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1.ความเป็นมา และวตัถุประสงค์ของงานวจัิย  

 จงัหวดัราชบุรีมีเน้ือท่ีทั้งส้ินประมาณ 3,247,789 ไร่ หรือประมาณ 5,196.462 ตารางกิโลเมตร 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของท่ีราบลุ่มภาคกลาง ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 150 กิโลเมตร มี
พื้นท่ีชายแดนติดกบัประเทศพม่าโดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนกั้น มีแม่นํ้ าแม่กลองเป็นแม่นํ้ า
สายหลกัไหลผ่าน แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อาํเภอ 1 ก่ิงอาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองราชบุรี อาํเภอ      
โพธาราม อาํเภอบา้นโป่ง อาํเภอดาํเนินสะดวก อาํเภอปากท่อ อาํเภอจอมบึง อาํเภอบางแพ อาํเภอ       
วดัเพลง อาํเภอสวนผึ้ง และก่ิงอาํเภอบา้นคา 

 จากมิติทางด้านประวติัศาสตร์ ด้านวฒันธรรม ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ     
ภูมินิเวศน์ท่ีหลากหลาย โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ทาํให้จังหวดัราชบุรีเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ศกัยภาพในการพฒันาทั้งในดา้นการเกษตร ดา้นหัตถกรรม ดา้นการท่องเท่ียว ดา้นอุตสาหกรรม ดา้น
พาณิชยกรรมและภาคการบริการ ในส่วนของภาคเกษตรนั้น นับไดว้่าจงัหวดัราชบุรีเป็นแหล่งผลิต
ทางการเกษตรท่ีสาํคญัของประเทศ ท่ีไม่เพียงแต่จะสามารถผลิตอาหารเพ่ือเล้ียงตนเองไดเ้ท่านั้น หากยงั
สามารถนําผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลายส่งออกจาํหน่ายทั้งในระดับตลาดทอ้งถ่ิน ตลาดใน
ประเทศ และตลาดต่างประเทศ มีการทาํนาขา้วในเขตท่ีราบลุ่ม การปลูกพืชไร่ (เช่น ออ้ย มนัสาํปะหลงั 
สบัปะรด ขา้วโพดอาหารสตัว ์เป็นตน้) การปลูกผกั (เช่น แตงกวา มะเขือ ตน้หอม ผกัชี ถัว่ฝักยาว คะนา้ 
ขา้วโพดฝักอ่อน หน่อไมฝ้ร่ัง เป็นตน้) และการทาํสวนผลไมห้ลายชนิด (เช่น มะม่วง มะพร้าว ฝร่ัง ชมพู ่
ละมุด สม้เขียวหวาน สม้โอ องุ่น เป็นตน้) นอกจากนั้นยงัมีการปศุสตัวท่ี์สาํคญั คือ การเล้ียงสุกร ไก่ เป็ด 
โคเน้ือและโคนม อีกทั้งมีการประมง คือ การเล้ียงกุง้กา้มกราม กุง้ขาว และการเล้ียงปลา 

อยา่งไรกต็าม ขอ้มูลจากสาํนกังานปกครองท่ีรับผดิชอบการข้ึนทะเบียนแกไ้ขปัญหาสังคมและ
ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ซ่ึงรัฐบาลไดก้าํหนดให้จงัหวดัราชบุรีเป็นหน่ึงในจงัหวดันาํร่องของ
การสาํรวจและลงทะเบียนนั้น พบว่า จาํนวนประชาชนท่ีมาขอข้ึนทะเบียนคนจนในจงัหวดัราชบุรีจาก
พื้นท่ี 9 อาํเภอ กบัอีก 1 ก่ิงอาํเภอ และ 15 เทศบาล มีดว้ยกนัเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 116,905 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 12.13 ของจาํนวนประชากรทั้งหมดในจงัหวดัราชบุรี โดยการข้ึนทะเบียนลาํดบัท่ีมากท่ีสุด คือ 
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สย.6 (ปัญหาเร่ืองหน้ีสิน) ซ่ึงมีผูม้าข้ึนทะเบียนมากท่ีสุดจาํนวนถึง 35,787 ราย (ร้อยละ 31 ของจาํนวน  
ผูม้าข้ึนทะเบียน) รองลงมาเป็นปัญหาสย.8 (ปัญหาอ่ืนๆ) มีทั้งหมด 30,154 ราย (ร้อยละ 26 ของจาํนวน
ผูม้าข้ึนทะเบียน) ลาํดบัต่อมาคือปัญหาสย.1 (ปัญหาท่ีดินทาํกิน) ซ่ึงมีทั้งหมด 23,962 ราย (ร้อยละ 21 
ของจาํนวนผูม้าข้ึนทะเบียน) และปัญหาสย.7 (ไม่มีท่ีอยูอ่าศยั) เป็นจาํนวน 23,313 ราย(ร้อยละ 20 ของ
จาํนวนผูม้าข้ึนทะเบียน) 

 สําหรับข้อมูลด้านสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรชุมชนของจังหวัดราชบุรีนั้ นพบว่า มีสหกรณ์ท่ี          
จดทะเบียนจาํนวนทั้งส้ิน 81 แห่ง ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตร จาํนวน 48 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย ์จาํนวน 
24 แห่ง สหกรณ์ร้านคา้ จาํนวน 4 แห่ง สหกรณ์บริการ จาํนวน 3 แห่ง และสหกรณ์ประมง จาํนวน        
2 แห่ง ในส่วนของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัราชบุรีดูแลนั้น มีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมดจาํนวน 
119 กลุ่ม ซ่ึงประกอบไปดว้ย กลุ่มเกษตรกร จาํนวน 75 กลุ่ม  กลุ่มสตรีสหกรณ์ จาํนวน 41 กลุ่ม และ 
กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ จาํนวน 3 กลุ่ม สาํหรับสหกรณ์ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดว้ยกนั กล่าวคือ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มองค์กรเครือข่ายสัจจะสะสมทรัพยฯ์ ซ่ึงมี
จาํนวนทั้งส้ิน 30 กลุ่ม กระจายตวัอยู่ใน 9 อาํเภอ และกลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้    
แผนแม่บทชุมชน ซ่ึงขณะน้ีมีศูนยก์ารเรียนรู้ตน้แบบ 5 ศูนยด์ว้ยกนั รับผดิชอบทาํงานในพ้ืนท่ี 43 ตาํบล 
กระจายตวัอยูใ่น 9 อาํเภอและ 1 ก่ิงอาํเภอทัว่พื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี  

  “โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี” ภายใต ้ “โครงการวิจยัพฒันา
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ี 36 จงัหวดั” จึงเกิดข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตร
ระหวา่งกลุ่ม/องคก์รประชาชน และสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี เพื่อใหเ้กิดการหนุนเสริมการพฒันา
ศกัยภาพคนและองค์กรในการแก้ปัญหาความยากจน ทั้ งน้ีโดยมีแนวคิดในการดาํเนินงานสําคญั            
3 ประการคือ (1) เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยให้กลุ่ม/สหกรณ์ประเมินตนเอง เพื่อให้รู้จกั
ตนเอง รู้ศกัยภาพเครือข่าย รู้พฤติกรรมท่ีนาํไปสู่ปัญหาต่างๆและความยากจน (2) สนับสนุนให้เกิด   
การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี เพื่อไปหนุนเสริมกลุ่ม/สหกรณ์ และ (3) ศึกษา
กระบวนการ ผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี 

2. แนวคดิ และวธีิวทิยาในการวจัิย  

 ทีมวิจยัไดน้าํหลกัการและแนวทางของ“การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” (Participation 
Action Research: PAR) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือและกระบวนการในการทาํงาน ทั้งน้ีทีมวิจยัมุ่งเน้น          
การดาํเนินงานร่วมกนัระหว่างภาคี ๓ ภาคส่วน คือ นกัวิชาการ นักพฒันาอิสระและนักพฒันาภาครัฐ 
รวมทั้ งผูน้ําและกลุ่มคนในพื้นท่ีซ่ึงถือเป็นทั้งกลุ่มเป้าหมายและผูข้บัเคล่ือนการทาํงาน วิธีคิดและ
มุมมองท่ีสะทอ้นจาก “คนใน” นั้น สามารถช่วยใหเ้ราเรียนรู้ความเป็น “ระบบชุมชน” ท่ีแทจ้ริง ซ่ึง
ผลของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ี นอกจากจะเป็นการไดชุ้ดความรู้ใหม่ ไดว้ิธีการและ
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กระบวนการของการเรียนรู้และการพฒันาแลว้ ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีไดรั้บคือ การสร้าง “พลงั” การพฒันาใหแ้ก่
ชุมชน กลุ่มและองคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 

นอกจากน้ี ทีมวิจยัยงัออกแบบกิจกรรม/การปฏิบติัการ (Action Design) ของโครงการฯ ภายใต้
หลกัการและแนวทางของ “การจดัการความรู้” (Knowledge Management: KM) ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ี
สาํคญัในการจดักระบวนการเรียนรู้และการขบัเคล่ือนขบวนการสหกรณ์  

สาํหรับหลกัการของการจดัการความรู้นั้นจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการเป็น   
3 ขั้นตอน คือ การเรียนรู้ก่อนทาํ การเรียนรู้ระหว่างทาํ และ การเรียนรู้หลงัทาํ โดยมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายเพื่อสร้างใหเ้กิดชุดความรู้ในลกัษณะการผสมผสานทั้งส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาของชุมชน (ชุด
ความรู้เก่า) และเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเหมาะสม (ชุดความรู้ใหม่) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองจากการลงมือกระทาํจริง หรือท่ีเรียกวา่ “ปัญญาปฏิบติั”  

ในส่วนของกระบวนการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี   

1) การประสานความร่วมมือกบัองคก์ร/หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในระดบัจงัหวดั ระดบั
อาํเภอและระดบัพื้นท่ี ไดแ้ก่ สํานักงานสหกรณ์จงัหวดั โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีหน่วยส่งเสริมสหกรณ์
เคล่ือนท่ี (Mobile Unit) สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั สาํนกังานเกษตรจงัหวดั ฝ่ายปกครองทอ้งท่ีทุก
อาํเภอ รวมทั้ งประสานท่านผูว้่าราชการจังหวดั และองค์กรพฒันาเอกชนในพ้ืนท่ีซ่ึงมีอยู่ด้วยกัน            
2 องคก์รหลกัคือ สาํนกังานพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.)และประชาคมราชบุรี ในขณะเดียวกนัทีมวิจยั
ไดล้งพื้นท่ีภาคสนามเพื่อทาํความเขา้ใจและนาํเสนอขอ้มูลของโครงการฯให้แกนนาํของแต่ละกลุ่ม/
องคก์ร และสหกรณ์ไดรั้บทราบ  

2) การศึกษาบริบทของจงัหวดัราชบุรี ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและสถานการณ์ของสหกรณ์ท่ี       
จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชน รวมทั้งสถานการณ์ความยากจนในพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีผ่าน    
การสืบคน้เอกสารรายงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การลงพื้นท่ี การจดัเวทีสร้าง
ความเข้าใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้  ทั้ งน้ี ทีมวิจัยได้ใช้วิ ธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในลักษณะ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และใชเ้ทคนิคการคน้หากลุ่มเป้าหมายแบบ Snow Ball  โดยทีม
วิจยัไดพ้ฒันาการจดัทาํฐานขอ้มูลของกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีในลกัษณะของ
ระบบขอ้มูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 

 3) การสร้างกระบวนการเรียนรู้และการหนุนเสริมการก่อตวัของ “เครือข่ายเชิงคุณค่า” ระหว่าง
กลุ่ม องค์กร และสหกรณ์ต่างๆ ผ่านการจดักิจกรรมท่ีถูกออกแบบข้ึนอย่างหลากหลาย โดยมุ่งเน้น  
ความเช่ือมโยงของการเรียนรู้ภายใตชุ้ดกิจกรรม รวมทั้งส้ิน 77 กิจกรรม ไดแ้ก่ การจดัเวทีสร้าง       
ความเขา้ใจ(11 คร้ัง) การเก็บรวบรวมขอ้มูล(34 คร้ัง) เวทีประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อกาํหนดกรอบและ 
ทิศทางการเช่ือมโยงเครือข่ายในพื้นท่ี(10 คร้ัง) การศึกษาดูงาน(4 คร้ัง) การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพ   
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(3 คร้ัง) เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้(4 คร้ัง) เวทีติดตามผลการดาํเนินงาน(8 คร้ัง)และเวทีสรุปบทเรียน(3 คร้ัง) 
ชุดกิจกรรมดงักล่าวถือเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัซ่ึงกระตุน้ให้กลุ่ม องคก์ร และสหกรณ์ไดรู้้จกัตนเอง   
รู้ถึงศกัยภาพในการพฒันากลุ่ม รวมทั้งทราบสาเหตุ ปัจจยั เง่ือนไขท่ีนาํพากลุ่มและมวลสมาชิกไปสู่
ปัญหาต่างๆ รวมถึงปัญหาความยากจน  

ทั้งน้ีทีมวิจยัไดย้ดึหลกัของ “อริยสัจ 4 ประการ” ในการจดัเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกนั 
กล่าวคือ เวทีตั้งโจทยแ์ละทบทวนปัญหา(ทุกข์) การสืบสาวหาสาเหตุแห่งทุกข(์สมุทยั) การกาํหนด
เป้าหมาย(นิโรธ) และการวางแผนการปฏิบติังาน(มรรค) โดยมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลงทั้งในส่วนของ 
“กระบวนทศัน์” และ “วิถีปฏิบติั” อีกทั้งทีมวิจยัยงัไดน้าํรูปแบบของการทาํงานในลกัษณะ “กลุ่มและ
เครือข่าย” ซ่ึงเป็น “พลงัทางสงัคม” มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือการขบัเคล่ือนเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงในระดบั
ปัจเจก  

3. สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์เชิงประเมินของทีมวิจยัและผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการวิจยั มีขอ้สรุปถึงผลท่ีไดจ้าก
การขบัเคล่ือนการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ดงัต่อไปน้ี  

กลุ่ม องคก์ร และสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมกระบวนการและกิจกรรมภายใตโ้ครงการฯ เกิดการเรียนรู้
และการปรับเปล่ียนท่ีสาํคญั 3 ประการคือ (1) เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน เกิดความมัน่ใจ มีจุดยนื 
เห็นตวัตน (2) การได้เรียนรู้ตนเองทาํให้สามารถจัดระบบ ก่อให้เกิดการขบัเคล่ือน มีการกาํหนด
เป้าหมายและจงัหวะกา้วท่ีชดัเจน (3) การประสานความร่วมมือกบักลุ่มและองคก์รอ่ืนๆทั้งท่ีมีลกัษณะ
เหมือนกนัและแตกต่างกนั ไดเ้พื่อน/เครือข่ายท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั สามารถให้ความช่วยเหลือและให้
กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนั 

 ผลเชิงกระบวนการท่ีเกิดข้ึนน้ี นับเป็น “กลไก” ท่ีสําคญัยิ่งของการขบัเคล่ือนงานการพฒันา
ขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี กระบวนการเรียนรู้ท่ีกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ไดรั้บจดัไดว้่าเป็น 
“ตัวผล” ท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานของโครงการวิจยัฯ ขณะเดียวกนักระบวนการเรียนรู้ก็เป็นตวัสร้าง   
การเปล่ียนแปลงเพ่ือขบัเคล่ือนงานให้กา้วเดินไปสู่เป้าหมายในระยะต่อไป กระบวนการเรียนรู้น้ีเองจึง
จดัเป็น “ตัวเหตุ” ท่ีเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนให้เกิด “การเรียนรู้” ซ่ึงเป็นผลเชิงกระบวนการท่ีเพิ่ม
ทวีคูณยิ่งข้ึน (Synergy) ซ่ึงจะทาํให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและนําไปสู่    
การ “ยกระดบั” พลงัแห่งการพฒันาตนเอง (Empower) อยา่งต่อเน่ืองของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในพื้นท่ี
จงัหวดัราชบุรี 

 นอกจากผลท่ีเกิดข้ึนในเชิง “กระบวนการ” ดงักล่าวแลว้ สําหรับผลเชิง “ประจกัษ”์ ของ
โครงการฯ คือ การก่อรูป/การก่อเกิดเครือข่ายเชิงคุณค่าหรือเครือข่ายพนัธมิตร 3 เครือข่ายในพ้ืนท่ี
จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ 
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 (1) เครือข่ายด้าน “เกษตรกรรมยัง่ยืน” ซ่ึงมุ่งประเด็นการปรับเปล่ียนสู่แนวทางของระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยนื ความปลอดภยัดา้นอาหารและการมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
 (2) เครือข่ายดา้น “องคก์รการเงินชุมชน” ท่ีมุ่งประเด็นการสร้างความเขม้แข็งของระบบทุน
ชุมชนและสวสัดิการชุมชน 
 (3) เครือข่ายด้าน “การเรียนรู้” ซ่ึงมุ่งประเด็นการพึ่ งตนเองของชุมชน รวมทั้ งการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการจดัการและเสริมพลงัชุมชน 

  ทั้งน้ี ถึงแมว้่าทั้ง 3 เครือข่ายจะมีประเด็นการขบัเคล่ือนท่ีแตกต่างกนั แต่เครือข่ายทั้งสามก็ไดมี้
การเช่ือมโยงกนัโดยมี “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเป้าหมายร่วมท่ีสาํคญั 

เน่ืองจากการปรับเปล่ียน “กระบวนทศัน์” รวมทั้งการก่อตวัของ “เครือข่ายเชิงคุณค่า” ในพื้นท่ี
จงัหวดัราชบุรียงัคงอยู่ในระยะเร่ิมตน้ของการพฒันา ดงันั้น ณ ปัจจุบนัจึงยงัไม่มีการดาํเนินการของ
เครือข่ายท่ีเห็นผลสําเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรมเท่าใดนัก ทั้งน้ี การพฒันา
ขบวนการสหกรณ์ท่ีย ัง่ยืนนั้น ควรมีฐานจากการพฒันาคน โดยเฉพาะการพฒันาวิธีคิดและกระบวน
ทศัน์ทั้งในระดบัปัจเจกและระดบัองคก์ร การพฒันาดงักล่าวเป็นลกัษณะของการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ (Learning Process) การท่ีจะบรรลุผลยอ่มใชเ้วลาในการบ่มเพาะและพฒันาการ  

4. ข้อเสนอแนะ 

 ทีมวิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันาการขบัเคล่ือนขบวนการสหกรณ์ในระดบักลุ่ม/องคก์ร และ
จงัหวดั ดงัต่อไปน้ี 

 4.1) การพฒันาขบวนการสหกรณ์นั้นควรมีการสร้างและพฒันาเครือข่ายเชิงคุณค่าอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัภูมิภาค ผา่นการจดักิจกรรมของกลุ่มและเครือข่ายต่างๆ ทั้งควรสนบัสนุน
ให้มีการสรุปบทเรียนการดาํเนินงานร่วมกนัเพื่อพฒันาสู่กลุ่มตน้แบบท่ีสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม  

4.2) การเสริมสร้างการทาํงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนขององคก์ร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพฒันาเอกชน ตลอดจนผูน้าํสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรชุมชน ทั้งน้ีโดยมี
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงมีฐานคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างและฟ้ืนฟ ู            
ทุนทางสังคม การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาคนและองค์กรเชิงคุณธรรม อันจะนําไปสู่         
การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัของผูค้นในชุมชน รวมถึงการเอ้ืออาทรและพึ่งพากนัระหว่างชุมชน
ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี 
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“โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี” มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างเครือข่าย

พนัธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนและสหกรณ์ในพื้นท่ีจังวดัราชบุรี เพื่อให้เกิดการหนุนเสริม            
การพฒันาศกัยภาพคนและองคก์รในการแกปั้ญหาความยากจน 
 ทีมวิจยัไดน้าํหลกัการและแนวทางของ “การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” (Participation 
Action Research: PAR) และ “การจดัการความรู้” (Knowledge Management:  KM) มาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือและกระบวนการในการดาํเนินงานของโครงการฯ สําหรับ “ภาคี” ในการขบัเคล่ือนงาน
ประกอบไปดว้ย 3 ภาคส่วนคือ นกัวิชาการ นกัพฒันาอิสระ/ภาครัฐ และผูน้าํ/กลุ่มคนในพ้ืนท่ี 

กระบวนการวิจยัเร่ิมจากการประสานความร่วมมือกบัองคก์รภาครัฐและองคก์รพฒันาเอกชนในทุก
ระดับ การศึกษาบริบทของจังหวัดราชบุรี รวมทั้ งข้อมูลพื้นฐาน บทบาทภารกิจ สถานการณ์และ             
ความเช่ือมโยงของกลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ทั้งสหกรณ์จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชน ผ่านการ
สืบคน้เอกสารรายงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ ตลอดจนการจดัเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ นอกจากน้ีทีมวิจัยยงัได้ศึกษาสถานการณ์ความยากจน โดยการวิเคราะห์จากฐานขอ้มูลการข้ึน
ทะเบียนแกไ้ขปัญหาสงัคมและความยากจนในพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี 

ทีมวิจยัไดอ้อกแบบชุดกิจกรรมท่ีหลากหลายในการหนุนเสริมและสร้างเครือข่ายพนัธมิตร 
ไดแ้ก่ การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจ  เวทีประชุมเชิงปฏิบติัการ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม เวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เวทีติดตามผลและเวทีสรุปบทเรียน โดยมุ่งเนน้การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพทั้งใน
ระดบัปัจเจกและองคก์ร ทั้งน้ีไดใ้ชห้ลกัของ “อริยสัจ 4 ประการ” ในทุกชุดกิจกรรม กล่าวคือ การตั้งโจทย/์
ทบทวนปัญหา (ทุกข)์   การสืบสาวคน้หาสาเหตุแห่งทุกข ์(สมุทยั)   การกาํหนดเป้าหมาย (นิโรธ)   และ    
การวางแผนการปฏิบติังาน (มรรค) 
 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานโครงการฯ คือ กลุ่ม/องคก์รและสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเกิด      
การเรียนรู้และการปรับเปล่ียนท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ (1) ด้านความคิด  เกิดความมั่นใจ มีจุดยืน เห็นตัวตน 
 (2) ด้านวิถปีฏิบัติ เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนา มีจังหวะก้าว มีเป้าหมายชัด และ (3) ด้านพลังทางสังคม เกิด
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The project “Development of Cooperative Driving Process in Ratchaburi” was aimed to 

establish value networks among groups, civil organizations and cooperatives in Ratchaburi 

province which can enhance potential development of personnel as well as local organizations 

towards the aim of poverty alleviation. 

The concept and approach of “participatory action research: PAR” and “Knowledge 

Management: KM” were jointly employed as the research tools and processes.   Project activities 

were driven by 3 groups of strategic partners: development scholars, GOs/NGOs development 

workers, and community leaders as well as members in the target area. 

The project began with reaching for mutual cooperation from government and             

non-government organizations at all level, followed by a context analysis of the project site.  Data 

were then collected from local groups/organizations and registered/non-registered cooperatives on 

background, role and mission, working situation, and their relationships. Combined techniques of 

data collection were used, consisting of: document review, structured and in-depth interview, 

observations, and learning/ reflecting forum.  In addition, the researchers examined poverty 

problem from the data-base of poverty registration compiled by the government. 

To establish value networks during the action phase of the project, a variety of activities 

were designed and carried out, consisting of: awareness forums, seminars/workshops, field trips, 

trainings, and monitoring/reflecting forums.  All activities were aimed to create learning process 

to enhance the potentials of target individuals as well as groups, and were grounded in the 

Buddhist principle of “Ariyasaj 4 (The Four Ultimate Truths), namely, awareness of problem 

(suffering), determining causes of the problem, seeking solutions to the problem, and  acting on 

the solution.  

As the results of the project, three domains of change were observed on participating 

groups and cooperatives.   First, on paradigm shift, system of thinking, self-awareness, and     

self-confidence were developed.  Secondly, on practice, learning for development was emerged  

a long with clear and targeted actions.  Thirdly, on social empowerment, networks were created 
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among groups, forming learning/sharing mechanism essential for cooperatives movement.         

As The forms of “value networks” were created as the main outcomes of this project: 1) network 

of “sustainable agriculture”, 2) network of “community financial institute”, and 3) network of 

“learning process”.  The three networks were characterized with different directions of 

movement, while holding the mutual core concept, that is, the philosophy of “Sufficiency 

Economy”.  
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1.1 การเช่ือมโยงของสหกรณ์ภาคประชาชน : เครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยฯ์ 
 โดยประชาคมจงัหวดัราชบุรี      1-36 
1.2 การเช่ือมโยงสหกรณ์ภาคประชาชน : เครือข่ายศูนยเ์รียนรู้แผนแม่บทชุมชน 
 จงัหวดัราชบุรี        1-39 
1.3  แผนผงักลุ่มองคก์รจงัหวดัราชบุรี      1-43 
2.1 ตวัอยา่งแบบรายงาน (แบบ จ. 1)      2-8 
2.2 แผนท่ีแสดงจาํนวนคนจนท่ีข้ึนทะเบียนในจงัหวดัราชบุรี   2-10 
2.3 แผนท่ีแสดงสดัส่วนคนจนในจงัหวดัราชบุรี     2-11 
2.4 แผนท่ีแสดงประเภทหรือกลุ่มสหกรณ์กบัจาํนวนคนจนท่ีข้ึนทะเบียน 
 ในจงัหวดัราชบุรี        2-12 
2.5 แผนท่ีแสดงประเภทหรือกลุ่มสหกรณ์กบัสดัส่วนคนจนในจงัหวดัราชบุรี 2-13 
3.1 การประชุมคณะทาํงาน ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
 (11 ก.ย. 2548)        3-11 
3.2 การประชุมเวทีสร้างความเขา้ใจการทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงาน และการ
 เช่ือมโยง  เครือข่าย ณ วดัพระศรีอารย ์ จ.ราชบุรี (29 พ.ย. 2548)    3-12 
3.3 การประชุมแกนนาํเครือข่าย ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 วิทยาเขตกาํแพงแสน (7 ธ.ค. 2548)      3-49 
3.4 เวที “การกาํหนดวิสยัทศัน์สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี”  
 วดัหนองออ้ จ.ราชบุรี   (6 ม.ค. 2549)  แผน่ท่ี 1    3-50 
3.5 เวที “การกาํหนดวิสยัทศัน์สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี”  
 วดัหนองออ้ จ.ราชบุรี   (6 ม.ค. 2549)  แผน่ท่ี 2    3-51 
3.6 เวที “การกาํหนดวิสยัทศัน์สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี”  
 วดัหนองออ้ จ.ราชบุรี   (6 ม.ค. 2549)  แผน่ท่ี 3    3-52 
3.7 เวที “การกาํหนดวิสยัทศัน์สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี”  
 วดัหนองออ้ จ.ราชบุรี   (6 ม.ค. 2549)  แผน่ท่ี 4    3-53 
3.8 เวทีเครือข่ายแกนนาํสหกรณ์/ กลุ่ม/ องคก์รภาคประชาชน  
 ณ สหกรณ์บา้นรางสีหมอก(31 พ.ค. 2549) แผน่ท่ี 1    3-54 
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3.9 เวทีเครือข่ายแกนนาํสหกรณ์/ กลุ่ม/ องคก์รภาคประชาชน  
 ณ สหกรณ์บา้นรางสีหมอก(31 พ.ค. 2549) แผน่ท่ี 2    3-55 
3.10 เวทีเครือข่ายแกนนาํสหกรณ์/ กลุ่ม/ องคก์รภาคประชาชน  
 ณ สหกรณ์บา้นรางสีหมอก(31 พ.ค. 2549) แผน่ท่ี 3    3-56 
3.11 เวทีกาํหนดเป้าหมายการขบัเคล่ือนกลุ่มปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ  
 บา้นเหล่ามะละกอ (6 มิ.ย.2549)      3-57 
3.12 เวทีกาํหนดเป้าหมายการขบัเคล่ือนสหกรณ์การเกษตรบา้นหว้ยม่วง  
 (23 มิ.ย. 2549)        3-58 
3.13 เวทีศึกษาดูงานเครือข่ายสจัจะฯ ณ วดัไผล่อ้ม จ.ตราด (14-15 ก.พ.2549) 
 (ก่อนดูงาน) แผน่ท่ี 1       3-65 
3.14 เวทีศึกษาดูงานเครือข่ายสจัจะฯ ณ วดัไผล่อ้ม จ.ตราด (14-15 ก.พ.2549) 
 (หลงัดูงาน) แผน่ท่ี 2        3-66 

3.15 เวที “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพและองคก์ร”  
 แควริเวอร์ไซดรี์สอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ท่ี 1  3-73 
3.16 เวที “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพและองคก์ร”  
 แควริเวอร์ไซดรี์สอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ท่ี 2  3-74 
3.17 เวที “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพและองคก์ร”  
 แควริเวอร์ไซดรี์สอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ท่ี 3  3-75 
3.18 เวที “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพและองคก์ร”  
 แควริเวอร์ไซดรี์สอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ท่ี 4  3-76 
3.19 เวที “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพและองคก์ร”  
 แควริเวอร์ไซดรี์สอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ท่ี 5  3-77 
3.20 เวที “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพและองคก์ร”  
 แควริเวอร์ไซดรี์สอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ท่ี 6  3-78 
3.21 เวที “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพและองคก์ร”  

 แควริเวอร์ไซดรี์สอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ท่ี 7  3-79 
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3.22 เวที “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพและองคก์ร”  
 แควริเวอร์ไซดรี์สอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ท่ี 8  3-80 
3.23 เวที “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพและองคก์ร”  
 แควริเวอร์ไซดรี์สอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ท่ี 9  3-81 
3.24 เวที “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพและองคก์ร”  
 แควริเวอร์ไซดรี์สอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ท่ี 10  3-82 
3.25 เวที “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพและองคก์ร”  
 แควริเวอร์ไซดรี์สอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ท่ี 11  3-83 
3.26 เวทีกาํหนดกรอบทิศทางการเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รการเงิน   
 ณ วดัพระศรีอารย ์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ท่ี 1    3-90 
3.27 เวทีกาํหนดกรอบทิศทางการเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รการเงิน   
 ณ วดัพระศรีอารย ์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ท่ี 2    3-91 
3.28 เวทีกาํหนดกรอบทิศทางการเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รการเงิน   
 ณ วดัพระศรีอารย ์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ท่ี 3    3-92 
3.29 เวทีกาํหนดกรอบทิศทางการเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รการเงิน   
 ณ วดัพระศรีอารย ์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ท่ี 4    3-93 
3.30 เวทีกาํหนดกรอบทิศทางการเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รการเงิน   
 ณ วดัพระศรีอารย ์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ท่ี 5    3-94 
3.31 เวทีกาํหนดกรอบทิศทางการเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รการเงิน   
 ณ วดัพระศรีอารย ์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ท่ี 6    3-95 
3.32 เวทีกาํหนดกรอบทิศทางการเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รการเงิน   
 ณ วดัพระศรีอารย ์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ท่ี 7    3-96 
3.33 เวทีกาํหนดกรอบทิศทางการเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รการเงิน   
 ณ วดัพระศรีอารย ์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ท่ี 8    3-97 
3.34 เวทีกาํหนดกรอบทิศทางการเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รการเงิน   
 ณ วดัพระศรีอารย ์ จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ท่ี 9    3-98 
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3.46 เวทีการเช่ือมโยงเครือข่าย ณ ศูนยก์ารเรียนรู้วิสาหกิจนาํร่องฯ  
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1-1 

บทที ่1 
บทนํา 

 
 
1.1 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัราชบุรี 

1.1.1 สถานการณ์และความเช่ือมโยงของสหกรณ์ทีจ่ดทะเบียน 
จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี พบว่ามีสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนจาํนวน

ทั้งส้ิน 81 สหกรณ์ โดยสามารถจดัประเภทไดด้งัต่อไปน้ี 
(1) สหกรณ์การเกษตร จาํนวน 48 สหกรณ์ 
(2) สหกรณ์ออมทรัพย ์จาํนวน 24 สหกรณ์ 
(3) สหกรณ์ร้านคา้ จาํนวน 4 สหกรณ์ 
(4) สหกรณ์บริการ จาํนวน 3 สหกรณ์ 
(5) สหกรณ์ประมง จาํนวน 2 สหกรณ์ 
ทั้งน้ีไม่พบสหกรณ์ประเภทสหกรณ์นิคมในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี สําหรับขอ้มูลรายละเอียด

เก่ียวกบัจาํนวนสมาชิก สถานท่ีตั้ง เลขทะเบียนและวนัรับจดทะเบียนของสหกรณ์ดงักล่าว ไดแ้สดงไว้
ในตารางท่ี 1.1  

ในส่วนของกลุ่มต่างๆ ท่ีสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัราชบุรีดูแลนั้น มีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมดจาํนวน 
119 กลุ่ม ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) กลุ่มเกษตรกร จาํนวน 75 กลุ่ม 
(2) กลุ่มสตรีสหกรณ์ จาํนวน 41 กลุ่ม 
(3) กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ จาํนวน 3 กลุ่ม 
โดยมีขอ้มูลของจาํนวนสมาชิกและสถานท่ีตั้งของสหกรณ์ดงักล่าว ดงัรายละเอียดท่ีแสดงไวใ้น

ตารางท่ี 1.2  
ผลการวดัมาตรฐานสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 มี

สหกรณ์ท่ีนํามาวดัมาตรฐานจาํนวนทั้ งส้ิน 66 สหกรณ์ จากดัชนีช้ีวดัความเป็นมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ พบว่าจดัเป็นสหกรณ์ท่ีไดม้าตรฐานจาํนวน 36 สหกรณ์ และเป็นสหกรณ์ท่ีตํ่ากว่า
มาตรฐานจาํนวน 30 สหกรณ์ ทั้งน้ีไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นตารางท่ี 1.3 

1.1.1.1 สถานภาพ และบทบาทของสหกรณ์ทีมี่ต่อสมาชิก/ชุมชน  
  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพ และบทบาทของสหกรณ์ท่ีมีต่อสมาชิก/ชุมชน ท่ีนาํเสนอใน
ท่ีน้ี เป็นขอ้มูลท่ีทีมวิจัยได้รับจากการศึกษาเอกสารรายงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ และการ
สังเกตการณ์ ตลอดจนการจัดเวทีสร้างความเขา้ใจต่อแกนนําและสมาชิกของสหกรณ์ โดยขอ้มูล
ดงักล่าวไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลในลกัษณะท่ีหลากหลาย กล่าวคือ จากเจา้หนา้ท่ีของสาํนักงานส่งเสริม
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สหกรณ์ทั้งในระดับบริหาร ระดบัวางแผน และระดบัปฏิบติัการ จากสหกรณ์ต่างๆ ทั้งในส่วนของ
ประธาน ผูจ้ดัการ คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ ซ่ึงในระยะเวลาประมาณ 4 เดือนแรกของการ
ดาํเนินโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี (กนัยายน – ธนัวาคม 2548) ทีมวิจยัได้
ลงพื้นท่ีสอบถามขอ้มูลจากสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและกลุ่มต่างๆ ท่ีสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรีดูแล
ประมาณ 20 แห่ง ทั้งน้ีการคดัเลือกสหกรณ์และกลุ่มดงักล่าวเพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีตอ้งการ ทีมวิจยัไดใ้ช้
วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างในลกัษณะเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และใชเ้ทคนิคการคน้หา
กลุ่มเป้าหมายแบบ Snow Ball 

เม่ือนําขอ้มูลท่ีได้รับมาประมวลรวมกัน จะทาํให้เห็นภาพโดยรวมพอสังเขปของ
สถานภาพและบทบาทของสหกรณ์ท่ีมีต่อสมาชิก/ชุมชน ขอ้มูลดงักล่าวสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาขบวนการสหกรณ์ โดยเฉพาะในประเด็นการประสานและเช่ือมร้อยองค์กรพนัธมิตร 
นอกจากน้ี ในการทาํงานระยะต่อมา ทางทีมวิจยัไดท้าํการตรวจสอบขอ้มูลอีกคร้ังดว้ยการเก็บขอ้มูลเชิง
ลึกเพิ่มเติมเพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดรั้บ  
  สาํหรับประเภทสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีนั้นมีอยูด่ว้ยกนั 5 ประเภท 
ดังขอ้มูลท่ีได้แสดงไวแ้ล้วขา้งต้น ซ่ึงได้แก่ สหกรณ์การเกษตรซ่ึงมีจาํนวนมากท่ีสุด (จาํนวน 48 
สหกรณ์) รองลงมาไดแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพย ์(จาํนวน 24 สหกรณ์) สหกรณ์ร้านคา้ (จาํนวน 4 สหกรณ์) 
สหกรณ์บริการ (จาํนวน 3 สหกรณ์) และสหกรณ์ประมง (จาํนวน 2 สหกรณ์) ตามลาํดบั  

จากการลงพื้นท่ีสอบถามขอ้มูลโดยตรงกบัคณะกรรมการของสหกรณ์ประเภทต่างๆ 
อาจกล่าวไดว้่าสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีมีบทบาทหนา้ท่ีต่อสมาชิกของสหกรณ์ตาม
ภารกิจท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีส่วนใหญ่ซ่ึงไดแ้ก่ สหกรณ์
การเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพยน์ั้น มีพฒันาการมาจากการรวมตวักนัของผูค้นเพ่ือช่วยเหลือกนัและ
กนัในเบ้ืองตน้ จากนั้นจึงไดรั้บการจดัตั้งจดทะเบียนเป็น “สหกรณ์” ภายใตก้ารส่งเสริมสนบัสนุนของ
สาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี 

เม่ือพิจารณาถึงช่วงเวลาของการก่อเกิดสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี 
พบว่ามีประวติัศาสตร์อนัยาวนานเกือบ 60 ปี โดยมีการจดัตั้งสหกรณ์คร้ังแรก ไดแ้ก่ ร้านสหกรณ์โพ
ธารามในพ.ศ. 2491 อีก 7 ปีต่อมาจึงมีการจดทะเบียนสหกรณ์การประปาเจด็เสมียนในพ.ศ. 2498 และ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จาํกดั ในพ.ศ. 2501 จากนั้นการจดทะเบียนสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี
ไดท้ิ้งช่วงไปนานนบัสิบปี จึงไดมี้การจดทะเบียนสหกรณ์อีกคร้ังในพ.ศ. 2512 จาํนวน 2 สหกรณ์
ดว้ยกนั คือ สหกรณ์การเกษตรดาํเนินสะดวก จาํกดั และสหกรณ์การเกษตรบางแพ จาํกดั จากนั้นการจด
ทะเบียนสหกรณ์ไดเ้วน้ช่วงอีก 1 ปี โดยในพ.ศ. 2514 ไดมี้การจดทะเบียนสหกรณ์จาํนวน 1 สหกรณ์ ซ่ึง
กคื็อ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั 
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นับจากพ.ศ. 2514 เป็นตน้มา ไดมี้การจดทะเบียนสหกรณ์อย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่
ปัจจุบนั ทั้งน้ีในช่วงระหว่างพ.ศ. 2544 – 2548 ไดมี้การจดทะเบียนสหกรณ์เพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 
กล่าวคือ เป็นจาํนวนถึง 21 สหกรณ์ดว้ยกนั  
  ในส่วนของจาํนวนสมาชิกของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี พบว่า
สหกรณ์ท่ีมีจาํนวนสมาชิกมากท่ีสุดคือ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ธกส.ราชบุรี ซ่ึงมีจาํนวน
สมาชิกถึง 27,901 คน รองลงมาคือ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จาํกดั (สมาชิกจาํนวน 7,437 คน) 
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั (สมาชิกจาํนวน 4,496 คน) สหกรณ์ออมทรัพยค่์ายภาณุรังษี 
จงัหวดัราชบุรี (สมาชิกจาํนวน 4,388 คน) และร้านสหกรณ์ค่ายภาณุรังษี จาํกดั (สมาชิกจาํนวน 4,351 
คน) สาํหรับสหกรณ์ท่ีมีจาํนวนสมาชิกมากกว่า 2,000 คน มีจาํนวน 4 แห่ง และสหกรณ์ท่ีมีจาํนวน
สมาชิกมากกว่า1,000 คน มีจาํนวน 6 แห่ง สหกรณ์ท่ีมีจาํนวนสมาชิกอยูใ่นช่วง 500 – 1,000 คน มี
จาํนวน 16 แห่ง ในขณะท่ีสหกรณ์ท่ีมีจาํนวนสมาชิกอยูใ่นช่วง 100 – 500 คน มีจาํนวน 26 แห่ง สาํหรับ
สหกรณ์ขนาดเลก็ท่ีมีจาํนวนสมาชิกไม่ถึง 100 คน มีจาํนวน 24 แห่ง (ศึกษารายละเอียดของขอ้มูลไดใ้น
ตารางท่ี 1) 
  ทีมวิจยัมีความเห็นว่า แมต้วัเลขจาํนวนสมาชิกของสหกรณ์ท่ีนาํเสนอดงักล่าวจะเป็น
เพียงขอ้มูลเชิงปริมาณและอาจมีความคลาดเคล่ือนกบัความเป็นจริงอยูบ่า้งกต็าม แต่กท็าํใหเ้ห็นภาพของ
ขนาดของสหกรณ์ (Size and Volume) ท่ีสามารถนาํมาวิเคราะห์เช่ือมโยงถึงสถานภาพและบทบาทของ
สหกรณ์ท่ีมีต่อสมาชิกได ้ ทั้งน้ี ในระยะต่อมาทางทีมวิจยัไดมี้การศึกษาเพื่อจดัจาํแนกประเภทของความ
ร่วมมือ (Typology of Cooperative) ดว้ย  ซ่ึงสามารถนาํไปสู่การพฒันาเครือข่ายองคก์รพนัธมิตรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตวัอยา่งของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีท่ีมีบทบาทต่อสมาชิก/ชุมชน
อย่างเห็นไดช้ดัมีอยู่หลายสหกรณ์ดว้ยกนั เช่น สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั ซ่ึงก่อตั้งข้ึนตาม
กระแสพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ดว้ยทรงอยากเห็นเกษตรกรในประเทศไทย
ดาํเนินกิจกรรมร่วมมือกนัในรูปแบบของสหกรณ์ โดยมีการรวมกลุ่มกนัทาํงานท่ีเป็นระบบ มีการพฒันา
ประสิทธิภาพในลกัษณะท่ีเป็นองคก์รเชิงธุรกิจ มุ่งหวงัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนัก็
มุ่งเนน้การพฒันาทุนทางสงัคมไปดว้ย 

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั มีจุดเด่น คือ เป็นสหกรณ์ท่ีดาํเนินงานในรูปแบบ
ครบวงจรตั้งแต่การพฒันาระบบการผลิต การแปรรูป การบรรจุภณัฑ ์การตลาด และการออมทรัพยข์อง
สมาชิก อีกทั้งไดมี้การดาํเนินงานในลกัษณะของมูลนิธิ (Foundation) ทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการและมีความคล่องตวัในการปฏิบติังาน จึงนับไดว้่าเป็นสหกรณ์ท่ีมีศกัยภาพในการ
ช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์อ่ืนๆ ในอดีตกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดส้นับสนุนให้มีโครงการสหกรณ์พี่ช่วย
สหกรณ์น้อง มีการนาํเร่ืองราวความสําเร็จของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั ไปเผยแพร่เป็น
แบบอย่างให้กบัสหกรณ์นอ้ง แต่เม่ือมีการดาํเนินงานและปฏิบติังานร่วมกนัจริงๆ โครงการน้ีกลบัไม่
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ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากสหกรณ์นอ้งมีความเห็นและเขา้ใจว่าสหกรณ์พี่ช่วยเหลืออยา่งไม่
เตม็ท่ี อีกทั้งมีความไม่ชดัเจนในเร่ืองของผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

อยา่งไรกต็าม ในระยะเวลา 30 กวา่ปีท่ีมีการจดัตั้งสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั
นั้น บุคลากรขององคก์ร ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ นกัวิชาการ ตลอดจนเจา้หนา้ท่ี ไดเ้รียนรู้กระบวนการทาํงาน
ดา้นสหกรณ์ นบัเป็นทุนท่ีสาํคญัดา้นทรัพยากรมนุษย ์ในส่วนของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯไดมี้
การพฒันาองคค์วามรู้และประสบการณ์ในการเล้ียงโคนมเป็นอยา่งดี จึงมีศกัยภาพท่ีจะสามารถถ่ายทอด
ความรู้ใหก้บัสมาชิกสหกรณ์อ่ืนๆ ได ้ 

สําหรับสหกรณ์การเกษตรระดับอาํเภอ พบว่าสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีการ
ดาํเนินงานเพื่อธุรกรรมทางการเงินเป็นหลกั กล่าวคือ การรับฝากเงินและการกูย้ืมเงิน การให้บริการ
สินเช่ือแก่สมาชิก โดยเม่ือถึงส้ินปีสมาชิกจะไดรั้บเงินปันผล ทั้งน้ีสินเช่ือดงักล่าว สมาชิกไดน้าํไป
ลงทุนในภาคการเกษตร ซ่ึงมกัเป็นการไปซ้ือปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการป้องกนักาํจดัโรคแมลงศตัรูพืช 
ดงันั้นสหกรณ์การเกษตรหลายแห่งจึงไดพ้ฒันาสู่การเป็นร้านคา้ของสมาชิก มีการใหบ้ริการแก่สมาชิก
ดว้ยการจดัซ้ือและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร มีการปันผลคืนแก่สมาชิกโดยพิจารณา
จากเงินลงหุ้นร้านคา้และยอดการซ้ือปัจจยัการผลิตของสมาชิก อีกทั้งสหกรณ์บางแห่งกลายเป็นแหล่ง
รับซ้ือสินคา้จากสมาชิกเพื่อนาํไปจาํหน่ายใหแ้ก่ผูซ้ื้อและร้านคา้อ่ืนๆ ต่อไป 

ตวัอยา่งเช่น สหกรณ์การเกษตรดาํเนินสะดวก จาํกดั กิจกรรมท่ีสหกรณ์ฯไดด้าํเนินการ 
คือ การจาํหน่ายปุ๋ย ยา และปัจจยัการผลิตให้แก่สมาชิก ปัจจุบนัมีการรับฝากเงินจากกลุ่มสัจจะออม
ทรัพยฯ์ และในอนาคตจะมีโครงการเปิดร้านคา้ในลกัษณะ Minimart เพื่อเป็นแหล่งขายสินคา้ของกลุ่ม
แม่บา้น โดยมีร้านสะดวกซ้ือ V.Shop เป็นผูบ้ริหารจดัการ ส่วนสหกรณ์ฯเป็นผูส้นับสนุนเงินทุน 
นอกจากนั้นสหกรณ์การเกษตรดาํเนินสะดวกจาํกดัยงัมีความร่วมมือกบัธกส.ในการตรวจสอบการเป็น
สมาชิกและภาวะหน้ีซํ้ าซ้อนกบั ธกส. ดงันั้นผูท่ี้เป็นสมาชิกของ ธกส. และเป็นสมาชิกของสหกรณ์
การเกษตรดาํเนินสะดวกจาํกดั จะไม่สามารถใชบ้ริการทางธุรกรรมการเงินของสหกรณ์ฯได ้สมาชิก
สามารถรับบริการจากสหกรณ์ฯโดยการซ้ือสินคา้จากสหกรณ์ฯไดอ้ย่างเดียว เป็นการป้องกนัการเกิด
ภาวะหน้ีสินหลายทางของสมาชิก ช่วยในเร่ืองความปลอดภยัของระบบการเงิน ส่ิงท่ีสหกรณ์การเกษตร
ดาํเนินสะดวกจาํกัดอยากทาํมากท่ีสุดคือ การให้เงินกู้ยืมของสมาชิกเป็นไปตามวตัถุประสงค์และ
สามารถส่งไดท้นัตามกาํหนด 

ทีมวิจยัพบว่ามีสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ประสบปัญหาการติดคา้งหน้ีของสมาชิก 
ทาํให้เกิดปัญหาดา้นเงินทุนหมุนเวียน ในขณะท่ีสหกรณ์บางแห่งประสบภาวะการขาดทุนจากการ
ดาํเนินกิจกรรมท่ีเป็นอยู ่ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีทีมวิจยักงัวลว่า หากไม่มีการดาํเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวแลว้ ในระยะยาวอาจเกิดปรากฏการณ์ NPL หรือภาวะลม้ละลายของสหกรณ์หลายแห่ง
ในพื้นท่ีได ้
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ตวัอยา่งเช่น สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จาํกดั มีกิจกรรมท่ีไดด้าํเนินการเป็นหลกั คือ 
การให้บริการสินเช่ือแก่สมาชิก ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทาํนา /ทาํไร่ ในเขตพื้นท่ีอาํเภอ
โพธาราม นอกจากนั้นยงัให้บริการดา้นการจดัจาํหน่ายปุ๋ย ยา และพนัธ์ุขา้วสารแก่สมาชิก จากการ
สอบถามขอ้มูลพบว่าปัญหาท่ีสหกรณ์ฯกาํลงัประสบในขณะน้ีคือ การท่ีสมาชิกไม่มาใชห้น้ีตามกาํหนด 
ซ่ึงเป็นผลกระทบจากนโยบายกองทุนฟ้ืนฟเูกษตรกรของรัฐบาล โดยสมาชิกมีความหวงัว่ากองทุนฟ้ืนฟู
เกษตรกรจะเป็นผูใ้ชห้น้ีท่ีเกษตรกรมีอยู ่

ทีมวิจยัมีความเห็นว่าบริบทชุมชนมีผลอย่างมากต่อการดาํเนินงานของสหกรณ์ ใน
หลายพื้นท่ีพบว่าแกนนาํสหกรณ์ไดร้วมกลุ่มและจดัตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเก้ือกูลสมาชิกดว้ยกนัเอง 
โดยไดรั้บแนวคิดและขอ้มูลข่าวสารจากการเขา้ร่วมประชุมและการศึกษาดูงานในท่ีต่างๆ จึงไดน้าํ
แนวทางดงักล่าวมาดาํเนินการในชุมชนของตนเอง  แต่จากการขาดประสบการณ์ในการบริหารจดัการ 
ทาํใหก้ารดาํเนินงานผดิพลาด เกิดปัญหา ไม่สามารถประคบัประคองกิจกรรมใหด้าํเนินต่อไปได ้อีกทั้ง
กระแสการเมืองทอ้งถ่ิน ภาวะผูน้าํในชุมชน เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะเสริมหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์ในแต่ละพื้นท่ี 

ตวัอย่างเช่น สหกรณ์การเกษตรห้วยม่วง จาํกดั เร่ิมตน้จากการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ในพื้นท่ี ก่อตั้งเป็นร้านคา้ชุมชนข้ึนโดยการสนบัสนุนของมูลนิธิศุภนิมิต ดว้ยเงินลงทุนเร่ิมตน้จาํนวน 
150,000 บาท แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้ นทาํให้ราคาสินค้าและส่ิงของต่างๆ ถีบตัวสูงข้ึน 
ประกอบกบัการทาํร้านคา้ชุมชนมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการสูง ทาํให้ไม่ประสบความสําเร็จ เกิด
ภาวะขาดทุนตามมา โดยในขณะน้ีสหกรณ์การเกษตรห้วยม่วงจาํกดัมีหน้ีสินประมาณ 100,000 บาท 
อุปสรรคท่ีมีอยูคื่อ มีจาํนวนสมาชิกผูถื้อหุน้นอ้ย อีกทั้งสมาชิกขาดความรับผดิชอบ ต่อมาสหกรณ์ฯไดมี้
การดาํเนินธุรกิจหน่อไมป๊ี้บ ซ่ึงทาํให้สมาชิกมีการรวมตวักนัและเป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้มีรายได้
เพิ่มข้ึน เป็นกิจกรรมท่ีสหกรณ์ไม่ไดห้วงักาํไรมากนกั แต่ดว้ยมีการเปล่ียนแปลงผูน้าํชุมชนทาํให้ธุรกิจ
หน่อไมป๊ี้บไม่ไดรั้บการส่งเสริมในรูปแบบสหกรณ์ร้านคา้ การดาํเนินงานจึงตอ้งเปล่ียนเป็นรูปแบบ
ของกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ แต่จากการบริหารจดัการท่ีมุ่งหวงักาํไรมากจนเกินไปทาํให้เกิด
การทาํลายทรัพยากรจากธุรกิจดงักล่าว ซ่ึงทาํให้เร่ิมเกิดปัญหาไม่มีหน่อไม ้ปัจจุบนัสหกรณ์การเกษตร
หว้ยม่วง จาํกดั มีสมาชิกทั้งหมด 83  คน มีการประชุมสมาชิก 2 คร้ังต่อปี และมีการประชุมคณะทาํงาน 
3 – 4  เดือน / คร้ัง  

สาํหรับสหกรณ์ออมทรัพยใ์นพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี มีบทบาทต่อสมาชิกในเร่ืองของการ
ทาํธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น การเปิดรับฝากออมทรัพยเ์ป็นการลงทุนโดยการเปิดบญัชี มีการให้
ดอกเบ้ียแก่สมาชิกเป็นการตอบแทน และมีการปันหุ้นให้แก่สมาชิก รูปแบบการบริหารจดัการคลา้ยๆ 
กบัธนาคารทัว่ไป นอกจากนั้นยงัให้บริการสินเช่ือเพื่อการกูย้ืมตามวงเงินเดือนของสมาชิกท่ีทาํการขอ
สินเช่ือ โดยแบ่งเป็น การกูส้ามญั การกูพ้ิเศษ และการกูฉุ้กเฉิน อีกทั้งยงัมีการจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิก 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 
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ตวัอย่างเช่น สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จาํกดั ซ่ึงนบัเป็นสหกรณ์ออมทรัพยข์นาด
ใหญ่ มีเป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารก่อตั้ง เพื่อเป็นท่ีสาํหรับครูไดอ้อมทรัพยแ์ละเป็นการรวมตวักนั
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนครูดว้ยกนั โดยมีเงินใหกู้ ้ดอกเบ้ียตํ่า มีเงินปันผล มีดอกเบ้ียเงินฝาก และมีสวสัดิการ
ใหก้บัครูท่ีเป็นสมาชิก ขณะน้ีมีจาํนวนสมาชิกถึง 7,588 คน เป็นสมาชิกท่ีใชบ้ริการเงินกูจ้าํนวน 5,540 
คน  จากผลการดําเนินงานมีข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจํานวนถึง 
2,446,061,665.90 บาท อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงตัวเลขยอดลูกหน้ีเงินกู้สุทธิพบว่ามีจาํนวน
ค่อนขา้งสูงเช่นกนัคือ 2,369,941,140 บาท จากการสอบถามขอ้มูลจากคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์พบว่า แมส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรีจะสามารถเป็นตน้แบบให้กบัสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นๆ 
ได ้เน่ืองจากเป็นสหกรณ์ท่ีมีความมัน่คงในดา้นเงินทุนและเงินหมุนเวียน มีการบริหารจดัการท่ีดี การ
ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตวั มีพฒันาการท่ีดีและมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจาก
สมาชิกของสหกรณ์เป็นผูท่ี้มีความรู้และมีเงินเดือนประจาํท่ีสามารถฝากออมทรัพยไ์ด ้และหากเม่ือกูเ้งิน 
สมาชิกกส็ามารถส่งคืนไดเ้พราะมีเงินเดือนประจาํ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรียงัคงประสบปัญหาบาง
ประการ กล่าวคือ สมาชิกท่ียงัไม่เขา้ใจในระบบของสหกรณ์สมาชิกไม่มีความคิดท่ีจะช่วยทาํประโยชน์
เพื่อส่วนรวม การเขา้มาเป็นสมาชิกของสหกรณ์เป็นเพราะไดรั้บประโยชน์จากการกูเ้งินดอกเบ้ียตํ่า และ
สามารถขอกูไ้ดใ้นวงเงินท่ีสูง นอกจากนั้นพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในสถานะของการหมุนเงินกู ้
กล่าวคือ สมาชิกมีการกูย้ืมเงินจากหลายแหล่งดว้ยกนั อีกทั้งการกูย้ืมเงินมกัเป็นไปเพื่อการบริโภคใน
ลกัษณะวตัถุนิยม เช่น ซ้ือเคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่างๆ ซ่ึงไม่ตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการขอกูเ้งินท่ี
สมาชิกไดร้ะบุไว ้

