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บทที่ 1
บทนํา
“โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี” เป็ นโครงการย่อย
ในชุดโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื ้นที่ 36 จังหวัด มีจุดประสงค์เพื่อเสริ มสร้ างเครื อข่าย
พันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และ สหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี เพื่อให้ เกิดการหนุนเสริ ม
การพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
“สหกรณ์” ในที่นี ้ประกอบด้ วย สหกรณ์ ท่ ีจดทะเบียน ได้ แก่ สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ ร้านค้ า สหกรณ์ บริ การ และ สหกรณ์ เครดิต
ยูเนียน และสหกรณ์ ภาคประชาชน ได้ แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่ม
เกษตรกร ธนาคารหมูบ่ ้ านตามแนวพระราชดําริ กลุม่ อาชีพ กลุม่ สตรี กองทุนหมูบ่ ้ าน ฯลฯ
กระบวนการวิจัยที่ใช้ ในโครงการนี ้ คือ การวิจัยเชิงปฏิบตั ิ ซึ่งมุ่งไปที่องค์ประกอบ
สําคัญ 3 ส่วน ส่วนแรก คือ การพัฒนาผู้นํากลุ่ม/องค์กรในลักษณะของการสร้ างคุณค่าสหกรณ์ให้
ตระหนักถึงการร่วมมือและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ตลอดจนการปรับกระบวนทัศน์และวิธีคดิ เชิง บูรณา
การให้ แก่ผ้ นู ํา เพื่อให้ มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการบริ หารจัดการองค์การ ส่วนที่สอง คือ การหนุน
เสริมให้ เกิดกระบวนการมีสว่ นร่ วมในการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ /องค์กรที่คํานึงถึง
ปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง และส่วนที่สาม คือ หนุนเสริ มการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรใน
ระหว่างกลุม่ /องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัด โดยมีกระบวนการดําเนินการดังนี ้
1) การร่วมประชุม เวทีสรุป/สังเคราะห์บทเรี ยนจากชุดโครงการวิจยั 9 จังหวัด
2) การร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสําหรับทีมวิจยั /ผู้เกี่ยวข้ อง
3) การดําเนินการโครงการวิจยั
3.1) ศึกษาสถานการณ์ และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์ /กลุ่ม/องค์ ก ร
ประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี
3.2) ตรวจสอบข้ อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/องค์กรประชาชนในพื ้นที่
จังหวัดจันทบุรี
3.3) จัดเวทีสร้ างความเข้ าใจระหว่างผู้นํากลุ่ม/องค์กรเรื่ องการจัดทํ ากรอบ ทิศ
ทางการดําเนินงานขององค์กรและการเชื่อมโยงเครื อข่ายในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี
3.4) จัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ /องค์กรประชาชน
3.5) สนับสนุนการสร้ างพันธมิตร/การเชื่อมโยงเครื อข่ายในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี
4) ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ทีมประสานงานกลาง

1

สําหรั บกรอบระยะเวลาในการทํ างานในโครงการนี ้ คือ 1 ปี นับตังแต่
้ วันที่ 15
สิงหาคม 2548 เป็ นต้ นไป สําหรับรายงานฉบับนี ้เป็ นรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ มีเนื ้อหา
ประกอบด้ วย 6 บท บทที่ 1 เป็ นเนื ้อหาเกี่ยวกับสภาพทัว่ ไปของจังหวัดจันทบุรีและเครื อข่ายสหกรณ์/
องค์กรประชาชนที่มีอยู่ในพื ้นที่ บทที่ 2 กล่าวถึงสถานการณ์การขึ ้นทะเบียนคนจนในพื ้นที่ บทที่ 3 ให้
รายละเอี ย ดถึ ง กระบวนการการพัฒ นาเครื อ ข่า ยของโครงการวิ จัย ในพื น้ ที่ ส่ว นบทที่ 4 กล่า วถึ ง
เครื อข่ายที่พฒ
ั นาขึ ้นภายใต้ โครงการวิจยั และ ในบทที่ 5 พูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างเครื อข่ายกับการ
แก้ ไขปั ญหาความยากจน สุดท้ ายคือบทที่ 6 เป็ นบทสรุปถึงการทํางานทังหมดของโครงการวิ
้
จยั ในพื ้นที่
จังหวัดจันทบุรี
1.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดจันทบุรี
1.1.1 ที่ตงั ้ ลักษณะภูมิศาสตร์ และ การปกครอง
1) ที่ตงและอาณาเขต
ั้
จัง หวัด จัน ทบุรี ตัง้ อยู่ภ าคตะวัน ออกของประเทศไทย ห่ า งจากกรุ ง เทพมหานคร
ประมาณ 223 กิโลเมตร เขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้ เคียงดังนี ้ (ภาพที่ 1.1)
ด้ านเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ จังหวัดสระแก้ ว
จังหวัดตราด และ อ่าวไทย
ด้ านใต้
ติดต่อกับ
ด้ านตะวันออก ติดต่อกับ
จังหวัดตราด และ ประเทศกัมพูชา
ด้ านตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัด ระยอง และ อ่าวไทย
2) สภาพภูมิประเทศ
พื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี แบ่งลักษณะภูมิประเทศได้ เป็ น 3 ลักษณะ คือ ภูเขาสูงและเนิน
เขา ที่ราบสูงและที่รายเชิงเขา และ ที่ราบลุ่มนํ ้าและที่ราบริ มฝั่ งทะเล ในส่วนของที่ที่เป็ นภูเขาสูงและ
เนินเขาจะอยูท่ างด้ านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับจังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในเขตอําเภอ
แก่งหางแมวมีเขาชะมูล เขาชะอม และเขาลําปลายประแกด ซึ่งเป็ นต้ นกําเนิดของลํานํา้ สาขาของ
คลองโตนด ทางตอนเหนื อ และตะวัน ออกมี ทิ ว เขาจัน ทบุรี ป ระกอบด้ ว ย เขาสอยดาวเหนื อ เขา
ตะเคียนทอง เขาพระบาทพลวง เขาปล้ อง เขาสอยดาวใต้ ทิวเขาจันทบุรีทอดตัวจากเขตติดต่อจังหวัด
สระแก้ วลงมาทางตอนกลางของจังหวัด บรรจบกับเขาสามง่ามของทิ วเขาบรรทัด ทิ วเขาจันทบุรี
ครอบคลุมพื ้นที่ด้านตะวันออกของกิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ ตะวันตกของอําเภอสอยดาวและอําเภอโป่ ง
นํ ้าร้ อน ส่วนเขาสามง่ามอยู่ทางตอนใต้ ของอําเภอโป่ งนํ ้าร้ อน ตะวันออกของอําเภอนายายอามและ
ตอนเหนือของอําเภอขลุง ส่วนเนินเขามีกระจายอยูท่ วั่ ไปในทุกอําเภอ/กิ่งอําเภอ
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ภาพที่1.1 ที่ตงั ้ และอาณาเขตของจังหวัดจันทบุรี
ส่วนที่ เป็ นที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขา จะอยู่ทางด้ านตะวันออกของเขาสอยดาวจด
ชายแดนไทย – กัมพูชา ในพื ้นที่อําเภอสอยดาว อําเภอโป่ งนํ ้าร้ อน ด้ านใต้ ของเขาสามง่าม พื ้นที่
ตอนกลางอําเภอขลุง และตะวันออกของอําเภอมะขาม อีกบริ เวณหนึ่งระหว่างเขาสอยดาวกับเขาชมูล
ในพื ้นที่อําเภอแก่งหางแมว กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏและทางตอนเหนือของอําเภอท่าใหม่
สําหรับพื ้นที่ที่ราบลุ่มและที่ราบชายฝั่ งทะเลนันได้
้ แก่ (1) ที่ราบลุ่มนํ ้าคลองโตนด
ซึ่งอยู๋ริมฝั่ งคลองในเขตอําเภอแก่งหางแมว กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ อําเภอท่าใหม่ (2) ที่ราบลุ่มนํา้
จันทบุรีซงึ่ อยูใ่ นด้ านตะวันตกของอําเภอมะขาม อําเภอเมืองจันทบุรีและอําเภอแหลมสิงห์ (3) ที่ราบลุม่
นํ ้าพังราด ซึง่ อยู่ในพื ้นที่อําเภอนายายอาม (4) ที่ราบลุม่ นํ ้าเวฬุ เขตอําเภอขลุง ส่วนที่ราบชายฝั่ งทะเล
ได้ แก่ พื ้นที่ตอนใต้ ของอําเภอนายายอาม อําเภอท่าใหม่ อําเภอแหลมสิงห์และอําเภอขลุง
นอกจากภูมิประเทศใน 3 ลักษณะดังกล่าวแล้ ว จังหวัดจันทบุรียงั มีพื ้นที่ชายฝั่ งทะเล
ระยะทางยาวประมาณ 108 กิโลเมตร มีอ่าวและหาดทรายหลายแห่ง รวมถึงมีพื ้นที่ที่เป็ นเกาะอีก
หลายเกาะ ที่สําคัญได้ แก่
(1) เกาะนมสาว พื ้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร อยูต่ รงข้ ามอ่าวกระทิง
(2) เกาะจุฬา พื ้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร อยูป่ ากนํ ้าจันทบุรี
(3) เกาะเปริ ด พื ้นที่ 52 ตารางกิโลเมตร ปั จจุบนั มีทางรถยนต์เชื่อมระหว่างเกาะกับ
ชายฝั่ งแล้ ว
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(4) เกาะนางรํ า พื ้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร อยูใ่ กล้ เกาะเปริ ด
(5) เกาะขวาง พื ้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร อยูใ่ กล้ เกาะเปริด
(6) เกาะจิก พื ้นที่ 62 ตารางกิโลเมตร อยูใ่ กล้ กบั แม่นํ ้าเวฬุ
3) สภาพภูมิอากาศ
เช่น เดี ย วกับจัง หวัด ในภาคกลางทั่วไป ภูมิอ ากาศในจัง หวัดจัน ทบุรีสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 ฤดู คือ ร้ อน ฝน และ หนาว ในช่วงปี 2540 – 2547 อุณหภูมิตํ่าสุด วัดได้ 15.0 องศา
เซลเซียส เมื่อปี 2540 และอุณหภูมิสงู สุดวัดได้ 36.7 องศาเซลเซียส เมื่อปี 2541 (ตารางที่ 1.1)
ตารางที่ 1.1 อุณหภูมิต่าํ สุดและสูงสุดระหว่ างปี 2540 – 2547
ปี
2540

อุณหภูมิต่าํ สุด
(องศา C)
15.0

อุณหภูมสิ ูงสุด
(องศา C)
35.6

อุณหภูมิเฉลี่ย
(องศา C)
25.3

2541

18.5

36.7

27.6

2542

13.1

36.3

24.7

2543

21.0

34.3

27.1

2544

17.0

35.5

27.5

2545

18.0

35.8

26.9

2546

17.4

36.6

27.0

2547

18.1

36.4

27.7

ที่มา : สถานีอตุ นุ ิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรี
ในด้ านของปริ มาณฝนตก จันทบุรีเป็ นจังหวัดที่มีปริ มาณฝนตกมากเป็ นระดับต้ นๆ
ของประเทศ ระหว่างปี 2540–2547 มีปริ มาณนํ ้าฝนตกมากที่สดุ ในปี พ.ศ. 2542 วัดได้ ถึง 3,509
มิลลิเมตร จํานวนฝนตก 185 วัน ส่วนฝนตกน้ อยที่สดุ ในปี 2540 วัดได้ 2,322.40 มิลลิเมตร จํานวนวัน
ฝนตก 134 วัน (ตารางที่ 1.2) จากปริ มาณนํ ้าฝน และ จํานวนวันที่ฝนตกทําให้ จงั หวัดจันทบุรีสามารถ
ปลูกพืชผลได้ หลายชนิด เช่น ทุเรี ยน เงาะ มังคุด ลองก็อง สละ ลําไย มันสําปะหลัง ข้ าวโพด เป็ นต้ น
4

ตารางที่ 1.2 ปริมาณนํา้ ฝนและจํานวนวันที่ฝนตกระหว่ างปี 2540 – 2547
ปี
2540

ปริมาณนํา้ ฝน
(มิลลิเมตร)
2,322.4

วันที่ฝนตก
(วัน)
134

2541

3,158.2

161

2542

3,509.7

185

2543

3,030.5

192

2544

2,528.6

201

2545

2,649.0

174

2546

2,472.9

163

2547

2,988.8

149

ที่มา : สถานีอตุ นุ ิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรี
4) ขนาดพื ้นที่ และ การปกครอง
จังหวัดจันทบุรีเป็ นจังหวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่นกั เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ โดยมีขนาดมี
เนื ้อที่รวมทังจั
้ งหวัดประมาณ 3,961,250 ไร่ หรื อประมาณ 6,338 ตร.กม. เมื่อแยกเป็ นรายอําเภอ
พบว่าอําเภอแก่งหางแมวมีขนาดพื ้นที่มากที่สดุ คือ 1,254 ตร.กม. ขณะที่อําเภอแหลมสิงห์มีขนาด
พื ้นที่น้อยที่สดุ เพียง 191 ตร.กม. (ตารางที่ 1.3) อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าอําเภอที่มีขนาดพื ้นที่มากๆ
นันส่
้ วนใหญ่เป็ นอําเภอตังใหม่
้
ไม่ใช่ศนู ย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัด อําเภอที่เป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดได้ แก่ อําเภอเมือง อําเภอ ขลุง อําเภอท่าใหม่ และ อําเภอสอยดาว
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ตารางที่ 1.3 ขนาดพืน้ ที่ในอําเภอต่ างๆ ของจังหวัดจันทบุรี
อําเภอ

เนื ้อที่
(ตารางกิโลเมตร)
253
756
613
191
927
480
734
1,254
300
830
6,338

เมืองจันทบุรี
ขลุง
ท่าใหม่
แหลมสิงห์
โป่ งนํ ้าร้ อน
มะขาม
สอยดาว
แก่งหางแมว
นายายอาม
เขาคิชฌกูฏ
รวม
ที่มา : จังหวัดจันทบุรี

จํานวน
ตําบล
11
12
14
7
5
6
5
6
5
76

เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ การปกครองในจังหวัดจันทบุรีแบ่งระบบออกเป็ น 2 ลักษณะ
ใหญ่ๆ คือการปกครองส่วนภูมิภาค และ การปกครองส่วนท้ องถิ่น ในส่วนของการปกครองส่วนภูมิภาค
แบ่งการปกครองออกเป็ น 9 อําเภอ กับ 1 กิ่งอําเภอ โดยในแต่ละอําเภอมีการแบ่งพื ้นที่การปกครอง
ออกเป็ นตําบล และ หมู่บ้าน โดยจังหวัดจันทบุรีมีทงสิ
ั ้ ้น 76 ตําบล ซึง่ แยกย่อยออกเป็ น 721 หมู่บ้าน
ยิ่งกว่านันยั
้ งมีหน่วยงานระดับจังหวัด เช่นสํานักงานเกษตรจังหวัด สหกรณ์จงั หวัด อีก 28 หน่วยงาน
ส่วนการปกครองส่วนท้ องถิ่นประกอบด้ วย 1 องค์การบริ หารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง 14 เทศบาล
ตําบล และ 68 องค์การบริ หารส่วนตําบล
นอกจากการการปกครองใน 2 ลักษณะดังกล่าวแล้ ว ยังส่วนราชการจากส่วนกลางมา
ตังหน่
้ วยงานอยูใ่ นจังหวัดนี ้อีก 66 หน่วย รัฐวิสาหกิจ 17 หน่วย และ องค์กรอิสระอีก 4 หน่วย
ประชากรในจังหวัดจันทบุรี ณ ปี 2547 รวมทังสิ
้ ้น 494,001 คน เป็ นชาย 244,631 คน
เป็ นหญิง 249,370 คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สดุ คือ อําเภอเมืองจันทบุรี มีจํานวน 98,653 คน
รองลงมาได้ แก่อําเภอท่าใหม่ จํานวน 86,368 คน และอําเภอสอยดาว จํานวน 57,203 คน อําเภอที่มี
ความหนาแน่นของประชากรมากที่สดุ คือ อําเภอเมืองจันทบุรี โดยมีอตั ราเฉลี่ย 389 คน ต่อ 1 ตาราง
กิโลเมตร รองลงมาได้ แก่อําเภออําเภอท่าใหม่ 140 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร อําเภอนายายอาม 131
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คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ส่วนอําเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรน้ อยที่สดุ คือ อําเภอแก่งหางแมว
มีอตั ราเฉลี่ย 28 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร
1.1.2 ข้ อมูลทัว่ ไปด้ านเศรษฐกิจ
ในปี 2547 ประชากรมีรายได้ เฉลี่ย 53,833 บาท ต่อคนต่อปี โดยมีผลิตภัณฑ์จงั หวัด
(Gross Provincial Product, GPP) รวม 27,885 ล้ านบาท แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์จงั หวัดที่สําคัญ
ที่สดุ คือ เกษตรกรรมที่มีสดั ส่วนสูงถึงร้ อยละ 26.26 รองลงมาคือ การค้ าส่งและค้ าปลีก การคมนาคม
ขนส่ง อุตสาหกรรม การศึกษา และ การเงิน ซึง่ มีสดั ส่วนร้ อยละ 19.15, 8.78, 6.64, 5.98, และ 5.25
ตามลําดับ สาขาการผลิตอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาจะมีสดั ส่วนในผลิตภัณฑ์จงั หวัดน้ อยกว่าร้ อยละ 5
(ตารางที่ 1.4)
ตารางที่ 1.4 ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด ปี 2547 จําแนกตามสาขา
มูลค่า
ที่
สาขา
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
1 เกษตรกรรม
7,325
26.26
2 การขายส่ง การขายปลีกฯ
5,340
19.15
3 โรงแรมและภัตตาคาร
373
3.13
4 การผลิตอุตสาหกรรม
1,854
6.64
5 การคมนาคมและการขนส่ง
2,451
8.78
6 การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้ า และการคมนาคม
1,854
6.64
7 การบริ หารราชการแผ่นดินและป้องกันประเทศ
1,267
4.54
8 การศึกษา
1,668
5.98
9 การไฟฟ้า ก๊ าซ และการประปา
853
3.05
10 การก่อสร้ าง
1,127
4.04
11 ทําเหมืองแร่และเหมืองหิน
217
0.81
12 ตัวกลางทางการเงิน
1,466
5.25
13 การบริ การด้ านสุขภาพ
1,182
4.23
14 การบริ การชุมชน
872
3.12
15 ลูกจ้ างในครัวเรื อนส่วนบุคคล
28
0.10
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อให้ เห็นภาพเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีให้ ชดั ขึ ้นในที่นี ้จะนําเอาสาขาการเกษตร
การค้ า มากล่าวเพิ่มเติม ดังนี ้
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1) ด้ านการเกษตร
จังหวัดจันทบุรี มีพื ้นที่ทําการเกษตร จํานวน 2,054,326 ไร่ คิดเป็ น ร้ อยละ 51.86
ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
และร้ อยละ 73 ของพื ้นที่การเกษตรเป็ นพื ้นที่ปลูกไม้ ผลไม้ และไม้ ยืนต้ น ซึง่ ที่สําคัญ
ได้ แก่ ทุเรี ยน เงาะ และ มังคุด
สําหรับ ทุเรี ยน เป็ นไม้ ผลที่ทํารายได้ ให้ กบั จังหวัดมากที่สดุ ปั จจุบนั มีพื ้นที่เพาะปลูก
ทังสิ
้ ้น 279,923 ไร่ มากที่สดุ ในประเทศไทย พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้ แก่ พันธุ์หมอนทอง ชะนี ก้ านยาว และ
พันธุ์กระดุม พื ้นที่เพาะปลูกดังกล่าวกระจายอยู่ทวั่ ทุกอําเภอ โดยเฉพาะอําเภอท่าใหม่ นายายอาม กิ่ง
อําเภอเขาคิชฌกูฏ ขลุง และ มะขาม ตามลําดับ เมื่อมองในเชิงผลผลิตพบว่าจังหวัดจันทบุรีสามารถ
ั ้ ้น 361,740 ตัน ในปี 2546 และเคยได้ ผลผลิตสูงถึง 480,890 ตัน ในปี 2545 (ตาราง
ผลิตทุเรี ยนได้ ทงสิ
ที่ 1.5) ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความเอื ้ออํานวยของสภาพดินฟ้าอากาศ
ในส่วนของเงาะ แม้ ว่าโดยเปรี ยบเทียบแล้ วจะมีความสําคัญน้ อยกว่าทุเรี ยน แต่ก็ถือ
ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีเช่นเดียวกัน ปั จจุบนั มีพื ้นที่ปลูกเงาะทังสิ
้ ้น
193,596 ไร่ ซึง่ มากที่สดุ ในประเทศไทยเช่นเดียวกับกรณีของทุเรี ยน พื ้นที่เพาะปลูกเงาะก็กระจายอยู่
ทัว่ ทุกอําเภอ โดยมากที่สดุ อยู่ในพื ้นที่กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ อําเภอนายายอาม ท่าใหม่ มะขาม และ
ขลุง ตามลําดับ ทังนี
้ ้ในแต่ละปี จังหวัดจันทบุรีสามารถผลิตเงาะได้ เฉลี่ยประมาณ 300,000 ตัน ต่อปี
โดยเฉพาะในปี 2545 สามารถผลิตเงาะได้ ถึง 344,378 ตัน (ตารางที่ 1.5)
ไม้ ผลที่สําคัญเป็ นอันดับ 3 ได้ แก่มงั คุด ปั จจุบนั มีพื ้นที่ปลูกมังคุดในจังหวัดจันทบุรี
ทังสิ
้ ้น 85,906 ไร่ โดยมีแหล่งปลูกที่สําคัญอยู่ในพื ้นที่อําเภอมะขาม กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ อําเภอนา
ยายอาม ขลุง และ ท่าใหม่ ตามลําดับ ผลผลิตที่ได้ เฉลี่ยประมาณปี ละ 60,000 ตัน โดยเฉพาะในปี
2545 ได้ ผลผลิตสูงถึง 70,659 ตัน (ตารางที่ 1.5)
นอกเหนือจากพืชผลหลัก 3 ชนิดดังกล่าวแล้ ว ยังมีไม้ ผลชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิดที่
ปลูกเป็ นการค้ าในจังหวัดจันทบุรี อาทิเช่น ลองก็อง สละ ลําไย เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ยังมี การปลูก
ยางพารา พริ กไท มันสําปะหลัง และ ข้ าวโพด อีกด้ วย
2) การค้ า
ด้ ว ยพื น้ ฐานด้ า นทรั พ ยากรการผลิ ต ทางการเกษตร และ การประมงที่ ส มบูร ณ์
ั ้ ง่ มีชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา ทําให้
สามารถผลิตผลผลิตได้ หลายชนิด ประกอบกับสถานที่ตงซึ
สถานการณ์ทางการค้ าของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ ดี อย่างไรก็ดีธุรกิจที่อยู่ในพื ้นที่ส่วนใหญ่ยงั เป็ นธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในครอบครัว ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นบริเวณย่านชุมชน ในเขตเทศบาล สําหรับธุรกิจและ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีน้อยมาก ดังนัน้ สินค้ าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จงึ ต้ องนําเข้ าจากจังหวัดอื่นๆ

8

ตารางที่ 1.5 สถิตกิ ารเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ปี การเพาะปลูก 2541 – 2546
จังหวัดจันทบุรี
ปี การเพาะปลูก
ชนิดพืช
2541
2542
2543
2544
2545
ทุเรี ยน :
พื ้นที่ปลูกรวม (ไร่)
287,903 289,416 293,036 292,250 294,391
248,845 247,992 269,973 276,209 278,076
พื ้นที่ให้ ผลผลิต (ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน) 347,841 397,569 438,954 476,060 480,890
1,398
1,603
1,626
1,724
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)
1,726
เงาะ :
207,578 204,664 209,302 220,456 208,408
พื ้นที่ปลูกรวม (ไร่)
189,851 175,192 196,892 205,046 202,797
พื ้นที่ให้ ผลผลิต (ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน) 284,556 275,991 304,580 327,604 344,378
1,499
1,575
1,547
1,598
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)
1,698
มังคุด :
73,139 73,865 76,541 78,037 79,058
พื ้นที่ปลูกรวม (ไร่)
47,162 51,617 62,218 66,507 69,969
พื ้นที่ให้ ผลผลิต (ไร่)
34,288 53,814 63,332 68,211 70,659
ผลผลิตรวม (ตัน)
727
1,043
1,071
1,026
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)
1,010
ที่มา : จังหวัดจันทบุรี

2546
279,923
264,878
361,740
193,596
185,993
267,450
85,906
71,713
44,050
-

สําหรับศูนย์กลางทางการตลาดในจังหวัดอาจแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ ตามประเภทสินค้ า
คือ ตลาดสินค้ าเกษตร ตลาดสินค้ าอุตสาหกรรม และตลาดสินค้ าอุปโภคบริ โภคประจําวัน ซึ่งแต่ละ
ตลาดมีลกั ษณะ ดังนี ้
ตลาดสินค้ าเกษตร โดยทัว่ ไปตลาดสินค้ าเกษตรจะเป็ นตลาดที่เกิดขึ ้นตามฤดูกาล
และกระจายอยู่ทวั่ ไปในจังหวัด อย่างไรก็ตามในที่นี ้จะได้ กล่าวถึงตลาดสินค้ าเกษตรขนาดใหญ่ที่มีผ้ ู
ซื ้อและผู้ขายเข้ ามาเกี่ยวข้ องจํานวนมาก และ เป็ นตลาดที่มีการอ้ างอิงในเชิงของราคาเท่านัน้ ได้ แก่
(1) ตลาดปากแซง ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 5
กิโลเมตร ตามเส้ นทางจันทบุรี–สระแก้ ว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ดําเนินการโดยองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีโรงเรื อนอํานวยการ สถานที่จอดรถยนต์สําหรับผู้ซื ้อและผู้ขาย ผู้ขายต้ อง
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เสียค่าบริ การรถยนต์บรรทุกเล็ก คันละ 10 บาท ตลาดจะเปิ ดตังแต่
้ เวลา 09.00–20.00 น. เป็ นตลาด
ขายส่งผลไม้ โดยเฉพาะ
(2) ตลาดบริ เวณริ มทะเลสาบ (ทุ่งนาเชย) ตังอยู
้ ่ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ถนน
เทศบาล 3 ดําเนินการโดยเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็ นตลาดขายปลีกผลไม้ นานาชนิดตามฤดูกาล โดย
จัดแบ่งให้ เช่าเป็ นร้ าน (ซุ้ม) แก่ผ้ คู ้ าทัว่ ไป ลักษณะเป็ นการจําหน่ายปลีกให้ แก่ นักทัศนาจรเป็ นหลัก
โดยเน้ นสินค้ าคุณภาพ เปิ ดดําเนินการระหว่างเดือนเมษายน–กรกฎาคม ของทุกปี
(3) ตลาดกระทิง ตังอยู
้ ่ห่างจากสี่แยกเขาไร่ ยา แยกเข้ าไปตามถนนจันทบุรี–นํ ้าตก
กระทิง ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ในท้ องที่กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ เป็ นตลาดเอกชนซื ้อขายเงาะเป็ น
หลัก เปิ ดดําเนินการระหว่างเดือนเมษายน–กรกฎาคม ของทุกปี
(4) ตลาดกลางผลไม้ กระทิง ตังอยู
้ ่ห่างจากสี่แยกเขาไร่ยาเข้ าไปตามถนนจันทบุรี–
นํ ้าตกกระทิงประมาณ 18 กิโลเมตร อยู่เยื ้องกับโรงเรี ยนพลวงวิทยาคม ดําเนินการโดยองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด ซึง่ รับโอนมาจากชมรมชาวสวนผลไม้ กระทิง เป็ นตลาดขายส่งเงาะเป็ นหลัก
(5) ตลาดเนินสูง ตังห่
้ างจากสี่แยกเขาไร่ ยาไปตามเส้ นทางถนนสุขมุ วิท (จันทบุรี–
กรุ งเทพฯ) ประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ในเขตอําเภอท่าใหม่ เจ้ าของตลาด คือ วัดบูรพาพิทยาราม มีการ
ตัง้ แผงซือ้ ขายทัง้ ปลีกและส่ง ผู้ที่เข้ าไปขายต้ องเสียค่า บริ การเช่นเดียวกับตลาดปากแซง รถยนต์
บรรทุกเล็กคันละ 10 บาท ตลาดเนินสูงนี ้เป็ นตลาดขายส่งทุเรี ยนเป็ นหลัก และเป็ นตลาดส่งออกทุเรี ยน
อี ก ด้ ว ย โดยผู้ส่ง ออกเข้ า ไปเปิ ดจุด รั บซื อ้ เพื่ อ การส่ง ออก นับ ว่า เป็ นตลาดทุเ รี ย นที่ ใ หญ่ ที่ สุด เปิ ด
ดําเนินการระหว่างเดือนเมษายน-มิถนุ ายน ของทุกปี
(6) ตลาดห้ วยสะท้ อน ตังอยู
้ ่ห่างจากตลาดเนินสูงไปตามเส้ นทางถนนสุขมุ วิท อีก
15 กิโลเมตร อยู่ในเขตอําเภอท่าใหม่ ดําเนินการโดยเอกชน เป็ นตลาดซื ้อขายส่งเงาะเป็ นหลัก มี
ความสําคัญไม่แพ้ ตลาดศาลาปากแซง
(7) ตลาดหนองคล้ า ตังอยู
้ ่ห่างจากตลาดห้ วยสะท้ อนไปตามเส้ นทางถนนสุขมุ วิท
ประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ในเขตเทศบาลตําบลหนองคล้ า อําเภอท่าใหม่ ดําเนินการโดยเอกชน เป็ น
ตลาดซื ้อขายทุเรี ยน เป็ นหลัก
(8) ตลาดกลุ่มเกษตรกรทุ่งเบญจา ตังอยู
้ ห่ ่างจากตลาดห้ วยสะท้ อนไปตามเส้ นทาง
ถนนสุขมุ วิท ประมาณ 0.5 กิโลเมตรดําเนินการจัดตังขึ
้ ้นโดยกลุม่ เกษตรกรทําสวนทุ่งเบญจาอยู่ในเขต
งและขายปลีก
อําเภอท่าใหม่ มีการตังแผงซื
้
้อขายทุเรี ยนและเงาะ ทังขายส่
้
(9) ตลาดสามแยกตะปอนน้ อย ตังอยู
้ ่ริมถนนจันทบุรี-ตราด (สุขมุ วิท) ห่างจากตัว
จังหวัดประมาณ 17 กิโลเมตร อยูใ่ นเขตอําเภอขลุง เป็ นตลาดซื ้อขายเงาะเป็ นหลัก
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(10) ตลาดสหกรณ์ การเกษตรเมืองขลุง อยู่ห่างจากสามแยกตะปอนน้ อย ไปตาม
เส้ นทางถนนสุขมุ วิท (จันทบุรี-ตราด) ประมาณ 8 กิโลเมตร บริ เวณหน้ าสํานักงานสหกรณ์การเกษตรข
ลุง อําเภอเมืองขลุง เป็ นตลาดซื ้อขายส่งและปลีกเงาะเป็ นหลัก
(11) ตลาดผลไม้ แม่ พิมพ์ ดําเนินการโดยบริ ษัท แม่พิมพ์ แลนด์ แอนด์เฮ้ าส์ ทําการ
เปิ ดรับซื ้อผลไม้ เพื่อการส่งออกโดยเฉพาะทุเรี ยน และในปี 2542/42 เป็ นสถานที่รับซื ้อขายทุเรี ยนของ
สหกรณ์ชาวสวนจันทบุรี
(12) ตลาดกลางสินค้ าเกษตรวังแซ้ ม ตังอยู
้ ่ห่างจากถนนจันทบุรี-ตราด (สุขมุ วิท)
เข้ าแยกทางตําบลแสลง อําเภอเมืองจันทบุรี ไปตามเส้ นทางวังแซ้ ม-กระทิง ประมาณ 20 กิโลเมตร
ดําเนินงานโดยกลุม่ เกษตรกรทําสวนวังแซ้ ม ร่วมกับ อบต.ตําบลวังแซ้ ม อําเภอมะขาม มีบริ เวณจอดรถ
กว้ างขวาง เปิ ดดําเนินการตังแต่
้ ปี 2535 ไม่คิดค่าบริ การจอดรถแต่อย่างใด และซื ้อขายเงาะ มังคุด
ทุเรี ยน ทังขายส่
้
งและปลีก เปิ ดดําเนินการระหว่างเดือนเมษายน–กรกฎาคม และใช้ เป็ นตลาดกลางซื ้อ
ขายยางพารา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม ของทุกปี
(13) ตลาดสามแยกอําเภอมะขาม ตังอยู
้ ่ริมถนน (จันทบุรี-สระแก้ ว) หน้ าที่ว่าการ
อําเภอมะขาม ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีไปอําเภอโป่ งนํ ้าร้ อน ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็ นตลาด
ธรรมชาติไม่คดิ ค่าบริ การจอดรถ ทําการซื ้อขายทุเรี ยน เงาะ มังคุด ทังส่
้ งและปลีก
นการซื ้อขายแบบเงินสด
ข้ อสังเกต การซื ้อขายผลไม้ ในจังหวัดจันทบุรี เกือบทังหมดเป็
้
เนื่องจากมีผ้ ซู ื ้อและผู้ขายจํานวนมาก โดยส่วนใหญ่ไม่ร้ ูจกั กันมาก่อน มีเพียงส่วนน้ อยที่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขาย
ติดต่อกันมานานจนมีความคุ้นเคยกัน ผู้ขายอาจมอบสินค้ าให้ ผ้ ซู ื ้อไปก่อนโดยคํานวณมูลค่าซื ้อขาย ณ
เวลาที่ซื ้อขายไว้ แล้ วค่อยมารับเงินทีหลัง
นอกเหนือจากตลาดดังกล่าวซึง่ ทังหมดเป็
้
นตลาดผลไม้ แล้ ว ตลาดกลางสินค้ าเกษตร
อื่นๆ ของจังหวัดยังไม่มีการพัฒนาขึ ้นมาอย่างชัดเจน ต้ องไปอาศัยตลาดกลางในจังหวัดใกล้ เคียง ใน
กรณีของพืชไร่ ซึ่งแหล่งผลิตสําคัญของจังหวัดอยู่ที่อําเภอสอยดาว อําเภอโป่ งนํ ้าร้ อน และอําเภอแก่ง
หางแมว เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะมีพ่อค้ าท้ องถิ่นเข้ ามาซื ้อและรวบรวม แปรรู ปเบื ้องต้ น แล้ วส่งต่อไปยัง
ตลาดกลางในจังหวัดอื่น เช่น มันสําปะหลัง พ่อค้ าท้ องถิ่นหรื อลานมันทํามันเส้ นเป็ นผู้ซื ้อและจัดส่งไป
ยังจังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ ว และปราจีนบุรี ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ พ่อค้ าไซโลท้ องถิ่นจะ
เป็ นผู้รับซื ้อและจัดส่งไปยังผู้ส่งออกไซโล กรุงเทพฯ โรงอาหารสัตว์สมุทรปราการ และผู้ส่งออกไซโลวัง
นํ ้าเย็นจังหวัดสระแก้ ว
ตลาดสินค้ าอุตสาหกรรม จันทบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมน้ อยมาก ส่วนใหญ่เป็ น
โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมที่ ใช้ วัตถุดิบจากภาคการเกษตร เช่น โรงงานแป้งมันสําปะหลัง
โรงงานผลิตกลูโคสจากมันสําปะหลัง โรงงานพริ กไทยป่ น ยางแผ่นรมควัน กาแฟบดคัว่ โรงงานทําเส้ น
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ก๋วยเตี๋ยว โรงงานทอเสื่อ โรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ ยางพารา และโรงงานเครื่ องปั น้ ดินเผาและเผา
อิฐ ลักษณะของตลาดสินค้ าเหล่านี ้จะมีการสัง่ ซื ้อจากโรงงานโดยตรง ไม่มีศนู ย์กลางการค้ าที่ชดั เจน
สําหรับกรณีของพลอย ซึง่ เป็ นสินค้ าที่กล่าวได้ วา่ เป็ นจุดเด่นสําคัญของจังหวัดจันทบุรี
เช่นเดียวกับสินค้ าเกษตร อย่างไรก็ตามศูนย์กลางการค้ าพลอยจริ งๆ อยู่ที่กรุ งเทพฯ สําหรับการผลิต
และค้ าพลอยในจันทบุรีส่วนใหญ่จะดําเนินการในอาคารที่พกั ของตนเอง โดยการซื ้อขาย พลอยจะ
คึกคักมากในช่วงวันศุกร์ และวันเสาร์ ลูกค้ าส่วนใหญ่จะเดินทางมาจากกรุงเทพฯ และจากต่างประเทศ
ซึ่งผู้ซื ้อเหล่านี ้จะมาเช่าที่หน้ าร้ านบริ เวณถนนสายหลักๆ ในเขตเทศบาล เพื่อตังโต๊
้ ะรับซื ้อพลอยจาก
ผู้ผลิต หรื อผู้เดินพลอย
ตลาดสินค้ าอุปโภคบริ โภค ตลาดสินค้ าประเภทนี ้มีกระจัดกระจายอยู่ทวั่ ไป แต่ท่ี
สําคัญๆ ได้ แก่ตลาดในเขตเทศบาลเมือง และ เทศบาลตําบลทังหลาย
้
โดยเฉพาะเทศบาลเมืองจันทบุรี
ซึง่ นอจากจะมีตลาดค้ าส่งทัว่ ไปแล้ ว ยังมีซปุ เปอร์ เซ็นเตอร์ หลายแห่งตังอยู
้ ใ่ นเขตดังกล่าว
นอกเหนือจากตลาดทัง้ 3 ลักษณะดังกล่าวแล้ ว จันทบุรียงั การค้ าขายชายแดนกับ
้ ้น
ประเทศกัมพูชาด้ วย โดยระหว่างปี 2535 ถึง มีนาคม 2547 มีมลู ค่าการค้ าชายแดนรวมทังสิ
8,338.386 ล้ านบาท แยกเป็ นมูลค่าการส่งออก 5,986.59 ล้ านบาท มูลค่าการนําเข้ า 2,352.27 ล้ าน
บาท ดุลการค้ าเกินดุล 3,634.32 ล้ านบาท (ตารางที่ 1.6) โดยในปี 2535-2540 ประเทศไทยมีการ
นําเข้ าสินค้ าจากกัมพูชาจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ าประเภทไม้ ซุง และไม้ แปรรู ป ในขณะที่
ไทยส่งสินค้ าออกจํานวนน้ อยมาก และส่วนใหญ่เป็ นเพียงสินค้ าอุปโภคบริ โภคเท่านัน้ อย่างไรก็ตามมี
การปิ ดจุดผ่อนปรนตามแนวชายแดนชัว่ คราว ในปี 2539 เนื่องจากมีการสู้รบและเปิ ดใหม่อีกครัง้ ใน
้ ปี 2541 เป็ นต้ นมา
ปลายปี 2540 และไทยก็สามารถส่งออกสินค้ าได้ มากขึ ้นเรื่ อยๆ ตังแต่
สําหรับสินค้ าส่งออกที่สําคัญของไทยผ่านจุดผ่อนปรนต่างๆ มีหลายชนิด ที่สําคัญ
ได้ แก่นํ ้ามันเชื ้อเพลิง บะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป นํ ้าตาลทราย นมข้ นหวานแปลงไขมัน เบียร์ เครื่ องดื่มบํารุ ง
กําลัง นํ ้าผลไม้ เป็ นต้ น ขณะที่สินค้ าที่นําเข้ าจากกัมพูชาที่สําคัญได้ แก่ สินค้ าไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้
หนังและผลิตภัณฑ์จากหนัง ผลิตภัณฑ์ประมง และ ปศุสตั ว์
3) ด้ านอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่เป็ นโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก
มีจํานวน 449 โรงงาน เงินลงทุน 5,277,947,025 บาท ก่อให้ เกิดการจ้ างงาน 8,573 คน
อุต สาหกรรมที่ สํ า คัญ ได้ แ ก่ อุต สาหกรรมการเกษตร อุต สาหกรรมอาหาร อุต สาหกรรมขนส่ง
อุตสาหกรรมไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ อาทิเช่น โรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง โรงงานผลิตผัก ผลไม้
บรรจุกระป๋ อง โรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ และ ผลิตภัณฑ์ จากไม้ โรงงานผลิตยางแผ่น นํ า้ ยาง และ
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรี ต เป็ นต้ น
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ตารางที่ 1.6 มูลค่ าการค้ าขายชายแดนไทย-กัมพูชาผ่ านด่ านศุลกากรจันทบุรี ระหว่ าง
ปี 2535 - 2547
มูลค่ า
มูลค่ า
มูลค่ า
ปี
ดุลการค้ า
การค้ ารวม
การส่ งออก
การนําเข้ า
2535
110.88
1,065.71
-954.83
1,176.59
194.88
-194.88
2536
194.88
153.05
-153.05
2537
153.05
485.96
-485.96
2538
485.96
2539
234.16
60.48
-113.20
2540
173.68
1,059.62
901.42
743.22
2541
158.20
1,002.34
957.90
913.46
2542
44.44
677.30
655.45
633.60
2543
21.85
661.48
651.37
641.26
2544
10.11
757.32
741.66
726.00
2545
15.66
1,338.59
1,321.59
1,304.59
2546
17.00
597.57
585.84
574.11
2547
11.73
(ม.ค.-มี.ค.)
รวม
8,338.86
5,986.59
2,352.27
3,634.32
ที่มา : สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดจันทบุรี
หมายเหตุ : ปี 2539 ไม่มีมลู ค่าการค้ า เนื่องจากจังหวัดปิ ดจุดผ่อนปรน

