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สนับสนุนโดยสํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
(ความเห็นในรายงานนีเ้ ป็ นของผู้วจิ ัย สกว. ไม่ จําเป็ นต้ องเห็นด้ วยเสมอไป)

คํานํา
รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคายฉบับนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์โดยภาพรวมของกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์ในพื ้นที่ สถานการณ์เชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่มีอยูเ่ ดิมใน
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั
พื ้นที่ บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพื ้นที่ ขันตอน/กระบวนการสร้
เครื อข่ายที่เกิดขึ ้นหลังจากโครงการเข้ าไปดําเนินการ
บทสังเคราะห์เครื อข่ายคุณค่ากับการ
แก้ ปัญหาความยากจน ปั ญหาอุปสรรคในระหว่างดําเนินโครงการ ประโยชน์ที่ทีมวิจยั ได้ รับ
ตลอดจนข้ อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจยั และการต่อยอดโครงการวิจยั ใน
อนาคต
คณะผู้วิจยั ขอขอบพระคุณบุคคลและหน่วยงานที่ให้ ความร่วมมือด้ วยดี และมีสว่ น
ทําให้ การดําเนินโครงการเป็ นไปตามแผนปฏิบตั งิ านที่กําหนดไว้ จนเสร็ จสิ ้นโครงการ
ได้ แก่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สหกรณ์จงั หวัดหนองคายและเจ้ าหน้ าที่สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดหนองคาย ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบทหนองคาย ผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ใน
พื ้นที่ทกุ ท่าน และรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์นี ้จะเกิดขึ ้นไม่ได้ หากไม่ได้ รับการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั สถาบันวิชาการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่
สนับสนุนงบประมาณ ชี ้แนะ หนุนเสริม ให้ กําลังใจ เป็ นประทีปส่องทาง ทางปั ญญา
คณะผู้วิจยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
สุทิน สุขคง
สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
สุรพงษ์ พลดาหาญ
ปิ ยากร กองไกรกลาง
อรุณ ขอคํา

บทสรุ ปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดหนองคาย
การดําเนินโครงการ ประกอบด้ วย (1)
การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการ
ดําเนินงานของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ (2) การตรวจสอบข้ อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิก
กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ และ (3) การจัดเวทีสร้ างความเข้ าใจระหว่างผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
เกี่ยวกับการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานและการเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์ กระบวนการดําเนินงานใช้ (1) การศึกษาเอกสารและการประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง (2) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อสร้ างความเข้ าใจ และชี ้ชวนเข้ าร่วมโครงการ การ
ร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และบทบาทของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
การประเมินความสนใจและความพร้ อมในการสร้ างเครือข่าย
การจัดทํากรอบทิศทางการ
การทบทวนกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่าย
ดําเนินงานของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่าย การเลือกตังคณะกรรมการเครื
้
อข่าย
การประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการเครื อข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากิจกรรม
การเชื่อมโยงภายในเครื อข่าย การประสานระหว่างคณะกรรมการเครื อข่ายกับผู้นํากลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่าย การติดตามผลการเชื่อมโยงเครื อข่าย และการสรุปบทเรี ยน ผล
การดําเนินโครงการสรุปได้ ดังนี ้
1. สถานการณ์ ในภาพรวมและการเชื่อมโยงเครือข่ ายของกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์
ในพืน้ ที่จงั หวัดหนองคายก่ อนโครงการเข้ าไปในพืน้ ที่ พบว่า จังหวัดหนองคาย เริ่มก่อตัง้
เป็ นชุมชนมาตังแต่
้ ยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์ ประมาณ 3,000 ปี การที่จงั หวัดหนองคายมีที่ตงั ้
เสมือนหนึง่ ประตูสอู่ ินโดจีนและมีรูปร่างของพื ้นที่เป็ นแนวยาวคูข่ นานกับแม่นํ ้าโขง ประกอบกับ
การมีธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทําให้ เป็ นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีการ
รวมกลุม่ ของประชาชนในพื ้นที่เป็ นจํานวนมากทังในรู
้ ปของกลุม่ องค์กร หรื อสหกรณ์ โดยการ
ส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะภาครัฐ ภายใต้ นโยบาย/โครงการต่างๆ ซึง่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ลักษณะการเข้ าเป็ นสมาชิกของประชาชนในกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
จึงมุง่ “สิทธิ” มากกว่าการทํา “หน้ าที่” จึงทําให้ ขาดความเข้ มแข็ง แม้ วา่ รัฐจะพยายามส่งเสริ ม
้ อ”สัง่ การ” ความยัง่ ยืนก็จะไม่เกิดขึ ้น แม้
อย่างเต็มที่แต่หากการส่งเสริมยังใช้ วธิ ีการจัดตังหรื
นโยบายจะมีการส่งเสริ มสหกรณ์มายาวนาน แต่ “คนสหกรณ์” ในจังหวัดหนองคายยังไม่มี
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ การเชื่อมโยงเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิมในพื ้นที่ก่อนโครงการเข้ า
ไป มีลกั ษณะที่เจ้ าหน้ าที่สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคายดําเนินการจับคูใ่ ห้ ทําธุรกิจกัน เป็ น
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แบบ “คูค่ ้ า” มากกว่าที่จะเป็ น “เครื อข่าย” ที่ร้อยเรี ยงหัวใจเข้ าด้ วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่องและเดินทางไปสูค่ วามเข้ มแข็งคือ ความพยายามที่จะยืนอยูบ่ นขาของตัวเองอย่าง
มีศกั ดิศ์ รี
2. ข้ อมูลคนจนในพืน้ ที่จงั หวัดหนองคาย
ข้ อมูลจากสํานักงานจังหวัดหนองาย และจากการแจงนับ ตรวจสอบเพิ่มเติมของ
คณะวิจยั ร่วมกับสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย และผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ในพื ้นที่
พบว่า จํานวนประชากรของจังหวัดหนองคายทังหมด
้
903,907 คน มีผ้ จู ดทะเบียนคนจน
133,203 คน คิดเป็ นร้ อยล 14.74 ของประชากรทังหมด
้
กลุม่ ปั ญหาที่มีคนจนจดทะเบียนมาก
ที่สดุ คือ ปั ญหาหนี ้สิน รองลงมาได้ แก่ ปั ญหาที่ทํากิน และที่อยูอ่ าศัย สหกรณ์จดทะเบียนและ
สหกรณ์ภาคประชาชนมีสมาชิกที่จดทะเบียนคนจนร้ อยละ 55.7 และ 19.4 ของสมาชิกทังหมด
้
ตามลําดับ สมาชิกของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ทีเข้ าร่วมเครื อข่ายของโครงการจดทะเบียนคนจน
ร้ อยละ 69.93 ของสมาชิกทังหมด
้
แสดงว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
จังหวัดหนองคายเป็ นคนยากจนกระจายตัวอยูใ่ นพื ้นที่ตา่ งๆของจังหวัดหนองคาย
3. เครือข่ ายที่เกิดขึน้ ผลการดําเนินงานของทีมวิจยั ได้ เครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
จังหวัดหนองคายที่เกิดจากความสมัครใจ และเกิดกิจกรรมเครื อข่ายคุณค่าขึ ้น และคาดว่าจะ
เกิดขึ ้น ทังคุ
้ ณค่าทางสังคมและคุณค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางสังคมคือการเพิ่มค่าทุนทาง
สังคมมากขึ ้นได้ แก่ การรู้จกั /คุ้นเคยกัน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน การปรับใจให้ ตรงกัน
ก่อนจะร่วมมือกัน
การเกิดกลไกการจัดการของเครื อข่ายโดยมีคณะกรรมการและข้ อบังคับ
เครื อข่าย มีการประชุมและเรี ยนรู้การประชุมเพื่อเป็ นเวทีกระตุ้นให้ เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรม
การรู้จกั ปรับทุกข์หรื อปรึกษาหารื อกัน รวมทังเกิ
้ ดการพัฒนาภาวะผู้นําในคณะกรรมการและ
สมาชิกของเครื อข่าย ส่วนคุณค่าทางเศรษฐกิจนันได้
้ เกิดกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์ภายในเครื อข่าย หลายกิจกรรมที่สําคัญ ได้ แก่ การซื ้อขายปุ๋ย การซื ้อขายยาปราบ
ศัตรูพืช การซื ้อขายผลิตภัณฑ์ผ้าและอาหารสําเร็ จรูปพื ้นบ้ านไปจําหน่าย ตลาดกลางสินค้ า
เกษตร เป็ นต้ น กิจกรรมของเครื อข่ายที่เกิดขึ ้น แตกต่างจากเครื อข่ายเดิมที่สาํ นักงานสหกรณ์
จังหวัดหนองคายดําเนินการมาคือ เป็ นเครื อข่ายที่ให้ ข้อมูล โอกาสทางการตลาดแก่สมาชิก
เครื อข่าย นอกนันยั
้ งมีแนวทางอนาคตที่สมาชิกเครื อข่ายจะช่วยเหลือกันทางธุรกิจได้
ลักษณะของเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์จงั หวัดหนองคายเป็ นเครือข่ายพื ้นที่ ซึง่ มี
กิจกรรมหลายอย่างอยูภ่ ายในพื ้นที่ สมาชิกภายในเครื อข่ายสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ผลผลิตภายในเครื อข่ายได้ ตลอดเวลา ลักษณะการดําเนินงานที่สาํ คัญ ได้ แก่ การมี
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คณะกรรมการเครื อข่ายมาจากการเลือกตังของสมาชิ
้
กเครื อข่ายทังหมด
้
การมีข้อบังคับ
เครื อข่าย การประชุมประจําเดือนของเครื อข่าย การประสานงานในระหว่างคณะกรรมการ
เครื อข่ายกับกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิก การจัดทําข้ อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารกิจกรรม
เชื่อมโยงเครื อข่าย และการระดมทุนดําเนินงานของเครื อข่าย ทีมวิจยั ทําหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงหรื อผู้
หนุนเสริม คอยให้ คําปรึกษา ชี ้แนะ โดยมีคณะกรรมการเครื อข่ายเป็ นตัวขับเคลื่อนให้ มีกิจกรรม
ภายในเครื อข่าย
้
นใน
เครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์จงั หวัดหนองคาย มีระดับการพัฒนาถึงขันรวมกั
พื ้นที่เพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน ซึง่ อาจจะขยายไปสูก่ ารเป็ นเครื อข่ายที่เข้ มแข็งได้ ปั จจัยสําคัญที่
ทําให้ เกิดเครื อข่าย ได้ แก่ ความต้ องการและความสนใจของผู้นําและสมาชิกกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์ในพื ้นที่ ภาวะผู้นําของผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ การสร้ างความเข้ าใจและให้ ความรู้
ของทีมวิจยั การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงาน การทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานเป็ น
ระยะๆ การหนุนเสริมของทีมวิจยั และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย การประชุมอย่าง
ต่อเนื่องและ การประสานงานภายในเครือข่าย เป็ นต้ น
ปั จจัยแห่งความสําเร็ จที่มีความสําคัญและควรดําเนินงานอย่างจริงจังมากขึ ้น ได้ แก่
การสื่อสารกับกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์สมาชิกของเครื อข่ายที่ไม่มีตวั แทนเป็ นกรรมการเครื อข่าย
การสื่อสารกับสมาชิกของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่าย การเพิ่มพื ้นที่ให้ สมาชิก
เครื อข่ายได้ เสนอข้ อมูลความต้ องการและโอกาสผ่าน Home page ของเครื อข่าย การระดมทุน
ของเครื อข่ายอย่างต่อเนื่องเหมาะสม
และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคายควรขยาย
บทบาทส่งเสริมเครื อข่ายการเรี ยนรู้
เปลี่ยนบทบาทจากการสัง่ การมาเป็ นการเสริมสร้ าง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน
4. เครือข่ ายคุณค่ ากับแก้ ปัญหาความยากจน เครื อข่ายคุณค่าสามารถช่วย
แก้ ปัญหาความยากจนได้ เนื่องจากความเป็ นเครื อข่ายช่วยให้ ปัจเจกชนที่รวมตัวกันและมีพลัง
“เพื่อนคูค่ ดิ ” หากรู้จกั พอก็จะมีโอกาสลดความยากจนลง ผู้นํา/ตัวแทนหรื อสมาชิกกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์ที่เข้ าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็ นคนยากจน (ร้ อยละ 69.93) การนําโครงการเข้ า
ไปในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย ช่วยกระตุ้นผู้นํากลุม่ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและช่วยให้
ผู้นํากลุม่ ได้ ร้ ูจกั กันได้ เพื่อน ได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน ได้ ปรับทุกข์และปรับใจให้ ตรงกัน
เป็ นการเพิ่มทุนสําคัญในการลดหรื อแก้ ปัญหาความยากจน ช่วยให้ ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
“มีสติเกิดขึ ้น” และตระหนักในคุณค่าของการพึง่ ตนเองได้ ซึง่ กระบวนการสร้ างและพัฒนา
ดังกล่าว ต้ องใช้ ความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในมิตคิ ณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจ เครื อข่ายคุณค่าช่วยให้
คนยากจนที่เป็ นสมาชิกเครื อข่าย มีโอกาสจะได้ สนิ ค้ าราคาถูกลง หรือ เพิ่มอํานาจต่อรองการ

(5)

ซื ้อ-ขาย มากขึ ้น กิจกรรมภายในเครื อข่ายช่วยให้ คนยากจนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ
ขยายโอกาส
5. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ ตามแผนการดําเนินงาน ทีมวิจยั ตังเป
้ ้ าหมายที่จะผลักดัน
ให้ เครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์จงั หวัดหนองคายเป็ นเครื อข่ายที่เข้ มแข็ง แต่ผลการดําเนินงาน
ั้
ฒนาการเป็ นเครื อข่าย คือ เครื อข่ายได้ ทํากิจกรรมร่วมกันได้ บางส่วน
ได้ บรรลุขนสองของพั
เนื่องจากมีข้อจํากัดและปั ญหา/อุปสรรคหลายประการ ที่สาํ คัญได้ แก่ การประสานระหว่าง
คณะกรรมการเครื อข่ายกับสมาชิก ผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นคณะกรรมการเครื อข่ายมี
สถานภาพ/บทบาทหลายตําแหน่งในเวลาเดียวกัน
บางครัง้ ขาดประชุมหรื อให้ บคุ คลอื่นมา
ประชุมแทน รูปร่างของจังหวัดหนองคายที่ยาวมากทําให้ ระยะทาง/การคมนาคมระหว่างกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์มีความยากลําบากที่จะเข้ าร่วมกิจกรรม ปั ญหาการจัดตังชมรมสหกรณ์
้
ภายใน
จังหวัด ทําให้ สมาชิกเครื อข่ายบางส่วนเห็นว่าน่าจะยุบเครื อข่ายที่เกิดขึ ้นใหม่ไปรวมกับชมรม
สหกรณ์ เป็ นต้ น
ประโยชน์ที่นกั วิจยั และทีมวิจยั ได้ รับ ในแง่ชดุ ความรู้ใหม่ ได้ แก่ เทคนิคการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม คุณค่าเกี่ยวกับความเข้ มแข็งของชุมชน การเรี ยนรู้ที่ได้ จาก
ของจริง เป็ นการสังเคราะห์มากกว่าการวิเคราะห์ การพัฒนาที่ให้ ความสําคัญเรื่ องวัฒนธรรม
ปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของเครื อข่าย และแนวทางพัฒนาเครื อข่ายโดยหน่วยงานของรัฐ ไม่
อาจก่อให้ เกิดความเข้ มแข็งได้ ส่วนในแง่ทกั ษะ/ประสบการณ์ใหม่ ได้ แก่ ได้ รือ้ ฟื น้ จิตวิญญาณ
สหกรณ์ที่มีอดุ มการณ์ช่วยถ่วงดุลกระแสทุนนิยมให้ คนหันกลับมาสูก่ ารใส่ใจต่อผู้อื่น และพร้ อม
ที่จะให้ ความร่วมมือกับผู้อื่นที่จะสร้ างคุณภาพชีวิตร่วมกัน
ได้ ร่วมยกร่างข้ อบังคับเครื อข่าย
กลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์จงั หวัดหนองคาย เชื่อมัน่ ในหลักการพึง่ ตนเอง และได้ ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
การสร้ างและพัฒนาเครื อข่าย ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข เนื่องจากการสร้ างเครื อข่าย
โดยใช้ ความสัมพันธ์ในเชิงความไว้ วางใจ ความเป็ นเพื่อนรู้ใจ ความตังใจมุ
้ ง่ มัน่ ฯลฯ ซึง่
ลักษณะเช่นนี ้จะปรากฏเห็นได้ ตอ่ เมื่อมีเวลาสักระยะหนึง่ สําหรับการเรียนรู้ โครงการพัฒนา
อาจต้ องใช้ เวลามากกว่าที่คาดไว้ ภายใน 1 ปี จึงจะสามารถสร้ างเครื อข่ายที่เข้ มแข็งได้ ดังนัน้
ควรขยายเวลาเพื่อดําเนินโครงการต่อไปอีกอย่างน้ อย 1 ปี

บทคัดย่ อ
โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดหนองคาย
โครงการนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์ ตรวจสอบข้ อมูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์และจัดเวทีสร้ าง
ความเข้ าใจระหว่างผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์เกี่ยวกับการจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานและ
การเชื่อมโยงเครื อข่ายของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ กระบวนการดําเนินงานตามโครงการใช้ การศึกษา
เอกสาร/การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อสร้ างความเข้ าใจและชี ้ชวน
เข้ าร่วมโครงการ การร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และบทบาทของกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์ การประเมินความสนใจและความพร้ อมในการสร้ างเครื อข่าย การทบทวนกรอบ
้
ทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่าย การเลือกตังคณะกรรมการ
เครื อข่าย การประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการเครื อข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และพัฒนา
กิจกรรมการเชื่อมโยงภายในเครื อข่าย การประสานระหว่างคณะกรรมการเครื อข่ายกับผู้นํากลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่าย การติดตามผลการเชื่อมโยงเครื อข่าย และการสรุป
บทเรี ยน
ผลการดําเนินโครงการพบว่า การเป็ นสมาชิกในกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ของประชาชนใน
จังหวัดหนองคายนันมุ
้ ง่ “สิทธิ” มากกว่าการเข้ าไปทํา “หน้ าที่” กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ขาดความ
เข้ มแข็ง คณะกรรมการและสมาชิกไม่มีความเข้ าใจในแนวคิดของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่ตนสังกัด
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้ าที่สง่ เสริ มยังใช้ วธิ ีการจัดตัง้ สัง่ การ มากกว่าการหนุนเสริม ความเข้ มแข็ง
และยัง่ ยืนของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์จงึ ไม่เกิดขึ ้น
การเชื่อมโยงเครื อข่ายที่มีอยูเ่ ดิมในพื ้นที่ก่อน
โครงการเข้ าไป เกิดจากเจ้ าหน้ าที่สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคายดําเนินการจับคูใ่ ห้ ทําธุรกิจกัน
เป็ นแบบ “คูค่ ้ า” มากกว่าการเป็ น “เครื อข่าย” หลังจากโครงการเข้ าไปในพื ้นที่ ทีมวิจยั ได้ ดําเนินการ
หนุนเสริ มชี ้ชวนให้ ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ได้ ตระหนักในคุณค่าของกลุม่ และเครื อข่าย ทําให้ ผ้ นู ํา
กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์คดิ รวมตัวกันเป็ นเครือข่ายและพัฒนาการเป็ นเครื อข่ายที่เชื่อมโยงกิจกรรม
บางอย่าง ก่อให้ เกิดคุณค่าทางสังคมในแง่การเพิ่มทุนทางสังคม เช่น การรู้จกั มักคุ้นกัน การ
แลกเปลี่ยนแนวคิดและปรับใจให้ ตรงกัน เกิดการพัฒนาภาวะผู้นํา ฯลฯ และเกิดคุณค่าทาง
เศรษฐกิจในแง่ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส จากกิจกรรมบางอย่างที่เชื่อมโยงกันภายใน
เนื่องจากสมาชิกกลุม่ /องค์กร/
เครื อข่าย เครื อข่ายคุณค่ามีสว่ นช่วยแก้ ปัญหาความยากจนได้
สหกรณ์ที่เข้ าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็ นคนยากจน
โครงการได้ ช่วยกระตุ้นผู้นํากลุม่ มีการ

(7)
เปลี่ยนแปลงทางความคิด ช่วยให้ ผ้ นู ํากลุม่ ได้ ร้ ูจกั กัน
ปรับทุกข์และปรับใจให้ ตรงกัน

มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน มีการ

และช่วยให้ ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ “มีสติเกิดขึ ้น” และตระหนักในคุณค่าของการพึง่ ตนเอง ซึง่ เป็ น
ต้ นทุนสําคัญในการลด/แก้ ปัญหาความยากจน
ในแง่เศรษฐกิจเครื อข่ายได้ ช่วยให้ คนยากจนมี
โอกาสได้ สนิ ค้ าราคาถูกลงและเพิ่มอํานาจต่อรองการซื ้อขายมากขึ ้น กระบวนการพัฒนาเครื อข่าย
เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยแก้ ปัญหาความยากจน ต้ องใช้ ความพยายามอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการ
สร้ างเครื อข่ายมีลกั ษณะเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์เชิงความไว้ วางใจ ความเป็ นเพื่อนที่ร้ ูใจ ความ
ตังใจมุ
้ ง่ มัน่ การรู้จกั พอเพียง ฯลฯ ซึง่ ลักษณะเช่นนี ้จะปรากฏขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อมีเวลาสักระยะหนึง่
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 บริบทจังหวัดหนองคาย
1.1.1 ความเป็ นมา
ชุมชนในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย เริ่มต้ นมาตังแต่
้ ยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์
ประมาณ 3,000 ปี (ช่วงสมัยเดียวกับบ้ านเชียง จังหวัดอุดรธานี) ซึง่ มีการพบหลักฐานทาง
โบราณคดีที่แสดงถึงการตังหลั
้ กแหล่งของกลุม่ คนที่บ้านโคกคอน
อําเภอท่าบ่อ
ได้ แก่
เครื่ องปั น้ ดินเผาลายเชือกทาบ ขวานหินขัดและลูกปั ดจํานวนมาก
ตามตํานานอุรังคธาตุ ซึง่ ว่าด้ วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้ กล่าวถึงเมือง
ต่างๆที่มีการสร้ างพระธาตุเจดีย์ขึ ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ เช่น เวียงงัว (สันนิษฐานว่า คือ
บริเวณตําบลบ้ านฝาง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย) เวียงนกยูง (อยูต่ ดิ กับห้ วยโมง กิ่งอําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย) นอกนันยั
้ งมีหลักฐานที่นา่ สนใจเกี่ยวกับเมืองหนองคาย ว่าปลาย
สมัยขอมเรื องอํานาจ ราวพุทธศตวรรษที่ 18 กล่าวถึง “เมืองเวียงคุก” ที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิมแม่นํ ้าโขง มี
อาณาบริเวณครอบคลุมตัวเมืองหนองคาย มีการพบซากปราสาท ชิ ้นส่วนของยอดปรางค์ กลีบ
ขนุน และเทวรูปจําหลักบนแผ่นทราย
ในหลักศิลาจารึก หลักที่ 1 สมัยพ่อขุนรามคําแหงแห่งสุโขทัย กล่าวถึงเรื่ องราว
ซึง่ อยูต่ รงกันข้ ามว่า
“ฮอดฝั่ งของเถิงเมือง
เกี่ยวโยงกับพื ้นที่หนองคายและเวียงจันทน์
เวียงจันทน์ เวียงคําเป็ นที่แล้ ว” หมายความว่า สุโขทัยมีอาณาเขตด้ านทิศตะวันออกถึงเมือง
เวียงจันทน์ และเมืองเวียงคํา ริ มฝั่ งแม่นํ ้าโขง สันนิษฐานว่า “เวียงคุก” ซึง่ ปั จจุบนั อยูใ่ นเขต
อําเภอเมืองหนองคาย น่าจะเป็ นเมืองเดียวกับเมือง”เวียงคํา” มีการค้ นพบโบราณสถาน
โบราณวัตถุในเมืองเวียงคุกหลายแห่ง (เวียงคุก เป็ นเมืองโบราณตังแต่
้ สมัยขอมโบราณ ปั จจุบนั
มีร่องรอยสภาพปรักหักพัง เรี ยงรายอยูร่ ิมแม่นํ ้าโขงบนถนนสายหนองคาย – ท่าบ่อ)
ใน พ.ศ. 2103 สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรี อยุธยาตอนต้ น คราว
สงครามช้ างเผือกระหว่างไทยกับพม่า เมื่อพม่ายกทัพยึดเมืองเชียงใหม่ได้ พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช
ซึง่ ครองเมืองเชียงใหม่ขณะนันเป็
้ นผู้นําชาวเมืองเชียงใหม่อพยพหนีสงครามไปอยูท่ ่ี
อําเภอศรี เชียงใหม่ ในจังหวัดหนองคายปั จจุบนั
สมัยรัชกาลที่ 3 เกิดกบฎเจ้ าอนุวงค์ผ้ คู รองนครเวียงจันทน์ กองทัพไทย
สามารถปราบกบฎได้ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั จึงโปรดเกล้ าฯให้ พระปทุมเทวา-
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ภิบาล(ท้ าวเคน)ปกครองเมืองเวียงจันทน์ และให้ ขึ ้นกับเมืองหนองคาย ซึง่ มีฐานะเป็ นหัวเมือง
ลาวฝ่ ายเหนือ ต่อมาในปี พ.ศ. 2436 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ไทย
ต้ องเสียดินแดนฝั่ งซ้ ายแม่นํ ้าโขงบางส่วน รวมทังเมื
้ องเวียงจันทน์ให้ แก่ฝรั่งเศส ลดฐานะเมือง
หนองคาย ซึง่ เคยเป็ นหัวเมืองลาวฝ่ ายเหนือให้ ไปอยูใ่ นเขตการปกครองของมณฑลอุดร ในปี
พ.ศ. 2457 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั มีการปรับเปลี่ยนระบอบการปกครอง
ใหม่ หนองคายจึงได้ รับการจัดตังให้
้ เป็ นเมืองโดยมีข้าหลวงปกครองต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั
ั ้ วเมืองหนองคายเดิมเป็ นชุมชนเล็กๆชื่อ “บ้ านไผ่” ซึง่ มีไม้ ไผ่อยู่
บริ เวณที่ตงตั
ทัว่ ไป สันนิษฐานว่า อยูใ่ นเขตการปกครองของเวียงคุก ซึง่ เป็ นเมืองโบราณ คําว่า “หนองคาย”
้ ่
น่าจะมาจากคําว่า “บึงค่าย” หรื อ “หนองค่าย” ซึง่ กองทัพไทยช่วงปรากฎกบฏเจ้ าอนุวงค์ ตังอยู
ที่คา่ ยบกหวานห่างจากแม่นํ ้าโขงจึงต้ องอาศัยนํ ้าจากหนองนํ ้ามาบริ โภค และเรี ยกหนองนํ ้านัน้
ว่า บึงค่าย หรื อ หนองค่าย โดยนิยมเรี ยกหนองค่ายมากกว่า เมื่อมีการตังเมื
้ องใหม่บริเวณ
ชุมชนบ้ านไผ่ จึงนําชื่อหนองค่าย ซึง่ ถือว่าเป็ นนามมงคลมาใช้ เรี ยกเมืองใหม่ ชื่อ หนองค่าย
ต่อมาเพี ้ยนเป็ น “หนองคาย” กอไผ่และหนองนํ ้าจึงกลายดวงตราของจังหวัด
1.1.2 ที่ตงั ้
จังหวัดหนองคายตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
มี
ระยะห่างจากกรุงเทพฯ 616 กิโลเมตร ตามระยะทางหลวงแผ่นดิน สาย 2 ถนนมิตรภาพ และ
ห่างจากกําแพงนครเวียงจันทน์ ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
24 กิโลเมตร โดยมีแม่นํ ้าโขงเป็ นเส้ นพรมแดน ที่ตงของจั
ั้
งหวัดมีความสัมพันธ์กบั บริเวณ
แวดล้ อมตามทิศหลัก ดังนี ้
ทิศเหนือ
จดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสะพาน
มิตรภาพไทย – ลาว เชื่อมต่อกันระหว่างสอบประเทศ
ทิศใต้
จดจังหวัดอุดรธานี สกลนคร
ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก จดจังหวัดเลย
พิจารณาจากลักษณะที่ตงของจั
ั้
งหวัดหนองคาย จัดว่าเป็ นจังหวัดที่มีทําเล
ที่ตงเป็
ั ้ นจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรื อเป็ น
ประตู (Gate Way) สูอ่ ินโดจีน ดังภาพที่ 1
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สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สปป.ลาว