เม่ือพิจารณาถึงสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นๆ ท่ีสมาชิกไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ ไม่มีเงินเดือน
ประจาํหรือรายไดท่ี้แน่นอน ทาํใหส้มาชิกอาจไม่สามารถฝากออมทรัพยไ์ดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะส่งผล
ให้สหกรณ์ฯไม่มีความมัน่คงทางการเงินเน่ืองจากไม่มีรายไดแ้น่นอนทุกเดือน ในกรณีท่ีสมาชิกมีการ
กูย้ืมเงินจากสหกรณ์และไม่สามารถส่งคืนเงินกูไ้ด ้สหกรณ์ตอ้งดาํเนินการฟ้องร้องต่อสมาชิกรายนั้นๆ 
ซ่ึงขั้นตอนการยืน่ฟ้องร้องในกรณีดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชเ้วลาและมีตน้ทุนสูง จึงทาํใหส้หกรณ์หลาย
แห่งเพิกเฉยต่อการดาํเนินการทางกฏหมายต่อสมาชิก และยิ่งหากสมาชิกมีค่านิยมในการกูย้ืมเงินเพื่อ
ความสะดวกสบายหรือฟุ่ มเฟือย เป็นการกูย้มืเงินโดยไม่ประมาณสถานะของตนเองว่าจะสามารถชาํระ
หน้ีคืนไดห้รือไม่แลว้ ย่อมทาํให้เกิดปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ ส่งผลให้เกิดการ
ลม้ละลายทางการเงินและการล่มสลายของสหกรณ์ในท่ีสุด 

ในส่วนของสหกรณ์ร้านคา้ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีซ่ึงมีจาํนวน 4 แห่งนั้น พบว่า
สถานภาพและบทบาทของสหกรณ์ท่ีมีต่อสมาชิกนั้น เป็นไปในลกัษณะของดาํเนินธุรกิจสหกรณ์ใน
รูปแบบของการขายสินคา้อุปโภค/บริโภคใหแ้ก่สมาชิก โดยสมาชิกมีการถือหุน้ และเม่ือถึงส้ินปีสมาชิก
จะไดรั้บเงินปันผลตามอตัราเงินหุน้และตามยอดเงินท่ีสมาชิกซ้ือสินคา้จากสหกรณ์ร้านคา้ อาจกล่าวได้
ว่าการบริหารจดัการของสหกรณ์ร้านคา้เป็นไปในรูปแบบเหมือนกบัร้านคา้ทัว่ๆ ไป คือ มีสินคา้มาวาง



1-7 

จาํหน่ายให้สมาชิกเลือกซ้ือ สินคา้ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นสินคา้อุปโภค/บริโภคท่ีผลิตจากโรงงาน ซ่ึงมีวาง
จาํหน่ายทัว่ๆ ไปในร้านคา้อ่ืนๆ ทั้งน้ีสินคา้บางรายการท่ีจาํหน่ายในสหกรณ์ร้านคา้อาจมีราคาตํ่ากว่า
ทอ้งตลาดเลก็นอ้ย เน่ืองจากสหกรณ์ฯดาํเนินการสัง่ซ้ือโดยตรงจากแหล่งผลิต สหกรณ์ร้านคา้บางแห่งมี
การจาํหน่ายสินคา้ให้แก่สมาชิกในลกัษณะของเงินเช่ือ และมีการวางจาํหน่ายสินคา้ท่ีผลิตโดยสมาชิก
ของสหกรณ์เอง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสวสัดิการท่ีสมาชิกจะไดรั้บนั้น พบว่าสหกรณ์ร้านคา้ไม่มี
การจดัสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกแต่อยา่งใด 

จากการสอบถามและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวทีการประชุม ทีมวิจัยมีความเห็นว่า 
สหกรณ์ร้านคา้กาํลงัประสบปัญหาซ่ึงอาจรุนแรงถึงขั้นกลายเป็นวิกฤติหากไม่รีบดาํเนินการแก้ไข 
เพราะท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒัน์ในปัจจุบนัน้ี สหกรณ์ร้านคา้ตอ้งมีการปรับตวัในเชิงธุรกิจมากกว่า
สหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะการแข่งขนักบัห้างสรรพสินคา้ท่ีดาํเนินการโดยทุนขา้มชาติ ผลเชิง
ประจกัษท่ี์เห็นไดช้ดัเจนของการต่อสู้ระหว่างเศรษฐกิจชุมชนกบัทุนนิยมท่ีมีพลงัและสายป่านยาวคือ 
ปรากฏการณ์ท่ีร้านโชห่วยในหลายพื้นท่ีตอ้งปิดตวัลงอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลาท่ีผา่นมา  

ตวัอยา่งเช่น สหกรณ์ร้านคา้โพธาราม จาํกดั ซ่ึงก่อตั้งมาตั้งแต่พ.ศ. 2491 ดาํเนินงานมา
เป็นระยะเวลาเกือบ 60 ปี มีจาํนวนสมาชิกประมาณ 2,000 กว่าคนอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ปัจจุบนั
ปัญหาท่ีสหกรณ์ร้านคา้โพธารามประสบคือ แมจ้ะมีจาํนวนสมาชิกมาก แต่มีสมาชิกท่ีมาใชบ้ริการหรือ
มีส่วนร่วมกบัสหกรณ์ฯ ค่อนขา้งนอ้ย ดงัเช่น กรณีการประชุมใหญ่ซ่ึงมีสมาชิกมาเขา้ร่วมประชุมเพียง 
150 คนเท่านั้น ซ่ึงเม่ือสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัทาํการประเมินสหกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้
จึงทาํใหส้หกรณ์ร้านคา้โพธารามตอ้งตกเกณฑป์ระเมินในขอ้น้ี สาํหรับแนวทางการแกไ้ข ไดมี้การออก
ติดตามสมาชิกในพื้นท่ีโดยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ แต่เน่ืองจากสหกรณ์ฯ ก่อตั้งมานาน สมาชิกของ
สหกรณ์รุ่นแรกๆ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลท่ีอยู่อาศยัไวเ้ป็นหลกัฐาน ทาํให้ติดต่อลาํบาก และมีสมาชิก
บางส่วนท่ีเสียชีวิตแต่ไม่ไดแ้จง้ให้สหกรณ์ทราบ ปัญหาสําคญัอีกประการหน่ึงของสหกรณ์ฯ คือการ
แข่งขนัเร่ืองราคาสินคา้กบัร้านคา้อ่ืนๆ เน่ืองจากสถานภาพของการเป็นสหกรณ์ ทาํให้การซ้ือสินคา้
ต่างๆ เขา้ร้านคา้จาํเป็นตอ้งมีหลกัฐานและตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาํนวน 7% ทาํใหต้อ้งซ้ือสินคา้
ต่างๆ ในราคาท่ีสูงกว่าร้านคา้ปกติ นอกจากนั้น การซ้ือส่ิงของและผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรต่างๆ 
จาํเป็นตอ้งใชใ้บสาํคญัรับเงินเช่นเดียวกนั ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ กลุ่มเกษตรกรมกัไม่มีใบสาํคญัรับเงินของ
กลุ่ม ทาํใหไ้ม่สามารถท่ีจะนาํผลผลิตหรือสินคา้ของกลุ่มเกษตรกรเขา้มาจาํหน่ายในสหกรณ์ร้านคา้ได ้

ทีมวิจยัมีขอ้สังเกตว่า สถานภาพและบทบาทของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนส่วนใหญ่ใน
พื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีเป็นเพียงองคก์รธุรกรรมทางการเงิน เป็นแหล่งให้บริการสินเช่ือหรือแหล่งกูย้มืเงิน 
และเป็นแหล่งจาํหน่ายสินคา้ สมาชิกส่วนใหญ่มุ่งเน้นการไดรั้บผลประโยชน์จากสหกรณ์เป็นหลกั 
คาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีตนเองจะไดรั้บ และสิทธิต่างๆ ท่ีพึงมีพึงได ้ใชสิ้ทธิในการกูย้ืมให้ไดม้ากท่ีสุด 
โดยมิไดค้าํนึงถึงจิตสาํนึกหรืออุดมการณ์ของคนสหกรณ์แต่อยา่งใด 
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การประชุมสมาชิกท่ีเน้นการให้เงินเบ้ียประชุมหรือการให้รางวลัในรูปแบบต่างๆ 
ไม่ไดเ้ป็นการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง กลไกสาํคญัคือตวัคณะกรรมการสหกรณ์
เอง ซ่ึงหากคณะกรรมการสหกรณ์ส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจจิตวิญญาณและคุณค่าท่ีแทจ้ริงของระบบ
สหกรณ์ กจ็ะไม่สามารถคิดและดาํเนินกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของสมาชิกได ้

สาํหรับสถานภาพและบทบาทของกลุ่มต่างๆ ท่ีอยูใ่นความดูแลของสหกรณ์การเกษตร
จงัหวดัราชบุรีนั้น พบว่ากลุ่มส่วนใหญ่ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงการก่อเกิดของกลุ่มเร่ิมมาจากการ
ส่งเสริมให้มีการรวมตวักนัของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยเจา้หน้าท่ีของกรม
ส่งเสริมการเกษตร รูปแบบการดาํเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัสหกรณ์
การเกษตร กล่าวคือ การให้บริการด้านสินเช่ือแก่สมาชิกเป็นหลกั การจดัซ้ือและจาํหน่ายปุ๋ยเคมี/
สารเคมีทางการเกษตรโดยจะทาํการซ้ือตรงกบับริษทั มีการปันผลคืนแก่สมาชิกโดยพิจารณาจากเงินลง
หุน้กลุ่มและยอดการซ้ือปัจจยัการผลิตของสมาชิก ทั้งน้ีกลุ่มดงักล่าวไม่มีการจดัระบบสวสัดิการให้แก่
สมาชิกแต่อยา่งใด 

ทีมวิจยัมีความเห็นว่า ประเด็นท่ีควรมีการปรึกษาหารือร่วมกนัระหว่างผูท่ี้รับผิดชอบ
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน คือ กิจกรรมและการดาํเนินงานของกลุ่มเกษตรกร (ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการจด
ทะเบียนคนจนมากท่ีสุด) ขอ้มูลจากการศึกษาพบว่ามีกลุ่มเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไวท้ั้งหมดจาํนวน 95 
กลุ่ม โดยมีกลุ่มท่ีหยุดดาํเนินการเป็นจาํนวนถึง 20 กลุ่ม จากการลงทาํงานในพื้นท่ีพบว่า มีกลุ่ม
เกษตรกรหลายกลุ่มท่ีไม่ไดด้าํเนินกิจกรรมใดๆ อีกทั้งไม่มีการประชุมกนัตามระเบียบขอ้บงัคบั กลุ่ม
เกษตรกรบางกลุ่มไม่ไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวข้องกลุ่ม แต่ยงัคงรักษาสถานภาพเป็นกลุ่ม
เกษตรกรอยู่ ตวัอย่างเช่น กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นดอนคาท่ีจดทะเบียนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 แต่ ณ 
ปัจจุบนัสมาชิกของกลุ่มน้ีไม่มีใครท่ีทาํนาแมแ้ต่คนเดียว โดยสมาชิกไดเ้ปล่ียนอาชีพไปเป็นการเล้ียงกุง้
และการเล้ียงปลา หากแต่ยงัคงใชช่ื้อกลุ่มเดิมอยู่ ซ่ึงเป็นขอ้ยืนยนัไดว้่า กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีการ
ดาํเนินกิจกรรมท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวแ้ต่อยา่งใด  

อยา่งไรกต็าม ยงัคงมีกลุ่มเกษตรกรท่ีประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินงาน สามารถขยาย
ผล และถือว่าเป็นตวัอยา่งท่ีดีได ้ตวัอยา่งเช่น กลุ่มยวุเกษตรท่านดั ซ่ึงในช่วงต่อมาไดเ้ติบโตและพฒันา
เป็นสหกรณ์บา้นรางสีหมอกราชบุรี จาํกดั มีการผลิตพืชผกัส่งออกจาํหน่ายต่างประเทศ โดยเฉพาะการ
ผลิตหน่อไม้ฝร่ัง แต่หากพิจารณาถึงกิจกรรมท่ีเป็นพันธกิจของสหกรณ์แล้ว พบว่าไม่ได้มีการ
ดาํเนินการใดๆ ปัญหาอีกประการหน่ึงท่ีพบ คือ ขาดการสืบทอดเจตนารมณ์ และการดาํเนินงานต่อของ
คนรุ่นใหม่ ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีมีคณะกรรมการชุดเดิม ถึงแมจ้ะมีระเบียบวาระในการดาํรงตาํแหน่ง
ได้เพียง  2 ปี  หรือ  4 ปี  โดยให้มีการเลือกตั้ งใหม่ แต่สุดท้ายคณะกรรมการชุดน้ีก็กลับมาเป็น
คณะกรรมการในกลุ่มอยูอ่ยา่งเดิม ทาํใหส้มาชิกอ่ืนท่ีอาจมีความสามารถและมีประสบการณ์ไม่สามารถ
เขา้มาดาํเนินงานของกลุ่มได ้ซ่ึงนบัเป็นขอ้จาํกดัท่ีสาํคญัในการพฒันากลุ่ม 
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1.1.1.2 การเช่ือมโยงกนัของสหกรณ์ทีจ่ดทะเบียน 
จากการศึกษาของทีมวิจยั พบวา่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีมีจุด

เช่ือมโยงกนัภายใตก้ารดาํเนินงานของ “ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี จาํกดั” โดยชุมนุมสหกรณ์
ดงักล่าวเกิดจากการรวมตวักนัของสหกรณ์ประเภทต่างๆ ในจงัหวดัราชบุรี ทั้งน้ีในเบ้ืองตน้ไดจ้ด
ทะเบียนเป็น “ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรราชบุรี จาํกดั” และในระยะต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “ชุมนุม
สหกรณ์จงัหวดัราชบุรี จาํกดั” โดยมีสมาชิกจากหลากหลายสหกรณ์รวมจาํนวนทั้งส้ิน 56 สหกรณ์ 
ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรซ่ึงมีจาํนวนมากท่ีสุดถึง 43 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพยจ์าํนวน 7 แห่ง สหกรณ์
ร้านคา้จาํนวน 3 แห่ง สหกรณ์ประมงจาํนวน 2 แห่ง และสหกรณ์บริการจาํนวน 1 แห่ง นอกจากน้ี
ภายใตเ้ครือข่ายของสหกรณ์การเกษตร ยงัมีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ และกลุ่มเยาวชนสหกรณ์
อีกเป็นจาํนวนมาก สาํหรับโครงสร้างการเช่ือมโยงเครือข่ายดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นแผนภูมิท่ี 1.1  

ในส่วนของความร่วมมือและการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัของสหกรณ์ต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใต้
ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัราชบุรีนั้น พบวา่ความสมัพนัธ์ในเชิงธุรกิจร่วมกนัใน 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ การทาํ
ธุรกรรมทางการเงิน การทาํธุรกิจดา้นสารเคมีทางการเกษตร และการทาํธุรกิจขา้วสาร ทั้งน้ีการระดม
ทุนของชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัราชบุรีเพื่อการทาํธุรกิจดงักล่าว เกิดจากการใหส้มาชิกของสหกรณ์ใน
เครือข่ายจาํนวน 56 สหกรณ์ ร่วมลงทุนดว้ยการถือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์ ขอ้มูลท่ีทีมวิจยัไดรั้บจาก
รายงานปี พ.ศ. 2547 พบวา่ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัราชบุรีมีเงินทุนเรือนหุน้เป็นจาํนวน 3,727,100 บาท  

สาํหรับการดาํเนินธุรกรรมทางการเงิน ในลกัษณะของการใหเ้ครดิตหรือการใหสิ้นเช่ือ
แก่สหกรณ์สมาชิกในเครือข่ายนั้น พบวา่มีสหกรณ์ท่ีไดรั้บวงเงินกูย้มืหรือสินเช่ือจากชุมนุมสหกรณ์
จงัหวดัราชบุรีจาํนวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ (1) สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินจอมบึงจาํกดั (2) สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินบา้น
โป่งกระทิง จาํกดั (3) สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จาํกดั (4) สหกรณ์การเกษตรชาวไร่สวนผึ้ง จาํกดั (5) 
สหกรณ์ประมงบางแพ จาํกดั (6) สหกรณ์ปลาสวยงามบา้นโป่ง จาํกดั (7) สหกรณ์ปศุสตัวร์าชบุรี จาํกดั 
และ (8) สหกรณ์บริการบา้นเบิกไพรจาํกดั 

ณ ขณะน้ี พบวา่การดาํเนินงานดา้นธุรกรรมการเงินของชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี 
จาํกดั กาํลงัประสบปัญหา กล่าวคือ เงินท่ีไดป้ล่อยกูใ้หก้บัสหกรณ์สมาชิกทั้ง 8 แห่งนั้น ไม่สามารถเรียก
เกบ็กลบัคืนมาได ้ เน่ืองจากสหกรณ์ทั้ง 8 แห่งไม่ประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินกิจการเท่าท่ีควร จึงไม่
สามารถท่ีจะส่งเงินกลบัคืนใหแ้ก่ชุมนุมสหกรณ์ไดต้ามสญัญา โดยในปีท่ีผา่นมา สถานการณ์ทาง
การเงินของชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี พบวา่ไม่มีผลกาํไรแต่อยา่งใด เน่ืองจาก เงินท่ีไดรั้บฝากจาก
สมาชิก ส่วนหน่ึงไดน้าํไปปล่อยกูใ้หก้บัสหกรณ์ทั้ง 8 แห่ง อีกส่วนหน่ึงไดน้าํไปเป็นเงินทุนในการทาํ
ธุรกิจเร่ืองขา้ว เร่ืองนม เร่ืองสารเคมีทางการเกษตร และสินคา้อุปโภคบริโภครวมทั้งเคร่ืองเขียนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ จากการท่ีสหกรณ์สมาชิกทั้ง 8 แห่ง ไม่สามารถส่งคืนเงินกูไ้ดน้ี้ นาํมาซ่ึง
กระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมาย ซ่ึงในขณะน้ีมีสหกรณ์บางแห่งท่ีอยูใ่นสภาพท่ีถูกทางชุมนุมฯ 
ฟ้อง อีกทั้งมีสหกรณ์ท่ีกาํลงัจะถูกฟ้องอีกจาํนวนหน่ึง 
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การเช่ือมโยงกนัทางโครงสร้างเชิงระบบน้ี ส่งผลกระทบต่อกนัทุกระดบัทั้งแนวด่ิง
และแนวระนาบ (แผนภูมิท่ี 1.2) จะเห็นไดจ้ากการท่ีสมาชิกนาํเงินมาฝากท่ีชุมนุมสหกรณ์ฯ จากนั้น
ชุมนุมสหกรณ์ฯจ่ายเงินหรือใหสิ้นเช่ือต่อไปยงัสหกรณ์ เม่ือไดรั้บเงินกูส้หกรณ์กน็าํเงินท่ีไดไ้ปลงทุน
ต่อโดยการปล่อยต่อไปยงัสมาชิก คือใหส้มาชิกกูย้มืเงินอีกทอดหน่ึง เม่ือสมาชิกของสหกรณ์ท่ีรับเงินกู้
ไปไม่สามารถดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบผลสาํเร็จ ทาํใหมี้รายไดท่ี้ไม่เพยีงพอ จึงไม่สามารถคืนเงินท่ีกูย้มื
ไปนั้นใหก้บัสหกรณ์ได ้ ส่งผลใหท้างสหกรณ์ไม่สามารถคืนเงินใหก้บัทางชุมนุมสหกรณ์ฯไดเ้ช่นกนั
เม่ือชุมนุมสหกรณ์ฯ เองไม่มีผลกาํไร จึงไม่สามารถปันผลใหก้บัสหกรณ์สมาชิกทั้ง 56 แห่งได ้ ซ่ึง
ประเดน็ดงักล่าวน้ีคงตอ้งมีการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุด  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในรูปแบบการซ้ือขายสารเคมีทางการเกษตร (ปุ๋ยเคมีและยา
เคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช) ระหวา่งชุมนุมสหกรณ์ฯ กบัสหกรณ์ในจงัหวดัราชบุรีมีอยู ่4 สหกรณ์ดว้ยกนั 
คือ (1) สหกรณ์การเกษตรสุราแช่พื้นเมืองเขาพระ – หนองบวั จาํกดั (2) สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าบ่อกระดาน 
จาํกดั (3) สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าคูบวั จาํกดั และ (4) สหกรณ์การเกษตร อพป. หนองไร่ จาํกดั โดยสหกรณ์ทั้ง 
4 แห่งน้ี จะเป็นสหกรณ์ท่ีรับซ้ือสารเคมีทางการเกษตรจากชุมนุมสหกรณ์ ฯ ในลกัษณะของการไดรั้บ
สินเช่ือหรือเครดิตในการซ้ือ สหกรณ์จะนาํสารเคมีทางการเกษตรดงักล่าวไปจาํหน่ายแก่สมาชิก จากนั้น
สมาชิกกจ็ะนาํเงินตน้พร้อมทั้งดอกเบ้ียมาคืนสหกรณ์ เม่ือไดรั้บเงินจากสมาชิกสหกรณ์จะนาํเงินมาคืน
ชุมนุมสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งจ่ายดอกเบ้ีย และทา้ยสุดชุมนุมสหกรณ์ฯ กจ็ะนาํเงินท่ีไดรั้บนั้นมาบริหาร
จดัการคืนกลบัเป็นเงินปันผลหรือกาํไรใหก้บัสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี 1.3  

สาํหรับการทาํธุรกิจขา้วสารระหวา่งชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี สหกรณ์สมาชิก 
และสหกรณ์นอกพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีนั้น พบวา่ไดมี้การสัง่ซ้ือขา้วกนัโดยตรงและต่อเน่ืองมาหลายปี
แลว้ โดยในพ.ศ.2547 – 2548 ท่ีผา่นมาน้ี สหกรณ์หลกั 2 แห่งท่ีมีการทาํธุรกิจขา้วสารเช่ือมโยงกนักบั
ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี คือ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จงัหวดัสุรินทร์ และสหกรณ์การเกษตร 
จงัหวดัร้อยเอด็ ส่วนสหกรณ์ท่ีชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัราชบุรีทาํธุรกิจเร่ืองขา้วเป็นคร้ังคราว ไดแ้ก่ 
สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จงัหวดัสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ และสหกรณ์
การเกษตรโพนทราย จงัหวดับุรีรัมย ์ ทั้งน้ีเม่ือสัง่ซ้ือขา้วสารมาแลว้ ชุมนุมสหกรณ์ฯ จะทาํการส่งต่อ
ขา้วสารไปยงัสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีซ่ึงมีทั้งหมด 6 แห่งดว้ยกนั คือ (1) สหกรณ์การเกษตร
ดาํเนินสะดวก จาํกดั (2) สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จาํกดั (3) สหกรณ์การเกษตรบา้นโป่ง จาํกดั (4) 
สหกรณ์ออมทรัพยก์ลุ่มเยือ่และกระดาษ จาํกดั (5) สหกรณ์การเกษตรชุมชนสวนผึ้ง จาํกดั และ (6) 
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั นอกจากน้ีแลว้ทางชุมนุมสหกรณ์ฯ ยงัไดจ้าํหน่ายขา้วสารใหแ้ก่
ร้านคา้ท่ีทาํธุรกิจดว้ยกนัอีกดว้ย ในส่วนของสหกรณ์ต่างๆ ท่ีรับขา้วสารจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ไปแลว้ ก็
จะทาํการส่งต่อใหก้บัสมาชิกของตนเองอีกทอดหน่ึง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการใชค้วามเช่ือใจ (เครดิต) 
กล่าวคือสมาชิกสามารถซ้ือขา้วสารในลกัษณะของการซ้ือเช่ือได ้ ความเช่ือมโยงดงักล่าวน้ีแสดงไวใ้น
แผนภูมิท่ี 1.4  
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แผนภูมทิี ่1.1  โครงสร้างการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ทีจ่ดทะเบียนกบัชุมนุมสหกรณ์จังหวดัราชบุรี จํากดั 

ชุมนุมสหกรณ์จังหวดัราชบุรี จํากดั 

สหกรณ์ออมทรัพย ์
7 สหกรณ์ 

สหกรณ์บริการ 
1 สหกรณ์ 

สหกรณ์การเกษตรจาํกดั 
43 สหกรณ์ 

สหกรณ์ประมง 
2 สหกรณ์ 

สหกรณ์ร้านคา้ 
3 สหกรณ์ 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มสหกรณ์ 
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สกก.ปฏิรูปที่ดิน
จอมบึง จาํกดั 

สกก.ปฏิรูปที่ดิน
โป่งกระทิง 

จาํกดั 
สก.สวนป่า 
ภาคเอกชน
ราชบุรี จาํกดั 

สกก.ชาวไร่สวน
ผึ้ง จาํกดั 

สก.ประมง 
บางแพ จาํกดั 

สก.ปลาสวยงาม
บา้นโป่ง จาํกดั 

สก.ปศุสตัว ์
ราชบุรี จาํกดั 

สก.บริการบา้น
เบิกไพร จาํกดั 

ชุมนุมสหกรณ์จังหวดัราชบุรี 
จํากดั 


สมาชิก 


 

สมาชิก 


สมาชิก 


สมาชิก 


สมาชิก 


สมาชิก 

แผนภูมทิี ่1.2  ความเชื่อมโยงธุรกรรมการเงนิระหว่างชุมนุมสหกรณ์จังหวดัราชบุรี จํากดั กบัสหกรณ์สมาชิก 

 
สมาชิก 

 
สมาชิก 



1-13 

 

 

ชุมนุมสหกรณ์ 
จังหวดัราชบุรี จํากดั 

สกก.สุราแช่พื้นเมือง สผน.บ่อกระดาน จาํกดั สผน.คูบวั จาํกดั สกก. อพป.หนองไร่ จาํกดั 

 
สมาชิก 


สมาชิก 


สมาชิก 


สมาชิก 

แผนภูมทิี ่1.3  ความเชื่อมโยงธุรกจิสารเคมเีกษตรระหว่างชุมนุมสหกรณ์จังหวดัราชบุรี จํากดั กบัสหกรณ์ในจังหวดั
ี
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สกก.ปราสาท 
จ.สุรินทร์ 

สกก.ดาํเนิน
สะดวกจาํกดั 

สกก.โพธาราม  
จาํกดั

สกก.บา้นโป่ง
จาํกดั

สภอ.กลุ่มเยือ่
และกระดาษ

จาํกดั 

สกก.ชุมชน
สวนผึ้ง จาํกดั 

สก.โคนม
หนองโพ 

ราชบรี จาํกดั 

สกก.โพนทราย  
จ.บุรีรัมย ์

สกก.สุวรรณ-
ภูมิ จ.ร้อยเอด็ 

สกก.เมือง 
จ.ร้อยเอด็ 

ชุมนุมสหกรณ์
จงัหวดัราชบุรี

จาํกดั

สกก.เดชอุดม 
จ.อุบลฯ 

แผนภูมทิี ่1.4  ความเชื่อมโยงธุรกจิข้าวสารระหว่างชุมนุมสหกรณ์จังหวดัราชบุรี จํากดั  
กบัสหกรณ์ในจังหวดัราชบุรีและสหกรณ์นอกพืน้ที ่
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ตารางที่ 1.1 ทะเบียนสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวดัราชบุรี 

ลาํดบั
ที ่

ชื่อสหกรณ์ ประเภท วนัรับจดทะเบียน เลขทะเบียน 
สหกรณ์ 

ทีต่ั้ง 
วนัสิ้นปี
บัญชี 

จํานวน
สมาชิก วนัที่ เดอืน พ.ศ. 

1 สหกรณ์การเกษตรดาํเนินสะดวก จาํกดั การเกษตร 1 ธ.ค. 2512 63/11360 187 ต.ดอนกรวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  
โทร. 0 3224 1348, 0 3234 6143 fax 0 3234 6148 

31มี.ค. 788 

2 สหกรณ์การเกษตรบางแพ จาํกดั การเกษตร 1 ธ.ค. 2512 64/11361 18/19 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 
โทร. 0 3238 1122 

31มี.ค. 556 

3 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั การเกษตร 15 เม.ย. 2514 178/11671 1/9 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี                
โทร.0 3238 9038-9,0 3238 9234-5 fax 0 3238 9089 

31ธ.ค. 4,496 

4 สหกรณ์การเกษตรปากท่อ จาํกดั การเกษตร 25 มี.ค. 2517 4/8060 263 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
โทร.0 3228 1312 fax 0 3235 8141 

31มี.ค. 1,081 

5 สหกรณ์การเกษตรวดัเพลง จาํกดั การเกษตร 5 ส.ค. 2517 78/11064 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 31มี.ค. 414 
6 สหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จาํกดั การเกษตร 5 ธ.ค. 2517 กสก.130/2517 144 ม.9 ต.เจดียห์กั อ.เมือง จ.ราชบุรี 31มี.ค. 1,036 
7 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่ออ้ยบา้นโป่ง 

จาํกดั 
การเกษตร 25 มิ.ย. 2518 กสก.52/2518 201 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 30ก.ย. 402 

8 สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จาํกดั การเกษตร 1 เม.ย. 2519 กสก.33/2519 117/11 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
โทร.0 3223 1391 fax 0 3223 4314 

31มี.ค. 2,359 

9 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี จาํกดั การเกษตร 1 พ.ย. 2519 กสก.112/2519 80 ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 0 3232 6993 31ธ.ค. 55 
10 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินจอมบึง

หนึ่ง จาํกดั 
การเกษตร 13 พ.ค. 2523 กสน.121/2523 143 ม.3ต.แกม้อน้ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 30มิ.ย. 358 

11 สหกรณ์กาเกษตรชาวไร่ออ้ยโพธาราม 
จาํกดั 

การเกษตร 17 พ.ย. 2523 กสก.37/2523 42 ม.6 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 30มิ.ย. 195 
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12 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินจอมบึง
สอง จาํกดั 

การเกษตร 20 ม.ค. 2524 กสน.134/2524  100 ม.1 ต.ด่านทบัตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 30มิ.ย. 484 

13 สหกรณ์การเกษตรบา้นโป่ง จาํกดั การเกษตร 1 ต.ค. 2527 กสก.30/2527 87 ม.3 ต.หนองปลาหมอ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 
โทร. 0 3237 2530 fax 0 3237 2530 

31มี.ค. 769 

14 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่สวนผึ้ง จาํกดั การเกษตร 1 ต.ค. 2527 กสก.31/2527 3 ม.1 ถ.ราชบุรี-ผาปก อ.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
โทร. 0 3236 4433 

31มี.ค. 480 

15 สหกรณ์การเกษตร อพป. หนองไร่ 
จาํกดั 

การเกษตร 17 ก.ย. 2529 สทส.(ก)73/2529 42 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 31มี.ค. 236 

16 สหกรณ์ปศุสัตวเ์ขาขลุงราชบุรี จ.
ราชบุรี 

การเกษตร 9 ม.ค. 2530 สทส(ก)4/2530 95/1 ม.3 ต.เขาขลุง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 
โทร.0 3222 2722  

31ธ.ค. 913 

17 สหกรณ์การเกษตร อพป. บา้นพุค่าย 
จาํกดั 

การเกษตร 20 พ.ค. 2530 สทส.(ก)194/2530 4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 31มี.ค. 303 

18 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้า
บา้นคุง้กระถิน จาํกดั 

การเกษตร 20 พ.ค. 2531 ก.000931 35 ม.2 ต.คุง้กระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 
โทร. 0 3237 7025 

31มี.ค. 80 

19 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าบา้นโป่ง จาํกดั การเกษตร 9 ม.ค. 2532 ก.000332 ม.8 ต.เขาขลุง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 31มี.ค. 249 
20 สหกรณ์การเกษตรบา้นใหม่ไทรงาม

จอมบึง จาํกดั 
การเกษตร 13 มี.ค. 2532 ก.003732 124 ม.2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

 โทร.0 3226 1455 
31มี.ค. 367 

21 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้า
บา้นทา้ยเมือง จาํกดั 

การเกษตร 6 ก.ค. 2532 ก.009832 208 ม.2 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 
โทร.0 3231 6528 

31มี.ค. 38 

22 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูคา้ 
ธกส.ราชบุรี 

การเกษตร 22 ส.ค. 2534 ก.016334 241/21 ถ.ราษฎรยนิดี ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 31มี.ย. 27,901 

23 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้านางแกว้สามคัคี จาํกดั การเกษตร 2 ก.ย. 2534 ก.017434 ม.2 ต.นางแกว้ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 31มี.ค 220 
24 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าธรรมเสนพฒันา จาํกดั การเกษตร 2 ก.ย. 2534 ก.017534 8 ม.6 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 31มี.ค. 150 
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25 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าบา้นสระตะโก จาํกดั การเกษตร 5 ต.ค. 2535 ก.019635 18/1 ม.8 ต.เขาขลุง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 31มี.ค 53 
26 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบา้นโป่ง

กระทิง จาํกดั 
การเกษตร 21 ต.ค. 2534 ก.021934 99 ม.1 ต.บา้นบึง กิ่ง อ.บา้นคา จ.ราชบุรี 31ก.ค. 368 

27 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าสามหมู่รวมพลงั จาํกดั การเกษตร 27 พ.ย. 2535 ก.024035  ม.8 ต.เขาขลุง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 31มี.ค. 75 
28 สหกรณ์โคนมดาํเนินสะดวก การเกษตร 22 ก.ย. 2538 ก.039238 29 ม.4 ต.ดอนกรวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

โทร. 0 3224 6256 
31ก.ค. 160 

29 สหกรณ์ปศุสัตวร์าชบุรี จาํกดั การเกษตร 17 เม.ย. 2540 ก.006740 92/1 ม.4 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
โทร.0 3234 8199 

31ธ.ค. 57 

30 สหกรณ์ผูใ้ชบ้่อกระดาน จาํกดั การเกษตร 28 เม.ย. 2540 ก.007240 40 ม.8 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 31มี.ค. 73 
31 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าคูบวั จาํกดั การเกษตร 26 พ.ค. 2540 ก.008740 76 ม.15 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบุรี 31มี.ค. 186 
32 สหกรณ์การเกษตรบา้นหว้ยม่วง จาํกดั การเกษตร 14 ก.ค. 2541 ก.010241 70 ม.3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

โทร 0 9919 2098, 0 3232 9002 
31มี.ค. 83 

33 สหกรณ์โคนมซอนตา้จอมบึง จาํกดั การเกษตร 18 ธ.ค. 2541 ก.021641 264 ม.4 ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  โทร.0 3236 2045 31มี.ค. 50 
34 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนราชบุรี 

จาํกดั 
การเกษตร 4 ส.ค. 2543 ก.019743 52 ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 30มิ.ย. 81 

35 สหกรณ์ผูผ้ลิตสุราแช่พื้นเมือง 
บา้นนาเมือง จาํกดั 

การเกษตร 12 ก.ค. 2544 ก.027144 14 ม.5 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 30มิ.ย. 51 

36 สหกรณ์การเกษตรสุราแช่พื้นเมืองเขา
พระ-หนองบวั จาํกดั 

การเกษตร 29 ส.ค. 2544 ก.034544 10/4 ม.7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
โทร. 0 9918 7248 

30ก.ย. 269 

37 สหกรณ์การเกษตรชุมชนสวนผึ้ง จาํกดั การเกษตร 27 ก.พ. 2545 ก.007145 105 ม.2 ถ.บา้นบ่อ-ผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง  
จ.ราชบุรี  โทร 0 6160 7572, 0 3239 5498 

31ต.ค. 265 

38 สหกรณ์การเกษตรบา้นเจริญธรรม 
จาํกดั 

การเกษตร 21 พ.ค. 2545 ก.018545 88 ม.3 ต.เขาขลุง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 
 โทร 0 955 6413 

31มี.ค. 126 
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39 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรร่วมใจ 
จาํกดั 

การเกษตร 16 ก.ย. 2545 ก.031945 157/1 ม.3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  
โทร.0 3236 4524 

30ก.ย. 70 

40 สหกรณ์การเกษตรไท-ยวนราชบุรี 
จาํกดั 

การเกษตร 27 พ.ย. 2545 ก.037645 101 ม.6 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบุรี   
โทร.0 7025 9088 

31ก.ค. 516 

41 สหกรณ์การเกษตรดอนไผร่าชบุรี 
จาํกดั 

การเกษตร 1 ก.พ. 2546 ก.003046 5 ม.4 ต.ดอนไผ ่อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
 โทร. 0 1858 5687 

31มี.ค. 98 

42 สหกรณ์การเกษตรศิริบุรินทร์ จาํกดั การเกษตร 17 มิ.ย. 2547 7000000125472 57 ม.8 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 31ธ.ค. 72 
43 สหกรณ์การเกษตรบา้นออ้อีเขียว จาํกดั การเกษตร 19 ก.ค. 2547 7000000325478 53/2 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 31มี.ค. 68 
44 สหกรณ์การเกษตรผูป้ลกูองุ่นราชบุรี 

จาํกดั 
การเกษตร 24 ธ.ค. 2547 7000000525474 228 ม.1 ต.ดอนกรวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 30เม.ย. 47 

45 สหกรณ์การเกษตรบา้นม่วงร่วมใจ 
จาํกดั 

การเกษตร 31 ม.ค. 2548 7000000125485 125 ม.5 ต.บา้นม่วง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 31ธ.ค. 49 

46 สหกรณ์การเกษตร อบต.คุง้กระถิน 
จาํกดั 

การเกษตร 6 พ.ค. 2548 7000000225488 ม.4 ต.คุง้กระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 31มี.ค. 53 

47 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบา้นคา 
ราชบุรี จาํกดั 

การเกษตร 30 มิ.ย. 2548 7000000325481 173 ม.1 ต.บา้นคา กิ่งอาํเภอบา้นคา จ.ราชบุรี 30มิ.ย. 63 

48 สหกรณ์การเกษตรบา้นรางสีหมอก
ราชบุรี จาํกดั 

การเกษตร 27 ก.ค. 2548 7000000425484 1 ม.2 ต.ท่านดั อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 31มี.ค. 47 

49 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จาํกดั ออมทรัพย ์ 16 พ.ค. 2501 19/10841 162/99 ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 31ส.ค. 7,437 
50 สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวชราชบุรี 

จาํกดั 
ออมทรัพย ์ 27 ธ.ค. 2519 สทส.(อ)43/29 213 ถ.อมัรินทร์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 30ก.ย. 1,821 

51 สหกรณ์ออมทรัพยก์ลุ่มเยือ่และ
กระดาษ จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 5 ธ.ค. 2520 กพธ.46/2520 19 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  
โทร. 0 3234 4985 

31ธ.ค. 1,529 
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52 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนดอนมดตะนอย 
จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 25 ม.ค. 2522 กพธ.16/2522 2 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
โทร. 0 3224 1227 

31ธ.ค. 3,037 

53 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนวดัเพลง จาํกดั ออมทรัพย ์ 25 ม.ค. 2522 กพธ.17/2522 1 ม.4 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 31ธ.ค. 1,507 
54 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขราชบุรี 

จาํกดั 
ออมทรัพย ์ 4 มิ.ย. 2527 กพธ.24/2527 ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 31ธ.ค. 2,418 

55 สหกรณ์ออมทรัพยค์่ายภาณุรังษี  
จ.ราชบุรี 

ออมทรัพย ์ 10 มี.ค. 2530 สทส.(อ)32/2530 5/65 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 
โทร. 0 3231 6420 

30ก.ย. 4,388 

56 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาล 
โพธาราม จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 15 พ.ค. 2534 อ.007534 29 ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 31ธ.ค. 420 

57 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนดอนไร่ใหม่ร่วม
พฒันา จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 25 ก.ค. 2534 อ.012134 74 ม.3 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  
โทร. 0 3235 3249 

30ก.ย. 921 

58 สหกรณ์ออมทรัพยก์าํนนัผูใ้หญ่บา้น
อาํเภอปากท่อ จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 12 ก.พ. 2536 อ.003936 263 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  422 

59 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนบา้นเกาะพฒันา 
จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 20 ก.ย. 2536 อ.018236 120 ม.1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   
โทร.03226 2134, 0 9260 3436 

31ธ.ค. 144 

60 สหกรณ์ออมทรัพยส์งเคราะห์มิตรวดั
เพลง จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 25 มี.ค. 2537 อ.031137 ม.5 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี 31ธ.ค. 810 

61 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนด่านทบัตะโก ออมทรัพย ์ 25 ม.ค. 2538 อ.002638 25 ม.2 ต.ด่านทบัตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
โทร. 0 3226 5199 

31ธ.ค. 596 

62 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา
จงัหวดัราชบุรี จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 30 ส.ค. 2538 อ.034938 สนง. เขตการศึกษา ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 31ธ.ค. 761 

63 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลบา้น
โป่ง จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 23 พ.ค. 2539 อ.018439 12 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 30ก.ย. 683 
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64 สหกรณ์ออมทรัพยร์าชาเซรามิค  
จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 2 ธ.ค. 2539 อ.033939 8 ม.3 ถ.ทรงพล ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 31ต.ค. 535 

65 สหกรณ์ออมทรัพยก์ระจกเพชรมงคล
เซ็นทรัล พี เอม็ เค จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 13 มี.ค. 2540 อ.005250 311 ม.11 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 31ต.ค. 516 

66 สหกรณ์ออมทรัพยท์่าผา-ปากแรต 
จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 8 มี.ค. 2544 อ.006044 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  
โทร. 0 3222 3108 ต่อ 26 

31มิ.ย. 251 

67 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนดอนกระเบื้อง 
จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 28 ก.ย. 2544 อ.036944 71 ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 31ธ.ค. 532 

68 สหกรณ์ออมทรัพยเ์พื่อการเกษตรและ
กสิกรรม จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 31 ต.ค. 2544 อ.040544 28 ม.5 ต.ลาดบวัขาว อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 30ก.ย. 146 

69 สหกรณ์ออมทรัพยก์องพลพฒันาที่1 
จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 7 ต.ค. 2545 อ.035245 80 ม.8 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 30ก.ย. 537 

70 สหกรณ์ออมทรัพยบ์ี แอล ซี จาํกดั ออมทรัพย ์ 9 มี.ค. 2547 อ.001347 48/1 ม.5 ถ.แช่เสา ต.นํ้าพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 30พ.ย. 117 
71 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั

ราชาชูรส จาํกดั 
ออมทรัพย ์ 9 ก.ค. 2547 7000000225475 15 ม.17 กม.ที่86ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง  

จ.ราชบุรี 
31ธ.ค. 210 

72 สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัไทร์อมัฟ์ 
จาํกดั 

ออมทรัพย ์ 16 ส.ค. 2547 7000000425471 3 ม.5 ถ.เขางู-เบิกไพร  ต.เบิกไพร อ.บา้นโป่ง  
จ.ราชบุรี 

30ก.ย. 132 

73 ร้านสหกรณ์โพธาราม จาํกดั ร้านคา้ 29 ก.ค. 2491 79/5875 305 ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 31 ธ.ค. 2,249 
74 ร้านสหกรณ์กลุ่มเยือ่และกระดาษ ร้านคา้ 5 ธ.ค. 2520 กพธ.47/2520 19 ม.19 ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 31ธ.ค. 1,480 
75 ร้านสหกรณ์วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี 

จาํกดั 
ร้านคา้ 12 ธ.ค. 2526 กพธ.105/2526 433 ถ.ศรีสุริยวงศ ์ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 30มิ.ย. 349 

76 ร้านสหกรณ์ค่ายภาณุรังสี จาํกดั ร้านคา้ 11 มี.ค. 2530 สทส(ร)35/2530 5/65 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 30ก.ย. 4,351 
77 สหกรณ์การประปาเจด็เสมียน จาํกดั บริการ 16 มิ.ย. 2498 5/10494 110 ม.6 ต.เจด็เสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 31 ธ.ค. 952 
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78 สหกรณ์เดินรถภาณุรังษี จาํกดั บริการ 26 ม.ค. 2519 บ.041440 144 ม.9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี  
โทร. 0 3232 1871-22 

31ธ.ค. 43 

79 สหกรณ์เดินรถบา้นโป่ง จาํกดั บริการ 17 ม.ค. 2520 กพธ.5/2520 20/5 ถ.บา้นปากแรต ต.บา้นโป่งอ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 31ธ.ค. 37 
80 สหกรณ์ประมงบางแพ ประมง 9 ก.ย. 2537 ป.052337 106 ม.3 ต.โพหกั อ.บางเพ จ.ราชบุรี เบอร์โทร 

โทร. 0 3238 7377 
31มี.ค. 89 

81 สหกรณ์ปลาสวยงามบา้นโป่ง ประมง 5 ต.ค. 2542 ป.009542 90 ม.1 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 31ธ.ค. 649 
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ตารางที่ 1.2 รายช่ือกลุ่มทีอ่ยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานสหกรณ์จังหวดัราชบุรี (กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ และกลุ่มเยาวชน) 
 

ลาํดบั 

ที ่
ช่ือสหกรณ์ ประเภท ทีต่ั้ง 

จํานวน
สมาชิก 

1 กลุ่มเกษตรกรทาํนารางบวั กลุ่มเกษตรกร 245 ม.5 ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 64 

2 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนประสาท
สิทธ์ิ 

กลุ่มเกษตรกร 93 ม. 3 ต.ประสาทสิทธ์ิ อ.ดาํเนินสะดวก  
จ.ราชบุรี 70130 โทร. 0 3224 8325 

65 

3 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนขนุพิทกัษ ์ กลุ่มเกษตรกร 60 ม. 9 ต.ขนุพิทกัษ ์อ.ดาํเนินสะดวก  
จ.ราชบุรี 70130 

87 

4 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนท่านดั กลุ่มเกษตรกร 265 ม. 3 ต.ท่านดั อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130  
โทร. 0 3225 3640 

99 

5 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนดาํเนิน
สะดวก 

กลุ่มเกษตรกร 13 ม. 2 ต.ดาํเนินสะดวก อ.ดาํเนินสะดวก 

 จ.ราชบุรี 70130 โทร. 0 9256 8438 

30 

6 กลุ่มเกษตรกรทาํนาโพหกั กลุ่มเกษตรกร 38 ม. 4 ต.โพหกั อ.บางแพ จ.ราชบุรี  70160  

โทร. 0 7038 7606 

236 

7 กลุ่มเกษตรกรนครชุมน์ กลุ่มเกษตรกร 7273 ม. 6 ถ.ริมแม่นํ้าแม่กลอง ต.นครชุมน์ อ.บา้น
โป่ง  จ.ราชบุรี  70110  
โทร. 0 6784 6571 

93 

8 กลุ่มเกษตรกรทาํนาท่าผา กลุ่มเกษตรกร 11 ม. 12 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 136 

9 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนวดัยาง
งาม 

กลุ่มเกษตรกร ศนูยส์าธิตการตลาด ม. 5 ต.วดัยางงาม อ.ปากท่อ จ.