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตอําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอสอยดาว อําเภอ
ขลุง และ อําเภอท่าใหม่ ตามลําดับ
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1.2 ข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่ม องค์ กร และ สหกรณ์ ในพืน้ ที่ก่อนดําเนินโครงการ
1.2.1 สถานการณ์ บทบาทและภารกิจของกลุ่ม/องค์ กร และสหกรณ์ ในพืน้ ที่
1) สถานการณ์ในภาพรวมของสหกรณ์ที่จดทะเบียน
ในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรีมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนและมีฐานะเป็ นนิติ
บุคคลตามกฎหมายจํานวน 158 องค์กร โดยเป็ นชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดจํานวน 2 สหกรณ์ และ
เป็ นสหกรณ์ ขนประถม
ั้
จํานวน 76 สหกรณ์ โดยแยกเป็ น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์
ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้ า สหกรณ์บริ การ และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จํานวน 39, 1,
3, 6, 3, 7 และ 17 สหกรณ์ ตามลําดับ ที่เหลืออีก 80 องค์กร คือกลุม่ เกษตรกร องค์กรเหล่านี ้มีสมาชิก
รวมกัน 94,427 คน และ เป็ นสมาชิกที่เป็ นสหกรณ์อีก 32 สหกรณ์ (ตารางที่ 1.7)
สหกรณ์เหล่านี ้ทังหมดมี
้
สินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 รวมกันเท่ากับ 6,201
ล้ า นบาท โดยส่ว นใหญ่ เ ป็ นสิน ทรั พ ย์ ข องสหกรณ์ ก ารเกษตร และ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ในจํ า นวน
สินทรัพย์ดงั กล่าว 4,105.55 ล้ านบาท (ประมาณร้ อยละ 66) เป็ นทุนของสหกรณ์ เอง ที่เหลืออีก
2,095.61 ล้ านบาท (ประมาณร้ อยละ 34) เป็ นหนี ้สินซึง่ ร้ อยละ 85,7 ของเงินจํานวนนี ้ (1,795.10 ล้ าน
บาท) มาจาก เงินฝากของสมาชิก
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ตารางที่ 1.7 สถานการณ์ ท่ วั ไปของสหกรณ์ ท่ จี ดทะเบียนตามกฎหมาย ณ วันที่ 30 กันยายม 2548
จํานวน
ประเภทสหกรณ์

จํานวน
สหกรณ์

สินทรั พย์ ทุนดําเนินงาน (ล้ านบาท)

สมาชิก (ล้ านบาท) ทุนตนเอง
คนหรื อสหกรณ์

หนีส้ นิ

ปริมาณธุรกิจ (ล้ านบาท)
ให้ สนิ เชื่อ

การรั บ
ฝากเงิน

กําไร

ธุรกิจซือ้ ธุรกิจขาย

ธุรกิจ
บริการ

รวม
ธุรกิจ

(ล้ านบาท)
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สหกรณ์การเกษตร

39

40,795

2,075

987.30

1,087.55

2,182.19

1,290.32

373.40

316.05

0.00

4,161.96

60.28

สหกรณ์นิคม

1

5,046

41

23.84

17.43

26.79

3.18

16.19

4.92

0.00

51.07

1.31

สหกรณ์ประมง

3

639

21

5.68

15.60

8.84

5.63

0.00

0.86

0.00

15.33

0.64

สหกรณ์ออมทรัพย์

6

9,734

3,323

2,599.35

723.21

405.03

284.86

0.00

0.00

0.00

689.89

98.79

สหกรณ์ร้านค้ า
สหกรณ์บริการ

3
7

6,138
1,465

8
3

6.89
0.85

1.17
2.32

2.94
0.18

0.00
0.08

0.00
0.00

0.00
0.02

0.00
0.35

2.94
0.63

0.22
0.03

สหกรณ์เครดิต
ยูเนียน
รวมสหกรณ์ ประถม

17

17,930

654

443.94

210.42

236.40

208.08

0.00

0.00

0.00

444.48

15.25

76

81,747

6,126

4,067.84

2,057.70

2,862.37

1,792.14

389.59

321.85

0.35

5,366.31

176.53

ชุมนุมสหกรณ์

2

32

12

2.07

10.15

1.72

2.95

316.86

22.09

0.00

343.63

0.51

รวมสหกรณ์ทงหมด
ั้

78

81,909

6,138

4,069.91

2,067.85

2,864.09

1,795.10

706.45

343.94

0.35

5,709.94

177.04

กลุม่ เกษตรกร
รวมทัง้ หมด

80

12,550

63

35.65

27.75

9.85

0.00

0.00

0.00

9.85

19.71

4.44

158

94,459

6,201

4,105.55

2,095.61

2,873.94

1,795.10

706.45

343.94

10.21

5,729.65

181.48

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดจันทบุรี
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เมื่อพิจารณาถึงธุรกิจขององค์กรเหล่านี ้พบว่าดําเนินธุรกิจหลายด้ านตังแต่
้ การเงิน
(การให้ สนิ เชื่อ และ การรับฝาก) การซื ้อ การขาย และ บริ การอื่นๆ ซึง่ มีมลู ค่าธุรกิจในรอบปี บัญชี 2548
รวมเท่ากับ 5,729.65 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ วพบว่าประมาณครึ่งหนึ่ง
(2,873.94
ล้ า นบาท)
เป็ นการให้ สิ น เชื่ อ แก่ ส มาชิ ก รองลงมาเป็ นการรั บ ฝากเงิ น
การซื ้อ การขาย และ ธุรกิจบริ การอื่นๆ ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาถึงผลการประกอบการทางธุรกิจ
พบว่าสหกรณ์เหล่านี ้มีกําไรจากการทําธุรกิจรวมกันเท่ากับ 181.48 ล้ านบาท ประมาณร้ อยละ 50 เป็ น
กําไรของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ อีกประมาณร้ อยละ 30 เป็ นกําไรจากการดําเนินงานของสหกรณ์
การเกษตร ส่วนสหกรณ์ประเภทอื่นๆ ยังมีกําไรไม่มากนัก
นอกจากการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจแล้ วสหกรณ์เหล่านี ้ยังมีการดําเนินกิจกรรมใน
เชิงสวัสดิการในหลายรู ปแบบด้ วย เช่น สวัสดิการเงินกู้ สวัสดิการเงินสะสม ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็ น
ต้ น ยิ่งกว่านันยั
้ งมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น การให้ ทุนสนับสนุนการสร้ างหรื อทํานุ
บํารุงสาธารณสมบัตขิ องชุมชน ส่งเสริ มการทํากิจกรรมทางศาสนา เป็ นต้ น
2) สถานการณ์ในภาพรวมของสหกรณ์ภาคประชาชน
ในส่วนนี ้จะกล่าวถึงองค์กรภาคประชาชน 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต กองทุนหมู่บ้าน และ กลุ่มผู้ผลิตสินค้ าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์
ั ้ ้น 169 กลุ่ม บางกลุ่มจัดตังขึ
้ ้นมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2520
เพื่อการผลิตที่สามารถรวบรวมข้ อมูลได้ มีทงสิ
หรื อ เกือบ 30 ปี มาแล้ ว อย่างไรก็ตามจํานวนมากตังขึ
้ ้นมาภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ.
2540 โดยกลุม่ ที่ตงขึ
ั ้ ้นหลังสุดตังขึ
้ ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 นี ้เอง
กลุ่มออมทรัพย์ในจังหวัดจันทบุรี มีสมาชิกรวมกัน 23,048 คน กลุ่มที่ใหญ่ที่สดุ มี
สมาชิก 590 คน ขณะที่กลุม่ ที่เล็กที่สดุ มีสมาชิกเพียง 25 คน (ตารางที่ 1.8) ในด้ านการส่งเสริ มการ
ออมซึง่ ถือเป็ นกิจกรรมหลักของกลุ่มเหล่านี ้ พบว่ากลุ่มได้ ส่งเสริ มให้ สมาชิกฝากเงินสัจจะสะสมไว้ กบั
กลุ่มเป็ นประจําทุกเดือน (มีลกั ษณะเหมือนการสะสมหุ้นในสหกรณ์ ออมทรัพย์หรื อสหกรณ์ เครดิตยู
เนี่ยน) เมื่อสิ ้นเดือนกันยายน 2548 ในภาพรวมแล้ วสมาชิกของกลุม่ ออมทรัพย์ในจังหวัดจันทบุรีฝาก
เงินสัจจะไว้ กบั ลุม่ 117.4 ล้ านบาท หรื อเฉลี่ยกลุม่ ละ 0.70 ล้ านบาท โดยกลุม่ ที่มีเงินฝากสัจจะสูงสุดมี
เงินฝากเท่ากับ 6.61 ล้ านบาท ขณะที่กลุ่มที่มีเงินฝากสัจจะตํ่าสุดมีเงินฝากเพียง 0.02 ล้ านบาท
โดยทัว่ ไปกลุ่มจะนําเงินฝากสัจจะนี ้ไปบริ หารให้ สมาชิกที่มีความเดือดร้ อนกู้ยืมต่อไป ในรอบปี ที่ผ่าน
มากลุม่ ออมทรัพย์ได้ ให้ เงินกู้แก่สมาชิกไป 88.51 ล้ านบาท นอกจากให้ สินเชื่อแก่สมาชิกแล้ วบางกลุม่
ยังจัดสวัสดิการบางประการแก่สมาชิกด้ วยเช่นเดียวกับที่สหกรณ์ในระบบดําเนินการ เช่น การอุดหนุน
การสร้ างสิง่ ที่เป็ นสาธารณประโยชน์ การรักษาพยาบาล ทุนการศึกษา ฌาปนกิจ เป็ นต้ น
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ตารางที่ 1.8 สถานการณ์ ท่ วั ไปของกลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิตในจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
รายการ

จํานวน

ปี ที่ตงั ้

กลุม่

จํานวน

เงินสัจจะ จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน

สมาชิก

สะสม

การทํากิจกรรมสวัสดิการ (%)

ให้ สนิ เชื่อ ฝากธนาคาร กู้ธนาคาร สาธารณะ

(ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ล้ านบาท)
ภาพรวม

169

17

2520-47

23,048

117.4

88.51

22.08

14.38

เฉลี่ย

2541

136

0.7

0.52

0.13

0.08

สูงสุด

2547

590

6.61

4.02

2.12

2.7

ตํ่าสุด

2520

25

0.02

0

0

0

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
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0.51

รักษา

ทุนการ

พยาบาล

ศึกษา

0.12

0.34

ฌาปณกิจ

0.26

ในกรณีของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งได้ รับการผลักดันให้ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ นโยบายของรัฐ
ตังแต่
้ ปี 2544 เป็ นต้ นมา โดยรัฐโอนเงินมาให้ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองบริ หารจัดการกันเอง
หมูบ่ ้ านละ 1 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ประชาชนในหมูบ่ ้ านต้ องรวมกลุม่ กันและดําเนินการบางประการตามที่ทาง
ราชการกําหนดก่อนจึงจะได้ รับเงินดังกล่าว สําหรับในจังหวัดจันทบุรีมีหมู่บ้านที่ได้ รับเงินกองทุนมา
บริ หารจัดการแล้ ว 740 หมู่บ้าน หรื อ กอง อย่างไรก็ตามคณะวิจยั สามารถรวบรวมข้ อมูลได้ เพียง 717
กอง ซึง่ มีสมาชิกรวมกัน 85,423 คน เฉลี่ยกองทุนละ 119 คน กองทุนที่ใหญ่สดุ มีสมาชิก 480 คน
ขณะที่กองทุนที่เล็กสุดมีสมาชิกเพียง 27 คน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 กองทุนเหล่านี ้มีสนิ ทรัพย์รวมกัน 1,412.24 ล้ านบาท แยก
เป็ นเงินทุนของตนเอง 695.24 ล้ านบาท และ เป็ นเงินโอนมาจากทางราชการเพื่อให้ บริ หารจัดการ
กันเองอีก 717 ล้ านบาท เช่นเดียวกับกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนได้ นําสินทรัพย์ดงั กล่าวมาให้
สมาชิกกู้ยืมไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้ อน โดยในรอบปี ที่ผ่านมาได้ ให้ ก้ ยู ืมไปแล้ วเป็ นจํานวน 1,313
ล้ านบาท อย่างไรก็ตามมีกองทุนจํานวนหนึ่งยังไม่ได้ ดําเนินการใดๆ กับเงินที่ได้ รับมาจากทางราชการ
เลย (ตารางที่ 1.9)
ตารางที่ 1.9 สถานการณ์ ท่ วั ไปของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดจันทบุรี ณ 30 กันยายน 2548
รายการ

จํานวน

จํานวน

สินทรัพย์

กลุม่

สมาชิก
(คน)

ภาพรวม

717

ทุนของ

หนี ้สิน

ตนเอง

ปริ มาณธุรกิจ
ให้ สนิ เชื่อ

รับฝาก

รวมธุรกิจ

(ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ล้ านบาท)

85,423

1,412.24

695.24

717.00

1,313.00

112.18

1,425.00

เฉลี่ย

119

1.97

0.97

1.00

1.83

0.16

1.99

สูงสุด

480

18.72

17.72

1.00

27.85

2.20

28.20

ตํ่าสุด

27

1.02

0.02

1.00

0.04

0.00

0.00

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
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สําหรับกรณีของกลุ่มที่ผลิตสินค้ าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ขึ ้นทะเบียนไว้ ในพื ้นที่
จังหวัดจันทบุรี มีมากกว่า 50 กลุ่ม อย่างไรก็ตามเมื่อสํารวจข้ อมูลในรายละเอียดพบว่ากลุ่มเหล่านี ้
้ ่ยงั ทํากิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ
จํานวนมากไม่ได้ มีกิจกรรมที่ตอ่ เนื่องชัดเจน มีเพียงจํานวนน้ อยเท่านันที
และคณะผู้วิจยั สามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ เพียง 10 กลุม่ เท่านัน้ ซึง่ 10 กลุม่ นี ้มีสมาชิกรวมกัน 548
คน เฉลี่ย ประมาณ 55 คน ต่อกลุม่ โดยกลุม่ ใหญ่สดุ มีสมาชิก 150 คน ขณะที่กลุม่ เล็กที่สดุ มีสมาชิก
เพียง 10 คนเท่านัน้ เมื่อพิจารณาถึงสินทรัพย์ของกลุ่มเหล่านี ้พบว่ามีสินทรัพย์รวมกันทังสิ
้ ้น 15.29
ล้ านบาท แยกเป็ นทุนของตนเอง 1.50 ล้ านบาท หนี ้สิน 0.33 ล้ านบาท และ ที่สําคัญคือความ
ช่วยเหลือจากภายนอกซึง่ สูงถึง 13.47 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 88 ของสินทรัพย์ทงหมด
ั้
(ตารางที่ 1.10)
ในด้ านของกิจกรรมพบว่ากิจกรรมหลักของกลุ่มเหล่านี ้คือ การผลิตสินค้ า โดยเฉพาะหัตถกรรม และ
อุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ มีมลู ค่ารวมกันเท่ากับ 2.35 ล้ านบาท ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่น การให้ สินเชื่อ การ
ซือ้ การขาย มี ป ริ ม าณธุ ร กิ จ น้ อ ยมาก สํ า หรั บ ปั ญ หาสํ า คัญ ของกลุ่ม คื อ ปั ญ หาด้ า นเงิ น ทุน และ
การตลาด
1.2.2 จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และ อุปสรรค ของขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่
1) จุดแข็ง
(1) สหกรณ์ ออมทรัพย์ และ สหกรณ์การเกษตรส่วนหนึ่งเป็ นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มี
เงินทุน เครื่ องมือและอุปกรณ์ และ บุคลากรมากพอที่จะจัดบริ การต่างๆ ให้ แก่สมาชิกของตนเอง และ
ช่วยเหลือสหกรณ์อื่นๆ ในพื ้นที่ได้
(2) สหกรณ์การเกษตรจํานวนหนึ่งสามารถเชื่อมต่อและส่งสินค้ าไปจําหน่ายให้ แก่
ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ได้ แล้ ว
(3) ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในพื ้นที่โดยเฉพาะในอําเภอขลุงมีความเข้ มแข็ง มีชมรม
เครดิตยูเนี่ยน และ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด สาขาภาคตะวันออก ตังอยู
้ ่ใน
พื ้นที่ หรื ออาจกล่าวได้ วา่ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเป็ นศูนย์กลางของการส่งเสริมเครดิตยูเนี่ยนในภาค
ตะวันออก
(4) ผู้นําสหกรณ์ โดยเฉพาะในส่วนของสหกรณ์การเกษตร และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
รู้ จักและคุ้น เคยกัน พอสมควร เนื่ อ งจากมี โ อกาสทํ า งานร่ ว มกัน อยู่บ้า ง โดยกลุ่มของผู้นํ าสหกรณ์
การเกษตรทํางานร่ วมกันผ่านกิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรจันทบุรี ส่วนผู้นําเครดิตยูเนี่ยน
ทํางานร่ วมกันผ่านชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก จากการรู้จกั กันดังกล่าวทําให้ มีความร่วมมือกัน
อยูบ่ ้ างในระหว่างสหกรณ์ทงในเชิ
ั ้ งธุรกิจและอื่นๆ
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ตารางที่ 1.10 สถานการณ์ ท่ วั ไปของกลุ่มธุรกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี ณ 30 กันยายน 2548
รายการ

ภาพรวม

จํานวน

จํานวน

กลุม่

สมาชิก

ตนเอง

(คน)

(ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ล้ านบาท)

10

สินทรัพย์

ทุนของ

หนี ้สิน

เงินช่วย
เหลือ

ปริมาณธุรกิจ (ล้ านบาท)
ให้ สนิ เชื่อ

ซื ้อ

ขาย

แปรรูป

20

548

15.29

1.50

0.33

13.47

0.50

0.10

0.22

2.35

เฉลี่ย

55

1.53

0.15

0.03

1.35

0.05

0.01

0.02

0.24

สูงสุด

150

10.00

0.50

0.20

9.65

0.50

0.10

0.20

0.75

ตํ่าสุด

10

0.03

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
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(5) แกนนําในกลุม่ ของผู้นําสหกรณ์ และ เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์จํานวนหนึง่ มีความคิด
ที่ทนั สมัย กล้ าเปลี่ยนแปลง และมีวิญญาณของการต่อสู้ ไม่ยอมแพ้ ต่อปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้น
ตัวอย่างเช่นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี เมื่อหลายปี ก่อนเคยประสบปั ญหาอย่างรุนแรง จนเกือบ
ล้ มละลาย แต่บรรดาผู้นําทังหลายก็
้
ได้ หารื อกันและตัดสินใจดําเนินการบางอย่างร่ วมกันบนพื ้นฐาน
แห่งการเสียสละเพื่อขบวนการในภาพรวม จนขณะนี ้ชุมนุมสหกรณ์เริ่ มฟื น้ ตัว และกลับมามีบทบาทใน
การเป็ นศูนย์กลางในการประสานงานและดําเนินธุรกิจร่วมกันของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอีกครัง้
หนึง่
2) จุดอ่อน
(1) สมาชิกส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องของสหกรณ์อย่างแท้ จริ ง การ
เข้ ามาเป็ นสมาชิกไม่ได้ วางอยู่บนพื ้นฐานของความต้ องการช่วยเหลือตนเอง และ ช่วยเหลือซึง่ กันและ
กัน สมาชิกจํานวนมากยังเข้ ามาเพื่อเอาประโยชน์เท่านัน้
้ ง โดยเฉพาะในเรื่ อง
(2) ผู้นําและฝ่ ายจัดการส่วนใหญ่ยงั ขาดความเข้ าใจในธุรกิจขันสู
ของการค้ ากับห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ และ การส่งออกผลไม้
(3) ข้ อบังคับและ/หรื อระเบียบของสหกรณ์ ยงั ไม่เปิ ดโอกาสให้ สหกรณ์ ให้ ความ
ั ้ ที่ใช้ วิธีการเช่นเดียวกับสหกรณ์ เช่นกรณีของกลุ่ม
ช่วยเหลือแก่องค์กรอื่นที่ไม่ได้ ใช้ ชื่อว่าสหกรณ์ทงๆ
เกษตรกร ทําให้ การให้ ความช่วยเหลือแก่องค์กรเหล่านี ้ทําได้ ยากขึ ้น ยิ่งกว่านันกฎหมายที
้
่ถือใช้ อยู่ยงั
สร้ างปั ญ หา ทํ า ให้ ส หกรณ์ ไม่ส ามารถรั ก ษาผู้นํ า ดี ๆ ได้ อย่า งต่อ เนื่ องได้ (กรรมการดํา เนิ น การไม่
สามารถอยูเ่ กินกว่า 4 ปี ได้ )
(4) สหกรณ์ ขนาดเล็กยังมีทนุ บุคลากร เครื่ องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยี
จํากัดไม่เพียงพอให้ บริ การแก่สมาชิกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) สหกรณ์สว่ นใหญ่ยงั ไม่สามารถรวมกันจัดซื ้อปั จจัยการผลิตและสินค้ าที่จําเป็ นได้
อย่างกว้ างขวาง ส่วนใหญ่ยงั แยกกันดําเนินการอยู่
(6) สหกรณ์ ส่วนใหญ่ยงั ขาดศักยภาพในการทํางานด้ านการตลาด และสมาชิก
จํานวนหนึ่งยังรู้ สึกว่าการรวมกันขายเป็ นเรื่ องที่ย่งุ ยาก และเกรงสหกรณ์ จะนําเงินที่ขายได้ ไปหักหนี ้
ก่อนที่จะชําระเงินให้ แก่ตน
(7) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี ซึง่ ถือว่าเป็ นศูนย์กลางของความร่ วมมือระหว่าง
สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดยังมีฐานะการเงินไม่ดี มีการขาดทุนสะสมอยู่เป็ นจํานวนมาก ยิ่งไปกว่า
นัน้ ยังมีสหกรณ์ และองค์ กรขนาดเล็กจํ านวนหนึ่งที่มีปัญหาด้ านการดําเนินงานเช่นเดียวกับชุมนุม
สหกรณ์
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3) โอกาส
(1) ผู้ว่าราชการ ผู้บริ หารระดับสูง ผู้แทนราษฎรของจังหวัด และ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น (โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด, อบจ.) เห็นถึงความสําคัญและศักยภาพของขบวนการ
สหกรณ์ ในพืน้ ที่ และ ส่งเสริ มสนับสนุนให้ สหกรณ์ มีบทบาทในการแก้ ไขปั ญหาด้ านการเกษตรของ
จังหวัด รูปธรรมที่สําคัญคือมีการลงนามในหนังสือบันทึกช่วยจําระหว่างขบวนการสหกรณ์ โดยชมรม
สหกรณ์จงั หวัดจันทบุรี และ อบจ. ในการร่วมมือกันแก้ ไขปั ญหาตลาดผลไม้ ของเกษตรกร เป็ นต้ น
้
(2) ฝ่ ายส่งเสริ มงานสหกรณ์ของจังหวัด (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด) มีความตังใจและ
มุ่งมัน่ ในการส่งเสริ มให้ งานสหกรณ์ขยายตัวออกไปอย่างกว้ างขวาง และ ในขณะเดียวกันก็พยายาม
ผลักดันให้ สหกรณ์ตา่ งๆ มีความร่วมมือกัน และช่วยเหลือกันในลักษณะเครื อข่าย
(3) ธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะบริ ษัทผู้ค้าปั จจัยการผลิตเห็นความสําคัญ และ ศักยภาพ
ของขบวนการสหกรณ์การเกษตร และให้ ความร่วมมือกับขบวนการเป็ นอย่างดี จึงทําให้ ชมุ นุมสหกรณ์
การเกษตรจันทบุรีสามารถจัดทําโครงการรวมซื ้อปั จจัยการผลิตที่ทกุ ฝ่ ายได้ ประโยชน์ขึ ้นมาได้
4) อุปสรรค
(1) การผลิตของสมาชิกกําลังเผชิญปั ญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นมดิบ และ มัน
้ ปัญหาเรื่ องต้ นทุนการผลิตที่สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาขายคง
สําปะหลัง กรณีของนมดิบนันมี
ที่มาตลอดระยะเวลาหลายปี ยิ่งกว่านันการทํ
้
าข้ อตกลง FTA กับประเทศออสเตรเลียสร้ างความไม่
มัน่ ใจในการดําเนินกิจการการเลี ้ยงโคนมต่อไปในอนาคต
ส่วนเรื่ องขอมันสําปะหลังนันมี
้ แนวโน้ มว่าราคาอาจจะตกตํ่าเนื่องจากมีความเป็ นไป
ได้ สงู มากที่จะมีมนั สําปะหลังนําเข้ ามาจากประเทศเพื่อนบ้ านซึง่ มีการขยายพื ้นที่เพาะปลูกจํานวนมาก
(2) เผชิญกับการแข่งขันจากธุรกิจค้ าผลไม้ แม้ ว่าปั จจุบนั สถานการณ์ของสหกรณ์ใน
การค้ าผลไม้ จะดีขึ ้น ได้ รับการยอมรับจากห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ แต่ก็ยงั ต้ องเผชิญกับการแข่งขัน
จากผู้ค้าผลไม้ เอกชนที่เข้ ามาซื ้อขายเป็ นช่วงฤดูกาล ซึ่งต้ องยอมรับว่าธุรกิจเหล่านีย้ งั มีอิทธิ พลต่อ
สภาวการณ์ของตลาดค่อนข้ างมาก
(3) กองทุนฟื น้ ฟูเกษตรกร การเข้ ามาดําเนินงานของกองทุนฟื น้ ฟู ทําให้ เกษตรกรที่
เป็ นสมาชิกชะลอการชําระหนี ้คืนแก่สหกรณ์ เนื่องจากมีการให้ ข่าวสารในเชิงที่ว่ากองทุนฟื น้ ฟูจะชําระ
หนี ้แทนเกษตรกร ซึง่ ทําให้ เกิดปั ญหาแก่สหกรณ์การเกษตรในภาพรวม
(4) การเก็บภาษี ในระยะที่ผ่านมากรมสรรพากรเริ่ มเข้ ามาประสานงานว่าจะให้
สหกรณ์ ชาวสวนยางหักภาษี จากสมาชิ กที่ จําหน่ายยางผ่านสหกรณ์ ซึ่งกรณี นีอ้ าจไม่ยุติธรรมต่อ
สหกรณ์ถ้ากรมสรรพกรไม่สามารถบังคับให้ ร้านรับซื ้อยางทัว่ ไปดําเนินการในลักษณะเดียวกันได้ และ
จะส่งผลเสียแก่สหกรณ์ชาวสนยางอย่างรุนแรง
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1.3 ข้ อมูลพืน้ ฐานของเครื อข่ ายพันธมิตรที่มีอยู่เดิมในพืน้ ที่
จากการสํารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นพบว่าก่อนที่โครงการวิจยั นี ้จะเข้ ามาดําเนินการ สหกรณ์
ในพื ้นที่ได้ มีการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายอยู่แล้ ว โดยแบ่งออกเป็ นหลายเครื อข่าย ที่สําคัญได้ แก่ ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรจันทบุรี ชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศ
ไทยสาขาภาคตะวันออกและชมรมเครดิตยูเนียนภาคตะวันออก เครื อข่ายกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เครื อข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ เครื อข่ายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึง่ แต่ละเครื อข่ายมี
ลักษณะโดยสังเขปดังนี ้
1) ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรจันทบุรี จํากัด ชุมนุมแห่งนี จ้ ัดตังขึ
้ น้ มาตังแต่
้ ปี 2534
หลังจากจัดตังแล้
้ วชุมนุมสามารถขยายกิจการได้ อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2540 ชุมนุมได้ เข้ าไปดําเนิน
ธุรกิจส่งออก อย่างไรก็ตามเนื่องจากขาดความชํานาญ ประกอบกับเกิดปั ญหาภายใน ทําให้ ประสบกับ
การขาดทุน และ มีหนีส้ ินสะสมเป็ นจํานวนมาก (ประมาณ 4 ล้ านบาท ขณะที่มีสินทรั พย์ เหลืออยู่
ประมาณ 40 บาท) แต่ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการและฝ่ ายส่งเสริ มสหกรณ์ ทําให้ สามารถแก้
วิกฤตได้ โดยการขอให้ สหกรณ์ สมาชิกร่ วมมือกันนํ าเงิ นมาฝากไว้ กับชุมนุม สหกรณ์ ละ ประมาณ
450,000 บาท ในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 0 ต่อปี ชุมนุมได้ นําเงินที่ได้ มาไปชําระหนี ้ให้ กบั เจ้ าหนี ้ ซึง่ บาง
รายได้ ลดหย่อนหนี ใ้ ห้ ด้วยทํ า ให้ ชุมนุมมี โอกาสตัง้ ตัวขึน้ มาอี กครั ง้ หนึ่ง จากนัน้ ชุม นุม ได้ ขอความ
ร่ วมมือจากสหกรณ์ สมาชิกในการรวมซื ้อปั จจัยการผลิตที่จําเป็ น ผ่านชุมนุม แล้ วชุมนุมก็ต่อรองกับ
ผู้ค้าปั จจัยเพื่อให้ ได้ เงื่ อนไขที่ เป็ นประโยชน์ กับทุกฝ่ าย โดยสหกรณ์ ที่สงั่ ซื ้อสินค้ าจะได้ รับสินค้ าใน
เงื่อนไขเดิมที่เคยได้ รับเมื่อจัดซื ้อเองโดยตรง เช่น ราคา การบริ การขนส่ง เป็ นต้ น ในส่วนของชุมนุมจะ
ได้ เงินโบนัสจากยอดขายซึ่งบริ ษัทค้ าปั จจัยการผลิตยินดีจ่ายให้ เป็ นสัดส่วนกับปริ มาณการสัง่ ซื ้อ เงิน
โบนัสที่ได้ นี ้ชุมนุมจะหักไว้ จํานวนหนึ่งเพื่อใช้ ในการจัดกิจกรรมส่วนกลาง ส่วนที่เหลือจะให้ สหกรณ์
สมาชิกถอนเงินฝากอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละศูนย์ออกไป ทังนี
้ ้กําหนดให้ ถอนได้ ตามสัดส่วนของการซื ้อ
หากสหกรณ์ ใดซื อ้ มากก็ จะได้ ถอนเงิ นฝากออกไปมาก ในปี 2548 (ก่ อ นที่ โครงการวิ จัย จะเข้ าไป
ดําเนินการในพื น้ ที่ ) ชุมนุมได้ เป็ นแกนกลางในการจัดซือ้ สารไกลโฟเซท จํ านวน 30,000 ลิตร ปุ๋ย
จํานวน 1,000 ตัน ในปั จจุบนั ชุมนุมนี ้มีสมาชิก จํานวน 14 สหกรณ์
สําหรับโครงสร้ างของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรดูได้ จากภาพที่ 1.2
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สหกรณ์ การเกษตร