ภาพที่ 1 แผนที่ประเทศไทยแสดงตําแหน่งจังหวัดหนองคาย
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1.1.3 ขนาดและรู ปร่ าง
จังหวัดหนองคายมีพื ้นที่ทงหมดประมาณ
ั้
7,332.38 ตารางกิโลเมตรหรื อ
ประมาณ 4,582,675 ไร่ เมื่อเปรี ยบเทียบจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยถือว่าเป็ นจังหวัดขนาด
กลาง จากพื ้นที่ดงั กล่าวจําแนกการใช้ พื ้นที่ได้ ดงั นี ้
ที่
1
2

3

การใช้ พื ้นที่
พื ้นที่การเกษตร
พื ้นที่ป่าไม้
2.1 ป่ าอนุรักษ์
2.2 เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูววั
2.3 พื ้นที่กนั คัน่ อื่น ๆ
พื ้นที่สาธารณประโยชน์

พื ้นที่ (ไร่)
2,351,507
370,560
117,100
116,502
76,898
1,860,608

ร้ อยละของพื ้นที่
51.31
8.08
3.86
2.54
1.68
40.69

รูปร่าง(Shape)จังหวัดหนองคาย หากพิจารณาจากแผนที่จะเห็นว่าเป็ นจังหวัด
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีเอกลักษณ์พิเศษ คือมีรูปร่างเป็ นแนวยาวทอด
ขนานไปตามแม่นํ ้าโขง
วัดความยาวจากอําเภอสังคมถึงอําเภอบึงโขงหลง มีความยาว
ทังสิ
้ ้น 330.60 กิโลเมตร ความกว้ างของพื ้นที่จากทิศเหนือมาทิศใต้ โดยเฉลี่ยประมาณ 25-50
กิโลเมตร จัดเป็ นจังหวัดที่มีอปุ สรรคในการบริ หารจัดการ อันเนื่องมาจากระยะทางที่ห่างไกล
จากศูนย์การปกครองซึง่ อยูใ่ นเขตอําเภอเมืองหนองคาย
1.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นที่สงู ลักษณะคล้ ายลอนลูกคลื่น ระดับความสูง
เฉลี่ยจากระดับนํ ้าทะเลประมาณ 1,200 ฟุต ด้ านตะวันออก ตะวันตกและด้ านใต้ เป็ นที่สงู
ส่วนที่ราบจะอยูบ่ ริเวณตอนเหนือมีลกั ษณะเป็ นที่ราบลุม่ แม่นํ ้าโขง ลักษณะภูมปิ ระเทศแยกได้
เป็ น 4 บริ เวณ ได้ แก่
1.) เขตพื ้นที่คอ่ นข้ างราบ ได้ แก่ เขตอําเภอเมืองหนองคาย ท่าบ่อ
ศรี เชียงใหม่ ซึง่ ใช้ ประโยชน์ในการทํานาและทําสวนบริ เวณริ มฝั่ งแม่นํ ้าโขง
2.) เขตพื ้นที่ ๆ เป็ นคลื่นลอนลาด กระจายอยูท่ กุ อําเภอเป็ นหย่อม ๆ
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ทํานาและปลูกพืชไร่ นอกนันเป็
้ นสวนและป่ าธรรมชาติ
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3.) เขตพื ้นที่เป็ นคลื่นลอนชัน เป็ นภูเขาและป่ าธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้
เต็งรัง เบญจพรรณ พบในเขตอําเภอบึงกาฬ เซกา บึงโขงหลง ศรี วิไล บุง่ คล้ า พรเจริ ญและ
สังคม
4.) เขตพื ้นที่ ๆ เป็ นภูเขาที่มีความสูงชัน ความสูงเฉลี่ยจากระดับนํ ้าทะเล
ตังแต่
้ 200 เมตรขึ ้นไป เป็ นเขตเทือกเขาต่าง ๆ ทางทิศตะวันตกในเขตอําเภอสังคมและทิศ
ตะวันออกในเขตอําเภอบึงกาฬ ลักษณะภูเขาด้ านทิศตะวันออกเป็ นภูเขาโดด เช่น ภูสงิ ห์ ภูทอก
ภูวงั ภูลงั กา ฯลฯ
เนื่องจากแม่นํ ้าโขงไหลผ่านอําเภอต่าง ๆ หลายอําเภอ จึงก่อให้ เกิดประโยชน์
ในการเกษตรกรรม
ราษฎรได้ อาศัยแม่นํ ้าโขงเป็ นแหล่งนํ ้าที่ใช้ เพื่อการเกษตรและอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะราษฎรที่อาศัยอยูร่ ิ มแม่นํ ้าโขงจะได้ รับประโยชน์มากกว่าราษฎรที่อาศัยอยู่
้
สบู นํ ้าด้ วยไฟฟ้า
ลึกเข้ าไปภายในแผ่นดิน นอกจากนี ้สํานักงานพลังงานแห่งชาติได้ จดั ตังสถานี
ใน 11 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ รวมทังสิ
้ ้น 113 สถานี เพื่อสูบนํ ้าจากแม่นํ ้าโขงและแหล่งอื่น ๆ
ขึ ้นมาใช้ เพื่อการเกษตรกรรม แหล่งนํ ้าที่สําคัญนอกจากแม่นํ ้าโขง คือแม่นํ ้าสงคราม ซึง่ มี
ความยาว 420 กิโลเมตร ต้ นกําเนิดจากเทือกเขาภูพานผ่านจังหวัดอุดรธานี สกลนคร อําเภอ
โซ่พิสยั และอําเภอเซกา
จังหวัดหนองคาย
เป็ นแหล่งปลาที่อดุ มสมบูรณ์ที่สดุ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีระบบนิเวศที่เรี ยกว่า ป่ าพุง่ ป่ าทาม (ป่ าชุ่มนํ ้า) และยังมีสายนํ ้าย่อย ๆ
ที่เชื่อมกับแม่นํ ้าโขง มีลกั ษณะคล้ ายก้ างปลาอยูท่ วั่ ไป เช่น ห้ วยนําโมง ผ่านอําเภอท่าบ่อ
แม่นํ ้าปากสวยผ่านอําเภอเมืองหนองคาย ห้ วยทอนผ่านอําเภอศรี เชียงใหม่ ห้ วยพันลําและห้ วย
พังบาตร ผ่านอําเภอบึงกาฬ ลงสูแ่ ม่นํ ้าโขง ห้ วยหลวงผ่านอําเภอโพนพิสยั ลงสูแ่ ม่นํ ้าสงคราม
แล้ ว
ลงสูแ่ ม่นํ ้าโขง เป็ นต้ น
1.1.5 ลักษณะภูมิอากาศ
ปริ มาณนํ ้าฝน ปริ มาณนํ ้าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,662 มิลลิเมตร ฝนตกมาก
ที่สดุ ในปี 2544 วัดได้ 37904 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก 23 วัน ฝนตกน้ อยที่สดุ ในปี 2544 วัด
ได้ 1.1 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก 2 วัน
อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด 8.9
องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 40.7 องศาเซลเซียส
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ฤดูกาล มี 3 ฤดู กล่าวคือ ฤดูร้อน อากาศจะร้ อนจัด ฤดูฝนจะมีฝนตกหนัก
เนื่องจากมีพื ้นที่ตดิ ต่อกับแม่นํ ้าโขง บางปี มีปัญหานํ ้าท่วม เป็ นจังหวัดหนึง่ ที่เกิดนํ ้าท่วม
บ่อยครัง้ ฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็น เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ นที่สงู และอยูต่ ดิ กับแม่นํ ้าโขง
1.1.6 เขตการปกครอง
จังหวัดหนองคายแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 13 อําเภอ และ 4 กิ่งอําเภอ 1
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 17 เทศบาลตําบล 112 ตําบล และ 1,313 หมูบ่ ้ าน
กล่าวเฉพาะรายละเอียดชื่ออําเภอ/กิ่งอําเภอและระยะทางจากตัวจังหวัดดังนี ้
ตารางที่ 1 แสดงชื่ออําเภอ/กิ่งอําเภอ และระยะทางจากตัวจังหวัดไปอําเภอต่าง ๆ ในเขต
จังหวัดหนองคาย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่ออําเภอ/กิ่งอําเภอ
อําเภอเมืองหนองคาย
อําเภอท่าบ่อ
อําเภอศรี เชียงใหม่
อําเภอสังคม
อําเภอโพนพิสยั
อําเภอปากคาด
อําเภอโซ่พิสยั
อําเภอบึงกาฬ
อําเภอเซกา
อําเภอพรเจริ ญ
อําเภอศรี วิไล
อําเภอบุง่ คล้ า
อําเภอบึงโขงหลง
กิ่งอําเภอสระใคร
กิ่งอําเภอโพธิ์ตาก
กิ่งอําเภอรัตนวาปี
กิ่งอําเภอเฝ้าไร่

ที่มา : สํานักงานจังหวัดหนองคาย, 2549

ระยะทางจากตัวจังหวัดไปอําเภอ (กม.)
41
57
95
45
90
120
136
225
182
163
145
238
27
77
71
71
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ภาพที่ 2 แสดงอําเภอ/กิ่งอําเภอต่าง ๆ ในเขตจังหวัดหนองคาย
จากอําเภอ/กิ่งอําเภอทังหมด
้
มีอําเภอ/กิ่งอําเภอที่อยูต่ ดิ กับแม่นํ ้าโขง 9 อําเภอ
1 กิ่งอําเภอ คืออําเภอสังคม ท่าบ่อ ศรี เชียงใหม่ เมืองโพนพิสยั ปากคาด บึงกาฬ บุง่ คล้ า
บึงโขงหลง และกิ่งอําเภอรัตนวาปี และทัง้ 9 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ จะมีอาณาเขตติดต่อกับ สปป.
ลาว คือแขวงเวียงจันทน์ กําแพงนครเวียงจันทน์ แขวงบอลิคําไซ และแขวงคําม่วน จังหวัด
หนองคายมีจดุ ผ่านแดนไป สปป.ลาว รวม 5 จุด เน้ นจุดผ่านแดนถาวร 3 จุด และจุดผ่านแดน
ผ่อนปรน 5 จุด
จุดผ่านแดนถาวร 3 จุด ได้ แก่
1. ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว อําเภอเมืองหนองคาย และบ้ านดงฟลู เมือง
หาดทรายฟอง กําแพงนครเวียงจันทน์
2. ด่านท่าเสด็จ(ท่าเรื อหายโศก) อําเภอเมืองหนองคายและบ้ านท่าเดื่อ เมือง
หาดทรายฟอง กําแพงนครเวียงจันทน์
3. ด่านบึงกาฬ อําเภอบึงกาฬ และเมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ
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จุดผ่อนปรนมี 5 จุด ได้ แก่
1. บ้ านเปงจาน ตําบลโพนแพง กิ่งอําเภอรัตนวาปี และบ้ านทวย เมืองท่าพระ
บาท แขวงบอลิคําไซ
2. บ้ านบุง่ คล้ า ตําบลบุง่ คล้ า อําเภอบุง่ คล้ า และ บ้ านปากกระดิง่ เมืองปาก
กระดิง่ แขวงบอลิคําไซ
3. บ้ านจุมพล ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสยั และ บ้ านโดนใต้ เมืองปากงึม
กําแพงนครเวียงจันทน์
4. บ้ านห้ วยคาด ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด และบ้ านห้ วยทราย เมืองท่า
พระบาท แขวงบอลิคําไซ
5. บ้ านหม้ อ ตําบลบ้ านหม้ อ อําเภอศรี เชียงใหม่ และ บ้ านด่านคํา เมืองสีโคด
ตะบอง กําแพงนครเวียงจันทน์
1.1.7 ด้ านเศรษฐกิจและสังคม
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายพิจารณาได้ จากรายได้ ตอ่ หัว
(PCI)
ผลิตภัณฑ์รวมของจังหวัด (GPP) ภาวะการค้ าโดยทัว่ ไป และการค้ าชายแดนไทย-ลาว ส่วน
สภาพทางสังคม พิจารณาได้ จาก ประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวและความ
เป็ นเมืองน่าอยู่ ซึง่ มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี ้
รายได้ ตอ่ หัว ปี 2546 เท่ากับ 25,944 บาท อัตราการว่างงานปี 2548 เท่ากับ
ร้ อยละ 1024 และอัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้ อยละ 5.4
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ปี 2546 ณ ราคาประจําปี 25,026
ล้ านบาท เกษตรกรรม 5,998 ล้ านบาท (ร้ อยละ 23.97) และภาคนอกเกษตร 19,028 ล้ านบาท
(ร้ อยละ 76.03)
ภาวะการค้ าทังการค้
้
าส่ง การค้ าปลีก ขยายตัวดีขึ ้น ซึง่ ในจังหวัดหนองคาย
ส่วนใหญ่จะเป็ นการค้ าปลีก เช่น ร้ านค้ าสะดวกซื ้อ เซเว่น อีเลเวน (Seven Eleven) ในเครื อ
บริ ษัทซีพี และร้ านค้ าเบ็ดเตล็ดทัว่ ไป โดยภาพรวมแล้ วถือว่าภาวะการซื ้อขายและบริ โภคของ
ประชาชน มีปริมาณจับจ่ายใช้ สอยสินค้ าอุปโภคบริโภค และสินค้ าหมวดอื่นๆเพิ่มขึ ้น ประกอบ
กับประชาชน สปป.ลาว เข้ ามาซื ้อสินค้ าอุปโภคบริโภคในห้ างสรรพสินค้ าเทสโก้ โลตัส (Tesco
Lotus) ได้ สะดวก นอกจากนันการค้
้
าขายในตลาดอินโดจีน(ท่าเสด็จ) มีความคึกคักมากขึ ้น
เนื่องจากนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างประเทศเข้ ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิม่ ขึ ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานเทศกาลออกพรรษาบังไฟพญานาค
้
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การค้ าชายแดนไทย-สปป.ลาว ที่ผา่ นมา ด่านศุลกากรหนองคาย และด่าน
ศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และจุดผ่อนปรน ขยายตัวทังการส่
้
งออกและนําเข้ า
เปรี ยบเทียบระหว่างปี 2547และ 2548 มีมลู ค่าการค้ ารวมเพิ่มขึ ้น 5,207.67 ล้ านบาท (ร้ อยละ
43.42) มูลค่าการส่งออกเพิม่ ขึ ้น 5,107.22 ล้ านบาท (ร้ อยละ 46.72) สินค้ าที่สง่ ออกที่สําคัญ
ได้ แก่ หมวดสินค้ าเชื ้อเพลิง สิง่ ทอ อุตสาหกรรมเกษตร เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ
ยานพาหนะ และอุปกรณ์สว่ นประกอบ เป็ นต้ น มูลค่าการนําเข้ าเพิม่ ขึ ้น 100.45 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 9.47 สินค้ านําเข้ าที่สําคัญได้ แก่ ไม้ แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ ยานพาหนะ สิง่ ทอ สินค้ า
กสิกรรม เครื่ องจักรไม่ใช้ ไฟฟ้า เป็ นต้ น ดุลการค้ าเพิ่มขึ ้น 5,006.77 ล้ านบาท (ร้ อยละ 50.72)
ประชากร จังหวัดหนองคายมีจํานวนประชากร 903,907 คน (ข้ อมูลจาก
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 19 มิถนุ ายน 2549 และสํานักงาน
จังหวัดหนองคาย วันที่ 30 เมษายน 2548) ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ รองลงมา
นับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม และด้ วยเหตุที่หนองคายเป็ นจังหวัดที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ ชิดประเทศ
เพื่อนบ้ านคือ ลาวและเวียดนาม ซึง่ สามารถเดินทางติดต่อกันได้ สะดวก ดังนัน้ จังหวัด
หนองคายจึงมีกลุม่ คนหลากหลาย นอกจากชาวไทยแล้ วยังมีชาวลาวเชื ้อสายเวียงจันทน์ ชาว
เวียดนาม จึงทําให้ เป็ นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้ วฒ
ั นธรรมลุม่ แม่
นํ ้าโขง สิง่ ที่สะท้ อนให้ เห็นวัฒนธรรมของเวียดนามได้ แก่ อาหารประเภทแหนมเนือง หมูยอ ซึง่ มี
ชื่อเสียงและหากินได้ งา่ ยในเมืองหนองคาย ในเขตอําเภอท่าบ่อมีคนไทยเชื ้อสายเวียดนามอยู่
จํานวนมาก
ขนบธรรมเนียมประเพณี จังหวัดหนองคายมีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือน
จังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน คือ มีคติการถือปฏิบตั ใิ นการดําเนินชีวิต ตาม”ประเพณีฮิตสิบสอง คอ
งสิบสี”่ “คองสิบสี”่ เป็ นข้ อปฏิบตั ทิ ี่สําคัญในการรักษาบ้ านครองเรือน มีศีลธรรม เช่น พูดจา
ไพเราะ มีความรอบรู้ ยุตธิ รรม เป็ นต้ น ส่วน “ฮีตสิบสอง” หมายถึง การทําบุญตามประเพณี 12
เดือน เช่น เดือนอ้ ายหรื อเดือนเจียง จะมีงานบุญเข้ ากรรม เดือนยี่มีงานบุญคูนจาน เป็ นต้ น
ปั จจุบนั จังหวัดหนองคาย การฟื น้ ฟูการจัดงานฮีตสิบสองเป็ นงานใหญ่ๆเพื่ออนุรักษ์ มรดกทาง
วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด มีงานประเพณีที่สาํ คัญ ได้ แก่ งานอนุสาวรี ย์
ปราบฮ่อ งานตรุษสงกรานต์ งานบุญบังไฟ
้ งานแห่เทียนพรรษา งานตักบาตรเทโวและแข่งเรื อ
มิตรภาพไทย-ลาว และที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก คือ งานลอยเรื อไฟบูชาพระธาตุกลางนํ ้า และชม
บังไฟพญานาควั
้
นออกพรรษาของทุกปี
แต่ละปี มีประชาชนไปชมบังไฟพญานาคประมาณ
้
100,000 - 300,000 คน
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แหล่งท่องเที่ยว
ด้ วยจังหวัดหนองคายมีที่ตงเป็
ั ้ นประตูสสู่ าธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและอินโดจีน มีพื ้นที่เป็ นแนวยาวคูข่ นานกับแม่นํ ้าโขง รวมทังเป็
้ น
แหล่งมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของลุม่ แม่นํ ้าสงครามและแม่นํ ้าโขง ทําให้ เป็ นจังหวัดที่
้ งธรรมชาติ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ แหล่ง
มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทังเชิ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้ แก่ (1) วัดโพธิ์ชยั ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสซึง่ เป็ นพระ
คูบ่ ้ านคูเ่ มืองของจังหวัดหนองคาย (2) วัดพระธาตุบงั พวน เจดีย์เก่าแก่เป็ นรูปสถูปแบบอินเดีย
รุ่นเดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์ (3) วัดหินหมากเป้ง อําเภอศรี เชียงใหม่ (4) วัดสว่างอารมณ์
อําเภอปากคาด (5) วัดเจติยาคีรีวิหารหรื อวัดภูทอก อําเภอศรี วิไล (6) วัดศรี ชมภูองค์ตื ้อ
อําเภอท่าบ่อ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ ได้ แก่ (1) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (2) ตลาด
สินค้ าอินโดจีนหรื อท่าเสด็จ เป็ นต้ น ส่วนแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้ แก่ (1) แหล่งที่เป็ นนํ ้าตก
เช่น นํ ้าตกตาดเสริ ม อําเภอสังคม นํ ้าตกตาดสะแนน อําเภอบึงกาฬ เป็ นต้ น (2) เขตรักษา
พันธุ์สตั ว์ป่าภูววั
คลุมพื ้นที่อําเภอบึงกาฬ เซกา และอําเภอบุง่ คล้ า (3) เขตห้ ามล่าสัตว์ป่า
บึงโขงหลง ตังอยู
้ ใ่ นเขตอําเภอบึงโขงหลงและเซกามีพื ้นที่ 8,002 ไร่ ซึง่ ตามอนุสญ
ั ญาแรมซ่าร์
(Ramsar) ได้ บรรจุให้ อยูใ่ นทะเบียนพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ ลําดับที่ 1,098
ของโลก (5 กรกฎาคม 2544)
1.1.8 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
“เรารักหนองคาย (We Love Nongkhai)”
“เมืองน่าอยู่ ควบคูก่ ารศึกษา วัฒนธรรมลํ ้าค่า เกษตรอุตสาหกรรมหลากหลาย ขยายเศรษฐกิจ
การค้ าสูอ่ ินโดจีน พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน”
คํากล่าวข้ างบนนี ้คือ วิสยั ทัศน์ของจังหวัดหนองคาย ซึง่ เราอาจจะพบเห็นได้ อยู่
ทัว่ ไป ตามป้ายประกาศต่างๆ ภายในจังหวัดหนองคาย จากวิสยั ทัศน์และคําขวัญดังกล่าว
รวมทัง้
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2542 กําหนดให้ มีการพัฒนาเมือง
น่าอยูแ่ ละชนบทน่าอยู่
 จังหวัดหนองคายได้ รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Modern Maturity ให้
หนองคายเป็ นเมืองน่าอยู่ (สําหรับผู้สงู อายุ) อันดับ 7 ของโลก
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคัดเลือกเมืองหนองคายให้ เป็ นเมือง Long Stay
สําหรับการท่องเที่ยว
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จังหวัดหนองคายจึงกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการมา
อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2547 จนถึงปั จจุบนั ปี 2549 มียทุ ธศาสตร์ ของจังหวัด 6 ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการฟื น้ ฟูระบบนิเวศน์
3. ยุทธศาสตร์ ด้านการค้ าและการลงทุน
4. ยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ ด้านโอท็อป (OTOP) และเอสเอ็มอี (SMEs)
6. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
เพื่อให้ การพัฒนาจังหวัดเป็ นไปตามยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว ซึง่ มีโครงการต่างๆเกิดขึ ้น
ในปี 2547 – 2549 หลายโครงการ ที่สําคัญได้ แก่
1. โครงการก่อสร้ างเขื่อนป้องกันตลิง่ พังตามแนวลํานํ ้าโขง
2. โครงการก่อสร้ างพิพิธภัณฑ์สตั ว์นํ ้าจืดจังหวัดหนองคาย
3. โครงการก่อสร้ างด่านพรมแดนพร้ อมท่าเทียบแพขนานยนต์อําเภอบึงกาฬ
4. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว
5. โครงการจัดตังโรงงานผลิ
้
ตปุ๋ยอินทรี ย์
6. โครงการส่งเสริ มการปลูกยางพารา
7. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทศั น์ตลาดท่าเสด็จเพื่อเพิ่มศักยภาพการค้ าและ
การลงทุน
8. โครงการส่งเสริ มและพัฒนาสถานที่พกั แบบ Home Stay เพื่อบริการนัก
ท่องเที่ยวในเทศบาลต่างๆ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลบังไฟพญานาค
้
9. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดหนองคายกับ สปป.ลาว
(เวียงจันทน์)
10. โครงการก่อสร้ างศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป (OTOP) จังหวัด
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1.2 สถานการณ์ เกี่ยวกับกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ ในพืน้ ที่จังหวัดหนองคายก่ อนเข้ า
โครงการ
1.2.1 สถานการณ์ ในภาพรวมของสหกรณ์ ท่ มี ีการจดทะเบียน
สหกรณ์ที่มีการจดทะเบียนในจังหวัดหนองคายมี 2 ลักษณะคือ สหกรณ์ และ
กลุม่ เกษตรกร สถานการณ์ในแต่ละลักษณะมีดงั ต่อไปนี ้
1.2.1.1 สหกรณ์
จังหวัดหนองคาย เริ่มมีสหกรณ์การเกษตรระดับอําเภอ โดยการแนะนําของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2518 ซึง่ ในระยะแรกมีในเขตอําเภอสังคม ศรี เชียงใหม่
ท่าบ่อ เมือง ปากคาด บึงกาฬ พรเจริญ และอําเภอเซกา ปั จจุบนั นี ้สหกรณ์ในจังหวัด
หนองคายมีทงหมด
ั้
76 สหกรณ์ และจํานวนสมาชิกทังหมด
้
109,578 คน ส่วนใหญ่
เป็ นสหกรณ์การเกษตร รองลงมาเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้ า และสหกรณ์ประมง
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนสหกรณ์และสมาชิกในจังหวัดหนองคาย
ประเภทสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ร้านค้ า
สหกรณ์ประมง
รวม