ราชบุรี 70140  โทร. 0 6168 1385 

83 

10 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนทุ่งหลวง กลุ่มเกษตรกร 140/18 ม. 8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  70140  

โทร. 0 3237 6331 

84 

11 กลุ่มเกษตรกรทาํนาวงัมะนาว กลุ่มเกษตรกร 46 ม. 3 ต.วงัมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  70140 โทร. 
0 6170 6765 

371 

12 กลุ่มเกษตรกรทาํนาทุ่งหลวง กลุ่มเกษตรกร 76 ม. 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  70140  โทร. 
0 9502 2531  

163 

13 กลุ่มเกษตรกรทาํนาหนอง
กระทุ่ม 

กลุ่มเกษตรกร ม. 3 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  70140 

โทร. 0 3228 2374 

170 

14 กลุ่มเกษตรกรทาํนาวดัยางงาม กลุ่มเกษตรกร 22 ม. 3 ต.วดัยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  70140 

โทร. 0 3235 8876 

46 

15 กลุ่มเกษตรกรทาํนาปากท่อ กลุ่มเกษตรกร ม. 3 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  70140 190 

16 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนบา้นสิงห์ กลุ่มเกษตรกร 8/1 ม.1 ต.บา้นสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120 

โทร. 0 1567 2897 

81 

17 กลุ่มเกษตรกรทาํนาหนองโพ กลุ่มเกษตรกร 111 ม.2 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120 

โทร. 0 3235 1426 

151 

18 กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวเ์กาะ
พลบัพลา 

กลุ่มเกษตรกร 51 ม.5 ต.เกาะพลบัพลา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120  

โทร. 0 1567 2897 

42 
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19 กลุ่มเกษตรกรทาํนาเขาแร้ง กลุ่มเกษตรกร 73/1 ม.5 ถ.เขาขลุง้-เบิกไพร อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000  

โทร. 0 6164 3851 

120 

20 กลุ่มเกษตรกรทาํนาหินกอง กลุ่มเกษตรกร 35 ม.9 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000  108 

21 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนเกาะศาล
พระ 

กลุ่มเกษตรกร 37 ม.6 ต.เกาะศาลพระ อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  70170  

โทร. 0 3239 8488 

105 

22 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่บา้นบึง กลุ่มเกษตรกร 1/2 ม.2 ต.บา้นบึง ก่ิงอ.บา้นคา จ.ราชบุรี  70180   

23 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนบวังาม กลุ่มเกษตรกร 7 ม.1 ต.บวังาม อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70130  65 

24 กลุ่มเกษตรกรทาํนาหวัโพ กลุ่มเกษตรกร ม.2 ต.หวัโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี  70120  107 

25 กลุ่มเกษตรกรทาํนาวงัเยน็ กลุ่มเกษตรกร 2 ม.6 ต.วงัเยน็ อ.บางแพ จ.ราชบุรี  70160  

โทร. 0 3234 9612 

120 

26 กลุ่มเกษตรกรทาํนาดอนใหญ่ กลุ่มเกษตรกร 17 ม.8 ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี  70160 โทร. 
0 9532 0664 

91 

27 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่เขาขลุง กลุ่มเกษตรกร 1 ม.10 ต.เขาขลุง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  70110  86 

28 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่สวนกลว้ย กลุ่มเกษตรกร 53/1 ม.8 ต.สวนกลว้ย อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  70110  80 

29 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ปากแรต กลุ่มเกษตรกร 139 ม.5 ต.ปากแรต อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  70110 โทร. 
0 1810 8795 

227 

30 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่หนองกบ กลุ่มเกษตรกร 38 ม.8 ถ.บา้นยาง ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  
70110  

61 

31 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ยางหกั กลุ่มเกษตรกร 1/1 ม.2 ต.ยางหกั อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  70140 โทร. 0 
9913 4296 

224 

32 กลุ่มเกษตรกรทาํนาเตาปูน กลุ่มเกษตรกร 63/1 ม.3 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120 โทร. 
0 3285 9210 

321 

33 กลุ่มเกษตรกรทาํนาดอน
กระเบ้ือง 

กลุ่มเกษตรกร 43 ม.4 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120  50 

34 กลุ่มเกษตรกรทาํนาท่าชุมพล กลุ่มเกษตรกร 3/33 ม.4 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120  268 

35 กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นเลือก กลุ่มเกษตรกร 112/2 ม.8 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120  110 

36 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนคลอง
ตาคต 

กลุ่มเกษตรกร 115 ม.9 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120  60 

37 กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นสิงห์ กลุ่มเกษตรกร 50 ม.7 ต.บา้นสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120  138 

38 กลุ่มเกษตรกรทาํนาดอนตะโก กลุ่มเกษตรกร 45 ม.5 ถ.เพชรบุรี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี  
70000 

107 

39 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนวดัเพลง กลุ่มเกษตรกร ม.8 ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  70170   

โทร. 0 3239 8153 

75 

40 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ชฏัป่าหวาย กลุ่มเกษตรกร 126 ม.1 ถ.จอมบึง-สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  
70180 

76 

41 กลุ่มเกษตรกรทาํนาจอมบึง กลุ่มเกษตรกร ม.1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  70150 30 

42 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ด่านทบั
ตะโก 

กลุ่มเกษตรกร ต.ด่านทบัตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  70150  
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43 กลุ่มเกษตรกรทาํนาบางแพ กลุ่มเกษตรกร ม.5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี  70160  

44 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ดอน
กระเบ้ือง 

กลุ่มเกษตรกร ม.4 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  70110 120 

45 กลุ่มเกษตรกรทาํกรับใหญ่ กลุ่มเกษตรกร 28 ม.5 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  

46 กลุ่มเกษตรกรทาํนาหนองปลา
หมอ 

กลุ่มเกษตรกร 18 ม.4 ต.หนองปลาหมอ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  
70110  โทร. 0 3237 2546 

47 

47 กลุ่มเกษตรกรทาํนาหนองกบ กลุ่มเกษตรกร ต. หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  70110  

48 กลุ่มเกษตรกรทาํนาจอมประทดั กลุ่มเกษตรกร ม.5 ต.จอมประทดั อ.วดัเพลง จ.ราชบุรี  70170 59 

49 กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวค์ูบวั กลุ่มเกษตรกร ม.2 จ.ราชบุรี  70000  

50 กลุ่มเกษตรกรทาํนาเจดียห์กั กลุ่มเกษตรกร 61 ม.3 จ.ราชบุรี  70000 91 

51 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่จอมบึง กลุ่มเกษตรกร ม.1 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  70150 38 

52 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ปากช่อง กลุ่มเกษตรกร 92/2 ม.2 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  70150 45 

53 กลุ่มเกษตรกรทาํนาดอนคลงั กลุ่มเกษตรกร 80 ม.3 ต.ดอนคลงั อ.ดาํเนินสะดวก  
จ.ราชบุรี  70130 

66 

54 กลุ่มเกษตรกรทาํนาดอนกรวย กลุ่มเกษตรกร 25 ม.2 ต.ดอนกรวย อ.ดาํเนินสะดวก  
จ.ราชบุรี  70130 

60 

55 กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์
แพงพวย 

กลุ่มเกษตรกร ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70130  

56 กลุ่มเกษตรกรทาํนาแพงพวย กลุ่มเกษตรกร 2 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70130 70 

57 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่หนองออ้ กลุ่มเกษตรกร ม.1 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  70110 80 

58 กลุ่มเกษตรกรทาํนาหนองออ้ กลุ่มเกษตรกร 5 ม.1 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  70110 15 

59 กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวป์าก
ท่อ 

กลุ่มเกษตรกร ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  70140  

60 กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวด์อน
กระเบ้ือง 

กลุ่มเกษตรกร ม.1 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120  

61 กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวเ์จด็
เสมียน 

กลุ่มเกษตรกร ม.5 ต.เจด็เสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120  

62 กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวบ์า้น
เลือก 

กลุ่มเกษตรกร ม.9 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120  

63 กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวบ์า้น
ฆอ้ง 

กลุ่มเกษตรกร ม.4 ต.บา้นฆอ้ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  70120  

64 กลุ่มเกษตรกรทาํนาหลุมดิน กลุ่มเกษตรกร ม.5 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 46 

65 กลุ่มเกษตรกรทาํนาเกาะ
พลบัพลา 

กลุ่มเกษตรกร ม.9 ต.เกาะพลบัพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 50 

66 กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวพ์ง
สวาย 

กลุ่มเกษตรกร ม.1 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000  

67 กลุ่มเกษตรกรทาํนาพิกลุทอง กลุ่มเกษตรกร ม.6 ต.พิกลุทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 47 
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68 กลุ่มเกษตรกรทาํนาสามเรือน กลุ่มเกษตรกร 30 ม.5 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 50 

69 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนคุง้กระถิน กลุ่มเกษตรกร ม.9 ต.คุง้กระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 123 

70 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่นํ้าพ ุ กลุ่มเกษตรกร 158 ม.1 ต.นํ้าพ ุอ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 44 

71 กลุ่มเกษตรกรทาํนาโคกหมอ้ กลุ่มเกษตรกร 39 ม.3 ตโคกหมอ้ อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 64 

72 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่อ่างทอง กลุ่มเกษตรกร 3 ม.6 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 50 

73 กลุ่มเกษตรกรทาํนาอ่างทอง กลุ่มเกษตรกร  ม.6 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 128 

74 กลุ่มเกษตรกรทาํนาคูบวั กลุ่มเกษตรกร ม.7 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 94 

75 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนดอนไผ ่ กลุ่มเกษตรกร 125 ม.4 ต.ดอนไผ ่อ.ดาํเนินสะดวก 
 จ.ราชบุรี  70000 

 

76 กลุ่มสตรีสหกรณ์ท่ีนดั กลุ่มสตรีสหกรณ์ 263 ม.3 ต.ท่านดั อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 30 

77 กลุ่มสตรีสหกรณ์ประสาทสิทธ์ิ กลุ่มสตรีสหกรณ์ 223 ม.5 ต.ประสาทสิทธ์ิ อ.ดาํเนินสะดวก  
จ.ราชบุรี 

30 

78 กลุ่มสตรีสหกรณ์ขนุพิทกัษ ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ 1 ม.5 ต.ขนุพิทกัษ ์อ.ดาํเนินสะดวก  
จ.ราชบุรี 

30 

79 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นไร่ กลุ่มสตรีสหกรณ์ 77 ม.4 ต.ดอนคลงั อ.ดาํเนินสะดวก  
จ.ราชบุรี 

30 

80 กลุ่มสตรีสหกรณ์ดอนคลงั กลุ่มสตรีสหกรณ์ 45 ม4 ต.ดอนคลงั อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 30 

81 กลุ่มสตรีสหกรณ์ส่ีหม่ืน กลุ่มสตรีสหกรณ์ 60 ม.1 ต.ส่ีหม่ืน อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 30 

82 กลุ่มสตรีสหกรณ์แพงพวย กลุ่มสตรีสหกรณ์ 179 ม.6 ต.แพงพวย อ.ดาํเนินฯ จ.ราชบุรี 30 

83 กลุ่มสตรีสหกรณ์ดอนไผ ่ กลุ่มสตรีสหกรณ์ 99 ม.4 ต.ดอนไผ ่อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี  

84 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาํบลวงัเยน็ กลุ่มสตรีสหกรณ์ 46 ม.6 ต.วงัเยน็ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 30 

85 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาํบลวดัแกว้ กลุ่มสตรีสหกรณ์ 65/2 ม.10 ต.วดัแกว้ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 30 

86 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาํบลบางแพ กลุ่มสตรีสหกรณ์ 59 ม.7 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 30 

87 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาํบลหวัโพ กลุ่มสตรีสหกรณ์ 59 ม.1 ต.หวัโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 30 

88 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาํบลโพหกั กลุ่มสตรีสหกรณ์ 83 ม.4 ต.โพหกั อ.บางแพ จ.ราชบุรี 30 

89 กลุ่มสตรีสหกรณ์โคนมหนอง
โพราชบุรี จาํกดั 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 119 ม.3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 52 

90 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นสิงห์ กลุ่มสตรีสหกรณ์ 64/1 ม.5 ต.บา้นสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 30 

91 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นฆอ้ง กลุ่มสตรีสหกรณ์ 70 ม.3 ต.บา้นฆอ้ง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 30 

92 กลุ่มสตรีสหกรณ์กาํแพงใต ้ กลุ่มสตรีสหกรณ์ 106 ม.8 ต.บา้นสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 30 

93 กลุ่มสตรีสหกรณ์อาสาบา้น
หมอ้ 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 103 ม.6 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 30 

94 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นบาง
โตนด 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 10/1 ม.1 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 30 

95 กลุ่มสตรีสหกรณ์เกาะตาพุด กลุ่มสตรีสหกรณ์ 90/1 ม.3 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 30 

96 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นเกาะ
เจริญสุข 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 3/1 ม.10 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 30 
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97 กลุ่มสตรีสหกรณ์หมู่บา้นดอน
รัก 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 78/1 ม.7 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 30 

98 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นหนองบวั กลุ่มสตรีสหกรณ์ 10/4 ม.7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 30 

99 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นเขาพระ กลุ่มสตรีสหกรณ์ 10/3 ม.7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 30 

100 กลุ่มสตรีสหกรณ์ปศุสัตว์
ราชบุรี 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 1/4 ม.6 ต.บา้นสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 30 

101 กลุ่มสตรีสหกรณ์ปลาสวยงาม
บา้นโป่ง จาํกดั 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 90 ม.1 ต.หนองออ้ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 30 

102 กลุ่มสตรีสหกรณ์อาสาพฒันา
ตาํบลเขาขลุง 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 69 ม.7 ต.เขาขลุง อ. บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 30 

103 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นทุ่งทอง
พฒันาหนองปลาดุก 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 43 ม.3 ต.ลาดบวัขาว อ. บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 35 

104 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นหนองคา กลุ่มสตรีสหกรณ์ 42 ม.6 ต.บา้นม่วง อ. บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 30 

105 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นเจริญ
ธรรม 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 91 ม.3 ต.เขาขลุง อ. บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 30 

106 กลุ่มสตรีสหกรณ์วดัเลิศ กลุ่มสตรีสหกรณ์ 167 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 30 

107 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นไทรงาม กลุ่มสตรีสหกรณ์ 89 ม.2 ต.ยางหกั อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 37 

108 กลุ่มสตรีสหกรณ์ผูป้ลกูชมพู่
หนองไร่ 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 42 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 30 

109 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตร 

ปฏิรูปท่ีดินจอมบึงสอง จาํกดั 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 43 ม.1 ต.ด่านทบัตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 30 

110 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นด่านทบั
ตะโก 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 43 ม.1 ต.ด่านทบัตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 30 

111 กลุ่มสตรีสหกรณ์ซอนตา้จอม
บึง จาํกดั 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 167 ม.4 ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 30 

112 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นหว้ยม่วง กลุ่มสตรีสหกรณ์ 70 ม.3 ต.ตะนาวศรี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 30 
 

113 กลุ่มผูผ้ลิตนํ้าด่ืมหมู่บา้นเขา
กรวดพฒันา 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 83 ม.15 ต.เกาะพลบัพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70 

114 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นหินกอง กลุ่มสตรีสหกรณ์ 35 ม.9 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 30 

115 กลุ่มสตรีสหกรณ์หตัถกรรม
พ้ืนบา้น 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 101 ม.6 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบุรี 30 

116 กลุ่มสตรีสหกรณ์อาสาบา้นโป่ง
เจด็ 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 68 ม.8 ต.บา้นคา ก่ิง อ.บา้นคา จ.ราชบุรี 30 

117 กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ท่านดั กลุ่มเยาวชน
สหกรณ์ 

265 ม.3 ต.ท่านดั อ.ดาํเนินสะดวก จ.ราชบุรี 30 

118 กลุ่มเยาวชนสหกรณ์บา้นหว้ย
ม่วง 

กลุ่มเยาวชน
สหกรณ์ 

70 ม.3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 26 
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119 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์
บา้นหนองปลาดุก 

กลุ่มเยาวชน
สหกรณ์ 

68 ม.5 ต.หนองกบ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 30 

 
*หมายเหตุ กลุ่มเกษตรกรมีทั้งหมด  75 กลุ่ม 

   กลุ่มสตรีสหกรณ์มีทั้งหมด  41 กลุ่ม 
   กลุ่มเยาวชนสหกรณ์มีทั้งหมด  3 กลุ่ม 
    รวมทั้งส้ิน  119 กลุ่ม 
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ตารางที่ 1.3 แบบสรุปผลการวดัมาตรฐานสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวดัราชบุรี  
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 

 

ที ่ ประเภทสหกรณ์ 
จํานวน
สหกรณ์
ทั้งหมด 

จํานวนสหกรณ์ 

หมายเหตุ นํามาวดั
มาตรฐาน 

ไม่นํามา
เข้า

มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ตํา่กว่า
มาตรฐาน 

1 สหกรณ์การเกษตร 48 37 11 16 21 ไม่จดัมาตรฐาน  
11 สหกรณ์ เน่ืองจาก
จดัตั้งไม่ไม่ครบ 3 ปี 

2 สหกรณ์นิคม - - - - -  
3 สหกรณ์ประมง 2 2 - - 2  
4 สหกรณ์ร้านคา้ 4 4 - 2 2  
5 สหกรณ์ออมทรัพย ์ 24 20 4 16 4 ไม่จดัมาตรฐาน  

4 สหกรณ์ เน่ืองจาก
จดัตั้งไม่ครบ 3 ปี 

6 สหกรณ์บริการ 3 3 - 2 1  
 รวม 81 66 15 36 30  
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ตารางที่ 1.4 ผลการวดัมาตรฐานสหกรณ์ ปี 2548 สํานักงานสหกรณ์จังหวดัราชบุรี 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 

 
ลาํดบั
ที ่

ช่ือสหกรณ์ 
ประเภท
สหกรณ์ 

ได้
มาตรฐาน 

ข้อทีต่ํา่กว่ามาตรฐาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จาํกดั การเกษตร 1         
2 สหกรณ์การเกษตรบา้นโป่ง จาํกดั การเกษตร 1         
3 สหกรณ์การเกษตรปากท่อ จาํกดั การเกษตร   * *      
4 สหกรณ์การเกษตร อพป.บา้นพุคาย จาํกดั การเกษตร 1         

5 
สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นคุง้กระถิน 
จาํกดั การเกษตร  *        

6 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าสามหมู่รวมพลงั จาํกดั การเกษตร 1         
7 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าบา้นสระตะโก จาํกดั การเกษตร 1         
8 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าบ่อกระดาน จาํกดั การเกษตร 1         
9 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าธรรมเสนพฒันา จาํกดั การเกษตร 1         
10 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้านางแกว้สามคัคี จาํกดั การเกษตร 1         

11 
สหกรณ์การเกษตรสุราแช่พ้ืนเมืองเขาพระ - หนองบวั 
จาํกดั 

การเกษตร 1         

12 สหกรณ์โคนมซอนตา้จอมบึง จาํกดั การเกษตร 1         
13 สหกรณ์การเกษตรบางแพ จาํกดั การเกษตร   * *  *   *  
14 สหกรณ์การเกษตรวดัเพลง จาํกดั การเกษตร   *        
15 สหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จาํกดั การเกษตร   *        
16 สหกรณ์การเกษตรดาํเนินสะดวก จาํกดั การเกษตร      *     
17 สหกรณ์การเกษตรบา้นใหม่ไทรงามจอมบึง จาํกดั การเกษตร   *   *  * *  
18 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินจอมบึงหน่ึง จาํกดั การเกษตร   *   *   *  
19 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินจอมบึงสอง จาํกดั การเกษตร      *  * *  
20 สหกรณ์ปศุสัตวร์าชบุรี จาํกดั การเกษตร   *      *  
21 สหกรณ์ปศุสัตวเ์ขาขลุงราชบุรี จาํกดั การเกษตร   * * * *   *  

22 
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั (ในพระบรม
ราชูปถมัภ)์ การเกษตร  1         

23 สหกรณ์โคนมดาํเนินสะดวก จาํกดั การเกษตร      *  *   
24 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่ออ้ยบา้นโป่ง จาํกดั การเกษตร  1         
25 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่ออ้ยโพธาราม จาํกดั การเกษตร  1         
26 สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนราชบุรี จาํกดั การเกษตร   *  * * *  *  
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27 สหกรณ์การเกษตร อพป.หนองไร่ จาํกดั การเกษตร   *      *  

28 
สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้าบา้นทา้ยเมือง 
จาํกดั การเกษตร  1         

29 
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลกูคา้ ธกส.ราชบุรี 
จาํกดั การเกษตร 1         

30 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบา้นโป่งกระทิง จาํกดั การเกษตร   *  *    *  
31 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าบา้นโป่ง จาํกดั การเกษตร 1          
32 สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าคูบวั จาํกดั การเกษตร     *   * *  
33 สหกรณ์การเกษตรบา้นหว้ยม่วง จาํกดั การเกษตร   *   *  * *  
34 สหกรณ์การเกษตรชาวไร่สวนผึ้ง จาํกดั การเกษตร   *   *  * *  
35 สหกรณ์การเกษตรชุมชนสวนผึ้ง จาํกดั การเกษตร   * *     *  
36 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี จาํกดั การเกษตร   *   * *    
37 สหกรณ์การเกษตรบา้นเจริญธรรม จาํกดั การเกษตร  *      *  

สหกรณ์ประมง 
1 สหกรณ์ปลาสวยงามบา้นโป่ง จาํกดั ประมง   * * * *  * *  
2 สหกรณ์ประมงบางแพ จาํกดั ประมง   *  * *   *  

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

1 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรีจาํกดั ออมทรัพย ์ 1         

2 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี 
จาํกดั ออมทรัพย ์ 1         

3 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขราชบุรี จาํกดั ออมทรัพย ์ 1         
4 สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจราชบุรี จาํกดั ออมทรัพย ์ 1         
5 สหกรณ์ออมทรัพยค์่ายภาณุรังษี จาํกดั ออมทรัพย ์ 1         
6 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลบา้นโป่ง จาํกดั ออมทรัพย ์ 1         
7 สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลโพธาราม จาํกดั ออมทรัพย ์ 1         
8 สหกรณ์ออมทรัพยก์ลุ่มเยือ่และกระดาษ จาํกดั ออมทรัพย ์ 1         

9 
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระจกเพชรมงคล - พีเอม็เค 
เซ็นทรัล จาํกดั ออมทรัพย ์ 1         

10 สหกรณ์ออมทรัพยร์าชาเซรามิค จาํกดั ออมทรัพย ์ 1         
11 สหกรณ์ออมทรัพยต์าํบลท่าผา - ปากแรต จาํกดั ออมทรัพย ์  *        
12 สหกรณ์ออมทรัพยส์งเคราะห์มิตรวดัเพลง จาํกดั ออมทรัพย ์ 1         
13 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนมดตะนอย จาํกดั ออมทรัพย ์ 1         

14 
สหกรณ์ออมทรัพยก์าํนนัผูใ้หญ่บา้นอาํเภอปากท่อ 
จาํกดั ออมทรัพย ์ 1         
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15 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไร่ใหม่ร่วมพฒันา จาํกดั ออมทรัพย ์   *  * *    * 
16 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนบา้นเกาะพฒันา จาํกดั ออมทรัพย ์   *   *   *  
17 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนวดัเพลง จาํกดั ออมทรัพย ์   *        
18 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนด่านทบัตะโก จาํกดั ออมทรัพย ์   *        

19 
สหกรณ์ออมทรัพยเ์พ่ือการเกษตรและ 
กสิกรรม จาํกดั ออมทรัพย ์ 1         

20 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนดอนกระเบ้ือง ออมทรัพย ์ 1         
สหกรณ์ร้านค้า 

1 ร้านสหกรณ์กลุ่มเยือ่และกระดาษ จาํกดั ร้านคา้ 1         
2 ร้านสหกรณ์ค่ายภาณุรังษี จาํกดั ร้านคา้ 1         
3 ร้านสหกรณ์โพธาราม จาํกดั ร้านคา้      *     
4 ร้านสหกรณ์วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี จาํกดั ร้านคา้   * * * * *    

สหกรณ์บริการ 
1 สหกรณ์การประปาเจด็เสมียน จาํกดั บริการ 1         
2 สหกรณ์เดินรถภาณุรังษี จาํกดั บริการ    *      * 
3 สหกรณ์เดินรถบา้นโป่ง จาํกดั บริการ  1         

 
หมายเหตุ* 
ตวัช้ีวดัมาตรฐานสหกรณ์ 
 1.    ผลการดาํเนินงาน 3 ปี บญัชียอ้นหลงั สหกรณ์มีกาํไรต่อเน่ือง เวน้แต่ปีใดมีอุบติัภยัหรือภยั
ธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวมใหต้ดัปีนั้นออก 
 2.   ในรอบ 3 ปี บญัชียอ้นหลงัไม่มีการกระทาํอนัถือไดว้า่ทุจริตต่อสหกรณ์ 
 3.   ในรอบปีบญัชีสุดทา้ย สหกรณ์จดัทาํงบการเงินแลว้เสร็จและสามารถส่งใหผู้ส้อบบญัชีไดต้ามเวลา
ท่ีกฎหมายกาํหนด 
 4.   ในรอบปีบญัชีสุดทา้ย สหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของสมาชิกทั้งหมด ร่วมทาํ
กิจกรรมหรือทาํธุรกิจกบัสหกรณ์ โดยคาํนวณจากจาํนวนสมาชิกท่ีมีสิทธิจะไดรั้บเงินเฉล่ียคืน 
 5.   สหกรณ์ตอ้งมีจาํนวนสมาชิกทั้งหมดไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน เวน้แต่สหกรณ์ท่ีโดยสภาพหรือ
กิจกรรมท่ีดาํเนินการไม่อาจมีสมาชิกถึงหน่ึงร้อยคนให้มีสมาชิกไม่นอ้ยกว่าห้าสิบคน โดยไม่นบัรวมสมาชิก
สมทบ 
 6.   ตอ้งจดัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ปฏิบติังานประจาํรับผิดชอบดาํเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ หากจะไม่มี
การจดัจา้งตอ้งมีบุคคลอ่ืน เช่น กรรมการ สมาชิกท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีประจาํ 
 7.  ในรอบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี สหกรณ์ตอ้งมีการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนเพ่ือสวสัดิการสมาชิกหรือทุน
สาธารณะประโยชน์อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง 
 8.  ในรอบปีบญัชีสุดทา้ย สหกรณ์ตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คาํสั่งของ
นายทะเบียนสหกรณ์ผลการจดัมาตรฐานสหกรณ์ 
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ตารางที่ 1.5 สหกรณ์ทีไ่ม่นํามาวัดมาตรฐาน สํานักงานสหกรณ์จังหวดัราชบุรี 
 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 

 

ที ่ ช่ือสหกรณ์ วนัจดทะเบียน วนัส้ินบัญชี ประเภทสหกรณ์ หมายเหตุ 

1 สหกรณ์การเกษตรดอนไผร่าชบุรี จาํกดั 1 ก.พ.46 31 มี.ค. การเกษตร จดัตั้งไม่ถึง 3 ปี
บญัชี 

2 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรร่วมใจ จาํกดั 16 ก.ย.45 30 ก.ย. การเกษตร จดัตั้งไม่ถึง 3 ปี
บญัชี 

3 สหกรณ์การเกษตรศิริบุรินทร์  จาํกดั 17 มิ.ย.47 31 ธ.ค. การเกษตร จดัตั้งไม่ถึง 3 ปี
บญัชี 

4 สหกรณ์การเกษตรบา้นออ้อีเขียว จาํกดั 19 ก.ค.47 31 มี.ค. การเกษตร จดัตั้งไม่ถึง 3 ปี
บญัชี 

5 สหกรณ์การเกษตร ไท-ยวนราชบุรี จาํกดั 27 พ.ย.45 31 ก.ค. การเกษตร จดัตั้งไม่ถึง 3 ปี
บญัชี 

6 สหกรณ์ผูผ้ลิตสุราแช่พ้ืนเมืองบา้นนาสมอ จาํกดั     12 ก.ค.44 30 มิ.ย. การเกษตร จดัตั้งไม่ถึง 3 ปี
บญัชี 

7 สหกรณ์ออมทรัพยก์องพลวฒันาท่ี 1 จาํกดั 7 ต.ค.45 30 ก.ย. ออมทรัพย ์ จดัตั้งไม่ถึง 3 ปี
บญัชี 

8 สหกรณ์ออมทรัพย ์บี แอล ซี จาํกดั 9 มี.ค.47 30 พ.ย. ออมทรัพย ์ จดัตั้งไม่ถึง 3 ปี
บญัชี 

9 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัราชาชูรส จาํกดั 9 ก.ค.47 31 ธ.ค. ออมทรัพย ์ จดัตั้งไม่ถึง 3 ปี
บญัชี 

10 สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัไทรอทัฟ์ จาํกดั 16 ส.ค.47 30 ก.ย. ออมทรัพย ์ จดัตั้งไม่ถึง 3 ปี
บญัชี 

11 สหกรณ์การเกษตรผูป้ลกูองุ่นราชบุรี จาํกดั 24 ธ.ค.47 30 เม.ย. การเกษตร จดัตั้งไม่ถึง 3 ปี
บญัชี 

12 สหกรณ์การเกษตรบา้นม่วงร่วมใจ จาํกดั 31 ม.ค.48 31 ธ.ค. การเกษตร จดัตั้งไม่ถึง 3 ปี
บญัชี 

13 สหกรณ์การเกษตร อบต.คุง้กระถิน จาํกดั 6 พ.ค.48 31 มี.ค. การเกษตร จดัตั้งไม่ถึง 3 ปี
บญัชี 

14 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบา้นคา ราชบุรี จาํกดั 30 มิ.ย.48 30 มิ.ย. การเกษตร จดัตั้งไม่ถึง 3 ปี
บญัชี 

15 สหกรณ์การเกษตรบา้นรางสีหมอกราชบุรี จาํกดั 27 ก.ค.48 31 มี.ค. การเกษตร จดัตั้งไม่ถึง 3 ปี
บญัชี 
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1.1.2 สถานการณ์และความเช่ือมโยงของสหกรณ์ภาคประชาชน 
สําหรับสหกรณ์ภาคประชาชนในพื้นท่ีจังหวดัราชบุรี สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 

ดว้ยกนั กล่าวคือ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มองคก์รเครือข่ายสัจจะสะสมทรัพยฯ์ ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 30 กลุ่ม 
กระจายตวัอยูใ่น 9 อาํเภอทัว่พื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี โดยพบวา่องคก์รเครือข่ายสจัจะสะสมทรัพยฯ์ ดงักล่าว
มีการเช่ือมโยงกนัอย่างหลวมๆ ในลกัษณะขบวนการทางความคิด ในส่วนของเวทีการประชุมเพื่อ
พบปะพดูคุยกนันั้นมี 2 เวที คือ เวทีการประชุมระหว่างกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ดว้ยกนัเอง และเวทีการ
ประชุมของประชาคมราชบุรี  

ทั้งน้ีเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นรูปแบบขององคก์รการเงินชุมชนใน
พื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ไดก่้อกาํเนิดและมีพฒันาการนบัตั้งแต่พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา ซ่ึงในช่วงนั้นไดมี้การ
หนุนเสริมขบวนการชุมชนเขม้แขง็ของสาํนกังานกองทุนเพื่อสังคม (SIF) และขบวนการสร้างปัญญา
ชุมชนจากการวิจยัเพื่อทอ้งถ่ินของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยัพื้นท่ีภาคตะวนัตก (สกว.ภาค) มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการจดัอบรมและศึกษาดูงานในพื้นท่ีตน้แบบต่างๆ ทัว่ประเทศ การสนบัสนุน
และการขบัเคล่ือนงานดงักล่าว ไดใ้ช้ฐานการทาํงานพฒันาชุมชนของวดัพระศรีอารย ์ซ่ึงมีท่านเจา้
อาวาส พระครูวิทิตพฒันโสภณ และพระอาจารยนิ์วฒัน์ อนุจารี เป็นแกนหลกัในส่วนของพระภิกษุสงฆ ์
อาจกล่าวไดว้่า กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์วดัพระศรีอารย ์เป็นกลุ่มออมทรัพยใ์นรูปแบบของสัจจะสะสม
ทรัพยเ์พื่อพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิตกลุ่มแรกท่ีไดเ้กิดข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 
2544 โดยมีตน้แบบการดาํเนินงานจากเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยเ์พื่อพฒันาคุณธรรมครบวงจร
ชีวิต จังหวดัตราด นําโดยพระอาจารย์สุบิน ปณีโต วดัไผ่ล้อม จากนั้ นได้มีการก่อเกิดและพฒันา
เครือข่ายมาเป็นลาํดบั สําหรับแกนนาํชุมชนในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ คุณวิเชียร ภู่ระหงษ ์และ อาจารยส์ง่า ซา
เสียง โดยมีศูนยป์ระสานงานกลางของเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ ณ วดัพระศรีอารย ์อาํเภอโพ
ธาราม จงัหวดัราชบุรี ดงัรายละเอียดในภาพท่ี 1.1  

ความเช่ือมโยงของสหกรณ์ภาคประชาชน สามารถเห็นไดจ้ากพฒันาการของเครือข่ายกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพยฯ์ ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี โดยมีการทาํเวทีสัญจร จดัวิทยากรท่ีเป็นแกนนาํของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพยฯ์ ท่ีมีการดาํเนินงานท่ีมัน่คง ออกเวทีพบปะพูดคุยในชุมชนเพื่อให้ความรู้และจดัตั้ง
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ ในพื้นท่ีต่างๆ ซ่ึง ณ ปัจจุบนั เครือข่ายมีพื้นท่ีการทาํงานครอบคลุมทั้งหมด 9 
พื้นท่ี คือ พื้นท่ีอาํเภอเมือง 8 กลุ่ม อาํเภอโพธาราม 5 กลุ่ม อาํเภอจอมบึง 3 กลุ่ม อาํเภอปากท่อ 5 กลุ่ม 
อาํเภอสวนผึ้ง 4 กลุ่ม อาํเภอบา้นโป่ง 1 กลุ่ม อาํเภอดาํเนินสะดวก 1 กลุ่ม อาํเภอวดัเพลง 1 กลุ่ม และ
พื้นท่ีอาํเภอบางแพ 1 กลุ่ม (ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1.4) ทั้งน้ีการขบัเคล่ือนและพฒันาขบวนการ
องคก์รการเงินชุมชนภายใตก้ลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ ใชแ้นวทางการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกจากฐาน
การปฏิบติัจริง ยึดหลกัการออมเพื่อสวสัดิการชุมชนหรือการออมเพื่อให้ โดยมีรูปแบบการบริหาร
จดัการคลา้ยสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในเร่ืองธุรกรรมการเงิน แต่เน้นในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
หลกั  
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การพฒันาเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีน้ี ไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
งบประมาณส่วนใหญ่จากสาํนกังานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีกลุ่มประชาคมราชบุรีเป็น
กลไกหลกัในการประสานงานและขบัเคล่ือนงาน มีการคดัสรรแกนนาํของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยฯ์ เพื่อ
เป็นผูป้ระสานงานในแต่ละพื้นท่ี มีการแลกเปล่ียนถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารผา่นการประชุมประจาํเดือน
ของประชาคมราชบุรีในทุกวนัเสาร์แรกของเดือน ณ วดัพระศรีอารย ์อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ซ่ึง
ใชเ้ป็นสถานท่ีสาํหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม/องคก์รชุมชนท่ีทาํงานในหลากหลายประเด็นใน
พื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี เช่น กิจกรรมในเร่ืองของการอนุรักษป่์าไม ้การอนุรักษน์ํ้ า การทาํเกษตรอินทรีย ์
การรักษาสุขภาพ (การออกกาํลงักาย) และเร่ืองผลกระทบของโรงไฟฟ้าราชบุรี ซ่ึงการประชุมกนัอยา่ง
ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอทุกเดือนของประชาคมจงัหวดัราชบุรีน้ี ทาํให้แต่ละกลุ่มไดมี้โอกาสนาํเสนอขอ้มูล 
สภาพปัญหา และร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ข โดยมีเป้าหมายร่วมกนัคือ เพื่อให้ประชาชนในจงัหวดั
ราชบุรีอยูดี่มีสุข ซ่ึงขอ้มูลเครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยฯ์ จงัหวดัราชบุรีดูไดใ้นตารางท่ี 1.6 

สําหรับสหกรณ์ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี กลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มเครือข่ายศูนยก์าร
เรียนรู้แผนแม่บทชุมชน ซ่ึงขณะน้ีมีจาํนวนทั้งส้ิน 43 ตาํบล เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้แผนแม่บทชุมชนน้ี
ได้เร่ิมขบัเคล่ือนกันอย่างจริงจัง ในพ.ศ. 2547 โดยการสนับสนุนของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 
(พอช.) และสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยัภาคตะวนัตก (สกว.ภาค) ทั้งน้ีสาํนกังานของสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ภาคซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีเป็นกลไกกลางในการดาํเนินงาน ณ 
ปัจจุบนัไดส้นบัสนุนใหเ้กิดศูนยก์ารเรียนรู้ตน้แบบ 5 ศูนยด์ว้ยกนั ดงัน้ี 
 1. ศูนยก์ารเรียนรู้แผนแม่บทชุมชนตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอปากท่อ รับผิดชอบการขบัเคล่ือนใน
พื้นท่ีอาํเภอปากท่อ 11 ตาํบล 

2. ศูนยก์ารเรียนรู้แผนแม่บทชุมชนตาํบลดอนแร่ อาํเภอเมือง รับผิดชอบพื้นท่ีอาํเภอเมือง 3 
ตาํบล อาํเภอวดัเพลง 1 ตาํบล และพ้ืนท่ีอาํเภอบางแพ 2 ตาํบล รวมเป็น 6 ตาํบล 

3. ศูนย์การเรียนรู้แผนแม่บทชุมชนตาํบลบ้านฆ้อง – บางโตนด อาํเภอโพธาราม โดยจะ
รับผดิชอบพื้นท่ีอาํเภอโพธาราม 21 ตาํบล และพ้ืนท่ีอาํเภอบา้นโป่ง 1 ตาํบล รวมเป็น 22 ตาํบล 

4. ศูนยก์ารเรียนรู้แผนแม่บทชุมชนตาํบลท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง รับผดิชอบพื้นท่ีอาํเภอสวนผึ้ง 4 

ตาํบล ก่ิงอาํเภอบา้นคา 1 ตาํบล และพ้ืนท่ีอาํเภอจอมบึง 1 ตาํบล รวมเป็น 6 ตาํบล 
5. ศูนยก์ารเรียนรู้แผนแม่บทชุมชนเขตภูมินิเวศน์ (เขตพิเศษ) จะรับผิดชอบพื้นท่ีในเขตลุ่มนํ้ า

แม่กลองอาํเภอเมือง ทั้งหมด 3 ตาํบล 
 ทั้งน้ีการขบัเคล่ือนงานของชุมชนดงักล่าวไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากสถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน (พอช.) (ดงัรายละเอียดในภาพท่ี 1.2 และตารางท่ี 1.7) 

ในส่วนของการเช่ือมโยงกนัของเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้แผนแม่บทชุมชนนั้น ใชต้วักิจกรรมท่ี
หลากหลายของศูนยก์ารเรียนรู้และใชก้ารจดัทาํแผนแม่บทชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการเก่ียวร้อยและ
สร้างสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม/องคก์รประชาชนกบัสมาชิกในชุมชน โดยเนน้การพฒันาคนและชุมชนผา่น
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กระบวนการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาโดยชุมชนเอง ใช้หลกัคิดชุมชนพ่ึงตนเอง และหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ทีมวิจยัมีขอ้สังเกตว่า ขบวนการพฒันาของสหกรณ์ภาคประชาชนทั้งสองกลุ่มน้ี มุ่งเน้นการ
สร้างและฟ้ืนฟูทุนทางสังคม ตลอดจนการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาคน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากวิธี
คิดและกิจกรรมท่ีกลุ่มดาํเนินการ ท่ีนาํไปสู่การช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัของผูค้นในชุมชน รวมถึง
การเอ้ืออาทรและพ่ึงพากนัระหวา่งชุมชน อนัเป็นขอ้แตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัเม่ือเปรียบเทียบกบัสหกรณ์จด
ทะเบียนท่ีมกัมุ่งเนน้การดาํเนินงานเชิงธุรกิจเป็นสาํคญั 

สาํหรับกลุ่ม/องคก์รประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีท่ีเกิดจากการสนบัสนุนตามนโยบายของ
รัฐมีอีกหลายกลุ่มดว้ยกนั เช่น กลุ่มกองทุนเงินลา้น กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีอาสาของสาํนกังานพฒันา
ชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้านของสํานักงานส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอาชีพท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
สาํนกังานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ภาคตะวนัตก เครือข่ายกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขจงัหวดั 
(อสม.) ของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ชมรมผูสู้งอาย ุกลุ่มเครือข่าย OTOP ร้านคา้สาธิตท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนจากพฒันาชุมชน เป็นตน้ กลุ่มต่างๆ เหล่าน้ีเป็นกลุ่มท่ีเกิดข้ึน จากนโยบายแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนของรัฐบาลทกัษิณ การดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเหล่าน้ีจึงมกัเป็นไปในลกัษณะของ
การทาํงานเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ มีหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนมากมาย ทั้งสาํนกังานพฒันา
ชุมชนจงัหวดัราชบุรี สาํนกังานเกษตรจงัหวดัราชบุรี สาํนกังานการศึกษานอกโรงเรียน และสาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัเป็นหลกั การดาํเนินกิจกรรมกลุ่มถือว่า สาํเร็จตามเป้าหมายท่ีนโยบายของรัฐจดัข้ึน 
อาจกล่าวโดยภาพรวมไดว้่า กิจกรรมของกลุ่มเหล่าน้ียงัไม่มีความโดดเด่นเท่าท่ีควร อยา่งไรก็ตาม ทีม
วิจยัจะไดท้าํการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกของกลุ่มดงักล่าวเหล่าน้ี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเช่ือมร้อยองคก์ร
พนัธมิตรในโอกาสต่อไป 

รูปแบบกลุ่ม/องคก์รท่ีพบในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีลาํดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ กลุ่ม/องคก์รท่ีจดัตั้งข้ึน
เพื่อต่อสู้กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกิจ หรือเพื่อรักษาและปกป้องเร่ืองของผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เช่น 
ในกรณีของราคาพืชผลท่ีตกตํ่า กลุ่ม/องคก์รดงักล่าว ไดแ้ก่ กลุ่มชาวไร่ผูป้ลูกสับปะรด กลุ่มชาวไร่ผู ้
ปลูกออ้ย และรวมไปถึงกลุ่มชาวไร่ออ้ยท่ีรวมตวักนัเป็นสมาคมชาวไร่ออ้ยเขต 7  
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เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ฯ

จังหวดัราชบุรี   
วดัพระศรีอารย์ 

อ. โพธาราม จ.ราชบุรี 
30 กลุ่ม 

ประชาคมจังหวัดราชบุรี 

อ. บางแพ 
1 กลุ่ม 

อ. เมอืง 
8 กลุ่ม 

อ. ดาํเนินสะดวก 
1 กลุ่ม 

อ.  บ้านโป่ง 
1 กลุ่ม 

อ. สวนผึง้ 
4 กลุ่ม 

อ. ปากท่อ 
6 กลุ่ม 

อ. โพธาราม 
5 กลุ่ม 

อ. วดัเพลง 
1 กลุ่ม 

ภาพที ่1.1  การเชื่อมโยงของสหกรณ์ภาคประชาชน : เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯโดยประชาคมจงัหวดัราชบุรี

อ. จอมบึง 
3 กลุ่ม 
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ตารางที่ 1.6 ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ จังหวดัราชบุรี 
ขอ้มูล ณ วนัที่ 13 ธนัวาคม 2548 

 

ที ่ ชื่อกลุ่ม หมู่ที่ ตําบล อาํเภอ ชื่อประธาน โทรศัพท์ วนัทีก่่อตั้ง วนัเปิด
ทาํการ 

เวลาทาํงาน จํานวน
สมาชิก 

เงนิออม
รายเดอืน 

เงนิออม
สะสม 

หมาย
เหตุ 

1 บา้นหนองตาจอ้น 10 ทุ่งหลวง ปากท่อ นายประเสริฐ  เกษสุวรรณ 06-1713897 1 ก.ย.45 1 16.00-21.00 น. 79  40200  
2 บา้นวดัศรัทธาราษฎร์  วดัเพลง วดัเพลง นายประสงค ์ พงษป์ระยรู 032-398289 1 ม.ค.46 1 12.00-17.00 น. 267 26700 135000  
3 บา้นอรัญญิก 4 เจดียห์กั เมือง นายสุพจน์  ทองสุก 060584004 3 ส.ค.45 3 16.00-18.30 น. 167 9760 70000  
4 บา้นโรงชา้งหนองแจ ้ 2 เจดียห์กั เมือง ผญ.สุวชิยั  ธีรประธีปสกลุ 09-8181834 4 มิ.ย.45 4 18.00-20.30 น. 274 14510 159895  
5 บา้นวดัพระศรีอารย ์ 9 บา้นเลือก โพธาราม นายวิเชียร  ภู่ระหงษ ์ 01-7577320 5 ธ.ค.44 5 17.00-19.00 น. 717 46370 722882  
6 บา้นเจดียห์กั 3 เจดียห์กั เมือง นายฮุนจุย้  ศรีแจ่ม  5 ส.ค.46 5 18.00-21.00 น.  88 5600   
7 บา้นเหล่ามะละกอ 15 ทุ่งหลวง ปากท่อ นายสมยศ  องอาจ 09-9117718 1 ต.ค.44 6 18.00-21.00 น. 370 23000 473124  
8 บา้นหนองออ้ 3 บา้นสิงห์ โพธาราม อ.สง่า  ซาเสียง 032-356359 6 ก.ค.45 6 18.00-21.00 น. 813 39410 470000  
9 บา้นหนองววัดาํ 11 ทุ่งหลวง ปากท่อ กาํนนัสุวงศ ์ จกัเพชร 01-8809920 1 ส.ค.44 7 18.00-21.00 น. 182 13750 500000  
10 บา้นอีจาง 1 วงัเยน็ บางแพ ผญ.สมชาย  แกว้งามประเสริฐ  9 ธ.ค.44 9 13.00-20.00 น. 382 13370 241400  
11 บา้นหนองจอก 9 ทุ่งหลวง ปากท่อ นายเทอด  ใจดี 032-227826 10 มิ.ย.45 10 16.00-20.00 น. 202 12000 380000  
12 บา้นหลกัหก 6 ดอนไผ ่ ดาํเนินฯ นายอาํนาจ  พานะมยั 032-245071 10 ก.ย.45 10 17.00-20.00 น. 280 8400 100000  
13 บา้นชฏัป่าหวาย 1 ท่าเคย สวนผึ้ง นายสมพงศ ์ ฟอกสันเที๊ยะ 032-364075 15 ก.ย.44 15 17.00-19.00 น. 281 26750 451062  
14 บา้นทุ่งปอ 7 เจดียห์กั เมือง นายเจียร  สุวรรณ 01-8494679 17 มิ.ย.45 17 17.00-21.00 น. 90 16260 98432  
15 บา้นนํ้าตก 1 บางโตนด โพธาราม กาํนนัทองเจือ  วงศแ์กว้  ก.ย.47   105 72000   
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* หมายเหตุ ยงัไม่มีรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มดงักล่าว 
 

ที ่ ชื่อกลุ่ม หมู่ที่ ตําบล อาํเภอ ชื่อประธาน โทรศัพท์ วนัทีก่่อตั้ง วนัเปิด
ทาํการ 

เวลาทาํงาน จํานวน
สมาชิก 

เงนิออม
รายเดอืน 

เงนิออม
สะสม 

หมาย
เหตุ 

16 บา้นบางโตนด 5 บางโตนด โพธาราม นายสมบูรณ์  พุม่พวง  5 ต.ค.47   153 75980   

17 บา้นทุ่งตาล 8 เจดียห์กั เมือง นายแทน พรหมมิ 032-312481 2 พ.ค. 47 2 18.00-20.00 น. 152 12,000 156,00
0 

 

18 บา้นหว้ยหมู 9 เจดียห์กั เมือง นางศรีเพญ็ เชษฐะ 06-7686362 5 ส.ค. 47 5 18.00-20.00 น. 108 10,610 103,27
0 

 

19 บา้นเจดียห์กันอก 11 เจดียห์กั เมือง นายกนก เอี่ยมมนัต ์ 09-6114199 3 ธ.ค. 47 3 18.00-20.00 น. 113 12,820 76,920  

20 บา้นธาตุ 3 เจดียห์กั เมือง นายนิพนธ์ คณาวงษ ์ 09-0882767 3 ธ.ค.47 3 18.00-20.00 น. 52 3,520 21,120  
21 บา้นเขากลอย*  ทุ่งหลวง ปากท่อ          

22 บา้นดอนโพ ม.11*  บา้นสิงห์ โพธาราม          

23 บา้นเจด็เสมียน*  เจด็เสมียน โพธาราม          

24 บา้นหว้ยทรายทอง*  ชฏัป่าหวาย จอมบึง          

25 ดอนกระเบื้อง*  ดอน
กระเบื้อง 

บา้นโป่ง          

26 บา้นเขาพระเอก*  ทุ่งหลวง ปากท่อ          

27 บา้นโคกหมอ้*  โคกหมอ้ เมือง          

28 บา้น ม.5*  ท่าเคย สวนผึ้ง          

29 *             

30 *             
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อ. ปากท่อ 
11 ตาํบล 

อ. เมอืง 
3 ตาํบล 

ศูนย์เรียน:แผนแม่บทชุมชน 
ต.ดอนแร่ 

อ.เมอืง 3ตาํบล 

อ. วดัเพลง 1 ตาํบล อ. บางแพ 2 ตาํบล 

ศูนย์เรียนรู้:แผนแม่บท
ชุมชน ต.ท่าเคย 

อ. โพธาราม 21 ตาํบล อ.บ้านโป่ง 1 ตาํบล 

กิง่ อ.บ้านคา 1 ตําบล 

อ. จอมบึง 1 ตาํบล อ. สวนผึง้ 4 ตําบล 

เครือข่ายศูนย์เรียนรู้แผนแม่บทชุมชน จ.ราชบุรี 
43 ตาํบล 

สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน(พอช.) 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน: แผน
แม่บทชุมชน ต.ทุ่งหลวง 

ศูนย์เรียนรู้แผนแม่บทชุมชนเขต
ภูมนิิเวศน์ลุ่มนํา้แม่กลอง 

ศูนย์เรียนรู้:แผนแม่บทชุมชน 
ต.บ้านฆ้อง-ต.บางโตนด 

ภาพที ่1.2  การเชื่อมโยงสหกรณ์ภาคประชาชน : เครือข่ายศูนย์เรียนรู้แผนแม่บทชุมชนจงัหวดัราชบุรี 
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ตารางที่ 1.7 ข้อมูลกลุ่ม/องค์กร ในจังหวดัราชบุรี ของสํานักงานพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) * 
ตวัอย่างรายช่ือกลุ่มของสํานักงานพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) ในอาํเภอโพธาราม 

 
ที ่ กลุ่ม/องค์กร ทีอ่ยู่ หมู่ที่ ตาํบล ผู้ประสานงาน 
1 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพนัธ์ขา้วชุมชน 10/1 1 บางโตนด นายทองเจือ  วงคแ์กว้ 
2 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพนัธ์ขา้วชุมชน 70 2 สร้อยฟ้า นายบุญทนั  โชคราช 
3 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพนัธ์ขา้วชุมชน 53 4 สร้อยฟ้า นางสลิด  ทองใหม่ 
4 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพนัธ์ขา้วชุมชน 72/1 3 ชาํแระ นายบุญเสริม  ป่ินฉาย 
5 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพนัธ์ขา้วชุมชน 10/4 7 เตาปูน นายพล  สุขจดั 
6 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพนัธ์ขา้วชุมชน 81 11 บา้นสิงห์ นายขวญัชยั  สโมสร 
7 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพนัธ์ขา้วชุมชน 63/1 5 เขาชะงุม้ นายลกูอินทร์  พ่ึงแตง 
8 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพนัธ์ขา้วชุมชน 3/2 8 บา้นเลือก นางลาํดวน  ตรีจิต 
9 กลุ่มผูป้ลกูหน่อไมฝ้ร่ัง 57 8 ท่าชุมพล นายสมบูรณ์  แป้นกลดั 
10 กลุ่มส่งเสริมและผลิตพนัธ์ขา้วชุมชน 15 3 หนองกวาง นายจาํนงค ์ สะอาดแกว้ 
11 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรหนองโพ 143 3 หนองโพ นางส่งศรี  ศรีชวลิตเดชา 
12 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรขนานพลอย 1/2 5 เตาปูน นางกาญติมา  โชติมากลุ 
13 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเจด็เสมียน 49 3 เจด็เสมียน นางกลัยาณี  หยูเ่อ่ียม 
14 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสระเพช็รร่วมใจ 8 4 เตาปูน นางจาํลอง  แกว้อาจ 
15 กลุ่มแม่บา้นเกษตรหนองรี 116 8 บา้นเลือก  
16 กลุ่มแม่บา้นเกษตรดอนแฉลบ 57 8 ท่าชุมพล นางฉลวย  แป้นกลดั 
17 กลุ่มแม่บา้นกรกา้วนาํพฒันา 38/12 9 ท่าชุมพล นางลีนา  นุตตะโร 
18 กลุ่มแม่บา้นกรหนองใยบวั 21/3 4 หนองกวาง นางทองคาํ  สร้อยทอง 
19 กลุ่มแม่บา้นหนองใยบวั  5 หนองกวาง นางระเบียบ  วอ่งประเสริฐ 
20 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบางโตนด  3 บางโตนด นางสุนีย ์ แท่งทอง 
21 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรดอนโพ 67 11 บา้นสิงห์ นางกาญจนา  นกจนัทร์ 
22 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรกาํแพงพฒันา 106 8 บา้นสิงห์ นางจาํปา  ฮวดมา 
23 อาสาสมคัรสาธารณสุข   บา้นเลือก นางสุพตัรา  เหลนปก 
24 กลุ่มผูสู้งอาย ุ   บา้นเลือก ผูใ้หญจาํนงค ์ จนัทร์ดี 
25 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 3/2 8 บา้นเลือก นางสาคร สุขาภิรมย ์
26 กลุ่มทาํขนม (กลุ่มแม่บา้นเกษตร) 113 10 บา้นฆอ้ง นางสร้อยมาศ เตียงเกตุ 
27 กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต  7 บา้นฆอ้ง นางสาวเรไร  ชุนเกษา 
28 กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต  5 เตาปูน นายแล ขุ่นโดน 
29 กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต  5 เตาปูน นายกิจธรศกัด์ิ ขาํเจริญ 
30 กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต  8 เตาปูน นางเปียทิพย ์ โพธารส 
31 กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต  2 เตาปูน นายยอดยิง่ 
32 กลุ่มสตรีอาชีพ  24 คลองตาคต นางาํพึง เก่งการช่าง 
33 กลุ่มรักษเ์กษตรบา้นหมอ้ 63/1 6 คลองตาคต นายสมใจ จดัละ 
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ที ่ กลุ่ม/องค์กร ทีอ่ยู่ หมู่ที่ ตาํบล ผู้ประสานงาน 
34 กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต  6 คลองตาคต นายโกวทิย ์จนัทามฤต 
35 กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต  7 คลองตาคต  
36 กลุ่มแม่บา้นพฒันาหนองโพ  2 หนองโพ นายวรรณ แอตาล 
37 ญาติสงเคราะห์   หนองโพ นายสลกั กล่อมเมฆ 
38 ศนูยส์งเคราะห์  1 หนองโพ ผูใ้หญ่มีศกัด ์เกสร 
39 สภาชุมชน   หนองโพ นายสุชิน บุญประสพ 
40 กลุ่มพอ่บา้นสงเคราะห์   หนองโพ ร.ต.สุชิน ศรีสมุทร 
41 กลุ่มแม่บา้นช่วยฌาปนกิจ   หนองโพ นางยพิุน วนัเพญ็ 
42 กลุ่มเกษตร  3 หนองโพ นายต๋ี เสียงไพเราะเลิศ 
43 กลุ่มผูสู้งอาย ุ   หนองโพ นายยทุธ วฒันากลุ 
44 กลุ่มเยาวชน   หนองโพ อ.ส.ม. ไพรวลั 
45 กลุ่มออมทรัพย ์ 35/1 6 หนองโพ นางเอ้ือมพร ดุษฐจาํเนียร 
46 คณะกรรมการพฒันาสตรี   หนองโพ นางนิภา ตนัดิวรัตน์ 
47 กลุ่ม อ.ส.ม.   หนองโพ นางนิภา ตนัดิวรัตน์ 
48 กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต  3 หนองกวาง นายสนัน่ ก่ิงทพัหลวง 
49 กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต  8 นางแกว้ นางศิริพรธณ์ เจียมววิตัร์ 
50 กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต  7 ธรรมเสน นายปรดิษฐ เนียมเตียง 
51 ชมรมผูสู้งอาย ุ  4 บางโตนด นายชูชาติ ธนะยทุธ 
52 ชมรมผูสู้งอาย ุ   ดอนทราย นายแขวง   ขาวสะอาด 
53 ชมรมผูสู้งอาย ุ   บา้นสิงห์ นายสมบูรณ์   รัตนพิทกัษ ์
54 ชมรมผูสู้งอาย ุ   ท่าชุมพล นายสมควร  จงัพานิช 
55 ชมรมผูสู้งอาย ุ   บางโตนด นายทองใบ แกว้อุย 
56 ชมรมผูสู้งอาย ุ   คลองตาคต นางชาญ ทุบจ๋ิว 
57 ชมรมผูสู้งอาย ุ 116 3 บา้นฆอ้ง นายเนาว ์ศรีมุข 
58 ชมรมผูสู้งอาย ุ   คลองข่อย ร.ต.วนิยั บุญศรี 
59 ชมรมผูสู้งอาย ุ   เตาปูน นายสมศกัด์ิ อยูก่ลัน่เถ่ือน 
60 ชมรมผูสู้งอาย ุ   เขาชะงุม้ นายเพชร ศรธนู 

 
* หมายเหตุ ขอ้มูลท่ีแสดงในท่ีน้ีเป็นตวัอยา่งขอ้มูลระดบัอาํเภอ 

ทีมวจิยัจะไดศึ้กษาขอ้มูลของกลุ่ม/องคก์รระดบัจงัหวดัในระยะต่อไป 
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1.2 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัเครือข่ายพนัธมิตรทีมี่อยู่เดิมในพืน้ทีจั่งหวดัราชบุรี 
ความเช่ือมโยงของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนกบัสหกรณ์ภาคประชาชน 
จากการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล สอบถาม และสัมภาษณ์สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รภาคประชาชนต่างๆ 

ในระยะแรกของการดาํเนินโครงการฯ ทีมวิจยัยงัไม่เห็นภาพการเช่ือมโยงของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนกบั
สหกรณ์ภาคประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ดงัรายละเอียดในแผนภาพท่ี 1.3 

ทั้งน้ีทีมวิจยัไดต้ั้งขอ้สังเกตว่า การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ
สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รภาคประชาชนอาจไม่แพร่หลายและกวา้งขวางเท่าท่ีควร สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รภาค
ประชาชนมกัไดรั้บขอ้มูลจาํกดัเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัตนเองเท่านั้น โดยเป็นไปในรูปของ
การจดัประชุมภายใตก้ารทาํงานของหน่วยงาน/องคก์รท่ีตนสังกดัหรือใหก้ารสนบัสนุน การทาํงานของ
สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รภาคประชาชนเป็นไปในลกัษณะต่างคนต่างทาํ โดยอาจมีบุคลากรของภาครัฐ/
องค์กรพฒันาชุมชนทาํหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา เช่น สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ทาํงานควบคู่ไปกบักลุ่ม
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน สาํนกังานส่งเสริมการเกษตรดูแลช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร สาํนกังานพฒันาชุมชน
รับผิดชอบกลุ่มท่ีหลากหลายข้ึน แต่ก็ยงัคงมีขอ้จาํกดัว่ามกัสนับสนุนเฉพาะกลุ่มท่ีหน่วยงานตนเอง
จดัตั้งเป็นหลกั เป็นตน้  

ดงันั้น แมแ้ต่ในส่วนของกลุ่ม/องค์กรท่ีภาครัฐดูแล การเช่ือมประสานเครือข่ายจึงยงัคงไม่
เกิดข้ึนอย่างแทจ้ริง อาจเป็นเพราะวฒันธรรมการทาํงานของภาครัฐ หรืออาจเป็นเพราะกลุ่ม/องคก์ร
ต่างๆ มีจํานวนมากเกินกว่าท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐจะรับผิดชอบดูแลได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
ตวัอย่างเช่น ทีมวิจยัพบว่า ไม่มีความเช่ือมโยงเร่ืองกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรกบัสํานักงานสหกรณ์
จงัหวดั แต่มีระเบียบใหก้ลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มมาประชุมท่ีสหกรณ์จงัหวดัเพื่อรายงานความคืบหนา้ของ
กิจกรรมกลุ่ม และรายงานการเงินประจาํปีของกลุ่มให้สหกรณ์รับทราบ เป็นตน้ นอกจากนั้นเม่ือ
พิจารณาจากแผนงานของสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั อาจกล่าวไดว้่ายงัเห็นความชดัเจนเชิงนโยบายของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีจะสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือทางธุรกิจกบักลุ่มเกษตรกรแต่ประการใด  

สาํหรับสหกรณ์ภาคประชาชน ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ว่า มีการรวมตวักนัและเช่ือมโยงกนัในส่วน
ของกระบวนการในการเรียนรู้ ในเร่ืองของการจดัเวที การจดัอบรม การสนบัสนุนในเร่ืองของวิทยากร
กระบวนการให้เกิดการขบัเคล่ือนของแต่ละเครือข่าย ซ่ึงทั้งเครือข่ายสัจจะสะสมทรัพยแ์ละเครือข่าย
ศูนยก์ารเรียนรู้แผนแม่บทชุมชนต่างมีเอกลกัษณ์ของตนเองท่ีแตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ เครือข่าย
สจัจะสะสมทรัพยจ์ะใชเ้วทีเพื่อการขยายแนวความคิดในเร่ืองของการออม การมีสัจจะ ใชเ้ร่ืองการออม
ทรัพยเ์ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน ส่วนเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้แผนแม่บทชุมชน ใชก้ารเรียนรู้แผน
แม่บทชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและการเพ่ิมรายได้ หรือการลด
ตน้ทุนในการผลิต อยา่งไรก็ตาม แนวทางของทั้งสองเครือข่ายน้ีมีจุดยนืร่วมกนัท่ีชดัเจนคือ การนาํไปสู่
เร่ืองของการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกนัของผูค้นในชุมชน 
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แผนผงั 
 
 

ภาพที ่1.3 แผนผงักลุ่มองค์กรจงัหวดัราชบุรี 

ร้านคา้สาธิต 

กลุ่มสมาชิก ธกส. 

