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องค์กรในลักษณะของการสร้างคุณค่าให้ตระหนักถึงการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกั น การ
หนุนเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทากรอบทิศ ทางการดาเนินงานของกลุ่ม /องค์กร
ที่คานึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนศักยภาพของกลุ่ม และการหนุนเสริ ม ให้เ กิด
การเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่ โดยผ่ านกระบวนการวิจัย 9
ขั้นตอน เพื่อให้เ กิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับ แนวดิ่ง คือ ระหว่างสหกรณ์ที่จ ดทะเบียนกับ
สหกรณ์ที่จดทะเบียน ระหว่างสหกรณ์ภาคประชาชนกับสหกรณ์ภาคประชาชนด้ว ยกัน และเกิดการ
เชื่อมโยงในแนวราบระหว่ างสหกรณ์ ที่จ ดทะเบียนกับ สหกรณ์ภ าคประชาชน เพื่อให้องค์กรที่
เข้มแข็งสามารถช่วยเหลือองค์กรที่ยังไม่เข้มแข็ง (ระบบพี่ช่วยน้อง) จะทาให้เ กิดการถ่ายทอดความรู้
เงินทุน เทคโนโลยีต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่เ หนียวแน่น (การผู กใจ)
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งได้อย่างเท่าเทียมในอนาคต
ผลการด าเนิ นงาน สามารถเชื่อ มโยงเครือ ข่ายพันธมิต รขั้น ต้นได้ 3 กลุ่ม เครือ ข่าย คื อ
เครือข่ายที่ป ระสบความส าเร็ จ แล้ว โดยทางทีม วิจัยได้เ ข้ าหนุนเสริม ในเรื่อ งแนวคิด การสร้า ง
พันธมิตร การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่เ ครือข่ายชุม นุม
สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่ และเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลเขาดิน เครือข่าย
ที่กาลังประสบความส าเร็จ โดยมีปัจ จัยที่เ อื้อต่อความส าเร็จ ของเครือข่ายหลายปัจ จัยเช่น ความ
เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์กรศาสนา การรวมตัว ของสมาชิกและกรรมการ(ความ
เสียสละ) ซึ่ง ทีม วิ จัยได้เ ข้ าไปหนุนเสริม เรื่อ งแนวคิด การส่ง เสริม การจัด อบรมให้ ความรู้แ ก่
กรรมการ/สมาชิก ตลอดจนวางระบบการบริหาร ได้แก่เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งตาบลเขาคราม
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ใหญ่ ที่ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของการบริการ/จัดการ สาเหตุเ พราะปัจ จัยเสี่ยงทางด้านหนี้คั่งค้าง
ที่มีสูง ทาให้กลุ่มมีโอกาสล้มได้ง่าย ทางทีมวิจัยได้เข้าไปหนุนเสริม เรื่องการบริการ/จัดการ ร่ว มกัน
แก้ไขปัญหาเรื่องหนี้คั่งค้าง และจะขยายต่อไปด้านการวางแผนร่ว มกันเพื่อเพิ่ม จ านวนสมาชิก การ
ให้บริการ การจัดสวัสดิการและแนวทางในการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม
จากเครือข่ายที่เกิดขึ้น ทั้ง 3 กลุ่ม เป็นเครือข่ายที่ทีม วิจัย เห็นว่า สามารถพัฒนาให้เ กิดการ
เชื่อมเป็นพันธมิตรของเครือข่ายระดับ จังหวัดได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เ ข้ม แข็ง
และพร้อม ที่จะช่วยเหลือกลุ่ม/องค์กรประชาชนอื่นๆได้เข้มแข็งขึ้นได้ในโอกาสต่อไป
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Abstract
The major objective of this research is to build networking among a group of nongovernment organizations and the cooperative in Krabi province in order to supporting and
promoting the efficiency of human resource and organizations for the poverty alleviation in the
long term.
The concept in operating the research is focusing into 3 components i.e.
1. to develop the leaders of the group by creating awareness the value of cooperation or
helping to each other,
2. to support the process of participation for the direction or frame work to suitable with
the environment changed including with the potential of the groups and
3. to support the networking among non-government organizations in the area through the
9 research process.
The research created networking in vertical line i.e. among registered cooperative and
people cooperative as well as the networking in horizontal line i.e. among registered cooperative
and people cooperative. The idea is to create more cooperation by stronger group is helping the
weaker group. All knowledge, fund, technologies can be transferred to each other and create
closely networking for the equally sustainability in the near future.
During the operation of the research, 3 basic-networking can be established i.e. the
Succeed Networking composed with 2 groups : Krabi Palm Tree Cooperative Group and Tambon

Khao Din Savings & Credit Networking Group. The research team gave the idea on cooperative
principles, creating alliance, strategic planning in order to have them more efficiency in the
operation. The Developing Networking composed with 3 groups : Tambon Khao Kram
Community Sustainability Networking Group (the previous name was Ban Tung Volunteer
Women for Development), Tambon Na-nue People Networking and Tsunami Rehabilitation for
Community Relief Fund Group. The success factors are the great supporter from municipality in
sub-district level, religious group, formation of members and committees (sacrifice). The research
team gave them more idea on concept of cooperative, promoting, training to members and
directors and management. One of the Case study of Khao Yai Savings & Credit has been done in
order to show the failure of mismanagement. The reason of the failure came from high loan
delinquency that may lead to the collapse of the group .The research team supported in term of
idea of customer relation management, loan delinquency control. The next step is to plan in
increasing more members, more services, more welfares and business direction of the group.
Based on the establishment of the 3 networking, research team gave suggestions that they
can be developed for the networking to the provincial level as well as can be developed for the
stronger networking and be ready as a good model to other groups in the future.

กิตติกรรมประกาศ
นโยบายการแก้ ปัญหาเศรษฐกิจ โดยการให้เ งิ นทุนกั บ ชุม ชน ซึ่ งคนในชุม ชนสามารถ
บริหารงานเงินทุนได้เ อง อันจะช่ว ยเพิ่ม ระดับ การผลิตและการบริโภคของคนในชุม ชน รูป ของ
กองทุนหมู่บ้านนั้น เป็นการแก้ปัญหาที่ทาให้คนจนขึ้น และไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะเงินทุนที่ ได้รับ
นั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้กับคนในชุม ชน แต่นาไปเพื่อเพิ่ม การบริโภค การวัดประสิท ธิภ าพของ
เงินทุนวัดจากสัดส่วนในการชาระคืนต่อยอดหนี้ของกองทุน และคนในชุมชนไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน
การสร้างเงินทุนที่แท้จริงของชุมชน โดยคนในชุม ชน จึงเป็นเงินทุนที่ถาวร เพราะเงินทุน
ของชุมชนนั้น เป็นเงินของทุกคนที่นามารวมกัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักของสหกรณ์
และผลตอบแทนของเงินทุนก็กลับ ไปพัฒนาชุม ชน การท ากิจ กรรมในรูป แบบสหกรณ์ของคนใน
ชุมชน จึงเป็นวิธีการเบื้องต้น ตามแนวพระราชดาริ “เศรษฐกิจ พอเพียง” เมื่อชุม ชนเข้ม แข็งก็ขยาย
ผลไปสู่ชุมชนอื่น เพื่อก่อให้เกิดพันธะและมิตร ก่อเกิดเป็นเครือข่ายของชุม ชนที่เ ข้ม แข็ง สามารถ
พึ่งตนเองได้ ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากให้เ ข้ม แข็ง จะต้องพัฒนาคน พัฒนาทุน แล้ว ค่อย
พัฒ นาเศรษฐกิ จ หรื อกิ จ กรรม ที่ จ ะท าให้ คนในชุม ชนสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ตและจิต ใจ
ตามลาดับ
การศึกษาการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ที่จ ะชี้ให้เ ห็นถึงแนวทางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยวิธีการสหกรณ์ ที่เ น้นให้เ ห็นถึงการ
พัฒนาคน การสร้างเงินทุนที่แท้จริงของชุมชน แล้วค่อยขยายไปสู่การท าธุรกิจ ของชุม ชน ในรูป ของ
เชื่อ มโยงเครือข่ ายพั นธมิ ตร ได้อ ย่างเป็น รูป ธรรม และขอขอบคุ ณ ส านักงานสหกรณ์จัง หวั ด
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ส านักงานพัฒนาชุม ชน ส านักงานเกษตรจังหวัดและอาเภอ
และผู้นาองค์กรประชาชนทุกท่ าน ที่ได้อานวยความสะดวกและช่วยเหลือตลอดมา
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บทสรุปผู้บริหาร
1. ความเป็นมา
การดาเนินโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ”ใน
ครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์หลักเพื่อเสริม สร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม /องค์กรประชาชนและ
สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่เ พื่อให้เ กิดการหนุนเสริม การพัฒ นาศักยภาพของคนและองค์กรใน
การแก้ไขปัญหาความยากจน
2. กระบวนการวิจัย
กระบวนการในการสร้างเครือข่ายของทีมวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด
กระบี่ ได้วางแนวทางในการทางานโดยมุ่งเน้นองค์ป ระกอบส าคัญ 3 ส่ว นคือ ส่ว นแรก การพัฒนา
ผู้นากลุ่ม/องค์กรในลักษณะของการสร้างเครือข่ายคุณ ค่าสหกรณ์ให้ตระหนักถึงการร่ว มมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปรับกระบวนทัศน์และวิธีคิดเชิงบูรณาการ ให้แก่ผู้ นา เพื่อให้มี
ศั ก ยภาพและความพร้ อ มในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก าร ส่ ว นที่ ส อง การหนุ น เสริ ม ให้ เ กิ ด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทากรอบทิศทางการดาเนินงานของกลุ่ม /องค์กร ที่คานึงถึงปัจ จัย
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และความพร้อม ตลอดจนศักยภาพของกลุ่ม และส่ว นที่ส าม หนุน
เสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรในระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่
และเกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การช่ว ยเหลือระหว่างกลุ่ม ที่มีความเข้ม แข็งแล้ว ไปสู่กลุ่ม ที่
อ่อนแออยู่ (กระบวนการพี่ช่วยน้อง)เพื่อก่อให้เ กิดการพัฒนาที่เ ป็นขบวนการเครือข่ายพันธมิตรที่
ยั่งยืน
มีขั้นตอนในการดาเนินงาน 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึ ก ษาถึ ง กรอบแนวคิ ด /สัง เคราะห์ บ ทเรี ย น ของทีม วิ จั ย 9 จั งหวั ด โ ดยที ม
ประสานงานกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินโครงการวิจัย
2. การศึกษาถึงสถานการณ์โดยทั่วไป ในเรื่องของการดาเนินกิจกรรม การเชื่อมโยงที่มีอยู่
เดิมของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ทั้งสหกรณ์ที่จ ดทะเบียน และสหกรณ์ภ าคประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
3. นาสถานการณ์/ข้อมูลที่ได้รับของสหกรณ์/กลุ่ม /องค์กรภาคประชาชน มาวางแผนใน
การดาเนินโครงการวิจัย
4. ประชุมชี้แจงกรอบ/แนวทางในการศึกษา ตลอดจนกระบวนการดาเนินงานของทีม วิจัย
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ทั้งภาครัฐและเอกชน)
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5. จัด เวทีเ พื่ อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่ว มกั น ระหว่างสหกรณ์ ที่จ ดทะเบียน/กลุ่ม /องค์ก ร
ประชาชน ต่างๆ เพื่อ ชี้แจงถึงกรอบแนวคิด ความสาคัญ ตลอดจนประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย
ร่วมกันวิเคราะห์ถึงการดาเนินงานศักยภาพ จุดเด่น จุดด้อยของของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชน
และ กาหนดแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรร่วมกัน
6. ตรวจสอบข้ อมู ลการด าเนิน งาน ลัก ษณะการรวมตัว การเสีย สละของกรรมการ
ศักยภาพ ความเป็นสหกรณ์แท้จริง เป็นต้น ของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่ว มโครงการ เพื่อคัดเลือก
กลุ่มที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการก่อน ทั้งกลุ่ม/สหกรณ์/องค์กรภาค
ประชาชน
7. จัด เวที เ พื่ อให้เ กิ ดการหนุน เสริม ในด้า นกรอบแนวคิด การวางแผนกลยุท ธ์ การ
วางแผนธุรกิจ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ที่จ ะหนุนเสริม กันทั้งระบบ ( พี่ช่ว ยน้อง) ที่
จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้
9. การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
3. ผลการศึกษาสถานการณ์ในพื้นที่ปัจจุบัน
ผลการศึกษาสถานการณ์การดาเนินของสหกรณ์/กลุ่ ม จ านวนสหกรณ์ที่จ ดทะเบียนใน
จังหวัดกระบี่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ทั้งหมด 81 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์การเกษตร 58 แห่ง ชุม นุม
สหกรณ์ 2 แห่ง สหกรณ์นิคม 5 แห่ง สหกรณ์ประมง 4 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเ นี่ยน 9
แห่ง ที่เหลือเป็นสหกรณ์ร้านค้า 1 แห่ง และสหกรณ์บริการ 2 แห่ง มีจ านวนสมาชิก ทั้งหมด 44,835
คน มีเ งิน หมุ นเวีย นในระบบ จ านวน 5,492.886 ล้ านบาท แบ่ง เป็ น เงิ นให้ส มาชิก กู้ จ า นวน
2,887.001 ล้านบาท เงินรับฝาก จานวน 518.677 ล้านบาท และธุรกรรมอื่นๆที่ช่ว ยเหลือสมาชิก คือ
การจัดหาสินค้า/อุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็นต่อการผลิต การเก็บรวบรวมผลผลิต การแปรรูป ผลผลิต และ
การให้บริการในด้านอื่นๆ จานวน 2,087.208 ล้านบาท
ส่วนสถานการณ์ในภาพรวมของสหกรณ์ภาคประชาชนที่มีต่อสมาชิกและชุมชนในพื้นที่
จังหวัดกระบี่มีป ระชากรทั้งหมดจ านวน 380,697 คน 383 หมู่บ้าน 51 ตาบลและ 8 อาเภอ มีกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตจานวน 206 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 54 ของหมู่บ้านทั้งหมด มีส มาชิกรายบุคคล
จ านวน 27,125 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดกระบี่ ถือว่ายังน้อยอยู่เ มื่อ
เปรียบเทียบกับ จ านวนประชากรและหมู่บ้านทั้งหมด มีจ านวนเงินสะสม 95,639,066 บาท และ
ให้บริการสินเชื่อเงินกู้แก่สมาชิกจานวน 55,356,168 บาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่ม ที่อยู่ในความ
รับ ผิ ดชอบของส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ในปี 2548 มีกลุ่ม วิส าหกิจ ชุม ชนทั้งหมด 83 กลุ่ม
สมาชิก 3,492 คน สานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้เร่งดาเนินการให้มีการจดทะเบียนเป็นวิส าหกิจ
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ชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยสานักงานเกษตรจังหวัดท าหน้าที่
และรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการส่งเสริม วิส าหกิจ ชุม ชนจังหวัด เพื่อพัฒนางาน
วิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป
กลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เ ป็นของชุม ชนในจังหวัดกระบี่ที่ลงทะเบียนในปี 2547 มี
ทั้งหมด 168 กลุ่ม กลุ่ม เกษตรกรที่อยู่ในความรับ ผิ ดชอบของสหกรณ์จังหวัดกระบี่ มีทั้งหมด 31
กลุ่ม สมาชิกจ านวน 4,491 คน ส่ว นกลุ่ม อาชีพ มีทั้งหมด 20 กลุ่ม มีส มาชิกรวม 639 คน กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในการรับ ผิ ดชอบของส านักงานพัฒนาชุม ชนจังหวัดกระบี่มีทั้งหมด 396
กองทุน มีส มาชิกกองทุนจ านวน 54,554 ราย เงินกองทุน 396,000,000 บาท ให้สินเชื่อไปจ านวน
39,850 ราย เป็นเงิน 599,267,880 บาท มีการค้างชาระคืนเงินกู้ 1,731 ราย เป็นเงิน 21,840,840 บาท
มีการเพิ่มทุนกองทุนและสัจ จะออมทรัพย์ 396 กองทุน เป็นเงิน 72,867,034 บาท มีส มาชิกได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ จานวน 623 ราย เป็นเงิน 6,866,086 บาท
4. ผลการดาเนินการ
ผลการดาเนินการโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในครั้งนี้เ ป็นไป
ตามแผนงาน และบรรลุวัตถุ ป ระสงค์หลักที่ ว างไว้ เ ป็นส่ว นใหญ่ แต่เ ป้า หมายหลักคือการเป็ น
เครือข่ายพันธมิตรของขบวนการสหกรณ์เชื่อมโยงกันในระดับ จัง หวัดกระบี่ นั้น ยังไม่เ กิดขึ้น มีแต่
เครือข่ายย่อยในระดับตาบลและอาเภอ ที่ทีมวิจัยวางกรอบไว้ มีเ ครือข่ายจ านวน 5 เครือข่าย และ 1
กรณีศึกษา คือ เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่จ ากัด ซึ่งเป็นเครือข่ายสหกรณ์ที่
จดทะเบียนมีจุดแข็ง ที่คณะกรรมการมีวิสัยทัศ น์ที่ก้าวไกล และการดาเนินกิจ กรรมของชุม นุม ฯ
สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัดของผู้ ว่าซีอีโอ เครือข่ายกลุ่ม ออมทรั พย์
เพื่อการผลิตตาบลเขาดิน เป็นเครือข่าย ในระดับตาบลมีจุดเด่น คือหน่ว ยงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน และพัฒนาชุม ชนอาเภอเขาพนม ให้การสนับ สนุนเครือข่ายอย่าง
เต็มที่ สอดคล้องกับนโยบายทาให้ให้เกิดการประสานเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ เข้าด้ว ยกัน ที่จ ะช่ว ยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ในการร่ว มกันพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ชุม ชนภายใต้การปฏิบัติและระเบียบเดียวกัน
โดยเป้าหมายของเครือข่ายที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ของชุม ชน คือในชุม ชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ในการจัดการระบบการผลิต การตลาด ระบบเงินทุน และการใช้ท รัพยากรของชุม ชนร่ว มกัน เช่น
การรับซื้อปาล์มน้ามัน การรับซื้อยางพารา การจัดตั้งศูนย์ส าธิตการตลาดของชุม ชน (ระบบค้าส่ง)
เป็นต้น เครือข่ายชุม ชนเข้ม แข็งตาบลเขาคราม ได้เ น้นศึกษากลุ่ม สตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่ง (ผลิต
เครื่องแกง ) ที่มีจุด เด่น คื อ ความเสีย สละ การแบ่ง งานกัน ท าที่ชั ดเจนสามารถทดแทนงานกั น
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่มีความแตกต่างทางศาสนาและการจัดสรรผลประโยชน์ที่เ ป็นธรรม
เครือข่ายองค์กรประชาชนตาบลนาเหนือ มีจุด เด่นที่องค์การบริหารส่ว นตาบลและ องค์กรทาง
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ศาสนาในท้องถิ่น ได้ ให้การหนุนเสริม เป็นผลให้ กลุ่ม สามารถดาเนินกิจ กรรม และวางแนวทาง
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของตาบล เครือข่ายฟื้นฟูชุม ชนผู้ ป ระสบภัย สึนามิด้ว ยวิธีการ
เครดิตยูเนี่ยน เกิดจากการรวมตัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากการประสบภัย สึนามิแล้ว
เพราะหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือ ได้เริ่มถอนตัว จึงท าให้ชุม ชนต้องช่ว ยเหลือตนเอง จุดเด่ น
คือการที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้ป ระสานงานกับ องค์กรต่างๆเช่น
Save Andaman ได้เข้าไปให้การแนะนาส่งเสริม ที่เ น้นในเรื่องของการพัฒนาคน พัฒนาชุม ชนให้มี
ความเข้มแข็ง มีความชัดเจนของระบบบัญชีที่ส ามารถตรวจสอบและเข้าใจง่าย ตลอดจนการให้
การศึกษาแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง และระบบการจัดสวัสดิการของชุม ชน ที่มีความเข้ม แข็ง สามารถ
ประกันความเสี่ยงให้กับสมาชิกและสหกรณ์/กลุ่มได้ และ กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์และน้าดื่ม เขา
ใหญ่ มีจุดเด่นที่คณะกรรมการกลุ่มมีความเสียสละ และท ากิจ กรรมต่างๆเพื่อต่อยอดจาก กิจ กรรม
ออมทรัพย์ปกติเช่นน้าดื่ม ประปาหมู่บ้าน แต่ ก็มี ปัญหาของการดาเนิน กิจ กรรมด้านออมทรัพย์ใน
เรื่องหนี้คั่งค้างบางส่วนไม่ได้รับการแก้ไข ทาให้มีผลต่อความมั่นคงของกลุ่ม และความเชื่อมั่นของ
สมาชิก ดังนั้นทีมวิจัยจึงได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนพร้อมทั้ง ได้ให้คาแนะนาในการแก้ ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบมีขั้นตอนและมีกรอบทิศทางการดาเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน
5. ปัญหาอุปสรรค
1. ปัญหาที่เ กิดจากทีม วิจัย ทีวิจัยมีภ าระงานประจ าที่ให้การส่งเสริม จัดตั้ง และเผยแพร่
ระบบสหกรณ์เ ครดิตยูเ นี่ยนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมีจ านวนเพิ่ม ขึ้นตลอดเวลา ท าให้ เวลาที่
รวมตัวเพื่อทางานวิจัย ติดขัดบ้าง
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่ม /องค์กรประชาชน ในพื้นที่ ขาดการ
ประสานงานกัน มีการแบ่งขอบเขตความรับ ผิ ดชอบของแต่ละหน่ว ยงานชัดเจน ไม่มีการส่งเสริม
อย่างบูรณาการ
3. ขาดการรวบรวมข้อมูลด้านคนจนจดทะเบียน ในส่ว นของสหกรณ์ที่จ ดทะเบียน/องค์กร
ประชาชน ท าให้ไ ม่ส ามารถรู้ ถึงจ านวนที่แ น่นอนของคนจนจดทะเบี ยน ที่ เ ป็นสมาชิก องค์ก ร
ประชาชนได้
4. ผู้นาขององค์กรประชาชน ไม่ได้ให้ความสาคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรจึงไม่ได้
เข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่ในขั้นต้น
6. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจัยในอนาคตดังนี้
1. ระยะเวลาของโครงการ 1 ปี ไม่สามารถทาให้เกิดเครือข่ายพันธมิตร ที่สมบูรณ์
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ตามที่ทีมวิจัยคาดหวังได้ เพราะทีม วิจัยหวังว่า กระบวนการเชื่อมโยง จะต้องเกิดการเชื่อมโยงใน
ระดับแนวดิ่ง คือ ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียน และระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน ด้ว ยกัน เกิดการ
เชื่อ มโยงในแนวราบ ระหว่ างสหกรณ์ที่ จ ดทะเบี ยนกั บ กลุ่ม /องค์ กรประชาชน ที่ เ ข้ม แข็ง เพื่ อ
ช่วยเหลือที่อ่อนแอกว่า (ระบบพี่ช่วยน้อง)
2. ควรมีการทาวิจัยร่วมกันระหว่างทีมวิจัยกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดให้เ ข้ม ข้นกว่าที่ เ ป็น
3. ผู้ว่าซีอีโอและหน่วยงานในจังหวัดต้องให้การหนุนเสริมเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง
และเข้มแข็งโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหน่วยงานราชการและ NGO
4. ควรจัดให้มีองค์กรที่จ ะติดตามประเมินผลและรวบรวมวิเ คราะห์ส ารสนเทศต่างๆมา
พัฒนาการดาเนินเครือข่ายให้เข้ม แข็งและยั่งยืนต่อไป
5. เน้นการปลุกจิตส านึกของผู้ นาและสมาชิก ให้เ ห็นคุณ ค่าของการ “ให้ ” มากกว่าการ
“รับ” เป็นเรื่องยาก และต้องใช้เวลา เพราะผู้ที่มีความคิดที่จะให้ผู้ อื่นมีน้อยกว่าผู้ ที่คิดจะรับ แต่ผู้ นา
และสมาชิก ยังไม่เข้าใจว่า ถ้าทุกคนมีความคิดที่จะ “ให้” ทุกคนจะได้ “รับ” สิ่งที่ “ให้” กลับคืน
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ผังการดาเนินงานของการวิจัย
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
กรอบ /แนวคิดของโครงการวิจัย

สารวจข้อมูล เบื้องต้นกลุ่ม / สหกรณ์ /องค์กร
ประชาชนของจังหวัด
วางแผนดาเนินการโครงการ
คนจน
จดทะเบียน

ประชุม ชี้แจงโครงการ

จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ
สหกรณ์จดทะเบียน (SWOT)

- การเสียสละ
- การดาเนินงาน/ความ
พร้อม
- การรวมตัว
- สหกรณ์แท้
- ฯลฯ

จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน /
กลุ่ม OTOP /องค์กรภาคประชาชน (SWOT)
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

การจัดตั้ง
สหกรณ์กลุ่ม
เครดิตยู
เนี่ยน
ตัดออก
ชั่วคราว

ตรวจสอบ
ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่
มีความพร้อม
และศักยภาพ

จัดเวทีเพื่อหนุนเสริม
แนวคิด / การวางแผน
กลยุทธ / แผนธุรกิจ /
อื่นๆ
เครือข่ายที่
เกิดขึน้

แผนแก้ปัญหาความยากจน

ส่วนราชการ / องค์กรอื่น

เครือข่ายระดับจังหวัด

ติดตามผล

CULT /
NGO

พี่ช่วย
น้อง
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การวิเคราะห์บทบาทของเครือข่ายกับการแก้ปญ
ั หาความยากจน
เครือข่ายจังหวัดกระบี่
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาของโครงการ
โครงการวิจั ย “ การพัฒ นาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จั งหวัด กระบี่ ” ประกอบด้ ว ยการ
ดาเนินการวิจัย 2 ส่วน ส่วนแรก จะเป็นการดาเนินการของทีมประสานงานกลาง ซึ่งจะรับ ผิ ดชอบใน
ภารกิจการจัดวางกรอบแนวทางการดาเนินการของชุดโครงการวิจัย ตลอดจนการหนุนเสริม การ
ปฏิบัติงานของทีมวิจัยจังหวัด ทั้งด้านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระบบสารสนเทศที่จ ะเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย ตลอดจนการติดตามสนับ สนุนการดาเนินงานของทีม วิจัยจังหวัด ส่ว นที่ส อง
เป็นส่ว นของทีม วิจั ยจังหวัด กระบี่ ซึ่ง มีภ ารกิจ ส าคัญในการสร้างกระบวนการตามแนวทางการ
ดาเนินงานที่ทีมประสานงานกลางของชุดโครงการได้ว างกรอบการปฏิบัติในการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วยสหกรณ์ที่จดทะเบียน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์
ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์เ ครดิตยู เ นี่ยน และ
สหกรณ์ภ าคประชาชน ได้ แก่ กลุ่ม ออมทรัพย์เ พื่อการผลิต กลุ่ม สัจ จะออมทรัพย์ กลุ่ม เกษตรกร
ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดาริ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น
ซึ่งกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติของทีมวิจัยจังหวัดกระบี่ มีแนวทางในการดาเนินงาน 3 ส่ว น
คือ ส่วนแรก เป็นการพัฒนาผู้นากลุ่ม/องค์กรในลักษณะของการสร้างคุณ ค่าสหกรณ์ให้ตระหนักถึง
การร่วมมือและช่ว ยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปรับ กระบวนทัศ น์และวิธีคิดเชิงบูรณาการ
ให้แก่ผู้นา เพื่อให้มีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การ ส่ว นที่ส องการหนุนเสริม
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท ากรอบทิศ ทางการดาเนินงานของกลุ่ม /องค์กรที่ โดย
คานึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และความพร้อมตลอดจนศักยภาพของกลุ่ม และส่ว นที่
สาม เป็นการหนุนเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรในระหว่างกลุ่ม /องค์กรประชาชนใน
พืน้ ที่จังหวัดกระบี่ และเกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การช่วยเหลือระหว่างกลุ่ม ที่มีความเข้ม แข็ง
ไปสู่กลุ่มที่อ่อนแอ (กระบวนการพี่ช่วยน้อง)เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่เท่าเทียม
ภายใต้กรอบการดาเนินการของทีม วิจัยในการพัฒนาความเข้ม แข็งและยั่งยืนแก่ขบวนการ
สหกรณ์ด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น จะช่ว ยลดจุดอ่อนและอุป สรรคที่เ ป็นอยู่ ตลอดจนช่ว ยเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการดาเนินงานของสหกรณ์ เมื่อขบวนสหกรณ์เ ข้ม แข็ง ก็จ ะสามารถดาเนินการได้
อย่างยั่งยืนสามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิก ในการช่ว ยแก้ไขปัญหาความยากจน และสามารถยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกได้ในที่สุด
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ดาเนิ น การของโครงการวิจั ย การพั ฒ นาขบวนการสหกรณ์ ใ นพื้น ที่ จั ง หวัด กระบี่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม /องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่
จังหวัด ที่อยู่บ นพื้นฐานของความสมัครใจ เพื่อให้เ กิดการหนุนเสริม การพัฒนาศั กยภาพคนและ
องค์กรในการแก้ปัญหาความยากจน ของจังหวัดกระบี่
2. ผังการดาเนินงานของโครงการวิจัยจังหวัดกระบี่
กรอบ /แนวคิดของโครงการวิจัย

สารวจข้อมูล เบื้องต้นกลุ่ม / สหกรณ์ /องค์กร
ประชาชนของจังหวัด
วางแผนดาเนินการโครงการ
คนจน
จดทะเบียน

ประชุม ชี้แจงโครงการ

จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ
สหกรณ์จดทะเบียน (SWOT)

- การเสียสละ
- การดาเนินงาน/ความ
พร้อม
- การรวมตัว
- สหกรณ์แท้
- ฯลฯ

ส่วนราชการ / องค์กรอื่น

จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มวิสาหกิจ / OTOP
องค์กรภาคประชาชน (SWOT)
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ตรวจสอบ
ข้อมูล

ตัดออก
ชั่วคราว

กลุ่มเป้าหมายที่
มีความพร้อม
และศักยภาพ

จัดเวทีเพื่อหนุนเสริม
แนวคิด / การวางแผน
กลยุทธ / แผนธุรกิจ /
อื่นๆ

CULT /
NGO

เครือข่ายที่เกิดขึน้

แผนแก้ปัญหาความยากจน

การจัดตั้ง
สหกรณ์กลุ่ม
เครดิตยู
เนี่ยน

เครือข่ายระดับจังหวัด

พี่ช่วย
น้อง

ติดตามผล
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3. กระบวนการวิจัย แบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน คือ
1. การศึกษาถึงกรอบแนวคิด/สังเคราะห์บทเรียน ของทีมวิจัย 9 จังหวัด โดยทีม
ประสานงานกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินโครงการวิจัย
2. การศึกษาถึงสถานการณ์โดยทั่วไป ของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ในพื้นที่
จังหวัดกระบี่
3. นาสถานการณ์/ข้อมูลที่ได้รับ ของสหกรณ์/กลุ่ม /องค์กรภาคประชาชน มาวางแผนใน
การดาเนินโครงการวิจัย
4. ประชุมชี้แจงกรอบ/แนวทางในการศึกษา ตลอดจนกระบวนการดาเนินงานของทีมวิจัย
ต่อหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง(ทั้งภาครัฐและเอกชน)
5. จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียน/กลุ่ม/องค์กร
ประชาชน ต่างๆ เพื่อ
- ชี้แจงถึงกรอบแนวคิด ความสาคัญ ตลอดจนประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย
- ร่วมกันวิเคราะห์ ถึงการดาเนินงาน ศักยภาพ จุดเด่น จุดด้อยของของสหกรณ์/กลุ่ม/
องค์กรประชาชน
- กาหนดแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรร่วมกัน
6. ตรวจสอบข้อมูลการดาเนินงาน ลักษณะการรวมตัว การเสียสละของกรรมการ ความ
ร่วมมือของสมาชิก ศักยภาพ และความเป็นสหกรณ์แท้จ ริง เป็นต้น ของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ เพื่อคัดเลือกกลุ่มที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการก่อน
7. จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างทีมวิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการหนุนเสริม ใน
ด้านแนวคิด การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย โดยประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ที่จะหนุนเสริมกันทั้งระบบ( พี่ช่ว ยน้อง)
เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
9. การติดตามผลการดาเนินงานของเครือข่าย
4 . ข้อมูลทั่วไปจังหวัดกระบี่
ประวัติความเป็นมา
คาบสมุทรภาคใต้ของไทย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
ในหมู่นักเดินเรือในนาม “สุวรรณภูมิ” “สุวรรณประทีป ” “เกาะทอง หรือ Golden Khersonese”
“คาบสมุทรทอง หรือ Chryse Chresonese” “คาบสมุทรมายายู ” “ปักษ์ใต้ ” “ปากใต้ ” โดยเฉพาะทาง
ชายฝั่ งทะเลอันดามัน ปรากฏหลักฐานการบันทึก ระบุที่ตั้งเมืองโบราณต่างๆ พร้อมประวัติศ าสตร์
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และวัฒนธรรมอันยาวนาน ชื่อ “อันดามัน” แรกปรากฏในหนั งสือภูมิศาสตร์ของ คลอเดียส ปโตเลมี
นักภูมิศาสตร์ชาวกรีก แต่งขึ้นระหว่าง พ.ศ. 670-681 และในมหากาพย์รามายณะ ที่แต่ง ราว พ.ศ.
100-200 ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงพระราชนิพนธ์ในหนังสือมหัศจรรย์ทุกวันว่า “อันดา
มัน (Andaman)” มาจากชื่อหนุมาน (Handuman หรือ Hanuman) และในสมัย 20,000 กว่าปี ก่อน
ประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่า มีคน 2 กลุ่ม ที่อาศัยอยู่บ ริเวณชายฝั่ งอันดามัน คือ “ชาวถ้า” อาศัยอยู่
ตามถ้ากลางป่าเขา ยังชีพด้วยการล่าสัตว์ และอีกกลุ่ม คือ “ชาวน้า” ที่อาศัยตามแนวฝั่ งทะเล หรืออ่าว
หรือถ้าบนเกาะ ดังที่พบร่องรอยมนุษ ย์ยุคแรกประมาณ 27,000 ปี ที่หลังโรงเรียนในเขตบ้านทับปริก
อาเภอเมือง มีทั้งเครื่องมือที่ท าจากหิน และค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ มีอายุ ประมาณ 25,000 ปี
บริเวณถ้าหมอเขียว อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในสมัย 6,500-5,000 ปี มนุษย์ยุคนี้ มีภูมิปัญญาเรื่อง
การใช้ไฟ ท าเครื่องปั้นดิ นเผา การหล่อโลหะ การถักทอ การใช้สี และทาเครื่องประดับ ซึ่งได้ขุดพบ
ที่ถ้าเสือน้อย อาเภออ่าวลึก ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 5-9 ได้มีกลุ่มชนต่างๆ เช่น อินเดีย อาหรับ ได้เริ่ม
เข้ามาตั้งหลักแหล่ง ทาการประมง และบรรดาพ่อค้าเดินเรือ เพื่อขนถ่ายสินค้าข้ามคาบสมุทร ในสมัย
พุทธศตวรรษที่ 9-12 ชายฝั่งอันดามัน มีฐานะเป็นสถานีสินค้าส าคัญแห่งหนึ่งบน “เส้นทางสายไหม
ทะเล” ที่เ ชื่อมการค้าระหว่างสุวรรณภูมิกับจีน และตะวันออกไกล เมืองท่าที่สาคัญที่กล่าวถึงใน
เอกสารของชาวกรีก -โรมัน คือ เมือง “ตะโกลา” ซึ่งยังไม่ยุติว่าอยู่ที่เมืองตะกั่วป่า หรืออาเภอคลอง
ท่อม หลักฐานที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางการค้ากับ นานาชาติ คือการ
ค้นพบแหล่งผลิตลูกปัดหลากหลายชนิดเป็นจ านวนมาก ที่ควนลูกปัด อาเภอคลองท่อม รวมทั้ง
ค้นพบเครื่องแก้ว ถ้วย โลหะ เงินตรา วัตถุต่างๆ จากกรีก -โรมัน อาหรับ อินเดียและจีน ในพุทธ
ศตวรรษที่ 12-18 เมืองท่าสถานีค้าขายชายฝั่งอั นดามันเริ่มลดบทบาท เมื่อมีการเดินเรือผ่านช่องแคบ
มะละกา โดยมี “คนกลาง” ในนาม “ ศรีวิชัย” จากกลุ่มเมืองชายฝั่งตะวันออกด้านอ่าวไทย มีแคว้นไช
ยา (ปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เป็นศูนย์กลางทาการค้าขายทางทะเล และการค้าเครื่องเทศกับสุ
มาตรา ชวา หมู่เกาะในทะเลจีนใต้ ถึงเกาะลังกา อาหรับ อินเดียและจีน ในพุทธศตวรรษที่ 19
(อาณาจักรสุโขทัย)- พุทธศตวรรษที่ 25 (รัชกาลที่5 ) หัวเมือง “ปักษ์ใต้ ” ตกเป็นเมืองบริวารของ
สุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ ตามลาดับ มีการเปิดประมูลแบบ “เหมาเมือง” ให้เจ้าภาษีนายอากร
ผูกขาด ในการเก็บผลประโยชน์ต่างๆ ส่งให้ส่วนกลาง เช่น อากรดีบุก อากรรังนก ทาให้เศรษฐกิจ
ของภาคใต้เปลี่ยนไปครั้งแรก จากการเข้ามาของคนจีน เพื่อท าเหมืองแร่ดีบุก ต่อมามีการปลูกพืช
เศรษฐกิจใหม่ เช่นยางพารา และปาล์มน้ามัน (เครือข่ายความร่วมมือ ฟื้นฟูชุมชนชายฝั่ งอันดามัน :
2548)
จังหวัดกระบี่ ตั้งขึ้นในปลายรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตเป็นเพียงแขวงหนึ่งอยู่
ในอานาจการปกครองและบังคับบัญชาของเมืองนครศรีธรรมราช เรียกว่า “ แขวงเมืองปกาสัย” พระ
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ยาผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช ให้ปลัดมาตั้งค่ายทาเพนียดจับ ช้างของท้องที่ ตาบลปกาสัย และได้มี
ราษฎรจากเมืองนครศรีธรรมราช อพยพมาตั้งหลักแหล่งท ามาหากินเพิ่มมากขึ้น พระปลัดได้ยก
ตาบลปกาสัย ขึ้นเป็น”แขวงเมืองปกาสัย”ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณปี พ.ศ.2415
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้น
เป็นเมืองปกาสัย และทรงพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี”่ เมื่อได้ประกาศตั้งขึ้นเป็นเมืองแล้ว
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งที่ท าการอยู่ที่ตาบลกระบี่ใหญ่ (บ้านตลาดเก่า) ในท้องที่อาเภอเมืองกระบี่ปัจจุบัน
มีหลวงเทพเสนาเป็นเจ้าเมืองกระบี่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2418 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
แยกเมืองกระบี่ออกจากการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ
และในปี 2443 สมัยพระยารัษฎานุป ระดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบ าลมณฑลภูเก็ต
ได้พิจ ารณาเห็นว่าศาลากลางจังหวัดที่บ้านตลาดเก่านั้นไม่สะดวกต่อการคมนาคม เพราะสมัยนั้นต้อง
อาศัยเรือเป็นพาหนะ จึงได้ย้ายที่ตั้งเมืองไปอยู่ตาบลปากน้า ซึ่งอยู่ใกล้ปากอ่าวเป็นร่องน้าลึกเรือใหญ่
สามารถเข้าเทียบท่าได้สะดวกทาให้เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจนถึงปัจจุบันนี้
ความหมายของคาว่า “กระบี”่ มีตานานเล่าสืบต่อกันมาว่า ชาวบ้านได้ขุดพบมีดดาบ
โบราณใหญ่เล่ม หนึ่ง นามามอบให้กับเจ้าเมืองกระบี่ และต่อมาไม่นานก็ขุดพบมีดดาบโบราณเล็กอีก
เล่มหนึ่ง รูปร่างคล้ายกับมีดดาบโบราณเล่มใหญ่ จึงนามามอบให้กับเจ้าเมืองกระบี่เช่นกัน เจ้าเมือง
กระบี่เห็นว่าเป็นดาบโบราณสมควรเก็บ ไว้เป็นดาบคู่บ้านคู่เมือง เพื่อเป็นศิริมงคล แต่ขณะนั้นยัง
สร้างเมืองไม่เสร็จจึงได้นาดาบไปเก็บไว้ในถ้าเขาขนาบน้าหน้าเมืองโดยวางไขว้กัน ซี่งลักษณะการ
วางทาให้เป็นสัญลักษณ์ของตราประจาเมือง คือ ดาบไข้วทาบอยู่บนภูเขาขนาบน้า และบ้านที่ขุดพบ
ดาบใหญ่ได้ตั้งชื่อว่า “บ้านกระบี่ใหญ่” บ้านที่ขุดพบดาบเล็กได้ตั้งชื่อ “บ้านกระบี่น้อย”แต่มีอีก
ตานานหนึ่งสันนิษฐานว่าคาว่า “กระบี”่ อาจเรียกชื่อตามพันธุ์ไม้ชนิด หนึ่งที่มีมากในท้องถิ่น คือต้น
“หลุมพี ” เรียกชื่อว่า “บ้านหลุมพี ” มีชาวมลายูและชาวจีนที่เข้ามาค้าขายได้เรียกเพี้ยนเป็น “กะ-ลู-บี”
หรือ “คอโลบี” ต่อมาได้ปรับเป็นส าเนียงไทยว่า ”กระบี”่
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ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ท างด้านฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ติดกับ ทะเลอันดามันอยู่ ห่างจาก
กรุงเทพไปตามทางหลวงแผ่ นดินประมาณ 814 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,708.512 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 2,942,820 ไร่ แยกพื้นที่เป็น รายอาเภอได้ ดังนี้
- อาเภอเมืองกระบี่
มีพื้นที่ 648.552 ตารางกิโลเมตร
- อาเภอเหนือคลอง
มีพื้นที่ 362.000 ตารางกิโลเมตร
- อาเภอเขาพนม
มีพื้นที่ 788.552 ตารางกิโลเมตร
- อาเภอเกาะลันตา
มีพื้นที่ 339.843 ตารางกิโลเมตร
- อาเภอคลองท่อม
มีพื้นที่ 1,042.531 ตารางกิโลเมตร
- อาเภอลาทับ
มีพื้นที่ 320.708 ตารางกิโลเมตร
- อาเภออ่าวลึก
มีพื้นที่ 772.989 ตารางกิโลเมตร
- อาเภอปลายพระยา มีพื้นที่ 433.367 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้

จดจังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีท างด้านอาเภอปลายพระยา และ
อาเภอเขาพนม
จดจังหวัดตรัง และทะเลอันดามันทางด้านอาเภอเกาะลันตา อาเภอเมือง
กระบี่ และอาเภอเหนือคลอง
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ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรังทางด้านอาเภอเขาพนม อาเภอ
คลองท่อม และอาเภอลาทับ
ทิศตะวันตก จดจังหวัดพังงา และทะเลอันดามันทางด้านอาเภออ่าวลึก และอาเภอเมือง
กระบี่
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่ว ไปของจังหวัดกระบี่ท างตอนเหนือ
ประกอบด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้สลับกับสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดและ
ลอนชัน มีที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตก บริเวณทางตอนใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขากระจัด
กระจายสลับกับ พื้นที่แบบลูกคลื่น ส่วนบริเวณทางตอนใต้สุดและตะวันตกเฉียงใต้ มีสภาพพื้นที่เป็น
แบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างราบเรียบ และมีภูเขาสูง ๆ ต่า ๆ สลับกันไป บริเวณด้านตะวันตก
มีลักษณะเป็นชายฝั่ งทะเลติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้ว ยหมู่เกาะ
น้อยใหญ่ประมาณ 130 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 13 เกาะ เกาะที่สาคัญ ได้แก่
เกาะลันตา เป็นที่ตั้งของอาเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งอยู่ในเขตอาเภอเมื อง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สวยงามติดอันดับ ของโลก จากตารางที่ 1 (ภาคผนวก) พบว่าจังหวัดกระบี่มีเนื้อที่ ทั้งหมด
2,942,820 ไร่ เป็นพื้นที่ท าการเกษตร จ านวน 1,903,120 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.66 ของพื้นที่ทั้งหมด
ของจังหวัด และจากจานวน ครัวเรือนทั้งหมด จานวน 88,986 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร
จานวน 57,025 ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 64.08 ของจานวนครัวเรือนทั้งหมด (www.kribi.go.th)
โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภู มิภาคและท้องถิ่น
การจัดองค์กรบริหารราชการมี
หน่วยราชการที่อยู่ในการควบคุม และกากับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งในระดับ ตาบล หมู่บ้าน
อาเภอ และจังหวัดส่วนราชการในระดับจังหวัด มี 3 ลักษณะ คือ
1. หน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจาจังหวัดของจังหวัดกระบี่ มีทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 8 หน่วยงานและสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น อีก 25 หน่วยงาน
2. หน่วยบริหารราชการส่วนกลางใน จังหวัดมีทั้งสิ้น 39 หน่ว ยงาน เป็นหน่วยงานที่สังกัด
กระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ทั้งสิ้น 32 หน่ว ยงาน หน่ว ยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 7
หน่วยงาน
3. หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมี 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตาบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 51 แห่ง จากตารางที่ 2
(ภาคผนวก) แสดงให้เห็นถึงจานวนประชากรที่แบ่งตามช่ว งอายุ เพื่อให้เห็นสัดส่วนและจ านวน ของ
ประชาการ หญิงและชาย ตามช่ว งอายุ ซึ่ง ปี 2547 มีจานวน ประชากร ทั้งหมด 380,697 คน เป็นชาย
ร้อยละ 50.40 และหญิงร้อยละ 49.60 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในจังหวัด
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วิสัยทัศน์จังหวัดกระบี่ “ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ แหล่งเกษตร
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของคุณภาพชีวิต และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ”
คาขวัญของจังหวัดกระบี่ “ กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้ คนน่ารัก ”
คาขวัญเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวกระบี่ “ กระบี่ดินแดน แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่านธารสวย
รวยเกาะ เพาะปลูก ปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสดมรกตอันดามัน
สวรรค์เกาะพีพี ”
ต้นไม้และดอกไม้ประจาจังหวัดกระบี่คือ “ ทุ่งฟ้า ”
ชื่อวิทยาศาสตร์ “Alstonia macrophylla Wall ” วงศ์ “ Apocynaceae”
ชื่ออื่น กระทุ้งฟ้าไห้ , ทุ้ง ฟ้าไก่ , ตีนเทัชียน , พวมพร้าว

จากตารางที่ 3 (ภาคผนวก) พบว่าในปี พ.ศ. 2548 จังหวัดกระบี่ จากพื้นทีก่ ารปลูกพืช
ทั้งหมด 1,948,420 ไร่ ให้ผลผลิตรวม จานวน 2,424,194.16 ตัน และมีมูลค่า 19,996.01 ล้านบาทต่อ
ปี ซึ่งพืชเศรษกิจอันดับ หนึ่งของจังหวัดกระบี่คือ ยางพารา และรองลงมาคือ ปาล์ม น้ามัน
5. สถานการณ์และบทบาทของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชน ในจังหวัดกระบี่
5.1 สหกรณ์ที่จดทะเบียนในจังหวัดกระบี่ (สานักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ : 2548) ณ วันที่
31 มีนาคม 2548 ทั้งหมด 81 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์การเกษตร 58 แห่ง ชุมนุมสหกรณ์ 2 แห่ง
สหกรณ์นิคม 5 แห่ง สหกรณ์ป ระมง 4 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน 9 แห่ง ที่เหลือเป็น
สหกรณ์ร้านค้า 1 แห่ง และสหกรณ์บริการ 2 แห่ง มีจานวนสมาชิก ทั้งหมด 44,835 คน มีเงิน
หมุนเวียนในระบบ จานวน 5,492.886 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินให้สมาชิกกู้ จานวน 2,887.001 ล้าน
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บาท เงินรับฝาก จานวน 518.677 ล้านบาท และธุรกรรมอื่นๆที่ช่วยเหลือสมาชิก คือ การจัดหาสินค้า/
อุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็นต่อการผลิ ต การเก็บรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และการให้บ ริการใน
ด้านอื่นๆ จ านวน 2,087.208 ล้านบาท (ตารางที่ 5 และ 6 ภาคผนวก )
จากการกาหนดมาตรฐานในการดาเนินงานสหกรณ์ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2545 พบว่า มีสหกรณ์ที่ผ่ านเกณฑ์ม าตรฐาน ร้อยละ 58.50 จานวน 47 สหกรณ์ โดย
สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน และชุมนุมสหกรณ์ ผ่านเกณฑ์ในระดับ 100
เปอร์เซ็นต์ ส่วนสหกรณ์การเกษตรผ่ านเกณฑ์ม าตรฐาน ร้อยละ 55.17 สหกรณ์นิคมผ่ านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 60 และสหกรณ์ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์ม าตรฐาน ร้อยละ 41.50 โดย สหกรณ์ประมงและ
สหกรณ์บริก ารไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 7 ภาคผนวก )
5.2 สหกรณ์ภาคประชาชน
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จังหวัดกระบี่มีประชากรทั้งหมดจานวน 380,697 คน 383 หมู่บ้าน 51 ตาบลและ 8 อาเภอ (ที่
ทาการปกครองจังหวัดกระบี่ ปี 2547) มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ตจานวน 206 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ
54 ของหมู่บ้านทั้งหมด มีสมาชิกรายบุคคลจานวน 27,125 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ของประชากร
ทั้งหมดในจังหวัดกระบี่ ถือว่ายังน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนประชากรและหมู่บ้านทั้งหมด มี
จานวนเงินสะสม 95,639,066 บาท และให้บ ริการสินเชื่อเงินกู้แก่สมาชิกจ านวน 55,356,168 บาทคิด
เป็นร้อยละ 58 ของของเงินสะสมทั้งหมดและมีการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ภายนอกเพื่อสภาพคล่องจาก
ธนาคารออมสินและองค์การบริหารส่วนตาบลเพียง 1,290,000 บาท ถือว่ากลุ่มออมทรัพย์ส่วนใหญ่
ยังเน้นการออมเงินเป็นหลัก กลุ่ม ออมทรัพย์มีม ากที่สุดในเขตอาเภอเขาพนม จานวน 39 กลุ่ม
สมาชิกจานวน 8,416 คน ในอาเภอปลายพระยามีน้อยที่สุด จ านวน 15 กลุ่มและมีสมาชิกรายบุคคล
น้อยที่สุดในอาเภอเมืองจานวน 1,753 คน (ตารางที่ 8 ภาคผนวก)
สานักงานพัฒนาชุม ชนจังหวัดกระบี่มีโครงการจัดตั้งและพัฒนายกระดับกลุ่ม ออมทรัพย์
เพื่อการผลิตเพิ่มขึ้ นร้อยละ 60 ของจ านวนหมู่บ้านในท้องที่อาเภอที่มีการจัดตั้งกลุ่ม ต่ากว่าร้อยละ 60
ของจานวนหมู่บ้านประกอบด้วย อาเภอคลองท่อม 22 หมู่บ้าน เหนือคลอง 14 หมู่บ้าน เมืองกระบี่
14 หมู่บ้าน อ่าวลึก 5 หมู่บ้านและปลายพระยา 3 หมู่บ้าน โดยมีแผนดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม
2548 ถึง เดือนกันยายน 2549 เพื่อสนองนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลและจังหวัด
กระบี่
ด้ว ยการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ให้เป็นแหล่งเงินทุนของชุม ชนและให้กลุ่มออมทรัพย์เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้ม แข็งตลอดไป
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2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจชุม ชนเป็นกลุ่มที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ใน
ปี 2548 มีกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนทั้งหมด 83 กลุ่ม สมาชิก 3,492 คน แยกเป็นดังนี้
2.1 ลานเทปาล์ม น้ามัน จานวน 7 กลุ่ม สมาชิกทั้งหมด 1,076 คน
2.2 ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยผสม จ านวน 12 กลุ่ม มีสมาชิก 667 คน
2.3 ประเภทอาหารเช่นแปรรูปอาหารทะเล เครื่องแกง แปรรูปผลผลิตการเกษตรและขนม
ต่างๆ จานวน 42 กลุ่ม สมาชิก 1,077 คน
2.4 ประเภทที่ไม่ใช่อาหารเช่น ผ้ าบาติก ผ้ ามัดย้อม ผ้ าปาเต๊ะ จักรสานไม้ไผ่ เตยปาหนัน
น้าดื่ม และร้านค้าชุมชน จ านวน 22 กลุ่ม สมาชิก 672 คน
อาเภอที่มีกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนมากที่สุดคืออาเภออ่าวลึก จานวน 14 กลุ่ม สมาชิก 1,051 คน
และอาเภอที่มีกลุ่ม น้อยที่สุดคือปลายพระยา มีจ านวน 8 กลุ่ม สมาชิก 230 คน (ตารางที่ 9 ภาคผนวก)
นอกจากนั้นยังมีกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน
และกลุ่มยุวเกษตกรนอกโรงเรียน สาหรับ กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนที่กล่าวมานี้ สานักงานเกษตรจังหวัด
กระบี่ได้เร่งดาเนินการให้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุม ชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 โดยสานักงานเกษตรจังหวัดท าหน้าที่และรับ ผิดชอบงานที่เ กี่ยวกับ งานของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุม ชนจังหวัด
เพื่อพัฒนางานวิสาหกิจชุม ชนไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป
3. กลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณ ฑ์ (OTOP)
กลุ่มหนึ่งตาบลหนึ่งผลิ ตภัณฑ์ที่เป็นของชุม ชนในจังหวัดกระบี่ที่ลงทะเบียนในปี 2547 มี
ทั้งหมด 168 กลุ่ม โดยแยกเป็นประเภท ดังนี้ (ตารางที่ 10 ภาคผนวก )
3.1 ประเภทอาหารเช่นเครื่องแกง ขนมกาละแมได้รางวัลระดับ 4 ดาว แปรรูป อาหารทะเล
แปรรูปผลผลิตการเกษตรและขนมต่างๆ มีทั้งหมด 72 กลุ่ม มีม ากที่สุดในอาเภอเหนือคลองจ านวน
20 กลุ่ม เกาะลันตา 12 กลุ่มและคลองท่อม 11 กลุ่ม ตามลาดับ
3.2 ประเภทเครื่องดื่มเช่นกาแฟกึ่งสาเร็จ รูป ได้รางวัลระดับ 5 ดาว ชา ไวน์ผ ลไม้ น้าผลไม้
น้าดื่ม รังนกและสารขาว มีทั้งหมด 15 กลุ่ม มีมากที่อ าเภอเหนือคลอง อ่าวลึกและคลองท่อม จานวน
อาเภอละ 3 กลุ่ม
3.3 ประเภทผ้า เครื่องแต่งกายเช่นผ้าบาติกเป็นผ้ าที่มีชื่อของจังหวัดกระบี่ได้รางวัล 5 ดาว ผ้ า
ปาเต๊ะได้รางวัล 4 ดาว เสื้อผ้าสาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์จ ากมุกและกระเป๋ามีทั้งหมดจานวน 37 กลุ่ม มีมาก
ที่อาเภอเมืองจานวน 10 กลุ่ม เกาะลันตา 6 กลุ่มและเหนือคลอง 5 กลุ่มตามลาดับ
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3.4 ประเภทเครื่องใช้ป ระดับตกแต่ง เช่น ผลิตภัณฑ์จ ากเตยปาหนันได้รางวัล 4 ดาว
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกประยุกต์ แกะสลักหนังตะลุง กะลามะพร้าว เฟอร์นิเจอร์ไม้ ตะกร้า ไม้กวาดดอก
อ้อ และดอกไม้ประดิษ ฐ์ มีกลุ่มทั้งหมด 20 กลุ่ม มีมากที่อ าเภอคลองท่อม 6 กลุ่ม อาเภอเมือง 4 กลุ่ม
และเขาพนม 4 กลุ่ม
3.5 ประเภทศิลปะประดิษฐ์ของที่ระลึก เช่น เรือหัวโทงจาลอง ได้รางวัล 4 ดาว ผลิตภัณฑ์
จากที่ระลึกจากเปลือกหอย ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน ดอกไม้ป ระดิษฐ์ กรอบรูปจากใยสับปะรด
และผลิตภัณฑ์จ ากกะลามะพร้าว มีทั้งหมด 19 กลุ่ม มีมากที่อาเภอเกาะลันตาจ านวน 7 กลุ่ม เมือง
กระบี่ 5 กลุ่ม และเหนือคลอง 4 กลุ่มตามลาดับ
3.6 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ยา เช่น แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน สบู่เหลว ครีมนวด
ผม พิมเสนน้า การบูรหอม น้ายาล้างจาน มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ที่อาเภอปลายพระยา 2 กลุ่ม เมือง เขา
พนมและลาทับ อาเภอละ 1 กลุ่ม
4. กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิ ดชอบของสหกรณ์จังหวัดกระบี่ มีทั้งหมด 31 กลุ่ม สมาชิก
จานวน 4,491 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
4.1 กลุ่มเกษตรกรท านา มีจานวน 13 กลุ่ม สมาชิก 1,971 คน มีกลุ่มมากในอาเภอคลองท่อม
4 กลุ่ม เหนือคลอง 3 กลุ่ม และปลายพระยา 2 กลุ่ม ตามลาดับ
4.2 กลุ่มเกษตรทาสวน เช่นสวนปาล์ม น้ามัน ยางพารา มีกลุ่มจานวนทั้งหมด 15 กลุ่ม
สมาชิก 2,393 คน มีกลุ่มมากในอาเภออ่าวลึก 4 กลุ่มและคลองท่อม 4 กลุ่มตามลาดับ
4.3 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เช่น วัว แพะ และสัตว์น้า มีทั้งหมด 3 กลุ่ม สมาชิก 127 คน ใน
อาเภอเมือง ลาทับและเหนือคลอง อาเภอละหนึ่งกลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรนอกจากท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์แล้ว กลุ่มยังให้บริการเงินกู้ จัดหาสินค้า
อุปกรณ์การเกษตรมาจ าหน่ายและการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อ ขาย (ตารางที่ 11 ภาคผนวก )
5.กลุ่มอาชีพ/สตรีสหกรณ์
กลุ่มอาชีพ ที่อยู่ในความรับผิ ดชอบของสหกรณ์จังหวัดกระบี่ มีทั้งหมด 20 กลุ่ม มีสมาชิก
รวม 639 คน โดยแยกเป็นประเภทหลักดังนี้ (ตารางที่ 12 ภาคผนวก)
5.1 ประเภทอาหารเช่นเครื่องแกง ขนมกาละแม แปรรูปอาหารทะเล แปรรูปผลผลิต
การเกษตรและขนมต่างๆ มีทั้งหมด 10 กลุ่ม มีสมาชิก 281 คน มีม ากที่สุดในอาเภอปลายพระยา
จานวน 3 กลุ่ม สมาชิก 98 คน
5.2 ประเภทเครื่องดื่มเช่นสุราแช่ไวน์ผลไม้ ไวน์ผลไม้ มีทั้งหมด 2 กลุ่ม สมาชิก 60 คน ที่
อาเภอเหนือคลอง และเขาพนม
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5.3 ประเภทผ้า เครื่องแต่งกายเช่นผ้าบาติกและผลิ ตภัณ์เสื้อผ้าบาติกมีทั้งหมด 4 กลุ่ม สมาชิก
168 คน ที่อาเภอปลายพระยา 2 กลุ่ม เมืองและเขาพนม
5.4 ประเภทศิลปะประดิษฐ์ของที่ระลึก เช่น ผลิตภัณฑ์จากที่ ระลึกจากเปลือกหอย และ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว มี 2 กลุ่มมีสมาชิก 47 คน ที่อาเภอเมืองกระบี่
5.5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ยา เช่น พิมเสนน้า การบูรหอม มีทั้งหมด 2 กลุ่ม
สมาชิก 85 คน ที่อาเภอปลายพระยาและคลองท่อม
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6. สถานการณ์เชื่อ มโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียนและภาคประชาชนก่อนการวิจัย
6.1 เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกระบี่ จากัด

1.
2.
3.
4.

เขาพนม
คีรีวง
เมืองกระบี่
ลาทับ

1.
2.
3.
4.

สหกรณ์นิคม
4 แห่ง
สหกรณ์ปศุสัตว์
4 แห่ง

สหกรณ์
การเกษตร
8 แห่ง

ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรกระบี่ จากัด
สมาชิก 50 สหกรณ์

สหกรณ์ชาวสวน
ปาล์มนามันราย
ย่อยกระบี่

สหกรณ์ชาวสวน
กาแฟ จังหวัดกระบี่
จากัด

1. คลองท่อม
2. เมืองกระบี่
3. ปลายพระยา
4. ลาทับ
5. เหนือคลอง
6. เขาพนม
7. เขาต่อ
8. เพื่อการตลาดลูกค้า
ธกส. กระบี่

สหกรณ์ประมง
1 แห่ง
1.

สหกรณ์กองทุน
สวนยาง 30 แห่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อ่าวลึก
คลองท่อมสอง
ปากน้า
ปลายพระยา

ชายฝั่งทะเลเมืองกระบี่

21. เขางาม
เขาขาว
11. แก้วสามัคคี
22. ห้วยใต้
คลองหิน
12. บางเหลียว
23. เขาค้อม
บ้านคลองปัญญา
13. น้าจานสามัคคี
บ้านช่องแบก
14. บ้านแหลมกรวด
กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์
ในจังหวัดกระบี่24. กระบี่น้อย
25. ตาบลหน้าเขา
บ้านบางบอน
15. บ้านห้วยคราม
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์
มน้ามันกระบี่ จ26.ากัดพรุเตียว
ปากน้า
16. บ้านคอนม่วง
27. พรุการพัฒนา
บ้านปากโสก
17. บ้านคลองหมอก
28. ยางสินปุน
เขาใหญ่สามัคคี
18. บ้านคลองยาง
29. หนองปง
หาดนพรัตน์ธารา
19. เขาทอ
30. อุดมพัฒนา
หนองกก
20. หนองยางทะเล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บางเหลียว
น้าจานสามัคคี
บ้านแหลมกรวด
บ้านห้วยคราม
บ้านคอนม่วง
บ้านคลองหมอก
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6.2 เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่
ความเป็นมาเครือข่าย
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่ จ ากัด จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 10 กุมภาพันธ์
2540 ทุนจดทะเบียน 60,000.- บาท ประกอบด้วยสมาชิก 6 สหกรณ์ ซึ่งเล็งเห็นว่าปัญหาในการ
จาหน่ายผลปาล์มสดของสมาชิกที่ได้ราคาตกต่า เนื่องจากโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม ดิบส่วนใหญ่ใน
จังหวัดกระบี่จะมีสวนปาล์มของตนเอง
ในช่ว งที่มีผลผลิตปาล์มมากโรงงานไม่สามารถรับซื้อ
ผลผลิตจากสหกรณ์และเกษตรกรได้ทั้งหมดหรือรับซื้อในราคาต่าท าให้เกษตรกรรวมตัวเพื่อกดดัน
ให้รัฐบาลเข้ ามาแก้ปั ญหาราคาปาล์มแทบทุกปี หรือสหกรณ์ต้องส่งไปจาหน่ายยังจังหวัดชุมพรและ
สุราษฎร์ธานี ซึ่งต้องเสียค่าใช่จ่ายในการขนส่งมากขึ้น ทางชุมนุมสหกรณ์จึงเสนอโครงการก่อสร้าง
โรงงานสกัดน้ามันปาล์มในเขตนิคมสหกรณ์อ่าวลึก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต่อกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ วงเงิน 270 ล้านบาท ตามแผนโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างเกษตร (ASPL) เมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2543 และคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเงินกู้เพื่อปรับ โครงสร้างภาคเกษตร เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2545 เพื่อดาเนินการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม ขนาดกาลังการผลิ ต 45 ตันทะลาย/
ชั่วโมง สิ้นสุดโครงการก่อสร้างวันที่ 11 มีนาคม 2547 ปลอดดอกเบี้ยเวลา 20 ปี การชาระคืนปีที่ 3 –
ปีที่ 11 ชาระคืนปีละ 15 ล้านบาท และปีที่ 12 – ปีที่ 20 ชาระคืนปีละ 18 ล้านบาท และได้เปิด
ดาเนินการรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ามัน จากสหกรณ์สมาชิกเมื่อเดือนมีนาคม 2547 เป็นต้นมา
การดาเนินงานของเครือข่ายในปัจจุบัน
ชุมนุมชาวสวนปาล์ม น้ามันกระบี่ จ ากัด มี พื้นที่ดาเนินการ ของโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
จานวน 104 ไร่ จัดซื้อเพิ่ม เติม อีก 79 ไร่ รวม 179 ไร่ ในเขตนิคมสหกรณ์อ่าวลึก อาเภออ่าวลึก มี
ระยะเวลาดาเนินการโครงการ 20 ปี (2543-2562) โดยก่อสร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม 2 ปี และเริ่ม
ผลิตน้ามันปาล์มดิบในปีที่ 3 ของโครงการ คือตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยรับ ซื้อผลปาล์ม สดจาก
เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจลานเทปาล์มน้ามันต่างๆของอาเภออ่าวลึก บริเ วณใกล้เ คียง และสหกรณ์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ฯ ในเขตจังหวัดกระบี่ และบริเวณใกล้เคียง ประกอบด้ว ยสมาชิก 16 แห่ง คือ
สหกรณ์กองทุนสวนยาง จานวน 3 แห่ง คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปง จ ากัด สหกรณ์กองทุน
สวนยางน้าจานสามัคคี จ ากัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองยาง จ ากัด สหกรณ์ชาวสวน
ปาล์มน้ามันรายย่อยกระบี่ จากัด สหกรณ์การเกษตร จานวน 7 แห่ง ประกอบด้ว ย สหกรณ์การเกษตร
ลาทั บ จ ากั ด สหกรณ์ การเกษตรปลายพระยา จ ากัด สหกรณ์ก ารเกษตรอ่า วลึก จ ากัด สหกรณ์
การเกษตรคลองท่อ ม จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเขาต่อ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรวังวิเ ศษ จ ากั ด
จังหวัดตรัง และสหกรณ์การเกษตรปาล์ม น้ามันวัฒนา จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธ านี สหกรณ์นิค ม
จานวน 5 แห่ง ประกอบด้ว ย สหกรณ์นิคมอ่าวลึก สหกรณ์นิคมปลายพระยา สหกรณ์นิคมปากน้า
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สหกรณ์นิคมคลองท่อม และสหกรณ์นิคมท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยปริมาณรับซื้อเป็นผลปาล์ม สดปี
ละ 250,800 ตั น และผลิตน้ามันปาล์ม ดิ บ CPO ได้ปีละ 42,636 ตั น กาหนดราคารับ ซื้อผลปาล์ม
ทะลายสด ตามมาตรฐานตลาด ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณ ฑ์ของชุม นุม สหกรณ์ฯ จากราคารับ ซื้อผล
ปาล์มน้ามันทั้งทะลาย น้าหนักมากกว่า 15 กิโลกรัม ขึ้นไปของชุม นุม สหกรณ์ชาวสวนปาล์ม น้ามัน
กระบี่ จากัดเปรียบเทียบในเดือนกรกฎาคม 2549 พบว่า บริษัท ยูนิว าณิชน้ามันปาล์ม จ ากัด จังหวัด
กระบี่ ราคารับ ซื้อเฉลี่ย 2.543 บาทต่อกิโลกรัม บริษัท แสงศรีน้ามันปาล์ม จ ากัด อาเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคารับซื้อเฉลี่ย 2.514 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเท่ากับ บริษัท ชุม พรอุตสาหกรรม
น้ามันปาล์ม จากัด(มหาชน) จังหวัดชุม พร และชุม นุม สหกรณ์ชาวสวนปาล์ม น้ามันกระบี่ ราคารับ
ซื้อเฉลี่ย 2.607 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจ การเกษตร : 2549) และชาระเงินค่าสินค้ า
ภายใน 7 วัน
การดาเนินกิจกรรมสหกรณ์
- อุตสาหกรรมแปรรูปน้ามัน/ไขมัน
- สินทรัพย์ 182 ล้านบาท
- ลานเท (1) 1,500 ตัน
- โรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ 45/90 ตันทะลาย/ชั่วโมง
- บริการเงินฝากและเงินให้สมาชิกกู้
- การรวบรวมผลผลิต
จุดแข็ง
- มีเงินสนับสนุนการสร้าง จ านวน 270 ล้าน
- ผู้รวบรวมผลผลิตเพื่อแปรรูป จ านวน 25 ล้าน
- โครงการ ASPL (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเครือข่าย
ชุม นุม สหกรณ์ชาวสวนปาล์ ม น้ามันกระบี่ จ ากัด มีวั ตถุป ระสงค์เ พื่อสร้างตลาดรองรั บ
ผลผลิตปาล์ม น้ามันให้กับ เกษตรกรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ของ ผลผลิตน้ามันที่จ ะท าให้เ กษตรกรมี
รายได้มั่นคงจากการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน้ามันและพยุงราคาปาล์ม น้ามัน ให้สูงขึ้น อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานในระบบสหกรณ์ให้มีความมั่นคงอย่างถาวรและเป็นที่พึ่ง
ของเกษตรกร และเพื่อสนับสนุนโครงการต่อเนื่องดาเนินการก่อสร้างโรงงานไบโอแก๊ส เพื่อใช้น้า
เสียจากโรงงานผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า สนับ สนุนพลังงานทดแทน โครงการไบโอดีเ ซล โครงการ
จาหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ามันพันธุ์ดี โครงการจ าหน่ายสินค้าอุป โภค-บริโภค โครงการ
ไฟเบอร์ และโครงการพัฒนาเครื่องระเบิดเยื่อไม้จากต้นปาล์ม น้ามัน ร่ว มกับ สกว. และ ภาคเอกชน
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โดยมีเป้าหมายเพื่อ มุ่ง เน้นหาก าไรสูง สุด เพื่อ สหกรณ์ ส มาชิก ไม่ส ะสมทุนและก าไร ให้ส หกรณ์
สมาชิกเกิดความมั่งคั่งและมั่นคง จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีตามหุ้น และปันผลตามส่ว นธุร กิจ ให้กับ
สหกรณ์สมาชิกและเกษตรกรอย่างเป็นธรรม

อ่าวลึก
สหกรณ์ชาวสวน
ปาล์มน้ามันราย
ย่อยกระบี่ จากัด
1 แห่ง

ปลายพระยา

สหกรณ์นิคม
5 แห่ง

ปากน้ า
คลองท่อม
ท่าแซะ

ชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนปาล์ม
น้ามันกระบี่ จากัด
สมาชิก 16 แห่ง
สหกรณ์
การเกษตร
7 แห่ง