จํานวน (แห่ง)
65
9
2
1
76

ร้ อยละ
85.53
11.84
2.63
1.32
100

จํานวนสมาชิก (คน)
97,288
11,799
356
135
109,578

ร้ อยละ
88.78
10.77
0.32
0.12
100

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย, 2548.
หากพิจารณาสหกรณ์จงั หวัดหนองคายตามสภาพที่ตงของอํ
ั้
าเภออาจจําแนก
เป็ น 2 ลักษณะคือ (1) สหกรณ์ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นอําเภอที่มีพื ้นที่ตดิ กับแม่นํ ้าโขง ได้ แก่ อําเภอสังคม
ศรี เชียงใหม่ ท่าบ่อ เมือง โพนพิสยั รัตนวาปี ปากคาด บึงกาฬ และอําเภอบุง่ ค้ า สมาชิก
สหกรณ์ในเขตนี ้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ ตลอดทังปี
้
เช่น ปลูกข้ าว ยาสูบ อ้ อย
มะเขือเทศ และพืชผักอื่น ๆ โดยอาศัยนํ ้าจากแม่นํ ้าโขง โดยภาพรวมพื ้นที่เขตนี ้จะมีสภาพ
เศรษฐกิจดี และ (2) สหกรณ์ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นอําเภอที่ไม่มีพื ้นที่ตดิ กับแม่นํ ้าโขง ได้ แก่ อําเภอโซ่พิสยั

13
พรเจริ ญ เซกา ศรี วิไล สระใคร บุง่ คล้ า และอําเภอบึงโขงหลง สมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ ตลอดปี การเกษตรที่สาํ คัญ ได้ แก่ ข้ าว มันสําปะหลัง ปั จจุบนั
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกยางพารา ซึง่ สมาชิกสหกรณ์คาดหวังว่าใน
อนาคตน่าจะเป็ นพืชที่จะทําให้ ฐานะของสมาชิกดีขึ ้น
จากจํานวนสหกรณ์ทงหมดในจั
ั้
งหวัดหนองคาย 76 แห่ง จําแนกได้ เป็ น 2
ลักษณะ คือ สหกรณ์ภาคการเกษตร 65 แห่ง ซึง่ เป็ นสหกรณ์ที่เกี่ยวกับการเกษตรทัว่ ไป กลุม่
ผู้ใช้ นํ ้า กลุม่ ทําสวนยางพารา กลุม่ เลี ้ยงสัตว์ และในเขตปฏิรูปที่ดนิ และสหกรณ์นอกภาค
เกษตร 11 แห่ง ซึง่ เกี่ยวกับการออมทรัพย์ เครดิตยูเนียน ร้ านค้ า และการพัฒนาชีวิตครู
กล่าวโดยสรุป สหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคายทังหมดมี
้
ธุรกิจหลักของสหกรณ์
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนเงินที่ดําเนินธุรกิจหลักของสหกรณ์โดยรวมในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย
ที่
1
2
3
4
5

ธุรกิจหลักที่ดาํ เนินการ
การให้ บริ การสินเชื่อ
การรับฝากเงิน
การจัดหาสินค้ ามาจําหน่าย
การรวบรวมผลผลิต
การบริ การสูบนํ ้า
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
3,659,007,024,.25
212,591,668.48
143,849,344.69
35,697,383.74
334,965.00
4,051,480,386.10

ร้ อยละ
90.31
5.25
3.55
0.88
0.01
100

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย, 2548.
จากตารางที่ 3 จะเห็นว่า สหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคายดําเนินธุรกิจหลัก
เกี่ยวกับการให้ บริการสินเชื่อมากที่สดุ
รองลงมาเป็ นธุรกิจรับฝากเงิน การจัดหาสินค้ ามา
จําหน่าย การรวบรวมผลผลิต และการบริการสูบนํ ้า ตามลําดับ
สภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย ซึง่ จะเกี่ยวข้ องกัน 3
ฝ่ ายคือ (1) ฝ่ ายคณะกรรมการดําเนินงาน (2) ฝ่ ายจัดการ และ (3) ฝ่ ายสมาชิก ฝ่ าย
คณะกรรมการจะเป็ นผู้กําหนดนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงาน สมาชิกจะ

14
เป็ นผู้มีสว่ นกําหนดนโยบาย ระเบียบหรื อข้ อบังคับของสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่ และฝ่ าย
จัดการจะเป็ นผู้นํานโยบายและระเบียบไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สมาชิกโดย
ส่วนรวม
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม (SWOT Analysis) ได้ ข้อสรุปดังนี ้
จุดแข็ง (S)
(1) การมีหน่วยงานรัฐ คือสํานักงานส่งเสริ มสหกรณ์ให้ การส่งเสริม แนะนํา
(2) การเป็ นศูนย์รวมของสมาชิก
(3) การมีสาํ นักงานและสถานที่เหมาะสม
(4) สหกรณ์มีวสั ดุอปุ กรณ์เพื่อการตลาด เช่น ฉางข้ าว ลานตากเมล็ดพันธุ์
ตาชัง่ ฯลฯ
(5) มีสมาชิกและรู้วา่ สมาชิกทําการเกษตรชนิดใดมีผลผลิตเท่าไหร่
จุดอ่ อน (W)
(1) ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และสมาชิก
ยังไม่เพียงพอ
(2) การจัดบริการสินเชื่อให้ แก่สมาชิกยังไม่เพียงพอ
(3) สมาชิก/คณะกรรมการ/ฝ่ ายจัดการไม่มีจิตสํานึกสหกรณ์
(4) สมาชิกยังมีความต้ องการเงินปั นผลสูงในภาวะที่สหกรณ์ไม่เข้ มแข็ง
(5) ในแง่การบริหารจัดการ ยังมีขา่ วการทุจริ ต การขาดการวางแผน การดําเนิน
งานไม่ครบวงจร ค่าใช้ จา่ ยเพื่อการบริหารสูง กระบวนการตัดสินใจหลายขัน้
ตอน ธุรกิจสินเชื่อไม่รัดกุม ฯลฯ
ภัยคุกคาม (T)
(1) นโยบายกองทุนหมูบ่ ้ านและชุมชนเมืองกลายเป็ นคูแ่ ข่ง
(2) การเชื่อมโยงธุรกิจที่เป็ นอยูย่ งั ไม่เกิดประโยชน์ตามที่มงุ่ หวัง แต่ละสหกรณ์
ยังยึดติดกับผลประโยชน์ของตนเองเป็ นสําคัญ
โอกาส (O)
(1) การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นพื ้นที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ซึง่ มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทําให้ ประชาชนทังสองประเทศและ
้
ต่างประเทศมาท่องเที่ยวในพื ้นที่จํานวนมาก น่าจะเป็ นตลาดที่สาํ คัญ
(2) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีสถานการณ์นํ ้ามันแพง สมาชิกระมัดระวัง
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การใช้ จ่ายมากขึ ้นน่าจะเป็ นโอกาสรณรงค์ “การออม” ให้ สมาชิกนําเงิน
มา
ฝากกับสหกรณ์มากขึ ้น รวมทัง้
(3) ปั จจุบนั พระราชบัญญัตสิ หกรณ์เปิ ดโอกาสให้ สหกรณ์ลงทุนมากขึ ้น
1.2.1.2 กลุ่มเกษตรกร
กลุม่ เกษตรกรจัดตังขึ
้ ้นตามประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 140 เพิม่ เติม
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2511 ว่าด้ วยกลุม่ เกษตรกรและประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 141
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2515 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตังกลุ
้ ม่ เกษตรกร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ เกษตรกรช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภท
เดียวกัน การจัดตังกลุ
้ ม่ เกษตรกรจะต้ องมีเกษตรกรซึง่ เป็ นสมาชิกและประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็ นอาชีพหลักประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 30 คน กลุม่ เกษตรกรที่จดทะเบียนแล้ ว ย่อมมี
ฐานะเป็ นนิตบิ คุ คล
หลังจากมีการปรับโครงสร้ างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีการ
ตราพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ โอนภารกิจให้ กรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็ นเจ้ าหน้ าที่แนะนําและส่งเสริ มการดําเนินงานของกลุม่ เกษตรกร
ปั จจุบนั กลุม่ เกษตรกรในจังหวัดหนองคายมีทงหมด
ั้
107 กลุม่ เป็ นกลุม่
เกษตรกรทํานา 61 กลุม่ กลุม่ เกษตรกรทําไร่ 12 กลุม่ กลุม่ เกษตรกรทําสวน 8 กลุม่ กลุม่
เกษตรกรเลี ้ยงสัตว์ 23 กลุม่ และกลุม่ เกษตรกรทําการประมง 3 กลุม่ รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงข้ อมูลกลุม่ เกษตรกรในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย

ที่
1
2
3
4
5

ประเภท
กลุม่ เกษตรกรทํานา
กลุม่ เกษตรกรทําไร่
กลุม่ เกษตรกรทําสวน
กลุม่ เกษตรกรเลี ้ยงสัตว์
กลุม่ เกษตรกรทําการ
ประมง
รวม

จํานวน
กลุม่
61
12
8
23
3

จํานวน
สมาชิก (คน)
10,210
1,336
1,587
2,266
205

107

15,604

การดําเนินธุรกิจ
ดําเนินการ ไม่ดําเนินการ
18
43
5
7
4
4
1
22
3
28

79
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ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย, 2548.
จากตารางที่ 4 จะเห็นว่า กลุม่ เกษตรกรในจังหวัดหนองคายมีทงหมด
ั้
107 กลุม่ มีสมาชิกทังหมด
้
15,604 คน กลุม่ เกษตรกรทํานา มากที่สดุ คือ 61 กลุม่ มีสมาชิก
ทังหมด
้
10,604 คน รองลงมาเป็ นกลุม่ เกษตรกรเลี ้ยงสัตว์ กลุม่ เกษตรกรทําไร่ กลุม่ เกษตรกร
ทําสวนและกลุม่ เกษตรกรทําการประมง ตามลําดับ จากจํานวนกลุม่ เกษตรกรทังหมด
้
107
กลุม่ ดําเนินงานอยูเ่ พียง 28 กลุม่ ที่เหลือ 79 กลุม่ ไม่ดําเนินกิจการ จุดแข็ง ของกลุม่ เกษตรกร
ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย ได้ แก่ (1) เกษตรกรอาชีพเดียวกันในตําบลเดียวกันมารวมตัวกัน (2)
มีสมาชิกกลุม่ ชัดเจน (3) สมาชิกอยูใ่ กล้ ชิดกันอาจปรึกษาหารื อกันได้ ตลอดเวลา และ (4)
มีกฎหมายรองรับ จุดอ่ อน ได้ แก่ (1) สมาชิกกลุม่ มีความรู้ไม่เพียงพอต้ องอาศัยการแนะนํา
จากเจ้ าหน้ าที่อย่างใกล้ ชิด (2) ไม่มีสํานักงานของตนเอง (3) ไม่มีแผนการดําเนินงาน (4)
ไม่คอ่ ยปฏิบตั ติ ามมติของที่ประชุมใหญ่ และ (5) ไม่มีการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างตําบลที่ชดั เจน
กล่าวโดยสรุปกลุม่ เกษตรกรในจังหวัดหนองคายเป็ นกลุม่ เกษตรกรขนาด
ั ฑ์ การดําเนินงาน
เล็ก ไม่มีความเหมาะสมทังสภาพของกลุ
้
ม่ สถานที่ สํานักงานและวัสดุครุภณ
ของคณะกรรมการและสมาชิกยังมีความจําเป็ นต้ องได้ รับการสนับสนุน แนะนําจากทางราชการ
เช่น การประชุม การจัดทําเอกสาร การทําบัญชี เป็ นต้ น ดังนันการดํ
้
าเนินงานของกลุม่
เกษตรกรที่ผา่ นมาถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควรจะเป็ น มีชื่อกลุม่ แต่ไม่ดําเนินกิจการ
อยูจ่ ํานวนมาก กลุม่ ที่ดาํ เนินการอยูก่ ็ไม่ก้าวหน้ า ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า กลุม่ เกษตรกรจัดตัง้
ขึ ้นจากการแนะนําของทางราชการมิได้ เกิดความต้ องการอย่างแท้ จริงของเกษตรกร
1.2.2 สถานการณ์ ในภาพรวมของสหกรณ์ ภาคประชาชน
กลุม่ /องค์กรประชาชนที่รวมกันเป็ นกลุม่ ที่มีวตั ถุประสงค์คล้ ายคลึงกับสหกรณ์
หรื อกลุม่ เกษตรกร ส่วนใหญ่เกิดขึ ้นจากการแนะนํา ส่งเสริมหรื อจัดตังโดยหน่
้
วยงานราชการ
อาจจะเกิดจากนโยบายหรื อโครงการของรัฐบาลในแต่ละช่วงกําหนดขึ ้น แต่ไม่ได้ จดทะเบียนใน
รูปของสหกรณ์หรื อกลุม่ เกษตรกร ซึง่ มีอยูจ่ ํานวนมากและหลากหลาย ในที่นี ้จะกล่าวถึงเฉพาะ
กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุม่ อาชีพและกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร ซึง่ ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย
มีอยูท่ งหมด
ั้
543 กลุม่ ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและสมาชิกกลุม่ /องค์กรหรื อสหกรณ์ภาคประชาชนจังหวัด
หนองคาย
ที่
1
2
3

กลุม่ /องค์กร
กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุม่ อาชีพ
กลุม่ แม่บ้านเกษตรกร
รวม

จํานวนกลุม่
94
112
337
543

จํานวนสมาชิก (คน)
404,670
3,360
9,583
417,613

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย, สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคายและ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย, 2548.
จากตารางที่ 5 จะเห็นว่ากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ภาคประชาชนในพื ้นที่
จังหวัดหนองคายส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร รองลงมาเป็ นกลุม่ อาชีพและกลุม่ ออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต ตามลําดับ พิจารณาจํานวนสมาชิกพบว่ากลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตมี
สมาชิกมากที่สดุ รองลงมาเป็ นสมาชิกกลุม่ แม่บ้านเกษตรกรและกลุม่ อาชีพ ตามลําดับ สมาชิก
ของกลุม่ ยังซ้ อนทับกันอยูเ่ นื่องจากแต่ละคนเป็ นสมาชิกหลายกลุม่
ความเป็ นมา วัตถุประสงค์ การบริหารงานของกลุม่ หน่วยงานที่ให้ การสนับสนุน
ที่ทําการกลุม่ และเงินทุนของแต่ละกลุม่ /องค์กรหรื อสหกรณ์ภาคประชาชน
มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1.2.2.1 กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต
กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ ความเชื่อว่า ทุน คือปั จจัย
สําคัญที่จะส่งผลให้ การดําเนินงานในเรื่ องต่าง ๆ ประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประกอบกิจการของประชาชนและชุมชนในชนบท ซึง่ ถือว่าเป็ นฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชาติ แต่ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา คน/กลุม่ ที่ขาดเงินทุนและโอกาสที่จะเข้ าถึงแหล่งทุน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทุนในระบบ ส่งผลให้ เกิดปั ญหาในการพัฒนาเกิดปั ญหาหนี ้สินนอกระบบ
และเกิดความอ่อนแอในชุมชน ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจและสังคม
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ เริ่ มใช้
ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2517
กระบวนการพัฒนาชุมชน เพื่อการแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนเงินทุนในชุมชนด้ วยการจัดตัง้
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“กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต” โดยยึดหลักการออมทรัพย์เพื่อระดมทุนของชุมชน แล้ วใช้ ทนุ
เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคนให้ เกิดคุณธรรม 5 ประการ ซึง่ ได้ แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ
ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้ วางใจในหมูส่ มาชิกในด้ านการประกอบอาชีพ
และเพื่อสวัสดิการยามเดือดร้ อนจําเป็ น เป็ นการบรรเทาปั ญหาภาระหนี ้สินนอกระบบให้ เบาบาง
ลง และเป็ นการแก้ ไขปั ญหาความยากจน โดยมีแนวคิดการรวมคนในหมูบ่ ้ านให้ ช่วยเหลือซึง่
กันและกันเพื่อ แก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนเงินทุน โดยรวมกลุม่ กันออมเงินแล้ วกู้ไปทําทุน
ด้ วยความขยัน ประหยัด และถูกต้ อง เพื่อให้ ได้ ทนุ คืนและมีกําไรเป็ นรายได้ และลดต้ นทุนใน
การครองชีพ โดยนําทุนไปรวมกันจัดกิจกรรมการรวมกันซื ้อสินค้ าอุปโภค บริโภคและปั จจัยการ
ผลิต ตลอดจนการสงเคราะห์ผ้ ยู ากไร้ และเดือดร้ อนในชุมชน
1.2.2.2 กลุ่มอาชีพ
เดิมทีสหกรณ์มีจดุ มุง่ หมายที่จะพัฒนาสมาชิกให้ มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น
หรื อมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
โดยมีแนวทางพัฒนาด้ วยการรวมกลุม่
กลุม่ สตรี และเยาวชน
้ 10 คนขึ ้นไป โดยความสมัครใจ
ส่วนใหญ่อยูใ่ นสหกรณ์หรื อชุมชนเดียวกัน รวมตัวกันตังแต่
เพื่อจัดตังกลุ
้ ม่ สตรี สหกรณ์ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อดําเนินกิจกรรมร่วมกัน และช่วยเหลือซึง่ กัน
และกันในการประกอบอาชีพเสริมเพิม่ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ มีการ
กินดี อยูด่ ี มีสนั ติสขุ ตามหลักวิธีการอุดมการณ์สหกรณ์
ในปี พ.ศ. 2544 โครงการหนึง่ ตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ เป็ นโครงการ
เร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงกับโครงการกองทุนหมูบ่ ้ าน
โดย
การ
พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์
ตลอดถึงการพัฒนาการบริหารด้ านการท่องเที่ยว อันเป็ นการสร้ างรายได้ ที่ถาวรให้ กบั ชุมชน
กรมส่งเสริ มสหกรณ์เป็ นหน่วยงานหนึง่ ที่รับผิดชอบการส่งเสริมโครงการหนึง่ ตําบล
หนึง่
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ได้ เริ่มดําเนินการตังแต่
้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ได้ มอบให้ สํานักงานสหกรณ์
หนึง่
จังหวัดหนองคายคัดเลือกกลุม่ เป้าหมายและผลิตภัณฑ์เข้ าร่วมโครงการหนึง่ ตําบล
ผลิตภัณฑ์เพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้ มีประสิทธิภาพ
ปั จจุบนั สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย มีกลุม่ อาชีพอยู่ 6 ประเภท
แบ่งตามชนิดผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ อาหาร เครื่ องดื่ม ผ้ าและเครื่ องแต่งกาย เครื่ องใช้ และ
เครื่ องประดับตกแต่ง
ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา
(เช่น สบู่ แชมพู ลูกประคบ)
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1.2.2.3 กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร
กลุม่ แม่บ้านเกษตรกรถือเป็ นหนึง่ ในองค์กรเกษตรกรภายใต้ การดูแล
ส่งเสริ มสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร
ตังแต่
้ ปี 2518 เป็ นกลุม่ ที่มีศกั ยภาพในการ
ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวมากที่สดุ กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายและเจตนารมณ์ที่
แน่วแน่ในการส่งเสริ มบทบาทแม่บ้านเกษตรกรตามภารกิจที่ทําอยู่ โดยสนับสนุนการรวมตัวกัน
เป็ นกลุม่ แม่บ้านเกษตรกร เพื่อรับวิชาการความรู้ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร นําไปปฏิบตั ิ
ในครอบครัวและพัฒนาตนเองให้ มีความมัน่ คงในอาชีพ มีรายได้ และความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น
สามารถพึง่ พาตนเองได้
1.3 สถานการณ์ เกี่ยวกับเครื อข่ ายพันธมิตรที่มีอยู่เดิมในพืน้ ที่จงั หวัดหนองคาย
สภาพการเชื่อมโยงธุรกิจของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย ก่อนที่
ทีมวิจยั จะเข้ าพื ้นที่นนั ้
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคายและเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริมสหกรณ์
ดําเนินการให้ สหกรณ์จบั คูด่ ําเนินธุรกิจกันตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงไม่ใช่การ
เชื่อมโยงเครื อข่ายที่เกิดจากความต้ องการและการตัดสินใจอย่างอิสระของผู้นํา/ตัวแทนสหกรณ์
แต่ละแห่ง ผลของการดําเนินงานของสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคายทําให้ สหกรณ์มีการ
เชื่อมโยงทางธุรกิจได้ ในระดับหนึง่ โดยมีธรุ กิจที่เชื่อมโยง 8 ธุรกิจ ได้ แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับ
เงินฝาก ธุรกิจซื ้อ-ขายปุ๋ย ธุรกิจซื ้อ-ขายนํ ้ามัน ธุรกิจซื ้อ-ขายเมล็ดพันธุ์ ธุรกิจซื ้อ-ขายข้ าวโพด้
727,045,083 บาท
บด ธุรกิจซื ้อ-ขายลิ ้นจี่ และธุรกิจซื ้อ-ขายลําไย รวมปริ มาณธุรกิจทังหมด
กลุม่ เกษตรกรและสหกรณ์ภาคประชาชน (กลุม่ ออมทรัพย์ฯ กลุม่ อาชีพ ฯลฯ) ไม่ปรากฏว่ามี
การเชื่อมโยงธุรกิจกัน จากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและสัมภาษณ์ประธานกลุม่ บางท่าน พบว่า
มีปัญหา
มีการฝากผลิตภัณฑ์ขายเพื่อช่วยกันเป็ นครัง้ คราว เนื่องจากรู้จกั มักคุ้นกันเท่านัน้
หลายอย่างเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครื อข่ายก่อนโครงการเข้ าไปในพื ้นที่ เช่น ขาดงบประมาณ
สนับสนุน ขาดการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกัน ขาดผู้หนุนเสริ มเพื่อเปิ ดพื ้นที่ทาง
ความคิด
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคายที่มงุ่ ผลักดันเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบาย แต่มี
ข้ อจํากัดในแง่พื ้นที่ เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีลกั ษณะเป็ นแนวยาวตามแม่นํ ้าโขง
ทําให้
ระยะทางระหว่างอําเภออันเป็ นที่ตงสหกรณ์
ั้
ห่างกัน ต้ องใช้ เวลาเดินทางนาน ทําให้ โอกาสที่แต่
ละกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ มาประชุมพบปะกันลําบาก เป็ นต้ น สังเกตจากการประชุมกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์ ครัง้ แรกที่ทีมวิจยั จัดขึ ้นในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2548 ที่ศนู ย์ฝึกอบรม
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อาชีพชนบท จังหวัดหนองคาย ตัวแทนกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เข้ าประชุมส่วนหนึง่ บอกว่า
“เป็ นครัง้ แรกที่แต่ละกลุม่ มีโอกาสมาพบปะกัน ต้ องการให้ มีการพบปะกันอย่างนี ้บ่อย ๆ”