สหกรณ์ การเกษตร

ที่ประชุมใหญ่
คณะกรรมการ
กิจกรรม
•
•
•
•

การเงิน
การรวมซือ้
การรวมขาย
อื่น ๆ

ภาพที่ 1.2 ชุมชนสหกรณ์ การเกษตรจันทบุรี
2) ชมรมสหกรณ์ แ ละกลุ่ม เกษตรกรจัง หวัดจัน ทบุรี ชมรมนี จ้ ัดตัง้ ขึน้ เมื่ อวัน ที่ 21
ตุลาคม 2547 ภายใต้ การผลักดันของสันนิบาตสหกรณ์ ปั จจุบนั มีสมาชิก 20 สหกรณ์ ประกอบด้ วย
สหกรณ์ การเกษตร ออมทรัพย์ และ เครดิตยูเนี่ยน (เปิ ดรับสหกรณ์ทกุ ประเภทและกลุม่ เกษตรกรเป็ น
สมาชิก) วัตถุประสงค์ของชมรมคือเป็ นศูนย์กลางและเป็ นสื่อกลางในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจด้ า นสหกรณ์ การฝึ กอบรม แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และ
ปรึ กษาหารื อกันเกี่ยวกับปั ญหาต่างๆ ตลอดจนส่งเสริ มประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของสมาชิก อย่างไรก็
ตามในระยะที่ผ่านมาชมรมยังไม่มีบทบาทในการดําเนินการมากนักเนื่องจากไม่ได้ รับการสนับสนุน
ด้ านงบประมาณจากสันนิบาตสหกรณ์ อันเป็ นผลมาจากปั ญหาภายในของสันนิบาต สําหรับโครงสร้ าง
ของชมรมดูได้ จากภาพที่ 1.3
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สหกรณ์

กลุม่

สหกรณ์

ชมรมสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรจันทบุรี

คณะกรรมการ

• เน้ นกิจกรรมด้ านวิชาการ
ภายใต้ การสนับสนุนของ
สันนิบาตฯ

ภาพที่ 1.3 ชมรมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
3) ชุมนุมสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด สาขาภาคตะวันออก และ
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก สาขาภาคตะวันออกเป็ นส่วนงานย่อยของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนแห่งประเทศไทย จัดตังขึ
้ ้นมาเมื่อปี 2539 ทําหน้ าที่ในการส่งเสริ มและเผยแพร่ งานของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนในเขตจังหวัดภาคตะวันออก รวมถึงทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจของสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนในพื ้นที่ที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามในส่วนของงานส่งเสริ มและเผยแพร่นนมี
ั ้ “ชมรมเครดิตยูเนี่ย
นภาคตะวันออก” เข้ ามาช่วยดําเนินการให้ ในความเป็ นจริ งแล้ วชมรมนีต้ งขึ
ั ้ ้นมาก่อนสาขาภาค
ตะวันออก และได้ พฒ
ั นากลายเป็ นชุมนุมสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจํากัด สาขาภาค
ตะวันออก ในปี 2539 ดังกล่าวแล้ ว อย่างไรก็ตาม เนื่องการทํางานทังในด้
้ านธุรกิจ และ การส่งเสริ ม
เผยแพร่ งานเครดิตยูเนี่ยนไปพร้ อมๆ กันเป็ นภาระที่ค่อนข้ างหนัก ชุมนุมไม่สามารถทํางานทัง้ 2 ด้ าน
ได้ ผลดีเท่าที่ควร ขณะเดียวกันผู้นําเครดิตยูเนี่ยนมีโอกาสพบปะกันน้ อยลง เกิดความห่างเหิน จึงได้ มี
การสัมมนาร่วมกันขึ ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 และมีความเห็นร่วมกันให้ รือ้ ฟื น้ ชมรมเครดิตยูเนี่ยน
ขึ ้นใหม่ ในนามของ “ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก” ปั จจุบนั นี ้ชมรมมีกรรมการบริ หารของตนเอง
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แยกต่างหากจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แต่การทํางานจะได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมนุม
สําหรับโครงสร้ างของชุมนุม และ ชมรมเครดิตยูเนี่ยนดูได้ จากภาพที่ 1.4
เครดิตยูเนี่ยน

ชมรมเครดิต
ยูเนี่ยนภาค

เครดิตยูเนี่ยน

เครดิตยูเนี่ยน

ชุมนุม สก. เครดิตยู
เนี่ยนแห่งประเทศไทย

ชมรมอื่นๆ

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สาขาภาคตะวันออก

ชุมนุมสาขาอื่น ๆ

ภาพที่ 1.4 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด สาขาภาคตะวันออก และ
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก
4) เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้ การส่งเสริ มงานของกลุม่ ออมทรัพย์
เพื่ อ การผลิต เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากขึน้ กรมการพัฒ นาชุม ชนจึง ส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารจัด ตัง้
เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์ขึ ้นทัง้ ในระดับอําเภอ และ ระดับจังหวัด สําหรับของจังหวัดจันทบุรีก็มีการ
จัดตังเครื
้ อข่ายดังกล่าวขึ ้นทัง้ 2 ระดับ เพื่อให้ ทําหน้ าที่ประสานความร่ วมมือระหว่างกลุม่ ต่างๆ และ
ระหว่างกลุม่ กับทางราชการ (ดูโครงสร้ างโดยสังเขปจากภาพที่ 1.5)
5) เครื อข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจันทบุรี เครื อข่ายนี ้จัดตังเมื
้ ่อปี 2548 เพื่อ
ทําหน้ าที่เป็ นศูนย์ประสานเชื่อมโยงกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงเป็ นศูนย์กลาง
ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างสมาชิกเครื อข่าย (ดูโครงสร้ างโดยสังเขปจากภาพที่ 1.6)
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เครื อข่ายระดับจังหวัด

เครื อข่ายอําเภอ

เครื อข่ายอําเภอ

กลุ่มออมทรัพย์

กลุ่มออมทรัพย์

กลุ่มออมทรัพย์

กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มออมทรัพย์

กลุ่มออมทรัพย์

ภาพที่ 1.5 เครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เครื อข่ายระดับจังหวัด

เครื อข่ายอําเภอ

เครื อข่ายอําเภอ

กองทุนหมู่บา้ น

กองทุนหมู่บา้ น

กองทุนหมู่บา้ น

กองทุนหมู่บา้ น
กองทุนหมู่บา้ น

กองทุนหมู่บา้ น

ภาพที่ 1.6 เครื อข่ายกองทุนหมูบ่ ้ าน และ ชุมชนเมืองจันทบุรี
6) เครื อข่ายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เครื อข่ายนี ้จัดตังขึ
้ ้นมาเมื่อปี 2547 ภายใต้ การ
สนับสนุน ของกรมการพัฒ นาชุม ชน ซึ่ง ต้ อ งการให้ มี ก ารจัด ตัง้ เครื อข่า ยขึน้ ตัง้ แต่ระดับอํ า เภอ ถึ ง
ระดับประเทศ เครื อข่ายในระดับอําเภอและจังหวัดทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานในด้ าน
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ธุ ร กิ จ และข้ อ มูล ข่ า วสารระหว่ า งสมาชิ ก เครื อ ข่ า ย และเป็ นศูน ย์ ป ระสานงานกับ ทางราชการ (ดู
โครงสร้ างโดยสังเขปจากภาพที่ 1.7)

เครื อข่ายระดับจังหวัด

เครื อข่ายอําเภอ

เครื อข่ายอําเภอ

กลุ่ม OTOP

กลุ่ม OTOP

กลุ่ม OTOP

กลุ่ม OTOP
กลุ่ม OTOP

กลุ่ม OTOP

ภาพที่ 1.7 เครื อข่าย OTOP จันทบุรี
7)
การร่ วมมื อกันระหว่า งสหกรณ์ เขตอํ า เภอโป่ งนํ า้ ร้ อนและอํ าเภอสอยดาว
นอกเหนื อจากการจัดตัง้ เป็ นเครื อข่ายที่ เป็ นทางการอย่างที่ ได้ กล่าวถึงแล้ ว ยังมีการร่ วมมือกันทํ า
กิจกรรมแบบไม่เป็ นทางการกระจายอยู่ทวั่ ไป เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรี หฤทัยขลุง จํากัด นําเงินไป
ฝากไว้ กบั สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จํากัด สหกรณ์ชาวสวนอําเภอสอยดาวโป่ งนํ ้าร้ อนซื ้อข้ าสารจาก
สหกรณ์ การเกษตรโป่ งนํ ้าร้ อน ขณะเดียวกันก็นําเงินไปฝากไว้ กบั สหกรณ์ดงั กล่าว เป็ นต้ น อย่างไรก็
ตามเมื่อพิจารณาลักษณะการร่วมมือกันดังกล่าวพบว่าการร่วมมือกันในเขตอําเภอสอยดาวและโป่ งนํ ้า
ร้ อนมีลกั ษณะเป็ นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดประชุมพบปะกันบ้ างเป็ นครัง้ คราว
เมื่อศึกษาถึงความเป็ นมาของการพบปะกันพบว่าเริ่ มต้ นเมื่อ ปี 2546 โดยเจ้ าหน้ าที่
ส่งเสริ มสหกรณ์ เชิญชวนให้ จัดประชุม 3 ฝาย (กรรมการ ฝ่ ายจัดการ และ ฝ่ ายส่งเสริ มสหกรณ์ )
ระหว่างสหกรณ์ ที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตอําเภอสอยดาว และ โป่ งนํ ้าร้ อน โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ เกิดความเข้ าใจ
กันระหว่างฝ่ ายต่างๆ แม้ วา่ การดําเนินการดังกล่าวจะยังไม่เป็ นรูปธรรมมากนักแต่ก็ทําให้ เกิดความรู้จกั
คุ้นเคยกันระหว่างสหกรณ์ในเขตอําเภอทัง้ 2 ดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็ นพื ้นฐานที่ดีของการสร้ างความ
ร่วมมือกันทํางานในระยะเวลาต่อมา
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บทที่ 2
ข้ อมูลคนจนในพืน้ ที่จังหวัดจันทบุรี
2.1 แหล่ง และ วิธีการเก็บข้ อมูล
การเก็บข้ อมูลเรื่ องคนจนนันมี
้ ขนตอนในการดํ
ั้
าเนินการ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
(1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหลายหน่วยงานเพื่อให้ ทราบถึงผู้รับผิดชอบ
ในการดําเนินงานเก็บรวบรวมข้ อมูลคนจน ทังนี
้ ้เนื่องจากในจังหวัดมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ
ที่ สุดได้ ข้อสรุ ปว่า สํานักงานปกครองจังหวัดเป็ นผู้รวบรวมและจัดทํ า บัญชี ข้อมูลรายละเอี ย ดผู้จด
ทะเบียนคนจนที่มีความจําเป็ นจริง (มีรายได้ น้อยกว่า 20,000 บาท)
(2) ประสานงานกับสํานักงานปกครองจังหวัดจันทบุรี เพื่อขอข้ อมูล
(3) เก็บข้ อมูล โดยแยกตามประเด็นปั ญหา และ ตามรายอําเภอ
(4) จัดส่งข้ อมูลที่รวบรวมได้ ตามข้ อ 3 โดยให้ สหกรณ์ ในเขตอําเภอต่างๆ ช่วย
ตรวจสอบว่าผู้ที่ขึ ้นทะเบียนคนจนดังกล่าวนันมี
้ ใครบ้ างที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์
(5) เมื่อได้ ข้อมูลกลับมาจากสหกรณ์แล้ ว ทีมวิจยั ได้ นํามาจัดเป็ นหมวดหมู่ตามพื ้นที่
และ ประเด็นปั ญหา แล้ วคํานวณหาค่าร้ อยละเพื่อใช้ ประกอบการอธิบายต่อไป
2.2 ข้ อมูลคนจนจดทะเบียน
ข้ อมูลที่ได้ รับชีใ้ ห้ เห็นว่าในจังหวัดจันทบุรีมีผ้ ูขึ ้นทะเบียนและอยู่ในข่ายยากจนจริ ง
จํานวน 24,682 คน เมื่อพิจารณาจําแนกตามพื ้นที่พบว่าอยู่ในอําเภอโป่ งนํ ้าร้ อนมากที่สดุ คือ 6,954
คน หรื อร้ อยละ 28.17 ของผู้ที่ขึ ้นทะเบียนไว้ รองลงมาคืออยู่ในพื ้นที่อําเภอแหลมสิงห์ สอยดาว และ
กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ ร้ อยละ 16.57 16.25 และ 15.92 ตามลําดับ ส่วนผู้ขึ ้นทะเบียนคนจนในอําเภอ
อื่นนันมี
้ สดั ส่วนน้ อยกว่าร้ อยละ 10 (ตารางที่ 2.1)
เมื่ อ พิ จ ารณาในเชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ แ ล้ ว จะพบว่ า ผู้ ที่ ขึ น้ ทะเบี ย นดัง กล่ า วจะมี ค วาม
หนาแน่นอยู่ในตอนเหนือของจังหวัดจันทบุรี ติดกับจังหวัดสระแก้ ว ซึ่งเป็ นพื ้นค่อนข้ างสูง และภูเขา
ที่ดินจํานวนมากอยู่ในเขตป่ าสงวน (ถูกบุกรุ กอย่างรุ นแรงในช่วงเวลาประมาณ 30 - 40 ปี ที่ผ่านมา)
ระดับการพัฒนาในเชิงของโครงสร้ างพื ้นฐานในพื ้นที่นี ้จะตํ่ากว่าพื ้นที่ตอนล่างของจังหวัด โดยเฉพาะ
อําเภอเมือง ขลุง และ ท่าใหม่ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ชมุ ชนเดิม ได้ รับการพัฒนามาก่อน ตัวอย่างเช่นสภาพถนน
ระหว่างตัวจังหวัดไปยังอําเภอต่างๆ ของจันทบุรีเกื อบทัง้ หมดได้ รับการพัฒนาเป็ นทาง 4 ช่องทาง
จราจรแล้ ว (ไป 2 ช่องทาง กลับ 2 ช่องทาง) เหลือเฉพาะเส้ นทางไปอําเภอทางตอนเหนือของจังหวัด
และ ทางไป อําเภอแหลมสิงห์

29

เมื่อพิจารณาในเชิงของประชากร พบว่าประชากรจํานวนมากในเขตพื ้นที่ตอนเหนือ
ของจังหวัดอพยพเข้ ามาจากพื ้นที่อื่น โดยเฉพาะมาจากทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ การประกอบ
อาชีพของประชากรในพื ้นที่นี ้ส่วนใหญ่คือทําสวนลําไย และปลูกมันสําปะหลัง ซึง่ ศูนย์กลางด้ านตลาด
ของทัง้ 2 พืชนี ้ไม่ได้ อยู่ในพื ้นที่จนั ทบุรี และในห้ วงระยะหลังๆ ปรากฏว่าพืชผลทัง้ 2 ชนิดนี ้มีปัญหา
เรื่ องราคา ซึง่ ส่งผลต่อเนื่องมายังฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื ้นที่ด้วย
ส่วนอีกพื ้นที่หนึ่งที่มีผ้ ขู ึ ้นทะเบียนคนจนไว้ มากพอสมควรคืออําเภอแหลมสิงห์ อําเภอ
นี ้ตังอยู
้ ท่ างตอนล่างของจังหวัด อย่างไรก็ตามระดับการพัฒนาของอําเภอนี ้ยังตํ่ากว่าอําเภอเมือง ขลุง
และ ท่าใหม่ ซึ่งอยู่ติดกันมาก ดังได้ กล่าวแล้ วว่าเส้ นทางคมนาคมไปยังอําเภอนี ้ยังด้ อยกว่าเส้ นทางที่
ไปอําเภอที่อยู่ทางตอนล่างด้ วยกัน และที่สําคัญในระยะหลัง (ประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมา) ประชากรใน
อําเภอนี ้ได้ หนั ไปประกอบอาชีพเลียงกุ้งกุลาดําเป็ นจํานวนมาก ซึง่ ได้ ผลดีมากในระยะแรกๆ แต่ตอ่ มา
การเลีย้ งกุ้ง ประสบปั ญ หาทัง้ ด้ า นการผลิต และการตลาด ทํ า ให้ ผ้ ูเ ลี ย้ งขาดทุน อย่า งหนัก และไม่
สามารถชําระหนี ้สินคืนแก่สหกรณ์และสถาบันการเงินได้ ตามกําหนด และสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึง่
เป็ นประเด็นสําคัญของปั ญหาความยากจนในพื ้นที่นี ้
ตารางที่ 2.1 ชี ้ให้ เห็นว่าประเด็นปั ญหาสําคัญที่สดุ ของกลุ่มผู้ที่ขึ ้นทะเบียนคนจนคือ
ที่ดินทํากิน ผู้ขึ ้นทะเบียนมากถึงร้ อยละ 40 แจ้ งว่ามีปัญหาดังกล่าว รองลงมาคือปั ญหาเรื่ องหนี ้สิน
และ ที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้ขึ ้นทะเบียนร้ อยละ 18.42 และ 14.72 แจ้ งว่าเป็ นปั ญหาสําคัญของตน ส่วน
ประเด็นปั ญหาอื่นๆ ดูเหมือนว่าจะไม่มีความรุนแรงมากนักในภาพรวม

30

ตารางที่ 2.1 จํานวนผู้จดทะเบียนคนจนจําแนกตามพื ้นที่ และ ประเด็นปั ญหา
แบ่งตามพื ้นที่
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อําเภอเมือง
อําเภอแหลมสิงห์
อําเภอขลุง
อําเภอมะขาม
อําเภอโป่ งนํ ้าร้ อน
อําเภอสอยดาว
อําเภอท่าใหม่
อําเภอนายายอาม
อําเภอแก่งหางแมว
กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ
รวม
ร้ อยละ

ที่ดินทํากิน

44
1,373
267
172
1,766
2,551
180
350
1,087
2,085
9,875
40.01

คนเร่ร่อน

1
4
0
0
0
1
1
1
8
0.032

ประกอบ
อาชีพผิด
กฎหมาย
0
0
0
0
0
0
3
3
0.012

ต้ องการงาน
ทําเหมาะสม

ประเด็นปั ญหาความยากจน
ถูก
หนี ้สิน
หลอกลวง

164
28
1
55
0
0
0
10
64
10
332
1.35

0
11
9
0
0
0
5
6
15
46
0.19

ที่มา: จังหวัดจันทบุรี
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34
1,296
220
71
1,514
90
48
153
1,120
4,546
18.42

ที่อยูอ่ าศัย

827
478
138
86
243
1,371
81
153
0
256
3,633
14.72

อื่น

377
904
369
259
3,431
0
139
220
145
440
6,284
25.46

รวม

1,447
4,090
1,008
643
6,954
4,012
448
664
1,486
3,930
24,682
100.00

ร้ อยละ

5.86
16.57
4.08
2.61
28.17
16.25
1.82
2.69
6.02
15.92
100.00

ตารางที่ 2.2 ชี ้ว่าจํานวนสมาชิกสหกรณ์ที่ขึ ้นทะเบียนคนจนรวมทังหมด
้
1,507
คน กระจายอยู่ทกุ อําเภอ แต่ที่หนาแน่นที่สดุ อยู่ในกิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ ซึง่ มีจํานวนทังสิ
้ ้น 443
คน หรื อร้ อยละ 29.40 ของสมาชิกที่ขึ ้นทะเบียนไว้ ทงหมด
ั้
รองลงมาอยูใ่ นอําเภอโป่ งนํ ้าร้ อน แหลม
สิงห์ และ สอยดาว ซึง่ มีสมาชิกขึ ้นทะเบียนคิดเป็ นร้ อยละ 22.36 18.45 และ 17.52 ส่วนสมาชิก
ที่อยูใ่ นอําเภออื่นๆ มีการขึ ้นทะเบียนคิดเป็ นสัดส่วนของสมาชิกที่ขึ ้นทะเบียนทังหมด
้
น้ อยกว่าร้ อย
ละ 10
เมื่อพิจารณาประเด็นปั ญหาที่ทําให้ เกิดความยากจนพบว่าสมาชิกที่ขึ ้นทะเบียน
ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 60.65) มีปัญหาเรื่ องหนี ้สิน ร้ อยละ 34.97 มีปัญหาเรื่ องที่ดนิ ทํากิน ที่เหลืออีก
ประมาณร้ อยละ 5 มีปัญหาอื่นๆ (ตารางที่ 2.2)
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ตารางที่ 2.2 จํานวนสมาชิกสหกรณ์ที่ขึ ้นทะเบียนคนจนจําแนกตามพื ้นที่ และ ประเด็นปั ญหา
แบ่งตามพื ้นที่
ที่ดินทํากิน

อําเภอเมือง

คนเร่ร่อน

ประกอบ
อาชีพผิด
กฎหมาย

ต้ องการงาน
ทําเหมาะสม

ประเด็นปั ญหาความยากจน
ถูก
หนี ้สิน
หลอกลวง

ที่อยูอ่ าศัย

อื่น

รวม

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
0
0
0
0
1
1
4

4
278
31
0
337
13
3
0
29
219
914

1
0
2
0
0
16
1
0

0
0
10
0
0
0
3
5

0

11

รวม

0
0
21
10
0
235
6
0
45
210
527

5
25

8
37

5
278
66
10
337
264
13
5
86
443
1,507

ร้ อยละ

34.97

0.00

0.00

0.00

0.27

60.65

1.66

2.45

100.00

อําเภอแหลมสิงห์
อําเภอขลุง
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อําเภอมะขาม
อําเภอโป่ งนํ ้าร้ อน
อําเภอสอยดาว
อําเภอท่าใหม่
อําเภอนายายอาม
อําเภอแก่งหางแมว
กิ่งอําเภอเขาคิชฌกูฏ

ที่มา : จังหวัดจันทบุรี
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ร้ อยละ

0.33
18.45
4.38
0.66
22.36
17.52
0.86
0.33
5.71
29.40
100.00

2.3 บทสรุป
การขึ ้นทะเบียนคนจนอย่างแท้ จริ งในจังหวัดจันทบุรีมีจํานวนไม่มากนัก อย่างไรก็ดี
พบว่าผู้ที่ขึน้ ทะเบียนดังกล่าวส่วนใหญ่ อยู่ในพืน้ ที่ ทางตอนบนหรื อตอนเหนื อของจังหวัด ซึ่ง พื น้ ที่
บริ เวณนี ้มีสภาพเป็ นพื ้นที่สงู และภูเขา และบางส่วนอยู่ในเขตป่ าสงวน มีระดับการพัฒนาในเชิงของ
โครงสร้ างพื น้ ฐานน้ อยกว่า พืน้ ที่ ส่ว นอื่ น ๆ ของจังหวัด ประเด็น ปั ญหาสํา คัญของผู้ขึน้ ทะเบียนคื อ
ปั ญหาที่ดินทํากิน และ ปั ญหาหนี ้สิน ส่วนประเด็นปั ญหาอื่นไม่มีนยั สําคัญมากนัก สําหรับสาเหตุของ
ปั ญหาดังกล่าวเกิดจากความล้ มเหลวทางการผลิตและการตลาดเป็ นสําคัญ
ในส่วนของสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้ ขึน้ บัญชีคนจนไว้ ก็มีจํานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับ
สมาชิกทังหมดของสหกรณ์
้
โดยความหนาแน่นของผู้ขึ ้นทะเบียน และ ประเด็นปั ญหาที่พบก็เหมือนกับ
กรณีภาพรวมของทังจั
้ งหวัด
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บทที่ 3
กระบวนการพัฒนาเครื อข่ ายสหกรณ์ ในพืน้ ที่
จังหวัดจันทบุรี
ในการพัฒนาเครื อข่ายสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรีภายใต้ โครงการวิจยั มีขนตอน
ั้
หรื อกระบวนการในการทํางานพอสรุปได้ ดงั นี ้
1. ประชุมทีมงานวิจยั
หลังจากได้ รับอนุมตั ิโครงการแล้ วได้ ประชุมทีมงานวิจยั ทังหมด
้
เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2548 เพื่อทําความเข้ าใจเกี่ยวกับความสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ และแนวทางในการดําเนิน
โครงการตามที่ชดุ โครงการกําหนดไว้ รวมถึงได้ หารื อถึงแนวทางและแผนการทํางานของทีมวิจยั ในส่วน
ของจังหวัดจันทบุรี ซึง่ ผลการประชุมได้ ข้อสรุปในประเด็นสําคัญๆ ดังนี ้
(1) ที่ประชุมรับทราบภารกิจของโครงการ เป็ นต้ นว่าต้ องศึกษาสถานการณ์ และ
บทบาทการดําเนินงานขององค์กรในพื ้นที่ ตรวจสอบข้ อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิก จัดเวทีสร้ าง
ความเข้ าใจเรื่ องการจัดทํากรอบทิศทางขององค์ กรและการเชื่อมโยงเครื อข่าย สนับสนุนการสร้ าง
เครื อข่ายพันธมิตร
(2) ที่ประชุมได้ วางแนวทางในการศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของ
องค์กรในพื ้นที่ไว้ ดังนี ้คือ
- องค์กรที่จะเก็บรวบรวมข้ อมูล: ประกอบด้ วย สหกรณ์ทกุ ประเภท กลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสัจจะ และ
อื่นๆ
- รายการข้ อมูลที่จะเก็บ: ประกอบด้ วย ชื่อ/ ที่ตง/ั ้ ปี ที่จดั ตัง/้ จํานวนสมาชิกใน
ปั จจุบนั / ทุนขององค์กร/ สินทรัพย์รวม/ ธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆ (มี/ไม่มี และหากระบุปริ มาณธุรกิจได้
ให้ ระบุด้วย)/ ผลการประกอบการ (กําไร/ขาดทุน)/ ผู้นําและเบอร์ โทรศัพท์/ ประเด็นข้ อสังเกต (ปั ญหา
และ ศักยภาพ)
จากนันได้
้ แบ่งงานกันไปดําเนินการตามที่แต่ละคนสามารถทําได้
(3) ที่ประชุมได้ กําหนดให้ มีการจัดเวทีเพื่อทําความเข้ าใจกับองค์กรต่างๆ ถึงความ
เป็ นมาและแนวทางในการทํางานของโครงการ รวมถึงเชิญองค์กรที่สนใจเข้ าร่วมโครงการ ตลอดจนใช้
เวทีดงั กล่าวในการเก็บรวบรวมข้ อมูลภาพกว้ างขององค์กร และ เครื อข่ายองค์กรในพื ้นที่จงั หวัด ซึ่งที่
ประชุมกําหนดให้ ดําเนินการดังนี ้

35

- ประชุมแกนนํา เพื่อแนะนําโครงการ และขอความร่วมมือในการจัดเวทีใหญ่
- ประชุมเวทีใหญ่ เพื่อทําความเข้ าใจกับผู้นําองค์กรในพื ้นที่เกี่ยวกับโครงการและ
ความสําคัญของเครื อข่าย เป้าหมายสําคัญของการจัดคือได้ องค์กรที่สมัครใจเข้ าร่วมโครงการ
- ประชุมย่อย เพื่อสร้ างและ/หรื อพัฒนาเครื อข่ายพันธมิตร ให้ มีการจัดเวที หรื อการ
ประชุมย่อยระหว่างสหกรณ์และ/หรื อองค์กรที่มีความสนใจทํางานร่วมกันตามความจําเป็ น
3.2 จัดสัมมนา/เวทีผ้ นู ําขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่
เพื่อขยายแนวคิดของโครงการออกไปยังผู้นําขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่ ทีมวิจยั ได้ จดั
ให้ มีการประชุมร่วมกับผู้นําขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่ 2 ครัง้ ครัง้ แรกเป็ นการประชุมร่วมกับแกนนําใน
พื ้นที่ ซึง่ ประกอบด้ วยตัวแทนระดับสูงของหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวข้ องกับสหกรณ์ (สํานักงานสหกรณ์
จัง หวัด สํ า นัก งานตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ สํ า นัก งานปศุสัต ว์ จัง หวัด สํ า นัก งานพัฒ นาชุม ชนจัง หวัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) และ ผู้นําของสหกรณ์/องค์กรประชาชนในจังหวัด จัด
ขึ ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อขยายแนวความคิดของโครงการสูแ่ กนนําของ
ขบวนการสหกรณ์ และ องค์กรประชาชนที่ใช้ หลักการเดียวกัน ซึ่งจากการประชุมในครัง้ นี ้ที่ประชุมมี
ความเข้ าใจวัตถุประสงค์และแนวทางการดําเนินงานของโครงการ และเห็นว่าเป็ นโครงการที่ดีควร
ได้ รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ าย (ตารางที่ 3.1)
เพื่ อ ขยายความเข้ า ใจไปสู่ข บวนการให้ ก ว้ า งขวางยิ่ ง ขึน้ ที่ ป ระชุม เห็ น ว่า ควรจัด
สัมมนาใหญ่ในเรื่ องนี ้อีกครัง้ หนึง่ โดยให้ เชิญตัวแทนจากสหกรณ์ตา่ งๆ รวมถึงตัวแทนจากกลุม่ องค์กร
อื่นๆ ที่ไม่ใช้ ชื่อว่าสหกรณ์แต่มีวิธีการดําเนินการอยูบ่ นแนวทางเดียวกันเข้ าร่วมสัมมนาด้ วย และเพื่อให้
ผู้บริ หารสูงสุดของจังหวัดได้ รับทราบถึงการเข้ ามาทํางานในพื ้นที่ของโครงการวิจยั ที่ประชุมมีมติให้
เชิญผู้วา่ ราชการจังหวัดมาเป็ นประธานและบรรยายพิเศษ รวมถึงเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เข้ าร่ วมสัมมนาและบรรยายพิเศษถึงแนวทางในการร่ วมมือกันระหว่างองค์การบริ หารส่วนจังหวัดและ
ขบวนการสหกรณ์ ซึง่ การสัมมนาครัง้ นี ้จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 (ตารางที่ 3.1)
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ตารางที่ 3.1 การจัดสัมมนา/เวทีเพื่อทําความเข้ าใจกับผู้นําขบวนการสหกรณ์ และ องค์กรประชาชนในพื ้นที่
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ลําดับ
ว/ด/ป
ที่
1
15/9/48

กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจยั
เวทีแลกเปลี่ยน

กลุม่ เป้าหมายที่เข้ าสู่
สถานที่
ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ
กระบวนการ
ที ม วิ จัย /
หัว หน้ า ส่ว น สํานักงานสหกรณ์ เกิ ด ความเข้ าใจในหมู่ผ้ ู เข้ าร่ ว มเสวนา และ ได้
แนวทางในการทํ า งานร่ ว มกัน ในเรื่ อ งการพัฒ นา
ราชการที่ เ กี่ ย วข้ อง ธกส./ การเกษตรเมือง
เครื อข่าย
แกนนํ าสหกรณ์ แ ละองค์ กร จันทบุรี จํากัด
ประชาชน
จํานวนรวม 60 คน

2

สัมมนา

ผู้นํ า สหกรณ์ แ ละองค์ ก รภาค โรงแรมคาริ บไู ฮ
ประชาชน และ หัว หน้ าส่ ว น แลนด์ จันทบุรี
ราชการที่ เ กี่ ย วข้ อง รวมถึ ง
อบจ. ด้ วย/
จํานวนรวม 150 คน

18/10/48
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ทําให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงของจังหวัดจันทบุรีทงในส่
ั ้ วน
ของการปกครองส่วนภูมิภาค และ การปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ได้ ท ราบและยอมรั บ การดํ า เนิ น งานของ
โครงการนี ้/ ขยายผลจากการประชุมแกนนําในครัง้
ก่อนสู่ผ้ นู ําขบวนการสหกรณ์และองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
ได้ กว้ างขวางมากขึ ้น

ระยะเวลา
8.30 – 17.30
(8 ชัว่ โมง)

8.30 – 17.30
(8 ชัว่ โมง)