สหกรณ์กองทุน
สวนยาง จากัด
3 แห่ง
น้าจานสามัคคี

หนองปง

ปลายพระยา
อ่าวลึก
คลองท่อม
ลาทับ
เขาต่อ

วังวิเศษ
ปาล์มน้ามั นวัฒนา จากัด

บ้านคลองยาง

6.3 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จากัด อาเภอปลายพระยา
ประวัติความเป็นมา
ด้วยมติกรรมการจาแนกประเภทที่ดิน ได้จาแนกที่ดินของรัฐ ที่ ร.1 และ ร.2 ในท้องที่อาเภอ
อ่าวลึก อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เป็ นที่ดินจัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม และมอบให้กรม
สหกรณ์ที่ดิน (ปัจจุบันคือกรมส่งเสริมสหกรณ์) รับ ที่ดินดังกล่าวนี้ไปดาเนินการจัดสรรในรูป ของ
นิคมสหกรณ์ ต่อมาอาเภออ่าวลึก ได้มีประกาศสงวนที่ดินทั้งสองแปลงนี้ เพื่อจัดตั้งนิคมสหกรณ์อ่าว
ลึก ตามประกาศ ฉบับที่ 31 กรกฎาคม 2512 และประประกาศฉบับ ที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2514
รวมพื้นที่ประมาณ 242,500 ไร่ กรมสหกรณ์ที่ดิน (เดิม) จึงได้ตั้งหน่วยสหกรณ์นิคมอ่าวลึก (ปัจ จุบัน
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คือ นิคมสหกรณ์อ่าวลึก จ ากัด ส านักงานเลขที่ 62 หมู่ที่ 3 ตาบลคีรีว ง อาเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่ ท้องที่ดาเนินงานได้แก่ ตาบลปลายพระยา, ตาบลเขาเขน, ตาบลคีรีว ง อาเภอปลายพระยา,
ตาบลคลองยา, ตาบลอ่าวลึกเหนือ, อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่) เพื่อดาเนินการจนได้มีป ระกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2515 ประกาศในพระราชกิจ จานุเ บกษา ฉบับ พิเ ศษ หน้า 1
เล่ม ที่ 89 ตอนที่ 39 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2515 เพื่อจัดตั้ง นิคมสหกรณ์อ่าวลึก ซึ่งมี ผ ลใช้บังคั บ
เช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครอง
ชีพ พ.ศ.2511
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนิคมสหกรณ์อ่าวลึก จึงได้จัดสรรที่ดินดังกล่าวให้แก่ราษฎร และ
ได้แนะนาให้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์นิคม แต่เ นื่องจากพื้นที่ในเขตนิคม
สหกรณ์อ่าวลึก มีพื้นที่จานวนมากและมีอาณาเขตกว้างไกล ราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดิ น จึงได้รวมตัว
กันจัดตั้งสหกรณ์นิคม จานวน 3 สหกรณ์ คือ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ ากัด สหกรณ์นิคมปากน้า จ ากัด
และสหกรณ์ นิ ค มปลายพระยา จ ากั ด สหกรณ์ นิ ค มอ่ า วลึ ก จ ากั ด ได้ รั บ จดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 จากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2518 และได้เ ริ่ม
ดาเนินงานตั้งแต่ วัน ที่ 12 กั นยายน 2518 เป็นต้ นมา ซึ่งขณะนั้น มีส มาชิก จ านวน 310 คนโดย
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ คือ เพื่อส่งเสริมให้ส มาชิกช่ว ยเหลือตนเอง และช่ว ยเหลือ
ซึ่งกันและกัน โดยใช้หลักคุณธรรม พื้นฐานของมนุษ ย์และจริยธรรมอันดีงามเพื่อให้เ กิดประโยชน์
แก่ส มาชิกและส่ว นรวมทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม จนสามารถอยู่ดีกินดี และเพิ่ม ให้บ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว สหกรณ์จึงได้ดาเนินการเพื่อบริการแก่ส มาชิก ดังนี้ คือ การดาเนินธุรกิจ การ
ซื้อ ธุรกิจการขาย ธุรกิจสินเชื่อ การรับฝากเงิน การส่งเสริม อาชีพ การส่งเสริ ม สวัส ดิการและสังคม
อื่น ๆ เป็นต้น
การดาเนินการในช่วงแรก สมาชิกจะได้รับการส่งเสริมให้ปลูกปาล์ม น้ามัน ครอบครัว ละไม่
เกิน 25ไร่ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ใช้วงเงินกู้ครอบครัวละไม่เกิน 120,000 บาทโดยสมาชิกจะกู้เ งินจาก ธกส. โดยตรง ส่ว น
ในราย ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ การช่ว ยเหลือจากสหกรณ์ในรูป ของเงินกู้ระยะสั้นและ
ระยะปานกลาง การดาเนินงานของสหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้าตามลาดับ จนสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้สูงและแน่นอน มีความเป็น อยู่ดีกว่าราษฎรทั่ว ไปที่ไม่ได้เ ป็นสมาชิก
ขณะนี้ มีส มาชิก 3,174 คน ทุนดาเนินงาน จ านวน 28,280,838.73 บาท และสหกรณ์ได้รับ รางวัล
สหกรณ์ดีเด่น ประเภทสหกรณ์นิคมระดับชาติ โดยได้รับพระราชทานโล่รางวัล เนื่องในพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปี 2535
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ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุป ระสงค์ของสหกรณ์
สหกรณ์ดาเนินงานตามแผนงานตามที่ ประชุมใหญ่เป็นผู้กาหนดดังนี้
1. การรับสมาชิก สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จากัด มีส มาชิกเมื่อเริ่ม จดทะเบียนสหกรณ์ จ านวน
310 คน และ สหกรณ์ได้พัฒนาเรื่อยมา แลได้รับ สมาชิกเพิ่ม ขึ้นโดยมีเ ป้าหมายให้ราษฎรที่อยู่ใน
ท้องที่ดาเนินงานของ สหกรณ์ทุกครอบครัว เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้เ พื่อผลประโยชน์ของ
สมาชิกในหลาย ๆ ด้าน และการพัฒนาของสหกรณ์ที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต
2. การระดมทุน ประกอบด้ว ย ทุนเรือนหุ้น และการรับ ฝากเงินจากสมาชิก สหกรณ์ มี
นโยบายที่จะให้สมาชิกมีความอดออม จึงมีการรับเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งสมาชิกได้ให้ความร่ว มมือ
กับสหกรณ์ เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่จะฝากเงินกับสหกรณ์ม ากกว่าธนาคาร
3. ธุรกิจ สหกรณ์ สหกรณ์ได้จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายตามความต้องการสมาชิก คือ วัส ดุ
การเกษตร ซึ่งสหกรณ์ ได้บ ริการสินค้าการเกษตรทุกชนิดตามความต้องการของสมาชิก ปัจ จุบัน
ได้รับ ความนิย มจากสมาชิก อย่างดียิ่ง เนื่องจากสหกรณ์จ าหน่ ายในราคาต่ากว่าท้องตลาด การ
รวบรวมผลผลิตปาล์มน้ามันของสมาชิกไปจาหน่ายยังโรงงานโดยวิธีซื้อขาด ในราคาเท่ากับ ราคาที่
สหกรณ์ รั บ ซื้ อ ซึ่ ง สหกรณ์ จ ะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษั ท และการให้ บ ริ ก ารด้ า นเงิ น กู้
คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาเห็นความจาเป็นและความเดือดร้อนของสมาชิก และพิจ ารณา
ความเหมาะสมในอัตราดอกเบี้ยต่าที่สุดที่สามารถจะท าได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
สมาชิก ซึ่งปัจจุบันดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์อยู่ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี และให้เงินกู้ระยะสั้นเพื่อให้
สมาชิกซื้อวัสดุการเกษตร ในวงเงินไม่เกิน 90,000 บาทต่อปี พร้อมทั้งให้เ งินกู้เ พื่อการศึกษาแก่บุตร
สมาชิก
4. การส่งเสริมกิจการเพื่อเสริมรายได้ให้ครอบครัวสมาชิก โครงการเยาวชนสหกรณ์เพื่อ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพท าผ้ าบาติก โครงการท าปุ๋ยหมัก และโครงการเพาะเห็ดฟางจากทะลาย
ปาล์ม
ธุรกิจ
- สินเชื่อ ปี 46
941,643
บาท
- จัดสินค้ามาจ าหน่าย
29,223,133
บาท
- รวบรวมผลผลิต
28,281,298
บาท
- สินทรัพย์
64,000,000
บาท
งานโครงการ
- โรงงานขนาดเล็ก สกัดน้ามันปาล์มขนาดเล็ก 2 ตันทะลาย/ชั่ว โมง ตามพระราชดาริ
- งบสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จของสหกรณ์ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ ากัด สามารถดาเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จ ความศรัท ธา ความรัก ความร่ว มมือร่ว มแรง จากทุกฝ่ ายที่เ กี่ ยวข้อง
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่คอยดูและแนะนา คณะกรรมการดาเนินการได้ป ฏิบัติหน้าที่ด้ว ย
ความเอาใจใส่ และเสียสละเวลาของตนเองเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ และสมาชิก พร้อมทั้งได้รับ
ความร่ว มมื อด้ ว ยดีจ ากกลุ่ ม สมาชิ ก ประธานกลุ่ ม เลขานุ ก ารกลุ่ ม ฝ่ า ยจัด การมี ค วามตั้ ง ใจ
ขยันหมั่นเพียรในการทางาน รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ ยึดระเบียบความถูกต้องฝ่ ายส่งเสริม
สหกรณ์ให้ความแนะนา ดูแลอย่างใกล้ชิด ทุกฝ่ายมีความเข้าใจ มีความรับ ผิ ดชอบในการดาเนินการ
ตามแนวทางที่ถูกต้อง การดาเนินงานมีผ ลส าเร็จ จนได้รับ โล่ป ระกาศเกียรติคุณ เป็นสหกรณ์ดีเ ด่ น
ระดับภาคใต้ ประจาปี 2541 และปี 2544 และสหกรณ์ดีเ ด่นประจ าปี 2535 และจากการที่ได้รับ การ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริม ให้คาแนะนาแก่สหกรณ์เป็นอย่างยิ่งจากผู้อานวยการนิคมสหกรณ์อ่าวลึก
สานักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สานักงานตรวจบัญชีส หกรณ์กระบี่ และอีกหลายหน่ว ยงาน จนท า
ให้สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จากัด เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป (สนง.สหกรณ์จังหวัดกระบี่ : 2548)
เครือข่ายสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ ากัด
กลุ่มสตรีบ้าน
ซอย 3 ร่วมใจ
- ขนมอบเต้าส้ อ
กลุ่มสตรีสหกรณ์
บ้านปากหยา
- เพาะเห็ดฟาง
สหกรณ์นิคม
อ่าวลึก จ ากัด
สาขาคลองยา
กลุ่มสตรี
บ้านควนเศียร
- บาติก, พิม เสนน้า
- ดอกไม้, การบูร

สหกรณ์
บ้านควนเศียร
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6.4 เครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยาง โดยการสนับสนุนจาก ส านักงานกองทุนสงเคราะห์ก าร
ทาสวนยางกระบี่
ประวัติความเป็นมา สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ได้ให้ความช่ว ยเหลือชาวสวน
ยาง มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504โดยมี ภาระกิจเริ่มแรก ได้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพันธุ์ยางเก่า ให้เ ป็น
ยางพันธุ์ดี ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าเดิม ปรากฎว่า ทาให้ประเทศไทยมีเนื้อที่ส วนยาง กว่า 12 ล้านไร่
เป็นผลให้ผลผลิตยางพาราของไทย มากเป็นอันดับ หนึ่งของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา มี
เกษตรกรชาวสวนยางกว่า 6 ล้านคน ผลผลิต 90% ส่งออก ส่วนที่เหลือใช้ในประเทศ ซึ่งเป็นอัตราที่
น้อยมาก สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2535 - 2536 ได้เ กิดภาวะราคายางตกต่าอย่างยิ่ ง ราคายางแผ่ นดิบ
ลดลงอย่างน่าตกใจ เหลือราคาเพียง 12 - 13 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่มีการวิเ คราะห์ด้านต้นทุนการ
ผลิตยางแผ่นดิบ ในเวลานั้น 17 บาท/กิโลกรัม ด้ว ยเหตุนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องยางในระยะยาว โดย
ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 4/2536 เมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2536 มีม ติ
ให้สานักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ดาเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตยางแผ่ นผึ่ งแห้ง /
รมควัน ในปี 2537 จ านวน 300 โรง ต่อ มาคณะรัฐ มนตรี มีม ติ เ มื่ อวั นที่ 14 มิถุ นายน 2537 ให้
ดาเนินงานก่อ สร้างโรงงานผลิตยางแผ่ นผึ่ งแห้ง / รมควันในปี 2538 จ านวน 400 โรง โดยที่รัฐให้
การสนับสนุนงบลงทุน เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารโรงอบ/รมยาง และจัดหาวัส ดุอุป กรณ์ที่จ าเป็นใน
การผลิต ส่วนเกษตรกรชาวสวนยาง จะต้องขอจดทะเบี ยนเป็นนิติบุคคล ในรูป “ สหกรณ์ ก องทุน
สวนยาง จากัด ” จากหนังสือคาชี้แจงโครงการพัฒนาการผลิตยางแผ่ น ผึ่ งแห้ง/รมควัน พ.ศ. 2537 2540 ซึ่งจัดท าโดยส่ว นพัฒนาการตลาด และโรงรมฝ่ ายพัฒนาสวนสงเคราะห์ ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง ได้กาหนดแนวทางของการพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยาง คือการจัดตั้ง
สหกรณ์กองทุนสวนยาง จากสหกรณ์เ ดี่ ยว ๆ ให้โตขึ้นเป็นสหกรณ์กองทุ นสวนยางระดั บ อาเภอ
ระดับจังหวัด และระดับประเทศในที่สุด ซึ่งสามารถ ดาเนินการธุรกิจ ยางพารา ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น
ตั้งแต่การผลิต จนถึ งการแปรรูป ผลิตภัณ ฑ์ยางออกจ าหน่าย เมื่ อเกิดกิจ กรรมดังกล่ าวนี้แล้ว ก็
หมายถึงความสาเร็จของโครงการอย่างสมบูรณ์ เกิดประโยชน์ร่ว มกันทั้งภาคสหกรณ์ กองทุนสวน
ยาง ภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ และจากแผนวิส าหกิจ ฉบับ ที่ 3 (พ.ศ. 2540 - 2544) ของ ส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง มีวัตถุป ระสงค์หลักข้อหนึ่ง คือการพัฒนาบทบาทขององค์กร
เกษตรกร ที่เกี่ยวข้องกับกิจการยางพาราให้เข้มแข็ง
จากแนวทางพัฒนาสหกรณ์กองทุ นสวนยางดังกล่าวข้างต้น ส านั กงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยางจึงมีภารกิจ ในการสนับสนุนชุม นุม สหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (ชสยท.)
ด้านบุคลากร ในการผลิต การแปรรูป ผลผลิตยางที่เกิดจากสหกรณ์กองทุนสวนยางที่เ ป็นสมาชิก ใน
ระยะเริ่มแรกของการดาเนินธุรกิจของ ชสยท. รวมทั้งงบประมาณในบางโครงการด้ว ย เพื่อเป็นพลัง
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ขับ เคลื่อนให้ ชสยท. บรรลุ วัตถุป ระสงค์เ พื่อ ส่งเสริม ให้ ส หกรณ์ สมาชิกด าเนิน ธุรกิจ ร่ว มกั น
ช่ว ยเหลือซึ่งกั นและกั น และช่ว ยเหลือส่ว นรวม เพื่อให้เ กิดประโยชน์แ ก่ส หกรณ์ส มาชิ ก และ
ส่ว นรวมทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม จนสามารถอยู่ดีกิน ดี มีสันติสุข ขณะนี้ ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง ได้ร่วมจัดตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยาง ไปแล้ว จ านวน 695 สหกรณ์ โดย
ได้จัดสร้างโรงอบ/รมยาง ขนาดกาลังผลิต 2 ตัน/วัน เพื่อให้สหกรณ์ได้รวบรวมน้ายางสดจากสมาชิก
ซึ่งโดยเฉลี่ย มีประมาณ 100 คน/สหกรณ์ มาผลิตเป็นยางแผ่ นดิบ ยางแผ่ นรมควัน ไว้จ าหน่ายให้กับ
ผู้ใช้ยางต่อไป
ผลการดาเนินงาน ของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ในจังหวัดกระบี่ มีทั้งหมด 39 แห่ง จ านวน
สมาชิก 3,950 คน ทุนการดาเนินงานทั้งหมด ประมาณ 360 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินรับ ฝาก 862,086
บาท เงินให้สมาชิกกู้ 763,902 บาท บริการจัดหาสินค้า/อุปกรณ์มาจ าหน่ายให้กับ สมาชิก ประมาณ 8
ล้านบาท การรวบรวมผลผลิต และการแปรรูป ผลผลิต ประมาณ 180 ล้านบาท และ 170 ล้านบาท
ตามลาดับ (สนง. สหกรณ์จังหวัดกระบี่ : 2548)

สมาชิก สกย
สมาชิก สกย

ตลาดยาง สกย จ.กระบี่
ชมรมสหกรณ์ สกย กระบี่
ณ สกย อาเภอคลองท่อม

บริษัทหาดสินลาเท็กซ์ จากัด

ขาย

บริษัทชินาผังพาณิชย์ จากัด
บริษัทบริดสโตน จากัด

สมาชิก สกย

6.5 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดกระบี่
ประวัติความเป็นมา จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และ ฉบับที่ 9
เป็นต้นมา การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศ น์ การพัฒนาใหม่ โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน ที่ มี
บทบาทส าคัญในการขับ เคลื่ อนกระบวนการพัฒ นา และเป็นผู้ ได้รั บ ประโยชน์ หรือ ผลกระทบ
โดยตรงจากการพัฒนา ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อ ให้เ กิดการพัฒนาแบบองค์รวม ที่
สามารถเชื่อมโยงถึงกันในทุกๆด้าน ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
คนให้มีความสามารถ ต่อการเสริมสร้างความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มี การเสริม สร้างจิตส านึก
ความเป็นชุมชนและท้องถิ่ น โดยชุม ชนเป็นผู้ กาหนดอนาคตของชุม ชน ด้ว ยคุณ ค่าภูมิปัญญาของ
ตนเอง การเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในชุม ชน เสริม สร้างการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้
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ร่ว มกันระหว่างชุม ชน ราชการ เอกชน และประชาคม รวมถึงการกระจายอานาจให้ท้องถิ่นเพื่ อ
พัฒนาระบบประชาธิป ไตยขั้ นพื้นฐานสู่ชุม ชน ที่จ ะนาไปสู่จุดหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน จาก
แนวคิดดังกล่าว รัฐบาล จึงได้กาหนดเป็นยุท ธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความยากจนของชาติ ด้ว ย
วิธีการจั ดตั้งกองทุนหมู่บ้า น ขึ้น โดยผ่ านกลไกของภาครัฐ และกลไกชุม ชน เพื่อ ก่อ ให้เ กิดการ
ประสานความร่วมมือ ด้านการบริหารจัดการ ที่อยู่บนพื้นฐานความต้องการ และการใช้ท รัพยากรที่มี
อยู่ของชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุม ชนเมือง ส าหรับ การลงทุน
เพื่อประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจ าเป็นเร่งด่ว น การสร้าง
กองทุนสวัสดิการที่ดีแก่ชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุม ชนมีขีดความสามารถในการจัดระบบการ
บริหารจัดการเงินทุน เกิดกระบวนการพึ่งพาตนเองในด้านการเรียนรู้ การสร้างพัฒนาความคิด เพื่อ
แก้ปัญหาของชุมชน รวมทั้งกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง
แนวทางในการดาเนินงาน ของกองทุนหมู่บ้านแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
1. ระยะการจัดตั้งกองทุน เป็นขั้นตอนเตรียมการ การแปรนโยบายสู่การปฏิบัติ การ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสานึกของชุมชน การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานตามระเบียบ ตลอดจน
การส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของชุมชน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน เน้นถึงการก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
การสร้างองค์ความรู้ให้กับคณะกรรมการกองทุน และสมาชิก เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการกองทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน และเกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของกองทุนที่ส ามารถเชื่อม
ถึงกัน
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ผลการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการรับผิดชอบของสานักงานพัฒนาชุม ชนจังหวัดกระบี่มี
ทั้งหมด 396 กองทุน มีสมาชิกกองทุนจ านวน 54,554 ราย เงินกองทุน 396,000,000 บาท
คณะกรรมการกองทุน 5,121 ราย ให้สินเชื่อไปจ านวน 39,850 ราย เป็นเงิน 599,267,880 บาท มีการ
ค้างชาระคืนเงินกู้ 1,731 ราย เป็นเงิน 21,840,840 บาท มีการเพิ่มทุนกองทุนและสัจจะออมทรัพย์
396 กองทุน เป็นเงิน 72,867,034 บาท มีสมาชิกได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ จานวน 623 ราย
เป็นเงิน 6,866,086 บาท (ตารางที่ 13 ภาคผนวก )

คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด

คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอาเภอ

กทบ

กทบ

กทบ

กทบ

กทบ

กทบ

กทบ

กทบ
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6.6 เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งตาบลเขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่
ความเป็นมาของเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ตาบลเขาคราม
เริ่มจากที่ในแต่ละหมู่บ้านจะจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของแต่ละหมู่ และมีกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทาสวน กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ไทยอาสาป้องกันชาติ กองทุนเพื่อความมั่นคง กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
ป่าชายเลนและประมงชายฝั่ ง เป็นต้น ซึ่งได้แต่ละกลุ่มดาเนินกิจกรรมอยู่ก่อนตามที่หน่วยงานผู้
จัดตั้งมอบหมาย (ชาวบ้านเรียกถูกจับปั้นขึ้นมา) ซึ่งการท างานมีลักษณะต่างคนต่างคิดต่างท า มี
ความสาเร็จบ้าง ที่ล้มเหลวก็มาก ในขณะนั้นได้มีแนวคิดอยู่ 2 แนวคือ คนรุ่นใหม่ของชุม ชนที่มี
ความตื่นตัวเรื่องการเรียนรู้ เป็นกลุ่มที่ผ่ านการศึกษาสมัยใหม่ อีกส่วนคือ เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดกระบี่ ที่พบว่าเกษตรกรในตาบลเขาครามที่กู้เงิน ธกส.
จานวน 120 ล้านบาท แต่เป็นหนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้สูงถึง 99 ล้านบาท และ ธกส. ได้สารวจ
พื้นทีๆ่ เหมาะสมและมีความพร้อม เพื่อหากระบวนการใหม่ที่จะพัฒนาชุมชน ซึ่งได้ตาบลเขาคราม
เป็นพื้นที่นาร่อง โดยร่วมกับมูลนิธิหมู่บ้านเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนให้มีแผนของชุม ชน
เพื่อให้ชุม ชนได้มีโอกาสพัฒนาทางด้านอาชีพและสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ที่
จะช่วยแก้ปั ญหาของชุม ชนได้ ต่อมาเมื่อมีการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ขึ้น ทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาครามได้มีการรวบรวมแนวคิดของกลุ่ม/องค์กรชุม ชนในตาบลเขาครามโดยร่วมกับ
ธกส. ได้ร่วมกับวิเคราะห์ชุม ชนเพื่อจัดท าแผนของชุม ชนที่จะให้ชุม ชนรู้สึกถึงการสร้างสานึกต่อ
ชุมชน สร้างคุณค่าและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ตลอดจนเกิดการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อให้ชุม ชนเข้ม แข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เมื่อ ธกส. ได้ร่วมกับองค์กรชุมชน ได้สารวจ
สภาพพื้นที่ของตาบลเขาครามแล้ว จึงกาหนดเป็นแผนของชุม ชน โดยมีกระบวนการจัดทาแผนของ
ชุมชน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประสานคนประสานแกน คือให้คนมีความรู้สึกถึงการแก้ปัญหาของชุม ชน
ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน ให้ชุม ชนสามารถพึ่งตนเองได้
ขั้นตอนที่ 2 การจัดเวทีทาความเข้าใจในวงกว้างมากขึ้น (การกระตุกวิธีคิด)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการเตรียมเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติการเก็บข้อมู ลซึ่งในการเก็บ ข้อมูลครั้งแรกได้ข้อมูลที่ตรงกับ
ข้อเท็จจริงประมาณ ร้อยละ 60 เนื่องจากชาวบ้านเบื่อหน่ายที่ต้องตอบ เพราะมีการเก็บทุกปี และ
เข้าใจว่าจะเป็นฐานข้อมูลเพื่อเก็บภาษีเข้า อบต. และข้อมูลที่เก็บไปแล้วก็ไม่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตและครอบครัว
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการสรุปข้อมูลเพื่อ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้รับของชุม ชน
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ขั้นตอนที่ 6 การสรุปข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของชุม ชน
ขั้นตอนที่ 7 ท าการยกร่างแผนแม่บทจากความจริงของชุมชน
ขั้นตอนที่ 8 การเรียนรู้แผนชุม ชนนาเสนอแผนงาน โครงการกิจกรรม วิเคราะห์สรุปเป็น
แผนแม่บทชุม ชนและเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นเพื่อนามาประยุกต์ใช้กับ ชุมชน
ขั้นตอนที่ 9 การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนสาคัญของแผน โดยการบริหาร
จัดการเรื่องเงินทุนของชุม ชนเป็นอันดับแรก อันนาไปสู่การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 6 หมู่บ้าน และมี
กลุ่มออมทรัพย์ระดับตาบลที่ทาหน้าที่จัดการระหว่างกลุ่มออมทรัพย์แต่ละหมู่บ้าน
ซึ่งต่อมา
กลายเป็นธนาคารชุม ชนตาบลเขาคราม
เมื่อชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนแล้ว ก็เริ่มบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากร ศักยภาพของคน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนาไปสู่การจัดตั้งกลุ่ม การพัฒนากลุ่ม ขึ้นมาหลากหลาย ตามลาดับความส าคัญ
และจากต้นทุนที่มีอยู่จริงของชุม ชน
การดาเนินงานของเครือข่ายปัจจุบัน
การดาเนินงานของเครือข่ายตาบลเขาครามในปัจจุบันนั้น มีองค์การบริหารส่วนตาบลเขา
ครามเป็นแม่ข่าย ที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการจัดการองค์กร ด้านงบประมาณบางส่วน การให้
คาปรึกษาแก่กลุ่มต่างๆในแต่ละเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 เครือข่ายย่อย คือ
1. เครือข่ายที่เกี่ยวกับระบบการผลิต ได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ย่อย คือ ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
(ร้านค้าชุมชน) ที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จ ากกลุ่ม ต่างๆของตาบลเขาครามและสินค้าที่จาเป็นต่อสมาชิก
ในชุม ชน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจักสาน และกลุ่มเกษตรกร ได้แก่กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มท าสวน
สมุนไพร ลุ่มเกษตรกรทานาท าไร่
2. เครือข่ายที่เกี่ยวกับระบบจัดการผลิ ต ได้แก่ โรงงานแปรรูปยางพารา กลุ่ มที่ทาการประมง
และแปรรูปเป็นน้าปลา วิสาหกิจลานเทปาล์มน้ามัน
3. เครือข่ายเกี่ยวกับระบบของใช้ ซึ่งมีกลุ่มที่ท าการผลิ ตน้ายาล้างจาน โรงงานปุ๋ย โรงงาน
อาหาร เป็นต้น
4. เครือข่ายเกี่ยวกับระบบเงินทุน ประกอบด้ว ยกลุ่มออมทรัพย์ระดับ หมู่บ้าน จานวน 6
หมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ระดับตาบล(ธนาคารชุม ชน) และระบบสวัสดิการของชุม ชน
5. เครือข่ายเกี่ยวกับระบบอาหาร ประกอบด้วยโรงงานน้าดื่ม/น้าแข็ง โรงงานท าขนม กลุ่ม
ปลูกพืชผั ก และกลุ่มผลิ ตเครื่องแกง เป็นต้น
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วัตถุประสงค์/เป้าหมายของเครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน โดยการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถของชุม ชน ที่จะทาให้ชุม ชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง ตลอดจนเกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของเครือข่ายตาบลเขาคราม
1. สถานที่ตั้งของชุม ชน ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมบรูณ์ อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ ทะเล
ดินมีสภาพดี การแลกเปลี่ยน/เชื่อมความสัม พันธ์ระหว่างเกลอเขา-เกลอเล
2. สายสัมพันธ์เชิงเครือญาติและความหลากหลายของวัฒนธรรม (จีน -พุทธ-มุสลิม) จากการ
เป็นชุมชนเก่าแก สืบเชื้อสายมาจากตระกูลใหญ่ไม่กี่ตระกูล ทาให้มีความสมานฉันท์ ไม่มีความ
ขัดแย้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา
3. แกนนาของชุม ชน โดยเฉพาะในระดับองค์การบริหารส่วนตาบลที่สามารถทาให้แผนงาน
งบประมาณของ อบต. เชื่อมโยงเข้ากับ แผนของชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับ ความต้องการของชุม ชน
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เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ต าบลเขาคราม
กลุ่มเลี้ยงแพะ
กลุ่มจักสาน

กลุ่มเกษตรกรทานาทาไร่
สวนสมุนไพร

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ า
ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ต.เขาคราม

โรงงานน้ าดื่ม -น้าแข็ง

ระบบการผลิต

โรงงานท าขนม
ระบบอาหาร

การปลู กพืชผัก

โรงงานแปรรูปยางพารา
การผลิตเครื่องแกง
ระบบจัด
การผลิต

อบต.เขาคราม
น้ายาล้างจาน

โรงงานน้ าปลา
การประมงขนาดเล็ ก

ลานตากปาล์ม

ระบบของใช้

ปาล์มน้ามั น

โรงงานอาหาร
โรงงานปุ๋ย

ระบบทุน

กลุ่มออมทรัพย์ร ะดับหมู่บ้าน
กลุ่มออมทรัพย์ร ะดับตาบลเขาคราม (ธนาคารชุมชน)

ระบบสวัสดิการชุมชน
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บทที่ 2
บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพื้นที่จังหวัดกระบี่
2.1 แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล
ข้อมูลคนจนจดทะเบียนทั้งจังหวัด แบ่งเป็นรายอาเภอและแยกตามประเภทของปัญหา (สย.
1-8) ได้จากศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ของแต่ละ อาเภอ จ านวน 8 อาเภอ ข้อมูลคนจนจด
ทะเบียน ที่เป็นสมาชิกองค์กรประชาชน ได้จาก การสอบถามข้อมูล กลุ่มเป้าหมายที่เ ข้าร่ว มโครงการ
และข้อมูลคนจนจดทะเบียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้จาก สานักงานตรวจบัญชีส หกรณ์ จังหวัดกระบี่
รวบรวม ณ. กรกฎาคม 2549 จานวน 24 สหกรณ์ คือ
1. สหกรณ์กองทุนสวยยางบ้านควนม่วง จากัด
จานวน 4 คน
2. สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จากัด
จานวน 23 คน
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร15 พัน 1 จากัด
จานวน 2 คน
4. สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จากัด
จานวน 61 คน
5. สหกรณ์นิคมปลายพระยา จากัด
จานวน 76 คน
6. สหกรณ์การเกษตรบ้านเกาะปู จากัด
จานวน 1 คน
7. สหกรณ์ประมงกระบี่ จากัด
จานวน 1 คน
8. สหกรณ์กองทุนสวนยาวเขายาม จากัด
จานวน 3 คน
9. สหกรณ์เรือหางยาวบริการตาบลอ่าวนาง จากัด
จานวน 3 คน
10. สหกรณ์ประมงชายฝั่งกระบี่ จากัด
จานวน 5 คน
11. สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยโต้ จากัด
จานวน 1 คน
12.สหกรณ์การเกษตรบ้านแหลมกรวด จากัด
จานวน 2 คน
13. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางโสก จากัด
จานวน 2 คน
14. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.กระบี่ จากัด จานวน 141 คน
15. สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮ์อิสลาม จากัด
จานวน 4 คน
16.สหกรณ์กองทุนสวนยางปากน้า จากัด
จานวน 21 คน
17. สหกรณ์นิคมคลองท่อม จากัด
จานวน 31 คน
18. สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปง จากัด
จานวน 17 คน
19. สหกรณ์กองทุนสวนยางพรุขี้กาพัฒนา จากัด
จานวน 2 คน
20. สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันรายย่อยกระบี่ จากัด
จานวน 8 คน
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21. สหกรณ์ออมทรัพย์ตันมียะฮ์ จากัด
จานวน 38 คน
22. สหกรณ์นิคมปากน้า จากัด
จานวน 68 คน
23. สหกรณ์การเกษตรอ่าวลึก จากัด
จานวน 20 คน
24. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าคลอง จากัด
จานวน 162 คน
และข้อ มูลคนจนจดทะเบีย นสมาชิกสหกรณ์ที่ เ ข้าร่ว มโครงการ เครือข่ าย 32 แห่ ง แบ่ ง
ออกเป็น เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่ จากัด จากจ านวน 8 แห่ง เครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพ ย์เ พื่อการผลิตตาบลเขาดิ น จ านวน 9 หมู่ บ้าน เครือข่ายกลุ่ม ออมทรัพย์ตาบลนาเหนื อ
จานวน 5 หมู่บ้าน เครือข่ายฟื้นฟูชุม ชนผู้ ป ระสบภัย สึนามิ กลุ่ม สตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่ง และกลุ่ม
ออมทรัพย์และน้าดื่มเขาใหญ่ รวบรวม ณ. เดือนกรกฎาคม 2549
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียนจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2548-49
รายการ
ประชากรในจังหวัด
ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวัด
- แบ่งตามพื้นที่อาเภอ
- อาเภอเมือง
- อาเภอคลองท่อม
- อาเภออ่าวลึก
- อาเภอเขาพนม
- อาเภอเหนือคลอง
- อาเภอปลายพระยา
- อาเภอเกาะลันตา
- อาเภอลาทับ
- แบ่งตามปัญหาความยากจน
- ปัญหาที่ดินทากิน (สย.1)
- ปัญหาคนเร่ร่อน (สย. 2)
- ปัญหาประกอบอาชีพผิ ดกฎหมาย (สย.3)
- ปัญหา นร./นศ.มีรายได้อาชีพเหมาะสม (สย.4)

จานวนคนจน
จดทะเบียน
89,126

ค่าร้อยละ
100

15,547
12,094
10,778
8,147
9,735
11,138
14,105
7,593

17.44
13.57
12.09
9.14
10.92
12.48
15.83
8.51

47, 866
37
90
1,047

53.71
0.04
0.10
1.17
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- ปัญหาการถูกหลอกลวง (สย.5)
- ปัญหาหนี้สิน (สย.6)
- ปัญหาที่อยู่อาศัย (สย.7)
- ปัญหาอื่นๆ (สย.8)
สมาชิกสหกรณ์
- สหกรณ์จดทะเบียน
- สหกรณ์ภาคประชาชน
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมเครือข่ายของโครงการ
- สหกรณ์จดทะเบียน
- สหกรณ์ภาคประชาชน

270
20,124
15,501
4,191

0.30
22.58
17.38
4.70

696
-

0.78
-

466
251

0.53
0.28

ที่มา : ศูนย์ต่อสู่เพื่อเอาชนะความยากจนอาเภอ

2.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลคนจนจดทะเบียน จังหวัดกระบี่
การกาหนดนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาที่สาคัญของชาติ 3
ประการ คือ ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด และปัญหาคอร์รัปชั่น โดยกาหนดยุทธศาสตร์การ
แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุด ของแผนการบริหารราชการแผ่ นดิน มี
เป้าหมายเพื่อขจัดความยากจนของประชาชนให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2551 โดยการเพิ่ม รายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย และขยายโอกาสให้กับประชาชน ซึ่งได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการไว้ 3 ประการ
คือ
1. ระดับประเทศเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยจัดที่ดินทากิน
พร้อมสาธารณูปโภคและแหล่งน้าให้เกษตรกร การรักษาเสถียรภาพด้านราคา โดยการบริหารจัดการ
ด้านการผลิ ต การแปรรูปและการตลาด ตลอดจนสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมให้แก่แรงงานทั้งใน
และนอกภาคเกษตร
2. ระดับชุม ชน ให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุม ชนในการแก้ไขปัญหา
บริหารจัดการพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเสริมสร้างขบวนการตัดสินใจที่
ตอบสนองความต้องการที่แท้จ ริงของท้องถิ่น
3. ระดับบุคคล ให้ความสาคัญของการแก้ไขปัญหาเชิงรุกเพื่อให้คนจนได้มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพทั้งในภาคและนอกภาคเกษตรที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่ม ขึ้น มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษา การเรียนรู้และแหล่งทุน ได้รับการแก้ปัญหาหนี้สินอย่างเป็นธรรม
โดยการดาเนิน การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนของจังหวัดกระบี่ ซึ่งจังหวัดได้จัด
ระบบงานให้องค์กรต่างๆรับผิดชอบ ดังนี้ (แผนภาพ)
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1. ระดับจังหวัด จัดตั้งศูนย์อานวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัด
เพื่อทาหน้าที่บูรณาการนโยบายยุทธศาสตร์ในภาพรวมซึ่งมีคณะกรรมการคณะอนุ กรรมการและ
คณะทางานแก้ไขปัญหาความยากจน คือ
1.1 คณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
จังหวัด
1.2 คณะอนุกรรมการจัดคาราวานแก้จน
1.3 คณะอนุกรรมการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสคนยากจนด้าน
เกษตรกรรม
1.4 คณะอนุกรรมการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสคนยากจนด้าน
แรงงานและสวัสดิการสังคม
1.5 คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์
1.6 คณะอนุกรรมการด้านการแก้ไขปัญหาอื่นๆ
1.7 คณะอนุกรรมการที่อยู่อาศัยคนยากจน
1.8 คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ที่ทากิน และเอกสารสิทธิ์
1.9 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินคนยากจน
2. ระดับอาเภอ จัดตั้งศูนย์อานวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนอาเภอ
(ศตจ.อ.) เพื่อทาหน้าที่บูรณาการนโยบายยุทธศาสตร์ในภาพรวมระดับอาเภอ
3. ระดับตาบล/เทศบาล ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะความยากจน รับผิดชอบการบูรณาการในระดับ ตาบล/เทศบาล
4. การจัดท าระบบข้อมูล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล รายละเอียดของ
ผู้ลงทะเบียนคนจน
ซึ่งสรุปผลการจดทะเบียนและการช่ว ยเหลือแบ่งตามเขตการปกครอง (ตารางที่ 14 ) คือ ผู้จด
ทะเบียนอาเภอเมืองมากที่สุด จานวน 15,547 คน คิดเป็นร้อยละ 17.44 ของผู้จดทะเบียนทั้งหมด รอง
มา อาเภอเกาะลันตา จ านวน 14,105 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.83 ของผู้จดทะเบียนทั้งหมด และอาเภอ
ลาทับ มีผู้จดทะเบียนน้อยที่สุด จานวน 7,593 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.51 และสมาชิกสหกรณ์ที่จด
ทะเบียนคนจน ตามที่รวบรวมข้อมูลได้ 24 สหกรณ์ จานวน 696 คน คิดเป็นร้อยละ 0.78 จากผู้จด
ทะเบียนทั้งหมด จานวน 89,126 คน เมื่อแบ่งตามประเภทของปัญหา พบว่า ปัญหาที่ดินท ากิน (สย.1)
มีผู้มาลงทะเบียนจานวน 47,866 ราย ได้รับการช่วยเหลือ 8,166 ราย คิดเป็น ร้อยละ 17.06 ของผู้มา
ลงทะเบียน ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (สย.6) มีผู้ม าลงทะเบียน จานวน 20,124 ราย ได้รับการ
ช่วยเหลือ 13,580 ราย คิดเป็น ร้อยละ 67.48 ของผู้ม าลงทะเบียน และปัญหาคนจนไม่มีที่อยู่อาศัย
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(สย.7) ) มีผู้มาลงทะเบียน จานวน 15,501 ราย ได้รับการช่ว ยเหลือ 4,738 ราย คิดเป็น ร้อยละ 30.57
ของผู้มาลงทะเบียน (ตารางที่ 15 ภาคผนวก ) และอาชีพของผู้ล งทะเบียน ร้อยละ 44.68 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 38.59 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 7.64 ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ
4.95 , 3.82 และ 0.16 ไม่มีอาชีพ , ประกอบอาชีพอื่นๆ และนักเรียน/นักศึกษา ตามลาดับ ส่วน
ข้าราชการ/ลูกจ้าง โดยเฉพาะข้าราชการครูคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.13 ของผู้ม าลงทะเบียนทั้งหมด
สาหรับ รายได้ต่อเดือนของผู้ล งทะเบียนคนจน ร้อยละ 42.87 อยู่ระหว่าง 2,001-4,000 บาท โดยที่
อาเภอเมืองรวมเทศบาลเมือง อาเภอคลองท่อม และอาเภอเหนือคลอง มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ
7.87 , 7.51 และ 5.64 ตามลาดับ รายได้ต่อเดือนที่มากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป มีสัดส่วนร้อยละ 32.22
ของผู้ล งทะเบียนทั้งหมด แบ่งเป็น อาเภอเมืองรวมเทศบาลเมือง ร้อยละ6.37 อาเภอคลองท่อม ร้อย
ละ6.12 และอาเภออ่าวลึก ร้อยละ 3.87 เมื่อพิจ ารณาจากจานวนสมาชิกครัวเรือน พบว่า จานวน
สมาชิกในครัวเรือน 3 – 5 คน มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 67.42 ของจานวนผู้ม าลงทะเบียนทั้งหมด
โดยที่อาเภอเมืองรวมเทศบาลเมือง มีสัดส่วนร้อยละ 13.31 อาเภอคลองท่อมร้อยละ 11.56 และอาเภอ
เขาพนม ร้อยละ 8.53 ตามลาดับ (ตารางที่ 16 ภาคผนวก )
เมื่อพิจารณาจากสาเหตุและความต้องการรับการช่วยเหลือ ของผู้ล งทะเบียน แบ่งตาม
ประเภทของปัญหา พบว่า
1. ปัญหาที่ดินท ากิน (สย.1) ผู้ล งทะเบียนส่วนใหญ่ ไม่มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง โดย
รับจ้างท าการเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 93.22 ในพื้นที่ 5.01-15 ไร่ จานวน ร้อยละ 57.45 ของผู้
ลงทะเบียนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ผู้ที่มีที่ดินเป็นของตนเอง ร้อยละ 68.80 มีพื้นที่ น้อยกว่า 5 ไร่
และเป็นการถือครองที่ดินที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติสูงสุด ร้อยละ 51.29 รองลงมา เป็นที่นิคมสร้าง
ตนเอง และที่ ส.ป.ก. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.24 และ10.69 ตามลาดับ โดยที่ผู้ลงทะเบียนมีความ
ต้องการที่ดินเพิ่ม จานวน 15 ไร่ขึ้นไป มีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 46.28 ต้องการที่ดินจานวน
10-15 ไร่ สัดส่วน ร้อยละ 20.63 ซึ่งเป็นการขอใช้ที่ดินของรัฐ ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ และที่
ส.ป.ก. มีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.88 และ 20.47 ตามลาดับ (ตารางที่ 17 ภาคผนวก )
2. ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (สย.6) พบว่า ผู้ลงทะเบียนส่วนใหญ่มีหนี้สิน ช่ว งประมาณ
10,001-30,000 บาท มากที่สุด รองลงมา หนี้สินประมาณ 50,001-100,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 22.21
และ 21.44 ของจานวนหนี้สินทั้งหมด โดยแบ่งเป็น หนี้ในระบบ ร้อยละ 79.44 ซึ่ง หนี้จาก
ธ.ก.ส. สัดส่วนร้อยละ 28.53 รองลงมาเป็นหนี้จากกองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 23.12 หนี้จากสหกรณ์
ร้อยละ 6.79 ที่เ หลือเป็นหนี้จากแหล่งอื่น ส่วนหนี้นอกระบบมีสัดส่วนร้อยละ 20.56 ซึ่งผู้ ลงทะเบียน
ต้องการได้รับ ความช่ว ยเหลือ ให้มีการขยายเวลาชาระหนี้ ร้อยละ 25.73 หาแหล่งเงินกู้ใหม่ ร้อยละ
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21.89 กาหนดระยะเวลาปลอดอกเบี้ยและหาอาชีพเสริม ร้อยละ 19.50 และ19.29 ตามลาดับ (ตารางที่
18 ภาคผนวก )
3. ปัญหาคนจนเร่ร่อน (สย.2) พบว่า สาเหตุของปัญหามาจากการไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ทา
กิน และไม่มีงานท า มีสัดส่วน ร้อยละ 38.46 , 29.23 และ 15.38 ตามลาดั บ โดยวัยของคนเร่ร่อน
ในช่วงอายุ 31-40 ปี มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 41.18 รองลงมา ช่วงอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 23.53 ซึ่งผู้
ลงทะเบียนต้องการได้รับ ความช่ว ยเหลือทางด้านหาที่อยู่อาศัย ต้องการที่ดินท ากิน และช่วยเหลือ
ด้านการเงิน มีสัดส่วนร้อยละ 27.00 ,25.84 และ 14.61 ตามลาดับ (ตารางที่ 19 ภาคผนวก )
4. ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิ ดกฎหมาย (สย.6) พบว่า ผู้ล งทะเบียนเคยประกอบอาชีพค้ายา
เสพติดและค้าของหนีภาษี มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 14.29 รองลงมา อาชีพขายหวยใต้ดิน ร้อยละ
13.10 ซึ่งต้องการได้รับความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพใหม่ คื อ การเกษตร และค้าขาย ร้อยละ
43.18 และ 26.14 ตามลาดับ (ตารางที่ 20 ภาคผนวก )
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ศูนย์อานวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัด (ศตจ.จ.)

คณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการจังหวัดกระบี่

คณะกรรมการจัดคาราวานแก้จ น

คณะอนุกรรมการเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย และขยายโอกาสคนยากจน
ด้านเกษตรกรรม

คณะอนุกรรมการเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย และขยายโอกาสคนยากจน
ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม

คณะอนุกรรมการด้าน
ประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการด้านการแก้ไข
ปัญหาอื่น ๆ

คณะอนุกรรมการด้านที่อยู่อาศัยคน
ยากจน

คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ที่ทากิน
และเอกสารสิทธิ

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
หนี้สินคนยากจน

การจัดท าแผนกลยุทธ์แต่ละปัญหา
ศูนย์อานวยการปฏิบั ติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนอาเภอ (ศตจ. อ.)
การวิจัยและพัฒนาพื้นที่
- การก ากับติ ดตามและประเมินผล
-

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน (ระดับ ตาบล/เทศบาล)
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5. ปัญหาการให้ความช่ว ยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม (สย.4)
พบว่า ผู้ลงทะเบียนมีวุฒิการระดับศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 62.07 มีสัดส่วนสูงสุด โดย
ต้องการท างานด้านการขายสินค้า และธุรการสานักงาน ร้อยละ 34.55 และ 19.17 ตามลาดับ ซึ่ง
ต้องการค่าตอบแทนต่อเดือน ช่ว ง 2,001-3,000 บาท ร้อยละ 48.42 (ตารางที่ 23 ภาคผนวก)
6. ปัญหาการถูกหลอกลวง (สย.5) พบว่า ปัญหาเรื่องการกู้ยืมเงิน การซื้ อบ้าน/ที่ดิน มี
สัดส่วน ร้อยละ 25.19 และ 22.56 โดยที่ผู้ล งทะเบียนต้องการให้ช่วยเหลือทางด้าน เงินชดเชย/
เรียกร้องค่าเสียหาย และ ดาเนินการทางกฎหมาย มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 51.95 และ 30.63
ตามลาดับ (ตารางที่ 24 ภาคผนวก )
7. ปัญหาที่อยู่อาศัย (สย.7) พบว่า สาเหตุที่ผู้ล งทะเบียนไม่มีที่อยู่อาศัย มาจากสาเหตุอื่นๆ
เช่น การไม่มีที่ทากิน มีสัดส่วน ร้อยละ 79.58 การอพยพย้ายที่ทากิน ร้อยละ 18.61 ของผู้ล งทะเบียน
ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันอาศัยกับญาติพี่น้อง และผู้อื่นที่ ไม่ใช่ญาติพี่น้อง ร้อยละ 54.19 และ 19.42
ตามลาดับ โดยผู้ล งทะเบียนต้องการได้รับ ความช่ว ยเหลือในเรื่อง การซื้อบ้านราคาถูก ร้อยละ 51.48
และซื้อที่ดินราคาถูกเพื่อสร้ างบ้าน ร้อยละ 41.76 (ตารางที่ 25 ภาคผนวก)
2.3 บทสรุป/ข้อจากัด
1. ข้อมูลคนจนจดทะเบียนไม่มีความแน่นอนและมีความแตกต่างกันมากสาเหตุเพราะผู้ที่ม า
จดทะเบียนคนจนเห็นว่ามีกระบวนการยุ่งยากกว่าจะได้รับ การช่วยเหลือจากภาครัฐ และต้องเวลาใน
การตอบข้อมูลหลายๆครั้งและรู้สึกเบื่อกับการท างานของภาครัฐ
2. ผู้ที่จดทะเบียนคนจน โดยส่วนมากจะมีปัญหาในเรื่องที่ดินทากิน แต่รัฐไม่สามารถหา
ที่ดินมาให้ได้ เพราะที่ดินมีจากัด จึงเห็นว่า รัฐไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างจริงจัง
3. จากการสารวจทะเบียนคนจนก่อนเข้าโครงการครั้งแรก พบว่าจ านวนข้อมูลทะเบียนคน
จนมีจานวนมากกว่า ข้อมูลหลังโครงการ สาเหตุเนื่องจากเริ่มโครงการจดทะเบียนประชาชนยังขาด
ความชัดเจนในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนคนจน
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนคนจน ยังไม่มีความจริงจังกับการจัดเก็บ ข้อมูล ท า
ให้ข้อมูลที่ได้จากแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกันและไม่ตรงกับความเป็นจริง
5. ข้อมูลจานวนผู้จ ดทะเบียนคนจนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสหกรณ์จดทะเบียนและ
สหกรณ์ภาคประชาชน ที่มีจานวนน้อย สาเหตุเพราะกระบวนการจั ดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่ได้จัดเก็บ ซึ่งทาให้สรุป ไม่ได้ว่า สัดส่วนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่จดทะเบียนคนจนมี
มากน้อยเพียงใด

บทที่ 3
ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทีมวิจัย
กระบวนการในการสร้างเครือข่ายของทีมวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด
กระบี่ ได้วางแนวทางในการท างานโดยมุ่งเน้นองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ
ส่วนแรก คือ การพัฒนาผู้นากลุ่ม/องค์กรในลักษณะของการสร้างคุณ ค่าสหกรณ์ให้ตระหนัก
ถึงการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปรับ กระบวนทัศ น์และวิธีคิดเชิงบูรณาการ
ให้แก่ผู้นา เพื่อให้มีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การ
ส่วนที่สอง คือ การหนุนเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่ว นร่ว มในการจัดท ากรอบทิศ ทางการ
ดาเนินงานของกลุ่ม/องค์กรที่คานึงถึงปจจจัยสภาพแวดล้อมที่เ ปลี่ยนแปลง และความพร้อม ตลอดจน
ศักยภาพของกลุ่มและ
ส่วนที่สาม คือ หนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรในระหว่างกลุ่ม /องค์กรประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และเกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การช่ว ยเหลือระหว่ างกลุ่ม ที่มีความ
เข้ ม แข็ ง ไปสู่ ก ลุ่ ม ที่ อ่ อ นแอ (กระบวนการพี่ ช่ ว ยน้ อ ง)เพื่ อก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ เ ท่ า เที ย ม
ประกอบด้วย
1. ขั้นตอนในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย มี 3 ระดับ คือ
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลทั่ว ไปของสหกรณ์ที่จ ดทะเบียน/กลุ่ม /องค์กรประชาชน ในพื้นที่
กระบี่
ขั้นที่ 2 คั ดเลื อกกลุ่ม เป้าหมายที่มีศั กยภาพก่อ น ทั้ งสหกรณ์ ที่จ ดทะเบียน/กลุ่ ม /องค์ก ร
ประชาชน
ขั้นที่ 3 ได้กลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมและศักยภาพ เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายระดับ จังหวัด
ซึ่งเครือข่ายที่ได้จะมีการประสานช่วยเหลือกันในทุกด้านทั้งระดับ แนวราบและแนวดิ่ ง
2. ขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
1. การศึ ก ษาถึ ง กรอบแนวคิ ด /สั ง เคราะห์ บ ทเรี ย น ของที ม วิ จั ย 9 จั ง หวั ด โดยที ม
ประสานงานกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินโครงการวิจัย
2. การศึกษาถึงสถานการณ์โดยทั่วไป ในเรื่องของการดาเนินกิจ กรรม การเชื่อมโยงที่มีอยู่
เดิมของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ทั้งสหกรณ์ที่จดทะเบียน และสหกรณ์ภ าคประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดกระบี่
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3. นาสถานการณ์/ข้อมูลที่ได้รับ ของสหกรณ์/กลุ่ม /องค์กรภาคประชาชน มาวางแผนใน
การดาเนินโครงการวิจัย
4. ประชุมชี้แจงกรอบ/แนวทางในการศึกษา ตลอดจนกระบวนการดาเนินงานของทีม วิ จัย
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ทั้งภาครัฐและเอกชน)
5. จัด เวที เ พื่ อแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ ร่ว มกัน ระหว่ างสหกรณ์ ที่จ ดทะเบี ยน/กลุ่ม /องค์ก ร
ประชาชน ต่างๆ เพื่อ
- ชี้แจงถึงกรอบแนวคิด ความสาคัญ ตลอดจนประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย
- ร่ว มกันวิ เ คราะห์ ถึงการดาเนินงาน ศั กยภาพ จุด เด่น จุด ด้อยของของสหกรณ์/กลุ่ม /
องค์กรประชาชน
- กาหนดแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรร่วมกัน
6. ตรวจสอบข้อมูลการดาเนินงาน ลักษณะการรวมตัว การเสียสละของกรรมการ ศักยภาพ
ความเป็นสหกรณ์แท้จริง เป็นต้น ของกลุ่ม เป้าหมายที่ส นใจเข้าร่ว มโครงการ เพื่อคัดเ ลือกกลุ่ม ที่มี
ความพร้ อม มีศั กยภาพ และมีค วามสนใจเข้า ร่ว มโครงการก่ อน ทั้ งกลุ่ ม /สหกรณ์/ องค์กรภาค
ประชาชน
7. จัดเวทีเพื่อให้เกิดการหนุนเสริม ในด้านแนวคิด การวางแผนกลยุท ธ์ การวางแผนธุรกิจ
ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ที่จะหนุนเสริมกันทั้งระบบ ( พี่ช่ว ยน้อง) ที่จ ะ
ช่วยแก้ปจญหาความยากจนได้
9. การติดตามผลการดาเนินงานของเครือข่าย
จากผลการด าเนิน งานของที ม วิจั ยการพั ฒนาขบวนการสหกรณ์ใ นพื้ นที่ จั งหวัด กระบี่
สามารถสร้างเครือข่ายย่อย ได้ 5 เครือข่าย คือ เครือข่ายชุม นุม สหกรณ์ชาวสวนปาล์ม น้ามันกระบี่
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เ พื่อการผลิตตาบลเขาดิน เครือข่ายชุม ชนเข้ม แข็ง ตาบลเขาคราม ได้เ น้น
ศึกษากลุ่ม สตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่ง (ผลิ ตเครื่อ งแกง ) เครือข่า ยองค์ก รประชาชนต าบลนาเหนื อ
เครือข่ายฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัย สึนามิ ด้วยวิธีเครดิตยูเนี่ยน และ กรณีศึกษา กลุ่ม สัจ จะออมทรัพย์
และน้าดื่มเขาใหญ่
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ผังการดาเนินงานของการวิจัย
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
กรอบ /แนวคิดของโครงการวิจัย

สารวจข้อมูล เบื้องต้นกลุ่ม / สหกรณ์ /องค์กร
ประชาชนของจังหวัด
วางแผนดาเนินการโครงการ
คนจน
จดทะเบียน

ประชุม ชี้แจงโครงการ

จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ
สหกรณ์จดทะเบียน (SWOT)

- การเสียสละ
- การดาเนินงาน/ความ
พร้อม
- การรวมตัว
- สหกรณ์แท้
- ฯลฯ

จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มวิสาหกิจ / OTOP
องค์กรภาคประชาชน (SWOT)
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

การจัดตั้ง
สหกรณ์กลุ่ม
เครดิตยู
เนี่ยน
ตัดออก
ชั่วคราว

ตรวจสอบ
ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่
มีความพร้อม
และศักยภาพ

จัดเวทีเพื่อหนุนเสริม
แนวคิด / การวางแผน
กลยุทธ / แผนธุรกิจ /
อื่นๆ
เครือข่ายที่
เกิดขึน้

แผนแก้ปัญหาความยากจน

ส่วนราชการ / องค์กรอื่น

เครือข่ายระดับจังหวัด

ติดตามผล

CULT /
NGO

พี่ช่วย
น้อง
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3. ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณ ค่าของทีมวิจัย
ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

1

25-27
ส.ค.
48

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบั ติการโครงการวิจัย
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์/กลุ่ม องค์กร
ประชาชนพื้นที่ 36 จังหวัด

2

31
ชี้แจงความเป็นมาของโครงการวิจัยฯ/
ส.ค.-1 แนวทาง/จุดมุ่งหมาย/วัตถุป ระสงค์กับ
ก.ย. 48 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กร
ชุมชน เพื่อรับทราบข้อมูลของพื้นที่ ซึ่ง
จาเป็นต่อการวิจัย
ศึกษาการดาเนินงานของเครือข่ายชุม ชน
เข้มแข็งตาบลเขาคราม

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
500 คน
ห้องสุธรรม อารีกุล
อาคาร สารสนเทศ 50
ปี มหาวิทมหาวิท
ยาลัยเกษตรศาสตร์
6 คน

สนง.เกษตรจังหวัด/
พัฒนาชุม ชนจังหวัด/
สหกรณ์จังหวัด/
ปกครองจังหวัด
กระบี่ /ตาบลเขา
คราม

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

รับรู้แนวทางในการดาเนินการ
โครงการวิจัย 9 จังหวัด/กรอบ
แนวคิด/แผนการดาเนินงานใน
การท าวิจัยในพื้นที่

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

3 วัน

หน่วยงานราชการและองค์กร
2 วัน
ชุมชนเข้าใจแนวทางใน
การศึกษา/วัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัย /ได้รับทราบข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ขององค์กรชุมชนในพื้นที่จังหวัด
กระบี่

หมายเหตุ

จัดโดยทีม
ประสานงานกลาง
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ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

3

13
ร่วมกับ save Andaman เพื่อเผยแพร่
ส.ค.48 ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงขั้นตอนในการจัดตั้ง
เครดิตยูเนี่ยน โดยวิธีการประชุมกลุ่ม ย่อย/
อธิบาย/ซักถามข้อสงสัย

4

6 ก.ย.
48

5

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
30 คน
เกาะ พี พี

ประชุมทีมเพื่อกาหนดกรอบในการท าวิจัย 6 คน
โดยได้แบ่งงานกันทาเป็น 2 ทีม คือทีมที่
ช่วยฟื้นฟูชุมชนด้วยวิธีเครดิตยูเนี่ยน(สนง.
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯสาขา
ภาคใต้)และทีมที่ศึกษาถึงองค์กร
ประชาชนอื่นๆ
12-14 ประสานงานกับ หน่ว ยงานราชการที่
ทีมวิจัย 2 คน
ก.ย. 48 เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อขอข้อมูลของกลุ่ม/
องค์กรและข้อมูลคนจนจดทะเบียนเพื่อใช้
วางแผนในการเตรียมจัดเวที

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ให้ทางผู้นาไปพูดคุยกับ
ชาวบ้านที่สนในและนัดให้ม า
พูดคุยกันอีกครั้ง

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู รับรู้แนวทางในการท าวิจัย
เนี่ยนแห่งประเทศไทย ร่วมกัน/กาหนดกรอบหน้าที่
จากัด
รับผิดชอบของแต่ละคน

สนง.เกษตรจังหวัด/
พัฒนาชุม ชน/ปกครอง
จังหวัดกระบี่
สนง.สหกรณ์จังหวัด
กระบี่

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

0.5 วัน

ได้แบ่งการทางาน
ออกเป็น 2 ทีม

0.5 วัน

ทั้ง 2ทีม จะ
ประสานงานในการลง
พื้นที่ซึ่งกันและกันมี
ทีมจากชุมนุมสหกรณ์
ฯสานักงานใหญ่และ
สานักงานสาขาภาคใต้

ได้ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มออม 3 วัน
ทรัพย์/กลุ่ม OTOP/วิสาหกิจ
ชุมชน/สหกรณ์ป ระเภทต่างๆ
และข้อมูล คนจนจดทะเบียน
กรอบ/หน้าที่รับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงาน
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ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
6

7

8

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

13 ก.ย. ร่วมกับองค์กร Save Andaman ชี้แจง
48
ขัน้ ตอนในการจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยน วิธีการ
เริ่มสะสม ข้อดีของการได้รับสวัสดิการ
คุ้มครองเงินกู้ -เงินสะสมสาหรับสมาชิก
และสวัสดิการอื่นๆของชุม นุมสหกรณ์ฯ
การคัดเลือกคณะกรรมการ/การสั่งเอกสาร
บัญชีและรายละเอียดการเก็บค่าสมัคร
สมาชิกแรกเข้าเพื่อเป็นรายได้เริ่มต้น/การ
กาหนดชื่อของกลุ่ม เป็นต้น
10 -14 ประสานงานกับ หน่ว ยงานราชการที่
ต.ค. 48 เกี่ยวข้องในการเตรียมจัดเวทีประชุม/
กลุ่มเป้าหมาย/แนวทางในการจัดเวที
14 ก.ย. ร่วมกับ องค์กร Save Andaman เผยแพร่
48
ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงขั้นตอนในการจัดตั้ง
เครดิตยูเนี่ยน โดยวิธีการประชุมกลุ่ม ย่อย/
อธิบายวิธีการ ข้อดีข้อเสียของการออม
ทรัพย์แบบเครดิตยูเนี่ยน/ซักถามข้อสงสัย

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
25 คน
เกาะ พี พี

ทีมวิจัย 4 คน/
เจ้าหน้าที่รัฐ 9
คน
25 คน

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนแห่งประเทศไทย
จากัด
กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ ต.
ห้วยน้าขาว อ.เกาะลัน
ตา

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

ชาวบ้านสนใจที่จะจัดตั้งกลุ่ม 1 วัน
เครดิตยูเนี่ยนเกาะ พี พี โดยนัด
หมายให้ม าออมในวันที่10 ต.ค.

ได้แบ่งการทางานเป็น
2 ทีม

ได้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจสร้าง
เครือข่าย

สนง.พัฒนาชุม ชน/
สนง.เกษตรจังหวัด/
สนง.สหกรณ์จังหวัด
ทีมสานักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเนี่ยน
ฯสาขาภาคใต้

5 วัน

กลุ่มยังไม่เคยมีกิจกรรมออม
1 วัน
ทรัพย์ ทาให้ไม่เข้าใจระบบการ
ออมทรัพย์ นัดให้มาพูดคุยอีก
ครั้ง
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ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
9

10

11

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

10 ต.ค. เข้าร่วมจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเกาะ พี พี
48
โดยการเปิดรับเงินสะสมจากสมาชิก สอน
การลงรายการบัญชีเบื้องต้นให้กับ
เหรัญญิกและคณะกรรมการ
19 -25 ประสานงานกับ หน่ว ยงานราชการที่
ต.ค. 48 เกี่ยวข้องเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่ร่วม/สถานที่
จัดเวที/อาหาร/ตรวจสอบข้อมูลคนจน/
ออกหนังสือเชิญ
22 ต.ค. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงขั้นตอนใน
48
การจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน โดยใช้วิธีการ
ประชุมกลุ่ม/อธิบ ายวิธีการ ข้อดีข้อเสีย
ของการออมทรัพย์แบบเครดิตยูเนี่ยน/
ซักถามข้อสงสัยร่วมกับองค์กรSave
Andaman

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
178 คน
เกาะ พี พี

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ชาวบ้านสนใจที่จะจัดตั้งกลุ่ม
เครดิตยูเนี่ยนเกาะ พี พี มีเงิน
สะสมครั้งแรก 3,440 บาท

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

1 วัน

ทีมวิจัย/
หัวหน้าส่วน
ราชการ

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู ได้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจสร้าง
เนี่ยนแห่งประเทศไทย เครือข่าย
จากัด

-

40 คน

บ้านทุ่ง อ.เกาะลันตา

1 วัน

ชาวบ้านสนใจที่จะจัดตั้งกลุ่ม
เครดิตยูเนี่ยน

หมายเหตุ

เกิดจากการรวมตัว/
ดาเนินกิจกรรมด้ว ยวิธี
เครดิตยูเนี่ยนหลัง
ประสบภัย Tsunami
สนง.สหกรณ์จังหวัด
ออกหนังสือเชิญ
กลุ่มเป้าหมาย
ทีมสานักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเนี่ยน
ฯสาขาภาคใต้
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ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
12

13

14

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
45 คน
บ้านท่าประดู่ ต.ห้วย
น้าขาว อ.คลองท่อม

23 ต.ค. อบรมสมาชิกและกรรมการ เพื่อเผยแพร่
48
ประชาสัมพันธ์/การออมแบบเครดิตยู
เนี่ยน และการช่วยเหลือด้านการประกอบ
อาชีพโดยใช้วิธีการประชุมกลุ่ม/อธิบาย
วิธีการ ข้อดีข้อเสียของการออมทรัพย์แบบ
เครดิตยูเนี่ยน/ซักถามข้อสงสัย
8 พ.ย. เวทีสัมมนาตัวแทนจากสหกรณ์ป ระเภท 60 คน
48
ต่างๆ/ชุมนุมสหกรณ์ฯ โดยวิธีการ SWOT
และประชุมกลุ่มย่อย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
สหกรณ์การเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน และ
สหกรณ์ประเภทอื่นๆ
9 พ.ย. เวทีสัมมนาตัวแทนจากกองทุนหมู่บ้าน
150 คน
48
โดยวิธีการ SWOT และรับ รู้แนวทางใน
การแก้ปจญหาของกองทุน

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

แนะนาชาวบ้านในเรื่องการ
ออมทรัพย์แบบเครดิตยูเนี่ยน
และเรื่องการช่วยเหลือเกี่ยวกับ
เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อ
อุปกรณ์ทาประมง

1 วัน

ร่วมกับSave Andaman
ซึ่งให้การสนับสนุน
เครื่องมือท าการประมง
แก่ผู้ประสบภัย

รร.กระบี่ รอยัล
จังหวัดกระบี่

ได้แนวคิดเรื่องการเชื่อมโยง
เครือข่ายกว้างๆที่จะช่วยเหลือ
กันระหว่างสหกรณ์แต่ละ
ประเภท

1 วัน

ร่วมกับสนง.สหกรณ์
จังหวัด

ศาลาประชาคมอาเภอ
อ่าวลึก

ได้แนวคิดเรื่องการเชื่อมโยง
1 วัน
เครือข่ายกว้างๆที่จะช่วยเหลือ
กันและประโยชน์ของการสร้าง
เครือข่าย

ร่วมกับ สนง.พัฒนา
ชุมชนอาเภออ่าวลึก
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ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
15

16

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
10
เวทีสัมมนาตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจ
65 คน
ศาลาประชาคมอาเภอ
พ.ย.48 ชุมชน/กลุ่มออมทรัพย์/ OTOPโซน อาเภอ
เหนือคลอง
เมือง เหนือ คลอง และเขาพนมโดยใช้
วิธีการ SWOT และประชุม กลุ่มย่อย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิ ต กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน และกลุ่ม
OTOP
11
เวทีสัมมนาตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจ
60 คน
ร้านอาหารวังมังกร
พ.ย.
ชุมชน/กลุ่มออมทรัพย์/ OTOP โซนอาเภอ
อาเภอคลองท่อม
48
เกาะลันตา คลองท่อม และลาทับ โดยใช้
วิธีการ SWOT และประชุม กลุ่มย่อย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิ ต กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน และกลุ่ม
OTOP

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

ได้แนวคิดเรื่องการเชื่อมโยง
เครือข่ายกว้างๆที่จะช่วยเหลือ
กันและสร้างเครือข่ายได้อย่าง
หลวมๆ

1 วัน

ร่วมกับ สนง.พัฒนา
ชุมชน/เกษตรอาเภอ
เหนือคลอง/เมือง/เขา
พนม/สนง.เกษตร
จังหวัด

ได้แนวคิดเรื่องการเชื่อมโยง
เครือข่ายกว้างๆที่จะช่วยเหลือ
กันและสร้างเครือข่ายได้อย่าง
หลวมๆ

1 วัน

ร่วมกับ สนง.พัฒนา
ชุมชน/เกษตรอาเภอ
คลองท่อม/ลาทับ/เกาะ
ลันตา/สนง.เกษตร
จังหวัด

45

ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)

17

4 -5
ร่วมนาเสนอรายงานความก้าวหน้า
ม.ค.49 โครงการวิจัยของ 36 จังหวัด

60 คน

18

24
เก็บรายละเอียดการจัดท าบัญชี เพื่อปิด
ม.ค.49 บัญชีสิ้นปีของกลุ่ม จากบั ญชีรับ -จ่าย
ประจาวัน การ์ดสมาชิกรายตัว

15 คน

19

25
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานแบบ
ม.ค.49 เครดิตยูเนี่ยน/ระบบบัญชีที่ส ามารถ
ตรวจสอบได้/เป็นหลักสากล โดยใช้
วิธีการประชุม กลุ่ม/อธิบายวิธีการ ข้อดี
ข้อเสียของการออมทรัพย์แบบเครดิตยู
เนี่ยน/ซักถามข้อสงสัย

30 คน/
เจ้าหน้าที่
Save
Andaman

สถานที่

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

เค.ยู .โฮม มหาวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้า/แผนการ 2 วัน
เกษตรศาสตร์
ดาเนินงานระยะที่ 2 ของ
โครงการวิจัยกระบี่/
ข้อเสนอแนะของทีม
ประสานงานกลาง
กลุ่มบ้านท่าประดู่
นาเอกสารบัญชีเพื่อปิดบัญชีสิ้น 1 วัน
อาเภอคลองท่อม
ปีและสามารถทางบการเงินสิ้น
ปีได้
บ้านเกาะปอ อาเภอ
เกาะลันตา

ชาวบ้านสนใจและจะมาเริ่ม
สะสมได้ในเดือน ก.พ. 49
โดยรวมเอากองทุนหมู่บ้านเข้า
เป็นระบบเครดิยูเนี่ยน

1 วัน

หมายเหตุ

ทีมสานักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเนี่ยน
ฯสาขาภาคใต้
ชาวบ้านมีความรู้สึกไม่
ดีต่อการรวมกลุ่มออม
ทรัพย์ เพราะการ
ดาเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านที่ผ่ านมา

46

ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
20

21

22

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
26
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานแบบ ผู้นากลุ่มบ้าน บ้านหัว แหลม 1 อาเภอ
ม.ค.49 เครดิตยูเนี่ยน ร่วมกับ Save Andaman โดย หัวแหลม 1,2 เกาะลันตา
ใช้วิธีการประชุมกลุ่ม/อธิบายวิธีการ ข้อดี และ3 จ านวน
ข้อเสียของการออมทรัพย์แบบเครดิตยู
60 คน
เนี่ยน/ซักถามข้อสงสัย และการช่วยเหลือ
ด้านอุป กรณ์ประกอบอาชีพ
27
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องระบบบัญชี ผู้นากลุ่ม และ ศาลาเอนกประสงค์
ม.ค.49 ของเครดิตยูเนี่ยนเบื้องต้น โดยวิธีการ
เจ้าหน้าที่
อาเภอเกาะลันตา
บรรยาย จากวิทยากร การฝึกหัดท าบัญชี Save
จากแบบฝึกหัด
Andaman
รวม 20 คน

30
ม.ค.
49

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

ประสานงานกับ หน่ว ยงานราชการในการ
เตรียมจัดเวทีสัมมนากลุ่มวิสาหกิจชุม ชน/
กลุ่มออมทรัพย์/ OTOP

ทีมวิจัย

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

ชาวบ้านสนใจและจะมาเริ่ม
สะสมได้ในเดือน ก.พ. 49
โดยรวมกลุ่มบ้านหัว แหลม 2
และ3 เข้ากับบ้านหัว แหลม 1
โดยใช้ระบบเครดิยูเนี่ยน

1 วัน

ทีมสานักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเนี่ยน
ฯสาขาภาคใต้

ผู้นาสนใจระบบบัญชีแบบ
เครดิตยูเนี่ยน เพราะใช้ระบบ
บัญชีที่ง่ายต่อการทา และ
เจ้าหน้าที่ของ Save Andaman
เข้าใจ เพื่อความสะดวกในการ
ส่งเสริมให้กับกลุ่ม ต่อไป

1 วัน

การท าบัญชีเครดิตยู
เนี่ยนบื้องต้น เป็นการ
อธิบายผังของบัญชี
การลงรายการบัญชี
ตั้งแต่สมาชิกมาติดต่อ
จนถึงปิดบัญชีรับ -จ่าย
ประจาวัน
สนง.พัฒนาชุม ชนอ่าว
ลึกรับผิดชอบด้านการ
เตรียมสถานที่/อาหาร
กลุ่มเป้าหมาย

สนง.พัฒนาชุม ชน/
กาหนดกรอบ/หน้าที่รับผิดชอบ 1 วัน
สนง.เกษตรอาเภออ่าว ของแต่ละหน่วยงาน
ลึก/ปลายพระยา

47

ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

23

31
ม.ค.
49

24

1 ก.พ. เข้ารายงานความก้าวหน้าของ
49
โครงการวิจัยกับผู้ว่าราชการจังหวัด/
เกษตรจังหวัด/สหกรณ์จังหวัดและ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด

25

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อกาหนด
กรอบทิศทางในการดาเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกรภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
ทีมวิจัยเข้า
ร่วม 5 คน
ผู้นาเข้าร่วม 2
คน เจ้าหน้าที่
สนง.เกษตร
จังหวัด
ทีมวิจัย 5 คน /
หัวหน้าส่วน
ราชการ

สถานที่

รร.ไดมอนด์ พลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศาลากลางจังหวัด/
สนง.เกษตรจังหวัด/
สนงประชาสัมพันธ์
จังหวัด

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ทีมวิจัยได้รับ รู้กระบวนการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรจากผู้นา
กลุ่มเกษตรกรในภาคใต้

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

1 วัน

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
1 วัน
รับทราบผลการดาเนินงานของ
ทีมวิจัยและรับ ฟจงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมเพื่อให้งานวิจัยสอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
2 ก.พ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มออมทรัพย์ไสไทย/ คณะกรรมการ สนง.กลุ่ม ออมทรัพย์ รับทราบข้อมูลการดาเนินงาน 1 วัน
49
กลุ่มผลิตผ้าบาติก ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจ ของกลุ่ม
เพื่อการผลิตบ้านไส
ของกลุ่มเพื่อนามากาหนดเป็น
ลานเทปาล์ม น้ามันตาบลนาเหนือ /กลุ่ม
ไทย/กลุ่มบาติก ร้านค้า แนวทางในการวิจัย และเพื่อ
ผลิตเครื่องแกงบ้านทุ่ง โดยวิธีการ
ชุมชน/ลานเทปาล์ม
ตรวจเช็คถึงกระบวนการท างาน
Knowledge Management (KM )
น้ามัน/ผลิตเครื่องแกง ของกลุ่ม (ความเป็นสหกรณ์
แท้)

หมายเหตุ

จัดโดยทีม
ประสานงานกลาง

48

ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
26

27

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
3 ก.พ. เวทีสัมมนาตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจ
50 คน
ศาลาประชาคมอาเภอ
49
ชุมชน/กลุ่มออมทรัพย์/ OTOP โซนอาเภอ
อ่าวลึก
อ่าวลึก และปลายพระยา โดยใช้วิธีการ
SWOT และประชุม กลุ่มย่อย แบ่งเป็น 3
กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่ม
วิสาหกิจชุม ชน และกลุ่ม OTOP
5 ก.พ. เข้าร่วมจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเกาะ ปอ
23 คน
เกาะปอ อาเภอเกาะลัน
49
โดยการเปิดรับเงินสะสมจากสมาชิก สอน
ตา
การลงรายการบัญชีเบื้องต้นให้กับ
เหรัญญิกและคณะกรรมการ
เข้าร่วมจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้าน
25 คน
บ้านหัว แหลม อาเภอ
หัวแหลม โดยการเปิดรับเงินสะสมจาก
เกาะลันตา
สมาชิก สอนการลงรายการบัญชีเบื้องต้น
ให้กับเหรัญญิกและคณะกรรมการ

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

ได้แนวคิดเรื่องการเชื่อมโยง
เครือข่ายกว้างๆที่จะช่วยเหลือ
กันและสร้างเครือข่ายได้อย่าง
หลวมๆ

1 วัน

ร่วมกับ สนง.พัฒนา
ชุมชน/สนง.เกษตร
อาเภออ่าวลึก/เปลาย
พระยาและสนง.เกษตร
จังหวัด

ชาวบ้านสนใจที่จะจัดตั้งกลุ่ม
เครดิตยูเนี่ยนเกาะปอ มีเงิน
สะสมครั้งแรก 7,500 บาท

1 วัน

เกิดจากการรวมตัว/
ดาเนินกิจกรรมด้ว ยวิธี
เครดิตยูเนี่ยนหลัง
ประสบภัย Tsunami

ชาวบ้านสนใจที่จะจัดตั้งกลุ่ม
เครดิตยูเนี่ยนบ้านหัวแหลม มี
เงินสะสมครั้งแรก 7,500 บาท
โดยรวมบ้านหัวแหลม 1 2 และ
3 เข้าด้วยกัน

49

ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
28
29

30

31

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

20-21
ก.พ.49
22
ก.พ.49

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
ความรู้ Knowledge Management (KM)
ตรวจสอบเอกสารการทาบัญชีกลุ่มเครดิต
ยูเนี่ยนท่าประดู่ โดยการตรวจเช็คการลง
รายการบัญชีรับ -จ่ายระหว่างปี การ์ด
สมาชิกรายบุคคล ใบเสร็จรับ -จ่าย
23
ประสานงานเพื่อเตรียมจัดเวทีสัมมนากับ
ก.พ.49 องค์กร Save Andaman

24
เวทีสัมมนาตัวแทนจากกลุ่มผู้ประสบภัย
ก.พ.49 Tsunami โดยใช้วิธี SWOT เป็นกลุ่มย่อย
2 กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่ม
ประมงพื้นบ้าน

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
ทีมวิจัย 5 คน/ รร.เอส.ที จังหวัดภูเก็ต
ทีมวิจัยอื่น
ทีมวิจัย
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนท่า
ประดู่ อาเภอคลอง
ท่อม

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

รับรู้แนวทางในการบริหาร
ข้อมูล/ การจัดการความรู้
สามารถปิ ดบัญชีสิ้นปีให้กับ
กลุ่มได้

2 วัน

0.5 วัน

1 วัน

3 คน

สนง.องค์กร Save
Andaman

ให้ทางองค์กรประสานงานกับ
ผู้นากลุ่ม/สถานที่/อาหาร
ผู้เข้าร่วมสัมมนา

65 คน

ศาลาประชาคมอาเภอ
เกาะลันตา(เก่า)

รับรู้แนวทางและสร้างเครือข่าย 1 วัน
ทางด้านประมงพื้นบ้าน/
เครือข่ายทางการเงินโดยจะมี
การร่วมประชุมกันอีกครั้งใน
วันที่ 29 มี.ค.49 ที่เกาะปอ

หมายเหตุ

จัดโดยทีม
ประสานงานกลาง
ทีมสานักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเนี่ยน
ฯสาขาภาคใต้