กล่าวโดยสรุป สภาพการเชื่อมโยงธุรกิจ ที่เกิดจากการดําเนินงานของสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดหนองคายนันเป็
้ นการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ที่มีการจดทะเบียนและมีลกั ษณะ
เป็ น “คูค่ ้ าขาย” เท่านัน้ ส่วนในกลุม่ เกษตรกรและสหกรณ์ภาคประชาชน (กลุม่ อาชีพ กลุม่
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ฯลฯ)นัน้ ไม่ปรากฏว่ามีการเชื่อมโยงธุรกิจกัน
1.4 สรุ ป
การที่จงั หวัดหนองคายมีที่ตงเสมื
ั ้ อนหนึง่ ประตูสอู่ ินโดจีน และมีรูปร่างของพื ้นที่เป็ น
แนวยาวคูข่ นานกับแม่นํ ้าโขง ประกอบกับการมีธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทําให้
้ ป
เป็ นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีการรวมกลุม่ ของประชาชนในพื ้นที่เป็ นจํานวนมาก ทังในรู
ของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ โดยการส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาครัฐ ภายใต้
นโยบาย/โครงการต่างๆ ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ลักษณะการเข้ าเป็ น “สมาชิก”
ของประชาชนในกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ จึงมุง่ “สิทธิ” มากกว่าการทํา “หน้ าที่” จึงทําให้ ขาด
ความเข้ มแข็ง แม้ วา่ รัฐจะพยายามส่งเสริมอย่างเต็มที่ แต่หากการส่งเสริมยังใช้ วธิ ีการจัดตัง้
หรื อสัง่ การ “ความยัง่ ยืน” ก็จะไม่เกิดขึ ้น แม้ นโยบายรัฐจะมีการส่งเสริ มสหกรณ์มายาวนาน
แต่ “คนสหกรณ์” ในจังหวัดหนองคายยังไม่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ การเชื่อมโยง
ธุรกิจที่มีอยูเ่ ดิม มีลกั ษณะ”คูค่ ้ า” มากกว่าที่จะเป็ น “เครื อข่าย” ที่ร้อยเรี ยงหัวใจเข้ าด้ วยกัน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเดินทางไปสู่ “การยืนอยูบ่ นขาของตนเอง” อย่างเพียงพอ
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บทที่ 2
บทสังเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ที่จังหวัดหนองคาย
2.1 แหล่ งข้ อมูล/วิธีการเก็บข้ อมูล
ในการรวบรวมข้ อมูลคนจนจดทะเบียนจังหวัดหนองคายครัง้ นี ้ คณะผู้วิจยั ใช้ ข้อมูล
เอกสาร(Documentary data) จากสํานักงานจังหวัดหนองคาย ซึง่ หน่วยงานดังกล่าวได้
ดําเนินการจัดทําไว้ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยบันทึกข้ อมูลตามแบบ ส.ย. 1 ถึง ส.ย. 8 และ
ศตจ. อําเภอแต่ละอําเภอได้ ตรวจสอบ Verify เรี ยบร้ อยแล้ ว คณะผู้วิจยั นําข้ อมูลที่ได้ มาจัด
กระทําเพิ่มเติมได้ แก่ การออกแบบตาราง การคํานวณร้ อยละ ฯลฯ เพื่อให้ สะดวกในการ
นําเสนอ
กรณีข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ ที่เข้ าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครื อข่าย
ตามโครงการวิจยั นัน้ คณะผู้วิจยั ใช้ วิธีแจงนับจากข้ อมูลเอกสารของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ในแต่
ละแห่ง โดยร่วมแจงนับและตรวจสอบร่วมกับเจ้ าหน้ าที่สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย
และตรวจสอบขันสุ
้ ดท้ ายโดยตัวแทนกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
อย่างไรก็ตามแม้ วา่ สํานักงานจังหวัดหนองคาย จะจัดกระทําข้ อมูลไว้ คอ่ นข้ าง
เรี ยบร้ อย แต่ก็มีปัญหาเชิงการใช้ ข้อมูลอยูบ่ ้ าง เนื่องจากประชาชนที่จดทะเบียนคนจนนัน้ คนๆ
หนึง่ หรื อครอบครัวหนึง่ แจ้ งจดทะเบียนหลายๆปั ญหาในคราวเดียวกัน ทําให้ ข้อมูลมีความ
ซํ ้าซ้ อนกันอยู่
จึงเป็ นข้ อจํากัดอย่างหนึง่ สําหรับการนําเสนอข้ อมูลคนจนในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย ในครัง้ นี ้
2.2 ตารางวิเคราะห์ ข้อมูลคนจนจดทะเบียน
ข้ อมูลการจดทะเบียนคนจนจะนําเสนอ มี 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็ นข้ อมูลการจด
ทะเบียนคนจนโดยภาพรวมของจังหวัดหนองคายจําแนกเป็ นรายอําเภอ ส่วนที่สองเป็ นข้ อมูล
การจดทะเบียนคนจนของสมาชิกสหกรณ์ทงจดทะเบี
ั้
ยนและสหกรณ์ภาคประชาชน ส่วนที่สาม
เป็ นข้ อมูลการจดทะเบียนคนจนของสมาชิกสหกรณ์ทงจดทะเบี
ั้
ยนและสหกรณ์ภาคประชาชนที่
เข้ าร่วมเครื อข่ายของโครงการ
2.2.1 ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวัดหนองคาย
จากจํานวนประชากรทังหมดของจั
้
งหวัดหนองคาย 903,907 คน มีผ้ จู ด
ทะเบียนทังหมด
้
133,203 คน ตามข้ อมูลโดยรวมดังกล่าว หากพิจารณาแบ่งตามพื ้นที่ (อําเภอ)
และแบ่งตามปั ญหาความยากจน รายละเอียดดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนคนจนจดทะเบียนคนจนแบ่งตามพื ้นที่ราย
อําเภอ (พ.ศ. 2549)
อําเภอ

ประชากร

ผู้จดทะเบียน
คนจน

โพธิ์ตาก
ศรี เชียงใหม่
บุง่ คล้ า
สระใคร
ปากคาด
รัตนวาปี
เฝ้าไร่
ท่าบ่อ
บึงโขงหลง
ศรี วิไล
พรเจริญ
สังคม
เมือง
โซ่พิสยั
โพนพิสยั
เซกา
บึงกาฬ
รวม

14,932
30,672
127953
24,892
33,543
37,213
51,119
86,166
36,822
37,154
42,054
227468
103,475
72,347
97,093
82,691
78,035
903,907

2,733
4,700
2,625
4,046
4,611
5,800
7,147
11,072
5,905
4,852
7,213
4,641
17,503
10,879
12,549
13,793
13,134
133,203

ร้ อยละของผู้จดทะเบียนคน
จนต่อประชากรในอําเภอ
(%)
18.30
15.32
20.27
16.25
13.75
15.59
13.98
12.85
16.01
13.06
17.15
20.40
16.92
15.04
12.92
16.68
16.83
14.74

จากข้ อมูลในตารางที่ 6 จังหวัดหนองคายมีประชากรทังสิ
้ ้น 903,907 คน มีจํานวน
ผู้จดทะเบียนคนจน 133,203 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.74 ของประชากรทังหมด
้
เมื่อพิจารณา
รายอําเภอพบว่า กลุม่ อําเภอที่มีจํานวนผู้จดทะเบียนคนจนสูงสุดเกินกว่าร้ อยละ 20 มีจํานวน
2 อําเภอ คือ อําเภอสังคม ร้ อยละ 20.40 และ อําเภอบุง่ คล้ า ร้ อยละ 20.27 ส่วนกลุม่ อําเภอ
ที่มีจํานวนผู้จดทะเบียนคนจนน้ อยที่สดุ ร้ อยละ 12.85 คือ อําเภอท่าบ่อ
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนคนจนจดทะเบียนจังหวัดหนองคาย
แบ่งตามปั ญหาความยากจน พ.ศ. 2548

อําเภอ/กิ่ง

จํานวน
ประชากร
(คน)

จํานวนคนจนจดทะเบียนตามปั ญหาความยากจน

โพธิ์ตาก
ศรี เชียงใหม่
บุง่ คล้ า
สระใคร
ปากคาด
รัตนวาปี
เฝ้าไร่
ท่าบ่อ
บึงโขงหลง
ศรี วิไล
พรเจริ ญ
สังคม
เมือง
โซ่พิสยั
โพนพิสยั
เซกา
บึงกาฬ

14,932
30672
12,953
24,892
33,543
37,213
51,119
86,166
38,822
37,154
42,054
22,746
103,075
72,347
97,093
82,691
78,035

สย1
1,541
2,643
1,711
1,931
1,379
2,825
2,660
2,204
3,847
2,805
4,812
2,762
5,827
5,286
3,736
7,926
5,786

รวม

903,907

59,699

หมายเหตุ

สย 2
1
1
0
2
1
2
0
19
0
0
2
0
7
11
8
5
0

สย 3
1
3
1
7
1
3
1
7
1
3
6
0
11
0
3
1
5

59

54

สย 4
91
143
0
178
126
280
110
290
114
234
125
332
934
254
871
431
224

สย 5 สย 6
82 1,915
79 3,662
90 2,044
59 2,828
108 4,444
85 3,829
79 5,784
228 6,483
118 4,371
124 3,078
205 4,579
45 3,227
324 10,285
199 9,400
355 7,012
206 9,836
207 10,084

สย 7
441
1,169
308
583
466
718
561
1,142
813
344
1,209
877
2,086
1,387
875
1,468
1,578

สย 8
477
317
385
499
495
390
749
699
474
118
1,393
164
2,715
1,774
2,390
1,676
361

รวม
2,733
4,700
2,625
4,046
4,611
5,800
7,147
11,072
5,905
4,852
7,213
4,641
17,503
10,879
12,549
13,793
13,134

4,737 2,593 92,857 16,025 15,076 133,203

สย 1 = ที่ทํากิน
สย 2 = คนเร่ร่อน
สย 3 = ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
สย 4 = นร/นศ มีรายได้ /อาชีพเหมาะสม

สย 5
สย 6
สย 7
สย 8

=
=
=
=

การถูกหลอกลวง
หนี ้สินภาคประชาชน
ที่อยูอ่ าศัย
ด้ านอื่นๆ
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จากตารางที่ 7 จะเห็นว่ากลุม่ ปั ญหาที่มีคนจนจดทะเบียนมากที่สดุ คือ ปั ญหา
หนี ้สิน รองลงมาได้ แก่ ปั ญหาที่ทํากิน ปั ญหาที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามประชาชนคน
หนึง่ ๆอาจจะมีการจดทะเบียนคนจนมากกว่าหนึง่ ปั ญหาก็ได้
2.2.2 สมาชิกสหกรณ์/กลุม่ /องค์กร ที่จดทะเบียนคนจนในจังหวัดหนองคาย
ข้ อมูลสมาชิกสหกรณ์จดทะเบียน สหกรณ์ภาคประชาชน และสมาชิกของ
กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เข้ าร่วมเครื อข่ายของโครงการที่จดทะเบียนคนจน
รายละเอียดดัง
ตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนสมาชิก จํานวนสมาชิกที่ขึ ้นทะเบียนคนจน และร้ อยละของสมาชิก
ที่ขึ ้นทะเบียนคนจนของสหกรณ์/กลุม่ /องค์กร จังหวัดหนองคาย

ที่

สหกรณ์/กลุม่ /องค์กร

1 สหกรณ์จดทะเบียน
2 สหกรณ์ภาคประชาชน
3 กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เข้ าร่วม
เครื อข่ายของโครงการ
3.1 สหกรณ์จดทะเบียน
3.2 สหกรณ์ภาคประชาชน
รวม

จํานวนสมาชิก ร้ อยละของ
จํานวนสมาชิก ที่จดทะเบียน สมาชิกที่จด
ทะเบียนคนจน
คนจน
112,261
62,578
55.7
2,900
565
19.4
74,079
51,800
69.93
73,603
476
188,970

51,515
285
114,943

69.99
59.87
60.8

จากตารางที่ 8 จะเห็นว่าร้ อยละของสมาชิกที่จดทะเบียนคนจนในสหรณ์จดทะเบียน
ในจังหวัดเท่ากับ 55.7 สหกรณ์ภาคประชาชนในจังหวัดเท่ากับ 19.4 และ สหกรณ์/กลุม่ /
องค์กรที่เข้ าร่วมเครื อข่ายของโครงการเท่ากับ 69.93
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2.2.3 สมาชิกกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เข้ าร่วมเครื อข่ายของโครงการที่จดทะเบียน
คนจน
ข้ อมูลสมาชิกกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เข้ าร่วมเครื อข่ายของโครงการที่จด
ทะเบียนคนจน แยกออกเป็ น 2 ส่วน คือ สมาชิกของสหกรณ์ที่จดทะเบียน(สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร) และสมาชิกของสหกรณ์ภาคประชาชน(กลุม่ อาชีพ/กลุม่ แม่บ้าน) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 9 และ 10
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนสมาชิกสหกรณ์จดทะเบียนที่เข้ าร่วมเครื อข่ายของโครงการ ที่จด
ทะเบียนคนจน ที่ได้ รับคัดเลือกในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย

ที่

กลุม่ /องค์กร

1
2

สหกรณ์การเกษตรโซ่พิสยั จํากัด
สหกรณ์การเกษตรกองทุน
ชาวสวนโซ่พิสยั จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเฝ้าไร่ จํากัด
สหกรณ์ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ทา่ สังโพธิ์
จํากัด
สหกรณ์การเกษตรสังคม จํากัด
สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง
นพค.หนองคาย จํากัด
สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จํากัด
สหกรณ์การเกษตรเซิม จํากัด
สกก.เพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส.
หนองคาย จํากัด

3
4
5
6
7
8
9

จํานวน
สมาชิก
1,615
67

ร้ อยละของจํานวน
จํานวน
สมาชิกที่จดทะเบียน
สมาชิกที่จด
คนจน ต่อจํานวน
ทะเบียน
สมาชิกในแต่ละ
คนจน
สหกรณ์/กลุม่
1,254
77.65
55
82.09

931
23

864
23

92.80
100.0

1,797
102

1,350
85

75.13
83.33

3,529
132
64,384

2,785
98
44,230

78.92
74.24
68.70
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ตารางที่ 9 แสดงจํานวนสมาชิกสหกรณ์จดทะเบียนที่เข้ าร่วมเครื อข่ายของโครงการ ที่จด
ทะเบียนคนจน ที่ได้ รับคัดเลือกในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย (ต่อ)

ที่

กลุม่ /องค์กร

10 สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้าสถานีสบู นํ ้าด้ วย
ไฟฟ้าท่าจาน จํากัด
11 กลุม่ เกษตรกรทํานาบ้ านว่าน
อ.ท่าบ่อ
12 กลุม่ เกษตรกรทํานาเซิม
13 กลุม่ เกษตรกรทํานาอุดมพร
กิ่ง อ.เฝ้าไร่
14 กลุม่ เกษตรกรทํานาวังหลวง
กิ่ง อ.เฝ้าไร่
รวม

จํานวน
สมาชิก
106

ร้ อยละของจํานวน
จํานวน
สมาชิกที่จดทะเบียน
สมาชิกที่จด
คนจน ต่อจํานวน
ทะเบียน
สมาชิกในแต่ละ
คนจน
สหกรณ์/กลุม่
97
91.51

202

202

100.0

550
133

440
-

80.00
-

32

32

100.0

73,603

51,515

69.99

จากตารางที่ 9 จะเห็นว่าจํานวนสมาชิกของสหกรณ์จดทะเบียนที่เข้ าร่วมเครื อข่าย
ของโครงการมีทงหมด
ั้
73,603 ราย มีการจดทะเบียน 51,515 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 69.99 ของ
สมาชิกทังหมด
้
ทุกสหกรณ์มีสมาชิกจดทะเบียนคนจนเกินร้ อยละ 68 จากข้ อมูลในตารางที่ 16
สรุปได้ วา่ ส่วนใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์จดทะเบียน มีการจดทะเบียนคนจน แสดงว่า สหกรณ์
จดทะเบียนเป็ นองค์กรที่เป็ นที่พงึ่ ของคนยากจน
ซึง่ กระจายตัวอยูใ่ นชุมชนชนบทจังหวัด
หนองคาย และพยายามหาแนวทางพัฒนาชีวิตความเป็ นอยูข่ องตนเอง ซึง่ ทางเลือกหนึง่ คือ
การเข้ าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวนสมาชิกสหกรณ์ภาคประชาชนที่เข้ าร่วมเครื อข่ายของโครงการที่
จดทะเบียนคนจน

ที่

1

กลุม่ /องค์กร

กลุม่ อาชีพบ้ านนาขามศรี ชมภู
อ.โซ่พิสยั
2 กลุม่ อาชีพบ้ านหนองแหวน
อ.โพนพิสยั
3 กลุม่ ทอผ้ าฝ้ายมัดหมี่ย้อมสี
ธรรมชาติ ม. 1 ค่ายบกหวาน
4 กลุม่ ผู้เลี ้ยงสัตว์นํ ้าบ้ านหม้ อ
5 กลุม่ อาชีพผ้ ามัดย้ อม
กิ่ง อ.สระใคร
6 กลุม่ อาชีพทอเสื่อตําลึงทอง
กิ่ง อ.สระใคร
7 กลุม่ ทอผ้ าไหมบ้ านพระบาท
นาหงส์ กิ่ง อ.รัตนวาปี
8 กลุม่ ทอผ้ าตะวันฉาย
กิ่ง อ.สระใคร
9 กลุม่ อาชีพบ้ านโนนแสงทอง
10 กลุม่ อาชีพบ้ านนิคมดงบัง
อ.โพนพิสยั
11 กลุม่ แม่บ้านเกษตรกรบ้ านป่ าสัก
อ.ศรี เชียงใหม่
รวม

จํานวน
สมาชิก

จํานวน
สมาชิกที่จด
ทะเบียน
คนจน

30

4

ร้ อยละของจํานวน
สมาชิกที่จดทะเบียน
คนจน ต่อจํานวน
สมาชิกในแต่ละ
สหกรณ์/กลุม่
13.33

33

3

9.1

13

9

69.2

109
41

109
10

100
24.4

25

25

100.0

43

33

76.7

40

ไม่มี

0.0

48
58

28
58

58.3
100.0

36

6

16.7

476

285

59.87
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จากข้ อมูลในตารางที่ 10 จํานวนสมาชิกของสหกรณ์ภาคประชาชนที่ร่วมโครงการ
ที่จะทะเบียนคนจนโดยภาพรวมคิดเป็ นร้ อยละ 69.93 ของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
ดังนันจึ
้ งอาจ
กล่าวได้ วา่ สหกรณ์ภาคประชาชน คือองค์กรที่เป็ นที่พงึ่ ของคนยากไร้ ซึง่ กระจายตัวอยูใ่ นชุมชน
ชนบท จังหวัดหนองคาย และหาแนวทางที่จะพัฒนาความเป็ นอยูข่ องตนโดยการรวมตัวกันใน
รูปแบบต่างๆ
2.3 สรุ ป
จังหวัดหนองคายมีประชากรทังหมด
้
903,907 คน มีผ้ จู ดทะเบียนคนจนทังหมด
้
133,203 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.74 ของประชากรทังหมด
้
อําเภอที่มีประชากรจดทะเบียนคน
จนสูงสุด 2 อําเภอคือ อําเภอสังคม (ร้ อยละ 20.40) และอําเภอบุง่ คล้ า (ร้ อยละ 20.27) ทัง้
้ ใ่ นเขตอําเภอเมือง
สองอําเภอมีที่ตงอยู
ั ้ ห่ า่ งไกลจากศูนย์กลางการบริหารของจังหวัด ซึง่ ตังอยู
กล่าวคือ อําเภอสังคม ตังอยู
้ ท่ างด้ านตะวันตกสุดของจังหวัดต่อเนื่องกับอําเภอปากชม จังหวัด
เลย (ห่างจากตัวจังหวัด 95 กม.) ส่วนอําเภอบุง่ คล้ าตังอยู
้ ด่ ้ านตะวันออกเกือบสุดเขตจังหวัด
(ห่างจากตัวจังหวัด 145 กม.) การที่ทงสองอํ
ั้
าเภออยูห่ า่ งไกล ทําให้ โอกาสของประชาชนที่จะ
ได้ รับการดูแลช่วยเหลือจากจังหวัดน้ อยกว่าเขตพื ้นที่อื่นๆ อาจเป็ นเหตุผลหนึง่ ที่ทําให้ มีการ
กระจายของคนยากจนมากและได้ ไปจดทะเบียน อําเภอที่มีประชากรจดทะเบียนคนจนตํ่าสุด
้
สองอําเภอคือ อําเภอท่าบ่อ (ร้ อยละ 12.85) และอําเภอโพนพิสยั (ร้ อยละ 12.92) ซึง่ ทังสอง
อําเภอจะมีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั ศูนย์กลางการบริหารของจังหวัด คือ อําเภอท่าบ่ออยูห่ ่างจากตัว
จังหวัด 41 กม. เป็ นอําเภอที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญหลายอย่าง เช่น การเกษตร
(มะเขือเทศ ยาสูบ ข้ าว ฯลฯ) ในอดีตท่าบ่อเคยเป็ นย่านการค้ าเกลือสินเธาว์ ชื่อเดิมเรี ยกว่า “ท่า
บ่อเกลือ” นอกนันท่
้ าบ่อยังเป็ นพื ้นที่ๆมีการตังถิ
้ ่นฐานของคนไทยเชื ้อสายเวียดนามจํานวนมาก
จึงมีวธิ ีชีวิตแบบเวียดนาม มีผลิตภัณฑ์อาหารเวียดนามจํานวนมาก ชีวิตความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนมีโอกาสได้ รับการดูแลน่าจะมากกว่าบริเวณอื่นๆ ส่วนอําเภอโพนพิสยั อยูห่ ่างจากตัว
จังหวัด 45 กม. มีชื่อเสียงเกี่ยวกับประเพณีบงไฟพญานาควั
ั้
นออกพรรษา ทุกปี จะมี
นักท่องเที่ยวไปเที่ยวจํานวนมาก น่าจะส่งผลให้ ประชาชนมีชีวิตความเป็ นอยูด่ ีขึ ้น ปั จจัยเหล่านี ้
น่าจะมีสว่ นให้ คนจนน้ อยกว่าพื ้นที่อื่นๆ กลุม่ ปั ญหาที่มีคนจดทะเบียนมากที่สดุ ทังรายอํ
้
าเภอ
และโดยรวมทังจั
้ งหวัด คือ ปั ญหาหนี ้สิน และรองลงมาคือ ปั ญหาที่ดนิ ทํากิน สมาชิก
ส่วนใหญ่ทงสหกรณ์
ั้
จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชน และสมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์ที่
เข้ าร่วมเชื่อมโยงเครื อข่ายของโครงการ มีการจดทะเบียนคนจนเกินร้ อยละ 60 แสดงว่าจํานวน
คนจนมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากที่กระจายตัวอยูใ่ นพื ้นที่ตา่ งๆของจังหวัดหนองคาย
และเป็ น
สมาชิกของ

29
สหกรณ์(กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์)

บทที่ 3
ขัน้ ตอน/กระบวนการสร้ างเครื อข่ ายคุณค่ าของทีมวิจัย
นับตังแต่
้ เริ่ มต้ นโครงการจนถึงปั จจุบนั ทีมวิจยั ได้ มีขนตอนหรื
ั้
อกระบวนการเพื่อสร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกับผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ เพื่อหนุนเสริมให้ เกิดการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ภายใต้ แนวคิดที่วา่ “ผู้ที่อยูก่ บั ปั ญหาเป็ นผู้แก้ ไขปั ญหา” โดยมีลําดับของกิจกรรม วัน เดือน ปี
วิธีการ กลุม่ เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ และระยะเวลา(ชัว่ โมง) ดัง
รายละเอียดดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย
ลํา
ดับ
ที่
1

