ก็ตองประหยัด การประชุมเครือขายวัสดุก็ไดประชุมรวมกับเครือขายอื่น ๆ และแมขายตองมีการ
บริหารธุรกิจที่ดี คือชุมนุมสหกรณกาญจนบุรี เนนการบริการใหกับสมาชิกในกลุมไดรับวัสดุ
สํานักงานที่มคี ุณภาพและราคาต่ํากวาตลาดหรือเทากัน เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นคือความใกลชิด
ไววางใจกันและนําไปสูการสรางเครือขายอื่น ๆ เชน การเงิน วัสดุการเกษตร เปนตน
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แผนภูมิที่ 4.11 แสดงเครือขายวัสดุสํานักงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย

กลุมเกษตรกรใน
จังหวัดกาญจนบุรี
ชุมนุมสหกรณ
จังหวัดกาญจนบุรี
กลุมเกษตรกรใน
จังหวัดกาญจนบุรี

สหกรณในจังหวัด
กาญจนบุรี

สหกรณในจังหวัด
กาญจนบุรี
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บทที่ 5
บทสังเคราะหเครือขายคุณคากับการแกปญหาความยากจน
การสังเคราะหคนจนจดทะเบียนจากหนวยงานของสํานักงานพัฒนาชุมชน และตัว
สมาชิกสหกรณภายในจังหวัดกาญจนบุรี ปญหาขางตนพบโดยรวมเปนปญหาที่เกี่ยวของกับ
การจัดการนโยบายของชาติ เรื่อง การแกไขปญหาความยากจน โดยเฉพาะปญหาที่ประชาชน
มาจดทะเบียน แบงเปนรายละเอียดตาง ๆ ได ดังนี้ คือ ไมมีที่ดินทํากิน มีที่ดินทํากินไมเพียงพอ
ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คนเรรอน อาชีพผิดกฎหมาย นักเรียนนักศึกษาไมมีรายได คนถูก
หลอกลวง มีหนี้ในระบบ หนี้นอกระบบ ขาดแคลนที่อยูอาศัย และอืน่ ๆ เชน น้ําทําการเกษตร
การใชชีวิตประจําวัน ขาดแคลนเงินสด ปญหาจากอาชีพการเกษตร หลังฤดูเก็บเกีย่ ววางงาน
ประชาชนมีการศึกษาต่ํา สวนปญหาเชิงโครงสรางที่สมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรกรและกลุม
องคกรตาง ๆ ไดใหขอมูลในขณะออกไปจัดเวทีชาวบาน ไดแก การสงเสริมอบรมในการสราง
งานหรือพัฒนาอาชีพไดจริงมีนอย สวนใหญมีการอบรมแบบฟงบรรยายทางเดียว ไมมีการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการในหมูบาน การสงเสริมการเกษตรแผนใหมทตี่ อเนื่องมีการปฏิบัติบาง
จุดไมกระจาย และการพัฒนาที่ทํากิน แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ยังไมเปนระบบในพื้นที่

5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห
การวิเคราะหการแกปญหาความยากจนเชิงพื้นที่ โดยใช.ทฤษฎี Input – Output Model
ดังนี้
Input
- คนจนจดทะเบียน
- สมาชิกสหกรณ
- เกษตรกร
- สมาชิกกลุม องคกร
ประชาชนตาง ๆ

Process
- การอบรมแกนนําของสมาชิก
- จัดเวทีชาวบาน
- ฝกอบรม คนหาปญหา
- ฝกอบรม วิธแี กปญหา
- จัดการกลุมเปนผูแกปญหา
- ฝกอาชีพ