ร่วมกับองค์กร Save
Andaman

50

ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
32

33

34

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
25
เข้าเก็บข้อมูลรายการบัญชีรับ -จ่ายระหว่าง 5 คน
ที่ทาการกลุ่มเครดิตยู
ก.พ.49 ปี การ์ดสมาชิกรายบุคคล ใบเสร็จรับ -จ่าย
เนี่ยน เกาะ พี พี
เพื่อปิดบัญชีกลุ่ม ในการปรับ โอนบัญชี
เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เกาะ พีพี จากัด
5 มี.ค. เข้าร่วมประชุม กรรมการ และประชุมใหญ่ 60 คน
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้าน
49
สามัญประจาปี ชี้แจงงบดุล -กาไรขาดทุน
ท่าประดู่
ของกลุ่ม แนะนาการวิธีการออมทรัพย์ให้
สมาชิก
6 มี.ค. เข้าร่วมประชุม กรรมการเพื่อชี้แจงงบดุล - 17 คน
49
กาไรขาดทุน ของกลุ่มและแนะนาเรื่อง
การปรับโอนจากกลุ่มเป็นสหกรณ์/โดยนัด
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกในวั นที่ 25
มี.ค.49 ที่ศาลา 8 เหลี่ยม เกาะ พี พี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เกาะ พี พี จากัด

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

เตรียมการปรับ โอนจากกลุ่ม
เครดิตยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

1 วัน

ทีมสานักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเนี่ยน
ฯสาขาภาคใต้

กรรมการและสมาชิก เข้าใจการ 1 วัน
ออมทรัพย์แบบเครดิตยูเนี่ยน ดี
ขึ้นและรับทราบผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มในรอบปี
บัญชี
กรรมการเข้าใจกระบวนการ
1 วัน
ปรับโอนบัญชี ขั้นตอนและ
วิธีการปรับโอน จากกลุ่มเครดิต
ยูเนี่ยนเป็นสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน

ทีมสานักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเนี่ยน
ฯสาขาภาคใต้

ทีมสานักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเนี่ยน
ฯสาขาภาคใต้
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ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
35

36

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
ทีมวิจัย/
กรรมการ
กลุ่ม/องค์การ
บริหารส่วน
ตาบล

24
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเก็บข้อมูลผลการ
มี.ค.49 ดาเนินงานและการเชื่อมโยงของเครือข่าย
ของ สกก. อ่าวลึก/เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน/ออมทรัพย์ตาบลนาเหนือ /ร่วม
ประชุมเพื่อแก้ปจญหากลุ่มออมทรัพย์เขา
ใหญ่ โดยใช้วิธีการ KM
(Knowledge Management)
25
เข้าร่วมประชุม ใหญ่เพื่อเตรียมจดทะเบียน ทีมวิจัย/
มี.ค.49 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะ พี พี จ ากัด โดย สมาชิก 110
วิธีการดาเนินการจัดประชุม การเลือกตั้ง คน
คณะกรรมการ ผู้สอบกิจการ และ
ประสานงานกับ หน่ว ยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องเรื่องการปรับ โอนบัญชีและการ
รับรองงบการเงิน

สถานที่

สนง.สกก.อ่าวลึก
สนง.ลานเทปาล์ม
น้ามันตาบลนาเหนือ
สนง.กลุ่ม ออมทรัพย์
เขาใหญ่

ศาลาแปดเหลี่ยมเกาะ
พี พี

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

รับทราบข้อมูลการดาเนินงาน
ของกลุ่มเพื่อนามากาหนดเป็น
แนวทางในการวิจัย และเพื่อ
ตรวจถึงกระบวนการทางาน
ของกลุ่ม (ความเป็นสหกรณ์
แท้)และแนวทางในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายในอนาคต
สามารถจดทะเบียนเป็น
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะ พี พี
จากัด

1 วัน

0.5 วัน

หมายเหตุ

ร่วมกับ สนง.สหกรณ์
จังหวัด/สนง.ตรวจ
บัญชีจังหวัด
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ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
ทีมวิจัย/
สนง.สกย.หนองปง/
กรรมการ
ที่ทาการกลุ่ม
เครื่องแกงบ้านนาพรุ

37

26
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเก็บข้อมูลผลการ
มี.ค.49 ดาเนินงานและการเชื่อมโยงของเครือข่าย
ของ สกย.หนองปง/กลุ่ม
เครื่องแกงบ้านนาพรุ อาเภอลาทับ โดยใช้
วิธีการKnowledge Management

38

27
แลกเปลี่ย นเรียนรู้เ พื่อ เก็ บ ข้อ มูล ผลการ คณะกรรมการ ที่ทาการกลุ่ม
มี.ค.49 ดาเนินงานและการเชื่อมโยงของเครือข่าย /สมาชิก 20
ของกลุ่มออมทรัพย์ บ้านกอตง/กลุ่ม ฯบ้าน คน
น้ าด า อ า เ ภอล าทั บ โด ยใช้ วิ ธี ก า ร
Knowledge Management
ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน/ปิดบัญชี
การสมัครสวัสดิการของ ชุม นุม สหกรณ์ฯ
กับกลุ่มเครดิตยูเ นี่ยนเกาะปอ อาเภอเกาะ
ลันตา

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

รับทราบข้อมูลการดาเนินงาน
0.5 วัน
ของกลุ่มเพื่อนามากาหนดเป็น
แนวทางในการวิจัย และเพื่อ
ตรวจถึงกระบวนการทางาน
ของกลุ่ม (ความเป็นสหกรณ์
แท้)และแนวทางในการ
เชื่อมโยงเครือข่าย
รับ ทราบข้ อมูลการด าเนินงาน 1 วัน
ของกลุ่ม เพื่อนามากาหนดเป็น
แนวทางในการวิ จัย และเพื่ อ
ตรวจถึ ง กระบวนการท างาน
ของกลุ่ ม (ความเป็ น สหกรณ์
แ ท้ ) แ ล ะ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
เชื่อมโยงเครือข่ายในอนาคต

หมายเหตุ

ร่วมกับทีม
ประสานงานกลาง
(อาจารย์สยุม พร)

แบ่งเป็น 2 ทีม/โดย
ร่วมกับทีม
ประสานงานกลาง
(อาจารย์สยุม พร) ไป
เกาะลันตา

53

ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
39

40

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
28
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมวิจัยกับ
ทีมวิจัย/
สนง.สหกรณ์นิคม
มี.ค.49 สหกรณ์นิคมปากน้า/กลุ่ม แม่บ้านเพาะเห็ด กรรมการ ปากน้า/บ้านประธาน
สหกรณ์นิคมอ่าวลึกโดยใช้วิธีการ
50 คน
กลุ่ม
Knowledge Management
อบรมสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่ม
ศาลาอเนกประสงค์
เครดิตยูเนี่ยนบ้านหัวแหลม อาเภอเกาะลัน
บ้านหัว แหลม 1
ตา เพื่อชี้แจงระบบการออมแบบเครดิตยู
เนี่ยนให้แก่สมาชิกที่ ไม่เข้าใจและและ
แนะนาระบบบัญชีให้คณะกรรมการ
29
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงขั้นตอนใน 25 คน
บ้านประธานกลุ่มบ้าน
มี.ค.
การจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และการ
ทุ่ง
49
ช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพโดยใช้
วิธีการประชุม กลุ่ม/อธิบายวิธีการ ข้อดี
ข้อเสียของการออมทรัพย์แบบเครดิตยู
เนี่ยน/ซักถามข้อสงสัยให้กับ กลุ่มประมง
พื้นบ้าน บ้านทุ่ง อาเภอเกาะลันตา

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

รับทราบข้อมูลการดาเนินงาน
ของกลุ่มเพื่อนามากาหนดเป็น
แนวทางในการวิจัย

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

1 วัน

หมายเหตุ

ได้แบ่งการทางานเป็น
2 ทีม

1 วัน

ผู้นามีความสนใจและจะแจ้งให้ 1 วัน
สมาชิกทราบ

ร่วมกับองค์กร Save
Andaman
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ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
41

42

43

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
40 คน
มัสยิด บ้านหัว หิน

30
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงขั้นตอนใน
มี.ค.49 การจัดตัง้ กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และการ
ช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพโดยใช้
วิธีการประชุม กลุ่ม/อธิบายวิธีการ ข้อดี
ข้อเสียของการออมทรัพย์แบบเครดิตยู
เนี่ยน/ซักถามข้อสงสัยให้กับ กลุ่มประมง
พื้นบ้าน บ้านหัวหิน อาเภอเกาะลันตา
5 เม.ย. เข้าร่วมจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่ง
54 คน
49
โดยการเปิดรับเงินสะสมจากสมาชิก สอน
การลงรายการบัญชีเบื้องต้นให้กับ
เหรัญญิกและคณะกรรมการ
14
ตรวจเยี่ยม/ติดตามการดาเนินงาน/การจัด
พ.ค.49 สวัสดิการแนะนาเรื่องการประกอบอาชีพ
เลี้ยงสัตว์เสริม จากการท าประมง
เนื่องจากราคาน้ามัน สูงขึ้นโดยจะประ
สานกับองค์กรไฮเฟอร์ ประเทศเยอรมัน

17 คน

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

ผู้นามีความสนใจและจะแจ้งให้ 1 วัน
สมาชิกทราบ

ร่วมกับองค์กร Save
Andaman

ศาลาเอนกประสงค์
สามารถจัดตั้งกลุ่มเครดิตยู
1 วัน
บ้านทุ่ง อาเภอเกาะลัน เนี่ยนบ้านทุง่ สมาชิก 54 คน
ตา
เงินสะสม 14,590 บาท โดยนัด
สะสม ทุกวันที่ 15 ของเดือน

ร่วมกับองค์กร Save
Andaman

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านท่าคลอง อาเภอ
เกาะลันตา

สหกรณ์มีการจัด
สวัสดิการคุ้มครอง
เงินกู้-เงินสะสมให้
สมาชิก

ประสานเรื่องการจัดเวทีและ
1 วัน
เรื่องสวัสดิการต่างๆ ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สหกรณ์/กลุ่ม ต่างๆ ในวันที่ 1617 พ.ค.49
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ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
44

45

46

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

16-17 จัดเวทีสัมมนาเกี่ยวกับการท าแผนกลยุทธ์
พ.ค.49 และแนวทางในการท าแผนธุรกิจ โดยการ
บรรยายของวิทยากร จาก ธกส. และที่
ปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรฯ (อ.มานิต)
และแบ่งกลุ่ม ย่อย 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มี
กิจกรรมทางการเงิน และกลุ่มอาชีพ โดย
ใช้วิธี SWOT
18
ตรวจเยี่ยม/ติดตามการดาเนินงานเพื่อ
พ.ค.49 แก้ปจญหาเรื่องกรรมการ นาเงินสะสมของ
กลุ่มไปใช้ผิดวัตถุป ระสงค์ ทาให้เงินสด
ขาดบัญชี
22
พ.ค.
49

ประสานงานเรื่องการช่ว ยเหลือ
ผู้ประสบภัย ผ่านทางกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
โดยให้ Save Andaman ให้เงินช่วยเหลือ
กลุ่มเรื่องเครื่อ งมือท าประมง

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
30 คน
รร.กระบี่ คริสตัล

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

ผู้นาได้รับความรู้จากวิทยากร 2 วัน
ในเรื่องการท าแผนกลยุทธ์และ
การท าแผนธุรกิจ และผู้เข้าร่วม
สัมมนาได้ท าแผนร่วมกันใน
การเชื่อมโยงเครือข่าย

ได้แผนกลยุทธ์และ
แผนธุรกิจร่วมกัน 2
กลุ่ม คือ กลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน
และกลุ่มอาชีพ

ทีมวิจัย

ที่ทาการกลุ่มเครดิตยู
เนี่ยนบ้านท่าประดู่

นัดประชุมกรรมการอีกครั้ง ใน 0.5 วัน
วันที่ 23 พ.ค.49

ทีมสานักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเนี่ยน
ฯสาขาภาคใต้

เจ้าหน้าที่
องค์กร Save
Andaman

สนง. Save Andaman

เพื่อให้การช่วยเหลือได้กระจาย 1 วัน
ไปยังผู้เดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับ
การช่วยเหลือ

ทีมสานักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเนี่ยน
ฯสาขาภาคใต้
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ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
47

48

49

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
23
เข้าร่วมประชุม กรรมการแก้ปจญหาเรื่อง
ทีมวิจัย/
ที่ทาการกลุ่มเครดิตยู
พ.ค.49 กรรมการ นาเงินสะสมของกลุ่ม ไปใช้ผิด กรรมการ 15 เนีย่ นบ้านท่าประดู่
วัตถุประสงค์ ทาให้เงินสดขาดบัญชี
คน
24
ประชุมสมาชิก/กรรมการกลุ่มเครดิตยู
50 คน
ที่ทาการกลุ่มเครดิตยู
พ.ค.49 เนี่ยนเกาะปอ อาเภอเกาะลันตา โดยวิธีการ
เนี่ยนเกาะปอ
ชี้แจงหลัก/วิธีการดาเนินงานของเครดิตยู
เนี่ยนแก่สมาชิกที่ ไม่เข้าใจให้เข้าใจ โดย
นัดหมายให้ประชุมทุกวัน 9 ค่าแรกของ
เดือน
13 มิ.ย. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงขั้นตอนใน 30 คน
ที่ทาการกลุ่มบ้านเกาะ
49
การจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และการ
ปู อาเภอเกาะลันตา
ช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพโดยใช้
วิธีการประชุม กลุ่ม/อธิบายวิธีการ ข้อดี
ข้อเสียของการออมทรัพย์แบบเครดิตยู
เนี่ยน/ซักถามข้อสงสัยให้กับ กลุ่มประมง
พื้นบ้าน บ้านเกาะปู อาเภอเกาะลันตา

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

โดยให้ทางกรรมการที่นาเงิน 0.5 วัน
ไปใช้ผิ ดวัตถุประสงค์นาเงินมา
คืนกลุ่มภายสิ้นเดือน พ.ค.
กรรมการและสมาชิกเข้าใจ
1 วัน
หลักวิธีการแบบเครดิตยูเนี่ยน
มากขึ้น

ให้กรรมการที่นาเงิน
ไปใช้ท าเรื่องยอมรับ
สภาพหนี้กับกลุ่ม
ทีมสานักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเนี่ยน
ฯสาขาภาคใต้

ผู้นาเข้าใจระบบเครดิตยูเนี่ยน
มากขึ้น

เป็นกลุ่มที่ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการ
ประกอบอาชีพจาก
Save Andaman

1 วัน
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ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
50

51

52

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
25 คน
ที่ทาการกลุ่มบ้านหัว
หิน อาเภอเกาะลันตา

14 มิ.ย. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงขั้นตอนใน
49
การจัดตัง้ กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และการ
ช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพโดยใช้
วิธีการประชุม กลุ่ม/อธิบายวิธีการ ข้อดี
ข้อเสียของการออมทรัพย์แบบเครดิตยู
เนี่ยน/ซักถามข้อสงสัยให้กับ กลุ่มประมง
พื้นบ้าน บ้านหัวหิน อาเภอเกาะลันตา
15 มิ.ย. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงขั้นตอนใน 40 คน
49
การจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และการ
ช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพโดยใช้
วิธีการประชุม กลุ่ม/อธิบายวิธีการ ข้อดี
ข้อเสียของการออมทรัพย์แบบเครดิตยู
เนี่ยน/ซักถามข้อสงสัยให้กับ กลุ่มประมง
พื้นบ้าน บ้านห้วยน้าขาว อาเภอเกาะลันตา
19-20 รับข้อมูลคนจนจดทะเบียนที่ว่าการอาเภอ ทีมวิจัย
มิ.ย.49 8 อาเภอ

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

ผู้นาเข้าใจระบบเครดิตยูเนี่ยน
มากขึ้น

1 วัน

เป็นกลุ่มที่ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการ
ประกอบอาชีพจาก
Save Andaman

ที่ทาการกลุ่มบ้านห้ว ย ผู้นาเข้าใจระบบเครดิ ตยูเนี่ยน
น้าขาว อาเภอเกาะลัน มากขึ้น
ตา

1 วัน

เป็นกลุ่มที่ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการ
ประกอบอาชีพจาก
Save Andaman

8 อาเภอ

2 วัน

จากการประสานให้
ทางอาเภอรวบรวม
ข้อมูลให้

ได้ข้อมูล คนจนจดทะเบียน 8
อาเภอ
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ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
ทีมวิจัย/
สนง.กลุ่ม ออมทรัพย์
กรรมการ
เขาใหญ่/ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ 5

53

21 มิ.ย. เข้าร่วมประชุม กรรมการกลุ่มออมทรัพย์
49
เขาใหญ่ เพื่อชี้แจงเรื่องการเก็บข้อมูล
ลูกหนี้ของกลุ่ม /ประชุมตัว แทนกลุ่ม ออม
ทรัพย์ หมู่ 1-7 ตาบลนาเหนือ ชี้แจง
แนวทางของเครือข่ายการเงินของตาบล
และการใช้ระบบบัญชีเดียวกัน เพื่อง่ายต่อ
การรวมเครือข่าย

54

22 มิ.ย. ประสานงานและเก็บข้อมูล เพื่อจัดเวที
49
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมวิจัยกับ
กรรมการ

55

23 มิ.ย. ประสานงานและเก็บข้อมูล เพื่อจัดเวที
9 คน
49
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมวิจัยกับ
กรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตตาบลเขาดิน

ผู้จัดการ/
ประธาน/ทีม
วิจัย

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

ให้กลุ่ม รวบรวมข้อมูลลูกหนี้ที่ 1 วัน
เป็นหนี้คั่งค้างทั้งหมด/ประสาน
กับ อบต. ในการออกหนังสือ
เชิญ และกาหนดหน้าที่
รับผิดชอบ

ชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนปาล์ม น้ามัน

กาหนดวันในการจัดเวทีและ
รับทราบข้อมูลของทีมวิจัย

2 ช.ม.

สนง.กลุ่ม ออมทรัพย์
บ้านกอตง

กาหนดวันในการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ชี้แจง
ประเด็น/ผลได้/เสียของการ
เชื่อมโยงเครือข่าย

2 ช.ม.

หมายเหตุ
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ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
56

57

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
23 ก.ค. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การกาหนดแนวทาง 40 คน
สนง.กลุ่ม ออมทรัพย์
49
ในการแก้ปจ ญหาของกลุ่ม ระหว่าง
/น้าดื่ม ต. เขาใหญ่
กรรมการ/สมาชิก/ทีมวิจัย โดยใช้วิธีให้
อ.อ่าวลึก
คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบถึงยอดหนี้
คั่งค้างของลูกหนี้ แนวทางในการติดตาม
หนี้ โดยขอมติจ ากที่ประชุมใหญ่
24 ก.ค. จัดอบรมการทาบัญชีเบื้องต้นให้กับ
14 คน
49
ประธาน/เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต หมู่1 -7 ตาบลนาเหนือ โดยวิธีการ
บรรยายจากวิทยากร และฝึ กปฏิบัติ

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

หมายเหตุ

สามารถหาแนวทางในการ
ปฏิบัติร่วมกันเพื่อแก้ปจญหา
ของกลุ่ม โดยให้กรรมการจะมี
หนังสือเตือน/และดาเนินคดี
เป็นขั้นตอนสุดท้าย

1 วัน

ที่ประชุมสมาชิกให้
กรรมการดาเนินคดีได้
โดยให้ปรึกษากับ
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนเรื่องทนายความ

ศาลาเอนกประสงค์หมู่ รับรู้แนวทางการจัดทาระบบ
5 ตาบลนาเหนือ
บัญชีแบบฟอร์มการลงรายการ
รับ-จ่าย การลงบัญชีรับ -จ่าย
ประจาวัน และปิดบัญชีสิ้น
เดือน โดยใช้ระบบบัญชีของ
เครดิตยูเนี่ยน เพื่อง่ายต่อการ
ควบรวมเป็นเครือข่ายทาง
การเงินของตาบล

1 วัน

ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเหนือ
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ลาดับ วัน/
ที่ เดือน/
ปี
58

59

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย

25 ก.ค. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรรมการ/ทีม
49
วิจัย แนวทางในการสร้างเครือข่าย
พันธมิตร แนวทางในการวางแผน
การตลาด โดยวิธี Knowledge
Management

26 ก.ค. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรรมการ
49
เครือข่ายกลุม่ ออมทรัพย์ฯตาบลเขาดินถึง
แนวทางในการสร้างเครือข่ายทางการเงิน
ที่เข้มแข็งและขยายแนวคิดเรื่องการสร้าง
เครือข่ายด้านธุรกิจของชุม ชน เช่นการท า
โรงงานน้าดื่ม แนวคิดในการลงทุนใน
ปจ๊มน้ามัน/การศึกษารูป แบบการจัด
สวัสดิการชุม ชนโดยใช้สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนเป็นแบบอย่าง โดยวิธี KM

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ที่เข้าสู่
กระบวนการ
(จานวน)
15 คน
ชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนปาล์ม
10 คน

25 คน

ผลที่เกิดจากกระบวนการ

ระยะเวลา
(ชั่วโมง)

รับรู้เกี่ยวกับการดาเนินงาน/
2 ช.ม.
แนว
คิดในการผลิตไบโอดีเซลและ
กลุ่มผลิตเครื่องแกง
ผลผลิตจากปาล์ม แบบครบ
3 ช.ม.
บ้านทุ่ง ตาบลเขาคราม วงจรวางแผนกลยุทธ์ด้านการ
ผลิต/การตลาดร่วมกันและ
ประสานให้เกิดการขยายตลาด
ในตาบลเขาดิน
ห้องประชุมองค์การ
การประสานงานกลุ่มออม
4 ช.ม.
บริหารส่วนตาบลเขา ทรัพย์และน้าดื่มเขาใหญ่
ดิน อาเภอเขาพนม
เกี่ยวกับการสร้างโรงงานน้าดื่ม
และแนวทางในการศึกษาดูงาน
จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ท า
ธุรกิจปจ๊มน้ามัน

หมายเหตุ

-

เพื่อให้กลุ่มสามารถ
วางสินค้าได้ในศูนย์
สาธิตการตลาดกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ หมู่ 1-9
ร่วมกับอบต.เขาดิน
และสนง.พัฒนาชุมชน
อาเภอเขาพนม
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บทที่ 4
เครือข่ายที่เกิดขึ้นและรูปแบบของเครือข่าย
1. ข้อสรุปจานวน/รูปแบบของเครือข่าย ที่เป็นผลงานของทีมวิจัย
จากการดาเนินงานของทีมวิจัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ที่ผํานมา สามารถ กํอให๎เกิดการ
เชื่อมโยงเครือขํายพันธมิตรขั้นต๎น ได๎ จ านวน 5 เครือขําย คือ เครือขํ ายชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑ม
น้ามันกระบี่ เครือขํายกลุํม ออมทรัพย๑เพื่อการผลิตตาบลเขาดิน เครือขํายชุมชนเข๎มแข็งตาบลเขา
คราม (กลุํมเครื่องแกงสตรีอาสาพัฒนาบ๎านทุํง) เครือขํายองค๑กรประชาชนตาบลนาเหนือ เครือขําย
ฟื้นฟูชุมชนผู๎ประสบภัย สึนามิ ด๎วยวิธีการเครดิตยูเนี่ยน และ กรณีศึกษา กลุํมสัจจะออมทรัพย๑และ
น้าดื่มเขาใหญํ ตาบลเขาใหญํ อาเภออําวลึก
โดยที่เครือขํายที่ทาการศึกษานั้น สามารถแบํงออกเป็น 3 กลุํม คือ
1. เครือขํายที่ประสบความสาเร็จ แล๎ว โดยทางทีมวิจัยได๎เข๎าหนุนเสริมในเรื่องแนวคิด การ
สร๎างพันธมิตร การวางแผนกลยุทธ๑ เพื่อให๎การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ได๎แกํเครือขําย
ชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มน้ามันกระบี่ และเครือขํายกลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิตตาบลเขาดิน
2. เครือขํายที่กาลังประสบความสาเร็จ โดยมีปัจจัยที่เอื้อตํอความส าเร็จของเครือขําย
หลายปัจจัย เชํนความเข๎ม แข็งขององค๑การบริหารสํวนตาบล องค๑กรศาสนา การรวมตัวของสมาชิก
และกรรมการ(ความเสียสละ) ซึ่งทีมวิจัยได๎เข๎าไปหนุนเสริมเรื่องแนวคิด การสํงเสริม การจัดอบรม
ให๎ความรู๎แกํกรรมการ/สมาชิก ตลอดจนวางระบบการบริหาร/จัดการ เพื่อให๎สอดคล๎องตํอการรวม
เป็นเครือขํายพันธมิตรในอนาคต คือ เครือขํ ายชุมชนเข๎มแข็งตาบลเขาคราม (กลุํมสตรีอาสาพัฒนา
บ๎านทุํง) เครือขํายองค๑กรประชาชนตาบลนาเหนือ และเครือขํายฟื้นฟูชุม ชนผู๎ป ระสบภัย สึนามิ ด๎วย
วิธีการเครดิตยูเนี่ยน
3. กรณีศึกษา กลุํมสัจจะออมทรัพย๑และน้าดื่มเขาใหญํ ตาบลเขาใหญํ อาเภออําวลึก เป็น
กรณีศึกษา ที่ชี้ให๎เห็นถึงความล๎มเหลวของการบริการ/จัดการ สาเหตุเพราะปัจจัยเสี่ยงทางด๎านหนี้คั่ง
ค๎างที่มีสูง ทาให๎กลุํมมีโอกาสล๎มได๎งําย ทางทีมวิจัยได๎เข๎าไปหนุนเสริมเรื่องการบริการ/จัดการ และ
รํวมกันแก๎ไขปัญหาเรื่องหนี้คั่งค๎าง กํอนเป็นเรื่องแรก และจะขยายตํอไปด๎านการวางแผนรํวมกัน
เพื่อเพิ่มจานวนสมาชิก การให๎บ ริการ การจัดสวัสดิการและแนวทางในการดาเนินธุรกิจของกลุํม
จากเครือขํายที่เกิดขึ้น ทั้ง 3 กลุํม เป็นเครือขํายที่ทีมวิจัย เห็นวํา สามารถพัฒนาให๎ เกิดการ
เชื่อมเป็นพันธมิตรของเครือขํายระดับจังหวัดได๎ ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นเครือขํ ายที่เข๎ม แข็งและ

62

พร๎อม ที่จะชํวยเหลือกลุํม/องค๑กรประชาชนอื่นๆ (ระบบพี่ชํวยน๎อง) ได๎เข๎ม แข็งขึ้นได๎ในโอกาส
ตํอไป
2. ความส าคัญ/รายละเอียดของแต่ละเครือข่าย
1. เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่
(The Krabi Oil-Palm Farmers Cooperatives Federation Limited)
ปาล์มน้ามัน เป็นพืชยืนต๎นที่ทนทานตํอผลกระทบจากภัยธรรมชาติม ากกวําพืชอายุสั้นอื่นๆ
ลงทุนเพียงครั้งเดียวก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎นาน 20 ปี และที่นําสนใจคือ พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม
ในโลกจะอยูํระหวํางเส๎นละติจูดที่ 20 องศาเหนือ -ใต๎ สํวนใหญํพื้นที่ปลูกปาล๑มน้ามันเป็นพื้นที่
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ คือ มาเลเซีย และอินโดนีเซี ย สองประเทศนี้รวมกันมีพื้นที่
ปลูกที่ให๎ผลผลิตแล๎วจานวน 37.04 ล๎านไรํ และมีผลผลิตน้ามันปาล๑มร๎อยละ 83 สํงออกน้ามันปาล๑ม
ร๎อยละ 90 และน้ามันปาล๑มมีสํวนแบํงการตลาดน้ามันร๎อยละ 48 ของตลาดน้ามันโลก (น้ามันพืช
และสัตว๑) ปาล๑มน้ามันมีศักยภาพอันดับ ต๎นๆ ในสถานการณ๑ปัจจุบัน เนื่องจากมีต๎นทุนต่า ผลผลิตตํอ
พื้นที่สูง ราคาซื้อขายในตลาดไมํสูง เสี่ยงตํอการเสียหายจากภัยธรรมชาติน๎อย สามารถผลิตได๎ใน
ปริมาณมากเพื่อรองรับความต๎องการที่เพิ่มขึ้นตามจ านวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ปริมาณการผลิตน้ามันเพื่อการบริโภคและอุปโภคของโลกเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ตามจานวนที่
ปลูกเพิ่มขึ้นและคาดวําในปี พ.ศ. 2550 เป็นต๎นไป การผลิตน้ามันปาล๑มและน้ามันจากเมล็ดใน จะ
ผลิตได๎สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับน้ามันที่ผลิ ตได๎จากพืชอื่นและพบวําน้ามันปาล๑มมีอัตราการ
ขยายตัวการผลิ ตสูงที่สุด ปาล๑มน้ามันเป็นพืชที่อนุรักษ๑สภาพแวดล๎อม (eco-friendly crop) เมื่อปลูก
ปาล๑มน้ามันเป็นระยะเวลายาวนานจะท าให๎สภาพนิเวศที่เสียหายไปกลับคืนสูํสภาพธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังสามารถสกัดองค๑ประกอบจากน้ามันปาล๑ม ได๎แกํ กรดไขมันหลายชนิด วิตามินอี และ
วิตามินเอ นามาใช๎ป ระโยชน๑และใช๎เป็นสารตั้งต๎นในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง
อุตสาหกรรม Oleo chemical และพลังงานทดแทน รวมทั้งพืชที่ปลอดภัยตํอผู๎บริโภคเพราะไมํมีการ
ตัดแตํงพันธุกรรม (GMOs)
การปลูกปาล์มน้ามัน
1.อายุต๎นกล๎าที่ใช๎ปลูก อายุที่เหมาะสมคือ 10 - 12 เดือน
2. ระยะเวลาปลูกอยูํชํว งฤดูฝนเพราะเป็นปัจจัยส าคัญ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
3. การเตรียมการในเรือนเพาะชา กํอนย๎ายปลูกให๎น้าต๎นกล๎าปาล๑ม กํอนจะนาลงปลูก และ
พํนสารเคมีป้องกัน กาจัดโรค-แมลงคัดต๎นกล๎าผิดปกติออก
4. หลุมปลูก ขนาดของหลุม 45 x 45 x 35 รูปทางเป็นรูปตัวยู วิธีการชุดหลุมดินชั้นบน และ
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ชั้นลํางแยกกัน และตากหลุมประมาณ 10 วัน
5. การขนย๎ายต๎นปาล๑ม น้ามัน ควรใช๎รถบรรทุก เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน และ
คานึงถึงควร ระมัดระวัง ในการเคลื่อนย๎ายด๎วย
6. การปลูกต๎นกล๎าปาล๑มน้ามัน การใสํปุ๋ยรองก๎นหลุม ควรใช๎ร๏อกฟอสเฟตอัตรา 250 กรัม
ตํอหลุม กํอนนาต๎นกล๎าลงปลูก ควรคลุกเคล๎าดินกับปุ๋ย เพื่อป้องกันการสัมผัสของรากโดยตรง ใสํ
ดินลงไปในหลุม โดยใช๎ดินชั้นบน ลงไปกํอน และอัดให๎แนํนเพื่อป้องกันลมพัดแรง
7. การตรวจแปลงหลังจากปลูก ต๎นกล๎าจะต๎องอยูํในสภาพเดิม ถ๎าตรวจพบควรแก๎ไขทันที
8. การปลูกซํอม ควรท าภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากปลูก
การปฏิบัติ และบารุงรักษาสวนปาล์มน้ามัน
1. การป้องกันและการกาจัดวัชพืชวัชพืชในสวนปาล๑มน้ามัน ในชํว งฤดูแล๎ง ไมํควรกาจัดวัชพืช
เพราะทาให๎ดินขาดความชุํม ชื่น วัชพืชใบกว๎าง วัชพืชใบแคบ
2. การใสํปุ๋ย ควรคานึงถึงปัจจัยตําง ๆ เชํน ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยูํในดินเดิม ความต๎องการ
ของปาล๑มน้ามันในระยะตําง ๆ สภาพแวดล๎อมลมฟ้าอากาศ ชนิดของปุ๋ยอัตราการใช๎
3. การป้องกันกาจัดโรคแมลง ไมํควรพํนสารเคมีทันที เมื่อพบศัตรูพืชเพราะนอกจากจะเสีย
คําใช๎จํายสูงแล๎ว ยังท าลายศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน๑อีกด๎ว ย ควรสุํมตัวอยําง เชํน ตัดทางใบที่ 17
ตรวจนับหนอนรําน ถ๎าพบมีม ากกวํา 5 ตัว ตํอทางใบโดยเฉลี่ย จึงควรป้องกันกาจัดโดยพํนสารเคมี
4. การตัดชํอดอกในระยะเริ่ม การเจริญเติบโต การตัดชํอดอกตัวผู๎ และตัวเมีย ทิ้งในระยะแรก มี
ผลทาให๎ต๎นปาล๑มเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง และมีขนาดใหญํ เพราะอาหารที่ได๎รับจะเสริมสํวนของ
ลาต๎น แทนการเลี้ยงชํอดอกและผลผลิต เมื่อถึงระยะให๎ผลผลิตที่ต๎องการ ผลผลิตจะมีขนาดใหญํ
และสม่าเสมอ ถ๎าไมํตัดปลํอยทิ้งไว๎ไมํเก็บเกี่ยว อาจเป็นแหลํงของเชื้อโรค โดยเฉพาะโรคทะลายเนํา
ได๎
การใส่ปุ๋ยเคมี
1. ระยะเวลา และการแบํงใสํ ใสํปุ๋ยเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเลี่ยงการใสํเมื่อแล๎งจัด
หรือฝนตกหนัก ในปีแรกหลังจากปลู กควรใสํปุ๋ย 4-5 ครั้ง ตั้งแตํปีที่ 2 เป็นต๎นไป ควรใสํปุ๋ย 3 ครั้ง/ปี
ชํวงที่เหมาะสมในการใสํคือ ต๎นฝน กลางฝน และปลายฝน ตั้งแตํปีที่ 5 ขึ้นไป อาจพิจ ารณาใสํปุ๋ย
เพียงปีละ 2 ครั้ง ถ๎าสภาพแวดล๎อมเหมาะสมแบํงใสํปุ๋ย (ตามอัตราแนะนา) เมื่อแบํงใส 3 ครั้ง/ปี
แนะนาให๎ใช๎สัดสํวน 50:25:25% สาหรับการใสํปุ๋ย ต๎นฝน กลางฝน และปลายฝน และเมื่อแบํงใสํ 2
ครั้ง/ปี ใช๎สัดสํวน 60:40% ระยะต๎นฝนและกํอนปลายฝน ตามลาดับ
ชํวงต๎นฝน คือ ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
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ชํวงกลางฝน คือ ประมาณเดือนกรกฎาคม - กันยายน
ชํวงปลายฝน คือ ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
2. วิธีการใสํปุ๋ย
1.ให๎ใสํปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 250 กรัม/ต๎น รองก๎นหลุม ตอนปลูก โดยใช๎ดินชั้นบน
ผสมคลุกเคล๎ากับ ปุ๋ยหินฟอสเฟตใสํรองก๎นหลุมแล๎วกลบหลุมให๎เต็ม ด๎วยดินชั้นลําง
2. อายุระหวําง 1-4 ปี ใสํปุ๋ยภายในวงกลม (รัศมี 1.5-2 เมตร) บริเวณที่กาจัดวัชพืชรอบโคน
ต๎น
3. อายุตั้งแตํ 5 ปีขึ้นไป ใสํปุ๋ยหํางจากโคนต๎น 50 ซ.ม. จนถึงบริเวณปลายทางใบ
4. การใสํปุ๋ยควรหวํานให๎ทั่วและสม่าเสมอ บริเวณทรงพุํม ใบรอบโคนต๎น , ยกเว๎นปุ๋ยหิน
ฟอสเฟต แนะนาให๎
ใสํเป็นแนวรอบทรงพุํม ภายในรัศมีวงกลมรอบโคนต๎น และควรใสํปุ๋ย
หลังจากกาจัดวัชพื ชแล๎ว
3.อัตราปุ๋ยที่ ใช๎
อัตราปุ๋ยสาหรับปาล๑มน้ามันโดยทั่ว ๆ ไป ในกรณีที่เกษตรกรไมํสามารถเก็บตัวอยํางใบสํงไป
วิเคราะห๑ได๎ แสดงดังตารางตํอไปนี้
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ามัน อายุ 1-4 ปี
ปีที่

อัตราสํวน
ปุ๋ยที่ใช๎

สูตร(หรือสูตร
ใกล๎เคียง)

อัตรา(กก./
ต๎น/ปี)

กีเซอร๑ไรท๑ อัตรา
(กก./ต๎น/ปี)

โบแรกซ๑อัตรา(กก./
ต๎น/ปี)

1

4:3:2

20-15-10

1.5-2

-

-

2

3:3:4

15-15-20

2.5-3

0.3

50

3

2:2:5

12-10-25

3.5-4

0.5

80

4

1:1:3

10-8-30

4.5-5

0.8

80
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การใสํปุ๋ยเดี่ยวของปาล๑มอายุ 5 ปีขึ้นไป
ปุ๋ย

อัตรากก./ต๎น/ปี

1. ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต
(21-0-0)

2-2.50

2. ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0)

1-1.50

3. ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรท๑
(0-0-60)

2-2.50

4. กีเซอร๑ไรท๑

1-1.50

5. โบแรกซ๑

50-100 กรัม

ข๎อควรปฏิบัติ

หมายเหตุ

ปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต
และปุ๋ยโพแทสเซียม
คลอไรด๑ ควรแบํงใสํปี
อาจสลับกับปุ๋ยยูเรีย
ละ 2-3 ครั้ง สํวนปุ๋ย 1.00 กก./ ต๎น/ปี ในกรณีที่
หินฟอสเฟต กีเซอร๑
ปลูกบนดินเหนียว
ไรท๑ และโบแรกซ๑
ควรใสํปี 1 ครั้ง

วิธีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ามัน
1.วิธีการเก็บเกี่ยวผลปาล๑มสดรวมถึงการรวมผลปาล๑มสํงโรงงาน ซึ่งมีขั้นตอนโดยทั่วไป
ดังนี้
1.1 ตกแตํงชํองทางลาเลียงระหวํางแถวปาล๑มในแตํละแปลงให๎เรียบร๎อยสะดวกกับการตัด
การลาเลียง และการตรวจสอบทะลายปาล๑มที่ตัด แล๎วออกสูํแหลํงรวมหรือศูนย๑รวมผลปาล๑มที่
กาหนดขึ้นแตํละจุดภายในสวน ข๎อควรระวังในการตกแตํงชํองทางลาเลียงปาล๑ม คือจะต๎องไมํตัด
ทางปาล๑มออกอีก เพราะถือวําการตกแตํงทางปาล๑ม ได๎กระทาไปตามเทคนิคและขั้นตอนแล๎ว หากมี
ทางใบอั นใดกีดขวาง ก็อาจดึงหรือแหวกให๎สะดวกในการท างาน
1.2 สาหรับกองทางใบที่ตัดแล๎วอยําให๎กีดขวางทางเดิน หรือปิดกั้นทางระบายน้าจะทาให๎
เกิดน้าทํวมขัง ระบายน้าที่ขังตามทางเดิน
1.3 คัดเลือกทะลายปาล๑มสุกโดยยึดมาตรฐานจากการดูสีของผล ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส๎มแดง
และจานวนผลสุกที่รํวงหลํนลงบนดินประมาณ 10-12 ผลให๎ถือเป็นผลปาล๑มสุกที่ใช๎ได๎
1.4 หากปรากฏวําทะลายปาล๑มสุกที่จะคัดมีขนาดใหญํ ที่ติดแนํนกับล าต๎นมากไมํสะดวกกับ
การใช๎เสียมแทงเพราะจะทาให๎ผลรํวงมาก ก็ใช๎มีดขอหรือมีดด๎ามยาวธรรมดา ตัดแซะขั้วทะลายกัน
เสียกํอน แล๎วจึงใช๎เสียมแทงทะลายปาล๑มก็จะหลุดออกคอต๎นปาล๑ม ได๎งํายขึ้น
1.5 ให๎ตัดแตํงขั้วทะลายปาล๑มที่ตัดออกมาแล๎วให๎สั้นที่สุดเทําที่จะทาได๎ เพื่อสะดวกในการ
ขนสํง หรือเมื่อถึงโรงงาน ทางโรงงานก็จะบรรจุลงในถังต๎ม ลูกปาล๑มได๎สะดวก
1.6 รวบรวมผลปาล๑มทั้งที่เป็นทะลายยํอยและลูกรํว งไว๎เป็นกองในที่วํางโคนต๎นเก็บผล
ปาล๑มรํวงใสํตะกร๎าหรือเขํง กรณีต๎นปาล๑มมีอายุน๎อยทางใบปาล๑มอาจรบกวน ทาให๎เก็บ ยาก
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1.7 รวบรวมผลปาล๑มทั้งทะลายสดและผลปาล๑ม รํวงไปยังศูนย๑รวมผลปาล๑ม ในกองยํอย เชํน
ในกระบะบรรทุกที่ล ากด๎วยแทรกเตอร๑หรือรถอีแต๐น
1.8 การเก็บเกี่ยวผลปาล๑ม ฝ่ายสวนจะต๎องสนับสนุนให๎ผู๎เก็บเกี่ยวรํวมท างานกันเป็นทีม ใน
ทีมก็แยกให๎เข๎าคูํกัน 2 คน คนหนึ่งตัดหรือแทงปาล๑มอีกคนเก็บรวบรวมผลปาล๑ม
1.9 การเก็บรวบรวมผลปาล๑ม พยายามลดจานวนครั้งในการถํายเทยํอย ๆ เมื่อผลปาล๑มช้ามี
บาดแผลปริม าณของกรดไขมันอิสระจะเพิ่มมากขึ้น การสํงปาล๑มออกจากสวนควรมีการตรวจสอบ
ลงทะเบียนมีตาขํายคลุมเพื่อไมํให๎ผลปาล๑มรํว งระหวํางทาง
2.มาตรฐานในการเก็บเกี่ยวปาล๑ม น้ามัน
1. จะต๎องไมํตัดผลปาล๑มดิบ ไปขาย เพราะจะถูกตัดราคา
2. จะต๎องไมํปลํอยให๎ผลสุกคาต๎นเกินไป
3. ต๎องเก็บผลปาล๑มรํวงบนพื้นให๎หมด
4. ต๎องไมํท าให๎ผลปาล๑มที่เก็บเกี่ยวมีบาดแผล
5. ต๎องคัดเลือกทะลายเปลําหรือเขยําผลที่มีอยูํน๎อยออกแล๎วทิ้งทะลายเปลําไป
6. ตัดขั้วทะลายให๎สั้นที่สุดเทําที่จะทาได๎
7. ต๎องท าความสะดวกผลปาล๑มที่เปื้อนดิน อยําให๎มีเศษหินดินปน
8. ต๎องรีบสํงผลปาล๑ม ไปยังโรงงานโดยไมํชักช๎า
ข้อควรปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ามัน มีดังนี้
1. ตัดทะลายปาล๑ม น้ามันที่สุกพอดี คือทะลายปาล๑มเริ่มมีผลรํวง ไมํควรตัดทะลายที่ยังดิบ อยูํ
เพราะในผลปาล๑ม
ดิบยังมีสภาพเป็นน้าและแป้งอยูํ ยังไมํแปรสภาพเป็นน้ามัน สํวนทะลายที่
สุกเกินไปจะมีกรดไขมันอิสระสุก
และผลปาล๑มสดอาจมีสารบางชนิดอยูํ อาจเป็นอันตราย
กับผู๎บริโภคได๎
2. รอบของการเก็บเกี่ยวในชํว งผลปาล๑มออกชุกควรจะอยูํในชํวง 7-10 วัน
3. ผลปาล๑มลูกรํวงที่อยูํบริเวณโคนปาล๑มน้ามัน และที่ค๎างในกาบต๎นควรเก็บออกมาให๎หมด
4. ก๎านทะลายควรตัดให๎สั้นโดยต๎องให๎ติดกับทะลาย
5. พยายามให๎ทะลายปาล๑มซ้าน๎อยที่สุด
การกาหนดคุณ ภาพของผลปาล์มทั้งทะลายที่มีคุณภาพดี
1. ความสดเป็นผลปาล๑มที่ตัดแล๎วสํงถึงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง
2. ความสุกทะลายปาล๑มสุกที่มีม าตรฐานคือลูกปาล๑ม ชั้นนอกสุดของทะลายหลุดรํวงจาก
ทะลาย
3. ความสมบูรณ๑ ลูกปาล๑มเต็มทะลายและเห็นได๎ชัดวําได๎รับ การดูแลรักษาอยํางดี
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4. ความซ้า ไมํมีทะลายที่ช้าและเสียหายอยํางรุนแรง
5. โรค ไมํมีทะลายเป็นโรคใด ๆ หรือเนําเสีย
6. ทะลายสัตว๑กิน ไมํมีทะลายสัตว๑กินหรือทาความเสียหายแกํผลปาล๑ม
7. ความสกปรกไมํมีสิ่งสกปรกเจือปน เชํน ดิน หิน ทราย ไม๎กาบหุ๎มทะลายเป็นต๎น
8. ทะลายเปลํา ไมํมีทะลายเจือปน
9. ก๎านทะลาย ความยาวไว๎เก็บ 2 นิ้ว
ศัตรูพืชที่สาคัญ ศัตรูป าล๑มน้ามัน หมายถึง สิ่งที่ทาความเสียหายให๎กับปาล๑ม น้ามัน
ชนิดของศัตรูปาล๑มน้ามัน แบํงเป็น 3 ประเภท คือ
1. สัตว๑ศัตรูปาล๑ม น้ามัน แบํงออกเป็น 4 กลุํม คือ
1.1. กลุํมฟันแทะ จะหากินบนพื้นดินหรือบนต๎นไม๎ เชํน หนูพุกใหญํ จะมีสีขนด๎านท๎อง
และหลังสีเทาเข๎มหนูท๎องขาว จะพบมากในสวนปาล๑มอายุ 6 ปีขึ้นไป จัดเป็นศัตรูปาล๑ม น้ามันที่
สาคัญที่สุด มีลักษณะหน๎าแหลม ใบหูใหญํ ตาโต ตัวยาวเรียว ขนเรียบ ขนท๎องสีเทา, น้าตาลปนเทา
และ เมํน มี 2 ชนิด คือ เมํนใหญํแผงคอยาว เป็นเมํนขนาดใหญํ หางสัน ขนปกคลุม ตัวด๎านหน๎า สี
น้าตาลดา ขนด๎านหลังเป็นหนามแปลม ขนสีขาวแกมดา และเมํนหางพวง หางพวงมีเกล็ดและที่
ปลายหางมีขนเป็นพวง
1.2 กลุํมสัตว๑กินแมลง เชํน กระแตธรรมดา เป็นกระแตขนาดใหญํ มีหางเป็นพวง สีขนจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามอุณ หภูมิ ถ๎าอุณหภูมิ และความชื้นสูง สีขนจะเป็นสีแดง สดใส ถ๎าอุณหภูมิและ
ความชื้นต่า สีขนจะเป็นสีเทา หรือเทาน้าตาล ใบหูเล็กหนาคล๎ายหูคน
1.3 กลุํมสัตว๑จาพวกนก จะสร๎างความเสียหายโดยกินลูกปาล๑ม ความเสียหายเกิดเฉพาะที่และจะ
เกิดซ้าที่ เป็นนกตระกูลนกเอี้ยง และนกขุนทอง
1.4 กลุํมสัตว๑ป่าอื่น ๆ เชํน หมูป่า เป็นต๎น
2. แมลงศัตรูป าล๑มน้ามัน เชํน ด๎ว งทาลายยอด แมลงตํางๆ เป็นต๎น
3. โรคตํางๆ เชํน เชื้อรา เป็นต๎น
ประโยชน์จากปาล์มน้ามัน
ผลปาล๑มน้ามันให๎ผลผลิตน้ามัน 2 ชนิด คือ น้ามันปาล๑ม (Palm Oil) ได๎จากการสกัดเนื้อปาล๑ม
และน้ามันเมล็ดในปาล๑ม (Palm Kernel Oil) สกัดจากเมล็ดปาล๑ม ในผลปาล๑มน้ามัน 1 ผล จะมี
น้ามันปาล๑ม 9 สํวน และน้ามันเมล็ดในปาล๑ม 1 สํวน น้ามันที่สกัดจากผลปาล๑มสดจะมีเบต๎าแคโรทีน
(Beta-Carotene) โปรวิตามินเอ (Pro Vitamin A) และวิตามินอี (Vitamin E) ในปริมาณสูง น้ามัน
ปาล๑ม ประกอบด๎วยกรดไขมันไมํอิ่มตัว และกรดไขมันที่อิ่มตัวในสัดสํวนที่สมดุล และด๎วยเหตุที่มีวิ
ตามันอีสูง จึงท าให๎น้ามันปาล๑มมีเสถียรภาพสูง สาหรับ กรดไขมันไมํอิ่มตัว นั้น สํวนใหญํจะ

68

ประกอบด๎วยกรดไขมันไมํอิ่มตัว พันธะเดี่ยว โอเลอิค (mono-unsaturated oleic acid) 40% ขณะที่
กรดไขมันอิ่ม ตัวประกอบด๎ว ย กรดปาล๑มเมติก (palmitic acid) 44% และกรดสเตรียริค (Stearic acid)
5% ด๎วยสัดสํวนของสํวนผสมดังกลําว ทาให๎น้ามันปาล๑มมีคุณสมบัติพิเศษ เหมาะสาหรับใช๎ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารหลายประเภท
คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของน้ามันปาล๑มคือ สามารถใช๎ผลิ ตเป็นไขมันพืชที่มีสภาพเป็น
ของแข็ง (Solid-fat) โดยไมํต๎องผํานกระบวนการไฮโดรจีเนชั่น (Hydrogenation process) เป็นการ
หลีกเลี่ยงการกํอตัว ของกรดไขมัน ทรานซ๑ (Trans fatty acids) ที่เกิดจากกระบวนการซึ่งเป็นอันตราย
ตํอสุขภาพ คุณสมบัติพิเศษของน้ามันปาล๑มจึงนาไปใช๎ในการปรุงอาหารได๎หลากหลาย โดย
ปราศจากโคเลสเตอรอล และเป็นแหลํงพลังงานของรํางกาย นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได๎จากน้ามัน
ปาล๑ม ในการนาไปเป็นสํวนผสมของเนยเหลือง หรือ มาการีน วํากันวํา อาหารที่ทอดด๎วยน้ามั น
ปาล๑มจะกรอบ อรํอย ให๎รสชาติที่แท๎จริงของอาหารและเก็บได๎นาน ผลพลอยได๎อื่นๆ ยังมีอีก
มากมาย โดยเฉพาะใช๎เป็นสํวนผสมในอุตสาหกรรมผลิ ต สบูํ ผงซักฟอก เครื่องสาอาง ยา ผลิ ตภัณฑ๑
ที่ใช๎ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม น้ามันปาล๑ม แดงที่สกัดออกในกระบวนการกลั่น ยังมีปริมาณแค
โรทีน สูงถึง 80% และมีวิตามินอีในสัดสํวนที่สูงมาก จากผลการวิจัยพบวํามีคุณสมบัติในการ
ป้องกันการเหี่ยวยํนของเซลล๑ผิวหนัง โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง จึงมีการนามาผลิ ตเป็นผลิตภัณฑ๑เ พื่อ
สุขภาพ เชํน วิตามินแคปซูลสาเร็จรูป อาหารเสริม เครื่องสาอาง เป็นต๎น
นอกจากประโยชน๑ดังกลําวแล๎ว ในการสกัดน้ามันปาล๑มดิบ ยังมีวัสดุเหลือใช๎จ ากการสกัด
นามาใช๎ประโยชน๑ได๎แทบจะทุกชนิด ดังนี้
1. ทะลายปาล๑ม ใช๎คลุมดินในสวนปาล๑ม รักษาความชื้น และเพิ่มเนื้อดิน นามาใช๎เพาะเห็ด
และข๎อมูลจากโรงงานสกัดน้ามันปาล๑มระบุวํา มีความเป็นไปได๎ในการใช๎เป็นเชื้อเพลิงในหม๎อไอน้า
เนื่องจากมีความร๎อนสูง
2. เส๎นใยแห๎ง ใช๎เป็นเชื้อเพลิงในหม๎อไอน้า
3. กะลา ใช๎ผสมกับเส๎นใย เป็นเชื้อเพลิงในหม๎อไอน้า ซึ่งปัจจุบันโรงงานสกัดน้ามันปาล๑ม
ใช๎เป็นแหลํงพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช๎ในโรงงาน นามาผลิตถํานกัมมันต๑ (Activated
Carbon) ใช๎ในการกรองน้า และของเสีย หรือจะนามาใช๎ปลูกต๎นไม๎ เชํน กล๎วยไม๎ หรื อ ใช๎ซํอมหัว
ถนนก็ได๎เพราะแข็งมาก
4. น้าเสีย ใช๎รดน้าในสวนปาล๑ม เนื่องจากมีปริมาณอินทรีย๑วัตถุสูง หรือใช๎ผ ลิตก๏าซมีเ ทน
ใช๎หุงต๎ม โดยผํานกระบวนการก๏าซชีวภาพ (Bio GAS)
5. กากของเสีย ใช๎ท าปุ๋ย
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1. ความเป็นมาเครือข่าย
ชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มน้ามันกระบี่ จากัด จดทะเบียนสหกรณ๑เมื่อ 10 กุมภาพันธ๑
2540 ทุนจดทะเบียน 60,000.- บาท ประกอบด๎ว ยสมาชิก 6 สหกรณ๑ ซึ่งเล็งเห็นวําปัญหาในการ
จาหนํายผลปาล๑มสดของสมาชิกที่ได๎ราคาตกต่า เนื่องจากโรงงานสกัดน้ามันปาล๑ม ดิบสํวนใหญํใน
จังหวัดกระบี่จะมีสวนปาล๑มของตนเอง
ในชํว งที่มีผลผลิตปาล๑มมากโรงงานไมํสามารถรับซื้อ
ผลผลิตจากสหกรณ๑และเกษตรกรได๎ทั้งหมดหรือรับซื้อในราคาต่าท าให๎เกษตรกรรวมตัวเพื่อกดดัน
ให๎รัฐบาลเข๎ามาแก๎ปั ญหาราคาปาล๑มแทบทุกปี หรือสหกรณ๑ต๎องสํงไปจาหนํายยังจังหวัดชุมพรและ
สุราษฎร๑ธานี ซึ่งต๎องเสียคําใชํจํายในการขนสํงมากขึ้น ทางชุมนุมสหกรณ๑จึงเสนอโครงการกํอสร๎าง
โรงงานสกัดน้ามันปาล๑มในเขตนิคมสหกรณ๑อําวลึก เพื่อแก๎ปัญหาดังกลําวตํอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ วงเงิน 270 ล๎านบาท ตามแผนโครงการเงินกู๎เพื่อปรับ โครงสร๎างเกษตร (ASPL) เมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2543 และคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเงินกู๎เพื่อปรับโครงสร๎างภาคเกษตร เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2545 เพื่อดาเนินการกํอสร๎างโรงงานสกัดน้ามันปาล๑ม ขนาดกาลั งการผลิต 45 ตันทะลาย/
ชั่วโมง สิ้นสุดโครงการกํอสร๎างวันที่ 11 มีนาคม 2547 ปลอดดอกเบี้ยเวลา 20 ปี การชาระคืนปีที่ 3
– ปีที่ 11 ชาระคืนปีละ 15 ล๎านบาท และปีที่ 12 – ปีที่ 20 ชาระคืนปีละ 18 ล๎านบาท และได๎เปิด
ดาเนินการรวบรวมผลผลิตปาล๑มน้ามัน จากสหกรณ๑สมาชิกเมื่อเดือนมีนาคม 2547 เป็นต๎นมา
ด๎วยปัจจุบันราคาน้ามันดิบในตลาดโลกได๎ป รับตัวสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งประเทศไทยก็เป็น
ประเทศหนึ่งที่ได๎รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะน้ามันแพงที่เกิดขึ้น เพราะไทยได๎นาเข๎าน้ามันดิบ
และน้ามันสาเร็จรูปมีมูลคํากวําปีละห๎าแสนล๎านบาท ทาให๎ราคาสินค๎าอุปโภคบริโภคเริ่มขยับขึ้น
ตามต๎นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎
จากสภาพปัญหาดังกลําวทางภาครับและเอกชน
พยายามหาแหลํงพลังงานเชื้อเพลิง โดยการนาทรัพยากรที่มีอยูํภายในประเทศมาใช๎เป็นวัตถุดิบใน
การผลิ ตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน รัฐบาลจึงได๎กาหนดยุทธศาสตร๑พลังงานทดแทนเป็นวาระ
แหํงชาติ โดยการพัฒนาไบโอดีเซลจากปาล๑ม น้ามัน เพื่อนาทรัพยากรการเกษตรในประเทศมาผลิต
เป็นพลังงาน ลดการสูญเสียเงินตราตํางประเทศ สร๎างความมั่นคงด๎านพลังงานเชื้อเพลิงของชาติ โดย
การนาน้ามันปาล๑มดิบ (Crude Palm Oil; CPO) มาผลิตเป็นน้ามันไบโอดีเซล (Bio-diesel) ทดแทน
น้ามันดีเซล ซึ่งกระทรวงพลังงานมีเป้าหมายให๎ใช๎ไบโอดีเซล ร๎อยละ 3 ชอง การใช๎น้ามันดีเซล
ทั้งหมด ในปี 2554 หรือวันละ 2.4 ล๎านลิตร
และชุม นุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑ม น้ามันกระบี่ จากัด มีนโยบายสนับสนุนยุทธศาสตร๑ของ
รัฐบาล และรองรับผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การป้องกันราคาผลผลิตตกต่า สร๎างชํองทางออก
ให๎กับผลผลิ ตของเกษตรกรสมาชิก ประกอบกับ ชุมนุมสหกรณ๑ฯ มีโรงงานสกัดน้ามันปาล๑มเป็นของ
เกษตรกรเองมีกาลังการผลิต 60/90 ตันทะลายปาล๑มสดตํอชั่วโมง 250,000 ตัน และผลิตน้ามันปาล๑ม

70

ดิบปีละ 36,000 ตัน ขนาดกาลังการผลิต 10,000 ลิตรตํอวัน เพื่อแปรรูป น้ามันปาล๑ม ดิบไบโอดีเซล
โดยโรงงานไปโอดีเซล ได๎รับ งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดกระบี่ (งบผู๎วํา CEO) จานวน 18.5
ล๎านบาท โดยลงนามในบันทึกข๎อตกลง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ให๎คณะวิศวกรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ ดาเนินการออกแบบและเป็นที่ปรึกษาโครงการกํอสร๎างให๎แล๎วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2549 เมื่อสิ้นสุดโครงการกํอสร๎าง การบริหารงานอยูํในความรับผิ ดชอบ
ของชุม นุมสหกรณ๑ฯ โดยให๎คณะกรรมการบริหารชุมนุมสหกรณ๑ เป็นผู๎ว างแผนดาเนินธุรกิจ ผลิต
น้ามันไบโอดีเซล จาหนํายให๎กับสมาชิกสหกรณ๑ รถยนต๑สํวนราชการ และสมาคมเรือประมงจังหวัด
กระบี่ และผลิตเป็นกลีเซอรอลบริสุทธิ์ขายให๎กับอุตสาหกรรมยาและเครื่องส าอางโรงงานไบโอ
ดีเซล ใช๎น้ามันปาล๑มดิบเป็นวัตถุดิบวันละ 10.6 ตัน เพื่อผลิ ตเป็นน้ามันไบโอดีเซล โดยมีแผนการ
ผลิตเดือนละ 250,000 ลิตร (3,000,000 ลิตร/ปี) สามารถผลิตกลีเซอรอลบริสุทธิ์ได๎เดือนละ 17,500
กิโลกรัม (210,000 กิโลกรัม/ปี)
2. การดาเนินงานของเครือข่ายในปัจจุบัน
ชุมนุมชาวสวนปาล๑มน้ามันกระบี่ จากัด มี พื้นที่ดาเนินการ ของโรงงานสกัดน้ามันปาล๑ม
จานวน 104 ไรํ จัดซื้อเพิ่มเติมอีก 79 ไรํ รวม 179 ไรํ ในเขตนิคมสหกรณ๑อําวลึก อาเภออําวลึก มี
ระยะเวลาดาเนินการโครงการ 20 ปี (2543-2562) โดยกํอสร๎างโรงงานสกัดน้ามันปาล๑ม 2 ปี และเริ่ม
ผลิตน้ามันปาล๑ม ดิบในปีที่ 3 ของโครงการ คือตั้งแตํปี 2547 เป็นต๎นมา โดยรับซื้อผลปาล๑มสดจาก
เกษตรกรรายยํอย วิสาหกิจลานเทปาล๑มน้ามันตํางๆของอาเภออําวลึก บริเวณใกล๎เคียง และสหกรณ๑
สมาชิกชุม นุมสหกรณ๑ฯ ในเขตจังหวัดกระบี่ และบริเวณใกล๎เคียง ประกอบด๎ว ยสมาชิก 16 แหํง คือ
สหกรณ๑กองทุนสวนยาง จานวน 3 แหํง คือ สหกรณ๑กองทุนสวนยางหนองปง จากัด สหกรณ๑
กองทุนสวนยางน้าจานสามัคคี จากัด และสหกรณ๑กองทุนสวนยางบ๎านคลองยาง จากัด สหกรณ๑
ชาวสวนปาล๑ม น้ามันรายยํอยกระบี่ จากัด สหกรณ๑การเกษตร จ านวน 7 แหํง ประกอบด๎วย สหกรณ๑
การเกษตรลาทับ จากัด สหกรณ๑การเกษตรปลายพระยา จากัด สหกรณ๑การเกษตรอําวลึกจ ากัด
สหกรณ๑การเกษตรคลองทํอม จากัด สหกรณ๑การเกษตรเขาตํอ จากัด สหกรณ๑การเกษตรวังวิเศษ
จากัด จังหวัดตรัง และสหกรณ๑การเกษตรปาล๑มน้ามันวัฒนา จ ากัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี สหกรณ๑
นิคม จานวน 5 แหํง ประกอบด๎วย สหกรณ๑นิคมอําวลึก สหกรณ๑นิคมปลายพระยา สหกรณ๑นิคม
ปากน้า สหกรณ๑นิคมคลองทํอม และสหกรณ๑นิคมทําแซะ จังหวัดชุม พร โดยปริมาณรับซื้ อเป็นผล
ปาล๑มสดปีละ 250,800 ตัน และผลิ ตน้ามันปาล๑มดิบ CPO ได๎ปีละ 42,636 ตั น กาหนดราคารับซื้อผล
ปาล๑มทะลายสด ตามมาตรฐานตลาด ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณ ฑ๑ของชุมนุมสหกรณ๑ฯ จากราคารับ
ซื้อผลปาล๑มน้ามันทั้งทะลาย น้าหนักมากกวํา 15 กิโลกรัมขึ้นไปของชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑ ม
น้ามันกระบี่ จากัดเปรียบเทียบในเดือนกรกฎาคม 2549 พบวํา บริษัท ยูนิวาณิชน้ามันปาล๑ม จ ากัด
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จังหวัดกระบี่ ราคารับซื้อเฉลี่ย 2.543 บาทตํอกิโลกรัม บริษัทแสงศรีน้ามันปาล๑ม จ ากัด อาเภอพระ
แสง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ราคารับซื้อเฉลี่ย 2.514 บาทตํอกิโลกรัมซึ่งเทํากับ บริษัทชุม พร
อุตสาหกรรมน้ามันปาล๑ม จ ากัด(มหาชน) จังหวัดชุมพร และชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มน้ามัน
กระบี่ ราคารับซื้อเฉลี่ย 2.607 บาทตํอกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร : 2549) และชาระเงิน
คําสินค๎าภายใน 7 วัน
หลังจากได๎รับผลผลิตปาล๑ม น้ามันจากสมาชิกและเกษตรกรแล๎ว จึงนามาผํานกระบวนการหีบ
น้ามัน ดังนี้
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กระบวนการหีบน้า้ มันแบบมาตรฐาน
ทะลายปาล์
ทะลายปาล์มสด

อบทะลายปาล์ม

แยกผลปาล์มออกจากทะลาย

ย่อยผลปาล์ม

ทะลายเปล่า

กากผลปาล์ม
แยกเส้นใย

เส้นใย

หีบน้า้ มันปาล์ม
อบเมล็ด
การกรองน้า้ มัน

สลัด จ์ (กาก)

ท้าให้ส ะอาดโดยเครือ
่ งเหวี
่ ง
งเหวีย
เมล็ด ใน
เศษกะลา
เครือ
่ งเหวี่ยง
ไล่ความชืน
้
น้า้

น้า้

กะเทาะเมล็ด

แยกเศษกะลาจาก
สลัด จ์

แยกสลัดจ์ น้า้ ทิง้

อบเมล็ดใน
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น้า้ - น้า้ มัน
น้า้ มันดิบเก็บในถังเก็บ

เมล็ด ใน

เมื่อปาล๑มสดได๎นามาผํานกระบวนการหีบน้ามัน แล๎วจะได๎สํวนประกอบหลักๆ 5 สํวนคือ
1. น้ามันปาล๑มปาล๑มดิบ จะจาหนํายแกํ โรงงานกลั่นน้ามันปาล๑มวันละประมาณ 140 ตัน
โดยจ าหนํายให๎กับบริษัท โอลีน จากัด ซึ่งเป็นผู๎ผลิตน้ามันพืชตราโอลีน จังหวัดสมุทรสงคราม
บริษัทน้ามันพืชมรกต จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ และนาไปผลิตเป็นไบโอดีเซล (Bio-diesel) ใน
ลาดับตํอไป
2. สํวนของเม็ดใน หลังจากกะเทาะกะลาออกแล๎ว จาหนํายให๎กับบริษัทรับเบอร๑ออยส๑
จากัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี
3. เส๎นใยและกะลา สํวนหนึ่งใช๎เป็นเชื้อเพลิงสาหรับ หม๎อนึ่งทะลายปาล๑มสดและสาหรั บ
ปั่นกระแสไฟฟ้าในโรงงาน อีกสํวนจาหนํายเป็นเชื้อเพลิงให๎กับโรงไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ต
4. ทะลายปาล๑ม ที่เหลือจากกระบวนการใช๎เป็นเชื้อเพลิงสาหรับหม๎อนึ่งทะลายปาล๑มสด
และสาหรับปั่นกระแสไฟฟ้าในโรงงาน จาหนํายให๎บริษัทเอกรัฐ จากัด สาหรับใช๎เป็นเชื้อเพลิง
จาหนํายให๎กับกลุํมแมํบ๎านสหกรณ๑สมาชิก เชํนกลุํมแมํบ๎านสหกรณ๑นิคมปลายพระยา เพื่อใช๎
สาหรับเพาะเห็ดฟางในสวนปาล๑ม เป็นต๎น เมื่อเพาะเห็ดฟางเสร็จแล๎ว ทะลายปาล๑มสามารถเป็นปุ๋ย
ของปาล๑มอีกตํอหนึ่ง ชํวยให๎เกษตรกรลดต๎นทุนในการซื้อปุ๋ยลง
5. น้าเสียจากกระบวนการผลิต ปัจจุบันน้าเสียจะเก็บไว๎ในบํอพัก แล๎วผํานกระบวนการ
บาบัดเพื่อนากลับมาใช๎ในโรงงานอีกครั้ง เมื่อมีการสนับสนุนยุทธศาสตร๑ป าล๑มน้ามันเพื่อสํงเสริม
โครงการตํอเนื่อง ทางชุม นุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มฯจึงมีโครงการนาน้าเสียจากกระบวนการผลิต
มาผลิตเป็นไบโอแก๏ส (Bio-gas) ซึ่งสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับชุม นุมสหกรณ๑ฯและเกษตรกรได๎อีก
ทาง
การกาหนดยุทธศาสตร๑ด๎านพลังงานทดแทนในการผลิตไบโอดีเซล (Bio-diesel) จากปาล๑ม
นั้น เป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่รัฐบาลให๎ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถทดแทนการ
ใช๎น้ามันดีเซล ซึ่งใช๎ม ากในการขนสํงอันมีผลกระทบโดยตรงตํอปัจจั ยการดาเนินธุรกิจ โดยมีการ
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กาหนดแผนพัฒนาไบโอดีเซลระดับประเทศตั้งเป้าทดแทนการให๎น๎ามันดีเซลวันละ 8.5 ล๎านลิตรตํอ
วัน ในปี พ.ศ. 2555 หรือ ร๎อยละ 10 ของความต๎องการใช๎น้ามันดีเซล ด๎วยการผลิตไบโอดี เซลจาก
น้ามันปาล๑ม เป็นวัตถุดิบ หลัก จากน้ามันปาล๑ม ดิบที่ได๎จ ากกระบวนการหีบ น้ามันนั้น ชุม นุมสหกรณ๑
ชาวสวนปาล๑ม ฯ จึงได๎มีการสร๎างโรงงานผลิ ตไบโอดีเซล มีกาลังการผลิต 10,000 ลิตรตํอวัน (8
ชั่วโมง) โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อแปรรูป น้ามันปาล๑มดิบเป็นน้ามันไบโอดีเซล อันจะชํวยเพิ่มมูลคํา
ผลผลิตทางการเกษตรป้องกันราคาผลผลิตตกต่า และสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงานลดการสูญเสีย
เงินตราตํางประเทศ ทั้งยังชํวยลดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม๎เชื้อเพลิงดีเซลไมํให๎มีผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อมด๎วย
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ไบโอดีเซล
คือน้ามันพืชหรือไขมันสัตว๑ที่ผํ านกระบวนการแปรรูปให๎เป็นเอสเทอร๑ที่
ประกอบด๎วย Mono Alkyl Ester ของ Long Chain Fatty Acid หรือเรียกวํา Fatty Acid Methyl Ester
(FAME) ไบโอดีเซลที่ได๎เรียกนี้เรียกวํา B 100 แล๎วนาไปผสมกับน้ามันดีเซลในเปอร๑เซ็นต๑ตํางกัน
เชํน B 10 หมายถึงการผสมน้ามันไบโอดีเซล 10% ในน้ามันดีเซล
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล
เป็นกระบวนการเปลี่ยนน้ามันพืชหรือสัตว๑ซึ่งเป็น
สารประกอบไตรกลีเซอไรด๑ โดยผํานกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterifecation) ใน
แอลกอร๑ฮอล (Alcohol) เชํน เมทานอล (Methanol) หรือ เอทานอล (Ethanol) โดยมีดําง (Sodium
hydroxide หรือ Potassiun hydroxide) เป็นตัวเรํงปฏิกิริยา (Cataysts) ที่ทาให๎โมเลกุลมีขนาดเล็กลง
อยูํในรูปของเอสเตอร๑ (Ethyl esters หรือ Methyl esters) ที่เรียกวํา ไบโอดีเซล (Biodiesel) และมีกลี
เซอรอล (Glycerol) เป็นผลพลอยได๎ (by-product)
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แผนผังกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

Used

Crude Palm Oil, CPO

Stearing

Degumming
Bleaching
Filtration
Deacidification
Methanol, Catalyst

Methyl Ester
(BIODIESEL)

Transesterification

Methanol, Glycerol
Water

Methanol Recovery

Glycerol, Water

Glycerol
Water Evaporation

Crude Glycerol

Glycerol
Distillation

Pure
Glycerol
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ไบโอดีเซล ที่ได๎มีคุณสมบัติใกล๎เคียงกับน้ามันดีเซลมาก สามารถใช๎ท ดแทนน้ามันดีเซลได๎
โดยตรง
หรือเติมเป็นสํวนผสมในดีเซลใช๎ในเครื่องยนต๑โดยไมํต๎องปรับ แตํงเครื่องยนต๑และให๎
พลังงานเชํนเดียว กับน้ามันดีเซลปกติ ไบโอดีเซลได๎รับการจดทะเบียนเป็นเชื้ อเพลิงบริสุทธิ์หรือ
สารเติมเชื้อเพลิง โดยองค๑กร Environmental Protection Agency (EPA) และจัดอยูํในเชื้อเพลิงที่
ถูกต๎องตามกฎหมายการค๎า
สาหรับสัดสํวนของวัตถุดิบที่ใช๎และสารเคมีที่ใช๎ในกระบวนการผลิตโดยงบประมาณคือ
น้ามันพืช 100 ลิตร ต๎องใช๎เมทานอลในการทาปฏิกิริยา 20 กิโลกรัม สารเรํงปฏิกิริยา 1 กิโลกรัม จะ
ทาให๎ได๎ผลผลิตเป็น ไบโอดีเซล 95 ลิตร และมีผลพลอยได๎เป็นกลีเซอรอล 10 กิโลกรัม ไบโอดีเซล
ที่ได๎มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลและมีการจัดการเพื่อป้องกันปัญหามลพิษและสี่งแวดล๎อม ผล
พลอยได๎เป็นกลีเซอรอล สามารถกลั่นเป็นกลีเซอรอลบริสุทธิ์ และใช๎เป็นการตั้งต๎นในอุสาหกรรม
เครื่องสาอาง จุดสาคัญของการผลิตไบโอดีเซลเพื่อให๎ได๎คุณสมบัติตามมาตรฐานสากล ต๎องเป็นการ
ผลิตที่มีปฏิกิริยา ทรานเอสเทอริฟิเคชันเกิดขึ้นอยํางสมบูรณ๑ หลังจากปฏิกิริยาสิ้นสุดแล๎ว ต๎องมีการ
กาจัดสารเรํงปฏิกิริยา กาจัดกลีเซอรอล กาจัดแอลกอร๑ฮอล และกรดไขมันอิสระออกจึงจะได๎ไบโอ
ดีเซลที่ไมํเกิดผลเสียตํอเครื่องยนต๑ จึงมีการกาหนดเป็นมาตรฐานสากลสาหรับน้ามันไบโอดีเซลขึ้น
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเครือข่าย
ชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มน้ามันกระบี่ จากัด มีวัตถุป ระสงค๑เพื่อสร๎างตลาดรองรับ
ผลผลิตปาล๑ม น้ามันให๎กับเกษตรกรและสร๎างมูลคําเพิ่ม ของ
ผลผลิตน้ามันที่จะท าให๎เกษตรกรมี
รายได๎มั่นคงจากการประกอบอาชีพปลูกปาล๑ม น้ามันและพยุงราคาปาล๑มน้ามัน ให๎สูงขึ้น อีกทั้งเป็น
การสํงเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานในระบบสหกรณ๑ให๎มีความมั่นคงอยํางถาวรและเป็น ที่พึ่ง
ของเกษตรกร และเพื่อสนับสนุนโครงการตํอเนื่องดาเนินการกํอสร๎างโรงงานไบโอแก๏สเพื่อใช๎น้า
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เสียจากโรงงานผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า สนับสนุนพลังงานทดแทน โครงการไบโอดีเซล โครงการ
จาหนํายเมล็ดพันธุ๑และต๎นกล๎าปาล๑มน้ามันพันธุ๑ดี โครงการจาหนํายสินค๎าอุป โภค-บริโภค โครงการ
ไฟเบอร๑ และโครงการพัฒนาเครื่องระเบิดเยื่อไม๎จ ากต๎นปาล๑ม น้ามัน รํวมกับ สกว. และ ภาคเอกชน
โดยมีเป้าหมายเพื่อ มุ่งเน้นหากาไรสูงสุดเพื่อสหกรณ์สมาชิก ไม่สะสมทุนและกาไร ให้ส หกรณ์
สมาชิกเกิดความมั่ง คั่งและมั่นคง จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีตามหุ้น และปันผลตามส่วนธุรกิ จให้กับ
สหกรณ์สมาชิกและเกษตรกรอย่างเป็นธรรม โดยมีภ ารกิจ(Mission) ดังนี้
1. เพื่อชาระหนี้กรมสํงเสริมสหกรณ๑ จานวน 270 ล๎านบาท
2. เพื่อใช๎เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจ การ
3. เพื่อให๎เกษตรกรได๎มีสํวนรํวมในผลประกอบการ
4. เพื่อจัดสรรผลประโยชน๑จากผลผลิตที่เป็นธรรมให๎แกํเกษตรกร
5. เพื่อประสานความรํวมมือระหวํางสหกรณ๑สมาชิกให๎เกิดความเชื่อมั่นในการดาเนินธุรกิจ
6. เพื่อปลูกจิตสานึกที่ดีให๎เกษตรกร เล็งเห็นความส าคัญกับ โรงงานสกัดฯ ของเกษตรกร
7. เพื่อประสานความรํวมมือกับสถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมปาล๑มน้ามันทั้งระบบของเกษตรกร
8. เพื่อปรับโครงสร๎างด๎านการผลิต การตลาด การแปรรูปวัตถุดิบ รวมถึงธุรกิจ
4. แนวทางในการดาเนินการของเครือข่าย (ที่ทีมวิจัยกาหนดกรอบ)
1. เชิญผู๎ แทนของชุม นุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มน้ามันกระบี่ จ ากัด เข๎ารํวมแลกเปลี่ยนในการจัด
เวทีชี้แจงการวิจัยเครือขํายคุณคํากับสหกรณ๑/กลุํมอื่นๆในจังหวัดกระบี่
2. รํวมการสัมมนาแลกเปลี่ยนกับผู๎เชี่ยวชาญและทีม วิจัยในการท ากรอบทิศ ทางการดาเนินงาน
และการทาธุรกิจสหกรณ๑กับสหกรณ๑/กลุํมในจังหวัดกระบี่
3. หนุนเสริมโดยทีม วิจัยแลกเปลี่ยนแนวทางการเชื่อมโยงเครือขํายกับ คณะกรรมการชุม นุม
สหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มน้ามันกระบี่ จากัด กับ สหกรณ๑/กลุํม อื่นในจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะสหกรณ๑
ออมทรัพย๑หรือชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จากัด สาขาภาคใต๎
4. ประสานกับหนํวยงานในพื้นที่จังหวัดโดยเฉพาะผู๎วํา CEO ที่ให๎การหนุนเสริม การดาเนินงาน
ของกิจกรรมชุม นุม สหกรณ๑ฯด๎านปาล๑ม น้ามันและการผลิตไบโอดีเ ซลสอดคล๎องกับ ยุท ธศาสตร๑
จังหวัด
5. เป็นแหลํงศึกษาดูงานของเครือขํายจังหวัดหรือประเทศด๎านการผลิตพลังงานทดแทนใบโอ
ดีเซล
5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1.ทีมวิจัยมีความเข๎าใจในกรอบกระบวนการดาเนินงานเครือขํายคุณคํา
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2.ทีม วิจัย ติดตามประเมินผลโดยทีม เจ๎าหน๎า ที่เ ครดิตยู เ นี่ยนที่ท าการสํง เสริม สหกรณ๑/กลุํ ม
รํวมกับหนํวยงานสํงเสริมในพื้นที่จังหวัด
3. ผู๎นากลุํมในเครือขํายมีอุดมการณ๑เสียสละ มีความเข๎าใจในประโยชน๑ของการเป็นเครือขํายคุณ
คําที่พัฒนากลุํมและสร๎างความเข๎ม แข็งให๎แกํกลุํม และเครือขํายให๎ยั่งยืน
4. การบริหารจัดการกลุํมเครือขํายที่มีวิสัยทัศ น๑และมีป ระสิทธิภาพที่เป็นประโยชน๑ตํอสมาชิก
5. หนํวยงานในพื้นที่ให๎การสนับสนุนอยํางตํอเนื่องโดยเฉพาะหนํว ยงานที่เ กี่ยวข๎องโดยตรงทั้ง
หนํวยงานราชการและ NGO
6. นโยบายของรัฐที่ให๎การสนับสนุนในเรื่องพลังงานทดแทนใบโอดีเซลจากผลผลิตปาล๑มน้ามัน
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เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่