หมายเหตุ

3. ประชุมทีมวิจยั เพื่อกําหนดกลุม่ เป้าหมาย
เมื่อได้ ขยายแนวคิดของโครงการวิจัยไปยังสหกรณ์ กลุ่ม และ องค์ กรประชาชนที่
เกี่ยวข้ องแล้ ว ทีมวิจยั ได้ ประชุมหารื อกันเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2548 เพื่อสรุ ปถึงผลการจัดประชุมเมื่อ
้ หารื อการทํางานในขันตอนต่
้
อไป ซึง่ ได้ ข้อสรุปที่สําคัญดังนี ้
วันที่ 18 ตุลาคม 2548 จากนันได้
(1) เมื่อพิจารณาจากข้ อมูลเบื ้องต้ นแล้ วพบว่าในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรีมีความร่ วมมือ
กัน ระหว่ า งสหกรณ์ กลุ่ม และ องค์ ก รประชาชนอยู่ม ากพอสมควรแล้ ว และบางเครื อ ข่ า ยมี ก าร
ดําเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรมและเป็ นทางการ เช่นชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรจันทบุรี ชมรมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก เครื อข่ายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ขณะที่บางเครื อข่ายยังอยู่ในลักษณะ
ของการร่ วมมือกันอย่างไม่เป็ นทางการ เช่น การร่ วมมือกันระหว่างสหกรณ์เขตอําเภอโป่ งนํ ้าร้ อนและ
อํ า เภอสอยดาว เป็ นต้ น ดั ง นั้ น การทํา งานของโครงการนี้ จึง ไม่ จํ า เป็ นต้ อ งไปส่ ง เสริ ม ให้ ตั้ ง
เครื อข่ ายเพิ่มขึ้นไปอีก แต่ ควรจะส่ งเสริ มให้ เครื อข่ ายที่มีอยู่นี้มีความเข้ มแข็ง และมีบทบาท
อย่ างแท้ จริงในการส่ งเสริ มความเจริญก้ าวหน้ าขององค์ กรสมาชิกและตัวบุคคลที่เป็ นสมาชิก
ขององค์ กรเหล่ านั้น ซึง่ เป็ นการเสริ มการทํางานของหน่วยงานในพื ้นที่ และ ไม่สร้ างความสับสนและ
รํ าคาญให้ แก่ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมของโครงการวิจยั
(2) ข้ อมูลเบื ้องต้ นของเครื อข่ายที่มีอยู่ในจังหวัด ชี ้ว่าส่วนใหญ่จะรวมตัวกันตามพื ้นที่
ซึง่ อาจเป็ นเพราะข้ อจํากัดด้ านภูมิศาสตร์ และ โครงสร้ างการทํางานของทางราชการที่แบ่งพื ้นที่กนั ดูแล
จึงทําให้ องค์กรที่อยู่ในพื ้นที่เดียวกันมีโอกาสรู้จกั กันและร่วมงานกันภายในพื ้นที่มากกว่าจะร่วมมือกัน
ข้ ามพื ้นที่ ตัวอย่างเช่น เครื อข่ายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีการร่ วมมือกันอยู่ในเขตอําเภอท่าใหม่เป็ น
สําคัญ ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออกสมาชิกส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตอําเภอขลุง การร่วมมือกันระหว่าง
้
่ในเขตอําเภอโป่ งนํ ้าร้ อนและ
สหกรณ์ในเขตตอนเหนือของจังหวัดองค์กรที่เข้ ามาร่ วมมือกันทังหมดอยู
อําเภอสอยดาว เป็ นต้ น อย่างไรก็ดีข้อมูลเบื ้องต้ นดังกล่าวไม่ได้ มีนัยว่าจะไม่มีความร่ วมมือกันข้ าม
้
่เป็ น
พื ้นที่เลย ทังนี
้ ้เมื่อศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดพบว่ามีการร่ วมมือช่วยเหลือกันอยู่เสมอทังในแบบที
ทางการและไม่เป็ นทางการข้ ามพื ้นที่ ตัวอย่างเช่น สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ นําเงินไปฝากไว้ กบั
สหกรณ์การเกษตรมะขาม สหกรณ์ การเกษตรโป่ งนํ ้าร้ อน ซึง่ ช่วยให้ สหกรณ์ ที่ได้ รับเงินฝากดังกล่าวมี
เงินหมุนเวี ยนมากพอที่ จะไปช่วยเหลือสหกรณ์ อื่นๆ ในพื น้ ที่ ใกล้ เคียงได้ ต่อไป ยิ่งกว่านัน้ สหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดจันทบุรี 14 สหกรณ์ (กระจายอยู่ทุกอําเภอ) ยังรวมกันเป็ นชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจันทบุรีซงึ่ มีพื ้นที่ดําเนินงานครอบคลุมพื ้นที่ทงจั
ั ้ งหวัด
(3) เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพที่เป็ นจริ งดังกล่าวในเบื ้องต้ นได้ ตดั สินใจแบ่งงานการ
พัฒนาเครื อข่ายออกตามพื ้นที่ ตามสภาพของเครื อข่ายที่มีอยู่ หรื อมีแนวโน้ มที่จะพัฒนาให้ เกิดขึ ้นได้
ทังนี
้ ้ได้ แบ่งพื ้นที่ออกเป็ น 4 โซน ดังนี ้
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- โซนอําเภอขลุง ซึง่ เป็ นที่ตงของชุ
ั้
มนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย สาขา
ภาคตะวันออก และเป็ นศูนย์กลางของชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก ยิ่งกว่านันพื
้ ้นที่นี ้ยังเป็ นที่ตงั ้
ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จํากัด ซึ่งเป็ นสหกรณ์ที่มีความเข้ มแข็ง และ เห็นชอบกับแนวคิดใน
การร่วมมือกันเป็ นเครื อข่ายอย่างยิ่ง
- โซนเหนือ หรื อ โซนบนของจังหวัดจันทบุรี ซึง่ ประกอบด้ วยอําเภอโป่ งนํ ้าร้ อน และ
อําเภอสอยดาว แกนนําของสหกรณ์และองค์กรอื่นในโซนนี ้มีการทํากิจกรรมร่ วมกันอยู่บ้างแล้ ว แม้ ว่า
จะยังไม่เป็ นรูปธรรมมากนัก แต่แกนนําของสหกรณ์และองค์กรอื่นที่เข้ าร่วมประชุมในการจัดเวที 2 ครัง้
ที่ผ่านมาได้ แสดงความกระตือรื อร้ นในการที่จะร่ วมมือกันทํากิจกรรมอย่างจริ งจัง รวมถึงฝ่ ายส่งเสริ ม
งานสหกรณ์ได้ ให้ ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ที่จะให้ มีการดําเนินโครงการในโซนนี ้
- โซนอําเภอท่าใหม่ จากข้ อมูลเบื ้องต้ นที่มีอยู่ชี ้ว่าเขตนี ้เป็ นศูนย์กลางของเครื อข่าย
หนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ จึงน่าที่จะนําโครงการวิจยั มาลงในพื ้นที่นี ้ด้ วย
- ภาพรวมของจังหวัด เมื่อพิจารณาการสร้ าง/พัฒนาเครื อข่ายเป็ นโซนพื ้นที่ย่อยแล้ ว
ทีมวิจยั มีความเห็นว่าในระดับจังหวัดเองก็น่าจะมีการพัฒนาเครื อข่ายในภาพรวมขึ ้นมาหรื อหากมีอยู่
แล้ วก็ควรจะหนุนเสริ มให้ มีความเข้ มแข็งเพื่อเป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายสหกรณ์และองค์กรที่เกี่ยวข้ องใน
ระดับจังหวัด จากการพิจารณาจากข้ อมูลเบื ้องต้ นเครื อข่ายในระดับจังหวัดที่ตงอยู
ั ้ ่แล้ วมี 2 เครื อข่าย
คือชมรมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และ ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรจันทบุรี อย่างไรก็
ตามท้ ายที่สดุ ทีมวิจยั ตัดสินใจเลือกเอาชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรจันทบุรีเป็ นศูนย์กลางของเครื อข่าย
ระดับจังหวัดที่จะดําเนินการพัฒนาในโครงการนี ้ ทัง้ นีเ้ นื่องจากชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรจันทบุรีมี
สมาชิกกระจายอยู่ทวั่ ทังจั
้ งหวัด ซึ่งหมายรวมถึงสหกรณ์การเกษตรในพื ้นที่โซนอําเภอขลุง โซนเหนือ
และ โซนอําเภอท่าใหม่ ซึง่ สหกรณ์เหล่านี ้มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นแกนหลักของเครื อข่ายในแต่ละโซน และ
ชุมนุมเป็ นองค์กรที่มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องแม้ ว่าจะยังมีปัญหาหนี ้สินจํานวนมากก็ตาม ขณะที่
ชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งตังขึ
้ ้นตามนโยบายของสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทยยังไม่มี
้ ้น
การดําเนินใดๆ ทังสิ
หลังจากได้ กําหนดเครื อข่ายที่จะสร้ างหรื อพัฒนาแล้ ว ทีมวิจยั ได้ ทําการสํารวจข้ อมูล
เพิ่มเติมแล้ วนํามาพิจารณาประกอบกับศักยภาพของโครงการ (คน และงบประมาณ) สุดท้ ายจึง
ตัดสินใจตัดโซนอําเภอท่าใหม่ออกไปจากพื ้นที่เป้าหมายก่อน จึงเหลือพื ้นที่ดําเนินโครงการจริ ง 3 พื ้นที่
คือ โซนอําเภอขลุง โซนเหนือ และ ภาพรวมระดับจังหวัด
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3.4 ปฏิบัตกิ ารพัฒนาเครือข่ ายตามเป้าหมาย
เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โครงการได้ แบ่งทีมงานออกเป็ น 3
ส่วน สอดคล้ องตามการกําหนดพื ้นที่ปฏิบตั ิงานที่กล่าวถึงแล้ ว สําหรับกิจกรรมที่ดําเนินการในแต่ละ
พื ้นที่มี ดังนี ้
3.4.1 กระบวนการพัฒนาเครือข่ ายโซนอําเภอขลุง
สําหรั บการปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่โซนขลุงเริ่ มต้ นจากการจัดเวที เพื่อสร้ างความเข้ าใจ
เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ นู ําสหกรณ์ กลุม่ และองค์กรที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ ทังนี
้ ้เนื่องจากยังมีผ้ นู ําอีกจํานวนมากที่
ไม่ได้ เข้ าร่ วมสัมมนาในช่วงการจัดกิจกรรมแกนนําในส่วนกลางของจังหวัด การสัมมนาในครัง้ นี ้จัดขึ ้น
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2548 ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง โดยมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมประมาณ 100 คน
ผลที่ได้ จากการสัมมนาก็คือผู้นําสหกรณ์ กลุ่ม และ องค์กรในพื ้นที่เข้ าและเห็นชอบกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ รวมทัง้ ได้ เข้ าใจถึงศักยภาพ ประสบการณ์ และ ปั ญหาขององค์กรอื่นๆ ที่อยู่ในพืน้ ที่
เดียวกันมากขึ ้น (เข้ าใจซึง่ กันและกันมากขึ ้น) และเห็นชอบที่จะร่วมกิจกรรมของโครงการในการพัฒนา
เครื อข่ายพันธมิตรในพื ้นที่ให้ เข้ มแข็งต่อไป โดยได้ กําหนดให้ มีการจัดการประชุมต่อเนื่อง และ เวียนกัน
เป็ นเจ้ าภาพในการจัดการประชุมหารื อกัน (ตารางที่ 3.2)
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2549 ได้ มีการจัดเวทีประจําเดือนขึ ้นที่สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนศรี หฤทัยขลุง ในการประชุมครัง้ นี ้ได้ พดู คุยกันถึงกิจกรรมที่จะร่วมมือกัน โดยได้ วิเคราะห์ประเด็น
ปั ญหาที่สมาชิกขององค์กรที่มาร่ วมมือกันประสบอยู่เป็ นประจํา ซึง่ มีหลายประเด็นปั ญหาตังแต่
้ เรื่ อง
ของตลาดผลไม้ ราคาปั จจัยการผลิตที่ สูงขึน้ โดยเฉพาะนํ า้ มัน ดีเซล การประชุมในวันนัน้ พบว่า มี
กิจกรรมหลายอย่างที่สหกรณ์ และองค์ต่างๆ สามารถร่ วมมือกันได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากสหกรณ์ การเกษตร
เมืองขลุงซึง่ เป็ นหนึ่งในแกนนําของเครื อข่ายดําเนินธุรกิจจําหน่ายนํ ้ามัน (รายใหญ่ที่สดุ ในอําเภอขลุง)
และ ปั จจัยการผลิตอยู่แล้ ว ยิ่งกว่านันยั
้ งทําหน้ าที่ในการรวบรวมผลไม้ ส่งให้ ห้างขนาดใหญ่ที่มีสาขา
ครอบคลุมทัว่ ประเทศได้ แล้ ว ไม่วา่ จะเป็ น ห้ างแมคโคร ห้ างเทสโก้ โลตัส ซึง่ ห้ างเหล่านี ้มีคําสัง่ ซื ้อครัง้ ละ
มากกๆ และ สมํ่าเสมอ อย่างไรก็ตามในระยะเวลาดังกล่าวเรื่ องตลาดผลไม้ ยงั ไม่มีปัญหาเนื่องจากยัง
ไม่ถึงฤดูกาล แต่สงิ่ ที่คาดว่าจะเป็ นปั ญหาในระยะเวลานันคื
้ อนํ ้ามัน ซึง่ ชาวสวนผลไม้ ทกุ คนต้ องใช้ เพื่อ
สูบนํ ้ารดต้ นไม้ ดังนันที
้ ่ประชุมจึงตกลงกันที่จะเริ่มความร่วมมือทางธุรกิจจากการจัดหานํ ้ามันก่อน โดย
ให้ แต่ละสหกรณ์กลุม่ ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมนี ้ไปสํารวจความต้ องการเบื ้องต้ นของสมาชิกมาก่อน ส่วน
ทางสหกรณ์ การเกษตรเมื องขลุงก็ กลับไปเพื่ อจัดทํ าข้ อเสนอที่ เอื อ้ ประโยชน์ แก่องค์ กรสมาชิกเพื่อ
นําเสนอแก่ที่ประชุมในครัง้ ต่อไป
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 เครื อข่ายได้ จดั เวทีประจําเดือนขึ ้นที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ตรอกนองทวีทรั พย์ ประเด็นสําคัญที่ นํามาหารื อในวันนัน้ คือประเด็นการจัดหานํา้ มันดีเซล ซึ่งทาง
สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง โดยผู้จดั การสหกรณ์และคณะได้ นําเสนอว่าหากสหกรณ์จดั ซื ้อนํ ้ามันผ่าน
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สหกรณ์ จะได้ รับประโยชน์ หลายประการ เช่น สมาชิกของเครื อข่ายสามารถซื ้อนํ ้ามันได้ ในราคาที่ถูก
กว่าราคาตลาดทัว่ ไปประมาณ 0.10 ถึง 0.25 บาทต่อลิตร และ ในกรณีที่สมาชิกเครื อข่ายสมัครเข้ า
เป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ การเกษตรเมื องขลุง ก็จะได้ รับเงินเฉลี่ยคืนตามปริ มาณการซื ้อของ
สมาชิกของตนเองด้ วย ซึง่ จะคํานวณให้ ในภายหลัง (หลังปิ ดบัญชีแล้ ว) ส่วนองค์กรที่ไม่ได้ สมัครเป็ น
สมาชิกสมทบจะได้ รับผลตอบแทนการจัดการต่อหน่วยการขาย (ประมาณ 0.05 บาทต่อลิตร)
ยิ่งกว่านันสมาชิ
้
กขององค์กรที่เข้ าร่วมโครงการเมื่อมาซื ้อนํ ้ามันก็ไม่ต้องนําเงินสดมา แต่ให้ ไปนําใบสัง่
จ่ายนํ ้ามันจากองค์กรของตนมาแสดง ซึ่งยอดซื ้อนํ ้ามันจะถูกบันทึกไว้ และสหกรณ์เมืองขลุงจะเรี ยก
เก็บเงินจากองค์กรที่ร่วมโครงการตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน สําหรับผลประโยชน์ที่สหกรณ์การเกษตร
เมืองขลุงได้ รับก็ คือปริ มาณธุรกิ จที่ เพิ่มมากขึน้ ซึ่งส่งผลต่อสหกรณ์ ในเชิงของต้ นทุนเฉลี่ยของการ
ให้ บริ การ และ ผลตอบแทนจากบริษัทนํ ้ามันตามเป้าหมายการจําหน่ายที่เพิ่มขึ ้น
ในส่วนขององค์กรที่เข้ าร่ วมโครงการนอกจากได้ ให้ บริ การที่ดีกว่าแก่สมาชิกของตน
และ ได้ รับเงินเฉลี่ยคืนในกรณีเป็ นสมาชิกสมทบแล้ ว ยังสามารถเชื่อมต่อธุรกิจนี ้เข้ ากับธุรกิจสินเชื่อที่
โดยปกติเมื่อสมาชิกมากู้เงินเพื่อซื ้อนํา้ มันก็จะจ่ายเป็ นเงินกู้ไป โดยไม่แน่ใจว่าสมาชิกนําเงินไปซื ้อ
นํา้ มันตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้หรื อไม่ แต่เมื่อร่ วมโครงการนีแ้ ล้ วก็มนั่ ใจได้ ว่าเมื่อสมาชิกกู้เงินไปซื ้อ
นํ ้ามันก็จะได้ รับนํ ้ามันจริงตามวงเงินที่ขอกู้ไป
ที่ประชุมในวันนันเห็
้ นชอบกับโครงการและได้ มอบหมายให้ แต่ละองค์กรนําโครงการนี ้
กลับไปหารื อกับคณะกรรมการของตนเพื่อขอความเห็นชอบในการดําเนินการ รวมถึงในกรณีที่องค์กร
ใดประสงค์จะจัดทําโครงการนีเ้ ป็ นโครงการพิเศษว่าด้ วยการเชื่อมโยงธุรกิ จสินเชื่ อและธุรกิจจัดหา
นํ ้ามันก็ให้ ดําเนินการให้ เรี ยบร้ อยภายในแต่ละองค์กร ส่วนกรณีของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุงก็จะไป
ทําเอกสารแบบฟอร์ มต่างๆ ที่จําเป็ นต้ องใช้ เพื่อนําเสนอในการประชุมประจําเดือนครัง้ ต่อไป
มติที่สําคัญอีกประการหนึง่ ของการประชุมในวันนันก็
้ คือเห็นชอบให้ มีการจัดทําบันทึก
ช่วยจํา (Memorandum of Understanding, MOU) ระหว่างเครื อข่ายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดย
“ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก” และ สหกรณ์ การเกษตรเมืองขลุง โดยมอบหมายให้ ทีมวิจยั
ตัวแทนของชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก และ ตัวแทนของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง ร่วมกันยก
ร่ าง และให้ มีการทําพิธีลงนามในการประชุมครัง้ ต่อไป สําหรับเหตุผลที่ให้ มีการจัดทํา MOU นันก็
้
เพื่อให้ มีความรู้ สึกว่าการร่ วมมือนันเป็
้ นทางการ มีความมัน่ คง และ ได้ รับการยอมรับจากทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง
การประชุมประจําเดือนครัง้ ต่อมาได้ จดั ขึ ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2549 ในครัง้ นี ้ได้ จดั ให้
มีพิธีลงนามใน MOU ระหว่างชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก และ สหกรณ์ การเกษตรเมืองขลุง
โดยมีสหกรณ์จงั หวัดจันทบุรี หัวหน้ าคณะผู้ประสานงานชุดโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่
36 จังหวัด และ ทีมวิจยั ร่วมเป็ นสักขีพยาน ประเด็นสําคัญใน MOU ดังกล่าวก็คือ ทังสองฝ่
้
ายจะให้
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ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้ านการเงิน วิชาการ เทคโนโลยี และ การตลาด รวมถึงจะช่วยกัน
ส่ง เสริ มงานสหกรณ์ ให้ เ จริ ญก้ า วหน้ า ยั่งยื น ต่อไป จากนัน้ ได้ มีก ารสรุ ปถึง วิธี การจัดซื อ้ นํ า้ มัน จาก
สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง
หลังจากลงนามความร่ วมมือกันแล้ ว ปรากฏว่าการจัดประชุมประจําเดือนร่ วมกัน
ระหว่างชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวัออก และ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุงได้ ชลอตัวลงทังนี
้ ้เนื่องจาก
เป็ นช่วงที่ทกุ คนต้ องกลับไปดูแลสวนผลไม้ ของตนเอง อย่างไรก็ตามมิได้ หมายความว่าทัง้ 2 ฝ่ ายจะ
หยุดการทํางานร่ วมกัน การทํางานในระยะนัน้ จะทําผ่านผู้นําของชมรมเครดิตยูเนี่ยนและผู้นําของ
สหกรณ์ การเกษตรเมืองขลุง โดยในส่วนของชมรมเครดิตยูเนี่ยนจะมีการประชุมผู้นําร่ วมกันทุกเดือน
มติหรื อข้ อความเห็นที่เกี่ยวข้ องกับเครื อข่ายโซนขลุงจะถูกส่งผ่านไปยังสหกรณ์ การเกษตรเมืองขลุง
ผ่านนายนิพนธ์ สมพื ้น ซึง่ เป็ นทังประธานชมรมเครดิ
้
ตยูเนี่ยนภาคตะวันออก และ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุงอยูด่ ้ วย
สําหรับการดําเนินงานตามโครงการจัดหานํ ้ามันที่ได้ ตกลงกันไว้ ปรากฏว่าไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย ทังนี
้ ้เนื่องมาจากสาเหตุใหญ่ 2 ประการ คือ ปริ มาณความต้ องการนํ ้ามันของสมาชิก
เพื่อใช้ ในการเกษตรลดลง ทังนี
้ ้เนื่องฝนในปี นี ้ตกอย่างต่อเนื่องและในปริ มาณที่เพียงพอไม่ต้องสูบนํ ้า
รดต้ นไม้ เหมื อนเช่นทุกปี ประกอบกับตลาดนํา้ มันมีความผันผวนสูงมาก และ รั ฐต้ องการให้ มีการ
ประหยัดการใช้ นํ ้ามัน จึงกดดันผ่านบริ ษัทนํ ้ามันให้ ปรับราคาขายแก่สถานีบริ การนํ ้ามันให้ สงู ขึ ้นสําหรับ
สถานีที่ซื ้อนํ ้ามันเกินโควต้ าที่ตกลงกันไว้ ดังนันหากสถานี
้
บริ การนํ ้ามันไหนจําหน่ายนํ ้ามันมาก ต้ นทุน
ซื ้อนํ ้ามันมาให้ บริการจะสูงขึ ้น ซึง่ ขัดกับหลักการทัว่ ไป
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2549 ได้ มีการจัดประชุมเครื อข่ายโซนขลุงอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อ
สรุปงานว่าในช่วงที่ผา่ นมาผลการทํางานในเชิงเครื อข่ายในพื ้นที่นี ้ได้ ผลเป็ นอย่างไรบ้ าง ซึง่ ทุกฝ่ ายเห็น
ว่าแม้ การดําเนินงานในระยะที่ผ่านมาจะยังไม่มีผลงานเป็ นรู ปธรรมมากนักแต่ก็เป็ นกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ อย่างน้ อยๆ ก็ทําให้ สหกรณ์ และ องค์กรต่างๆ ในพื ้นที่ได้ ร้ ู จกั คุ้นเคยกันมากขึ ้น รู้ ว่าใครมี
อะไร ขาดอะไร และจะสามารถร่ วมมือกันในด้ านใดได้ บ้าง รวมถึงเห็นว่าควรดําเนินกิจกรรมต่อไป
แม้ วา่ โครงการวิจยั จะสิ ้นสุดลงก็ตาม
นอกจากนันยั
้ งได้ หารื อกันว่านอกจากนํ ้ามันแล้ วยังมีกิจกรรมใดอีกบ้ างที่จะสามารถ
ดําเนินการร่ วมกันได้ โดยเฉพาะในเรื่ องของการจัดหาปั จจัยการผลิตอื่นๆ ซึ่งสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยู
เนี่ ย นไม่มี ความชํ านาญในการจัดหา (โดยพื น้ ฐานแล้ วเครดิตยูเ นี่ ยนมี ความชํ านาญเฉพาะธุรกิ จ
การเงินเท่านัน)
้ แต่สมาชิกมีความจําเป็ นต้ องใช้ และในอดีตสมาชิกแต่ละคนต้ องจัดหากันเอง เครดิตยู
เนี่ยนจะลงทุนทําเรื่ องนี ้เองก็มีปัญหาเรื่ องการลงทุน และ การจัดการ คือต้ องลงทุนจัดซื ้อปั จจัยการ
ผลิตเข้ ามา ต้ องสร้ างโรงเรื อนเก็บปั จจัยการผลิตดังกล่าว และ ต้ องจัดจ้ างบุคลากรเข้ ามาดูแล มีปัญหา
ต่อเนื่องไปถึงการจัดทําบัญชี และ อื่นๆ ในขณะที่สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุงได้ พฒ
ั นาธุรกิจด้ านนี ้จน
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เข้ าที่เข้ าทางแล้ ว ดังนันถ้
้ าเครดิตยูเนี่ยนเข้ ามาใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรที่สหกรณ์ การเกษตรเมือง
ขลุงมีอยู่แล้ วก็จะช่วยให้ เกิดประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย สําหรับวิธีการดําเนินงานก็คล้ ายๆ กับกรณีของการ
เชื่อมโยงการจัดหานํ ้ามัน คือเมื่อสมาชิกของเครดิตยูเนี่ยนกู้เงินเพื่อซื ้อปั จจัยการผลิตก็ให้ มารับปั จจัย
การผลิตที่ต้องการที่สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง ซึง่ ราคาซื ้อจะเป็ นราคาเดียวกับที่สมาชิกของสหกรณ์
การเกษตรเมืองขลุงซื ้อ โดยตัวเครดิตยูเนี่ยนเองจะได้ คา่ จัดการ ซึง่ กําหนดไว้ หลายลักษณะขึ ้นอยู่กบั
ประเภทของสินคา เช่น นํ ้ามันจะให้ ลิตรละ 0.05 บาท ขณะที่ป๋ ยจะให้
ุ
กระสอบละ 0.50 บาท เป็ นต้ น
(ค่าจัดการนี ้จะจ่ายให้ เฉพาะกรณีที่องค์กรนันไม่
้ ได้ สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์การเกษตร
เมืองขลุง แต่ถ้าเป็ นสมาชิกจะได้ ผลตอบแทนในรูปของเงินเฉลี่ยคืนปลายปี แทน)
ยิ่งกว่านันขณะนี
้
้สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุงในฐานที่เป็ นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจันทบุรียังได้ แจ้ ง ให้ ทราบว่าชุมนุมและบริ ษั ทค้ าปุ๋ยหลายรายได้ ทํ าโครงการปุ๋ยปลอด
ดอกเบี ้ย เพิ่มเติมจากที่มีโครงการเงินโบนัสตามเป้าหมายการขายที่ได้ กล่าวถึงแล้ วในบทที่ 2 สําหรับ
โครงการใหม่นี ้บริ ษัทนําเสนอเข้ ามาเพื่อชดเชยโครงการปุ๋ยปลอดดอกเบี ้ยของทางราชการที่ยกเลิกไป
ลักษณะโครงการที่บริ ษัทนําเสนอก็คือเมื่อสมาชิกสหกรณ์ก้ เู งินซื ้อปุ๋ยจากสหกรณ์ สหกรณ์ก็สงั่ ปุ๋ยจาก
บริ ษัทเหมือนปกติ โดยชําระค่าปุ๋ยภายใน 30 วัน และโดยทัว่ ไปสหกรณ์ ก็จะคิดดอกเบี ้ยเงินกู้จาก
สมาชิกที่ก้ ูเงิน แต่ในกรณีนี ้สหกรณ์ ไม่ต้องคิดดอกเบี ้ยจากสมาชิก เนื่องจากบริ ษัทจะชดเชย (จ่าย)
ดอกเบี ้ยดังกล่าว (แทนสมาชิก) ให้ แก่สหกรณ์ในภายหลังแต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 9 เดือน อย่างไรก็
ตามผู้ที่เข้ าร่ วมโครงการนี ้ต้ องซื ้อปุ๋ยระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2549 เท่านัน้ และใน
ฐานะที่เครดิตยูเนี่ยนเป็ นเครื อข่ายกับสหกรณ์การเกษตรจึงสามารถเข้ าร่ วมโครงการนี ้ได้ ด้วยถึงแม้ ว่า
จะไม่ใช่สมาชิกของชุมนุม ก็ตามโครงการนี ้ได้ รับความสนใจอย่างมากจากเครดิตยูเนี่ยน
นอกจากนันสหกรณ์
้
การเกษตรเมืองขลุงยังได้ ให้ ข้อมูลเรื่ องการทําตลาดผลไม้ ของตน
และเชิญชวนให้ สมาชิกของเครื อข่ายเข้ ามาร่ วมกันดําเนินการในเรื่ องนี ้ โดยอาจส่งผลไม้ ผ่านสหกรณ์
การเกษตรเมืองขลุง หรื อเครดิตยูเนี่ยนใดต้ องการทําตลาดเองสหกรณ์ การเกษตรเมืองขลุงก็ยินดีให้
ความรู้ และแนะนําตลาดให้ ซึง่ มีเครดิตยูเนี่ยนหลายรายซักถามและแสดงความสนใจที่จะร่ วมมือกัน
ดําเนินการในเรื่ องนี ้
ในช่วงท้ ายของการประชุมได้ มีการหารื อถึงการตังองค์
้ กรกลางของเครื อข่ายในโซนข
ลุง เนื่องจากในปั จจุบนั ยังไม่ชัดเจนนัก การดําเนินงานในปั จจุบนั ยังอาศัยชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาค
ตะวันออก (มีวตั ถุประสงค์และพื ้นที่ดําเนินการไม่สอดคล้ องกับเครื อข่ายโซนขลุง) เป็ นฐาน ที่ประชุมจึง
มีความเห็นว่าควรตังเป็
้ นชมรมขึ ้นมา เพื่อให้ ทําหน้ าที่เป็ นศูนย์ประสานงานของเครื อข่าย อย่างไรก็
ตามในระยะนี ้มอบให้ ประธานชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง
และ ผู้จดั การชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก ช่วยกันพิจารณาเรื่ อง
ชื่อของชมรม และ ยกร่างระเบียบของชมรมเพื่อนําเสนอที่ประชุมต่อไป
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ตารางที่ 3.2 กิจกรรมของโครงการในโซนอําเภอขลุง
ลําดับที่
1

วัน/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจยั
18/12/48 จัดเวทีสร้ างความเข้ าใจในระหว่าง

กลุม่ เป้าหมาย
สถานที่
100
สหกรณ์การเกษตรเมือง
ขลุง จํากัด
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ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ
ระยะเวลา
09.00-12.00 น.
1. ผู้นํากลุม่ /องค์กรสามารถเข้ าใจถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั “การ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์”
2. ผู้นํากลุม่ /องค์กรได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ประสบการณ์ ในการดําเนินงาน
กลุม่ /องค์กร และร่วมกันวิเคราะห์จดุ อ่อน
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานที่ผา่ นมา
3. ผู้นํากลุม่ /องค์กรมีความเห็นที่สอดคล้ อง
กันในการสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่าง
กลุม่ /องค์กรและสหกรณ์เพื่อให้ เกิดการ
หนุนเสริ มการ พัฒนาศักยภาพคนและ
องค์กรในการแก้ ไขปั ญหาความยากจน

หมายเหตุ

ตารงที่ 3.2 (ต่อ)
ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจยั
2
15/01/49 จัดเวทีสร้ างความเข้ าใจในระหว่าง
กลุม่ ผู้นํากลุม่ /องค์กร

กลุม่ เป้าหมาย
สถานที่
60
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรี
หฤทัยขลุง จํากัด
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ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ
ระยะเวลา
1. ทบทวนบทบาทของทีมวิจยั รวมถึง
09.00-12.00 น.
วัตถุประสงค์เพื่อความเข้ าใจที่ถกู ต้ องกับ
ผู้นํากลุม่ /องค์กร
2. พิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงเครื อข่าย
เพื่อให้ เกิดการหนุนเสริมและแก้ ไข
ปั ญหา โดยคํานึงถึงปั ญหารวม ที่
เร่งด่วน ได้ แก่ นํ ้ามัน ซึง่ เป็ นปั จจัยการ
ผลิตที่สําคัญรวมไปถึงแนวทางการรวม
ซื ้อปั จจัย และรวมขายผลผลิตโดย
กําหนดให้ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง
เป็ นศูนย์กลางในการดําเนินการ
3. สํารวจความต้ องการด้ าน “นํ ้ามัน” ของ
สมาชิกของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ฯ

หมายเหตุ

ตารงที่ 3.2 (ต่อ)
ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจยั
3
11/02/49 จัดเวทีสร้ างความเข้ าใจในระหว่าง
กลุม่ ผู้นํา กลุม่ /องค์กร

สถานที่
กลุม่ เป้าหมาย
60
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ตรอกนองทวีทรัพย์
จํากัด
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ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ
ระยะเวลา
1. รับทราบกระบวนการ/วิธีการ/ขันตอน
้
การ 09.00-12.00 น.
เชื่อมโยงเกี่ยวกับ “นํ ้ามันระหว่างกลุม่ -องค์กรสหกรณ์กบั สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จํากัด
2. การเชื่อมโยงเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร
เช่นผลไม้ ทกุ ชนิด โดยกําหนดให้ สหกรณ์
การเกษตรเมือง ขลุง จํากัดเป็ นศูนย์กลางรับ
ซื ้อผลผลิตจากสมาชิก โดยไม่จํากัด
3. รับทราบปริ มาณความต้ องการ “นํ ้ามัน”
จากผลการสํารวจความต้ องการของสมาชิก
สหกรณ์ของกลุม่ -องค์กร-สหกรณ์

หมายเหตุ

ตารงที่ 3.2 (ต่อ)
ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจยั
4
18/03/49 จัดเวทีสร้ างความเข้ าใจในระหว่าง
กลุม่ ผู้นํา กลุม่ /อค์กร

สถานที่
กลุม่ เป้าหมาย
120
สหกรณ์การเกษตรเมือง
ขลุง จํากัด
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ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ
ระยะเวลา
1. รับทราบการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมที่มีผล 09.00-16.00 น.
ต่อการดําเนินงานสหกรณ์ (โดย ร.ศ.จุฑาทิพย์
ภัทราวาท)
2. สรุปจํานวน/รูปแบบเครื อข่ายที่เป็ นผลงาน
ของทีมวิจยั
3. การจัดทําบันทึกช่วยจํา (MOU) ร่วมกัน โดย
มีสาระสําคัญ ดังนี ้
3.1 ให้ ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันในด้ าน
การเงิน, วิชาการ, เทคโนโลยีและการตลาด
3.2 ร่วมมือกันในอันที่จะพิทกั ษ์ ปกป้อง
ขบวนการสหกรณ์ สร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่
ขบวนการ
3.3 ร่วมมือกันในการดําเนินธุรกิจการซื ้อ
การขาย และ ข้ อมูลข่าวสาร
4. สรุปถึงวิธีการจัดซื ้อนํ ้ามันระหว่าง สหกรณ์/
องค์กร กับสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จํากัด