Output
- มีรายได
- เพิ่มมูลคาผลผลิต
- มีวิธีการจัดการในกลุม
- เพิ่มกิจกรรมในกลุมหลาย ๆ อยาง
- ทําการตลาดสินคาไดดีขึ้น
- ประสานกับกลุมอื่น ๆได.
- แนะนําใหกลุมมีวินัย
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5.2 สรุปผลการวิเคราะห
ในการกําหนดแบบวิจยั เพื่อการนําไปสูการแกไขปญหาความยากจนทีจ่ ดทะเบียน
โครงการคนหาคนจนในขบวนการสหกรณ กลุมเกษตรกร สมาชิกกลุมองคกรประชาชนตาง ๆ
เพื่อใหเขามาสูก ารจัดประชุมเวทีชาวบานในเครือขายตาง ๆ
การคัดเลือกคนจนจดทะเบียนที่เปนสมาชิกสหกรณและกลุมองคกรประชาชนตาง ๆ
สํานักงานพัฒนา จังหวัดไดดําเนินการแกไขไปบางสวน คนเรรอน ผูประกอบอาชีพผิด
กฎหมาย เปนตน
การสรางคุณคาของขบวนการเครือขาย โดยดําเนินการตามขั้นตอนของ Model Inputoutput ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ
1. input ปจจัยนําเขาประกอบดวย (1) คนจนจดทะเบียน บุคคลอื่น ๆ ที่ไปจดทะเบียน
แตถาตองการเขามารวมการสงเสริมอาชีพ (2) งบประมาณแตละหนวยที่รัฐจัดให (3) อุปกรณ
การจัดการผลิตผลิตภัณฑใหมีความเปนมาตรฐาน
2. Process หรือขบวนการสรางเครือขาย ประกอบดวย ปรัชญาในการจัดการองค
ความรูดานวิจยั อุดมการณในการวิจัย กลไกการสรางเครือขายในการวิจัย
3. output คือ ปจจัยนําออกที่เปนรูปธรรมอันไดแก การทํางานของคนจนจดทะเบียนที่
รวมกลุมอยางมีความขยัน ในกลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร และกลุมองคกรภาคประชาชนตาง ๆ
ในจังหวัดกาญจนบุรี
1.เครือขายเกษตรอินทรีย
การสังเคราะหคนจนจดทะเบียนที่เกี่ยวกับการมีหนี้จํานวนมาก ไมมีรายได ปจจัย
นําเขา โดยการนํามาฝกอบรมใหเขาใจในการทําเครือขายเกษตรอินทรีย มีความพรอมที่จะปลูก
ผัก หรือทําขนม ทําน้ําพริก ลอดชองไทยสูตรโบราณ เครื่องดื่มตราบัวหิมะ ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี
Process คือ กระบวนการใหการอบรมเขาสูเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกับผูนํา สมาชิก
เครือขาย เกษตรอินทรียใหคนจนเหลานัน้ เขาใจปญหาตนเองไดดีขึ้น มีความสัมพันธกับบุคคล
อื่น ๆ ในการทํากิจกรรมการสรางรายได
Output หรือปจจัยนําออก จะเห็นไดวา ผูท ี่มารวมทําเครือขายในกลุมทําน้ําพริกตราแม
ศรี ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง ก็สามารถรวมกลุมสรางรายได มากขึ้น หรือการปลูกขาวโพด
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เพื่อสงกลุมทําน้ํานมขาวโพด หมู 2 ตําบลทาตะครอ อําเภอทามวง เปนตน นอกจากนั้นบางคน
ก็สามารถปลูกพืชใหขยายตัวไดมากขึ้น เปนตน
2.เครือขายการเงิน
ปจจัยนําเขา (input) ไดแก คนจนจดทะเบียนที่ตองการเขารวมกลุมสัจจะออมทรัพย
กลุมเกษตรกร หรือกลุมสหกรณ จําเปนตองเขามารับความรูเกี่ยวกับกลุมในการอบรมคนหา
ปญหาการฝกอาชีพ รวมทั้งการออมทรัพยวันละบาทอยางนอยตามกําลังความสามารถของ
บุคคลผูนั้น
กระบวนการ (Process) เครือขายการเงิน ตองการใหกลุมที่อยูในชุมชนทั้งระดับอําเภอ
และตําบล รณรงคกับสมาชิกใหนําเงินมาฝากไวกับสหกรณ แลวสหกรณมาฝากไวกับชุมนุม
หรือสหกรณการเกษตรเมืองกาญจนบุรี ใหเปนศูนยกลางทางการเงิน สมาชิกคนใดสนใจอยาก
เขาเปนสมาชิกสหกรณโดยตรง ก็ใหสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณนั้น และสหกรณโดย
เจาหนาที่สินเชื่อ และผูจัดการสหกรณรวมกันใหการศึกษาอบรม วิธกี ารฝกอาชีพ การจัดทํา
บัญชีครัวเรือน และการออมในที่สุด ก็จะเขารวมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุมได
ปจจัยนําออก (Output) ไดแก สมาชิกสหกรณ สมาชิกกลุม เกษตรกร และสมาชิกกลุม
องคกรเอกชนตาง ๆ ที่ไดเขามารวมฝากเงินกับสหกรณหรือกลุมเดิม จํานวนมากขึ้น หลังจาก
การจัดเวทีใหแสดงตัวกอใหเกิดปญหาทีไ่ มสามารถสงเสริมการออมทรัพยได และทุกคนก็เริ่ม
เขาใจในเครือขายคุณคาของการรวมกลุมการเงินในแนวราบ โดยใหชมุ นุมสหกรณจงั หวัดเปน
ศูนยกลาง ระดับจังหวัด และสมาชิกก็จะมาฝากเงินในกลุมระดับลางในตําบลหรือชุมชนอยาง
จริงจังมากขึ้น
3.เครือขายขาวสาร
การจดทะเบียนคนจนสวนมากไมมีปญหาเรื่องเครื่องใชอุปโภคและบริโภค แตเมื่อนํา