กระบวนการผลิต ไบโอดีเซล

ลานเท ต.นาเหนือ

บริษัท โอลีน จากัด จ.สมุทรสงคราม

1. สกย. หนองปง
2. สกย. น้าจานสามัคคี
3. สกย. บ้านคลองยาง

อื่นๆ

ลานเท ต.เขาคราม

วิสาหกิจ ลานเทปาล์มน้ามัน

บริษัท มรกต จากัด จ.สมุทรสงคราม

สหกรณ์กองทุนสวนยาง

น้ามันปาล์มดิบ
บริษัทรับเบอร์ ออยส์ จ.สุราษฎร์ธานี
เม็ดใน
การตลาด

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่ จากัด

สมาชิก 16 แห่ง

สหกรณ์การเกษตร

เส้นใย/กะลา

ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน

ทะลายปาล์ม

น้าทิ้ง

สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามัน
รายย่อยกระบี่ จากัด

โรงงานไฟฟ้า จ.ภูเก็ต
Bio-gas
ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโครงการ

บริษัท เอกรัฐ จากัด
สหกรณ์นิคมปลายพระยา จากัด

สหกรณ์นิคม

เกษตรกรทั่วไป
1. อ่าวลึก
2. ปลายพระยา
3. ปากน้า
4. คลองท่อม
5. ท่าแซะ จ.ชุมพร

ปลายพระยา
อําวลึก
ลาทับ
คลองทํอ ม
เขาตํอ
วังวิเศษ จ.ตรัง
ปาล๑มน้ามัน
วัฒนา
จ.สุราษฎร๑ธานี
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2.2 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลเขาดิน
1. ความเป็นมาของเครือข่าย
ตาบลเขาดิน อาเภอเขาพนม เดิม ชื่อตาบลยวนสาว ตํอมาได๎เปลี่ยนชื่อเป็นตาบลเขาดิน ครั้ง
แรกขึ้นอยูํกับอาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี และได๎ย๎ายมาอยูํในเขตปกครองของอาเภอเมือง
กระบี่ เมื่อได๎มีการจัดตั้งกิ่งอาเภอเขาพนม ตาบลเขาดิน จึงถูกโอนมาขึ้นกับ กิ่งอาเภอเขาพนม
นับตั้งแตํนั้นมา ปัจจุบันการปกครองประกอบด๎วย 9 หมูํบ๎าน คือ หมูํ 1 บ๎านกอตง มีนายประสบโชค
มรกต เป็นกานันและผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 2 บ๎านหนองบัว มีนายบุญจินต๑ บุญเพชร เป็นผู๎ ใหญํบ๎าน หมูํ 3
บ๎านช๎างตาย มีนายจรูญ หมวดทอง เป็นผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 4 บ๎านทุํงทับเชือก มีนายประทีบ ขรรพระ
แสง เป็นผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 5 บ๎านทับพรุ มีนายไพศาล ขยายแก๎ว เป็นผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 6 บ๎านยวนสาว มี
นายสมพงษ๑ สวัสดิภิรมย๑ เป็นผู๎ ใหญํบ๎าน หมูํ 7 บ๎านควนพน มีนายสมบรูณ๑ ชํวยบ ารุง เป็น
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 8 บ๎านควนมํว ง มีนายนับ ซื่อตรง เป็นผู๎ใหญํบ๎าน และหมูํ 9 บ๎านปากบางส๎าน มีนาย
ริ้น หาญชนะ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน สภาพทั่วไปของตาบล พื้นที่สํวนใหญํเป็นที่ราบสูง มีเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 94 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ จดตาบลไทรทอง อาเภอไชยบุรี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี
ทิศใต๎ จดตาบลพรุเตียว อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี
ทิศตะวันออก จดตาบลสินเจริญ อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร๑ธ านี
ทิศตะวันตก จดตาบลหน๎าเขา อาเภอเขาพนม
จานวนประชากรทั้งสิ้น 6,741 คน ชาย 3,374 คน หญิง 3,367 คน สํวนใหญํประกอบอาชีพท านา ทา
สวน และรับจ๎างทั่ว ไป การเดินทางมีถนนลาดยางสายควนทัง -เขาแก๎ว ผํานหมูํ 1,6 และ9 สายกอตงควนมํวง และสายควนทัง-ทับพรุ ผํานหมูํ 2 ระยะหํางจากอาเภอ ประมาณ 8 กิโลเมตร มีรถโดยสาร
ประจาทางผําน
เครือขํายกลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิ ตตาบลเขาดิน เริ่มจากการที่องค๑การบริหารสํวนตาบล มี
แนวคิดที่จะรวบรวมกลุํมออมทรัพย๑เ พื่อการผลิตในแตํละหมูํบ๎าน ซึ่งมีการระบบบริหาร จัดการที่
แตกตํางกันในแตํละกลุํม ให๎เกิดการรวมตัวเป็นเครือขํายเรื่องระบบเงินทุนของชุมชนกํอน แล๎วจึง
ขยายแนวคิดเกี่ยวกับการท าธุรกิจในการรวมซื้อ รวมขาย การจัดการเรื่องเงินทุนได๎มีการสํงเงิน
สัจจะเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยการรวมกลุํม ออมทรัพย๑เพื่อการผลิตของ 9 หมูํบ๎านเข๎าเป็น
สมาชิกประเภทสามัญ
จะมีหน๎าที่ในการเชื่อมโยงกลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิตหรือองค๑กรอื่นๆ
(สมาชิกสมทบ) เข๎าด๎วยกันเชํน กลุํมอาชีพ กลุํมเยาวชน กลุํมสตรี และกลุํมกิจกรรมตํางๆ เป็นต๎น
โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อชํวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุม ชน โดยมีการ
บริหารงานจากตัว แทนของกลุํมออมทรัพย๑แตํละหมูํบ๎าน จานวน 5 คน ตํอกลุํม เข๎าเป็นคณะ
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กรรมการบริหารเครือขําย ภายใต๎กฎระเบียบเดียวกัน ซึ่งสมาชิกสามัญ จานวน 9 หมูํบ๎าน
ประกอบด๎วย
1. กลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิตหมูํ 1 บ๎านกอตง ได๎มีการจัดตั้งกลุํมออมทรัพย๑เ พื่อการผลิต
โดยการแนะนาของเจ๎าหน๎าที่พัฒนาชุม ชน อาเภอเขาพนม เมื่อปี พ.ศ. 2531 และได๎ดาเนินการสะสม
เรื่อยมา และมีการทุจริต ของคณะกรรมการท าให๎กลุํมล๎มมีสมาชิกเหลือ 13 คน และได๎ป ระสานงาน
กับทางพัฒนาชุม ชนจังหวัดกระบี่ให๎เข๎ามาแก๎ไขปัญหา ในปี พ.ศ. 2534 ได๎มีการรวมกลุํม กันอีกครั้ง
ซึ่งมีนายสมปอง หาญชนะ เป็นเลขานุการกลุํม ในปีแรก สมาชิกมีความเชื่อมั่นกับกลุํมมากขึ้น มี
สมาชิกประมาณ 40 คน ในปีที่ 2 และ 3 มีสมาชิกเพิ่มเป็น 80 และ120 คน ตามลาดับ และสมาชิก
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน มีสมาชิก 1,890 คน ทุนดาเนินงาน ประมาณ 17 ล๎านบาท สามารถจัด
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห๑ สวัสดิการเพื่อการศึกษา และสวัสดิการร๎านค๎าชุม ชนให๎สมาชิกของ
กลุํมได๎ มีนายสมปอง หาญชนะ เป็นประธานกลุํม
2. กลุํมออมทรัพย๑เ พื่อการผลิตหมูํ 2 บ๎านหนองบัว จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีสมาชิกเริ่ม แรก
195 คน เงินทุนเริ่ม แรก 19,500 บาท มีนายบุญจันทร๑ บุญเพชร เป็นประธาน ปัจจุบันมีนายสุรินทร๑
จุลเพชร เป็นประธาน ทุนดาเนินงาน ประมาณ 2.8 ล๎านบาท สมาชิก จานวน 962 คน
3. กลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิตหมูํ 3 บ๎านช๎างตาย จัดตั้งเมื่อปีจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 มี
สมาชิกเริ่มแรก 72 คน เงินทุนเริ่มแรก 8,000 บาท มีนายณรงค๑ พูนภักดี เป็นประธาน ปัจจุบันมีทุน
ดาเนินงาน ประมาณ 3 ล๎านกวําบาท สมาชิก จานวน 300 คน มีกลุํมแมํบ๎านผลิตสุราแชํผลไม๎
ผลิตภัณฑ๑ 1 ตาบล (OTOP) ระดับ 3 ดาว แตํได๎เลิกกิจการไปแล๎ว เพราะไมํส ามารถที่จะจาหนํายได๎
4. กลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิตหมูํ 4 บ๎านทุํงทับเชือก จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีสมาชิก
เริ่มแรก 43 คน ทุนดาเนินงานเมื่อจัดตั้ง 4,300 บาท มีน ายจาตุรนต๑ เวชกุล เป็นประธาน ปัจจุบันมี
ทุนดาเนินงาน ประมาณ 1 ล๎านกวําบาท สมาชิก จานวน 200 คน
5. กลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิ ตหมูํ 5 บ๎านทับ พรุ ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีสมาชิกเริ่ม แรก 180
คน เงินทุนเริ่มแรก 18,000 บาท มีนายบุญฤทธิ์ เพ็ชรเล็ก เป็นประธาน ปัจจุบั นมี ทุนดาเนินงาน
ประมาณ 10 ล๎านบาท สมาชิก จานวน 2,453 คน
6. กลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิ ตหมูํ 6 บ๎านยวนสาว ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 มีสมาชิกเริ่มแรก 85
คน ทุนเริ่มจัดตั้ง 8,500 บาท มีนายสมพงษ๑ สวัดิภิรมย๑ เป็นประธาน ปัจจุบันมีนายสุชาติ บุญสุข เป็น
ประธาน ทุนดาเนินงาน ประมาณ 1.8 ล๎านบาท สมาชิก จ านวน 275 คน
7. กลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิตหมูํ 7 บ๎านควนพน ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีสมาชิกเริ่ม แรก 65
คน เงินทุนเริ่ม แรก 6,800 บาท มีนายชานาญ เกื้อกูลบุตร เป็นประธาน ปัจจุบันมีนายประจวบ
รุํงเรืองศรี เป็นประธาน ทุนดาเนินงาน ประมาณ 3 ล๎านบาท สมาชิก จานวน 535 คน
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8. กลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิตหมูํ 8 บ๎านควนมํวง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีสมาชิกเริ่ม แรก
68 คน เงินทุนเริ่ม แรก 6,800 บาท มีนายวาสนา ซื่อตรง เป็นประธาน ปัจจุบันมี ทุนดาเนินงาน
ประมาณ 4.1 ล๎านบาท สมาชิก จานวน 1,006 คน
9. กลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิ ตหมูํ 9 บ๎านปากบางส๎าน จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีสมาชิก
เริ่มแรก 66 คน เงินทุน 7,600 บาท มีนายสุชาติ ถาวรวงศ๑ เป็นประธาน ปัจจุบันมี ทุนดาเนินงาน
ประมาณ 1 ล๎านบาท สมาชิก จานวน 172 คน
2. การดาเนินงานของเครือข่ายในปัจจุบัน
เครือขํายกลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิ ตตาบลเขาดิน อาเภอเขาพนม เกิดจากการรวมของ
สมาชิกที่เป็นกลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิ ตและกลุํมองค๑กรอื่นๆที่กํอตั้งในตาบลเขาดิน เชํนกลุํมอาชีพ
กลุํมเยาวชน กลุํมสตรี สหกรณ๑กองทุนสวนยาง เป็นต๎น เพื่อให๎เกิดการประสานเชื่อมโยงกลุํมตํางๆ
เข๎าด๎วยกัน ที่จะชํวยเหลือซึ่งกันและกันในการรํวมกันพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ชุมชนภายใต๎การปฏิบัติ
และระเบียบเดียวกัน ซึ่งเริ่มจากการเชื่อมโยงระบบเงินทุนของชุม ชน ให๎มีความเข๎มแข็ง แตํมีอิสละ
ในการบริหารของแตํละกลุํม โดยแตํละกลุํมจะมีตัวแทนเข๎าประชุมใหญํของเครือขําย กลุํมละ 4 คน
เพื่อเลือกตั้งเป็น คณะกรรมการบริหาร ประกอบด๎ว ยประธาน รองประธาน เลขานุการ
ผู๎ชํวยเลขานุการ เหรัญญิก ผู๎ ชํวยเหรัญญิก ประธานคณะกรรมการฝ่ายตํางๆ เชํน ฝ่ ายตรวจสอบ ฝ่ าย
เงินกู๎ ฝ่ ายสํงเสริม และฝ่ ายบริหารกิจกรรมธุรกิจ โดยมีวาระดารงตาแหนํง 2 ปี ซึ่ง
คณะกรรมการบริหาร มีหน๎าที่ ดังนี้
1. พิจ ารณาจัดตั้งกิจกรรมธุรกิจของเครือขําย ตามศักยภาพของเครือขําย ตามที่ที่ประชุม
ใหญํเห็นชอบ
2. พิจ ารณาสินเชื่อ เงินกู๎ และการกู๎เ งินของสมาชิกและเครือขําย
3. ประสานงานกับภาครัฐและเอกชน
4. พิจ ารณาหลักเกณฑ๑ในการปันผลกาไรแกํสมาชิก
5. พิจารณามอบทุนการศึกษาของสมาชิก
6. ให๎คาปรึกษา แก๎ไขปัญหาให๎กับสมาชิกเครือขําย
7. ตรวจสอบการดาเนินงานของเครือขํายและกิจกรรมธุรกิจของเครือขําย
8. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของเครือขํายและกิจกรรมธุรกิจของเครือขําย
9. ประชาสัม พันธ๑และรายงายผลการดาเนินงานให๎สมาชิกและบุคคลทั่วไปทราบ
10. เก็บรักษาเงินของเครือขําย และจัดทาทะเบียนสมาชิก พัสดุและทรัพย๑สินของเครือขําย
และคณะกรรมการบริหารเครือขําย จะพิจ ารณาเลือกคณะกรรมการฝ่ายตํางๆ ขึ้นมาเพื่อปฏิบัติหน๎าที่
ของเครือขําย คือ
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คณะกรรมการฝ่ ายตรวจสอบ ประกอบด๎ว ยประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการ
รํวม 2 คน โดยมีหน๎าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเครือขํายให๎มีความ
โปรํงใส โดยแจ๎งผลการตรวจสอบตํอที่ประชุมกรรมการบริการทุก 3 เดือน
คณะกรรมการฝ่ ายสํงเสริมประกอบด๎วยประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการ
รํวม 2 คน โดยมี หน๎าที่ในการสํงเสริมกิจการของสมาชิกและกิจกรรมธุรกิจของเครือขําย โดยแจ๎งผล
การปฏิบัติงานตํอที่ประชุม กรรมการบริการทุก 3 เดือน
คณะกรรมการฝ่ ายเงินกู๎ประกอบด๎วยประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการรํวม 2
คน โดยมีหน๎าที่ในการรับ คาร๎องขอกู๎และตรวจสอบเงื่อนไขการขอกู๎ เพื่อนาเสนอ ตํอที่ประชุม
กรรมการบริการพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการฝ่ ายบริหารธุรกิจของเครือขํายประกอบด๎วยด๎วย ประธาน รองประธาน
เหรัญญิก การตลาด และตรวจสอบ โดยมีหน๎าที่ในการออกกฎระเบียบ หลักเกณฑ๑ บริหารจัดการ
จัดทาบัญชีการเงิน บัญชีสินทรัพย๑ งบการเงินที่เกี่ ยวข๎องกับการดาเนินกิจกรรมธุรกิจของเครือขําย
และรายงานผลการดาเนินงานตํอที่ประชุม กรรมการบริการทุก 3 เดือน
1.1 กิจกรรมการดาเนินงานของเครือขําย
1) เงินทุนของเครือขําย ได๎จ าก คําธรรมเนียมแรกข๎าวของสมาชิก จานวน 100 บาท คําบารุง
เครือขําย ปีละ 500 บาท เงินสัจจะของสมาชิกในแตํละเดือน คิดใน อัตรา ร๎อยละ 5 ของยอดเงิน
สัจจะของสมาชิกในแตํละกลุํม เงินฝากออมทรัพย๑พิเศษ เงินอุดหนุน เงินกู๎จ ากภายนอก และเงิน
รายได๎จากการทาธุรกิจของเครือขําย
2.) การให๎สินเชื่อ สมาชิกที่จะใช๎สินเชื่อของเครือขํายได๎ ต๎องสํงเงินสัจจะมาแล๎วไมํ น๎อยกวํา
12 เดือน ซึ่งกลุํมที่มีความประสงค๑จะขอกู๎เ งินจากเครือขําย คณะกรรมการฝ่ ายเงินกู๎และ
คณะกรรมการบริหารเครือขํายเป็นผู๎อนุมัติ โดยจะพิจ ารณาจาก ปัญหาพื้นฐานของชุมชน ความ
จาเป็นในการกู๎เงิน ระยะเวลาในการชาระคืน ซึ่งใช๎เงินสัจจะของสมาชิก หรือคณะกรรมการแตํล ะ
กลุํมรํวมค้าประกัน ที่อัตราดอกเบี้ย ร๎อยละ 12 บาทตํอปี
3) การพิจ ารณาจัดสรรผลกาไร เมื่อสิ้นปีบัญชี เครือขํายจะจัดสรรกาไรจากการดาเนินงาน
ดังนี้
- เงินปันผล
ร๎อยละ 40
- คําตอบแทนกรรมการ
ร๎อยละ 15
- เป็นเงินทุนสารอง
ร๎อยละ 10
- เพื่อพัฒนาเครือขําย
ร๎อยละ 10
- เพื่อเป็นคําใช๎ใช๎สอย/วัสดุ/ครุภัณฑ๑
ร๎อยละ 10
- เงินบารุงสาธารณประโยชน๑
ร๎อยละ 10
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- เงินทุนเพื่อการศึกษา
ร๎อยละ 5
4) สวัสดิการชุม ชน กลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิตสมาชิกของเครือขํายในแตํละแหํงจะจัดให๎
มีสวัสดิการเพื่อชุม ชนเหมือนกัน คือ สวัสดิการเพื่อการศึกษาให๎กับบุตรสมาชิก โดยจะมอบ
ทุนการศึกษาสาหรับบุตรหลานสมาชิกในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุนสาธารณประโยชน๑
เป็นทุนที่ทางกลุํมฯจะจัดสรรเพื่อการสาธรณประโยชน๑เชํน งานแขํงกีฬาของชุม ชน เทศกาล
สงกรานต๑ เป็นต๎น กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห๑ จะจํายให๎ท ายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต ซึ่งทั้ง 9
หมูํบ๎านจะมีการจัดสวัสดิการประเภทนี้ และสมาชิกจะสมัครเข๎าสวัสดิการฌาปนกิจของกลุํมออม
ทรัพย๑ไหนก็ได๎ หรือจะเป็นสมาชิกทั้ง 9 กลุํมก็ได๎
5) ธุรกิจของเครือขําย การท าธุรกิจของเครือขํายเริ่ม แรกจากการรวมตัวในท าลานเทรับซื้อ
ปาล๑มน้ามัน โดยได๎งบประมาณสํวนหนึ่งจากผู๎วําราชการจังหวัด (งบCEO) ที่จะให๎ปาล๑ม น้ามันเป็น
ยุทธศาสตร๑ของจังหวัด ซึ่งงบประมาณที่ได๎รับจะนามากํอสร๎างลานเทและสํวนที่เหลือเป็นคําใช๎จําย
ในการรับซื้อปาล๑มน้ามัน โดยเครือขํายการเงินตาบลเขาดินได๎ลงหุ๎นใหญํ และกลุํมออมทรัพ ย๑อื่นๆ
หรือบุคคลทั่วไปประสงค๑จะซื้อหุ๎นก็ได๎ ซึ่งลานเทปาล๑ม น้ามันตาบลเขาดินได๎เปิดดาเนินการเมื่อ
เดือนมีนาคม 2549 ปัจจุบันได๎รับซื้อปาล๑มจากสมาชิก และบุคคลทั่วไปโดยอิงราคาการซื้อขายของ
โรงงานเอกชนและชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มน้ามันกระบี่ จากัด ผลผลิตที่รับซื้อจะนาไป
จาหนํายให๎กับ โรงงานปาล๑ม น้ามันไทยทาโรํ และโรงงานบริษัทจีรัสปาล๑ม จากัด เพราะใกล๎กับ ลาน
เท ทาให๎ไมํต๎องเสียคําขนสํงมาก ปัจจุบันสามารถรับซื้อผลผลิตปาล๑มจากสมาชิก ประมาณ 30-40
ตันตํอวัน
การสร๎างคลังสินค๎าเครือขํายกลุํมออมทรัพย๑เ พื่อการผลิต จากการที่กลุํมออมทรัพย๑แตํละ
แหํงจะมีศูนย๑สาธิตการตลาดของหมูํบ๎าน(ร๎านค๎าชุม ชน) และการสั่งซื้อสินค๎าเข๎ามาจ าหนํายของ
ศูนย๑ฯ จะสั่งผํานบริษัท และร๎านค๎าตํางๆ ที่มาสํงให๎แกํกลุํม ในลักษณะตํางกลุํมตํางสั่งสินค๎า
เครือขํายกลุํมออมทรัพย๑เล็งเห็นวํา
ควรจะมีการจัดตั้งศูนย๑สาธิตการตลาดของเครือขํายเพื่อสั่ง
สินค๎าเข๎ามาในศูนย๑ฯและกระจายสินค๎าไปยังร๎านค๎าชุมชนของกลุํมตํอไป ซึ่งได๎รับงบประมาณใน
การกํอสร๎างโรงเรือนและที่ดินจากองค๑การบริหารสํวนตาบลเขาดิน และอยูํระหวํางการกํอสร๎าง
1.2 กิจกรรมการดาเนินธุรกิจของกลุํมออมทรัพย๑สมาชิก
1. กลุํม ออมทรัพย๑เพื่อการผลิตหมูํ 5 บ๎านทับ พรุ มีการทาธุรกิจรับซื้อน้ายางพารา
จากสมาชิก แล๎วจ าไปจาหนํายให๎กับ ร๎านรับซื้อน้ายาง(ร๎านสุวรรณน้ายาง) อาเภอไชยบุรี จังหวัดสุ
ราษฎร๑ธานี เพราะการท าสวนยางพาราเป็นอาชีพหลักของสมาชิกในตาบล การตั้งศูนย๑รับซื้อน้ายาง
ของกลุํมจึงเป็นการรวมกันเพื่อขาย โดยปริม าณรับซื้อ ประมาณ 7 ตันตํอวัน สามารถสํงไปจ าหนําย
ได๎รับ ราคาสูงกวําการที่เกษตรกรแตํละรายขาย โดยกลุํมจะหักคําบริหารจัดการ คือ คําขนสํง 0.15
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บาทตํอกิโลกรัม คําจัดจ๎างพนักงานและบริหารทั่วไป 0.20 บาทตํอกิโลกรัม กาไรที่ได๎รับจะหักเป็น
เงินเฉลี่ยคืนตามน้าหนักยางแห๎งให๎กับสมาชิกตอนปลายปี 0.20 บาทตํอกิโลกรัม สํวนที่เหลือจะเข๎า
เป็นรายได๎ของกลุํม ออมทรัพย๑ สาหรับ รายได๎จากการขายเศษยาง(ขี้ยาง) ร๎อยละ 30 เป็นคําใช๎จํายใน
การซํอมแซม ดูแล ศูนย๑รับซื้อน้ายาง ร๎อยละ 40 เป็นคําใช๎จํายในการบริหารจัดการ และอีกร๎อยละ
30 จะนาเข๎าเป็นรายได๎ของกลุํมออมทรัพย๑ฯ
2. ศูนย๑สาธิตการตลาดของแตํละหมูํบ๎าน เกิดจากกลุํม ออมทรัพย๑ หมูํ 1 บ๎านกอ
ตง ได๎นาระบบร๎านค๎าชุมชนเพื่อให๎บ ริการแกํสมาชิกภายในหมูํบ๎าน โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งของกลุํม
เพื่อเป็นสวัสดิการให๎กับสมาชิก และได๎มีการขายหุ๎นเพิ่มให๎กับสมาชิกรายบุคคลของกลุํม และกลุํม
ออมทรัพย๑เพื่อการผลิ ตหมูํอื่นๆ ที่สนใจ จะลงหุ๎นในศูนย๑สาธิตการตลาด โดยสินค๎าที่นามาจ าหนําย
แบํงเป็นหลายประเภท เชํน ประเภทของใช๎ สั่งจากบริษัทรีเวอร๑บราเทอร๑ กรุงเทพฯ ข๎าวสาร สั่งจาก
ร๎านค๎าในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช สั่งจากร๎านค๎าในจังหวัดสุราษฎร๑ธานีและจาก
กรุงเทพ ใบจาก ยาเส๎น สั่งจาก ร๎านค๎าในจังหวัดตรัง ผลกาไรที่ได๎รับจะมีการปันผลปีละครั้ง เมื่อ
ศูนย๑สาธิตการตลาดของ หมูํ 1 ประสบความส าเร็จ กลุํมออมทรัพย๑ใน หมูํอื่นๆ ก็ได๎ดาเนินงานตาม
แบบอยําง และสินค๎าที่จาหนํายสํวนหนึ่งได๎สั่งจาก ศูนย๑สาธิตการตลาดของ หมูํ 1 และแหลํงอื่นๆ
ตามความสะดวก ของแตํละกลุํมในลักษณะตํางกลุํม ตํางสั่งสินค๎า
สาหรับการจัดตั้งศูนย๑สาธิตการตลาดของหมูํที่ 5 บ๎านทับ พรุ ทางกลุํมออมทรัพย๑จะลงทุน
ในศูนย๑ฯทั้งหมด สมาชิกเป็นผู๎ ใช๎บริการ กาไรที่ได๎รับจากศู นย๑ฯ จะรวมเป็นรายได๎ของกลุํมออม
ทรัพย๑
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเครือข่าย
เพื่อพัฒนากลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิ ตและกลุํมอื่นๆที่ตั้งในในตาบลเขาดินให๎เกิดการ
ประสานเชื่อมโยงกลุํมตํางๆ เข๎าด๎วยกัน ที่จะชํว ยเหลือซึ่งกันและกันในการรํวมกันพั ฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนภายใต๎การปฏิบัติและระเบียบเดียวกัน โดยเป้าหมายของเครือขํายที่จะพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน คือในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ในการจัดการระบบการผลิ ต การตลาด ระบบ
เงินทุน และการใช๎ทรัพยากรของชุมชนรํวมกัน โดยที่คณะกรรมการบริหารแตํละกลุํมสามารถ
บริหารงานได๎อ ยํางมีอิสระตํอกัน
4. แนวทางในการดาเนินการของเครือข่าย (ที่ทีมวิจัยก าหนด)
- การเสริม แนวคิด ด๎านการตลาดและเชื่อมโยง ระหวํางคณะกรรมการของเครือขํายใน
การศึกษาดูงานสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัด เกี่ยวกับลงทุนและการบริหารจัดการกิจ การ
ปั๊มน้ามัน
แนวทางในการจัดสวัสดิการให๎สมาชิกของสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนของชุม นุมสหกรณ๑
เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จากัด
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- การเชื่อมโยงของสินค๎าจากกลุํมสตรีอาสาพัฒนาบ๎านทุํง ในการสํงเครื่องแกงไปจ าหนําย
ในศูนย๑สาธิตการตลาด หมูํที่ 1 บ๎านกอตง เนื่องจากในตาบลเขาดิน ยังไมํมีเครื่องแกงสาเร็จรูป
จาหนําย
- การเชื่อมโยงให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางคณะกรรมการเครือขํายกลุํมออมทรัพย๑
เพื่อการผลิตและกลุํมออมทรัพย๑และน้าดื่มเขาใหญํ อาเภออําวลึก ในการลงทุนสร๎างโรงงานน้าดื่ม
ของชุม ชน เนื่องจากกลุํมออมทรัพย๑เขาใหญํได๎ส ร๎างโรงงานน้าดื่ม และประสบผลสาเร็จ แตํไมํ
ประสบความสาเร็จในเรื่องของการบริหารเงินทุนของกลุํม
- การเสริมแนวคิดเรื่องของการสร๎างศูนย๑ส าธิตการตลาดของเครือขําย เกี่ยวกับ การค๎าสํง
สินค๎า เนื่องจากในปัจจุบัน ศูนย๑ส าธิตการตลาดในแตํละหมูํบ๎าน(ร๎านค๎าชุม ชน) ได๎สั่งซื้อสินค๎าจาก
บริษัทตํางๆ แบบแยกกันซื้อ ไมํสามารถตํอรองราคากับผู๎จ าหนํายได๎ ทาให๎ต๎องซื้อในราคาที่สูง
จาหนํายได๎กาไรน๎อย และต๎องเสียคําใช๎จํายในการจ๎างพนักงานขาย ดังนั้น แนวคิดเรื่องของการค๎าสํง
โดยการรวมซื้อแล๎วกระจายสินค๎าไปสูํศูนย๑สาธิตการตลาดแตํละแหํง
โดยการสร๎างคลังสินค๎า
เครือขํายกลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิ ต เครือขํายกลุํมออมทรัพย๑เล็งเห็นวํา ควรจะมีการจัดตั้งศูนย๑
สาธิตการตลาดของเครือขํายเพื่อสั่งสินค๎าเข๎ามาในศูนย๑ฯและกระจายสินค๎าไปยังร๎านค๎าชุมชนของ
กลุํมตํอไป ซึ่งได๎รับ งบประมาณในการกํอสร๎างโรงเรือนและที่ดินจากองค๑การบริหารสํวนตาบลเขา
ดิน และอยูํระหวํางการกํอสร๎าง
5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ปัจจัยแหํงความส าเร็จของเครือขํายการเงินตาบลเขาดิน เกิดจาก
1. การได๎ทดลองท า แล๎วเกิดความล๎มเหลว จึงเป็นประสบการณ๑ที่นามาแก๎ปั ญหาของ
กลุํม
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ๑ระหวํางกัน
3. ความเข๎มแข็งและการเสียสละ ของผู๎นาที่ต๎องการเห็นชุม ชนสามารถชํวยเหลือตนเอง
ได๎ โดยเริ่ม แนวคิดจากการสร๎างรากฐานทางการเงินของชุม ชนที่เข๎มแข็งกํอน แล๎วจึงขยายแนวคิด
ตํอยอดเพื่อทาธุรกิจ ของชุมชน
4. การประสานความรํวมมือระหวํางองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น ในการสนับสนุน
งบประมาณ ชํวยเหลือกลุํมที่พึ่งจัดตั้ง และประคับประคองให๎สามารถเดินไปข๎างหน๎าได๎
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เครือข่ายการเงินตาบลเขาดิ
น

บริษัทไททาโรํ
ปาล๑ม

ออมทรั พย๑หมูํ 1
วิสาหกิจลาน
เทปาล๑มน้ามั น

สมาชิก/บุคคล
ทั่วไป

ออมทรั พย๑หมูํ 2

บ. จีรัสปาล๑ม
ออมทรั พย๑หมูํ 3

คณะกรรมการ
บริหารธุรกิจเครือขําย
ตาบลเขาดิน
คณะกรรมการ
ฝ่ายตรวจสอบเครือขําย

ออมทรั พย๑หมูํ 4
คณะกรรมการ
ฝ่ายสํงเสริมเครือขําย

เครือขํายทางการเงิ น
ตาบลเขาดิน

ออมทรั พย๑หมูํ 5
ออมทรั พย๑หมูํ 6

คณะกรรมการ
ฝ่ายเงินกู๎เครือขําย

ปั๊มน้ามั น
ศูนย๑สาธิตการตลาดชุมชน
(ขายสํง)

ออมทรั พย๑หมูํ 7
โรงงานน้ าดื่ม
แลกเปลี่ยนประสบการณ๑

กลุํมฯ เขาใหญํ อ.อําวลึ ก

ออมทรั พย๑หมูํ 8
ออมทรั พย๑หมูํ 9
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เครือข่ายการเงินตาบลเขาดิน
ร๎านค๎าชุมชน

ร๎านค๎าชุมชน

ร๎านค๎าชุมชน

ร๎านค๎าชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 1
บ้านปากบางส้าน

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 1
บ้านควนม่วง

ร๎านค๎าชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 7
บ้านควนพน

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 1
บ้านกอตง

สัจจะ/
สก.

สัจจะ/
สก.

เครือข่าย
การเงิ น

สัจจะ/
สก.
สัจจะ/
สก.

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 6
บ้านยวนสาว

สัจจะ/
สก.

สัจจะ/
สก.

สัจจะ/
สก.

สัจจะ/
สก.

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 2
บ้านหนองบัว
ร๎านค๎าชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์ ม. 3
บ้านช้างตาย

สัจจะ/
สก.

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 4
บ้านที่งทับเชือก
กลุ่มออมทรัพย์ ม. 5
บ้านทับพรุ

ร๎านค๎าชุมชน

ร๎านค๎าชุมชน
รับซื้อน้ายาง

ร๎านค๎าชุมชน

ร๎านค๎า
จ.สุ ราษฏณ๑ธานี
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เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 1 บ้านกอตง

ยาปราบศัตรูพืช
กทม.

ปุ๋ย บ.น้าเพชร
จ.สุราษฏร์ธานี

เงินสัจจะ

ยาเส้น / ใบจาก
จ.ตรัง
กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 1
บ้านกอตง

ร้านค้าชุมชน
บ้านกอตง

สวัสดิการชุมชน
ลงหุ้น สมาชิก / กลุ่ม
ออมทรัพย์ทุกหมู่บ้าน

ของใช้ต่างๆ
บ.ริเวอร์ บราเธอร์

ข้าวสาร
จ.สุราษร์ธานี
กลุ่มเครื่องแกง
บ้านทุ่ง
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2.3 เครือข่ายฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัย สึนามิ ด้วยวิธีเครดิตยูเนี่ ยน
1. ลาดับเหตุการณ์วันที่คลื่นถล่มที่อันดามัน
อาทิตย๑ที่ 26 ธันวาคม 2547 เวลาประมาณ 07.45 น. เกิดแผํนดินไหวในพื้นที่ม หาสมุทร
อินเดีย นอกฝั่งตะวันตกประมาณ 330 กิโลเมตรของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย หํางจากชายฝั่ง
อันดามัน ประมาณ 580 กิโลเมตร
เวลา 08.04 น. ศูนย๑อุตุนิยมวิทยาภาคใต๎ฝั่ งตะวันตก แจ๎งวําเกิดแผํนดินไหวในประเทศ
อินโดนีเซีย รู๎สึกแรงสั่นสะเทือนได๎ชัดเจน ในประเทศไทยหลายแหํง
เวลา 08.13 น. คลื่นยักษ๑เริ่มถาโถมเข๎าหมูํเกาะและชายฝั่งประเทศอินโดนีเซีย
เวลา 08.14 น. ศูนย๑เตือนภัยคลื่นยักษ๑สึนามิ ( Pacific Tsunami Warming Center : PTWC
) ที่เกาะฮาวาย ได๎รับสัญญาณ การเกิดแผํนดินไหว และออกแถลงการณ๑ แจ๎งให๎ท ราบโดย
ประเมินแรงสั่นสะเทือนเบื้องต๎นวํามีความรุนแรงขนาด 8.00 ริคเตอร๑ โดยไมํได๎แจ๎งเตือนถึง
โอกาสการกํอตัวของคลื่นยักษ๑แตํอยํางใด
เวลา 08.30 น. คลื่นสูงกวํา 10 เมตร ทาให๎สิ่งปลูกสร๎างอาคารบ๎านเรือน ผู๎คนและสัตว๑เลี้ยง
เสียหายบริเวณชายฝั่ งตะวันตกเฉียงเหนือ ของจังหวัด บันดาอาเจะห๑ เกาะสุมาตรา และหมูํเกาะตอน
เหนือของอินเดีย เชํน เกาะอันดามันเกาะนิโคชช๑ ก็ได๎รับผลคลื่นซัดกระหน่าเชํนกัน
เวลา 08.45 น. ศูนย๑เตือนภัย ฯ PTWC ได๎แจ๎งเปลี่ยนแปลงตัวเลขความรุนแรงของ
แผํนดินไหวจาก 8.0 ริคเตอร๑ เป็น 8.5 ริคเตอร๑ โดยคาดวําจะมีโอกาส เกิดคลื่นยักษ๑ใกล๎กับจุด
ศูนย๑กลาง โดยไมํมีข๎อมูลเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับการกํอตัว ของคลื่นยักษ๑
เวลา 09.20 น.บริเวณชายฝั่งอันดามันของไทย เกิดปรากฏการณ๑ประหลาดคือน้าทะเล
ชายหาดแห๎งลงในทะเล ประมาณ 100 – 500 เมตรเป็นเวลาประมาณ 5 นาที ชาวบ๎านตลอดจน
นักทํองเที่ยวที่เพิ่ งผํานคืนวันคริสต๑มาส ตํางลงไปเดินเลํนที่พื้นทะเล ในขณะที่ชาวมอแกน –
ฮูริกลาโว๎ย มีการเคลื่อนไหวแตกตื่น โดยขึ้นไปอยูํในที่สูง
เวลา 09.30 น. คลื่นยักษ๑ความสูงประมาณ 10 เมตร ได๎เข๎าถาโถมใสํชายฝั่ งอันดามัน
ตั้งแตํจังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล โดยมีรายงาน ความเสียหายจากคลื่นยักษ๑
ตลอดชายฝั่ งตะวันตกของเกาะภูเก็ตเป็นลาดับ แรก ๆ แล๎วไลํเรียงขึ้นไปทางเหนือ และทางใต๎
เวลา 10.00 น. อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวําแผํนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
วัดความรุนแรงได๎ที่ระดับ 8 ริคเตอร๑ เกิดคลื่นอยํางรุนแรงหลายละลอก คลื่นยักษ๑เดินทางข๎าม
มหาสมุทรอินเดียด๎ว ยความเร็วประมาณ 800 กิโลเมตรตํอชั่วโมง ถึงชายฝั่ งตะวันออกที่ Ampara
ของประเทศศรีลังกามีผู๎เสียชีวิตหลายหมื่นศพแตํเป็นที่นําแปลกใจที่ไมํพบ“สัตว๑”ในอุทยาน
แหํงชาติ “ ญาลา” ล๎มตายซักตัว แล๎วคลื่นยักษ๑ถลํมชายฝั่ งตะวันออกของประเทศอินเดีย ตลอดแนว
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รัฐทมิฬหาถู ที่เมืองเจนนาย ชาวประมงและชุม ชนที่อยูํกันอยํางหนาแนํนตลอดริม ชายฝั่งต๎องย๎ ายที่
อยูํอาศัยและขาดแคลนอาหารอยํางหนัก
เวลา 11.30 น. เกาะมัลดีฟทั้งเกาะถูกคลื่นซัด ขึ้นทํวมมิดทั้งเกาะ
เวลา 14.00 น. คลื่นยักษ๑เดินทางถึงชายฝั่งตะวันออกของอัฟริกาเฉพาะที่ป ระเทศ
โซมาเลียพบศพผู๎เสียชีวิตนับร๎อย
กระทรวงมหาดไทยได๎สรุป ความเสียหายอันเนื่องจากเหตุการณ๑คลื่นยักษ๑ถลํมครั้งนี้มีพื้นที่
ประสบภัยพิบัติอยูํใน 6 จังหวัด รวม 24 อาเภอ / 78 ตาบล 292 หมูํบ๎าน โดยจังหวัดพังงาประสบภัย
รุนแรงที่สุด ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน 54,672 คน 12,068 ครอบครัว ทรัพย๑สินบ๎านเรือน
เสียหาย 6,799 หลัง เสียชีวิต 5,395 คน เป็นคนไทย 1,925 คน ตํางประเทศ 1,953 คน ไมํ
สามารถสรุป ได๎ 1,517 คน และมูลคําความเสียหายตํอทรัพย๑สินทั้งหมดของ 6 จังหวัด เบื้องต๎น
ประมาณ 17,438.15 ล๎านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังไมํรวมที่อยูํอาศัยสํวนความเสียหายด๎าน
สาธารณประโยชน๑ ผลส ารวจเบื้องต๎นพบวําจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตมีมูลคํา ความเสียหาย
ใกล๎เคียงกัน รวมถึงความเสียหายด๎านสิ่งแวดล๎อมทั้งชายหาดป่าชายเลน แนวปะการัง ป่ าไม๎ แหลํง
น้าจืด ความเสียหายของชุมชนชาวประมงพื้นบ๎ านไมํส ามารถประเมินคําได๎
คลื่นยักษ๑ที่เข๎าสูํเขตจังหวัดกระบี่ แม๎ชะลอตัวเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเป็นอําวด๎านหลังเกาะ
ภูเก็ต แตํกไ็ ด๎รับความเสียหาย โดยเฉพาะที่เกาะพีพี และเกาะลันตา เพราะบริเวณปลายเกาะภูเก็ตได๎
รวมเอากระแสคลื่นให๎ซัดใสํเกาะพีพีซึ่งเป็นอําวเปิดรับ สํงผลให๎ตลอดฝั่งกระบี่มีความเสียหายตั้งแตํ
เกาะพีพี เกาะไม๎ไผํ ถึงชายฝั่ งอําวพระนางอาเภอเมือง อาเภอเหนือคลองที่ป ากหลา ตลิ่งชัน คลองหิน
ศรีรายา และบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมความเสียหายทั้งจังหวัด 87 หมูํบ๎าน ใน 23 ตาบล 5
อาเภอ มีผู๎เสียชีวิตจ านวน 722 คน คนไทย จานวน 358 คน ตํางประเทศ จานวน 203 คน ระบุไมํได๎
อีก 161 คน ผู๎บาดเจ็บ ชาวไทย จานวน 808 คน ชาวตํางประเทศ จ านวน 568 สูญหาย รวม 544 คน
และความเสียหายภาคธุรกิจการทํองเที่ยว เฉพาะที่เกาะ พี พี มูลคํา ประมาณ 1,858 ล๎านบาท (องค๑กร
ความรํวมมือผู๎ประกอบการรายยํอย แรงงานและชุมชนที่ป ระสบภัย : 2548)
2. การดาเนินการร่วมฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัย หลังสึนามิ ด้วยวิธีเครดิตยูเนี่ยน
พื้นที่ชายฝั่ งทะเลจังหวัดกระบี่ เป็นขอบเขตด๎านตะวันตกของอําวพังงา ซึ่งมีความอุดม
สมบูรณ๑ที่สุดผืนหนึ่งของประเทศ
และชาวประมงพื้นบ๎านได๎รวมตัวเพื่อให๎มีการอนุรักษ๑พิทักษ๑
ทะเลขึ้น เป็น “ภาคีเครือขํายอนุรักษ๑พิทักษ๑ทะเลอําวพังงา” ที่บ๎านป่าคลอกของจังหวัดภูเก็ต ที่เกาะ
ยาวน๎อย เกาะยาวใหญํของจังหวัดพังงา โดยมีเป้าหมายที่ต๎องการอนุรักษ๑ความเป็นธรรมชาติของ
อําวพังงาไว๎ สํวนที่จังหวัดกระบี่ มีกลุํมชาวประมงพื้นบ๎านที่คลองเตาะ ติงไหร เกาะปู เกาะจา ได๎
จัดตั้งเป็น “เครือขํายประมงพื้นบ๎านตาบลเกาะศรีบอยา” โดยประสานงานกับหนํว ยงานพัฒนาและ
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ภาคีสมาพันธ๑ชาวประมงพื้นบ๎านภาคใต๎ ผํ านโครงการ และกิจกรรมตําง ๆ เพื่อรํวมฟื้ นฟูชุมชน เชํน
โครงการจัดการพื้นที่ลุํมน้าจังหวัดกระบี่ โครงการอันดามันและเครือขํายความรํวมมือฟื้นฟูชุมชน
ชายฝั่ งอันดามัน และกิจกรรมตํางๆเพื่อ ฟื้นฟู ชุมชนอีกหลายองค๑กร เชํน
1. เครือข่ายฟื้นฟูชุมชนชายฝังอันดามัน (SAVE Andaman Network – SAN) ภายใต๎ความ
รํวมมือขององค๑กรภาคประชาชน และองค๑กรเอกชนในภาคใต๎ 6 องค๑กร ประกอบด๎วย สมาพันธ๑
ชาวประมงพื้นบ๎านภาคใต๎ คณะกรรมการประสานองค๑กรเอกชนภาคใต๎ ( กป. อพช. ภาคใต๎ )
สถาบันพัฒนาองค๑กรชุม ชน ( พอช. ) สานักงานปฏิบัติการภาคใต๎ โครงการพัฒนาชุมชนที่เป็นสุข
ที่ภาคใต๎ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการชีวิตสาธารณะท๎องถิ่นนําอยูํในพื้นที่ภาคใต๎ และกลุํมเพื่อนอัน
ดามัน ได๎รวมตัวกันเพื่อท าการสารวจ ชํวยเหลือเบื้องต๎นและกาหนดแนวทางประสานสนับสนุน
ชํวยเหลือ ชุมชนผู๎ประสบภัยในระยะยาว โดยเน๎นการสํงเสริมให๎มีการรวมตัวกัน เพื่อพึ่งพาตนเอง
ในการที่จะบรรเทาปัญหา และฟื้นฟูอาชีพ ชีวิต วิถชี ุม ชน ตลอดจนธรรมชาติอยํางบูรณาการและ
ยั่งยืน โดยมีส านักงานประสานงานเครือขํายความรํวมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่ งอันดามัน จังหวัดกระบี่
เป็นตัวแทนในการประสานงานระหวํางชาวบ๎านและองค๑กรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งเครือขํายมี
จุดมุํงหมาย คือ
1. การมีสํวนรํวมของชุม ชนในการเป็นเจ๎าของ คิด และปฏิบัติการกิจกรรมฟื้นฟู มีความ
เข๎มแข็งสามารถจัดการและพึ่งพาตนเองตลอดจนประสานภาคีอื่นๆ ได๎ด๎วยดี
2. การฟื้นฟูชุมชนในการบรรเทาทุกข๑ และประสานความชํว ยเหลือตําง ๆ ในการฟื้นฟู
คุณภาพชีวิต อาชีพ ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล๎อมทั้งในระยะเริ่ม ต๎น ระยะกลาง และระยะยาว
3. การพัฒนาอยํางตํอเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวเพื่อให๎ชุม ชนได๎มีการจัดการตนเองใน
มิติตําง ๆ เชํน การปกครองตนเอง ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน เป็นต๎นซึ่งการ
ชํวยเหลือผู๎ป ระสบภัย ในรูป แบบของการจัดตั้งกองทุน เพื่อเป็นการลดปัญหาความซ้าซ๎อนของการ
ให๎การชํว ยเหลือ และเพื่อให๎เกิดการใช๎เ งินตามสภาพความต๎องการที่แท๎จริง เกิดการบริหารจัดการ
กองทุนด๎วยชุม ชนเอง ที่อยูํบ นพื้นฐานของชุม ชนนั้นๆ
4. การเปลี่ยนวิกฤติ ให๎เป็นโอกาสในการแก๎ปัญหาตําง ๆ เชํน ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน
น้าสะอาด การถนอมใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งชายทะเลและชายฝั่ง เป็นต๎น
โดยมีกลุํมเป้าหมายที่ให๎การชํวยเหลือใน 4 อาเภอ ประกอบด๎วย
1. อาเภอเหนือคลอง จ านวน 5 แหํง คือ บ๎านคลองเตาะ , บ๎านเกาะปู ,บ๎านเกาะชา , บ๎าน
ติงไหร และบ๎านเกาะศรีบอยา ตาบลเกาะศรีบอยา
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2. อาเภอคลองทํอม จานวน 2 แหํง คือ บ๎านห๎ว ยน้าขาว และหมูํ 4 บ๎านทําประดูํ ตาบลห๎วย
น้าขาว
3. อาเภอเกาะลันตา จานวน 19 แหํง คือ บ๎านหัวหิน , บ๎านทุํงกลาง , บ๎านขุนสมุทร ,
บ๎านทําคลอง , บ๎านอําวทองหลาง , บ๎านลิกี และบ๎านรําหมาด ตาบลเกาะกลาง บ๎านหลังสอด ,
บ๎านทุํง และ บ๎านทอนลิบ ตาบลเกาะลันตาน๎อย บ๎านศร, บ๎านหัว แหลม , บ๎านหัวแหลม2, บ๎าน
หัวแหลม 3, บ๎านเกาะปอ, ชุมชนเทศบาล, บ๎านสังกะอู๎, บ๎านคลองโตนด และบ๎านคลองหิน ตาบล
เกาะลันตาใหญํ และเกาะพีพี อาเภอเมือง
2. ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด (ช.ส.ค.) (Credit Union League of
Thailand ,Ltd.) เป็นองค๑กรระดับชาติ ซึ่งสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศได๎รํวมมือกันจัดตั้งขึ้น มี
เป้าหมาย เพื่อให๎การสนับสนุน และสํงเสริมกิจการสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย โดยอาศัย
หลัก /วิธีการสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน และคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด๎วย ความซื่อสัตย๑ ความ
เสียสละ ความรับผิ ดชอบ ความเห็นใจกัน และความไว๎ว างใจกัน เพื่อพัฒนาคนให๎รู๎จักชํวยเหลือ
ตนเองและรํวมมือชํว ยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งทางด๎าน จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ให๎มีความอยูํดี
กินดี และอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข โดยอาศัยเงิน เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ดังกลําว ซึ่งมี
วัตถุประสงค๑และอานาจกระทาการเพื่อสํงเสริมสนับสนุน
กลุํม/สหกรณ๑สมาชิกให๎สามารถเป็น
สถาบันการเงินและสวัสดิการของชุมชน สถานประกอบการและสถาบันการศึกษาของชุม ชน ให๎
สามารถดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต การค๎า การบริการ อุตสาหกรรม และการลงทุนรํวมกัน เพื่อ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะกํอให๎เกิดประโยชน๑แกํสมาชิกและสํวนรวม ทั้งทางเศรษฐกิจ และ
สังคม
การบริหารงานของชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัด ได๎แบํงการเขตการ
สํงเสริม ออกเป็น 6 สาขา คือ ชุม นุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัด สาขาภาคเหนือ มี
สานักงานกิจการสาขาที่ จังหวัดเชียงใหมํ สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานกิจการสาขา ที่
จังหวัดขอนแกํน สาขาภาคตะวันออก สานักงานกิจการสาขาที่จังหวัดจันทบุรี สาขาภาคกลาง
สานักงานกิจการสาขา กรุงเทพมหานคร สาขาจังหวัดเพชรบุรี และสาขาภาคใต๎ สานักงานกิจ การ
สาขาที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ซึ่งสานักงานกิจการสาขาแตํละแหํง เป็นหนํวยงานที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่
เพื่อให๎ทาหน๎าที่ในการเผยแพรํประชาสัม พันธ๑ สํงเสริมและพัฒนากลุํม/สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน การ
ให๎ศึกษาอบรม ในหลักสูตรตําง ๆ ให๎แกํคณะกรรมการ สมาชิก การบริการทางด๎านการเงิน และ
การจัดสวัสดิการตํางๆ ในพื้นที่นั้นๆ สาหรับสานักงานกิจการสาขา ภาคใต๎ มีบุคคลกรประจา
สานักงาน จานวน 8 คน ไมํรวมอาสาสมัครในแตํละพื้นที่ (ชมรมเครดิตยูเนี่ยนประจวบ-ชุมพรระนอง และชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคใต๎) มีพื้นที่ดาเนินงานครอบคลุม 15 จังหวัดในภาคใต๎ (รวมทั้ง
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ) ซึ่งในปัจจุบัน มีกลุํม / สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน จานวน 136 แหํง มีสมาชิก
98,055 คน มีสินทรัพย๑ของสหกรณ๑ / กลุํม รวม 1,688,572,456.97 บาท (ชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยู
เนี่ยนฯ : 2549 ) และได๎รํวมกับสานักพัฒนาและถํายทอดเทคโนโลยีสหกรณ๑ กรมสํงเสริมสหกรณ๑
จัดทาโครงการฟื้นฟูชุม ชนผู๎ประสบภัยสึนามิ ในพื้นที่ 6 จังหวัด โดยมีตัวแทนเจ๎าหน๎าที่ จาก
สานักงานสหกรณ๑จังหวัด ศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยีส หกรณ๑ และตัวแทนจากชุม นุมสหกรณ๑เครดิต
ยูเนี่ยนแหํ งประเทศไทย จ ากัด
เข๎ารํวมจัดท าแผน โดยรับมอบหมายให๎ดาเนินการจัดตั้ง กลุํม
เครดิตยูเนี่ยน ในพื้นที่ผู๎ประสบภัย ซึ่งทางชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนฯ สาขาภาคใต๎ ได๎ประสาน
ความรํวมมือกับ สานักงานประสานงานเครือขํายความรํวมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่ งอันดามัน จังหวัด
กระบี่ ในการรํวมกันสํงเสริมและฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยสึนามิ ให๎เกิดการรวมตัวและสามารถ
จัดตั้งกลุํมเครดิตยูเนี่ยนขี้น ได๎ ซึ่งจะชํวยพัฒนาชุม ชนในระยะยาวได๎อยํางยั่งยืน
ประวัติความเป็นมาเครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน กาเนิดขึ้นในมลฑลเวสเตอร๑วาลด๑ (Westerwald) แคว๎นไรน๑ (Rhine)
ประเทศเยอรมันนีในปี ค.ศ.1847 (พ.ศ.2390) อันเป็นยุคเดียวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป
ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปตกต่า ประชาชน ในมลฑลเวสเตอร๑วาลด๑ขาดแคลนสิ่งอุป โภคและบริโภค
ขั้นพื้นฐาน อาหารที่รับประทานมีเพียง ขนมปังกับมันฝรั่งเทํานั้น แตํราคาซื้อขายกันในท๎องตลาดสูง
มากจนคนในชนบทไมํอาจซื้อหาได๎อยํางเพียงพอ กํอให๎เกิดหนี้สินพอกพูนในหมูํคนจนมากขึ้น
เฟรดริช วิลเลี่ยม ไรฟ์ไฟเซํน (Friedrich wilhelm Raiffeisen) นายกเทศมนตรีแหํงเมืองเวเยอรบุสช๑
(Weyerbusch) ในขณะนั้น ได๎ขอความรํวมมือจากคหบดีในเมืองนั้นให๎นาเงินมาลงทุนในสมาคม
ผู๎บริโภคแหํงเมืองเวเยอร๑บุสช๑ (Weyerbusch Consumers’ Society) หรือสมาคมขนมปัง (Bread
Society) ซึ่งเขาได๎ริเริ่ม ขึ้น เพื่อชํวยเหลือคนยากจนให๎มีอาหารเพียงพอที่จะบริโภค สมาคม นี้ได๎
สร๎างโรงงานทาขนมปังขึ้น จัดการซื้อข๎าวสาลีมาจากแคว๎นอื่น นามาผลิตขนมปังจ าหนํายแกํ
ประชาชนในราคาที่ต่ากวําท๎องตลาดถึงครึ่งหนึ่ง สามารถบรรเทาภาวะวิกฤตเรื่องขาดแคลนอาหาร
ลงไปได๎มาก สมาคมผู๎บริโภคนี้กํอตั้งขึ้นบนพื้นฐานปรัชญา การเสียสละ เพื่อผู๎ที่ได๎รับความทุกข๑
กองทุ นได๎ รับ มาถูก ใช๎ไ ปตามวัต ถุป ระสงค๑บ นหลั กการด ารงกองทุนเอาไว๎ ในระยะตํ อมา จึ ง
กลายเป็น กฎแหํงการชํวยเหลือซึ่งกันและกันฉันท๑พี่น๎อง และบันดาลให๎เกิดความสงบสุขในสังคม
แม๎วําสมาคมขนมปังจะสามารถบรรเทาภาวะวิกฤตลงได๎ม าก
แตํปัญหาพื้นฐานของ
ประชาชนยังไมํหมดไป
ชาวชนบทยังมีหนี้สินล๎นพ๎นตัว ขาดแคลนเงินทุนเพื่อการจัดซื้อปัจจัย
การผลิ ตทางการเกษตร ไมํมีสถาบันการเงินที่จะให๎บริการในเรื่องดังกลําว ไรฟ์ไฟเซํน ได๎อาศัย
ประสบการณ๑เดิมจากการดาเนินงานของสมาคมขนมปังมาสร๎างสมาคมใหมํเมื่อย๎ายไป
ดารง
ตาแหนํงนายกเทศมนตรี เมืองแฟลมเมอร๑ส๑เฟลด๑ (Flammersfeld) ให๎ชื่อสมาคมใหมํนี้วํา สมาคม
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เพื่อสงเคราะห์ชาวนาผู้ยากไร้แห่งแฟลมเมอร์สเฟลด์ (Flammersfeld Relief Society for the Needy
Farmers) กํอตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1849 (พ.ศ. 2392) โดยอาศัยความรํวมมือจากคหบดีใน
เมืองนั้น เป้าหมายสาคัญของสมาคม เพื่อขจัดระบบการค๎าและหาปศุสัตว๑มาขายให๎ชาวนา แบบให๎
ผํอนสํงในระยะเวลา 5 ปี สมาคมนี้จึงมีชื่อเรียกกันวํา สหพันธ๑ปศุสัตว๑ (Catles Union) อีกชื่อหนึ่ง
การดาเนินงานของสมาคมเป็นไปอยํางช๎าๆ
เพราะใช๎เวลานานในการหมุนเวียนเงินทุนและไมํ
สามารถสนองความต๎องการของชาวนาได๎อยํางทั่วถึง และทันทํว งที แตํ ก็ส ามารถชํวยแก๎ปั ญหาได๎
เฉพาะด๎านสัตว๑ใช๎งานเทํานั้น สํวนปัญหาความต๎องการเงินทุนยังคงมีอยูํ สมาคมจึงริเริ่มจัดบริการ
สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากกิจการหนึ่ง โดยสมาคมกู๎ยืมเงินจากแหลํงตําง ๆ และรับบริจ าคมาเป็นกองทุน
การบริการสินเชื่อนี้เป็นสิ่งใหมํ สาหรับ ชาวนา ชาวนาเองไร๎วินัยในการใช๎บ ริการสินเชื่อ ท าให๎
คหบดีทั้งหลายถอนความรํวมมือจากสมาคมงานของสมาคมจึงเริ่มมีปัญหาและดาเนินไปด๎วยความ
ยากลาบากมากขึ้น
ในปี ค.ศ. 1852 (พ.ศ. 2395) ไรฟ์ไฟเซํน ได๎ย๎ายไปดารงตาแหนํงนายกเทศมนตรีเมืองเฮด
เดสดอร๑ฟ (Headdesdorf ) ทํานได๎กํอตั้งมูลนิธิคนยากจนและเจ็บป่วย แหํงเมืองเฮดเดสดอร๑ฟ
(Foundation For The Poor and Sick in Headdesdorf) ภารกิจของมูลนิธิมีหลากหลายขึ้นได๎แกํการ
จัดบริการสินเชื่อแกํคนยากจน ให๎การศึกษาและห๎องสมุดสาธารณะ เลี้ยงดูเด็กกาพร๎าและเด็กที่ถูก
ทอดทิ้ง และจัดบริการหางานแกํประชาชน โดยเฉพาะอดีตนักโทษ ปรัชญาการดาเนินงานของ
สมาคม เน๎นความเป็นอยูํที่ดีและพัฒนาคุณธรรมความดีของประชาชนมากขึ้น หลังจากดาเนินงาน
ไปได๎ระยะหนึ่งกิจการอื่น ๆ ก็ซบเซาลงเหลือเพียงการให๎บ ริการสินเชื่อมากขึ้นจนถึงขั้นแยกบริการ
สินเชื่อออกไปจัดเป็นสมาคมใหมํในปี ค.ศ. 1864 (พ.ศ. 2407) ชื่อวํา “เฮดเดสดอร์ฟเครดิตยูเนี่ยน”
(Headesdorf Credit Union) นับเป็นสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงแรกของโลก
การให๎บริการสินเชื่อของสมาคมเครดิตยูเนี่ยน ตั้งอยูํบนพื้นฐานการรวมคน เข๎าด๎วยกัน
เพื่อให๎ชํว ยเหลือซึ่งกันและกัน และพึ่งตนเอง เครดิตยูเนี่ยนจึงได๎รับความนิยมและแพรํหลายไปทั่ว
ประเทศเยอรมันนีอยํางรวดเร็ว ไรฟ์ไฟเซํน ได๎อุทิศตนทางาน ขยายเครดิตยูเนี่ยนและสร๎างความ
ยอมรับจากรัฐบาล จนสามารถออกกฎหมายโดยการผนวกเอาปรัชญา หลักการ และวิธีการของ
กิจการเครดิตยูเนี่ยนเป็นพื้นฐานของกฎหมาย จากการที่สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนได๎ ชํวยการแก๎ปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคม ของประชาชนชาวเยอรมันนีได๎ แล๎ว ประเทศตําง ๆ ในยุโรปได๎ให๎ความ
สนใจเป็นอยํางยิ่ง อาทิ เนเธอร๑แลนด๑ เบลเยี่ยม สเปน ฝรั่งเศส เป็นต๎น ประเทศเดนมาร๑คและ
สวิสเซอร๑แลนด๑ ได๎ป ระกาศ ให๎รางวัลแกํเจ๎าหน๎าที่ของตนที่สามารถเผยแพรํและจัดตั้งสหกรณ๑
เครดิตยูเนี่ยนขึ้นได๎ในประเทศ ตั้งแตํนั้นมา สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน ก็ได๎รับการจัดตั้งขึ้นในประเทศ
ตําง ๆ ทั้งในยุโรปและในที่อื่น ๆ จนครอบคลุมไปทั่วโลกดังปรากฎในปัจจุบัน การเผยแพรํขยาย