กลุ่มกองทุน 
เงินลา้น 

กลุ่มออมทรัพย ์

กลุ่มอาชีพ 
 (กศน.) 

กลุ่มแม่บา้น 
เกษตรกร 

กลุ่มสตรีอาสา 

เครือข่าย 
กลุ่ม อสม. 

OTOP 

กลุ่ม
เกษตรกร 

กลุ่มสตรี
สหกรณ์ 

เครดติ 
ยูเนี่ยน 

สหกรณ์
ร้านค้า 

สหกรณ์
ประมง 

ชุมนุม
สหกรณ์ 

สหกรณ์
ออมทรัพย์ 

สหกรณ์
บริการ 

สหกรณ์
การเกษตร 

กลุ่ม
สหกรณ์ 

สหกรณ์
โคนม 

กลุ่มเยาวชน
เกษตรกร 

สมาคมชาวไร่ออ้ย กลุ่มชาวไร่ 
ประชาคม 

จงัหวดัราชบุรี 

สวสัดิการ
ชุมชน 

เครือข่าย 
สจัจะออมทรัพย ์

ศูนยก์ารเรียนรู้ 
แผนแม่บทชุมชน 

จ.ราชบุรี 

ป่าชุมชน 

โบสถ ์

วดั 

ปศุสตัว ์จ.ราชบุรี 

กศน. จ.ราชบุรี สนง. เกษตร จ.ราชบุรี สนง.พช. จ.ราชบุรี สหกรณ์จงัหวดัราชบุรี พอช.ภาคตะวนัตก 

มูลนิธิศุภนิมิตร 

สกว.วจิยัทอ้งถิ่น 

ม.ราชภฏัจอมบึง 
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1.3 สรุปบทบาท ภารกจิของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัราชบุรี 
1.3.1 สหกรณ์ทีจ่ดทะเบียน 

 จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี พบว่ามีสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนจาํนวน
ทั้งส้ิน 81 สหกรณ์ โดยสามารถจัดประเภทได้ดังต่อไปน้ี สหกรณ์การเกษตรซ่ึงมีจาํนวนมากท่ีสุด 
จาํนวน 48 สหกรณ์ รองลงมาไดแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพย ์จาํนวน 24 สหกรณ์ สหกรณ์ร้านคา้ จาํนวน 4 
สหกรณ์ สหกรณ์บริการ จาํนวน 3 สหกรณ์ และสหกรณ์ประมง จาํนวน 2 สหกรณ์ ทั้งน้ีไม่พบสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์นิคมในพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี  

ในส่วนของกลุ่มต่างๆ ท่ีสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัราชบุรีดูแลนั้น มีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมดจาํนวน 
119 กลุ่ม ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกร จาํนวน 75 กลุ่ม กลุ่มสตรีสหกรณ์ 
จาํนวน 41 กลุ่ม และกลุ่มเยาวชนสหกรณ์ จาํนวน 3 กลุ่ม 

1.3.1.1 สถานภาพ และบทบาทของสหกรณ์ทีมี่ต่อสมาชิก/ชุมชน  
จากการศึกษาเอกสารรายงาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ 

ตลอดจนการจดัเวทีสร้างความเขา้ใจต่อแกนนาํและสมาชิกของสหกรณ์ อาจกล่าวไดว้่าสหกรณ์ท่ีจด
ทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีมีบทบาทหนา้ท่ีต่อสมาชิกของสหกรณ์ตามภารกิจท่ีไดก้าํหนดไว ้โดย
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีส่วนใหญ่ซ่ึงไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ออม
ทรัพยน์ั้น มีพฒันาการมาจากการรวมตวักนัของผูค้นเพ่ือช่วยเหลือกนัและกนัในเบ้ืองตน้ จากนั้นจึง
ไดรั้บการจดัตั้งจดทะเบียนเป็น “สหกรณ์” ภายใตก้ารส่งเสริมสนบัสนุนของสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์
จงัหวดัราชบุรี 

ตวัอยา่งของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีท่ีมีบทบาทต่อสมาชิก/ชุมชน
อย่างเห็นไดช้ดัมีอยู่หลายสหกรณ์ดว้ยกนั เช่น สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั ซ่ึงก่อตั้งข้ึนตาม
กระแสพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ดว้ยทรงอยากเห็นเกษตรกรในประเทศไทย
ดาํเนินกิจกรรมร่วมมือกนัในรูปแบบของสหกรณ์ โดยมีการรวมกลุ่มกนัทาํงานท่ีเป็นระบบ มีการพฒันา
ประสิทธิภาพในลกัษณะท่ีเป็นองคก์รเชิงธุรกิจ มุ่งหวงัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนัก็
มุ่งเนน้การพฒันาทุนทางสงัคมไปดว้ย สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั มีจุดเด่น คือ เป็นสหกรณ์ท่ี
ดาํเนินงานในรูปแบบครบวงจรตั้งแต่การพฒันาระบบการผลิต การแปรรูป การบรรจุภณัฑ ์การตลาด 
และการออมทรัพยข์องสมาชิก อีกทั้งไดมี้การดาํเนินงานในลกัษณะของมูลนิธิ (Foundation) ทาํใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและมีความคล่องตวัในการปฏิบติังาน จึงนบัไดว้่าเป็นสหกรณ์ท่ีมี
ศกัยภาพในการช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์อ่ืนๆ  

สําหรับสหกรณ์การเกษตรระดับอาํเภอ พบว่าสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีการ
ดาํเนินงานเพื่อธุรกรรมทางการเงินเป็นหลกั กล่าวคือ การรับฝากเงินและการกูย้ืมเงิน การให้บริการ
สินเช่ือแก่สมาชิก โดยเม่ือถึงส้ินปีสมาชิกจะไดรั้บเงินปันผล ทั้งน้ีสินเช่ือดงักล่าว สมาชิกไดน้าํไป
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ลงทุนในภาคการเกษตร ซ่ึงมกัเป็นการไปซ้ือปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการป้องกนักาํจดัโรคแมลงศตัรูพืช 
ดงันั้นสหกรณ์การเกษตรหลายแห่งจึงไดพ้ฒันาสู่การเป็นร้านคา้ของสมาชิก มีการใหบ้ริการแก่สมาชิก
ดว้ยการจดัซ้ือและจาํหน่ายปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร มีการปันผลคืนแก่สมาชิกโดยพิจารณา
จากเงินลงหุน้ร้านคา้และยอดการซ้ือปัจจยัการผลิตของสมาชิก อีกทั้งสหกรณ์บางแห่งมีการปรับเปล่ียน
กิจกรรมเป็นรูปแบบของ “คนกลาง” กล่าวคือ เป็นแหล่งรับซ้ือสินคา้จากสมาชิกเพื่อนาํไปจาํหน่าย
ใหแ้ก่ผูซ้ื้อและร้านคา้อ่ืนๆ ต่อไป 

ทีมวิจยัพบว่ามีสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ประสบปัญหาการติดคา้งหน้ีของสมาชิก 
ทาํให้เกิดปัญหาดา้นเงินทุนหมุนเวียน ในขณะท่ีสหกรณ์บางแห่งประสบภาวะการขาดทุนจากการ
ดาํเนินกิจกรรมท่ีเป็นอยู ่ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีทีมวิจยักงัวลว่า หากไม่มีการดาํเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวแลว้ ในระยะยาวอาจเกิดปรากฏการณ์ NPL หรือภาวะลม้ละลายของสหกรณ์หลายแห่ง
ในพื้นท่ีได ้ 

ทีมวิจยัมีความเห็นว่าบริบทชุมชนมีผลอย่างมากต่อการดาํเนินงานของสหกรณ์ ใน
หลายพื้นท่ีพบว่าแกนนาํสหกรณ์ไดร้วมกลุ่มและจดัตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเก้ือกูลสมาชิกดว้ยกนัเอง 
โดยไดรั้บแนวคิดและขอ้มูลข่าวสารจากการเขา้ร่วมประชุมและการศึกษาดูงานในท่ีต่างๆ จึงไดน้าํ
แนวทางดงักล่าวมาดาํเนินการในชุมชนของตนเอง แต่จากการขาดประสบการณ์ในการบริหารจดัการ 
ทาํใหก้ารดาํเนินงานผดิพลาด เกิดปัญหา ไม่สามารถประคบัประคองกิจกรรมใหด้าํเนินต่อไปได ้อีกทั้ง
กระแสการเมืองทอ้งถ่ิน ภาวะผูน้าํในชุมชน เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะเสริมหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์ในแต่ละพื้นท่ี  

สาํหรับสหกรณ์ออมทรัพยใ์นพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี มีบทบาทต่อสมาชิกในเร่ืองของการ
ทาํธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น การเปิดรับฝากออมทรัพยเ์ป็นการลงทุนโดยการเปิดบญัชี มีการให้
ดอกเบ้ียแก่สมาชิกเป็นการตอบแทน และมีการปันหุ้นให้แก่สมาชิก รูปแบบการบริหารจดัการคลา้ยๆ 
กบัธนาคารทัว่ไป นอกจากนั้นยงัให้บริการสินเช่ือเพื่อการกูย้ืมตามวงเงินเดือนของสมาชิกท่ีทาํการขอ
สินเช่ือ โดยแบ่งเป็น การกูส้ามญั การกูพ้ิเศษ และการกูฉุ้กเฉิน อีกทั้งยงัมีการจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิก 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์  

ในส่วนของสหกรณ์ร้านคา้ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีพบว่า สถานภาพและบทบาทของ
สหกรณ์ท่ีมีต่อสมาชิกนั้น เป็นไปในลกัษณะของดาํเนินธุรกิจสหกรณ์ในรูปแบบของการขายสินคา้
อุปโภค/บริโภคให้แก่สมาชิก โดยสมาชิกมีการถือหุ้น และเม่ือถึงส้ินปีสมาชิกจะไดรั้บเงินปันผลตาม
อตัราเงินหุ้นและตามยอดเงินท่ีสมาชิกซ้ือสินคา้จากสหกรณ์ร้านคา้ อาจกล่าวไดว้่าการบริหารจดัการ
ของสหกรณ์ร้านคา้เป็นไปในรูปแบบเหมือนกบัร้านคา้ทัว่ๆ ไป คือ มีสินคา้มาวางจาํหน่ายให้สมาชิก
เลือกซ้ือ สินคา้ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นสินคา้อุปโภค/บริโภคท่ีผลิตจากโรงงาน ซ่ึงมีวางจาํหน่ายทัว่ๆ ไปใน
ร้านคา้อ่ืนๆ ทั้งน้ีสินคา้บางรายการท่ีจาํหน่ายในสหกรณ์ร้านคา้อาจมีราคาตํ่ากว่าทอ้งตลาดเล็กน้อย 
เน่ืองจากสหกรณ์ฯดาํเนินการสั่งซ้ือโดยตรงจากแหล่งผลิต สหกรณ์ร้านคา้บางแห่งมีการจาํหน่ายสินคา้
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ให้แก่สมาชิกในลกัษณะของเงินเช่ือ และมีการวางจาํหน่ายสินคา้ท่ีผลิตโดยสมาชิกของสหกรณ์เอง 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสวสัดิการท่ีสมาชิกจะไดรั้บนั้น พบว่าสหกรณ์ร้านคา้ไม่มีการจดัสวสัดิการ
ใหแ้ก่สมาชิกแต่อยา่งใด 

จากการสอบถามและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวทีการประชุม ทีมวิจัยมีความเห็นว่า 
สหกรณ์ร้านคา้กาํลงัประสบปัญหาซ่ึงอาจรุนแรงถึงขั้นกลายเป็นวิกฤติหากไม่รีบดาํเนินการแก้ไข 
เพราะท่ามกลางกระแสโลกาภิวฒัน์ในปัจจุบนัน้ี สหกรณ์ร้านคา้ตอ้งมีการปรับตวัในเชิงธุรกิจมากกว่า
สหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะการแข่งขนักบัห้างสรรพสินคา้ท่ีดาํเนินการโดยทุนขา้มชาติ ผลเชิง
ประจกัษท่ี์เห็นไดช้ดัเจนของการต่อสู้ระหว่างเศรษฐกิจชุมชนกบัทุนนิยมท่ีมีพลงัและสายป่านยาวคือ 
ปรากฏการณ์ท่ีร้านโชห่วยในหลายพื้นท่ีตอ้งปิดตวัลงอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลาท่ีผา่นมา  

ทีมวิจยัมีขอ้สังเกตว่า สถานภาพและบทบาทของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนส่วนใหญ่ใน
พื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีเป็นเพียงองคก์รธุรกรรมทางการเงิน เป็นแหล่งให้บริการสินเช่ือหรือแหล่งกูย้มืเงิน 
และเป็นแหล่งจาํหน่ายสินคา้ สมาชิกส่วนใหญ่มุ่งเน้นการไดรั้บผลประโยชน์จากสหกรณ์เป็นหลกั 
คาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีตนเองจะไดรั้บ และสิทธิต่างๆ ท่ีพึงมีพึงได ้ใชสิ้ทธิในการกูย้ืมให้ไดม้ากท่ีสุด 
โดยมิไดค้าํนึงถึงจิตสาํนึกหรืออุดมการณ์ของคนสหกรณ์แต่อยา่งใด 

การประชุมสมาชิกท่ีเน้นการให้เงินเบ้ียประชุมหรือการให้รางวลัในรูปแบบต่างๆ 
ไม่ไดเ้ป็นการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง กลไกสาํคญัคือตวัคณะกรรมการสหกรณ์
เอง ซ่ึงหากคณะกรรมการสหกรณ์ส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจจิตวิญญาณและคุณค่าท่ีแทจ้ริงของระบบ
สหกรณ์ กจ็ะไม่สามารถคิดและดาํเนินกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของสมาชิกได ้

สาํหรับสถานภาพและบทบาทของกลุ่มต่างๆ ท่ีอยูใ่นความดูแลของสหกรณ์การเกษตร
จงัหวดัราชบุรีนั้น พบว่ากลุ่มส่วนใหญ่ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ซ่ึงการก่อเกิดของกลุ่มเร่ิมมาจากการ
ส่งเสริมให้มีการรวมตวักนัของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพื่อการผลิตทางการเกษตร โดยเจา้หน้าท่ีของกรม
ส่งเสริมการเกษตร รูปแบบการดาํเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัสหกรณ์
การเกษตร กล่าวคือ การให้บริการด้านสินเช่ือแก่สมาชิกเป็นหลกั การจดัซ้ือและจาํหน่ายปุ๋ยเคมี/
สารเคมีทางการเกษตรโดยจะทาํการซ้ือตรงกบับริษทั มีการปันผลคืนแก่สมาชิกโดยพิจารณาจากเงินลง
หุน้กลุ่มและยอดการซ้ือปัจจยัการผลิตของสมาชิก ทั้งน้ีกลุ่มดงักล่าวไม่มีการจดัระบบสวสัดิการให้แก่
สมาชิกแต่อยา่งใด 

ทีมวิจยัมีความเห็นว่า ประเด็นท่ีควรมีการปรึกษาหารือร่วมกนัระหว่างผูท่ี้รับผิดชอบ
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน คือ กิจกรรมและการดาํเนินงานของกลุ่มเกษตรกร (ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการจด
ทะเบียนคนจนมากท่ีสุด) ขอ้มูลจากการศึกษาพบว่ามีกลุ่มเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไวท้ั้งหมดจาํนวน 95 
กลุ่ม โดยมีกลุ่มท่ีหยุดดาํเนินการเป็นจาํนวนถึง 20 กลุ่ม จากการลงทาํงานในพื้นท่ีพบว่า มีกลุ่ม
เกษตรกรหลายกลุ่มท่ีไม่ไดด้าํเนินกิจกรรมใดๆ อีกทั้งไม่มีการประชุมกนัตามระเบียบขอ้บงัคบั กลุ่ม
เกษตรกรบางกลุ่มไม่ไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวข้องกลุ่ม แต่ยงัคงรักษาสถานภาพเป็นกลุ่ม
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เกษตรกรอยู่ ตวัอย่างเช่น กลุ่มเกษตรกรทาํนาบ้านดอนคาท่ีจดทะเบียนมาตั้ งแต่พ.ศ. 2517 แต่ ณ 
ปัจจุบนัสมาชิกของกลุ่มน้ีไม่มีใครท่ีทาํนาแมแ้ต่คนเดียว โดยสมาชิกไดเ้ปล่ียนอาชีพไปเป็นการเล้ียงกุง้
และการเล้ียงปลา หากแต่ยงัคงใชช่ื้อกลุ่มเดิมอยู่ ซ่ึงเป็นขอ้ยืนยนัไดว้่า กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีการ
ดาํเนินกิจกรรมท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวแ้ต่อยา่งใด  

1.3.1.2 การเช่ือมโยงกนัของสหกรณ์ทีจ่ดทะเบียน 
จากการศึกษาของทีมวิจยั พบว่าสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีจังหวดัราชบุรีมีจุด

เช่ือมโยงกนัภายใตก้ารดาํเนินงานของ “ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี จาํกัด” โดยมีสมาชิกจาก
หลากหลายสหกรณ์รวมจาํนวนทั้งส้ิน 56 สหกรณ์ ไดแ้ก่ สหกรณ์การเกษตรซ่ึงมีจาํนวนมากท่ีสุดถึง 43 
แห่ง สหกรณ์ออมทรัพยจ์าํนวน 7 แห่ง สหกรณ์ร้านคา้จาํนวน 3 แห่ง สหกรณ์ประมงจาํนวน 2 แห่ง 
และสหกรณ์บริการจาํนวน 1 แห่ง นอกจากน้ีภายใตเ้ครือข่ายของสหกรณ์การเกษตร ยงัมีกลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มสตรีสหกรณ์ และกลุ่มเยาวชนสหกรณ์อีกเป็นจาํนวนมาก  

ในส่วนของความร่วมมือและการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัของสหกรณ์ต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใต้
ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัราชบุรีนั้น พบว่าความสัมพนัธ์ในเชิงธุรกิจร่วมกนัใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ การทาํ
ธุรกรรมทางการเงิน การทาํธุรกิจดา้นสารเคมีทางการเกษตร และการทาํธุรกิจขา้วสาร ทั้งน้ีการระดม
ทุนของชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัราชบุรีเพื่อการทาํธุรกิจดงักล่าว เกิดจากการให้สมาชิกของสหกรณ์ใน
เครือข่ายจาํนวน 56 สหกรณ์ ร่วมลงทุนดว้ยการถือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์  

1.3.2 สถานการณ์และความเช่ือมโยงของสหกรณ์ภาคประชาชน 
สําหรับสหกรณ์ภาคประชาชนในพื้นท่ีจังหวดัราชบุรี สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 

ดว้ยกนั กล่าวคือ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มองคก์รเครือข่ายสัจจะสะสมทรัพยฯ์ ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 30 กลุ่ม 
กระจายตวัอยูใ่น 9 อาํเภอ และกลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้แผนแม่บทชุมชน ซ่ึงขณะน้ี
มีศูนยก์ารเรียนรู้ตน้แบบ 5 ศูนยด์ว้ยกนั รับผดิชอบทาํงานในพ้ืนท่ี 43 ตาํบล กระจายตวัอยูใ่น 9 อาํเภอ
และ 1 ก่ิงอาํเภอทัว่พื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี 

โดยพบว่าเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นรูปแบบขององคก์รการเงินชุมชน
ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ไดก่้อกาํเนิดและมีพฒันาการนบัตั้งแต่พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา โดยมีตน้แบบการ
ดาํเนินงานจากเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยเ์พื่อพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิต จงัหวดัตราด โดยมี
ศูนยป์ระสานงานกลางของเครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยฯ์ ณ วดัพระศรีอารย ์อาํเภอโพธาราม จงัหวดั  
 สาํหรับกลุ่มเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้แผนแม่บทชุมชนไดเ้ร่ิมขบัเคล่ือนกนัอยา่งจริงจงั ในพ.ศ.
2547 โดยมีสาํนกังานของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ภาคซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีเป็น
กลไกกลางในการประสานงาน และสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการดาํเนินงาน 

การรวมตวักนัและเช่ือมโยงกนัของสหกรณ์ภาคประชาชนมุ่งเนน้การสร้างกระบวนการในการ
เรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการจดัเวที การจดัอบรมหนุนเสริมความรู้ และการสนบัสนุนในเร่ืองของวิทยากร
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กระบวนการเพ่ือใหเ้กิดการขบัเคล่ือนของแต่ละเครือข่าย ซ่ึงทั้งเครือข่ายสจัจะสะสมทรัพยแ์ละเครือข่าย
ศูนยก์ารเรียนรู้แผนแม่บทชุมชนต่างมีเอกลกัษณ์ของตนเองท่ีแตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ เครือข่าย
สจัจะสะสมทรัพยจ์ะใชเ้วทีเพื่อการขยายแนวความคิดในเร่ืองของการออม การมีสัจจะ ใชเ้ร่ืองการออม
ทรัพยเ์ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน ส่วนเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้แผนแม่บทชุมชน ใชก้ารเรียนรู้แผน
แม่บทชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและการเพ่ิมรายได้ หรือการลด
ตน้ทุนในการผลิต อยา่งไรก็ตาม แนวทางของทั้งสองเครือข่ายน้ีมีจุดยนืร่วมกนัท่ีชดัเจนคือ การนาํไปสู่
เร่ืองของการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกนัของผูค้นในชุมชน 

ทีมวิจยัมีขอ้สังเกตว่า ขบวนการพฒันาของสหกรณ์ภาคประชาชนทั้งสองกลุ่มน้ี มุ่งเน้นการ
สร้างและฟ้ืนฟูทุนทางสังคม ตลอดจนการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาคน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากวิธี
คิดและกิจกรรมท่ีกลุ่มดาํเนินการ ท่ีนาํไปสู่การช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัของผูค้นในชุมชน รวมถึง
การเอ้ืออาทรและพ่ึงพากนัระหวา่งชุมชน อนัเป็นขอ้แตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัเม่ือเปรียบเทียบกบัสหกรณ์จด
ทะเบียนท่ีมกัมุ่งเนน้การดาํเนินงานเชิงธุรกิจเป็นสาํคญั 

1.3.3 การเช่ือมโยงของสหกรณ์ทีจ่ดทะเบียนกบัสหกรณ์ภาคประชาชน 
จากการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล สอบถาม และสัมภาษณ์สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รภาคประชาชนต่างๆ 

ในระยะแรกของโครงการฯ ทีมวิจยัยงัไม่เห็นภาพการเช่ือมโยงของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนกบัสหกรณ์
ภาคประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี อย่างไรก็ตาม หลงัจากการขบัเคล่ือนโครงการฯ มาไดใ้นระยะ
หน่ึง    ภาพการเช่ือมโยงกนัระหว่างสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชนเร่ิมปรากฏข้ึน 
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นบทท่ี 3) 
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บทที ่2 
บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ทีจั่งหวดัราชบุรี 

 
 

2.1 แหล่งข้อมูล / วธีิการเกบ็ข้อมูล 
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคนจนท่ีเป็นสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนและกลุ่ม / องคก์รภาคประชาชน 

ทางทีมวิจยัไดด้าํเนินการตามข้ึนตอนดงัน้ี 
1. ทาํหนงัสือกบัฝ่ายปกครองทอ้งท่ีทุกอาํเภอ ขอขอ้มูลความยากจนในภาพรวมของอาํเภอ 
2. ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ เช่น ปลดัอาํเภอ เจา้หนา้ท่ีท่ีจดัจา้งมาเพือ่แกปั้ญหา

ความยากจน เป็นตน้ 
3. เม่ือไดข้อ้มูลมา กติ็ดต่อประสานกบักลุ่มองคก์รท่ีคาดวา่จะมีส่วนร่วมกบัโครงการพฒันา

ขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ประมาณ 21 กลุ่ม  
4. สร้างความเขา้ใจร่วมกบักลุ่มองคก์รถึงวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่ม / องคก์รต่างๆ 
 5. แบ่งบทบาทความรับผดิชอบภายในทีมวิจยั เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลและรายช่ือสมาชิกท่ีจด
ทะเบียนคนจนของ 1) กลุ่ม / องคก์รภาคประชาชน กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มแม่บา้น กลุ่มออมทรัพย ์และ 2) 
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์

6. ขอ้มูลท่ีเป็นของกลุ่มสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน ตอ้งทาํเร่ืองช้ีแจงกบัประธาน ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
วา่เราจะนาํขอ้มูลไปใชเ้พื่ออะไร และทาํการยืน่หนงัสือหรือติดต่อประสานงานเพ่ือศึกษาขอ้มูลร่วมกนั 
นอกจากน้ีจะพบวา่ขอ้มูลสหกรณ์จะครอบคลุมหลายตาํบล แต่ขอ้มูลความยากจนตอ้งการแต่ละตาํบล 
ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบ ถา้เป็นกลุ่มเลก็ๆ ในหมู่บา้นจะไม่มีปัญหา  

7. ทีมนกัวิจยัจะนาํขอ้มูลมาตรวจสอบและจดัหมวดหมู่ ตามการจดทะเบียนคนจน ตั้งแต่ สย.1-
สย.8 (จาํนวนคนจน จาํนวนคนท่ีจดทะเบียนคนจนภายใตก้ารเขา้ร่วมสหกรณ์) 

8. ยกกรณีศึกษาเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน 1 – 2 ตวัอย่าง เพื่อเป็นตน้แบบว่าสามารถแกไ้ข
ปัญหาความยากจนไดผ้า่นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้และขยายโอกาส  

 
2.2 วเิคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียนในพืน้ทีจั่งหวดัราชบุรี 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถานการณ์โดยรวมของการข้ึนทะเบียนแกไ้ขปัญหาสังคมและ
ความยากจนในพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี พบว่า จาํนวนประชาชนท่ีมาขอข้ึนทะเบียนคนจนในจงัหวดัราชบุรี
จากพื้นท่ี 9 อาํเภอ กบัอีก 1 ก่ิงอาํเภอ และ 15 เทศบาล มีดว้ยกนัเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 116,905 ราย หรือคิด
เป็นร้อยละ 12.13 ของจาํนวนประชากรทั้งหมดในจงัหวดัราชบุรี จากตารางแสดงขอ้มูลการจดทะเบียน
แกไ้ขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการตามแบบ สย.1 – สย.7 พบว่าการข้ึนทะเบียนลาํดบัท่ี
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มากท่ีสุด คือ สย.6 (ปัญหาเร่ืองหน้ีสิน) ซ่ึงมีผูม้าข้ึนทะเบียนมากท่ีสุดจาํนวนถึง 35,787 ราย (ร้อยละ 31 
ของจาํนวนผูม้าข้ึนทะเบียน) รองลงมาเป็นปัญหาสย.8 (ปัญหาอ่ืนๆ) มีทั้งหมด 30,154 ราย (ร้อยละ 26 
ของจาํนวนผูม้าข้ึนทะเบียน) ลาํดบัต่อมาคือปัญหาสย.1 (ปัญหาท่ีดินทาํกิน) ซ่ึงมีทั้งหมด 23,962 ราย 
(ร้อยละ 21 ของจาํนวนผูม้าข้ึนทะเบียน) และปัญหาสย.7 (ไม่มีท่ีอยูอ่าศยั) เป็นจาํนวน 23,313 ราย (ร้อย
ละ 20 ของจาํนวนผูม้าข้ึนทะเบียน) ทั้งน้ีไดแ้สดงขอ้มูลตวัเลขการข้ึนทะเบียนคนจนโดยละเอียดไวใ้น
ตารางท่ี 2.2  

จากการท่ีทีมวิจยัไดล้งพื้นท่ีครบทั้ง 9 อาํเภอ และอีก 1 ก่ิงอาํเภอ โดยไดข้อขอ้มูลจากสาํนกังาน
ปกครองท่ีรับผิดชอบการข้ึนทะเบียนแกไ้ขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ทีมวิจยัพบว่า มี
การข้ึนทะเบียนแกไ้ขปัญหาสงัคมและความยากจนเชิงบูรณาการเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ีปัญหาของคนจน
ในแต่ละอาํเภอท่ีมีมากท่ีสุด คือ ปัญหาสย.8 (ปัญหาอ่ืนๆ) โดยขอ้มูลในแต่ละอาํเภอพบว่า ปัญหาสย.8 
(ปัญหาอ่ืนๆ) จะอยู่ในลาํดบัตน้ๆ คือลาํดบัท่ี 1- 3 ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจว่า หากมาข้ึน
ทะเบียนคนจนแลว้จะไดรั้บการแกไ้ขปัญหาใหโ้ดยทนัที อีกทั้งการมาข้ึนทะเบียนคนจนจะทาํใหไ้ดรั้บ
ความช่วยเหลือเป็นส่ิงของ เป็นเงินทุน หรือความช่วยเหลือจากรัฐในดา้นอ่ืนๆ ทาํให้มีประชาชนบาง
รายท่ีมาขอข้ึนทะเบียนไวม้ากกว่า 1 อยา่ง และมีประชาชนอีกส่วนหน่ึงมีปัญหาท่ีไม่ตรงกบัประเด็นท่ี
กาํหนดไวใ้น สย.1 – สย.7 ซ่ึงทางเจา้หนา้ท่ีจะจดทะเบียนเป็นปัญหาอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลทาํให้ตวัเลขผูม้าข้ึน
ทะเบียนในส่วนของปัญหา สย.8 (ปัญหาอ่ืนๆ) มีจาํนวนมาก 

ทีมวิจยัมีขอ้สังเกตว่า พื้นท่ีระดบัอาํเภอท่ีมีปัญหาประชาชนมาขอข้ึนทะเบียนคนจนมากท่ีสุด
กลบัเป็นอาํเภอท่ีอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ อาํเภอโพธารามมีจาํนวนมากท่ีสุด คือ 19,436 
ราย รองลงมาคือ อาํเภอบา้นโป่งมีจาํนวน 16,601 ราย ในขณะท่ีอาํเภอเมืองมีจาํนวน 15,680 ราย และ
อาํเภอจอมบึงมีจาํนวน 11,082 ราย โดยท่ีอาํเภอจอมบึงจะเป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหาเร่ืองท่ีดินมากท่ีสุด (สย.1) 
เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดินและในเขตป่าอนุรักษ์ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ภาพรวมของการข้ึน
ทะเบียนคนจนไปตกอยูท่ี่เขตทางดา้นอุตสาหกรรม นอกจากนั้นแลว้ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนคนจนจะมีอยูใ่นเขต
เทศบาลต่างๆ โดยเทศบาลท่ีมีผูข้ึ้นทะเบียนคนจนมากท่ีสุด คือ เทศบาลท่ีอยู่ในละแวกอาํเภอเมือง 
ได้แก่ เทศบาลเมืองราชบุรีมากท่ีสุด รองลงมาคือเทศบาลตาํบลเขางู และเทศบาลบา้นโป่ง ซ่ึงเป็น
เทศบาลในพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมเช่นกนั 

จากการตรวจสอบรายช่ือผูจ้ดทะเบียนคนจนในจงัหวดัราชบุรี พบวา่ มีผูจ้ดทะเบียนคนจนท่ีมา
จากสมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายของโครงการฯ จาํนวน 613 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.52 ของ
จาํนวนประชากรท่ีมาขอจดทะเบียนคนจนทั้งหมดของจงัหวดัราชบุรี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.064 ของ
จาํนวนประชากรทั้งหมดของจงัหวดัราชบุรี โดยเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน จาํนวน 455 ราย 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคประชาชน จาํนวน 258 ราย หรือรวม 20 กลุ่ม จากสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีการ
จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชนในจงัหวดัราชบุรี จาํนวนทั้งส้ิน 119 กลุ่ม 94,556 ราย ดงั
รายละเอียดในตารางต่อไปน้ี สาํหรับขอ้มูลจาํนวนผูจ้ดทะเบียนคนจนจากสหกรณ์ทั้งหมดไม่สามารถ
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ตรวจสอบได ้จึงไม่สามารถเปรียบเทียบจาํนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด (จดทะเบียนและภาคประชาชน) 
วา่ขอข้ึนทะเบียนคนจนจาํนวนก่ีคน และเป็นสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละเท่าไร ทั้งน้ีได้
แสดงขอ้มูลตวัเลขการข้ึนทะเบียนคนจนโดยละเอียดไวใ้นตารางท่ี 2.1 และตารางท่ี 2.3 

 
ตารางที่ 2.1 จํานวนคนจนทีข่ึน้ทะเบียนและเป็นสมาชิกสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ในจังหวดัราชบุรี 

 
รายการ จํานวน (ราย) ค่าร้อยละ 

ประชากรในจงัหวดั 963,865 100.00 
ผูจ้ดทะเบียนคนจนในจงัหวดั 116,905 12.13 
สมาชิกสหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายของโครงการฯ 
     -สหกรณ์จดทะเบียน 
     -สหกรณ์ภาคประชาชน 

613 
455 
258 

0.52 
0.39 
0.22 

 
 ในส่วนของการแกไ้ขปัญหาท่ีผ่านมา ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง คือ สํานักงานปกครอง
อาํเภอและเทศบาล พบวา่ ทางเจา้หนา้ท่ีปกครองใชว้ิธีแกไ้ขปัญหาโดยการส่งผา่นปัญหาต่อไปยงัตน้ตอ
ของปัญหานั้นๆ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการแกไ้ขปัญหาเร่ืองหน้ีสิน เจา้หนา้ท่ีจะจดัให้เจา้หน้ีและลูกหน้ีได้
พบกนัพดูคุยเพื่อตกลงกนัหรือประนีประนอมกนั จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะจดัการหน้ีสินดงักล่าวใหเ้ขา้อยูใ่น
ระบบ โดยการจดัการใหลู้กหน้ีไดไ้ปกูย้มืเงินจากธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย 
เป็นตน้ หรือในประเด็นปัญหาการว่างงานในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ซ่ึงพบว่ามีนักเรียนและนักศึกษาท่ี
ตอ้งการหางานทาํ ปัญหาดงักล่าวไดรั้บการแกไ้ขแลว้ในระดบัหน่ึง โดยทางเจา้หนา้ท่ีจะส่งรายช่ือของ
นักเรียนและนักศึกษาท่ีได้ข้ึนทะเบียนไวไ้ปยงักลุ่มผูป้ระกอบการ ซ่ึงส่วนใหญ่มกัอยู่ในพื้นท่ีเขต
อุตสาหกรรม  

สาํหรับปัญหาของคนท่ีไม่มีท่ีอยูอ่าศยั ทางสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ไดร่้วมกบัทาง
เทศบาลในเร่ืองของโครงการบา้นมัน่คง ซ่ึงในขณะน้ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั ในส่วน
ของปัญหาคนเร่ร่อนและผูป้ระกอบการผดิกฎหมาย ยงัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตาม 
การจะระบุว่าควรใชเ้คร่ืองมือใดในการแกปั้ญหาหน้ีสินเชิงระบบ ทีมวิจยัตอ้งระดมความคิด (Brain 
Storming) เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ทั้งน้ีตอ้งอาศยัการประสานงานกบัหน่วยงานหรือภาคี
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี 
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ตารางที่ 2.2  แสดงจํานวนผู้จดทะเบียนจําแนกตามปัญหา (แบบ สย. 1-7)  

จังหวดัราชบุรี 
ลาํดบั
ที่  อาํเภอ / เขต / เทศบาล ประชากร สย.1 สย.2 สย.3 สย.4 สย.5 สย.6 สย.7 ปัญหาอื่นๆ รวม ร้อยละ 

1 อาํเภอเมืองราชบุรี 95,085 1,480 9 81 939 87 4,759 3,509 4,816 15,680 16.49 

2 อาํเภอจอมบึง 59,865 5,013 3 1 211 31 3,497 1,589 737 11,082 18.51 

3 อาํเภอสวนผึ้ง 32,467 1,709 0 0 243 23 1,877 893 2,783 7,528 23.19 

4 อาํเภอดาํเนินสะดวก 100,511 2,193 0 0 656 30 2,441 1,592 367 7,279 7.24 

5 อาํเภอบา้นโป่ง 166,059 1,594 1 2 44 51 5,465 3,950 5,494 16,601 10.00 

6 อาํเภอบางแพ 44,953 901 0 0 200 22 2,829 1,808 2,184 7,944 17.67 

7 อาํเภอโพธาราม 134,788 3,368 0 10 332 71 6,239 2,602 6,814 19,436 14.42 

8 อาํเภอปากท่อ 64,128 3,339 1 4 330 18 2,459 1,848 1,706 9,705 15.13 

9 อาํเภอวดัเพลง 12,307 290 0 0 10 5 606 340 25 1,276 10.37 

10 กิ่งอาํเภอบา้นคา 21,344 2,871 14 1 0 21 2,335 717 825 6,784 31.78 

11 เทศบาลตาํบลหนองโพ 3,776 34 0 0 11 2 94 47 74 262 6.94 

12 เทศบาลตาํบลบา้นเลือก 9,301 160 0 0 27 3 356 137 470 1,153 12.40 

13 เทศบาลตาํบลเจ็ดเสมียน 3,815 105 0 0 13 0 200 102 182 602 15.78 

14 เทศบาลตาํบลเขาขวาง 4,885 140 0 0 1 2 207 95 136 581 11.89 
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15 เทศบาลตาํบลโพหกั 10,260 3 0 0 0 0 9 6 6 24 0.23 

16 เทศบาลตาํบลบางแพ 17,462 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.01 

17 เทศบาลตาํบลดาํเนินสะดวก 8,627 76 0 0 4 0 86 158 27 351 4.07 

18 เทศบาลตาํบลสวนผึ้ง 3,248 220 0 0 58 2 229 177 432 1,118 34.42 

19 เทศบาลตาํบลบา้นชฏัป่าหวาย 3,970 106 0 0 24 3 221 183 390 927 23.35 

20 เทศบาลตาํบลชินสีห์ 10,720 103 0 0 2 9 312 214 351 991 9.24 

21 เทศบาลตาํบลหลกัเมือง 19,023 36 0 0 1 11 320 437 511 1,316 6.92 

22 เทศบาลตาํบลเขางู 8,861 33 0 0 3 3 227 560 569 1,395 15.74 

23 เทศบาลเมืองโพธาราม 11,504 129 0 0 24 2 239 408 349 1,151 10.00 

24 เทศบาลเมืองบา้นโป่ง 21,616 23 1 0 0 7 210 908 165 1,314 6.08 

25 เทศบาลเมืองราชบุรี 95,290 36 1 1 10 11 569 1,033 740 2,401 2.52 

รวม 963,865 23,962 30 100 3,143 414 35,787 23,313 30,154 116,903 12.13 
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ตารางที่ 2.3 แสดงการตรวจสอบจํานวนสมาชิกกลุ่มทีล่งทะเบียนคนจน จังหวดัราชบุรี 

ชื่อกลุ่ม ตาํบล / อาํเภอ สมาชิก 
(คน) 

สย.1 สย.2 สย.3 สย.4 สย.5 สย.6 สย.7 สย.8 หมายเหตุ ผลรวม 
 

ร้อยละ 
 

สหกรณ์ อพป.หนองไร่ 
จาํกดั 

ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ 238 1 - - - - 6 - 4 - 11 
 

4.62 
 

กลุ่มสัจจะออมทรัพยบ์า้นเขา
พระเอก 

ม .8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ 284 3 - - - - 5 5 8 - 
21 7.39 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ม.3 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ 671 2 - - 1 - 6 1 - - 10 1.49 
กลุ่มเกษตรทาํนา ต. ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ 136 3 - - - - 6 - - - 9 6.62 
กลุ่มแม่บา้นเขากลอย ม.13 ต. ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ 29 1 - - - - 2 - - - 3 10.34 
กลุ่มสัจจะเขากลอย ม.13 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ 119 2 - - 1 - 3 - - - 6 5.04 
กลุ่มเกษตรยวุเกษตร ต. ท่านดั  35 21 - - - - 6 13 1 - 41 117.14 
กลุ่มเกษตรกร ต. ท่านดั อ.ดาํเนินสะดวก 57 32 - - - - 20 22 - - 74 129.82 
กลุ่มเกษตรกรทาํสวนดาํเนิน ต.ดาํเนินสะดวก 45 - - - - - - - - - 0 0 
สหกรณ์การเกษตรบา้นรางสี
หมอกราชบุรีจาํกดั 

ต.ท่านดั  
อ.ดาํเนินสะดวก 

194                   0 
 

0 
 

กลุ่มแม่บา้นดอนพรหม ม.2 ต.ดอนคา อ.บางแพ 30 - - - - - 2 - - - 2 6.67 
กลุ่มเกษตรทาํนา ต.บา้นสิงห์ 74 9 - - - - 58 3 7 - 77 104.05 
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์  
บา้นหนองออ้  

ต.บา้นสิงห์ 949 11 - - - - 71 16 133 - 
231 24.34 

กลุ่มผกัปลอดสารพิษ ต.ดอนแร่ อ.เมือง 42 - - - - - 4 - 2 - 6 14.29 
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กลุ่มเกษตรกรทาํนา ต.เขาแร้ง อ.เมือง 117 3 - - - - 16 1 -   20 17.09 
สหกรณ์ออมทรัพย์
สงเคราะห์มิตรวดัเพลง 

ต.วดัเพลง อ.วดัเพลง 807 4 - - - 1 2 - -   7 
 

0.87 
 

กลุ่มอนุรักษเ์ขาปากกวา้ง  ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม 35 2 - - - - 8 - -   10 28.57 
ชุมชนโรงธูป เทศบาล อ.บา้นโป่ง 180 31 - - - - 17 22 1   71 39.44 
กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง 307 5 - - - - 5 - -   10 3.26 
กลุ่มสวสัดิการแปรรูป ต.ปากช่อง อ.จอมบึง 124 3 - - - - 1 - -   4 3.23 
รวม 20 กลุ่ม 11 ตาํบล 8 อาํเภอ 4,473 133     2 1 238 83 256   613 13.70 
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ภาพที ่2.1  ตัวอย่างแบบรายงาน (แบบ จ. 1) 
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2.3 บทสรุปข้อมูลคนจนในพืน้ทีจั่งหวดัราชบุรี 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดจ้ากกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี 
พบวา่ สาเหตุแห่งความยากจนเกิดจากปัจจยัภายในและภายนอกตนเอง ดงัน้ี 

ปัจจัยภายใน 
1. ความเห็นแก่ตวั ทาํใหข้าดการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั เป็นอุปสรรคของการทาํงาน

กระบวนการสหกรณ์ ความเห็นแก่ตวั ความไม่ไวว้างใจ ทาํใหเ้กิดความแตกแยก นาํไปสู่การทาํลาย
ทุนเดิมของสงัคม ทุนความร่วมมือ ภูมิปัญญา ระบบเครือญาติ ขาดศรัทธาซ่ึงกนัและกนั การพึ่งพา
ระหวา่งกลุ่ม พบแต่ความหวาดระแวง 

ปัจจัยภายนอก 
1. ภาระหน้ี รวมทั้งระบบของการใชสิ้นเช่ือ 
2. กลุ่มและสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตร ปัญหาของกลุ่มเกษตรกร คือ การลงทุนสูง 

จาํหน่ายในราคาถูก ทาํใหก้ลุ่มตอ้งซ้ือปัจจยัการผลิตทุกอยา่ง โดยท่ีกลุ่มไม่สามารถบริหารจดัการ
จาํหน่ายสินคา้ไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งอาศยัพอ่คา้คนกลาง เป็นสาเหตุใหเ้กิดหน้ีสินเพิ่มข้ึน  
 นอกจากน้ียงัพบวา่ สามารถแบ่งระดบัของความยากจนออกเป็น 3 ระดบั คือ  
 (1) จนเงิน จนปัจจยั ทั้งดา้นเทคโนโลย ี เคร่ืองมือ และเงินทุนในการดาํเนินงาน ซ่ึงความจนใน
ระดบัน้ีสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไป ทุกชุมชนจะมีหน้ีสินเฉล่ียเกือบทุกครอบครัว และท่ีสาํคญัท่ีสุดกคื็อ
ภาระหน้ีสินนาํไปสู่ของการจนปัญญาจนใจจนศกัด์ิศรี  
 (2) จนความรู้จนปัญญา ขาดการแลกเปล่ียน  
 (3) จนศกัด์ิศรี ทาํใหข้าดความเช่ือมัน่  
 ดงันั้นจึงตอ้งคน้หาเคร่ืองมือมาช้ีวดัเพื่อจะนาํไปสู่การสร้างหลกัเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็น
รูปธรรมบนเมืองสหกรณ์ราชบุรี สําหรับกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนของกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น จาํเป็นตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลรายรับ – รายจ่ายในครอบครัว เพื่อลดรายจ่ายท่ีไม่
จาํเป็น ลดตน้ทุนการผลิตโดยการผลิตปุ๋ยชีวภาพไวใ้ชเ้อง เพิ่มรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเสริม / จาก
ทุนเดิมท่ีมีอยู่ในชุมชน และขยายโอกาสการเรียนรู้ร่วมกบัเครือข่ายกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์เชิงคุณค่า 
เพื่อขยายและยกระดบัความรู้ในการจดัการตนเองและภายในกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ร่วมกนั สามารถ
ศึกษารายละเอียดเชิงรูปธรรมไดจ้ากรายงานบทท่ี 5  
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บทที ่3 
ขั้นตอน / กระบวนการสร้างเครือข่ายเชิงคุณค่าของทมีวจัิย 

 
 

โครงการการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี มีขั้นตอน/ กระบวนการสร้าง
เครือข่ายเชิงคุณค่าของทีมวจิยั จาํนวนทั้งส้ิน 77 เวที ประกอบดว้ย 

-เวทีสร้างความเขา้ใจกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ / เครือข่าย    11 คร้ัง 
-การเกบ็รวบรวมขอ้มูลกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ / เครือข่าย     34 คร้ัง 
-เวทีประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อกาํหนดกรอบ / ทิศทางการเช่ือมโยง  10 คร้ัง 
 เครือข่ายในพื้นท่ี 
-เวทีศึกษาดูงานกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ / เครือข่าย    4 คร้ัง 
-การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพทีมวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้   3 คร้ัง 
-เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ / เครือข่าย  4 คร้ัง 
-เวทีติดตามผลการดาํเนินงานของกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ / เครือข่าย  8 คร้ัง 
-เวทีสรุปบทเรียนจากการดาํเนินงาน    3 คร้ัง 
 
รายละเอียดการดาํเนินงานของโครงการฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 – 31 กรกฎาคม 

2549 สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3-2

ตารางที่ 3.1 เวทีสร้างความเข้าใจกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ / เครือข่าย ในพืน้ทีจ่ังหวดัราชบุรี 
 

ลาํดบั
ที ่

กจิกรรม  วนั/เวลา/สถานที ่ กระบวนการ/วธิีการ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่กดิขึน้ 

1 การประชุมประจาํเดือนของ
ประชาคมราชบุรี 
 

6 สิงหาคม 2548  
หอ้งประชุม 
วดัพระศรีอารย ์ 
อ.โพธาราม  
จ.ราชบุรี 

การนาํเสนอวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย และกระบวนการ
ดาํเนินงานของโครงการฯให้
กลุ่ม / องคก์ร / เครือข่ายใน
พื้นที่จงัหวดัราชบุรีรับทราบใน
เวทีประชุมประชาคมราชบุรี  

คณะกรรมการ แกนนาํ และ
สมาชิกเครือข่ายประชาคม
ราชบุรี 
 

สร้างความเขา้ใจการทาํงานของโครงการฯ ภายในพื้นที่จงัหวดั
ราชบุรี โดยทีมวจิยัไดช้ี้แจงวตัถุประสงคข์องโครงการฯ และ
ขอความอนุเคราะห์/ร่วมมือในกรณีที่โครงการฯจดักิจกรรม
ต่างๆ เช่น การประชุม การจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
สัมภาษณ์ และการสอบถาม เป็นตน้ ไดร้ับทราบขอ้มูลการ
ทาํงานเพื่อพฒันาชุมชนในพื้นที่จงัหวดัราชบุรี ภายใตก้ิจกรรม
ของประชาคมราชบุรี 

2 การประชุมเพื่อนาํเสนอขอ้มูล
ของโครงการฯ แก่สหกรณ์
จงัหวดัราชบุรี 
 
 

15 สิงหาคม 2548 
สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัราชบุรี  
อ.เมือง จ.ราชบุรี 

การประชุมกลุ่มยอ่ยร่วมกบั
เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อ
รับทราบวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย และกระบวนการ
ดาํเนินงานของโครงการฯ
ตลอดจนการอนุเคราะห์ขอ
ความร่วมมือในการดาํเนินงาน
ดา้นต่างๆ 

นายภุชงค ์คุม้ตระกลู 
สหกรณ์จงัหวดัราชบุรี 
นายพยงุศกัดิ์ สายวงศ ์
นกัวิชาการสหกรณ์จงัหวดั
ราชบุรี 
และเจา้หนา้ที่ของสาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัราชบุรี 
จาํนวน 3 คน 
 

นาํเสนอขอ้มูลของโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ ในพื้นที่
จงัหวดัราชบุรี โดยทีมวจิยัไดน้าํเสนอหลกัการ และเหตุผลของ
โครงการฯ วตัถุประสงค ์ และแผนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
ภายในกรอบการทาํงาน 1 ปี ของโครงการฯ ตลอดจนไดใ้ห้
ขอ้มูลผลการทาํงานของโครงการฯ ในพื้นที่นาํร่อง 9 จงัหวดั 
ซึ่งไดด้าํเนินการในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา ซึ่งทาํใหเ้กิดการขยายผล
การทาํงานในพื้นที่ 36 จงัหวดัทัว่ประเทศ โดยราชบุรี ไดร้ับ
เลือกเป็น 1 จงัหวดัใน 36 จงัหวดันั้น ทีมวิจยัไดข้อความ
อนุเคราะห์ดา้นขอ้มูลสหกรณ์ที่อยูใ่นความดูแลของสหกรณ์
จงัหวดั และไดป้รึกษาหารือถึงแนวทางที่จะทาํงานร่วมกนัเพื่อ
พฒันาเครือข่ายสหกรณ์ในจงัหวดัราชบุรีใหเ้ขม้แขง็ ทั้งนี้
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สหกรณ์จงัหวดัไดใ้หค้วามสนใจต่อโครงการฯเป็นอยา่งดียิง่ 
และไดใ้หเ้กียรติโดยการเป็นที่ปรึกษาใหแ้ก่โครงการฯ ดว้ย  

3 การประชุมเพื่อสร้างความเขา้ใจ
โครงการฯระหวา่งที่ปรึกษา
โครงการฯร่วมกบัทีมวจิยั 

11 กนัยายน 2548  
หอ้งประชุม  
สถาบนัราชภฏั 
จอมบึง  
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

การประชุมกลุ่มยอ่ย ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ 
ทีมวจิยั ไดแ้ก่ ดร.ประสิทธิ์ 
เทียมเดช นายสุเทพ ไชยขนัธุ์ 
นายวิเชียร คุปตะวฒัน์ และ
ทีมวจิยัของโครงการฯ 
 

การประชุมทีมนกัวจิยัและที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อสร้างความ
เขา้ใจและวางแผนการปฏิบตัิการในพื้นที่ สรุปขั้นตอนการ
ทาํงานไดด้งันี้  
กระบวนการเคลื่อนงานสหกรณ์ในจงัหวดัราชบุรี  

- รวบรวมรายชื่อสหกรณ์ที่จดทะเบียน และ
สหกรณ์ภาคประชาชน  

- เลือกกลุ่มที่มีความพร้อม แนวโนม้ที่ดี วา่จะ
สามารถพฒันาต่อไปได ้หลากหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มออม
ทรัพย ์สหกรณ์การเกษตร กลุ่มอาชีพ สหกรณ์ร้านคา้ เป็นตน้ 

- แบ่งสหกรณ์ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สหกรณ์
ภาคประชาชน และสหกรณ์ที่จดทะเบียน 

- จดัเวทีแยกออกเป็น 2 เวที ระหวา่งสหกรณ์ภาค
ประชาชน และสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อใหง้่ายต่อการเคลื่อน
งาน 

หลงัจากจดัเวทีแยกแต่ละครั้งแลว้ จึงจดัเวทีร่วมกนั
ระหวา่ง 2 กลุ่ม  

การทาํงานในดา้นสหกรณ์ตอ้งมีในเรื่องของจิต
วญิญาณเป็นสาํคญั ตอ้งทาํใหเ้กิดใหไ้ด ้ตอ้งเริ่มเกบ็ขอ้มูลจาก
กลุ่มเลก็ๆ ก่อน แลว้กลุ่มเลก็กจ็ะเป็นแนวทางชี้นาํไปสู่กลุ่มที่
ใหญ่ขึ้น โดยตอ้งเริ่มตน้จากการหาแกนนาํที่มีศกัยภาพ และ
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จริงจงัในการทาํงานมาเขา้ร่วมขบวนการขบัเคลื่อนต่อไป ส่วน
กลุ่มที่จดัวา่เป็นกลุ่มสนใจ มีดงัต่อไปนี้ 

- กลุ่มผูสู้งอาย ุซึ่งรวมถึงกลุ่มหตัถกรรมดว้ย (อาจ
ยงัไม่เหมาะที่จะทาํ) 

- กลุ่มแม่บา้นของราชบุรีกบัความร่วมมือในการ
ขายสินคา้ที่จงัหวดัภเูกต็ 

- กลุ่มเลี้ยงโคนม ตาํบลเขาแลง้ (อ.โพธาราม) และ
ตาํบลดอนกระเบื้อง (อ.บา้นโป่ง)  ซึ่งทั้ง 2 ตาํบลนี้พื้นที่ติดกนั 
จึงมีบริบทชุมชนที่คลา้ยคลึงกนั  กลุ่มนี้มีความเขม้แขง็ใน
หลายดา้น 