2

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)

6
การประชุมเชิง
กันยายน ปฏิบตั ิการทีมวิจยั ใน
2548 พื ้นที่จงั หวัดหนองคาย
1.1 การประชุมชี ้แจง
โครงการ
1.2 การบรรยายและ
แลกเปลี่ยนแนวคิด
1.3 การสรุปแนว
ทางการทํางาน
1.4 การแบ่งหน้ าที่/
ความรับผิดชอบ
1.5 อื่นๆ
การศึกษาสถานการณ์
และบทบาทการ
ดําเนินงานของสหกรณ์/
กลุม่ /องค์กรประชาชนใน
พื ้นที่จงั หวัดหนองคาย

ผลที่เกิดจาก
ระยะเว
กลุม่ เป้าหมายที่
กระบวนการ
ลา
เข้ าสูก่ ระบวนการ
สถานที่
(เช่น สร้ างความ
(ระบุ
(ระบุจํานวน)
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
ทีมวิจยั และผู้ช่วย
12
ทีมวิจยั และผู้ช่วย ห้ อง 137
นักวิจยั มีความ
นักวิจยั จํานวน 6 คณะ
มนุษยศาสตร์ เข้ าใจเกี่ยวกับ
คน
และ
โครงการวิจยั ตรงกัน
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

30
ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย (ต่อ)

ลํา
ดับ
ที่

ว/ด/ป

6
กันยายน
– 24
ตุลาคม
2548

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)
2.1 การรวบรวมเอกสาร
และเรี ยบเรี ยง
สาระสําคัญ
- ใช้ การชี ้แจง/ประสาน
และขอความร่วมมือ

กลุม่ เป้าหมายที่
เข้ าสูก่ ระบวนการ
(ระบุจํานวน)
เจ้ าหน้ าที่
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องจํานวน
10 คน รวมกับ
นักวิจยั 5 คน รวม
ทังหมด
้
15 คน

สถานที่

- สํานักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
- สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัด
- สํานักงาน
ผู้ตรวจสอบ
บัญชี
- สํานักงาน
จังหวัด
หนองคาย
- อื่นๆ
6
2.2 การประชุม
ทีมวิจยั ผู้ช่วย
ห้ องประชุม
กันยายน ตรวจสอบข้ อมูลเอกสาร นักวิจยั สหกรณ์ สํานักงาน
2548 และประสานหน่วยงานที่ จังหวัดและ
สหกรณ์
จังหวัด
เกี่ยวข้ อง
เจ้ าหน้ าที่
- การประชุม
รวมทังหมด
้
9 คน หนองคาย
แลกเปลี่ยน/ตรวจสอบ
- การเข้ าพบ
สหกรณ์จงั หวัดเพื่อ
ชี ้แจงโครงการเพิ่มเติม

ผลที่เกิดจาก
ระยะเว
กระบวนการ
ลา
(เช่น สร้ างความ
(ระบุ
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
ได้ ข้อมูลเอกสารทัง้
48
ในระดับจังหวัดและ
ระดับกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์ในพื ้นที่
จังหวัดหนองคาย
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องได้ รับทราบ
โครงการวิจยั

ทีมวิจยั ได้ ทราบ
ข้ อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์และ
บทบาทในการ
ดําเนินงานของ
สหกรณ์/กลุม่ /
องค์กรตรงกัน ทราบ
สภาพเบื ้องต้ นของ
เครื อข่าย/ได้ รับ
ความร่วมมือจาก
สหกรณ์จงั หวัดและ
หน่วยงานเกี่ยวข้ อง
และเตรี ยมการ

12

31
ประชุมเพื่อชี ้แจง

ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย (ต่อ)
ลํา
ดับ
ที่

3

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่
เข้ าสูก่ ระบวนการ
(ระบุจํานวน)

6
กันยายน
2548 –
24
ตุลาคม
2548

การตรวจสอบข้ อมูลคน
จนจดทะเบียนของ
สมาชิกกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์ ประชาชนใน
พื ้นที่จงั หวัดหนองคาย
- การประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
- การสืบค้ นจาก
อินเตอร์ เนท
- การสัมภาษณ์ตวั แทน
กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเพื่อชี ้แจง
โครงการ ตรวจสอบ
ข้ อมูลและสร้ างความ
เข้ าใจในระหว่างผู้นํา
สหกรณ์/กลุม่ /องค์กร
ประชาชนและการ

ทีมวิจยั ตัวแทน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง และ
ตัวแทนกลุม่ /
องค์กร จํานวน 16
คน

24
ตุลาคม
2548

เชื่อมโยงเครื อข่าย

ทีมวิจยั และผู้ช่วย
นักวิจยั ทังหมด
้
7 คน

4

4.1 การประชุม
ตรวจสอบความพร้ อม

สถานที่

ณ ห้ องประชุม
เล็ก โรงแรม

หนองคาย
แกรนด์

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ
ระยะเว
(เช่น สร้ างความ
ลา
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย (ระบุ
ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
โครงการให้ แก่
ตัวแทนกลุม่ องค์กร/
สหกรณ์ในพื ้นที่
จังหวัดหนองคาย
ได้ ทราบข้ อมูลคนจน
12
จดทะเบียนของ
สมาชิกกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์

เตรี ยมความพร้ อม
สําหรับการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ

4

32
ก่อนการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ

ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย (ต่อ)

ลํา
ดับ
ที่

ว/ด/ป

25–26
ตุลาคม
2548

5

2 พ.ย.

ผลที่เกิดจาก
กลุม่ เป้าหมายที่
กระบวนการ
ระยะเว
เข้ าสูก่ ระบวนการ
สถานที่
(เช่น สร้ างความ
ลา
(ระบุจํานวน)
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย (ระบุ
ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
4.2 การประชุมเชิง
ศูนย์ฝึกอบรม 1. ผู้นําสหกรณ์/
ทีมวิจยั ผู้ช่วย
48
ปฏิบตั ิการ
นักวิจยั สหกรณ์ อาชีพชนบท กลุม่ /องค์กร
- การบรรยายชี ้แจง
จังหวัด
ประชาชนมีความ
จังหวัด
โครงการโดยหัวหน้ า
หนองคาย
เข้ าใจวัตถุระสงค์
เจ้ าหน้ าที่
โครงการ
ของโครงการวิจยั
สหกรณ์ และ
- วิทยากรบรรยายเรื่ อง ผู้นํากลุม่ /องค์กร/
2. ข้ อมูลสถานสหกรณ์ รวม
อุดมการณ์สหกรณ์
การณ์และบทบาท
ทังหมด
้
209 คน
- เสวนาแลกเปลี่ยน
ในการดําเนินงาน
เรี ยนรู้เกี่ยวกับ “ลักษณะ
ของสหกรณ์/กลุม่ /
และความสําคัญของการ
องค์กรประชาชน
รวมทังการ
้
สร้ างเครื อข่าย
ตรวจสอบความ
สหกรณ์/กลุม่ /องค์กร
ถูกต้ อง และเกิด
ประชาชน” โดยทีมวิจยั
ความ
- แบ่งกลุม่ แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้เกี่ยวกับแนวทาง
เข้ าใจที่ตรงกัน
การสร้ างเครื อข่ายของ
3. ได้ ทราบความ
สหกรณ์/กลุม่ /องค์กร
สนใจและมีความ
และให้ แต่ละกลุม่
พร้ อม
ในการสร้ าง
นําเสนอ
- สรุปและประเมินความ
เครื อข่ายของ
สหกรณ์/กลุม่ /
สนใจในการสร้ าง
เครื อข่ายโดยใช้ แบบ
องค์กรประชาชนที่
ประเมิน
เข้ าร่วมการประชุม
การประชุมเพื่อ
ทีมวิจยั และ
ณ ห้ อง 137 ได้ รายชื่อกลุม่ /
12
กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)
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คัดเลือกกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์ที่สนใจและมี
ความพร้ อมในการสร้ าง
เครื อข่าย

ผู้ช่วยนักวิจยั
จํานวน 6 คน

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

องค์กร/สหกรณ์ที่มี
ความเหมาะสม คือ
มีความสนใจและมี
ความพร้ อมในการ

ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย (ต่อ)

ลํา
ดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่
เข้ าสูก่ ระบวนการ
(ระบุจํานวน)

- ใช้ การประชุม
ปรึกษาหารื อ

6

การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการจัดทํากรอบ
ทิศทางการดําเนินงาน
ของ
สหกรณ์/กลุม่ /องค์กร
7 พ.ย. ประชาชน
2548 6.1 การประชุม
ตรวจสอบเตรี ยมความ
พร้ อมก่อนการประชุม
เชิง
ปฏิบตั ิการ
8-9 พ.ย. 6.2 การประชุมเชิง
2548 ปฏิบตั ิการ
- กล่าวต้ อนรับ/แจ้ ง
วัตถุประสงค์
- ให้ แต่ละกลุม่ /องค์กร/

สถานที่

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ
ระยะเว
(เช่น สร้ างความ
ลา
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย (ระบุ
ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
สร้ างเครื อข่าย
จํานวน 25 กลุม่
(สหกรณ์ 10 กลุม่
กลุม่ เกษตรกร 5
กลุม่ และกลุม่ อาชีพ
10 กลุม่ )

ทีมวิจยั และ
ผู้ช่วยนักวิจยั
จํานวน 6 คน

ห้ องประชุม
โรงแรมรอยัล
แม่โขง

เตรี ยมความพร้ อม
สําหรับการประชุม
เชิงปฏิบตั ิการ

3

ทีมวิจยั และ
ผู้ช่วยนักวิจยั
เจ้ าหน้ าที่
สํานักงานสหกรณ์
จังหวัด และผู้นํา

ณ ห้ อง
ประชุม
สํานักงาน
สหกรณ์
จังหวัด

1. ได้ กรอบ
ทิศทางการ
ดําเนินงานของกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์
ประชาชนเบื ้องต้ น

48

34
สหกรณ์ เล่าถึง อดีต
กลุม่ /องค์กร/
ปั จจุบนั และอนาคต
สหกรณ์ รวม
- การวิเคราะห์
ทังหมด
้
43 คน
จุดอ่อน จุดแข็ง ของกลุม่
- แบ่งกลุม่ ร่วมกัน
วิเคราะห์แนวทางการ

หนองคาย

2. ได้ คณะทํางาน
ประสานงาน
เครื อข่ายจังหวัด
หนองคาย
3. ได้ ทําเนียบ
ผู้แทนกลุม่ /องค์กร/

ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย (ต่อ)

ลํา
ดับ
ที่

7

8

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)

เชื่อมโยงกิจกรรมตาม
ประเภทจุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละกลุม่
- การพิจารณาแนวทาง
ประสานงาน
- สรุป
25
การประชุมทีมวิจยั
มกราคม เกี่ยวกับการดําเนินการ
2549 วิจยั ระยะที่ 2

1
กุมภาพันธ์
2549

การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเพื่อทบทวน
กรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์

กลุม่ เป้าหมายที่
เข้ าสูก่ ระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

ทีมวิจยั และผู้ช่วย
นักวิจยั รวม 6 คน

1. ทีมวิจยั 5 คน
2. ผู้ช่วยนักวิจยั
1 คน
3. ผู้นํากลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์

ห้ องประชุม
สํานักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
หนองคาย

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ
ระยะเว
(เช่น สร้ างความ
ลา
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย (ระบุ
ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
สหกรณ์เครื อข่าย
จังหวัดหนองคาย

1. ทีมวิจยั มีความ
เข้ าใจการดําเนิน
งานวิจยั ระยะที่ 2
2. ปรึกษาหารื อและ
เตรี ยมการประชุม
เพื่อทบทวนทิศ
ทางการดําเนินงาน
กลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์
1. ผู้นํากลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์ได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ระหว่างกัน
2. ได้ กรอบทิศ

12

12

35
จังหวัดหนองคาย

ทางการดําเนินงาน
ของกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์จงั หวัด
หนองคายที่ชดั เจน
ขึ ้น
3. ได้ คณะกรรมการ
เครื อข่ายจังหวัด

ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย (ต่อ)

ลํา
ดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่
เข้ าสูก่ ระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

9

23
กุมภาพันธ์
2549

การประชุม
คณะกรรมการเครื อข่าย
ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย
ครัง้ ที่ 1

1. คณะกรรมการ
เครื อข่าย 6 คน
2. ทีมวิจยั 3 คน
3. ผู้ช่วยนักวิจยั
1 คน

ห้ องประชุม
สํานักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
หนองคาย

10

23
มีนาคม
2549

การประชุม
คณะกรรมการเครื อข่าย
ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย
ครัง้ ที่ 2

1. คณะกรรมการ
เครื อข่าย 7 คน
2. ทีมวิจยั 5 คน
3. ผู้ช่วยนักวิจยั
1 คน

ห้ องประชุม
บ้ านจอมแจ้ ง
จังหวัด
หนองคาย

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ
ระยะเว
(เช่น สร้ างความ
ลา
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย (ระบุ
ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
หนองคาย
1. คณะกรรมการ
เครื อข่ายมี
ความคุ้นเคยกันและ
เข้ าใจกันในแนว
ทางการดําเนินงาน
2. คณะกรรมการ
เครื อข่ายมีความรู้
ความเข้ าใจใน
คุณค่าของเครื อข่าย
มากขึ ้น
1. แบ่งหน้ าที่ในการ
ประสานงานภายใน
เครื อข่ายในแต่ละ
พื ้นที่
2. ตัวแทนแต่ละ
พื ้นที่ร่วมกันพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันใน

12

12
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11

25
การประชุม
เมษายน คณะกรรมการเครื อข่าย
2549 ใน
พื ้นที่จงั หวัดหนองคาย
ครัง้ ที่ 3

1. คณะกรรมการ
เครื อข่าย 6 คน
2. ทีมวิจยั 4 คน
3. ผู้ช่วยนักวิจยั

ห้ องประชุม
บ้ านจอมแจ้ ง
จังหวัด
หนองคาย

เรื่ องที่จะช่วยกัน
ภายในเครื อข่าย
(กิจกรรมเชื่อมโยง)
กิจกรรมเชื่อมโยง
เครื อข่ายระหว่าง
กลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์เพิ่มขึ ้น

12

ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย (ต่อ)

ลํา
ดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่
เข้ าสูก่ ระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

1 คน

12

18-19
การประชุมเชิง
1. คณะกรรมการ
พฤษภาคม ปฏิบตั ิการเครื อข่ายกลุม่ / เครื อข่าย ตัวแทน
2549

องค์กร/สหกรณ์ในพื ้นที่
จังหวัดหนองคาย เพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวคิด
ประสบการณ์ ทบทวน
กรอบทิศทางและ
พิจารณาร่างข้ อบังคับ
เครื อข่าย

กลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์ ภายใน
เครื อข่าย
2. ทีมวิจยั 5 คน
3. ผู้ช่วยนักวิจยั
1 คน

ห้ อง 137
สาขา
สังคมศาสตร์
เพื่อการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ
ระยะเว
(เช่น สร้ างความ
ลา
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย (ระบุ
ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
2. แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ระหว่าง
คณะกรรมการ
เครื อข่ายกับทีมวิจยั
12
1. แลกเปลี่ยน
แนวคิดและ
ประสบการณ์
ประธานเครื อข่าย
กลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์จงั หวัดเลย
2. แลกเปลี่ยน
แนวคิดระหว่าง
คณะกรรมการ
เครื อข่ายกับทีมวิจยั
จากสื่อ” เสียงกู่จาก
ครูใหญ่” และ “บ้ าน
สุขาวดี”
3. ได้ ร่างข้ อบังคับ

37

13

30
การประชุมตัวแทนกลุม่ / 1. ตัวแทนกลุม่ /
พฤษภาคม องค์กร/สหกรณ์ ที่เข้ าร่ วม องค์กร/สหกรณ์
2549

เครื อข่ายจังหวัด
หนองคายเพื่อพิจารณา
ร่างข้ อบังคับเครื อข่าย
และดําเนินการตาม
ข้ อบังคับ

ในเครื อข่าย 13
คน
2. ทีมวิจยั 4 คน
3. ผู้ช่วยนักวิจยั
2 คน

ห้ องประชุม
สํานักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
หนองคาย

เครื อข่ายกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์ใน
พื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย
1. ได้ ข้อบังคับ
เครื อข่ายสหกรณ์/
กลุม่ /องค์กรจังหวัด
หนองคายว่าด้ วย
การดําเนินงานของ
เครื อข่าย พ.ศ.2549
2. เลือกคณะ

12

ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย (ต่อ)

ลํา
ดับ
ที่

14

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)

22
การประชุม
มิถนุ ายน คณะกรรมการเครื อข่าย
2549 ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย
ครัง้ ที่ 4

กลุม่ เป้าหมายที่
เข้ าสูก่ ระบวนการ
(ระบุจํานวน)

1. คณะกรรมการ
เครื อข่าย 8 คน
2. ผู้สงั เกตการณ์
1 คน
3. ทีมวิจยั 4 คน
4. ผู้ช่วยนักวิจยั
1 คน

สถานที่

ห้ องประชุม
สํานักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
หนองคาย

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ
ระยะเว
(เช่น สร้ างความ
ลา
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย (ระบุ
ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
กรรมการเครื อข่าย
ใหม่ตามข้ อบังคับที่
จัดทําขึ ้น
3. แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของ
เครื อข่าย
12
1. รับรอง
คณะกรรมการ
เครื อข่าย 14 ท่าน
อีก 1 ท่าน มติที่
ประชุมให้ เป็ นผู้
สังเกตการณ์
2. พิจารณาเรื่ อง
การเขียนโครงการ

38
ของทุนเข้ าเครื อข่าย
3. ได้ ทราบ
รายละเอ◌ี ยด
15

28
การติดตามผลการ
มิถนุ ายน ดําเนินงานเชื่อมโยง
2549 เครื อข่ายสหกรณ์
การเกษตรโซ่พิสยั จํากัด

1. คณะกรรมการ
สหกรณ์
การเกษตรโซ่พิสยั
จํากัด 15 คน
2. พนักงาน
สํานักงานสหกรณ์
การเกษตรโซ่พิสยั
และผู้จดั การ 5
คน
3. ทีมวิจยั 4 คน
4. ผู้ช่วยนักวิจยั

สํานักงาน
สหกรณ์
การเกษตรโซ่
พิสยั จํากัด

เกี◌่ยวก◌ับปุ๋ย
1. ทราบการ
ดําเนินงานของ
สหกรณ์การเกษตร
โซ่พิสยั จํากัด ใน
ฐานะประธาน
สหกรณ์เป็ นประธาน
เครื อข่ายกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์
2. แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ระหว่างทีม
วิจยั กับ
คณะกรรมการ

14

ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย (ต่อ)

ลํา
ดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่
เข้ าสูก่ ระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

1 คน
รวม 25 คน

16

5
การประชุม
1. คณะกรรมการ
กรกฎาคม คณะกรรมการเครื อข่าย เครื อข่าย 8 คน
2549
ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย 2. ทีมวิจยั 3 คน

ครัง้ ที่ 5

3. ผู้ช่วยนักวิจยั
1 คน

ห้ องประชุม
สํานักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
หนองคาย

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ
ระยะเว
(เช่น สร้ างความ
ลา
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย (ระบุ
ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
สหกรณ์
3. ทราบปั ญหา/
อุปสรรคของกลุม่ /
เครื อข่าย
14
1. คณะกรรมการ
เครื อข่ายมีความ
เข้ าใจตรงกัน
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานภายใต้
ข้ อบังคับเครื อข่าย

39

17

12

การติดตามผลการ
กรกฎาคม ดําเนินงานเชื่อมโยง
2549 เครื อข่ายกลุม่ อาชีพผ้ า
มัดย้ อม กิ่งอําเภอสระ
ใคร

1. คณะกรรมการ
กลุม่ อาชีพผ้ ามัด
ย้ อม 19 คน
2. ทีมวิจยั 5 คน
3. ผู้ช่วยนักวิจยั 1
คน
รวม 25 คน

ที่ทําการกลุม่
อาชีพผ้ ามัด
ย้ อม กิ่ง อ.
สระใคร

2. กิจกรรมการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย
เพิ่มเติม
3. ทราบปั ญหา/
อุปสรรคของกลุม่ /
เครื อข่าย
1. ทราบการ
ดําเนินงานของกลุม่
และการเป็ นสมาชิก
เครื อข่าย
2. แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน
ระหว่างทีมวิจยั กับ
คณะกรรมการกลุม่
3. ทราบปั ญหา/
อุปสรรคของกลุม่ /

12

ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย (ต่อ)

ลํา
ดับ
ที่

18

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)

13
การติดตามผลการ
กรกฎาคม ดําเนินงานเชื่อมโยง
2549
เครื อข่ายกลุม่ อาชีพบ้ าน

หนองแหวน อ.โพนพิสยั

กลุม่ เป้าหมายที่
เข้ าสูก่ ระบวนการ
(ระบุจํานวน)

1. คณะกรรมการ
และสมาชิกกลุม่
อาชีพบ้ านหนอง
แหวน จํานวน 19
คน
2. ทีมวิจยั 5 คน
3. ผู้ช่วยนักวิจยั
1 คน

สถานที่

ที่ทําการกลุม่
อาชีพบ้ าน
หนองแหวน
อําเภอโพน
พิสยั

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ
ระยะเว
(เช่น สร้ างความ
ลา
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย (ระบุ
ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
เครื อข่าย
1. ทราบผลการ
ดําเนินงานของกลุม่
และการเข้ าร่วม
เครื อข่าย
2. การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ระหว่างทีมวิจยั กับ
คณะกรรมการกลุม่

13

40
รวม 25 คน

19

3. ทราบปั ญหา/
อุปสรรคของกลุม่ /
เครื อข่าย

14
การติดตามผลการ
1. คณะกรรมการ
กรกฎาคม ดําเนินงานเชื่อมโยง
และตัวแทน
2549
เครื อข่ายกลุม่ อาชีพนิคม กรรมการกลุม่

ดงบัง อําเภอโพนพิสยั

ที่ทําการกลุม่
อาชีพนิคมดง
บัง อําเภอ
อาชีพบ้ านนิคมดง โพนพิสยั
บัง จํานวน 19 คน
2. ทีมวิจยั 5 คน
3. ผู้ช่วยนักวิจยั
1 คน
รวม 25 คน

1. ทราบผลการ
ดําเนินงานของกลุม่
และการเข้ าร่วม
เครื อข่าย
2. การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ระหว่างทีมวิจยั กับ
คณะกรรมการ
3. ทราบปั ญหา/
อุปสรรคของกลุม่ /
เครื อข่าย

13

ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย (ต่อ)

ลํา
ดับ
ที่
20

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)

19
การติดตามผลการ
กรกฎาคม ดําเนินงานเชื่อมโยง
2549
เครื อข่ายสหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้า

อําเภอเมือง

กลุม่ เป้าหมายที่
เข้ าสูก่ ระบวนการ
(ระบุจํานวน)
1. คณะกรรมการ
สหกรณ์ผ้ ใู ช้ นํ ้า
จํานวน 19 คน
2. ทีมวิจยั 5 คน
3. ผู้ช่วยนักวิจยั
1 คน
รวม 25 คน

สถานที่

สํานักงาน
สหกรณ์ผ้ ใู ช้
นํ ้าอําเภอ
เมือง

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ
ระยะเว
(เช่น สร้ างความ
ลา
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย (ระบุ
ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
1. ทราบผลการ
13
ดําเนินงานของกลุม่
และการเข้ าร่วม
เครื อข่าย
2. การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ระหว่างทีมวิจยั กับ
คณะกรรมการ
3. ทราบปั ญหา/
อุปสรรคของกลุม่ /

41
21

20
การติดตามผลการ
กรกฎาคม ดําเนินงานเชื่อมโยง
2549
เครื อข่ายกลุม่ ทอผ้ าไหม

บ้ านพระบาทนาหงส์ กิ่ง
อําเภอรัตนวาปี

22

21
การติดตามผลการ
กรกฎาคม ดําเนินงานเชื่อมโยง
2549
เครื อข่าย กลุม่ เกษตรกร

ทํานาอุดมพร กิ่ง อําเภอ
เฝ้าไร่

เครื อข่าย
1. ทราบผลการ
1. คณะกรรมการ ที่ทําการกลุม่
ดําเนินงานของกลุม่
กลุม่ ทอผ้ าไหม
ทอผ้ าไหม
บ้ านพระบาทนา บ้ านพระบาท และการเข้ าร่วม
เครื อข่าย
หงส์ จํานวน 19
นาหงส์ กิ่ง
อําเภอรัตน- 2. การแลกเปลี่ยน
คน
ความคิดเห็น
2. ทีมวิจยั 5 คน วาปี
ระหว่างทีมวิจยั กับ
3. ผู้ช่วยนักวิจยั
คณะกรรมการ
1 คน
3. ทราบปั ญหา/
รวม 25 คน
อุปสรรคของกลุม่ /
เครื อข่าย
1. คณะกรรมการ ที่ทําการกลุม่
1. ทราบผลการ
กลุม่ เกษตรกรทํา เกษตรกรทํา ดําเนินงานของกลุม่
นาอุดมพร จํานวน นาอุดมพร กิ่ง และการเข้ าร่วม
19 คน
อําเภอเฝ้าไร่ เครื อข่าย