97

ของสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนที่สาคัญและมีผลท าให๎สหกรณ๑ป ระเภทนี้เป็นขบวนการระดับโลก เป็น
การเผยแพรํขยายใน 3 ประเทศดังตํอไปนี้
1. ดร.เลอออง วอลเลมเบอร๑ก (Dr. Loen Wallemborg) ได๎ริเ ริ่ม นากิจ การสหกรณ๑เ ครดิตยู
เนี่ยนไปกํอตั้งในประเทศอิตาลี ในเมืองลอเร็กเจีย (Loreggia) แตํกิจการไมํพัฒนามาก เป็นเพียงกลุํม
เล็ก ๆ มีสมาชิกไมํเกิน 100 คน ลุยจิ ลัซซัตติ (Luigi Luzzatti) ได๎เริ่มกํอตั้ง สหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยนใน
รูป ธนาคารประชาชน โดยปรับ ปรุงหลั กการของไรฟ์ไฟเซํนในเมื องมิล าน ให๎ชื่อวํ า “ธนาคาร
ประชาชนแหํงเมืองมิลาน” (People’s Bank of Milan) ปรากฎวําเป็นผลส าเร็จ มาก จนมีการนาเอา
รูปแบบธนาคารประชาชนไปจัดตั้งทั่วประเทศอิตาลีจ านวนถึง 735 แหํง ในเวลา 44 ปี
2. อัลฟองส๑ เดสจาร๑แดงส๑ (Alphonse Desjardins) ชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่งเศส ได๎นาเอา
กิจ การสหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยนไปริ เ ริ่ม กํอตั้งที่ เมืองเลวิส๑ มลฑลควีเ บค ประเทศแคนาดา ให๎ชื่ อ
สมาคมวํา ลาเชส ปอปปูแลร๑ เดอ เลวีส (La Caisse Populaire de Lavis)นับเป็นสหกรณ๑เครดิต
ยูเนี่ยนแหํงแรกในประเทศนี้ จากนั้นมาสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนเป็นที่นิยมในหมูํชาวแคนาดาเชื้อสาย
ฝรั่งเศส อยํางกว๎างขวางและแพรํไปสูํกลุํมเชื้อสายอื่นจนทั่วประเทศในที่สุด
3. เดสจาร๑แดงส๑ ได๎นาเอากิจการสหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยนไปเผยแพรํในชาวอเมริกันเชื้อสาย
ฝรั่งเศส ที่แมนเชสเตอร๑และนิวแฮมเชียร๑ในสหรัฐอเมริกาจนเป็นที่นิยมทั่ว ไป
ในระยะตํอมา
เอ็ดเวอร๑ ด เอ. ไฟเลน ( Edword A. filene) คหบดีแ หํงมลรัฐ แมสชาชู เ สทได๎เ ข๎ามามีบ ทบาท
สนับสนุน สํงเสริมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนให๎แพรํขยายทั่วไปทั้งสหรัฐอเมริกา เขา พยายามผลักดันให๎
รัฐบาลของรัฐแมสซาชูเสท ยอมออกกฎหมายรองรับ สหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยน จนเป็นผลส าเร็จ และ
กฎหมายของรัฐฉบับนี้ได๎กลายเป็นต๎นแบบของกฎหมายที่ใช๎รองรับ สหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยนในมลรัฐ
อื่น ๆ สหกรณ๑เ ครดิตยู เ นี่ยนตํอไปในสหรัฐอเมริกา โดยการกํอตั้งส านักงานขยายงานเครดิตยู
เนี่ยน (Credit Union Extension Bureau) ขึ้น ให๎มีบทบาทในการพัฒนาขบวนการสหกรณ๑เ ครดิตยู
เนี่ยนในสหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนให๎มีการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยน ในมลรัฐตําง ๆ
แล๎วรวบรวมความรํวมมือระหวํางชุมนุมระดับมลรัฐเหลํานั้น กํอตั้ง “สมาคมเครดิตยูเ นี่ยนแหํงชาติ ”
(Credit Union National Association) ที่รู๎จักในนามยํอวํา คิว นํา (CUNA) เอ็ดเวอร๑ด เอ ไฟเลน ได๎
สมญาวําเป็นบิดาแหํงขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ เฟรดริช วิลเลี่ย ม ไรฟ์ไฟ
เซํน ได๎สมญาวํา บิดาแหํงขบวนการสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนของโลก
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2457 เริ่ม นาเอา ระบบสหกรณ๑หาทุนแบบของไรฟ์ไฟเซํน ตาม
คาแนะนาของ เซอร๑ เบอร๑นาร๑ด ฮันเตอร๑ นายธนาคารกลาง ชาวอังกฤษแหํงเมืองมัธ ราช ประเทศ
อินเดีย ที่ตาบลวัดจัน ทน๑ อาเภอเมือง จั ง หวัดพิษ ณุโลก เมื่อวั นที่ 26 กุม ภาพันธ๑ พ.ศ. 2459 ชื่ อ
“สหกรณ๑วัดจันทร๑ไมํจากัดสินใช๎” ซึ่งก็คือสหกรณ๑แหํงแรกของประเทศไทยนั่นเอง สหกรณ๑นั้นใช๎
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หลักและวิธีการคล๎ายกับ สหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยน และรู๎จักในนามสหกรณ๑หาทุน มีเ ฉพาะผู๎ ที่ได๎รับ
การศึกษาสหกรณ๑จากตํางประเทศกับ นักวิชาการ สหกรณ๑ในสมัยนั้นที่เ ข๎าใจวํา สหกรณ๑วัดจันทร๑
เป็นสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน ตํอมาเมื่อมีนักพัฒนาในกลุํม คริส ตชนนิกายโรมันคาธอลิค ได๎จัดการ
สัมมนาเรื่อง “การพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน” ขึ้นในกรุงเทพมหานคร ที่บ๎านเซเวียร๑ เมื่อปี พ.ศ. 2505 และ
การจัดสัมมนา เรื่อง “เครดิตยูเ นี่ยนของสมาคมเครดิตยูเ นี่ยนแหํงชาติของสหรัฐอเมริกา” รํว มกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ด๎วยความสนับสนุนของรัฐบาลไทยในปี พ.ศ. 2506 ตํอมากลุํม นักพัฒนา
ซึ่งรํวมกันดาเนินงานในศูนย๑พัฒนา สลัม ห๎ว ยขวางชื่อ ศูนย๑กลางเทวา ได๎ริเ ริ่ม จัดตั้งกลุํม เครดิต ยู
เนี่ยนขึ้น เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 (ค.ศ.1965) ให๎ชื่อ วํา “ กลุํม เครดิตยูเ นี่ยนแหํ ง
ศูนย๑กลางเทวา ” มีสมาชิกเริ่มแรก 13 คน รวบรวมเงินสะสมงวดแรกและคําธรรมเนียมแรกเข๎าจาก
สมาชิก ซึ่งสํวนใหญํมีรายได๎มาจากการเก็บ ขยะและค๎าขายเล็ก ๆ น๎อย ๆ จ านวนเงิ น 360 บาท ซึ่ง
กลุํมเครดิตยูเ นี่ยนแหํงแรกของประเทศไทย โดยการนาของบาทหลวงอัลเฟรด บอนแนงค๑ กับ
นายแพทย๑ชวลิต จิตรานุเคราะห๑
การเผยแพรํและสํงเสริมกลุํมเครดิตยูเนี่ยนได๎รับความสนับสนุน จากองค๑การพัฒนาในกลุํม
คาธอลิค และองค๑การเครดิตยูเนี่ยนในตํางประเทศ เพื่ อให๎มีการเผยแพรํและสํงเสริม กลุํม เครดิตยู
เนี่ ยนมากขึ้น ได๎ มีก ารจัด ตั้ งคณะท างานพั ฒนาเครดิ ตยู เ นี่ ย นขึ้ นโดยอาศั ยส านัก งาน สมาคม
ศูนย๑กลางเทวาเป็นที่ทาการ และกลุํมเครดิตยูเนี่ยนศูนย๑กลางเทวาเป็นเสมือนโรงเรียนสอนสหกรณ๑
เครดิตยูเนี่ยนแกํนักพัฒนาและผู๎ที่จะนาเอาไปจัดตั้งในสังคมของตนจึงได๎จัดตั้ง “ศูนย๑กลางเครดิตยู
เนี่ยนแหํงประเทศไทย” ขึ้นให๎มีบทบาทหลักในการดาเนินงานเกี่ยวกับเครดิตยูเนี่ยน 3 ประการดังนี้
1. เป็นศูนย๑กลางในการรวบรวมสถิติข๎อมูลเกี่ยวกับเครดิตยูเนี่ยน ตลอดจน
วางแผน จั ดการศึกษาเครดิตยู เ นี่ย น เชํ น การจัด ท าหลักสูต ร การกาหนดแนวทางเผยแพรํและ
สํงเสริม รวมทั้งการเตรียมเอกสารเพื่อการเผยแพรํชนิดตําง ๆ เกี่ยวกับเครดิตยูเนี่ยน
2. เป็นหนํวยปฏิบัติการศึกษาเครดิตยูเนี่ยน เชํน จัดการประชุมสัมมนา จัดการสํง
วิทยากรไปบรรยายตามหนํวยงาน องค๑การ และชุมชนที่สนใจ จัดการอบรมเพื่อ กํอตั้งกลุํม เครดิตยู
เนี่ยน เป็นต๎น
3. เป็นศูนย๑กลางประสานงานเพื่อพัฒนาเครดิตยูเ นี่ยนกับ หนํว ยงานราชการเกี่ยวข๎องเป็น
ศูนย๑กลางของขบวนการเครดิตยูเ นี่ยนในประเทศ และเป็นหนํว ยประสานงานติดตํอสัม พันธ๑กับ
องค๑การเครดิตยูเนี่ยนสากลและตํางประเทศ
การดาเนินงานของศูนย๑กลางเครดิตยูเ นี่ยนแหํงประเทศไทยประสบความส าเร็จ ด๎ว ยดี ใน
ด๎านการเผยแพรํและขยายงานเครดิตยูเ นี่ยนไปสูํท๎องถิ่นตําง ๆ ได๎มีม ติให๎จัดตั้ง “ชุม นุม กลุํม ออม
ทรัพย๑พัฒนาแหํงประเทศไทย” ขึ้น ท าหน๎าที่แ ทนศูนย๑กลางเครดิตยูเ นี่ยนแหํงประเทศไทย มี
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คณะกรรมการบริหารมาจากการเลือกตั้ง จากผู๎แทนกลุํมเครดิตยูเ นี่ยนทั่ว ประเทศในขณะนั้น มีการ
จัดจ๎างเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานเต็ม เวลาได๎รับ ความชํว ยเหลือเงินคําใช๎จํายจากองค๑การพัฒนาระหวําง
ประเทศเป็นสํวนใหญํ ในปี พ.ศ. 2517 ที่ประชุม ใหญํผู๎ แทนกลุํม เครดิตยูเ นี่ยนทั่ว ประเทศได๎มีม ติ
ให๎เปลี่ยนชื่อ “ชุม นุม กลุํม ออมทรัพย๑พัฒนาแหํงประเทศไทย” เป็น “สันนิบ าตเครดิตยูเ นี่ยนแหํง
ประเทศไทย” (ปัจจุบัน ชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัด) ได๎ดาเนินงานในฐานะ
องค๑การกลางของขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ทั้งด๎านการพัฒนาขบวนการ การเผยแพรํ
และสํงเสริม และจัดบริการสวัสดิการตําง ๆ เชํน จัดระบบสวัส ดิการเงินกู๎ -เงินสะสม อันจะชํว ยให๎
ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนเจริญก๎าวหน๎า และพึ่งตนเองได๎ รวมทั้งประสานงานกับ ขบวนการเครดิตยู
เนี่ ย นสากล และเป็ นสมาชิก ของสมาคมสมาพั นธ๑ สหกรณ๑ ออมทรั พ ย๑ และเครดิต ในเอเซี ย
(Association of Asian Confederation of Credit Unions) สมาชิกของสภาเครดิตยูเ นี่ยนโลก (World
Council of Credit Unions) ตามลาดับ ในขณะเดียวกันได๎พยายามพัฒนาองค๑การเครดิตยูเ นี่ยนระดับ
ที่สูงขึ้นกวําระดับท๎องถิ่น เพื่อสร๎างให๎ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนได๎เข๎ม แข็งในระยะยาว
กระบวนการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
การเผยแพรํสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนมีวัตถุประสงค๑สาคัญอยูํที่การจะให๎คนเห็นคุณ คําของการ
รวมกัน รํวมมือชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการดาเนินงานธุรกิจ การเงินให๎เ ป็นประโยชน๑ตํอตนเอง
ครอบครัว และชุมชน โดย
1. สํงเสริมให๎ชุมชนนั้นมีกิจการออมทรัพย๑รํวมกัน
2. สํงเสริมให๎กิจการออมทรัพย๑พัฒนาเป็นสถาบันการเงินของชุมชน
3. สํงเสริมการบริหารกิจการการเงินของประชาชนเพื่อชุม ชน
ขั้นตอนการจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยน จะต๎องจัดตั้งเป็นกลุํม เครดิ ตยูเ นี่ยนขึ้นมากํอน เพื่อเตรียม
ความพร๎อมในการที่จะจดทะเบียนเป็นสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน โดยเฉพาะในการบริหารจัดการ ซึ่งใน
การจัดตั้งเป็นกลุํมเครดิตยูเ นี่ยน ก็ได๎นาระบบของสหกรณ๑นามาใช๎หรือนามาบริหารกลุํม เครดิตยู
เนี่ยน และเมื่อมีความพร๎อมทุกด๎านแล๎วก็ ดาเนินการขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยน โดย
ในการจัดตั้งกลุํมเครดิตยูเนี่ยนจนมีการพัฒนาเติบโตจดทะเบียนเป็นสหกรณ๑เครดิตยูเ นี่ยน มี ขั้นตอน
ในการจัดตั้ง พอสรุปได๎ดังนี้
1. การสารวจชุมชน เป็นการดาเนินงาน เพื่อศึกษาวิเ คราะห๑ ถึงความเป็นไปได๎ในการจัดตั้ง
กลุํมเครดิตยูเนี่ยนในด๎านตําง ๆ ดังนี้
1. 1 ด๎านวงสัมพันธ๑และปริมาณธุรกิจ
ชุมชน : มีประชาชนอยูํอาศัยไมํน๎อยกวํา 150 ครัวเรือน และสามารถขยายสมาชิก
ได๎ถึง 500 คน ขึ้นไป การสะสมไมํต่ากวําเดือนละ 50 บาท ตํอคน
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ผู๎มีรายได๎ประจา : มีพนักงานตั้งแตํ 200 คนขึ้นไป อัตราการสะสมไมํน๎อยกวํา
เดือนละ 100 บาทตํอคน และได๎รับ ความรํว มมือจากนายจ๎าง ฝ่ ายจัดการ หรื อสหภาพแรงงานของ
พนักงาน
1.2 ภูมิประเทศ มีความสะดวกในด๎านการติดตํอสื่อสาร คมนาคมสะดวกและปลอดภัย
พอสมควร เป็นท๎องที่ที่อยูํใกล๎เ คียงกับ สหกรณ๑ /กลุํม เครดิตยูเ นี่ยนอยูํกํอนแล๎ว หรือเป็นท๎องที่ที่มี
แนวโน๎มวําจะมีการจัดตั้งกลุํมใหมํได๎หลายแหํงและมีแผนการขยายงานที่ แนํชัด
1.3 ลักษณะของชุมชน พิจารณาด๎านตําง ๆ ดังนี้
(1) ความสัมพันธ๑ การรวมตัวของชุมชน
(2) อุปนิสัยและพฤติกรรมของคนในชุมชนในด๎านเศรษฐกิจ การเป็นหนี้ การออม
(3) ชุมชนมีประสบการณ๑เกําอันจะสํงผลในด๎านลบตํอการรวมตัวในรูปสหกรณ๑
เครดิตยูเนี่ยนหรือไมํ
(4) มีกิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนอยูํกํอนแล๎ว หรือไมํ
เชํน กลุํมเกษตรกร กลุํมสัจจะออมทรัพย๑ กลุํม ออมทรัพย๑เ พื่อการผลิต หากมีกลุํม ตําง ๆ เหลํานี้อยูํ
แล๎วมีแนวโน๎มวําจะเปลี่ยนระบบการดาเนินการ มาเป็นรูป สหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยนได๎หรือไมํ หาก
ไมํได๎ ไมํควรสํงเสริมกิจกรรมสหกรณ๑เครดิตยูเ นี่ยน เพราะจะเป็นการสร๎างความขัดแย๎งในชุม ชน
และสหกรณ๑ฯ จะไมํเจริญเติบโตเทําที่ควร
1.4 ผู๎นาชุมชน
(1) ผู๎นามีความสนใจ เอาใจใสํในการพัฒนาชุมชน หรือมีแนวโน๎มที่จะให๎
การศึกษาอบรม เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได๎
(2) การยอมรับในตัวผู๎นาจากชุมชน
(3) พฤติกรรมของผู๎นาชุมชนมีผลในทางลบตํอสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน หรือการ
รวมตัวของชาวบ๎านหรือไมํ
(4) ผู๎นาชุมชนโดยทั่วไป ได๎แกํ เจ๎าอาวาส หรือผู๎ชํวยเจ๎าอาวาส ทั้งของพุทธ
ศาสนา และคริส ต๑ศ าสนา ผู๎ นาศาสนาอิส ลาม กานัน ผู๎ ใหญํบ๎ าน ครูโรงเรียนในชุม ชน ผู๎ นากลุํม
กิจกรรมตํางๆ ของชาวบ๎าน
(5) ชุมชนที่ยังอยูํในสภาพที่ต๎องการการสงเคราะห๑ และยังไมํสามารถชํวยตนเอง
ได๎เลย โดยสํวนใหญํจะไมํพร๎อมรับกิจกรรมแบบกลุํม เครดิตยูเ นี่ยนการเข๎าชุม ชนในลักษณะนี้ต๎อง
พิจารณาเป็นพิเศษ
(6) การเข๎าชุมชน ควรศึกษาความเป็นไปได๎และการประสานงานในสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดควบคูํไปด๎วยความเหมาะสมของแตํละท๎องที่
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2. การจัดตั้งและดาเนินกิจกรรมกลุ่ม หลังจากที่ได๎พิจ ารณาลักษณะของชุม ชนวํามีความ
นําจะเป็นไปได๎แล๎วให๎รวบรวมสมาชิกเพื่อให๎ความรู๎ การศึกษา เพื่อทราบกระบวนการจัดตั้งกลุํม
เครดิตยูเนี่ยน แบํงออกได๎เป็น
2 ระยะเวลาด๎วยกัน คือ
2.1 ให๎การศึกษาระยะเริ่มต๎น
(1) ให๎ความรู๎กับผู๎นาชุมชนโดยการเข๎าไปในชุมชน หรือเชิญผู๎นาชุมชนมาที่ที่ จัด
ไว๎ เน๎นลักษณะพูดคุยในวงกว๎างทั่วๆ ไป 5 - 10 คน
(2) ให๎ความรู๎กับผู๎นาชุม ชนโดยสํงเอกสารเผยแพรํให๎ศึกษาด๎วยตัวเอง
2.2 ให๎การศึกษาระยะกํอนจัดตั้งกลุํมเครดิตยูเนี่ยน
(1) ให๎ความรู๎การศึกษาอบรมแกํผู๎นาชุมชนกับผู๎สนใจในชุมชน โดยการเข๎าไปใน
ชุมชนเป้าหมาย หรือชุม ชนที่มีความพร๎อม
หลักสูตรการให๎การศึกษา อบรม ประกอบด๎ว ยหัวข๎อตํอไปนี้
หัวข๎อที่ 1 หลักการ อุดมการณ๑ และวิธีการสหกรณ๑
หัวข๎อที่ 2 กลุํมและสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนคืออะไร
หัวข๎อที่ 3 จิตตารมณ๑สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน
หัวข๎อที่ 4 การสมัครเป็นสมาชิก ข๎อปฏิบัติ และหน๎าที่ของสมาชิก
หัวข๎อที่ 5 บทบาทของกลุํม และสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนที่มีตํอสมาชิกและชุม ชน
หัวข๎อที่ 6 การประหยัดสะสม
หัวข๎อที่ 7 การกู๎ยืม
หัวข๎อที่ 8 คณะกรรมการและการดาเนินงาน
(2) การทัศนศึกษาดูงานสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนที่ประสบความสาเร็จเป็นกรณีตัวอยําง
ประกอบการตัดสินใจ ของผู๎นาชุม ชนและผู๎สนใจ
3. การจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน และการจัดทาใบรายงานจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
เมื่อได๎พิจารณาความเป็นไปได๎ของชุม ชนวํา มีความเหมาะสม ความพร๎อมตามคุณ สมบัติ
เบื้องต๎น และได๎ให๎ความรู๎ การศึกษาอบรมแล๎ว
3.1 ให๎ผู๎นาหรือผู๎ติดตํอประสานงานเชิญผู๎นาและสมาชิกชุมชนประชุมเพื่อลงมติ ในการ
จัดตั้งกลุํมเครดิตยูเนี่ยนในชุมชนและพิจารณาเรื่องสาคัญตําง ๆ ดังนี้

102

(1) พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการชั่ว คราวมาบริหารกลุํม ฯ จ านวน 7 – 10 คน
โดยมีประธานคนหนึ่ง รองประธานคนหนึ่ง เหรัญญิกคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ
(2) พิจารณากาหนดคําธรรมเนียมแรกเข๎าในการสมัครเป็นสมาชิกของกลุํม ฯ
(3) พิจารณากาหนดวันสะสมเงินวันแรกตั้งกลุํมฯ
3.2 กํอนถึงกาหนดวันสะสมเงินวันแรกตั้ง ให๎คณะกรรมการชั่ว คราวดังกลําว ประชุม เพื่อ
เตรียมความพร๎อมโดยทางชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัด จะให๎ความรู๎ เ กี่ยวกับ
การเปิด รับ สมัค รสมาชิก การบั นทึกรายการทางด๎านการเงินและการบัญชี ตลอดจนการปฎิบั ติ
เกี่ยวกับเอกสารใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข๎องตําง ๆ จากชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเ นี่ยนแหํงประเทศ
ไทย จากัด เพื่อความเป็นมาตรฐานและแบบเดียวกันทุกกลุํมเครดิตยูเ นี่ยน และพิจ ารณารํ างระเบียบ
สาคัญที่จาเป็น สาหรับคณะกรรมการชั่วคราวและสมาชิกถือปฎิบัติ
3.3 ดาเนินการรับ เงินสะสมคําหุ๎นจากสมาชิกตามวันเวลาที่กาหนด โดยใช๎เ อ กสารทาง
การเงินและบัญชี จากชุมนุม สหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัด ซึ่งคอยให๎การสํงเสริม
ดูแลการจัดตั้งกลุํมเครดิต ยูเ นี่ยน ผู๎ ดาเนินการจัดตั้งกลุํม เครดิตยูเ นี่ยนต๎องสํงใบรายงานการจัดตั้ง
กลุํมสะสมให๎ชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัด โดย ผํ านชุม นุม สหกรณ๑เ ครดิตยู
เนี่ยนแหํงประเทศไทย จากัด สาขา หรือชมรมเครดิตยูเ นี่ยนในแตํละสาขาตามแบบฟอร๑ม ที่ชุม นุม
สหกรณ๑เ ครดิตยู เ นี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัด กาหนด จ านวน 2 ชุด สํงให๎ชุม นุม สหกรณ๑เ ครดิต
ยูเ นี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัด ส านักงานใหญํ 1 ชุด เก็บ ไว๎ที่ชุม นุม สหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยนแหํ ง
ประเทศไทย จากัด สาขา 1 ชุด เพื่อที่ทางชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเ นี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัด จะได๎
ขึ้นชื่อในทะเบียนประเภท กลุํมสะสม (กลุํมเครดิตยูเนี่ยนแรกตั้ง)
หลังจากที่ได๎มีการสะสมเงินวันแรกแล๎ว ทางชุม นุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย
จากัด จะดาเนินการสํงเสริมด๎านการอบรมสมาชิก กรรมการ และบัญชีของกลุํมฯ เพื่อให๎การปฎิบัติ
บัญชีถูกต๎องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และกลุํม ฯ จะได๎ดาเนินการกิจกรรมตํอเนื่องได๎ทุกวัน
ทาการ
4. การส่ง เสริ มและพัฒ นากลุ่ม เครดิ ต ยู เ นี่ ย น เพื่ อให๎ เ ป็ นกลุํม เครดิ ต ยูเ นี่ย นที่ มีก าร
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อานวยประโยชน๑สูงสุดให๎แกํม วลสมาชิก ถือเป็นภารกิจ
หลักของชุมนุมสหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัด ดังนั้น การสํงเสริม และพัฒนากลุํม
เครดิตยูเนี่ยนจาเป็นต๎องเป็นไปตามมาตรฐานการสํงเสริมและพัฒนาของ ช.ส.ค.
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5. การเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เมื่อกลุํมสะสม (กลุํมเครดิตยูเนี่ยน
แรกตั้ง) ที่ได๎จัดตั้งขึ้นมีการสํงเสริมและพัฒนาได๎ระยะหนึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ ช.ส.ค. และ
คณะกรรมการมีม ติที่จ ะสมัครเข๎าเป็นสมาชิกประเภท สมาชิกสมทบกับ ช.ส.ค. ก็ส ามารถที่จ ะ
ดาเนินการได๎ มีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของกลุ่มสะสมที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ช.ส.ค.
1. มีสมาชิกไมํน๎อยกวํา 50 คน และมีความสามารถขยายจ านวนสมาชิกได๎ไมํน๎อยกวํา 300
คน
2. ดาเนินงานมาแล๎ว เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 6 เดือน หากเป็นเครดิตยูเ นี่ยนในหมูํผู๎ มี
รายได๎ประจาต๎องดาเนินงานมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 3 เดือน
3. มีการกาหนดใช๎ข๎อบังคับเป็นลายลักษณ๑อักษร ตามที่ ช.ส.ค. ให๎การรับรอง
4. มีการกาหนดใช๎ระเบียบวําด๎วยสมาชิกภาพ ระเบียบวําด๎ว ยการให๎เ งินกู๎ และระเบียบวํา
ด๎วยการรับจํายและเก็บรักษาเงิน ไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร
5. มีคณะกรรมการครบทุกคณะตามข๎อบังคับ และสามารถบริหารงานได๎ตามข๎อบังคับ
6. มีคณะกรรมการและสมาชิกที่ผํ านการอบรม มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักการ และวิธี
ดาเนินงานของกลุํมเครดิตยูเนี่ยน
7. มีการจัดทาทะเบียนสมาชิก บัญชีและเอกสารตามแบบและวิธีการที่ ช.ส.ค.กาหนดได๎
อยํางถูกต๎องครบถ๎วน
8. มีการรับเงินสะสม และเปิดบริการให๎เงินกู๎แกํสมาชิกแล๎ว
9. สํงรายงานฐานะการเงินให๎ ช.ส.ค.เป็นประจาทุกเดือน
10. มีความสามารถ และพร๎อมให๎ความรํวมมือในการชาระคําธรรมเนียมแรกเข๎าและคํา
บารุง ให๎ ช.ส.ค.
11. รายละเอียดอื่นให๎เป็นไปตามระเบียบ ช.ส.ค.วําด๎วย สมาชิกสมทบประเภท กลุํม
เครดิตยูเนี่ยนเตรียมการจดทะเบียน สหกรณ๑
วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ช.ส.ค.
ให๎กลุํมสะสมที่ประสงค๑จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ช.ส.ค. ให๎คณะกรรมการกลุํม สะสม
ประชุมเพื่อมีมติสมัครเป็นสมาชิกฯ และแตํงตั้งคณะกรรมการกลุํม เพื่อเป็นผู๎ แทนของกลุํม ฯ ยื่นใบ
สมัครตามแบบเอกสารที่ ช.ส.ค. กาหนด พร๎อมทั้งชาระคําธรรมเนียมแรกเข๎าตามที่กาหนดไว๎ใน
ระเบียบของ ช.ส.ค. ผําน ช.ส.ค.สาขาโดย ช.ส.ค.สาขาจะพิจารณาคุณ สมบัติเ บื้องต๎นพร๎อมทั้งสํงบท
วิเคราะห๑การพิจารณา ยื่นตํอคณะกรรมการอานวยการของ ช.ส.ค. เพื่อพิจ ารณารับ เข๎าเป็นสมาชิก
สมทบและขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภท สมาชิกสมทบ ช.ส.ค. (กลุํม เครดิตยูเ นี่ยนเตรียมการจด
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ทะเบียนสหกรณ๑) ถ๎าคณะกรรมการอานวยการมีมติไมํรับจะแจ๎งเหตุผ ลพร๎อมคืนคําธรรมเนียมแรก
เข๎าให๎กลุํมสะสมโดยมิชักช๎า
สิทธิและประโยชน์ที่สมาชิกสมทบจะได้รับจาก ช.ส.ค.
1.ได๎รับบริการตรวจเยี่ยมจากเจ๎าหน๎าที่ของ ช.ส.ค.
2. ได๎รับขําวสารประชาสัมพันธ๑ จุลสาร เป็นประจาทุกเดือน
3. มีสิทธิสมัครเข๎าเป็นสมาชิกสวัสดิการตําง ๆ ที่ ช.ส.ค.จัดขึ้นบริการแกํสมาชิก
4. ใช๎บริการตําง ๆ ของสินเชื่อและงานระดมทุน
5. มีสิทธิสํงกรรมการเข๎ารับ การอบรมตามหลักสูตรตําง ๆ ที่ ช.ส.ค.จัดขึ้น
6. มีสิทธิเข๎ารํวมประชุมใหญํสามัญประจาปีของ ช.ส.ค. ตลอดจนสามารถแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมใหญํ ฯ ของ ช.ส.ค. ได๎
7. มีสิทธิได๎รับบริการอื่น ที่ ช.ส.ค. จะจัดขึ้นเพื่อบริการสมาชิก
พันธะผูกพันในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของ ช.ส.ค.
1. ต๎องชาระคําบารุง ช.ส.ค. ตามอัตราและหลักเกณฑ๑ดังนี้
(1) คําบารุงประจาปีใดให๎ชาระภายในเดือนมีนาคมของปีนั้น
(2) การคานวณคําบารุง ให๎ถือยอดจานวนสมาชิกสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี
ที่ผํานมาคานวณในอัตราคนละ 15 บาท ตํอปี แตํสูงสุดไมํเกิน 20,000 บาท
(3) กลุํมเครดิตยูเนี่ยนใดที่เป็นสมาชิกสมทบของ ช.ส.ค. ยังไมํครบปี ในปีแรกที่
สมัครเป็นสมาชิกสมทบให๎คานวณคําบ ารุงตามอัตราสํวนของระยะเวลา (เป็นรายเดือน) ที่เป็น
สมาชิกสมทบในปีนั้น
2. ต๎องชาระคําบริการตามพันธะผูกพัน ที่มีตํอ ช.ส.ค.
3. ต๎องสํงรายงานฐานะทางการเงินประจาเดือนให๎แกํ ช.ส.ค.เป็นประจาทุกเดือน
หากในกรณีที่มีองค๑กรหรือสถาบันหรือหนํว ยงานหรือกลุํม บุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในประเทศและตํางประเทศหรือชุมนุมสหกรณ๑อื่นหรือสหกรณ๑อื่นมีความสนใจประสงค๑จ ะสมัคร
เข๎าเป็นสมาชิกสมทบของ ช.ส.ค.เพื่อขอใช๎บริการสินเชื่อและสวัส ดิการตําง ๆ ที่ท าง ช.ส.ค.จัดให๎ก็
สามารถจะสมัครได๎ โดยมี
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. มีการดาเนินงานมาแล๎วเป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 12 เดือน
2. ไมํเป็นองค๑กรที่ดาเนินงานผิดกฎหมายหรือขัดตํอศีลธรรมอันดี
3. มีความสมัครใจที่จะเข๎ามาเป็นสมาชิกเพื่อใช๎บริการสินเชื่อและสวัสดิการตําง ๆ ของ
ช.ส.ค. และพร๎อมที่จะให๎การสนับสนุนและให๎ความรํวมมือในการพัฒนากิจการของ ช.ส.ค.
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4. รายละเอียดอื่นให๎เป็นไปตามระเบียบของ ช.ส.ค.วําด๎ว ยสมาชิกสมทบประเภทองค๑กร
อืน่
วิธีการสมัคร
ผู๎ประสงค๑จะสมัครต๎องมีการประชุม องค๑กรของตนเองและมีม ติที่ส มัครพร๎อมทั้งแตํงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อเป็นผู๎แทนยื่นใบสมัครตามแบบที่ ช.ส.ค. กาหนด พร๎อมทั้งชาระคําธรรมเนียม
แรกเข๎าตามที่กาหนดไว๎ในระเบียบ ช.ส.ค. ผํ าน ช.ส.ค.สาขาเพื่อให๎ท าง ช.ส.ค.สาขาได๎พิจ ารณา
คุณสมบัติเบื้องต๎น พร๎อมสํงแบบวิเคราะห๑การพิจารณา ยื่นตํอคณะกรรมการอานวยการของ ช.ส.ค.
เพื่อพิจารณารับเข๎าเป็นสมาชิกสมทบและขึ้นทะเบียนสมาชิกประเภท สมาชิกสมทบ ช.ส.ค.ประเภท
องค๑กรอื่น ถ๎าคณะกรรมการอานวยการมีมติไมํรับจะแจ๎งเหตุผลพร๎อมคืนคําธรรมเนียมแรกเข๎าให๎ผู๎
ประสงค๑จะสมัครเข๎าเป็นสมาชิก พันธะผูกพันในการสมัครเข๎าเป็นสมาชิกสมทบของ ช.ส.ค. ตาม
ข๎อบังคับและระเบียบ ช.ส.ควําด๎ว ยสมาชิกสมทบประเภทองค๑กรอื่น ต๎องชาระคําบริการของการ
สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการตําง ๆ ตามพันธะผูกพัน ที่มีตํอ ช.ส.ค.และต๎องสํงรายงานฐานะทางการ
เงินประจาเดือนให๎ ช.ส.ค.เป็นประจาทุกเดือน ยกเว๎นคําบารุง ช.ส.ค.
6. กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเตรียมการจดทะเบียนสหกรณ์ ที่มีความประสงค๑จ ะขอจดทะเบียน
สหกรณ๑ ต๎องทาหนังสือแจ๎งความจานง ขอจัดตั้งสหกรณ๑ประเภท สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนไปยัง
ช.ส.ค. โดยผํานสานักงาน ช.ส.ค.สาขา เมื่อทาง ช.ส.ค.สาขา ได๎รับ เอกสารดังกลําว จะดาเนินการ
จัดทาบทวิเคราะห๑เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ๑ม าตรฐานการสํงเสริม และพัฒนาของ ช.ส.ค.
และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ๑ที่เ กี่ยวข๎อ งสํงให๎ ช.ส.ค.ส านักงานใหญํเ พื่อพิจ ารณาออก
หนังสือรับรองฯ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ๑ฯ ตํอไป
หลังจากได๎มีการดาเนินการจดทะเบียนเป็นสหกรณ๑แล๎ว ถือได๎วํา กลุํมเครดิตยูเนี่ยนได๎เป็น
สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน(นิติบุคคล) ตามกฎหมาย และในระหวํางนั้นทางกรมตรวจบัญชีส หกรณ๑จ ะเข๎า
ดาเนินการตรวจสอบรายการบัญชี ที่โอนให๎แกํกันระหวํางกลุํม เครดิตยูเ นี่ยนกับ สหกรณ๑เ ครดิตยู
เนี่ยนที่จัดตั้งใหมํ เพื่อความถูกต๎องให๎เ ป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับ รองทั่ว ไป สหกรณ๑เ ครดิตยู
เนี่ยนที่ได๎รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนจะได๎รับ การสํงเสริม สนับ สนุนและดูแลจาก
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องนอกจากชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเ นี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัด (ช.ส.ค.) เพื่อให๎
สหกรณ๑ มีการพั ฒนา เจริญเติ บ โต มี การบริ หารงานเพื่อมวลสมาชิกให๎ไ ด๎ป ระโยชน๑สูง สุดตาม
อุดมการณ๑ หลักการและวิธีการ
จากการรํวมประสานการทางานรํวมกันในพื้นที่ระหวําง 2 หนํว ยงาน สามารถเกิดเครือขําย
ฟื้นฟูชุมชนผู๎ประสบภัย โดยวิธีการเครดิตยูเนี่ยนนั้น ชุมนุม สหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยนฯ สาขาภาคใต๎จ ะ
การจัดกระบวนการให๎ความรู๎ ให๎คาแนะนาเกี่ยวกับ การสร๎างฐานเงินทุนของชุม ชน การจัดท าบัญชี
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ด๎วยวิธีการของเครดิตยูเนี่ยน ให๎การศึกษาอบรมแกํคณะกรรมการ และสมาชิกอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎
กลุํ ม เครดิ ต ยู เ นี่ ย นสามารถพั ฒ นาเป็ น สหกรณ๑เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นได๎ ตํ อ ไปในอนาคตส านั ก งาน
ประสานงานเครือขํายความรํว มมือฟื้นฟูชุม ชนชายฝั่ งอันดามัน จังหวัดกระบี่ (Save Andaman) จะ
ให๎การสนับสนุนในด๎านเงินทุนและอุปกรณ๑เกี่ยวกับการท าประมง ผํ านทางกลุํม เครดิตยูเ นี่ยน ที่ตั้ง
ขึ้น โดยจะแบํงกลุํม การชํว ยเหลือออกเป็นกลุํม ยํอย คือ กลุํม อูํซํอมเรือ กลุํม ซํอมเครื่อง กลุํม ท า
เครื่องมือประมง และกลุํมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นต๎น
3. ความเป็นมาของเครือข่าย ฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยสึนามิ ด้วยวิธีการเครดิตยูเนี่ยน
3.1 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่ง
ประวัติความเป็นมา บ๎านทุํงในอดีตมีทุํงหญ๎าเป็นบริเวณกว๎างมาก เป็นป่ารก ท าให๎คนที่มา
ตั้งรกรากได๎เรียกวําบ๎านทุํง ซึ่งประกอบด๎วย 5 หยํอมบ๎านได๎แกํ บ๎านถนนโค๎ง บ๎านกลาง บ๎านทอนลิ
บง บ๎านนาทอน บ๎านทําไรํ (แตํปัจจุบันหยํอมบ๎านกลาง และบ๎านทอนลิบงได๎แบํงการปกครอง เป็น
หมูํ 6 บ๎านทอนลิบ ง)
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 178 ครัวเรือน แตํมี ครอบครัวทั้งหมด 190 ครอบครัว เนื่องจากเป็น
ครัวแฝด ประชากร แบํงเป็นชาย 461 คนหญิง 487 คน รวมประชากรทั้งหมด 948 คน อาณาเขต
ติดตํอ ทิศเหนือ จด บ๎านคลองโตนด ม.5 ต.เกาะลันตาน๎อย ทิศใต๎ จด บ๎านทอนลิบ ง ม.6 ต. เกาะลัน
ตาน๎อย ทิศตะวันออก จด ทะเล ทิศตะวันตก จด ทะเล พื้นที่เป็นเกาะมีทะเลล๎อมรอบ เป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ๎า มีพื้นที่ป ระมาณ 1,000 ไรํ มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร๑มีภูเขาเป็นป่าบกซึ่งเป็น
แหลํงต๎นน้าที่ส าคัญของชุมชนตาบลเกาะลันตาน๎อย มีที่ราบลุํมบริเวณกว๎างเหมาะสาหรับการท านา
มีหญ๎าทะล และมีพื้นที่ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ๑มาก ในอดีตมีเถ๎าแกํม าจากเมืองจีนเข๎ามาสร๎าง
โรงงานเตาถําน แล๎ว ได๎จ๎างให๎คนในหมูํบ๎ าน และหมูํบ๎านใกล๎เคียงมารับจ๎างตัดไม๎แปรรูปและเผา
ถํานสํงไปขายที่ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถานที่สาคัญของหมูํบ๎านมีมัสยิด 1 แหํง โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา 1 แหํง โรงเรียนสอนศาสนา (ปอเนาะ) 1 แหํง แหลํงน้าประปาภูเขา เกาะ
ตะละเบง เกาะกาเป็นบริเวณแหลํงท าการประมง และยังเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญของเกาะลันตา
ในอดีตชาวบ๎านบ๎านทุํงไมํเครํงครัดในศาสนา ได๎มีโต๏ะครูมาจากนครศรีธรรมราชได๎ทา
การสอนศาสนาและเป็นคนริเริ่มเปิดโรงเรียนสอนศาสนา และก็ได๎มีลูกศิษย๑เป็นจ านวนมาก สํงผล
ให๎ในปัจจุบันบ๎านทุํงเป็นชุม ชนที่ยึดถือประเพณีแบบอิสลามอยํางเครํงครัดมาก
เนื่องจากคนใน
ชุมชนนับถือศาสนาอิสลามเกือบ 100 เปอร๑เซ็นต๑ จึงมีวัฒนธรรมและประเพณี เชํน งานบุญเข๎า
สุนัตห๑ (ขลิบ อวัยวะเพศของเด็กผู๎ชาย) มีการท าบุญและเลี้ยงอาหาร วันอารีอายอ มีพิธีละหมาด
รํวมกันของคนในหมูํบ๎าน มีการกลับไปเยี่ยมบ๎านเกิดและสุสานของคนในครอบครัว วันเมาลิด จะ
ทาบุญและเลี้ยงอาหาร หากวํามีคนเสียชีวิตขึ้นในหมูํบ๎าน คนในชุม ชนจะหยุดการประกอบอาชีพ
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เชํนหยุดออกทะเล หยุดกรีดยาง ในอดีตมีการท าอาชีพ ท านา(ปัจจุบันมีแตํนาร๎าง เพราะน้าเค็มขึ้นถึง
ไมํสามารถทานาได๎) โดยที่ใช๎ครกตาข๎าว เอาไว๎กินเอง ที่เหลือเอาไปขาย นอกจากนั้นทาไรํ ทาการ
ประมง คือโป๊ะน้าตื้น
วิถีชุมชนก่อนภัยพิบัติ สึนามิ
อาชีพของคนในชุม ชนมีการท าประมง ได๎แกํ อวนลอยกุ๎ง เนื่องจากทะเลบริเวณอาเภอเกาะ
ลันตามีกุ๎งให๎จับตลอดปี วิถีชีวิตชาวประมงจะมีการออกอวนกุ๎งเป็นสํวนใหญํ สามารถหาได๎ตลอด
ทั้งปีเนื่องจากชาวประมงบ๎านทุํงนั้น ได๎มีการหนื้สินกับเถ๎าแกํที่มาสนับสนุนเรือ เครื่องยนต๑
อุปกรณ๑ประมงมายาวนาน ชาวประมงจะถูกกดราคาสัตว๑น้ามาตลอด และทาสวนยางพารา บางสํวน
มีอาชีพรับจ๎างไปท างานที่ตาบลเกาะลันตาใหญํ ซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดกระบี่
เชํนทางานแมํบ๎านที่โรงแรม และงานกํอสร๎าง นอกจากนั้นประกอบอาชีพ ค๎าขาย เลี้ยงสัตว๑ เป็น
บางสํวน
วิถีชุมชนหลังภัยพิบัติ สึนามิ
ความเสียหายของพื้นที่การชํวยเหลือหลังจากองค๑กรตํางๆได๎ถอนตัว และลดความชํวยเหลือ
ลง เพื่อให๎สอดคล๎องกับระบบการชํวยเหลือของ เครือขํายความรํวมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่ งอันดามัน
(SAN: Save Andaman Network) ที่ต๎องการฟื้นฟูชุม ชนโดยต๎องมีการรวมกลุํมให๎ชุม ชนสร๎างกลุํม
ออมทรัพย๑ เพื่อสะสมให๎มีเงินทุนของชุมชนในระยะยาว อีกทั้งการเป็นหนี้นอกระบบมาก เพราะ
ต๎องกู๎เงินเพื่อซื้อเครื่องมือทาการประมง ที่ได๎รับความเสียหายจาก สึนามิ และเครือขํายความรํวมมือ
ฟื้นฟูชุมชนชายฝั่ งอันดามัน ได๎ประสานงานกับ ชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จากัด
สาขาภาคใต๎ เพื่อเข๎าไปแนะนาการออมแบบเครดิตยูเนี่ยนหลายครั้ง จนสามารถจัดตั้ง กลุํมเครดิตยู
เนี่ยนบ๎านทุํง ได๎จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 มีสมาชิกแรกกํอตั้ง 54 คน แบํงเป็นชาย 33 คน
หญิง 21 คน เงินสะสมครั้งแรก ณ วันแรกตั้ง 14,590 บาท โดยจะมีการสะสม ทุกวันที่ 15 ของเดือน
มีคณะกรรมการแรกตั้ง 9 คน ดังนี้
1. นายยําฝาด เวลาลี
ประธานกรรมการ
2. นายดลละ โปหลง
รองประธานฯ
3. นายแจ๏ะแหล๏ะ เสาชะอม
เลขานุการ
4. นายสิทธิชัย ลีหมาด
เหรัญญิก
5. นายกาหริม ขจัดภัย
กรรมการ
6. นายสุวิทย๑ คงสมุท ร
กรรมการ
7. นายเส็ม นีลหลัง
กรรมการ
8. นายอับ ดุลรอหมาน เวลาดี
กรรมการ
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9. นายบูหาหมัดโหนดเจ๏ะสัน กรรมการ
3.2 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านหัวแหลม
ประวัติความเป็นมา หากย๎อนไปกวํา 500-600 ปี พื้นที่เกาะลันตา ซึ่งสํวนใหญํเป็นภูเขาสูง
เงียบสงบและรกร๎าง จะมีชาวเล “กลุํมอูรักลาโว๎ย” ซึ่งเป็นชนกลุํมแรกของชาวเกาะลันตาอพยพจาก
ไทรบุรีม าตั้งหลักแหลํงแล๎วก็ตาม แตํพวกเขาก็ลงหลักปักฐานอยูํริมทะเลปลายแหลมด๎ านใต๎ซึ่งทุก
วันนี้คือบ๎านหัว แหลมและสังกาอู๎ ซึ่งเกาะลันตาใหญํ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2444 พร๎อมกับการจัดตั้ง
อาเภอเกาะลันตา ที่หมูํ 2 บ๎านศรีรายา เป็นอดีตที่ตั้งของที่วําการอาเภอ จนถึงปัจจุบันมีอายุกวํา 100
ปี ประชาชนสํวนใหญํ นับถือศาสนาอิสลาม มีหมูํบ๎านในเขตการปกครอง จานวน 8 หมูํบ๎าน ได๎แกํ
บ๎านหัว แหลม บ๎านศรีรายา บ๎านเจ๏ะหลี บ๎านเกาะปอ บ๎านคลองหิน บ๎านคลองชน บ๎านลังกาอู๎ บ๎าน
คลองโดย สถาพพื้นที่ของตาบล เป็นลักษณะเป็นที่ราบสูง ราบกับทะเล และเกาะบริว าร 12 เกาะ มี
จานวนประชากรทั้งสิ้น 5,828 คน ชาย 3,379 คน หญิง 2,449 คน ประชากรมีอาชีพ ท าสวน
ยางพารา สวนมะพร๎าว ท าการประมง
วิถีชุมชนก่อนภัยพิบัติ สึนามิ
ชุมชนบ๎านหัวแหลมมีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 203 ครัวเรือน มีป ระชากร ประมาณ 941 คน
เป็นชาย 447 คน และหญิง 494 คน (ข๎อมูลจากระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ป ระจ าปี 2547)
สภาพหมูํบ๎านเดิม อยูํติดริม ชายทะเล ลักษณะบ๎านเรือนคล๎ายกับ ชุม ชนชาวประมงโดยทั่ว ไปใน
ภาคใต๎ อยูํรํวมกันเป็นครอบครัวใหญํและครัวแฝด กระจายอยูํทั่ว พื้นที่หมูํบ๎านตามริม ฝั่ ง อายุชุม ชน
ตั้งแตํเริ่มบุกเบิกที่ดินชาวบ๎านรํวมกันสร๎างและพัฒนาชุม ชนจนทางการตั้งเป็น ชุม ชนในปัจ จุบันมี
อายุมากกวํา 100 ปี โดยบ๎านเรือนปลูกสร๎างทอดยาวไปตามชายทะเลประมาณ 3 กม. แบํงเป็น 3 อําว
อําวแรก ชาวบ๎านเรียกพื้นที่นี้วํา “อําวกลาง” หรือ “หัวแหลม1” ทิศ เหนือจรด ตลาดศรีรายา
และเทศบาลต าบลเกาะลัน ตาใหญํ ทิศ ใต๎จ รดโขดหิน และป่า ทิศ ตะวัน ออกจรดทะเล แล ะทิ ศ
ตะวันตกจรด ควนดินซึ่งเป็นพื้นที่สูง 5 เมตร ระยะหํางจากชุมชนถึงถนนใหญํประมาณ ๑๐๐ เมตร
อําวที่สอง ชาวบ๎านเรียกวํา “หัวแหลม 2” หํางจากอําวกลางไป 1 กม. บ๎านเรือนปลูกสร๎าง
ตามทางยาวตลอดแนวชายฝั่งยาวประมาณ 500 เมตร ทิศ เหนือ –ใต๎เ ป็นพื้นที่ส วนและโขดหิน ทิศ
ตะวันออกติดทะเล และทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ส วน หํางจากถนนใหญํเ ข๎าซอยประมาณ 200 เมตร
ชาวบ๎านสํวนใหญํเป็นไทยมุสลิม มีบางสํวนที่เป็นไทยพุทธและชาวไทยใหมํ
อําวที่สาม ชาวบ๎านเรียกวํา “อําวมุตา” หรือ “หัวแหลม 3” หํางจากอําวบ๎านหัว แหลม 2 ไป
ทางด๎านทิศใต๎ หํางจากถนนใหญํเ ข๎ าซอยประมาณ 200 เมตร ชาวบ๎านสํว นใหญํเ ป็นไทยมุส ลิม มี
บางสํวนที่เป็นไทยพุทธและชาวไทยใหมํ (ชาวเล)
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วิถีชีวิต ร๎อยละ 90 ประกอบอาชีพประมง ที่เ หลือมีอาชีพเป็นขับ เรือรับ จ๎าง รับ จ๎างกรีดยาง
ลูกจ๎างบังกะโล รีสอร๑ท และเป็นพนักงานห๎าง ร๎านบนเกาะลันตาใหญํ
ศาสนา ร๎อยละ 98 นับถือศาสนาอิสลาม ที่เหลือนับถือศาสนาพุทธ และอื่นๆ
ที่ดิน อยูํในความดูแลของกรมเจ๎าทํา
วิถีชุมชนหลังภัยพิบัติ สึนามิ
หลังสินามิ บ๎านพังทั้งหลัง จานวน 41 หลัง อยูํในพื้นที่อําวกลางทั้งหมด และสํว นที่บ๎าน
พังบางสํวนกระจายอยูํทั้งสองอําวประมาณ 88 หลังคาเรือน
ในกรณีบ๎านพังทั้งหลัง ทางอาเภอเสนอให๎ชาวบ๎านเลือก 3 ตัวเลือก คือ
1. ยกบ๎ านถาวรที่จั ดสรรไว๎คื อ โรงเรีย นลัน ตาฯ(เกํา) โดยทางทหารเรื อจะดาเนิน การ
กํอสร๎างบ๎านให๎
2. ยกบ๎านถาวรในที่ดินของตัวเองที่มีเอกสารสิทธิ์ชัดเจน โดยทหารเรือสร๎างให๎
3. รับคําชดเชยบ๎านพังทั้งหลัง จานวน 30,000 บาทโดยห๎ามยกบ๎ านในที่ริม ทะเลซึ่งเป็นบ๎าน
เดิม
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีชาวบ๎านประสงค๑จ ะอยูํ ในที่เ ดิม (ริม ทะเล) จ านวนร๎อยละ
25 แตํทางอาเภอไมํอนุญาตให๎สร๎าง เพราะต๎องการกั นพื้นที่ไว๎ เพื่อปรับ ปรุงภูมิทัศ น๑ การทํองเที่ยว
และจัดระเบียบชายหาดใหมํ ในขณะเดียวกันมีการติดป้ายประกาศไมํอนุญาตให๎ตํอเติม หรือกํอสร๎าง
สิ่งปลูกสร๎างในพื้นที่ชายหาด
เหตุผลที่ชาวบ๎านไมํต๎องการย๎ายไปอยูํในที่จัดสรรสร๎างบ๎านถาวร คือ
1. พื้นที่ดังกลําวติดกับ วัดเกาะลันตาอยูํใกล๎กับ ป่าช๎าและสุ ส าน ซึ่งขัดตํอหลักศาส นาและ
วัฒนธรรมของชาวมุสลิม รวมถึงพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งร๎างไว๎ไมํได๎ใช๎ป ระโยชน๑ ท าให๎ส ะท๎อน
ความรู๎สึกเกิดความน๎อยเนื้อต่าใจวําตนไมํมีคําในสายตาของรัฐ อยากจับไปอยูํที่ตรงไหนก็ย๎ายไปอยูํใน
ที่ที่ถูกทิ้งร๎างไว๎
2. พื้นที่ดังกลําวอยูํหํางจากชายทะเล ไมํสอดคล๎องกับ วิถีชาวประมงขนาดเล็กซึ่งสํว นใหญํ
จะเก็บอุปกรณ๑ เครื่องมือประมง และเครื่องยนต๑ไว๎บนเรือ ปัญหาการลักขโมยอาจเกิดขึ้นได๎ การขน
เครื่องมือประมงทั้งหมดขึ้นไปเก็บบนบ๎านหลังใหมํไมํสามารถกระท าได๎เ นื่องจากมีขนาดใหญํและ
น้าหนักมาก อีกทั้งในบางคืนยามที่เ กิดคลื่ นลมแรงน้าขึ้น น้าลง ฝนตก ชาวบ๎านต๎องออกมาส ารวจ
สภาพเรือเป็นชํวง ๆ บ๎านที่อยูํไกลจากทะเลจะไมํสามารถทราบความแรงของลมได๎และไมํส ะดวกที่
จะออกมาในยามค่าคืนด๎วย และขณะเดียวกันทางอาเภอไมํได๎มีการสอบถามความต๎องการที่แท๎จ ริง
ของชาวบ๎านกรณีพื้นที่ที่สร๎างบ๎านถาวร
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สถานการณ๑ปัจ จุบัน ส าหรับ ชาวบ๎านที่ยืนยันจะอยูํที่เ ดิม ริม ทะเล ได๎เ ข๎ายื่นหนังสือกับ
รมช.มหาดไทย นายสุธรรม แสงประทุม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548 ท าให๎เ กิดการประชุม ระหวําง
ตัวแทนชาวบ๎าน กับนายอาเภอเกาะลันตาและคณะกรรมการกํอสร๎างบ๎านถาวร อ.เกาะลันตา ณ ที่ท า
การอาเภอเกาะลันตาหลังเกํา และประชุมอีกครั้งในวันที่ 24 มกราคม 2548 ณ ที่วําการอาเภอ (ใหมํ)
ผลการประชุม ให๎ชาวบ๎านสามารถกลับ มาปลูกบ๎านหลังใหมํในที่เ ดิม ได๎ (ริม ชายทะเล) โดยจะ
ได๎รับเงินชดเชยจานวน 30,000 บาท โดยมี เครือขํายความรํวมมือฟื้นฟูชุม ชนชายฝั่ งอันดามัน (SAN
Save Andaman Network ) และสถาบันพัฒนาองค๑กรชุม ชน (พอช.) รํว มดาเนินการกํอสร๎างบ๎าน
มั่นคง และปรับปรุงสาธารณูปโภค
จากความเสียหายของพื้นที่การชํวยเหลือจากองค๑กรตํางๆได๎ถอนตัว และลดความชํวยเหลือ
ลง ท าให๎ชุม นุมต๎องการสร๎างกลุํมออมทรัพย๑เพื่อสะสมทุนของชุม ชน เพื่ อให๎สอดคล๎องกับระบบ
การชํวยเหลือ ของเครือขํายความรํวมมือฟื้นฟูชุม ชนชายฝั่งอันดามัน (SAN: Save Andaman
Network) ที่ต๎องการฟื้นฟูชุม ชนโดยต๎องมีการรวมกลุํมเพื่อให๎มีทุนของชุมชนในระยะยาว และได๎
ประสานกับ ชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จากัด สาขาภาคใต๎ เพื่อเข๎าไปแนะนาการ
ออมแบบเครดิตยูเนี่ยนหลายครั้ง จนสามารถจัดตั้งกลุํมเครดิตยูเนี่ยนบ๎านหัวแหลมได๎ตั้งอยูํในหมูํที่
1 ต.เกาะลันตาใหญํ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ๑ 2549 มีสมาชิกแรกตั้ง จานวน 25 คน ชาย 16 คน หญิง 9
คน เงินสะสมเมื่อแรกตั้ง 7,500 คนโดยมีการสะสมในวันที่ 10 ของทุกเดือน
คณะกรรมการแรกตั้ง จานวน 7 คน
1. นายเรียบ โพธาราม
ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เส็นหลา
รองประธานฯ
3. นายสมวัย หาญทะเล
เลขานุการ
4. นายประดิษฐ หมาดสาเหร็บ กรรมการ
5. นายสันติ เขื่อนจินดา
กรรมการ
6. นายกุหลาบ สงคง
กรรมการ
7. นางสมสุข เกษงาม
กรรมการ
3.3 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านเกาะปอ
ประวัติความเป็นมา
เกาะปอเดิมมีชื่อวํา“ ดือปอ แปลวํา เชือกที่ใช๎ผูกเรือ ” ทาจากต๎นปอที่มีขึ้นทั่วไปบนเกาะ
เป็นภาษาเรียกของชาวเลที่เข๎ามาอยูํกํอน จากการได๎คุยกับ นายชลธิชา แขกปาทาน กรรมการของ
กลุํม จึงได๎รู๎ป ระวัติของเกาะปอโดยแบํงเป็นยุคๆ ดังนี้
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ยุคแรก ย๎อนกลับ ไปในสมัยกํอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณ 200 กวําปีที่แล๎ว เกาะปอ
เป็นเกาะเล็กๆ ที่ไมํมีผู๎คนอาศัยอยูํเลย จนกระทั้งมีกลุํมชาวเล ชนเผําอูรักลาโว๎ย หรือที่เรียกวํา ชาว
ไทยใหมํ เข๎ามาอาศัยอยูํระยะหนึ่งและย๎ายออกไปตั้งถิ่นฐานที่บ๎านหัวแหลมอําวกลางในปัจจุบัน
ยุคขุนสมุทร จากการบอกเลํา ขุนสมุทรเป็นคนจังหวัดพัท ลุง ได๎หนีเข๎ามาอาศัยอยูํบนเกาะ
ปอ ซึ่งมีนามสกุลเดิมคือ ณ พัทลุง และได๎เปลี่ยนนามสกุลเป็น หาญทะเล ได๎แตํงงานกับ นางลือด๏ะ
หาญทะเล มีลูกชาย 3 คน(นายนะ นายซูเด็น นายตุ๎ย) หญิง 2 คน หลังจากนั้นขุนสมุทรให๎ลูกอยูํที่
เกาะปอ สํวนตัวเองไปท าสวนที่เกาะไหง และนาต๎นมะพร๎าวมาปลูกที่เกาะปอ ซึ่งเทียวไปเทียว
กลับไปทาสวน ปีละ 2-3 เดือน หลังจากนั้นมีนายโต๏ะนวน ซึ่งเป็นคนจังหวัดตรัง เป็นไทยพุทธเข๎า
มาเกาะปอ เพื่อมาขอที่ดินอยูํแตํขุนสมุทรไมํให๎ โต๏ะนวนไมํพอใจจึงไปติดตํอกลุํมโจรให๎ม าปล๎น
บ๎านขุนสมุท ร ทั้งหมด 13 คน โดยมีหัว หน๎าโจรชื่อ พันสง ได๎คิดแผนการไปปล๎นที่เกาะลันตากํอน
แตํไมํส าเร็จจึงกลับมาปล๎นที่เกาะปอ ได๎เทียบเรือที่อําวโล๏ะละหมาด ได๎ทาพิธีเสี่ยงทายขอเจ๎าที่วํา
การปล๎นครั้งนี้จะสาเร็จหรือไมํ คาทานายวําการปล๎นครั้งนี้จะเกิดการเสียชีวิตของโจร พันสงซึ่ง
เป็นหัวหน๎าไมํอยากที่จะปล๎น แตํในสํวนของรองหัวหน๎าเห็นวําไหนๆก็มาแล๎วเสียเวลาจึงตัดสินใจ
ปล๎น โดยตอนนั้นขุนสมุทรไปทาสวนที่เกาะไหง มีนายดอละ ซึ่งอยูํกับลูกเมียและเป็นของหลาน
ขุนสมุทร นายดอละซึ่งพูดฟังภาษาไทยไมํได๎เมื่อเห็นโจรก็เชิญกลุํมโจรขึ้นมาบนบ๎านก็เข๎าใจวําเป็น
ญาติขุนสมุทร แตํฝ่ายภรรยาเห็นเข๎าจึงรีบทักวํานั้นไมํใชํ จึงมีการตํอสู๎กัน นายดอละซึ่งเป็นคนที่มี
อาคมฟันแทงไมํเข๎าได๎ตํอสู๎กับพันสํงอยูํนาน จนพันสงใช๎ดาบกรีดแขนเมียนายดอละ เพื่อเป็นการแก๎
อาคม จึงสามารถ ฟันนายดอละบาดเจ็บสาหัสและหนีไปในที่สุด แตํหนึ่งในกลุํม โจรได๎รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตด๎ว ยเชํนกัน
หลังจากนั้นนายอาเภอขุนภักดีลันตาเขตได๎ปลอมตัวไปเป็นชาวบ๎านที่
จังหวัดตรังที่และมีโอกาสได๎เจอกลุํมโจรนี้คุยเรื่องการมาปล๎นที่เกาะปอ จึงแจ๎งเรือเร็วบุกเข๎าจับกุม
มารับโทษประหารชีวิตทั้งหมด พันสงซึ่งเป็นหัวหน๎ามีวิชาอาคมฟันแทงไมํเข๎าท าอยํางไรก็ไมํตาย
จึงใช๎วิธี ให๎เผาเหล็กแหลมแทงทวาร
เมื่อพันสงรู๎วําตนต๎องตายแนํจึงขอร๎องขอดื่ม ยาพิ ษแทน
หลังจากนั้นทํานขุนสมุทรได๎ทาการปิดเกาะเป็นเวลา 5 ปี แล๎วไปตามชํางตีเหล็กมาตีมีดดาบจานวน
4 เลํม เอาไว๎คุ๎มกันภัยในเกาะ ดาบทั้ง 4 เลํม ได๎ลงอาคมและท าการปิดเกาะด๎วยอาคมจนท าให๎
ลูกหลานได๎อยูํอยํางสงบสุข
สภาพทั่วไปเป็นเกาะเล็กๆอยูํกลางทะเล มีเนื้อที่ประมาณ 1,400 ไรํ มีพื้นที่ทั้งหมด 6 อําว
คือ อําวในบ๎าน ประออก ทํากั้ง แหลมอุง โล๏ะบิบะ(อําวผีดูดเลือด) และโล๏ะละหมาด อาณาเขต
ของเกาะปอมีทะเลล๎อมรอบจึงมีพื้นที่ใกล๎เคียงคือ ทิศเหนือใกล๎กับเกาะนุ๎ย ทิศ ใต๎ใกล๎กับเกาะกวง
ทิศตะวันออกติดกับทะเลตรัง ทิศตะวันตกติดกับเกาะลันตาใหญํ มีผู๎อาศัยอยูํทั้งครัวเดียวและครัว
แฝด 104 ครัว มีผู๎คนประมาณ 467 คน ชาวบ๎านสํวนใหญํท าอาชีพประมง สํวนอาชีพรองคือกรีด
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ยางพาราและทางานจ๎าง มีเรือทั้งหมด 66 ลา ศาสนาที่ชาวบ๎านสํวนใหญํนับถือคือมุสลิม มีไทย
พุทธและชาวจีนอยูํ 8 ครัวเรือน
วิถีชุมชนก่อนภัยพิบัติ สึนามิ
จากคาบอกเลําของโต๏ะหลัง คือ นายสะอาด ละโสย เลําให๎ฟังวํา เริ่ม ท างานเล(ออกทะเล)
ได๎เห็นการทางานของ “ป๊ะ ” นั้นได๎ใช๎เ ครื่องมือในการจับ ปลา หาของเลมีเ ครื่องมือที่ใช๎คือ โป๊ะ
อวนรุนมือ ไซปลา ระเบิดที่ทาขึ้นเอง โดยเครื่องมือจะทากันขึ้นเองใช๎วัสดุที่มีในเกาะ ใช๎เ รือเชียง
ในการออกเล พอลมแข็งก็ขึ้นใบเรือให๎แลํนสะดวก ส าหรับ บริเ วณที่ออกไปหานั้นจะขึ้นอยูํกับ วํา
เครื่องมือและฤดูกาล เชํน โป๊ะ(เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง)จะทาหน๎า(ฤดูลม)พลัด จะจับ ปลาได๎ทั้ง
ขนาดกลางและขนาดใหญํ เพราะวัส ดุที่ใช๎ท าเป็นไม๎ไผํ กรองซี่ชิดสานกัน ท าในทะเลใกล๎ชายฝั่ ง
อวนรุน ทาบริเวณชายฝั่งบ๎านเจ๏ะหลี ที่เกาะนุ๎ย สํวนไซปลาจะท าบริเ วณแถบเกาะไหง กะหลังฮัม
แหลมลําหนัง(คนวํายน้า) การทาระเบิดในสมัยนั้นสัตว๑น้าจะตายมากมายมีทั้งที่ใช๎การได๎และใช๎การ
ไมํได๎และที่ลอยอยูํในทะเลก็มีซึ่งถือวําเป็นการท าลายอยํางมาก ตํอมาก็มีเ บ็ดราวซึ่งจะวางแถว
เกาะกวงและเกาะเกียง
การซื้อขายสัตว๑ น้า จะไปขายที่ ตลาดเกาะลัน ตาใหญํ โดยมีเ ถ๎ าแกํคนจีนเป็น คนรั บ ซื้ อ
ประมาณ 2-3 แพ มีของโก๎บ า โก๎ขุํ ย จี หวุํน โดยมี การผู กขาดราคาโดยเถ๎ าแกํ เ ป็น คนตี ราคา
บางอยํางก็ได๎กิโลละ 2-3 บาท บางอยํางก็ซื้อเหมาเป็นเขํงๆละ 10-20 บาท ชาวบ๎านเกาะปอที่ไป
ขายก็รู๎สึกดีใจและพอใจมากที่ได๎ราคาในชํวงแรก แตํหลังจากนั้นก็เ ริ่ม มองวํางานเลที่ท ามันไมํพอ
กิน บวกกับราคาของที่ไมํขยับ ขึ้นเลย ท าให๎เ ริ่ม ท๎อไมํอยากท างานเล ผู๎ คนจ านวนหนึ่งจึงหันไป
รับจ๎างตัดไม๎ถํานโดยมีคําจ๎างลาเรือละ 18 บาท เมื่อเห็นวําคนอื่ นรับ ซื้อได๎ราคาดี ก็มีคนในหมูํบ๎าน
2-3 คน คือ น๎าซําม โต๏ะหยังบาว โต๏ะสูเฮ็ก ก็เปิดรับซื้อสัตว๑น้าเองในเกาะ เมื่อซื้อแล๎ว ก็นาไปขายที่
บ๎านบํอมํวง ราคาก็ขยับดีขึ้น เครื่องมือเครื่องใช๎ก็เริ่มมีเครื่องยนต๑ดีเซลใช๎ เรียกวํา เครื่องบิ๊ก 6 แรง
เครื่องพัตเตอร๑ 5 ที่ใช๎ในชํวงแรก
ปัจจุบันมีแพอยูํ 3 แพ คือ แพนายสมมาตร หาญทะเล นายสมชาย ระโสยบุตร หยังอุ
หมาด ที่ยังคงรับ ซื้อสัตว๑น้าในราคาที่คิดเฉลี่ยแล๎ว ไมํคุ๎ม กับ ราคาน้ามัน เชํน กุ๎งกิโลกรัม ละ 180
บาท ในขณะที่น้ามันลิตรละ 33 บาท ในการออกเล ถ๎าออกอวนกุ๎งต๎องออกไปในแนวปะการังเทียม
ลานแยํแหระ(ปลาจองม๏องหรือปลากระเบนตัวเล็ก) ถ๎าเป็นเครื่องยนต๑ยันมาร๑ต๎องใช๎น้ามันประมาณ
5 ลิตรตํอวัน ถ๎าเครื่องยนต๑ 3 สูบใช๎น้ามัน 10 ลิตรตํอวัน ถ๎าไมํได๎กุ๎งกลับ มาประมาณ 3-4 กิโลกรัม
ก็จะไมํพอกับคําน้ามันที่ใช๎ไป สาหรับเรื่องทุนในการทาประมงของชาวบ๎าน นามาท าโป๊ะ อวนรุน
ไซ เครื่องเรือ อวน จะเห็นความสัมพันธ๑ระหวํางเถ๎าแกํกับ ลูกน๎องในรูป ของการอุป ถัม ภ๑ ถ๎าใคร
อยากทาแล๎วไมํมีทุน ก็เข๎าไปคุยกับเถ๎าแกํวํา “จะทางานเลแตํไมํมีทุนจี้ท าพรือ(จะท าอยํางไร) วําจะ
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มายืมเบี้ยไปลงทุนกํอน”เมื่อออกเลแล๎ว จะผํ อนให๎เ ป็นน้า(ทุก 15 วัน)จนหมด เพราะทุกคนใช๎
ระบบเชื่อใจ ระบบพี่น๎อง ท าให๎หนี้สินที่ส ะสมมาหลายรุํนตกทอดมาให๎ลูกหลานที่ท างานในยุค
ตํางๆไมํมีที่สิ้นสุด
วิถีชุมชนหลังภัยพิบัติ สึนามิ
ความเสียหายของพื้นที่การชํวยเหลือหลังจากองค๑กรตํางๆได๎ถอนตัว และลดความชํวยเหลือ
ลง เพื่อให๎สอดคล๎องกับระบบการชํวยเหลือของ เครือขํายความรํวมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่ งอันดามัน
(SAN: Save Andaman Network) ที่ต๎องการฟื้นฟูชุม ชนโดยต๎องมีการรวมกลุํมให๎ชุม ชนสร๎างกลุํม
ออมทรัพย๑ เพื่อสะสมให๎มีเงินทุนของชุม ชนในระยะยาว ประกอบกับการดาเนินงานของกองทุน
หมูํบ๎านไมํประสบผลสาเร็จ ที่เงินไมํได๎กระจายสูํทุกคนอยํางที่ควร อีกทั้ งการเป็นหนี้นอกระบบมาก
เพราะต๎องกู๎เงินเพื่อซื้อเครื่องมือทาการประมง ที่ได๎รับ ความเสียหายจาก สึนามิ และเครือขํายความ
รํวมมือฟื้นฟูชุม ชนชายฝั่ งอันดามันได๎ป ระสานงานกับชุม นุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย
จากัด สาขาภาคใต๎ เพื่อเข๎าไปแนะนาการออมแบบเครดิตยูเนี่ยนหลายครั้ง จนสามารถจัดตั้ง กลุํม
เครดิตยูเนี่ยนเกาะปอตั้งอยูํในหมูํที่ 4 ต.เกาะลันตาใหญํ ซึ่งบ๎านเกาะปอเป็นเกาะหนึ่ง เป็นเกาะ
บริวารของเกาะลันตาใหญํ ต๎องนั่งเรือหางยาวจากเกาะลันตาใหญํ ไปเกาะปอใช๎เวลา 1 ชั่วโมง
ประชากรประกอบอาชีพ การประมงและรับจ๎าง ได๎จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ๑ 2549 มีสมาชิก
แรกตั้ง 30 คน ชาย 23 คน หญิง 7 คน เงินสะสมแรกตั้ง 3,560 บาท กาหนดการสะสมทุกวันที่
5 ของเดือน โดยมีกรรมการแรกตั้ง ดังนี้
1. นายบุญรักษ๑ แหลมเกาะ
ประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง พรานทะเล
รองประธานฯ
3. นายประทีป หมัดนุ๎ย
เลขานุการ
4. นส.มณีรัตน๑ เกื้อบุตร
เหรัญญิก
5. นายเจ๏ะหาด ยําเหม
กรรมการ
6. นายอัษฏาค๑ นุกูลกิจ
กรรมการ
7. นายอับ ดุลสาแหละ ระโสย
กรรมการ
8. นายอับ ดุลหลา ระโสย
กรรมการ
9. นายชลธิชา แขกปาทาน
กรรมการ
10. นายโชคดี ระโสยบุตร
กรรมการ
3.4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าคลอง จากัด บ๎านทําคลอง ตั้งอยูํที่หมูํที่ 9 ต.เกาะกลาง ซึ่ง
ตาบลเกาะกลางมีทั้งหมด 10 หมูํบ๎าน พื้นที่สํวนใหญํเป็นที่ราบ และเป็นเนินเขาสลับกันที่ราบ เป็น
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พื้นที่เกาะ มีน้าทะเลล๎อมรอบ ป่าไม๎สมบูรณ๑ หมูํบ๎านติดชายฝั่ งทะเล ประชากรสํวนใหญํนับถือ
ศาสนาอิสลาม อาชีพทาสวนยาง สวนมะพร๎าว สวนปาล๑ม ทานา เลี้ยงสัตว๑ และรับจ๎าง
สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนบ๎านทําคลอง จ ากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2544 มีสมาชิกแรก
กํอตั้ง 99 คน เงินสะสมแรกตั้ง 35,910 บาท กาหนดการสะสมทุกวันที่ 10 ของเดือน
มีคณะกรรมการแรกตั้งดังนี้
1. นายรอฟีอีน เชื้อทะเล
ประธานกรรมการ
2. นายอนันต๑ มีศิลป์
รองประธานฯ
3. นายวราวุฒิ มามาตย๑
เลขานุการ
4. นางนภาพร รักจิตต๑
เหรัญญิก
5. นายประภาส หนูนวน
กรรมการ
6. นายอานนท๑ รักจิตต๑
กรรมการ
7. นายหมาดยา เชื้อทะเล
กรรมการ
8. นายนิพนธ๑ สิทธิบรรณ๑
กรรมการ
9. นายอนุสรณ๑ นาใส
กรรมการ
10. นายเฉลิมเกียรติ รักจิตต๑
กรรมการ
ปัจจุบันสหกรณ๑มีทรัพย๑สิน ประมาณ 689,125 บาท ทุนเรือนหุ๎น 555,780 บาท และเงินให๎
สมาชิกกู๎ 646,579 บาท สมาชิก 209 คน สามารถจัดสวัสดิการคุ๎มครองเงินกู๎ และเงินสะสมให๎กับ
สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต ทายาทไมํต๎องรับผิดชอบตํอหนี้สินที่มีตํอสหกรณ๑ และได๎รับเงิน
สมทบจากยอดเงินสะสมที่มีอยูํในสหกรณ๑ของสมาชิกรายนั้น สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห๑ และ
สวัสดิการอื่นๆ
3.5 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าประดู่ ตั้งอยูํหมูํ 4 มีประชากร ทั้งหมด 683 คน ต.ห๎วยน้าขาว จาก
จานวนหมูํบ๎าน 9 หมูํบ๎าน ประชาชนสํวนใหญํนับ ถือศาสนาอิสลาม หํางจากอาเภอคลองทํอม
ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 68,581.25 ไรํ มีประชากรในตาบลทั้งสิ้น 7,630 คน ชาย 3,835 คน
หญิง 3,795 คน ประชากรมีอาชีพหลักทาสวน รับจ๎าง และทาประมง
ความเสียหายของพื้นที่หลัง สึนามิ หลังการชํวยเหลือหลังจากองค๑กรตํางๆได๎ถอนตัว และ
ลดความชํวยเหลือลง เพื่อให๎สอดคล๎องกับระบบการชํวยเหลือของเครือขํายความรํวมมือฟื้นฟูชุมชน
ชายฝั่ งอันดามัน (SAN: Save Andaman Network) ที่ต๎องการฟื้นฟูชุมชนโดยต๎องมีการรวมกลุํมให๎
ชุมชนสร๎างกลุํมออมทรัพย๑
เพื่อสะสมให๎มีเงินทุนของชุมชนในระยะยาว
ประกอบกับ การ
ดาเนินงานของกองทุนหมูํบ๎านไมํป ระสบผลสาเร็จ ที่เงินไมํได๎กระจายสูํทุกคนอยํางที่ควร อีกทั้งการ
เป็นหนี้นอกระบบมาก เพราะต๎องกู๎เงินเพื่อซื้อเครื่องมือทาการประมง ที่ได๎รับความเสียหายจาก สึ
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นามิ และเครือขํายความรํวมมือฟื้นฟูชุม ชนชายฝั่งอันดามันได๎ประสานงานกับชุม นุมสหกรณ๑เครดิต
ยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จากัด สาขาภาคใต๎ เพื่อเข๎าไปแนะนาการออมแบบเครดิตยูเนี่ยนหลายครั้ง
จนสามารถจัดตั้งกลุํมเครดิคยูเนี่ยนบ๎านทําประดูํ ได๎จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 มีสมาชิกแรก
ตั้ง 20 คน ชาย 6 คน หญิง 14 คน เงินสะสมแรกตั้ง 2,000 บาท กาหนดการสะสมทุกวันที่ 5 ของ
เดือน
มีคณะกรรมการแรกตั้งดังนี้
1. นายศราวุธ เกกินะ
ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ นาดี
รองประธานฯ
3. นางสุกัลลยา คดีพิศาล
เลขานุการ
4. นางนิตยา เหลนุเพชร
เหรัญญิก
5. นางสมศรี แก๎วปรุง
กรรมการ
6. นายสนิท ขาวชา
กรรมการ
7. นายบูสาด ผิวดา
กรรมการ
8. นางเสาวนี คลองมองดัน
กรรมการ
9. น.ส.บริดา ประจาขวัญ
กรรมการ
10. นายประทีป รักษาจิตต๑
กรรมการ
3.6 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เกาะพีพี จากัด
ประวัติความเป็นมา
หมูํเกาะพีพีเป็นหมูํเกาะที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เดิมชาวทะเลเรียกวํา ปูเลาปิอาปิ คาวํา ปูเลา
แปลวํา เกาะ คาวํา ปิอาปิ แปลวํา ต๎นไม๎ทะเลชนิดหนึ่งจาพวกแสมและโกงกาง ตํอมาเรียกต๎นปีปี ซึ่ง
ภายหลังกลายเสียงเป็น พีพี ตั้งอยูํในท๎องที่ตาบลอําวนาง อาเภอเมืองอยูํหํางจากชายฝั่งจังหวัดกระบี่
42 กิโลเมตร กลางทะเลอันดามัน เป็นหมูํเกาะที่มีธรรมชาติที่สวยงามมาก ประกอบด๎วย 6 เกาะ คือ
พีพีดอน, พีพีเล, บิด๏ะนอก, บิด๏ะใน, เกาะยูง, และเกาะไผํ เวิ้งอําวที่สาคัญได๎แกํ อําวโล๏ะดานํา , อําว
โล๏ะดาลัม , อําวหยงกาเส็ม, อําวต๎นไทร, อําวโล๏ะบาเกา, อําวผักหนาม, อําวรันตี , อําวปิเล๏ะ, อําวมา
หยา, อําวโล๏ะซามะ เนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 11.2 ตารางกิโลเมตร เฉพาะเกาะพีพีดอน เป็นเกาะที่ใหญํ
ที่สุด มีเนื้อที่ 9.408 ตารางกิโลเมตร มีประชาชนอาศัยอยูํ ซึ่งก็คือที่ตั้งของหมูํ 7-8 ต.อําวนาง อ.เมือง
จ.กระบี่ ชาวบ๎านรวมกับ กลุํมผู๎ประกอบการอาศั ยบนเกาะรวมทั้งหมดประมาณ 6,000 คน จากการ
เลําของนายเส็น บุญสพ ชาวบ๎านเกาะพีพี อายุเกือบ 70 ปี วําคนกลุํมแรกที่เริ่มเข๎ามาในพี พี คือ
ป๊ะเส็น หรือ นายเส็น ไมํทราบนามสกุล เข๎ามาประกอบอาชีพเก็บรังนกนางแอํนขาย,ตํอมามีการท า
ไรํเลื่อนลอย, ปลูกมะพร๎าว, ปลูกต๎นมะมํว งหิม พานต๑ , ทานาข๎าว, ทาการประมง แตํต๎องนาปลาที่หา
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ได๎มาไปตากแห๎งเป็นพวกปลาเค็ม เนื่องจากการเดินทางกลับเข๎าฝั่ งยังไมํสะดวก และยังไมํมีน้าแข็ง
สาหรับ แชํแข็งปลาที่หามาได๎ บ๎านหลังแรกบนเกาะพีพีอยูํแถวมัสยิด โดยครอบครัวนางเน๏าะห๑ กอง
ข๎าวเรียบ (หรือม๏ะเนาะห๑ เป็นมารดาของผู๎ใหญํบ๎านคนปัจจุบัน) สํวนรายชื่อเจ๎าของที่ดินที่มีเอกสาร
สิทธิ์ ตั้งแตํดั้งเดิม ได๎คือ
- นางสั้น งานแข็ง 5-6 ไรํ
- นายอิหมาด งานแข็ง 30 ไรํ
- นางแต๎ ทานากล๎า 5-6 ไรํ
- นายหมัด ทานากล๎า 5-6 ไรํ
- นายสัน สงวนไถ 7-8 ไรํ
- นางมีน๏ะห๑ บุญสพ 8 ไรํ
- นายสุไหร ท านากล๎า 7 ไรํ
- นางฮาเราะเฟี๊ยะห๑ ท านากล๎า 8 ไรํ
- นายซิ้น กิตติธรกุล 9-10 ไรํ
หลังจากนั้นก็ได๎มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาเป็นของนักธุรกิจ รุํนใหมํอีกหลายทําน นักทํองเที่ยว
กลุํมแรกที่เข๎ามา คือกลุํมชาวตํางชาติที่เป็นนักสารวจหาถํานหินลิกไนต๑ เพื่อป้อนโรงไฟฟ้า พวกเขา
มองเห็นเกาะพีพีจ ากเครื่องบิน จึงได๎จ๎างเหมาลา เรือหางยาวไปเที่ยวที่เกาะ แล๎วอาศัยบ๎านของ
ชาวบ๎านบนเกาะเป็นที่พักแรม จากปากตํอปาก นักทํองเที่ยวเริ่มหลั่งไหลเข๎าสูํเกาะพีพี สถานที่ซึ่ง
ได๎รับการขนานนามวํา “มรกตแหํงอันดามันสวรรค๑เกาะพีพี ” ตั้งอยูํบนเกาะพีพีดอน พื้นที่สํวนใหญํ
เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน สํวนพื้นที่ราบและหาดทรายกระจายอยูํทั่วเกาะ เกาะพีพีมีหาดทรายขาว
สะอาด ลออตา น้าทะเลสีเขียวอมฟ้าสวยงามดังมรกต แนวปะการัง สรรพชีวิตใต๎ท๎องทะเลอุดม
สมบูรณ๑ ดุจมีสวนบุปผาชาติใต๎สมุทรเป็นที่อาศัยของสัตว๑ทะเลและปลาทะเลชนิดตําง ๆ หลากหลาย
สีสัน จุดเดํนของเกาะพีพี คือเวิ้งอําวคูํที่มีความสวยงามติดอันดับ โลกของอําวต๎นไทรและอําวโล๏ะ
ดาลัม ทางเหนือของเกาะ คือแหลมตง เป็นสถานที่เหมาะแกํการดาน้าดูปะการัง เชํนเดียวกับที่
บริเวณปลายแหลม หัวระเกด หาดยาว และหินแพ สถานทํองเที่ยวที่เป็นจุดดึงดูดนักทํองเที่ยว
นอกจากเกาะพีพีดอนแล๎วก็ยังมี เกาะพีพี เล ที่เต็ม ไปด๎วยภูเขาหินปูน มีหน๎าผาสูงชัน ตั้งฉากกับผิว
ทะเลโดยรอบเกือบทั้งเกาะ ทางทิศด๎วยภูเขาหินปูน มีหน๎าผาสูงชัน ตั้งฉากกับผิวทะเลโดยรอบเกือบ
ทั้งเกาะ ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ มีถ้าไวกิ้ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวเสด็จประพาส ทรง
พระนามใหมํวํา ถ้าพระยานาค เมื่อปี 2515 ทรงพระนามให๎ตามรูปรํางก๎อนหินที่คล๎ายเศียรพญานาค
อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ๎านที่ม าเก็บรังนก ณ ที่แหํงนี้ ภายในถ้าไวกิ้งยังมีภาพเขียน สมัย
ประวัติศาสตร๑เป็นรูปช๎าง รูปเรือใบยุโรป เรือใบอาหรับ เรือสาเภา เรือกาปั่น เรือใบใช๎กังหัน เรือกล
ไฟ ภาพตําง ๆ นี้สันนิษ ฐานวําเป็นฝีมือของนักเดินเรือที่แวะจอดซํอมแซมเรือ หรือบ๎างก็วํา พวกโจร
สลัดที่แวะจอดเรือเพื่อขนถํายสินค๎า
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วิถีชุมชนก่อนภัยพิบัติ สึนามิ
ในปี พ.ศ. 2516 มีประกาศจากรัฐบาลให๎เป็น อุทยานแหํงชาติหาดนพรัตน๑ธารา หมูํเกาะพีพี
ก็เริ่มมีนักทํองเที่ยวพากันเข๎ามาชมธรรมชาติอันงดงามเป็นจ านวนมากขึ้น แรก ๆ ชาวบ๎านไมํพอใจ
นัก เพราะไมํชอบวัฒนธรรมตะวันตก ที่ชอบดื่มของมึนเมา นุํงน๎อย หํมน๎อย จึงรวมตัว กันตํอต๎าน ปี
พ.ศ. 2527 ผู๎ประกอบการ นายทุนตําง ๆ เริ่มเข๎ามามีบ ทบาท ได๎ส ร๎างบังกาโลด๎ว ยไม๎ เป็นกระต๏อบ
เล็ก ๆ หลังคามุงจากไว๎รองรับนักทํองเที่ยว รวมไปถึงร๎านค๎ายํอยที่ขายอาหารสด อาหารแห๎งเริ่ม เกิด
ขึ้นมา บังกาโลหลังแรกชื่อคาบานํา ซึ่งได๎ป รับ ปรุง เปลี่ยนแปลงการมาเป็นโรงแรมใหญํ ขนาด 5
ดาว ชื่อโรงแรมพีพีไอร๑แลนด๑ คาบานําในปัจจุบัน นอกจากคาบานํา แล๎ว ก็มีผู๎ ป ระกอบการอื่น ๆ เข๎า
ไปจับจองที่ทากินมากขึ้น มีร๎านค๎าตําง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งภัตตาคาร ร๎านอาหาร บาร๑เ บียร๑ ร๎านค๎า
ยํอย แผงลอย และตลาดสด
ปี พ.ศ. 2530 เกาะพีพีมีจ านวนผู๎ อาศัยประมาณ 100 ครอบครัว มีป ระชากร 800 คน และ
ได๎รับ การจัดตั้งให๎เ ป็นหมูํบ๎าน หมูํที่ 7 และ หมูํที่ 8 ผู๎ ใหญํบ๎านคนแรกของเกาะพีพี คือนายเส็น
ชาวน้า, คนที่สองคือผู๎ใหญํเก ไมํทราบนามสกุล, คนที่สามคือนายเวทย๑ แก๎ว สุณี , คนที่สี่คือนายเส็น
ทองเกิด และคนปัจจุบันนายมานพ กองข๎าวเรียบ ชํว งนี้เ ป็นยุคทองของเกาะพีพี นักทํองเที่ยวรู๎จัก
ที่นี่มากขึ้น จากเดิมทีโดยสารมากับเรือโดยสารแบบเช๎าไป-เย็นกลับ จากทางภูเ ก็ตบ๎าง จ๎างเหมาเรือ
จากทางจังหวัดกระบี่บ๎าง ได๎มีนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได๎เ ปิดบริการเรือโดยสารขนาดกลาง
ที่ดัดแปลงมาจากเรือประมง สามารถบรรทุกผู๎โดยสารได๎ไมํเกิน 100 คนตํอลา เก็บ คําโดยสารคนละ
100 บาทตํอคน/ตํอเที่ยว แล๎วก็วิวัฒนาการมาเป็นเรือโดยสารขนาดใหญํในปัจ จุบัน คําโดยสารคนละ
200-250 บาทตํอคน/ตํอเที่ยว ชื่อเรือที่พอจะได๎ข๎อมูลมาก็คือเรือพีพีม ารีน เรือชาวเล, เรือเรนโบว๑ ,
เรือพรประเสริฐ, เรือทรัพย๑เจริญ, เรือสินลายา, เรือกราฟฟิไลค๑, เรือเพื่อนฝู ง , เรือใหญํในเครือบริษัท
พี พี แฟมิลี่ , เรือในเครือบริษัท ชาวเกาะกรุ๏ป จากัด, เรือในเครือบริษัท สํงเสริม บริการ จ ากัด , เรือลัน
ตา, เรืออําวนางปริ้นเซส ผู๎ที่ริเริ่มให๎มีเรือทัวร๑รอบเกาะ คนแรกชื่อนายชายอูํ ท านากล๎า โดยเริ่ม จาก
เรือกรรเชียงหรือเรือหางยาวเครื่องยนต๑เ บนซินขนาดเล็ก จากนั้นก็มีกิจ การเกี่ยวกับ การทํองเที่ยว
เกิดขึ้นมากมาย เชํนพวกขายเกมตกปลา, พานักทํองเที่ยวไปเดินป่า , ปีนผา และดาน้าดูป ะการัง เป็น
ต๎น
วิถขี องชุมชนเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อกลุํมผู๎ประกอบการตําง ๆ เข๎ามามากขึ้น ชาวบ๎านลด
จานวนการทาไรํเลื่อนลอย บ๎างก็เลิกทานา บ๎างเลิกทาประมง เปลี่ยนมาเป็นนาเรือไปรับ -สํง อานวย
ความสะดวกให๎นักทํองเที่ยวมากขึ้น แตํอยํางไรก็ตามปัจจุบันยังมีชาวประมงอาศัยอยูํบ นเกาะพีพีอีก
จานวนหลายครอบครัว และได๎มีนายทุนหลาย ๆ เจ๎า เข๎าไปเชําที่ดิน แล๎วประกอบกิจ การ สถานที่พัก
ร๎านค๎า ภัตตาคาร การติดตํอสื่อสารทางอินเตอร๑เ น็ต โทรทัศ น๑ คลิ นิก และสิ่งอานวยความสะดวก
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ตํางๆ ทาให๎ชาวบ๎านต๎องมีการปรับตัว วิถีชีวิตของชุมนุมได๎มีการเปลี่ยนแปลง ให๎เ ข๎ากับ กระแสการ
ทํองเที่ยว เพราะ เกาะ พี พี เป็นสถานที่ใฝ่ฝันของนักทํองเที่ยวจากทั่วโลก ที่จะมาเยี่ยมเยือน
วิถีชุมชนหลังภัยพิบัติ สึนามิ
คลื่นสึนามิ ได๎ท าลายแหลํงธุรกิจ หลักทั้ง 2 ฝั่ งของเกาะพร๎อมๆกันโดยกลุํมธุรกิจที่ได๎รับ
ความเสียหายมากที่สุด คือกลุํมธุรกิจโรงแรม ที่พัก กลุํมธุรกิจร๎านค๎า และกลุํมธุรกิจร๎านอาหาร
ตามลาดับ ความเสียหายจากภัยพิบัติ สึนามิ คิดเป็นมูลคํากวํา 1,800 ล๎านบาท
กลุํมธุรกิจ
กลุํมธุรกิจดาน้า
กลุํมธุรกิจร๎านอาหาร และบาร๑เบียร๑
กลุํมธุรกิจโรงแรม เกสเฮ๎าส๑ บังกะโล
กลุํมธุรกิจเรือหางยาว
กลุํมธุรกิจออฟฟิศทัวร๑
กลุํมธุรกิจเรือเร็ว
กลุํมธุรกิจร๎านค๎า
กลุํมธุรกิจแผงลอย
กลุํมธุรกิจร๎านนวด-ร๎านสัก
กลุํมธุรกิจอื่น ๆ
รวม