หมายเหตุ

3.4.2 กระบวนการพัฒนาเครือข่ ายในโซนเหนือ
เช่นเดียวกับโซนอําเภอขลุง กิจกรรมของโซนเหนือเริ่ มต้ นด้ วยการจัดเวทีเพื่อขยาย
ความคิดในเรื่ องการเชื่อมโยงเครื อข่าย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 เวทีดงั กล่าว ทําให้ ผ้ นู ําของ
สหกรณ์และกลุ่มองค์กรในโซนเหนือที่เข้ าร่ วมในเวทีเข้ าใจถึงแนวคิดของโครงการวิจยั มากขึ ้น และ มี
มติร่วมกันที่จะร่ วมมือกับโครงการวิจัยในการพัฒนาเครื อข่ายที่มีการทํากิจกรรมอยู่บ้างแล้ วให้ เป็ น
รู ปธรรมมากขึน้ โดยพิจารณาว่าการร่ วมมือกันควรทํ าในทุกมิติ คือ ด้ านเงิ นทุน การตลาด สังคม
รวมถึงการร่ วมมือกันในด้ านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้วย นอกจากนันยั
้ งมีความเห็นเบื ้องต้ นว่า
สหกรณ์ การเกษตรโป่ งนํ ้าร้ อนน่าจะเป็ นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงด้ านธุรกิจ และ สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนสอยดาว เป็ นศูนย์กลางด้ านการประชาสัมพันธ์
ต่อมาในวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ได้ มีการจัดเวทีครัง้ ที่ 2 ที่สหกรณ์โคนมสอยดาว ที่
ประชุมได้ หารื อกันและมีการกําหนดทิศทางการเชื่อมโยงกิจกรรมและเจ้ าภาพผู้รับผิดชอบดังนี ้
1) กําหนดให้ มีการประชุมเครื อข่ายประจําทุกเดือน และ ให้ เป็ นแบบสัญจร คือ
ผลัดเปลี่ยนกันเป็ นเจ้ าภาพ
2) กําหนดเจ้ าภาพในการเชื่อมโยงกิจกรรมดังนี ้
- สหกรณ์โคนมสอยดาว จํากัด เป็ นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการเรี ยนรู้ ด้ านเกษตร
อินทรี ย์
- สหกรณ์ชาวสวนสอยดาวโป่ งนํ ้าร้ อน จํากัด เป็ นศูนย์กลางในการจัดหาสารชีวภาพ
เช่นปุ๋ยนํ ้า และ สารกระตุ้นลําไย
- สหกรณ์การเกษตรโป่ งนํ ้าร้ อน จํากัด เป็ นศูนย์กลางด้ านเงินทุน การรวมซื ้อ รวมขาย
- ให้ สหกรณ์เครดิตยูเนียนสอยดาว จํากัดเป็ นศูนย์กลางวิทยุชมุ ชน
นอกจากนันยั
้ งมีการรายงานให้ ทราบถึงกิจกรรมทางธุรกิจที่ได้ เริ่มดําเนินการแล้ ว คือ
- สหกรณ์การเกษตรโป่ งนํ ้าร้ อน จํากัดให้ เงินทุนแก่สหกรณ์ชาวสวนสอยดาว-โป่ งร้ อน
และ สหกรณ์การเกษตรสอยดาว
- สหกรณ์ชาวสวนสอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน ให้ สนิ เชื่อในรูปของปุ๋ยแก่กลุม่ เกษตรกรทํา
สวนโป่ งนํ ้าร้ อน
สิ่งที่น่าสังเกตคือในการเชื่อมโยงครัง้ นี ้กลุ่มเกษตรกรก็ได้ มีโอกาสเข้ ามาร่ วมกิจกรรม
ด้ ว ย ซึ่ง โดยปกติ แ ล้ ว กลุ่ม เกษตรกรมัก ไม่ ค่ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ จากสหกรณ์ ม ากนัก เนื่ อ งจากมี
ความรู้ สึกไม่เชื่อมัน่ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการจัดเวทีเครื อข่ายขึ ้น ก็เกิดความเข้ าใจกันและไว้ วางใจกัน
มากขึ ้น ทําให้ มีการทํากิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน
จากนันได้
้ มีการจัดเวทีเครื อข่ายอีกครัง้ หนึ่ง ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 การประชุม
ครั ง้ นี ท้ ี่ ป ระชุม เห็ น ว่ า เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การมี ค วามยั่ง ยื น และต่อ เนื่ อ ง (แม้ ว่ า การสนับ สนุน จาก
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โครงการวิจยั หรื อจากหน่วยงานอื่นจะสิ ้นสุดลง) จึงควรจัดตัง้ “ชมรม” ขึ ้นมาเป็ นศูนย์กลางในการ
ประสานงานของเครื อข่าย นอกจากนันเพื
้ ่อให้ การจัดตังชมรมดั
้
งกล่าวเป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น ที่ประชุมได้
กําหนดกรอบเบื ้องต้ นไว้ ดงั นี ้
- สมาชิกของชมรม คือสหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกรในพื ้นที่อําเภอสอยดาว และ
อําเภอโป่ งนํ ้าร้ อน
- การเชื่อมโยงควรดําเนินการในทุกมิตทิ ี่สามารถทําได้ ไม่วา่ จะเป็ นด้ านธุรกิจ วิชาการ
สังคม สวัสดิการ และด้ านอื่นๆ
- ในอนาคตการประสานงานกับองค์กรอื่นเช่น ชุมนุมสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ที่จะมีผลต่อภาพรวมของพื ้นที่ควรกระทําในนามของชมรม
ยิ่ ง กว่า นัน้ ยัง เห็ น ว่ า สิ่ง ที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การต่อ ไปเพื่ อ ให้ มี ก ารจัด ตัง้ ชมรมอย่ า งเป็ น
รูปธรรม ก็คือ ผู้แทนสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรที่เข้ าร่วมประชุมในวันดังกล่าวต้ องนําเรื่ องการตังชมรม
้
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของแต่ละองค์กรเพื่อให้ ความเห็นชอบ ในการดําเนินการต่อไป ส่วน
ประเด็นคําถามที่จะต้ องหารื อกันต่อไปก็คือ เรื่ องของชื่อ และ กติกาหรื อเงื่อนไขของชมรมที่จะตังขึ
้ ้น
ต่อมาในวันที่ 27 มีนาคม 2549 ได้ มีการจัดเวทีเครื อข่ายโซนเหนือขึ ้นที่สหกรณ์
ชาวสวนสอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน และได้ จดั ตัง้ “ชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอําเภอสอยดาว-โป่ งนํ ้า
ร้ อน” ขึ ้น โดยมีสมาชิกเริ่ มต้ น 13 องค์กร ประกอบด้ วยสหกรณ์ 10 สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร 3 กลุม่ โดย
มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1) เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้ านสวัสดิการ การเงิน ธุรกิ จ วิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) พิทกั ษ์ ปกป้องและสร้ างความเข้ มแข็งของขบวนการสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
3) ส่งเสริมให้ มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศระหว่างสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
4) ร่วมมือกันในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับการสนับสนุนปั จจัยการผลิตแก่สมาชิก
5) ให้ มีการประชุม/จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
6) ให้ มีกิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการชมรมเห็นชอบร่วมกัน
ทั ง้ นี เ้ พื่ อ ให้ การบริ ห ารชมรมเป็ นไปด้ วยความเรี ย บร้ อย ที่ ป ระชุ ม ได้ เลื อ กตัง้
คณะกรรมการชมรม ขึ ้นชุดหนึ่ง จํานวน 15 คน มีนายสัมพันธ์ สาณะเสน เป็ นประธาน นายวินนา ศรี
สงคราม และ นายอนันต์ เสนาะคํา เป็ นรองประธาน นางอัมพร จันทมิตร เป็ นเหรัญญิก และ นายชัย
ชนะ ศรี ภกั ดี นอกจากนัน้ เป็ นเลขานุการ ที่เหลืออีก 10 ท่าน เป็ นกรรมการ (รายะเอียดดูตารางที่ 3.3)
้ ่ประชุมยังได้ เสนอให้ มีการจัดอบรมให้ ความรู้ แก่ผ้ นู ําสหกรณ์และกลุ่ม
นอกจากนันที
เกษตรกร โดยเรี ยนเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ ความรู้ โดยเฉพาะในประเด็น
เกี่ยวกับอุดมการณ์ของสหกรณ์ และ การเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
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ต่อมาได้ มีการประชุมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ที่สหกรณ์โคนมสอยดาว และผู้นํา
ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกชมรมที่จัดตังขึ
้ น้ ได้ ลงนามในบันทึกช่วยจําว่าด้ วยการ
้ งได้
ร่วมมือกันทํากิจกรรมในด้ านต่างๆ ตามที่ได้ หารื อกันไว้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549 นอกจากนันยั
กํ าหนดให้ มีการอบรมผู้นํา บุคลากร และ สมาชิกของสหกรณ์ ที่เป็ นสมาชิ กของชมรมในเรื่ องของ
อุดมการณ์ สหกรณ์ ในเดือนมิถุนายน 2549 โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากโครงการวิจัย ซึ่ง
โครงการวิจยั ได้ ให้ ความเห็นชอบ และรับประสานงานกับวิทยากรให้
ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2549 ที่ประชุมได้ มีมติ ให้ จดั อบรมอุดมการณ์ของ
สหกรณ์ขึ ้น ในวันที่ 17 มิถนุ ายน 2549 ณ โรงเรี ยนสอยดาวพิทยาคม โดยมีเป้าหมายว่าจะมีผ้ เู ข้ าร่วม
อบรมประมาณ 150 คน
นอกจากประเด็นเรื่ องการอบรมแล้ ว ที่ประชุมยังรับทราบถึงการทํากิจกรรมร่ วมกัน
ของสมาชิกชมรมในระยะตังแต่
้ เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคมที่ผา่ นมา ดังนี ้
1) สหกรณ์การเกษตรโป่ งนํ ้าร้ อน จํากัด เชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ดังนี ้
- ให้ สนิ เชื่อในรูปของปุ๋ย แก่กลุม่ เกษตรกรทําสวนโป่ งนํ ้าร้ อนมูลค่า 170,000 บาท
- ให้ สนิ เชื่อในรูปของปุ๋ย แก่กลุม่ เกษตรกรทําสวนปะตงมูลค่า 300,000 บาท
- ให้ สินเชื่อในรู ปของปุ๋ยและนํ ้ามันเชื ้อเพลิง แก่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน
โป่ งนํ ้าร้ อน จํากัดมูลค่า 500,000 บาท
- ให้ ความช่วยเหลือในเรื่ องของเงินทุนหมุนเวียนโดยการฝากเงิ นกับสหกรณ์
การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดนิ สอยดาว จํากัด จํานวน 200,000 บาท
- ให้ เงินทุนหมุนเวียนโดยการฝากเงินกับสหกรณ์การเกษตรสอยดาว จํากัด จํานวน
3,000,000 บาท
- ให้ สินเชื่อในรู ปของปุ๋ยและนํ ้ามันเชื ้อเพลิง แก่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน
โป่ งนํ ้าร้ อน จํากัดมูลค่า 500,000 บาท
2)สหกรณ์โคนมสอยดาว จํากัด เชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรดังนี ้
- ให้ สนิ เชื่อในรูปของปุ๋ย แก่กลุม่ เกษตรกรทําสวนโป่ งนํ ้าร้ อนมูลค่า 200,000 บาท
- ให้ สนิ เชื่อในรูปของปุ๋ย แก่กลุม่ เกษตรกรทําสวนหนองตาคงมูลค่า 70,000 บาท
3) สหกรณ์ชาวสวนสอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน จํากัด เชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดังนี ้
- ให้ สนิ เชื่อในรูปของปุ๋ย แก่กลุม่ เกษตรกรทําสวนโป่ งนํ ้าร้ อนมูลค่า 210,000 บาท
- ให้ สนิ เชื่อในรูปของปุ๋ย แก่กลุม่ เกษตรกรทําสวนปะตงมูลค่า 350,000 บาท
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- ให้ สินเชื่อในรูปของปุ๋ยและนํ ้ามันเชื ้อเพลิง แก่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน
โป่ งนํ ้าร้ อน จํากัดมูลค่า 500,000 บาท
- ให้ ความช่วยเหลือด้ านเงินทุน โดยฝากเงินกับสหกรณ์การเกษตรสอยดาว จํากัด
จํานวน 500,000 บาท
- จําหน่ายสารเร่ งการออกดอกลําไยให้ แก่สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า
ธกส.จํากัด มูลค่า 1,000,000.-บาท
วันที่ 17 มิถนุ ายน 2549 ผู้นําสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ในพื ้นที่อําเภอสอยดาว โป่ ง
นํ ้าร้ อน จํานวน 150 คน ได้ เข้ ารับการอบรมเรื่ องเกี่ยวกับอุดมการณ์สหกรณ์ และ ทําความเข้ าใจถึง
ความสําคัญของครื อข่ายในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ และองค์กรประชาชน เข้ าใจถึงเรื่ องของ
บทบาทหน้ าที่ของผู้นําต่อการพัฒนาสหกรณ์ นอกจากนันยั
้ งได้ ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับการลดต้ นทุน
การผลิตด้ วยการทําเกษตรอินทรี ย์ด้วย
จากนันได้
้ มีการจัดประชุมชมรม (เครื อข่าย) ขึ ้นใน วันที่ 6 กรกฎาคม 2549 ได้ มีการ
กํ าหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญหาราคามันสําปะหลังของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในพืน้ ที่
อําเภอสอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน เนื่องจากมีแนวโน้ มว่าจะตกตํ่าลง โดยมีมติให้ ดําเนินการดังนี ้
1) ให้ แต่ ล ะสหกรณ์ /กลุ่ม สมาชิ ก ทํ า การสํ า รวจข้ อมูล สมาชิ ก ของตนที่ ป ลู ก มัน
สําปะหลัง โดยเฉพาะข้ อมูลเกี่ยวกับปริ มาณการผลิต
2) ให้ จดั เวทีเสวนาในวันที่ 4 สิงหาคม 2549 ที่สหกรณ์โคนมสอยดาว เพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ ไขปั ญหา โดยให้ ชมรมฯเชิญบุคคลและ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ นายอําเภอสอยดาว
เกษตรอําเภอสอยดาว เกษตรอําเภอโป่ งนํ ้าร้ อน สหกรณ์จงั หวัด พ่อค้ าภายในจังหวัด มาร่ วมหารื อ
แนวทางและมาตรการในการแก้ ไขปั ญหาการผลิตและราคาผลผลิตมันสํ า ปะหลัง ในฤดูก ารผลิต
2549/50
สอดคล้ องกับมติในการประชุมครัง้ ก่อน ชมรมได้ จดั สัมมนาขึ ้นในวันที่ 4 สิงหาคม
โดยมีคณะกรรมการชมรม นายอําเภอสอยดาว ผู้แทนจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ผู้แทนหอการค้ า
เข้ าร่วมหารื อกัน ผลการหารื อสรุปได้ ดงั นี ้
1) ให้ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง สํารวจข้ อมูลการปลูกมัน
สําปะหลังของสมาชิกและเกษตรกรทัว่ ไป ในฤดูการผลิตปี 2549/50
2) ให้ ชมรมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอสอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน”สรุ ป
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในปี ที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในปี นี ้ นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนัน้ ที่ ประชุม ยัง ได้ ร่ว มกัน นํ า เสนอมาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หาราคามัน
สําปะหลังในฤดูการผลิต ปี 2549/50 ซึง่ คาดว่าจะเกิดขึ ้น ดังนี ้
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- รัฐควรดําเนินการรับจํานํามันสําปะหลัง ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2549 ถึง เดือน
เมษายน 2550
- ให้ ชลอการนําเข้ ามันสําปะหลังจากประเทศกัมพูชาเข้ ามาในประเทศไทย ในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2549 ถึง เดือน เมษายน 2550
- ขอให้ สหกรณ์สามารถรับจํานํามันสําปะหลังตามโครงการรับจํานําของรัฐได้ โดยรัฐ
ให้ การอุดหนุนค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่าบรรทุกหรื อค่าขนส่ง เช่นเดียวกับที่รัฐให้ แก่หน่วยอื่นๆ
- ขอให้ รัฐอุดหนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้ างลานตากให้ กบั สหกรณ์ในเขตพื ้นที่สอยดาว
และโป่ งนํ ้าร้ อน
สิ่งที่น่าสนใจและควรกล่าวถึงในที่นี ้ก็คือ นอกจากดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัว่ ไป
ร่ วมกันแล้ ว เครื อข่ายโซนเหนือหรื อชมรม ได้ ริเริ่ มการใช้ อํานาจการต่อรองจากการร่ วมมือกันในการ
ต่อรองเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่องค์กรสมาชิกและเกษตรกร และดูเหมือนว่าการแสดงบทบาทดังกล่าว
ได้ รับการยอมรับจากส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้ องในระดับหนึ่ง และหากชมรมสามารถแสดง
บทบาทที่เป็ นประโยชน์ดงั กล่าวได้ อย่างต่อเนื่องแล้ ว ก็จะทําให้ บทบาทของชมรมได้ รับการยอมรับมาก
ขึ ้นทังจากสมาชิ
้
กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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ตารางที่ 3.3 กิจกรรมของโครงการในโซนเหนือ
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั
16 พ.ย. 48 การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
“ผู้นําและฝ่ ายจัดการ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน”

กลุม่ เป้าหมาย

สถานที่

สหกรณ์การเกษตร
ผู้นําและ ฝ่ ายจัดการ ของ
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร โป่ งนํ ้าร้ อน จํากัด
ในพื ้นที่ อําเภอสอยดาว-โป่ ง
นํ ้าร้ อนและฝ่ ายส่งเสริ มฯ
จํานวน 60 คน
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ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ

ระยะเวลา

1. เกิดความเข้ าใจในโครงการวิจยั
เวลา
แนวทางการพัฒนาเครื อข่ายสหกรณ์และ 10.00-15.00 น
องค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี
( 4 ชม.)
2. เกิดเครื อข่ายการเชื่อมโยงของสหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอโป่ งนํ ้า
ร้ อนและ
อําเภอสอยดาว โดยที่ประชุมได้ มีมติ
ร่วมกัน
ที่จะเชื่อมโยงเครื อข่ายด้ านเงินทุน ด้ าน
การตลาด ด้ านสังคม และด้ านสื่อสารและ
การประสัมพันธ์ (จัดตัง้ สถานีวิทยุชมุ ชน
ร่วมกัน)

หมายเหตุ

ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั
16 ธ.ค. 48 การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
“ผู้นําและฝ่ ายจัดการ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน”

กลุม่ เป้าหมาย

สถานที่

ผู้นําและ ฝ่ ายจัดการ ของ
สหกรณ์โคนมสอย
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ดาว จํากัด
ในพื ้นที่ อําเภอสอยดาว-โป่ ง
นํ ้าร้ อนและฝ่ ายส่งเสริ มฯ
จํานวน 40 คน
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ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ

ระยะเวลา

เวลา
1.ที่ประชุมประได้ กําหนดทิศทางการเชื่อม
โยงกิจกรรมและเจ้ าภาพผู้รับผิดชอบดังนี ้ 13.00-16.00 น
1.1 ให้ มีการประชุมเครื อข่ายสัญจรทุกเดือน ( 4 ชม.)
1.2 กําหนดเจ้ าภาพในการเชื่อมโยงดังนี ้
-สหกรณ์โคนมสอยดาว เป็ นศูนย์กลางการ
เรี ยนรู้ ด้ านเกษตรอินทรี ย์
-สหกรณ์ชาวสวนสอยดาวโป่ งนํ ้าร้ อน เป็ น
ศูนย์กลางเกษตรชีวภาพ (ปุ๋ยนํ ้า) และสาร
กระตุ้นลําไย
-สหกรณ์การเกษตรโป่ งนํ ้าร้ อน เป็ น
ศูนย์กลางด้ านเงินทุน การรวมซื ้อ รวมขาย
-สหกรณ์เครดิตยูเนียนสอยดาว จํากัด เป็ น
ศูนย์กลางวิทยุชมุ ชน
2.รับทราบการเชื่อมโยงในด้ านต่างๆดังนี ้
-สหกรณ์การเกษตรโป่ งนํ ้าร้ อน ให้ เงินทุน แก่
สหกรณ์ชาวสวนสอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน และ
สหกรณ์การเกษตรสอยดาว
-สหกรณ์ชาวสวนสอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อนให้
สินเชื่อปุ๋ยแก่กลุม่ เกษตรกรทําสวนโป่ งนํ ้าร้ อน

หมายเหตุ

ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั
16 ก.พ.49 การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
“ผู้นําและฝ่ ายจัดการ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน”

กลุม่ เป้าหมาย
กรรมการฯและ ฝ่ ายจัดการ
ของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อนและ
ฝ่ ายส่งเสริ มฯ
จํานวน 30 คน

สถานที่
สหกรณ์ชาวสวน
สอยดาว-โป่ งนํ ้า
ร้ อน จํากัด
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ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ

ระยะเวลา

เวลา
1.ประชุมได้ มีมติให้ จดั ตังชมรมเป็
้
นศูนย์
ประสานงานเครื อข่าย โดยมีรายละเอียด 10.00-15.00 น
( 4 ชม.)
การจัดตังดั
้ งนี ้
2.1 ให้ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในพื ้นที่
สอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน เป็ นสมาชิก
2.2 ให้ มีการเชื่อมโยงกันในด้ านวิชาการ
สังคม สวัสดิการ ด้ านธุรกิจและด้ านอื่นๆ
2.3 ให้ มีการจัดเวทีหรื อการประชุมของ
ชมรมฯอย่างต่อเนื่อง
2.4 ให้ มีการกําหนดกติกาหรื อเงื่อนไขของ
ชมรม
2.5 ในการประสานงานกับองค์กรอื่นทัง้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนให้ ประสาน
ในนามของชมรม
2.6 ให้ ผ้ แู ทนสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรนํา
เรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการฯแต่ละองค์กร เพื่อเพื่อขอ
มติเข้ าเป็ นสมาชิกของชมรมต่อไป

หมายเหตุ

ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี
27 มี.ค49

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั
การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
“ผู้นําและฝ่ ายจัดการ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน”

กลุม่ เป้าหมาย
กรรมการฯและ ฝ่ ายจัดการ
ของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อนและ
ฝ่ ายส่งเสริมฯ
จํานวน 20 คน

สถานที่
สหกรณ์ชาวสวน
สอยดาว-โป่ งนํ ้า
ร้ อน จํากัด
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ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ

ระยะเวลา

เวลา
ที่ประชุมได้ มีการจัดตังชมรมขึ
้
้น ชื่อ “ชมรม
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรอําเภอสอยดาว- 9.00-12.00 น
โป่ งนํ ้าร้ อน” โดยมีสมาชิกรวม 13 องค์กร
( 3 ชม.)
ประกอบด้ วยสหกรณ์ 10 สหกรณ์ กลุม่
เกษตรกร 3 กลุม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1.ให้ ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันทางด้ าน
สวัสดิการ การเงิน ธุรกิจ วิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พิทกั ษ์ ปกป้องและสร้ างความเข้ มแข็งของ
ขบวนการสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
3.ส่งเสริมให้ มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
ระหว่างสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
4.ร่วมมือกันในการทํากิจกรรมเพื่อสนับสนุน
ปั จจัยการผลิตแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร
5.เพื่อให้ มีการประชุม/จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
6.ให้ มีกิจกรรมอื่นๆตามที่คณะกรรมกา
ชมรมเห็นชอบร่วมกัน

หมายเหตุ

ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั

กลุม่ เป้าหมาย

สถานที่

27 มี.ค.49

ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ
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มีการเลือกตังคณะกรรมการชมรมฯดั
้
งนี ้
1.นายสัมพันธ์ สาณะเสน ประธานฯ
2.นายวินนา ศรี สงคราม รองประธานฯ
3.นายอนันต์ เสนาะคํา รองประธานฯ
4.นายชัยชนะ ศรี ภกั ดี
เลขานุการ
5.นางอัมพร จันทมิตร เหรัญิก
6.นายกวิน กอหญ้ ากลาง กรรมการ
7.นายชานนท์ พุ่มไม้ ทอง กรรมการ
8.นายบุญยัง วานคํา
กรรมการ
9.นายเชิด ยอดสร้ อยทอง กรรมการ
10.นายทวี สายยศ
กรรมการ
11.นายนพล สุรพิศาลพัฒน์ กรรมการ
12.นายวันชัย สําเภาเงิน กรรมการ
13.นายโนรี นนทภักดี กรรมการ
ที่ประชุมได้ เสนอให้ มีการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ผ้ นู ําสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
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ระยะเวลา

หมายเหตุ

ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี
1 พ.ค.49

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั
การจัดเวทีประชุมเสวนา
“ชมรมสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน”

กลุม่ เป้าหมาย
กรรมการฯและ ฝ่ ายจัดการ
ของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อนและ
ฝ่ ายส่งเสริมฯ
จํานวน 21 คน

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ

ระยะเวลา
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สหกรณ์โคนมสอย 1. ให้ มีการจัดทํา บันทึกช่วยจํา
เวลา
ดาว จํากัด
(MOU)”ของชมรมสหกรณ์และกลุม่
9.00-12.00 น
เกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอสอยดาว-โป่ งนํ ้า
( 3 ชม.)
ร้ อน โดยมีสาระสําคัญ เช่นเดียวกับ
วัตถุประสงค์ของชมรมที่จดั ตังขึ
้ ้น
2.กําหนดให้ มีการจัดทําโครงการอบรม
บุคลากรของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรใน
เดือนมิถนุ ายน 2549 โดยขอสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการวิจยั ฯ
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี
2 มิ.ย.49

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั
การจัดเวทีประชุมเสวนา
“ชมรมสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน”

กลุม่ เป้าหมาย
กรรมการฯและ ฝ่ ายจัดการ
ของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อนและ
ฝ่ ายส่งเสริมฯ
จํานวน 21 คน

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ

ระยะเวลา

59

1.ที่ประชุมได้ กําหนดวันอบรมบุคลากรของ
เวลา
สหกรณ์
การเกษตรโป่ ง สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในวันที่ 17 มิถนุ ายน 9.00-12.00 น
นํ ้าร้ อน จํากัด 2549 เวลา 9.00 – 15.00 น ณ หอประชุม
( 3 ชม.)
โรงเรี ยนสอยดาวพิทยาคม โดยกําหนดให้
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร จัดส่งบุคลากรเข้ า
อบรมดังนี ้
1.สกก.โป่ งนํ ้าร้ อน จํากัด จํานวน 20 คน
2.สกก.สอยดาว จํากัด จํานวน 15 คน
3.สก.โคนมสอยดาว จํากัด 25 คน
4.สก.นิคมสอยดาว จํากัด 15 คน
5.สก.เครดิตยูเนียนสอยดาว จํากัด จํานวน 13 คน
6. สก.ปฎิรูปที่ดินสอยดาว จํากัด จํานวน 7 คน
7.สก.ปฎิรูปที่ดินโป่ งนํ ้าร้ อน จํากัด จํานวน5 คน
8.สกต.จันทบุรี จํานวน 10 คน
9. กลุม่ ทําสวนปะตง จํานวน 5 คน
10.กลุม่ เกษตรกรทําสวนโป่ งนํ ้าร้ อน 6 คน
11.สกย.สอยดาว จํากัด จํานวน 5 คน
12.สก.ชาวยสวนสอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อนฯ 20 คน
13.กลุม่ เกษตรกรทําสวนหนองตาคง 6 คน
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หมายเหตุ

ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั

กลุม่ เป้าหมาย

สถานที่

2 มิ.ย.49

ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ

60

2.สรุปผลการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกรในพื ้นที่ระหว่างเดือนมกราคม
–พฤษภาคม 2549 มีดงั นี ้
1)สหกรณ์การเกษตรโป่ งนํ ้าร้ อน เชื่อมโยง
ธุรกิจกับสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรดังนี ้
- ให้ สนิ เชื่อ(ปุ๋ย)แก่กลุม่ เกษตรกรทําสวนโป่ ง
นํ ้าร้ อนมูลค่า 170,000.-บาท
- ให้ สนิ เชื่อ(ปุ๋ย)แก่กลุม่ เกษตรกรทําสวนปะ
ตงมูลค่า 300,000.-บาท
- ให้ สนิ เชื่อ(ปุ๋ยและนํ ้ามันเชื ้อเพลิง)แก่
สหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินโป่ งนํ ้า
ร้ อน มูลค่า 500,000.-บาท
- ให้ เงินทุนหมุนเวียนโดยฝากเงินกับสหกรณ์
การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินสอยดาว จํากัด
จํานวน 200,000.-บาท
- ฝากเงินกับสหกรณ์การเกษตรสอยดาว
3,000,000.-บาท
- ให้ สนิ เชื่อ(ปุ๋ยและนํ ้ามัน)แก่สหกรณ์
การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน 500,000.-บาท
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั

กลุม่ เป้าหมาย

สถานที่

2 มิ.ย.49

ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ

61

2)สหกรณ์โคนมสอยดาว เชื่อมโยงธุรกิจกับ
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรดังนี ้
- ให้ สนิ เชื่อ(ปุ๋ย)แก่กลุม่ เกษตรกรทําสวนโป่ ง
นํ ้าร้ อน 200,000.-บาท
- ให้ สนิ เชื่อ(ปุ๋ย)แก่กลุม่ เกษตรกรทําสวน
หนองตาคง 70,000.-บาท
3)สหกรณ์ชาวสวนสอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน
เชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรดังนี ้
- ให้ สนิ เชื่อ(ปุ๋ย)แก่กลุม่ เกษตรกรทําสวนโป่ ง
นํ ้าร้ อน 210,000.-บาท
- ให้ สนิ เชื่อ(ปุ๋ย)แก่กลุม่ เกษตรกรทําสวนปะ
ตง 350,000.-บาท
- ให้ สนิ เชื่อ(ปุ๋ยและนํ ้ามันเชื ้อเพลิง)แก่
สหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินโป่ งนํ ้า
ร้ อน 500,000.-บาท
- ฝากเงินกับสหกรณ์การเกษตรสอยดาว
จํากัด จํานวน 500,000.-บาท
- จําหน่ายสารเร่งการออกดอกลําไยให้ แก่
สกต. 1,000,000.-บาท
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี
17 มิ.ย.49

62

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั
การจัดอบรมผู้นําสหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกร ใน
พื ้นที่อําเภอสอยดาว โป่ ง
นํ ้าร้ อนเรื่ อง “อุดมการณ์
สหกรณ์และเครื อข่าย:
เครื่ องมือในการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์และ
องค์กรประชาชน”

กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นําสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร ในพื ้นที่อําเภอ
สอยดาว โป่ งนํ ้าร้ อน
จํานวน 150 คน

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ

โรงเรี ยนสอย
ดาวพิทยาคม
อําเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี

ผู้นําสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ในพื ้นที่
อําเภอสอยดาว โป่ งนํ ้าร้ อนจํานวน 150 คน
ได้ เข้ าใจถึง
-อุดมการณ์สหกรณ์และเครื อข่าย:เครื่ องมือ
ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์และองค์กร
ประชาชน
-บทบาทหน้ าที่ของผู้นําต่อการพัฒนา
สหกรณ์
-การลดต้ นทุนการผลิตด้ วยเกษตรอินทรี ย์
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9.00-15.00 น
( 5 ชม.)

หมายเหตุ

ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี
4 ก.ค.49

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั
การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
“ชมรมสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน”

กลุม่ เป้าหมาย

สถานที่

ผู้นําและ ฝ่ ายจัดการ ของ
สหกรณ์
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร การเกษตรสอย
ในพื ้นที่ อําเภอสอยดาว-โป่ ง ดาว จํากัด
นํ ้าร้ อนและฝ่ ายส่งเสริ มฯ
จํานวน 16 คน
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- ที่ประชุมได้ ร่วมกัน กําหนดแนวทาง
การแก้ ไขปั ญหาราคามันสําปะหลังตกตํ่า
ของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื ้นที่
อําเภอสอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน ดังนี ้
1)ให้ สํารวจข้ อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังในพื ้นที่อําเภอ
สอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน
2) ให้ จดั เวทีเสวนาในวันที่ 4 สิงหาคม 2549
ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จํากัด โดยให้
ชมรมฯเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ แก่
นายอําเภอสอยดาว เกษตรอําเภอสอยดาว
เกษตรอําเภอโป่ งนํ ้าร้ อน สหกรณ์จงั หวัด
การค้ าภายในจังหวัด มาร่วมหารื อแนวทาง
และมาตรการในการแก้ ไขปั ญหาผลผลิตมัน
สําปะหลังในฤดูการผลิต 2549/50

เวลา
13.00-16.00 น
( 3 ชม.)

หมายเหตุ

ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี
4 ส.ค.49

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั
การจัดประชุม “ชมรม
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพื ้นที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน”

กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นําและ ฝ่ ายจัดการ ของ
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
ในพื ้นที่ อําเภอสอยดาว-โป่ ง
นํ ้าร้ อนและฝ่ ายส่งเสริ มฯ
นายอําเภอสอยดาว ผู้แทน
จากการค้ าภายในจังหวัด
จันทบุรี จํานวน 25 คน

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ
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สหกรณ์โคนม 1 ให้ สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร และ
สอยดาว จํากัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง สํารวจข้ อมูลการปลูก
มันสําปะหลัง ในฤดูการผลิตปี 2549/50
2 ให้ ชมรมสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรสรุป
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในปี ที่ผา่ นมาและที่คาดว่าจะ
เกิดขึ ้น เสนอผู้ว่าฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3 ที่ประชุมได้ หารื อถึงแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหา และมีข้อเสนอดังนี ้
- ขอให้ รัฐมีโครงการรับจํานํา ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2549 ถึง เดือน เมษายน 2550
- ขอให้ สหกรณ์สามารถรับจํานํามัน
สําปะหลังตามโครงการของรัฐได้ และ ให้ รัฐ
อุดหนุนเกี่ยวกับค่าบรรทุกหรื อค่าขนส่ง
- ขอให้ จงั หวัดช่วยป้องกันมิให้ มนั สําปะหลัง
จากประเทศกัมพูชาเข้ ามาในประเทศไทย
ในช่วง พ.ย. 49 – เม.ย. 50
- ให้ รัฐอุดหนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้ างลาน
ตากให้ กบั สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรในเขตพื ้นที่
สอยดาวและโป่ งนํ ้าร้ อน
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หมายเหตุ