คนจนจดทะเบียนที่มีปญหาเรื่องที่ดิน และหนี้สินก็สามารถวิเคราะหได ดังนี้
ปจจัยนําเขา (input) ไดแก คนจนจดทะเบียนที่มีปญหา เรื่องการทําการเกษตร ที่ดิน น้ํา
กินน้ําใช เพื่อใหเขารวมรับฟงปญหาอื่น ๆ ในชีวิตประจําวันที่อยูรอบ ๆ ตัวสมาชิก โดยเฉพาะ
ของกินของใชและปญหาการซื้อขาวสารเพื่อการบริโภค
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กระบวนการ (Process) ไดแก การจัดเวทีประชุมคนหาปญหาในกลุมใหคนจนจด
ทะเบียนไดเขารวมอภิปรายและมีการซักถามจากวิทยากรแกนนํา เคลือขายตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ใชชีวิตปนระจําวัน โดยเฉพาะเรื่องความพรอมกับการรับสถานการณขาวของแพงขึ้น การตอง
ซื้อขาวสาร เครื่องใชจําเปน ในการมีชวี ิตประจําวัน การกระทํากิจกรรมการปฏิบัติงานประจํา
ชีวิตประจําวันในการพึ่งพาตนเองของสมาชิก เชน การรวมกลุมกันสั่งซื้อขาวสารมาเพื่อบริโภค
แตการสั่งซื้อแบบกลุมหลาย ๆ คน จนสามารถลดคาขนสง คาเดินทางของสมาชิกลงได แตมี
ขอเสียตรงที่ผูซื้อไมสามารถจะเลือกซื้อสินคาอื่น ๆ ที่จําเปนได
ปจจัยนําออก (Output) เปนการบงชี้ถึงคนจนจดทะเบียนที่เปนสมาชิกสหกรณ สมาชิก
กลุมเกษตรกร และสามาชิกกลุมองคกรประชาชนอื่น ๆ ไดเห็นกิจกรรมการซื้อขาวสารในราคา
ต่ํา และมีคาใชจายนอยเปนจริง และสะทอนไปถึงการแกปญหารูปอื่น ๆ ในแนวทางการสราง
เครือขายแบบเดียวกัน
4.เครือขายกลุมอาชีพ
ซึ่งถือวาเปนเครือขายที่สําคัญมากที่สุด สําหรับจังหวัดกาญจนบุรีมีเครือขายเปนกลุม
OTOP ตาง ๆ กระจายทั่วทุกตําบล และอําเภอ โดยมีการสังเคราะห ดังนี้
ปจจัยนําเขา (input) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู โดยใหคนจนจดทะเบียนที่เปน
สมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรกร และสมาชิกกลุมตาง ๆ ไดมาปรึกษาหารือและสอบถามปญหา
ตอกัน โดยมีทีมวิจัยไดเขารวมกระตุนใหเกิดการนําเสนอปญหา ความคิดเห็นในการแกปญหา
กระบวนการ (Process) การจัดเวทีเพื่อแกไขปญหาคนจนจดทะเบียนใหมีรายได
เพิ่มขึ้น ไมเปนบุคคลวางงาน การนําเสนอสภาพแวดลอมรอบ ๆ หมูบานที่สมาชิกกลุมอาชีพ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มี และนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด โดยภาพรวมคนจน
จดทะเบียนเหลานี้สามารถดําเนินงานตาง ๆ ได โดยครั้งแรกใหแนะนํารูจักกันกอน และคอย ๆ
ใหแตละกลุมนําเสนอปญหาที่ตนเองคนพบในกลุมอาชีพตาง ๆ ทั้งที่มีมาตรฐานไดรับดาวจาก
สํานักงานจั งหวัดตั้งแต ดาวเดียวจนถึงหาดาว ในตัว ผลิตภัณ ฑห รือสินคาตาง ๆ ไดแก นก
ประดิษฐ ไกพื้นเมือง ผาทอมือ กลองทําดวยไมไผ ชาใบหมอน มะมวงแชอิ่ม ฯลฯ มีผลิตภัณฑ
มากมายที่คนจนจดทะเบียนสามารถเขามารวมกิจกรรมได การประชุมครั้งที่สองและสามใหแต
ละคนไดเขาไปในกลุมที่ตนเองอยากจะทํา โดยใหรวมกันฝกเปนอาชีพเสริมรายได ในการจัด
เวทีครั้งที่สีหรือหาก็จะเนนวิธีแกปญหากับกลุม และเครือขายโดยเฉพาะมาตรฐานสินคา และ
คุณภาพ ระดับราคา การจัดหาตลาด การทําบัญชีรายได บัญชีสินคาของกลุม การฝกบุตรหลาน
สมาชิกสหกรณใหเปนพนักงานขาย
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ปจจัยนําออก (Output) ตามกรอบการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือกันและกัน
ทําใหคนจนจดทะเบียนเห็นความสําคัญของการรวมมือกันระหวางกลุมอาชีพที่คลายคลึงกัน มี
อาชีพแบบเดียวกัน เชน กลุมผลิต-ไขเค็ม ใกลเคียงกับกลุมผลิตขาวปลอดสารพิษ ความรวมมือ
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ การนําไปจําหนายในรานคาจําหนายของเอกชนตามระยะ
ทางเขาจั ง หวั ด การนํ าสิ น ค า ไปขายในงานแสดงสิน ค า ของกรุ ง เทพมหานคร และจั ง หวั ด
ใกลเคียงโดยเฉพาะ เครื่องเบญจรงค กลุมทาคอ อําเภอทามวง จําหนายไปยังตลาดตางประเทศ
เปนตน
5.เครือขายปุย
การดําเนินงานของคนจนจดทะเบียนเกี่ยวกับเครือขายปุย โดยเฉพาะการจัดเวที
ชาวบาน ประกอบดวย กลุมสมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมเกษตรอินทรีย ไดดาํ เนินการ
จัดซื้อจัดหาปุย เคมีและวัสดุสําหรับผลิตปุยอินทรียใ นกลุม
ปจจัยนําเขา (input) คนจนจดทะเบียน สมาชิกสหกรณ สมาชิกกลุมเกษตรกร และ