จานวน
19
93
90
198
54
27
236
86
32
2

คิดเป็นมูลคํา
(บาท)
49,942,474.123,037,567.1,331,485,821.14,664,610.42,788,615.9,495,550.262,965,251.13,117,107.10,904,510.464,766.1,858,866.- บาท

ซึ่งผลกระทบในระยะแรกท าให๎ชาวบ๎านเกาะพีพีหนีกันขึ้นมาอยูํบนฝั่ง แยกย๎ายกระจัด
กระจายกันไปตามภูมิลาเนาเพราะมีความหวาดกลัววําคลื่นจะเกิดขึ้นอีกครั้ง และมาตรการใน การ
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวหมูํเกาะพีพีโดยเฉพาะเกาะพีพีดอน ซึ่งโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกได๎รับความเสียหายเกือบทั้งหมด เพื่อฟื้นฟูให๎กลับสูํสภาพเดิม แตํอยํางไรก็ตามบริเวณ
ชายหาด และแหลํงทํองเที่ยวบริเวณอําวมาหยา แหลมตง โล๏ะบาเกา เกาะไผํ เกาะยูง และเกาะพีพี
ดอนด๎านตะวันออก ยังมีความสวยงามเพร๎อมที่จะรองรับการทํองเที่ยวได๎ รวมทั้งที่พักบริเวณบ๎าน
แหลมตง หมูํที่ 8 ไมํได๎รับความเสียหาย สามารถรองรับนักทํอ งเที่ยวได๎ จึงกาหนดให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวเช๎าไป-เย็นกลับและมีกิจกรรมดาน้าชมปะการัง โดยมีแนวทางการพัฒนาด๎านการสํงเสริม
การทํองเที่ยว ดังนี้
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1. สร๎างและพัฒนาระบบเครือขําย และกู๎ภัยทางทะเลให๎ได๎ม าตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
นักทํองเที่ยว
2. สร๎างทําเทียบเรือลอยน้าชั่วคราว เพื่อรองรับเรือทํองเที่ยวขนาดใหญํ กลาง และเล็ก
3. สํงเสริมให๎ภ าคเอกชนจัดเรือทํองเที่ยวประเภทเช๎าไป-เย็นกลับ ที่มีความปลอดภัยสูง
4. การพัฒนาและฟื้นฟูเกาะพีพีดอน ควรจัดภูมิทัศ น๑ใหมํ และจัดให๎มีพื้นที่สํวนกลาง
ทั้งหมด เพื่อสร๎างความมั่นใจและปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยว จึงไมํควรกํอสร๎างอาคารที่พักหรือร๎านค๎า
โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
แนวทางที่ 1 เป็นการวางผั งเมืองใหมํของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีหลักการที่จะ
ออกแบบวางผังเมืองใหมํที่คานึงถึงความปลอดภัย การจัดระเบียบโดยมีการแบํงพื้นที่ออกเป็น 6
โซน เชํนรีสอร๑ท ชั้นดี สวนสาธารณะ พาณิชยกรรมและการทํองเที่ยว รีสอร๑ทพักตากอากาศ ที่พัก
อาศัยและบริการ และพื้นที่ศูนย๑ราชการ ทั้งนี้ในขณะดาเนินการอาจต๎องใช๎วิธีการจัดรูปที่ดิน การ
ชดเชยเป็นตัวเงินหรืออื่น ๆ
แนวทางที่ 2 ใช๎วิธีการแลกที่ดินของเอกชนในพื้นที่ 270 ไรํ ซึ่งจะไมํปลอดภัยกับที่ดินของ
รัฐ โดยจะให๎มีการกํอสร๎างที่อยูํอาศัย โรงแรม บนพื้นที่ที่มีความปลอดภัย โดยรัฐอาจหาแหลํงเงินกู๎
แล๎วให๎ผู๎ป ระกอบการลงทุนกํอสร๎าง
แนวทางที่ 3 รัฐซื้อทีดินบริเวณดังกลําว และจัดพื้นที่ที่ปลอดภัยที่เป็นของรัฐให๎ โดยมี 2
วิธีการ คือ รัฐเป็นผู๎ล งทุนแล๎วให๎เจ๎าของที่ดินหรือผู๎ประกอบการเดิมเป็นผู๎มีสิทธิเชํา และผู๎ประกอบ
การเชําที่ดินและเป็นผู๎ล งทุนกํอสร๎างเองแตํต๎องเป็นไปตามรูป แบบที่รัฐกาหนด (พิชามญชุ๑ :2548)
จากแนวทางการพัฒนาด๎านการสํงเสริมการทํองเที่ยว โดยการวางมาตรการฟื้นฟูเพื่อสร๎าง
ความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยว การจัดวางระบบผั งเมืองของเกาะ พี พี ใหมํ และแนวทางอื่นๆ ท า
ให๎เกิดผลกระทบตํอวิถีของชุมชนเกาะ พี พี โดยเฉพาะผู๎ป ระกอบการรายยํอย คือ การขาดเงินลงทุน
ของธุรกิจที่ได๎รับ ความเสียหาย เนื่องจากสถาบันการเงินไมํ ให๎สินเชื่อส าหรับทาธุรกิจ แกํนักธุรกิจที่
เกาะ พี พี เพราะสถาบันการเงินไมํมีความมั่นใจในเรื่องความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และความไมํชัดเจน
ตํอนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการจัดวางระบบผั งเมืองใหมํ ที่ “ ห๎ามไมํให๎ซํอม สร๎าง ทุกอยําง เพราะ
ต๎องการจะพัฒนา เกาะ พี พี ให๎สวย” โดยเอื้อประโยชน๑ให๎กับธุรกิจรายใหญํ ที่ต๎องการพัฒนาให๎
เกาะ พี พี เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีระดับ ท าให๎ผู๎ป ระกอบการรายยํอยไมํสามารถประกอบธุรกิจ ได๎
การขาดแคลนเงินลงทุน และมาตรการวางผั งเมืองใหมํ สํงผลกระทบตํอผู๎ประกอบการรายยํอย และ
ผลของเงินชํวยเหลือผู๎ประสบภัยที่ขาดหนํวยงานประสาน ท าให๎มีการรั่วไหลของเงินบริจาค ผู๎นา
ชุมชนจึงมีแนวคิดในการนาระบบสหกรณ๑ มาใช๎จัดการปั ญหาดังกลําวของชุมชน ในเรื่องการจัดการ
ชุมชนเพื่อการสร๎างจิตสานึก และเงินทุนของชุม ชน ในระยะยาว รวมทั้งการจัดระบบการให๎บ ริการ
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แกํนักทํอ งเที่ยวด๎วยวิธีการสหกรณ๑ โดยผู๎ นามีการตื่นตัวในเรื่องของการรวมกลุํม ซึ่งสะท๎อนให๎เ ห็น
วํา “ ถ๎าเกาะ พี พี มีระบบสหกรณ๑ เกาะ พี พี จะฟื้นตัวได๎เร็วกวํานี้ ” จึงมีการรวมกลุํม ของผู๎นา
ชุมชน ผู๎ประกอบการรายยํอย พนักงานลูกจ๎าง ที่ทางานบนเกาะ พี พี โดยประสานกับองค๑กร Save
Andaman และชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จากัด ในการเผยแพรํหลักและวิธีการ
แบบเครดิตยูเนี่ยน จนสามารถจัดตั้งกลุํมเครดิตยูเนี่ยนเกาะ พี พี ได๎สาเร็จ เมื่อ เดือนกันยายน 2548
และดาเนินการจดทะเบียนเป็นสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนเกาะพีพี จากัด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549
สมาชิกแรกตั้ง 172 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 74 คน เงินสะสมแรกตั้ ง 3 ,440 บาท นัดสะสมทุก
วันที่ 10 ของเดือน ดัง
รายชื่อคณะกรรมการแรกตั้ง
1. คุณสมมาตร สีนวล
ประธานกรรมการ
2. คุณกฤษณรงค๑ ขั้นเต๎ง
รองประธานกรรมการ
3. คุณเฉลิมรัฐ กลัดพุฒ
รองประธานกรรมการ
4. คุณปลื้มใจ ปานจันทร๑
เลขานุการ
5. คุณสมพงษ๑ จิระวุฒิพงศ๑
เหรัญญิก
6. คุณพนาพร ประทุมทอง
กรรมการ
7. คุณหลี สีสงัด
กรรมการ
8. คุณธีรพงศ๑ นามอินทราภรณ๑ กรรมการ
9. คุณคารณ การเรียบ
กรรมการ
10. คุณมนตรี คงแก๎ว
กรรมการ
4. การดาเนินงานของเครือข่ายในปัจจุบัน
จากการที่ได๎รํวมมือและประสานงานการสํงเสริมฟื้นฟูชุม ชนรํวมกัน ระหวําง สานักงาน
ประสานงานเครือขํายความรํวมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ และ ช.ส.ค. สาขา
ภาคใต๎ ทาให๎เกิดกลุํมเครดิตยูเนี่ยน ในพื้นที่ป ระสบภัยสึนามิ ในจังหวัดกระบี่ จานวน 6
แหํง ซึ่งการดาเนินงานของแตํละแหํงได๎มีการดาเนินงานและกิจกรรม ประกอบด๎วย
1. การรับสมาชิก กลุํม /สหกรณ๑ แตํละแหํงเปิดรับผู๎สนใจเข๎าเป็นสมาชิกไมํจ ากัดจ านวน
และตามความสมัครใจ โดยอยูํในวงสัมพันธ๑ท๎องที่เดียว ผู๎ที่เข๎ามาเป็นสมาชิก เป็นทั้งเด็กและ
ผู๎ใหญํ สมาชิกที่เข๎ามาบางแหํง ก็จัดให๎มีการศึกษาอบรม ตามหลักสูตรของ ช.ส.ค. และสะสม
ติดตํอกัน 6 เดือน จึงจะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ๑
2. การสะสมหุ๎น และการรับฝากออมทรัพย๑ กลุํม /สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน รับเงินคําหุ๎นจาก
สมาชิกสามัญ เป็นทุนดาเนินงาน สมาชิก สะสมคําหุ๎น หุ๎นละ 10 บาท ไมํจากัดการถือหุ๎น แตํไมํ
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เกินร๎อยละ 5 ของทุนเรือนหุ๎นรวม โดยกาหนดวันสะสม วันออมให๎สอดคล๎องกับความพร๎อม
ของแตํละชุม ชน
เงินหุ๎นจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถอนได๎เมื่อสมาชิกลาออกเทํานั้น สาหรับสมาชิกที่
สนใจ ประสงค๑จะฝากเงินไว๎กับกลุํม /สหกรณ๑ สามารถท าได๎เชํนกัน จะถอนเงินฝาก จะฝาก
เทําไหรํ ไมํมีการบังคับ ประสงค๑จะถอนไปใช๎จํายเมื่อไหรํก็ได๎ เป็นการออมอีกวิธีหนึ่ง
3. การให๎สมาชิกกู๎เงินเพื่อบรรเทาความเดือนร๎อน กลุํม/สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน แตํละแหํงจะ
มีระเบียบ การกาหนดการให๎เงินกู๎ ตามความจ าเป็นและให๎สอดคล๎องกับ ชุมชน โดยทั่ว ไปจะกาหนด
ประเภทเงินกู๎ดังนี้ เงินกู๎ฉุกเฉิน , เงินกู๎สามัญ ,เงินกู๎พิเศษ และเงินกู๎โครงการพิเศษ
4. การจัดสวัสดิการให๎กับสมาชิก กลุํม/สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน มีแนวคิดที่จะดาเนินการ
จัดสวัสดิการให๎กับสมาชิก ซึ่งการจัดสวัสดิการนั้น สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนบ๎านทําคลอง จากัด ได๎ใช๎
บริการสวัสดิการเงินกู๎ – เงินสะสมให๎แกํสมาชิกสํวนกลุํม/สหกรณ๑อื่นๆ ยังรอผลการดาเนินกิจกรรม
ให๎มีทุนหมุนเวียนให๎เพียงพอ เสียกํอน จึงจะจัดสรรทุนไว๎จัดสวัสดิการให๎สมาชิกตํอไป
5. แนวทางการส่งเสริมการดาเนินการของเครือข่ายของทีมวิจัย
หลังจากที่ชุม นุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัด สาขาภาคใต๎ รํวมกับ
สานักงานสํงเสริมฟื้นฟูเครือขํายอันดามัน จังหวัดกระบี่ ได๎ดาเนินการจัดตั้งกลุํมเครดิตยูเนี่ยน
ในพื่นที่ผู๎ป ระสบภัยสึนามิ แล๎ว ทั้งหมด 6 แหํงโดย แบํงหน๎าที่รับผิดชอบ คือสานักงานสํงเสริม ฟื้นฟู
เครือขํายฯ ทาหน๎าที่คัดเลือกชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ตําง ๆ ทาง ช.ส.ค. สาขาภาคใต๎ จะเป็น
หนํวยงานที่เข๎าไปให๎ความรู๎จัดกระบวนการรวมกลุํม ให๎คาแนะนา การศึกษาอบรม แกํสมาชิก
ในการสํงเสริมและพัฒนากลุํม ตํอไป
การพัฒนากลุํมเครดิตยูเนี่ยน ช.ส.ค. สาขาภาคใต๎ จะเริ่มให๎แนวทางการพัฒนากลุํม ให๎
คาแนะนา การศึกษาอบรม แกํสมาชิก ในการสํงเสริมและพัฒนากลุํมเครดิตยูเนี่ยนไปตามขั้นตอน
ดังนี้ การรวบรวมสมาชิกให๎การศึกษา จัดตั้งกลุํม ฯ และดาเนินกิจกรรมกลุํมเครดิตยูเนี่ยน หลังจาก
ที่ได๎พิจ ารณาลักษณะของชุมชน วํามีความนําจะเป็นไปได๎แล๎วให๎รวบรวมสมาชิกเพื่อให๎ความรู๎ โดย
1. การศึกษาระยะเริ่ม ต๎น การให๎ความรู๎กับผู๎นาชุมชน โดยการเข๎าไปในชุม ชน หรือเชิญ
ผู๎นาชุม ชนมาที่ที่จัดไว๎เน๎นลักษณะพูดคุยในวงกว๎างทั่ว ๆ ไป 5 – 10 คน และให๎ความรู๎กับผู๎นา
ชุมชนโดยสํงเอกสารเผยแพรํให๎การศึกษาด๎ว ยตัวเอง
2. การศึกษาระยะกํอนจัดตั้งกลุํมเครดิตยูเนี่ยน ให๎ความรู๎การศึกษาอบรมแกํผู๎นาชุมชน
กับผู๎สนใจในชุม ชน โดยการเข๎าไปในชุม ชนเป้าหมาย หรือ ชุมชนที่มีความพร๎อม โดยหลักสูตรการ
ให๎การศึกษา อบรม ประกอบด๎วยหัวข๎อตํอไปนี้ หลักการ อุดมการณ๑ และวิธีการสหกรณ๑ ,
จิตตารมณ๑ (คุณธรรม) สหกรณ๑เครดิตยูเนี ยน การสมัครเป็นสมาชิก ข๎อปฏิบัติ และหน๎าที่ของ
สมาชิก บทบาทของกลุํมและสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนที่มีตํอสมาชิกและชุมชน, การประหยัดสะสม,
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การกู๎ยืม และคณะกรรมการและการดาเนินงาน โดยวิธีการ ทัศ นศึกษาดูงานสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนที่
ประสบความสาเร็จเป็นกรณีตัวอยําง ประกอบการตั ดสินใจ ของผู๎นาชุม ชนและผู๎สนใจ
3. การสํงเสริมและพัฒนากลุํมเครดิตยูเนี่ยน โดยการเผยแพรํ จัดตั้ง สํงเสริม และพัฒนา
ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนเพื่อให๎เป็นกลุํมเครดิตยูเนี่ยนที่มีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล อานวยประโยชน๑สูงสุดให๎แกํมวลสมาชิก ถือเป็นภารกิจ หลักของชุม นุมสหกรณ๑เครดิต
ยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัด
ดังนั้น การสํงเสริมและพัฒนากลุํมเครดิตยูเนี่ยน จาเป็นต๎อง
เป็นไปตามมาตรฐานการสํงเสริม และพัฒนาในทิศทางเดียวกันดังตํอไปนี้
3.1 แนวทางในการพัฒนาสํงเสริม ให๎ กลุํม /สหกรณ๑พัฒนาในด๎านตํางๆ คือ
1) สานักงานและท๎องที่ดาเนินงาน มีการกาหนดท๎องที่ดาเนินงาน มีป้ายชื่อ ของกลุํม /
สหกรณ๑ และมีที่ทาการที่แนํนอน ตลอดจนมีแผนการสร๎างสานักงาน เป็นของตนเอง
2) ด๎านสมาชิก สํงเสริมให๎สมาชิกมีการฝึกหัดสะสมเงินไมํน๎อยกวํา 6 เดือน และจัดให๎มี
การฝึกอบรบตามหลักสูตรที่กาหนด
3) ด๎านทุน และการดาเนินงานของสหกรณ๑ สํงเสริมให๎ กลุํม /สหกรณ๑ บริการ
ด๎านตําง ๆ ให๎ครอบคลุม ตามความต๎องการ มีการจัดสรรเป็นทุนตําง ๆ การจัดสวัสดิการ การ
บันทึกบัญชีให๎เป็นปัจจุบัน
4) ด๎านระเบียบข๎อบังคับ สํงเสริมให๎ กลุํม /สหกรณ๑ ได๎กาหนดระเบียบ ข๎อบังคับมารองรับ
การดาเนินงานของ กลุํม /สหกรณ๑ เป็นลายลักษณ๑อักษร
5) การประชุมใหญํ สํงเสริมให๎ กลุํม /สหกรณ๑ มีการจัดประชุมใหญํ เป็นไปตาม
ระเบียบข๎อบังคับ การประชุม การดาเนินการ เอกสาร หรือ การประชุม
6) ด๎านคณะกรรมการ/ผู๎ตรวจสอบกิจการ สํงเสริมและพัฒนา
ให๎การศึกษาแกํ
คณะกรรมการดาเนินการอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎รู๎จักบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการแตํละชุด ให๎
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เป็นไปตามข๎อบังคับ การบริหารงานภายใน การบริหาร
เงินทุน สินเชื่อบุคคลและสํงเสริมให๎คณะผู๎ตรวจสอบกิจการ สามารถดาเนินการตรวจสอบกิจการได๎
อยํางถูกต๎อง
8) ด๎านเจ๎าหน๎าที่สหกรณ๑สํงเสริมให๎ กลุํม /สหกรณ๑ ที่มีความพร๎อม ทางด๎านเงินทุน
สามารถจัดจ๎างเจ๎าหน๎าที่ได๎
9) ด๎านบทบาทของเครดิตยูเนี่ยนตํอชุม ชน/ขบวนการ สํงเสริมให๎กลุํม /สหกรณ๑ ให๎ความ
รํวมมือ มีบทบาทตํอการพัฒนาท๎องถิ่น และบทบาท พัฒนาบุคลากรของชุม ชน เป็นผู๎นาสตรี เด็ก
เยาวชน ตรวจสอบโครงการสํงเสริมอาชีพ
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10) ด๎านการพัฒนาการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ สํงเสริมให๎ กลุํม /สหกรณ๑ ได๎มีเครื่องมือ
(PEARLS) ในการวิเคราะห๑สถานภาพของการเงินของกลุํม /สหกรณ๑ นาไปพัฒนาการบริหารการ
จัดการของกลุํม /สหกรณ๑ตํอไป
3.2 การสมัครเข๎าเป็นสมาชิกสมทบ ของชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย
จากัด ( ช.ส.ค. ) เมื่อกลุํมสะสม (กลุํมเครดิตยูเนี่ยนแรกตั้ง ) ที่ได๎จัดตั้งขึ้นมีการสํงเสริมและพัฒนาได๎
ระยะหนึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ ช.ส.ค. และคณะกรรมการมีม ติ ที่จะสมัครเข๎าเป็นสมาชิก
ประเภท สมาชิกสมทบกับ ช.ส.ค. ก็สามารถที่จะดาเนินการได๎ มีรายละเอียดดังนี้
3.3 ปัจจัยที่เอื้อตํอการจัดตั้งสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน ประกอบไปด๎ว ยปัจจัยตําง ๆ ดังตํอไปนี้
ตํอไป พอสรุปหลักเกณฑ๑การพิจารณา ได๎ดังนี้
1. ปัจจัยที่เอื้อตํอการจัดตั้งสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน ประกอบไปด๎วยปัจจัยตําง ๆ ดังนี้
1.1 ด๎านสังคม พิจารณาจากความสัมพันธ๑การรวมตัวของคนในชุมชนหรือหมูํบ๎าน
นั้น ๆ วํามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอยํางไร ชุมชนมีประสบการณ๑เกําอันจะสํงผล
ในด๎านลบตํอการรวมตัวในรูปสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนหรือไมํในอนาคต
1.2 ด๎านเศรษฐกิจ ถือวําเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อตํอการจัดตั้งสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน
จะเห็นวํา ถ๎าชุมชนไหนหรือหมูํบ๎านใดสภาพภาวะเศรษฐกิจ ดี ในการที่จ ะให๎คนในชุม ชนได๎มี การ
ชํวยเหลือกันทางด๎านการเงินก็จะมีมากกวําชุม ชนหรือหมูํบ๎านที่สภาพภาวะทางด๎านเศรษฐกิจ
ไมํคํอยดีหรือเป็นชุมชนที่ยังเป็นแบบที่คอยสงเคราะห๑อยูํ
1.3 ด๎านการเมือง เป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อตํอการจัดตั้งสหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยน จะเห็นวํา
ถ๎าชุมชนไหน ผู๎นาในชุมชนมีความสนใจ เอาใจใสํตํอการพัฒนาชุม ชน และให๎ความสนใจตํอ
กิจกรรมตําง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น การจัดตั้งสหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยนก็เ หมือนกัน ถ๎าผู๎ นาในชุม ชนให๎การ
สนับสนุน อยํางจริงจังจะทาให๎สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนนั้น มีการเจริญเติบ โตได๎อยํางรวดเร็ว และเป็น
ปึกแผํนมั่นคงได๎ในอนาคต
2. ลักษณะชุมชน พิจารณาวําในชุมชนนั้นมีประชากรอยูํอาศัยมากน๎อยแคํไหนเมื่อจัดตั้ง
สหกรณ๑ไปแล๎วในอนาคตสามารถที่จะขยายสมาชิกได๎หรือไมํ โดยพิจารณาจาก
1. ดาเนินงานมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 1 ปี หากเป็นสมาชิกสมทบในหมูํผู๎มีรายได๎
ประจา จะต๎อง ดาเนินงานมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 5 เดือน
2. มีสมาชิกไมํน๎อยกวํา 100 คน และมีความสามารถขยายจานวนสมาชิกได๎ไมํน๎อย
กวํา 500 คน
3. มีแผนการเพิ่มสมาชิกเป็นรายปี
4. มีอาสาสมัคร หรือสถาบันที่จะให๎การสนับสนุนในด๎านสานักงานและ
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พนักงานประจาสหกรณ๑ โดยเฉพาะในระยะแรกที่สหกรณ๑ยังไมํมีรายได๎พอที่จะจัดจ๎างพนักงานได๎
5. มีคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสมทบครบถ๎วนตามขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ๑
เครดิตยูเนี่ยนในระหวํางยื่นเรื่องถึง ช.ส.ค. ให๎คณะกรรมการกลุํมเครดิตยูเนี่ยนเตรียมการจดทะเบียน
สหกรณ๑ให๎ทาหนังสือแสดงความจ านงขอจัดตั้งสหกรณ๑ไปยังสหกรณ๑จังหวัด เพื่อเชิญประชุม ให๎
คาแนะนา เมื่อได๎หนังสือรับรองจาก ช.ส.ค.แล๎ว ให๎กลุํมเครดิตยูเนี่ยนเตรียมการจดทะเบียนสหกรณ๑
ดาเนินการจดทะเบียนสหกรณ๑เพื่อให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติสหกรณ๑ พ.ศ. 2542 ตํอไป
4. การสนับสนุนสร๎างเสริมอาชีพ
หลังจากเกิดเหตุการณ๑สึนามิผํานไป
สานักงานประสานงานเครือขํายอันดามันจังหวัด
กระบี่ และชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัด ได๎ดาเนินให๎ชํวยสนับสนุน เงินทุน
หมุนเวียน ให๎กับกลุํม ในด๎านซํอมเรือ อูํสร๎างเรือ อูํซํอมเครื่องยนต๑ การเลี้ยงปลาในกระชัง
กลุํม/สหกรณ๑
1. สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน บ๎านทําคลอง จากัด
2. กลุํมเครดิตยูเนี่ยน บ๎านทําประดูํ
3. กลุํมเครดิตยูเนี่ยน บ๎านเกาะปอ
4. กลุมํ เครดิตยูเนี่ยน บ๎านหัวแหลม
5. กลุมํ เครดิตยูเนี่ยน บ๎านทุํง

สนับสนุน
ซํอมเรือ / ซํอมเครื่องเรือ / เครื่องยนต๑คูโบต๎า
ซํอมเรือ / ซํอมเครื่องเรือ / กระชังหอย /
อุปกรณ๑ประมง
ซํอมเรือ / อุปกรณ๑ประมง / อูํซํอมสร๎างเรือ
อุปกรณ๑ประมง / ซํอมเรือ
อุปกรณ๑ประมง / กระชังปลา

ซึ่งการสนับสนุนดังกลําว เพื่อต๎องการฟื้นฟู สํงเสริมให๎สมาชิกได๎มีรายได๎ท างด๎านเศรษฐกิจใน
ครอบครัว และสํงผลตํอการออม ท าให๎ชุม ชนมีเงินทุน เติบโตขึ้นในอนาคต
6. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของเครือข่าย
เครดิตยูเนี่ยนมุํงเน๎นในการพัฒนาคน โดยใช๎วิธีการออมเงิน สะสมทุน หรือใช๎เงินมาเป็น
เครื่องมือ ในการพัฒนาคน ให๎ครอบคลุมทั้ง 5 ด๎าน ดังนี้
1. ด๎านการพัฒนาจิตใจ สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนยึดหลักจิตตารมณ๑ และ ยังเป็นแบบที่
สาคัญในการริเริ่มรวมคนเข๎าด๎ว ยกัน แฝงหลักการนั้นอยูํในกระบวนการดาเนินงานของสหกรณ๑
เครดิตยูเนี่ยนทุกขั้นตอน กลําวคือ สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนเน๎นปลูกฝั งคุณธรรม ความดีทั้งห๎าประการ
อันได๎แกํ ความซื่อสัตย๑ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจ ความไว๎วางใจแกํสมาชิกทุกคน
ด๎วยกระบวนการศึกษาอบรมในวันที่สมัครเข๎าเป็นสมาชิก พร๎อมทั้งเพิ่มเรื่องความรัก ความเมตตา
อันได๎แกํ การให๎แรงใจ แรงกาย แรงจานวน แรงสติปัญญา แกํกันและกัน เมื่อคนเข๎ามาเป็น
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สมาชิกก็ยังให๎การศึกษาอบรมเรื่องเหลํานี้อยํางตํอเนื่องผสมผสาน กับเรื่องอื่นอันจะเป็นคุณตํอการ
ดารงชีพของสมาชิก และในกระบวนการดาเนินงานทั้งการสะสมคําหุ๎น การกู๎ยืมและการชาระคืน
รวมทั้งการจัดสรรกาไรสุทธิ ยังได๎นาเอาหลักคุณธรรมความดี ความเมตตามาแฝงไว๎เป็นกฎเกณฑ๑
ในการดาเนินงาน เชํน จะสะสมต๎องสัญญาที่จะสะสมเงินครั้งละ จานวนเทําใดเป็นอยํางน๎อยอยําง
สม่าเสมอ
นาเอาพฤติกรรรมที่วัดด๎วยคุณธรรมความดีและความรัก ความเมตตาเหลํานี้มาเป็น
เกณฑ๑ในการพิจ ารณาจัดสรรเงินกู๎ทั้งพฤติกรรมในการสะสมเงินคําหุ๎น และพฤติกรรมในการชาระ
เงินกู๎คืนตามสัญญา การกู๎เงินสมาชิกที่มีเครดิตนั้น ถูกจัดด๎วยระดับความมีคุณธรรมความดี และมี
ความรักความเมตตา ผู๎มีพฤติกรรมการชาระหนี้ไมํดี จะไมํมีสิทธิได๎รับเงินเฉลี่ยคืน ผู๎มีพฤติกรรมไมํ
ดีจะได๎รับบริการเงินกู๎น๎อยหรือยากขึ้นกวําคนที่มี พฤติกรรมดี เป็นต๎น
จึงจะเห็นได๎วํา
กระบวนการดาเนินงานของสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนสํงเสริม
การพัฒนาจิตใจสมาชิกในกิจวั ตร
ประจาวันไมํกระทาโดยผู๎อื่นแตํกระทาด๎ว ยตนเอง
กระบวนการดาเนินงานจึงเป็นเสมือน
กระบวนการหรือกลไกพัฒนาจิตใจสมาชิกให๎มีคุณธรรมความดีและความรักความเมตตาเสมอ
2. ด๎านเศรษฐกิจ สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินของชุม ชน เป็นแหลํงเงินทุน
ที่คนในสังคมได๎ใช๎ เป็นแหลํงเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของตนและครอบครัวชํวยให๎ครอบครัว
ซึ่งเป็นหนํวยเศรษฐกิจในชุมชนมีเ งินทุนหมุนเวียน ครอบครัวเหลํานั้นยํอมต๎องสร๎างงาน สร๎าง
อาชีพ ที่จาเป็นต๎องใช๎เงินหมุนเวียน ใช๎สินค๎าและบริการที่ผลิ ตในท๎องถิ่นหรือนาสินค๎าและบริการ
จากนอก ท๎องถิ่น (ชุมชน) เข๎าไปอุป โภค บริโภค มีการจ๎างงานกรณีเชํนนี้คือ สหกรณ๑เครดิต ยูเนี่ย
นกระตุ๎น ให๎เกิดวัฎจักรทางธุรกิจ ในชุม ชน สํวนเงินทุนที่ผู๎คนมีอยูํในมือจะถูกดูดทรัพย๑เข๎ามาไว๎ใน
สหกรณ๑ อันเป็นการนาเอาทรัพยากรทางการเงินที่มีอยูํในชุม ชนกลับมาให๎บริการแกํคนในชุมชน
มากกวําจะต๎องไปคอยพึ่งเงินทุนจากชุม ชนอื่น ๆ สินค๎าและบริการที่ผลิ ตได๎เหลือใช๎ในชุมชนจะ
นาไปจ าหนําย นอกชุม ชน โดยอาศัยสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนด๎วยกันเป็นองค๑การทาธุรกิจรํวม คือ ตําง
เป็นผู๎ผลิต
และเป็นผู๎บริโภคซึ่งกันและกัน
ไมํยอมให๎คนกลางซึ่งเอาเปรียบได๎เข๎ ามาแยํง
ผลประโยชน๑ไป ดังนี้ ก็เทํากับวําสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนเป็นหนํว ยสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชน
3. ด๎านสังคมและวัฒนธรรม สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนเป็นแหลํงรวมคนที่พร๎อมจะเข๎ารํวมใน
ขบวนการ และมีสมาชิกเกํารับ รองผู๎ ที่จะเข๎ามาใหมํวําเป็นคนดี พร๎อมที่จะเข๎ามามี สํวนดาเนินการ
สหกรณ๑ และกระบวนการดาเนินงานในสหกรณ๑มุํงพัฒนาคนให๎เป็นคนที่อยูํรวมกับผู๎อื่นได๎อยูํแล๎ว
จึงประกันได๎วํา กระบวนการดาเนินงานจะควบคุมคนให๎มีพฤติกรรมในทางที่ดี สร๎างสรรค๑สังคม
ให๎สงบสุขได๎ สหกรณ๑อาจใช๎ทุนสาธารณประโยชน๑สร๎างสวัสดิการและสาธารณสมบัติตําง ๆ ให๎คน
ในชุม ชนได๎รับทั่วกันเป็นการสร๎างสังคมสวัสดิการกันเองโดยไมํต๎องรอรัฐบาลมาดาเนินการ หรือ
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รอ ผู๎ใจบุญจากที่อื่ น สํวนในเรื่องประเพณีวัฒนธรรม สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนจะรํวมสนับสนุนงาน
ประเพณี ที่ดีงามของชุมชน หรือเป็นผู๎นาจัดงานตามประเพณีเสียเอง เชํ น จัดให๎มีการยกยํองผู๎อ าวุโส
ของชุม ชนในวันสงกรานต๑โดยไมํแบํงแยกวําเป็นบุพการีของครอบครัวใด แตํถือเป็นบุพการี ของ
ครอบครัวเครดิตยูเนี่ยนเพื่อให๎ผู๎ อาวุโสที่ไร๎ญาติที่ถูกทอดทิ้งให๎อยูํตามลาพังมีความหวังและ
กาลังใจอันเนื่องจากมีสหกรณ๑ในชุมชน เป็นต๎น
4. ด๎ านการปกครอง สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนสํงเสริมการท างานรํวมกันแบบชํวยกันคิด
ชํวยกันท า ปัญหาชุม ชนทั้งปวงอาจแก๎ได๎ไมํยากนักเมื่อคนในชุม ชนมาสัญญาเป็นเสมือนพี่น๎องกัน
ในสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน จะเป็นตัวกลางในการจัดการให๎ผู๎คนอยูํรํวมกันโดยสงบสุข ท าให๎การ
ปกครองระดับ ชุมชนไมํมีความยุํงยากในการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาเป็นกรรมการบริหาร
สหกรณ๑นั้นเป็นการฝึ กคนให๎เป็นผู๎นาโดยอัตโนมัติ คนจะเรียนรู๎ที่จะเป็นผู๎นา เรียนรู๎ที่จะเป็น ตาม
ตามบทบาทของตน เมื่อในชุมชนมีคนที่เข๎าใจและยอมรับบทบาทหน๎าที่ของกันและกัน ข๎อขัดแย๎ง
ระหวํางคนในชุม ชนก็จะน๎อยลง นั่นคือ การปกครองจะไมํประสบปัญหายุํงยากเชํนกัน
5. ด๎านการศึกษา สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนเป็นกระบวนการศึกษาในตัวเองอยูํ แล๎ว
ซึ่ง
กระบวนการทุกกระบวนการของสหกรณ๑นี้มุํงพัฒนาการเรียนรู๎ของคน
ไมํวําจะเป็นการเรียนรู๎
เกี่ยวกับสหกรณ๑ การเรียนรู๎เกี่ยวกับความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล การเรียนรู๎ ในการพัฒนา ความ
เป็นอยูํที่ดีรํวมกัน การเรียนรู๎อาชีพและพัฒนาอาชีพรํวมกัน และที่สาคัญเรียนรู๎ ที่จะบริหารองค๑การ
แบบประชาธิปไตย การบริหารธุรกิจการเงิน การบริหารการลงทุนและการเงิน ในครอบครัวของตน
สิ่งเหลํานี้ล๎วนเป็นการให๎การศึกษาแบบนอกระบบแกํป ระชาชนในชุมชน อยํางตํอเนื่องสหกรณ๑
เครดิตยูเนี่ยนโดยทางอ๎อมยังสํงเสริมการศึกษาผู๎เยาว๑ที่บิดา มารดา ซึ่งเป็น สมาชิกของสหกรณ๑ได๎
กู๎ยืมเงินไปจํายคําเลําเรียน และโดยทางตรงอาจจัดสรรเงินทุน เป็นทุนการศึกษา มอบให๎บุตรธิดา
ของสมาชิกที่ฐานะยังไมํสมบูรณ๑ เป็นการสํงเสริมการศึกษาทั้งสิ้น
เนื่องจากลุํม /สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยน
เกิดจากการรวมคนขึ้นมาเป็นกลุํมซึ่งแตํละคนนั้นมี
สภาพตํางกัน อาชีพหลากหลาย ประกอบขึ้นมาทาหน๎าที่เป็นบทบาทกรรมการ สมาชิก เน๎นบทบาท
หน๎าที่กรรมการมีบทบาทหน๎าที่ด๎านตํางๆ และเป็นเจ๎าหน๎าที่ ดังนั้นการพัฒนาคน จึงเป็นเรื่องสาคัญ
ลาดับต๎น ที่จะต๎องมีการพัฒนา ด๎านสมาชิกจะเน๎นการฝึกสะสมการมีวินัย ด๎านการออม ปลูกฝั งให๎
สมาชิกมีสํวนรํวม การเสียสละ และการให๎กระบวนการ ศึกษา บทบาทหน๎าที่ ของสมาชิกอยําง
ตํอเนื่องทั้งสมาชิกเกําและสมาชิกใหมํ ด๎านคณะกรรมการดาเนินการ/ผู๎ตรวจสอบกิจการ สํงเสริมให๎
คณะกรรมการได๎พัฒนาการเรียนรู๎ ในด๎านการบริหารงานภายใน บทบาทหน๎าที่ ของคณะกรรมการ
ชุดตํางๆ เพราะถ๎าหาก คณะกรรมการดาเนินการของกลุํม /สหกรณ๑ ได๎เข๎าใจ บทบาทหน๎าที่ของการ
บริหารงานแล๎ว ก็ทาให๎กลุํม /สหกรณ๑มีความเจริญเติบโต ไปข๎างหน๎าอยํางรวดเร็ว ด๎านเจ๎าหน๎าที่
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เมื่อกลุํม/สหกรณ๑ มีความพร๎อมทางด๎านเงินทุน ก็สามารถจัดจ๎าง เจ๎าหน๎าที่สหกรณ๑ทางานเต็มเวลา
ได๎ ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ที่มีความรู๎เป็นมืออาชีพ บริการแกํสมาชิกได๎ก็ท าให๎สมาชิกมี ความมั่นใจ ธุรกิจเพิ่ม
มากขึ้น
ด๎านการบริหารเงินทุน -ทรัพย๑สิน ระยะเริ่มต๎นนี้กลุํมเครดิตยูเนี่ยนในพื้นที่ จะมีสมาชิกไมํ
มากนัก กรรมการ หนํวยงานที่สํงเสริม ต๎องให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ อยํางตํอเนื่อง เมื่อมีความพร๎อม ก็
สามารถขยายจานวนสมาชิกให๎เพิ่มมากขึ้น เมื่อสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ก็จะทาให๎เงินออม/เงินฝาก ออม
ทรัพย๑ เป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นด๎วย เมื่อทุนเพิ่มมากขึ้น เป็นเรื่องที่คณะกรรมการต๎องใช๎
ความสามารถในการบริหารเงินทุนให๎เกิดดอกออกผล เพื่อไปดาเนินกิจกรรมอยํางอื่น เชํน การ
ลงทุนสร๎างสานักงาน,การสํงเสริมอาชีพ,การจัดสวัสดิการ ฯลฯ เพื่อตอบสนอง ความต๎องการ
สมาชิกตํอไป
ด๎านการสํงเสริมประกอบอาชีพหลังจากเกิดสึนามิ กํอให๎เกิดความเสียหาย ตํอครอบครัว
และทรัพย๑สินของประชาชน ที่อาศัยในพื้นที่เป็นสํวนมาก หนํวยงานตํางๆ ได๎ให๎ความชํวยเหลือใน
ด๎านตํางๆ เชํนที่อยูํอาศัย เครื่องประมง เรือประมง เพื่อให๎ชาวบ๎านที่ประสบภัย ได๎มีเครื่องมือใน
การประกอบอาชีพ และในระยาว บทบาทของเครดิตยูเนี่ยน นอกจากสํงเสริมการรวมกลุํมให๎เกิด
การออมในชุม ชนแล๎ว กลุํม /สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนต๎องดาเนินการสํงเสริมอาชีพ คิดค๎นการแปรรูป
ผลิภัณฑ๑ ผลิตผล ของสมาชิกเพื่อสร๎างมูลคํา ของการจ าหนํายไปยัง เครือขํายอื่นๆ ทั้งในขังหวัดและ
ทั่วประเทศ
7. การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงเครือข่าย
เมื่อกลุํม/สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนดาเนินกิจกรรมในระยะหนึ่งแล๎ว จาเป็นต๎องมีการพัฒนา
เครือขํายไปอยํางตํอเนื่อง โดยการสนับสนุนจากหนํว ยงาน/องค๑กรภายนอก เป็นหนํวยงานหนุน
สนับสนุนเสริมเทํานั้น ทาง ช.ส.ค.สาขาภาคใต๎ ซึ่งเป็นหนํวยงาน ที่รับผิดชอบดูแลในการสํงเสริม
และพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนโดยตรง จะให๎คาแนะนาเรื่องการบริหารการจัดการ บัญชี การอบรมสมาชิก
คณะกรรมการ เพื่อสร๎างความมั่นคงเข๎มแข็ง ของกลุํม /สหกรณ๑แตํละแหํงขณะเดียวกัน เครดิตยูเนี่ยน
ในพื้นที่จังหวัด จะเพิ่มจานวนกลุํม /สหกรณ๑ม ากขึ้น นอกเหนือพื้นที่สึนามิ ซึ่งทาให๎มีเครือขํายระดับ
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนในพื้นที่อันดามัน ในอนาคต
เพราะงานสหกรณ๑มีลักษณะเป็น “ขบวนการ” คือ เมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล๎วเป็นอันดับแรก ก็
มักจะมีสิ่งเชํนเดียวกันนั้นเกิดขึ้นตํอเนื่องกันมา และสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งปวงนั้น จาเป็นจะต๎องรํวมกัน มี
ความสมัครสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องจากเป็นกิจการในลักษณะเดียวกันกิจการสหกรณ๑
จาเป็นจะต๎องเป็นขบวนการ และขบวนการจาเป็นจะต๎องมีองค๑การ เพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นตัว
ประสานขบวนการให๎ดาเนินไปได๎ไมํหยุดนิ่ง และสามารถขยายตัวตํอไปได๎ ด๎วยเหตุนี้กิจ การ
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สหกรณ๑จึงต๎องรํวมกันเป็นระดับ ในระดับต๎นสมาชิกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดารวมตัวกันตั้ง กลุํมของ
ตน เชํนสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแตํละสหกรณ๑ เป็นต๎น นี่ก็เป็นองค๑การของสมาชิก เป็นสํวนหนึ่ง
ของขบวนการ เมื่อจัดตั้งสหกรณ๑ขึ้นมาหลายสหกรณ๑ ก็เกิดเป็นขบวนการสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนขึ้น
ซึ่งถ๎าไมํมีองค๑การที่เป็นตัวเชื่อม ความสมานฉันท๑ เกื้อกูลซึ่งกันและกันคงไมํเกิด ขบวนการ
สหกรณ๑ซึ่งเกิดขึ้นตํอเนื่องกันมานั้นก็ขาดที่พึ่งพา ขาดผู๎ ชี้นา ในที่สุดก็ขาดกาลังอํอนแอลง อาจจะ
ประสบปัญหามากมายในภายหลัง ชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัดจึงทาหน๎าที่
เป็นผู๎นาขบวนการ
ความเป็นปึกแผํนของขบวนการสหกรณ๑ คือความมั่นคง ความสมานฉันท๑เ ป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของขบวนการสหกรณ๑ทุกระดับ ระดับ ใดระดับ หนึ่งจะมั่นคงอยํางเดียวหรือเข๎ม แข็งอยําง
เดียวลาพังตนเอง ขบวนการก็จะเข๎มแข็งด๎วยไมํได๎ ความเข๎มแข็งตําง ๆ เหลํานี้สร๎างมาจาก
1. สมาชิกเป็นเสมือนหัวใจ มีความสาคัญสูงมากในสหกรณ๑ ฉะนั้น สมาชิกจ าเป็นต๎องมี
ความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบ จะต๎องปฏิบัติหน๎าที่ของตนอยํางเข๎มแข็ง
คือ มีบทบาทตํอสหกรณ๑หรือชุมนุมสหกรณ๑อยํางเข๎ม แข็ง และสม่าเสมอ
2. ความมั่นคงของขบวนการ หรื อความเป็นปึกแผํ นของขบวนการสหกรณ๑ ขึ้นอยูํกั บ
ความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งการบริหารงานนี้มี 2 กลุํม ที่รับ ผิ ดชอบ คือ คณะกรรมการ
ดาเนินการหรือฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการหรือเจ๎าหน๎าที่ที่สหกรณ๑จัดจ๎างมาปฏิบัติงาน
3. ความเป็นปึกแผํ น เกิดจากการมีเ สถียรภาพทางการเงิน และต๎องมีเ สถียรภาพในการ
บริหารงานสหกรณ๑ด๎วย
ขบวนการสหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยนในประเทศไทย มี 3 ระดับ ด๎ว ยกัน คือ สหกรณ๑เ ครดิตยู
เนี่ยนระดับปฐม เป็นสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนในระดับท๎องถิ่น ทั้งในชนบท ชุม ชนเมือง สถานศึกษา
สถานประกอบการ สหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนระดับมัธยม หรือระดับภาค คือ ชมรมเครดิตยูเ นี่ยน หรือ
ศูนย๑ประสานงานเครดิตยูเ นี่ยนที่รวมตัว กันในระดับ ภูมิภ าค หรือในระดับ จังหวัด เพื่อให๎ความ
รํวมมือและชํวยเหลือกันและกัน ในลักษณะสหกรณ๑พี่ชํว ยสหกรณ๑น๎อง และสหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยน
ระดับชาติ คือ ชุมนุม สหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยนแหํงประเทศไทย จ ากัด ที่เ กิดจากการรวมตัว กันของ
สหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ย นทั่ว ประเทศ และขบวนการสหกรณ๑ เ ครดิตยูเ นี่ยนยังมี เ ครื อขํายเชื่อมโยง
ระหวํางประเทศ เป็นขบวนการสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนสากล กลําวคือ ตํอจากชุม นุม สหกรณ๑เ ครดิต
ยูเนี่ยนฯ ขึ้นไปก็จ ะเป็น “สมาคมสมาพันธ๑ส หกรณ๑ออมทรัพย๑และเครดิตในเอเชีย ” Association
&Asian Confederation of Credit Unions (ACCU) ซึ่งก็คล๎าย ๆ กับชุม นุม สหกรณ๑ฯ แตํเ ป็นชุม นุ ม
สหกรณ๑ระดับทวีป หมายถึงประเทศตําง ๆ ในทวีปเอเชียที่ชุมนุมสหกรณ๑ระดับ ชาติในประเทศมา
รวมกันเป็น “สหพันธ๑สหกรณ๑แหํงเอเชีย” มีการรวมกันในระดับ สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและนอกจาก
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แตํละทวีป ก็ รวมกั นขึ้นไป เป็น “สภาเครดิ ตยูเ นี่ ยนโลก” (World Council of Credit Unions
:WOCCU) มีสานักงานตั้งอยูํ ณ เมดิสันมลรัฐวิสคอนชิน ประเทศสหรัฐอเมริกา จุดประสงค๑ของ
สภาเครดิตยูเนี่ยนโลกแหํงนี้ ก็เพื่อชํวยเหลือและพัฒนาขบวนการสหกรณ๑เ ครดิตยูเ นี่ยนในประเทศ
ที่กาลังพัฒนาทั่ว โลก ประเทศตําง ๆ ที่เ ป็นสมาชิกสภาฯ นี้มีม ากกวํา 91 ประเทศในทุกทวีป
(แผนภาพ)
8. แนวคิดของชุมชนหลังวิกฤต สึนามิ
แนวคิดของชุมชนกํอนเหตุการณ๑ สึนามิ มีความแตกตํางกันของแตํละชุม ชน โดยภาพรวม
ในแตํละชุม ชนมีกลุํม/องค๑กรชุม ชนอยูํในพื้นที่ ยกเว๎นเกาะ พี พี แตํการดาเนินกิจกรรมขององค๑กร
ชุมชนไมํได๎ประสบความสาเร็จเทําที่ควร เชํน ที่เกาะปอซึ่งมีกิจกรรมกองทุนหมูํบ๎าน แตํกองทุน
ไมํได๎ตอบสนองความต๎องการของสมาชิกในชุมชน
ชาวบ๎านต๎องยืมเงินนอกระบบมาลงทุน
ประกอบอาชีพ และในอีกหลายๆแหํง เพราะกิจกรรมบางอยํางไมํได๎ตอบสนองตํอความต๎องการ
ชุมชนโดยรวม วิถีของชุม ชนตํางอยูํบนพื้นฐานของปัจเจกบุคคล กับกลุํมบุคคลบางกลุํม คือแตํละ
คนตํางมีกิจกรรมในการดาเนินชีวิตของตนเอง การเกิดวิกฤต สึนามิ เป็นวิกฤตของชุม ชน ที่ชุมชน
ไมํสามารถหลีกเลี่ยงได๎ ซึ่งทาความสูญเสียตํอชีวิตและทรัพย๑สิน จากการได๎พูดคุยกับ “บังเราะห๑ ”
กรรมการสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนบ๎านทําคลอง ได๎เลําวํา “วันที่เกิดคลื่น สึนามิ บังได๎ออกทะเล ได๎เห็น
คลื่นทาลายชุมชน และหมูํบ๎านของตนเองชัดเจน เพื่อนของบัง ที่ออกทะเลด๎ว ยกัน เป็นหํวง
ครอบครัว เลยแลํนเรือเข๎าฝั่ง เพื่อไปชํว ยครอบครัว แตํคลื่นได๎พัดเพื่อนของบัง หัว ไปติดกับ โขดหิน
ไมํสามารถชํวยเหลือได๎ทัน และเสียชีวิต สํวนบังยังอยูํในทะเลตํอ จึงรอดชีวิต และจากวันนั้นเป็น
ต๎นมา “บังเราะห๑ ” ไมํเคยออกทะเลอีกเลย” แตํในวิกฤตนั้น ก็เป็นโอกาสของชุม ชน เชํนกัน เพราะ
ชุมชนเริ่มเห็นคุณประโยชน๑ของการรวมตัว เพื่อสร๎างความเข๎ม แข็งของชุม ชนที่จะเป็นเกราะป้องกัน
ชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชํน เกาะ พี พี ซึ่งเป็นชุม ชนที่เป็นแหลํงทํองเที่ยว สมาชิก
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยว และจากปั ญหาไมํมีแหลํงเงินลงทุน มาลงทุนประกอบอาชีพ
เพราะธนาคารไมํมีนโยบายปลํอยสินเชื่อให๎กับผู๎ป ระกอบการที่เกาะ พี พี ที่ตํางจากกํอนเกิด
เหตุการณ๑ สึนามิ ที่ผู๎ป ระกอบการจะขอกู๎เงินมาลงทุน ธนาคารจะอนุมัติทันที ซึ่งผู๎นาได๎สะท๎อน
แนวคิดที่วํา “ถ๎าเกาะ พี พี มีระบบสหกรณ๑ เกาะ พี พี คงสามารถฟื้นตัวได๎เร็วกวํานี้ ” เพราะแนวคิด
ด๎านการจัดการที่เป็นระบบของชุม ชน
ที่ต๎องการจัดระบบการทํองเที่ยวเป็นเครือขํายในรูปแบบ
สหกรณ๑ จากการที่ตํางคนตํางคิด ตํางคนตํางทา อยํางเชํนเรือนาเที่ยว ระบบการจัดการเงินทุนของ
ชุมชน ที่สามารถบรรเทาความเดือดร๎อนของชุมชนได๎อยํางรวดเร็ว ระบบการจัดสาธารณูปโภค
(โรงไฟฟ้า)ของเอกชน ที่ต๎องการจะรํวมลงทุนกับสหกรณ๑ เป็นต๎น
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การรํว มแรงกัน ซํ อมสร๎างเรือ ของพี่น๎ องชาวเกาะปอ หัว แหลม-สังกาอู๎ ทําคลอง ของ
เครือขํายประมงพื้นบ๎าน หลังจากที่คลื่นได๎ท าลายเรือ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ จาก
การคาบอกเลําของพี่น๎องชาวไทยใหมํ (อูรัคลาโว๎ย) ที่หัวแหลม-สังกาอู๎ “พวกเราประทับ ใจมากเรื่อง
การรวมกันสร๎างเรือ นานมาแล๎วที่ไมํได๎รวมกันแบบนี้ พอเสร็จเรือ มาท าบ๎าน ที่เ ริ่ม ด๎ว ยการแยกกัน
ทาแบบบ๎านใครบ๎านมัน มันไมํเสร็จงําย (เสร็จเร็ว) จึงกลับมารวมกันทั้งหมดใหมํ เป็นทีละอําวๆ จน
เสร็จทั้งบ๎านทั้งเรือ และตกลงจะไมํมีการออกทะเลกํอน จนกวําเรือ และบ๎านจะเสร็จ ครบทุกลา ทุก
หลัง” การดาเนินการรวมกลุํมเพื่อรวมเงินทุนของหมูํบ๎าน ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ชํว ยสร๎างนิสัยการออม
และเป็นเงินทุนระยะยาวของชุมชน ซึ่งวิธีการที่ใช๎มีความแตกตํางกันแตํละชุม ชน ในกรณีหัว แหลมสังกาอู๎ ชาวบ๎านจะมีความอํอนไหว และรับไมํได๎ในเรื่องการกู๎ยืม เป็นหนี้ ซึ่งผู๎ นาที่เ ข๎าใจหลักการ
จะเลือกใช๎ “การออมเพื่อรวมเบี้ย(เงิน) เพื่อให๎ได๎เ รือ และเครื่องมือท าประมง โดยจะออมกับ กลุํม
ตลอดไปไมํสิ้นสุด ไมํมีกาหนด”
แนวคิดของชุมชนหลัง สึนามิ ได๎ป รับ เปลี่ยนวิถีของชุม ชนไปมาก มีการรวมกลุํม เพื่อท า
กิจกรรมรํวมกันมากขึ้น เกิดความสามัคคีขึ้นภายในชุนชนที่จะชํว ยเหลือซึ่งกันและกัน และที่ส าคัญ
ในหลายชุม ชนได๎เ ริ่ม สร๎างระบบเงินทุนในรูป แบบเครดิตยูเ นี่ยนที่มีความเข๎ม แข็ง และสามารถ
ตรวจสอบได๎ไว๎เป็นสมบัติของชุมชนสืบตํอไป

131

132

เครือข่ายฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัย สึนามิ ด้วยวิธีเครดิตยูเนี่ยน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เกาะพีพี จากัด

 ค้นหาพื้นที่เป้าหมาย 27
ชุมชน
 สนับสนุน
- งบประมาณ
- อู่ต่อเรือ
- อุปกรณ์ประมง/กระชัง
ปลา
- เครื่องเรือ

สานักงานประสานงานเครือข่ายอันดามันจังหวัด
กระบี่ (Save Andaman)

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้าน
ท่าประดู่

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านท่าคลอง จากัด

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้าน
ทุ่ง

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด
สาขาภาคใต้ (CULT South )

ประสานความรํวมมือ 

เครดิตยู เนี่ยน
บ้านหัวแหลม

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
เกาะปอ

 สนับสนุน
- จัดกระบวนการให้
การศึกษาอบรมสมาชิก/
กรรมการ/อาชีพ
- พัฒนา ส่งเสริมกลุ่มให้
เข้มแข็ง ประชุมสมาชิก/
กรรมการ/สวัสดิการ ระบบ
บัญชี/เอกสารแบบฟอร์ม
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2.4 เครือข่ายองค์กรประชาชนต าบลนาเหนือ
1. สภาพโดยทั่วไป
สภาพโดยทั่วไปตาบลนาเหนือ อาเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ ตั้งอยูํท างทิศเหนือของที่วําการ
อาเภออําวลึก ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตรและหํางจากตัวจังหวัดกระบี่ป ระมาณ 64 กิโลเมตร
แบํงเขตการปกครองออกเป็น 7 หมูํบ๎านประกอบด๎วย
หมูํที่ 1 บ๎านปากลาว มีจานวนครัวเรือน 107 ครัวเรือน ประชากร 505 คน มีพื้นที่ 8,650 ไรํ
หมูํที่ 2 บ๎านนาเหนือ มีจานวนครัวเรือน 225 ครัวเรือน ประชากร 1,400 คน มีพื้นที่ 14,785
ไรํ
หมูํที่ 3 บ๎านบางโทง มีจานวนครัวเรือน 116 ครัวเรือน ประชากร 636 คน มีพื้นที่ 8,110 ไรํ
หมูํที่ 4 บ๎านบางไทร มีจานวนครัวเรือน 93 ครัวเรือน ประชากร 289 คน มีพื้นที่ 8,780 ไรํ
หมูํที่ 5 บ๎านบางเจริญ มีจานวนครัวเรือน 135 ครัวเรือน ประชากร 547 คน มีพื้นที่ 13,850
ไรํ
หมูํที่ 6 บ๎านบางทอง มีจานวนครัวเรือน 106 ครัวเรือน ประชากร 493 คน มีพื้นที่ 9,650 ไรํ
หมูํที่ 7 บ๎านควนสบาย มีจานวนครัวเรือน 95 ครัวเรือน ประชากร 465 คน มีพื้นที่ 6,800 ไรํ
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
จดตาบลเขาตํอ อาเภอปลายพระยา
ทิศใต๎
จดตาบลเขาใหญํ อาเภออําวลึก
ทิศตะวันออก
จดตาบลเขาเขน อาเภอปลายพระยา
ทิศตะวันตก
จดตาบลโคกเจริญ อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลนาเหนือมีพื้นที่ป ระมาณ 113 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 70,625 ไรํ เป็นพื้นที่ราบ
ประมาณ 40 % ของพื้นที่ทั้งหมด กระจายทั่วไปของตาบลเหมาะสาหรับการทานา ท าสวนปาล๑ม
น้ามัน ที่ราบลุํมมีประมาณ 35 % ของพื้นที่ทั้งหมดเหมาะส าหรับการทานา ที่ ราบสูงมีป ระมาณ 18
% ของพื้นที่ทั้งหมดเหมาะสาหรับปลูกยางพาราและอีก 7 % ที่เหลือเป็นเนินเขา พื้นที่เขตป่าสงวน
แหํงชาติ แหลํงน้าธรรมชาติ ได๎แกํ คลองลาว คลองมะรุํย คลองทํอม ห๎วยบางปริก ห๎ว ยบางไทร
ห๎วยบางแทงเหี้ย แหลํงน้าเหลํานี้สามารถนามาใช๎ป ระโยชน๑เพื่อการเกษตรได๎ตลอดปี
สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพโดยทั่วไปสํวนใหญํประกอบอาชีพทางการเกษตรเชํนปลูกพืช เลี้ยงสัตว๑ การประมง
และอุตสาหกรรมในครัวเรือนแยกได๎ดังนี้
1. เกษตรกรรมมีการปลูกพืชที่สาคัญ ได๎แกํ ยางพารา ปาล๑ม ไม๎ผล กาแฟและข๎าวนาปี

134

2. ปศุสัตว๑สํวนใหญํจะเลี้ยงไว๎เพื่อการบริโภคและจาหนํายบ๎างได๎แกํ โค เป็ด ไกํ
3. การประมงมีการเลี้ยงสัตว๑น้าทะเลได๎แกํ กุ๎งกุลาดา สํวนการเลี้งปลาน้าจืดได๎แกํ ปลาดุก
ปลานิล
4. อุตสาหกรรมในครัวเรือน ได๎แกํ โรงสีข๎าว โรงรมยางพารา และการทาผ๎ าบาติก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเหนือ
เป็นองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขนาดเล็ก มีหน๎าที่ที่จะต๎องดูแลทุกข๑สุขของประชาชนใน
เขตพื้นที่ขององค๑การบริหารสํวนตาบล จึงจาเป็นต๎องมีวิสัยทัศน๑ในการที่จะพัฒนาท๎องถิ่นให๎ไปสูํ
จุดหมายที่กาหนดไว๎ เพื่อนาไปสูํการพัฒนาตาบลในด๎านโครงสร๎างขั้นพื้นฐาน ด๎านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การเมือง การบริ หาร การทํ องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่ ง
จะต๎องพัฒนาท๎องถิ่น ให๎ครอบคลุมทุกๆด๎าน และให๎ประชาชนเข๎ามามีสํว นรํว ม แสดงความคิดเห็น
โดยมุํงหวังให๎ประชาชนอยูํด๎ว ยกันอยํางมีความสุข ได๎รับ การบริการตามอานาจหน๎าที่ขององค๑กร
ปกครองสํว นท๎องถิ่น ซึ่งในการพั ฒ นาด๎านตํางๆ สํ งผลให๎อ งค๑ การบริห ารสํ ว นต าบลนาเหนื อ
สามารถดาเนินการตามนโยบายและแผนงาน
2. ความเป็นมาของเครือองค์กรประชาชนตาบลนาเหนือ
องค๑กรชุม ชนตาบลนาเหนือ ริเริ่มจากทีมวิจัยท าการสารวจข๎อมูลกลุํมเครือขํายเบื้องต๎น มี
หนํวยงานภาครัฐให๎การสํงเสริมจัดตั้งกลุํม และเครือขํายตามที่หนํว ยงานกาหนด และให๎การ
สนับสนุนด๎านงบประมาณบางสํวน ซึ่งหนํวยงานหลักที่ให๎การสํงเสริม คือสานักงานเกษตรอาเภอ
สานักนักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ สํวนกลุํมบางกลุํมเกิดจากผู๎นาชุม ชนเชํนผู๎ใหญํบ๎าน ได๎มีโอกาส
ไปอบรม หรือดูงานจากที่อื่น แล๎วนามาจัดตั้งกลุํมขึ้ นมาในหมูํบ๎านของตนเอง
3. การดาเนินการของกลุ่มเครือข่ายในปัจจุบัน
1. กลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิตบ๎านปากลาวหมูํ 1 เป็นกลุํมออมทรัพย๑ที่ผู๎นาชุมชนและ
คณะกรรมการหมูํบ๎านได๎เริ่มกํอตั้งกลุํมขึ้นตั้งแตํปี พ.ศ.2541 โดยมีสมาชิกปัจจุบัน 186 คน
ทรัพย๑สิน รวม 1,300,000 บาท กิจกรรมหลักของกลุํมคือการสะสมเงิน การปลํอยเงินให๎สมาชิกกู๎
2. กลุํมเกษตรกรทาสวนนาเหนือ ตั้งอยูํ หมูํ 2 เป็นกลุํมที่จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 สมาชิกครั้ง
แรก 87 ราย ทุนเรือนหุ๎น 19,484 บาท โดยเน๎นการทาสวนยางพารา ปาล๑มน้ามัน ในพื้นที่ 4,200 ไรํ
แตํ ปัจจุบันมีสมาชิก 405 ราย ทุนเรือนหุ๎น 34,350 บาท ทรัพย๑สินทั้งหมด 221,305 บาท
(ปีพ.ศ.2547) กิจกรรมหลักการจัดหาปุ๋ยบริการสมาชิก รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะ
ปาล๑มน้ามัน และมีกิจกรรมผลิ ตน้าดื่มจาหนํายราคาถูกในหมูํบ๎านและตาบล หรือชํวยเหลืองานตํางๆ
ของชุม ชน
3. กลุํมออมทรัพย๑ -สัจจะ บ๎านบางโทง หมูํ 3 กลุํมจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยกานันและ
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ผู๎ใหญํบ๎านพร๎อมได๎มีการสนับสนุนการดาเนินการจัดตั้งจากพัฒนาชุม ชนอาเภออําวลึก ปัจจุบัน มี
สมาชิกจานวน 96 คน ทรัพย๑สิน 50,000 บาท กิจกรรมการสะสมเงิน ปลํอยกู๎และมอบทุนการศึกษา
ให๎เด็กนักเรียนด๎วย มีการเชื่อมโยงเครือขํายกับกลุํม แมํบ๎านทาผ๎ าบาติกตาบลนาเหนือซึ่งได๎
งบประมาณสนับสนุนจากองค๑การบริหารสํวนตาบลนาเหนือ จานวน 50,000 บาท
4. กลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิตบ๎านบางไทร หมูํ 4 เป็นกลุํมออมทรัพย๑ที่ผู๎นาชุม ชนคือผู๎ใหญํ
อาภัณฑ๑ บุญยษเฐียร และคณะกรรมการหมูํบ๎านได๎เริ่ม กํอตั้งกลุํมขึ้นตั้งแตํปี พ.ศ. 2528 โดยมี
สมาชิกปัจจุบัน 103 คน ทรัพย๑สินรวม 200,000 บาท กิจกรรมหลักของกลุํม คือการสะสมเงิน การ
ปลํอยเงินให๎สมาชิกกู๎
5. กลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิตบ๎านบางเจริญ หมูํ 5 เป็นกลุํมออมทรัพย๑ที่ผู๎นาชุ มชนคือ
ผู๎ใหญํบ๎าน และคณะกรรมการหมูํบ๎านได๎เริ่มกํอตั้งกลุํมขึ้นตั้งแตํปี พ.ศ. 2544 ที่บ๎านผู๎ ใหญํบ๎าน โดย
การระดมหุ๎นโดยมีสมาชิกปัจจุบัน 260 คน ทรัพย๑สินรวม 500,000 บาท กิจกรรมหลักของกลุํม คือ
การสะสมเงิน การปลํอยเงินให๎สมาชิกกู๎
6. วิสาหกิจชุม ชนลานเทปาล๑ม น้ามันตาบลนาเหนือ หมูํ 5 ตาบลนาเหนือ จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.
2548 เป็นกิจกรรมหลักภายใต๎กลุํมเกษตรกรท าสวนนาเหนือที่รับผิ ดชอบโดยศูนย๑บ ริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลนาเหนือ มีคณะกรรมการบริหาร 1 ชุด จานวน 10 คน
โดยมีสมาชิกปัจจุบัน 130 คนกระจายอยูํทั้ง 7 หมูํบ๎านในตาบลนาเหนือมีการขอเงินสนับสนุนจาก
กรมสํงเสริมการเกษตรเพื่อสร๎างลานเทปาล๑ม น้ามันเป็นเงิน 3,181,200 บาทและมีทุนหมุนเวียนจาก
การระดมทุนของสมาชิก 500,000 บาท
7. กองทุนหมูํบ๎านบ๎านบางทอง หมูํ 6 ตั้งขึ้นตามนโยบายของัฐบาลเพื่อให๎เป็นกองทุนหมูํบ๎าน
บริหารและจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนใหมูํบ๎าน กิจกรรมหลักปลํอยเงินกู๎ให๎สมาชิกไปใช๎ใน
การประกอบอาชีพ
8. ศูนย๑ประสานงานองค๑กรชุมชนตาบลนาเหนือ(ศอช.ต.) บ๎านควนสบายจัดตั้งขึ้นปี พ.ศ.
2544 ตาม นโยบายของอาเภออําวลึกมีคณะกรรมการบริหาร 10 คน ท าหน๎าที่ประสานงานในการ
บริหารจัดการและการดาเนินงานกองทุนหมูํบ๎านและกองทุนตํางๆในตาบลนาเหนือและมีเครือขําย
ในหมูํบ๎านคือกองทุนหมูํบ๎าน กลุํมร๎านค๎าเศรษฐกิจ ชุมชน กลุํม โอทอบผ๎ าบาติก กลุํมออมทรัพย๑เพื่อ
การผลิ ต
8.1 กองทุนหมูํบ๎านควนสบาย หมูํ 7 ตั้งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลในปี พ.ศ.2544
8.2 ด๎วยเงินกองทุน 1 ล๎านบาท ได๎ดาเนินการปลํอยให๎คนในหมูํบ๎านกู๎ไปใช๎ในการ
ประกอบอาชีพและลดภาระความเดือดร๎อนของคนในหมูํบ๎าน
8.3 กลุํมร๎านค๎าเศรษกิจ ชุมชน เริ่มดาเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีสมาชิกจานวน
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105 ราย มีเงินทุนเรือนหุ๎นๆละ 100 บาท มีกิจกรรมจาหนํายสินค๎าอุปโภคบริ โภคและผลิ ตภัณฑ๑ของ
กลุํมแมํบ๎านโดยให๎บริการแกํสมาชิกและบุคคลทั่ว ไป สาหรับสมาชิกได๎มีการมีการปันผลคืน 3
เดือนตํอครั้ง
8.4 กลุํมโอทอปผ๎ าบาติก เริ่ม ดาเนินการปี พ.ศ. 2545 มีสมาชิกจ านวน 22 รายโดย
ได๎รับ งบประมาณสนับสนุนจากองค๑การบริหารสํวนตาบลนาเหนือในการเป็นทุนเริ่ ม ต๎นเป็นเงิน
50,000 บาทและจากสานักงานจังหวัดกระบี่ จานวน 5,000 บาท โดยดาเนินกิจกรรมผลิตผ๎ าบาติก
เชํน ผ๎าชิ้น เสื้อเชิ๊ต เสื้อยืดส าเร็จรูป พัด กรอบรูปผ๎าบาติก ผ๎าเช็ดหน๎า ผ๎าคลุมผม โดยมีตลาดจาก
นักทํองเที่ยว โรงแรม โรงงาน บุคคลทั่วไปจากตลาดในอาเภอและตํางจั งหวัด ทาให๎สมาชิกมีรายได๎
วันละ 380 บาทตํอคน
8.5 กลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิตบ๎านควนสบาย หมูํ 7 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544
สมาชิกกํอตั้ง 42 ราย เงินสัจจะ 14,000 บาท ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2548 มีสมาชิก 120 คน เงินสัจจะ
จานวน 265,000 บาท โดยสํงเงินสัจจะทุกวันที่ 6 ของเดือน
8.6 กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรควนสบาย หมูํ 7 จัดตั้งครั้งแรก ปี พ.ศ. 2542 มีสมาชิก
ครั้งแรก 28 คน ทุนเรือนหุ๎น 1,350 คน กิจกรรมแปรรูปผลผลิตจากกล๎วย ข๎าวเกรียบ ปาทํองโก๐
มะละกอแก๎ว โรตีกรอบ ปัจจุบันย๎ายที่ท าการมาอยูํที่หมูํที่ 3 บ๎านบางโทง โดยวัดใหมํบางโทงให๎การ
อุปถัมป์ ที่ดินเพื่อสร๎างอาคารร๎านค๎า ที่ท าการกลุํม งบประมาณสร๎างอาคารจากงบกระตุ๎นเศรษฐกิจ
ตาบลละ 1 ล๎านบาท เมื่อย๎ายที่ท าการการกลุํมมาอยูํที่ใหมํท าให๎มีสามาชิกให๎ความสนใจเข๎ารํวม
ทั้งหมด 5 หมูํบ๎านโดยกลุํม ได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนจากสานักงานเกษตรอาเภออําวลึกและ
องค๑การบริหารสํวนตาบลนาเหนือ
5. วัตถุประสงค์ของเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงเครือขํายคุณคําของกลุํมองค๑กรตํางๆในตาบล
นาเหนือในด๎านการท าระบบบัญชี การเงิน และธุรกรรมอื่นๆ
6. แนวทางการดาเนินการของเครือข่าย
1. ทีมวิจัยทาการรวบรวมข๎อมูลเบื้องต๎นของกลุํม และองค๑กรที่มีอยูในตาบลนาเหนือโดยขอ
ข๎อมูลจากองค๑การบริหารสํวนตาบลนาเหนือเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมของกลุํม ตํางๆในพื้นที่และ
ไปพบกลุํมเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเบื้องต๎น
2. ทีมวิจัยทาการประสานงานกับองค๑การบริหารสํวนตาบลนาเหนือให๎ติดตํอประสานงานกับ
กลุํมตํางๆในพื้นที่ตาบลนาเหนือมารํวมในการรับฟังในการชี้แจงความเป็นมาของการวิจัยและการ
สร๎างเครือขํายคุณคําของกลุํม/สหกรณ๑ในพื้นที่
3. สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขํายโดยมีการเริ่มจากการจัดการทาระบบบัญชี(เครดิตยูเนี่ยน)
เนื่องจากเครดิตยูเนี่ยนมีเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมดูแลในพื้นที่สามารถให๎คาแนะนาได๎อยํางตํอเนื่องจนถึง
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ระบบบัญชีขั้นสูงและกลุํมก็สามารถประสานงานชํวยเหลือกันได๎จ ากระบบการบัญชีแบบมาตรฐาน
เดียวกันจะเป็นจุดเริ่มต๎นในการเชื่อมโยงเครือขํายระหวํางกลุํมในการแลกเปลี่ยนความรู๎ด๎านการ
บัญชีหลังจากนั้นก็สามารถเชื่อมโยงเครือขํายด๎านอื่นๆตํอไปในอนาคตโดยการประสานงานและ
สนับสนุนจากองการบริหารสํวนตาบลนาเหนือ
4. ติดตามสนับสนุนให๎คาแนะนาเพิ่มเติมในการทาระบบบัญชีขั้นสูงและการบริหารจัดการ
กลุํมรวมถึงการเชื่อมโยงเครือขํายคุณคําตํอไป โดยการสํงเสริม แนะนาจากเจ๎าหน๎าที่พัฒนาสหกรณ๑
ของเครดิตยูเนี่ยน องค๑การบริหารสํวนตาบลนาเหนือ สานักงานเกษตรและสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภออําวลึก
5. จัดทาการวางแผนกลยุทธ๑ของกลุํม/องค๑กรเครือขํายตาบลนาเหนือให๎ชัดเจนเพื่อเป็น
แนวทางในการเชื่อมโยงเครือขํายคุณคํากับกลุํมองค๑กรอื่นๆ
6. ทาการหนุนเสริมการเชื่อมโยงเครือขํายคุณคํากับกลุํมองค๑กรอื่นๆในระดับอาเภอ จังหวัด
และประเทศตํอไปโดยการสนับสนุนของหนํวยงานในพื้นที่
7. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. บริบทของทีมวิจัย
1.1 ความเป็นทีมวิจัยที่อยูํในองค๑กรเดียวกันทาให๎แนวคิดในการท างานวิจัยไปในทิศทาง
เดียวกัน
1.2 ประสบการณ๑ของของทีมวิจัยที่มีความชานาญในการท างานสํงเสริมพัฒนาสหกรณ๑
กลุํมเครดิตยูเนี่ยนมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะระบบการบัญชีเครดิตยูเนี่ยนและการบริหารจัดการ
กลุํม
1.3 ความเข๎าใจในกรอบแนวคิดของการเชื่อมโยงเครือขํายคุณคําของสหกรณ๑กลุํมองค๑กร
ประชาชนในพื้นที่จากบริบทของชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเนี่ยนแหํงประเทศไทย จากัดที่มีเครือขําย
คุณคําของขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในระดับชาติ
1.4 การสารวจข๎อมูลพื้นฐานของสหกรณ๑ กลุํมองค๑กรประชาชนในพื้นที่
1.5 การบริหารจัดการในกิจกรรมการจัดเวทีแบบมีสํวนรํวมสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑
งบประมาณ คําใช๎จํายและการประสานของเจ๎าหน๎าที่พัฒนาสหกรณ๑เครดิ ตยูเนี่ยนในพื้นที่
2. บริบทของกลุ่มองค์กรในพื้นที่
2.1 ผู๎นากลุํมองค๑กรประชาชนมีภาวะความเป็นผู๎นาที่มีความต๎ องการให๎กลุํมมีความเข๎มแข็ง
และเจริญเติบโตอยํางยั่งยืนตํอไป
2.2 หนํวยงานในพื้นที่เชํนองค๑การบริหารสํวนตาบลนาเหนือ สานักงานพัฒนาชุม ชนและ
สานักงานเกษตรอาเภออําวลึกให๎การสนับสนุนอยํางจริงจังและตํอเนื่องในด๎านการเชื่อมโยง
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เครือขํายคุณคํา
2.3 ระบบการท าบัญชีที่ของกลุํม ตํางๆเริ่มเป็นไปในแนวเดียวกันหลังจากนั้นการหนุน
เสริมของทีมวิจัยในด๎านการบริหารจัดการกลุํม และการเชื่อมโยงเครือขํายคุณคํา
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ชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนปาล์ม
น้ามันกระบี่ จากัด