- กลุ่มเทศบาลบา้นโป่ง เกบ็ขยะ ชุมชนบา้นไทย
สามคัคีมีธนาคารขยะ 

- กลุ่มปลกูกลว้ยไม ้อาํเภอเมืองราชบุรี มีการ
รวมกลุ่มที่เขม้แขง็มาก ค่อนขา้งมีศกัยภาพ 
การวางแผนการทาํงาน ในการเคลื่อนเรื่องสหกรณ์สามารถ
แบ่งไดด้งัต่อไปนี้ 

1. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนแรก 
  -  ทาํแยกกลุ่ม เป็น กลุ่มจดทะเบียนและไม่
จดทะเบียน (2-3 เดือนแรก) 
  -  จดัเวทีทาํความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งผูน้าํ
กลุ่มองคก์ร (ต.ค. – พ.ย. 2548) 
 2. ตั้งแต่ พ.ย. – พ.ค.  ทาํเวทีเดือนละ 1 ครั้ง 
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 3. เปิดการอบรมพฒันาศกัยภาพทีมงานในสหกรณ์  
(ธ.ค. 2548) 1 ครั้ง 
 4. ถอดบทเรียน (มิ.ย. 2548) 
 5. มีเวทีกลางที่กรุงเทพฯ 3 ครั้ง 
 6. วางแผนการใชเ้งินงบประมาณ 

4 เขา้ร่วมการประชุมประชาคม
ราชบุรี ประจาํเดือนพฤศจิกายน 
2548 

5 พฤศจิกายน 2548 
หอ้งประชุมชั้น 1 
วดัพระศรีอารย ์
อ.โพธาราม  
จ.ราชบุรี 

เวทีชาวบา้น แกนนาํประชาคมราชบุรี
จาํนวน 20 คน 

จากการเขา้ร่วมการประชุมของประชาคมราชบุรี พบวา่
ประชาคมราชบุรีมีการประชุมเป็นประจาํทุกเดือน โดยมี
วตัถุประสงคข์องการประชุมเพื่อรายงานความกา้วหนา้ของ
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ
ร่วมกนั อีกทั้งวางแนวทางแกไ้ขปัญหาของประชาคมราชบุรี  
โดยมีการประชุมทุกวนัเสาร์แรกของเดือนในประเดน็ต่างๆ 
ไดแ้ก่ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ (ป่าและนํ้า) กลุ่ม
ผูสู้งอาย ุ กลุ่มเกษตรธรรมชาติ กลุ่มขยะ กลุ่มออกกาํลงักาย 
กลุ่มวทิยชุุมชน และกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ ทีมวจิยันาํเสนอ
การดาํเนินงานของโครงการฯต่อที่ประชุมประชาคมราชบุรีดว้ย 

5 เวทีสร้างความเขา้ใจ  
การทาํกรอบทิศทางการ
ดาํเนินงาน สหกรณ์/กลุ่ม/องคก์ร 
และการเชื่อมโยงเครือข่าย  
วดัพระศรีอารย ์ต.บา้นเลือก 
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

29 พฤศจิกายน 2548 
หอ้งประชุม ชั้น 2  
วดัพระศรีอารย ์ 
ต.บา้นเลือก 
อ.โพธาราม  
จ.ราชบุรี 
 

การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม แกนนาํสหกรณ์/กลุ่มองคก์ร 
จาํนวน 40 คน 
 

หวัหนา้โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดั
ราชบุรี ไดอ้ธิบายหลกัการ เหตุผล ความเป็นมาและ
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ จากนั้นมีการแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วม
การประชุมออกเป็น 2 กลุ่ม และไดเ้ปิดเวทียอ่ยใหผู้เ้ขา้ร่วม
ประชุมไดแ้สดงความคิดเห็น ดงันี้   
ปัญหาทีพ่บ 
สหกรณ์ร้านคา้โพธารามจาํกดั 
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- มีสมาชิกมาก แต่มีคนที่มาใชบ้ริการในร้านคา้
นอ้ย 

- ร้านคา้มีกฎระเบียบมาก ดาํเนินการไดล้าํบากกวา่
ร้านคา้อื่นที่มีความอิสระเสรีในการบริหารจดัการ 

- ลกูคา้ที่เขา้มาซื้อของ มองวา่สินคา้ในสหกรณ์มี
ราคาแพงกวา่ร้านคา้ทัว่ๆ ไป 

- ร้านคา้ทัว่ไปสามารถหลีกเลี่ยงภาษีได ้ แต่
สหกรณ์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไดเ้พราะจดทะเบียน 
ธนาคารขยะซอยโรงธูป 

- มีปัญหาดา้นการจดัการกลุ่ม 
-   มีกลุ่มแม่บา้นที่วา่งงาน อยากมีอาชีพเสริม แต่ถา้

ทาํเป็นผลิตภณัฑ ์กลวัวา่จะหาตลาดไม่ได ้
กลุ่มเกษตรกรบา้นหว้ยม่วง 

- สมาชิกไม่มีจิตสาธารณะ 
- เงินทุนหมุนเวยีนไม่เพียงพอ 
- ตน้ทุนการผลิตสูง 

กลุ่มเครือข่ายสัจจะฯ วดัพระศรีอารย ์
 -     การกระทบกระทัง่กนั ปัญหาจากตวับุคลากรเอง 
- ยงัขาดคุณธรรมจริยธรรม ตอ้งใชคุ้ณธรรมมา

หนุนเสริมในการทาํงาน 
กลุ่มเกษตรกรทาํสวนดาํเนินสะดวก 

- ทางการไม่ไดใ้หว้ธิีการมา ใหม้าแต่งบประมาณ
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และวสัดุอุปกรณ์ 
การเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายในอนาคต 

- มีการเสนอคณะกรรมการที่เป็นแกนหลกัในการ
ดาํเนินงานของแต่ละกลุ่ม 

- ใหม้ีเวทีพบปะพดูคุย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กนัและกนั เป็นประจาํทุกเดือน 

- ควรมีหน่วยงานราชการเขา้มาใหค้วามรู้ มา
รับทราบปัญหาของแต่ละกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและแกป้ัญหาที่
เกิดขึ้น  

- ตอ้งมีการทาํงานอยา่งต่อเนื่องของแต่ละกลุ่ม
เครือข่าย 

- มีการชวนเพื่อนใหม่ เขา้มาร่วมดว้ยช่วยกนั 
- ควรมีการประสานงานกบักลุ่มองคก์รทางธุรกิจ

เพื่อเป็นการเสริมความเขม้แขง็ในเรื่องของการตลาด ความ
ทนัสมยัของผลิตภณัฑ ์ การบรรจุภณัฑ ์ และคุณภาพให้
เหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากที่สุด 

- ควรมีเวทีสัญจร เพื่อไปเยีย่มกลุ่มต่างๆ ศึกษาดู
งานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กนั เพื่อใหเ้กิด
แนวความคิดใหม่ๆ ที่จะนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหา
ใหเ้หมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม 

6 ทีมวจิยัเขา้พบเพื่อสร้างความ
เขา้ใจและขอความอนุเคราะห์

6 ธนัวาคม 2548 
สาํนกังานสหกรณ์

การประชุมกลุ่มยอ่ย นายวทิยา จินตจ์นัทรวงศ ์
สหกรณ์จงัหวดัราชบุรี 

ทีมวจิยั นาํโดย อ.ดร.ทิพวลัย ์ สีจนัทร์ หวัหนา้โครงการฯ ได้
เขา้พบท่านสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี เพื่อชี้แจงหลกัการเหลุผล 
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ขอ้มูลจากสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี 
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี 
อ.เมือง จ.ราชบุรี 

จงัหวดัราชบุรี  
อ.เมือง จ.ราชบุรี 

และวตัถุประสงคข์องโครงการฯ เพื่อขอความร่วมมือในการ
ทาํงานของโครงการฯ และขอความอนุเคราะห์ในการใหข้อ้มูล 
กลุ่ม/องคก์รที่อยูใ่นความดูแลของสหกรณ์จงัหวดั รวมทั้ง
เพื่อใหร้ับทราบความเคลื่อนไหวการทาํงานของกลุ่ม/องคก์ร 
ใหเ้อื้อต่อการทาํแผนงานและวางแนวทางที่จะร่วมมือกนั
ทาํงานเพื่อพฒันาสหกรณ์ในจงัหวดัราชบุรี 

7 ทีมวจิยัเขา้พบผูว้า่ราชการจงัหวดั
ราชบุรีเพื่อสร้างความเขา้ใจ
โครงการฯ ณ ศาลากลางจงัหวดั
ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

13 ธนัวาคม 2548 
ที่ศาลากลางจงัหวดั
ราชบุรี  
อ.เมือง จ.ราชบุรี 

การประชุมกลุ่มยอ่ย นายวทิยา จินตจ์นัทรวงศ์
สหกรณ์จงัหวดัราชบุรี 
นายพยงุศกัดิ์ สายวงศ ์
นกัวิชาการสหกรณ์ 7 ว 
นายจรัญ เจริญทรัพย ์
แกนนาํเครือข่ายสหกรณ์ 
นายสง่า ซาเสียง 
แกนนาํเครือข่ายสัจจะสะสม
ทรัพยฯ์วดัพระศรีอารย ์จ.
ราชบุรี 
 

ทีมวจิยั นาํโดย ดร.ทิพวลัย ์ สีจนัทร์ หวัหนา้โครงการฯ ไดเ้ขา้
พบท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบุรี เพื่อชี้แจงวตัถุประสงค ์
แผนงานของโครงการฯ พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการ
ทาํงานของโครงการฯ  โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัไดใ้หค้วามเห็น
ต่อโครงการฯ ดงัต่อไปนี้ 

- ควรมีการชี้แจงกบัหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด
เพื่อสร้างความเขา้ใจกบัหน่วยงานในพื้นที่เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือ 

- เรื่องสหกรณ์เป็นเรื่องที่ดีแต่ชาวบา้นยงัไม่เขา้ใจ
ในปรัชญาของสหกรณ์ คิดเพียงเพื่อรวมกนักู ้ เป็นฐานทาง
การเมือง ต่อรองผลประโยชน์ 

- ใหม้ีการศึกษา ประเมินกรณีกลุ่ม องค ์สหกรณ์ที่
เป็นตวัอยา่งที่ดีอยา่งนอ้ย 6 ตวัอยา่ง รวมรวบ ถอดบทเรียน
เพื่อใหเ้ห็นจุดเด่น เป็นตวัอยา่งใหก้บัสหกรณ์อื่นๆ  

- สหกรณ์จงัหวดัและทีมวจิยั ควรจดัใหม้ีหอ้ง
ทาํงานที่สามารถใหต้วัแทนสหกรณ์เขา้มาประชุมร่วมกนัเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาํงานร่วมกนั ทางสหกรณ์ 
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จงัหวดัไดเ้สนอใหใ้ชห้อ้งประชุมภายในสาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดั เป็นที่พบปะกนัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั้งระหวา่ง
สหกรณ์ภาคประชาชนและสหกรณ์ที่จดทะเบียน 

- หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ เช่น พฒันา
ชุมชน สาํนกังานเกษตรจงัหวดั กศน.จงัหวดั ธกส. เป็นตน้ เมื่อ
โครงการฯไดด้าํเนินการไประยะหนึ่งแลว้ ควรมีการเชิญผูแ้ทน
หน่วยงานราชการดงักล่าวเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการ
ทาํงานเป็นลาํดบัต่อไป 

8 เขา้พบสหกรณ์จงัหวดัราชบุรีเพื่อ
สร้างความเขา้ใจอยา่งต่อเนื่อง
และรายงานผลการดาํเนินงาน
ของโครงการฯ 

28 กมุภาพนัธ์ 2549 
สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัราชบุรี 

การประชุมกลุ่มยอ่ย สหกรณ์จงัหวดัราชบุรี เพื่อประสานกบัสหกรณ์จงัหวดัเพื่อกาํหนดแผนงานโครงการฯ 
ร่วม และขอความร่วมมือในการประสานงานกบักลุ่มองคก์ร
ผา่นสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั และนาํเสนอความกา้วหนา้ของ
การทาํกิจกรรมและการขบัเคลื่อนต่อท่านสหกรณ์จงัหวดั  

9 เขา้พบสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี 15 มิถุนายน 2549  
สหกรณ์จงัหวดั อบจ.
ราชบุรี ที่วา่การอาํเภอ
เมือง จ.ราชบุรี 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย สหกรณ์จงัหวดั ประสานงานโครงการฯกบัท่านสหกรณ์จงัหวดั ทางทีมวิจยันาํ
โดย ดร.ทิพวลัย์ สีจันทร์ หัวหน้าโครงการฯได้เข้าพบและ
แนะนาํตวักบัท่านสหกรณ์จงัหวดัที่เพิ่งยา้ยมาประจาํที่ จ.
ราชบุรี  โดยชี้แจงหลักการเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ เพื่อขอความร่วมมือในการทาํงานของโครงการฯ
และ ขอความอนุเคราะห์ / ร่วมมือในกรณีที่โครงการวิจยัจะจดั
ประชุมในวนัที่ 20 กรกฎาคม 2549 อีกทั้งยงัไดแ้ลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องของสหกรณ์ในดา้นปัญหา และการแกป้ัญหาของ
สหกรณ์ในดา้นต่างๆ 
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10 ทีมวจิยัเขา้ร่วมหารือกบัเจา้หนา้ที่
สหกรณ์จงัหวดัเพื่อเตรียมการจดั
สัมมนา  

14 กรกฎาคม 2549 
ณ สหกรณ์จงัหวดั
ราชบุรี 

การประชุมกลุ่มยอ่ย ทีมวจิยั และที่ปรึกษา ทางทีมวิจยั นาํโดย ดร.ทิพวลัย ์สีจนัทร์ ไดร้่วมหารือกบั นาย
พยุงศกัดิ์ สายวงค ์ เจา้หนา้ที่สหกรณ์จงัหวดั และที่ปรึกษา
โครงการฯ เพื่อประสานงานจัดสัมมนาเรื่อง “ราชบุรี เมือง
สหกรณ์เศรษฐกิจพอเพียง” วนัที่ 20 กรกฎาคม 2549 โดย
ประเด็นของการหารือ คือ เรื่องความพร้อมดา้นสถานที่ ลาํดบั
พิธีการ การเชิญวทิยากร เอกสารประกอบการสัมมนา และของ
ที่ระลึกสาํหรับวิทยากร และผูด้าํเนินรายการ รวมทั้งหารือเรื่อง
กาํหนดการ โดยไดแ้บ่งหนา้ที่กนัเพื่อรับผดิชอบในดา้นต่างๆ 

11 ทีมวจิยัเขา้ร่วมหารือกบัเจา้หนา้ที่
สหกรณ์จงัหวดัเพื่อเตรียมการจดั
สัมมนา และตรวจสถานที่จดังาน 
หอ้งประชุมใหญ่ องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั 

17 กรกฎาคม 2549 
หอ้งประชุมใหญ่ 
องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั 

การประชุมกลุ่มยอ่ย ทีมวจิยั และที่ปรึกษา ทางทีมวิจยั นาํโดย ดร.ทิพวลัย ์สีจันทร์    และนายพยุงศกัดิ์ 
สายวงค์ เดินทางไปยงัห้องประชุมใหญ่ขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่จดังานสัมมนา
เรื่อง “ ราชบุรี: เมืองสหกรณ์เศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งจะจดัขึ้น
ในวนัที่  20 กรกฎาคม 2549 รวมทั้งไดแ้บ่งหนา้ที่สําหรับ
ผูร้ับผดิชอบในดา้นต่างๆ  
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ภาพที ่3.1  การประชุมคณะทาํงาน ณ มหาวทิยาลยัราชภัฏจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (11 กนัยายน 2548) 

3.4 

3.3 

3.5 

 การจดัเวทีสรุป/สงัเคราะห์บทเรียนจากชุดโครงการวจิยั                      
“การเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่ม/องคก์รประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดั” 

การกาํหนดจงัหวดั
เป้าหมาย 

การวางแผนสาํหรับกระบวนการวจิยัในพื้นท่ี 
36 จงัหวดั 

 การประชุมเชิงปฏิบติัการสาํหรับ
ทีมวจิยั/ผูเ้ก่ียวขอ้ง การประสาน/การติดตาม/การ

สนบัสนุนของทีม
ประสานงาน 

การดาํเนินการ
โครงการวจิยั     

ในพื้นท่ี 36 จงัหวดั 

การสรุปสงัเคราะห์ศกัยภาพ
ของสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รใน
การแกปั้ญหาใหก้บัคนจน 
ปัญหา/อุปสรรค/แนว

ทางแกไ้ข 

การสร้างทีมงาน/การจดัทาํเป้าหมาย/แผนการ
ดาํเนินงาน 

การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงาน
ของสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดั 

การตรวจสอบขอ้มูลคนจนจดทะเบียนของ
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่ม/องคก์รประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดั 

การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูน้าํกลุ่ม/
องคก์รเร่ืองการจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงาน
ขององคก์รและการเช่ือมโยงเครือข่าย 

การจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม/
องคก์รประชาชน 

การสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร/การเช่ือมโยง
เครือข่าย 

 การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่
ผน้าํกล่ม/องคก์ร           

เอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์/
เวป็ไซต ์

 

 

3.1 

3.2 
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แลกเปลีย่นทมีแกน

การติดต่อสื่อสาร 

เวทแีลกเปลีย่น
ข้างหน้า/ประจํา 

ข้อมูลกลุ่ม 
กลไก/บทบาท 
การร่วมงานกนั

ชื่อ/ที่อยู/่เบอร์

สถานการณ์ 

ความเคลื่อนไหว 

มีจดหมายข่าวประจาํ 

7 ธ.ค. 48 เวที KM 
ที่ ม.เกษตร กพส. 

ผู้เข้าร่วมฟัง 
โรงธูป 7 คน, ท่านดั 5 คน 
ทาํสวนดาํเนิน 1 คน, เครือข่ายสจัจะฯ 10  คน 
 ทาํไร่ปากท่อ 2 คน, ตะนาวศรี 5  คน 
สหกรณ์หนองโพ 7 คน 

ขดีจํากดั 

ใชคุ้ณค่านาํ 

เชิงโอกาสการเชื่อมโยง 

เชิงประเดน็ 

ความรู้ 
สงัคม 
ธุรกิจ 

ทางระบบราชการ 
ไม่ค่อยใหค้วาม

การตลาดไม่แน่นอน 
 
ถา้ไม่จดทะเบียน 
จะไม่ใหค้วามช่วยเหลือ 

จดัเป็นโซนกลุ่ม

เป็นพี่เป็นนอ้ง เป็นภาพรวมของจงัหวดั มีความสุข 

วดัเพลง/ปากท่อ  -  คุณบุญรัตน์ 
กิ่งบา้นคา จอมบึง/สวนผึ้ง – คุณเสริม/คุณกฤษณะ 
โพธาราม – อ.สง่า/คุณสกล 
บางแพ/ดาํเนินฯ – คุณจรัล 
บา้นโป่ง – คุณนอ้ย 
เมือง - คุณสุวชิยั พึง่ตนเองอย่างพอเพยีง

พึง่พากนัเองอย่างเป็นธรรม 
พึง่พงิกนัเองอย่างรู้เท่าทนั 

โอกาสเชื่อมโยง 
ความรู้/สงัคม/ธุรกิจ 

อยา่งไร 

อยูท่ี่ไหน 

ทาํอะไร 

-  ผลผลิต 
- องคค์วามรู้ 
- ความตอ้งการ 
  หนุนเสริม 
- หาเพื่อนเพิ่ม 

ภาพที ่3.2  การประชุมเวทสีร้างความเข้าใจการทาํกรอบทศิทางการดาํเนินงาน และการเชื่อมโยง 
     เครือข่าย 29 พ.ย. 2548  ณ วัดพระศรีอารย์  จ.ราชบุรี 
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ตารางที่ 3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ / เครือข่าย ในพืน้ทีจ่ังหวดัราชบุรี 
 

ลาํดบั
ที ่

กจิกรรม  วนั/เวลา/สถานที ่ กระบวนการ/วธิีการ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่กดิขึน้ 

1 เกบ็ขอ้มูลภาคสนาม 
สาํนกังานสหกรณ์โคนมหนอง
โพราชบุรีจาํกดั 

23 สิงหาคม 2548 
สาํนกังานสหกรณ์ 
โคนมหนองโพ
ราชบุรีจาํกดั 

การสัมภาษณ์ นายวิเชียร ผลวฒันสุข 
ผูจ้ดัการสหกรณ์โคนมหนอง
โพราชบุรี จาํกดั 

ทาํใหไ้ดท้ราบการก่อเกิด พฒันาการ และกิจกรรมของสหกรณ์
โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั  โดยมีรายละเอียดพอสังเขป 
ดงัต่อไปนี้ สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จาํกดั ก่อตั้งขึ้นตาม
กระแสพระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ดว้ย
ทรงอยากเห็นเกษตรกรในประเทศไทยดาํเนินกิจกรรมร่วมมือ
กนัในรูปแบบของสหกรณ์โดยมีการรวมกลุ่มกนัทาํงานที่เป็น
ระบบ มีการพฒันาประสิทธิภาพในลกัษณะที่เป็นองคก์รเชิง
ธุรกิจ มุ่งหวงัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกนัก็
มุ่งเนน้การพฒันาทุนทางสังคมไปดว้ย 
การดาํเนินงานที่ผา่นมาของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ มีจุดแขง็
อยูท่ี่การเป็นสหกรณ์ตน้แบบในพระบรมราชูปถมัภ ์ สภาพภมูิ
นิเวศของพื้นที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงโคนม บุคลากรของ
องคก์ร ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ นกัวิชาการ ตลอดจนเจา้หนา้ที่ ได้
เรียนรู้กระบวนการทาํงานดา้นสหกรณ์ นบัเป็นทุนที่สาํคญั
ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ ในส่วนของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนอง
โพฯไดม้ีการพฒันาองคค์วามรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยง
โคนม จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ใหก้บัสมาชิกสหกรณ์อื่นๆ
ได ้ ในสภาพปัจจุบนัซึ่งธุรกิจนมและผลิตภณัฑน์มในตลาดทั้ง
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ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขนักนัรุนแรง เมื่อ
เปรียบเทียบกบับริษทัเอกชนอื่นๆ สหกรณ์โคนมหนองโพฯ
จาํเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพและปรับตวัทั้งในส่วนของ
บุคคลากรและองคก์รใหส้ามารถอยูร่อดได ้ อุปสรรคสาํคญัที่
ทาํใหส้หกรณ์ไม่พฒันาเท่าที่ควร คือ กฎระเบียบบางประการ
ของสหกรณ์ ซึ่งบทเรียนการดาํเนินงานในช่วง 30 ปีที่ผา่นมา
ของสหกรณ์โคนมหนองโพฯจะไดน้าํมาวเิคราะห์ 

2 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลภาคสนาม 
สหกรณ์การเกษตรดาํเนินสะดวก 
จาํกดั  

6 กนัยายน 2548 
สาํนกังานสหกรณ์
การเกษตรดาํเนิน-
สะดวก 
อ.ดาํเนินสะดวก  
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นางฐานิศ วริิยาวทุธ  
ผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตร
ดาํเนินสะดวก จาํกดั 

สหกรณ์การเกษตรดาํเนินสะดวก จาํกดั จดทะเบียนเป็น
สหกรณ์การเกษตรเมื่อวนัที่ 3 ตุลาคม 2516 กิจกรรมที่สหกรณ์
ไดด้าํเนินการ คือ การใหบ้ริการสินเชื่อแก่สมาชิก รับ-ฝากเงิน 
การขายปุ๋ย ยา ปัจจยัการผลิตใหก้บัสมาชิก จุดแขง็ของสหกรณ์
การเกษตรดาํเนินสะดวก คือ การค่อยๆ เติบโต จึงทาํให้
สามารถบริการสมาชิกไดม้าก เริ่มจากการขายปุ๋ยเคมี และยา
กาํจดัศตัรูพืชและค่อยๆ ขยายงานออกไป ซึ่งปัจจุบนั
ดาํเนินงานมาเป็นเวลา 30 ปี มีสมาชิกทั้งหมดจาํนวน 791 คน 
จากการที่ในอาํเภอดาํเนินสะดวกมีอาชีพหลากหลาย เช่น ทาํ
นา ทาํสวน เลี้ยงกุง้ เป็นตน้ ทาํใหไ้ดผ้ลผลิตไม่ตรงกนั ดงันั้น 
จึงตอ้งมีการวางระบบการติดตามการชาํระหนี้ในช่วงเวลาที่
แตกต่างกนัตามความเหมาะสม ปัญหาใหญ่ที่สหกรณ์กาํลงั
ประสบอยูค่ือปัญหาหนี้คา้งชาํระซึ่งกาํลงัดาํเนินแกไ้ขอยู ่
สหกรณ์มีความร่วมมือในการตรวจสอบการเป็นสมาชิกและ
หนี้ซํ้ าซอ้นกบั ธกส. คนที่เป็นสมาชิกของ ธกส. จะไม่สามารถ
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เป็นสมาชิกของสหกรณ์ได ้สามารถซื้อสินคา้ไดอ้ยา่งเดียว เป็น
การป้องกนัหนี้สินหลายทาง ช่วยในเรื่องความปลอดภยัของ
ระบบการเงิน สิ่งที่สหกรณ์อยากทาํมากที่สุดคือการใหเ้งินกู้
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละสามารถส่งไดต้ามกาํหนด 
ปัจจุบนัมีการรับฝากเงินจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย ์ และใน
อนาคตจะมีโครงการเปิดร้าน Minimart ขายสินคา้ของกลุ่ม
แม่บา้น โดยมีร้านสะดวกซื้อ V.Shop เป็นผูบ้ริหารจดัการ ส่วน
สหกรณ์เป็นผูส้นบัสนุนเงินทุน 

3 เกบ็ขอ้มูลภาคสนาม 
และสังเกตการณ์กิจกรรมของ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์บา้น
หนองออ้  

6 กนัยายน 2548 
อาคารหลวงปู่ หลิว 
วดัหนองออ้ 
ม.3 ต.บา้นสิงห์ 
อ.โพธาราม  
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์และการเขา้ร่วม
กิจกรรมของกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพยฯ์บา้นหนองออ้ 

คณะกรรมการและสมาชิก
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์บา้น
หนองออ้ 

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์บา้นหนองออ้ หมู่ที่.3 ตาํบลบา้นสิงห์ 
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เกิดจากการที่แกนนาํกลุ่มและ
สมาชิก ไดไ้ปศึกษาดูงานเรื่อง “กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยเ์พื่อการ
พฒันาคุณภาพชีวติครบวงจร”  ของพระอาจารยส์ุบิน ปณีโต 
วดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด และเขา้ร่วม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ดา้นการเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็ในเวทีต่างๆ ของ
โครงการฯ ยทุธศาสตร์องคค์วามรู้เพื่อทอ้งถิ่น สาํนกังาน
กองทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมภาคตะวนัตก (Social Investment 
Fund : SIF) และศนูยป์ระสานงานวจิยัเพื่อทอ้งถิ่นพื้นที่ภาค
กลางและตะวนัตก ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
กาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในช่วงพ.ศ.
2544-2545  

ไดก้่อตั้งอยา่งเป็นทางการเมื่อวนัที่ 6 กรกฏาคม 2545 โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใหเ้กิดการออมทรัพยแ์ละเกิดทุน
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หมุนเวยีนอยูใ่นชุมชน ส่งเสริมใหเ้กิดเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
พึ่งตนเองและพึ่งพากนัเองภายในชุมชน โดยดาํเนินกิจกรรม 
คือ การออม/ฝาก การกู ้ การคืนเงินกู ้ และการจดัสวสัดิการแก่
สมาชิกกลุ่ม ซึ่งปัจจุบนักลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์บา้นหนองออ้
มีสมาชิกทั้งหมด 899 คน และมีเงินทุนหมุนเวยีนประมาณ 
512,000 บาท 

4 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูล สัมภาษณ์
กรรมการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ฯบา้นโรงชา้งหนองเจ ้ 
 

22 กนัยายน 2548  
ที่ศนูยส์่งเสริมและ
ผลิตพนัธุ์ขา้วชุมชน  
134 ม.6 ต.เจดียห์กั  
อ.เมือง จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ ผูใ้หญ่สุวชิยั  
ธีระประทีปสกลุ 
ประธานกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพยฯ์ 
บา้นโรงชา้งหนองเจ ้
นายวลิต เจริญสมบตัิ 
ประธานศนูยส์่งเสริมและ
ผลิตพนัธุ์ขา้วชุมชน 
นายนิพนธ์ คณาวงษ ์
ประธานกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพยฯ์บา้นธาตุ 

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์บา้นโรงชา้งหนองเจ ้เริ่มก่อตั้งเมื่อ
วนัที่ 4 มิถุนายน 2548 โดยมีผูใ้หญ่สุวชิยั ธีระประทีปสกลุ เป็น
ประธานกลุ่ม ปัจจุบนัมีสมาชิกจาํนวน 310 คน วนัทาํการของ
กลุ่มคือวนัที่ 4 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 20.30 น. 
เงินออมแต่ละเดือนประมาณ 20,000 บาท มีเงินสะสมทั้งหมด
อยูท่ี่ 500,000 บาท (ขอ้มูล ณ วนัที่ 7 กนัยายน 2548) และยงัมี
เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยใ์นตาํบลเจดียห์กัอีก 7 กลุ่ม 
ดงันี้ 

        1. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์บา้นเจดียห์กั หมู่ที่ 3 ตาํบล
เจดียห์กั อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 

1. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์บา้นธาตุ หมู่ที่ 3 
2. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์บา้นอรัญญิก หมู่ที่ 4 
3. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์บา้นทุ่งปอ หมู่ที่ 7 
4. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์บา้นทุ่งตาล หมู่ที่ 8 
5. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์บา้นหว้ยหมู หมู่ที่ 9 
6. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์บา้นเจดียห์กันอก  
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หมู่ที่ 11 
นอกจากนี้ตาํบลเจดียห์กัยงัมีแหล่งการเรียนรู้ที่สาํคญั

ของชุมชนอีกหลายแห่ง เช่น ศูนยส์่งเสริมและผลิตพนัธุ์ขา้ว
ชุมชน โรงสีขา้วชุมชน โรงผลิตปุ๋ยหมกั/ปุ๋ยอินทรีย/์ปุ๋ยชีวภาพ  
กิจกรรมที่ทาํอยูใ่นปัจจุบนั 

- การเกบ็พนัธุ์ขา้วและการปรับปรุงพนัธุ์ขา้ว 
- โรงสีขา้วในชุมชน   
- ปรับปรุงที่ดินใหก้ลบัสู่สภาพที่ดีขึ้น  
- เนน้การทาํการเกษตร 2 รูปแบบ คือเกษตรปลอดภยั

สาํหรับที่ดินที่เคยใชส้ารเคมีมาก่อนและเกษตรอินทรีย ์
- การทาํปุ๋ยหมกั และปุ๋ยชีวภาพเพื่อใชเ้องภายในกลุ่ม

เกษตรกร 
- การศึกษาดูงานในที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ 
- จดัรายการวทิยขุองชุมชน คลื่น 107.5 MHz ทุกวนั

อาทิตย ์เวลา 10.00 น. – 11.00 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้น
การเกษตร และการประสานเครือข่ายชุมชน 
กิจกรรมที่คาดวา่จะทาํในอนาคต 

- จดัตั้งตลาดชุมชนเป็นตวักลางในการคา้และการ
แลกเปลี่ยนสินคา้ทางการเกษตรที่ปลอดภยั  

- ปรับปรุงพนัธุ์ขา้วของชุมชน  
- แบ่งพื้นที่ทาํการเกษตร ในการปลกูขา้ว ปลูกผกั และ

ทาํการเกษตรในรูปแบบอื่นๆ เพื่อใหเ้กิดความหลากหลาย และ
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ชุมชนไม่ตอ้งไปหาซื้อผลผลิตจากที่อื่น ทาํใหเ้งินหมุนเวยีน
ภายในชุมชนมากที่สุด 

- ผลิตสินคา้ของชุมชนที่จะนาํไปขายที่ตลาดชุมชน
และเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน ทาํใหไ้ดก้ิน/ใชส้ินคา้ที่ดี มี
คุณภาพ และราคาไม่แพง 

- การจดัระบบนํ้าใหด้ีขึ้น คนในชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

- การจดัการเรื่องภาระหนี้สินของสมาชิก  
5 ประสานงานหน่วยราชการเพื่อ

ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลกลุ่ม / 
องคก์ร / สหกรณ์ ที่จดทะเบียน
คนจนในจงัหวดัราชบุรี 

10 ตุลาคม 2548  
ที่วา่การอาํเภอบา้น
โป่ง จ.ราชบุรี 
อบต.ดอนกระเบื้อง  
อ.บา้นโป่ง  
จ.ราชบุรี 
เทศบาลบา้นโป่ง 
อ.บา้นโป่ง 
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์และสอบถาม
ขอ้มูล 

ปลดัอาํเภอผูร้ับผดิชอบการ
ขึ้นทะเบียนการแกป้ัญหา
สังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ อาํเภอบา้นโป่ง 
ปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลดอนกระเบื้อง 
เจา้หนา้ที่พฒันาชุมชนและ
สวสัดิการสังคมเมืองบา้นโป่ง 

ประสานงานโครงการฯกบันายอาํเภอบา้นโป่งและปลดัอาํเภอ
บา้นโป่ง ผูร้ับผิดชอบการขึ้นทะเบียนแกป้ัญหาสังคมและ
ความยากจนเชิงบูรณาการ ทางทีมวจิยัภาคสนามไดช้ี้แจง
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ และขอความอนุเคราะห์/ร่วมมือ
ในกรณีที่โครงการวจิยัจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การ
จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมภาษณ์ และการสอบถาม เป็น
ตน้ ไดข้อ้มูลดงัต่อไปนี้ 

1. ขอ้มูลตวัเลข รายชื่อ สาเหตุการลงทะเบียน 
คนจน 

2. แนวทางการแกไ้ขปัญหาของส่วนราชการ 
3. ความกา้วหนา้ของการแกไ้ขปัญหา 
ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลจาก อบต. ไดข้อ้มูล

ดงัต่อไปนี้ 
1. ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของ อบต. 
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2. การสนบัสนุนกลุ่มองคก์รของ อบต. 
6 ประสานงานหน่วยราชการเพื่อ

ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลกลุ่ม / 
องคก์ร / สหกรณ์ ที่จดทะเบียน
คนจนในจงัหวดัราชบุรี 

11 ตุลาคม 2548 
ที่วา่การอาํเภอเมือง 
จ.ราชบุรี 
อบต.เขาแร้ง  
อ.เมือง จ.ราชบุรี 
ที่วา่การอาํเภอ 
โพธาราม จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์และสอบถาม
ขอ้มูล 

ปลดัอาํเภอผูร้ับผดิชอบการ
ขึ้นทะเบียนการแกป้ัญหา
สังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ อาํเภอเมืองราชบุรี 
ปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลเขาแร้ง 
ปลดัอาํเภอผูร้ับผดิชอบการ
ขึ้นทะเบียนการแกป้ัญหา
สังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ อาํเภอโพธาราม 

ประสานงานกบันายอาํเภอเมืองราชบุรีและปลดัอาํเภอเมือง
ราชบุรีผูร้ับผดิชอบการขึ้นทะเบียนแกป้ัญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ ทางทีมวจิยัภาคสนามไดช้ี้แจง
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ และขอความอนุเคราะห์/ร่วมมือ
ในกรณีที่โครงการวจิยัจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การ
จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมภาษณ์ และการสอบถาม เป็น
ตน้ ไดข้อ้มูลดงัต่อไปนี้ 

1. ขอ้มูลตวัเลข รายชื่อ สาเหตุการลงทะเบียน 
คนจน 
2. แนวทางการแกไ้ขปัญหาของส่วนราชการ 
3. ความกา้วหนา้ของการแกไ้ขปัญหา 

7 ประสานงานหน่วยราชการเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลกลุ่ม / 
องคก์ร / สหกรณ์ ที่จดทะเบียน
คนจนในจงัหวดัราชบุรี 

12 ตุลาคม 2548 
ที่วา่การอาํเภอ 
ปากท่อ จ.ราชบุรี 
อบต.ทุ่งหลวง  
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี     

การสัมภาษณ์และสอบถาม
ขอ้มูล 

ปลดัอาํเภอผูร้ับผดิชอบการ
ขึ้นทะเบียนการแกป้ัญหา
สังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ อาํเภอปากท่อ 
ปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลทุ่งหลวง 
 

ประสานงานกบันายอาํเภอเมืองราชบุรีและปลดัอาํเภอเมือง
ราชบุรีผูร้ับผดิชอบการขึ้นทะเบียนแกป้ัญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ ทางทีมวจิยัภาคสนามไดช้ี้แจง
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ และขอความอนุเคราะห์/ร่วมมือ
ในกรณีที่โครงการวจิยัจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การ
จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมภาษณ์ และการสอบถาม เป็น
ตน้ ไดข้อ้มูลดงัต่อไปนี้ 

1. ขอ้มูลตวัเลข รายชื่อ สาเหตุการลงทะเบียน 
คนจน 

2. แนวทางการแกไ้ขปัญหาของส่วนราชการ 
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3. ความกา้วหนา้ของการแกไ้ขปัญหา 
8 ประสานงานหน่วยราชการเพื่อ

ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลกลุ่ม / 
องคก์ร / สหกรณ์ ที่จดทะเบียน
คนจนในจงัหวดัราชบุรี 

13 ตุลาคม 2548 
ที่วา่การอาํเภอบางแพ 
จ.ราชบุรี 
อบต.บางกรวย 
อ.ดาํเนินสะดวก 
จ.ราชบุรี 
ที่วา่การอาํเภอ 
ดาํเนินสะดวก  
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์และสอบถาม
ขอ้มูล 

ปลดัอาํเภอผูร้ับผดิชอบการ
ขึ้นทะเบียนการแกป้ัญหา
สังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ อาํเภอบางแพ 
ปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลบางกรวย 
ปลดัอาํเภอผูร้ับผดิชอบการ
ขึ้นทะเบียนการแกป้ัญหา
สังคมและความยากจนเชิง
บูรณาการ อาํเภอดาํเนิน
สะดวก 

ประสานงานกบันายอาํเภอเมืองราชบุรีและปลดัอาํเภอเมือง
ราชบุรีผูร้ับผดิชอบการขึ้นทะเบียนแกป้ัญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ ทางทีมวจิยัภาคสนามไดช้ี้แจง
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ และขอความอนุเคราะห์/ร่วมมือ
ในกรณีที่โครงการวจิยัจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การ
จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมภาษณ์ และการสอบถาม เป็น
ตน้ ไดข้อ้มูลดงัต่อไปนี้ 

1. ขอ้มูลตวัเลข รายชื่อ สาเหตุการลงทะเบียน 
คนจน 

2. แนวทางการแกไ้ขปัญหาของส่วนราชการ 
3. ความกา้วหนา้ของการแกไ้ขปัญหา 

9 ประสานงานหน่วยราชการเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลกลุ่ม / 
องคก์ร / สหกรณ์ ในพื้นที่ที่
รับผดิชอบ 

14 ตุลาคม 2548 
อบต.โพหกั  
อ.บางแพ จ.ราชบุรี 
อบต.หนองโพ 
อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์และสอบถาม
ขอ้มูล 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลโพหกั 
ปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหนองโพ 

ชี้แจงความเขา้ใจถึงที่ไปที่มาของโครงการฯที่จะมาลงในพื้นที่
ของ อบต.และขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลสภาพพื้นที่ทัว่ไปของ
อบต. 

10 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลกลุ่มเกษตรกร
ทาํสวนดาํเนินสะดวก 

16 พฤศจิกายน 2548 
ที่บา้นเลขที่ 55 ม.3  
ต.ดาํเนินสะดวก  
อ.ดาํเนินสะดวก  

การสัมภาษณ์ นายเจริญ เรืองศรีบวั 
ประธานกลุ่มเกษตรกรทาํ
สวนดาํเนินสะดวก 

เป็นการรวมตวักนัของกลุ่มเกษตรกรที่ทาํสวน เนื่องจาก
เกษตรกรผูท้าํสวนถกูกดราคาผลผลิตโดยเฉพาะมะพร้าวจาก
พอ่คา้คนกลาง จึงรวมตวักนัและตั้งกลุ่มขึ้นมา เพื่อใหม้ีอาํนาจ
ต่อรองกบัพอ่คา้คนกลาง และมีช่องทางอื่นๆ ในการขายสินคา้
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จ.ราชบุรี เกษตรใหไ้ดร้าคาดีขึ้น กลุ่มไดก้่อตั้ง เมื่อวนัที่ 29 สิงหาคม 
2531  เลขทะเบียนเลขที่ รบ.107/2531 สถานที่ตั้งกลุ่ม (ตาม
ทะเบียนสหกรณ์) บา้นเลขที่ 13 หมู่ 2 ตาํบลดาํเนินสะดวก 
อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี แต่ในปัจจุบนัไดย้า้ยสถาน
ที่มาอยูท่ี่บา้นของประธานกลุ่มคือคุณเจริญ เรืองศรีบวั แทนที่
เดิม มาเป็นบา้นเลขที่ 55 หมู่ 3 ตาํบลดาํเนินสะดวก อาํเภอ
ดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี มีสมาชิกเริ่มตน้ 30 คน และมีเงิน
เริ่มตน้จากเงินถือหุน้ของสมาชิก ในราคาหุน้ละ 50 บาท ได้
เงินในตอนแรกประมาณ 3,000 กวา่บาท 

11 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลกลุ่มยวุ
เกษตรกร ตาํบลท่านดั  
 

16 พฤศจิกายน 2548 
ที่ทาํการกลุ่ม 
ยวุเกษตรตาํบลท่านดั 
ม.3 ต.ท่านดั  
อ.ดาํเนินสะดวก 
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นายจรัญ เจริญทรัพย ์
ประธานกลุ่มยวุเกษตรกร 
ตาํบลท่านดั 

กลุ่มยวุเกษตรกร ตาํบลท่านดั  เป็นกลุ่มที่มีผลการดาํเนินงาน
อยูใ่นระดบักา้วหนา้ไดร้ับรางวลักลุ่มยวุเกษตรกรดีเด่น มีการ
รวมกลุ่มเพื่อผลิตผกัส่งออกต่างประเทศโดยตรง เช่น สิงคโปร์ 
ไตห้วนั เป็นตน้ ทีมทาํงานเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์อยาก
เห็นการเจริญเติบโตของการทาํงานในรูปแบบสหกรณ์ มี
แนวคิดเรื่องการปลกูผกัโดยใชปุ้๋ยชีวภาพ และการจดัโซนนิ่ง
พื้นที่ของตาํบลท่านดั 

12 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลกลุ่มสตรีอาสา
พฒันาตาํบลท่านดั  
 

16 พฤศจิกายน 2548 
ที่ทาํการกลุ่มสตรี
อาสาพฒันาตาํบล 
ท่านดั 
ม.3 ต.ท่านดั  
อ.ดาํเนินสะดวก 

การสัมภาษณ์ คุณอาํภา เจริญสุข 
ประธานกลุ่มสตรีอาสาพฒันา 
ต.ท่านดั อ.ดาํเนินสะดวก จ.
ราชบุรี 

พดูคุยและสัมภาษณ์ประธานกลุ่มสตรีอาสาพฒันา ตาํบลท่านดั 
ทาํใหท้ราบวา่กลุ่มสตรีอาสาพฒันา เกิดจากการสนบัสนุนของ
กรมการพฒันาชุมชนในการจดัตั้งกลุ่ม โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใหส้มาชิกไดช้่วยเหลือกนั รู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่ม ในการ
ปฏิบตัิพบวา่การทาํงานยงัจาํกดัอยูใ่นกรรมการเพียง 2-3 ท่าน  
สมาชิกยงัไม่มีส่วนร่วมมากนกั อาจเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่
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จ.ราชบุรี ชุมเป็นชาวสวนตอ้งประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงปากทอ้งเป็นหลกั 
ที่มาหน่วยงานภาครัฐจะสนบัสนุนเป็นอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการ
ทาํกิจกรรม เช่น เครื่องอบขนม เครื่องบรรจุผลิตภณัฑ ์ เป็นตน้ 
ผลิตภณัฑเ์ด่นของกลุ่ม คือ เบเกอรี่และนํ้าวา่นหางจระเข ้

13 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูราชบุรี จาํกดั 

17 พฤศจิกายน 2548 
หอ้งประชุมสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูราชบุรี 
จาํกดั 162/99  
ถ.ศรีสุริยวงศ ์ 
ต.หนา้เมือง 
อ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นายวรีะศกัดิ์ ตนัเจริญรัตน์ 
ประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูราชบุรี จาํกดั 
เจา้หนา้ที่ของสหกรณ์จาํนวน 
3 คน 

ทีมวจิยัไดช้ี้แจงหลกัการเหตุผล และวตัถุประสงคข์อง
โครงการฯ ทั้งนี้ไดส้ัมภาษณ์ถึงประวตัิการก่อตั้ง และหลกัการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จาํกดั เริ่มก่อตั้ง
เมื่อปี พ.ศ.2501 โดยศึกษาธิการจงัหวดัราชบุรีเป็นผูก้่อตั้ง อดีต
จะแยกการดาํเนินงานระหวา่งครูประถมและมธัยม เพราะอยู่
คนละสังกดั ปัจจุบนัไดย้บุรวมการดาํเนินงานเป็นแห่งเดียวกนั
แลว้ 
เป้าหมายและวตัถุประสงคก์ารก่อตั้ง เพื่อเป็นที่สาํหรับครูได้
ออมทรัพยแ์ละเป็นการรวมตวักนัเพื่อช่วยเหลือเพื่อนครู
ดว้ยกนั โดยมีเงินใหกู้ ้ ดอกเบี้ยตํ่า มีเงินปันผล และมีดอกเบี้ย
เงินฝาก และมีสวสัดิการใหก้บัครูที่เป็นสมาชิก 

14 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลสหกรณ์ออม
ทรัพยส์งเคราะห์มิตรวดัเพลง 
จาํกดั  
 

17.พฤศจิกายน.2548 
ที่ทาํการสหกรณ์ 
ออมทรัพยส์งเคราะห์
มิตรวดัเพลง จาํกดั 
ม.5 ต.วดัเพลง 
อ.วดัเพลง 
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นายชยัศกัดิ์ สมบูรณ์ศกัดิ์ศิริ 
เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สงเคราะห์มิตรวดัเพลง จาํกดั 
นายทรัพย ์มัน่คง  
ผูต้รวจสอบสหกรณ์ 
ออมทรัพยส์งเคราะห์มิตรวดั
เพลง จาํกดั 

จากการลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูล ชี้แจงหลกัการเหตุผล และ
วตัถุประสงคข์องโครงการฯ และไดส้ัมภาษณ์ประวตัิความ
เป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพยส์งเคราะห์มิตรวดัเพลง จาํกดั  
กลุ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2527 โดยการรวมตวักนักลุ่มออม
ทรัพยเ์ป็นกลุ่มสัจจะออมทรัพย ์ แต่ไม่ไดม้ีการจดทะเบียน แต่
ต่อมาไดจ้ดทะเบียนปีพ.ศ.2537 เป็นกลุ่มที่มีความพร้อม
ทางดา้นการเงินและการลงทุน มีเงินหมุนเวยีนทุกเดือน แต่ทาง
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 กลุ่มยงัมีหนี้สูญที่ไม่สามารถเรียกเกบ็ได ้ ถึงแมจ้ะมีปริมาณ
นอ้ยกต็าม แต่กาํลงัเป็นปัญหาในอนาคต ในเรื่องกฎหมายเริ่ม
เป็นที่ไม่ถกูใจกบัสมาชิก เจา้หนา้ที่ และคณะกรรมการ เพราะ
มีหลายเรื่องที่ทาํใหก้ารทาํงานติดขดั ไม่สามารถเดินหนา้ต่อไป
ได ้

15 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลกลุ่มธนาคาร
ขยะ ชุมชนซอยโรงธูป  
 

18 พฤศจิกายน 2548 
ที่ทาํการกลุ่มธนาคาร
ขยะ 
ชุมชนซอยโรงธูป 
ซอยโรงนํ้ามนั 
อ.บา้นโป่ง  
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นางวนัทนีย ์ติ๋วงาม ประธาน
กลุ่มชุมชนซอยโรงธูป 
สมาชิกกลุ่ม 4 คน 
 

กลุ่มตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2539 คณะกรรมการทั้งหมด 9 
คน โดยประธานชุดแรกทาํงานอยู ่4 ปี อยูใ่นวาระอยูค่ราวละ 2 
ปี โดยประธานคนแรกคือคุณสงคราม พงศฉ์าย และคุณ
วนัทนีย ์ติ๋วงาม เป็นประธานคนที่ 2 เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ทาํ
ธูปมาก่อน จึงเรียกวา่ซอยโรงธูป การจดัตั้งกลุ่มธนาคารขยะ 
เกิดขึ้นจากการตอ้งการช่วยเหลือสมาชิกชุมชนที่อาศยัอยู่
บริเวณทา้ยซอยใหม้ีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น ซึ่งสมาชิกเหล่านี้มี
อาชีพรับขายของเก่า โดยใชร้ถซาเลง้เป็นพาหนะในการไปรับ
ซื้อของเก่าตามเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเ้คียง 

16 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลสหกรณ์ปลา
สวยงามบา้นโป่ง จาํกดั 
 

18 พฤศจิกายน 2548 
ที่ทาํการสหกรณ์ปลา
สวยงามบา้นโป่ง 
จาํกดั 
ต.หนองออ้  
อ.บา้นโป่ง 
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นายธีรยทุธ พลเสนประธาน
กรรมการสหกรณ์ปลา
สวยงามบา้นโป่ง จาํกดั 
 

จดัตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยการนาํของอดีตสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรของจงัหวดัราชบุรี เป็นผูเ้ลง็เห็นวา่ ปลาสวยงาม
ที่ขายอยูท่ี่สวนจตุจกัรนาํมาจากแหล่งผลิตที่อาํเภอบา้นโป่ง
เป็นหลกั จึงมีความคิดที่จะก่อตั้งกลุ่มขึ้นมา โดยตอนแรกเกิด
การรวมกลุ่มกนั ไดผ้ลกัดนัขึ้นเป็นสหกรณ์ในเวลาต่อมาเพียง 
25 วนั ในเดือนตุลาคม 2542 การดาํเนินที่ผา่นมายงัไม่ประสบ
ผลสาํเร็จเท่าที่ควร เพราะกรรมการและสมาชิกยงัไม่เขา้ใจถึง
หลกัและปรัชญาของสหกรณ์ที่แทจ้ริง การรวมตวัเป็นการรวม
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เพื่อต่อรองผลประโยชน์เท่านั้น ขอ้มูลความรู้เรื่องปลาสวยงาม
เป็นความลบัเฉพาะบุคคลดงันั้นจึงไม่สามารถจดัการปลาทั้ง
ระบบได ้

17 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลสหกรณ์ 
เครดิตยเูนี่ยนดอนกระเบื้อง จาํกดั  

18 พฤศจิกายน 2548 
ที่ทาํการสหกรณ์
เครดิตยเูนี่ยน 
ดอนกระเบื้อง จาํกดั  
ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง 
อ.บา้นโป่ง  
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นางสาวสมฤทยั ผอ่งแผว้ 
เจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชี 
สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน ดอน
กระเบื้อง จาํกดั 

เกิดขึ้นจากการรวมตวักนัก่อตั้งขึ้นมาเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
ชาวบา้นในบริเวณวดั เฉพาะในฝั่งบา้นโป่ง ประมาณ 30 ปี
มาแลว้  จุดประสงคม์ุ่งเนน้ที่การออม โดยเริ่มตน้จากเงิน 5-10 
บาท เป็นการออมทรัพยท์ุกเดือน ผูท้ี่เริ่มตน้ทาํ คือ คุณบุญสม 
ลวดคาํ บิดาบาทหลวงมานะ ลวดคาํ และคณะกรรมการอาวโุส
เป็นผูท้ี่ร่วมกนัก่อตั้งกลุ่มขึ้น ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเป็นสหกรณ์
เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2544 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์
เครดิตยเูนี่ยนแห่งประเทศไทย กลุ่มมีความมัน่คงและมีการจดั
สวสัดิการต่างๆใหก้บัสมาชิกไดอ้ยา่งครอบคลุม เป็นกลุ่มที่
ค่อนขา้งมีความเขม้แขง็ 

18 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลสหกรณ์ร้านคา้
โพธาราม จาํกดั  
 

19 พฤศจิกายน 2548 
ที่ทาํการสหกรณ์
ร้านคา้โพธาราม 
จาํกดั  
ต.โพธาราม  
อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นางสาววรรณี พรหมมะ 
เจา้หนา้ที่ 
สหกรณ์ร้านคา้โพธาราม 
จาํกดั 
 

จากการลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูล พบวา่สหกรณ์ร้านคา้โพธาราม 
จาํกดั ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 ดาํเนินงานมาเป็นเวลาเกือบ 
60 ปี มีสมาชิกประมาณ 2,000 กวา่คนอยูใ่นพื้นที่จงัหวดั
ราชบุรี ปัจจุบนัปัญหาที่ประสบคือ จาํนวนสมาชิกมาก แต่มา
ใชบ้ริการหรือมีส่วนร่วมกบัสหกรณ์ค่อนขา้งนอ้ย ตวัอยา่งเช่น 
กรณีประชุมใหญ่มีสมาชิกเขา้ร่วมเพียง 150 คน ซึ่งเมื่อเวลา
สหกรณ์จงัหวดัมาประเมินทาํใหส้หกรณ์โพธาราม จาํกดั ตอ้ง
ตกเกณฑป์ระเมินในขอ้นี้ แนวทางการแกไ้ข มีการให้
คณะกรรมการออกติดตามสมาชิกในพื้นที่ เนื่องจากสหกรณ์
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ก่อตั้งมานาน สมาชิกรุ่นแรกๆ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลที่อยูอ่าศยั
ไวเ้ป็นหลกัฐาน ทาํใหต้ิดต่อลาํบากและสมาชิกบางส่วนที่
เสียชีวิตแต่ไม่ไดแ้จง้ใหส้หกรณ์ทราบ ปัญหาสาํคญัอีกขอ้ของ
สหกรณ์คือการแข่งขนัเรื่องราคากบัร้านคา้อื่น เนื่องจากเป็น
สหกรณ์การซื้อของเขา้ร้านคา้ตอ้งมีหลกัฐานและ Vat 7% ทาํ
ใหซ้ื้อของแพงกวา่ร้านคา้ปกติ และการซื้อของจากกลุ่ม
เกษตรกรต่างๆ กต็อ้งมีบิลเช่นเดียวกนัทาํใหไ้ม่สามารถที่จะนาํ
สินคา้ของกลุ่มเกษตรอื่นๆ เขม้าจาํหน่ายในร้านคา้ได ้