สมาชิกกลุมองคกรตาง ๆ ที่เขามารวมจัดเวทีชาวบาน เพือ่ ใหเกิดเครือขายคุณคาฝกอบรมการ
ทําการเกษตรการใชปุย การรวมกลุมเพื่อสัง่ ซื้อปุยตามความตองการ แตมีเปาหมาย คือ การลด
การใชปุยเคมีลงใหไดในแตละครัวเรือน
กระบวนการ (Process) เปนการดําเนินงานจัดเวทีชาวบานในแตละกลุม ยอยของการ
ปลูกพืชไร ทํานา และการใชปุยในสวนผลไม เพื่อใหเกิดการกระจายเครือขายไปยังกลุมตาง ๆ
การดําเนินงานจัดประชุมแตละครั้ง คนจนจดทะเบียนในกลุมของสมาชิกสหกรณ กลุม
เกษตรกร ไดรวมกันสั่งซื้อปุย เคมีผานสหกรณการเกษตรในระดับอําเภอ เชน สหกรณผูใช
น้ําทามวงรวมใจสามัคคี กับสหกรณผูใชนา้ํ ทามวงแผนดินทอง มีการสั่งซื้อปุยอินทรียระหวาง
กัน นอกจากนัน้ กลุมเกษตรกรบานดงยาง ก็จําหนายปุยอินทรียใหกับสหกรณการเกษตรทามวง
และสหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด
จากการสังเกตเบื้องตน พบวา คนจนจดทะเบียนก็ไมแตกตางจากสมาชิกกลุมอื่น ๆ ใน
การทําการเกษตรที่นิยมใชปยุ เคมีจํานวนมาก ๆ และหวังผลผลิตขาวโพด ขาว พืชผัก ใหมาก
ยิ่งขึ้น แตเมื่อมารวมกลุมกันก็จะสามารถดําเนินการไดตามความตองการของตนเองและกลุมใน
เรื่องการลดปริมาณการใชปยุ เคมี การดูแลแปลงพืชผักตนเอง
ปจจัยนําออก (Output) ผลที่เกิดขึ้นทั้งคนจนจดทะเบียนและไมจดทะเบียน ก็พยายาม
จะปรับตนเองใหเขามาสูเครือขาย มีผูนํากลุมที่คอยประสานกับสหกรณการเกษตรอยางชัดเจน
เชน สหกรณการเกษตรเมือง ก็สั่งซื้อปุยจากสหกรณการเกษตรพนมทวนไปใหกลุมตาง ๆ ที่มี
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สมาชิกเปนคนจนจดทะเบียน สหกรณเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. ก็ไปดําเนินการจัดหาปุยมา
ใหกับสหกรณการเกษตรในอําเภอ และกลุมเกษตรกร เปนตน การกระจายปุย อินทรียรวมไป
ดวยเปนการทดแทนลดการใชปุยเคมีลง
6.เครือขายผูจดั การและพนักงานสหกรณการเกษตร
การเปนเครือขายผูจัดการและพนักงานสหกรณ ไมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการจด
ทะเบียนคนจน แตเครือขายผูจัดการเปนเครือขายตําแหนงทางสหกรณ และสงผลใหธุรกิจของ
สหกรณเคลื่อนไหวเปนเครือขาย เชน ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการขายเมล็ดพันธุ ธุรกิจการจําหนาย
ปุย ขาวสารและวัสดุอุปกรณการเกษตรตาง ๆ จนในที่สุดความเปนปกแผนของระบบเครือขาย
อื่น ๆ ก็เขมแข็ง
ความคิดเห็นตอคนจนจดทะเบียนจากชมรมผูจัดการสหกรณ เห็นวา การจดทะเบียน
คนจนไมไดจดทะเบียนเพื่อตองการใหรัฐไดแกปญหาไดจริง และบางคนไมไดเปนคนจนจริง
ๆ แตมีความขาดแคลนในเรือ่ งตาง ๆ เชน ที่ดินทํากิน การทําการเกษตรลมเหลว มีหนี้สินนอก
ระบบจํานวนมาก แตถาตองการแกไขปญหาเกษตรกรจริง ก็คือการทําใหเกิดผล เชน สมาชิก
สหกรณมีความเปนอยูดีขนึ้
ปจจัยนําเขา (input) ไดแก พนักงาน ผูจดั การสหกรณในสหกรณตาง ๆ ความรูทาง
ธุรกิจ ความสัมพันธุใกลชิด ความไวเนื้อเชือ่ ใจ การสุจริตตอกัน
กระบวนการ (Process) เมื่อมีการจัดเวทีชาวบานใหผูจดั การและพนักงานสหกรณ
แสดงวิสัยทัศนของตนเอง ก็จะเกิดความคิดแนวทางสรางเครือขายไดหลายแนวทาง ซึ่งเปน
กรอบแนวคิดใหเครือขายอืน่ ๆ ดวย เชน เครือขายขาวสาร วัสดุสํานักงาน ปุย เกษตรอินทรีย
และ OTOP แพรกระจายออกไปโดยเร็ว ตามตัวผูนํากลุมที่มารวมจัดเวทีกับผูจัดการ และ
พนักงานของสหกรณ
ปจจัยนําออก (Output) เปนการสรางแรงกระตุนภายในใหผูจัดการและพนักงาน
สหกรณมารวมแกปญหาคนจนจดทะเบียนแทนภาครัฐ การชวยหาตลาด ดูงาน สรางจิตสํานึก
ใหประหยัด การชวยหาตลาดสินคา จนทําใหคนจนจดทะเบียนหลายรายเห็นคุณคาของ
พนักงานสหกรณ บางคนก็มาสมัครเปนสหกรณ พรอมกับการขอกูเงินและฝากเงิน
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7.เครือขายวัสดุสํานักงาน
การสรางเครือขายการรวมซื้อวัสดุสํานักงานของสหกรณไมไดเกี่ยวของกับคนจนจด
ทะเบี ย น เนื่ อ งจากกิ จ กรรมเป น การรวมกั น ซื้ อ เครื่ อ งเขี ย น แบบพิ ม พ จ ากชุ ม นุ ม สหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย เพื่อมาบริการจําหนายใหกับสหกรณตาง ๆ โดยมีชุมนุมสหกรณ
จังหวัดกาญจนบุรีเปนแมขาย