ท
ลานเ หมู่ 5
กองทุนหมู่บ้าน
น
ช
อ
ุม
ื
ช
น
จ
ิ
ห
ก
าเ
วิสาห ันตาบลน
กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
้าม
น
ม
์
ล
ปา
บ้านบางเจริญ หมู่ 5

กองทุนหมู่บ้าน
บ้านบางทอง หมู่ 6

ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน
ตาบลนาเหนือ(ศอช.ต.)
บ้านควนสบาย หมู่ 7

กองทุนหมู่บ้าน

กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
บ้านบางไทร หมู่ 4

กลุ่มผ้าบาติก

เครือข่ายกลุ่ม/
องค์กรตาบล
นาเหนือ

กลุ่มออมทรัพย์-สัจจะ
บ้านบางโทง หมู่ 3

กองทุนหมู่บ้าน
กองทุนหมู่บ้าน

กลุ่มร้านค้าชุมชน

กลุ่มOTOPผ้าบาติก

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
บ้านปากลาว หมู่ 1

กองทุนหมู่บ้าน

กลุ่มเกษตรกร
ทาสวนนาเหนือ
หมู่ 2

ปุ๋ย

น้าดื่ม

เครือข่ายขบวนการกลุ่ม/องค์กรตาบลนาเหนือ อาเภออ่าวลึก

กองทุนหมู่บ้าน
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2.5 เครือข่ายชุ มชนเข้มแข็ง ตาบลเขาคราม (กลุ่มสตรีอาสาพัฒ นาบ้านทุ่ง)
1. ประวัติตาบลเขาคราม
ตาบลเขาครามตั้งขึ้นเนื่องจาก กานันคนแรก เป็นคน "บ๎านเขาคราม " (เขาไม๎แก๎ว) เลยใช๎
ชื่อบ๎านเขาคราม เป็นชื่อตาบลเขาคราม กานันคนแรกชื่อ กานันเซ็ง ถ๎านับถึงปัจจุบัน ตาบลเขาครามมี
กานันมาแล๎ว 8 คน คือ กานันเซ็ง กานันปอด กานันลัดฮู๎ กานันทํานขุนศรี กานันคุํน กุลบุตร กานันเทํา
ภูมิภมร กานันประเสริฐ ภูมิภมร และปัจจุบัน กานันก๎าหรีม หลักแหลํง เมื่อกํอนตาบลเขาครามมี 7
หมูํบ๎านคือ หมูํ 1 บ๎านทุํง (หัวหมุน) หมูํ 2 บ๎านหนองจิก หมูํ 3 บ๎านไหนหนั ง หมูํ 4 บ๎านเขาคราม หมูํ
5 บ๎านเขาขาว หมูํ 6 บ๎านเหนอ และหมูํ 7 บ๎านทะคลอง (เขาค๎อม) สํวนผู๎ใหญํบ๎านภายในตาบลเขา
ครามเกําแกํที่ผู๎เลําพอจ าได๎ก็มี หมูํ 4 ผู๎ใหญํสิว หมูํ 5 ผู๎ใหญํสองเมือง หมูํ 6 ผู๎ใหญํชุ๎น และหมูํ 7 ผู๎ใหญํ
เด็น สาหรับ หมูํ 3 บ๎านไหนหนัง ที่มีแนวเขตติดกับทะเล เป็นบ๎านที่เกําแกํที่สุดประมาณ 500 กวําปี
มาแล๎ว โดยมีแขกมาลายูเป็นผู๎ ตั้งบ๎านชื่อวํา " สูไหกาหนัง " ซึ่งแปลวํา " เจริญรุํงเรือง " มี " โต๏ะศรี ตุง
กา " เป็นผู๎นาหมูํบ๎าน เมื่อโต๏ะศรีตุงกาเสียชีวิต "โต๏ะหมื่นรายา " เป็นผู๎ปกครองแทนโดยขึ้ นกับ " เมือง
ศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) " โดยบ๎านสูไหกาหนังท าการค๎าขายกับ ชาวจีนโดยชาวจีนจะนาเรือสินค๎า
มาจอดถึงกลางบ๎าน ตามคลองหลังโรงเรียนบ๎านไหนหนังในปัจจุบัน ซึ่งชาวสูไหกาหนัง เรียกวํา "
ทําเรือหูหนาน " ซึ่งปัจจุบันที่ หมูํ 3 บ๎านไหนหนัง มีสุสานคนจีนมากมายและมีญาติชาวจีนมาสักการะ
ทุกปี หลังจากนั้น ชาวจีนก็เริ่มมาตั้งถิ่นฐานที่ หมูํ 2 บ๎านหนองจิก และขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน
คนพุทธก็มีวัดหนองจิก เป็นที่ท าบุญ เรียนหนังสือของคนตาบลเขาคราม สาหรับ คนอิสลามในตาบล
เขาคราม ถ๎ามีคนเสียชีวิต จะต๎องนาศพไปฝังที่บ๎ าน สูไหกาหนัง หรือเพี้ยนมาถึงปัจจุบัน คือ " บ๎าน
ไหนหนัง " เพราะที่นี่มีสุสานกว๎างใหญํม าก และมีถึง 3 แหํง โดยผู๎ป กครองบ๎านคนแรกคือ โต๏ะศรีตุง
กา เมื่อสิ้นชิวตได๎ท าพิธีท างศาสนาอิสลาม และฝังไว๎ที่สุสานใหญํ ยังมีหลุมจนถึงปัจจุบัน สํวนโต๏ะศรี
รายา ฝั งไว๎ที่ สุสานนาตก สํวนแหํงที่ 3 คือ สุสานเล็ก คนเรียกขานวํา เปรวนุ๎ย หรือสุสานนุ๎ย ซึ่ง
แปลวําเล็ก ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 3 บ๎านไหนหนัง คนแรกคือผู๎ใหญํยาดี ทาศรี ตํอมามีผู๎ ใหญํมูสา วันศุกร๑
ผู๎ใหญํเบี้ยว ผู๎ใหญํหยา และกลับมาผู๎ ใหญํเบี้ยวอีกครั้งหนึ่ง ผู๎ใหญํด๎าโหด ลายดุลย๑ ผู๎ใหญํอู๎หมาก ปาน
ขวัญ (ยังมีชีวิตอยูํ) ผู๎ ใหญํหยีหมาด หลักแหลํง และปัจจุบันผู๎ใหญํก๎าหรีม หลักแหลํง ซึ่งเป็นกานันคน
ปัจจุบันของตาบลเขาคราม การตั้งบ๎านไหนหนัง (สูไหกาหนัง) ในเขตตาบลเขาคราม ซึ่งเป็นบ๎านแรก
ของตาบลเขาคราม ประมาณ พ.ศ. 2000 ซึ่งตั้งหลังจากเมืองศรีวิชัย นครศรีธรรมราช ประมาณ 500 ปี
เพราะวําเมืองศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) มีเจ๎าเมืองปกครองประมาณ 1000 ปี มาแล๎ว เมื่อกํอนบ๎าน
ไหนหนัง (สูไหกาหนัง) มีการติดตํอกันได๎ 2 ทาง คือทางทะเล และทางบก โดยเดินด๎วยเท๎ากํอนเข๎า
เขตบ๎านไหนหนัง มีศาลเจ๎าที่คนเดินทางเข๎ามาต๎องเซํนไหว๎ทุกครั้ง มิฉะนั้นมีอันเป็นไป คือ ศาลโต๏ะ
พํอตา สํวนที่ หมูํ 6 บ๎านเขาค๎อม ในปัจจุบัน มีโต๏ะเขาค๎อม มีชาวบ๎านตั้งหลัก (ตั้งศาล) เซํนไหว๎
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เมื่อกํอนคนในตาบลเขาคราม ถ๎าจะเรียนหนังสือต๎องไปเรียนที่ หมูํ 2 บ๎านหนองจิกเพราะมีโรงธรรมที่
วัดหนองจิก กํอนจะมีโรงเรียนบ๎านทุํง โรงเรียนบ๎านไหนหนัง โรงเรียนทุํงต๎นปีก และ โรงเรียนเขา
คราม ในเวลาตํอมา
1. สภาพทั่วไป ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุํม สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ เหมาะสาหรับทาการเกษตรและ
เหมืองหินตัด พื้นที่ชายทะเลเหมาะสาหรับ การขนสํงสินค๎าทางทะเล มีถนนสายหลักผํ ายตาบล
เหมาะสาหรับการจัดตั้งศูนย๑กลางทางเศรษฐกิจ โดยมีเนื้อที่ป ระมาณ 31,255 ไรํ สภาพพื้นที่มีความ
หลากหลาย คือมีป่าพรุ ป่าชายเลน ทะเล ภูเขา แหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญ ได๎แกํ ป่าพรุทําปอมคลอง
สองน้า หนองยาว เขาทะลุ หาดอําวมะขาม ถ้าลอด วังน้าเขียว ถ้าสูง คลองกาโรส เป็นต๎น มี
ประชากร ทั้งหมด 8,757 คน ( 1,600 ครอบครัว) แบํงเป็นชาย 4,352 คน หญิง 4,375 คน นับถือ
ศาสนาอิสลาม ร๎อยละ 70 ที่เ หลือนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด 5 แหํง สานักสงค๑ 1 แหํง ศาลเจ๎า 1
แหํง มัส ยิด 6 แหํง โรงเรียนประถมศึกษา 5 แหํง และโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหํง และมีอาณาเขต
ติดตํอกับ






ทิศเหนือ
จดองค๑การบริหารสํวนตาบลคลองหิน อาเภออําวลึก
ทิศตะวันออก จดองค๑การบริหารสํวนตาบลทับปริก
ทิศใต๎
จดองค๑การบริหารสํวนตาบลทับปริก บ๎านเขาทอง
ทิศตะวันตก จดทะเลอันดามัน
แบํงเขตปกครองออกเป็น 6 หมูํบ๎าน คือ

หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่
หมูํที่

1
2
3
4
5
6

บ๎านทุํง นายสราวุธ มุ คุระเป็นผู๎ใหญํบ๎าน
บ๎านหนองจิก นิคม อยูํเจริญ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน
บ๎านไหนหนัง กานันก๎าหรีม หลักแหลํง
นายมณี สํงแสงแก๎ว ผู๎ใหญํบ๎าน
นายเดชา ภูมิภมร ผู๎ใหญํบ๎าน
นายห๎าหรีด มาสรักษา ผู๎ใหญํบ๎าน

 สภาพเศรษฐกิจ อาชีพของประชากร ท าสวนปาล๑ม น้ามัน สวนยางพารา สวนผลไม๎ ประมง
ชายฝั่ ง และรับจ๎างทั่ว ไป
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3. ความเป็นมาของเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ตาบลเขาคราม
เริ่มจากที่ในแตํละหมูํบ๎านจะจัดตั้งกลุํมออมทรัพย๑เพื่อการผลิตของแตํละหมูํ และมีกลุํม
อาชีพตํางๆ ได๎แกํ กลุํมเกษตรกรทาสวน กลุํมอาสาสมัครพิทักษ๑สิ่งแวดล๎อม กลุํมผู๎สูงอายุ กลุํม
แมํบ๎านเกษตรกร กลุํมสหกรณ๑ไทยอาสาป้องกันชาติ กองทุนเพื่อความมั่นคง กลุํมอาสาสมัครพิทักษ๑
ป่าชายเลนและประมงชายฝั่ ง เป็นต๎น ซึ่งได๎แตํละกลุํมดาเนินกิจกรรมอยูํกํอนตามที่หนํวยงานผู๎
จัดตั้งมอบหมาย (ชาวบ๎านเรียกถูกจับปั้นขึ้นมา) ซึ่งการท างานมีลักษณะตํางคนตํางคิดตํางท า มี
ความสาเร็จบ๎าง ที่ล๎มเหลวก็ม าก ในขณะนั้นได๎มีแนวคิดอยูํ 2 แนวคือ คนรุํนใหมํของชุมชนที่มี
ความตื่นตัวเรื่องการเรียนรู๎ เป็นกลุํมที่ผํ านการศึกษาสมัยใหมํ อีกสํวนคือ เจ๎าหน๎าที่ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร จังหวัดกระบี่ ที่พบวําเกษตรกรในตาบลเขาครามที่กู๎เงิน ธกส.
จานวน 120 ล๎านบาท แตํเป็นหนี้ที่ไมํสามารถเรียกเก็บได๎สูงถึง 99 ล๎านบาท และ ธกส. ได๎สารวจ
พื้นที่ๆเหมาะสมและมีความพร๎อม เพื่อหากระบวนการใหมํที่จะพัฒนาชุม ชน ซึ่งได๎ตาบลเขาคราม
เป็นพื้นที่นารํอง โดยรํวมกับมูลนิธิหมูํบ๎านเข๎าไปเป็นพี่เลี่ยงในการสนับสนุนให๎มีแผนของชุมชน
เพื่อให๎ชุม ชนได๎มีโอกาสพัฒนาทางด๎านอาชีพและสามารถสร๎างงานสร๎างรายได๎แกํคนในชุมชน ที่
จะชํวยแก๎ปั ญหาของชุม ชนได๎ ตํอมาเมื่อมีการปกครองสํวนท๎องถิ่น (อบต.) ขึ้น ทางองค๑การบริหาร
สํวนตาบลเขาครามได๎มีการรวบรวมแนวคิดของกลุํม/องค๑กรชุม ชนในตาบลเขาครามโดยรํวมกับ
ธกส. ได๎รํวมกับวิเคราะห๑ชุม ชนเพื่อจัดท าแผนของชุม ชนที่จะให๎ชุม ชนรู๎สึกถึงการสร๎างสานึกตํอ
ชุมชน สร๎างคุณคําและภูมิปัญญาของท๎องถิ่น ตลอดจนเกิดการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน
เพื่อให๎ชุม ชนเข๎ม แข็งสามารถพึ่งตนเองได๎อยํางยั่งยืน เมื่อ ธกส. ได๎รํวมกับองค๑กรชุม ชน ได๎สารวจ
สภาพพื้นที่ของตาบลเขาครามแล๎ว จึงกาหนดเป็นแผนของชุมชน โดยมีกระบวนการจัดท าแผนของ
ชุมชน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประสานคนประสานแกน คือให๎คนมีความรู๎สึกถึงการแก๎ปัญหาของชุมชน
ที่จะชํวยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน ให๎ชุม ชนสามารถพึ่งตนเองได๎
ขั้นตอนที่ 2 การจัดเวทีทาความเข๎าใจในวงกว๎างมากขึ้น (การกระตุกวิธีคิด)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการเตรียมเก็บข๎อมูล
ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติการเก็บข๎อมู ลซึ่งในการเก็บ ข๎อมูลครั้งแรกได๎ข๎อมูลที่ตรงกับ
ข๎อเท็จจริงประมาณ ร๎อยละ 60 เนื่องจากชาวบ๎านเบื่อหนํายที่ต๎องตอบ เพราะมีการเก็บทุกปี และ
เข๎าใจวําจะเป็นฐานข๎อมูลเพื่อเก็บภาษีเข๎า อบต. และข๎อมูลที่เก็บไปแล๎วก็ไมํท าให๎มีการเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตและครอบครัว
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการสรุปข๎อมูลเพื่อ วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ ข๎อมูลที่ได๎รับของชุม ชน
ขั้นตอนที่ 6 การสรุปข๎อมูลเพื่อวิเคราะห๑ศักยภาพของชุม ชน
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ขั้นตอนที่ 7 ท าการยกรํางแผนแมํบทจากความจริงของชุมชน
ขั้นตอนที่ 8 การเรียนรู๎แผนชุม ชนนาเสนอแผนงาน โครงการกิจกรรม วิเคราะห๑สรุปเป็น
แผนแมํบทชุม ชนและเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นเพื่อนามาประยุกต๑ใช๎กับ ชุมชน
ขั้นตอนที่ 9 การแปลงแผนสูํการปฏิบัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนสาคัญของแผน โดยการบริหาร
จัดการเรื่องเงินทุนของชุม ชนเป็นอันดับแรก อันนาไปสูํการจัดตั้งกลุํมออมทรัพย๑ 6 หมูํบ๎าน และมี
กลุํมออมทรัพย๑ระดับตาบลที่ทาหน๎าที่จัดการระหวํางกลุํมออมทรัพย๑แตํละหมูํบ๎าน
ซึ่งตํอมา
กลายเป็นธนาคารชุม ชนตาบลเขาคราม
เมื่อชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนแล๎ว ก็เริ่มบริหารจัดการด๎านการใช๎ท รัพยากร ศักยภาพของคน
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ซึ่งนาไปสูํการจัดตั้งกลุํม การพัฒนากลุํม ขึ้นมาหลากหลาย ตามลาดับความสาคัญ
และจากต๎นทุนที่มีอยูํจริงของชุม ชน
4. การดาเนินงานของเครือข่ายปัจจุบัน
การดาเนินงานของเครือขํายตาบลเขาครามในปัจจุบันนั้น มีองค๑การบริหารสํวนตาบลเขา
ครามเป็นแมํขําย ที่ให๎การสนับสนุนในเรื่องการจัดการองค๑กร ด๎านงบประมาณบางสํวน การให๎
คาปรึกษาแกํ กลุํมตํางๆในแตํละเครือขําย เป็นต๎น ซึ่งแบํงออกเป็น 5 เครือขํายยํอย คือ
1. เครือขํายที่เกี่ยวกับ ระบบการผลิต ได๎แบํงออกเป็น 6 กลุํม ยํอย คือ ศูนย๑จาหนํายผลิตภัณฑ๑
(ร๎านค๎าชุมชน) ที่จาหนํายผลิตภัณฑ๑จ ากกลุํม ตํางๆของตาบลเขาครามและสินค๎าที่จาเป็นตํอสมาชิก
ในชุม ชน กลุํม ตัดเย็บเสื้อผ๎า กลุํมจักสาน และกลุํมเกษตรกร ได๎แกํกลุํมเลี้ยงแพะ กลุํมท าสวน
สมุนไพร ลุํมเกษตรกรทานาท าไรํ
2. เครือขํายที่เกี่ยวกับระบบจัดการผลิต ได๎แกํ โรงงานแปรรูปยางพารา กลุํมที่ทาการประมง
และแปรรูปเป็นน้าปลา วิสาหกิจลานเทปาล๑มน้ามัน
3. เครือขํายเกี่ยวกับระบบของใช๎ ซึ่งมีกลุํมที่ทาการผลิตน้ายาล๎างจาน โรงงานปุ๋ย โรงงาน
อาหาร เป็นต๎น
4. เครือขํายเกี่ยวกับระบบเงินทุน ประกอบด๎วยกลุํมออมทรัพย๑ระดับหมูํบ๎าน จานวน 6
หมูํบ๎าน กลุํมออมทรัพย๑ระดับตาบล(ธนาคารชุม ชน) และระบบสวัสดิการของชุม ชน
5. เครือขํายเกี่ยวกับ ระบบอาหาร ประกอบด๎ว ยโรงงานน้าดื่ม /น้าแข็ง โรงงานท าขนม กลุํม
ปลูกพืชผั ก และกลุํมผลิ ตเครื่องแกง เป็นต๎น
3. วัต ถุประสงค์/เป้าหมายของเครือข่าย เพื่อแก๎ปั ญหาของชุม ชน โดยการเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถของชุมชน ที่จะทาให๎ชุม ชนมีความเข๎มแข็ง สามารถพึ่งตนเอง ตลอดจนเกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ได๎อยํางยั่งยืนและเป็นระบบ
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4. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของเครือข่ายตาบลเขาคราม
1. สถานที่ตั้งของชุม ชน ที่อยูํในสภาพแวดล๎อมที่สมบรูณ๑ อุดมไปด๎วยทรัพยากรป่าไม๎ ทะเล
ดินมีสภาพดี การแลกเปลี่ยน/เชื่อมความสัม พันธ๑ระหวํางเกลอเขา-เกลอเล
2. สายสัมพันธ๑เชิงเครือญาติและความหลากหลายของวัฒนธรรม (จีน -พุทธ-มุสลิม) จาก
การเป็นชุมชนเกําแก สืบเชื้อสายมาจากตระกูลใหญํไมํกี่ตระกูล ทาให๎มีความสมานฉันท๑ ไมํมีความ
ขัดแย๎งในด๎านเชื้อชาติ ศาสนา
3. แกนนาของชุมชน โดยเฉพาะในระดับองค๑การบริหารสํวนตาบลที่สามารถท าให๎
แผนงานงบประมาณของ อบต. เชื่อมโยงเข๎ากับแผนของชุม ชนได๎อยํ างสอดคล๎องกับความต๎องการ
ของชุม ชน
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เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ตาบลเขาคราม
สวนสมุ นไพร

กลุ่มจักสาน

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มเลี้ยงแพะ

การประมงขนาดเล็ก

โรงงานทาขนม
การปลูกพืชผัก

กลุ่มเกษตรกรทานาทาไร่

ระบบการผลิต

โรงงานแปรรูปยางพารา
โรงงานน้าปลา

โรงงานน้าดื่ม -น้าแข็ ง

ระบบอาหาร

การผลิตเครื่องแกง

อบต.เขาคราม
ระบบจัดการผลิต

ระบบของใช้

ลานตากปาล์ม

ปาล์มน้ามัน

ระบบทุน
ระบบสวัสดิการชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์ระดับหมู่บ้าน

กลุ่มออมทรัพย์ระดับตาบลเขาคราม (ธนาคารชุมชน)

น้ายาล้างจาน

โรงอาหาร

โรงงานปุ๋ย
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1. ความเป็นมาของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทุ่ง
เกิดจากการรวมกลุํมกันเองของกลุํม แมํบ๎าน หมูํที่1 ตาบลเขาครามโดยได๎จัดตั้งกลุํม ออม
ทรัพย๑ขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2542 หลักจากนั้นกลุํม ได๎มีแนวคิดจะท าผลิตภัณ ฑ๑อยํางหนึ่ง
เพื่อจาหนํายเป็นการสร๎างรายได๎ให๎แกํกลุํม มีการผลิตขนมจ าหนําย แตํไมํป ระสบความส าเร็จ เมื่อ
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2543 ทางกลุํมจึงได๎ประชุมกัน และเชิญเจ๎าหน๎าที่พัฒนาชุ ม ชนเป็นพี่เ ลี้ยง ได๎
แนวความคิด ที่จะผลิตเครื่องแกงออกวางจาหนํายโดยให๎ส มาชิกลงหุ๎นๆละ 100 บาท รวมเป็นเงิน
1,500 บาท เมื่อผลิตได๎ระยะหนึ่งเงินทุนหมุนเวียนไมํเพียงพอ จึงได๎ระดมทุนจากสมาชิกเพิ่ม คนละ
1,500 บาท รวมเป็นเงิ น 22,500 บาท และได๎เ สนอโครงการขออุป กรณ๑ ตํา งๆเพื่ อที่จ ะใช๎ผ ลิ ต
เครื่องแกงไปยังองค๑การบริหารสํวนจังหวัดกระบี่ และหนํวยงานตํางๆ ได๎ให๎การสนับสนุน ดังนี้
- องค๑การบริหารสํวนจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2543 และ ปี 2545 เป็นเงิน 89,986 บาท
- องค๑การบริหารสํวนตาบลเขาคราม ปีงบประมาณ 2543 เป็นเงิน 35,000 บาท
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2544 เป็นเงิน 155,700 บาท
- องค๑การบริหารสํวนจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2548 ส าหรับ สร๎างอาคารที่ท าการกลุํม
เป็นเงิน 800,000 บาท
- สหกรณ๑กองทุนสวนยางเขาขาว จากัด เพื่อใช๎เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงิน 40,000 บาท
- กองทุนหมูํบ๎าน เพื่อให๎สาหรับสมาชิกกู๎ยืม เป็นเงิน 25,000 บาท
2. ลักษณะการดาเนินงาน
การจัดองค๑กร สมาชิกภายในกลุํม ได๎ท าการคัดเลือกกรรมการบริหารกลุํม จ านวน 4 คน
ประกอบด๎วย
1. ประธานกลุํม ทาหน๎าที่ในการบริหารจัดการงานของกลุํม ฯ
2. รองประธานกลุํม
ทาหน๎าที่ประสานงานกับฝ่ายตํางๆ
3. เลขานุการกลุํม
ทาหน๎าที่ทาบัญชีและจัดซื้อวัตถุดิบ
4. เหรัญญิก
ทาหน๎าที่เก็บเงินและจัดซื้อวัตถุดิบ
การปันผล
จะทาการปันผลกาไรปีละ 1 ครั้ง หลังจากหักเงินทุนและคําใช๎จํายตํางๆ ที่
เกิดจากการดาเนินงานสํวนที่เหลือจึงเป็นกาไร โดยคิดจากจานวนวันที่สมาชิกมาทางาน
3. ลักษณะการผลิต
การจัดหาวัตถุดิบ เริ่มแรกกลุํม ได๎จัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากชาวบ๎านภายในหมูํบ๎านและ
หมูํบ๎านใกล๎เคียง ตํอมากลุํมได๎มีการขยายการตลาดมากขึ้น ทาให๎วัตถุดิบ ในชุมชนไมํเพียงพอ อีกทั้ ง
ความไมํแนํนอนของวัตถุดิบภายในชุม ชน จึงต๎องสั่งวัตถุดิบบางสํวนเพิ่มจากตํางจังหวัด เชํน ขมิ้น
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จะต๎อ งสั่ งมาจาก ต าบลถ้ าทองหลาง จั งหวัด พัง งา ตะไคร๎ สั่ งจาก จั งหวัด ระนอง พริ ก/หอม/
กระเทียม/พริกไทย สั่งจากพํอค๎าตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลักษณะการผลิ ต ทางกลุํมจะแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบของแตํล ะคน โดยแบํงเวรกันทา
ตั้งแตํการเตรียมสํวนผสมตํางๆที่ใช๎ในการผลิ ต เชํน การหั่นตะไคร๎ ปอกหอม กระเทียม ขมิ้น เป็น
ต๎น เมื่อนาสํวนผสมตํางๆมารวมตามสูตรแล๎ว ก็นาเข๎าเครื่องบดให๎ละเอียด ในการผลิตเครื่องแกงจะ
ทาการผลิตทุกวัน เมื่อได๎เครื่องแกงที่บดละเอียดแล๎วจะนามาบรรจุถุงๆละ 5 บาท และ10 บาท
สภาพปัจจุบัน ปัจจุบันกลุํมสตรีฯ มีจานวนสมาชิกจานวน 13 คน มียอดขาย 1,000-1,600 กิโลกรัม
กิโลกรัม ละ 90 - 100 บาท หลังจากได๎ดาเนินการผลิ ตเครื่องแกงมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ก็ได๎รับ
ผลตอบแทนเป็นอยํางดี
การตลาด
ในระยะแรกๆกลุํม ได๎เ จาะตลาดภายในหมูํบ๎านโดยนาเครื่องแกงไปฝาก
ขายตามร๎านค๎า เมื่อสินค๎าเป็นที่รู๎จักและลูกค๎าติดใจได๎ขยายตลาดกว๎างขึ้น จากการขายปลีกอยําง
เดียว ก็มีการขายสํงด๎วย และไปสํงยังหมูํบ๎านใกล๎เคียง ตํางอาเภอและตํางจังหวัด โดยจะมียอดสั่งซื้อ
ทางโทรศัพท๑ ซึ่งทางกลุํมจะบริการสํงให๎ หรือเวลามีงานพิธีตํางๆ ทางกลุํมจะรับสั่งทาให๎ด๎วย
การจัดสํง
กลุํมได๎แบํงหน๎าที่จัดสํง โดยการแบํงเวรรับ ผิ ดชอบ เพื่อให๎ทุกคนได๎รู๎จัก
ลูกค๎ามากขึ้น โดยดาเนินการจัดสํง 3 ครั้งตํอสัปดาห๑ หรือตามที่ลูกค๎าสั่ง
4. แนวทางในการดาเนินงานที่ทางทีมวิจัยกาหนดกรอบ
1. การเพิ่มกิจกรรมออมทรัพย์ของกลุ่มขึ้นมาใหม่ จากที่มีปัญหา เรื่องสมาชิกลาออกมาก
คงเหลือ 13 คน เพราะการออมทรัพย๑จะชํว ยให๎เกิดความมั่นคงของสมาชิก และกลุํมผลิตเครื่องแกง
สามารถหยิบ ยืมเป็นเงินทุนหมุนเวียนได๎ จากที่มีปัญหา เรื่องสมาชิกลาออกมาก คงเหลือ 13 คน
หรือบรรเทาความเดือดร๎อนของสมาชิกได๎ โดยตั้งเป็นเงินสัจจะตํอกัน ในการรับสมาชิกสามารถรับ
สมาชิกเพิ่มจากสมาชิกของกลุํมฯผลิ ตเครื่องแกงได๎
วัตถุประสงค๑
1. เพื่อใช๎เงินพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ มี 5 ประการ
- มีความซื่อสัตย๑ตํอกัน
- มีความเห็นอกเห็นใจ
- มีความเสียสละเพื่อสํวนรวม
- มีความไว๎วางใจกัน
- มีความรับผิดชอบรํวมกัน
2. เพื่อปลูกฝังประชาธิป ไตย สร๎างความสามัคคีและพัฒนาความเป็นผู๎ นา
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3. สํงเสริมสมาชิกทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพรู๎จักการออม การวางแผนการจํายเงินของตนเอง
และการกู๎เงิน ของสมาชิกกลุํมอยํางประหยัดและมีประโยชน๑
4.สํงเสริมให๎สมาชิกรวมพลังกันในการพัฒนาอาชีพและแสวงหาปัจจัยการผลิตทั้งด๎าน
วิชาการและวัตถุเพื่อดาเนินการพัฒนาอาชีพขั้นก๎าวหน๎าและเชิงธุรกิจ
5.เสริมสร๎างสวัสดิการครอบครัวสมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนสงเคราะห๑หรือการกุศล
อื่น ๆ โดยไมํมุํงหวังกาไร หรือไมํเกี่ยวข๎องกับการเมือง
สิทธิของสมาชิก
1. สมาชิกสามัญ -วิสามัญ มีสิทธิกู๎ยืมเงิน รับเงินปันผลจากกลุํม
2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ได๎แกํข๎าราชการที่สังกัดปฏิบัติงานอยูํในพื้นที่หรือข๎าราชการบ านาญ
ตําง ๆ ที่มีความเข๎าใจในการดาเนินงานของกลุํม
การรับเงินกู๎
1. ใครทาสัญญากํอนได๎รับกํอนตามลาดับ
2. ใครมากํอนเมื่อมีเงินผู๎ท าสัญญากํอนไมํมารับได๎กํอน
3. ในแตํละเดือนจะเปิดให๎กู๎ได๎ในวันที่ 10 ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 15.00 น.
4. ในการกู๎ นัดท าสัญญา คิดคําธรรมเนียมคนละ 20 บาท
การถอนเงิน
1. ต๎องไมํมีหนี้สินกับกลุํมกู๎หรือค้าประกันผู๎อื่นอยูํ
2. ต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 1 เดือน
3. ต๎องมารับในวันทางานกลุํม
4. เมื่อถอนเงินแล๎ว งดสวัสดิการตําง ๆ
การรับสมัครเข๎าเป็นสมาชิก
1. สมัครกับคณะกรรมการด๎วยตนเอง พร๎อมเสียคําสมัครแรกเข๎าคนละ 20 บาท
2. คําสมัคร คําธรรมเนียมแรกเข๎าเป็นสมาชิก จะไมํจํายคืนไมํวํากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การสํงเงินสัจจะสะสม
1. สํงเงินสัจจะสะสมให๎ตรงเวลา
2. สํงเงินสัจจะสํงในวันที่ 1-5 ของทุกเดือนในเวลา 10.00 น.
3. ถ๎าขาดสํง ถือวําขาดไปเลยในเดือนนั้น
การกู๎เงินและคุณสมบัติของผู๎ กู๎
1. ต๎องเป็นสมาชิกไมํน๎อยกวํา 1 ปี
2. สมาชิกกู๎สามัญ - มีเงินในกลุํมไมํน๎อยกวํา 3,000 บาท กู๎ได๎ 5,000 บาท
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- มีเงินในกลุํม ไมํน๎อยกวํา 1,000 บาท กู๎ได๎ 3,000 บาท
3. กู๎ฉุกเฉิน กู๎ได๎ครั้งละ 1,000 บาท ให๎สํงภายใน 1 เดือน ไมํคิดดอกเบี้ย
4. ถ๎าสํงตามกาหนดกู๎ปีละกี่ครั้งก็ได๎
การชาระเงินตอบแทนและเงินกู๎
1. ชาระต๎นพร๎อมเงินตอบแทน ทุกเดือน
2. ถ๎าขาดชาระ 2 เดือน กรรมการออกใบเตือนหนี้
3. คําเตือน คําติดตํอ
การพิจารณาเงินกู๎
1. ดูประวัติการสํงเงินสัจจะของสมาชิก
2. ดูประวัติการสํงเงินกู๎ครั้งกํอนดีหรือไมํ
3. คนค้าประกันมั่นคงหรือไมํ ทั้ง 2 คน
4. หลักฐานการกู๎ถูกต๎องหรือไมํ
5. ลายเซ็นของผู๎กู๎ถูกต๎องหรือไมํ
6. ลายเซ็นของเจ๎าหน๎าที่ถูกต๎องหรือไมํ
7. คณะกรรมการพิจารณาเงินกู๎พิจารณาให๎รอบคอบ
อัตราคําเงินตอบแทน
1. เงินฝากของสมาชิกคิดจากจานวนหุ๎น
2. เงินกู๎สามัญของสมาชิก คิดร๎อยละไมํเกิน 20 สตางค๑/เดือน
2. การเสริมเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการชี้ให๎เห็นถึงความสาคัญของ
กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ๑ การควบคุมคุณภาพ
3. การเสริมแนวคิดเรื่องการตลาด โดยการเชื่อมโยงการตลาดเข๎ากับศูนย๑สาธิตการตลาด
หมูํ 1 บ๎านกอตง อาเภอเขาพนม เพื่อชํวยให๎สินค๎ามีการกระจายไปสูํผู๎บริโภคมากขึ้น เพราะศูนย๑
สาธิตการตลาด บ๎านกอตง และของตาบลเขาดิน ยังไมํมีผลิตภัณฑ๑เครื่องแกงสาเร็จ รูปจาหนําย และ
อนาคตทางกลุํมอาจจะมีการเชื่อมโยงระหวํางปัจจัยการผลิตได๎
5. กลยุทธ์ในการนาไปสู่ความส าเร็จ ของกลุํม ประกอบด๎วย 3 ประการ คือ
1. การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ใหมํ สด และสะอาด โดยจาไมํสั่งซื้อวัตถุดิบมาเก็บไว๎ใน
ปริมาณมากจนเกินไป และสร๎างความเป็นกันเองกับ ลูกค๎าประกอบกับมีหนํว ยงานของทางราชการ
เข๎ามาชํว ยเหลือให๎การสนับสนุน

150

2. การเสียสละเวลาของสมาชิกภายในกลุํม โดยจะมีการแบํงเวรกันท างาน ซึ่งสมาชิกทุกคน
ภายในกลุํมจะสามารถทางานทดแทนกันได๎ทั้งหมดในทุกกระบวนการ ตั้งแตํการผลิ ต การบรรจุ
ภัณฑ๑ จนถึงการจัดสํงให๎ลูกค๎า
3. ความสามัคคีของกลุํม สมาชิกของกลุํมประกอบด๎วยมุสลิมและพุทธ ที่สามารถทางาน
และอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุข ไมํมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติตัวและความแตกตํางระหวํางศาสนา
4. ทางกลุํม ได๎มีกฎกติกาในการปฏิบัติงานรํวมกัน ดังนี้
1. ต๎องมีความสามัคคีในกลุํม
2. กํอนทางานทุกครั้งต๎องมีการประชุมปรึกษากันในการทางาน
3. ต๎องเชื่อฟังซึ่งกันและกันไมํโอ๎อวด
4. ต๎องอยูํในสายงานของตัวเองที่รับผิดชอบ
5. ต๎องเสียสละเวลาได๎ ถ๎าติดธุระจ าเป็นจริง ๆ ต๎องมีผู๎ รับผิดชอบ
6. เมื่อเข๎าเป็นสมาชิกแล๎วทุนคนต๎องพร๎อมเพรียงกัน
7. ต๎องเรียบร๎อยทั้งกาย วาจา ใจ โอบอ๎อมอารีซึ่งกันและกัน
8. ต๎องไมํมีปัญหา ไมํเอาเรื่องในกลุํมไปนินทานอกกลุํม
9. ต๎องตรงตํอเวลาเมื่อมีกิจกรรมของกลุํม
10. ต๎องปกป้อ งรักษากลุํม ไปตลอด
11. ต๎องมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวันที่ 10 ของเดือน เวลา 13.00 น.
12. ใครไมํรํวมกิจกรรมไมํมีเงินปันผล
6. แนวโน้มในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ปัจจุบันผลิตภัณฑ๑เครื่องแกงประสบความส าเร็จและมียอดขายปริมาณเพิ่มขึ้น ทางกลุํม
สตรีจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิ ตในเรื่องของการหาเครื่องทุนแรงเข๎ามาใช๎และ
ปรับปรุงการบรรจุหีบหํอรวมทางกลุํมยังมีแนวคิดที่จะขยายกิจการของกลุํมโดยการผลิตสินใหมํ ๆ
คือน้าพริกตะไคร๎ น้าพริกเห็ดนางฟ้า น้าพริกกุ๎งสด เป็นต๎น

151

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่ง
คณะกรรมการบริหารกลุ่มเครื่องแกงสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่ง
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบ

นางกานต๑สิรี แซํเตียว
ประธาน

นางสุดี สัญจร

นางข๎อหลีย๏ ะ ถวายเชื้อ
รองประธาน

นางไรหนับ ขุนเนียม

นางลาภู เพชรกุ ล
เลขานุการ

นางขอดีเย๏าะ ขาวขา
เหรัญญิก

ฝ่ายเงินกู๎

ฝ่ายประชาสัมพันธ๑

นางปาริชาติ ขาวดา

นางสาวนัยนา มูนหมั น

ที่ปรึกษากลุํม
นายสมศั กดิ์
กิตติธรกุล
กานั นประเสริฐ ภูมิภมร
นายพงศ๑พันธ๑ ภูมิภมร
นายนิวัฒน๑
ภูมิภมร
นายนั นท๑
สนั่นบุตร
นายสมพงษ๑ ขุนเทียน
นายดลหรํอมหมาน ขาวขา
นายวุฒิศักดิ์
มุคุระ
นายเชษฐา
มุคุระ

นางสาวกัลยา บุตรกริ ม

เครือขํายกลุํมเครื่องแกงสตรีอาสาพัฒนาบ๎านทุํง
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ร้านค้าปลีก จ.พังงา

ศูนย์สาธิตการตลาด
บ้านกอตง ต.เขาดิน

ร้านค้า จ.สุราษฎร์ธานี

ร้านค้าใน จ.กระบี่

การตลาด

สวัสดิการต่างๆ

สมาชิก
ทุนดาเนินงาน

เงินกู้ยืม

กลุ่มเครื่องแกงสตรี อาสาพัฒนาบ้าน
ทุ่ง
ต.เขาคราม

กลุม่ สัจจะออมทรัพย์
เงินให้สมาชิกกู้

เงินบริจาค
ปัจจัยการผลิต
ป้ายสติก๊ เกอร์
สั่งใน จ. กระบี่

ขมิ้น ต.ถ้าทองหลาง
จ.พังงา
ตะไคร้
จ.ระนอง

พริก, หอม, กระเทียม, พริกไทย
ตลาดหัวอิฐ จ.นครศรีธรรมราช
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2.6 กรณีศึกษา : กลุ่มสัจจะออมทรัพย์และน้าดื่มเขาใหญ่ อ าเภออ่าวลึก
1. ความเป็นมาของกลุ่ม
ตาบลเขาใหญํ เป็นตาบลที่ตั้งอยูํในเขตการปกครองของอาเภออําวลึก ประกอบด๎วย 5
หมูํบ๎าน คือ
หมูํ 1 บ๎านเขาลํอม
พื้นที่ 8,860 ไรํ
ประชากร
661 คน
หมูํ 2 บ๎านทุํงคาดีกัน พื้นที่ 1,670 ไรํ
ประชากร
507 คน
หมูํ 3 บ๎านในยวนไทย พื้นที่ 1,070 ไรํ
ประชากร
939 คน
หมูํ 4 บ๎านทุํงสูง
พื้นที่ 11,490 ไรํ
ประชากร
1,075 คน
หมูํ 5 บ๎านหินดาน
พื้นที่ 9,400 ไรํ
ประชากร
941 คน
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตํอตาบลนาเหนือ อาเภออําวลึก
ทิศใต๎ ติดตํอตาบลอําวลึกใต๎ อาเภออําวลึก
ทิศตะวันออก ติดตํอตาบลคีรีว ง อาเภอปลายพระยา
ทิศตะวันตก ติดตํอจังหวัดพังงา
ประชากรประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ปาล๑มน้ามัน และรับจ๎างทั่วไป
กลุํมสัจจะออมทรัพย๑ และน้าดื่ม ตาบลเขาใหญํ กํอตั้งเมื่อ ปี 2536 โดยกานันสมปอง บรรพยุทธ
และนายสงบ ส าแดงพันธ๑ ซึ่งเป็นผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 1 ในขณะนั้น ได๎มีแนวคิดในการจัดตั้งกลุํมออม
ทรัพย๑เพื่อการผลิตขึ้น และได๎มีการไปศึกษาดูงาน การดาเนินงานกลุํม ของครูชบ ที่จังหวัดสงขลา
และในภาคอื่นๆ เชํนโรงสีข๎าวที่จังหวัดบุรีรัมย๑ เมื่อมีการจัดตั้งแล๎ว ได๎อาศัยศาลาวัดเขาลํอมเป็นที่ทา
การ สมาชิกแรกเริ่ม 43 คน ประธานคนแรกชื่อนายปรีชา มีนายสงบ เป็นเหรัญญิก โดยนัดสะสมกัน
ทุกวันขึ้น 15 ค่าของเดือน รับสมาชิกใน 2 หมูํบ๎าน คือ หมูํ 1 และหมูํ 2 และที่ทาการในปัจจุบันได๎
ใช๎ศาลาหมูํบ๎าน เป็นที่ท าการของกลุํมฯ ซึ่งกลุํมฯ เปิดท าการทุกวันที่ 3 ของเดือน ปัจจุบันมีสมาชิก
500 คน มีสินทรัพย๑ ประมาณ 4 ล๎านกวําบาท สํวนใหญํเป็นเงินให๎สมาชิกกู๎ และกลุํมได๎นาเงินไป
ลงทุนในการสร๎างโรงงานน้าดื่มและประปาชุมชน
2. การดาเนินงานของกลุ่ม
2.1 กิจกรรมสัจจะออมทรัพย๑ มูลคําหุ๎นละ 10 บาท โดยซื้อครั้งละไมํต่ากวํา 10 หุ๎น ( 100
บาท) แตํต๎องไมํเกิน 50 หุ๎น ( 500 บาท)
2.2 กิจกรรมสินเชื่อ
การกูเ๎ งิน สมาชิกที่มีระยะเวลาเป็นสมาชิกตั้งแตํ 1 ปี ขึ้นไปจึงจะสามารถกู๎เงินจากกลุํม ได๎
หลักในการพิจารณาเงินกู๎
- วัตถุป ระสงค๑ในการกู๎
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- เพื่อการเกษตร / ซื้อปุ๋ย
- ประวัติการกู๎ / ยอดเงินสัจจะ (หุ๎น)
- ความสามารถในการชาระคืน
การค้าประกัน
- ใช๎เงินหุ๎นค้าประกัน (กู๎ได๎ 2 เทํา)
- ใช๎หลักทรัพย๑ค้าประกัน (กู๎ได๎ 20% ของหลักทรัพย๑แตํไมํเกิน 200,000 บาท)
การชาระคืน
- ชาระคืนเงินต๎นเป็นรายเดือนพร๎อมคําบารุง (ดอกเบี้ ย)
คําบารุง (ดอกเบี้ย)
- อัตราคําบ ารุง ร๎อยละ 1.50 ตํอ เดือน
การปันผล
- ปันผลร๎อยละ 7 (ปี 2548)
2.3 การจัดสวัสดิการ
- สวัสดิการทุนการศึกษา ให๎กับโรงเรียน 3,000 บาท
- คําคลอดบุตร 1,000 บาท/คน
- รักษาพยาบาล 1,000 บาท/ปี
- ฌาปนกิจ คานวณจากอายุการเป็นสมาชิกของกลุํม คูณด๎วย 500 บาท (เป็น
คําใช๎จํายของกลุํม)
2.4 การบริหารงานของกลุํม โครงสร๎างการบริหารงานของกลุํม ประกอบด๎วย ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก นอกนั้นเป็นกรรมการ
สมาชิก
กลุม
่ ฯ
คณะกรรมก
ารกลุม
่
กรรมการเงิน
ฝาก
จ้านวน 2 คน

กรรมการเงินกู้
จ้านวน 2 คน

กรรมการ
สวัสดิการ
จ้านวน 1 คน

กรรมการ
ประชาสัมพันธ์
จ้านวน 1 คน
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แบํงออกเป็น 4 ฝ่าย คือ กรรมการเงินฝาก จานวน 2 คน กรรมการเงินกู๎ จานวน 2 คน กรรมการ
สวัสดิการ จานวน 1 คน และกรรมการประชาสัมพันธ๑ จานวน 1 คน
การปฏิบัติงานของกรรมการ
 ด๎านการพิจารณาเงินกู๎
- ประธานเงินกู๎เป็นผู๎ พิจารณา
- พิจารณาเดือนละครั้ง ทุกวันที่ 3 ของเดือน ตอนเช๎า และให๎สมาชิกมารับเงินกู๎ ในตอน
บําย
- มีการตรวจสอบประวัติ (วัตถุประสงค๑ , ความสามารถในการชาระคืน , ยอดเงินสัจจะ)
 ด๎านสมาชิก
- เปิดรับสมาชิกปีละ 1 ครั้ง วันที่ 3 มกราคม ของทุกปี
- ไมํอยากเพิ่มสมาชิก เนื่องจากการจัดการยังไมํดีพอ
 ด๎านบัญชี
- มีสมุดทะเบียน
- สมุดประจาตัวสมาชิก
- บัญชี รับ -จํายเงินสด
- คณะกรรมการมีสมุดบัญชีคุมเงินสดคนละ 3 เลํม
- ไมํมีการจัดทางบดุล
- มีการตั้งบัญชีรายรับ(รายได๎) หัก บัญชีจําย(คําใช๎จําย) ที่เหลือนาไปปันผลให๎สมาชิก
 ด๎านการประชาสัมพันธ๑
- แจกเอกสาร, แจ๎งสมาชิกให๎มาประชุม
- มีการแบํงโซน/เขต/หมูํ กันรับผิดชอบ
2.5 ปัญหาและอุปสรรค
- สมาชิกไมํสนใจ ไมํให๎ความรํวมมือ ขาดการมีสํวนรํวมในการสํงเงินสัจจะและเข๎า
รํวมประชุม
- กรรมการท างานมายาวนาน ทาให๎เหนื่อย/หมดกาลังใจ
- การดาเนินงาน กรรมการเรียนรู๎กันเอง แก๎ปั ญหากันเอง ไมํมีหนํวยงานที่รับผิดชอบ
เพราะกลุํม ตั้งขึ้นมาจากความต๎องการของชุมชน ไมํได๎เกิดจากหนํวยงานใดไปจัดตั้ง
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- การบริหารงาน ยังไมํมีพนักงานประจา กรรมการต๎องทาเองทั้งหมด ระบบบัญชียังไมํ
รัดกุม ระเบียบตํางๆยังไมํชัดเจน
- หนี้คั่งค๎าง / สมาชิกค๎างนาน เมื่อสมาชิกค๎างนาน ท าให๎เกิดความกลัว จึงไมํมาชาระหนี้
กับกลุํม และกรรมการขาดการติดตามหนี้อยํางตํอเนื่อง ท าให๎มีหนี้คั่งค๎างสูง ซึ่งกระทบตํอความ
เชื่อถือของสมาชิกที่ ดีของกลุํม
2.6 กิจกรรมโรงงานน้าดื่ม
ที่มาของทุนได๎รับงบประมาณสนับสนุนในครั้งแรกจ านวน 800,000 บาท จากองค๑การ
บริหารสํวนตาบลเขาใหญํ เพื่อใช๎สาหรับสร๎างโรงงาน และเครื่องจักร และให๎สมาชิกถือหุ๎นใน ราคา
หุ๎นละ 10 บาท แตํต๎องไมํต่ากวํา 50 หุ๎น มีสมาชิกถือหุ๎นจ านวน 40 คน
การตลาด ทางกลุํมฯจะแบํงเวรกันไปสํงน้าให๎ลูกค๎า ในท๎องที่อาเภออําวลึก และอาเภอทับ
ปุด จังหวัดพังงา โดยมีรายได๎ จากการจาหนํายน้าดื่ม เดือนละ 30,000 – 40,000 บาท หลังจากหัก
คําใช๎จํายในการดาเนินงาน สํวนที่เหลือจะปันผลให๎กับสมาชิกที่ถือ หุ๎นในอัตรา ร๎อยละ 12 (ปี
2548)
ปัญหาและอุปสรรค ของโรงงานน้าดื่ม
- เรื่องของการจัดสํง ในปัจจุบันใช๎รถปิกอัพ ในการสํงน้าดื่ม ท าให๎สํงของได๎น๎อย และ
ราคาน้ามันที่สูงขึ้น ท าให๎ต๎นทุนในการบริห ารจัดการเพิ่ม ขึ้น แตํราคาน้าดื่ม ไมํสามารถเพิ่ม ได๎ เพราะ
จะกระทบกับลูกค๎า และความสามารถในการแขํงขัน
- ทุนดาเนินงาน ทางกลุํมขาดเงินทุนในการดาเนินงานที่จะลงทุนในการทาน้าดื่มระบบขวด
แก๎วใส ซึ่งจะสามารถสํงให๎กับ โรงแรม /รีสอร๑ทได๎
2.7 กิจกรรมประปาหมูํบ๎าน
ที่มาของทุน ทางกลุํมได๎ นาเงินของกลุํมสัจจะออมทรัพย๑ฯ มาลงทุนจ านวน 90,000
บาท เพื่อทาประปาหมูํบ๎าน มี พื้นที่การให๎บริการ หมูํ 1 และ หมูํ 2 โดยมี รายได๎จ ากคําบริการหนํวย
ละ 6 บาท
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของกลุ่ม
กลุํมมีเป้าหมายที่จะสร๎างเงินทุนหมุนเวียนของชุม ชนให๎เพีย งพอกับความต๎องการของ
สมาชิกในชุมชน
และให๎ชาวบ๎านได๎มีโอกาสนาเงินมาออมไว๎กับกลุํม
ได๎กู๎เงินไปใช๎ตาม
วัตถุประสงค๑ ที่จะบรรเทาความเดือดร๎อน และสร๎างรายได๎จากการประกอบอาชีพ โดยจะใช๎การ
จัดการที่เป็นระบบในการขยายโอกาสทาธุรกิจเพื่อตํอยอดจากเงินทุนของชุมชน
4. แนวทางในการดาเนินการของกลุ่มที่ทีมวิจัยได้กาหนดกรอบ
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ทางทีมวิจัยได๎เข๎าไปเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับ การดาเนินงาน เพื่อแก๎ปัญหาหนี้คั่งค๎างของกลุํมเป็น
เรื่องแรก เนื่องจากกลุํมมีการดาเนินงานและมีหนี้คั่งค๎างสูงมาก และทางทีมวิจัยเล็งเห็นถึงความ
ตั้งใจทางานของกรรมการที่มีความเสียสละตํอสํวนรวม และเห็นวําการแก๎ปั ญหาเรื่องหนี้คั่งค๎างเป็น
ปัญหาที่มีความสาคัญอันดับแรก เพราะถ๎าหากมีสร๎างความชัดเจนในการแก๎ปัญหาให๎กับกลุํมได๎ จะ
ชํวยสร๎างความเชื่อถือให๎กับสมาชิกได๎
โดยทีมวิจัยได๎กาหนดวิธีการวางแผนรํวมกับคณะกรรมการ ดังนี้
1. เก็บ ข๎อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของกลุํม/ปัญหาอุปสรรคตํางๆ/ลักษณะของชุม ชน เพื่อ
นามาวางแผนในการแก๎ปัญหาให๎กับกลุํม
2. ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางในการแก๎ปั ญหาเรื่องหนี้คั่งค๎าง โดยให๎กลุํม รวบรวมเอกสาร
เกี่ยวกับการกู๎เงินของสมาชิก/หลักฐานการค้าประกัน/ยอดหนี้ค๎างชาระและดอกเบี้ยของสมาชิกแตํ
ละราย/เงินสะสมคําหุ๎น เป็นต๎น
3. เรียกประชุม ใหญํวิสามัญ เพื่อขออนุมัติแนวทางในการติดตามหนี้คั่งค๎างของกลุํม โดย
กาหนดแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 ให๎คณะกรรมการรับผิ ดชอบในการติดตามเงินกู๎ โดยสํงหนังสือเตือนไปยังสมาชิก
จานวน 2 ครั้ง เพื่อให๎สมาชิกมี การชาระหนี้พร๎อมดอกเบี้ยตํอกลุํม
3.2 ถ๎าหากสมาชิกรายใด ยังไมํมาติดตํอกับกลุํม ให๎กลุํมดาเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายตํอไป
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ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหนี้คั่งค้างของทีมวิจัย

ขั้นที่ 1
ชี้ให๎เห็นถึงข๎อดี/ข๎อเสียของ
การบริหารเงินและเก็บรวม
ข๎อมูลหนี้คั่งค๎างตั้งแตํ 1-10 ปี

ขั้นที่ 2
นาข๎อมูลที่ได๎รับมา
วางแผนรํวมกับ
คณะกรรมการ

ขั้นที่ 3
ประชุมใหญํชี้แจงข๎อมู ล/
ขออนุมัติในการ
ดาเนินการทางกฎหมาย

ขั้นที่ 3
ให๎คณะกรรมการทาหนังสื อทวงถามเป็น
ลายลั กษณ๑ อักษร แบบมีระยะเวลา จานวน
2 ครั้ง

ขั้นที่ 4
มีหนังสือทวงถามจากสานั กงาน
ทนายความ
ทีมวิจัยติดตาม
ผลการ
ดาเนินงาน

ขั้นที่ 5
ดาเนินการฟ้องร๎องในกรณีที่
สมาชิกยังไมํ มาติดตํอ

ขั้นที่ 6
บังคับคดี

5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. คณะกรรมการมีความตั้งใจในการท างาน และเสียสละตํอสํวนรวม แตํไมํได๎มีการ
แก๎ปัญหาของกลุํมที่หมักหมมมานาน ท าให๎สมาชิกขาดความเชื่อมั่นตํอระบบสหกรณ๑
2. สมาชิกขาดความรํวมมือตํอกลุํม และไมํเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของตัวเองทั้งเรื่องของ
การสํงเงินสัจจะและการชาระคืนเงินกู๎
3. คณะกรรมการขาดการวางแผนงานในเชิงรุก คือแผนการรับสมาชิกเพิ่ม ที่เปิดรับ ปีละ 1
ครั้ง ทาให๎ไมํมีความเจริญเติบ โตของกลุํม เพราะเกรงวําจะบริหารงานยากขึ้น
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กรณีศึกษา : กลุ่มสัจจะออมทรัพย์และน้
และน้าดื่ม ตาบลเขาใหญ่

อบต. เขาใหญ่

กลุ่มออมทรัพย์ฯ

ธุรกรรมทางการเงิน

โรงงานน้าดื่ม

ธุรกรรมทางการเงิน
กลุ่มออมทรัพย์
สวัสดิการ

สวัสดิการ

ร้านค้า อ.อ่าวลึก
หมู่ที่ 1
ประปาหมู่บ้าน

หมู่ที่ 2

ร้านค้า อ.ทับปุด
จ.พังงา
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บทที่ 5
บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน
5.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์บทบาทของเครือข่ายกับการแก้ปัญหาความยากจน
แนวความคิด ของระบบสหกรณ์ที่จ ะช่ว ยให้ส ภาพทางเศรษฐกิ จ และสัง คมของชุ ม ชน
สามารถท าให้ป ระชาชนอยู่ ดีกินดี และมี สันติสุ ขได้ ด้ว ยการประหยั ด การช่ว ยเหลือ ตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้น กาหนดขึ้นภายใต้ป รัชญาแห่งการร่ว มมือกันของคนในสังคมเดียวกัน
ยึดถือคุณค่าแห่งความเสมอภาคของคน การพึ่งตนเองและการช่ว ยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางปฏิบัติ
แม้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพภูมิ ศ าสตร์ แต่เ ป้าหมายส าคัญก็
คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในสังคม
ประกอบด้วยหลักการสาคัญ ดังนี้
1. การเปิดรับสมาชิกทั่วไปด้วยความสมัครใจส าหรับ ทุกคนที่มีว งสัม พันธ์เ ดียวกัน ที่ เ ห็น
คุณค่าและประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมที่จะรับผิดชอบร่ว มกันในฐานะสมาชิก การควบคุม
โดยระบอบประชาธิปไตย จะต้องมีความเท่าเทียมกันในการออกเสียง (หนึ่งคนหนึ่งเสียง) ซึ่งจะมีผ ล
ต่อการดาเนินงานของสหกรณ์โดยไม่คานึงถึง จานวนหุ้นหรือปริม าณธุรกิจ ที่มีต่อสหกรณ์ การออก
เสียงอาจกระทาในรูป สัดส่วน หรือระบบตัวแทนตามหลักการประชาธิปไตย และจะต้องมี ความเป็น
กลางทางเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา และลัทธิการเมือง
2. การให้บริการแก่สมาชิก เพื่อให้เ กิดผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และทางด้านสังคมของมวลสมาชิก การจัดสรรผลประโยชน์ และบริการอื่นๆแก่ม วลสมาชิกถือเป็น
ผลประโยชน์รวมของบรรดาสมาชิก ไม่มีสมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่ม ใดได้ป ระโยชน์เ ฉพาะ ตัว เงิน
ส่วนเหลื่อมที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว อาจแบ่งปันแก่สมาชิกตามส่ว นธุรกิจ ที่ส มาชิก ได้กระท า
กับสหกรณ์ โดยอาจจัดเป็นดอกเบี้ย หรือทุนสนับสนุนใด ๆ หรือจัดเป็นสวัส ดิการต่าง ๆ ที่จ ะมี ผ ล
ต่อสมาชิกตามความต้องการของมวลสมาชิกสร้างเสถียรภาพทางการเงินจะต้องสร้างความมั่นคง
ในทางการเงิน รวมทั้งสะสมทุนสารองให้เพียงพอ สร้างระบบควบคุม ภายในให้มีป ระสิท ธิภ าพเพื่อ
ประกันความต่อเนื่องในการให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างกว้างขวาง
3. การกาหนดเป้าหมายทางสังคม โดยให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง การที่ส หกรณ์ให้ ศึกษาแก่
สมาชิก คณะกรรมการและพนักงานของสหกรณ์ ตลอดจนบริการการศึกษาแก่คนทั่ว ไปในเรื่อง
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม ประชาธิป ไตย และการพึ่งตนเอง ส่งเสริม การออมและการใช้เ งินกู้อย่าง
ชาญฉลาด ตลอดจนให้การศึกษาด้านสิท ธิและความรั บ ผิ ดชอบ (หน้าที่ ) ของสมาชิก คือ การมุ่ง
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ความสาเร็จทั้งทางเศรษฐกิจ และทางสังคมในการบริการแก่ส มาชิกตามที่ส มาชิกต้องการ ซึ่งเป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะพัฒนาคนและสังคม เสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ส มาชิกและชุม ชน
โดยรวมที่ ดาเนินงานในท้องที่นั้น และจะขยายการให้บ ริ การให้ถึงทุกคนในชุม ชนที่เ ห็นคุณ ค่ า
ประสงค์ที่จะเข้ามามี ส่ว นร่ว มดาเนิน งานและใช้บ ริการ การตัดสินใจดาเนินกิจ การของสหกรณ์
จะต้องคานึงถึงความต้องการของสังคมที่สมาชิกและสหกรณ์ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยรวม ซึ่ง
จากแนวคิดการพัฒนาของระบบสหกรณ์ จะต้องพัฒนา ในด้าน
1. การพัฒนาคน โดยให้การศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อนสมาชิกเป็นส่ว นส าคัญ
ส่วนการกิจกรรมอื่น ๆ นั้น เป็นวัตถุประสงค์รองที่ใช้เป็นสื่อให้สมาชิกได้มีกิจ กรรมมีโอกาสพบปะ
ปรึกษาหารือกันอยู่เสมอต่อเนื่องกันไปมิให้ขาดตอน ซึ่งจะช่ว ยให้กลุ่ม มั่นคงถาวรตลอดไป ซึ่งการ
พัฒนาคนจะต้องได้รับการพัฒนาทั้ง 3 ส่วน คือ จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม
1.1 การพัฒนาด้านจิตใจ เป็นแบบที่สาคัญในการริเริ่มรวมคนเข้าด้วยกัน คือการปลูกฝัง
คุณธรรม ความดีได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิ ดชอบ ความเห็นใจ ความไว้วางใจแก่
สมาชิกทุกคน ด้ว ยกระบวนการศึกษาอบรมในวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก พร้อมทั้งเพิ่มเรื่อง ความ
รัก ความเมตตาอันได้แก่ การให้แรงใจ แรงกาย แรงจานวน แรงสติปัญญา แก่กันและกัน เมื่อ
คนเข้ามาเป็นสมาชิกก็ยังให้การศึกษาอบรมเรื่องเหล่านี้อย่างต่อเนื่องผสมผสานอันจะเป็นคุณต่อการ
ดารงชี พของสมาชิก และในกระบวนการดาเนินงานทั้งการสะสมค่าหุ้น การกู้ยืม และการชาระคืน
รวมทั้งการจัดสรรกาไรสุทธิ ยังได้นาเอาหลักคุณธรรมความดีและความรัก ความเมตตามาแฝงไว้
เป็นกฎเกณฑ์ในการดาเนินงาน เช่น จะสะสมต้องสัญญาที่จะสะสมเงินอย่างสม่าเสมอ
นาเอา
พฤติกรรรมที่วัดด้วยคุณธรรมความดีและความรัก ความเมตตาเหล่านี้มาเป็นเกณฑ์ในการพิจ ารณา
จัดสรรเงินกู้ พฤติกรรมในการสะสมเงินค่าหุ้น และพฤติกรรมในการชาระเงินกู้คืนตามสัญญา การกู้
เงินสมาชิกที่มีเครดิตนั้น ถูกจัดด้วยระดับความมีคุณธรรมความดี และมีความรักความเมตตา ผู้มี
พฤติกรรมการชาระหนี้ไม่ดี จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน ผู้มีพฤติกรรมไม่ดีจะได้รับบริการเงินกู้
น้อยหรือยากขึ้นกว่าคนที่มี พฤติกรรมดี เป็นต้น
จึงจะเห็นได้ว่ากระบวนการดาเนินงานจึงเป็น
เสมือนกระบวนการหรือกลไกพัฒนาจิตใจสมาชิกให้มีคุณธรรมความดีและความรักความเมตตา
เสมอ
ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ สมาชิกที่ได้พัฒนาฝึกฝนจิตใจให้มีพฤติกรรมความดีและ ความ
รัก ความเมตตาอย่างต่อเนื่องถูกกาหนดให้มีบทบาท อานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในข้อบังคับ ซึ่งไม่
ว่าสมาชิกจะอยู่ในฐานะสมาชิกทั่ว ไปได้รับเกียรติเลือกตั้งให้เป็นกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิ จการ
หรือได้รับ การคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานสหกรณ์
ทุกสถานภาพจะต้องรับผิดชอบต่อ
บทบาท อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้เพราะหากไม่รับผิดชอบแล้วจะก่อปัญหากระทบต่อสมาชิกคนอื่น
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โดยทันที หากเกิดเช่นนั้น สมาชิกผู้นั้นจะถูกประเมินตามหลักคุณธรรมความดีและความรักความ
เมตตาที่เป็นแม่แบบ ทาให้เขาผู้ นั้นสูญเสียความน่าเชื่อถือ ความเป็นคนดีไปในทันทีในสายตาของ
สมาชิก
1.2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เน้นการแก้ปัญหาความยากจนโดยให้คนรู้จักสร้างงานอาชีพ
ซึ่งต้องอาศัย คนที่พัฒนาอย่างดีแล้วจากด้านต่างๆ โดยจะต้องพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่วนบุคคลก่อน
คือบุคคลจะต้องขยัน ประหยัด ปราศจากอบายมุข พัฒนาอาชีพเดิม สร้างอาชีพใหม่ให้ตนเองมี
รายได้หรือเงินเหลือเก็บมากขึ้น มีระบบสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินหนุนหลังทั้งเพื่อใช้บ ริการใน
ยามเดือดร้อน จาเป็น และเพื่อใช้ลงทุนประกอบอาชีพ
1.3 การพัฒนาด้านสังคม เน้นพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในสังคม ขจัดความคิดเรื่องชน
ชั้น และความแตกต่างระหว่างข้าราชการและประชาชน ร่วมกันท างานเพื่อชุมชนของตนและสังคม
ที่กว้างขึ้น สร้างองค์การของประชาชนในการพัฒนาชุม ชนและประเทศชาติด้านสังคมของบุคคล
กระบวนการดาเนินงานในสหกรณ์จะต้องเน้นความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย ในการพัฒนา
ศักยภาพการพึ่งตนเองขององค์การที่แต่ละคนเป็นสมาชิกเพื่อให้ องค์การ เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมแรง ร่วมใจในการดาเนินงานเป็นกิจกรรม สร้างสัมพันธ์ภาพระหว่าง
บุคคลอย่างหนึ่ง
2. การพัฒนาชุมชน
ชุมชนเป็นกลุ่มของครอบครัวที่ตั้งอยู่รวมกันอย่างถาวรในท้องที่ต่าง ๆ ชุมชนทุกชุม ชนเป็น
แหล่งกาเนิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และการจัดการความเป็นอยู่ร่วมกัน
ในพื้นที่เดียวกันหรือที่เรียกว่าการปกครอง คนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุม ชน สิ่งใดที่เกิดขึ้นในชุมชนย่อมกระทบต่อครอบครัวและบุคคล ในทางกลับ กันสิ่งใดที่คน
ได้กระท าอาจมีผ ลกระทบถึงครอบครัว และชุม ชนได้เช่นกัน
ฉะนั้นหากในชุมชนมีคนดีอยู่เป็น
ส่วนมาก มีครอบครัวที่มั่นคง อบอุ่น ไม่มีปัญหา ชุม ชนนั้นก็จะสงบสุขเป็นชุม ชนที่น่าอยู่ แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าในชุมชนนั้นเต็ม ไปด้วยคนที่ไม่ดีครอบครัว ระส่าระส่าย ชุม ชนจะเต็มไปด้วยปัญหา
ระบบสหกรณ์ที่ตั้งขึ้นในชุมชนเป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนาคน และมุ่งส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัว
สมาชิก การดาเนินงานของสหกรณ์จะต้องมีส่วนช่วยพัฒนาชุม ชนให้สงบสุข ในด้านต่อไปนี้
ด้านเศรษฐกิจ สหกรณ์เป็นองค์กรของชุมชน เป็นแหล่งเงินทุน ที่คนในสังคมได้ใช้ เป็น
แหล่งเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของตนและครอบครัวช่ว ยให้ ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่ว ยเศรษฐกิจ
ให้ชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียน ครอบครัว เหล่านั้นย่อมต้องสร้างงาน สร้างอาชีพ ที่จ าเป็นต้องใช้เ งิน
หมุนเวียน ใช้สินค้าและบริการที่ผลิตในท้องถิ่นหรือนาสินค้าและบริการจากนอก ท้องถิ่น (ชุม ชน)
เข้าไปอุปโภค บริโภค มีการจ้างงาน คือ ระบบสหกรณ์กระตุ้น ให้เ กิดวัฎ จักรทางธุ รกิจ (Business
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Cycle)ในชุ ม ชน ส่ว นเงิ นทุน ที่ มีอ ยู่ในมือ สมาชิ ก จะเข้า มาในระบบสหกรณ์ อั นเป็ นการนาเอา
ทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่ในชุม ชนกลับ มาให้บ ริการแก่คนในชุม ชนมากกว่าจะต้องไปคอยพึ่ง
เงินทุนจากชุมชนอื่น ๆ สินค้าและบริการที่ผ ลิตได้เ หลือใช้ ในชุม ชนจะนาไปจ าหน่าย นอกชุม ชน
โดยอาศัยระบบสหกรณ์ทาธุรกิจร่วม คือ ต่างเป็นผู้ ผ ลิต และเป็นผู้ บ ริโภคซึ่งกันและกัน ไม่ยอมให้
คนกลางซึ่งเอาเปรียบได้เข้ามาแย่งผลประโยชน์ไป ดังนี้ ก็เ ท่ากับ ว่าสหกรณ์ เ ป็นหน่ว ยส่งเสริม การ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ระบบสหกรณ์เป็นแหล่งรวมคนที่พร้อมจะเข้าร่ว มในขบวนการ
และมีสมาชิกเก่ารับรองผู้ที่จะเข้ามาใหม่ว่าเป็นคนดี พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนดาเนินการ สหกรณ์ และ
กระบวนการดาเนินงานในสหกรณ์มุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนที่อยู่รวมกับ ผู้ อื่นได้อยู่แล้ว จึงประกันได้
ว่า กระบวนการดาเนินงานจะควบคุมคนให้มีพฤติกรรมในทางที่ดี สร้างสรรค์ สังคม ให้ส งบสุขได้
สหกรณ์อาจใช้ทุนสาธารณประโยชน์ส ร้างสวัส ดิการและสาธารณสมบัติต่ าง ๆ ให้คน ในชุม ชน
ได้รับทั่วกันเป็นการสร้างสังคมสวัสดิการกันเอง โดยไม่ต้องรอจากที่อื่น
ด้านการปกครอง ระบบสหกรณ์ ส่งเสริม การท างานร่ว มกันแบบช่ว ยกันคิ ด ช่ว ยกันท า
ปัญหาชุมชนแก้ได้ เมื่อสหกรณ์เป็นตัวกลางในการจัดการให้ผู้ คนอยู่ร่ว มกันโดยสงบสุข ท าให้การ
ปกครองระดับชุมชน ไม่มีความยุ่งยากในการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาเป็ นกรรมการบริหาร
สหกรณ์นั้นเป็นการฝึกคนให้เป็นผู้นาโดยอัตโนมัติ คนจะเรียนรู้ที่จ ะเป็นผู้ นา เรียนรู้ที่จ ะเป็น ตาม
ตามบทบาทของตน เมื่อในชุมชนมีคนที่เข้าใจและยอมรับ บทบาทหน้าที่ของกันและกัน ข้อขัดแย้ง
ระหว่างคนในชุมชนก็จะน้อยลง นั่นคือ การปกครองจะไม่ประสบปัญหายุ่งยากเช่นกัน
3. การพัฒนาประเทศชาติ
ระบบสหกรณ์เป็นองค์การประชาชนที่มีในสังคม ในประเทศต่าง ๆ ย่อมต้องมีบทบาทใน
การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าร่วมกับ องค์การทั้ง หลาย คือ
3.1 การพึ่งตนเองได้ของชุม ชนและลดภาระของรัฐ สหกรณ์เป็นองค์การที่ช่วยพัฒนา
ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ และจัดสวัสดิการให้ตนเองโดยไม่ต้อง รอคอยบริการจากรัฐ
ย่อมเป็นการลดภาระที่รัฐจะต้องนาเงินภาษีมาจัดสวัสดิการแก่ชุม ชน รัฐจะได้นา เงิน ไปพัฒนา
ระดับที่ต้องลงทุนสูงขึ้น ส่วนการจัดการพัฒนาระดับย่อยปล่อยให้เป็นภาระของชุม ชนที่พึ่งตนเอง
ได้แล้ว
3.2 ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เมื่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ ชุมชน
ลดลงอันเนื่องมาจากระบบสหกรณ์ จัดการให้แล้ว สังคมโดยส่ว นรวมก็ส งบ ท าให้รัฐบาลไม่ต้อง
พะวงเรื่องความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รั ฐจึงมีเ วลาดาเนินงานพัฒนาประเทศ ในด้านที่สูง
กว่าความสามารถขององค์การประชาชนจะจัดการได้
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3.3 ด้านเศรษฐกิจ หากมีการจัดตั้งระบบสหกรณ์อย่างทั่วถึง กระแสการเงินของประเทศ
ระดับการบริโภคของประชาชนจะถูกจัดการโดยประชาชน เอง รัฐไม่ต้องนานโยบายแทรกแซงใด ๆ
มาใช้ ให้กลไกตลาดเสรีควบคุมส่วนการลงทุน ขนาดใหญ่ ให้เป็นภาระที่ธ นาคารจะดูแลให้บ ริการผู้
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ส่วนการลงทุนขนาดย่อม ให้เ ป็นภาระของสถาบันการเงินประชาชน
อย่างจัดการจะทาให้การควบคุม
เงินตรา และกระแสการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
4. ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นที่แน่ใจได้ว่าปรัชญาประชาธิป ไตย และ
กระบวนการประชาธิป ไตย จะถูกถ่ายทอดสู่ป ระชาชนตามกระบวนการดาเนินงานบริหารของ
สหกรณ์ เพราะการควบคุม โดยหลักประชาธิป ไตยเป็นหลักส าคัญในการดาเนินงานของสหกรณ์
เมื่อเป็นเช่นนี้ สหกรณ์ จ ะเป็นโรงเรี ยนประชาธิ ป ไตยในชี วิตจริงของประชาชน
และเมื่ อ
ประชาชนคุ้นเคยและศรัทธาปรัชญาและกระบวนการประชาธิปไตยแล้ว จะส่งผลให้พฤติกรรม
ทางการเมือง การปกครองของประชาชนเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่ดี
เมื่อระบบสหกรณ์สามารถช่ว ยการแก้ปัญหาความยากจน
ที่ท างทีมวิจัยกระบี่นามาเป็น
แนวทางในการดาเนินโครงการ คือ การพัฒนาคนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ พอเพียง เมื่อคนได้รับการ
พัฒนาในด้านจิตใจ โดยอาศัยคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิ ดชอบ
ที่มีต่อตนเอง ต่อครอบครัว และ ต่อชุม ชน ความเห็นใจกัน และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยการ
ใช้เงินเป็นเพียงเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อให้คนรู้จักการออม มีความเพียงพอในการดารงชีพ
ของตนเองและครอบครัวก่อน แล้วเกิดการรวมกลุ่มเพื่อนาส่วนเกินความพอเพียงของตนเอง ไป
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผ่านหลัก/วิธีการสหกรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยวิธีการให้การศึกษาอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง แก่สมาชิก คณะกรรมการ เมื่อกรรมการสมาชิกเข้าใจในหลัก/วิธีการสหกรณ์ และหน้าที่
ของตนเองแล้ว ก่อให้เกิดการพัฒนาชุม ชนของตนเอง ที่อยู่บ นพื้นฐานของการใช้ เงินทุน ทรัพยากร
ต่างๆ ของชุม ชน
เมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดการต่อยอดเพื่อท าธุรกิจ โดยการประสาน
ผลประโยชน์กับ องค์กรอื่นๆ ท าให้มีการถ่ายทอดความรู้ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีต่างๆ
ระหว่างกัน เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในแนวดิ่ง คือ ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียนด้วยกัน และ
สหกรณ์ภาคประชาชนด้วยกัน การเชื่อมโยง เครือข่ายในแนวราบ คือ ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียน
กับสหกรณ์ภาคประชาชน จากสหกรณ์ที่เข้มแข็งช่ว ยเหลือสหกรณ์ที่อ่อนแอกว่า (กระบวนการพี่
ช่วยน้อง) เมื่อองค์กรชุมชน มีการพัฒนาเจริญเติบ โตมีความความเข้ม แข็งโดยการเชื่อมโยงเป็น
เครือข่าย
ระหว่างกันเพื่อท ากิจกรรมต่างๆร่วมกันจากกระบวนการพัฒนาเป็นขั้นตอนตามลาดับ
ความเข้มแข็ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศชาติก็จะเกิดขึ้น จากการศึกษา
เครือข่ายคุณค่าของจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์ม น้ามันกระบี่ จ ากัด
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ตตาบลเขาดิน
เครือข่ายองค์กรประชาชนตาบลนาเหนือ
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เครือข่ายฟื้นฟูชุม ชนผู้ป ระสบภัย สึนามิ ด้ว ยวิธีการเครดิตยูเนี่ยน เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งตาบลเขา
คราม (กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเครื่องแกงบ้านทุ่ง) และกลุ่มออมทรัพย์และน้าดื่มเขาใหญ่ นั้น จะ
ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในแนวราบและแนวนอน
ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียนและ
สหกรณ์ภาคประชาชน (ระบบพี่ช่วยน้อง) ภายใต้กรอบ แนวคิด และการแบ่งปันผลประโยชน์
ร่วมกัน