3.4.3 กิจกรรมของโครงการในระดับจังหวัด
ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่าการวิจยั ครัง้ นี ้จึงเลือกเอาชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี เป็ น
ศูนย์ประสานงานของเครื อข่ายในระดับจังหวัด สําหรับงานของโครงการที่ร่วมกับชุมนุมนันในความเป็
้
น
จริ งแล้ วเริ่ มมาตังแต่
้ เริ่ มโครงการ การประชุมทําความเข้ าใจเกี่ยวกับโครงการในครัง้ แรกซึง่ ถือเป็ นการ
ประชุม แกนนํ า ขององค์ ก รในจัง หวัด นัน้ ผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุม จํ า นวนหนึ่ง คื อ กรรมการของชุม นุม ซึ่ง
กรรมการเหล่านี ้เป็ นกําลังสําคัญในการจัดประชุมระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 หลังจากนัน้
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2548 โครงการวิจยั ก็ได้ เข้ ามาจัดเวทีร่วมกับชุมนุม โดยได้ เชิญองค์กรอื่นๆ เข้ า
มาร่ วมประชุมด้ วย ทัง้ นี ม้ ี จุดมุ่งหมายเพื่ อขยายความคิดของโครงการต่อเนื่ องจากการประชุมใน
ภาพรวม ซึง่ การประชุมในครัง้ นี ้ทําให้ ผ้ แู ทนสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรเข้ าใจเกี่ยวกับโครงการวิจยั และ
ความสําคัญของเครื อข่ายสหกรณ์และองค์กรประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรีมากขึ ้น ยิ่งกว่านันยั
้ งได้
พิ จ ารณาถึ ง ประเด็น ปั ญ หาในการทํ า งานในลัก ษณะเครื อ ข่า ย รวมถึ ง ได้ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมที่
เครื อข่ายอาจเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ โดยเฉพาะการจัดงานวันสหกรณ์ แห่งชาติร่วมกัน
(ชมรมสหกรณ์ จงั หวัดจันทบุรีเป็ นผู้ประสานงาน) การรวมซื ้อปั จจัยการผลิต และรวมขายผลผลิต
(ชุมนุมสหกรณ์เป็ นศูนย์กลาง)
ต่อมาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จํากัด ได้ จดั
ั ้ ่ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อหาแนวทางในการร่ วมมือกันในด้ านต่างๆ
ประชุมร่ วมกับกลุ่มเกษตรกรที่ตงอยู
โดยเฉพาะทางด้ านการเงิน ทังนี
้ ้เนื่องจากกลุม่ เกษตรกรจํานวนมากมีปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน ทํา
ให้ ไม่สามารถให้ บริ การแก่สมาชิกได้ อย่างที่ควรจะเป็ น การหารื อกันได้ ข้อสรุ ปเบื ้องต้ นว่าขบวนการ
สหกรณ์ และ ขบวนการกลุ่มเกษตรกรในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรีมีความต้ องการที่จะร่วมมือกันในทุกด้ าน
ไม่ว่าจะเป็ น ด้ านการเงิน ด้ านธุรกิจ ด้ านวิชาการ หรื อด้ านสังคม อย่างไรก็ตามเพื่อให้ การทํางาน
ร่วมกันเป็ นรูปธรรม ได้ กําหนดวิธีการทํางานไว้ ดงั นี ้
(1) ให้ กลุม่ เกษตรกรสมัครเป็ นสมาชิกสมทบของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี
จํากัด
(2) ในการให้ ความช่วยเหลือแก่กลุม่ เกษตรกร ให้ ทําเป็ นขันตอน
้
คือให้ มีการช่วยเหลือ
กันในพื ้นที่ก่อน หากในพื ้นที่ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือได้ แต่เห็นว่าควรให้ ความช่วยเหลือก็ให้ เสนอ
เรื่ องให้ ชมุ นุมสหกรณ์พิจารณาต่อไป ตัวอย่างเช่นกลุม่ เกษตรกรในอําเภอสอยดาวมีปัญหาทางการเงิน
ต้ องการความช่วยเหลือจากขบวนการสหกรณ์ ต้ องเสนอขอความช่วยเหลือจากสหกรณ์ที่อยู่ในพื ้นที่
อําเภอสอยดาวก่ อน หากสหกรณ์ ในพืน้ ที่ ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือได้ แต่เห็นว่าควรให้ ความ
ช่วยเหลือ ให้ นําเรื่ องเสนอให้ ชมุ นุมสหกรณ์พิจารณาให้ ความช่วยเหลือต่อไป
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นอกจากนัน้ มี การแจ้ งให้ ทราบถึงผลของการหารื อกับองค์ การบริ หารส่วนจังหวัด
เกี่ยวกับการร่ วมมือกันในการแก้ ไขปั ญหาปั ญหาด้ านการผลิตและการตลาดผลผลิตการเกษตร ว่า
กําหนดให้ มีการลงนามใน “บันทึกความเข้ าใจร่วมกัน” ในวันที่ 10 มีนาคม 2549
วันที่ 10 มีนาคม 2549 ถือว่าเป็ นวันสําคัญอีกวันหนึง่ ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัด
จันทบุรี เนื่องจากได้ มีการลงนามใน บันทึกความเข้ าใจร่วมกัน “การเป็ นพันธมิตรความร่วมมือและการ
มีส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ระหว่างองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ
ชมรมสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี” ซึง่ มีสาระสําคัญคือ
(1) ร่ วมมือกันในด้ านการรวบรวมผลผลิต โดยองค์การบริ หารส่วนจังหวัด สนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนการซื ้อผลผลิต วัสดุอปุ กรณ์ การขนส่ง ความรู้และข้ อมูลข่าวสาร ให้ แก่ชมรมสหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกร
(2) ร่วมมือในด้ านช่องทางการตลาด โดยองค์การบริ หารส่วนจังหวัดจะจัดหาช่องทาง
การตลาดเพิ่มขึ ้นจากส่วนที่ชมรมสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรจัดหาเอง
(3) ร่ วมมือในการแก้ ไขปั ญหาราคาผลผลิตตกตํ่า เพื่อให้ เกษตรกรได้ รับราคาผลผลิต
ที่เป็ นธรรม
ต่อมาในวันที่ 31 มีนาคม 2549 ได้ มีการจัดเวทีเพื่อหารื อแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
ราคาผลไม้ ตลอดจนแนวทางรวบรวมผลไม้ ของสหกรณ์ จากการประชุมพบว่ามีสหกรณ์การเกษตร
หลายแห่งตังใจที
้ ่จะดําเนินการรวบรวมผลไม้ ของสมาชิก ได้ แก่ สหกรณ์ การเกษตรเมืองขลุง สหกรณ์
การเกษตรเมืองจันทบุรี สหกรณ์การเกษตรมะขาม สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ สหกรณ์การเกษตร
ท่าใหม่ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ และ ส.ก.ต.จันทบุรี
นอกจากนัน้ ได้ มีการสรุ ปปั ญหาในการรวบรวมผลผลิตในปี ที่ผ่านมาพบว่ามีหลาย
เรื่ องโดยเฉพาะปั ญหาคุณภาพของผลผลิตไม่เป็ นไปตามกําหนด เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ค่าขนส่ง
สูง ขาดคูค่ ้ า ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ขาดเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการรวบรวม (โดยเฉพาะตะกร้ าใส่
ผลไม้ ) สําหรับแนวทางแก้ ไขที่เห็นว่าควรดําเนินการ คือ
(1) สหกรณ์ต้องมีมาตรการในการคัดผลไม้ ที่ได้ คณ
ุ ภาพ ซึง่ อาจดําเนินการที่สหกรณ์
หรื อ ให้ สมาชิกดําเนินการเองจากสวนเลย ซึง่ ในกรณีหลังนี ้สมาชิกต้ องรับผิดชอบในความดีและไม่ดีที่
เกิดขึ ้น โดยสหกรณ์อาจระบุชื่อเกษตรกรติดไปกับผลไม้ ที่จดั ส่งไปจําหน่ายด้ วย
(2) ในเรื่ องของเงินทุนสหกรณ์ควรร่วมมือกันขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อ
นํามาใช้ หมุนเวียนในการรับซื ้อผลผลิตจากสมาชิก
(3) ขอความช่วยเหลือจากจังหวัด และ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด ในการแก้ ไข
ปั ญหา ภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชมรมสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรจังหวัดจันทบุรีกบั
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
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(4) ชุมนุมสหกรณ์จดั หาและให้ บริการเช่าตะกร้ าบรรจุผลไม้ แก่สหกรณ์สมาชิก
เพื่อหารื อเตรี ยมการรวบรวมผลไม้ ปี 2549 ชุมนุมสหกรณ์ได้ เชิญสมาชิกและตัวแทน
จากฝ่ ายราชการมาหารื อกันถึงแนวทางการดําเนินการ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ซึง่ ในวันดังกล่าวได้
มีการนําเสนอข้ อมูลประมาณการผลผลิตไม้ ผลหลักๆ ของจันทบุรี เช่น ทุเรี ยน เงาะ มังคุด ลองกอง
เป็ นต้ น จากนันได้
้ รับทราบถึงตลาดปลายทางสําคัญๆ ที่ซื ้อผลผลิตจากสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ใน
รอบปี ที่ผา่ นมา ได้ แก่
- ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ได้ แก่ ห้ างแมคโคร เทสโก้ โลตัส และ ท๊ อปซุปเปอร์ มาเก็ต
- โรงงานเงาะกระป๋ อง
- ตลาดต่างจังหวัด ได้ แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น หาดใหญ่
นอกจากนัน้ ได้ รับทราบถึ ง การเตรี ย มการของส่ว นราชการต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดเตรี ยมสํารองเงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ประมาณ 20 ล้ านบาท สําหรับให้
สหกรณ์ตา่ งที่ประสบปั ญหาขาดแคลนเงินทุนในการรวบรวมผลผลิตกู้ยืม ในขณะที่ สํานักงานพาณิชย์
สํานักงานการค้ าภายในเตรี ยมช่วยประสานด้ านการตลาด คู่ค้าให้ ขณะที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
จะให้ การสนับสนุนความรู้ เกี่ยวกับการจัดซื ้อ และช่วยประสานงานเพื่อกระจายผลผลิตสู่ อบจ. ของ
จังหวัดต่างๆ
จากนันชุ
้ มนุมได้ จดั ประชุมเพื่อดําเนินกิจกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่องทุกเดือน การ
ประชุมครัง้ สําคัญอีกครัง้ หนึ่งคือการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ซึง่ ที่ประชุมได้ ระดมสมองกันเพื่อ
กําหนดกรอบทิศทางในการทํางานของชุมนุม ผลที่ได้ จากการดําเนินการดังกล่าว สรุปได้ ดงั นี ้
(1) วิสยั ทัศน์
“มุง่ เป็ นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครื อข่าย การตลาด การเงิน สวัสดิการ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการเรี ยนรู้ ของขบวนการสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ภายใต้ อดุ มการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์”
(2) พันธกิจ
- พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพองค์กร
- พัฒนาการเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานของ
ขบวนการสหกรณ์
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของขบวนการสหกรณ์
- พัฒนาการเป็ นศูนย์กลางการประสานงานและการเชื่อมโยงเครื อข่าย ด้ านการตลาด
การเงิน สวัสดิการ ของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี
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นอกจากพิจารณาถึงกรอบแนวคิดในการพัฒนาแล้ วที่ประชุมยังได้ หารื อเกี่ยวกับ
โครงการปุ๋ยเงินเชื่อ ปลอดดอกเบี ้ย 9 เดือน ซึง่ ดําเนินการร่วมกับ บริ ษัทปุ๋ยช้ างสามเศียร บริษัทปุ๋ย
เกลียวเชือก บริษัทเก้ าเจดีย์ และ บริ ษัทปุ๋ยดาวนก
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ตารางที่ 3.4 กิจกรรมของโครงการในเครื อข่ายระดับจังหวัด
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั
20 ธ.ค. 48 จัดสัมมนาแนวทางการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในจังหวัด
จันทบุรี

กลุม่ เป้าหมาย

สถานที่
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ผู้แทนสหกรณ์/
ณ สหกรณ์
กลุม่ เกษตรกร/ภาครัฐ ดังนี ้
การเกษตรเมือง
-ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์
จันทบุรี จํากัด
-ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร
-ผู้แทนสหกรณ์กองทุนสวนยาง
-ผู้แทนกลุม่ เกษตร
-ผู้แทนภาครัฐ
-ผู้แทนชมรมเครดิตยูเนียน
จํานวน 160 คน
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ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ

ระยะเวลา

1)ผู้แทนสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรเข้ าใจ
โครงการวิจยั แนวทางการพัฒนาเครื อข่าย
สหกรณ์และองค์กรประชาชนในพื ้นที่
จังหวัดจันทบุรี
2.) ที่ประชุมได้ นําเสนอปั ญหาอุปสรรค
ของการเชื่อมโยงเครื อข่าย
3)ที่ประชุมประได้ กําหนดทิศทางการ
เชื่อมโยงและ กิจกรรมต่างๆดังนี ้
3.1 การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติร่วมกัน
โดยให้ ชมรมสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
เป็ นเจ้ าภาพหลัก
3.2 ให้ ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี
จํากัด
เป็ นศูนย์กลางการรวมซื ้อ รวมขาย
3.3 ให้ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดจันทบุรี
เป็ นศูนย์กลางการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐกับขบวนการสหกรณ์

เวลา
9.00-15.00 น
( 5 ชม.)

หมายเหตุ

ตารางที่ 3.4 (ต่อ)
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั
20 ก.พ.49 การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
“คณะกรรมการชุมนุม
สหกรณ์การเกษตร
จันทบุรี จํากัด ผู้แทน/ฝ่ าย
จัดการสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในจังหวัด
จันทบุรี”

กลุม่ เป้าหมาย
กรรมการชุมนุมฯผู้นําและ ฝ่ าย
จัดการ ของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรและฝ่ ายส่งเสริ มฯ
จํานวน 30 คน

สถานที่
สหกรณ์
การเกษตร
เมืองจันทบุรี
จํากัด
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ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ

ระยะเวลา

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จํากัด
เวลา
และกลุม่ เกษตรกร จะมีการเชื่อมโยงกันใน 13.00-16.00 น
ด้ านการเงิน ด้ านธุรกิจ ด้ านวิชาการ และ
( 4 ชม.)
ด้ านสังคม โดยขอให้ กลุม่ เกษตรกรสมัคร
เป็ นสมาชิกสมทบของชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจันทบุรี จํากัด

หมายเหตุ

ตารางที่ 3.4 (ต่อ)
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี
31 มี.ค.49

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั
การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดระหว่าง
คณะกรรมการชุมนุม
สหกรณ์การเกษตร
จันทบุรี จํากัด ผู้แทน/ฝ่ าย
จัดการสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในจังหวัด
จันทบุรี

กลุม่ เป้าหมาย
กรรมการชุมนุมฯผู้นําและ ฝ่ าย
จัดการ ของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรและฝ่ ายส่งเสริมฯ
จํานวน 21 คน

สถานที่
สหกรณ์
การเกษตร
เมืองจันทบุรี
จํากัด
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เวลา
1. สรุปว่ามีสหกรณ์ที่จะดําเนินการ
9.00-12.00 น
รวบรวมผลไม้ ได้ แก่ สหกรณ์การเกษตร
( 3 ชม.)
เมืองขลุง สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี
สหกรณ์การเกษตรมะขาม สหกรณ์
การเกษตรเขาคิชฌกูฏ สหกรณ์การเกษตร
ท่าใหม่ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม ส.
ก.ต.จันทบุรี สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์
2. ปั ญหาอุปสรรคในการรวบรวมผลไม้
ได้ แก่ สินค้ าขาดคุณภาพ เงินทุน
หมุนเวียนไม่เพียงพอค่าขนส่งสูงขึ ้น ขาดคู่
ค้ า ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ขาดวัสดุ
อุปกรณ์ในการรวบรวม
3. แนวทางการแก้ ไข คือ (1) ให้ สหกรณ์มี
มาตรการในการคัดผลไม้ ที่ได้ คณ
ุ ภาพ (2)
ให้ ขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (3)
ขอความร่วมมือจากองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดผู้วา่ ฯในการแก้ ไข ปั ญหา (4)
ชุมนุมจัดตะกร้ าบรรจุผลไม้ มาให้ เช่า

หมายเหตุ

ตารางที่ 3.4 (ต่อ)
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี
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กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั
11 เม.ย.49 การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
“คณะกรรมการชุมนุม
สหกรณ์การเกษตร
จันทบุรี จํากัด ผู้แทน/ฝ่ าย
จัดการสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในจังหวัด
จันทบุรี ผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
หารื อเตรี ยมการรวบรวม
ผลไม้ ปี 2549

กลุม่ เป้าหมาย
ผู้แทนสหกรณ์และ ฝ่ ายจัดการ
ของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร
และผู้แทนภาครัฐ
จํานวน 50 คน

สถานที่
สหกรณ์
การเกษตร
เมืองจันทบุรี
จํากัด
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1. รับทราบประมาณการผลผลิตทุเรี ยน
เวลา
เงาะ มังคุด ลองกอง (ตัวเลข ณ 31 มีค.49) 9.00-12.00 น
ดังนี ้ คือทุเรี ยน 255,103 ตัน เงาะ 221,867
( 3 ชม.)
ตัน มังคุด 34,032 ตัน ลองกอง 48,789 ตัน
2. รับทราบช่องทางการจําหน่ายผลไม้ ดังนี ้
- ตลาดปลายทาง ได้ แก่ เชียงใหม่
พิษณุโลก นครราชสีมา ขอนแก่น
หาดใหญ่ (สํานักงานการค้ าภายใน จะ
เป็ นผู้ประสานงาน)
- ตลาดห้ างสรรพสินค้ า ได้ แก่ห้างแมคโคร
ห้ างโลตัส ห้ างท๊ อป
- ตลาดโรงงานเงาะกระป๋ อง
3. นโยบายรัฐที่จะสนับสนุนการรวบรวม
ผลผลิต คือ (1) สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
สนับสนุนด้ านเงินทุนหมุนเวียน (2)
สํานักงานพาณิชย์ สํานักงานการค้ าภายใน
ประสานด้ านการตลาด คูค่ ้ า และ (3) อบจ.
สนับสนุนด้ านความรู้ ด้ านการจัดซื ้อและ
กระจายผลผลิตสู่ อบจ. ต่างจังหวัด

หมายเหตุ

ตารางที่ 3.4 (ต่อ)
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี
24 ก.ค.49

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั
การจัดเวทีเพื่อจัดทํา
กรอบทิศทางการ
ดําเนินงาน(แผนกลยุทธ์)
ของชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจันทบุรี จํากัด

กลุม่ เป้าหมาย
-คณะกรรมการชุมนุม ผู้แทน
สหกรณ์/ฝ่ ายจัดการ สหกรณ์
สมาชิกชุมนุม ทีมวิจยั และ
เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ ม สหกรณ์
จํานวน 25 คน

สถานที่
สหกรณ์
การเกษตร
มะขาม จํากัด

ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ

1.ที่ประชุมได้ ร่วมกันกําหนดกรอบทิศทางการ
เวลา
ดําเนินงานของชุมนุมไว้ ดังนี ้
9.00-16.00 น
วิสัยทัศน์ (Vision)
( 6 ชม.)
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จํากัด
“มุง่ เป็ นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครื อข่าย
การตลาด การเงิน สวัสดิการ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการเรี ยนรู้ ของขบวนการ
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ภายใต้ อดุ มการณ์
หลักการ และวิธีการสหกรณ์”
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พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพองค์กร
2) พัฒนาเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้และการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานของขบวนการ
สหกรณ์
3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขบวนการสหกรณ์
4) พัฒนาเป็ นศูนย์กลางการประสานงานและ
การเชื่อมโยงด้ านการตลาด การเงิน สวัสดิการ
ของขบวนการสหกรณ์

73
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หมายเหตุ

ตารางที่ 3.4 (ต่อ)
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั

กลุม่ เป้าหมาย

สถานที่

24 ก.ค.49

ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ
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2. ที่ประชุมได้ จดั ทําโครงการปุ๋ยเงินเชื่อ
ปลอดดอกเบี ้ย 9 เดือน ร่วมกับบริษัทต่างๆ
คือ บริ ษัทปุ๋ยช้ างสามเศียร บริษัทปุ๋ยเกลียว
เชือก บริษัทเก้ าเจดีย์ และ บริษัทปุ๋ยดาวนก
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรลดต้ นทุนการผลิต
2) เพื่อช่วยเหลือส่งเสริ มการทําธุรกิจของ
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ทังนี
้ ้มีเงื่อนไขดังนี ้
1) บริ ษัทจะชดเชยดอกเบี ้ยให้ สหกรณ์ ใน
อัตราร้ อยละ 6 ต่อปี ระยะเวลา 9 เดือน โดย
เริ่มตังแต่
้ 1 ก.ค.49 เป็ นต้ นไป
2) ชุมนุมต้ องสัง่ ซื ้อสินค้ าจากบริ ษัทภายใน
30 กันยายน 2549
3. ที่ประชุมมีมติให้ ชมุ นุมประมูลสินค้ าดังนี ้
-สารอะบาแมกติน จํานวน 2000 ลิตร
-สารคลอไพริฟอส จํานวน 2000 ลิตร
- สารไซเปอร์ 10% จํานวน 2000 ลิตร
- สารไซเปอร์ 35% จํานวน 1000 ลิตร
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หมายเหตุ

3.5 ติดตามงานและสรุปงาน
เพื่อให้ การทํางานสามารถดําเนินการไปได้ อย่างต่อเนื่อง จึงกํ าหนดให้ มีการติดต่อ
ประสานงานกันระหว่างนักวิจยั อย่างต่อเนื่อง ในทุกรูปแบบของการสื่อสาร และที่สําคัญคือจัดให้ มีการ
ประชุม ที ม วิ จัย อย่า งสมํ่ าเสมอ เพื่ อพิจ ารณาถึง ความก้ า วหน้ า ของงาน ปั ญหาและอุปสรรค และ
ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ ไข นอกจากการประชุมหารื อกันอย่างสมํ่าเสมอแล้ ว โครงการยังได้ จดั ให้ มี
การประชุมสรุปงานของโครงการโดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเข้ าร่วมประชุมเพื่อบอกเล่าถึงการพัฒนา
เครื อข่ายของตนให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการได้ รับทราบและให้ ความคิดเห็น เพื่อพัฒนางานต่อไปในอนาคต
การประชุมครัง้ นีจ้ ดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2549 โดยแบ่งเนื ้อหาของการประชุมออกเป็ นการ
บรรยายพิเศษของสหกรณ์ จังหวัดจันทบุรีเกี่ ยวกับงานของโครงการนี ใ้ นรอบ 1 ปี การรายงานการ
ดําเนินการของเครื อข่ายโซนอําเภอขลุง โซนเหนือ และ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรีในระยะที่ผ่าน
มา จากนันเปิ
้ ดให้ มีการอภิปรายถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต ซึง่ โดยสรุปก็คือ
(1) ทัศนะของฝ่ ายส่งเสริ มงานสหกรณ์ เกี่ยวกับโครงการ สหกรณ์ จังหวัดเห็นว่า
โครงการนี ้เป็ นโครงการที่ดี สอดคล้ องกับความต้ องการของพื ้นที่ และ แนวทางในการดําเนินงานของ
สํ า นัก งานสหกรณ์ จัง หวัด ดัง นัน้ จึง ควรจักได้ มี ก ารดํ า เนิ น การต่อเนื่ อ งต่อไปแม้ ว่า ระยะเวลาของ
โครงการจะสิ ้นสุดลงแล้ วก็ตาม
(2) เครื อข่ายในโซนอําเภอขลุง ผู้ที่เกี่ยวข้ องชี ้ให้ เห็นว่าการเข้ ามาของโครงการวิจัย
ช่วยกระตุ้นให้ เครื อข่ายที่มีอยู่แล้ วมีความกระตือรื อร้ นในการทํากิจกรรมมากขึ ้น และเกิดการเชื่อมโยง
ออกไปสู่กลุ่มองค์กรหรื อเครื อข่ายอื่นด้ วย ที่สําคัญได้ มีโอกาสเข้ าใจถึงสถานภาพและศักยภาพของ
องค์กรอื่นที่อยูใ่ นพื ้นที่แต่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกของเครื อข่ายมากขึ ้น รวมถึงมองเห็นถึงโอกาสในการร่วมมือ
กันเพื่อประโยชน์ร่วมกันในภาพรวม สําหรับความร่ วมมือกันในการจัดหานํ ้ามันถึงแม้ ว่าจะไม่ประสบ
ความสําเร็ จแต่สมาชิกเครื อข่ายก็ เข้ าใจดีว่าความไม่สําเร็ จดังกล่าวไม่ได้ มีสาเหตุมาจากความไม่
ต้ องการร่วมมือกันแต่เกิดจากความผิดปกติของตลาดนํ ้ามันและการลดลงของความต้ องการนํ ้ามันของ
สมาชิกในระยะที่ผ่านมา และเห็นว่าควรจะได้ มีการจัดเวทีในโซนอําเภอขลุงอย่างต่อเนื่องเพื่อหารื อถึง
กิจกรรมและแนวทางในการดําเนินการเครื อข่ายต่อไปในอนาคต รวมถึงหารื อถึงองค์กรและบุคคลที่จะ
เป็ นแกนประสานงานในอนาคต ทังนี
้ ้ได้ มอบหมายให้ ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออกประสานงาน
เพื่อจัดให้ มีการประชุมต่อไป
(3) เครื อข่ายโซนเหนือ (ชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอําเภอสอยดาวโป่ งนํ ้าร้ อน)
ผู้นําและผู้เกี่ยวข้ องกับเครื อข่ายนี ้ได้ ให้ ความเห็นว่าโครงการนี ้เป็ นโครงการที่มีประโยชน์ ทังนี
้ ้เนื่องจาก
ได้ ช่วยให้ การร่ วมมือกันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในโซนเหนือมีความเป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น มีการ
จัดตังชมรมสหกรณ์
้
และกลุม่ เกษตรกรขึ ้นมา รวมถึงมีการจัดทําบันทึกความเข้ าใจหรื อบันทึกช่วยจําขึ ้น
เพื่อยืนยันถึงการร่วมมือช่วยเหลือกัน ทังนี
้ ้มีกิจกรรมหลายประการที่ชี ้ให้ เห็นถึงการช่วยเหลือซึง่ กันและ
75

กัน รวมถึ ง ได้ ร่ ว มกัน เป็ นแกนกลางในการจัด ประชุม หารื อ เพื่ อ เตรี ย มการแก้ ไขปั ญ หาราคามัน
สํ า ปะหลัง ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ น้ หากไม่ ไ ด้ เ ตรี ย มการอย่ า งเหมาะสม อย่ า งไรก็ ต ามประเด็ น ที่ ค วร
ดําเนินการต่อไปคือการจัดทําแผนกลยุทธ์ของชมรม เพื่อชมรมจะได้ มีแนวทางการดําเนินงานที่ชดั เจน
(4) เครื อข่ายระดับจังหวัด ในระดับนีช้ ุมนุมสหกรณ์ การเกษตรได้ ทําหน้ าที่เป็ น
ศูนย์กลางในการประสานความร่ วมมือกับสหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร และ องค์กรอื่นๆ ในเชิงธุรกิจ ชุมนุม
ทําหน้ าที่เป็ นแกนกลางในการผลักดันให้ เกิดการรวมกันซื ้อปั จจัยการผลิตหลายชนิด ร่ วมมือกับกลุ่ม
เกษตรกรในการช่วยเหลือกันในด้ านต่างๆ ร่ วมมือกับส่วนราชการและองค์การบริ หารส่วนจังหวัดใน
การวางแผนแก้ ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่า
นอกจากนันยั
้ งมีข้อคิดเห็นว่าการร่วมมือกันนันยั
้ งเน้ นในด้ านธุรกิจเป็ นหลัก ส่วนการ
ร่ วมมือกันในเชิงสวัสดิการและวิชาการยังไม่ได้ มีการดําเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรมมากนัก อย่างไรก็
ตามในภาพรวมเห็นว่ากิจกรรมการเชื่อมโยงเป็ นกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์และควรดําเนินการต่อไปอย่าง
ต่อเนื่องไม่ว่าจะมีโครงการวิจยั ต่อไปหรื อไม่ก็ตาม พร้ อมทังเห็
้ นว่าควรจะได้ ขยายกิจกรรมนี ้ไปยังพื ้นที่
อื่นและ/หรื อสหกรณ์อื่นที่ยงั ไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมในระยะแรกนี ้ด้ วย
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ตารางที่ 3.5 การประชุมสรุปผลการดําเนินกิจกรรมของโครงการวิจยั
ลําดับที่

วัน/เดือน/ปี
29 ก.ค.49
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กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจยั
การจัดเวที“การสรุปผล
โครงการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัด
จันทบุรี”
- บรรยายพิเศษ (โดยท่าน
สหกรณ์จงั หวัดจันทบุรี)
-สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯในพื ้นที่อําเภอขลุง
-สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯในพื ้นที่อําเภอโป่ ง
นํ ้าร้ อน-สอยดาว
-สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯของชุมนุม
สหกรณ์ จันทบุรี จํากัด
อภิปรายกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานการเชื่อมโยง
เครื อข่ายของขบวนการ
สหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี

กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นําสหกรณ์/กลุม่
เกษตรกร /ฝ่ ายจัดการ
สหกรณ์/เจ้ าหน้ าที่
ส่งเสริ มสหกรณ์
จํานวน 60 คน

สถานที่
โรงแรมนิวเทรเวอร์
ลอร์ ด จันทบุรี
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ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ

ระยะเวลา

1. ผู้นําได้ รับทราบและเข้ าใจนโยบายการ
เวลา
ส่งเสริ มการพัฒนาเครื อข่ายขบวนการ
9.00-22.00 น
สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในจังหวัด
( 13 ช.ม.)
จันทบุรี ของสํานักงาน สหกรณ์จงั หวัด
จันทบุรี และทราบความก้ าวหน้ าของ
เครื อข่ายทัง้ 3 ที่โครงการวิจยั ได้ เข้ ามา
สนับสนุน ซึง่ โดยภาพรวมแล้ วทุกเครื อข่าย
มีความก้ าวหน้ าและเห็นว่าจะดําเนินการ
ต่อไปแม้ วา่ โครงการวิจยั จะสิ ้นสุดลงแล้ ว
2. ผู้นําได้ ร่วมกันกําหนดกรอบทิศทางการ
พัฒนาเครื อข่ายในจังหวัดจันทบุรี โดย
ขอให้ แต่ละเครื อข่ายจัดทําแผนกลยุทธ์
ของตน จัดให้ มีการพัฒนาผู้นําของ
เครื อข่าย และ ผลักดันให้ เกิดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง พร้ อมไปกับพัฒนาเครื อข่าย
ให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้

หมายเหตุ

บทที่ 4
เครือข่ ายที่พฒ
ั นาภายใต้
โครงการวิจัย
4.1 จํานวนและรูปแบบเครื อข่าย
ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่าจากการศึกษาเบื ้องต้ นพบว่ามีการจัดตังเครื
้ อข่ายอยู่ในพื ้นที่
แล้ วหลายเครื อข่าย นอกจากนันยั
้ งมีหลายองค์กรทํางานร่วมกันอยู่บ้างแล้ วแต่มิได้ ประกาศตัวว่าเป็ น
เครื อข่ายแต่อย่างไร ทีมวิจยั ได้ นําข้ อมูลดังกล่าวไปหารื อกับ สํานักงานสหกรณ์ จังหวัด และผู้นําใน
พื ้นที่แล้ ว มีความเห็นว่าการลงไปส่งเสริ มให้ จดั ตังเครื
้ อข่ายใหม่เพิ่มขึ ้นอีกไม่น่าจะเหมาะสมกับพื ้นที่นี ้
จึงได้ ตดั สินใจใช้ วิธีต่อยอดหรื อพัฒนาเครื อข่าย/กลุม่ กิจกรรมที่มีอยู่ในพื ้นที่ให้ มีความเข้ มแข็งมากขึ ้น
สามารถแสดงบทบาทนําในการพัฒนาได้ ชดั เจนขึ ้น โดยแบ่งออกเป็ น 3 เครื อข่าย คือเครื อข่ายโซน
อําเภอขลุง เครื อข่ายโซนเหนือ และ เครื อข่ายระดับจังหวัด ซึง่ แต่ละเครื อข่ายมีโครงสร้ างดังนี ้
4.1.1 เครื อข่ายโซนอําเภอขลุง
เครื อข่ายโซนอําเภอขลุงมีองค์ประกอบสําคัญอยู่ 3 ส่วน (ภาพที่ 4.1) คือ
(1) ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก ชมรมนี ้มีสมาชิกเป็ นสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยู
้ มของเครื อข่าย
เนี่ยน กระจายอยู่ในพื ้นที่ภาคตะวันออก โดยมีศนู ย์กลางอยู่ที่อําเภอขลุง ภาระกิจดังเดิ
นี ้คือขยายแนวคิดของเครดิตยูเนี่ยนไปสู่ประชาชนในพื ้นที่ภาคตะวันออก โดยไม่ได้ ดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ สําหรับภาระกิจทางธุรกิจเป็ นภาระของเครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่ง และชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ซึง่ ปกติมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้ านการเงิน
(2) สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จํากัด สหกรณ์ แห่งนี ้เป็ นสหกรณ์การเกษตรขนาด
ใหญ่มีการดําเนินธุรกิจหลายด้ าน ทังด้
้ านการเงิน การจัดหาสินค้ าอุปโภคบริ โภคและปั จจัยการผลิต
ต่างๆ (รวมถึงนํ ้ามันเชื ้อเพลิงด้ วย) มาจําหน่ายให้ แก่สมาชิก การรวบรวมผลผลิตเพื่อจําหน่ายต่อไปยัง
ตลาดกรุ งเทพฯ โดยมีห้างแมคโคร และ ห้ างโลตัสเป็ นลูกค้ าสําคัญ และที่สําคัญสหกรณ์ การเกษตร
เมืองขลุงยังเป็ นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี ซึง่ เป็ นเครื อข่ายของสหกรณ์การเกษตรที่
ใหญ่ที่สดุ ของจังหวัด
(3) เวทีหรื อที่ประชุมเครื อข่าย เวทีนี ้จะจัดขึ ้นเป็ นประจําทุกเดือนเพื่อหารื อกันว่าจะ
ร่ วมมือกันในเรื่ องใดบ้ าง ซึ่งโดยทัว่ ไปวางแนวทางไว้ ว่าจะร่ วมมือกันในทุกมิติไม่ว่าจะเป็ นด้ านธุรกิจ
วิชาการ และสวัสดิการ โดยการประชุมนี ้จะเวียนกันเป็ นเจ้ าภาพระหว่างองค์กรที่เป็ นสมาชิก สําหรับ
กิจกรรมที่ตกลงร่ วมมือกันในการดําเนินการแล้ ว ได้ แก่ การจัดหานํ ้ามันเชื ้อเพลิง การจัดหาปุ๋ย และ
ขณะนี ้กําลังหารื อกันในเรื่ องของการรวบรวมผลผลิต และเพื่อให้ การทํางานร่ วมกันระหว่างเครดิตยู
เนี่ยนและสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุงมีความเป็ นรู ปธรรมยิ่งขึ ้นจึงได้ มีการจัดทําบันทึกช่วยจําขึ ้นเมื่อ
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เดือนมีนาคม และตกลงกันที่จะจัดตังเป็
้ น “ชมรม” เพื่อให้ ทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางในการประสานความ
ร่ วมมือกันต่อไป (ขณะนี ้อยู่ในระหว่างการจัดทํากติกาของชมรมและหาชื่อที่เหมาะสมทังนี
้ ้เนื่องจาก
ั ้ ่ในเขตอําเภอขลุงเท่านัน้ มี
สหกรณ์หรื อองค์กรที่เข้ ามาร่ วมกิจกรรมในเครื อข่ายนี ้ไม่ได้ มีเฉพาะที่ตงอยู
บางองค์กรมาจากจังหวัดอื่นด้ วย)
นอกจากองค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วนดังกล่าวแล้ ว ในสภาพความเป็ นจริ งยังมีองค์กร
ชุมนุม สก.
การเกษตร
จันทบุรี

ชุมนุม CU
สาขาภาคตะวันออก

CU

CU
ชมรม
เครดิตยูเนี ย

สหกรณ์
การเกษตรเมืองขลุง

MOU

เครื อข่ายโซนอําเภอขลุง

ส่ วนราชการ
และเอกชน

การร่ วมมือด้าน
- การเงิน
-การซื้ อ
-การขาย
-อื่นๆ

ภาพที่ 4.1 โครงสร้างเครื อข่ายโซนอําเภอขลุง

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องอยู่อีก คือ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก ชุมนุม
สหกรณ์ การเกษตรจันทบุรี และ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดจันทบุรี ซึ่งแต่ละส่วนก็จะทําหน้ าที่ของตน
เพื่อสนับสนุนให้ เครื อข่ายโซนอําเภอขลุงนี ้พัฒนาเจริญงอกงามต่อไป
4.1.2 เครื อข่ายโซนเหนือ
สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกรในเขตอําเภอสอยดาว และ โป่ งนํา้ ร้ อนมีการหารื อกัน
และช่วยเหลือกันด้ านธุรกิจอยู่บ้างแล้ ว ดังนันการที
้
่โครงการวิจยั เข้ ามาก็ถือว่าเป็ นการหนุนเสริ มให้
องค์ กรต่างๆ ในโซนเหนื อสามารถรวมตัวกัน และร่ วมมื อกัน ได้ อย่า งเป็ นรู ปธรรมมากขึน้ ปั จจุบัน
เครื อข่ายนี ้มีสมาชิก 13 องค์กร เป็ นสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และ กลุม่
เกษตรกร เครื อข่ายนี ้เริ่ มต้ นจากการร่ วมมือช่วยเหลือกันอย่างไม่เป็ นทางการ ผ่านกระบวนการประชุม
พัฒนามาสูก่ ารร่ วมมือที่เป็ นทางการ มีรูปแบบที่ชดั เจนขึ ้น โดยมีการจัดทําบันทึกช่วยจําระหว่างกันไว้
ซึง่ ระบุว่าจะร่ วมมือกันในการดําเนินกิจกรรมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการเงิน รวมซื ้อ รวมขาย และ
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การจัดสวัสดิการร่วมกัน และได้ จดั ตังเป็
้ นชมรมสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรอําเภอสอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน
ขึ ้น การบริ หารชมรมทําโดยคณะกรรมการซึง่ เลือกกันเองจากผู้นําขององค์สมาชิก สําหรับการร่ วมมือ
ช่วยเหลือกันนีอ้ าจทําในภาพรวมทัง้ หมดหรื อระหว่างองค์กรก็ ได้ กิจกรรมที่ดําเนินการไปแล้ ว เช่น
สหกรณ์ การเกษตรโป่ งนํ า้ ร้ อนให้ สินเชื่ อในรู ปของปุ๋ยและสินค้ า อื่นๆ แก่สหกรณ์ /กลุ่มที่ ร่วมอยู่ใน
เครื อข่าย ร่ วมกันจัดทําโครงการหนึ่งสวน-หนึ่งต้ น เป็ นต้ น และที่น่าสนใจคือการร่ วมมือกันเพื่อ
เตรี ยมการแก้ ไขปั ญหาราคามันสําปะหลังในฤดูการที่กําลังจะมาถึง
โดยสรุ ปแล้ ว โครงสร้ างของเครื อข่ายโซนเหนือมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือตัวองค์กร
สมาชิก และ ชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอําเภอสอยดาว-โป่ งนํ ้าร้ อน (ภาพที่ 4.2) เช่นเดียวกับ
เครื อข่ายในโซนอําเภอขลุง ส่วนราชการและองค์กรอื่นๆ ในพื ้นที่ก็ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมของ
เครื อข่ายด้ วยเช่นกัน