5.3 ผลการจัดเครือขายคุณคา
การดําเนินการจัดเครือขายขบวนการสหกรณใหพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยทีมวิจยั
จากกรมสงเสริมสหกรณ และสถาบันวิชาการสหกรณ ไดเขารวมโครงการโดยใช
กระบวนการวิจัยแบบมีสว นรวม คือ ใหผนู ําสหกรณ ผูน ํากลุมเกษตรกร กลุมสตรีสหกรณ กลุม
OTOP กลุมกองทุนหมูบาน กลุมสัจจะออมทรัพย และกลุมอาชีพตาง ๆ รวมประชุมและ
วางแผนในการคนหาความจริง ขอเท็จจริงที่เปนอยูในปจจุบัน แนวทางแกปญหาของกลุม และ
แนวทางการใหความชวยเหลือของรัฐ โดยการรวมกันเปนเครือขาย ตามกิจกรรมของกลุมที่มี
อยูเดิมในจังหวัดกาญจนบุรี เครือขายกิจกรรมที่สามารถดําเนินการเปนเครือขายระดับจังหวัด
ได มีดังนี้
1. เครือขายเกษตรอินทรีย ในจังหวัดกาญจนบุรี เครือขายเกษตรอินทรียมีมากอน และ
ทีมวิจยั เขารวมประชุมผลักดัน เพื่อใหเกิดเครือขาย โดยมีจุดแข็ง จุดออน ดังนี้
จุดแข็ง เครือขายเกษตรอินทรียมีผูนําเปนกลุมเกษตรกร และกระจายเต็มพื้นที่
จังหวัด มีกจิ กรรมในการจัดหาปุยอินทรีย หรือผลิตภัณฑใชเอง หรือจําหนายไปยังกลุมอื่น ๆ
และดําเนินงานเปนกลุมยอย ๆ ทําใหกลุมมีกิจกรรมตอเนื่อง และสงผลใหเครือขายมีกิจกรรม
การผลิตสินคาพืชปลอดสารพิษออกจําหนายอยางตอเนื่องเชนกัน
จุดออน กลุมเกษตรอินทรียม ีการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อนําไปใชผลิตพืชที่ปลอด
สารพิษอยางแพรหลาย ทําใหวัตถุดิบราคาสูง สงผลกระทบใหเครือขายมีกิจกรรมการผลิตปุย
นอยลง และจากกลุมที่เคยผลิตจําหนาย กลายเปนกลุมทีต่ องไปซื้อหาปุยอินทรียสําเร็จรูปมาใช
กลายเปนเครือขายขายรวมซือ้ ปุยอินทรีย
ความยั่งยืนของเครือขาย มีความยั่งยืนเนื่องจากพืชที่ผลิตจากปุยอินทรีย ยังมี
ความตองการขยายตลาดในระดับสูง จึงสงผลใหการเคลื่อนไหวของเครือขายมีสูงเชนกัน
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2. เครือขายการเงิน แนวโนมเครือขายการเงินจะมีการขยายไปยังสหกรณและกลุมอื่น
ๆ มีมากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนที่มารวมประชุม มีการวางแผน เพื่อเผยแพรความรูไปยังกลุมของ
ตนในการทําธุรกิจดานเงินฝาก เงินกู และการออมโดยมีจุดแข็ง คือ
จุดแข็ง การเผยแพรความรูสวนใหญเนนเรือ่ งการออมของกลุมมากอน และ
ใหกลุมไปรณรงคใหสมาชิกในกลุมของตน เพื่อนํามาฝากไวกับสหกรณการเกษตรระดับอําเภอ
หรือสหกรณอนื่ ๆ ที่กลุมไววางใจ เชื่อถือ และสหกรณจะนําเงินไปฝากหรือใหกูขามไปยัง
สหกรณอื่น ๆ จึงทําใหทั้งผูกหู รือผูฝากจะไดรับผลประโยชนดวยกัน ผูกกู ็ไดรับเงินกูในอัตรา
ดอกเบี้ยถูก ผูฝากก็ไดรับดอกเบี้ยจากเงินรับฝาก
จุดออน ไมสามารถหาสหกรณหรือหนวยงานเปนหลักประกัน หรือเผยแพร
ความรูเรื่องการเงินใหกับผูนาํ หรือสมาชิกเครือขายการเงินไดตลอดเวลา และผูนําในดาน
การเงินสรางยาก เพื่อบุคคลนั้นมีความชํานาญการเงินในชุมชน ตองเปนบุคคลที่สนใจเรื่อง
การเงินและการคลังในพื้นที่ และตองมีความรูเรื่องเงินมาพอสมควร
อยางไรก็ตาม ความยั่งยืนของเครือขายการเงินจะยั่งยืนอยูก ับผลประโยชนที่
แตละฝายจะไดรับควบคูไปกับความเชื่อถือตอกัน ถาการทําธุรกิจการเงินแตละคูคลองตัวไมผิด
สัญญา ความเชื่อถือตอกันก็ยิ่งสูงขึ้น ทําใหบทบาทผูนําแตละกลุมสหกรณยิ่งสูงขึ้นนาเชื่อถือ
มากขึ้น
3. เครือขายขาวสาร เปนการสรางเครือขายในระดับอําเภอขึ้นมากอนจากสหกรณ
พัฒนาชนบททุงสมอ จํากัด ที่มีโรงสีเปนของตนเอง และไดสีขาวจากสมาชิกเพื่อจําหนาย แต
จากการดําเนินการสีขาวมีผลกําไรเล็กนอย แตสมาชิกไดรบั ราคาขาวเปลือกสูงกวาทองตลาด
และสมาชิกมาซื้อขาวสารไปบริโภคไดสะดวก
ลักษณะการเปนเครือขายที่สําคัญ คือ ผูนํากลุมอาชีพ กลุมสหกรณ และประชาชน
ทั่วไปซื้อขาวสารจากสหกรณบริโภคและไปจําหนาย จากการประชุมเครือขายแตละครั้งพบวา
ผูนําไดรวบรวมตัวเลขการสั่งซื้อขาวสาร ของแตละสหกรณและกลุมอาชีพที่ตนเองเปนผูนํา
และราคาขาวสารคอนขางสูง เมื่อสั่งซื้อจากแหลงภายนอกจังหวัดการรวมกันสั่งซื้อขาวสารเริ่ม
ขยายเพิ่มมากขึ้น และมีสินคาอื่น ๆ รวมอยูดวย
จุดแข็งของเครือขายขาวสาร คือ เปนสินคาที่ทุกคนมีความจําเปนตองซื้อหามา
บริโภค และเครือขายมีโรงสีนํารองของสหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ และสามารถรับซื้อขาว
จากสมาชิกได กําลังการสีวันละ 20 เกวียน
จุดออน ตลาดขาวสารมีความตองการของผูบริโภคหลากหลาย รสนิยมของ
ผูบริโภคอาจจะเปลี่ยนไดตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องราคาขาวสารหากมีแนวโนมลดลงหรือ

การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

94

สูงขึ้น จะทําใหการทํางานของเครือขายเกิดความไมมนั่ คง เพราะกิจกรรมสวนใหญเปนการซื้อ
- ขายขาวสารระหวางสหกรณกับกลุมตาง ๆ และระหวางสหกรณดว ยกัน
4.เครือขายกลุมอาชีพ เปนเครือขายขนาดใหญรองจากกลุมเกษตรอินทรีย ลักษณะการ
รวมตัวของเครือขายกลุมอาชีพ เปนเหมือนสรางแผนปฏิบัติการตลาด เพื่อจะนําสินคาประจํา
จังหวัดของกาญจนบุรีออกไปสูตางจังหวัดใหผูซื้อในตางจังหวัดไดเห็นสินคาที่ไดมาตรฐาน
เปนรูปธรรมจนสามารถสรางรายไดเปนอาชีพของกลุม
การปฏิบัติสรางเครือขาย โดยใหผูนาํ กลุมมานําเสนอวิธกี ารผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ
และการทําตลาด จนเกิดเปนเครือขายรวมกันทั้งจังหวัด โดยมีพัฒนาชุมชนจังหวัดเปน
ศูนยกลางขอมูลการตลาด และการจําหนายผลิตภัณฑ สํานักงานสหกรณจังหวัด เปนหนวยงาน
เสริมใหการสนับสนุนการจัดหาตลาดที่เกีย่ วของกับกลุมสหกรณ
จุดแข็ง เครือขายกลุมอาชีพมีสินคามากมาย กระจายจนเต็มพื้นที่ มีทั้งกลุมที่
สังกัดหนวยงาน และกลุมที่ไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐ ผูนํากลุมมีความขยันในการเรงรัดการ
หาตลาด และการกระจายสินคา การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ผูนําสวนใหญมีความสามารถใน
การผลิตสินคาดวย และสามารถนําสินคาไปจําหนายไดดว ย
จุดออน เครือขายกลุมอาชีพเปนเครือขายขนาดใหญ การรวบรวมสินคาแตละ
ครั้งทําไดยากที่จะใหไดสินคาระดับมาตรฐาน แตก็มีหนวยงานราชการที่คอยใหความสําคัญใน
การคัดเลือก โครงการคัดเลือกเปนบางชวงที่มีการประกวดเกิดขึน้ และผูนําที่ออกไปจําหนาย
สินคาก็พยายามผลักดันแตสนิ คาตนเอง ถาสินคานั้นเปนสินคาชนิดเดียวกันกับผูที่นํา
สินคาออกไปจําหนวย จึงทําใหกลุมอื่น ๆ เหมือนเปนคูแ ขงขัน
5. เครือขายปุย เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเกษตรกรมีอาชีพทําไรกันเปนสวนใหญ พืช
สําคัญ ไดแก ขาวโพด ออย ขาว และพืชไรอื่น ๆ ผสมผสานกับพืชสวนครัว เชน หอมหัวใหญ
ปริมาณการใชปุยเคมี และปุย อินทรียปละ 3000 – 4000 ตัน โดยเฉพาะในปใดที่พืชไรมีราคาสูง
เกษตรกรจะปลูกกันหลายรอบ การดําเนินงานเครือขายโดยใหผูนํากลุม สหกรณ กรรมการ
สหกรณ และกลุมเกษตรกรตาง ๆ มาตกลงกันในการซื้อปุย แตสวนใหญแลวยังตองการซื้อขาย
กับคูคาเกา โดยใชสหกรณการเกษตรพนมทวน จํากัด กับ สหกรณการเกษตรลูกคา ธ.ก.ส. ชวย
จัดหาปุย มาจําหนายใหสหกรณอื่น ๆ
จุดแข็ง กิจกรรมเครือขายเรื่องปุยเปนสินคาจําเปนของเกษตรกร จึงทําให
ความตองการของเกษตรกรมีตลอดเวลา ทําใหเครือขายปุย มีการติดตอกันตลอดเวลา
นอกจากนั้นในจังหวัดกาญจนบุรีมีเครือขายชมรมผูจัดการและพนักงานสหกรณทเี่ ชือ่ ม
สัมพันธกันอยูก ับขาราชการและชมรมผูจดั การในตางจังหวัด จึงมีความคลองตัวในการ
ประสานเครือขายปุยกับพอคาไดตลอดเวลา
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จุดออน เครือขายปุยมีกจิ กรรมเฉพาะเวลาที่มีการสั่งซื้อปุยเทานัน้ ถาราคาสินคาเกษตร
ตกต่ําก็จะทําใหการซื้อขายปุย ที่เปนเงินเชื่อระหวางสหกรณกับสมาชิกคางชําระมากขึน้ สงผล
ใหการเก็บเงินมาซื้อปุยในปตอไปก็ชา และหาเงินมาเปนทุนยากขึน้ เครือขายปุยก็ไมมีกิจกรรม
การซื้อปุยที่เร็วได
ความยั่งยืน ปจจัยที่ทําใหเกิดความยั่งยืน คือ กิจกรรมการซื้อ – ขายปุย ระหวาง
เครือขายกับกลุมยอย หรือสหกรณการเกษตรระดับอําเภอดวยกัน จึงสงตอกิจกรรมกันระหวาง
คนในชนบทกับสหกรณการเกษตร กลุมและสหกรณอื่น ๆ ภายในจังหวัด
6. เครือขายพนักงานสหกรณ เปนเครือขายวิชาการที่มีบุคลากรหลายคนสะสม
ประสบการณมาหลายป ไมวาพนักงานสินเชื่อ บัญชี การเงิน การตลาดหรือผูจัดการ ที่พยายาม
ถายทอดใหแกกันภายในสหกรณ แตการปฏิบัติเพื่อใหเกิดเครือขาย โดยการประชุมรวมกัน
ระหวางสหกรณตาง ๆ ในชวงวันหยุดหรือชวงเย็นของวันทํางาน การเรียนรูของพนักงานจาก
ประสบการณของตนเองหรือของเพื่อน ๆ ทําใหเกิดการแขงขันในการทํางานและรักองคกร
สหกรณของตนเองมากขึ้น