การวิเคราะห์บทบาทของเครือข่ายกับการแก้ปญ
ั หาความยากจน
เครือข่ายจังหวัดกระบี่
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เครือข่ายชุมชน
เข้มแข็งต้าบล
เขาคราม

ชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนปาล์ม
น้้ามันกระบี่

เครือข่ายองค์กร
ประชาชน
ต้าบลนาเหนือ

กลุ่มสตรีอาสา
พัฒนาเครื่องแกง
บ้านทุ่ง

เครือข่าย
ขบวนการ
สหกรณ์กระบี่

เครือข่ายฟื้นฟู
ชุมชนผู้ประสบภัย
Tsunami ด้วย
วิธีเครดิตยูเนี่ยน

เครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ
ต้าบลเขาดิน

กรณีศึกษา :กลุ่ม
ออมทรัพย์และน้้า
ดื่มเขาใหญ่
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5.2 สรุปผลการวิเคราะห์บทบาทของเครือข่ายคุณค่ากับการแก้ไขปัญหาความยากจน
5.2.1 ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้้ามันกระบี่ จ้ากัด
1. การที่ชุม นุม สหกรณ์ช าวสวนปาล์ ม ฯ รับ ซื้อผลผลิตปาล์ม น้ามันจากสหกรณ์ส มาชิ ก
วิส าหกิจ ลานเทปาล์ม น้ามันและเกษตรกรรายย่ อยผู้ ป ลูกปาล์ม น้ ามันเป็นการสร้ างตลาดรองรั บ
ผลผลิตปาล์มน้ามันสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตน้ามัน ปาล์ม และพยุงราคาปาล์ม น้ามันให้สูงขึ้น ซึ่ง
จะมีผลทาให้เกษตรกรมีรายได้หลักที่มั่นคงและอยู่ดีกินดีจากการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน้ามัน
2. การลดต้นทุนการผลิตและด้ว ยการบริหารจัดการโดยการใช้ทรัพยากรในกระบวนการ
ผลิตของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
 ด้วยการนาน้าเสียจากกระบวนการผลิตที่เก็บไว้ในบ่อพักแล้วผ่ านกระบวนการ
บาบัดเพื่อนากลับมาใช้ในโรงงานอีกครั้ง
 ดาเนินการก่อสร้างโรงงานไบโอแก๊สเพื่อนาน้าเสียจากกระบวนการผลิตมาผลิต
เป็นไบโอแก๊ส (Bio-gas) ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับ ชุมนุมสหกรณ์ฯและเกษตรกรได้อีกทาง
 ส่วนของเม็ดในปาล์ม หลังจากกะเทาะกะลาออกแล้ว สามารถนาไปจาหน่ายให้กับ
บริษัทรับเบอร์ออยส์ จากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นรายได้ของชุมนุมฯอีกทาง
 เส้นใยและกะลา ส่วนหนึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับหม้อนึ่งทะลายปาล์มสดและ
สาหรับปั่นกระแสไฟฟ้าในโรงงาน อีกส่วนจาหน่ายเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ต
 ทะลายปาล์ม ที่เหลือจากกระบวนการผลิต ใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับหม้อนึ่งทะลาย
ปาล์มสด และส าหรับ ปั่นกระแสไฟฟ้าในโรงงาน จ าหน่ายให้บ ริ ษัท เอกรัฐ จ ากัด ส าหรับ ใช้เ ป็น
เชื้อเพลิง และจาหน่ายให้กับกลุ่มแม่บ้านสหกรณ์สมาชิก เช่นกลุ่มแม่บ้านสหกรณ์นิคม ปลายพระยา
เพื่อใช้สาหรับเพาะเห็ดฟางในสวนปาล์ม เป็นต้น เมื่อเพาะเห็ดฟางเสร็จแล้ว ทะลายปาล์ม ยังสามารถ
ใช้เป็นปุ๋ยของปาล์มอีกต่อหนึ่งช่ว ยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการ ซื้อปุ๋ยลง เป็นผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
 การสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล มีกาลังการผลิต 10,000 ลิตรต่อวันเพื่อแปรรูป
น้ามันปาล์ม ดิบ เป็น น้ามันไบโอดีเ ซล อันจะช่ว ยเพิ่ม มูลค่ าผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันราคา
ผลผลิตตกต่า และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ ทั้งยังช่ว ยลด
มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงดีเซล ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. โครงการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์ม น้ามันพันธุ์ดี โครงการจาหน่ายสินค้า
อุป โภค-บริ โภค โครงการไฟเบอร์ และโครงการพัฒนาเครื่องระเบิดเยื่อไม้จ ากต้นปาล์ม น้ามั น
ร่ว มกับ สกว. และ ภาคเอกชน ผลการดาเนินโครงการจะมีผ ลกลับ คืน สู่ส หกรณ์ส มาชิ กท าให้
สหกรณ์สมาชิกเกิดความมั่งคั่ง
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4. เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์สมาชิกและสนับสนุนการดาเนินงานในระบบ
สหกรณ์ ให้มีความมั่นคงอย่างถาวรและเป็นที่พึ่ง ของสหกรณ์สมาชิกและเกษตรกรรายย่อย
5.2.2 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้าบลเขาดิน
1. การเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกลุ่ม อื่นๆที่ตั้งในในตาบลเขาดิน
โดยการประสานงานสนับ สนุนขององค์การบริหารส่ว นตาบลเขาดิน และพัฒนาชุม ชนอาเภอเขา
พนมทาให้ให้เกิดการประสานเชื่อมโยงกลุ่ม ต่างๆ เข้าด้ว ยกัน ที่จ ะช่ว ยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ร่ว มกัน พัฒนาระบบเศรษฐกิ จ ชุม ชน ภายใต้การปฏิบัติแ ละระเบียบเดียวกัน โดยเป้าหมายของ
เครือข่ายที่จ ะพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ของชุม ชน คือในชุม ชนสามารถพึ่งพาตนเอง ในการจัดการ
ระบบการผลิต การตลาด ระบบเงินทุน และการใช้ทรัพยากรของชุม ชนร่ว มกัน เช่นการรับ ซื้อปาล์ม
น้ามัน ผลลิตที่รับซื้อจะนาไปจาหน่ายให้กับ โรงงานปาล์ม น้ามันไทยทาโร่ และโรงงานบริษัท จีรัส
ปาล์ม จ ากัด เพราะใกล้กับ ลานเท ท าให้ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมาก ปัจ จุบันสามารถรับ ซื้อผลผลิต
ปาล์มจากสมาชิก ประมาณ 30-40 ตันต่อวัน ทาให้สมาชิกมีรายได้แน่นอน
2. แหล่งเงินทุนของเครือข่าย สามารถปล่อยให้กลุ่ ม สมาชิกที่มีทุนไม่เ พียงพอแก่การให้
สมาชิกกู้ หรือจัดสวัสดิการในกลุ่มของตนเองนาไปบริหารจัดการให้ส มาชิกกลุ่ม ในหมู่บ้านกู้ตาม
ความจาเป็น ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ลดความเดือดร้อนของสมาชิกได้ หรือในกรณีศูนย์ส าธิต
การตลาดก็ สามารถมาขอกู้เ งินไปเป็นทุนหมุนเวียน เพื่อ ขยายกิจ การในการจัดหาสินค้า อุป โภค
บริโภค จาหน่ายให้กับสมาชิกในราคาถูก และมีเ งินเฉลี่ย คืนตามสัดส่ว นการท าธุรกิจ ตอนปลายปี
ทาให้สมาชิก มีโอกาสลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้
3. การมีค ณะกรรมบริ หารเครือข่ ายกลุ่ม ซึ่ งเลือกมาจากผู้ นากลุ่ม สมาชิก เป็ นการสร้า ง
โอกาสทางการเรียนรู้ของผู้นาเครือข่าย ทาให้มีความสามารถในการบริหารอย่างมีป ระสิท ธิภ าพ และ
สร้างมูลค่าเพิ่มต่อสมาชิกกลุ่มของเครือข่ายได้ และมีผลถึงสมาชิกในกลุ่มด้วย
4. การที่กลุ่มสมาชิกเครือข่า ยสามารถบริการแก่ส มาชิกในกลุ่ม อย่างทั่ว ถึงและเพียงพอทั้ง
ในด้านสินเชื่อ และสวัสดิการต่อสมาชิก และชุมชนทาให้ เป็นการยกระดับ คุณ ภาพชีวิตของสมาชิก
ให้ดีขึ้น
5. เป็ นการสร้างแหล่งเรีย นรู้และศึกษาดู งานให้ แก่กลุ่ม เครือข่ ายอื่นๆนาไปพั ฒนากลุ่ ม
เครือข่ายตนเอง และเชื่อมโยงเครือข่ายกันต่อไปในอนาคต ท าให้มีเ ครือข่ายกว้างยิ่งขึ้นในระดับ
อาเภอและจังหวัด
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5.2.3 เครือข่ายองค์กรประชาชนต้าบลนาเหนือ
1.การเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มอื่นๆในตาบลนาเหนือ
โดยการ
ประสานงานสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเหนือ ให้เกิดการประสานเชื่อมโยงกลุ่ม
ต่างๆ เข้าด้วยกันโดยเริ่มจากการอบรมความรู้ด้านการทาบัญชีเบื้ องต้นโดยทีมวิจัยที่มีป ระสบการณ์
เพื่อที่จะให้ระบบการท าบัญชีเป็นระบบเดียวกันซึ่งจะง่ายต่อสมาชิกเครือข่ายกลุ่มที่จะเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อกลุ่ม ใดกลุ่ม หนึ่งมีปัญหา
เป็นการสร้างระบบ
ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดความไว้ใจกันในเครือข่ายรวมถึงสมาชิกในแต่ละกลุ่มด้วย
เครือข่ายก็จะเข้มแข็ง ชุม ชนเข้ม แข็ง ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ ทาให้สมาชิกและคน
ในชุม ชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. เมื่อเครือข่ายเชื่อใจกันโดยเริ่มจากการเชื่อมโยงระบบบัญชีที่ตรวจสอบได้โป่รงใสเป็นผล
ให้เกิดความร่วมมือด้านอื่นตามมาคือเครือข่ายทางการเงินและธุรกิจ ชุม ชนเช่นกลุ่ม ออมทรัพย์ที่มี
เงินเหลือก็ให้กลุ่มอื่นๆกู้ยืมซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายมีกลุ่ม ออมทรัพย์ กลุ่ม โอทอป กลุ่ม ร้านค้า
เศรษฐกิจชุมชนที่จาหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคและผลิตภัณ ฑ์ของกลุ่ม แม่บ้านในราคาถูกในชุม ชน
กลุ่มน้าดื่มและโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนลานเทปาล์ม น้ามันที่รับ ซื้อปาล์ม จากสมาชิกทั้งตาบลต้อง
ใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง ผลการดาเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม ที่เ ข้ม แข็งดังกล่าวท าให้ส มาชิกและ
คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
5.2.4 เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งต้าบลเขาคราม (กลุ่มเครื่องแกงสตรีอาสาพั ฒนาบ้านทุ่ง)
1. การเชื่อมโยงของเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งของตาบลเขาคราม เริ่ม จากการเตรียมเก็บ ข้อมูล
เพื่อนามาวิเคราะห์ชุมชน แล้วจึงกาหนดเป็นแผนแม่บทของชุม ชน นาแผนแม่บทมาสู่แผนปฏิบัติ
2. ผู้ นาของชุม ชน มีวิสั ยทั ศ น์ และความเสียสละ จึง สามารถผลั กดัน ให้ ชุม ชนมีค วาม
เข้มแข็งได้
3. ระบบการผลิต ระบบการตลาด และระบบทุน ของชุมชน จะต้องมีความสอดคล้องกัน คือ
การที่กลุ่มเครื่องแกงสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่ง ทาการผลิตสินค้ามาหลายชนิด เช่นขนม แต่ไม่ป ระสบ
ความสาเร็จ เพราะทางกลุ่มมองเรื่องการผลิ ตเป็นหลัก แต่ไม่ได้ม องถึงการตลาดที่จ ะส่งสิ นค้า เช่น
ช่อ งทางในการจ าหน่ าย อายุ ของสิน ค้า บรรจุภั ณ ฑ์ การแข่ง ขัน เป็ นต้ น เมื่อ เปลี่ ยนมาผลิ ต
เครื่องแกง ทางกลุ่มเห็นว่า เป็นสินค้าที่ต้องใช้ทุกวัน อายุเ ก็บ ได้นาน (ใส่ตู้เ ย็น เก็บ ได้ 6 เดือน) การ
แข่งขันไม่ม าก และทางกลุ่ม มีความชานาญในการผลิตสินค้าดังกล่าว เมื่อผลิตไปได้สักระยะ มี
ปัญหาเรื่องขาดเงินทุนในการดาเนินงาน ต้องยืม หรือได้รับบริจาค จากองค์กรอื่นๆ
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4. การเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่ม ท าให้กลุ่ม ได้เ รียนรู้การบริหารจัดการ การตลาด
และเพื่อน ที่สามารถต่อยอดการทาธุรกิจของกลุ่ม ได้ เมื่อกลุ่ม สามารถเพิ่ม ยอดขายได้ม ากขึ้น ผลที่
ได้รับต่อสมาชิกก็เพิ่มขึ้น
5.2.5 เครือข่ายฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัย สึนามิ ด้วยวิธีเครดิตยูเนี่ยน
เครดิตยูเนี่ยนมุ่งเน้นในการพัฒนาคน โดยใช้วิธีการออมเงิน สะสมทุน หรือใช้เงินมาเป็น
เครื่องมือ ในการพัฒนาคน ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านจิตใจ เป็นการพัฒนาคนให้มีความ
ซื่อสัตย์ ขยันประหยัด ปราศจากอบายมุข รักประเทศชาติ รักประชาธิปไตย มีวินัย ใฝ่คุณธรรมเป็น
ต้น ด้านสังคม เน้นพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในสังคม ขจัดความคิดเรื่องชนชั้น และความแตกต่าง
ระหว่างข้าราชการ และประชาชนร่วมกันทางานเพื่อพัฒนาชุมชน ของตน และสังคมที่กว้างขึ้น
สร้างองค์กรของประชาชน ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และด้านเศรษฐกิจ เน้นการ
แก้ปัญหาความยากจนโดยให้คนรู้จักสร้างอาชีพ ซึ่งต้องอาศัยคนที่พัฒนาอย่างดีแล้ว จากด้านจิตใจ
การพัฒนาทั้ง 3 ด้าน จะต้องส่งเสริมให้ก้าวไปพร้อมๆกัน
เนื่องจากลุ่ม /สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เกิดจากการรวมคนขึ้นมาเป็นกลุ่มซึ่งแต่ละคนนั้นมี
สภาพต่างกัน อาชีพหลากหลาย ประกอบขึ้นมาทาหน้าที่เป็นบทบาทกรรมการ สมาชิก เน้นบทบาท
หน้าที่กรรมการมีบทบาทหน้าที่ด้านต่างๆ และเป็นเจ้าหน้าที่ ดังนั้นการพัฒนาคน จึงเป็นเรื่องส าคัญ
ลาดับต้น ที่จะต้องมีการพัฒนา ด้านสมาชิกจะเน้นการฝึกสะสมการมีวินัย ด้านการออม ปลูกฝังให้
สมาชิกมีส่วนร่วม การเสียสละ และการให้กระบวนการ ศึกษา บทบาทหน้าที่ ของสมาชิกอย่าง
ต่อเนื่องทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ ด้านคณะกรรมการดาเนินการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ ส่งเสริมให้
คณะกรรมการได้พัฒนาการเรียนรู้ ในด้านการบริหารงานภายใน บทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เพราะถ้าหาก คณะกรรมการดาเนินการของกลุ่ม /สหกรณ์ ได้เข้าใจ บทบาทหน้าที่ของการ
บริหารงานแล้ว ก็ท าให้กลุ่ม /สหกรณ์มีความเจริญเติบโต ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ด้านเจ้าหน้าที่
เมื่อกลุ่ม/สหกรณ์ มีความพร้อมทางด้านเงินทุน ก็สามารถจัดจ้าง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทางานเต็มเวลา
ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เป็นมืออาชีพ บริการแก่สมาชิกได้ก็ท าให้สมาชิกมีความมั่นใจ ธุรกิจเพิ่ม
มากขึ้น
การบริหารเงินทุน -ทรัพย์สิน ระยะเริ่มต้นนี้กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนในพื้นที่ จะมีสมาชิกไม่มาก
นัก กรรมการ หน่วยงานที่ส่งเสริม ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีความพร้อม ก็
สามารถขยายจานวนสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น เมื่อสมาชิกเพิ่มมากขึ้น ก็จะทาให้เงินออม/เงินฝาก ออม
ทรัพย์ เป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นด้วย เมื่อทุนเพิ่มมากขึ้น เป็นเรื่องที่คณะกรรมการต้องใช้
ความสามารถในการบริหารเงินทุนให้เกิดดอกออกผล เพื่อไปดาเนินกิจกรรมอย่างอื่น เช่น การ
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ลงทุนสร้างสานักงาน,การส่งเสริมอาชีพ,การจัดสวัสดิการ ฯลฯ เพื่อตอบสนอง ความต้องการสมาชิก
ต่อไป
ด้านการส่งเสริมประกอบอาชีพ หลังจากเกิดสึนามิ ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อครอบครัว
และทรัพย์สินของประชาชน ที่อาศัยในพื้นที่เป็นส่วนมาก หน่ว ยงานต่างๆ ได้ให้ความช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ เช่นที่อยู่อาศัย เครื่องประมง เรือประมง เพื่อให้ชาวบ้านที่ประสบภัย ได้มีเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ และในระยาว
5.2.6 กรณีศึกษา : กลุ่มสัจจะออมทรัพย์และน้้าดื่มเขาใหญ่
1. การริเริ่มจากการสะสมทุนของชุมชน แล้วค่อยพัฒนาต่อยอดไปสู่กระท าธุรกิจ ของชุม ชน
จึงเป็นแนวคิดที่ถูกต้อง แต่การพัฒนาของกลุ่ม แบบก้าวกระโดด คือการบริหาร จัดการกลุ่ม ยังไม่มี
ความพร้อม แล้วไปทากิจกรรมอื่น หลายกิจกรรมในเวลาเดียวกัน ในขณะที่ท รัพย์ยากรบุคคลมีจ ากัด
จึงไม่มีเวลาที่จะแก้ปัญหาของกลุ่ม ซึ่งจะกระทบต่อความเชื่อถือของสมาชิก
2. การมีเครือข่ายพันธมิตร ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เช่น กรณีของกลุ่ม มี
ความรู้ในเรื่องการทาโรงงานน้าดื่ม การท าระบบประปาชุม ชน แต่ไ ม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการ
บริการเงินกลุ่มออมทรัพย์ ทาให้มีหนี้คั่งค้างมาก กับ เครือข่ายกลุ่ม ออมทรัพย์บ้านเขาดิน ที่ต้องการ
สร้างโรงงานน้าดื่ม และไม่มีความรู้ในเรื่องการทาน้าดื่ม แต่มีความรู้ในเรื่องการบริหารเงินกลุ่ม ออม
ทรัพย์ บริหารหนี้ เป็นต้น
5.3 ระบบเครดิตยูเนี่ยนกับวิถีวัฒนธรรมอิสลาม
คาว่า “วัฒนธรรม” มาจาก culture วัฒนธรรม ไม่ใช่คาไทย ดั้งเดิม แต่เ ป็นคาบัญญัติขึ้น
ใหม่ ส มัย รัชกาลที่ 6 หรือหลังจากนั้น โดยแปลจาก culture ของศั พท์ ตะวั นตกที่ห มายถึง การ
เพาะปลูก การเกษตรกสิกรรม ถือเอาเหตุเมื่อมนุษย์หยุดร่อนเร่แ สวงหาอาหารตามธรรมชาติ แล้ว ตั้ง
หลักแหล่งบ้านเรือนเป็นชุมชนถาวรขนาดเล็ก และเริ่ม เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ คาว่า culture หรือ
วัฒ นธรรม นัก ปราชญ์ แต่ ก่อ นเอาคาบาลี ว่า “วฑฺฒ น” รวมเข้ ากั บ ค าสั นสกฤตว่า “ธรฺม ” เป็ น
วัฒนธรรม มี ในพจนานุกรมมติชนว่า หมายถึง แบบแผนการดาเนิ นชีวิตและขนบประเพณีของ
สังคม แต่โดยทั่วไปคนมักเข้าใจแคบๆ ว่า หมายถึง ความมีระเบียบ ความสวยงาม ความเจริญ ที่ถูก
กาหนดโดยชนชั้นสูงเท่านั้น การที่ม นุษ ย์ม าอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ชุม ชน สังคม ขึ้นมา ย่อมต้องมี
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม ทั้งที่เป็นชาวบ้านและชาวเมือง การที่จ ะอยู่ร่ว มกัน จ าเป็นที่
จะต้องมีระเบียบแบบแผนที่ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม ให้อยู่ในขอบเขต ที่จ ะอยู่ร่ว มกัน
อย่ า งมี ค วามสงบสุข สิ่ง ที่ เ ป็ น เครื่ องมื อในการควบคุ ม พฤติก รรมของก ลุ่ ม คนนี้ เราเรีย กว่ า
“วัฒนธรรม” ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือน “อาภรณ์” ห่อหุ้มร่างกาย ตกแต่ง ประดับ คนให้น่าดู
ชม เป็นเอกลักษณ์ที่ส ร้างความเป็นที่รู้จัก เป็นวิถีชีวิตที่ถูกเลือก ที่ถูกสร้างสรรค์ด้ว ยความรู้ เป็น
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เกราะป้องกันการรุกรานจากภายนอก และเป็นการแสดงถึงการยืนยันในความเป็น “ตัว ตน” ของกลุ่ม
ชน ที่มีความหลากหลายทั้งความรู้ วิธีคิด ความเชื่อถือ และศรัทธา วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กับ
คนและกลุ่มชนเสมอไป
หลักการและที่มาของวัฒนธรรมอิสลาม ที่นาสู่การกาหนด กรอบวัฒนธรรมหรือแนวทาง
ปฏิบัติของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า “มุสลิม” ผู้ศรัทธาในศาสนาอิส ลามนั้น มีที่ม าจากหลักฐานที่ถูก
ระบุในพระมหาคัมภีร์อัล กุรอ่าน ดังนี้ “โอ้มนุษย์ชาติทั้งหลาย แท้จ ริงเราได้ส ร้างพวกเจ้ามีเ พศชาย
และเพศหญิง และเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นหมู่เ หล่า เผ่ าและตระกูล เพื่อที่พวกเจ้าจะได้รู้จักกัน
แท้จ ริงผู้ ที่มีเ กีย รติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ อัลลอฮฺ นั้น คื อ ผู้ ที่มีความยาเกรงยิ่ง ในหมู่พวกเจ้า แท้
จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้ว น” (อัลกุรอ่าน ซูเ ราะฮฺ อัลหุญุร๊อต 49 :13) “...เรา
(อัลเลาะฮ)ได้ให้ส วยงามแก่ทุกชาติ ซึ่งการงานของพวกเขา…” (อัลกุรอ่าน ซูเ ราะฮฺ อัล -อันอาม 6
:108) บทบัญญัติข้างต้นบ่งบอก “ หัว ใจ” ของวัฒนธรรม คือ พระเจ้าสร้างความแตกต่างทั้งมวล
สาหรับมนุษยชาติมาเพื่อให้เราทาความรู้จัก ทาความเข้าใจ เรียนรู้ความแตกต่างที่ส วยงาม ที่ม าจาก
ความเมตตาของพระองค์ “การรู้จักและเรียนรู้ความหลากหลาย” จึงเป็น เรื่องหลักของวัฒนธรรมทุก
วัฒนธรรม ส่วนในเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยเป็นความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม ชนที่ วัฒนธรรม
อาจได้รับอิทธิพลมาจาก ความเชื่อ ความศรัทธา วิธีคิด ภูมิปัญญาและลักษณะเฉพาะของความเป็น
ท้องถิ่ นนั้นๆ ที่ส าคัญทั้งสองบทบัญญัติข้างต้น พระผู้ เ ป็นพระเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเพียงเพื่อ “มวล
มุสลิม”เท่านั้น แต่กล่าวถึง “มวลมนุษ ยชาติ ” ทั้งหมดในการยอมรับ ในความหลากหลายในการอยู่
ร่วมกัน บทบัญญัติข้างต้นประทานลงมาเพื่อ "เรา" ทั้งหมด จะได้เ รียนรู้ การท าความรู้จัก เข้าใจ
ตระหนักและยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย ทั้งทางด้านเพศ หมู่ เหล่า เผ่ า ตระกูล ร่ว มทั้งความ
ต่างทั้งชาติและศาสนา เพื่อมนุษย์สามารถอยู่ร่ว มกันได้อย่างสันติสุข และเกิดการยอมรับ ในการไม่
เหมือนกัน ความหลากหลายในแนวทางการดาเนินชีวิต
การท้าความเข้าใจวัฒ นธรรมอิส ลาม จะต้องท าความเข้าใจความหมายของ "วัฒนธรรม
อิสลาม" เป็นเบื้องต้นก่อน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเพราะ"วัฒนธรรมมุส ลิม " ไม่ว่าจะอยู่ส่ว นใดของ
โลก ล้วนแล้วได้รับอิทธิพลและวางอยู่บ นรากฐานของ "วัฒนธรรมอิส ลาม" ทั้งสิ้น ประเด็นนี้เ ป็น
การยืนยันว่า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสากล ที่สามารถปรับใช้กับชนทุกหมู่เ หล่าในทุกภูมิภ าคต่างๆ
ได้ "วัฒนธรรมอิส ลาม" หมายถึง การดาเนินชีวิต หรือรูป แบบของพฤติ กรรม (แนวปฏิบัติ)ของ
มุส ลิม ผู้ นับ ถือศาสนาอิส ลาม ซึ่งล้ว นมีส่ว นผู กพันกับ ข้อปฏิบัติท างศาสนาอิส ลามอย่างใกล้ชิ ด
เนื้อหาของวัฒนธรรมอิสลามแบ่งได้เ ป็น 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมอิส ลามประเภทที่เ ปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ ซึ่งมีการระบุแน่นอนตายตัวไว้ เป็น กฎข้อบังคับ เช่น การนมัส การหรือการละหมาดวันละ 5
เวลา, การถื อศีลอด(ปอซอ)ในเดือนรอมฎอน,การต้องไปจารึกแสวงบุญที่เ รีย กว่า ฮัจ ย์ ณ นคร
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เมกกะห์อย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต หรือ การที่มุส ลิม ต้องรับ ประทานทานอาหารที่ "ฮาลาล" เท่านั้น
เป็นต้น และวัฒนธรรมอิสลามประเภทที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งมักจะระบุไว้กว้าง ๆ หรือไม่ระบุเ ลย ทั้ง
จากคัมภีร์อัลกุรอ่าน และวัจนะของท่านศาสดา แต่ให้มุสลิมใช้วิจารณญาณเอาเองว่าสิ่งไหนควร ไม่
ควรเลือกปฏิบัติ เช่น การเลือกอาชีพ , เลือกที่พานักอาศัย , การเลือกระบบการศึกษา, เลือกลักษณะ
การให้ความช่ว ยเหลือ , การเลือกสวมอาภรณ์สี รูป แบบต่างๆที่เ หมาะกับ ภูมิป ระเทศและวิถีชีวิต
ความเป็นท้องถิ่น โดยจะต้องอยู่หลักการที่ศาสนาอิสลามให้การยอมรับ เป็นต้น
วัฒนธรรมของชาวมุสลิม มีความหลากหลาย และมีความเกี่ยวข้องทั้งเรื่องทางโลกและทาง
ธรรม ทั้งหลักปฏิบัติและหลักศรัทธารวมเข้าด้วยกัน ที่มักเรียกกันว่า วัฒนธรรมแข็ง คือ ปรับ เปลี่ยน
ยากและมีความยึดติดสูง เช่น วัฒนธรรมการเลือกผู้นา (ทั้งตัว แทนชุม ชน ที่เ ป็นผู้ นาทางศาสนาและ
ทางการปกครอง) บางชุมชนใช้วิธีการที่เรียกว่า "ซูรอ" (เลือกตัว แทนมาเป็นคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้ นาอีก ที) การได้ม าซึ่งผู้ น า ที่อาจจะต่า งจากระบบลงคะแนนกากระบาทรายชื่อ ที่เ หมื อนการ
เลือกตั้งทั่วไปของไทย อาจมีเนื้อหาสาระที่ต่างออกไป อีกทั้งมารยาทในการเลือกตั้งของชุม ชนอาจ
รวมถึง การเสนอตัวแทนเข้าไปทางานส่วนรวม ในบางชุม ชน "วัฒนธรรมการเลือกผู้ นา" จะส่งผล
ต่อการให้เกียรติผู้นา การยอมรับและให้การเคารพ ดูแล รวมทั้งการมอบสิท ธิ์ในการตัดสินชี้ขาดข้อ
วินิจฉัยทางศาสนา วัฒนธรรมชาวมุส ลิม จะครอบคลุม ทั้ง วัฒนธรรมด้านภาษา การสื่อสาร การ
อาชีพ การค้าการลงทุน การหารายได้ วัฒนธรรมเรื่องวิถีชีวิต ศาสนา การเกิด การตาย วัฒนธรรมที่
เกิดจากวันสาคัญตามเทศกาล เช่น วันศุกร์ เทศกาลรายอปอซอ เทศกาลฮารี รายอ วัฒนธรรมเรื่อง
อาหารและความเป็นอยู่ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์เรื่องเพศ/วัย ชาย/หญิง เด็ก/ผู้ ใหญ่/
คนชรา วัฒนธรรม ในเรื่องของวิธีการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง ทั้งเรื่องครอบครัว มรดกและผลประโยชน์
ร่วมต่างๆ (โชคชัย ; 2549)
ดังนั้น การปรับวิธีการออมแบบเครดิตยูเนี่ยนให้เข้ากับ วิถีวัฒนธรรมของมุส ลิม จะต้องเริ่ม
จากการสร้างความสัมพันธ์กับผู้นาชุมชนนั้นๆ โดยอาศัยผู้ นาชุม ชนที่เ ป็นมุส ลิม และเข้าใจในหลัก
วิธีการเครดิตยูเนี่ยนดี ซึ่งอาจเป็นกรรมการ หรือสมาชิก ของกลุ่ม /สหกรณ์เ ครดิตยูเ นี่ยนในพื้นที่
ใกล้ เ คีย งเป็ นผู้ ถ่ า ยทอดหลัก การ วิ ธี ป ฏิ บัติ ซึ่ ง จะไม่ ขัด ต่ อ หลัก ศาสนกิ จ กั บ ผู้ น าชุ ม ชนของ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ นาชุม ชนเป้าหมาย โดยที่ ชุม นุม สหกรณ์เ ครดิตยู
เนี่ยนฯ จะช่วยแนะนาในเรื่องกระบวนการต่างๆ เช่นวิธีการออมทรัพย์ หลักการท าบัญชี เบื้องต้น
จนถึงการปิดบัญชีสิ้นปี หลักการบริหารจัดการ และการกาหนดระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ โดยเฉพาะ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับเรื่องของ ผลตอบแทนเงินยืม โดยจะหลีกเลี่ยงคาว่า “ดอกเบี้ย” เพราะขัด
ต่อบทบัญญัติของศาสนา การกาหนดวันออมทรัพย์ ที่ไม่ขัดต่อศาสนกิจ เช่น ไม่ นัดวันออม ในวัน
ศุกร์ เป็นต้น
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บทที่ 6
สรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการดาเนินการ
การดาเนินโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ”ใน
ครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์หลัก เพื่อเสริม สร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม /องค์กรประชาชน และ
สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อให้เ กิดการหนุนเสริม การพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรใน
การแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวคิดใน การดาเนินงานวิจัยโดยมุ่งเน้นองค์ประกอบ 3 ส่วน คือส่วนแรก คือ การพัฒนา
ผู้นากลุ่ม/องค์กรในลักษณะของการสร้างคุณค่าสหกรณ์ให้ตระหนักถึงการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ตลอดจนการปรับ กระบวนทัศ น์ และวิธีคิดเชิงบูรณาการ ให้แก่ผู้ นา เพื่อให้มีศักยภาพ
และความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การ ส่ว นที่ส อง คือ การหนุนเสริม ให้เ กิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดทากรอบทิศทางการดาเนินงานของกลุ่ม/องค์กร ที่คานึงถึงปัจ จัยสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง และความพร้อ ม ตลอดจนศักยภาพของกลุ่ม และส่ว นที่ ส าม คือ หนุนเสริม การ
เชื่อมโยงเครือ ข่ายพั นธมิต รในระหว่ างกลุ่ ม /องค์กรประชาชน ในพื้ นที่จัง หวัด กระบี่ และเกิ ด
กระบวนการถ่า ยทอดความรู้ การช่ว ยเหลือ ระหว่างกลุ่ ม ที่มี ความเข้ม แข็งไปสู่ กลุ่ม ที่อ่อ นแอ
(กระบวนการพี่ช่วยน้อง) เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นขบวนการเครือข่ายพันธมิตร
ผลการดาเนินการ โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในครั้งนี้เ ป็นไป
ตามแผนงาน และบรรลุ วัตถุป ระสงค์ห ลักที่ว างไว้เ ป็น ส่ว นใหญ่ แต่เ ป้าหมายหลักคื อการเป็ น
เครือข่ายพันธมิตรของขบวนการสหกรณ์เ ชื่อ มโยงกันในระดับ จังหวัดกระบี่นั้น ยังไม่เ กิดขึ้น มีแต่
เครื่อข่ายย่อยในระดับตาบลและอาเภอ ที่ทีมวิจัยวางกรอบไว้ มีเ ครือข่ายจ านวน 5 เครือข่าย และ 1
กรณีศึกษา คือ เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่จ ากัด ซึ่งเป็นเครือข่ายสหกรณ์ที่
จดทะเบียนมีจุดแข็ง ที่ คณะกรรมการมีวิสัยทัศ น์ที่ก้าวไกล และการดาเนินกิจ กรรมของชุม นุม ฯ
สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัดของผู้ ว่าซีอีโอ เครือข่ายกลุ่ม ออมทรัพย์
เพื่อการผลิตตาบลเขาดิน เป็นเครือข่าย ในระดับตาบลมีจุดเด่น คือหน่ว ยงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาดิน และพัฒนาชุม ชนอาเภอเขาพนม ให้การสนับ สนุนเครือข่ายอย่าง
เต็มที่ สอดคล้องกับนโยบายทาให้ให้เกิดการประสานเชื่อมโยงกลุ่ม ต่างๆ เข้าด้ว ยกัน ที่จ ะช่ว ยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ในการร่วมกันพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การปฏิบัติและระเบียบเดียวกัน โดย
เป้าหมายของเครือข่ายที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ของชุม ชน คือในชุม ชนสามารถพึ่งพาตนเอง ใน
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การจัดการระบบการผลิต การตลาด ระบบเงินทุน และการใช้ท รัพยากรของชุม ชนร่ว มกัน เช่นการ
รับซื้อปาล์ม น้ามัน การรับ ซื้อยางพารา การจัดตั้งศูนย์ส าธิตการตลาดของชุม ชน (ค้าส่ง) เป็นต้น
เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งตาบลเขาคราม ได้เน้นศึกษากลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่ง (ผลิตเครื่องแกง ) ที่
มีจุดเด่น คื อ ความเสี ยสละ การแบ่ง งานกั นท าที่ ชัดเจนสามารถทดแทนงานกัน ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างสมาชิก ที่มีความแตกต่างทางศาสนา และการจัดสรรผลประโยชน์ที่เ ป็นธรรม เครือข่าย
องค์กรประชาชนตาบลนาเหนื อ มีจุด เด่นที่อ งค์การบริหารส่ว นตาบล องค์กรศาสนา ได้เ ข้าไป
ช่วยเหลือ ให้กลุ่มสามารถดาเนินกิจกรรม และวางแนวทางเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของ
ตาบล เครือข่ายฟื้นฟูชุม ชนผู้ ป ระสบภัย สึนามิ ด้ว ยวิธีการเครดิตยูเ นี่ยน เกิดจากการรวมตัว เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนหลังจากประสบภัย สึนามิ แล้ว เพราะหน่ว ยงานต่างๆที่เ ข้าไปช่ว ยเหลือ ได้
ถอนตัว จึงท าให้ชุม ชนต้ องช่ว ยเหลื อตนเอง จุ ดเด่น คือ การที่ชุม นุม สหกรณ์เ ครดิ ตยูเ นี่ยนแห่ ง
ประเทศไทย จากัด ได้ประสานกับองค์กรต่างๆ ได้เข้าไปให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และระบบการ
จัดสวัสดิการของชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง สามารถประกันความเสี่ยงให้กับสมาชิกและกลุ่ม /สหกรณ์
ได้ และ กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์และน้าดื่มเขาใหญ่ มีจุดเด่นที่กรรมการมีความเสียสละ และท า
กิจกรรมต่างๆเพื่อต่อยอดจาก กิจ กรรมออมทรัพย์ แต่ปัญหาของกิจ กรรมออมทรัพ ย์ไม่ได้รับ การ
แก้ไข ทาให้มีผลต่อความเชื่อมั่นของสมาชิก
ปัญหาอุปสรรค ที่เกิดจากทีมวิจัย/ปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่น
1. ปัญหาที่เ กิดจากทีม วิจัย ทีวิจัยมีภ าระงานประจ าที่ให้การส่งเสริม จัดตั้ง และเผยแพร่
ระบบสหกรณ์เ ครดิตยูเ นี่ยน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมีจ านวนเพิ่ม ขึ้นตลอดเวลา ท าให้เ วลาที่
รวมตัวเพื่อทางานวิจัย ติดขัดบ้าง
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่ม /องค์กรประชาชน ในพื้นที่ ขาดการ
ประสานงานกัน มีการแบ่งขอบเขตความรับ ผิ ดชอบของแต่ละหน่ว ยงานชัดเจน ไม่มีการส่งเสริม
อย่างบูรณาการ แต่การพัฒนาชุมชนจะต้องพัฒนาครบทุกด้าน
3. ขาดการรวบรวมข้อมูลด้านคนจนจดทะเบียน ในส่ว นของสหกรณ์ที่จ ดทะเบียน/องค์กร
ประชาชน ท าให้ ไม่ส ามารถรู้ ถึงจ านวนที่แ น่นอนของคนจนจดทะเบีย น ที่ เ ป็น สมาชิกองค์ก ร
ประชาชนได้
4. ผู้นาขององค์กรประชาชน ไม่เห็นความสาคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเท่ าที่ควร
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6.2 ประโยชน์ที่ตัวนักวิจัยและทีมวิจัยได้รับ
1. ชุดความรู้ใหม่
การศึกษาถึง กระบวนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เป็นแนวคิดที่ท าง
ทีม ได้รับ ใหม่จ ากทีม ประสานงานกลาง เพราะกระบวนการคิดที่ผ่ านมาจะคิดในเชิงเดี่ยว ไม่ได้
ประมวลความรอบรู้เ ข้ าด้ว ยกัน ซึ่ง การได้เ ข้ามาร่ว มทีม วิ จัย ท าให้มีมุ ม มองและสามารถปรั บ
กระบวนการคิ ดที่เ ป็ นระบบมากขึ้น สามารถนาไปใช้ป ระยุก ต์กับ งานประจ าที่ท าได้ อย่ างเช่ น
แนวคิดการจัดการความรู้ แนวคิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตร เป็นต้น ซึ่งลักษณะงานประจ าที่ทีม
วิจัยทา เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขององค์กรประชาชน ในรูป แบบเครดิตยูเ นี่ยน ซึ่งเน้นการ
พัฒนาคน พัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสมดุล ในการพัฒนาประเทศ ในระยะยาว
2. ทักษะ/ประสบการณ์
จากการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทาให้รับรู้แนวคิด การบริหารจัดการ ขององค์กรประชาชน ใน
หลายๆ รูปแบบ ซึ่งแต่ละแห่งมีจุดเด่น จุดด้อย แตกต่างกัน ดังนั้นการเชื่อมโยงประสานเป็นเครือข่าย
พันธมิตร จะช่วยเสริมจุดเด่น ลดจุดด้อยของกันและกัน ทาให้สามารถเกิดการพัฒนา ที่เท่าเทียมกัน
6.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส าหรับ การปรับ ปรุงกระบวนการวิจัย ส าหรับ การต่อยอดโครงการวิจัยใน
อนาคต
1. ระยะเวลาของโครงการ 1 ปี ไม่สามารถทาให้เกิดเครือข่ายพันธมิตร ที่สมบูรณ์
ตามที่ทีมวิจัยคาดหวังได้ เพราะทีม วิ จัยหวังว่า กระบวนการเชื่อมโยง จะต้องเกิดการเชื่อมโยงใน
ระดับ แนวดิ่ง คือ ระหว่า งสหกรณ์ที่จ ดทะเบียนกับ สหกรณ์ที่ จ ดทะเบียน ระหว่างสหกรณ์ภ าค
ประชาชนกับสหกรณ์ภาคประชาชน ด้วยกัน และเกิดการเชื่อมโยงในแนวราบ ระหว่างสหกรณ์ที่จ ด
ทะเบียนกับสหกรณ์ภาคประชาชน เพื่อให้องค์กรที่เข้มแข็งสามารถช่ว ยเหลือ องค์กรที่ ยังไม่เ ข้ม แข็ง
(ระบบพี่ช่วยน้อง) จะทาให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ เงินทุน เทคโนโลยีต่างๆ และสามารถเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายพันธมิตรที่เหนียวแน่น (การผูกใจ) เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เ ข้ม แข็งได้ อย่างเท่าเทียมใน
อนาคต
2. การปลุกจิตสานึกของผู้นาและสมาชิก ให้เห็นคุณค่าของการ “ให้” มากกว่าการ “รับ”
เป็นเรื่องยาก และต้องใช้เวลา เพราะผู้ ที่มีความคิดที่จ ะให้ผู้ อื่นมีน้อยกว่าผู้ ที่คิ ดจะรับ แต่ผู้ นาและ
สมาชิก ยังไม่เข้าใจว่า ถ้าทุกคนมีความคิดที่จะ “ให้” ทุกคนจะได้ “รับ” สิ่งที่ “ให้” กลับคืน
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วงจรของการ “ให้”
คนที่ 1

คนที่ 4
คนที่ 3

คนที่ 2
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2546

อาเภอ
ที่
เมือง
1 กระบี่

พื้นที่
ทั้งหมด
( ไร่ )

พื้นที่
ทา
ครัวเรือน ครัวเรือน
การเกษตร ตาบล หมู่บ้าน ทั้งหมด เกษตรกร ประชากร
( ไร่ )
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน) ( คน )

405,345

255,177

8

59

20,030

8,815

67,250

212,402

86,363

5

36

6,777

4,212

26,502

651,582

424,763

7

67

15,497

9,262

60,213

483,118

306,714

9

52

11,135

8,074

41,588

492,826

342,178

6

54

10,495

7,312

41,466

270,854

227,451

4

34

7,879

6,217

29,941

200,443

110,772

4

28

4,552

4,263

16,390

เหนือ
8 คลอง
226,250 149,702
รวม 2,942,820 1,903,120
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

8
51

56
386

12,621
88,986

8,870
57,025

50,023
333,373

2
3
4
5

6

เกาะ
ลันตา
คลอง
ท่อม
อ่าว
ลึก
เขา
พนม
ปลาย
พระ
ยา

7 ลาทับ
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ตารางที่ 2 ร้อยละของจ านวนประชากร จาแนกตามช่ว งอายุ ปี พ.ศ. 2547
จานวน (ร้อยละ)
ช่วงอายุปี
0-1
1- 4
5- 9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75 ขึ้นไป
รวม

ชาย
2,806 (0.7)
13,724 (3.6)
19,309 (5.1)
19,996 (5.3)
18,406 (4.8)
17,725 (4.7)
17,390 (4.6)
17,110 (4.5)
15,049 (4.0)
12,660 (3.3)
9,511 (2.5)
6,882 (1.8)
5,082 (1.3)
4,683 (1.2)
4,223 (1.1)
3,083 (0.8)
4,230 (1.1)
191,869 (50.4)

ที่มา : สานักงานปกครอง จังหวัดกระบี่

หญิง
2,707 (0.7)
12,951 (3.4)
18,234 (4.8)
19,007 (5.0)
17,842 (4.7)
18,133 (4.8)
17,709 (4.7)
16,898 (4.4)
14,750 (3.9)
12,275 (3.2)
9,530 (2.5)
7,049 (1.9)
5,011 (1.3)
4,642 (1.2)
4,125 (1.1)
3,108 (0.8)
4,857 (1.3)
188,828 (49.6)

รวม
5,513 (1.4)
26,675 (7.0)
37,543 (9.9)
39,003 (10.2)
36,248 (9.5)
35,858 (9.4)
35,099 (9.2)
34,008 (8.9)
29,799 (7.8)
24,935 (6.5)
19,041 (5.0)
13,931 (3.7)
10,093 (2.7)
9,325 (2.4)
8,348 (2.2)
6,191 (1.6)
9,087 (2.4)
380,697 (100.0)
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ตารางที่ 3 การปลูกพืช จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2548

การใช้
ประโยชน์

ราคาเฉลี่ย
มูลค่า
( กก./ ( ล้านบาท /
บาท )
ปี )

จานวน
( ราย )

พื้นที่ปลูก
( ไร่ )

พื้นที่ให้ผล
( ไร่ )

ผลผลิตรวม
( ตัน )

ยางพารา

35,711

893,854

796,400

232,190.42

56

13,003

ปาล์มน้ามัน

19,677

817,297

703,342

2,065,012

3

6,195

กาแฟ
ทุเรียน

1,153
1,846

18,852
8,050

18,852
6,495

3,944
6,234.93

31.1
15

133.7
99.08

มังคุด
ลองกอง

1,231
1,561

2,405
4,543

1,121
2,469

1,698.15
3,441

14
23

27.41
80

เงาะ

1,398

2,733

2,432

2,384

5

15

ส้มโชกุน

47

1,597

1,161

3,187.82

26

89.34

ส้มโอ

162

1,261

924

1,651.73

7.5

12.39

มะพร้าวแก่

3,009

12,531

10,917

37,539.12

4.25

183

สับปะรด

278

7,839

3,659

13,878.59

5

69.39

มะละกอ
ข้าวนาปี
เห็ดฟางจาก
ทะลายปาล์ม

293
721

3,105
6,431

3,105
6,431

4,644.35
2,362.95

4.21
7

11
16.54

241

236

236

163,288

32.24

10.16

-

167,746
1,948,420

1,557,543

2,424,194.16

-

19,996.01

อื่น ๆ
รวม

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัด ปี 2549
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ตารางที่ 4 ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2546
รายการ
จานวนโรงแรม(แห่ง)

2546
290

2545
290

2544
183

ในเมือง

45

45

30

อ่าวพระนาง
เกาะพีพี

97
53

97
53

57
50

เกาะลันตา

95

95

46

จานวนห้องพัก(ห้อง)

9,088

9,088

6,024

ในเมือง

1,475

1,475

1,215

อ่าวพระนาง
เกาะพีพี
เกาะลันตา

3,343
2,036
2,234

3,343
2,036
2,234

1,878
1,751
1,180

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย(%)

43.94

43.22

55.42

ในเมือง

49.59

47.3

54.92

อ่าวพระนาง
เกาะพีพี

40.67
54.4

39.57
60.19

50.31
65.13

เกาะลันตา
จานวนนักท่องเที่ยวที่พัก(คน)

35.59
1,115,175

30.54
983,900

49.66
907,280

ในเมือง

368,188

305,226

282,370

อ่าวพระนาง
เกาะพีพี
เกาะลันตา

325,065
265,073
156,849

228,066
342,903
107,705

228,295
283,598
113,017

ระยะพานักเฉลี่ย(วัน)

2.63

2.68

2.86

ในเมือง

1.44

1.66

1.9

อ่าวพระนาง

3.09

3.5

3.2

เกาะพีพี

3.07

2.51

3.07

183

เกาะลันตา

3.72

4.33

4.01

จานวนคนต่อห้อง

2.01

2.02

2.16

ในเมือง

1.99

2.02

2.28

อ่าวพระนาง

2.02

2.05

2.14

เกาะพีพี
เกาะลันตา

2
2.03

2
2.02

2.1
2.14

จานวนผู้เยี่ยมเยือน

1,623,217

1,458,771

1,356,960

นักท่องเที่ยว

1,373,678

1,219,468

1,133,383

นักทัศนาจร

249,539

239,303

223,577

ระยะพานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว

4.36

4.5

4.38

ชาวไทย

3.6

3.44

3.37

ชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน

5.04
2,499.35

5.19
2,518.31

5.16
2,530.23

นักท่องเที่ยว
นักทัศนาจร

2,673.22
1,542.08

2,711.80
1,532.37

2,728.88
1,523.19

รายได้(ล้านบาท)

16,801.77

15,593.33

14,199.63

ชาวไทย

5,363.65

3,970.41

4,117.35

ชาวต่างชาติ

11,438.12

11,622.92

10,082.28

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานภาคใต้ เขต 4 (ภูเก็ต-พังงา-กระบี่) ศูนย์ป ระสานงาน
การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
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ตารางที่ 15 สรุปผลการจดทะเบียนและความช่วยเหลือแยกตามประเภทปัญหา แบ่งตามเขตปกครอง
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2548

ลาดับ

อาเภอ

สย.1 ปัญหาที่ดิน

สย.2 ปัญหา

ทากิน

คนเร่ร่อน

สย.3 ปัญหาประกอบ สย.4 ปัญหานร/นศ.
อาชีพผิดกฎหมาย

ต้องการทางาน

สย.5 ปัญหาการ
ถูกหลอกลวง

สย.6 ปัญหาหนีส้ ิน สย.7 ปัญหาคนจนไม่มี สย.8 ปัญหาอื่นๆ
ภาคประชาชน

ที่อยูอ่ าศัย

จดทะเบียน ช่วยเหลือ จดทะเบียนช่วยเหลือ จดทะเบียนช่วยเหลือ จดทะเบียนช่วยเหลือ จดทะเบียนช่วยเหลือ จดทะเบียนช่วยเหลือ จดทะเบียนช่วยเหลือ จดทะเบียนช่วยเหลือ
1 เมืองกระบี่

8,852

1,043

2

2

11

11

157

157

24

24

2,643

797

3,480

822

378

378

2 เขาพนม

4,646

1,967

2

2

7

7

55

55

33

13

1,395

795

1,240

545

769

769

3 เกาะลันตา

8,335

762

2

2

10

10

346

346

38

38

2,876

943

2,320

211

178

178

4 คลองท่อม

6,283

521

8

8

44

44

42

42

54

54

3,119

3,119

2,407

292

137

137

5 อ่าวลึก

4,304

1,015

8

8

3

3

137

137

21

21

3,066

2,895

1,436

1,250

1,803

1,803

6 ปลายพระยา

6,203

575

4

4

7

7

5

5

29

29

3,115

1,998

1,688

349

79

79

7 ลาทับ

3,911

704

10

10

2

2

17

17

40

33

2,111

1,234

1,308

678

194

194

8 เหนือคลอง

5,335

1,579

1

1

6

6

288

288

31

27

1,799

1,799

1,622

591

653

653

รวม

47,866

8,166

37

37

90

90

1,047

1,047

270

239

20,124

13,580

15,501

4,738

4,191

4,191

ร้อยละ

17.06

100

ที่มา : ศูนย์ต่อสู้เพือ่ เอาชนะความยากจนจังหวัดกระบี่

100

100

88.52

67.48

30.57

100
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ตารางที่ 16 ร้อยละรายได้ตอ่ เดือน และจานวนสมาชิกในครัวเรือน ของผู้ลงทะเบียนคนจนแบ่งตามเขตปกครอง

ลาดับ

ระดับรายได้ต่อเดือน (บาท)

อาเภอ
น้อยกว่า 500

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

อาเภอเมืองกระบี่
อาเภอเขาพนม
อาเภอเกาะลันตา
อาเภอคลองท่อม
อาเภออ่าวลึก
อาเภอปลายพระยา
อาเภอลาทับ
อาเภอเหนือคลอง
เทศบาลตาบลปลายพระยา
เทศบาลตาบลอ่าวลึกใต้
เทศบาลตาบลแหลมสัก
เทศบาลเมืองกระบี่
รวม
ที่มา : จากการคานวน

2.45
1.21
0.92
1.16
0.95
0.40
0.50
1.53
0.11
0.08
0.06
0.49
9.86

500 - 1,000

0.41
0.42
0.21
0.39
0.18
0.34
0.18
0.50
0.06
0.01
0.05
0.01
2.76

1,001 - 2,000 2,001-4,000

1.78
1.69
0.78
1.87
1.08
1.67
0.89
1.87
0.20
0.06
0.13
0.12
12.14

6.90
5.00
3.27
7.51
4.79
4.92
2.26
5.64
0.77
0.31
0.53
0.97
42.87

รวม
4,000 บาทขึน้ ไป

4.89
3.80
2.57
6.12
3.87
2.86
2.41
2.98
0.62
0.39
0.23
1.48
32.22

16.43
12.12
7.76
17.07
10.87
10.20
6.25
12.53
1.78
0.87
1.02
3.10
100.0

จานวนสมาชิกในครัวเรือน
น้อยกว่า
3-5 คน
6 คน
2 คน
ขึ้นไป
1.89
11.17
3.4
1.39
8.53
2.21
0.96
5.23
1.67
2.41
11.56
3.12
1.69
6.89
2.3
1.47
6.78
1.95
1.05
4.35
0.85
1.74
8.3
2.49
0.29
1.26
0.21
0.16
0.58
0.11
0.1
0.62
0.27
0.5
2.14
0.45
13.65
67.42
19.03

รวม
16.46
12.14
7.76
17.09
10.88
10.2
6.25
12.54
1.76
0.85
1
3.09
100
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ตารางที่ 17 ร้อยละ ปัญหาที่ดนิ ทากิน (สย.1) ของผู้ลงทะเบียนคนจน จังหวัดกระบี่
เช่า ( ไร่ )
ประเภทปัญหา

>5

ยืม ( ไร่ )

รับจ้างทาการเกษตร (ไร่)

การมีทดี่ ินทากินเป็นของตนเอง (ไร่)

5.01- 15.01 < > 5

5.01- 15.01 < > 5

5.01- 15.01 < รวม

15 ไร่

15 ไร่

15 ไร่

ไม่มีทดี่ ินเป็นของตนเอง 0.94 0.81

0.2

3.53

1.13

0.16

>5

5.01- 10.01 - 15.01 < รวม ป่าสงวน ป่าถาวร ส.ป.ก. นิคมสร้าง ทีส่ าธารณะ ทีร่ าช อื่นๆ
10 ไร่ 15 ไร่

21.58 57.45 14.19

การขอใช้/ถือครองทีด่ ินภาครัฐ
แห่งชาติ

รวม

ตนเอง ประโยชน์ พัสดุ

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.44

มีทดี่ ินเป็นของตนเอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.8

16.68

8.08

100

-

-

-

-

-

-

-

-

ความต้องการทีด่ ินเพิ่ม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.32

24.77 20.63 46.28

100

-

-

-

-

-

-

-

-

การขอใช้ทดี่ ินของรัฐ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.88

2.05

20.47

17.01

6.67

0.21 16.71

100

การถือครองทีด่ ินของรัฐ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51.29

1.8

10.69

15.24

9.08

0.23 11.66

100

ที่มา : จากการคานวน
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ตารางที่ 18 ร้อยละ ปัญหาหนีส้ ินภาคประชาชน (สย.6) ของผู้ลงทะเบียนคนจน จังหวัดกระบี่
ความต้องการขอรับความช่วยเหลือ

ประเภทปัญหา

หาแหล่ง ขยายเวลา พักชาระ หาอาชีพ ระยะปลอด อื่นๆ รวม ไม่เกิน 10,001- 30,001- 50,001- 100,001- 200,001- 500,001- มากกว่า
เงินกู้ใหม่ ชาระหนี้

ความต้องการขอรับความช่วยเหลือ 21.89

หนีส้ ินทั้งหมด
ประเภทของหนีส้ ิน

ที่มา : จากการคานวน

จานวนหนี้สินทัง้ หมด

-

25.73
-

หนี้

เสริม

ดอกเบีย้

10.07
-

19.29
-

19.5
-

3.51 100
-

10,000

30,000

50,000

7.94
-

22.21
-

14.65
-

รวม

100,000 200,000 500,000 1,000,000 1,000,000
21.44
-

15.11
-

12.92
-

4.01
-

1.72
-

หนี้สิน

หนี้สิน

รวม

ในระบบ นอกระบบ
100
-

79.44

20.56

100
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ตารางที่ 19 ร้อยละ ปัญหาคนเร่รอ่ น (สย.2) ของผู้ลงทะเบียนคนจน จังหวัดกระบี่
สาเหตุปัญหาคนเร่รอ่ น
ไม่มีที่อยู่อาศัย
ไม่มีที่ดินทากิน
ครอบครัวแตกแยก
ป่วยทางจิต
ถูกหลอกลวง
ถูกทอดทิ้ง
ไม่มีงานทา
พลัดหลง
อืน่ ๆ
รวม
ที่มา : จากการคานวน

ร้อยละ
วัยคนเร่รอ่ น
38.46
อายุ 1-10 ปี
29.23 อายุ 11 - 20 ปี
9.23 อายุ 21 - 30 ปี
1.54 อายุ 31 - 40 ปี
อายุ 41 - 50 ปี
4.62 อายุ 51 - 60 ปี
15.38 อายุ 60 ปีขึ้นไป
ไม่ระบุอายุ
1.54
100

ร้อยละ
5.88
2.94
23.53
41.18
17.65
5.88
2.94
-

100

ความต้องการได้รบั ความช่วยเหลือ
หาที่อยู่อาศัย
ต้องการที่ดินทากิน
การรักษาพยาบาล
อาหาร/เสื้อผ้า
ได้รับการศึกษา
อยู่กบั ครอบครัว
ฝึกอาชีพ
จัดหางานให้ทา
ช่วยเหลือด้านการเงิน
อืน่ ๆ

ร้อยละ
27.0
25.84
5.62
6.74
2.24
1.12
7.87
7.87
14.61
1.12
100
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ตารางที่ 20 ร้อยละ ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย (สย.3) ของผู้ลงทะเบียนคนจน จังหวัดกระบี่
อาชีพที่เดยทา
ขายหวยใต้ดิน
เทป/ซีดีเถือ่ น/สินค้าละเมิดลิขสิทธ์
ค้าของหนีภาษี
ค้ายาเสพติด
บริการทางเพศ
ขอทาน
อืน่ ๆ
รวม
ที่มา : จากการคานวน

ร้อยละ
13.1
2.38
14.29
14.29
70.24
100

อาชีพใหม่ที่ต้องการจะทา
การเกษตร
รับจ้าง
ค้าขาย
อืน่ ๆ

รวม

ร้อยละ
43.18
2.27
28.41
26.14

100

198

ตารางที่ 21 ร้อยละ ปัญหาการให้ความช่วยเหลือ นร./นศ.ให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม ของผู้ลงทะเบียนคนจน จังหวัดกระบี่
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
อืน่ ๆ

ร้อยละ

งานที่ต้องการทา

62.07 ขายสินค้า

34.55

14.35 เกษตร

5.49

4.33 คอมพิวเตอร์

9.69

0.01 ธุรการสานักงาน

19.17

1.71 วิจยั

5.76

ช่างวิชาชีพ
มัคคุเทศก์
อืน่ ๆ

5.96

100

ค่าตอบแทนที่ต้องการต่อเดือน
ไม่เกิน 1,000 บาท
1,000 - 2,000 บาท
2,001 - 3,000 บาท
มากกว่า 3,000 บาท

ร้อยละ
1.46
15.23
48.42
34.8

3.66

17.43 ศิลปะ/หัตถกรรม
-

รวม
ที่มา : จากการคานวน

ร้อยละ

9.28
6.44

รวม

100

รวม

100
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ตารางที่ 22 ร้อยละ ปัญหาการถูกหลอกลวง (สย.5) ของผู้ลงทะเบียนคนจน จังหวัดกระบี่

ด้านแรงงาน

การรดมทุนที่ผดิ กฎหมาย
ซื้อบ้านที่ดิน
ซื้อขายสินค้า/บริการ
การกูย้ ืมเงิน
อืน่ ๆ
รวม
ที่มา : จากการคานวน

เรือ่ งที่ถูกหลอกลวง
ถูกลวงไปทางานต่างประเทศ
ถูกหลอกลวงจากการทางานในประเทศ
อืน่ ๆ
แชร์ลกู โซ่
ชักชวนให้ลงทุนในธุรกิจต่างๆ

ร้อยละ
ความต้องการช่วยเหลือ
1.13 ดาเนินการทางกฎหมาย
1.13 เงินชดเชย/เรียกร้องค่าเสียหาย
3.01 จัดหางานให้ทา
6.02 จัดที่พกั อาศัยชั่วคราว/ราคาถูก
0.75 อืน่ ๆ
22.56
5.26
25.19
34.96
100
รวม

ร้อยละ
30.63
51.95
0.9
1.2
15.32

100
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ตารางที่ 23 ร้อยละ ปัญหาที่อยูอ่ าศัย (สย.7) ของผู้ลงทะเบียนคนจน จังหวัดกระบี่
ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
อาศัยญาติพนี่ อ้ ง
อาศัยผูอ้ นื่ ที่ไม่ใช่ญาติ
เช่าเอกชน
เช่าที่ของรัฐ
บุกรุก
ที่สาธารณะ
สถานที่ราชการ
เอกชน
รวม
ที่มา : จากการคานวน

ร้อยละ
54.19
19.42
16.27
2.11

สาเหตุของการไม่มีที่อยู่อาศัย
ถูกไล่ที่
ถูกเวนคืน
อพยพย้ายที่ทากิน
อืน่ ๆ

ร้อยละ

ความต้องการได้รบั ความช่วยเหลือ
1.43 ซื้อบ้านราคาถูก
0.39 ได้สิทธ์เช่าที่ดินปัจจุบัน
18.61 ที่ดินราคาถูกเพือ่ สร้างบ้าน
79.58 เช่าบ้านราคาถูก

รวม

100

ร้อยละ
51.48
6.18
41.76
0.59

4.62
2.31
0.36
100

รวม

100
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ตารางที่ 11 จานวนกลุม่ เกษตรกร, สมาชิก ประเภทกลุม่ เกษตรกร แบ่งตามเขตปกครอง ในจังหวัดกระบี่
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อาเภอ

กลุ่มเกษตรกรทานา

กลุ่มเกษตรกรทาสวน

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์

รวมจานวน

กลุ่ ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ ม (แห่ง) สมาชิก (คน)

เมือง
1
คลองท่อม
4
เกาะลันตา
1
อ่าวลึก
เขาพนม
1
ปลายพระยา
2
ลาทับ
1
เหนือคลอง
3
รวม
13
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

124
788
226
100
166
197
370
1,971

2
3
1
4
1
2
1
1
15

384
460
106
772
105
244
153
169
2,393

1
1
1
3

41
50
36
127

4
7
2
4
2
4
3
5
31

549
1,248
332
772
205
410
400
575
4,491

ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตร
- เงินให้กู้, จัดหาสินค้า , อุปกรณ์มาจาหน่าย, รวบรวมผลผลิตเพื่อขาย

- เงินให้ก,ู้ จัดหาสินค้า , อุปกรณ์มาจาหน่าย
เงินให้กู้
- เงินให้ก,ู้ จัดหาสินค้า , อุปกรณ์มาจาหน่าย
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ตารางที่ 12 จานวนกลุม่ อาชีพ/สตรีสหกรณ์, สมาชิกกลุม่ และสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ อาชีพที่สังกัดสหกรณ์ ในจังหวัดกระบี่
ณ วันที่ 30 เมษายน 2548
ที่

อาเภอ

อาหาร

เครือ่ งดื่ม

ผ้า,เครือ่ งแต่งกาย

เครือ่ งใช้ประดับตกแต่ง ศิลปประดิษฐ์ของที่ระลึก

สมุนไพร
ไม่ใช่อาหารและยา

รวมจานวน

กลุ่ ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ ม (แห่ง) สมาชิก (คน)

1
2
3
4
5
6
7
8

เมือง
2
54
คลองท่อม
1
30
เกาะลันตา
อ่าวลึก
2
69
เขาพนม
1
ปลายพระยา
3
98
ลาทับ
1
30
เหนือคลอง
รวม
10
281
ที่มา : สานักงานสหกรณ์จงั หวัดกระบี่

1
1
2

30
30
60

1
1
2
4

83
32
51
166

-

-

2
2

47
47

1
1
2

27
58
85

5
2
2
3
6
1
1
20

184
57
69
62
207
30
30
639
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ตารางที่ 13 ผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดกระบี่
หัวเรือ่ ง
- รัฐบาลจัดสรรให
- คณะกรรมการกองทุน
- สมาชิกกองทุน
- สินเชื่อปจจุบัน
- การคางชําระคืนเงินกู
- การเพิม่ ทุนของกองทุนและ
สัจจะออมทรัพยของกองทุน
- สมาชิกกองทุนไดรับผลกระทบ
จากภัยพิบัติ (สึนามิ)
1) สมาชิกกองทุนเสียชีวติ
2) สมาชิกกองทุนไดรับบาดเจ็บ
3) สมาชิกกองทุนสูญหาย
เรื่องรองเรียนกรรมการกองทุนฯ

ขอมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 48
เปนเงิน(บาท)
ราย
396 กองทุน
396,000,000
5,121
54,554
28,517
443,946,780
1,187
15,068,340
396 กองทุน

72,805,850

623
21
27
4
3 กองทุน

6,866,086
261,430
235,000
14,000

ขอมูล ณ วันที่ 25 ก.ค.48
ผลตาง (ราย) เป็นเงิน (บาท)
เปนเงิน(บาท)
ราย
396 กองทุน
396,000,000
5,121
54,554
39,850
599,267,880
11,233 155,321,100
1,731
21,840,840
544
6,772,500
396 กองทุน

72,867,034

61,184

623
6,866,086
21
261,430
27
235,000
4
14,000
3 กองทุน ไดรับการแกไขโดยการไกลเกลีย่ /ประนอมรับสภาพ
2 กองทุนอีก 1 กองทุนไดตรวจสอบบัญชีและ
ปญหาตอไป

การดําเนินคดี
- แพง
- อาญา
ที่มา: สํานักงานปกครองจังหวัด

2 คดี

-

2 คดี

ศาลตัดสินแลว 1 คดี โดยใหจําเลยชดใชเงินคืน

หมายเหตุ