ชุมนุม CU
สาขาภาค
ตะวันตก

CU

MOU

กลุ่ม
เกษตรกร

เครือข่ายโซนเหนือ
การร่วมมือด้าน
- การเงิน
-การซือ้
-การขาย
-อื่นๆ

ชุมนุม สก.
การเกษตร
จันทบุรี

สหกรณ์
การเกษตร

ส่วนราชการ
และ
เอกชน

ภาพที่ 4.2 โครงสร้ างเครื อข่ายโซนเหนือ
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4.1.3 เครื อข่ายระดับจังหวัด
เครื อข่ายระดับจังหวัด หรื อเครื อข่ายในภาพรวมของจังหวัด เป็ นเครื อข่ายที่วางไว้ เพื่อ
เชื่ อมต่อเครื อข่ายในระดับพืน้ ที่ โครงสร้ างของเครื อข่ายระดับจังหวัดนีม้ ีชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร
้ าในจังหวัดจํานวน 14
จันทบุรีเป็ นศูนย์กลาง โดยที่ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรนี ้มีสหกรณ์การเกษตรชันนํ
แห่งเป็ นสมาชิกอยู่ รวมถึงสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง ที่เป็ นองค์ประกอบสําคัญของเครื อข่ายในโซน
อําเภอขลุง และ สหกรณ์การเกษตรสอยดาว สหกรณ์โคนมสอยดาว สหกรณ์ชาวสวนสอยดาวโป่ งนํ ้า
ร้ อน สหกรณ์ การเกษตรโป่ งนํา้ ร้ อน ที่เป็ นกําลังหลักของเครื อข่ายโซนเหนือและสหกรณ์ การเกษตร
เหล่านีเ้ องที่กลายเป็ นตัวเชื่อมประสานที่สําคัญของเครื อข่ายโซนอําเภอขลุง และ โซนเหนือ เข้ ากับ
ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดจันทบุรี กลายเป็ นเครื อข่ายระดับจังหวัด (ภาพที่ 4.3)
ชุมนุมสหกรณ์ในฐานะแกนกลางของเครื อข่ายได้ พยายามผลักดันให้ เกิดความร่วมมือ
ช่วยเหลือกันในทุกๆ ด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการเงิน การรวมซื ้อปั จจัยการผลิต และ การรวมขายผลผลิต
โครงการเด่นๆ ที่ได้ ดําเนินการอยูใ่ นขณะนี ้คือโครงการรวมกันซื ้อปั จจัยการผลิต โดยเฉพาะโครงการปุ๋ย
้ งทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนของขบวนการสหกรณ์ในการ
ปลอดดอกเบี ้ย ที่เคยได้ กล่าวถึงแล้ ว นอกจากนันยั
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่ อร่ วมมือกัน แก้ ไขปั ญหา หรื อสร้ างคุณประโยชน์ เ พิ่มให้ แก่
สหกรณ์สมาชิก ผลงานที่ได้ ดําเนินการไปแล้ ว เช่นการประสานงานกับ อบจ. จนกระทัง่ มีการลงนามใน
บันทึกความเข้ าใจระหว่างกันในการที่จะช่วยกันแก้ ไขปั ญหาราคาผลไม้ ตกตํ่า เป็ นต้ น
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ส่วนราชการ
และเอกชนในพื ้นที่

CU

CU

ชมรมเครดิต
ยูเนียน

CU

เครื อข่ายโซน
อําเภอขลุง

MOU

กลุม่
เกษตรกร

เครื อข่ายโซน
เหนือ(ชมรม)

MOU

สก.ก.
อื่น ๆ

สก.ก.
เมืองขลุง

ชุมนุม สก.ก./
ชมรมสหกรณ์

สก.ก.เขต
สอยดาว/
โป่ งนํ ้าร้ อน

พ่อค้ า
ห้ างสรรพ
สินค้ า

บริ ษัทจําหน่าย
ปั จจัย

สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด

ภาพที่ 4.3 โครงสร้ างเครือข่ ายระดับจังหวัด
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อบจ.และส่วน
ราชการอื่น ๆ

4.2 ประเด็นสําคัญของแต่ละเครื อข่าย
4.2.1 ความเป็ นมาของเครื อข่าย
ดังที่ได้ กล่าวแล้ วตังแต่
้ ต้นว่าการทํางานในพื ้นที่จนั ทบุรีภายใต้ โครงการนี ้จะเน้ นการ
ั้ ้
ทํางานในลักษณะต่อยอดหรื อพัฒนาเครื อข่ายเดิมที่มีอยู่แล้ ว หรื อมีแววว่าจะเกิดขึ ้นให้ ดีขึ ้น แต่ทงนี
ต้ องอยู่ภายใต้ ความต้ องการของพื ้นที่ และ ความพร้ อมของคณะผู้วิจยั ซึง่ ในที่สดุ ได้ เลือกที่จะพัฒนา
เครื อข่ายใน 3 พื ้นที่คือ เครื อข่ายโซนอําเภอขลุง เครื อข่ายโซนเหนือ และ เครื อข่ายระดับจังหวัด
สําหรับความเป็ นมาและพัฒนาการของแต่ละเครื อข่ายได้ กล่าวถึงแล้ วในบทที่ 3
4.2.2 การดําเนินการของเครื อข่ายในปั จจุบนั
ประเด็น การร่ ว มมื อ ของเครื อข่า ยโซนอํ า เภอขลุง ที่ ไ ด้ ดํา เนิ น การมานับ แต่เ ริ่ ม ต้ น
โครงการจนถึงปั จจุบนั คือ (1) จัดประชุม/เวทีซึ่งนอกจากสร้ างความเข้ าใจถึงความสําคัญของการ
ร่ วมมือทํากิจกรรมในลักษณะของเครื อข่ายแล้ วยังทําให้ ผ้ นู ําขององค์กรต่างๆ มีความรู้ จกั คุ้นเคยกัน
มากขึน้ รวมถึงเข้ าใจกันถึงปั ญหาและศักยภาพของแต่ละองค์กร (2) ทําบันทึกช่วยจําระหว่าง
ขบวนการเครดิตยูเนี่ยน และ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุงจํากัด (3) จัดทําโครงการจัดหาปั จจัยการ
ผลิตร่ วมกันทังในระยะที
้
่ผ่านมา และ ที่กําลังจะจัดทําในอนาคต (4) กําลังหารื อกันเพื่อร่ วมมือกันใน
การรวบรวมผลผลิตส่งให้ กับห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ และ (5) กําลังดําเนินการจัดตังชมรมของ
้
เครื อข่ายเพื่อให้ ทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางในการประสานและดําเนินงานของเครื อข่าย (ภาพที่ 4.4)
สําหรับการดําเนินกิจกรรมของเครื อข่ายโซนเหนือ หรื อ โซนบน ที่ผ่านมาก็คล้ ายกับ
ของโซนอําเภอขลุง อย่างไรก็ตามการให้ ความช่วยเหลือกันในโซนบนมีความหลากหลายมากกว่า คือมี
ทังการให้
้
ความช่วยเหลือกันทางการเงิน การให้ ความช่วยเหลือกันในด้ านการจัดหาปั จจัยการผลิต
และ ขณะนี ้กําลังดําเนินการเรื่ องของการตลาดร่ วมกัน โดยมีโครงการผลิตและรวบรวมลําไยคุณภาพ
(โครงการหนึ่งสวน หนึ่งต้ น) โดยขอให้ สมาชิกของสหกรณ์ที่ปลูกลําไยทุกคนเลือกลําไยไว้ ให้ สหกรณ์
้ ้เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวสหกรณ์จะเข้ ารวบรวมโดยให้
คนละ 1 ต้ น โดยขอให้ ดแู ลการผลิตอย่างดี ทังนี
ราคาตามคุณภาพของผลผลิต ยิ่งกว่านันขณะนี
้
้เครื อข่ายได้ แสดงบทบาทนําในการเตรี ยมการแก้ ไข
ปั ญหาราคามันสําปะหลังที่คาดว่าจะตกตํ่าในฤดูการผลิตปั จจุบนั ด้ วย (ภาพที่ 4.4)
ในส่วนของเครื อข่ายในภาพรวม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรได้ รับการวางตัวไว้ ให้ เป็ น
แกนกลางในการประสานงาน ซึ่งสามารถดําเนินการได้ เป็ นอย่างดี ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ ทํางาน
ร่วมกับ อบจ. อย่างใกล้ ชิดในการเตรี ยมการเพื่อแก้ ไขปั ญหาตลาดผลไม้ ทําหน้ าที่เป็ นแกนกลางในการ
ประสานงานเพื่อให้ ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกร รวมถึงทําหน้ าที่เป็ นแกนกลางในการต่อรองกับ
บริ ษัทผู้จําหน่ายปั จจัยการผลิต เพื่อให้ สมาชิกสามารถซื ้อปั จจัยการผลิตได้ ในเงื่อนไขที่ดีขึ ้น โครงการที่
กํ า ลัง ดํ า เนิ น การในปั จจุบัน คื อ โครงการปุ๋ยปลอดดอกเบี ย้ ซึ่ง บริ ษั ท จํ า หน่ า ยปุ๋ยจะเป็ นผู้แ บกรั บ
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ดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นแทนเกษตรกรสมาชิกที่เข้ าร่วมโครงการเอง นอกจากนันยั
้ งทําหน้ าที่เป็ นแกนกลางใน
การจัดงานเพื่อส่วนรวมของขบวนการสหกรณ์ด้วย เช่นงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เป็ นต้ น (ภาพที่ 4.4)
สําหรับการเชื่อมโยงระหว่าง เครื อข่ายระดับจังหวัดกับเครื อข่ายย่อยในพื ้นที่ทงในโซน
ั้
อําเภอขลุง และ โซนเหนือ นัน้ ชุมนุมสามารถดําเนินการได้ อย่างใกล้ ชิดผ่านสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ใน
แต่ละพื ้นที่ซงึ่ เป็ นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอยู่แล้ ว โดยมีสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดคอยให้
การสนับสนุนอย่างใกล้ ชิดในระยะแรก และ จะค่อยๆ ถอยออกมาเพื่อให้ ขบวนการสหกรณ์ดแู ลกันเอง
ได้ ในระยะยาว
4.2.3 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1) เป้าหมายของทีมวิจยั
ก่อนอื่นต้ องเรี ยนเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นก่อนว่าทีมวิจัยไม่ได้ กําหนดเป้าหมายไว้ อย่าง
ตายตัวในระยะเริ่ มต้ นโครงการ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้ ศกึ ษาข้ อมูลเบื ้องแล้ ว ได้ มีการปรึกษาหารื อ
กันระหว่างที มวิจัย กับ เจ้ าหน้ าที่ภาครั ฐ และ ผู้นําของกลุ่ม/องค์ กรประชาชนในพืน้ ที่ เพื่อกํ าหนด
เป้าหมายของการทํางานขึ ้น โดยคํานึงถึงเงื่อนไขทังด้
้ านความพร้ อมของพื ้นที่ และ ทีมวิจยั สุดท้ ายได้
กําหนดที่จะพัฒนาเครื อข่ายขึ ้น 3 เครื อข่าย คือ เครื อข่ายโซนอําเภอขลุง เครื อข่ายโซนเหนือ และ
เครื อข่ายระดับจังหวัด ตามที่ได้ กล่าวถึงแล้ ว
2) เป้าหมายของเครื อข่าย
เครื อข่ายทัง้ 3 ที่กล่าวถึงนี ้มีเป้าหมายแบบเดียวกัน คือทําให้ สมาชิกขององค์กรใน
เครื อข่ายมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น และเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเครื อข่ายเหล่านี ้ได้ กําหนดให้ มี
การทํ ากิ จกรรมร่ วมกันทัง้ ในเชิงธุรกิ จ สังคม/สวัสดิการ วิชาการ และข้ อมูลข่าวสาร รวมไปถึงเป็ น
ตัวแทนของขบวนการในการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกเครื อข่าย และสังคม
ในเชิงธุรกิจ เครื อข่ายพยายามเชื่อมประสานงานและเปิ ดเวทีให้ สมาชิกได้ มีโอกาส
หารื อช่วยเหลือซึง่ กันและกันทางการเงิน พัฒนาเครื อข่ายให้ เป็ นศูนย์กลางในการรวมกันซื ้อปั จจัยการ
ผลิต (ขณะนี ้มีการดําเนินการอยู่อย่างเป็ นรู ปธรรมแล้ ว) และ รวมกันขายผลผลิต (เครื อข่ายในโซน
อําเภอขลุง และ โซนเหนือได้ ดําเนินการในเรื่ องนี ้บ้ างแล้ ว คาดว่าการดําเนินการจะเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
ในปี ต่อไป)
ในด้ านสังคมเครื อข่ายในระดับจังหวัดร่ วมมือกับหน่วยราชการและองค์กรอื่นๆ จัด
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ จัดกีฬาสหกรณ์ และอื่นๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ และ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ยิ่งกว่านันขณะนี
้
้บางเครื อข่ายกําลังหารื อกันเพื่อจัดสวัสดิการ
ให้ กับสมาชิ ก ของเครื อข่า ย เช่น เครื อข่า ยโซนเหนื อกํ าลัง หารื อกันในเรื่ องของโครงการฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ สําหรับเกษตรกรในพื ้นที เป็ นต้ น
84
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ในด้ านวิชาการและข้ อมูลข่าวสาร นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากกันและกัน
อย่างสมํ่าเสมอในการประชุมที่จดั ขึ ้นเกือบทุกเดือนแล้ วการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และ ข่าวสารต่อกันยัง
ดําเนินการผ่านการติดต่อกันโดยตรงของสมาชิกเครื อข่ายด้ วย ยิ่งกว่านันเครื
้ อข่ายยังได้ อาศัยพลังจาก
ความร่ วมมื อในการดึงเอาผู้ร้ ู ด้ านต่างๆ เข้ ามาเสริ มความรู้ ให้ แก่ผ้ ูนํา สมาชิ ก และ เจ้ าหน้ าที่ ของ
สหกรณ์ ในด้ านอุดมการณ์สหกรณ์ เกษตรอินทรี ย์ การผลิตที่เกี่ยวข้ อง และในอนาคตอันใกล้ ในโซน
อําเภอขลุงจะมีการเสริมความรู้ในด้ านการจัดการการตลาดผลไม้ เป็ นต้ น
การประสานงานกับองค์กรอื่นเพื่อดําเนินกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ แก่สมาชิก เช่น
ประสานงานกับ อบจ. เพื่อร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาตลาดผลไม้ ของเครื อข่ายในระดับจังหวัด ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อเตรี ยมป้องกันปั ญหาราคามันสําปะหลังตกตํ่าของเครื อข่ายโซนเหนือ เป็ นต้ น
กิจกรรมการร่วมมือในลักษณะที่กล่าวถึงนี ้จะได้ มีการดําเนินการต่อเนื่องในปี ต่อๆ ไป
ด้ วย
นอกจากการร่ วมมือในการทํากิจกรรมแล้ วเครื อข่ายโซนเหนือได้ จดั ตังองค์
้ กรขึ ้นมา
เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการประสานงานด้ วย เรี ยกว่า “ชมรมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรอําเภอสอยดาว
โป่ งนํ ้าร้ อน” ซึ่งองค์กรในลักษณะเดียวกันนี ้ก็กําลังอยู่ในระหว่างการจัดตังในโซนอํ
้
าเภอขลุงด้ วย
(เครื อข่ายได้ ลงมติกันแล้ วว่าให้ จดั ตัง)้ ส่วนของเครื อข่ายในภาพรวมของจังหวัดมีชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจันทบุรีซงึ่ มีฐานะเป็ นนิติบคุ คลอยู่แล้ วเป็ นศูนย์กลางในการประสานงาน และเพื่อให้ ชมุ นุม
สามารถให้ บริ การแก่กลุม่ อื่นได้ อย่างเป็ นรูปธรรมมากขึ ้นขณะนี ้ได้ มีการพิจารณาปรับปรุงระเบียบของ
ชุมนุมว่าด้ วยการรับสมาชิกสมทบ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ กลุม่ เกษตรกร และ องค์กรอื่นสามารถเป็ นสมาชิก
สมทบของชุมนุมสหกรณ์ได้
4.2.4 แนวทางการดําเนินการ (ที่ทีมวิจยั ได้ กําหนดกรอบไว้ )
รายละเอียดอยูใ่ นบทที่ 3
4.2.5 ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ
ความสําเร็ จในที่นี ้ โครงการจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานใน 2 มิติ คือ การมี
ั ้ มีการประชุมหรื อการดําเนินกิจกรรมหรื อไม่ โดย
เครื อข่ายตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ และ เครื อข่ายที่ตงไว้
ระดับความสําเร็ จจะจัดลําดับดังนี ้ (1) มีเครื อข่ายเกิดขึ ้น (มีการจัดประชุม) แต่ยงั ไม่เกิดการร่วมมือใน
การทํากิจกรรม ถือว่ามีความสําเร็ จในระดับพอใช้ (2) มีเครื อข่ายเกิดขึ ้น และ มีการดําเนินกิจกรรม
ร่วมกันแล้ วด้ านใดด้ านหนึง่ ถือว่ามีความสําเร็จในระดับดี และ (3) มีเครื อข่ายเกิดขึ ้น และมีการดําเนิน
กิจกรรมร่วมกันในหลายๆ ด้ าน ถือว่ามีความสําเร็จในระดับดีมาก
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เมื่อใช้ เกณฑ์ ดงั กล่าวเป็ นมาตรฐานในการวัดความสําเร็ จของงานของทีมวิจัย อาจ
ประเมินได้ ว่าโดยภาพรวมแล้ วประสบความสําเร็ จในระดับดีแม้ เครื อข่ายจะได้ ตกลงกันทํากิจกรรม
หลายเรื่ องแต่การดําเนินการบางเรื่ องยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เช่นกรณีของการเชื่อมโยงเพื่อการ
จัดหานํ า้ มันของเครื อข่ายโซนอําเภอขลุง ที่การดําเนินงานไม่เกิดขึน้ จริ ง เนื่องจากสภาพแวดล้ อม
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่เอื ้ออํานวย
สําหรับปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จของการพัฒนาเครื อข่ายในพื ้นที่จังหวัดจันทบุรี
ของทีมวิจยั ประกอบไปด้ วย
1) ความพร้ อมของพื ้นที่ คําว่าพื ้นที่ในที่นี ้หมายความถึง ผู้นําองค์กร หน่วยราชการ
และ เอกชนที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่งทัง้ 3 พืน้ ที่ ที่เลือกเป็ นพื ้นที่ในการทํางานนัน้ ฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องมี
ความเห็นด้ วยอย่างยิ่งกับแนวคิดในเรื่ องของเครื อข่าย จึงมีความเต็มใจและยินดีในการร่ วมมือกับ
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดจันทบุรี ซึง่ ได้ แสดงบทบาทสําคัญในการกระตุ้น
และผลักดันให้ เกิ ดการทํ างานในรู ปของเครื อข่ายความร่ วมมืออย่างจริ งจัง นอกจากนัน้ ยังได้ ช่วย
ประสานงานและทําความเข้ าใจกับส่วนราชการ และ องค์กรต่างๆ ในพื ้นที่ในเรื่ องของโครงการ ทําให้
โครงการ และ การส่งเสริ มเครื อข่ายได้ รับการยอมรับและความร่วมมือจากทุกฝ่ ายเป็ นอย่างดี
เมื่อพิจารณาถึงภูมิหลังของผู้นําทังหลายที
้
่เป็ นแกนนําในการทํางานในพื ้นที่ ก็พบว่า
จํานวนหนึ่งมีความรู้จกั คุ้นเคยกันมาก่อนแล้ ว เนื่องจากอยู่ในพื ้นที่เดียวกัน หรื อเคยทํางานร่ วมกันมา
ก่อน
2) ความสอดคล้ องของความต้ องการระหว่างผู้เข้ าร่ วมเครื อข่าย เช่นทางโซนเหนือมี
ปั ญหาร่วมกันในเรื่ องของการผลิตลําใย มันสําปะหลัง จึงต้ องรวมตัวกันเพื่อช่วยกันหาทางแก้ ปัญหา
นอกจากนันความสอดคล้
้
องกัน ยังหมายถึงกรณีที่ฝ่ายหนึ่งมีบริ การที่อีกฝ่ ายหนึ่งมี
ความต้ องการด้ วย เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านการเงิน แต่สมาชิกของตน
้
ต้ องการซื ้อบัจจัยการผลิต และ ขายผลผลิต ถ้ าสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนต้ องลงมาทําธุรกิจเหล่านันเอง
อาจมีปัญหาหลายด้ าน (ต้ องลงทุนใหม่และขาดความชํานาญ) ในขณะที่สหกรณ์การเกษตรมีบริ การ
เหล่านี ้ให้ บริ การอยูแ่ ล้ ว ถ้ าสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเข้ ามาใช้ บริ การด้ วยก็จะทําให้ ขนาดธุรกิจ
ใหญ่ขึ ้นส่งผลให้ ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยธุรกิจลดลง การร่วมมือกันจึงเกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย
3) ทีมวิจยั โครงการมีทีมวิจยั ที่ฝังตัวอยู่ในพื ้นที่ และ งานของโครงการสอดคล้ องกับ
้
้ วิจยั ที่อยู่
ภารกิจหลักของนักวิจยั ทําให้ ผ้ วู ิจยั มีความเต็มใจในการทํางานอย่างเต็มที่ ยิ่งกว่านันคณะผู
ในพื ้นที่ยงั เป็ นผู้ที่มีพื ้นฐานในการทํางานกับชาวบ้ านมาอย่างยาวนาน และมีประสบการณ์ในการจัด
กระบวนการกลุม่ หรื อการทํางานแบบมีสว่ นร่วมมาก่อน
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นอกจากนัน้ การมีผ้ ูร่วมทีมจากภายนอกเข้ าไปร่ วมงานด้ วยก็ มีส่วนอยู่บ้างในด้ าน
จิตวิทยา ทําให้ ผ้ นู ํา และ ชาวบ้ านเกิดความสนใจและกระตือรื อร้ นในการที่จะเข้ ามาทํากิจกรรมกับ
โครงการมากขึ ้น
4) กระบวนการทํางาน กระบวนการทํางานแบบมีสว่ นร่ วม และเป็ นกันเองระหว่างทีม
วิจยั และผู้นําขององค์กรที่ร่วมงานมีส่วนช่วยให้ บรรยากาศในการประชุมในเวทีต่างๆ ค่อนข้ างดี เกิด
ความร่ ว มมื อ มี ก ารนํ า เสนอข้ อ มูล และความคิด เห็ น ต่า งๆ อย่า งเปิ ดเผย และผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุม มี
ความรู้ สึกว่าข้ อสรุ ปหรื อมติของที่ประชุมเกิดจากตัวของพวกเขาเองไม่ได้ เกิดจากการสัง่ การของทาง
ราชการหรื อของทีมวิจยั จึงทําให้ มีการปฏิบตั ติ ามมติอย่างเป็ นรูปธรรม
5) ผลการทํากิจกรรมโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้ นมีรูปธรรมชัดเจน ทําให้ เกิดความมัน่ ใจ
ว่าวิธีการทํางานในรูปของเครื อข่ายคือแนวทางที่ถกู ต้ อง จึงเกิดการร่วมมือกันที่ตอ่ เนื่อง
6) เงินช่วยเหลือของโครงการวิจยั ในการจัดเวที เงินช่วยเหลือในการจัดเวทีมีบทบาท
สําคัญเช่นกัน โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ที่ผ้ เู ข้ าร่ วมอาจยังไม่มนั่ ใจว่าการทํางานในรู ปเครื อข่ายจะมี
้ าจะ
ประโยชน์ หรื อไม่ อย่างไรก็ตามมีความคิดเห็นว่าการให้ เงินสนับสนุนกิจกรรมของเครื อข่ายนันน่
แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกให้ การสนับสนุนเต็มที่ ช่วงที่สองให้ การสนับสนุนเหมือนช่วงแรก แต่ให้
หักไว้ ครึ่งหนึ่งเข้ ากองกลางของเครื อข่าย สําหรับส่วนที่ขาดให้ สมาชิกของเครื อข่ายรับผิดชอบเอง และ
้
โดยมีเงินที่หกั ไว้ ในช่วงที่ 2 เป็ นกองทุนสํารอง
ในช่วงที่สาม เครื อข่ายรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเองทังหมด
สําหรับการดําเนินงาน
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บทที่ 5
เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
5.1.1 กรอบแนวคิดของการวิเคราะห์
สําหรับกรอบในการวิเคราะห์ผลการทํางานในลักษณะเครื อข่ายที่มีต่อการแก้ ปัญหา
รายได้ ของสมาชิกองค์กรที่เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกของเครื อข่ายนันสามารถพิ
้
จารณาได้ ตามภาพที่ 5.1 ซึง่
เมื่อสหกรณ์ กลุม่ หรื อองค์กรประชาชนอื่นๆ ได้ เข้ ามาร่วมงานกันเป็ นเครื อข่ายแล้ ว สิ่งที่จะเกิดตามมา
ในเบื ้องต้ นจากการร่ วมมือกันก็คืออํานาจการต่อรองทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ ้น และ ความประหยัดจาก
การความร่ วมมือหรื อจากขนาดของธุรกิจ ซึง่ ทัง้ 2 ประเด็นนี ้มีผลทําให้ เครื อข่ายสามารถต่อรองหรื อ
ดําเนินการที่สร้ างประโยชน์แก่องค์กรสมาชิกได้ ไม่ว่าจะเป็ นการดําเนินการในเชิงธุรกิจ เช่นการต่อรอง
กับผู้ค้าปั จจัยการผลิตเพื่อให้ เครื อข่ายหรื อสมาชิกเครื อข่ายสามารถซื ้อปั จจัยการผลิตได้ ในเงื่อนไขที่ดี
กว่าเดิม (ราคาถูกลง คุณภาพดี มีบริ การที่มากับตัวสินค้ าที่ดี ฯลฯ) การต่อรองกับผู้รับซื ้อผลผลิต ทําให้
สามารถขายผลผลิตได้ ราคาดีขึ ้น มีช่องทางการตลาดกว้ างขวางขึ ้น รวมถึงสามารถต่อรองเพื่อดึงการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทังในเชิ
้ งวิชาการและนโยบายได้ มากขึ ้น
การดําเนินการภายใต้ เงื่อนไขที่ดีขึ ้นดังกล่าวจะช่วยให้ องค์กรต่างๆ ที่เป็ นสมาชิกของ
เครื อข่ายได้ รับผลประโยชน์มากขึ ้น โดยเฉพาะต้ นทุนทางธุรกิจที่ลดลง ขณะที่รายได้ เพิ่มขึ ้น มีผลทําให้
สามารถให้ บริ การที่ดีขึน้ แก่สมาชิกของตนเองได้ ทําให้ สมาชิกมีรายได้ สุทธิ ที่ดีขึน้ และระดับความ
ยากจนที่วดั ในเชิงของรายได้ ลดลง
สําหรับเงื่อนไขที่จะทําให้ ได้ ผลตามกรอบความคิดนีก้ ็คือ (1) ปี การผลิตที่พิจารณา
ต้ องเป็ นปี การผลิตปกติทงในด้
ั ้ านการผลิตและการตลาด (2) องค์กรที่เข้ าร่ วมกิจกรรมเครื อข่ายต้ องมี
การร่วมมือกันอย่างจริ งจัง และ (3) ไม่มีการคดโกงกันในเครื อข่าย
5.1.2 แนวทางในการประเมินบทบาทของเครื อข่าย
การประเมินบทบาทของเครื อข่ายสามารถประเมินได้ หลายจุด ดังนี ้
1) ประเมินภาพรวมของเครื อข่ายว่าจากกิจกรรมที่ทําไปนันทํ
้ าให้ เกิดการประหยัดใน
้ งต้ อง
ด้ านของต้ นทุนอย่างไร มีรายได้ สงู ขึ ้นเท่าไร และ รายได้ สทุ ธิที่เกิดขึ ้นเป็ นอย่างไร นอกจากนันยั
ประเมิ นถึงบทบาทในการต่อรองหรื อเรี ยกร้ องการสนับสนุนจากหน่ วยราชการและองค์ กรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องด้ วย
2) ประเมินที่ตวั สหกรณ์/องค์กรสมาชิกของเครื อข่าย โดยดูว่าการร่วมมือกับเครื อข่าย
เกิดผลประโยชน์แก่องค์กรมากน้ อยอย่างไร
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3) ประเมินที่ตวั สมาชิกของสหกรณ์/องค์กรโดยตรงว่าได้ รับประโยชน์จากการทํางาน
ของเครื อข่ายอย่างไรบ้ าง โดยเฉพาะผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
5.2 บทบาทของเครื อข่ายในพื ้นที่กบั การแก้ ปัญหาความยากจน
เนื่องจากการดําเนินงานโครงการนี ้มีระยะเวลาค่อนข้ างสัน้ (น้ อยกว่า 1 ปี ) กิจกรรม
้ งขอเสนอให้ ดําเนินการ
ส่วนใหญ่ของเครื อข่ายยังอยูใ่ นระยะเริ่ มต้ นยังไม่สามารถประเมินผลได้ ดังนันจึ
ประเมินบทบาทของเครื อข่ายในเรื่ องนี ้ในภายหลัง แยกออกจากโครงการที่กําลังทําอยูใ่ นปั จจุบนั
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กิจกรรม
ทางธุรกิจ

สหกรณ์

สหกรณ์

ต้นทุนตํ่าลง
รายได้สูงขึ ้น
รายได้สุทธิสูงขึ ้น

เครือข่าย
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กิจกรรม
ทางสังคม
และอื่นๆ