14

14

ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย (ต่อ)

ลํา
ดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่
เข้ าสูก่ ระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

2. ทีมวิจยั 5 คน
3. ผู้ช่วยนักวิจยั
1 คน
รวม 25 คน

23

26
การติดตามผลการ
กรกฎาคม ดําเนินงานเชื่อมโยง

1. คณะกรรมการ ที่ทําการกลุม่
กลุม่ สตรี ทอผ้ า
สตรี ทอผ้ า

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ
ระยะเว
(เช่น สร้ างความ
ลา
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย (ระบุ
ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
2. การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ระหว่างทีมวิจยั กับ
คณะกรรมการ
3. ทราบปั ญหา/
อุปสรรคของกลุม่ /
เครื อข่าย
1. ทราบผลการ
12
ดําเนินงานของกลุม่

42
2549

เครื อข่ายกลุม่ สตรี ทอผ้ า
บ้ านนาฮี อําเภอเมือง

บ้ านนาฮี จํานวน
19 คน
2. ทีมวิจยั 5 คน
3. ผู้ช่วยนักวิจยั
1 คน
รวม 25 คน

บ้ านนาฮี
อําเภอเมือง

และการเข้ าร่วม
เครื อข่าย
2. การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
ระหว่างทีมวิจยั กับ
คณะกรรมการ
3. ทราบปั ญหา/
อุปสรรคของกลุม่ /
เครื อข่าย
27
24
การติดตามผลการ
1. คณะกรรมการ ที่ทําการกลุม่
1. ทราบผลการ
กรกฎาคม ดําเนินงานเชื่อมโยง
กลุม่ ผู้เลี ้ยงสัตว์นํ ้า ผู้เลี ้ยงสัตว์นํ ้า ดําเนินงานของกลุม่
2549
เครื อข่ายกลุม่ ผู้เลี ้ยงสัตว์ บ้ านหม้ อ จํานวน บ้ านหม้ อ
และการเข้ าร่วม
นํ ้าบ้ านหม้ อ อําเภอศรี
อําเภอศรี
19 คน
เครื อข่าย
เชียงใหม่
2. ทีมวิจยั 5 คน เชียงใหม่
2. การแลกเปลี่ยน
3. ผู้ช่วยนักวิจยั
ความคิดเห็น
1 คน
ระหว่างทีมวิจยั กับ
รวม 25 คน
คณะกรรมการ

14

ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย (ต่อ)

ลํา
ดับ
ที่

25

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)

28
การติดตามผลการ
กรกฎาคม ดําเนินงานเชื่อมโยง
2549
เครื อข่ายกลุม่ สตรี

สหกรณ์บ้านนาขาม
อําเภอโซ่พิสยั

ผลที่เกิดจาก
กลุม่ เป้าหมายที่
กระบวนการ
ระยะเว
เข้ าสูก่ ระบวนการ
สถานที่
(เช่น สร้ างความ
ลา
(ระบุจํานวน)
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย (ระบุ
ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
3. ทราบปั ญหา/
อุปสรรคของกลุม่ /
เครื อข่าย
1. คณะกรรมการ ที่ทําการกลุม่
14
1. ทราบผลการ
กลุม่ สตรี สหกรณ์ สตรี สหกรณ์ ดําเนินงานของกลุม่
บ้ านนาขาม
บ้ านนาขาม และการเข้ าร่วม
จํานวน 19 คน
อําเภอโซ่พิสยั เครื อข่าย
2. การแลกเปลี่ยน
2. ทีมวิจยั 5 คน
ความคิดเห็น
3. ผู้ช่วยนักวิจยั

43
1 คน
รวม 25 คน

26

31
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
กรกฎาคม เพื่อสรุปบทเรี ยน
2549 – โครงการวิจยั
1
สิงหาคม
2549

1. ตัวแทนกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์ที่
เข้ าร่วมโครงการ
จํานวน 39 คน
2. ทีมวิจยั 5 คน
3. ผู้ช่วยนักวิจยั
2 คน
4. นักศึกษา
ปริญญาโท 6 คน
5. สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
หนองคาย 2 คน

โรงแรม
หนองคาย
แกรนด์
จังหวัด
หนองคาย

ระหว่างทีมวิจยั กับ
คณะกรรมการ
3. ทราบปั ญหา/
อุปสรรคของกลุม่ /
เครื อข่าย
1. ได้ แนวทางการ
สร้ างเครื อข่ายให้
เข้ มแข็ง
2. บทเรี ยนเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่ได้ รับ
จากโครงการวิจยั
และบทบาทของ
เครื อข่ายคุณค่ากับ
การแก้ ปัญหาความ
ยากจน
3. บทเรี ยนเกี่ยวกับ
อุปสรรค/กิจกรรม

28

ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย (ต่อ)

ลํา
ดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่
เข้ าสูก่ ระบวนการ
(ระบุจํานวน)

สถานที่

รวม 54 คน

27

16
การประชุม
สิงหาคม คณะกรรมการเครื อข่าย
2549 ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย
ครัง้ ที่ 6

1. คณะกรรมการ
เครื อข่าย 8 คน
2. ทีมวิจยั 4 คน
3. ผู้ช่วยนักวิจยั
1 คน

ห้ องประชุม
สํานักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
หนองคาย

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ
ระยะเว
(เช่น สร้ างความ
ลา
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย (ระบุ
ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
เครื อข่ายในอนาคต
และปั จจัยแห่งความ
สําเร็จ
4. อื่นๆ
14
1. คณะกรรมการมี
มติร่วมกันระดมทุน
จากสมาชิกกลุม่ ละ
200 บาท เพื่อเป็ น
ทุนดําเนินงานรวม

44
25 กลุม่ เป็ นเงิน
5,000 บาท
2. คณะกรรมการ
เห็นชอบให้ มี Home
page ของโครงการ
เพื่อเป็ นสื่อกลางของ
เครื อข่าย โดยมี
สํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
หนองคายเป็ น
ศูนย์กลาง
3. ทบทวนกิจกรรม
เชื่อมโยงเครื อข่ายที่
ผ่านมา
4. ทบทวนปั ญหา/
อุปสรรคที่ผา่ นมา
เพื่อสร้ างความเข้ า

ตารางที่ 11 แสดงขันตอน/กระบวนการสร้
้
างเครื อข่ายคุณค่าของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย (ต่อ)

ลํา
ดับ
ที่

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการของ
ทีมวิจยั (ระบุการจัด
สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยน)

กลุม่ เป้าหมายที่
เข้ าสูก่ ระบวนการ
(ระบุจํานวน)
รวม 54 คน

สถานที่

ผลที่เกิดจาก
กระบวนการ
ระยะเว
(เช่น สร้ างความ
ลา
เข้ าใจ/เกิดเครื อข่าย (ระบุ
ชัว่ โมง)
ฯลฯ)
ใจและกําหนด
แนวทางแก้ ปัญหา
เครื อข่ายในอนาคต
และปั จจัยแห่งความ
สําเร็จ
4. อื่นๆ

45

บทที่ 4
เครือข่ ายที่เกิดขึน้
4.1 ข้ อสรุ ปจํานวน/รู ปแบบเครือข่ ายที่เป็ นผลงานของทีมวิจัย
โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย มีวตั ถุประสงค์สําคัญ
เพื่อเสริ มสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ เพื่อให้ เกิดการหนุนเสริ มการ
พัฒนาศักยภาพคนและองค์กรในการแก้ ปัญหาความยากจน และมีแนวคิดในการดําเนินงานที่
สําคัญ ดังนี ้
 เน้ นการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้โดยให้ กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ประเมินตนเอง เพื่อให้
รู้จกั ตนเอง รู้ศกั ยภาพเครื อข่าย รู้พฤติกรรมที่นําไปสูป่ ั ญหาต่างๆและความยากจน
 สนับสนุนให้ เกิดการสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรในพื ้นที่ เพื่อไปหนุนเสริมกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์
 ศึกษากระบวนการ ผลที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการเรี ยนรู้และการสร้ างเครื อข่ายพันธมิตรในพื ้นที่
ทีมวิจยั จังหวัดหนองคายได้ ดําเนินการวิจยั ในลักษณะการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่ วม (Participatory Action Research) โดยใช้ เวลา 1 ปี ใช้ กระบวนการสร้ างเวทีเพื่อเปิ ด
พื ้นที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างผู้นํากลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ถึงองค์ความรู้ ที่สกัดจากภูมิปัญญา
สะสมของแต่ละบุคคลมาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ และนําผลการเรี ยนรู้ มา
ร้ อยเรี ยงก่อให้ เกิดการเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าขึ ้นและคุณค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในระดับหนึ่ง
ผลที่ เกิดขึ ้นสรุ ปเป็ นขัน้ ตอนกระบวนการการทํางานของที มวิจัยและรู ปแบบเครื อข่ายที่เป็ น
ผลงานของทีมวิจยั ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย
4.1.1 ขัน้ ตอนการดําเนินการของทีมวิจัย ทีมวิจัยมีขัน้ ตอนการดําเนินการดังนี ้
(1) การประชุมเตรี ยมการ ขันตอนนี
้
้มีการประชุมใน 2 ระดับ คือ
ก. การประชุมเพื่อสร้ างความเข้ าใจร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างทีมวิจยั 3 จังหวัด คือ หนองบัวลําภู อุดรธานี และหนองคาย
ข. การประชุมเพื่อสร้ างความเข้ าใจภายในทีมวิจยั และผู้ช่วยนักวิจยั
ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย และกําหนดแผนการดําเนินการตามโครงการ
(2) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ในพื ้นที่ เพื่อ
ก. ทีมวิจยั ชี ้แจงโครงการ
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ข. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์กลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์โดยรวมในพื ้นที่
ค. ประเมินความสนใจที่จะเข้ าร่วมโครงการ
(3) การประชุมทีมวิจยั เพื่อประเมินและคัดเลือกกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เข้ า
ร่วมโครงการ
(4) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่สนใจและได้ รับการ
คัดเลือกเข้ าร่วมโครงการ เพื่อ
ก. จัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานเบื ้องต้ น
ข. ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงาน ครัง้ ที่ 1
ค. เลือกตังคณะกรรมการเครื
้
อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์จงั หวัด
หนองคาย ชุดที่ 1
ง. ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงาน ครัง้ ที่ 2
จ. พิจารณา/อนุมตั ขิ ้ อบังคับเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์จงั หวัด
หนองคาย ว่าด้ วยการดําเนินงานเครื อข่าย พ.ศ. 2549
ฉ. เลือกตังคณะกรรมการเครื
้
อข่ายกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ จงั หวัด
หนองคาย ชุดที่ 2 (ภายใต้ ข้อบังคับเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ ที่จดั ทําขึ ้น)
ช. สรุปบทเรี ยนจากการเข้ าร่วมโครงการ
(5) การประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ การให้ คําปรึกษาและการหนุนเสริมจากทีมวิจยั เพื่อ
ก. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้แนวคิด/ประสบการณ์/ปั ญหาต่างๆในกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์
ข. ร่วมคิดและกําหนดกิจกรรมเชื่อมโยงภายในเครื อข่ายตามกรอบ
ทิศทางการดําเนินงานที่จดั ทําไว้
ค. จัดทําร่างข้ อบังคับเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ จังหวัด
หนองคาย ว่าด้ วยการดําเนินงานของเครื อข่าย พ.ศ. 2549
ง. ตรวจเยี่ยม เรี ยนรู้ และชี ้ชวนให้ กําลังใจกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
ควบคูก่ บั การประชุม
จ. หนุนเสริ มให้ คณะกรรมการเครื อข่ายเรี ยนรู้วิธีการประชุม ได้ แก่
การกําหนดวาระประชุม การบันทึกรายงานการประชุม การพูด/อภิปราย การลงมติ ฯลฯ
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(6) ทีมวิจยั ติดตามผลการดําเนินงานของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ น
สมาชิกของเครื อข่าย เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงาน ปั ญหา/อุปสรรค และหนุนเสริ มการมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมการเสริ มสร้ างเครื อข่าย
ผลการดําเนินงานของทีมวิจยั ได้ เครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์จงั หวัด
หนองคาย ที่เกิดจากความสมัครใจ และเกิดกิจกรรมเครื อข่ายคุณค่าขึ ้น และคาดว่าจะเกิดขึ ้น
ทังในแง่
้
คณ
ุ ค่าทางสังคมและคุณค่าทางเศรษฐกิจ ดังนี ้
ก. คุณค่ าทางสังคม (social values)
เป็ นคุณค่าในแง่เพิ่มค่าทุนทางสังคม (social capital) ให้ มากขึ ้น ได้ แก่ การ
รู้จกั /คุ้นเคยกันมากขึ ้น มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างกัน ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการ
ปรึกษาหารื อกันเรื่ องอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างเจ้ าของสวนกับผู้รับจ้ างกรี ดยางว่าควร
จะเป็ นสัดส่วน 40:60 หรื อ 50:50 หรื อ 60:40 ซึง่ ที่ประชุมได้ ข้อมูลเพิม่ เติมว่าในแต่ละพื ้นที่มี
อัตราส่วนระหว่างเจ้ าของสวนกับผู้รับจ้ างกรี ดไม่เท่ากัน เนื่องจากขึ ้นอยูก่ บั ว่าอุปกรณ์กรี ดยาง
รี ดยาง เป็ นของฝ่ ายใด ทังในระดั
้
บผู้นําและสมาชิกกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกของ
เครื อข่าย การปรับใจให้ ตรงกันก่อนที่จะร่วมมือกัน และเกิดกลไกการจัดการของเครื อข่าย โดยมี
คณะกรรมการและข้ อบังคับเครื อข่าย มีการประชุมและเรี ยนรู้การประชุมเพื่อเป็ นเวทีกระตุ้นให้
เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรม ปรับทุกข์หรื อปั ญหาระหว่างกัน พัฒนาภาวะผู้นํา (Leadership) ให้
เกิดขึ ้นภายในเครื อข่าย และคณะกรรมการเครื อข่ายแต่ละคนที่ประชุมได้ กําหนดให้ มีบทบาท
เป็ นแกนในการประสานกับผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่ายในกิจกรรม
เชื่อมโยงและนําข้ อเสนอต่างๆเข้ าสูท่ ี่ประชุม
ข. คุณค่ าทางเศรษฐกิจ (Economic values)
เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจภายในเครื อข่ายอันเกิดจากความพยายามที่สร้ าง
คุณค่าต่อยอดหรื อคูข่ นานกันคุณค่าทางสังคม ดังตารางที่ 19
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ตารางที่ 12 แสดงการเชื่อมระหว่างกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ภายในเครื อข่ายและคุณค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ ้น ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย
หมายเลข การเชื่อมระหว่างกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
กิจกรรม
ภายในเครื อข่าย

คุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้น/
คุณค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น

1

สกก.โซ่พิสยั กับ กลุม่ สตรี บ้านนาขาม
อําเภอโซ่พิสยั

สกก.โซ่พิสยั ขายปุ๋ยราคาถูกกว่า
ท้ องตลาดให้ แก่กลุม่ สตรี บ้านนาขาม
ปริมาณ 13 ตัน ๆละ 5,000 บาท
(เครดิต 6 เดือน) (ปุ๋ยราคาถูกกว่า
ท้ องตลาดกระสอบละ 20 บาท หากปุ๋ย
1 ตัน (20 กระสอบ) ราคาถูกลง 400
บาท ดังนันปุ
้ ๋ ย 13 ตันราคาจะถูกลง
5,200 บาท)

2

สก. ชาวสวนโซ่พิสยั กับ สกก.โซ่พิสยั

สกก.โซ่พิสยั ขายยาปราบศัตรูพืชราคา
ถูกกว่าท้ องตลาด มูลค่าปริมาณ 30
แกลลอน ๆละ 340 บาท (ยาปราบ
ศัตรูพืชตามท้ องตลาดแกลลอนละ 400
บาท หากซื ้อ 1 แกลลอน ราคาจะถูกลง
60 บาท ดังนัน้ 30 แกลลอนจะถูกลง
1,800 บาท)

3

ศูนย์ตลาดบ้ านนาฮี กลุม่ ทอผ้ าบ้ าน
นาฮี อําเภอเมือง รับสินค้ าของ
เครื อข่ายที่ทอผ้ า ได้ แก่ กลุม่ สตรี บ้าน
นาขาม อําเภอโซ่พิสยั กลุม่ ผ้ ามัดย้ อม
และกลุม่ ทอผ้ าตะวันฉาย กิ่งอําเภอสระ
ใคร

กลุม่ ทอผ้ าบ้ านนาฮี ขยายตลาดให้ กบั
กลุม่ สตรี บ้านนาขาม กับ กลุม่ ทอผ้ า
ตะวันฉาย กลุม่ ผ้ ามัดย้ อม โดยให้ นํา
สินค้ าไปวางขายที่ศนู ย์ตลาดบ้ านนาฮี
(ปลาร้ า ปลารมควัน เครื่ องจักสาน รับ
สินค้ าอื่นๆได้ อีก)

4

สกก.โซ่พิสยั กับ กลุม่ ผ้ ามัดย้ อม

สหกรณ์นําผ้ าจากกลุม่ ไปจําหน่าย ทําให้
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กิ่งอําเภอสระใคร

กลุม่ ได้ ขยายตลาด มูลค่า 800 บาท

ตารางที่ 12 แสดงการเชื่อมระหว่างกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ภายในเครื อข่ายและคุณค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ ้น ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย (ต่อ)
หมายเลข การเชื่อมระหว่างกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
กิจกรรม
ภายในเครื อข่าย

คุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้น/
คุณค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น

5

กลุม่ ทอผ้ าตะวันฉาย กับ กลุม่ ผ้ ามัด
ย้ อม กิ่งอําเภอสระใคร

กลุม่ ตะวันฉายขยายตลาดให้ กลุม่ ผ้ ามัด
ย้ อม (เสื ้อ กระเป๋ า) โดยแจ้ งให้ กลุม่ ผ้ า
มัดย้ อมนําสินค้ าไปขายเมื่อมีคนมาดู
งานกลุม่ ตะวันฉาย กลุม่ ผ้ ามัดย้ อมนําไป
ขาย 4 ครัง้ ๆละ 1,000-1,500 บาท รวม
ทังหมด
้
4,000-6,000 บาท

6

สกก.โซ่พิสยั จํากัด กับ สมาชิกอื่นๆใน ตลาดกลางสินค้ าเกษตรและอื่นๆ
เครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์จงั หวัด สําหรับสมาชิก สหกรณ์การเกษตรโซ่
หนองคาย
พิสยั จํากัด ซึง่ จะเอื ้อต่อเครื อข่ายด้ วย
(ข้ าว ยาง ฯลฯ)

7

สกก.เฝ้าไร่ กับ สกก.โซ่พิสยั จํากัด

สกก.โซ่พิสยั เป็ นผู้ประสานการซื ้อปุ๋ยให้
สกก.เฝ้าไร่จํานวน 1,325 กระสอบ ราคา
ถูกลงกระสอบละ 20 บาท ดังนันหากซื
้
้อ
1,325 กระสอบ ราคาจะถูกลง 26,500
บาท

8

กลุม่ ทอผ้ าไหมบ้ านพระบาท
นาหงส์ กิ่งอําเภอรัตนวาปี

กลุม่ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้ านพระบาท
นาสิงห์ ให้ ข้อมูลว่าจะสามารถผลิตปุ๋ย
จําหน่ายได้ จะสามารถจําหน่ายปุ๋ยได้
ภายในปี 2550

9

กลุม่ สตรี บ้านนาขาม อําเภอโซ่พิสยั

ต้ องการปุ๋ยสําหรับยางพารา จากสมาชิก

กับสมาชิกภายในเครื อข่าย
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ในเครื อข่ายเพิม่ เติมอีกประมาณ 30 ตัน

ตารางที่ 12 แสดงการเชื่อมระหว่างกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ภายในเครื อข่ายและคุณค่าทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ ้น ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย (ต่อ)
หมายเลข การเชื่อมระหว่างกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
กิจกรรม
ภายในเครื อข่าย

คุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้น/
คุณค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น

10

กลุม่ ผู้เลี ้ยงสัตว์นํ ้าบ้ านหม้ อ อําเภอศรี
เชียงใหม่ ปลูกยางพารา สับปะรด ทํา
นา ฯลฯ และ กลุม่ อาชีพบ้ านนิคมดง
บัง อําเภอโพนพิสยั

ได้ ข้อมูลเรื่ องการขายปุ๋ย จาก สกก.
โซ่พิสยั จํากัด ต้ องการปุ๋ยจาก สกก.
โซ่พิสยั จํากัด ให้ สมาชิกภายในกลุม่ ที่ทํา
นา ปลูกยางพารา และสับปะรด ฯลฯ
(ยังไม่ระบุปริมาณความต้ องการ)

11

กลุม่ ผู้เลี ้ยงสัตว์นํ ้าบ้ านหม้ อ อําเภอศรี
เชียงใหม่ กับ กลุม่ ผู้มดั ย้ อม กิ่งอําเภอ
สระใคร

กลุม่ ผู้เลี ้ยงสัตว์นํ ้าบ้ านหม้ อต้ องการซื ้อ
เสื ้อแจกสมาชิกจํานวน 100 ตัว จากกลุม่
ผ้ ามัดย้ อม กลุม่ ผ้ ามัดย้ อมกําลัง
ดําเนินการจัดทําให้ ในราคาประหยัด
พร้ อมๆกับส่วนจัดหาให้ ทางจังหวัด
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4.1.2 ภาพแสดงการเชื่อมโยงเครือข่ ายที่เกิดขึน้
กลุม่ อาชีพนิคมดงบัง อ.โพนพิสยั
(10)

(8)

สกก.โซ่พิสยั

(10)

(2)
(6)

สก.ชาวสวนโซ่พิสยั

(1)
กลุม่ ผู้เลี ้ยงสัตว์นํ ้าบ้ านหม้ อ

(7)

(8)

(6)

สกก.เฝ้าไร่
(8)
(6)

(8)

(8)

(6)

(9)
(9)

(8) (8)

กลุม่ สตรี บ้านนาขาม
(9)

กลุม่ ทอผ้ าบ้ านนาฮี
(3)

(8)

(8)
กลุม่ ทอผ้ าไหมพระบาทนาหงส์

(6)

(5)