จุดแข็งของเครือขายพนักงาน เปนเครือขายกึ่งนักวิชาการ โดยการนําประสบการณ
ปญหาหรือผลสําเร็จของแตละสหกรณมาพูดคุยกัน ถือไดวา เปนเครือขายอยางหนึ่ง การมา
พูดคุยกันใครจะมาก็ได หรือไมมาก็ได ไมเปนการบังคับ จะนําปญหาหรือนําเรื่องมาเลา นํา
สินคามาใหชวยจําหนาย คุยเรื่องการเงิน เหตุการณบานเมือง ไดตลอด เปนชมรมเปด
ขาราชการจะมาพูดคุยแนะนําก็ไดเปนเหมือนสภากาแฟของพนักงานสหกรณ
จุดออน ของเครือขายผูจัดการหรือพนักงานสหกรณถาตําแหนงเปนผูจดั การมารวม
ประชุมก็จะมีน้ําหนักในการพูดเจรจา หรือการตัดสินใจ แตถาเปนพนักงานระดับลางก็จะ
เสียเปรียบในการตัดสินใจ และพนักงานสหกรณบางคน อาจจะมีขอจํากัดในเรื่องของการ
เดินทาง เนื่องจากบานพักอยูห างไกล ไมสะดวกในการเดินทางมารวม จึงทําใหเครือขายมี
ผูเขารวมนอย นอกจากนั้นการเรียนรูการบรรยายเปนวิชาการยังไมมกี ารปฏิบัติ หากหนวย
ราชการจะจัดหลักสูตรขึ้นทุกจังหวัดใหมกี ารเรียนหรือสอนรวมกันในแตละวิชา ก็จะทําใหเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและเครือขายไดมากขึ้น
ความยั่งยืนของเครือขายเกิดจากผูจัดการหรือเจาหนาที่สหกรณในฝายตาง ๆ ไดติดตอ
เรื่องธุรกิจการคาดวยกัน มีการพบปะสังสรรคตอกัน นําปญหาจากสหกรณมาชวยกันคิด
ชวยกันแกไข จึงทําใหความเปนเครือขายมีความยั่งยืน
7. เครือขายวัสดุ ขบวนการสหกรณมกี ารทําธุรกิจรวมซื้อ หรือรวมขายกันอยูก อนแลว
แตหลังจากทีมวิจยั เขาไป สหกรณไดมีการรวมกันซื้อ – ขายมากขึ้น วัสดุสํานักงานที่สหกรณ
ซื้อมากที่สุด ไดแก เครื่องเขียนและสิ่งพิมพ โดยสั่งซื้อจากชุมนุมสหกรณการเกษตรกาญจนบุรี
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วัสดุสํานักงาน ปุย ขาวสาร เมล็ดพันธุ และผาทอมือ ซึ่งสหกรณไดติดตอสัมพันธกับสหกรณ
แตละสหกรณอยูกอนแลว และในการติดตอระหวางกันนัน้ สหกรณจะสัง่ ซื้อวัสดุอุปกรณ
สํานักงานดวย นอกจากพืชผักที่สหกรณจะทํากับสมาชิก แตระหวางสหกรณกับสหกรณ และ
สหกรณกับชุมชน เมื่อมาประชุมจัดทําแผนเครือขายดวยกัน ก็เกิดแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารใน
ที่สุดก็เกิดกิจกรรมเพิ่มมาก เชน เครือขายเมล็ดพันธุ เหตุผลที่เกิดเครือขายเมล็ดพันธุข าวขึ้นมา
เนื่องจากการประชุมเครือขายผูจัดการ และสหกรณการเกษตรทามวง เห็นวา ราคาเมล็ดพันธุ
ขาวราคายิ่งสูงขึ้น จึงไดทดลองปลูกและเก็บเกี่ยวเปนเมล็ดพันธุขาว ทดลองใชและไดคุณภาพ
พอกันกับซื้อเมล็ดพันธุจากบริษัท สหกรณจึงจัดทําเปนแปลงเมล็ดพันธุ แลวเชิญชวนให
สมาชิกมาเขารวมโครงการ และรวมกับผูนํากลุมสหกรณในเขตอําเภอทามวง ที่มีแหลงน้ํา
คลองชลประทานอุดมสมบูรณ สมาชิกทีม่ าเขารวมโครงการผลิตเมล็ดพันธุไดราคาขาวเปลือก
สูงกวาเทาตัว และกระจายไปยังสหกรณการเกษตร สุวรรณภูมิ พนมทวน ทามะกา และ
สหกรณการเกษตรเมือง สั่งซื้อปละหลายตัน จนสหกรณการเกษตรทามวงผลิตไมพอจําหนาย
จุดแข็ง เครือขายวัสดุสํานักงานของสหกรณเห็นวา จะชวยใหพนักงานตาง
ทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประโยชนจะตกแกพนักงานกอนจะตกถึงสหกรณ ผูนํา
สหกรณใหความสนใจและผลักดันสูการรวมมือกันทั้งจังหวัด
จุดออน ตลาดเรื่องวัสดุสํานักงาน ราคาเพิ่มขึ้นในการสั่งซื้อแตละครั้ง แบบ
พิมพตาง ๆ สวนใหญของชุมนุมสหกรณจงั หวัดสั่งซื้อจากชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย สวนการบริหารองคกรสหกรณแนวโนมจะใชวัสดุสํานักงานนอยลง
ความยั่งยืนของเครือขายจะจับคูซื้อขายกันระหวางชุมนุมสหกรณกาญจนบุรี
กับสหกรณสมาชิก ถือวา ชุมนุมเปนแมขา ย และกิจกรรมการรวมกันซื้อยั่งยืนถาวร เพราะ
ชุมนุมสหกรณกาญจนบุรีซื้อจากชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย เปนชุมนุม
ระดับชาติไดราคาสินคาถูกกวาทองตลาด จึงทําใหสหกรณอื่น ๆ ไมซื้อโดยตรง การเกิด
เครือขายวัสดุสํานักงาน ที่สหกรณตา ง ๆ ไดรวมมือชุมนุมสหกรณถอื วาเปนอํานาจตอรองอยาง
หนึ่งในขบวนการสหกรณที่เห็นเปนรูปธรรม ทีมวิจัยทุกคนพยายามชี้ใหประชาชน ผูจ ัดการ
และเจาหนาทีส่ หกรณไดเห็น และเรียนรูในสิ่งที่เกิดขึ้นแลวนําไปปฏิบัติ