สหกรณ์

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวทางในการวิเคราะห์ผลการทํางาน
ของเครือข่าย
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บทที่ 6
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการดําเนินการในประเด็นต่อไปนี ้
6.1.1 การประเมินผลสําเร็ จของโครงการ
ดังได้ กล่าวมาแล้ วว่าหลังจากที่ได้ ประชุมหารื อกับทีมวิจัย ผู้นําสหกรณ์ /กลุ่ม/
องค์กรที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ ข้อมูลเบื ้องต้ น และ ศักยภาพของทีมงานที่มีอยู่ (คน งบประมาณ และ
อื่นๆ) ผู้วิจยั เห็นว่าการทํางานของโครงการในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี ไม่จําเป็ นต้ องไปส่งเสริ มให้ ตงั ้
เครื อข่ายใหม่เพิ่มขึ ้นอีก แต่จะส่งเสริ มให้ เครื อข่ายที่มีอยู่เดิมมีความเข้ มแข็ง และ มีบทบาทมาก
ขึน้ ในการส่ง เสริ ม ความเจริ ญก้ า วหน้ า ขององค์ ก รสมาชิ กและบุคคลที่ เ ป็ นสมาชิ ก ขององค์ ก ร
เหล่านัน้ นอกจากนันยั
้ งมีความเห็นว่าการลักษณะการร่ วมมือที่มีอยู่เดิมในพื ้นที่มีลกั ษณะการ
รวมตัวเป็ นพื ้นที่ๆ ไป การพัฒนาเครื อข่ายในโครงการนีจ้ ึงเน้ นเป็ นเครื อข่ายพื ้นที่ โดยแบ่งพื ้นที่
เป้าหมายออกเป็ น 3 พื ้นที่ คือพื ้นที่โซนอําเภอขลุง โซนเหนือ และ ภาพรวมระดับจังหวัด ทังนี
้ ้ทีม
วิจัยวางแผนไว้ ว่าจะพัฒนา (สร้ าง) เครื อข่ายในทัง้ 3 พื ้นที่ให้ มีความเข้ มแข็ง คือนอกจากมี
เครื อข่ายแล้ ว เครื อข่ายที่พิจารณาจะต้ องมีการประชุมหรื อการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้ วย
โดยตังเกณฑ์
้
วดั ระดับความสําเร็ จของงานดังนี ้ (1) มีเครื อข่ายเกิดขึ ้น (มีการจัดประชุม) แต่ยงั ไม่
เกิดการร่ วมมือในการทํากิจกรรม ถือว่าโครงการบรรลุเป้าหมายในระดับพอใช้ (2) มีเครื อข่าย
เกิดขึ ้น และ มีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันแล้ วด้ านใดด้ านหนึง่ ถือว่าบรรลุเป้าหมายในระดับดี และ
(3) มีเครื อข่ายเกิดขึ ้น และมีการดําเนินกิจกรรมร่ วมกันในหลายๆ ด้ าน ถือว่าบรรลุเป้าหมายใน
ระดับดีมาก
สํา หรั บที ม วิ จัยได้ ตัง้ เป้าหมายไว้ ว่า จะพัฒนาเครื อข่า ยให้ มี ค วามเข้ มแข็ง ขึน้
กว่าเดิม คือให้ มีการประชุมร่ วมกันอย่างสมํ่าเสนอ ทํากิจกรรมร่ วมกันทังในเชิ
้
งธุรกิจและสังคม
อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
เมื่อพิจารณาในเรื่ องการพัฒนาเครื อข่าย พบว่าการดําเนินงานในโซนอําเภอขลุง
ทําให้ เกิดการร่ วมมือกันระหว่างชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก และ สหกรณ์การเกษตรเมือง
ขลุงอย่างเป็ นรู ปธรรม มีการประชุมร่ วมกันค่อนข้ างสมํ่าเสมอ มีการจัดทําบันทึกช่วยจําว่าด้ วย
ความร่ วมมือกันระหว่างชมรมและสหกรณ์ดงั กล่าว นอกจากนันยั
้ งได้ มีการจัดทําโครงการจัดหา
ปั จจัยการผลิตร่ วมกัน และในระยะหลังมีการหารื อกันในเรื่ องของการรวบรวมผลผลิตร่ วมกันด้ วย
รวมถึงได้ มีมติร่วมกันที่จะจัดตัง้ “ชมรม” ขึ ้นเพื่อให้ ทําหน้ าที่เป็ นศูนย์ประสานงานระหว่างสมาชิก
ของเครื อข่าย
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ขณะเดียวกันในโซนเหนือก็ได้ มีการจัดตังเครื
้ อข่ายที่เป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น มีการ
ประชุมหารื อกัน อย่างสมํ่ า เสมอ มี ก ารช่ว ยเหลือกัน ทัง้ ในด้ า นการเงิ น ปั จจัย การผลิต และ มี
้
กของเครื อข่าย
โครงการที่จะทําตลาดสินค้ าบางตัวร่ วมกันดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว นอกจากนันสมาชิ
โซนเหนือได้ ร่วมกันจัดตังชมรมสหกรณ์
้
และกลุ่มเกษตรกรอําเภอสอยดาวโป่ งนํ ้าร้ อนขึ ้นเพื่อให้ ทํา
หน้ าที่เป็ นศูนย์ ประสานงานของเครื อข่ายโซนเหนื อ และ เพื่อให้ การร่ วมมือกันนัน้ มีความเป็ น
ทางการมากขึ ้นสมาชิกของเครื อข่ายได้ จดั ทําบันทึกช่วยจําว่าด้ วยความร่ วมมือกันขึ ้น 1 ฉบับ
ประเด็นของความร่วมมือที่ควรได้ กล่าวถึงในที่นี ้ประเด็นหนึ่งก็คือการร่ วมมือของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในโซนเหนือทําให้ อํานาจในการต่อรองของขบวนการสหกรณ์ มีมากขึ ้น และได้ รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานปกครองในพื ้นที่ ตัวอย่างที่สําคัญคือชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็ น
แกนกลางในการจัดประชุมร่ วมกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องเพื่อเตรี ยมการ
แก้ ปัญหาราคามันสําปะหลังในปี การผลิต 2549/50 ที่คาดว่าจะตกตํ่า
สํ า หรั บ เครื อ ข่ า ยระดับ จัง หวัด ศูน ย์ ก ลางของเครื อ ข่ า ยอยู่ที่ ชุ ม นุ ม สหกรณ์
การเกษตรจันทบุรี ซึ่งสมาชิกเป็ นสหกรณ์ การเกษตร 14 แห่ง กระจายอยู่ทุกอําเภอในจังหวัด
ชุมนุมได้ เข้ ามาร่ วมงานกับโครงการวิจัยตังแต่
้ เริ่ มแรก และแสดงบทบาทนําในการประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ จนเกิดกิจกรรมหลายอย่าง ที่สําคัญคือการร่ วมมือกับ อบจ. ในการแก้ ไขปั ญหา
ตลาดผลไม้ (มีการจัดทําบันทึกความเข้ าใจระหว่างขบวนการสหกรณ์และ อบจ. ในเรื่ องดังกล่าว)
เป็ นแกนกลางในการต่อรองกับผู้ค้าปั จจัยการผลิตหลายชนิดจนทําให้ สามารถจัดซื ้อปั จจัยการ
ผลิตได้ ในเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิม และขณะนีม้ ีโครงการปุ๋ยปลอดดอกเบี ้ยซึ่งได้ รับความสนใจอย่าง
้ วชุมนุมยังมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในการจัดงานส่วนรวม
มากจากองค์กรสมาชิก นอกจากนันแล้
เช่น งานวันสหกรณ์แห่งชาติ เป็ นต้ น ชุมนุมสามารถทํางานร่ วมกับเครื อข่ายพื ้นที่ได้ อย่างใกล้ ชิด
ผ่านสหกรณ์การเกษตรที่เป็ นสมาชิกของตนในพื ้นที่
จากกิ จกรรมที่ กล่าวถึงข้ างต้ น เมื่อใช้ เกณฑ์ ดังกล่าวเป็ นมาตรฐานในการวัด
ความสําเร็จของงานตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ทีมวิจยั ประเมินว่า โดยภาพรวมแล้ วประสบความสําเร็ จ
ในระดับดี ทัง้ นี เ้ นื่ องจากเครื อข่ายที่ ทีมวิจัยเข้ าไปส่งเสริ มอยู่นัน้ มีการประชุมร่ วมกันค่อนข้ าง
ต่อเนื่อง และมีการทํากิจกรรมร่วมกันหลายกิจกรรม อย่างไรก็ดี การดําเนินการบางเรื่ องที่ได้ ตกลง
กันไว้ นนยั
ั ้ งไม่บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เช่นกรณีของการเชื่อมโยงเพื่อการจัดหานํ ้ามันของเครื อข่าย
โซนอําเภอขลุง (เนื่องจากฝนตกดี และ ตลาดนํ ้ามันมีความผิดปกติ ดังได้ กล่าวมาแล้ ว)
สําหรับเรื่ องการทํากรอบทิศทางของสหกรณ์ที่ร่วมโครงการในครัง้ นี ้เกือบทังหมด
้
มีการจัดทํากรอบทิศทางของตนไว้ แล้ ว โดยได้ รับการสนับสนุนการจัดทําจากกรมส่งเสริ มสหกรณ์
ส่วนกรณีของเครื อข่ายที่ทํางานร่วมกันอยูใ่ นขณะนี ้ ในส่วนของชุมนุมสหกรณ์การเกษตร โครงการ
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ได้ เข้ าไปช่วยสนับสนุนให้ มีการจัดทํากรอบทิศทางเรี ยบร้ อยแล้ ว สําหรับเครื อข่ายในพื ้นที่ก็มีแผนที่
จะจัดทํากรอบทิศทางของตนอยูเ่ ช่นกัน
ส่วนเรื่ องบทบาทของเครื อข่ายในการแก้ ไขปั ญหาความยากจนนัน้ ในขณะนี ้ยังไม่
สามารถประเมินผลได้ เนื่องจากระยะเวลาการดําเนินโครงการสันเกิ
้ นไป
6.1.2 ปั ญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานโครงการในพื น้ ที่ จัง หวัด จัน ทบุรี โ ดยรวมแล้ ว มี ปั ญ หา
ค่อนข้ างน้ อย เนื่องจากผู้ร่วมทีมวิจยั ส่วนราชการ และ ผู้นําในพื ้นที่ให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นอยูบ่ ้ าง คือเรื่ องเวลาของผู้วิจยั ซึง่ แต่ละคนมีงานประจําของตนเองอยู่แล้ ว และงาน
ในหน่วยงานของตนในระยะที่ผา่ นมามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้ างสูง ทําให้ การทํางานของโครงการ
ติดขัดอยูบ่ ้ าง
6.2 ประโยชน์ที่นกั วิจยั ได้ รับ
เนื่องจากโครงการนี ้เป็ นโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ที่รวมเอางานวิจยั และ งาน
ปฏิบตั ิการเข้ าด้ วยกัน ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ รับประสบการณ์และความรู้ ใหม่ๆ หลายประการ โดยผู้วิจยั ที่
เป็ นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยซึ่งได้ รับการกล่าวขวัญอยู่เสมอๆ ว่า “เป็ นพวกหอคอยงาช้าง”
ได้ รับความรู้และประสบการณ์ในการทํางานกับชาวบ้ านในพื ้นที่ หรื อที่หลายคนเรี ยกว่าพวก “ราก
หญ้ า ” ได้ เ ข้ า ใจว่ า จริ ง ๆ แล้ ว ประชาชนในพื น้ ที่ เ ป็ นคนที่ มี ศัก ยภาพไม่ ไ ด้ ด้ อ ยกว่ า คนที่ ไ ด้ รั บ
การศึกษาสูงๆ เลย และศักยภาพในบางด้ านนันสู
้ งกว่าพวกที่อยู่ได้ รับการศึกษาสูงๆ ด้ วย ซึง่ เป็ น
การยืนยันว่าความรู้ มีอยู่ในทุกที่ คนสามารถเรี ยนรู้ ความรู้ ต่างๆ ได้ โดยผ่านระบบโรงเรี ยน และ
นอกระบบโรงเรี ยน การรวบรวมความรู้ ที่มีอยู่แต่ไม่ได้ บนั ทึกไว้ อย่างชัดเจนให้ เป็ นหมวดหมู่และ
้ นเรื่ องที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และ ผู้ที่มีความรู้ในพื ้นที่ตา่ งๆ
บันทึกไว้ ในรูปแบบต่างๆ นันเป็
ควรได้ รับการยอมรับ และให้ ความสําคัญด้ วย
สําหรับนักวิจยั ที่เป็ นนักปฏิบตั ิ ซึง่ ฝั งตัวอยู่ในพื ้นที่ก็ได้ มีโอกาสเห็นถึงแนวทางใน
การทํางานวิจยั ซึง่ ต้ องมีการกําหนดประเด็น กําหนดวิธีการ และ แนวทางในการปฏิบตั ิที่คอ่ นข้ าง
ชัด เจนตายตัว รวมถึ ง วิธี ก ารในการจัดทํ า รายงานการวิจัย อย่างไรก็ ต ามสิ่ง ที่ ย อมรั บร่ ว มกัน
้
าหนดวิธีการ
ระหว่างนักวิจยั 2 กลุ่มนี ้ก็คือ การทํางานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการหรื อเชิงพัฒนานันการกํ
ปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจนเกินไปอาจไม่เป็ นผลดีมากนัก ในขณะเดียวกันการไม่กําหนดกรอบหรื อเงื่อนไขใดๆ
เลย ก็เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ ดังนันสิ
้ ่งที่ควรเป็ นคือ “การกําหนดกรอบและเป้าหมายการทํางาน
ให้ กับทีมวิจยั ส่วนวิธีการปฏิบตั ินนให้
ั ้ เป็ นหน้ าที่ของผู้วิจยั ที่จะไปกําหนดเองโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับเงื่อนไขของพื ้นที่
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สําหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่ องของกระบวนการในการสร้ างเครื อข่ายในภาพรวมที่จะ
เป็ นองค์ความรู้ สําหรับการดําเนินการในอนาคตนัน้ จําเป็ นต้ องสรุ ปจากกรณีศกึ ษาหลายๆ กรณี
ซึง่ จะทําให้ ได้ องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่จําเป็ นที่จะทําให้ การสร้ างเครื อข่ายเกิดขึ ้น และ มี
การพัฒนาได้ ตอ่ ไปอย่างยัง่ ยืน
สําหรั บกรณี ของโครงการในพืน้ ที่ จันทบุรี ความสําเร็ จของโครงการในระดับที่
กล่าวไว้ แล้ วนันเป็
้ นผลมาจากหลายปั จจัยประกอบกัน ที่สําคัญได้ แก่ (1) ความพร้ อมของพื ้นที่
(ความพร้ อมของผู้นําองค์กร หน่วยราชการ และ เอกชนที่เกี่ยวข้ อง) (2) ความสอดคล้ องของความ
ต้ องการระหว่างผู้เข้ าร่ วมเครื อข่าย (ทุกองค์กรได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่ วมเครื อข่าย) (3) ทีม
วิจยั ที่มีทงนั
ั ้ กปฏิบตั ิในพื ้นที่และนักวิชาการจากภายนอกร่ วมกัน (4) กระบวนการทํางานแบบมี
ส่วนร่วมที่ให้ คนในพื ้นที่เป็ นผู้มีบทบาทนํา (5) ความสําเร็ จของการดําเนินงานในระยะเริ่ มต้ น และ
(6) เงินช่วยเหลือในการจัดประชุม/เวทีโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้ น
6.3 ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการวิจยั
ได้ กล่าวมาแล้ วว่า กระบวนการวิจยั สําหรับโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการนัน้ การ
กําหนดวิธีการปฏิบตั ิที่ชดั เจนเกินไปอาจไม่เป็ นผลดีในการปฏิบตั ิ ในขณะเดียวกันการไม่กําหนด
กรอบหรื อเงื่อนไขใดๆ เลย ก็เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ ดังนันสิ
้ ง่ ที่ควรเป็ นคือ
(1) ผู้ประสานงานกําหนดกรอบและเป้าหมายการทํางานที่ต้องการ
(2) ทีมวิจยั ในพื ้นที่นํากรอบและเป้าหมายที่กําหนดไว้ ในข้ อ (1) ไปพิจารณาวาง
แนวทางหรื อวิธีดําเนินการ (รวมถึงแผนงาน) ที่เหมาะสม โดยต้ องคํานึงถึงเงื่อนไขของพื ้นที่
(3) ทีมวิจยั นําแนวทางหรื อวิธีดําเนินการที่ได้ ตาม (2) เสนอให้ กบั ผู้ประสานงาน
กลางพิจารณาให้ ความเห็นชอบ (ควรมีการประชุมร่วมกันในขันตอนนี
้
้)
(4) ทีมวิจยั ดําเนินการตามวิธีการที่ได้ รับความเห็นชอบ ในขันตอนที
้
่ (3)
(5) ผู้ประสานงานกลางติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามแผนเป็ นระยะๆ พร้ อมๆ กับ
ให้ ความเห็นในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ การวิจยั บรรลุผลตามแผนที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามต้ อง
ระลึกเสมอว่าความเห็นที่ให้ นนไม่
ั ้ ใช่คําตอบสุดท้ ายของงานวิจยั
ขันตอนทั
้
ง้ 5 ขันดั
้ งกล่าวน่าจะถือว่าเป็ นขันตอนการปฏิ
้
บตั ิในระยะการวิจยั แรก
เท่นนั ้ หากเป็ นไปได้ ควรมีการดําเนินการต่อในระยะที่ 2 ด้ วยคือ การประเมินผลโครงการ ซึง่ ควร
ดําเนินการแยกต่างหากจากโครงการที่ดําเนินการในระยะที่ 1) และการให้ การสนับสนุนเพิ่มเติม
ตามความจําเป็ นของเครื อข่าย ในด้ านการสนับสนุนทางการเงินในระยะนี ้อาจ แบ่ง เป็ น 2 ช่วง คือ
ในช่วงแรกให้ เงินสนับสนุนกิจกรรมของเครื อข่ายเหมือนช่วงแรก แต่ให้ หกั ไว้ ครึ่งหนึ่งเข้ ากองกลาง
ของเครื อข่าย สําหรับส่วนที่ขาดให้ สมาชิกของเครื อข่ายจ่ายสมทบ และ ในช่วงที่สอง เครื อข่าย
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รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยเองทัง้ หมด โดยมี เ งิ น ที่ หัก ไว้ ใ นช่ ว งที่ 2 เป็ นกองทุน สํ า รองสํ า หรั บ การ
ดําเนินงาน ยิ่งไปกว่านันควรส่
้
งเสริ มให้ เครื อข่ายสร้ างกองทุนของตนเองขึ ้นเพื่อให้ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ในระยะยาว
นอกจากประเด็นด้ านการเงินแล้ วการให้ ความช่วยเหลือด้ านวิชาการที่เหมาะสม
กับเป้าหมาย เงื่อนไข และ ความต้ องการของเครื อข่าย เป็ นสิง่ ที่ผ้ เู กี่ยวข้ องควรดําเนินการอย่างยิ่ง

96

บทสรุ ปผู้บริหาร
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของโครงการ
“โครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี” เป็ นโครงการ
ย่อยในชุดโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพื ้นที่ 36 จังหวัด มีจุดประสงค์เพื่อเสริ มสร้ าง
เครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และ สหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี เพื่อให้ เกิด
การหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
“สหกรณ์” ในที่นี ้ประกอบด้ วย สหกรณ์ที่จดทะเบียน ได้ แก่ สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ ประมง สหกรณ์ นิคม สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหกรณ์ ร้านค้ า สหกรณ์ บริ การ และ สหกรณ์
เครดิตยูเนียน และ สหกรณ์ภาคประชาชน ได้ แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดําริ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กองทุนหมู่บ้าน
เป็ นต้ น
กระบวนการวิ จั ย ที่ ใ ช้ ในโครงการนี ้ คื อ การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร ซึ่ ง มุ่ง ไปที่
องค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วน ส่วนแรก คือ การพัฒนาผู้นํากลุ่ม/องค์กรในลักษณะของการสร้ าง
คุณค่าสหกรณ์ ให้ ตระหนักถึงการร่ วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปรับกระบวน
ทัศน์และวิธีคิดเชิง บูรณาการให้ แก่ผ้ นู ํา เพื่อให้ มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการบริ หารจัดการ
องค์การ ส่วนที่สอง คือ การหนุนเสริ มให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมในการจัดทํากรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของกลุม่ /องค์กรที่คํานึงถึงปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง และส่วนที่สาม คือ หนุน
เสริ ม การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่า ยพัน ธมิต รในระหว่า งกลุ่ม /องค์ ก รประชาชนในพื น้ ที่ จัง หวัด โดยมี
กระบวนการดําเนินการดังนี ้
1) ศึกษาสถานการณ์ และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์ /กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี
2) ตรวจสอบข้ อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์ /องค์กรประชาชนใน
พื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี
3) จัดเวทีสร้ างความเข้ าใจระหว่างผู้นํากลุ่ม/องค์กรเรื่ องการจัดทํากรอบ ทิศ
ทางการดําเนินงานขององค์กรและการเชื่อมโยงเครื อข่ายในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี
4) จัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ /องค์กรประชาชน
5) สนับสนุนการสร้ างพันธมิตร/การเชื่อมโยงเครื อข่ายในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี

iii

ทัง้ นี ใ้ นระหว่า งการดํา เนิ น งานมี การร่ ว มประชุม เวที แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กับที ม
ประสานงานกลาง และ ที มวิจัยในจังหวัดอื่นๆ ด้ วย สําหรั บกรอบระยะเวลาในการทํ างานใน
โครงการนี ้ คือ 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2548 เป็ นต้ นไป
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลคนจนในพืน้ ที่จังหวัดจันทบุรี
การขึ ้นทะเบียนคนจนอย่างแท้ จริ งในจังหวัดจันทบุรีมีจํานวนไม่มากนัก อย่างไรก็
ดีพบว่าผู้ที่ขึ ้นทะเบียนดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในพื ้นที่ทางตอนบนหรื อตอนเหนือของจังหวัด ซึง่ พื ้นที่
บริ เวณนี ้มีสภาพเป็ นพื ้นที่สงู และภูเขา และบางส่วนอยู่ในเขตป่ าสงวน มีระดับการพัฒนาในเชิง
ของโครงสร้ างพื ้นฐานน้ อยกว่าพื ้นที่ส่วนอื่นๆ ของจังหวัด ประเด็นปั ญหาสําคัญของผู้ขึ ้นทะเบียน
คือ ปั ญหาที่ดินทํากิน และ ปั ญหาหนีส้ ิน ส่วนประเด็นปั ญหาอื่นไม่มีนัยสําคัญมากนัก สําหรับ
สาเหตุของปั ญหาดังกล่าวเกิดจากความล้ มเหลวทางการผลิตและการตลาดเป็ นสําคัญ
ในส่วนของสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้ ขึ ้นบัญชีคนจนไว้ ก็มีจํานวนไม่มากนักเมื่อเทียบ
กับสมาชิกทังหมดของสหกรณ์
้
โดยความหนาแน่นของผู้ขึ ้นทะเบียน และ ประเด็นปั ญหาที่พบก็
เหมือนกับกรณีภาพรวมของทังจั
้ งหวัด
2. การพัฒนาเครื อข่ ายภายใต้ โครงการวิจัย
จากการประชุมหารื อระหว่างทีมวิจยั ผู้นําสหกรณ์ (กลุม่ /องค์กรที่เกี่ยวข้ อง) และ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ได้ ข้อสรุปว่าภายใต้ ข้อมูลเบื ้องต้ น และ ศักยภาพของทีมงานที่มีอยู่ (คน
งบประมาณ และ อื่นๆ) การทํางานของโครงการในพื ้นที่จงั หวัดจันทบุรี ควรเน้ นที่การส่งเสริ มให้
เครื อ ข่ า ยที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ในพื น้ ที่ มี ค วามเข้ มแข็ ง และ มี บ ทบาทมากขึ น้ ในการส่ ง เสริ ม ความ
เจริ ญก้ าวหน้ าขององค์กรสมาชิกและบุคคลที่เป็ นสมาชิกขององค์กรเหล่านัน้ นอกจากนัน้ ยังมี
ความเห็นการลักษณะการร่ วมมือที่มีอยู่เดิมในพื ้นที่มีลกั ษณะการรวมตัวกันเป็ นพื ้นที่ๆ ไป การ
พัฒนาเครื อข่ายในโครงการนี ้จึงเน้ นเป็ นเครื อข่ายพื ้นที่ โดยแบ่งพื ้นที่เป้าหมายออกเป็ น 3 พื ้นที่ คือ
พืน้ ที่ โซนอําเภอขลุง โซนเหนื อ (อํ าเภอโป่ งนํ า้ ร้ อน และ อํ าเภอสอยดาว) และ ภาพรวมระดับ
จังหวัด ทังนี
้ ้ทีมวิจยั วางแผนไว้ ว่าจะพัฒนา (สร้ าง) เครื อข่ายในทัง้ 3 พื ้นที่ให้ มีความเข้ มแข็ง คือ
นอกจากมีเครื อข่ายแล้ ว จะต้ องมีการประชุมหรื อการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้ วย
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวโครงการได้ ดําเนินการในแต่ละพื ้นที่ ดังนี ้ (1)
จัดเวทีเพื่อสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับโครงการให้ แก่ผ้ นู ําสหกรณ์ในพื ้นที่ (2) ส่งเสริ มให้ มีการจัดเวที
ระหว่างสหกรณ์/กลุม่ ที่ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องประมาณเดือนละครัง้ (3) สนับสนุนด้ านวิชาการ
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วิทยากร และค่าใช้ จ่ายในการจัดเวทีแก่เครื อข่าย (4) ส่งเสริ มให้ มีการร่ วมมือกันทัง้ ทางธุรกิ จ
สังคม และ อื่นๆ ทังในแบบที
้
่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการระหว่างสมาชิกของเครื อข่าย และ (5)
สนับสนุนให้ มีการจัดทําข้ อตกลงที่เป็ นทางการระหว่างกัน
ผลการดําเนินการของโครงการในพื ้นที่เป้าหมายทัง้ 3 พอสรุปได้ ดงั นี ้
1) เครื อข่ายโซนอําเภอขลุง การทํางานของโครงการภายใต้ ความร่ วมมือของทุก
ฝ่ าย ทําให้ เกิดการร่ วมมือกันระหว่างชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก และ สหกรณ์การเกษตร
เมืองขลุง อย่างเป็ นรู ปธรรม มีการประชุมร่ วมกันค่อนข้ างสมํ่าเสมอ มีการจัดทําบันทึกช่วยจําว่า
ด้ วยความร่ วมมือกันระหว่างชมรมและสหกรณ์ ดงั กล่าว นอกจากนันยั
้ งได้ มีการจัดทําโครงการ
จัดหาปั จจัยการผลิตร่ วมกัน และในระยะหลังมีการหารื อกันในเรื่ องของการรวบรวมผลผลิต และ
ได้ มีมติร่วมกันให้ ตงั ้ “ชมรม” ขึ ้นเพื่อให้ ทําหน้ าที่เป็ นศูนย์ประสานงานของเครื อข่าย
2) เครื อข่ายโซนเหนือ การทํางานของโครงการทําให้ เกิดการทํางานในลักษณะ
ของเครื อข่ายที่ เป็ นรู ปธรรมมากขึน้ มีการประชุมหารื อกันอย่างสมํ่าเสมอระหว่างสมาชิ กของ
เครื อข่าย มีการช่วยเหลือกันทังในด้
้ านการเงิน ปั จจัยการผลิต และ มีโครงการที่จะทําตลาดสินค้ า
บางตัวร่ วมกัน นอกจากนันสมาชิ
้
กของเครื อข่ายโซนเหนือได้ ร่วมกันจัดตังชมรมสหกรณ์
้
และกลุ่ม
เกษตรกรอําเภอสอยดาวโป่ งนํา้ ร้ อนขึ ้นเพื่อให้ ทําหน้ าที่เป็ นศูนย์ประสานงานของเครื อข่ายโซน
เหนื อ และ เพื่อให้ การร่ วมมือกันนัน้ มี ความเป็ นทางการมากขึน้ สมาชิกของเครื อข่ายได้ จัดทํ า
บันทึกช่วยจําว่าด้ วยความร่ วมมือกันขึ ้น 1 ฉบับ ประเด็นของความร่ วมมือที่ควรได้ กล่าวถึงในที่นี ้
ประเด็นหนึง่ ก็คือการร่วมมือของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรในโซนเหนือทําให้ อํานาจในการต่อรอง
ของขบวนการสหกรณ์ มีมากขึ ้น และได้ รับการยอมรับจากหน่วยงานปกครองในพื ้นที่ ตัวอย่างที่
สําคัญคือชมรมสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรเป็ นแกนกลางในการจัดประชุมร่ วมกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเตรี ยมการแก้ ปัญหาราคามันสําปะหลังในปี การผลิต 2549/50 ที่
คาดว่าจะตกตํ่า
3) เครื อข่ายระดับจังหวัด เครื อข่ายนี ม้ ีชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรจันทบุรี ซึ่งมี
สมาชิกเป็ นสหกรณ์ การเกษตร 14 แห่ง กระจายอยู่ทุกอําเภอในจังหวัด เป็ นศูนย์ กลางในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเครื อข่ายได้ ร่วมมือกับ อบจ. ในการแก้ ไขปั ญหาตลาดผลไม้ (มีการจัดทํา
บันทึกความเข้ าใจระหว่างขบวนการสหกรณ์ และ อบจ. ในเรื่ องดังกล่าว) เป็ นแกนกลางในการ
ต่อรองกับผู้ค้าปั จจัยการผลิตหลายชนิดจนทําให้ สามารถจัดซื ้อปั จจัยการผลิตได้ ในเงื่อนไขที่ ดี
กว่าเดิม และขณะนี ้มีโครงการปุ๋ยปลอดดอกเบี ้ยซึง่ ได้ รับความสนใจอย่างมากจากองค์กรสมาชิก
นอกจากนัน้ แล้ วชุม นุม ยัง มี ส่ว นร่ วมอย่างแข็ง ขัน ในการจัดงานส่ว นรวม เช่น งานวัน สหกรณ์
แห่ ง ชาติ เป็ นต้ น ชุ ม นุ ม สามารถทํ า งานร่ ว มกับ เครื อ ข่ า ยพื น้ ที่ ไ ด้ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด ผ่ า นสหกรณ์
การเกษตรที่เป็ นสมาชิกของตนในพื ้นที่
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3. ระดับความสําเร็จของโครงการ
ในการวัดความสําเร็ จของโครงการ ทีมวิจยั ได้ ตงเกณฑ์
ั้
วดั ระดับความสําเร็ จไว้
ดังนี ้คือ (1) มีเครื อข่ายเกิดขึ ้น (มีการจัดประชุม) แต่ยงั ไม่เกิดการร่ วมมือในการทํากิจกรรม ถือว่า
โครงการบรรลุเป้าหมายในระดับพอใช้ (2) มีเครื อข่ายเกิดขึ ้น และ มีการดําเนินกิจกรรมร่ วมกัน
แล้ วด้ านใดด้ านหนึ่ง ถือว่าบรรลุเป้าหมายในระดับดี และ (3) มีเครื อข่ายเกิดขึ ้น และมีการดําเนิน
กิจกรรมร่วมกันในหลายๆ ด้ าน ถือว่าบรรลุเป้าหมายในระดับดีมาก
เมื่อใช้ เกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นมาตรฐานในการวัดความสําเร็ จของงานตามเป้าหมาย
ที่ตงไว้
ั ้ สามารถประเมินได้ ว่า โดยภาพรวมแล้ วการดําเนินงานโครงการประสบความสําเร็ จใน
ระดับดี ทังนี
้ ้เนื่องจากเครื อข่ายที่ทีมวิจยั เข้ าไปส่งเสริ มอยู่นนมี
ั ้ การประชุมร่วมกันค่อนข้ างต่อเนื่อง
และมีการทํากิจกรรมร่วมกันหลายกิจกรรม อย่างไรก็ดี การดําเนินการบางเรื่ องที่ได้ ตกลงกันไว้ นนั ้
ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ ตงั ้ ไว้ เช่นกรณี ของการเชื่ อมโยงเพื่อการจัดหานํ า้ มันของเครื อข่ายโซน
อําเภอขลุง เป็ นต้ น
4. ปั ญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานโครงการในพื น้ ที่ จัง หวัด จัน ทบุรี โ ดยรวมแล้ ว มี ปั ญ หา
ค่อนข้ างน้ อย เนื่องจากผู้ร่วมทีมวิจยั ส่วนราชการ และ ผู้นําในพื ้นที่ให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นอยูบ่ ้ าง คือเรื่ องเวลาของผู้วิจยั ซึง่ แต่ละคนมีงานประจําของตนเองอยู่แล้ ว และงาน
ในหน่วยงานของตนในระยะที่ผา่ นมามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้ างสูง ทําให้ การทํางานของโครงการ
ติดขัดอยูบ่ ้ าง
นอกจากประเด็นปั ญหาที่กล่าวถึงข้ างต้ นแล้ วเรื่ องของระยะเวลาดําเนินโครงการ
ซึง่ มีเพียง 1 ปี ถือว่าสันมาก
้
ทําให้ ไม่สามารถประเมินผลการทํางานในบางด้ านได้ โดยเฉพาะเรื่ อง
ของบทบาทของเครื อข่ายในการแก้ ไขปั ญหาความยากจน
ประโยชน์ ท่ นี ักวิจัยได้ รับ
เนื่องจากโครงการนี ้เป็ นโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ที่รวมเอางานวิจยั และ งาน
ปฏิบตั ิการเข้ าด้ วยกัน ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ หลายประการ โดยผู้วิจยั ที่
เป็ นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยซึ่งได้ รับการกล่าวขวัญอยู่เสมอๆ ว่า “เป็ นพวกหอคอยงาช้าง”
ได้ รับความรู้และประสบการณ์ในการทํางานกับชาวบ้ านในพื ้นที่ หรื อที่หลายคนเรี ยกว่าพวก “ราก
หญ้า ” ได้ เ ข้ า ใจว่ า จริ ง ๆ แล้ ว ประชาชนในพื น้ ที่ เ ป็ นคนที่ มี ศัก ยภาพไม่ ไ ด้ ด้ อ ยกว่า คนที่ ไ ด้ รั บ
การศึกษาสูงๆ เลย และศักยภาพในบางด้ านนันสู
้ งกว่าพวกที่อยู่ได้ รับการศึกษาสูงๆ ดังกล่าวด้ วย
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ซึง่ เป็ นการยืนยันว่าความรู้ มีอยู่ในทุกที่ คนสามารถเรี ยนรู้ ความรู้ ต่างๆ ได้ โดยผ่านระบบโรงเรี ยน
และ นอกระบบโรงเรี ยน การรวบรวมความรู้ ที่มีอยู่แต่ไม่ได้ บนั ทึกไว้ อย่างชัดเจนให้ เป็ นหมวดหมู่
และบันทึกไว้ ในรู ปแบบต่างๆ นันเป็
้ นเรื่ องที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และ ผู้ที่มีความรู้ในพื ้นที่
ต่างๆ ควรได้ รับการยอมรับ และให้ ความสําคัญด้ วย
สําหรับนักวิจยั ที่เป็ นนักปฏิบตั ิ ซึง่ ฝั งตัวอยู่ในพื ้นที่ก็ได้ มีโอกาสเห็นถึงแนวทางใน
การทํางานวิจยั ซึง่ ต้ องมีการกําหนดประเด็น กําหนดวิธีการ และ แนวทางในการปฏิบตั ิที่คอ่ นข้ าง
ชัด เจนตายตัว รวมถึ ง วิ ธี ก ารในการจัด ทํ า รายงานการวิจัย อย่า งไรก็ ต ามสิ่ง ที่ ย อมรั บร่ ว มกัน
้
าหนดวิธีการ
ระหว่างนักวิจยั 2 กลุ่มนี ้ก็คือ การทํางานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการหรื อเชิงพัฒนานันการกํ
ปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจนเกินไปอาจไม่เป็ นผลดีมากนัก ในขณะเดียวกันการไม่กําหนดกรอบหรื อเงื่อนไขใดๆ
เลย ก็เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ ดังนันสิ
้ ่งที่ควรเป็ นคือ “การกําหนดกรอบและเป้าหมายการทํางาน
ั ้ เป็ นหน้ าที่ของผู้วิจยั ที่จะไปกําหนดเองโดยคํานึงถึงความ
ให้ กับทีมวิจยั ส่วนวิธีการปฏิบตั ินนให้
เหมาะสมกับเงื่อนไขของพื ้นที่
สําหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่ องของกระบวนการในการสร้ างเครื อข่ายในภาพรวมที่จะ
เป็ นองค์ความรู้ สําหรับการดําเนินการในอนาคตนัน้ จําเป็ นต้ องสรุ ปจากกรณีศึกษาหลายๆ กรณี
ซึง่ จะทําให้ ได้ องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่จําเป็ นที่จะทําให้ การสร้ างเครื อข่ายเกิดขึ ้น และ มี
การพัฒนาได้ ตอ่ ไปอย่างยัง่ ยืน
สําหรั บกรณี ของโครงการในพืน้ ที่ จันทบุรี ความสําเร็ จของโครงการในระดับที่
กล่าวไว้ แล้ วนัน้ เป็ นผลมาจากหลายปั จจัยประกอบกัน ที่สําคัญได้ แก่ (1) ความพร้ อมของพื ้นที่
(ความพร้ อมของผู้นําองค์กร หน่วยราชการ และ เอกชนที่เกี่ยวข้ อง) (2) ความสอดคล้ องของความ
ต้ องการระหว่างผู้เข้ าร่ วมเครื อข่าย (ทุกองค์กรได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่ วมเครื อข่าย) (3) ทีม
วิจยั ที่มีทงนั
ั ้ กปฏิบตั ิในพื ้นที่และนักวิชาการจากภายนอกร่ วมกัน (4) กระบวนการทํางานแบบมี
ส่วนร่วมที่ให้ คนในพื ้นที่เป็ นผู้มีบทบาทนํา (5) ความสําเร็ จของการดําเนินงานในระยะเริ่ มต้ น และ
(6) เงินช่วยเหลือในการจัดประชุม/เวทีโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้ น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งกระบวนการวิจัย
ได้ กล่าวมาแล้ วว่า กระบวนการวิจยั สําหรับโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการนัน้ การ
กําหนดวิธีการปฏิบตั ิที่ชดั เจนเกินไปอาจไม่เป็ นผลดีในการปฏิบตั ิ ในขณะเดียวกันการไม่กําหนด
้ ง่ ที่ควรเป็ นคือ
กรอบหรื อเงื่อนไขใดๆ เลย ก็เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้ ดังนันสิ
(1) ผู้ประสานงานกําหนดกรอบและเป้าหมายการทํางานที่ต้องการ
(2) ทีมวิจยั ในพื ้นที่นํากรอบและเป้าหมายที่กําหนดไว้ ในข้ อ (1) ไปพิจารณาวาง
แนวทางหรื อวิธีดําเนินการ (รวมถึงแผนงาน) ที่เหมาะสม โดยต้ องคํานึงถึงเงื่อนไขของพื ้นที่
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(3) ทีมวิจยั นําแนวทางหรื อวิธีดําเนินการที่ได้ ตาม (2) เสนอให้ กบั ผู้ประสานงาน
กลางพิจารณาให้ ความเห็นชอบ (ควรมีการประชุมร่วมกันในขันตอนนี
้
้)
(4) ทีมวิจยั ดําเนินการตามวิธีการที่ได้ รับความเห็นชอบในขันตอนที
้
่ (3)
(5) ผู้ประสานงานกลางติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามแผนเป็ นระยะๆ พร้ อมๆ กับ
ให้ ความเห็นในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ การวิจยั บรรลุผลตามแผนที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามต้ องระลึก
เสมอว่าความเห็นที่ให้ นนไม่
ั ้ ใช่คําตอบสุดท้ ายของงานวิจยั
ขันตอนทั
้
ง้ 5 ขันดั
้ งกล่าวน่าจะถือว่าเป็ นขันตอนการปฏิ
้
บตั ิในระยะการวิจยั แรก
เท่านัน้ หากเป็ นไปได้ ควรมีการดําเนินการต่อในระยะที่ 2 ด้ วยคือ การประเมินผลโครงการ ซึง่ ควร
ดําเนินการแยกต่างหากจากโครงการที่ดําเนินการในระยะที่ 1 และการให้ การสนับสนุนเพิ่มเติม
ตามความจําเป็ นของเครื อข่าย ในด้ านการสนับสนุนทางการเงินในระยะนี ้อาจ แบ่ง เป็ น 2 ช่วง คือ
ในช่วงแรกให้ เงินสนับสนุนกิจกรรมของเครื อข่ายเหมือนช่วงแรก แต่ให้ หกั ไว้ ครึ่ งหนึ่งเข้ ากองกลาง
ของเครื อข่าย สําหรับส่วนที่ขาดให้ สมาชิกของเครื อข่ายจ่ายสมทบ และ ในช่วงที่สอง เครื อข่าย
รั บ ผิ ด ชอบค่า ใช้ จ่ า ยเองทัง้ หมด โดยมี เ งิ น ที่ หัก ไว้ ใ นช่ ว งที่ 2 เป็ นกองทุน สํ า รองสํ า หรั บ การ
ดําเนินงาน ยิ่งไปกว่านัน้ ควรส่งเสริ มให้ เครื อข่ายที่ ตงั ้ ขึน้ เหล่านีจ้ ัดสร้ างกองทุนของตนเองขึน้
เพื่อให้ สามารถพึง่ พาตนเองได้ ในระยะยาว
นอกจากประเด็นทางการเงินแล้ วการให้ ความช่วยเหลือด้ านวิชาการที่เหมาะสม
กับเป้าหมายและเงื่อนไขแวดล้ อมต่างๆ เป็ นสิง่ ที่ผ้ เู กี่ยวข้ องควรดําเนินการอย่างยิ่ง
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