กลุม่ ทอผ้ าตะวันฉาย

กลุม่ ผ้ ามัดย้ อม

หมายถึง กําลังดําเนินการอยู่
หมายถึง คาดว่าจะดําเนินการในอนาคต
ภาพที่ 3 ภาพแสดงการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่เกิดขึ ้น
กิจกรรมของเครื อข่ายที่แตกต่างจากเครือข่ายเดิมที่สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัด
หนองคายดําเนินมาคือ
เป็ นเครื อข่ายที่ให้ ข้อมูลโอกาสทางการตลาดแก่สมาชิกเครื อข่าย
นอกนันยั
้ งมีแนวทางอนาคตที่สมาชิกเครื อข่ายจะช่วยเหลือกันทางธุรกิจได้
4.2 เครื อข่ ายกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ จังหวัดหนองคาย
4.2.1 ความเป็ นมาของเครือข่ าย
จากการประชุมเชิงปฏิบติ การผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัด
หนองคาย จํานวน 200 กลุม่ ที่ประชุมได้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์กลุม่ /
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องค์กร/สหกรณ์ที่กระจายอยูใ่ นแต่ละอําเภอ/กิ่งอําเภอของจังหวัดหนองคาย ว่ามีสภาพ “ต่าง
คนต่างอยู”่ ไม่มีโอกาสที่จะพบปะแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อที่จะช่วยเหลือซึง่ กันและกัน จึงคิดว่า
ควรจะได้ พบปะกันและช่วยกันสร้ างเครื อข่ายคุณค่าให้ เกิดขึ ้น ทีมวิจยั ได้ จดั กระบวนการเพื่อ
ประเมินความสนใจที่จะเข้ าร่วมโครงการเพื่อเสริมสร้ างเครื อข่ายพันธมิตร โดยการชี ้แจงแนวคิด
วิธีการและเป้าหมาย และให้ ผ้ นู ํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ ตอบในแบบประเมินความสนใจ
ปรากฎว่ามีกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ ที่สนใจเข้ าร่วมโครงการ 66 กลุม่ แต่เนื่องจากมีกลุม่ ที่สนใจ
ค่อนข้ างมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่จะดําเนินโครงการ 1 ปี รวมทังต้
้ องพิจารณา
สภาพแวดล้ อมของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ประกอบ โดยใช้ ข้อมูลจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
หนองคาย ทังนี
้ ้เพื่อให้ การดําเนินการมีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ ทีมวิจยั จึงได้ ประชุมร่วมกัน
เพื่อพิจารณาแบบประเมินความสนใจและพิจารณาคัดเลือกเหลือ 25 กลุม่ เป็ นสหกรณ์ 10
กลุม่ กลุม่ อาชีพ 10 กลุม่ และกลุม่ เกษตรกร 5 กลุม่ และถือว่า 25 กลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์ที่ริเริ่ มรวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย ทีมวิจยั จึงได้ เชิญผู้นําจาก 25 กลุม่ มาร่วมประชุมเชิงปฏิ
บิตการ เพื่อที่จะดูวา่ แต่ละกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ “มีดีอะไร” ที่พร้ อมจะช่วยเหลือกลุม่ อื่นและ ”มี
ปั ญหาอะไร” ที่ต้องการความช่วยเหลือจากกลุม่ อื่น ผลจากการประชุมได้ กรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของแต่ละกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่าย นอกจากนันที
้ ่ประชุมยัง
ได้ เสนอให้ มีการเลือกตังคณะกรรมการเครื
้
อข่ายขึ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของเครื อข่าย
4.2.2 การดําเนินงานของเครือข่ ายในปั จจุบัน
เครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์จงั หวัดหนองคาย ที่ผ้ นู ําแต่ละกลุม่ ร่วมมือกัน
สร้ างขึ ้น มีลกั ษณะเป็ น “เครื อข่ายพื ้นที่” กล่าวคือเป็ นเครื อข่ายที่มีกิจกรรมแตกต่างกันหรื อมี
กิจกรรมหลายๆอย่างอยูใ่ นพื ้นที่เดียวกัน คือ อยูใ่ นเขตจังหวัดหนองคาย สมาชิกภายใน
เครื อข่ายสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดและผลผลิตภายในเครื อข่ายได้ ตลอดเวลา
ลักษณะการดําเนินงานของเครื อข่ายในปั จจุบนั จึงเป็ นการดําเนินงานภายใต้
ความสมัครใจของแต่ละกลุม่ ซึง่ มีลกั ษณะที่สําคัญ ดังนี ้
1. มีคณะกรรมการเครื อข่ายมาจากการเลือกตังของสมาชิ
้
กเครื อข่ายทังหมด
้
คณะกรรมการชุดแรกมี 10 คน ในนามสมาชิกเครื อข่ายที่สมัครใจและได้ รับการคัดเลือก 25
กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ หลังจากมีข้อบังคับเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์จงั หวัดหนองคายว่า
้
ดที่ 2 ตาม
ด้ วยการดําเนินงานเครื อข่าย พ.ศ. 2549 แล้ ว จึงมีการเลือกตังคณะกรรมการชุ
ข้ อบังคับ ซึง่ มีทงหมด
ั้
14 คน
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2. คณะกรรมการเครื อข่ายมีการประชุมประจําเดือนทุกเดือน ตังแต่
้ เดือน
กุมภาพันธ์ 2549 จนถึงปั จจุบนั เพื่อปรึกษาหารื อเกี่ยวกับกิจกรรมการเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตร คณะกรรมการคิดว่าการประชุมเป็ นเครื่ องมือในการบริหารจัดการเครื อข่ายที่สําคัญที่สดุ
และเป็ น
มีการประชุมสัญจรเพื่อจะได้ กระตุ้นให้ กลุม่ ที่เป็ นเจ้ าภาพเรี ยนรู้ในการจัดประชุม
แบบฝึ กหัดของการจัดการ ทําให้ เกิดการกล้ าแสดงออกและเพิ่มศักยภาพในการจัดการ
3. มีการประสานงานในระหว่างคณะกรรมการเครื อข่าย และกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่าย
ผ่านสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคายและสํานักงาน
โครงการวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้ หนังสือติดต่อทางไปรษณีย์ การใช้ โทรศัพท์/มือ
ถือ และอีเมล์(E-mail)
4. มีการจัดการระบบการประสานงานระหว่างคณะกรรมการเครื อข่ายกับผู้นํา
กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายซึง่ มิได้ รับเลือกให้ เป็ นกรรมการ โดยกําหนดให้
คณะกรรมการแต่ละคนเป็ นแกนประสานงานในแต่ละเขตพื ้นที่
5.
มีข้อมูลผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ ที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่ายเพื่อใช้
ติดต่อสื่อสารกิจกรรมเชื่อมโยงเครื อข่าย
นอกเหนือจากการประชุมประจําเดือน
กําลัง
ดําเนินการพัฒนา Home page ของเครื อข่าย เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการประสานงาน
4.2.3 วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
ตามข้ อบังคับเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์จงั หวัดหนองคาย
ว่าด้ วยการ
ดําเนินงานของเครื อข่าย พ.ศ. 2549 ข้ อ 5 กําหนดว่าเครื อข่ายมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ยดังต่อไปนี ้
1. เพื่อเป็ นศูนย์กลางประสานงานการจัดกิจกรรมทางด้ านการพัฒนาเครื อข่าย
2. เพื่อเป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรี ยนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระหว่างสมาชิกเครื อข่าย
3.
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกเครื อข่ายได้ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ประสบ
ภายในเครื อข่ายนําไปใช้ เป็ นแบบอย่างในการ
ความสําเร็จให้ แก่กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์อื่นๆ
ประกอบอาชีพและขยายผลต่อไป
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้ านสังคม ได้ แก่ การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์
การพัฒนาชุมชน และการเผยแพร่ขา่ วสารที่เป็ นประโยชน์
5. เพื่อเป็ นเครื อข่ายด้ านการตลาด
4.2.4 แนวทางดําเนินการของทีมวิจัย
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แนวปฏิบตั ทิ ี่ทีมวิจยั จังหวัดหนองคายดําเนินการต่อเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์ที่ก่อตัวขึ ้นนัน้ ทีมวิจยั ได้ กําหนดกรอบไว้ อย่างกว้ างๆดังต่อไปนี ้
1. ให้ มีการประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายทุกเดือน
2. ให้ สมาชิกได้ มีการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ เข้ มแข็งขึ ้น โดยใช้ การพูดคุย
แลกเปลี่ยนกัน
3. แนวทางพัฒนาความสัมพันธ์
3.1 ควรมีข้อบังคับเครื อข่าย/ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
3.2 ให้ กรรมการแต่ละคนรับผิดชอบดูแลประสานกับสมาชิกเครื อข่าย
ที่ไม่มีตวั แทนเป็ นกรรมการ
3.3 พยายามให้ กรรมการตระหนักว่าเป็ นตัวแทนขององค์กรที่จะ
ต้ องสื่อสาร ทําความเข้ าใจกับสมาชิกในองค์กรของตนด้ วย
3.4 ควรจะมี Home page ของเครื อข่าย
3.5 ทีมวิจยั จะออกเยี่ยมเพื่อให้ ข้อแนะนําและกําลังใจแก่สมาชิก
ของเครื อข่าย
ภายใต้ กรอบข้ างต้ น ทีมวิจยั ได้ กําหนดตนเองเป็ นพี่เลี ้ยง หรื อ ผู้หนุนเสริม
คอยให้ คําปรึกษา ชี ้แนะ ส่วน “คณะกรรมการเครื อข่าย” เป็ นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้ เกิด กิจกรรม
ภายในเครื อข่าย โดยใช้ การประชุม เป็ นเครื่ องมือในการบริหารจัดการของเครื อข่าย สิง่ ที่ทีม
วิจยั ใช้ ความพยายามเพื่อสร้ างความเข้ าใจ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั คณะกรรมการเครื อข่าย
และผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ ที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่าย คือ คุณค่าของการเป็ นเครื อข่าย การ
พึง่ ตนเองและช่วยกันภายในกลุม่ และชุมชน
้ าถามให้
ในฐานะเป็ นผู้หนุนเสริม หรื อ พี่เลี ้ยง ทีมวิจยั จะพยายามตังคํ
คณะกรรมการเครื อข่ายหรื อผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ร่วมกันคิด อภิปรายและหาข้ อสรุป ทีม
วิจยั จะคอยเสริ ม กระตุ้น ให้ กําลังใจ รวมทังเสนอแนะทางเลื
้
อกในการแก้ ปัญหา
4.2.5 ปั จจัยแห่ งความสําเร็จ
นับตังแต่
้ เริ่ มต้ นโครงการมาจนถึงปั จจุบนั
เครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
จังหวัดหนองคาย ค่อยๆพัฒนาขึ ้นเป็ นเครื อข่ายอยูใ่ นระดับหนึง่ เมื่อพิจารณาพัฒนาการของ
การเกิดขึ ้นของเครื อข่าย สรุปเป็ นระดับพัฒนาการ ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 แสดงระดับพัฒนาการและสภาพหรื อลักษณะของกิจกรรมเครื อข่ายกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์จงั หวัดหนองคาย
ระดับพัฒนาการ

สภาพหรื อลักษณะของกิจกรรม

1. กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ ใน 1. การเข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของผู้นํากลุม่ /
พื ้นที่รวมตัวกัน เกิดจากความ องค์กร/สหกรณ์ ตามหนังสือเชิญของทีมวิจยั
สนใจร่วมกัน
2. การร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์กลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์ ในพื ้นที่ของผู้นํา/ตัวแทน
3. การแจ้ งความจํานงเข้ าร่วมโครงการของผู้นํา/ตัวแทน
4. การร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดทํากรอบทิศทาง
การดําเนินงานของผู้นํา/ตัวแทน
5. การร่วมเลือกตังคณะกรรมการเครื
้
อข่าย
6. คณะกรรมการเครื อข่ายประชุมประจําเดือนทุกเดือน
2. กลุม่ ที่รวมตัวกันในพื ้นที่
เพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน ซึง่
อาจจะขยายผลต่อไปสูค่ วาม
เป็ นเครื อข่ายที่เข้ มแข็ง

1. คณะกรรมการเครื อข่ายประชุมประจําเดือน
2.
คณะกรรมการเครื อข่ายแบ่งหน้ าที่กนั เพื่อประสานงาน
ภายในเครื อข่าย
3. การร่วมพิจารณาข้ อบังคับเครื อข่ายตามข้ อเสนอของ
คณะกรรมการเครื อข่าย
4. มีกิจกรรมเชื่อมโยงเครื อข่าย ได้ แก่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
การซื ้อขายปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ตลาด
กลาง ฯลฯ
5. การพยายามให้ มีตลาดกลางของเครื อข่าย โดยกลุม่ แกนนํา
ของเครื อข่าย คือ สหกรณ์การเกษตรโซ่พสิ ยั จํากัด
6. การร่วมกันแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในระหว่างการประชุมและ
ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงาน
7. ระดมทุนเพื่อการดําเนินงานของเครื อข่าย

56
กล่าวได้ วา่ เครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์จงั หวัดหนองคาย พัฒนาการเชื่อมโยงเป็ น
เครื อข่ายที่ทํากิจกรรมบางส่วนอยู่ ด้ วยข้ อจํากัดหลายๆอย่างโดยเฉพาะระยะเวลาในการสร้ าง
กระบวนการ 1 ปี ยังไม่สามารถพัฒนาการเป็ นเครื อข่ายที่เข้ มแข็งซึง่ มีการบริหารจัดการและ
โครงสร้ างการทํางานที่ชดั เจน ในอนาคตหากมีการหนุนเสริม สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนื่องจะสามารถพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นเครื อข่ายที่เข้ มแข็งได้ ปั จจัยสําคัญที่ทําให้ เกิดเครื อข่าย
หากพิจารณาจากปั จจัยนําเข้ า (input) กระบวนการ (process) ผลที่ปรากฏ (output) และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น (outcome) มีรายละเอียดดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงระบบที่เกี่ยวข้ องและปั จจัยสําคัญที่ทําให้ เกิดเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์จงั หวัดหนองคาย
ระบบที่เกี่ยวข้ องกับเครื อข่าย

ปั จจัยสําคัญที่ทําให้ เกิดเครื อข่าย

ปั จจัยนําเข้ า (Inputs)

ภายในเครื อข่าย
- ความต้ องการและความสนใจของผู้นํา/สมาชิกกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์ในพื ้นที่
- ภาวะผู้นําของผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิก
เครื อข่าย
ภายนอกเครื อข่าย
- การหนุนเสริมของทีมวิจยั
- การหนุนเสริมของสํานักงานสหกรณ์
- การเปิ ดตัว ชี ้แจง/สร้ างความเข้ าใจ
- การให้ ความรู้ของทีมวิจยั และสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
- การร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
- การรับประเมินความสนใจ/ตัดสินใจเข้ าร่วมเครื อข่าย
โดยสมัครใจของผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
- การจัดทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์ ที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่าย
- การทบทวนกรอบทิศทางเป็ นระยะๆของผู้นํากลุม่ /

กระบวนการ (Process)
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องค์กร/สหกรณ์ภายในเครื อข่าย
ตารางที่ 14 แสดงระบบที่เกี่ยวข้ องและปั จจัยสําคัญที่ทําให้ เกิดเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์จงั หวัดหนองคาย (ต่อ)
ระบบที่เกี่ยวข้ องกับเครื อข่าย

ผลที่ปรากฏ(output)
รูปแบบเครื อข่ายที่เกิดขึ ้น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
(outcome)

ปั จจัยสําคัญที่ทําให้ เกิดเครื อข่าย
- การประชุมอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการเครื อข่าย
- การประสานงานภายในเครื อข่าย
- การติดตาม/กระตุ้น/ให้ กําลังใจ/ชี ้แนะทางเลือกของทีมวิจยั
- เครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ จังหวัดหนองคาย
(เป็ นเครื อข่ายในพื ้นที่)
 คณะกรรมการเครื อข่าย 14 คน
 สมาชิกเครื อข่าย 25 กลุม่
 ข้ อบังคับเครื อข่าย
 ทุนดําเนินงานของเครื อข่าย
 กรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่าย
 กิจกรรมเชื่อมโยงภายในเครื อข่าย
- ผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ภายในเครื อข่าย
 รู้จกั กัน/คุ้นเคยกันมากขึ ้น/มีเพื่อนเพิ่มขึ ้น
 การปรับใจให้ ตรงกันและมีความวางใจซึง่ กันและกัน
 มีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างกัน
 เรี ยนรู้การประชุม/การเสนอความคิด
- สมาชิกของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่าย
 รู้จกั มักคุ้นกัน/มีเพื่อนเพิ่มขึ ้น
 ลดต้ นทุนการซื ้อขายปั จจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย
 ขยายตลาดของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ ซึง่ สมาชิก
เครื อข่ายนําไปจําหน่าย
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ปั จจัยแห่งความสําเร็ จที่มีความสําคัญและควรดําเนินการอย่างจริ งจังมากขึ ้น ได้ แก่
1. การสื่อสาร/ประสานระหว่างกรรมการเครื อข่ายกับสมาชิกเครื อข่ายที่ไม่มี
ตัวแทนเป็ นกรรมการเครื อข่าย
2. การสื่อสาร/ประสานงานระหว่างตัวแทนกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิก
เครื อข่ายกับสมาชิกของแต่ละกลุม่
3. การพัฒนา Home page ของเครื อข่าย ควรมีพื ้นที่ให้ สมาชิกของกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์ที่อยูใ่ นเครือข่ายได้ เสนอข้ อมูลความต้ องการและโอกาส ซึง่ จะทําให้ มีการ
เสนอและสนองตอบภายในเครื อข่าย สมาชิกจะเห็นประโยชน์ของเครื อข่ายอย่างชัดเจน
4. ให้ มีรูปแบบการระดมทุนของเครื อข่ายที่ตอ่ เนื่องและเหมาะสม
5. สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด นอกเหนือจากการส่งเสริมเครื อข่ายเศรษฐกิจแล้ ว
ควรขยายบทบาทมาส่งเสริมเครื อข่ายเรี ยนรู้และควรปรับบทบาทการส่งเสริมจากการสัง่ การมา
เป็ นการเสริ มสร้ างแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน

บทที่ 5
บทสังเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
ในการสังเคราะห์เครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ ปัญหาความยากจนนัน้ ทีมวิจยั มีความเชื่อ
เป็ นพื ้นฐานดังนี ้
5.1.1 ปั ญหาความยากจนไม่อาจแก้ ปัญหาด้ วยปั จเจกชนหรื อบุคคล
(individual/person) แต่อาจแก้ ปัญหาด้ วยกลุม่ และเครือข่าย (groups/networks) ; ในอดีต
หรื อแม้ ในปั จจุบนั บางพื ้นที่ชาวบ้ านในชนบทอยูก่ นั เป็ นกลุม่ /เครื อข่ายมายาวนาน ในรูปของ
ความเป็ นเครื อญาติ ความเป็ นเพื่อน (เกลอหรื อเสี่ยว) หรื อวัฒนธรรมการร่วมมือกันเก็บเกี่ยว
ผลผลิตที่เรี ยกว่าการลงแขก เป็ นต้ น ซึง่ สิง่ เหล่านี ้ช่วยแก้ ปัญหาความยากจนได้ เพราะมีการ
เกื ้อหนุน คํ ้าจุนกัน ผูกใจกัน เกิดคุณค่าทางจิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ ซึง่ ไม่อาจประมาณค่า
เป็ นตัวเงินได้
5.1.2 นโยบายให้ คนจนไปจดทะเบียน และนําข้ อมูลคนจนไปใช้ แก้ ปัญหาความ
ยากจน เป็ นนโยบาย/วิธีการที่ยํ ้าความเป็ นปั จเจกชน(individual)สูง แต่มีพลังน้ อย โดดเดี่ยว
ขาด “เพื่อนคูค่ ดิ ” ทีมวิจยั จึงไม่มนั่ ใจว่าจะเป็ นนโยบาย/วิธีการที่จะแก้ ปัญหาความยากจนได้
ทีมวิจยั คิดว่าการหนุนเสริมให้ คนยากจนรวมตัวกันเป็ นกลุม่ /เครื อข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เกี่ยวกับปั ญหาที่ประสบ และร่วมกันหาวิธีการแก้ ปัญหา โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็ นพี่เลี ้ยงหนุน
เสริ ม น่าจะช่วยให้ กลุม่ /เครื อข่ายคนยากจนแก้ ปัญหาความยากจนได้
5.1.3 ภายใต้ การพัฒนาประเทศตามแบบทุนนิยม ซึง่ เน้ น “กําไร” “ขาดทุน” และใช้
“เงิน” ขับเคลื่อนจนเกิดการบริ โภคนิยมสูงและรุนแรงในสังคมไทยปั จจุบนั ไม่สามารถช่วยให้
“คนยากจน”
วิ่งตามหรื อตังรั้ บอย่างมีศกั ดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์ได้
ดังนันการสร้
้
าง
กระบวนการเรียนรู้ให้ แก่คนยากจนให้ แนวคิด “รู้จกั พอก่อสุขทุกสถาน” “อย่านอนตื่นสาย อย่า
อายทํากิน อย่าหมิ่นเงินน้ อย อย่าคอยวาสนา” ฯลฯ ภายใต้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน่าจะ
ช่วยให้ คนจนค่อยๆลดความยากจนลง แม้ วา่ ในบางครัง้ ไม่มีเงินอยูใ่ นกระเป๋ าเลย แต่มีกินหาก
“ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” พึง่ ตลาดให้ น้อย พึง่ ภายในตนเองให้ มาก การออมก็จะ
เกิดขึ ้น
5.1.4 ตัวแบบในการวิเคราะห์ ทีมวิจยั ใช้ แนวคิด “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยาย
โอกาส” แนวคิดสําคัญภายใต้ ตวั แบบนี ้ คือ การพึง่ ตนเอง และช่วยเหลือซึง่ กันและกันภายใน
กลุม่ /เครื อข่ายเป็ นสิง่ สําคัญ
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5.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์
“เครื อข่ายคุณค่าหรื อการที่กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์รวมตัวเป็ นเครื อข่าย จะมีบทบาทใน
การแก้ ปัญหาความยากจนได้ อย่างไร”
เป็ นโจทย์คําถามที่สาํ คัญสําหรับการวิจยั โครงการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคายในครัง้ นี ้
ภายใต้ ความเชื่อและตัวแบบในการวิเคราะห์ของทีมวิจยั ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 5.1 และนํา
เปรี ยบเทียบการดําเนินโครงการวิจยั ตังแต่
้ เริ่มจนกระทัง่ สรุปบทเรี ยน รวมทังการติ
้
ดตามผลการ
ดําเนินงาน การให้ คําปรึกษาแก่คณะกรรมการเครื อข่ายในครัง้ ล่าสุด (16 สิงหาคม 2549 ณ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย) สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
5.2.1 ผู้นํา/ตัวแทน หรื อสมาชิกของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เข้ าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่
เป็ นคนยากจน (ร้ อยละ 69.93) ซึง่ กระจายตัวอยูใ่ นพื ้นที่ตา่ งๆของจังหวัดหนองคาย การนํา
โครงการวิจยั เข้ าไปในพื ้นที่ เสมือนหนึง่ โครงการ/ทีมวิจยั เป็ น “ตัวการเปลี่ยนแปลง” (Change
Agent ) คือเข้ าไปกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ในแง่การทบทวนตัวเอง/กลุม่ การสร้ าง
กระบวนการให้ ผ้ นู ํา/ตัวแทนแต่ละกลุม่ ได้ ร้ ูจกั กัน ได้ เพื่อน ได้ แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างกัน ได้
ปรับทุกข์/ปั ญหาในกลุม่ พยายามปรับใจให้ ตรงกัน ฯลฯ เป็ นการเพิม่ ทุนทางสังคมหรื อทุนทาง
ปั ญญา ซึง่ เป็ นต้ นทุนสําคัญในการลดหรื อแก้ ปัญหาความยากจน แม้ วา่ ยังไม่ลดหรื อหลุดหนี ้
แต่ช่วยให้ ผ้ นู ํา/ตัวแทนกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ “มีสติเกิดขึ ้น ” และตระหนักถึงคุณค่าของการ
พึง่ ตนเองได้ ซึง่ กระบวนการสร้ าง/พัฒนาดังกล่าว ต้ องใช้ ความพยายามดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และสรุปบทเรี ยนในแต่ละช่วง ดังนันภายในระยะเวลา
้
1 ปี ที่ผา่ นมาได้ เห็นการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวขึ ้นพอสมควร
5.2.2
ในแง่บทบาทของเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่พยายามแก้ ปัญหาความ
ยากจน ในมิตคิ ณ
ุ ค่าของเศรษฐกิจโดยตรงนัน้ เริ่มปรากฏให้ เห็นอยู่ คือ คนยากจนที่เป็ นสมาชิก
ของกลุม่ /เครื อข่าย มีโอกาสที่จะได้ “สินค้ าราคาถูกลง” หรื อ “เพิ่มอํานาจต่อรองการซื ้อ-การ
ขายมากขึ ้น” ดังตารางที่ 15 และ 16
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ตารางที่ 15 แสดงข้ อมูลสมาชิกของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ในเครื อข่ายและสมาชิกที่จดทะเบียน
คนจนที่รวมอยูใ่ นกิจกรรมของเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์จงั หวัดหนองคาย
จํานวน
กลุม่ ที่ร่วม
เครื อข่าย

จํานวน
สมาชิก
รวม
2,743

จํานวน
สมาชิกที่
จดทะเบียน
คนจน
2,289

1,615
30
931
109

1,254
4
864
109

58
1,682

58
1,309

67
1,615

55
1,254

เครื อข่าย

กิจกรรมของเครื อข่าย

เครื อข่ายกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์
จังหวัด
หนองคาย

1. การซื ้อ-ขายปุ๋ยในราคาถูกกว่า
ท้ องตลาด
 สกก.โซ่พิสยั จํากัด
 กลุม่ สตรี บ้านนาขาม
 สกก.เฝ้าไร่ จํากัด
 กลุม่ ผู้เลี ้ยงสัตว์นํ ้าบ้ านหม้ อ
 กลุม่ อาชีพบ้ านนิคมดงบัง

5

2. การซื ้อ-ขายยาปราบศัตรูพืช
 สก.กองทุนชาวสวน
โซ่พิสยั จํากัด
 สกก.โซ่พิสยั จํากัด
3. การนํา/ซื ้อ-ขายผลิตภัณฑ์ผ้า
และอาหารสําเร็ จรูปพื ้นบ้ านไป
จําหน่าย
 กลุม่ ทอผ้ าบ้ านนาฮี
 กลุม่ ทอผ้ าบ้ านนาขาม
 กลุม่ อาชีพผ้ ามัดย้ อม
 กลุม่ ทอผ้ าตะวันฉาย
4. ตลาดกลางสินค้ าเกษตร
 ทุกกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์

2

4

21

124

13
30
41
40

9
4
10
-

74,079

51,800
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ภายในเครื อข่าย
จากตารางที่ 15 จะเห็นว่ากิจกรรมเครื อข่ายคุณค่าทางเศรษฐกิจเกี่ยวโยงกับจํานวนสมาชิกรวม
และจํานวนสมาชิกที่จดทะเบียนคนจน แสดงว่ากิจกรรมเครื อข่ายส่งผลต่อการแก้ ปัญหาความ
ยากจน
ตารางที่ 16 แสดงการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น (outcome) เชิงการแก้ ปัญหาความยากจนให้ แก่
สมาชิกของเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์จงั หวัดหนองคาย
ประเภทกิจกรรม
ภายในเครื อข่าย