19 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลกลุ่มอนุรักษเ์ขา
ปากกวา้ง ต.ธรรมเสน  
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

19 พฤศจิกายน 2548 
สถานีอนามยั 
บา้นเกาะตาพดุ  
ต.ธรรมเสน 
อ.โพธาราม  
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นายมนสั นุชพนัธุ์ 
ประธานกลุ่มอนุรักษเ์ขา
ปากกวา้ง 
นายแนบ จีนหวาน  
รองประธานกลุ่มอนุรักษเ์ขา
ปากกวา้ง 
นายชาญ พลอยเพช็ร  
รองประธานกลุ่มอนุรักษเ์ขา
ปากกวา้ง 
นายสะอาด.นุชแทน
เลขานุการกลุ่มอนุรักษเ์ขา
ปากกวา้ง 
 

กลุ่มเกิดจากการรวมตวัของผูน้าํที่มีความตระหนกัในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติคือเขาปากกวา้งที่ทางการใหส้ัมปทาน
เหมืองกบันายทุน ผูน้าํกลุ่มนี้จึงไดต้่อสู้จนทางการไดย้กเลิก
การทาํเหมือง จึงไดม้ีการประกาศเป็นป่าชุมชน มีการดูแล 
ฟื้นฟ ูตรวจป่า โดยชาวบา้นหางบประมาณกนัเองจนในปี พ.ศ.
2542 ไดร้ับงบประมาณสนบัสนุนจากกองทุนเพื่อสังคม 
(SIF)ในการดาํเนินกิจกรรม  ทาํใหก้ารทาํงานของกลุ่มไดร้ับ
การยอมรับจากชุมชนมากขึ้น  สิ่งที่กลุ่มตอ้งการจะดาํเนินการ
ต่อคือการพฒันาเขาปากกวา้งใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษเ์นื่องจากมีถํ้าที่สวยงาม ใหก้บัคนใน
ชุมชนและตาํบลใกลเ้คียงไดเ้ขา้มาศึกษา แต่ยงัขาดงบประมาณ
ในการดาํเนินงานที่ผา่นมาไดอ้งคก์รพี่เลี้ยงที่สนบัสนุนการ
ทาํงานและเป็นที่ปรึกษาใหก้บักลุ่มคือสถานีอนามยับา้นเกาะ
ตาพุด ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
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20 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลกลุ่มชมรม

ส่งเสริมสุขภาพ ต.ธรรมเสน 
 อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี 

19 พฤศจิกายน 2548 
ที่ทาํการชมรม
ส่งเสริมสุขภาพ 
ต.ธรรมเสน 
อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นางบุญชู นุชแทนกรรมการ
ชมรมส่งเสริมสุขภาพ 
 

การก่อเกิดกลุ่มมาจากนโยบายการส่งเสริมการออกกาํลงักาย
ของรัฐบาล กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผูน้าํ อสม.อยูก่่อนแลว้ 
ดงันั้นจึงไดม้ีการขบัเคลื่อนการออกกาํลงัในหมู่บา้นของตนได้
อยา่งต่อเนื่อง โดยมีสถานีอนามยัเป็นพี่เลี้ยง และปัจจุบนัไดร้ับ
งบประมาณจาก สสส.ในการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

21 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลสาํนกังาน
สหกรณ์การเกษตรโพธาราม 
จาํกดั 

20 พฤศจิกายน 2548 
สาํนกังานสหกรณ์
การเกษตร 
โพธาราม จาํกดั 
ต.บา้นเลือก 
อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นางกญัญา สอนวฒันา 
ผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตร
โพธาราม จาํกดั 

กิจกรรมที่สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จาํกดั ไดด้าํเนินการ
เป็นหลกั คือ การใหบ้ริการสินเชื่อแก่สมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ ทาํนา ทาํไร่ ในเขตอาํเภอโพธาราม การขายปุ๋ย 
ยา พนัธุ์ขา้วสาร  สิ่งที่สหกรณ์ฯกาํลงัประสบปัญหาขณะนี้คือ 
สมาชิกไม่มาใชห้นี้ตามกาํหนด ซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบาย
กองทุนฟื้นฟเูกษตรกร  เพราะสมาชิกหวงัที่จะใหก้องทุนนี้ใช้
หนี้แทน 

22 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลและสัมภาษณ์
ประธานชมรมบอนไซ ไมด้ดั ไม้
ดอก ไมป้ระดบัและหิน ต.เขาแร้ง 
อ.เมือง จ.ราชบุรี 

20 พฤศจิกายน 2548 
บา้นประธานชมรม
บอนไซ ไมด้ดั  
ไมด้อก ไมป้ระดบั
และหิน  
ต.เขาแร้ง อ.เมือง 
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นายจิต ขนุศรีรักษา 
ประธานชมรมบอนไซ ไมด้ดั 
ไมด้อก ไมป้ระดบัและหิน 

การรวมตวัเกิดจากสมาชิกที่มีอาชีพทาํไมด้ดัเมื่อปี พ.ศ.2546 
กิจกรรมที่กลุ่มดาํเนินการยงัไม่เป็นรูปธรรมมากนกั มีเพียงจดั
งานประกวดบอนไซในวนัที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ที่ถือวา่
เป็นกิจกรรมหลกัของชมรม การขายสินคา้ยงัเป็นลกัษณะต่าง
คนต่างขาย ไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อขาย เนื่องจากไมบ้อนไซมี
ราคาแพงและการซื้อขายขึ้นอยูก่บัความพอใจ ในอนาคตอยาก
มีกองทุนเพื่อใหส้มาชิกไดกู้ย้มืไปซื้อตน้และตน้ไมบ้างชนิด
ตอ้งมีการขยายพนัธุ์เองเนื่องจากในธรรมชาติไม่มีแลว้ 
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23 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลและสัมภาษณ์

ประธานกลุ่มเกษตรกรทาํนา
ตาํบลเขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

20 พฤศจิกายน 2548 
บา้นประธาน 
กลุ่มเกษตรกรทาํนา
เขาแร้ง ต.เขาแร้ง 
อ.เมือง 
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นายสุทน แดงอาจ 
กรรมการกลุ่มเกษตรกรทาํนา 
ตาํบลเขาแร้ง 

กลุ่มเกษตรกรทาํนาเขาแร้ง เกิดจากการสนบัสนุนของ
เจา้หนา้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อใหส้มาชิกไดร้วมตวักนั
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั มีอาํนาจต่อรองกบัพอ่คา้คนกลาง แต่
ในทางปฏิบตัิกลุ่มเกษตรกรมีการรวมตวักนัเพื่อจดัการซื้อปุ๋ย 
ยาใหก้บัสมาชิก ซึ่งในเขตตาํบลเขาแร้งมีการทาํนาปรังใชปุ้๋ย
มากกวา่ปีละ 120 ตนั กลุ่มมีการทาํงานที่เป็นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได ้มีทุนหมุนเวยีน 230,000 บาท 

24 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลสหกรณ์
การเกษตรหนองไร่ จาํกดั 
ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

23 พฤศจิกายน 2548 
ศนูยข์อ้มูลองคก์ร
ชุมชน ต.ทุ่งหลวง 
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นายสอ ทองเสือ 
รองประธานสหกรณ์
การเกษตรหนองไร่ จาํกดั 

ทีมวจิยัไดพ้ดูคุยและสัมภาษณ์รองประธานและเหรัญญิกของ 
สหกรณ์การเกษตรหนองไร่ จาํกดั ทราบวา่สหกรณ์การเกษตร
หนองไร่ จาํกดั  ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอปากท่อ สมาชิกส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทาํนาและทาํไร่  กิจกรรมที่กลุ่มดาํเนินการคือ
การซื้อปุ๋ยยามาขายใหส้มาชิก และมีการใหบ้ริการสินเชื่อซึ่งมี
เงินทุนหมุนเวยีนประมาณ 200,000 บาทต่อเดือน 

25 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลกลุ่มเกษตรกร
ทาํนา ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.
ราชบุรี 

23 พฤศจิกายน 2548 
ศนูยข์อ้มูลองคก์ร
ชุมชน ต.ทุ่งหลวง 
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ สุดทว้ม 
กลุ่มเกษตรกรทาํนาทุ่งหลวง 
 

ทีมวจิยัไดพ้ดูคุยและสัมภาษณ์ กรรมการกลุ่มเกษตรกรทาํนา
ทุ่งหลวง ซึ่งการก่อเกิดเริ่มมาจากการส่งเสริมของเจา้หนา้กรม
ส่งเสริมการเกษตร  กิจกรรมที่กลุ่มดาํเนินการอยูใ่นขณะนี้ คือ 
ใบริการสินเชื่อ และการซื้อปุ๋ย ยา มาบริการสมาชิก  โดยจะซื้อ
ตรงกบับริษทั ในเดือนพฤศจิกายนมีเงินทุนหมุนเวยีนประมาณ 
100,000 บาท  

26 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลสหกรณ์การ
ประมงบางแพ จาํกดั ต.โพหกั 

25 พฤศจิกายน 2548 
สาํนกังานสหกรณ์

การสัมภาษณ์ นายทศพล แกว้ทิมา 
สหกรณ์การประมงบางแพ 

ทีมวจิยัไดล้งพื้นที่ 2 ครั้ง เพื่อนดัหมายขอสัมภาษณ์แต่ไม่พบ
ประธานสหกรณ์ ไดพ้ดูคุยและสัมภาษณ์เจา้หนา้ที่ พบวา่
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อ.บางแพ จ.ราชบุรี การประมงบางแพ 
จาํกดั ต.โพหกั 
อ.บางแพ จ.ราชบุรี 

จาํกดั สหกรณ์การประมงบางแพ เกิดจากการรวมตวักนัของผูท้ี่มี
อาชีพทาํนากุง้ เลี้ยงปลา ขณะนี้สหกรณ์การประมงบางแพ 
จาํกดั กาํลงัมีการปรับเปลี่ยนกรรมการชุดใหม่ ผลการดาํเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ตอนนี้ค่อนขา้งประสบปัญหาขาดทุน 
โดยเฉพาะกิจการปั๊มนํ้ามนัซึ่งขาดทุนจนตอ้งหยดุกิจการไป 

27 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลกลุ่มเกษตรกร
ทาํนาดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี 

25 พฤศจิกายน 2548 
บา้นกรรมการ 
กลุ่มเกษตรกรทาํนา
ดอนคา ต.ดอนคา 
อ.บางแพ จ.ราชบุรี  

การสัมภาษณ์ นายแหวน นาคจอ้ย 
กรรมการกลุ่มเกษตรกรทาํนา
ดอนคา 

กลุ่มนี้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ปัจจุบนัไดห้ยดุการดาํเนิน
กิจกรรมไปเพราะประธานเสียชีวิต ลุงแหวนเองเป็นสมาชิก
และกรรมการมาประมาณตั้งแต่อาย ุ 30 กวา่ปี ปัจจุบนัอาย ุ 60 
กวา่ปี กลุ่มเจริญรุ่งเรืองในช่วงที่ลุงแหวนเป็นกรรมการตอน
นั้นอาย ุ 34-35 ปี มีร้านคา้ ปั๊มนํ้ามนัเลก็ๆ ของกลุ่ม กิจการดี
มาก ปี พ.ศ.2532-2534 ไดม้ีการเริ่มเปลี่ยนสภาพและอาชีพจาก
การทาํนาเป็นทาํสวนพริก ผลไม ้ จากสวนเป็นนากุง้ ที่เปลี่ยน
จากทาํนามาถึงปัจจุบนัประมาณ 30 ปี แต่ชื่อกลุ่มยงัเป็นกลุ่ม
เกษตรกรทาํนาอยู ่  ปัญหาที่สาํคญัของกลุ่มคือการไม่มีคนสืบ
ทอดการทาํงานและการปรับเปลี่ยนต่างๆ ทางการไม่เขา้รับรู้
ปัญหา 

28 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลสหกรณ์โคนม
ซอนตา้จอมบึง จาํกดั บา้นรางบวั 
ต.รางบวั อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

26 พฤศจิกายน 2548 
สาํนกังานสหกรณ์ 
โคนมซอนตา้จอมบึง 
จาํกดั บา้นรางบวั 
ต.รางบวั อ.จอมบึง 
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นายมนูญ นนัทวิสุทธิ์ 
ผูจ้ดัการสหกรณ์โคนม
ซอนตา้ จาํกดั 

ทีมวจิยัไดล้งพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผูจ้ดัการและกรรมการกลุ่ม
พบวา่ สหกรณ์โคนมซอนตา้ จาํกดั เป็นสหกรณ์โคนมขนาด
กลาง มีสมาชิก 50 ราย ซึ่งนบัถือศาสนาคริสต ์ หน่วยงาน
องคก์รเอกชนสนบัสนุนระบบสหกรณ์มีระบบการผลิตนมที่
ครบวงจรตั้งแต่การส่งเสริมการเลี้ยง การผลิตนม และทาํ
การตลาด ขายส่งไปที่โรงเรียนในเขตจงัหวดัราชบุรี ประธาน
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และผูจ้ดัการ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะต่อทีมวจิยัวา่ 
- ที่ผา่นมาไดม้ีความพยายามที่จะเชื่อมโยงกบัสหกรณ์

โคนมหนองโพ จาํกดั  แต่ยงัมีขอ้จาํกดัที่ทาํใหไ้ม่สามารถ
ร่วมมือกนัได ้  อยากใหท้ีมวิจยัเป็นตวักลางในการเชื่อมโยง
ความร่วมมือ 

- รัฐบาลควรส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรโคนม
โดยตรง โดยการจาํกดัการนาํเขา้นมผงจากต่างประเทศ  เพื่อให้
เกษตรกรไดม้ีช่องทางขยายตลาดไดม้ากขึ้น 
ขอ้จาํกดัในการเขา้ร่วมกบัโครงการฯ คือ  
สมาชิกสหกรณ์โคนมซอนตา้ จาํกดั เป็นเกษตรกรที่ตอ้งดูแล
โคนมตลอดเวลา จึงไม่สะดวกที่จะเขา้ร่วมกิจกรรมของ
โครงการฯไดต้ลอดทั้งวนั แต่พร้อมที่จะใหค้วามร่วมมือใน
พื้นที่อยา่งเตม็ความสามารถ 

29 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลสหกรณ์
การเกษตรหว้ยม่วง จาํกดั  
บา้นหว้ยม่วง ต.ตะนาวศรี  
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

26 พฤศจิกายน 2548 
สาํนกังานสหกรณ์
การเกษตรหว้ยม่วง 
จาํกดั 
บา้นหว้ยม่วง  
ต.ตะนาวศรี  
อ.สวนผึ้ง  
จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นายเสริม นวลเขียว 
นายกฤษณะ ปัญญา 
สหกรณ์การเกษตรหว้ยม่วง 
จาํกดั 
 

สหกรณ์การเกษตรหว้ยม่วง จาํกดั เริ่มตน้จากการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร ก่อตั้งเป็นร้านคา้ชุมชนขึ้น โดยการสนบัสนุนของ
มูลนิธิศุภนิมิต ดว้ยเงินลงทุนจาํนวน 150,000 บาท แต่ดว้ย
ภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นทาํใหร้าคาของถีบตวัสูงขึ้น 
ประกอบกบัการทาํร้านคา้ชุมชนมีค่าใชจ้่ายในการบริหาร
จดัการที่สูงทาํใหไ้ม่ประสบความสาํเร็จ ทาํใหป้ระสบปัญหา
ขาดทุนขณะนี้มีหนี้สินประมาณ 100,000 บาท ขอ้เสียคือ มีผู ้
ถือหุน้นอ้ยและสมาชิกขาดความรับผดิชอบ ต่อมาไดม้ีการ
ดาํเนินธุรกิจหน่อไมป้ี๊บ ซึ่งไม่ไดห้วงักาํไรมากนกั แต่ดว้ยมี



 

 3-30

การเปลี่ยนผูน้าํชุมชนทาํใหไ้ม่ไดร้ับการส่งเสริมในรูปแบบ
สหกรณ์ร้านคา้ การทาํงานจึงตอ้งเปลี่ยนเป็นรูปแบบของกลุ่ม
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ การบริหารมุ่งหวงักาํไรมาก
จนเกินไปทาํใหเ้กิดการทาํลายทรัพยากร ซึ่งทาํใหเ้ริ่มเกิด
ปัญหาไม่มีหน่อไม ้ ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 83 คน มีการ
ประชุม 2 ครั้งต่อปี ประธานคือนายประเสริฐ ประเสริฐศกัดิ์ มี
การประชุมคณะทาํงาน 3 – 4 เดือนครั้ง และยงัมีการติดตาม
งานจากสหกรณ์จงัหวดัอยูบ่า้ง 

30 ลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลกลุ่มสตรีตดั
เยบ็ผา้ ต.ด่านทบัตะโก อ.จอมบึง 
จ.ราชบุรี 

26 พฤศจิกายน 2548 
ที่ทาํการกลุ่มสตรี 
ตดัเยบ็ผา้  
ต.ด่านทบัตะโก  
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์ นางบวัฮอง อิสริยานนท ์
กรรมการกลุ่มสตรีตดัเยบ็ผา้ 
ต.ด่านทบัตะโก 

เริ่มก่อตั้งจากการเยบ็ผา้โหลของกลุ่มแม่บา้น ซึ่งต่อมาการเยบ็
ผา้โหลนั้นไม่ค่อยมีงานเขา้มามากนกั ทาํใหเ้กิดแนวคิดการ
รวมกลุ่มตดัเยบ็เสื้อผา้ โดยใชเ้งินทุนส่วนตวัมาเป็นทุนในการ
ก่อตั้งกลุ่ม มีสมาชิกที่ส่วนใหญ่เป็นแม่บา้นจาํนวน 15 คน ใน
ปีแรกนั้นไม่ไดร้ับการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ
เท่าที่ควร  ทาํใหเ้กิดความลาํบากในการทาํงาน ซึ่งตอนแรกนั้น
การตดัเยบ็ตอ้งทาํดว้ยมือ และไปจา้งที่อื่นตดับา้ง ต่อมาไดร้ับ
การสนบัสนุนจาก อบต.ไดง้บประมาณมาส่วนหนึ่ง ทาํใหไ้ดม้ี
การจดัซื้อจกัรเยบ็ผา้และโตะ๊ตดัผา้ ทาํใหก้ารทาํงานสะดวก
และรวดเร็วมากขึ้น จากในปีแรกนั้นตดัไดไ้ม่กี่ร้อยตวั แต่ใน
ปัจจุบนัสามารถตดัไดเ้ป็นพนัตวัต่อปี ภาระหนี้สินของกลุ่มมี
ประมาณ 100,000 บาท เป็นเงินกูจ้ากกองทุนต่างๆในหมู่บา้น 
ปัจจุบนัมีสมาชิก 7 คนซึ่งทาํงานประจาํ และยงัไดร้ับการ
สนบัสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตในเรื่องการสั่งตดัชุดนกัเรียน ซึ่งมี
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หลายโรงเรียนที่อยูใ่นเครือข่ายของมูลนิธิฯทาํใหเ้กิดรายไดท้ี่
สามารถทาํใหก้ลุ่มอยูไ่ด ้ ยงัไม่มีการถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่น
หลงั เคยมีการติดต่อจากโรงเรียนใหส้มาชิกเขา้ไปซ่อมจกัรเยบ็
ผา้ แต่ไม่ไดม้ีการติดต่อใหเ้ขา้ไปสอนการเยบ็ผา้แต่อยา่งใด จึง
อาจเป็นปัญหากบักลุ่มในอนาคต เนื่องจากขาดผูส้านต่องาน
ตดัเยบ็ผา้ 

31 เขา้ร่วมประชุมกบัเจา้หนา้ที่
ส่งเสริมเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอ้มูล  
ณ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั
ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 

13 ธนัวาคม 2548 
หอ้งประชุม 
สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัราชบุรี  
อ.เมือง จ.ราชบุรี 

การประชุมกลุ่มยอ่ย เจา้หนา้ที่ส่งเสริมเคลื่อนที่ 
(Mobile Unit)  
จาํนวน 30 คน 

ดร.ทิพวลัย ์สีจนัทร์ หวัหนา้โครงการฯ ไดก้ล่าวแนะนาํทีมวิจยั
และกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมใน
ครั้งนี้ ไดบ้อกเล่าที่มาที่ไปของโครงการฯให้กบัหน่วย Mobile 
Unit ได้ รับทราบข้อมูล  คุณสุ เทพ  ไชยขัน ธุ์  ที่ป รึกษา
โครงการฯ และคุณยทุธภณัฑ ์เตชะแกว้ นกัวิจยัของโครงการฯ
ได้อธิบายแนวทางและวิธีการทํางานเพิ่มเติมให้ผูเ้ข้าร่วม
ประชุมไดร้ับฟัง 
หลงัจากนั้น ทาง ดร.ทิพวลัย ์สีจนัทร์ หวัหนา้โครงการฯ ไดข้อ
ความร่วมมือให้หน่วย Mobile Unit ไดเ้ลือกสหกรณ์/กลุ่ม
องค์กรที่จดทะเบียน ที่มีความน่าสนใจในประเภทต่างๆ และ
ไดม้ีการนาํเสนอรายชื่อสหกรณ์ที่มีความโดดเด่น สามารถเป็น
สหกรณ์ตน้แบบได ้ สหกรณ์ที่ดอ้ย และสหกรณ์ที่ลม้เหลวโดย
สิ้นเชิง เพื่อที่ทางทีมวิจยัจะไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลต่อไป โดย
สหกรณ์ที่ไดร้ับการคดัเลือกมีดงัต่อไปนี้ 
รายชื่อสหกรณ์ที่มีความโดดเด่น สามารถเป็นสหกรณ์ตน้แบบ
ได ้
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สหกรณ์การเกษตร 
 1.    สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั  
 2.    สหกรณ์การเกษตรอาํเภอเมือง   
 3.    สหกรณ์การเกษตรอาํเภอโพธาราม  
 4.    สหกรณ์การเกษตรบา้นไท-ยวน (คูบวั)   
 5.    สหกรณ์การเกษตร อพป. หนองไร่   
สหกรณ์ออมทรัพย ์

1. สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จาํกดั    
2. สหกรณ์ออมทรัพยก์ลุ่มเยือ่บา้นโป่ง    
3. สหกรณ์ออมทรัพยม์ิตรวดัเพลง   

สหกรณ์ร้านคา้ 
         สหกรณ์ร้านคา้ค่ายภานุรังสี   
สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน 

1. สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนดอนกระเบื้อง   
2. สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนดอนมดตะนอย   
3. สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนไร่ใหม่   

กลุ่มเกษตรกร 
1. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนบา้นสิงห์   
2. กลุ่มเกษตรกรทาํนาวดัยางงาม   
3. กลุ่มเกษตรกรทาํนาเขาแร้ง   

กลุ่มสหกรณ์บริการ 
 1.     สหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้าประปาเจด็เสมียน  
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กลุ่มอาชีพ 
1. กลุ่มทาํไมต้าล-ไมม้ะพร้าวตาํบลคูบวั 
2. กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรลาดบวัขาว  
3. กลุ่มบา้นแพะ (ขนมทองมว้น)  
4. กลุ่มทอผา้มอญบา้นม่วง   
5. กลุ่มแปรรูปกระดาษสา   

รายชื่อสหกรณ์ที่ตอ้งฟื้นฟศูกัยภาพ 
สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน 

สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนบา้นเกาะพฒันา 
สหกรณ์การเกษตร 
 สหกรณ์การเกษตรชุมชนสวนผึ้ง จาํกดั 
รายชื่อสหกรณ์ที่ลม้เหลวโดยสิ้นเชิง (ไม่สามารถฟื้นฟไูด)้ 
สหกรณ์การเกษตร 

1. สหกรณ์การเกษตรบา้นไหมไทรงาม 
2. สหกรณ์การเกษตรชาวไร่สวนผึ้ง 
3. สหกรณ์การเกษตรบา้นหว้ยม่วงสวนผึ้ง 
4. สหกรณ์การเกษตรบางแพ 

สหกรณ์ร้านคา้ 
 1.     สหกรณ์ร้านคา้วทิยาลยัเทคนิคราชบุรี 
สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน 
 1.     สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนไร่ใหม่ 
กลุ่มเกษตรกร 
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1. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ป่าหวาย   
2. กลุ่มเกษตรกรทาํนานางแกว้ 

32 ประชุมร่วมกบัผูจ้ดัการสหกรณ์
และเจา้หนา้ที่ส่งเสริมประจาํ
หน่วย ที่สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัราชบุรี  
อ.เมือง จ.ราชบุรี 

14 ธนัวาคม 2548 
สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัราชบุรี  
อ.เมือง จ.ราชบุรี 

การสัมภาษณ์และการประชุม
กลุ่มยอ่ย 

นางสมหมาย อ่อนแฮน 
ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
เจา้หนา้ที่ส่งเสริมประจาํ
หน่วย  
 

นกัวจิยัไดส้ัมภาษณ์ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ส่งเสริมประจาํหน่วย 
ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยผูจ้ดัการ โดยมีวตัถุประสงค ์

- ขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลรายงานการประชุม
ประจาํปี 2547 สหกรณ์เป็นตวัอยา่งที่ดีจาํนวน 12 สหกรณ์ ซึ่ง
ไดร้ับความอนุเคราะห์จากเจา้ที่ผูร้ับผดิชอบเป็นอยา่งดียิง่ 

- เพื่อทราบรายละเอียดสถานการณ์ของกลุ่ม
สหกรณ์ที่เป็นตน้แบบที่ดีพบวา่แต่ละสหกรณ์มีจุดเด่นซึ่งเป็น
จุดแขง็ที่แตกต่างกนั ในทางกลบักนักพ็บวา่ยงัมีบทเรียนที่ดีใน
การบริหารจดัการสหกรณ์ที่ตอ้งรวบรวมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อหาแนวทางพฒันากระบวนการสหกรณ์ต่อไป 

- เพื่อสัมภาษณ์ผูจ้ดัการและพนกังานชุมนุม
สหกรณ์จงัหวดัราชบุรีจาํกดั พบวา่ชุมนุมสหกรณ์มีบทบาทที่
สาํคญัในการเชื่อมโยงสหกรณ์ต่างๆ ในแต่ละประเภทที่มีอยู่
ภายใตชุ้มนุมสหกรณ์จาํนวน 56 สหกรณ์ มีการเชื่อมโยงใน
ภาคอีสานโดยการทาํธุรกิจการซื้อขา้วสารหอมมะลิ การ
เชื่อมโยงกบัสหกรณ์โดยการรับฝากหุน้และรับฝากเงินของ
สมาชิกสหกรณ์รวมไปถึงการเชื่อมโยงโดยธุรกิจเครดิตกบั
สหกรณ์อีกกวา่ 8 สหกรณ์  การทาํธุรกิจการซื้อขายสินคา้จาก
สมาชิกสหกรณ์เช่น ธุรกิจการซื้อขายนมจากสหกรณ์หนองโพ 
เป็นตน้ 
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- วางแผนการลงพื้นที่ร่วมกนักบัเจา้หนา้ที่ประจาํ
หน่วย  ไดม้ีการกาํหนดการลงพื้นที่วนัที่ 17 ธนัวาคม 2548 ที่
สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนดอนกระเบื้อง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี เวลา 
09.00 น. เป็นตน้ไป โดยมีคุณสมบตัิ ทองสมิง หวัหนา้หน่วย  
วนัที่ 19-20 ธนัวาคม 2548 ประชุมสหกรณ์การเกษตรไท-ยวน
ราชบุรี จาํกดั และกลุ่มเกษตรกรทาํสวนบา้นสิงห์ วตัถุประสงค์
ในการประชุมครั้งนี้ คือ การหาแนวทางการบูรณาการการ
บริหารสหกรณ์แบบเบด็เสร็จ โดยคุณกฤษดา จนัทร์แดง 
หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบ เป็นผูร้ับผดิชอบโครงการ 

33 เขา้ร่วมเวทีซึ่งจดัโดยสหกรณ์
การเกษตรไท-ยวน จาํกดั  

19-20 ธนัวาคม 2548 
พิพิธภณัฑไ์ท-ยวน  
บา้นคูบวั อ.เมือง  
จ.ราชบุรี 

การประชุมกลุ่มยอ่ย คณะกรรมการกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรไท-ยวน จาํกดั 
และเกษตรกรทาํสวนบา้น
สิงห์ ร่วมกบัศูนยถ์่ายทอด
เทคโนโลยสีหกรณ์เพชรบุรี 

เพื่อชี้แจงวตัถุประสงค์ เป้าหมายของการดาํเนินโครงการฯ 
และสร้างการมีส่วนร่วมของทั้ ง 2 สหกรณ์ พบว่า ทั้ งสอง
สหกรณ์ไดแ้จ้งความจาํนงในการเขา้ร่วมเวทีของโครงการฯ 
เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการเสริมสร้างระหว่างสหกรณ์ที่
จดทะเบียนกบักลุ่มเกษตรกร ทาํให้ทีมวิจยัทราบถึงกิจกรรม
ของสหกรณ์ ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการทอผา้และมีศูนย์
จ ําหน่าย ซึ่งเป็นความแตกต่างไปจากชื่อของสหกรณ์ที่ว่า 
“สหกรณ์การเกษตร” ตลอดจนไดร้่วมสนทนากบัสหกรณ์
จงัหวดัเพื่อทราบถึงความเป็นมาของสาํนกังานสหกรณ์ 

34 ประสานงานเพื่อขอขอ้มูลทะเบียนคน
จนเพิ่มเติมของกลุ่มเกษตรกรทาํสวน ต.
บา้นสิงห์ และกลุ่มเกษตรกรทาํนา
หนองออ้ 

12 กมุภาพนัธ์ 2549 
ที่กลุ่มเกษตรกรทาํสวน 
ต.บา้นสิงห์ และกลุ่ม
เกษตรกรทาํนาหนองออ้ 

การประชุมกลุ่มยอ่ย ประธานกลุ่มเกษตรกรทาํ
สวนบา้นสิงห์ 
ประธานกลุ่มเกษตรกรทาํนา
หนองออ้ 

เพื่อนดัหมายประธานกลุ่มเกษตรกรทาํสวนบา้นสิงห์ และกลุ่ม
เกษตรกรทาํนาหนองออ้ รวมทั้งชี้แจงวตัถุประสงคข์องการขอ
รายชื่อสมาชิกเพื่อนาํไปตรวจสอบกบัขอ้มูลการลงทะเบียนคน
จนของ อ.โพธาราม และวเิคราะห์ขอ้มูลในโครงการฯต่อไป 



 

 3-36

 
ตารางที่ 3.3 การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพือ่กาํหนดกรอบ / ทิศทางการเชื่อมโยงเครือข่ายในพืน้ทีจ่ังหวดัราชบุรี 

 
ลาํดบัที่ กจิกรรม  วนั/เวลา/สถานที ่ กระบวนการ/วธิีการ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม/ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่กดิขึน้ 

1. จดัเวทีสัมมนาวิชาการ เรื่อง”การ
จดัการความรู้ เพื่อเสริมพลงั
ชุมชน” และประชุมแกนนาํ
สหกรณ์ / กลุ่ม / องคก์ร เพื่อ
ติดตามความกา้วหนา้ของ
โครงการพฒันาขบวนการ
สหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัราชบุรี 

7 ธนัวาคม 2548 
อาคารศนูยเ์รียนรวม2 
หอ้ง302  
ม.เกษตรศาสตร์  
กาํแพงแสน  
อ.กาํแพงแสน 
จ.นครปฐม 

การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม  
การระดมความคิดเห็น 
แบ่งกลุ่มยอ่ย 

แกนนาํกลุ่ม/องคก์รจาํนวน 
40 คน ทีมวจิยั  
ทีมวทิยากรเวทีสัมมนา
วชิาการ 
นายเดชา ศิริภทัร 
ผูอ้าํนวยการมูลนิธิขา้วขวญั 
จ.สุพรรณบุรี 
นายสินชยั บุญอาจ 
เครือข่ายกลุ่มแสงตะวนั  
จ.พิจิตร 
นายภีม ภคเมธาวี 
ผูป้ระสานงานหน่วยจดัการ
ความรู้ องคก์รการเงินชุมชน 
ศนูยบ์ริการวิชาการ 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  
นางจนัทนา หงษา 
มูลนิธิขา้วขวญั (ผูด้าํเนิน

อ.ดร.ทิพวลัย ์ สีจนัทร์ หวัหนา้โครงการฯ ไดก้ล่าวถึง
วตัถุประสงคข์องการประชุม เพื่อเปิดโอกาสใหส้มาชิก
สหกรณ์ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนไดม้ีโอกาสเขา้
ร่วมงานวิชาการ และเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวของ
เครือข่ายหลงัการประชุมที่วดัพระศรีอารย ์สรุปไดด้งันี้  

- การเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ตอ้งเริ่มจากการที่มี 
เวทีเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนกนัอยา่งต่อเนื่อง 

- ความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ตอ้งเริ่มจากสิ่งที่
เป็นรูปธรรมก่อน เช่น สหกรณ์บา้นรางสีหมอกราชบุรี จาํกดั 
ตอ้งการปุ๋ยอินทรีย ์ อาจเชื่อมโยงกบักลุ่มเกษตรกรทาํนาทุ่ง
หลวงที่มีการทาํปุ๋ยอินทรียอ์ยูแ่ลว้ 

จากนั้นมีการนดัหมายการพบปะในเวทีสัญจรในครั้ง
ต่อไปที่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์บา้นหนองออ้ ในวนัที่ 6 
มกราคม 2549 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป ณ อาคารหลวง
ปู่ หลิว วดัหนองออ้ ต.บา้นสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และ
ประมาณกลางเดือนมกราคม 2549 สาํหรับพื้นที่ อ.สวนผึ้ง   
อ.จอมบึง อ.บา้นคา และ อ.เมืองราชบุรี พบกนัที่กลุ่มอนุรักษ์
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รายการ) เขาปากกวา้ง ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
2. การประชุมเรื่อง “การกาํหนด

วสิัยทศัน์สหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดั
ราชบุรี” 
 

6 มกราคม 2549 
ที่วดัหนองออ้  
ต.บา้นสิงห์  
อ.โพธาราม 
 จ.ราชบุรี 

การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม 
กระบวนการกลุ่ม การระดม
ความคิดเห็นในกลุ่มยอ่ย 

แกนนาํกลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์/กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย ์ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ
ทีมวจิยั และผูท้รงคุณวฒุิ คือ 
นายภีม ภคเมธาวี 
ผูป้ระสานงานหน่วยจดัการ
ความรู้ องคก์รการเงินชุมชน 
ศนูยบ์ริการวิชาการ 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  
 

1. เพื่อสรุปผลการดาํเนินงานของโครงการฯในช่วง 4 เดือนที่
ผา่นมา โดยการคน้หาตวัแทนภาคส่วนที่มาจากสหกรณ์ที่จด
ทะเบียนกบัไม่จดทะเบียน จากกลุ่มองคก์รการเงินต่างๆ เพื่อมา
กาํหนดเป้าหมายและความร่วมมือในการดาํเนินงานของ
เครือข่ายร่วมกนั เพื่อสร้างความรู้จกัซึ่งกนัและกนัเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งความร่วมมือประสานระหวา่งเครือข่าย  
2. การนาํเสนอวิสัยทศัน์ของสหกรณ์ / กลุ่ม / องคก์รต่างๆ ใน
พื้นที่จงัหวดัราชบุรี จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกนั 
พบวา่เป้าหมายหลกั คือ การมีความพอเพียงโดยใชส้หกรณ์
เป็นเครื่องมือในการรวมคนและพลงั เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือที่
จะนาํไปสู่การแกป้ัญหา โดยมีสหกรณ์จงัหวดัเป็นตวักลาง
เพื่อที่จะใหเ้กิดการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน นอกจากนี้แต่ละกลุ่ม
ไดแ้ลกเปลี่ยนเป้าหมายหลกัของกลุ่มร่วมกนั จุดเด่น จุดที่ควร
ปรับปรุงของการบริหารการจดัการ รวมทั้งศกัยภาพของกลุ่ม 
3. การกาํหนดวสิัยทศัน์ร่วมของเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่
จงัหวดัราชบุรี จากการระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มยอ่ย 
พบวา่แต่ละกลุ่มตอ้งการใหเ้กิดการพึ่งพาภายในกลุ่มตนเอง
เป็นหลกั สมาชิกมีคุณธรรม ความซื่อสัตย ์และความร่วมมือใน
การแลกเปลี่ยนความรู้ สินคา้ระหวา่งกลุ่มสหกรณ์ และมีการ
ส่งเสริมเรื่องเงินทุน 

3 เวทีวิเคราะห์ศกัยภาพตามโซน 23 กมุภาพนัธ์2549 การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม แกนนาํ และสมาชิกกลุ่ม/ สรุปสาระสาํคญัของการจดัเวที คือ 
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พื้นที่และการเชื่อมโยงเครือข่าย สถานีอนามยั 
หนองตาพดุ 
ต.ธรรมเสน  
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

สหกรณ์ 
แกนนาํ และสมาชิกกลุ่ม
สัจจะฯ และกลุ่มออมทรัพยฯ์ 

1.การเยี่ยมเยียนให้กาํลังใจการทาํงานของกลุ่มอนุรักษ์เขา
ปากกวา้ง 
2.การแลกเปลี่ยนการทาํงานของกลุ่มต่างๆ ที่เขา้ร่วมเวที 
3.แผนการดาํเนินงานของกลุ่มต่างๆ คือ 

- กลุ่มปลูกผัก:  กลุ่มจะตอ้งทาํงานให้ออกมาให้เห็นเป็น
รูปธรรม คือ ตอ้งชดัเจนว่าทาํอะไร และเกิดผลสําเร็จอยา่งไร 
กิจกรรมหลกัของกลุ่มคือ การลดการใชปุ้๋ยเคมี  และหันมาใช้
ปุ๋ยชีวภาพ เป็นการช่วยลดตน้ทุนการผลิต 

- สหกรณ์ห้วยม่วง: กลุ่มลงพื้นที่ในทอ้งถิ่น และมีการ
รวมกลุ่มกันถึง 7 กลุ่ม จากการลงพื้นที่ของ 7 กลุ่มนี้ ทาํให้
ทราบปัญหาต่างๆ ที่แทจ้ริง และนาํไปสู่การแกไ้ขไดต้รงจุด 

- กลุ่มเกษตรเขาแร้ง: กลุ่มจดัตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมกลุ่มทาํ
นา จดัเก็บเงินจากสมาชิก เป็นการออมเพื่อนาํมาซื้อปุ๋ย เมื่อถึง
ฤดูทาํนาก็นาํปุ๋ยไปใชก้่อน เมื่อไดผ้ลผลิตก็นาํเงินมาจ่ายค่าปุ๋ย
กับกลุ่ม โดยจะมีการบวกเงินค่าดอกของค่าปุ๋ยที่นําไป เพื่อ
นาํมาปันผลแก่กลุ่ม 

- กลุ่มออมทรัพย์อําเภอเมือง: การรวมตวัเกิดขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือกลุ่มแต่ละกลุ่มที่เดือดร้อนเรื่องเงิน 

 โดยทางกลุ่มแบ่งเงินออมเป็น 2 ส่วน คือออมส่วนหนึ่ง 
และอีกส่วนนาํมาปล่อยกูแ้ก่กลุ่มต่างๆ โดยจะคิดดอกเบี้ย แลว้
นาํดอกที่ไดม้าปันผลแต่ละปีแก่สมาชิกตามจาํนวนหุน้  

 - กองทุนหมู่บ้านเกาะตาสาม: มีเป้าหมายคือเพื่อการ



 

 3-39

แกป้ัญหาในหมู่บา้น คือ ให้คนที่มีรายไดน้อ้ยไดกู้ย้ืม และเมื่อ
มีการปล่อยเงินกูแ้ลว้ก็จะนาํดอกเบี้ยที่ไดม้าจดัซื้อที่ดินเพื่อจดั
สิ่งอาํนวยความสะดวกใหค้นในหมู่บา้น  

- ป่าชุมชนธรรมเสน: จุดประสงค์เพื่อถวายแด่พระ
เจา้อยู่หัว  ป่าชุมชนนี้ไดร้ับการขึ้นทะเบียน สําหรับการดูแล
รักษาป่าไมน้ั้นจะไดร้ับความช่วยเหลือจากชุมชน โดยไม่มีการ
ไดร้ับเงินช่วยเหลือสนับสนุนจากภายนอก แต่ที่นี้จะใชห้ัวใจ
ในการดูแลรักษาป่าชุมชน แนวทางที่ป่าชุมชนตอ้งจัดทาํขึ้น
ต่อไป คือ การฟื้นฟูและพฒันาให้ป่าชุมชนกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่องคก์ร ผูศ้ึกษาดู
งาน รวมถึงเยาวชน 
โดยสรุป การทาํงานของกลุ่ม/สหกรณ์ ทั้งภาคประชาชนและ
จดทะเบียน ควรจะเป็นการทาํงานในทิศทางการขบัเคลื่อนซึ่งมี
รูปแบบ ที่เรียกวา่ “เพื่อนช่วยเพื่อน” มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม
ต่างๆ โดยใหก้ลุ่มที่มีหลกัการทาํงาน และประสบผลสาํเร็จเป็น
ตวัอยา่งให้กลุ่มอื่นๆ ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานของ
กลุ่มตนเองใหด้ีขึ้น นอกจากนี้แลว้ยงัมีการพฒันาเชื่อมโยงการ
ทาํงาน และผลผลิตของแต่ละกลุ่มใหส้อดคลอ้งเชื่อมโยงกนั  
4. วธิีการเชื่อมร้อยกลุ่มต่างๆ  มีประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

- องค์กรการเงิน: เริ่มจากการทาํความรู้จกัซึ่งกนัและกนั
ก่อน แลว้จะนาํไปสู่การเชื่อใจกนั ซึ่งกจ็ะทาํใหก้ลายเป็นแหล่ง
เงินทุนใหแ้ก่กลุ่ม โดยจะตอ้งมีการตกลงร่วมกนัทั้ง 2 ฝ่าย 
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- องค์ความรู้: ควรตอ้งมีการศึกษาดูงาน และเมื่อดูงาน
แลว้ตอ้งนาํไปทาํให้เกิดเป็นรูปธรรม หากไม่สามารถทาํหรือ
ผลิตได้ แต่มีความต้องการใช้ ก็ควรสั่งซื้อจากกลุ่มภายใน
เครือข่ายที่มีความสามารถในการผลิต 

- เพิ่มมูลค่า: อาจทาํโดยการหาแหล่งเงินทุนในการผลิต
สินคา้  ทั้งควรคิดวิธีการที่จะช่วยลดตน้ทุน นอกจากนี้อาจหา
วิธีถ่ายโอนอาํนาจจากแม่คา้คนกลางลงมาสู่ผูผ้ลิตในชุมชน
หรือกลุ่มแทน 
        -หาแหล่งร่วมภายในชุมชนมาร่วมลงทุน: ส่งผลผลิต
ออกจําหน่ายให้เพื่อคนในชุมชนได้เห็นผลสําเร็จของการ
ดาํเนินงาน โดยการที่กลุ่มทาํให้ดูเป็นตวัอย่าง จะทาํให้ผูอ้ื่นมี
ความสนใจ นาํไปสู่การหาแนวร่วมในเรื่องของกลุ่มเงินทุนใน
ชุมชน 

4 เวทีแผนกลยทุธ์สหกรณ์
การเกษตรบา้นรางสีหมอก
ราชบุรี จาํกดั  

31 พฤษภาคม 2549 
ณ ที่ทาํการกลุ่ม  
ต.ท่านดั อ.ดาํเนิน-
สะดวก จ.ราชบุรี 

การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม แกนนาํและสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรบา้นรางสีหมอก
ราชบุรี จาํกดั 
และ 
นายประมวล งว้นพริ้ง 
สาํนกังานเกษตรอาํเภอดาํเนิน
สะดวก 

สรุปสาระการประชุมที่สาํคญั ดงันี้ 
    1.ชี้แจงวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ร่วมกนั 

- เพื่อทบทวนกรอบและทิศทางของสหกรณ์ 
- วเิคราะห์ศกัยภาพของสหกรณ์ 

    2.ความคาดหวงัจากการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
    3.ทบทวนอดีตสหกรณ์ 

- จุดอ่อน คือ ขา้ราชการไม่สนใจ 
- จุดแขง็ คือ มีผูน้าํและกรรมการชุมชนที่ดี 
- ความภมูิใจในสิ่งดีดี คือ มีความร่วมมือกนัใน
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ชุมชนเป็นอยา่งดี 
- เป้าหมายของสหกรณ์ใน 3 ปีขา้งหนา้ คือ สหกรณ์

บา้นรางสีหมอกเป็นเลิศดา้นการส่งออก, จดัการวธิีการผลิต
และจดัการผลผลิต 

- กลยทุธ์สู่ความสาํเร็จ ตอ้งสร้างคุณธรรมเช่น ความ
ซื่อสัตย,์ ส่วนราชการ, พาณิชยจ์งัหวดั,เกษตรจงัหวดั,เกษตร
อาํเภอ ใหก้ารสนบัสนุนอยา่งต่อเนื่องเช่น ใหค้วามรู้ดา้น GAP 
ซึ่งทิศทางของกลุ่มสหกรณ์ คือ เป็นเกษตรกรที่มีความเขม้แขง็
ในดา้นพืชของจงัหวดัราชบุรี มีความตอ้งการใหเ้ยาวชนที่จบ
กลบัมาพฒันาสหกรณ์และมีความคาดหวงัวา่ภายใน 5 ปีจะเป็น
ศนูยส์่งออกของจงัหวดัใหไ้ด ้ 

5 เวทีแผนกลยทุธ์กลุ่มอินทรีย์
ชีวภาพบา้นเหล่ามะละกอ  
ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

6 มิถุนายน 2549 
กลุ่มอินทรียช์ีวภาพ
บา้นเหล่ามะละกอ 
ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ 
จ.ราชบุรี 

การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม แกนนาํ และสมาชิกกลุ่ม
อินทรียช์ีวภาพบา้นเหล่า-
มะละกอ และกลุ่มเกษตร
อินทรียบ์า้นหนองไร่ 
 

การก่อเกิดของกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเหล่ามะละกอ 
เกิดขึ้นจากปัญหาที่คนในหมู่บา้นมีอาชีพการปลูกผกั ตน้ทุน
การผลิตมีราคาสูงขึ้น ปุ๋ยยาแพง และทาํให้สุขภาพคนปลูกแย่
ลง จึงไดม้ีการพูดคุยกนัโดยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ มีการไปเรียนรู้
กับกลุ่มสัจจะฯ และก่อตั้ งกลุ่มสัจจะเป็นฐานด้านองค์กร
การเงิน และเกิดกลุ่มปุ๋ยอินทรีย ์เพื่อตอ้งการลดตน้ทุนการผลิต 
การอนุรักษด์ิน นํ้า ส่งเสริมการปลูกพืชผกัปลอดภยั จากการใช้
แลว้เห็นจริง มีการลดตน้ทุนการผลิตไดจ้ริง สุขภาพดีขึ้นจริง 
ทาํให้ อบต.สนบัสนุนโรงเรือน จงัหวดัให้การสนบัสนุนเรื่อง
อุปกรณ์  
จากนั้นไดม้ีการพูดคุยเพื่อหาถึงเป้าหมายของกลุ่ม มีขอ้สรุป
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ดงันี้ 
1. ตอ้งการให้สมาชิกในหมู่บา้นมีการใชปุ้๋ยอินทรียท์ุก

ครอบครัว 
2. การตอ้งการผลิตพืชผกัที่ปลอดภยั เพื่อสุขภาพที่ดี

ของคนปลกูและคนกิน 
3. การเพิ่มมูลค่าจากการทาํผกัอนามยัโดยประสานกบั

สหกรณ์บา้นรางสีหมอกราชบุรีจาํกดัที่มีการส่งผกั
ไปต่างประเทศ  และตลาดผกัอนามยัที่ตลาดศรีเมือง 

4. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุที่มีในพื้นที่  รวมทั้ ง
สมุนไพร ฮอร์โมน สารไล่แมลง 

5. การอนุรักษ์สมุนไพร เช่น หางไหลแดง หนอนตา
หยาก ตะไคร้หอม กลอย เป็นตน้ 

เป้าหมาย 

 การผลิตพืชผกัปลอดภยัทุกครอบครัวภายใน 3 ปี 
มาตรการของกลุ่มภายใน 3 ปี 

1. การผลิตและการใชปุ้๋ยอินทรียช์ีวภาพครอบคลุมทุก
ครอบครัว 

2. การพฒันาเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัที่อื่น ขยาย
เครือข่าย 

3. การตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย ์เรียนรู้จากของจริง 
4. การอนุรักษส์มุนไพร 
5. การประสานงานกบัภาคีอื่นๆ  
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6 เวทีแผนกลยทุธ์กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพยฯ์ ต.ท่าเคย และต.ชฎัป่า
หวาย  

19 มิถุนายน 2549 
ณ เทศบาลตาํบล 
ชฎัป่าหวาย  
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม แกนนาํ และสมาชิกเครือข่าย
สัจจะสะสมทรัพยฯ์ ต.ท่าเคย
และต.ชฎัป่าหวาย 

จุดก่อเกิด เกิดจากการที่แกนนาํไดไ้ปเรียนรู้ร่วมกบัเครือข่าย
สัจจะออมทรัพยฯ์ วดัพระศรีอารย ์โดยการนาํของประชาคม
ราชบุรี  ศึกษาดูงานที่เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพยค์รบวงจรชีวิต 
จงัหวดัตราดของพระอาจารยส์ุบิณ ปณีโต วดัไผ่ลอ้ม อ.เมือง 
จ.ตราด ทาํใหม้ีแนวคิดที่จะนาํหลกัการมาเผยแพร่และรวบรวม
สมาชิก จดัตั้งเป็นกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ ขึ้นและพฒันาเป็น
เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพยฯ์ ของตาํบลท่าเคยและ ต.ชัฎป่า
หวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เชื่อมโยงกบักลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
วดัพระศรีอารยแ์ละเครือข่ายสัจจะสะสมทรัพยฯ์ จ.ราชบุรี โดย
มีคุณสมพงษ ์ฟอกสันเทียะ เป็นแกนนาํ 
เป้าหมาย 
การพฒันากลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ ใหเ้ป็นสถาบนัการเงินของ
ชุมชนเพื่อสวสัดิการชุมชน มีการวเิคราะห์ศกัยภาพกลุ่ม คือ จุด
แขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
มาตรการ 

1. การขยายฐานสมาชิก   
2. การเพิ่มและขยายการใหส้วสัดิการกบัสมาชิก 
3. พฒันาบุคลากร 
4. จดัตั้งเป็นศนูยป์ระสานงานกลางของเครือข่าย 

การร่วมมือกบัภาคีอื่นๆ  เช่น เทศบาล อบต. พอช. หน่วยงาน
ราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้ งยุทธศาสตร์จังหวัด
ราชบุรี 



 

 3-44

 
7 เวทีจดัทาํแผนกลยทุธ์ สหกรณ์

การเกษตรบา้นหว้ยม่วง จาํกดั  
 

23 มิถุนายน 2549 
ณ ที่ทาํการผูใ้หญ่บา้น 
ม.3 ต.ตะนาวศรี  
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม แกนนาํ และสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรบา้นหว้ยม่วง จาํกดั  
 

บา้นหว้ยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พื้นที่หมู่บา้นติด
กบัเขตอนุรักษ์ มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย ในแต่ละปี
ชาวบ้านมีรายได้จากการเก็บผลิตผลจากป่าปีละไม่ตํ่ากว่า 
20,000 บาท จากการคาํนวณผลผลิตจากป่าห้วยม่วง เห็ดโคน 
หน่อไม ้ผกักดูมูลค่ารวม 20.7 ลา้นบาท ซึ่งในแต่ละฤดูกาลจะ
มีผลผลิตออกสู่ตลาด มีพ่อคา้มารับโดยตรง หรือเป็นพ่อคา้คน
กลางบา้ง ชาวห้วยม่วงเองไดแ้ต่มองเห็นมูลค่าเงินลอยผา่นไป  
ยงัไม่สามารถที่จะรวมตัวกันจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัพื้นที่ได ้ ต่อมาไดเ้กิดการรวมตวักนัของ
แกนนําก่อตั้ งเป็นสหกรณ์การเกษตรห้วยม่วง จาํกัด มี
กรรมการก่อตั้ ง 9 คน  โดยคําแนะนําของสหกรณ์จังหวัด 
กิจกรรมแรกๆ ที่ได ้ ดาํเนินการคือการมีร้านคา้สหกรณ์  การ
ขายของในช่วงแรกมีกาํไรอยู่บา้ง และจ้างพนักงานขายของ  
ต่อมามีการดาํเนินธุรกิจขาดทุน กาํไรจากการขายไม่พอจ่าย
พนกังาน มีปัญหาหลายอยา่งเช่น  

 ของที่สั่งมาขายขายไม่ไดเ้นื่องจากมีราคาสูงกวา่
ร้านคา้  

 การจดัวางร้านไม่น่าสนใจ   
 มีสินคา้นอ้ย   
 ซื้อสินเชื่อไม่ได ้   

และปัญหาที่สําคญัคือมีเงินขาดบญัชี ทาํให้การดาํเนินธุรกิจ
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ชะงกัลง ชาวบา้นเริ่มเกิดความไม่เชื่อมัน่ต่อสหกรณ์ หากมีคน
พูดถึงสหกรณ์ชาวบา้นจะปฏิเสธทนัที ทาํให้แกนนาํหลายคน
ไดลุ้กขึ้นมาเพื่อที่จะแกไ้ขปัญหาเพื่อใหด้าํเนินการไดต้่อไป 
เป้าหมายของสหกรณ์ 

 เป็นองค์กรเชิงธุรกิจเพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งย ัง่ยนื 
มาตรการภายใน 5 ปี  
1. การปรับตัวองค์กร “สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยม่วง 
จาํกดั” มีการบริหารจดัการที่ดี 
2. จัดการซื้อขายและแปรรูปหน่อไม้ให้ได้อย่างน้อย 50% 
ของผลิตที่ออกในแต่ละปี 
3. สร้างระบบการซื้อขายและจัดสรรผลประโยชน์อย่างมี
ส่วนร่วม 
4. สหกรณ์ต้องจัดสรรผลกําไรเ พื่อการ ฟื้นฟู  อนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม ้
5. จดัตั้งโรงงานแปรรูปหน่อไมอ้ยา่งครบวงจรภายใน 5 ปี 

8 เวทีพฒันากระบวนการสหกรณ์
บา้นหว้ยม่วง จาํกดั ครั้งที่ 1   

5 กรกฎาคม 2549 
ณ ที่ทาํการกลุ่ม 
แปรรูปหน่อไม ้  
ม.3 ต.ตะนาวศรี  
อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี 

การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม นายเสริม นวลเขียว ต.ตะนาว
ศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีนายก
ฤษณะ ปัญญา 
นายสมบูรณ์ ประเสริฐศกัดิ์ 
กลุ่มแปรรูหน่อไม ้บา้นหว้ย
ม่วง 