ขอเสนอแนะกิจกรรมพื้นที่
ในการจัดทําเครือขายขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยสรุปแลวมี
เครือขายกิจกรรมเกิดขึ้นจํานวน 7 เครือขาย คือ เครือขายเกษตรอินทรีย การเงิน ขาวสาร กลุม
อาชีพ ปุย พนักงานสหกรณ และวัสดุสํานักงานของสหกรณ การทําวิจัยแบบมีสว นรวมในครั้ง
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นี้มีขอบกพรองที่ควรนําไปไขในภาพรวมหลายดาน และที่สําคัญของประเด็นนักวิจยั พื้นที่ตอ
คําถามเรื่อง “เปาหมายของเครือขาย” สุดทายจะมีเครือขายหรือไม และการดําเนินงานวิจยั ครั้ง
นี้จึงกลายเปนขอบกพรองอยางใหญหลวง เรื่อง “การทําความเขาใจระหวางนักวิจัยดวยกัน
เรื่องความหมายคําจํากัดของเครือขาย” ที่แทแลว คืออะไร
สําหรับจังหวัดกาญจนบุรีมกี ลุมอาชีพ กลุม OTOP จํานวนมากขึน้ ทะเบียนไวกับ
พัฒนาชุมชนจังหวัด จะใชจังหวัดเปนเครือขาย ถือวาเปนเครือขาย ดวยระบบหรือหนวย
ราชการการเปนเครือขายจึงเกิดขึ้นเพราะภาครัฐ โดยพิจารณาได ดังนี้
1. ลักษณะการรวมกลุม ผูนําที่มากันสวนใหญ เนื่องจากไดรับเชิญทั้งทางจดหมาย
ราชการ และทางโทรศัพท ที่ตองการใหกลุมตาง ๆ มารวมกัน ฉะนั้น ถาทางราชการไมนดั มา
หรืออํานวยความสะดวกในการเดินทางประชาชนก็จะมาไมได ในเครือขายเหลานี้ ไดแก
เครือขายกลุมอาชีพ กลุม OTOP เครือขายเกษตรอินทรีย ซึ่งกลุมเปนเพียงผูผลิต เครือขาย คือ
การรวมกลุมยอยหลาย ๆ กลุม เขามาเปนศูนยกลางเดียวกัน คือ พัฒนาชุมชนจังหวัด หรือเกษตร
จังหวัด หรือพัฒนาที่ดินจังหวัด การกระตุน ใหเกิดการรวมกลุมเปนเครือขาย จึงไมใชเกิดจาก
สิ่งเราภายในใหผูนําเหลานัน้ เดินทางมาพบกัน ในทางกลับกันมองในมุมของตัวผูนําหลายคน
เห็นวา เครือขายกลุมอาชีพ ไมจําเปนตองเดินทางมาพบกันโดยเฉพาะผูนํา เพราะกิจกรรมเปน
เพียงการจัดหาสินคาที่มีคุณภาพแลวรวบรวมกันไปจําหนาย ผูนําจึงติดตอกันทางโทรศัพทก็
เปนการเพียงพอ ซึ่งแตกตางจากเครือขายอื่น ๆ ไดแก เครือขายพนักงานสหกรณทก่ี ารพบปะ
กัน เพื่อใหเกิดการซื้อขายกัน รับฝากเงินกัน และสั่งซื้อวัสดุสํานักงานดวยกัน แรงกระตุนให
ผูจัดการหรือพนักงานที่ไดรบั มอบหมายใหมาพบกันเปนแรงกระตุนภายในที่อยากจะมาพบกัน
และอยากจะระบายออกมา การดําเนินงานเครือขายทั้งหมดจึงมุงมาที่เครือขายผูจัดการ หรือ
ชมรมผูจัดการและพนักงานสหกรณ
2. ลักษณะของทุน องคกรทุกองคกรสวนใหญแลวตองมีทุนของตนเอง เชน สหกรณ
กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ และกลุมสตรีสหกรณ แตเครือขายที่เกิดขึน้ ไมมีเงินทุนกลางเปนของ
ตนเองที่จะไวบริการ จึงจําเปนตองหาทุนมาเปนกองกลางไวใช ในการทํางานใหเกิดประโยชน
หรืออาจจะมี แตจะเปนเงินของหนวยราชการ เปนงบประมาณคาใชสอย สําหรับการ
ประสานงานระหวางกลุมเครือขายตาง ๆ ภายในจังหวัด จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองหาทุนไว
ดําเนินงาน
3. ความเปนผูน ํา ทุกกลุมที่มารวมแสดงความคิดเห็น แมวาจะเปนคนเดียวกันในหลาย
เครือขาย ก็พยายามแสดงบทบาทในการเปนแกนนําใหเกิดเครือขาย ในขณะเดียวกันเมื่อมอง
เปาหมายของงานวิจยั เพื่อแกปญหาคนจนที่จดทะเบียน ผูนําหลายคนไดจดทะเบียนคนจนแต
ไมไดชว ยเรื่องรายไดใหสูงขึ้นได นอกจากผูนําตองทํางานหนักขึ้น เพื่อใหหลุดพนความยากจน
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ในสวนของคนจนจดทะเบียนอื่น ๆ ผูนําไมไดชักชวนใหมารวมกลุม เพราะไมไดติดตอทํา
กิจกรรม แตถา คนจนเหลานัน้ ไดอยูใ นกลุม เชน กลุมสตรีสหกรณ เมื่อกลุมดูแล ก็จะมีงานทํา มี
รายไดเขาครอบครัว จึงเปนทางหนึ่งที่แกปญหาคนจนลงได นอกจากนั้นแลวผูน ํายังตอง
เสียสละหลายอยาง เพื่อใหกลุมและเครือขายทํางานในชวงตอไปได บทบาทผูนําจึงเปนปจจัย
หลักในการสรางเครือขายใหถาวรในงานวิจัยนี้
4. การบริหารจัดการ ยังมีหลายฝายคิดวา ธุรกิจสหกรณเปนธุรกิจขนาดเล็ก ไมสามารถ
เติบโตไดทางธุรกิจใหขยายเปนสาขายอย ๆ ของตน เชน กรณีขาวสาร การจัดเครือขายขาวสาร
เห็นวา สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอ ที่มีโรงสี สีขาวเปลือกจากสมาชิกออกจําหนาย ก็จะทําให
สหกรณพัฒนาชนบททุงสมอขายขาวสารไดมากขึ้น เปนตัวแทนสมาชิกและเกษตรในพื้นที่ แต
ถาขายราคาสูงเพื่อใหไดกําไร สหกรณตัวแทนก็มกี ําไรดวย ก็ยิ่งทําใหผูบริโภครูสึกวา ราคา
ขาวสารสูงกวาทองตลาด ก็จะไมมาซื้อจากสหกรณ เครือขายจึงอยูทกี่ ารจัดการวา มีการคิดถึง
กําไรหรือไม และในกิจกรรมอื่น ๆ ก็เชนกัน ผูจัดการและประธานสหกรณตองมองถึงวิธีการ
จัดการ เพื่อใหเครือขายมีความยั่งยืน
5. คุณภาพสมาชิก สมาชิกสหกรณแบงกลุม ที่มีผลประโยชนโดยตรงตอการมีเครือขาย
ดังนั้น สมาชิกตองสนับสนุนใหมีเครือขาย สนับสนุนกิจกรรมเครือขาย เพราะถามีกิจกรรมแลว
สมาชิกไมรวมมือ ก็จะทําใหเครือขายออนแอ เชน กรณีขาวสาร ปุย หรือวัสดุสํานักงานที่
สหกรณชว ยกันจัดหาชวยกันซื้อ แตสมาชิกระดับลางไมมาซื้อตอจากสหกรณ ก็อาจจะทําให
สหกรณขาดทุน
ดังนั้น การรับรูปญหาจากสมาชิกสหกรณหรือกลุมตาง ๆ ในพื้นที่จะทําใหการ
แกปญหาในสหกรณและเครือขายทําไดตรงจุด แลวชวยกันวิเคราะหแบบไมเปนทางการใน
เรื่องเครือขายพนักงาน หรือชมรมผูจัดการสหกรณกเ็ ชนกันที่สะทอนถึงการชวยวิเคราะห
ปญหาแลว นํากลับไปตัดสินใจรวมกับกรรมการของแตละสหกรณ สุดทายผลก็คือ การพัฒนา
คุณภาพของ สมาชิกใหมีความรูความเขาใจในเรื่องเครือขาย
6. การเรียนรู ทีมวิจยั ไดเห็นการเรียนรูจากเครือขายตาง ๆ ใน 3 ระดับ คือ
6.1 ระดับจังหวัด จะเห็นวา ผูมาประชุมจะเรียนรูเฉพาะปญหาของตนทีจ่ ะ
นําไปแกในสหกรณของตน ตั้งแตเครือขายเกษตรอินทรีย ผูนํากลุมเกษตรกรจะพยายามผลิตปุย
อินทรีย และนําผลผลิตการเกษตรอินทรียอ อกไปจําหนายตามที่ตนตองการ
6.2 ระดับอําเภอ หลายกลุมเห็นวา การมาเปนเครือขายระดับอําเภอจะมีความ
สะดวกมากกวา เพราะมีความใกลชิดกัน เชน กลุมทอผาบานหนองขาว กลุมหัตถกรรมพระ
แทน ฯลฯ ตางก็เห็นวา ระดับอําเภอมีความคลองตัวในระดับที่สูงกวาระดับจังหวัดในการ
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ประสานบงาน การพบปะ หรือการประชุม การฝกอาชีพ การเรียนรูอยางไรก็ตามก็ขึ้นอยูกับวา
กลุมพื้นที่มีกิจกรรมอะไร
6.3 ระดับชุมชน การเรียนรูก จิ กรรมจริง ๆ แลวเกิดขึ้นในชุมชนเปนหลัก และ
แตละชุมชนก็จะนําเสนอกิจกรรมของตน แกไขปญหาของตนเอง ในการแกไขปญหาความ
ยากจนของผูจดทะเบียนก็เชนกัน จะสามารถฝกงานหารายไดภายในกลุม ไมวาจะเปนกลุม
เกษตรอินทรีย กลุมทอผา กลุมจําหนายเมล็ดพันธุ หากคนจนที่ตองการสรางรายไดกเ็ ขามารวม
กิจกรรมดังกลาว มาเรียนรู ก็จะสามารถหลุดพนจากความยากจนได ในแงของการมีงานทํา
เปนตน
โดยสรุป ขอเสนอแนะ เปนเพียงสวนหนึ่งของการคนพบในงานวิจัยฉบับนี้

แผนภูมิที่ 5.1 รวมเครือขายขบวนการสหกรณในจังหวัดกาญจนบุรี
เครือขาย
OTOP

เครือขาย
วัสดุ
เครือขาย
เกษตรอินทรีย

เครือขาย
กลุมสัจจะ

เครือขาย
กลุมอาชีพ
เครือขายผูจัดการ
สหกรณ

ชมรมผูจัดการสหกรณ
ผูนํากลุมตางๆ
หนวยงานราชการ

เครือขาย
ขาวสาร

เครือขายปุย
เครือขาย
การเงิน

เหตุผลสําคัญในการใหชมรมผูจัดการเปนเครือขายรวมของเครือขายทั้งหมด เพราะ
เหตุผลที่วา เมื่อทีมวิจัยถอนตัวแลว แตชมรมผูจัดการและพนักงานสหกรณยังอยูในพื้นที่ก็
สามารถทํางานเปนเครือขายคุณคาได