ตัวชี ้วัด
ลดรายจ่าย

เพิ่มรายได้

1. การซื ้อ-ขายปุ๋ยในราคา 31,700 บาท
ถูกกว่าท้ องตลาด
2. การซื ้อ-ขายยาปราบ1,800 บาท
ศัตรูพืช
3. การนํา/ซื ้อ-ขาย
4,000 ผลิตภัณฑ์ผ้าและอาหาร
6,000 บาท
สําเร็ จรูปพื ้นบ้ านไปจําหน่าย
4. ตลาดกลางสินค้ าเกษตร

5. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ระเบียบเงินกู้ของ สกก.
โซ่พิสยั ให้ มีสภาพคล่องมาก
ขึ ้น โดยสมาชิกเครื อข่าย
สามารถกู้ยืมเป็ นวัสดุ
อุปกรณ์ แทนตัวเงินได้

-

-

ขยาย
โอกาส
-

จํานวนสมาชิกที่
จดทะเบียนคน
จนที่เข้ าร่วมใน
กิจกรรม(คน)
2,289

-

1,309

-

23

-

51,800



51,800
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จากตารางที่ 16 จะเห็นว่ากิจกรรมภายในเครื อข่ายซึง่ เป็ นเครื อข่ายคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงการแก้ ปัญหาความยากจนได้ ทงในแง่
ั้
ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ และ
ขยายโอกาส

บทที่ 6
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการดําเนินการ
6.1.1 การดําเนินการตามแผนการวิจยั
ตามแผนการดําเนินงาน ทีมวิจยั ตังเป
้ ้ าหมายที่จะผลักดันให้ เป็ นเครื อข่ายที่เข้ มแข็ง แต่
ผลการดําเนินงานได้ บรรลุถึงขันสอง
้
คือเครื อข่ายได้ ทํากิจกรรมร่วมกันได้ บางส่วน ซึง่ มีข้อจํากัด
อยูห่ ลายประการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1)
ข้ อจํากัดในการประสานงานจากความหลากหลายของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์
ช่วงเวลาในการดําเนินกิจกรรมของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกของเครื อข่ายกับกิจกรรม
หรื อการประชุมของเครื อข่าย ไม่คอ่ ยสอดคล้ องกัน เช่น กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกของ
เครื อข่าย มีความต้ องการ “อยากเป็ นผู้รับมากกว่าการเป็ นผู้ให้ ” เป็ นต้ น ดังนันจํ
้ าเป็ นต้ องหา
รูปแบบการประสานงานที่หลากหลาย ดําเนินการในกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่มีกิจกรรมใกล้ เคียง
กัน วางแผนการเชื่อมโยงระยะยาว โดยให้ มีกิจกรรมของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ตลอดปี เพื่อให้
กิจกรรมของเครื อข่ายมีความสอดคล้ องกับกิจกรรมของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิก
รวมทังต้
้ องสร้ างจิตสํานึกในการทํางานร่วมกันว่า เป็ นทังการเป็
้
นผู้ให้ และผู้รับ โดยทุกฝ่ ายจะ
ได้ รับประโยชน์ร่วมกัน
(2) ผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายบางส่วน มีสถานภาพและบทบาท
ในการเป็ นผู้นําของกลุม่ /องค์กรอื่นๆในชุมชนด้ วย เช่น ประธานกองทุนหมูบ่ ้ าน ผู้นําอาสา
พัฒนาชุมชน เลขานุการนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล ประธานโครงการเอส เอ็ม แอล (SML)
อสม. หมอดิน ประธานวิสาหกิจชุมชน เป็ นต้ น ทําให้ มีเวลาในการดําเนินกิจกรรมเครื อข่ายไม่
ต่อเนื่อง บางครัง้ ต้ องขาดประชุมหรื อไม่ก็มอบหมายให้ คนอื่นๆมาประชุมแทน
(3) การประสานงานระหว่างคณะกรรมการเครื อข่ายกับกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่
เป็ นสมาชิกยังมีช่องว่างพอสมควร หลายครัง้ คณะกรรมการเครื อข่ายมีมติหรื อข้ อตกลงร่วมกัน
แต่กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกไม่ทราบ
(4)
คณะกรรมการเครื อข่ายมีการหารือและแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ภายในกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ของตนเองมากกว่าปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของ
อข่ายได้ พิจารณาปั ญหาที่กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ ที่เป็ น
เครื อข่าย ดังนันหากคณะกรรมการเครื
้
สมาชิก
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เครื อข่ายกําลังประสบอยูห่ รื อเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นประจํา แล้ วพิจารณาพัฒนากรอบทิศ
ทางการดําเนินงานของแต่ละกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์วา่ จะมีกิจกรรมใดเชื่อมโยงกันได้ บ้าง ซึง่
เป็ น
กิจกรรมที่ชว่ ยแก้ ปัญหา ก็จะทําให้ กิจกรรมเชื่อมโยงภายในเครื อข่ายเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ
(5) การประชุมคณะกรรมการเครื อข่ายเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการดําเนินงานของ
เครื อข่าย การดําเนินงานที่ผา่ นมา กรรมการบางส่วนขาดประชุมบ่อยครัง้ อาจจะเกิดจากขาด
ความมุง่ มัน่ หรื อความไม่เข้ าใจในการดําเนินงานของเครื อข่าย
หรื ออาจเป็ นเพราะมีหลาย
ทีมวิจยั ได้ พยายาม
ตําแหน่งดังกล่าวมาแล้ วข้ างต้ นจึงมีข้อจํากัดในการเข้ าร่วมประชุม
แก้ ปัญหาโดยการตังคํ
้ าถามให้ ร่วมกันคิด
เพื่อให้ ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกันและหาทาง
แก้ ปัญหา หลังจากมีข้อบังคับของเครื อข่าย และเลือกตังคณะกรรมการเครื
้
อข่าย ชุดที่ 2 ปั ญหา
ดังกล่าวดีขึ ้นบ้ าง กรรมการบางท่านที่เคยเป็ นกรรมการชุดที่ 1 และไม่เคยเข้ าร่วมประชุม ไม่ได้
รับเลือกตังเป็
้ นคณะกรรมการชุดที่ 2
(6) ปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย ของคณะกรรมการ
เครื อข่ายและกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่าย มีอยูห่ ลายประการ
(1) ความรับผิดชอบของกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่มีตอ่ การดําเนินกิจกรรมของ
เครื อข่ายมีน้อย
(2) ที่ทําการหรื อสํานักงานของคณะกรรมการเครื อข่ายแต่ละคนตลอด
จนสมาชิกเครื อข่าย
อยูห่ ่างไกลกันมากทําให้ เกิดปั ญหาในการติดต่อประสานงานไม่คอ่ ย
คล่องตัวเท่าที่ควร
(3) ความไม่คงที่ของคณะกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมทําให้ ขาดความ
ต่อเนื่องในการเรี ยนรู้
(4) ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างคณะกรรมการเครือข่าย กับกลุม่ /
องค์กร/สหกรณ์สมาชิก
(5) ข้ อมูลพื ้นฐานที่ต้องใช้ ประกอบการประชุม ไม่เป็ นระบบและ
เป็ นปั จจุบนั
(6) การประชุมผู้นํา/ตัวแทนกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายยังมี
น้ อยทําให้ ความเข้ าใจร่วมที่จะพัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงภายในเครื อข่ายน้ อยด้ วย
6.1.2 ปั ญหาอุปสรรคที่เกิดจากทีมวิจัย/ปั จจัยสภาพแวดล้ อม
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จากการดําเนินงานมาตลอดโครงการ ทีมวิจยั มีปัญหา/อุปสรรคบางประการที่เกิด
จากทีมวิจยั และปั จจัยสภาพแวดล้ อม ดังนี ้
1) ทีมวิจยั ทีมวิจยั อันประกอบด้ วย หัวหน้ าโครงการวิจยั 1 คน ผู้ร่วมวิจยั อีก 4 คน
รวมทังหมด
้
5 คน มีที่มาจากหน่วยงานแตกต่างกัน คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2 คน
ข้ าราชการบํานาญ ซึง่ มีประสบการณ์สหกรณ์และปั จจุบนั เป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ชัยพฤกษ์ อําเภอเมือง จังหวัดเลย 1 คน และเจ้ าหน้ าที่สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย 2
คน
ทีมวิจยั อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่ องความขัดแย้ งด้ านสถานภาพ(Status conflict) ของ
นักวิจยั ที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่สํานักงานสหกรณ์เอง
ซึง่ ต้ องร่วมกระบวนการวิจยั ควบคูก่ บั การ
ปฏิบตั งิ านปกติตามหน้ าที่ๆหน่วยงานกําหนดที่มงุ่ เป้าหมายมากกว่ากระบวนการ ดังนัน้ จึงมี
ความยากในการกําหนด “พรมแดน”
ที่ชดั เจนระหว่างสถานภาพและบทบาทซึง่ มีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะเป็ นความเคยชินในการนํานโยบาย/โครงการไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึง่ ต้ องให้
เสร็ จตามกําหนดเวลาจาก “หน่วยเหนือ” หรื อความคุ้นเคยกับผู้นําและสมาชิกกลุม่ /องค์กร/
สหกรณ์ แต่ในฐานะนักวิจยั จะมุง่ สร้ างกระบวนการเพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายเกิดการเรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น “ผู้หนุนเสริ ม” (Facilitator) ทําให้ เกิดการทํางานร่วมและ
เรี ยนรู้ไปสูก่ ารพึง่ ตนเอง
ซึง่ ทีมวิจยั เองพยายามพูดคุยแลกเปลี่ยนข้ อคิดระหว่างกันบ่อยๆ
้ วหน้ าโครงการมีที่ทํางานอยูใ่ น
เพื่อให้ เข้ าใจในบทบาทที่ตรงกัน ส่วนนักวิจยั อีก 3 คน รวมทังหั
พื ้นที่จงั หวัดเลย ซึง่ อยูห่ ่างจากจังหวัดหนองคายประมาณ 202 กิโลเมตร จึงมีข้อจํากัดอยูบ่ ้ าง
ในเรื่ องความห่างไกลจากพื ้นที่วิจยั
ซึง่ ทําให้ เกิดข้ อจํากัดในการประสาน/การเดินทาง
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้ อม อาจารย์สรุ พงษ์
พลดาหาญ เคยรับราชการในจังหวัด
หนองคายมาก่อน รู้จกั มักคุ้นบุคคลในวงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอยูบ่ ้ าง จึงช่วยลดข้ อจํากัด
ได้ บ้าง
นอกจากนันในพื
้
้นที่มีศษิ ย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎเลยจํานวนหนึง่ ที่ทํางานอยูใ่ น
หน่วยงานต่างๆ ในศาลากลางจังหวัด จึงช่วยผ่อนคลายข้ อจํากัดได้ มากขึ ้น
2) ปั จจัยสภาพแวดล้ อม
ก. พืน้ ที่วิจยั คือ จังหวัดหนองคาย ซึง่ กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ตงอยู
ั ้ ่ มีรูปร่าง (Shape
or Form) เป็ นแนวยาวเคียงคูข่ นานกับแม่นํ ้าโขง มีข้อจํากัดในการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด สํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ฯลฯ) กับ
กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ และการติดต่อประสานงานระหว่างกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ด้วยกัน รวมทัง้
การนําผลผลิตทางการเกษตรออกสูต่ ลาดซึง่ ไม่คอ่ ยสะดวกมากนัก เพราะฉะนันการประชุ
้
มเชิง
ปฏิบตั กิ ารวิจยั ของทีมวิจยั แต่ละครัง้ ซึง่ ต้ องใช้ การสื่อสารหลายๆ วิธีการผสมกันได้ แก่ (1) การ
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โทรศัพท์ (2) การส่งหนังสือเชิญทางไปรษณีย์ (3) ทีมวิจยั ไปประสานและส่งหนังสือด้ วย
ตนเอง และ (4) อื่นๆ เช่น การฝากไปบอกต่อในส่วนของผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ จากหลาย
อําเภอต้ องใช้ เวลาเดินทางมาก เพื่อมาร่วมประชุมซึง่ มีสถานที่ประชุมอยูใ่ นตัวจังหวัด บางครัง้
นักวิจยั ต้ องใช้ รถยนต์ไปรับช่วงจากสถานีรถโดยสารมายังห้ องประชุม
ข. ในด้ านหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ สํานักงาสหกรณ์จงั หวัด สํานักงานพัฒนา
ชุมชน ฯลฯ ซึง่ มีบทบาทหน้ าที่ให้ การส่งเสริม แนะนํา เพื่อ “หนุนเสริม” หรื อ “เอื ้ออํานวย” ให้
กลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ มีความเข้ มแข็งนันอาจจะมี
้
ข้อจํากัดในแง่ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
บทบาท หน้ าที่ เป้าหมาย และกระบวนการพัฒนาสหกรณ์วา่ มีตาํ แหน่ง (Position) เป็ นผู้หนุน
้
่อขอความ
เสริ ม (Facilitator) ไม่ใช่เป็ นผู้แสดง (Actors) เสียเอง ดังนันในการประสานเพื
ร่วมมือต่างๆจึงมีข้อจํากัดในเรื่ องความเข้ าใจที่ตา่ งกันระหว่างนักวิจยั กับเจ้ าหน้ าที่จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ค. ปั ญหาจากภายนอกที่มากระทบการดําเนินงานของเครือข่ าย ที่พบในช่วงที่
ผ่านมาคือ การจัดตังชมรมสหกรณ์
้
ภายในจังหวัดหนองคาย โดยมีเงินทุน เครื่ องมือ อุปกรณ์อยู่
ก่อนแล้ ว ซึง่ มีกลุม่ เป้าหมายเดียวกัน เป็ นการทับซ้ อนกัน ทําให้ สมาชิกเครื อข่ายบางส่วนเห็นว่า
้ ่เครื อข่ายเดิมยังไม่มี
ควรยุบเครื อข่ายที่เกิดขึ ้นใหม่ไปรวมกับชมรมสหกรณ์ที่มีอยูเ่ ดิม ทังๆที
กิจกรรมอะไรที่ชดั เจน
6.2 ประโยชน์ ท่ ตี วั นักวิจยั และทีมวิจยั ได้ รับ
6.2.1 ชุดความรู้ ใหม่
1) การที่ยกระดับความเป็ นอยูข่ องตนและครอบครัวให้ ดีขึ ้น จะต้ องส่งเสริม
ความสามารถของชุมชน และกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ โดยเน้ นกระบวนการมีสว่ นร่วม รวมทังการ
้
พัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญหาท้ องถิ่นเพื่อใช้ เป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้
ยัง่ ยืน หากชุมชนหรื อกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์มีความเข้ มแข็ง จะเป็ นกุญแจสําคัญไปสูก่ าร
แก้ ปัญหาในชุมชนได้ ทกุ เรื่ อง
2) ความเข้ มแข็งของชุมชนขึ ้นอยูก่ บั กระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชน การเรี ยนรู้ทําให้ คน
คิดรวมตัวกัน หาวิธีการจัดการที่จะแก้ ปัญหาต่างๆร่วมกัน การจัดการให้ ชมุ ชุนเรี ยนรู้ร่วมกัน
ควรมีกิจกรรมที่เพิม่ คุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชนภายใต้ ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนและกลุม่ ที่เป็ นเครื อข่ายคุณค่าหรื อการเชื่อมโยงกันเป็ นพันธมิตร
3) เทคนิคในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม เพื่อให้ ชมุ ชนเกิดการเรี ยนรู้
นักพัฒนาทังของรั
้
ฐและเอกชนควรจะส่งเสริ มให้ ประชาชนได้ พบปะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและ
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กัน หน่วยงานพัฒนาทังหลายควรจะได้
้
เชื่อมโยงเข้ าหากันด้ วย เพื่อจะได้ สง่ เสริมความ
เข้ มแข็งชุมชนให้ เป็ นไปทางเดียวกัน การส่งเสริมความเข้ มแข็งของชุมชนนัน้ ไม่ใช่เอาเงินไปให้
เขาเท่านัน้ เพราะการเอาเงินไปให้ ไม่ใช่การพัฒนา แต่อาจจะเป็ นการทําลายการพัฒนาก็ได้
้ นจะต้ องลงไปในจังหวะที่
เพราะจะทําให้ ชาวบ้ านวิง่ เข้ าหาเงิน ไม่ได้ วิ่งเข้ าหากัน เพราะฉะนันเงิ
เหมาะสม หลังจากชาวบ้ านรวมตัวกันเป็ นกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์แล้ ว และต้ องให้ ในจํานวนที่
เหมาะสม หากมากเกินกว่าที่ชมุ ชนจะจัดการได้ ก็จะทําให้ ชมุ ชนเกิดความแตกแยก ขาดความ
ฉะนันทุ
้ กสิง่ ทุกอย่างต้ องการจังหวะที่เหมาะสม โครงการก็เช่นกันการที่จะนํา
สามัคคีกนั
นโยบาย/โครงการเข้ าไปสูช่ มุ ชนควรพิจารณาเวลา สถานการณ์ที่เหมาะสม
4) การเรี ยนรู้ที่ได้ ของจริงจะทําให้ มีความมัน่ ใจว่า เรามีวิธีที่จะส่งเสริ มให้ เกษตรกร
หายจนได้ เพียงขอให้ ทกุ ภาคส่วนได้ ช่วยกันทําความเข้ าใจ มีความรักต่อกันและเรี ยนรู้ร่วมกัน
อย่าไปมุง่ เน้ นแต่การวิเคราะห์อย่างเดียว เพราะจะทําให้ แตกเป็ นชิ ้นๆ ควรจะสังเคราะห์ด้วย
เพราะการสังเคราะห์จะทําให้ เกิดพลัง การสังเคราะห์ต้องอาศัยความรักความเมตตาต่อกัน
ต้ องการการเรี ยนรู้และความเข้ าใจรอบด้ านไม่ใช่เข้ าใจเป็ นเรื่ องๆ
5) ในการพัฒนาเรื่ องใดๆก็ตามควรจะต้ องให้ ความสําคัญเรื่ องวัฒนธรรม วัฒนธรรม
หมายถึง วิถีการดํารงชีวิตทังหมดของมนุ
้
ษย์รวมทังความเชื
้
่อ ระบบคุณค่า ขนบธรรมเนียม
้ ้น
ประเพณี แม้ กระทังนิ
้ สยั ใจคอและวิธีแก้ ปัญหา ฯลฯ สิง่ เหล่านี ้ล้ วนเกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจทังสิ
ถ้ าใส่การวิจยั และการจัดการเข้ าไปในวัฒนธรรมให้ มากหน่อย
เศรษฐกิจวัฒนธรรมก็จะ
ก่อให้ เกิดการกระจายรายได้ การรู้และเก็บคุณค่าของดีในชุมชน จะทําให้ ชมุ ชนมีศกั ดิศ์ รี
การมี
ศักดิศ์ รี ทําให้ มีความสุข ลดความเครี ยดในชุมชนและเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนมีทางออก
6) ปั จจัยที่มีผลต่อความสําเร็ จของเครื อข่ายที่จดั ตังขึ
้ ้น
(1) กิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับประเภทของเครื อข่ายว่าเป็ น
เครื อข่ายประเภทใด เช่น เครื อข่ายทางความคิด เครื อข่ายกิจกรรม เครื อข่ายสนับสนุนทุน
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ หรื อ เครื อข่ายอํานาจต่อรอง
(2) ระยะห่างของที่อยูข่ องสมาชิกเครื อข่าย
(3) ระดับอํานาจของตัวแทนกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่เข้ าร่วมประชุมกับ
เครื อข่าย
และความต่อเนื่องของการนําข้ อมูลจากที่ประชุมเครื อข่ายสูก่ ารรับรู้ของสมาชิก
รายบุคคล ตลอดจนการนําความเห็น/การตัดสินใจของสมาชิกรายบุคคลสูท่ ี่ประชุมเครื อข่าย
(4) ความสอดคล้ องกันของระเบียบข้ อบังคับของแต่ละกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ที่
เป็ นสมาชิกเครื อข่าย
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(5) จิตวิญญาณสหกรณ์ในด้ าน “ความต้ องการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน”
(6) ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์และระบบการสือ่ สารที่สามารถเชื่อมโยงสมาชิก
ได้ อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว
7) การดําเนินงานพัฒนาเครื อข่ายโดยหน่วยงานราชการ ซึง่ มักเป็ นไปตามนโยบาย
และขันตอนที
้
่ริเริ่ มและดําเนินการโดยราชการ ผลการดําเนินงานลักษณะเช่นนี ้ ไม่อาจ
ก่อให้ เกิดความเข้ มแข็งและความยัง่ ยืนของเครื อข่ายอย่างแท้ จริง เนื่องจากไม่มีความเข้ าใจ
ระหว่างองค์กร
ไม่เกิดการเรี ยนรู้
ไม่มีการสร้ างพลังในการต่อรองแบบไม่มีการต่อยอด
ความสัมพันธ์ที่ริเริ่ มไว้
6.2.2 ทักษะ/ประสบการณ์ ใหม่
1) ได้ รือ้ ฟื น้ จิตวิญญาณสหกรณ์ ซึง่ ทําให้ เล็งเห็นว่า จิตวิญญาณดังกล่าวเป็ น
อุดมการณ์ที่ชว่ ยถ่วงดุลกระแสทุนนิยมที่สร้ างคนให้ มีบคุ ลิกภาพแบบปั จเจกชนนิยมให้ หนั
กลับมาสูก่ ารใส่ใจต่อผู้อื่นและพร้ อมที่จะให้ ความร่วมมือกับผู้อื่นที่จะสร้ างคุณภาพชีวิตร่วมกัน
2) ได้ ร่วมยกร่างข้ อบังคับเครื อข่ายกลุม่ /องค์กร/สหกรณ์จงั หวัดหนองคาย ว่า
ด้ วยการดําเนินงานของเครื อข่าย พ.ศ. 2549
3) มีความเชื่อมัน่ กับหลักการพึง่ ตนเอง ซึง่ เป็ นหลักการที่สําคัญ การพึง่ ตนเอง
หมายถึง ความเข้ มแข็ง ความยัง่ ยืน ความเป็ นอิสระ การมีภมู ิค้ มุ กัน การพึง่ ตนเองต้ องคํานึงถึง
พื ้นฐานของตนเองคือวัฒนธรรม วัฒนธรรมเกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจ เศรษฐกิจวัฒนธรรม จึงเป็ น
เศรษฐกิจที่อยูบ่ นพื ้นฐานความเข้ มแข็งของตนเอง
4) ได้ ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการสร้ างและการพัฒนาเครื อข่าย ปั ญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ ไข ซึง่ จะนําไปพัฒนาการส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร เพื่อที่จะให้ สหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกรเกิดการพัฒนาด้ วยตนเองอย่างแท้ จริง
6.3 ข้ อเสนอแนะ
6.3.1 ข้ อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุ งกระบวนการวิจยั
1) ในการประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการเครื อข่าย ควรเชิญตัวแทน/
ผู้นํากลุม่ /องค์กร/สหกรณ์ ที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ายเข้ าร่วมประชุมทุกครัง้ เนื่องจากการประชุม
คือ การเรี ยนรู้ของเกษตรกร ซึง่ ไม่อาจให้ ใครถ่ายทอดต่อได้ ครบถ้ วน
6.3.2 ข้ อเสนอแนะสําหรั บการต่ อยอดโครงการวิจยั ในอนาคต
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1)
ควรขยายเวลาเพื่อดําเนินโครงการวิจยั นี ้ต่อไปอีกอย่างน้ อย 1 ปี
เนื่องจากการสร้ างเครื อข่ายโดยใช้ ความสัมพันธ์ในเชิงความไว้ วางใจ ความเป็ นเพื่อนรู้ใจ ความ
ตังใจที
้ ่มงุ่ มัน่ ฯลฯ ซึง่ ลักษณะเช่นนี ้ จะปรากฎเห็นได้ ตอ่ เมื่อมีเวลาสักระยะหนึง่ สําหรับการ
เรี ยนรู้
ดังนัน้ โครงการวิจยั อาจจะต้ องใช้ เวลามากกว่าที่คาดไว้ วา่ ภายใน 1 ปี จึงจะสามารถสร้ าง
เครื อข่ายที่เข้ มแข็งได้
2) เครื อข่ายปั จจุบนั นี ้ส่วนใหญ่เป็ นเครื อข่ายผู้ผลิตในลักษณะต่างๆ ควรจะ
วิจยั เกี่ยวกับรูปแบบการเชื่อมโยงเครื อข่ายระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคด้ วย เช่น สหภาพแรงงาน
ในเมือง สหกรณ์ร้านค้ า ห้ างสรรพสินค้ า ฯลฯ
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