สรุปสาระสําคัญ คือ จากเวทีประชุมเมื่อวนัที่ 23 มิถุนายน 
2549 ไดม้ีการพูดคุยและวิเคราะห์ถึงศกัยภาพสหกรณ์ฯ ทาํให้
แกนนาํมีความคิดเห็นว่าระบบสหกรณ์เป็นเรื่องที่ดี แต่ที่ผ่าน
มา “คน” ที่บริหารจัดการต่างหากที่สร้างปัญหาให้สหกรณ์
ดงันั้นจึงควรมีการฟื้นพฒันาระบบสหกรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยตอ้ง
เริ่มจากกลุ่มเลก็ๆ ที่มีความเห็นที่ตรงกนั และเชิญคนภายนอก
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 เข้ามาหนุนช่วยในเรื่องที่คนภายในยงัขาด เช่น เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยจะไดน้ัด
หมายคนที่เกี่ยวขอ้งในวนัที่ 18 กรกฎาคม 2549 อีกครั้ง รวมถึง
เชิญเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อบต. เขา้มาร่วมพูดคุยเพื่อการพฒันา
สหกรณ์ใหเ้ป็นผลสาํเร็จ 

9 เวทีพฒันากระบวนการสหกรณ์
บา้นหว้ยม่วง จาํกดั ครั้งที่ 2  
 
 

18 กรกฎาคม 2549 
ณ ที่ทาํการอบต. 
ต.ตะนาวศรี  
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม นายสมบูรณ์ ประเสริฐศกัดิ์ 
ประธานกลุ่มแปรรูปหน่อไม ้
บา้นหว้ยม่วง 
นายเสริม นวลเขียว 
รองประธานกลุ่มแปรรูป
หน่อไม ้บา้นหว้ยม่วง 
แกนนาํ และสมาชิกสหกรณ์
บา้นหว้ยม่วง 
นายยทุธนา แกว้นอ้ย 
นายนพดล เชียววทิย ์
หน่วยส่งเสริมสหกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Unit) 
สาํนกังานสหกรณ์ 
จงัหวดัราชบุรี 

จากการที่แกนนาํมีแนวคิดที่จะฟื้นและพฒันาระบบสหกรณ์ฯ 
ดงันั้นจึงไดเ้ชิญกรรมการสมาชิกและเจา้หนา้ที่สหกรณ์ที่ดูแล
พื้นที่เขา้มาร่วมพดูคุย  
คุณยุทธนา แกว้น้อย เจา้หน้าที่สหกรณ์ฯ ไดก้ล่าวถึงสหกรณ์
การเกษตรบ้านห้วยม่วง จํากัด ตั้ งอยู่ในพื้นที่ที่มีโครงการ
พระราชดําริ  ดังนั้ นทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์จากจังหวัดได้
พยายามเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อให้สหกรณ์ดาํเนินธุรกิจ
ต่อไปได ้ไดม้ีการพยายามฟื้นระบบสหกรณ์ เพื่อใหส้หกรณ์ยงั
ดาํเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยการจัดการเรื่องของการแปรรูป
หน่อไม ้ซึ่งในแต่ละปีช่วงเดือนกนัยายน-สิงหาคม ประมาณ 
45 วนัจะมีหน่อไมท้ี่ออกจากป่าหว้ยม่วงมูลค่านบั 10 ลา้นบาท 
ทางสหกรณ์ไดเ้ขา้มาเป็นตวักลางในการใชช้ื่อสหกรณ์เพื่อส่ง
หน่อไม้อัดปี๊ปออกขาย โดยเก็บค่าบาํรุงปี๊บละ 2 บาท ได้มี
กาํไรมา 2-3 ปี ปีละ 20,000-30,000 บาท มีการจดัสรรกาํไรโดย
ส่วนหนึ่งจะนาํไปฟื้นฟูป่า คืนสมาชิกและเขา้สหกรณ์ แกนนาํ
สหกรณ์จึงเห็นว่าระบบสหกรณ์เป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน
ของชุมชน ถ้าบริหารจัดการดี จะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามา
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สนบัสนุน จึงเห็นสมควรที่จะมีการฟื้นระบบสหกรณ์ขึ้น โดย
จะเริ่มที่เรื่องของการจดัการหน่อไม ้โดยใช้กลุ่มแปรรูปเป็น
แกนในการทาํงาน และใช้เรื่องผลประโยชน์จากป่ามาเป็น
ตัวนําในการคลี่คลายปัญหาสหกรณ์และความขัดแยง้ของ
ชุมชน 
 ในปีที่ผ่านมามีการเปิดการซื้อขายหน่อไม  ้โดยให้
ทางหมู่บา้นเป็นคนรับผิดชอบ ทาํให้มีการซื้อขายโดยมีพ่อคา้
คนนอกเขา้รับซื้อ ผลิตผลที่ได้ไม่ตรงกับความตอ้งการของ
ตลาด  มีการเก็บหน่อไมท้ี่ไม่ไดข้นาด ซึ่งหากยงัดาํเนินการต่อ
จะเป็นผลเสียต่อป่าไม ้มีความขดัแยง้เกิดขึ้นในการจดัการเรื่อง
หน่อไม ้ไดม้ีความพยายามที่ที่ให้เกิดความสมานฉันท์ มีเวที
การพูดคุยกนัหลายรอบ แลในที่สุดทางนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลห้วยม่วง ไดเ้ขา้มาเป็นแกนกลางในการที่จะเชิญทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งเขา้มานัง่พูดคุย ปรึกษาหารือ ทางออก สําหรับ
การจดัการหน่อไม ้ จึงออกมาในรูปของคณะกรรมการร่วมที่
ทุกฝ่ายส่งตัวแทนเข้ามาบริหารจัดการ  มีนายกฯ  เ ป็น
คณะทาํงานอยูด่ว้ย 

10 เวทีนาํเสนอผลการดาํเนินงานต่อ
ผูว้า่และหน่วยงานราชการ เรื่อง 
“ราชบุรี เมืองสหกรณ์เศรษฐกิจ
พอเพียง” 

20 กรกฎาคม 2549  
ที่หอ้งประชุม อบจ. 
ราชบุรี 

การสัมมนา การประชุมอยา่งมี
ส่วนร่วม 

แกนนาํกลุ่ม/สหกรณ์ทั้ง
จงัหวดัราชบุรี 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั เจา้หนา้ที่
ที่เกี่ยวขอ้งในโครงการฯ 
นกัวิชาการ 

เป็นการประชุมเพื่อสรุปผลการดาํเนินงานของโครงการฯ ใน
ระยะที่ผา่นมา และพบวา่แนวทางในการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืในกลุ่ม/ องคก์ร/ สหกรณ์ นั้น คือ 
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนาํหลกัการของระบบสหกรณ์ไป
ปรับใชก้บัการดาํรงชีวติประจาํวนัได ้ นอกจากนี้ยงัมอง
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ภาพรวมการดาํเนินงานเพื่อมุ่งเนน้ใหจ้งัหวดัราชบุรีเขา้สู่ระบบ
สหกรณ์  โดยประเดน็หลกัของการสัมมนานั้นประกอบดว้ย  

1)การดาํเนินงานเชิงบูรณาการ ในมุมมองของสหกรณ์
จงัหวดั เกษตรจงัหวดั พฒันาการจงัหวดั ตวัแทนองคก์รชุมชน
ต่างๆ ในจงัหวดั  

2)กระบวนการขบัเคลื่อนเมืองสหกรณ์เศรษฐกิจพอเพียง
จากคุณวงศศ์กัดิ์ สวสัดิพาณิช ผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบุรี  

3)แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายจากกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์
ทัว่จงัหวดัราชบุรีร่วมกบัวทิยากร ไดแ้ก่ มหาวิชชาลยัภมูิ
ปัญญาทอ้งถิ่นจงัหวดัสมุทรสงคราม บริษทั ไทยธุรกิจเกษตร 
จาํกดั เป็นตน้ 



 

 3-49

 

แนวทางการเชื่อมเครือข่าย 
การขบัเคลือ่น 

ชี้แจงกบั CEO  
จ.ราชบุรี 

มเีวทกีาํหนดเป้าหมาย  
“วสิัยทศัน์” 

เวที

องค์กรการเงิน
ชุมชน 

รวมใจ

เดินไปขา้งหนา้... 
สร้าง....พลงัป้องกนัตนเอง 
เน้น...ดูแลตนเอง  
ไม่ใช่...แข่งขนั 

การขบัเคลือ่น 
ของเครือข่าย 

ทุ่งหลวง 

เจดยี์หัก

เกษตรท่านัด 

โรงธูป 

ทุกวนัที่ 6 ของทุกเดือน มีกิจกรรมของกลุ่ม 
เวลาทาํการกลุ่ม 17.00 น. – 21.00 น. 
เป็น 1 ใน 813 กลุ่ม ของพระอาจารยส์ุบิน 
เป็นเวทีเครือข่ายพระอาจารยส์ุบิน 
21-23 ม.ค. 49  เวทีสนทนาเรื่องบญัชี 

ื

มีการแจง้ข่าวกบัเครือข่าย 
เวลาทาํการกลุ่ม 17.00 น. – 21.00 น. 

อยากศึกษาเรื่องปุ๋ยชีวภาพ 
การเพิ่มคุณภาพ/จาํนวนผลผลิตหน่อไมฝ้รั่ง 

อยากดูงานออมทรัพย ์
เรียนรู้ดูงานหนองออ้ 

มีโครงการบา้นมัน่คง 
มีความรู้เรื่องการจดัการ

เป้าหมาย 

กลุ่มคน 

สถานที่ 

แผนที่ความคดิสรุปการประชุม (7 ธ.ค. 48) 

  -  แกนนาํเครือข่าย 
  -  กรรมการของสหกรณ์/กลุ่มองคก์ร 
  -  เจา้หนา้ที่ สกจ.ราชบุรี 
  -  กศน./เกษตร/พช.(ภาคี)/ธกส. 

สหกรณ์จงัหวดัราชบุรี 
ทีม ดร.ทิพวลัย ์
ตวัแทนเครือข่าย 
เขา้พบวนัที่ 13 ธ.ค. 48 

เวทีประเดน็ : กาํหนดวสิัยทัศน์ 
  -  การส่งออกหน่อไมฝ้รั่ง 
  -  ขยะ 
  -  โคนม 
  -  การปรับระบบการผลิต 
  -  ปุ๋ยชีวภาพ 

กลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ์ภาคประชาชน 
80 สหกรณ์ภาครัฐ 

  -  Zone I    วดัหนองออ้ (6 ม.ค. 49) 
  -  Zone II   สถานีอนามยัธรรมเสน 

คดิให้ไกลถงึ… 
ปัญหาโครงสร้าง 

ภาพที ่3.3  การประชุมแกนนําเครือข่าย 7 ธ.ค. 2548 ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
       วทิยาเขตกาํแพงแสน 
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ขาดทุนวนัยงัค ํ่า 

สร้าง

พฒันาชีวติใหเ้ป็นสุข

ความร่วมมือ       
 ร่วมคิด  
ร่วมใจ 2คนขึ้นไป 

สหกรณ์ชุมนุม 

เอื้อประโยชน์ดา้นการ จดัการ + 
รับการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

รูปแบบของสหกรณ์ 

ไม่จดทะเบียน 

สามญั (ประจาํปี) 

 จดัประชุม  “ระดบัจงัหวดั” 

ภาพรวมการดาํเนินงาน
สหกรณ์ “ระดบัชุมชน” 

ระบบการ
บริหารจดัการ 

“พี่ใหญ่”
ชุมนุม 

ซื้อลกูเดียว 
รูปแบบการทาํงานของ
สหกรณ์แบบเดิม ๆ 

ไม่นิยมผลิตปุ๋ยชีวภาพใชเ้อง 

ปัญหาภาคเกษตร 

แกไ้ขความยากจน 

สหกรณ์  เครื่องมือ 

ศตจ.   อยากใหใ้ช้

ที่มาของโครงการ”สหกรณ์” 

สหกรณ์ 

ตน้ทุนการผลิตสูง 
(ปุ๋ย-ยา-สารเคมี) 

สันนิบาต วสิามญั 
 (ตามโอกาส) 

การรับซื้อ-จาํหน่าย
ผลผลิต 

จดทะเบียน 

คืออะไร 

มีเป้าร่วมกนั
ทาํงานร่วมกนั

องคก์ารเพื่อช่วยเหลือ 
กนัและกนั, ผูอ้ื่น 

มีกิจกรรมร่วมกนั

เงิน+สินคา้

แบ่งปันเอื้อประโยชน์กนัและกนั 

ภาพที ่3.4  เวท ี“การกาํหนดวสิัยทศัน์สหกรณ์ในพืน้ทีจ่ังหวดัราชบุรี” วดัหนองอ้อ จ.ราชบุรี  (6 ม.ค. 2549)  แผน่ที่ 1 
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คณะกรรมการบริหาร/จดัการ 
(ประสาน) 

พวกเรา 

 

สิ่งที่เราอยากเห็นร่วมกนั ? 
 

เป้าหมาย 1 ปี ? 

- ตอ้งเกิดเครือข่ายกลุ่มสหกรณ์ใน

ระดบัอาํเภอ –จงัหวดั 
- มีการพบกนัประจาํเดือน (ตาม

ความจาํเป็น) 
- ทาํธุรกิจร่วมกนับา้ง!/เรียนรู้

ร่วมกนับา้ง/สังคม 
- มีการผลกัดนัสินคา้ในกลุ่มใหไ้ด้

มาตรฐาน/ คุณภาพ 

ความร่วมมือกลุ่ม
สหกรณ์ 

จ.ราชบุรี ? 

เศรษฐกิจ/ 
ธุรกิจ? สังคม? การเรียนรู้? 

- การกู-้ยมื-ฝาก 
- ซื้อ-ขาย กนัเองโดยตรง 
- เกิดศูนยก์ลางธุรกิจของกลุ่ม
สหกรณ์จ.ราชบุรี 

- การแลกเปลี่ยนสิ่งของ
ระหวา่งกลุ่ม-สหกรณ์ 

- ความน่าเชื่อถือ 
- เกิดเครือข่ายเชื่อมโยง
ระหวา่งกลุ่มสหกรณ์ใน
ระดบัจงัหวดั 

- เกิดระบบสวสัดิการ
เชื่อมโยงในทุกระดบัเจบ็-
ป่วย-ตาย 

- ความรู้เรื่องสหกรณ์
เรื่องอื่นๆ/แลกเปลี่ยน 

- คนเขา้เป็นสมาชิกตอ้ง
อบรมใหค้วามรู้ก่อน 

- แลกเปลี่ยนวทิยากร 

ภาพที ่3.5  เวท ี“การกาํหนดวสิัยทศัน์สหกรณ์ในพืน้ทีจ่ังหวดัราชบุรี” วดัหนองอ้อ จ.ราชบุรี  (6 ม.ค. 2549) แผน่ที่ 2 
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ความรู้เรื่องผา้ 

 แหล่งผลิต
ผา้ตีนจก 

แลกเปลี่ยนพนัธุ์ขา้ว 

ใหค้วามรู้ทางการเกษตร 

จุดเด่น 

หนองไร่ 

บา้นสิงห์ 

สกก.โพธาราม 

สกก.รางสีหมอก 

สัจจะฯหนองออ้ 

ไท-ยวน 

เริ่มทาํผกัปลอดสารพิษ หน่อไมฝ้รั่ง มีปุ๋ยอินทรีย ์
ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยหมกั ปลกูผกัมีผลผลิตสูง 

20 ตนั/วนั (บวบ, 
แตง, มะเขือ, 
ถัว่ฝักยาว) 

ขา้ว,ฟาง 

มีเงินทุน 

ทาํวุน้วา่นหางจระเข ้

ส่งออกหน่อไมฝ้รั่ง

การบริหารจดัการดี

สัจจะฯหนองออ้ 

มีเงินทุนสนบัสนุน 

มีพนัธุ์ขา้วดี / ราคาถกู 

สิ่งที่สามารถช่วยเพื่อนได ้

หนองไร่ 

บา้นสิงห์ 

สกก.โพธาราม 
การบริหารจดัการ

ใหค้วามรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ (มีขา้ว/ ฟาง /
ผลิต) 

ภาพที ่3.6  เวท“ีการกาํหนดวสิัยทศัน์สหกรณ์ในพืน้ทีจ่ังหวดัราชบุรี” วดัหนองอ้อ จ.ราชบุรี  (6 ม.ค. 2549) แผน่ที่ 3 
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จุดเด่น 

หนองไร่ 

บา้นสิงห์ 

สกก.โพธาราม 

สกก.รางสีหมอก 

สัจจะฯหนองออ้ 

ไท-ยวน 

อยากทาํอยา่งอื่นนอกจากหน่อไมฝ้รั่ง 
ยงัไม่มีโรงเรียนเกษตร 

ความรู้เรื่องการเกษตร 
วธิีทาํปุ๋ยชีวภาพ 

มีการแลกเปลี่ยนสินคา้กนัระหวา่งกลุ่ม  
(ไม่ใชเ้งิน) 

ยงัไม่มีโรงเรียนเกษตร 

ภาพที ่3.7  เวท“ีการกาํหนดวสิัยทศัน์สหกรณ์ในพืน้ทีจ่ังหวดัราชบุรี” วดัหนองอ้อ จ.ราชบุรี  (6 ม.ค. 2549) แผน่ที่ 4 
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สหกรณ์บา้นรางสีหมอก 
31 พ.ค.49 

- จดทะเบียน 27 ก.ค.48  
- มีพ่ีเล้ียงหนุนเสริมดี 
- ตน้ทุนการผลิตสูง 
- เร่ิมจากคนมีความคิดเหมือนกนั 
- รัฐบาลมีนโยบายหนุนเสริม 
- กรรมการเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
- สมาชิกเร่ิมตน้ 46 คน ทุน 7แสนกวา่บาท 
- เปิดคร้ังท่ี 2 195 คน ทุน 2ลา้นกวา่บาท 
- ประสานงบภายนอกไดดี้ (อบต.,อบจ.,
สาํนกังานเกษตร) 

อยูดี่ กินดี 
เป้าหมาย 
- เป็นศนูยส่์งออกทางการ
เกษตรครบวงจร 

- เกษตรอินทรียค์รบวงจร 
- ชุมชนเขม้แขง็ 
- เป็นตวัเช่ือมกลุ่มต่างๆ 

ภาพที ่3.8  เวทเีครือข่ายแกนนําสหกรณ์ และกลุ่มองค์กร 
 ภาคประชาชน ณ สหกรณ์บ้านรางสีหมอก(31 พ.ค. 2549) แผน่ท่ี 1 
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สหกรณ์บา้นรางสีหมอก 
“การก่อเกิด” 

จุดแขง็ 
- มีทุนเดิม “กลุ่ม” ต่างๆอยูแ่ลว้ 
- มีแกนนาํ/มีพ่ีเล้ียงหนุนเสริม 
- ราชการหนุนเสริม 
- การเมืองหนุน 
- ชาวบา้นใหค้วามร่วมมือ 
- มีคนหลายวยัร่วมมือ 
- ชุมชนมีความเช่ือมัน่ 
- กลุ่มยวุเกษตร (กลุ่มดีเด่น, มีผลงาน) 
- มีความสามารถส่งออกพืชผกัได ้

ขอ้เสนอแนะ 
- ตอ้งการคนเก่งจากภายนอก 
เช่น นิติภมิู นวรัตน์ 

- ตอ้งการความร่วมมือจาก
กรมการคา้ภายใน 

- มีหอ้งแลป็ในอนาคต 

o ร้านคา้ชุมชน 
o สถาบนัการเงินชุมชน 
o ปุ๋ยอินทรีย ์

จุดอ่อน 
- ขาดความรู้ดา้นการส่งออก 
- ชุมชนไม่ค่อยสนใจรวมกลุ่ม 
- ราชการไม่สนใจ 
- การตรวจสอบคุณภาพยงัเสียค่าใชจ่้าย 

ก่อนก่อตั้งกลุ่มสหกรณ์ 
- ผลผลิตขายไม่ไดร้าคา 
- กลุ่มยวุเกษตร, กลุ่มแม่บา้น, กลุ่มเกษตรกร, กลุ่ม
หน่อไมฝ้ร่ัง ทาํงานยงัไม่ต่อเน่ือง 

- ขาดความร่วมมือจากสมาชิก 
- ต่างคนต่างขาย

ภาพที ่3.9  เวทเีครือข่ายแกนนําสหกรณ์ และกลุ่มองค์กร 

ภาคประชาชน ณ สหกรณ์บ้านรางสีหมอก(31 พ.ค. 2549) แผน่ท่ี 2 
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ต้องมีเวทแีลกเปลีย่น 
ใช้ความรู้เพือ่แก้ปัญหา 

19-20 ก.ค. 49 

ทาํเวทีเพ่ือนาํเสนอแนวทาง
ใหท้างจงัหวดัไดรั้บรู้ 

1. การประกนัราคา 

2. การคา้เสรี 

3. อาจเชิญ ดร.นิติภมิู 

ถ้าเราจะไปให้ถึง 
“เป้าหมาย” 

- ผูน้าํและสมาชิกทุกระดบัมี
คุณธรรม (ครอบครัว,กาํนนั,
ผูใ้หญ่บา้น, อบต.) 

- มีส่วนร่วมคิด, ร่วมทาํ, ร่วมรับ
ประโยชน์, ร่วมแกไ้ขปัญหา 

- มีพ่ีเล้ียงทุกภาคส่วนหนุนต่อเน่ือง 
(วชิาการ, งบประมาณ) 

- นกัวิชาการหนุนเสริม 

- การเมืองตอ้งน่ิงทั้งระดบัชาติและ
ทอ้งถ่ิน 

- คณะกรรมการโปร่งใส,ใฝ่รู้ 

- พฒันาคนรุ่นใหม่ใหมี้ความ
เสียสละและมีความรู้ 

- ไดรั้บความร่วมมือจากชุมชน
(กรรมการ, สมาชิก, อบต.) 

- มีเวทีแลกเปล่ียนบ่อยๆไม่หยดุน่ิง 

ต้องมีเวทแีลกเปลีย่น 
ใช้ความรู้เพือ่แก้ปัญหา 

เป้าหมาย 
“เป็นเลศิด้านการส่งออก” 

ภาพที ่3.10  เวทเีครือข่ายแกนนําสหกรณ์ และกลุ่มองค์กรภาค
ประชาชน ณ สหกรณ์บ้านรางสีหมอก(31 พ.ค. 2549) แผน่ท่ี 3 
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แผนทีค่วามคดิกลุ่มปุ๋ยอนิทรีย์ บ้านเหล่ามะละกอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 
    กลุ่มปุ๋ยอินทรีย ์
  บา้นเหล่ามะละกอ 

 ใชปุ๋้ยอินทรียทุ์ก
ครอบครัว โรงเรียนเกษตร

อินทรีย ์
เรียนรู้จากของ
จริง 

พฒันาเครือข่าย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ประสานงานกบั
ภาคีต่าง ๆ  

การอนุรักษ์
สมุนไพร 

ภาพที ่3.11  เวทกีาํหนดเป้าหมายการขับเคลือ่นกลุ่มปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพ 
บ้านเหล่ามะละกอ (6 ม.ิย.2549) 
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แผนทีค่วามคดิสหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยม่วง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
       บา้นหว้ยม่วง 
 

 มีทรัพยากรธรรมชาติมาก
และหลากหลาย 

แกนนาํมี
ประสบการณ์การ
แปรรูปหน่อไม ้

มีโครงการพระราชดาํริ
ในพ้ืนท่ี 

มีการแบ่งฝักฝ่าย
ของผูน้าํ 

ขาดความสามคัคี 

การดาํเนินสหกรณ์ท่ี
ผา่นมาลม้เหลว 

ภาพที ่3.12  เวทกีาํหนดเป้าหมายการขับเคลือ่นสหกรณ์การเกษตร
บ้านห้วยม่วง (23 มิ.ย. 2549) 
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ตารางที่ 3.4 เวทีศึกษาดูงานกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ / เครือข่ายในพืน้ทีจ่ังหวดัราชบุรี 
 

ลาํดบั
ที ่

กจิกรรม  วนั/เวลา/สถานที ่ กระบวนการ/วธิีการ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่กดิขึน้ 

1 การศึกษาดูงานเครือข่ายสัจจะ
สะสมทรัพยฯ์ ณ วดัไผล่อ้ม  
อ.เมือง จ.ตราด 

14-15 กมุภาพนัธ์ 
2549 
ณ วดัไผล่อ้ม จ.ตราด 

สรุปบทเรียนก่อนและหลงั
การศึกษาดูงาน 

แกนนาํ และสมาชิกเครือข่าย 
สัจจะสะสมทรัพยฯ์ จงัหวดั
ราชบุรี ทีมวจิยั 

การจดัการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อกระตุน้การพฒันาทางความคิด 
ซึ่งนาํไปสู่การพฒันากลุ่มคนที่จะสามารถมาเป็นระดบัแกนนาํ
เพื่อมาพฒันากลุ่มสัจจะฯ และเครือข่าย จากการเรียนรู้ดูงาน 
พบวา่  
1.สมาชิกไดม้ีโอกาสเห็นตวัอยา่งเครือข่ายซึ่งถือวา่มีความ
เขม้แขง็พอสมควรโดยมีฐานจากเศรษฐกิจของกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย ์เห็นการตกผลึกของแนวคิดความเป็นเครือข่าย 
2.ไดเ้ห็นตวัอยา่งอยา่งเป็นรูปธรรมของกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การทาํบญัชีรับ-จ่ายของครัวเรือน การดาํเนินงานของ
กองทุนเมตตาธรรมวนัละบาทเพื่อเป็นสวสัดิการ การปันผล
ของการรวมซื้อ เป็นตน้ 
3.มีโอกาสรู้จกัและแลกเปลี่ยนกบับุคคลซึ่งมาจากต่างสถานที่
กนัเพิ่มขึ้น   
4. ไดแ้นวคิดในการแกป้ัญหา และไดเ้ทคนิคในการพฒันา การ
ต่อรอง และการต่อยอดของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ นอกจากนี้ 
สมาชิกมีความเห็นร่วมกนัที่จะใหเ้ครือข่ายมีการจดัเวที
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกนัเป็นประจาํ 
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2 เวทีแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ดูงาน
ปุ๋ยอินทรีย ์สหกรณ์การเกษตร 
อพป.หนองไร่ จาํกดั  

14 มีนาคม 2549 
สหกรณ์การเกษตร 
อพป.หนองไร่ จาํกดั 
ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ 
จ.ราชบุรี 

การระดมความคิดเห็นระหวา่ง
การศึกษาดูงาน การประชุม
อยา่งมีส่วนร่วม 

แกนนาํกลุ่ม/สหกรณ์
การเกษตร  
แกนนาํกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพยฯ์ และกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

หลังจากที่มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนขึ้น 3 ครั้ง ทาํให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กนัอยา่งกวา้งขวาง ดงันั้น จึงมีการจดัเวทีครั้ง
นี้ขึ้นต่อเนื่องเพื่อที่จะผลักดันให้การทาํงานในพื้นที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางสหกรณ์ อพป.หนองไร่ จาํกดั ได้
เสนอตวัที่จะเป็นเจา้ภาพจดัสถานที่การทาํเวที ทางสหกรณ์ฯ 
เองนั้นยงัมีความรู้ในเรื่องการทาํปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์ทั้งยงัเป็น
ที่ผลิตผกัส่งในเมือง นอกจากนี้ ต.ทุ่งหลวงเองกเ็ป็นตน้แบบใน
เรื่องแผนแม่บทชุมชนอีกดว้ย ต.ทุ่งหลวงนั้น หลงัจากทาํแผน
แม่บทชุมชนขององคก์รภาคประชาชนตั้งแต่ปี 2543 ไดม้ีการ
วางแผนสาํหรับดาํเนินงานต่อในปี 2549 ซึ่งคือ  
(1)  จะจดัเก็บขอ้มูลองคก์รชุมชน รวมทั้งขอ้มูลในครอบครัว
ดว้ย  
(2) นอกจากนี้ ต.ทุ่งหลวงไดว้างใหแ้ต่ละหมู่บา้นเป็นจุดสาํคญั
ของการศึกษาเรียนรู้ ดงันี้ 

-      จุดศึกษาดูงานเรื่องสวสัดิการชุมชน  ซึ่งมีศูนย์
ปฏิบตัิการอยูท่ี่ชุมชนทุ่งหลวงในหมู่ที่ 3  

-      จุดศึกษาดูงานดา้นการสาธิตปุ๋ยหมกัชีวภาพ  
- จุดศึกษาดูงานดา้นการทาํขอ้มูลเรื่องแผนชุมชน 

เปิดโรงเรียนชุมชนเป็นที่สอนอยูท่ี่หมู่ 3 
- จุดศึกษาดูงานเรื่องกลุ่มเกษตรทาํนา ให้หนอง

ไร่หมู่ที่ 1 เป็นจุดศึกษา 



 

 3-61

- จุดศึกษาดูงานด้านการต่อกิ่งพันธุ์ผลไม้เพื่อ
ส่งออก ใหห้มู่ที่ 8 

- จุดศึกษาดูงานเรื่องแปรรูปผลไม ้ใหห้มู่ที่ 7  
- จุดศึกษาดูงานดา้นการแปรรูปผลไมส้่งออก ให้

หมู่บา้นเขาควายหมู่ที่ 3  
-      จุดศึกษาดูงานดา้นการจดับริหารงานกลุ่มออม

ทรัพย ์ให้หมู่ที่ 14 บา้นหนองเด่นพร้อมทั้งเป็นจุดศึกษาดูงาน
ด้านการสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้งบสินเชื่อธนาคารออมสิน 
ตอนนี้เราทาํไป 50 ครัวเรือนแลว้ 
           - ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทาํโรงงานปุ๋ยอดัเม็ด ใน
หมู่ที่ 15 จะมีผูม้าศึกษาโดยใชง้บประมาณผูว้า่ CEO. หมู่ที่ 15 
นี้ยงัเป็นจุดศึกษาดูงานดา้นองค์กรการเงิน (กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย)์ และเป็นจุดศึกษาดูงานโครงการ SML. เป็นตวัอยา่ง
ของจงัหวดัราชบุรี 
           - จุดศึกษาดูงานกองทุนดีเด่น อยูท่ี่หมู่ 5 บา้นหนองโสน 
สรุปโดยสังเขปแลว้ ความรู้ที่ไดจ้ากการดูงานครั้ง คือ ได้
เรียนรู้ศกัยภาพพื้นที่ มีเติมเตม็ซึ่งกนัและกนั และไดเ้รียนรู้ ได้
เห็นจริงจากสิ่งที่เพื่อนกาํลงัทาํ 

3 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ประเดน็องคก์รการเงินกบั
สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน 

31 มีนาคม 2549 
ที่สหกรณ์เครดิต 
ยเูนี่ยนดอนมดตะนอย 

การระดมความคิดเห็นระหวา่ง
การศึกษาดูงาน การประชุม
อยา่งมีส่วนร่วม 

แกนนาํองคก์รการเงินของ
สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน ดอน
มดตะนอย จาํกดั และ 

การจดัเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ ประกอบดว้ย 2 
ส่วน คือ สืบเนื่องจากการมีเวทีแลกเปลี่ยนในประเด็นเรื่อง
องค์กรการเงิน ครั้งที่ 1 เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ที่วดั
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ดอนมดตะนอย จาํกดั จาํกดั แกนนาํองคก์รการเงินจาก  
ต.หนองสาหร่าย และ 
ต.หนองโรง อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบุรี 

พระศรีอารย ์และครั้งที่ 2 ที่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ หนองออ้ 
ต.บา้นสิงห์ ซึ่งจากการพดูคุยทาํให้ไดข้อ้สรุปวา่การทาํงานเรา
ตอ้งมีเพื่อน มีเครือข่าย มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อการพฒันา
กลุ่มใหบ้ริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพและเขม้แขง็ ซึ่งสหกรณ์
เครดิตยเูนี่ยนดอนมดตะนอย จาํกดั มีชื่อเสียงในเรื่องนี้จึงไดข้อ
ความอนุเคราะห์จากกรรมการใหม้าร่วมแลกเปลี่ยนในประเดน็
ต่อไปนี้ 
1. ความเป็นมา และการบริหารของสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนดอน
มดตะนอย: 
-คณะกรรมการบริหาร 
-การรับสมาชิก 
-การบริการแก่สมาชิก  ได้แก่  การรับ-ฝากเงินซึ่งเหมือน
ธนาคาร การกูย้มื และการจดัสวสัดิการแก่สมาชิก 
2. การแลกเปลี่ยนร่วมกนั ในประเดน็ ดงันี้ 
-การพิจารณาเงินกูข้องสมาชิก 
-แหล่งของเงินกู้ซึ่งมาจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย 
-การ มี เค รื อข่ า ยกลาง ซึ่ ง  ทํา ให้บ ริหาร เ งินได้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
3. สรุปขอ้เด่นของสหกรณ์ฯ ซึ่งมีดงันี้ 

 มีการบริหารงานที่เป็นระบบ มีระเบียบ สามารถ
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ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
 สมาชิกเป็นเจา้ของสหกรณ์ มีเงินหุ้น เงินปันผล 

มีวสิัยทศัน์ร่วม 
 มีการประชุมทุกเดือน 
 มีสวสัดิการที่น่าสนใจ เช่น สวสัดิการเงินกู ้ 

ตายแลว้ไม่ตอ้งใชห้นี้ สหกรณ์ใชห้นี้แทน สวสัดิการเงินฝาก 
เป็นตน้ 

 ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการทาํงาน 
 มีทุนการศึกษาสาํหรับผูน้าํและเจา้หนา้ที่ในการ

พฒันาศกัยภาพ  
 มีชุมชนสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนกลางดูแล มีการ

ตรวจสอบ  
4 เวทีแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน

ประเดน็เกษตรอินทรีย ์
5 เมษายน 2549 
ณ มูลนิธิขา้วขวญั  
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

การระดมความคิดเห็นระหวา่ง
การศึกษาดูงาน การประชุม
อยา่งมีส่วนร่วม 

แกนนาํ และสมาชิก 
-กลุ่มเกษตรกรทาํนา 
ต.ดอนแร่ 
-กลุ่มเกษตรกรทาํนา ต.เขา
แร้ง 
-สหกรณ์การเกษตร อพป. 
หนองไร่ 
-ศนูยส์่งเสริมและผลิตเมลด็
พนัธุ์ขา้วชุมชน ต.เจดียห์กั 

สรุปสาระสาํคญัของการศึกษาดูงาน ดงันี้  
1. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกบัมูลนิธิขา้วขวญัและโรงเรียน
ชาวนา 
2. ทราบถึงการก่อตั้งมูลนิธิขา้วขวญั และบทเรียน 22 ปีของ
การทาํงานกบัชาวนาที่สุพรรณบุรี 
3. ดูงานกบัลุงบุญมา สีแกว้ และสมาชิกโรงเรียนชาวนา 
4.ทราบแนวทางการเคลื่อนงานต่อไปของแต่ละกลุ่ม  
แนวทางในการขบัเคลื่อนงานของโครงการฯในระยะต่อไป คือ 
ผู ้ที่ เข้าร่วมศึกษาดูงานได้รับความรู้ และจะนํากลับไปใช้
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ประโยชน์กบัการทาํกิจกรรมของกลุ่ม ในส่วนประเด็นเรื่อง
ของเกษตรอินทรียท์ี่ประชุมมีมติที่จะนัดหมายพบกนัในวนัที่ 
28 เมษายน 2549 เพื่อพดูคุยกนัในรายละเอียดของประเด็นการ
เคลื่อนงานเฉพาะ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.เจดีย์หัก เป็น
เจา้ภาพ 
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มีเวทีสัจจะฯ ร่วมกนัตรงส่วนกลางเป็นประจาํกลุ่ม 

เหลียวหลงั แลหนา้ 

เครือข่ายจงัหวดั

เครือข่ายตาํบล

รูปแบบการเกดิกลุ่ม 
ระยะที่ 1  แรกเริ่มก่อเกิด   3-5   ปี  
ระยะที่ 2  สานเครือข่าย    5-10  ปี  
ระยะที่ 3 พฒันาเครือข่าย    10   ปี  

กาํลงัขยบัขบัเคลื่อน 

ยงัวางจุดหมายไม่ได ้
ดา้นจิตใจยงัตอ้งพฒันา 

ยงัโดดเดี่ยว/มีปัญหา 

ยงัไม่มัน่คง คณะทาํงาน 
ขาดการ
เสียสละ

ยงัขาดจิตสาํนึก

ยงัไม่ไดว้างแผนชดัเจน 
ความร่วมมือ 

ขบวนการ ความเขม้แขง็ 

การพฒันาเชื่อมโยง 

การหาแนวร่วม 

เครือข่ายกลุ่มสัจจะ จ.ราชบุรี 

15 ก.พ. 49 

การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจดัการ 

วธิีปฏิบตัิ วธิีคิด
ผูน้าํกลุ่ม 

ยทุธศาสตร์ 
เครือข่ายจงัหวดั 

เครือข่ายอาํเภอ

เครือข่ายตาํบล 

บทบาทร่วม 
แลกเปลี่ยนความเป็นจริง

รูปแบบการประสานเชื่อมโยง
การพฒันา การขบัเคลื่อน 
ที่เหมาะสมกบั จ.ราชบุรี 

การใชเ้งินเป็นเครื่องมือ 

จุดคานงดั สร้างคนดี 

ความมีวนิยัการเงิน 

การประกอบอาชีพ 

การต่อรองตลาด 
อยูเ่หนือทุนนิยม 

นาํแนวคิดดี ๆ ไปใช ้
ความคาดหวัง 
มาดูงานครั้งนี ้

เครือข่าย 
กลุ่ม

ไดแ้นวทาง/เป้าหมายที่ถูกตอ้ง 

การแกไ้ขปัญหา การต่อยอดกิจกรรม 

พฒันาจิตใจสมาชิก 

นาํวทิยายทุธไปแกป้ัญหา 

กองทุนเมตตาธรรมวนัละ

การต่อยอดกิจกรรม 

เรียนรู้การประสานเครือข่ายเพื่อนาํไปประยกุตใ์ช ้

การบริหารจดัการเครือข่าย 
การทาํกิจกรรมของเครือข่าย 

อุดมการณ์เครือข่าย 
การใส่ใจ 

ความพร้อมของแกนนาํ/เครือข่าย 

ภาพที ่3.13 เวทศีึกษาดูงานเครือข่ายสัจจะฯ ณ วดัไผ่ล้อม จ.ตราด (14-15 ก.พ.2549)(ก่อนดูงาน) แผ่นที ่1 

พบกนันอ้ยเกินไป 

ขาดความต่อเนื่อง 

ข้อสังเกต:  ทีมศูนย์ประสานงาน 
1. เตม็ใจทาํงาน 
2. มีอุดมการณ์ 
3. กระตือรือร้น 
4. ความเอื้ออาทร เกื้อกลู

ขาดการประชาสัมพนัธ์ 
ยงัติดระบบราชการ-เมือง 

แกนอาํเภอใหค้วามสาํคญันอ้ยไปขาด

การขบัเคลื่อน การเชื่อมโยง 

รูปแบบเครือข่าย 

ยทุธศาสตร์เครือข่าย 

การรวมกลุ่มที่เกิดพลงัต่อสู้กบัหา้งฯ

อยากเห็นอยากไดเ้ครือข่ายที่มัน่คงของ จ.ราชบุรี 

การรวมซื้อ 

การต่อรองซื้อ 

เวทีดูงานกิจกรรมเครือข่าย
สจัจะสะสมทรัพยฯ์ ณ วดัไผ่
ลอ้ม อ.เมือง จ.ตราด (14 -15 

ก.พ. 2549) แผน่ที่ 1 
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เ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องมีเครือข่าย
จังหวัด 

 
มีกลไกการประสานงานท่ีเหมาะสม 

ยงัขาด 
ส่ิงท่ีตอ้ง
เพ่ิม/เติม 

แยกจากประชาคม อยูใ่นร่ม 

ชุดความรู้ 

ส่ิงท่ีไดจ้ากการดูงาน
คร้ังน้ี 

15 ก.พ. 49 
วดัไผล่อ้ม จ.ตราด 

      ความเป็นไปได้ 
        ที ่ “ราชบุรี” 

รูปแบบการปันผล
ของรวมซ้ือ 

แนวคิดกลุ่มฯ 

ไดเ้พ่ือนสนิท 

ไดพ้ระนาํหนา้ 
(ธรรมะ)

เรียนรู้การแกปั้ญหา

ไดก้ลัยาณมิตร 
 

ไดแ้นวคิดท่ีมุ่งพฒันาคน
มากกวา่ผลกาํไร

เห็นการตกผลึกของแนวคิด
ความเป็นเครือข่ายฯ 

มีความเขม้แขง็/ชดัเจน (แมไ้ม่มาก) 
โดยมีฐานจากเศรษฐกิจกลุ่มสัจจะ 

ศนูยร์วมเขม้แขง็ 
ศนูยก์ลางเขม้ขน้ 

มีองคค์วามร้ 

มีความพร้อม 

สถานท่ี 

คน 

งาน 

วสัดุอุปกรณ์ 

ความเป็นเครือข่าย 

รูปธรรม 

ไดต้วัอยา่งขา้ว 

สมุดสัจจะวนัละบาท 

ตวัอยา่งบญัชีรับ-จ่ายครัวเรือน 

องคค์วามรู้ 
ชุดความรู้ บุคลากร 

ศนูยก์ลาง 
สถานท่ี 

ธุรการ 

มีขอ้มูลกลุ่ม 

ยงัขาด 

ทาํอยา่งไรใหเ้ขาอยากมาประชุมประจาํ?

มีเวทีประชุมประจาํ 

มีของประชาคม 

สร้างแกนอาํเภอ 

รถ/เคร่ืองเสียง: มีพร้อม 

ความรู้ จาํนวนคน ภาระ 

ตวัจริง!

ไดเ้ชิงเทคนิค การพฒันา-การต่อรอง 
การต่อยอดของกลุ่มสัจจะฯ 

เทคนิคการปลดหน้ีใหส้มาชิก 
จากธกส. / หน้ีนอกระบบ 

เรียนรู้การแกปั้ญหาจากตวัสมาชิก 
หรือปัญหาท่ีเกิด และแกจ้ากปัญหานั้น 

(หลังดูงาน) 

ภาพที ่3.14 เวทศึีกษาดูงานเครือข่ายสัจจะฯ ณ วดัไผ่ล้อม  
 จ.ตราด (14 -15 ก.พ. 2549) แผน่ท่ี 2 
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ตารางที่ 3.5 เวทีการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพทีมวจิัยเรื่องการจัดการความรู้ระหว่างกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ / เครือข่ายในพืน้ที่จังหวดัราชบุรี 
 

ลาํดบั
ที ่

กจิกรรม  วนั/เวลา/สถานที ่ กระบวนการ/วธิีการ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่กดิขึน้ 

1 เขา้รับการพฒันาศกัยภาพ
ทางดา้นการจดัการความรู้ 

6 กมุภาพนัธ์ 2549 
ณ โรงแรมแก่นอินท ์ 
จ. ขอนแก่น 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการ แกนนาํกลุ่ม/สหกรณ์ ไดแ้ก่ 
นายบุญรัตน์ บวัแยม้ 
สหกรณ์การเกษตร อปพ.
หนองไร่ จาํกดั  
นายสง่า ซาเสียง กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพยฯ์ บา้นหนองออ้  
นายสุวิชยั ธีรประทีปสกลุ  
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ บา้น
โรงชา้งหนองเจ ้
ทีมวจิยัหลกั 

เพื่อเขา้รับการพฒันาศกัยภาพทางดา้นการจดัการความรู้โดย
การไปร่วมงานเวทีของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึ่งจัดโดย
ส่วนกลาง เป็นการอบรมจากวิทยากร และนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ งนี้เพื่อให้แกนนําที่เข้าร่วมได้พัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ไปร่วมกนักบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ผลที่เกิดขึ้น คือ  
1. ทีมวิจยัและแกนนาํกลุ่มไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ขบัเคลื่อนงานสหกรณ์  ทาํให้เห็นขอ้เปรียบเทียบระหว่างงาน
ของภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2. ไดน้าํเรื่องการจัดการความรู้มาประยุกต์กบัขบวนการ
สหกรณ์ในจงัหวดัราชบุรี 
3. ประสานงานกบัวิทยากร อ.ทรงพล เจตนาวณิชย  ์จาก
สถาบนัชุมชนทอ้งถิ่นพฒันา เพื่อให้มาเป็นวิทยากรการจดัการ
ความรู้ใหก้บัเครือข่ายแกนนาํกลุ่ม/สหกรณ์ของจงัหวดัราชบุรี  
4. ทีมนาํการจดัการความรู้มาประยกุตใ์ชก้บัการจดัเวทีในพื้นที่
ของโครงการฯ 
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2 เวทีพฒันาศกัยภาพ “การจดัการ
ความรู้”   

25-26 เมษายน 2549 
ณ แควริเวอร์ไซดร์ี
สอร์ท อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการ แกนนาํและสมาชิกกลุ่ม/
สหกรณ์ 
แกนนาํและสมาชิกกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพยฯ์  

เวทีนี้จดัขึ้นเพื่อพฒันาการจดัการความรู้ใหแ้ก่แกนนาํและ
สมาชิกกลุ่ม / สหกรณ์ สรุปไดด้งันี้  
1.สามารถเข้าใจแนวคดิของการจัดการความรู้  
โดย “การจดัการความรู้” นั้น คือ การทาํใหเ้ป้าหมายของธง
สาํเร็จ ซึ่งมีทั้งหมด 3 แนวคิด ดว้ยกนั คือ  
1) การจดัการความรู้วสิัยทศัน์ คือ การเห็นเป้าหมาย  
2) การจดัการความรู้ ในลกัษณะของการแลกเปลี่ยน เติมเตม็ 
หมุนเกลียว และยกระดบั  
3) การจดัการความรู้โดยตอ้งมีการเรียนรู้ก่อนทาํ เรียนรู้
ระหวา่งทาง และเรียนรู้หลงัทาํ การจดัการนั้นถา้ไม่ไดน้าํไปใช้
จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ  
การจดัการความรู้สามารถใชไ้ดท้ั้งปัจเจก และกลุ่ม/องคก์ร 
เครือข่าย โดยเฉพาะในระดบักลุ่ม/องคก์ร เครือข่ายนั้น จะ
ประกอบดว้ย คนเอื้อ คนอาํนวย คนทาํบนัทึก รวมทั้งตอ้งมีคน
ประสานเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ 
2. เข้าใจถึงกระบวนการการจัดการความรู้ 
ตอ้งไตร่ตรองดูวา่ความรู้ที่จาํเป็นมีอะไรบา้ง และขณะนี้เรามี
อะไร ยงัไม่มีอะไร ตอ้งหามาจากแหล่งไหน แลว้หลงัจากนั้น
จึงทดลองใช ้ถอดบทเรียน และประเมินผล  
ในส่วนของการถอดบทเรียนยอ้นดูสิ่งที่ทาํ และผลที่เกิดขึ้นวา่
กระตุน้ความคิดใหม่อยา่งไร ดีหรือไม่ดีนั้น หากถอดไดม้ากจะ
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สามารถมองไปขา้งหนา้ไดม้ากเท่านั้น จะเห็นเป้าหมายที่
ชดัเจนขึ้น สุดทา้ยแลว้ ตวัชี้วดัเป้าหมายความสาํเร็จ คือ ชีวิต 
การงาน 
ข้อสังเกต คอื 
         - การต่อยอดจากธงที่มีอยูน่ั้น ควรตอ้งเขา้ใจวา่  มนุษย์
เรียนรู้ได ้ แต่ไม่พร้อมกนั อยา่ดึงดนัเพราะแต่ละคนคิดไม่ทนั
กนั ดงันั้นตอ้งกระตุน้ ประคบัประคอง ชี้แนะ แต่ไม่ชี้นาํ  
       - ผูน้าํประชุมตอ้งบริหารความรู้สึกของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ใหรู้้สึกถึงการมีส่วนร่วม การมีตวัตน ซึ่งจะทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมมี
ความสุข ไดแ้นวทางการทาํงานใหม่ ไดป้ระโยชน์ต่อชีวิตและ
งาน  
       - สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมทุกคนนั้น การฟังอยา่งลึกซึ้ง การบนัทึก 
และการจบัประเดน็ถือเป็นสิ่งที่สาํคญั 
      - องคก์รแห่งการเรียนรู้ คือ องคก์รที่ไม่ตาย ตอ้งตื่นตวั 
เรียนรู้ ปรับตวัตลอดเวลา ซึ่งจะทาํใหช้ีวติมีพลงั 

กล่าวไดว้า่ องคก์รที่ไม่ตาย คือ  
1) มีอุดมการณ์ร่วม เป้าหมายร่วม 
2) มีกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม แลกเปลี่ยน 
3) สนบัสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ 

-ใหเ้ห็นการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
-โลกทศัน์ ชีวทศัน์ที่ราบรื่น 
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-ใหเ้ห็นชา้งทั้งตวั เชิงระบบ เขา้ใจชดั วาง
ตาํแหน่ง องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 
สิ่งทีไ่ด้เรียนรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

-ไดรู้้จกัการจดัการความรู้จากนามธรรม ความรู้เก่า
และความรู้ใหม่ เพื่อการนาํไปใชก้บัตวัเองและกลุ่ม 

-รู้จกัตวัเอง ทบทวนบทบาทตวัเอง เพื่อการ
ปรับเปลี่ยน การจดักระบวนความคิดของตนเอง 

-วธิีการสร้างแรงบนัดาลใจ การแลกเปลี่ยนความรู้ 
และการนาํความรู้กลบัไปถ่ายทอดใหก้บักลุ่ม 

-ไดรู้้จกัหลกัการจดัการ การขมวดความคิด การปักธง
ขององคก์รที่ชดัเจน และการลงมือทาํจริง  
                -การทาํงานเป็นทีม ตอ้งมีอุดมการณ์เป็นเอกภาพ 
โดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกคน ทาํงานอยา่งสร้างสรรค ์
และการบริหารความขดัแยง้ 

3 ร่วมมหกรรมจดัการความรู้เรื่อง 
“สถาบนัการเงินเพื่อสวสัดิการ
ชุมชน” 

30 มิถุนายน – 
2 กรกฎาคม 2549 
ณ โรงแรมกรีนเวลิด-์
พาเลซ จ.สงขลา 
 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการ ทีมวจิยัหลกัของโครงการฯ วตัถุประสงคข์องการเขา้ร่วมในเวทีนี้คือเพื่อรับฟังและ
แลกเปลี่ยนในโอกาสการนาํเสนอผลงานวจิยัของเครือข่ายวจิยั 5 
พื้นที่ในโครงการวจิยั “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาองคก์ร
การเงินชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพื่อเสริมการบริหารจดัการใหก้บัองคก์รการเงินในขอบเขต
ระดบัตาํบล และจงัหวดั โดยไดจ้ดัแบ่งขบวนองคก์รการเงิน
ชุมชนเป็น  2  ฐานคิดสาํคญั คือ  
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1)ฐานคิดทางศาสนาเพื่อพฒันาคนจากดา้นใน 
2)ฐานคิดทางการเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมและการกระจาย

อาํนาจ   
งานวจิยัไดเ้ลือกตวัอยา่งศึกษา  5 กลุ่ม โดยขบวนองคก์ร

การเงินชุมชนซึ่งประกอบดว้ยกลุ่มต่างๆ จะอยูภ่ายใตก้ลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง 5 กลุ่มนี้ทั้งในเรื่องของเป้าหมาย และสถานะภาพใน
การพฒันา 

ลาํดบัของการนาํเสนอผลงานวจิยันั้นประกอบดว้ย 
1. การเสนอแบบจาํลอง”ปลาทูวา่ยฝ่ากระแสนํ้ า” ซึ่งถือ

เป็นกรอบในการอธิบายแนวคิดของโครงการฯ  
2. การนาํเสนอรายงานผลการวิจยัของ 5 พื้นที่ โดย

ประเดน็หลกัที่แต่ละกลุ่มอภิปราย ไดแ้ก่ 
(1) สถานภาพของเครือข่ายก่อนเริ่มมีงานวจิยั 
(2) บทบาทของการจดัการความรู้ที่ถกูนาํมาใช ้
(3) การขบัเคลื่อนเครือข่ายในอนาคต 

ซึ่งในช่วงทา้ยของการนาํเสนอไดม้ีการนาํเขา้สู่วงเรียนรู้
โดยให้ทั้ งแกนนาํเครือข่าย/กลุ่ม และผูเ้กี่ยวขอ้งแต่ละฝ่ายได้
ร่วมแลกเปลี่ยนกนั 

3. การนาํลงพื้นที่เพื่อไปแลกเปลี่ยนกบักลุ่มสัจจะลด
รายจ่ายวนัละ 1 บาท ของตาํบลนํ้าขาว 

4. การนาํเสนอประเด็น ภาพในจินตนาการ  “สถาบนั
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การเงินเพื่อสวสัดิการชุมชน แกจ้นอย่างย ัง่ยืน” โดยมีผูร้่วม
อภิปรายคือ พระอาจารยส์ุบิน ปณีโต ครูชบ ยอดแกว้      และ
ผูใ้หญ่เทพพิทกัษ ์ ทนทาน  

ต่อจากนั้ นเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางในการ
ขับเคลื่อนขบวนองค์กรการเงินชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน และสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน”  ในมุมมองของ
ผูใ้ชง้านวิจยัเพื่อไปขยายต่อ และในที่สุด เป็นการปิดทา้ยดว้ย
การสรุปผลการสัมมนาครั้งนี้ถึงสิ่งที่ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาไดเ้รียนรู้ 
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สหกรณ์หนองไร่

ดูละคร… 
 ยอ้นดูตวั 

ที่มีคาํขวญั 
การทาํงานหนกั    คือดอกไม ้

ของชีวติ
ฉากที่มาถึง… 
  รองเทา้ขาดๆ 

คนดีไม่ไดอ้ยูท่ี่การ 
แต่งกาย 

ตั้งใจสร้าง
โรงเรียนไม่รอ ! 

ตอ้งทาํต่อเนื่อง 

ปลกูฝัง/ทาํงานกบัเดก็ใน
ชุมชน 

เรียนรู้เรื่องแมลง 
ดี/ ไม่ดี 

หายป่วยแลว้เห็น
ความร่วมไมร้่วมมือ 
นร.

อาจารยเ์ริมทาํงาน
เป็นตวัอยา่ง…ไม่
สนใจวา่ใครจะช่วย

เวลาทาํงาน 
ตอ้งเริ่มที่ตวัเอง 

พยายามทาํเท่าที่ทาํไดก้่อน 
  ผกัลดตน้ทุน  ผกัปลอดสาร 
         คะนา้            แตง/ถัว่ 

หาเพื่อนเพิ่มทาํ
เอง-ใชเ้อง 

สร้างโรงเรือน 
ใชเ้อง 80 % 
แบ่งขาย 20 % 

ขอหลงัคาก่อน 

อยากใหเ้พื่อน 
ไดใ้ชข้องดี 
ราคายตุิธรรม 

ภาพที ่3.15  เวท ี“การจัดการความรู้เพือ่พฒันาศักยภาพและองค์กร” แควริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ที่ 1 
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 สร้างโรงเรือน               ปลกูฝัง/ทาํงาน 
 เพิ่มปริมาณการผลิต                  กบัเดก็ในชุมชน 

ใชเ้อง 80 %   ขยายการใชใ้น           หมู่บา้น 
แบ่งขาย 20 %   แปลงจริง           ผกัปลอดสารพิษ 
               และลดตน้ทุน 

 
 
 
 

             เนน้ ! รู้จริง 
                  ดี 

เรียนรู้เรื่องแมลง        ไม่ดี 
          เรียนรู้เรื่องดิน 
          เรียนรู้การใช ้/ องคป์ระกอบของปุ๋ยที่ผลิต 
          สมาชิก – ลกูหลาน ก่อน ! 

 ผลิตเอง-ใชเ้อง 20 ราย 
 เชื่อมัน่ 15 คน 

 
 

อุปสรรค 
ขาดคนที่มี
ความรู้ 

ม.เกษตร 
กาํแพงแสน 

พฒันาที่ดิน 

ภาพที ่3.16 เวท ี“การจัดการความรู้เพือ่พฒันาศักยภาพและองค์กร” แควริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ที่ 2 
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กลุ่มสัจจะฯ 

ทาํความเขา้ใจ 

กลุ่มสัจจะฯ 

สมาชิก 

สมาชิก 

ระดมทุน กองทุนสวสัดิการ
พออยู ่พอกิน ? 
อยูดี่ มีสุข 

ทาํปุ๋ยใชเ้อง

เมลด็พนัธ์ุใชเ้อง 

ปลดหน้ีเกษตรกร 

ตั้งกองทุน
เกษตรกร ระดมหุน้ 

ทาํความเขา้ใจ 

การจดัการความรู้ 

ความรู้ใหม่ๆ 
ความคิดใหม่ๆ 

ขอ้เฉลียวใจใหม่ๆ 
ผดุบงัเกิดใหม่ๆ 

ส่ิงท่ีซ่อนอยู/่ความหมาย 
คุณค่ากบัส่ิงนั้น 

พยายามจบัประเดน็ 
เกบ็เก่ียวไปใช ้

ฐานเลก็ ฐานใหญ่ 

ภาพที ่3.17 เวท ี“การจัดการความรู้เพือ่พฒันาศักยภาพและองค์กร” 
แควริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ท่ี 3 
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กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์

อ. สวนผึ้ง 
 
 

 สมาชิกมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  
 
 
สมาชิกท่ีเดือดร้อน จะไดรั้บพิจารณาเงินกูก่้อน    รับสมคัรสมาชิก พร้อมระดมหุน้ 
ถา้มีเงินพอสมาชิกสามารถกูไ้ดทุ้กคน      ๑ หุน้ ๕๐ บาท ไม่เกิน ๒ หุน้ = ๑๐๐ บาท 
             ๕๐ % ปันผล 
ตดัวงจรเงินกูน้อกระบบท่ีดอกเบ้ียแพงใหห้มดไป      ปล่อยใหส้มาชิกกู ้          ๕๐ %
สวสัดิการ 
ปลดหน้ีใหก้บัสมาชิก                                  ค่าบาํรุงร้อยละ ๒ บาท / เดือน 
 

อุปสรรค             จากกฎระเบียบของกลุ่ม 

เงินทุนไม่พอเพียงในการดาํเนินโครงการ     ท่ีตั้งไวอ้ยา่งชดัเจน 
        สร้างวนิยัในการใชเ้งิน 
เช่ือมโยงกลุ่มกบัแหล่งเงินทุนของรัฐ     รู้จกัรับผดิชอบตวัเองและผูอ่ื้น 
 หรือกลุ่มเครือข่าย      อยูร่่วมกนัอยา่งเอ้ืออาทร 
         ช่วยเหลือเก้ือกลู 
บริหารจดัการกลุ่มดว้ยตนเอง     
            สนบัสนุนสร้างอาชีพเสริมโดยใหเ้งินสนบัสนุน 
 รวมคน รวมเงิน ช่วยคิด ช่วยสร้าง   สมาชิกเป็นผูคิ้ดโครงการวา่จะทาํอาชีพเสริมอะไร 

ช่วยทาํ 
 
     คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
      
       

ผลกาํไร 

ปันผล   สวสัดิการ 

ภาพที ่3.18  เวท ี“การจัดการความรู้เพือ่พฒันาศักยภาพและองค์กร” 
แควริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ท่ี 4 



 

 

 

3-77 

 
การสร้างแรงจูงใจเกษตรกรให้หันมาใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ทดแทนปุ๋ ยเคมี 

ดนิด ีน้ําด ีเมลด็พันธ์ุข้าวด ีดแูลดี เศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

 

แผนการดาํเนินงาน   การสร้างแรงจูงใจเกษตรกรใหห้นัมาใชปุ๋้ยอินทรียท์ดแทนปุ๋ยเคมี 
1. การสร้างผูน้าํทาํเป็นตวัอยา่งท่ีไดผ้ลเพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่ชาวบา้น 
2. จดบนัทึกขอ้มูล รายจ่าย(ตน้ทุนการทาํปุ๋ย)และผลผลิตท่ีได ้
3. เรียนรู้จากแปลงนาจริงและกรมพฒันาท่ีดิน, อาสาพฒันาท่ีดินหรือสถานท่ีเรียนรู้อ่ืนๆ 
 

 
 
 
 

นาํความรู้มาปรับทดลองใชใ้นนากลุ่มผูน้าํ 

ชกัชวนเพื่อน 

รวมกลุ่มชกัชวนเพื่อนมาใชปุ๋้ยอินทรีย ์

ทดลองทาํแปลง 

ไปเรียนรู้การทาํปุ๋ยอินทรียจ์ากกลุ่มบา้น
หนองไร่, สุพรรณฯ, กรมพฒันาท่ีดินและ
ท่ีอ่ืนๆ

- แบ่งเน้ือท่ี 3-5 ไร่ทดลอง 
- มีการจดบนัทึก 
- ทาํนาโดยไม่เผาฟาง 

ภาพที ่3.19  เวท ี“การจัดการความรู้เพือ่พฒันาศักยภาพและองค์กร” 
แควริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผ่นที่ 5 
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เป้าหมายของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บ้านหนองอ้อ และกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วดัพระศรีอารย์ 
1. สร้างจิตสาํนึกแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกลุ่มสัจจะฯ  
2. สร้างแรงจูงใจ 
3. หากลัยาณมิตร 

ตวัช่วย 

1. ผูน้าํตอ้งอดทน 
2. เวทีการเรียนรู้  แลกเปล่ียนกบัเครือข่าย 
3. เจา้หนา้ท่ีภาครัฐหนุนเสริมและร่วมในการทาํงาน  สนบัสนุนการทาํงาน 

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
 1. วเิชียร  ประธาน 
 2. สง่า  พดูคุย 
 3. เฉลียว บนัทึก 
ฉากประทบัใจ 
 
 
 
    
มีกระบวนการทาํงาน 
       มีอุดมการณ์มีความคิด 
ประทบัใจฉากเมียมาตาม     มีความเสียสละอดทน 
        

กระบวนการทาํงาน      มีความโนม้นา้วใหผู้ท่ี้อยูใ่กล ้ - 
วางแผน       ชิดกบัตนเห็นคลอ้ยกบัตวัเอง -      

หาขอ้มูล   

 - ประสานความคิด   แนวคิด อุดมการณ์ 
 - บนัทึกแบ่งหนา้ท่ี    วิสัยทศัน์ 
      เช่ือมโยงอดีต 

      ศรัทธาเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
      ริเร่ิมสร้างสรรค ์

ฉากภรรยาผูใ้หญ่ชวนให้
กลบัไปอยูใ่นเมือง 

มัน่คงใน
อดมการณ์

ภาพที ่3.20  เวท ี“การจัดการความรู้เพือ่พฒันาศักยภาพและ
องค์กร” แควริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 
2549) แผน่ท่ี 6 
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การสร้างจิตสาํนึกในการทาํงาน
แบบมีส่วนร่วม ของ
คณะกรรมการบิหารกลุ่มสจัจะ

 
 1 เสน้ทางเดิน : ขั้นตอน วิธีการ 
   1 หาขอ้มูล : ปัญหาทีแทจ้ริง , สาเหตุของปัญหา ม แนวทางแกไ้ข 
     ตามแนวอริยสจั 4 
   2 วางแผน :  ประชุมหารือ , จดัลาํดบัความสาํคญั 
   3 สร้างเวทีแห่งความเขา้ใจ :  สร้างความชดัเจนในบทบาทของแต่ละคน, 
     ใหทุ้กคนเห็นความสาํคญัในบทบาทของตน สร้างขอ้ตกลงร่วมกนัของ 

  คณะทาํงานในการปฏิบตัิงาน 
4 ร่วมวางแผนการปฏิบตัิงาน + ร่วมทาํ +  ร่วมติดตาม 

 
  ปัญหา  
  อาจมีคนไม่เข้าร่วม         ตัวช่วย 
  หรือทุมเทกบังาน แกป้ัญหา     1 ตวัผูน้าํ : อดทน เขม้แขง็ ยดึมัน่ในอุดมการณ์ 
     1 สร้าง + หากลัยาณมิตร             ปฏิบตัิตนเป็นตวัอยา่งใหเ้ห็น ฝึกวาทะศิลป์ 
     2 สร้างการจูงใจ     2 ภาครัฐ : มีเจา้หนา้ที่รัฐเขา้มาร่วมรับรู้ในการปฏิบตัิงาน 

- สวสัดิการ/ตอบแทน          เขา้มาใหค้วามสาํคญัสนบัสนุน 
ที่เหมาะสม     3 เครือข่าย : พบปะพดูคุย เรียนรู้แลกเปลี่ยนกนั 

- การประกาศยกยอ่งในการทาํงาน     กลุ่มสจัจะ   อยา่งต่อเนื่อง 
สู่ชุมชน/สงัคม  
ภาพที ่3.21  เวท ี“การจัดการความรู้เพือ่พฒันาศักยภาพและองค์กร” แควริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ที่ 7 
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กลุม่สจัจะออมทรัพย์ 

                                 1 ปัญหา          2 ปัญหา 

- ขาดคนเขา้ร่วมอุดมการณ์         กรรมการกลุ่มยงัมีแนวคิด 
    อยา่งจริงจงั- ต่อเนื่อง         ที่ไม่ตรงกนั ขาดเอกภาพ 

- ขาดคนทาํงานทดแทนกนั         เกิดปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
 

แนวปฏิบตัิแกป้ัญหา          แนวปฏิบตัิแกป้ัญหา 
- ผูน้าํเสียสละปฏิบตัิใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง       -ประชุมพดูคุยกนัอยา่งต่อเนื่อง 
- สร้างกิจกรรมดึงคนเขา้มา          สมํ่าเสมอ ชี้แจงสร้างความเขา้ใจ 
 มีส่วนร่วม เช่น      +       มีประชาสมัพนัธ์       ที่ตรงกนัอยา่งโปร่งใส สร้างขอ้ตกลง 

  เยาวชน/พอ่แม่ใน  ขอ้มูลของกลุ่ม        และยอมรับร่วมกนั 

  ชุมชน    ใหเ้ห็นถึงประโยชน์ 
และความสาํคญั 
ที่กลุ่มใหก้บัชุมชน 

       (ประชาสมัพนัธ์อยา่งต่อเนื่อง)

การสร้างจิตสาํนึกในการ

เสียสละเขา้มีสวนร่วม

ภาพที ่3.22  เวท ี“การจัดการความรู้เพือ่พฒันาศักยภาพและองค์กร” แควริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ที่ 8 
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กลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลติ 

จดัตั้งกลุ่มใหค้รบทุกหมู่บา้น  (ต.
คุง้กระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบา้นรางสีหมอก ราชบุรี 
จาํกดั  ครอบครัวสมาชิกมัน่คง (หมดหนี)้ 

วธีิการ 

แนะนาํ ใหค้วามรู้ นดัประชุม 
ฝึกอบรม เพ่ือการจดัตั้งกลุ่ม 

แนะนาํ ใหค้วามรู้ นดัประชุม ฝึกอบรม การลด
ตน้ทุนการผลิต : ใชปุ๋้ยผลิตเอง 

อุปสรรค 

- ชาวบา้นไม่เช่ือมัน่ ไม่เกิดศรัทธา 
- ติดพฤติกรรมเดิมๆ ฟุ่มเฟือย ไม่มีนิสัยการออม 

วธีิแก ้

- เร่ิมจากตนเองเป็นตน้แบบ สร้างความสาํเร็จเป็นตวัอยา่ง 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ เปิดโอกาทุกคนแสดงความคิดเห็น 
- เปิดใจพดูคุย เกบ็ขอ้มูลท่ีเป็นจริง (สมาชิก,หน้ีสิน,รายได,้รายจ่าย) 
- ช้ีใหเ้ห็นความสาํคญั/ ประโยชน์จากการออม 

ตวัช่วย 

นกัวิชาการ เจา้หนา้ท่ี ภาครัฐ ผูน้าํชุมชน  ให้ความรู้ แนะนํา วชิาการ 
ครู พระสงฆ ์คนท่ีชาวบา้นเคารพนบัถือ  โน้มน้าวจิตใจให้เกดิความร่วมมือ 
ตนเอง     เป็นแบบอย่างที่ด ีเสียสละ มุ่งมั่นให้สําเร็จ 

ชุมชนอยู่เยน็เป็นสุข 

ภาพที ่3.23  เวท ี“การจัดการความรู้เพือ่พฒันาศักยภาพและ
องค์กร” แควริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) 
แผน่ท่ี 9 
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     ชมรมพทุธฯ 
 
 
 

       อ.ท่ีปรึกษา 

       คณะกรรมการ ๒๐ คน (อุดมการณ์) 

       มีสมาชิกทุกคณะ 

      สมาชิกทัว่ไปใน ม. รับรู้รับทราบและมีทศันคติท่ีดี 
 
 
 

สร้างกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 

 หล่อหลอมทีมงานหลกั (คกก.) เพ่ือ 

 ตามสมาชิกใหม่โดยการจดักิจกรรม ,  PR 

กิจกรรมชมรม ฯลฯ  
 อบรม , จดัค่ายพฒันาศกัยภาพ , ค่ายสมาธิ 

 รักษากลุ่มคนท่ีเคยผา่นเขา้ร่วมกิจกรรมของ
เรา 

 ถ่ายทอดอุดมการณ์เป้าหมายจากรุ่นสู่รุ่น 

 สัมมนาอาจารยท่ี์ปรึกษาชมรมพทุธ 
 

 ทีมงาน 

 กระแสสังคมท่ีย ัว่ยใุหเ้ยาวชน
หลงระเริง 

 
 
 
 
 

เผยแผธ่รรมะสู่ใจของนิสิต
นกัศึกษาในมหาวทิยาลยั 

สร้างชมรมพุทธใน
สถาบนัตน้แบบท่ีมี
ความเขม้แขง็ 

ภาพที ่3.24  เวท ี“การจัดการความรู้เพือ่พฒันาศักยภาพและ
องค์กร” แควริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) 
แผน่ท่ี 10 
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กระบวนการสร้างคนดี 

นศ

เดก็ที่มีทศันคติดี
กบัพทุธศาสนา 

       การทาํงานเป็นทีมอยา่งมีความสุข 

              วนิยั                         เดิม-ไป
ค่ายรีสอร์ท 

ปัญหา   ๑. กิจกรรมที่เคยมีไม่น่าสนใจ ดึงดูดคนไดจ้าํนวนจาํกดั      ศีล   กระบวนการหล่อหลอม 

 ๒. กิจกรรมที่เคยมีน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้าง    จบัแง่คิดเชิง+              นัง่สมาธิ อบรมดว้ยตน้แบบ     ใหม่-ไปชุมชน 

 นกัคิดดี นกัพดูดี นกัทาํดี ที่มีศกัยภาพมากขึ้น                  know how              รับทศันคติ 

                     เพื่อการนาํไปใช ้            จากชุมชน 

               ตามหลกัการและหลกัวชิา  
 

               หดั Present 

               แลกเปลี่ยนแนวความคิด 

                 เพื่อไดค้นคิดเป็น-พดูเป็น 
      

   นิสิต ,นศ.ศึกษาการเกษตร          จะไดท้ีมที่เป็นเจา้ของความคิด 

ศึกษาวถิีชีวติที่ใกลช้ิดธรรมชาติ         และพฒันางานเองได ้

 อาศยัวดั 

ปราชญช์ุมชน                 มีกระบวนการทาํทาน รักษาศีล 

 ชุมชนมีส่วนดูแล นิสิต , นศ.             และปฏิบตัิธรรม อยา่งเขม้แขง็ ย ัง่ยนื 

           ถ่ายเท แลกเปลี่ยน  
          ภมูิปัญญาสู่รุ่นใหม่ 
             Alert 

          เดก็ในชุมชนมีตน้แบบ   A              

ค่าย ตาม - สร้าง 
คนดี ศรีมหาลยั 

พระอาจารย์ ชุมชน คิดดี

ร่วมมือกบัเครือข่าย
การเกษตร 

สิ่งที่ไดร้ับ 

ชุมชน

ชมรมพทุธ

ความเขา้ใจ 
นาํไปสู่การพฒันา 
และนาํไปใชจ้ริง 

ในวถิีชีวติ

พี่เลี้ยง

พดูดี

ทาํดี

การเห็น
ความสาํคญัของ

ภาพที ่3.25  เวท ี“การจัดการความรู้เพือ่พฒันาศักยภาพและองค์กร” แควริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี (25-26 เม.ย. 2549) แผน่ที่ 11 
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ตารางที่ 3.6  เวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ / เครือข่ายในพืน้ทีจ่ังหวดัราชบุรี 
 

ลาํดบั
ที ่

กจิกรรม  วนั/เวลา/สถานที ่ กระบวนการ/วธิีการ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่กดิขึน้ 

1 เวทีแลกเปลี่ยนองคก์รการเงิน 
เครือข่ายสัจจะวดัพระศรีอารย ์ 
ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.
ราชบุรี 

21 มีนาคม 2549 
ณ วดัพระศรีอารย ์ 
ต.บา้นเลือก  
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม แกนนาํกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย/์ออมทรัพย ์และ 
สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน 
ดอนมดตะนอย จาํกดั 

จากการจดัเวทีที่พบกนัเมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ที่วดัพระ
ศรีอารย ์ ไดม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนัอยา่งกวา้งขวาง
โดยเฉพาะประเดน็เรื่องขององคก์รการเงิน ดงันั้นผูเ้ขา้ร่วมเวที
จึงเรียกร้องใหม้ีเวทีพบกนัอีกครั้งเพื่อพดูคุยเรื่องขององคก์ร
การเงินโดยเฉพาะ โดยประเดน็ที่น่าสนใจในเวที่ประกอบดว้ย 
1.บริบท และสถานการณ์ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ / ออม
ทรัพย ์และสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน 
2.ความเหมือนและความต่างขององคก์รการเงินชุมชนแต่ละ
ประเภท ทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน 
3.การพฒันาสถาบนัการเงินชุมชนเพื่อเป็นกลไกสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บั “สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ชุมชน” โดยการ 
พฒันาแนวคิดสหกรณ์ ในประเดน็ต่างๆ ดงันี้: 

 การบริหารจดัการ 
 รูปแบบการฝาก-กู-้ปันผล และการจดัสวสัดิการ 

             การสร้างกรอบทิศทาง “วสิัยทศัน์” ร่วม 
 มีการสร้างเครือข่ายองคก์รการเงินชุมชนใหม้ีความเขม้แขง็ 
สามารถพึ่งตนเอง 
4. สรุปกิจกรรมที่จะดาํเนินการต่อ 
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- จะมีการเชื่อมเป็นเครือข่ายกนัในลกัษณะของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เป็นไปตามธรรมชาติ 
- ลงพื้นที่เพื่อเยีย่มเยยีนและแลกเปลี่ยนกบัสหกรณ์เครดิตยเูนี่ย
นดอนมดตะนอย จาํกดัในวนัที่ 31 มีนาคม 2549 เวลาประมาณ 
14.00 น. โดยจะมีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ เป็นหลกั 
- สหกรณ์การเกษตรที่สนใจแนวคิดของกลุม่สัจจะสะสมทรัพย์
ฯ เช่น สหกรณ์การเกษตร อพป.หนองไร่จาํกดั ขอใหท้างกลุ่ม
สัจจะฯ หนองออ้เป็นวทิยากรใหใ้นระดบัพื้นที่ 

2 เวทีแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
เครือข่าย 

10 พฤษภาคม 2549 
ณ ศนูยก์ารเรียนรู้
วสิาหกิจชุมชนบา้น
รางไมแ้ดง  
ต.เจดียห์กั อ.เมือง 
จ.ราชบุรี 

การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม แกนนาํและสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย/์ สหกรณ์ 

สรุปผลที่ไดร้ับจากการมาเวทีครั้งนี้ 
- เรียนรู้กบัแกนนาํและสมาชิกกลุ่มเจดียห์กั 

o ประสบการณ์การก่อตั้งศนูยข์า้วชุมชนฯ 
o การบริหารจดัการศนูยข์า้วชุมชนฯ พบวา่ มีการ

ร่วมมือกนัเป็นอยา่งดีในหมู่บา้น และการปลกูขา้วโดยไม่
ใชปุ้๋ยเคมีทาํใหข้า้วที่ไดม้ีคุณภาพและปลอดสารเคมี อีก
ทั้งมีการคิดริเริ่มที่จะทาํพนัธุ์ขา้วไวใ้ชเ้องเพื่อลดปัญหา
การปลอมปน ไดเ้มลด็พนัธุ์ที่ปลอดจากสารเคมี 

- ทิศทางพี่นอ้งเกษตรกรราชบุรี 
o กรอบ ทิศทาง เครือข่าย เป้าหมายที่ตอ้งการ 

- ปัญหาความยากจนของคนราชบุรี 
o คนจนนั้นจนอยา่งไร 
o ทางแกป้ัญหาที่เหมาะสมกบัคนราชบุรี เช่น ตอ้ง

รวบรวมพื้นที่ทาํเป็นแปลงสาธิต ใหค้รอบครัวมาทาํ หาคนมา
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ช่วยควบคุมแลว้ขยายผลเขา้สู่ครัวเรือน 
3 เวทีประชุมคณะกรรมการศนูย์

ต่อสู้และเอาชนะความยากจนภาค
ประชาชน (ศตจ.ปชช)  

26 พฤษภาคม 2549 
ณ หอ้งประชุม ศนูย์
อนามยัที่ 4 อ.เมือง  
จ.ราชบุรี 

การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งกบั
โครงการต่อสู้และเอาชนะ
ความยากจนภาคประชาชน
(ศตจ.ปชช) 

นายธนชาด ยอดสุวรรณ ผูช้่วยพฒันาสังคมจังหวดัราชบุรี 
กล่าวถึงการดาํเนินงานเพื่อการแกไ้ขปัญหาความยากจนของ
จงัหวดัราชบุรีในส่วนของภาคราชการ ไดม้ีการทาํงานร่วมกนั
หลายส่วน ปัญหาความยากจนในพื้นที่นั้นผูท้ี่จะรู้ดีที่สุดคือคน
ในพื้นที่ และแกนนําทุกคนที่เป็นตัวแทนของชุมชนในการ
ทาํงาน ศตจ.ปชช. ร่วมกนัคิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหา
ตวัชี้วดั ประเดน็ที่น่าสนใจ  
 เราจะเอาชนะความยากจนจะเริ่มตน้ที่ตรงไหน 
 การกาํหนดกรอบการทาํงานและโครงการ ของ ศตจ.ปชช. 
ที่สอดคลอ้งกบัวถิีชีวติของชุมชน 
นายทวี มนัสศิริกุล นายอาํเภอเมืองราชบุรี ได้กล่าวถึง
ประสบการณ์การทาํงานเพื่อการแกไ้ขปัญหาความยากจนของ
จงัหวดัราชบุรี ไดม้ีการแต่งตั้งคณะทาํงาน ศตจ.ระดบัจงัหวดั
ทั้ ง 7 ฝ่าย เพื่อให้รองรับการดําเนินการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนไดต้รงเป้าหมายที่ตั้งไว ้ พร้อมทั้งจดัตั้งคณะกรรมการ 
ศตจ.ระดบัตาํบล ในส่วนของอาํเภอเมืองการแกไ้ขปัญหาเรื่อง
ว่างงาน ไดม้ีการประสานงานกบัโรงงานต่างๆ ให้กบัผูท้ี่มา
ลงทะเบียนไวก้ับอาํเภอ ซึ่งสามารถแก้ไขได้หมด และยงัมี
ตาํแหน่งที่ว่างตอ้งการคนงานอีกมาก เป็นตน้ การทาํงานใน
เรื่องของการแกไ้ขปัญหาความยากจนเป็นเรื่องที่ตอ้งใชก้าร
เชื่อมโยงกันหลายฝ่ายทั้ งภาครัฐ ธุรกิจและภาคประชาชน 



 

3-87 

ดงันั้นเมื่อ ศตจ.ปชช. มีแผนที่ชัดเจนขอให้ประสานกบัทาง
ส่วนราชการดว้ย 
คุณยุทธภณัฑ์ เตชะแกว้ ทีมวิจยัโครงการพฒันากระบวนการ
สหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัราชบุรี ไดก้ล่าวถึงการนาํเสนอของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีทั้งเครื่องมือ งบประมาณและอาํนาจใน
การทาํงาน แต่ในส่วนของภาคประชาชนนั้นไม่มีอะไรนอก 
“ใจ” และการเสียสละเพื่อส่วนร่วม ดงันั้นจึงตอ้งรู้ก่อนว่าเรา
กาํลงัต่อสู้กบัอะไร  ยกัษใ์หญ่ที่เรากาํลงัต่อสู้มี 4 ตวัใหญ่ๆ  

 กระแสโลกยคุโลกาภิวฒั ์  
 กระแสการคา้เสรี 
 กระแสการบริโภคนิยม 
 การครอบงาํของสื่อ 

ทีมงานตอ้งไปคิดวา่การดาํเนินการอยา่งไรกบัเรื่องเหล่านี้ และ
ใชอ้ะไรเป็นเครื่องชี้วดัความสําเร็จ แนวทางการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนที่สาํคญัมีอยู ่2 แบบ คือ 
 ส่วนของภารัฐ ขบวนการแกไ้ขความยากจนโดยภาครัฐที่
ทัว่โลกใชแ้กป้ัญหาคลา้ยกนัคือ นโยบายรัฐ มีกลไกการทาํงาน 
มีอาํนาจ มีงบประมาณ มีคน มีเทคโนโลย ี
 ส่วนของภาคประชาชน พลงัจากภายในชุมชน พลงัที่เกิด
จากการจดัการตนเอง    ซึ่งในอนาคตตอ้งทาํในเชิงรูปธรรมให้
เขม้ขน้และขยายผล รวมถึงการขยายปริมาณ ยกแนวทางการ
ทาํงานของภาคประชาชนเป็นตวัตั้ง ภาครัฐหนุนเสริม 
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ขอ้เสนอต่อ ศตจ.ปชช. 
1.ตอ้งทาํหนา้ที่เป็นผูเ้ชื่อมประสาน ไม่ใช่ลงไปทาํเองทุกเรื่อง 
2.สร้างเครือข่ายทุกระดบั ทาํเชิงคุณภาพให้เกิดขึ้นให้เขม้ขน้
และขยายผล 
3.ตอ้งสร้างตนเองใหเ้ขม้แขง็ก่อน มีฐานที่มัน่คง มีการพฒันาที่
ย ัง่ยนืแลว้ภาครัฐหนุนเสริม 
ขอ้สรุปจากการประชุม 
 การขบัเคลื่อนงานในพื้นที่ของ ศตจ.ปชช. ในช่วงแรกจะเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อสร้างความเข้าใจ เมื่อเกิดการ
ยอมรับจากเวทีจะหาขอ้สรุปเพื่อนาํมาวางแผนเขียนโครงการ
เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนเป็นพื้นที่ตาํบล   
 กรอบงบประมาณตาํบลละไม่เกิน 300,000 บาท 
 นาํเสนอโครงการในวนัที่ 7 มิถุนายน 2549 
 นาํเสนอกรรมการในระดบัภาควนัที่ 20 มิถุนายน 2549 

4 ร่วมเวทีประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปี 2549 สหกรณ์การเกษตร
บา้นรางสีหมอกราชบุรีจาํกดั 

28 กรกฎาคม 2549 
ที่สหกรณ์การเกษตร
บา้นรางสีหมอก
ราชบุรี จาํกดั 

การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม สมาชิกสหกรณ์เขา้ร่วม 260 
คน หวัหนา้ส่วนราชการ 
 ผูแ้ทนส่วนราชการจงัหวดั 
นกัศึกษาจากวทิยาลยัเกษตร
และเทคโนโลย ี ราชบุรี  
ผูแ้ทนจากหน่วยงานทอ้งถิ่น 
เช่น อบต. เป็นตน้  

เขา้ร่วมเวทีการประชุมสามญัประจาํปี 2549 และร่วมเวทีเสวนา
ทิศทางการผลิตเพื่อการส่งออกพืชผกัปลอดภัย ซึ่งมีผูร้่วม
เสวนา  
 สาํนกังานเกษตรจงัหวดั 
 นายพยงุศกัดิ์ สายวงค ์ ผูแ้ทนสหกรณ์จงัหวดั 
 ดร.ลพ ภวภูวตานนท์ นักวิชาการจาก ม.เกษตรศาสตร์

กาํแพงแสน 
 นายยุทธภัณฑ์  เตชะแก้ว  นักวิ จัยโครงการฯ  เ ป็น
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ผูด้าํเนินการ 
ผลที่เกิดขึ้น :  

1. สหกรณ์การเกษตรบา้นรางสีหมอกราชบุรี จาํกดั ได้
กาํหนดเป้าหมายที่ชดัเจน คือเป็นสหกรณ์การเกษตร
เพื่อการผลิตพืชผกัปลอดภยัเพื่อการส่งออก 

2. พฒันาศกัยภาพกรรมการ สมาชิกและสร้างสมาชิก
รุ่นใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดกบัชุมชนทอ้งถิ่น 

3. สร้างเครือข่ายของกลุ่มองค์กรผูผ้ลิตผกัปลอดภัย 
ประสานความร่วมมือกบัภาคีทุกภาคส่วน 
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สัจจะฯดอนกระเบือ้ง แนวคดิ/หลกัการ พระอาจารย์สุธน 

ก่อเกิด 5 ต.ค.2547 (ดูงานจ.ตราด) 
สมาชิก 120 คน (คนในหมู่บา้นเท่านั้น) 
สมาชิกปัจุบนั 210 คน 
เงิน 500,000 บาท 
กรรมการ 7 คน 
กิจกรรมทุกวนัที่ 5 ของเดือน18.00-22.00 น. 

ค่าบาํรุงร้อยละ 2 บาท  

เงินฝากหุน้ละ 10 บาท (1-10 หุน้)  

ทาํไปเรื่อยๆ เงินจะเริ่มเหลือ  

ปันผล 50% 

สวสัดิการ50% 

กรรมการ+สมาชิก คุย ยอดเงินกู ้
เวลาผอ่นชาํระ  

 ทาํจากเลก็ไปหาใหญ่ 
 สมาชิกตอ้งมีส่วนร่วมทุกอยา่ง 

ออม กู ้ปล่อยทนัที+ปล่อยทั้งหมด 

ใครไม่คืนเงินกูเ้ดือนไหน  
กลุ่มไม่ปล่อยเงินกูจ้นกวา่จะไดค้ืน 

      เงินฝาก 
 
 
      เงินกู ้
 

ไม่มีการทอนเงิน    เงินคืน 

มีกล่องใส่+กญุแจ 

ภาพที ่3.26 เวทกีาํหนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรการเงนิ  ณ วัดพระศรีอารย์  จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) 
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คา้เงิน? 
 

เครดิต 
ยเูนี่ยน 

ออมทรัพย ์
เพื่อการผลิต 

สัจจะ 
สะสมทรัพย ์

 
 
 
 

 4 ปี สมาชิก 270 คน เงิน 700,000 บาท 
 การปล่อยกู ้(ระยะ3 เดือน/เหตุจาํเป็น) 
 ขอ้จาํกดั (ไม่กลา้ปล่อยกู/้ไม่ไวใ้จคนกู)้ 
 ปันผล 40% สวสัดิการ 60%  
 กรรมการ 15 เหลือ 13 คน (ขาด) 
 อยากเรียนรู้กระบวนการกลุ่มสัจจะฯ  

สจัจะฯโป่งกระทิง 

 
 
 
 

 ดูงาน SIF ที่วดัไผล่อ้ม 
 การก่อเกิด 5 ธ.ค.44  
 สมาชิก 507 ปัจจุบนั 715 คน มีเงิน 2 ลา้นเศษ 
 ใหกู้ ้1.2 ลา้น ฝากธนาคาร 2 แสน ซื้อสลากออมสิน 8 แสน 
 ปัญหาการเมืองทอ้งถิ่น/กรรมการไม่มีเวลาออกไปภายนอก 
 สวสัดิการ 

รุ่น 1 เจบ็คืนละ 100 บาท ตาย 3,000 บาท 
รุ่น 1 เจบ็คืนละ   80 บาท ตาย 1,500 บาท 
รุ่น 1 เจบ็คืนละ   40 บาท ตาย    750 บาท 

พระศรีอารฺย ์

 
 
 
 

  สมาชิก 830 คน 
  เงินออม 40,000 บาท/เดือน เงินหมุนเวยีน 400,000 บาท/เดือน 
 กองทุนสวสัดิการ 300,000 บาท 
 กลุ่มโค 400,000 บาท/ขา้วสาร 60,000 บาท 
 มีกรรมการ 30 กวา่คน ไดป้ีละ 300 บาท (ไม่ไดป้ระชุมทุกเดือน) 
 ปัญหาขาดระบบการตรวจสอบ (ระแวงกนั) 

สจัจะฯหนองออ้ 

เครือข่ายสจัจะสะสมทรัพยฯ์ ราชบุรี ภาพที่ 3.27 เวทีกําหนดกรอบทิศทางการเชื่อมโยง
เค รือ ข่ ายองค์กรการ เงิน   ณ  วัดพระศรีอาร ย์    
อ.โพธาราม       จ.ราชบุรี  (21 ม.ีค. 2549) แผน่ที่ 2 
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“ใชเ้งินเป็นเครื่องมือในการสร้างคน” 

สถานการณ์ 
เพือ่นๆ กลุ่มสัจจะฯ 

กลุ่มสมาชิก 

เงินออม 

มีการออมเงินประจาํเดือน 

ปล่อยใหกู้ ้

ค่าบาํรุง 
 2% ต่อเดือน 

50% ปันผล 

50% 

กองทุนสวสัดิการ 

วิสาหกิจ 
เกิด แก่ เจบ็ ตาย 
ปล่อยกู้ค่าบาํรุง 2% 

ภาพที ่3.28 เวทีกาํหนดกรอบทิศทางการ
เชื่อมโยงเครือข่ายองคก์รการเงิน  ณ 
วดัพระศรีอารย ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  
(21 มี.ค. 2549) แผน่ที่ 3 
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     ออมเงิน 5 คน/บา้น  เกรด 1 
 3-5 คน/บา้น  เกรด 2 
 นอ้ยกวา่ 3 คน  เกรด 3 

ออมทรัพย์เพือ่การผลติ 
ศูนยส์าธิตทุ่งหลวง 

มุ่งแกป้ัญหา
ความยากจน 

พช.ตั้ง+พอช.เสริมหนุน 
ก่อเกิด 2517 ทาํในพื้นที่ 2532 (ทุ่งหลวง) 
สมาชิกเริ่มตน้ 9 คน ปัจุบนั 624 คน 
เงินเริ่มตน้ 390/เดือน ปัจจุบนั 2.3 ลา้น 
สมาชิกสมคัรใจ ค่าสมาชิกร้อยละ 15 บาท/ปี 

ยอดคน สวสัดิการ 

 
 
 
 

 ตอ้งมีคนคํ้า 
 เงินกูไ้ม่มากกวา่ยอดเงินออม 
 ตกลงระยะเวลาในการคืนเงินกนัเอง 

การกูเ้งิน 

คืนเงินร้อยละ 12 บาท/ปี 
สวสัดิการร้อยละ 3 บาท/ปี 

สวสัดกิาร 

สถาบนัการเงิน
ชุมชนระดบัตาํบล 

รัฐ 
กองทุนหมู่บา้น 
 

SML 
ให้เงินแต่ไม่สร้างวินัย  ชุมชนแตก 

ระดบัอาํเภอ 
 28 กลุ่ม/23 ลา้น 

ระดบัหมู่บา้น 
 อยากใหเ้กิดในทุกหมู่บา้น 

จบัรางวลั 
30,000 บาท 

เกิด 
500/1,000 บาท 

ป่วย 
50 บาท ไม่เกิน 15 วนั 

ตาย 
2,000 บาท 

ภยัธรรมชาติ 
3,000 บาท 

ลกูเรียน 

ภาพที ่3.29 เวทีกาํหนดกรอบทศิทางการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรการเงนิ           
ณ วดัพระศรีอารย์  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ที่ 4 
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II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ “จา้ง”บริหารจดัการ 

ร่วมคิด 

ร่วมใชบ้ริการ 

ร่วมเรียนรู้ 

ร่วมทาํเอง 

กม.บริหารเอง ร่วมใชบ้ริการ 

คนที่ทาํไดใ้ช ้

คนไม่ทาํยงัไม่ใช ้

ภาพที ่3.30 เวทกีาํหนดกรอบทศิทางการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรการเงิน  ณ วดัพระศรีอารย์  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ที่ 5 
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ความแตกต่างทีเ่หมอืนกนั 

7 คน             ทั้งหมู่บา้น 

ทุนเงิน           ทุนเงิน 

ชุดความรู้                  ภูมิปัญญาชาวบา้น 

กาํไร 100%      กาํไร 100% 

จดทะเบียน 

เจา้ของระดมทุน 

จา้งคน/ตวัคน 

เรียนในระบบแบบตะวนัตก 

60%

เสี่ยง 40% 

การจดัการ 

ไม่จดทะเบียน 

หุน้ส่วนชีวิต 

วิถีชีวิต/ประสบการณ์ 

กรรมการ/ทีมอาสา 
สมาชิก (เห็นดว้ย/ไม่เห็นดว้ย/เฉยๆ) 

บญัชีครัวเรือน 
เรียนรู้ไปเรื่อยๆ 

“เลี้ยงดูคนทั้งหมู่บา้น” 

สจัจะฯ 
กลุ่มออมทรัพย ์

ภาพที ่3.31 เวทกีาํหนดกรอบทศิทางการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรการเงิน  ณ วดัพระศรีอารย์  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ที่ 6 



 

3-96 

 
โจทย์: สถาบันการเงนิชุมชนจะเป็นกลไกสร้างความเข้มแขง็ “สังคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม ชุมชน 

ประเดน็: 
 การบริหารจดัการ 
 รูปการฝาก-กู-้ปันผล 

การจดัสวสัดิการ 
 การสร้างกรอบทิศทาง “วิสยัทศัน”์ ร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ 

ไม่เป็น “ทาส” ทุนนิยม 

ปรัชญา 

 ร่วมคิด ร่วมทาํ 
 สร้างคนใหเ้ป็นคนดี 
 ปกป้องแผน่ดินให้

ลูกหลานไทย 

 ภาครัฐทาํใหป้รัชญา
เปลี่ยน (ลิ่วลอ้ทุนนิยม) 

 ถูกครอบดว้ยวธิีคิด 
“ทุน” (โจทย ์เงินมากขึ้น 
อุดมการณ์เปลี่ยน) 

ปัญหา

สิ่งที่ต้องทาํ 

ภาพที ่3.32 เวทกีาํหนดกรอบทศิทางการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรการเงิน  ณ วดัพระศรีอารย์  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ที่ 7 
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การสร้างความเข้าใจ 
“ร่วม” 

วธิีคิด 

การปฏิบตัิ 

เราตอ้งทบทวนวธิีคิด+การปฏิบตัิ 

ใหค้ิดถึงครูสอน 
เดก็ปัญญาอ่อน 

ภูเขา 
ลูกเดยีว 
ลูกเดมิ 

 

ใครมอง? 
มองเห็นอะไร? 

คนอื่นๆ มองเรา 
แลว้เขา้ใจ? 

ภาพที ่3.33 เวทกีาํหนดกรอบทศิทางการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรการเงิน  ณ วดัพระศรีอารย์  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ที่ 8 
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เครือข่ายองค์กรการเงนิชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ออมทรัพย์ 
เพือ่การผลติ 

 
 

สหกรณ์เครดติ 
ยูเนี่ยน 

 
 
 
 

สัจจะสะสมทรัพย์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
(เพือ่การบริโภค) 

พึง่ตนเอง 
เข้มแขง็- กระบวนการเรียนรู้และ 

พฒันา 
- เกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่ง
สร้างสรรค ์
- เกิดเครือข่าย 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- แลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร  
ประสบการณ์ 
- เกิดกิจกรรมบางอยา่ง
ร่วมกนั

- สหกรณ์ออมทรัพยฯ์  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
รัฐ/นโยบาย 
- เครือข่ายออมทรัพยฯ์ 
(สนง.พฒันาองคก์รชุมชน) 
ชุมชนคิดขบวนการ

* พฒันาคน 
- ศกัยภาพ 
- ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
- เอกภาพ

- สร้างเดก็และเยาวชน/สร้างคน 
- สร้างสาํนึกรักษถ์ิ่น 
- การเป็นตวัอยา่งที่ดี 

วฒันธรรม
การออม 

จุดร่วม 
*ชุมชนเขม้แขง็ 
*ชุมชนพึ่งตนเองได ้
*ชุมชนยัง่ยนื

บํานาญชุมชน 
*ร้านคา้ชุมชน 
*โรงสีชุมชน 

*สวสัดิการชุมชน 

เริ่มจาก 
ครอบครัว 

ภาพที ่3.34 เวทกีาํหนดกรอบทศิ
ทางการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กร
การเงิน  ณ วดัพระศรีอารย์       
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี                
(21 มี.ค. 2549) แผน่ที่ 9 
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ศูนยก์ลาง
การเงิน 

พบกนัครั้งหนา้ ตน้พ.ค. ที่จนัทบุรี 

31 มี.ค. 49 ที่สหกรณ์ 
เครดิตมดตะนอย 

รู้เรา? 

รู้เขา? 

ทนัสมยั 
พฒันา 

เทคโนโลย ี

โลกาภิวฒัน์ 

สื่อนิยม 

ทุนนิยม 

บริโภคนิยม 

อุปโภคนิยม 

เงินนิยม ระบบการศึกษายงัตอ้งรับใช้
ระบบทุนนิยม  

ไม่ไดส้ร้างคน พฒันาคน 

ระบบ?

ระบอบ?

คนหากิน 
กบัท่อ

ปัญหา คือ 
คนอุบาทว ์

5 เม.ย. 49 ศึกษาดูงาน 
ที่มูลนิธิขา้วขวญั จ.สุพรรณบุรี 

(แกนนาํ) 
การจดัการความรู้ (KM) 

25-26 เม.ย. 49 ที่จ.กาญจนบุรี 

สร้างเครือข่าย 
ของเรา 

(จงัหวดั/อาํเภอ/
ตาํบล/หมู่บา้น)

สร้าง 
ธุรกจิชุมชน 

 
ชุมชน (เคยพึ่งตนเอง)ตลาดพึ่งผูอ้ื่น 

ภาพที ่3.35 เวทกีาํหนดกรอบทศิทางการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรการเงิน  ณ วดัพระศรีอารย์  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ที่ 10 

เมืองนิยม 
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ฝากเขา้หุน้ 

เครดิตยเูนียนดอนมดตะนอย 
ที่ตั้ง ต.แพงพวย 

พท.ทาํงาน อ.ดาํเนินสะดวก 

เงนิ 
- หุน้ 62 ลา้น 
- ทรัพยส์ิน 300 กวา่ลา้น 

สมาชิก 
- สามญั 3400 คน 
- สมทบ 200-300 คน 

เกิดที่วดัคริสต ์ตั้งมา 30ปี 

ไดผู้น้าํดี 

จดทะเบียนเริ่มตน้มีหุน้ 250 บาท 

ออม 

หุน้ละ 10 บ.กี่หุน้กไ็ด ้

- เดิม รายสปัดาห์ ไม่
จาํกดัยอดเงินออม 
 ใหม่ รายเดือน 

เงินปันผล 

ปชส. 

หุน้ 

ดอกเบี้ย 

ปชส. 

ปชส. 

หลกัประชาธิปไตย 

ชุมนุม 
องคก์รแม่ 

ปรับแก ้

ยดืหยุน่ 
ตามพน้ที่ 

เงินกูพ้นับาท 
0.65 บาท 

คณะกรรมการ 

กาํหนดระเบียบ 

ที่ประชุมใหญ่ 

สมาชิก 

เห็นดว้ย/ไม่เห็นดว้ย คน 
ดา้นดี 
- เสียสละ 
- เห็นแก่ส่วนรวม 
ดา้นเสีย 
- เอาแต่ได ้
- เห็นแก่ตวั 

ระบบบญัชี 
จา้งตรวจประมาณ 3ปี 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ดูแล 

เริ่มจาก เครดิตยเูนียน กลุ่มออม สหกรณ์เครดิตยเูนียน 

ร่างหลกัการ 

ภาพที ่3.36 เวทกีาํหนดกรอบทศิทางการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรการเงิน  ณ วดัพระศรีอารย์  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (21 มี.ค. 2549) แผน่ที่ 11 



 

3-101 

Mindmap 1 

โครงการพฒันากลุ่มและองค์กร จ.ราชบุรี 
 

การพูดคุย 
- เรียนรู้กบัพีน่อ้งเจดียห์กั 

o ประสบการณ์การก่อเกิดศูนยข์า้วชุมชนฯ 
o การบริหารจดัการศูนยข์า้วชุมชนฯ 

- ทิศทางพี่นอ้งเกษตรกรราชบุรี 
o กรอบ,ทิศทาง,เครือข่าย,เป้าหมาย 

- ปัญหาความยากจนคนราชบุรี 
o จนอยา่งไร ความจนอยา่งไร คนจนอยา่งไร 
o ทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมกบัคนราชบุรี 

- ไดอ้ะไรกลบัมาบา้งจากดูงานขา้วขวญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.37 เวทกีารเช่ือมโยงเครือข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้วสิาหกจินําร่องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี 
 (10 พ.ค. 2549) แผน่ท่ี 1 
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Mindmap 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํขวญั บา้นรางไมแ้ดง ต.เจดียห์กั  

“ชุมชนเขม้แขง็ แหล่งรวมภูมิปัญญา ศูนยผ์า้มดัยอ้ม พร้อมขา้วพนัธ์ุดี ” 

ปัญหา 

ศนูยข์า้วชุมชน 
ต.เจดียห์กั 

เป้าหมาย: สู่เกษตรอินทรียอี์ก 3 ปีขา้งหนา้ 

ปี 47 โรงสี 
ปี 48 ลานขา้ว 

เป็นตน้แบบการพฒันาขา้ว 
ครบวงจรขของ จ.ราชบุรี 

เร่ืองดีๆ 
- ชาวบา้นเร่ิมเกบ็ขา้วไวกิ้นเอง 
- เกิดระบบการพ่ึงตนเองใน
กระบวนการผลิต (พนัธ์ุ,ปุ๋ย) 

- เกิดกองทุนออมทรัพยเ์พ่ือ
การเกษตร (กู,้ยมืเงินหมุนเวยีน) 

- เกิดกลุ่มสัจจะฯ 
- เกิดกองทุนเมตตาธรรมฯวนัละ
บาท                        

แผนพฒันาการเกษตร 

หน่วยงานสนบัสนุน 

- ศนูยอ์นามยัท่ี 4 (แผน
แม่บท) 

- สภาประชาชน (สัจจะฯ
,สวสัดิการ) 

- สนง.เกษตรฯ จ.ราชบุรี 

- หน้ีสิน 
- ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม(ดิน,นํ้า,
อากาศ) 

- ขาดแคลนเมลด็พนัธ์ุขา้ว 
- การใชส้ารเคมี,ดินเส่ือม 

ภาพที ่3.38 เวทกีารเช่ือมโยงเครือข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้วสิาหกจินําร่องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผน่ท่ี 2 
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Mindmap 3 
ปัจจัยความสําเร็จ 

- ชุมชนและเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีเป้าหมายเดียวกนั 
- ทาํใชไ้ม่ไดท้าํโชว ์ (ทาํจริงเป็นวิถีชีวิต) 

จ.ราชบุรี มี 26 ศูนย ์ศูนยล์ะ 30 คน พื้นท่ี 5,000-10,000 ไร่ 
- มีเมลด็พนัธ์ุ/ โรงสีขา้ว ครบวงจร 
- เลือกเจดียห์กัเป็นตน้แบบก่อน 
ส่ิงทีท่าํให้กลุ่มเข้มแข็ง  

- ความน่าเช่ือถือของผูน้าํกลุ่ม 
- แกนนาํตอ้งทาํก่อน ทาํใหเ้ห็น, เป็นตวัอยา่ง (ทาํใช ้ทาํเป็นวิถีชีวิต) 
- มีหน่วยงานหนุนเสริมอยา่งต่อเน่ือง (สร้างคนตอ้งต่อเน่ืองตลอด) 
- มุ่งความสาํเร็จ จากทุนในชุมชน 
- เกิดจากขา้งใน เป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน 

ส่ิงทีท่าํให้กลุ่มล้มเหลว 
- ขาดการมีส่วนร่วม (5ร่วม) 

o ร่วมคิด 
o ร่วมตดัสินใจ 
o ร่วมทาํ 
o ร่วมรับประโยชน์ 
o ร่วมตรวจสอบเรียนรู้ 

- ทาํโชว,์ ทาํเพือ่ใหเ้สร็จ 
- ขาดองคค์วามรู้ ขขาดหน่วยงานหนุนเสริมต่อเน่ือง 
- เอาเงินเอางบเป็นตวัตั้ง 

ข้อเสนอแนะ 
- ทาํอยา่งไร จะทาํใหเ้กษตรกรไดเ้รียนรู้ รับรู้เท่าๆกนั เช่น สถานการณ์ขา้วไทย,พืชผกั

ไทยเป็นอยา่งไร อนาคตจะไปทางไหน ตายหรือรอด 
- ทุกส่ิงลว้นอนิจจงั 
- เช่ือมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ก่อน 
- เม่ือพร้อมงบ, หน่วยงานจะมาเอง 
- อยา่เอาเงินเป็นตวัตั้ง 
- อยา่ใชค้วามรู้สึกแกปั้ญหา ตอ้งใชข้อ้มูล/ ปัญหาท่ีแทจ้ริง 

ภาพที ่3.39 เวทกีารเช่ือมโยงเครือข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้วสิาหกจินําร่องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผน่ท่ี 3 
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Mindmap 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายเกษตรชุมชน คนราชบุรี 

 จุดรวม  ความรู้และการพ่ึงตนเอง 

ต. ดอนแร่ มี 
- กองทุน แต่ไม่เขม้แขง็ 
- สารสมุนไพร ไล่แมลง 
แต่ไม่เขม้แขง็ 
ต. ดอนแร่ ไม่มีแต่ตอ้งการ
คือ 
- ลานตาก  
- พนัธ์ขขา้ว

ต. ทุ่งหลวง มี 
- ปุ๋ยหมกั 
- สารสมุนไพร ไล่แมลง 
- มีกลุ่มสัจจะฯ (บ.
หนองไร่, บ.เหล่า
มะละกอ) 
 
 

ต. เจดียห์กั มี 
- กองทุน 
- ลานตาก 
- พนัธ์ุขขา้ว 
- ขา้วสาร 
- ปุ๋ยหมกั 
- กลุ่มสัจจะฯ 
- เป็นศนยข์า้วตน้แบบ

     ฯลฯ 

 ต. บา้นสิงห์ 
- มีกลุ่มสัจจะฯ 
ต. บา้นสิงห์ ไม่มี
แต่ตอ้งการคือ 
- ขา้วสาร

ต. เขาแร้ง 

ภาพที ่3.40 เวทกีารเช่ือมโยงเครือข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้วสิาหกจินําร่องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี  
(10 พ.ค. 2549) แผน่ท่ี 4 
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Mindmap 5 
ปัญหา 

- ชาวนาทาํนาเพื่อขายขา้วเปลือก 
- เกษตรกรมุ่งทาํเพื่อขาย (เงิน)  

ฝากไวใ้หคิ้ด 
การทาํกิจกรรมเพื่อสร้าง 

- ความสมัพนัธ์ 
- การมีส่วนร่วม 

ระดับบน - คุณค่า 
 

- แกนนาํ 
- ผูน้าํ 

ระดับกลาง - สมาชิก 
 

- วิธีคิด (การพึ่งตนเอง, 
ตอบแทนคุณแผน่ดิน)  

ระดับล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.41 เวทกีารเช่ือมโยงเครือข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้วสิาหกจินําร่องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) 
แผน่ท่ี 5 
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Mindmap 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มแทมี้พื้นฐานท่ีมัน่คงทาํใหก้ลุ่มดาํรงอยูไ่ดน้าน 
กลุ่มเทียมมีพื้นฐานไม่มัน่คงกลุ่มอยูไ่ดไ้ม่นาน 

 
วาทะเด็ด 

- นาํก่อนแนะ 
- เงินกไูม่ใช่เงินกู ้
- ตอบแทนคุณแผน่ดิน/ ทาํเพือ่ในหลวง 
- สร้าง-ซ่อม-ซ้ือใหน้อ้ย 
- สร้างเข่ือนกั้นใจ 
- คนจนคือคนไม่ทาํ (จนใจ) 
- ความยากจนหรือความมัน่คง 
- คนไม่มีหน้ีคืออะไร 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มเทียม 

กลุ่มเเท ้

ภาพที ่3.42 เวทกีารเช่ือมโยงเครือข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้วสิาหกจินําร่องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี     
(10 พ.ค. 2549) แผน่ท่ี 6 
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Mindmap 7 
 
 
  
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทาํบญัชีครัวเรือน 

ทางแก ้

คนราชบุรีจะแกจ้นอยา่งไร 

บญัชีชีวิต 

รายรับ-รายจ่าย รู้เงินไหลออก 

ตระหนก (ตกใจ) 

ทาํเวทีเรียนรู้ 

ตระหนกั 

รู้ตวั/ รู้ตน 

รู้วา่จน/จนเพราะ 

ไม่รู้ตวั 

บวั 4 เหล่า 
พน้นํ้า 
ปร่ิมนํ้า 
ใตน้ํ้ า 
ใตดิ้น 

ปัญหา 

ทางออก/ทางแก ้

วางแแผนชีวิต  

- แผนแกจ้น 
- ลดตน้ทุน 
- ลดรายจ่าย 
- ทาํเกษตร
อินทรีย์ เกษตรพ่ึงตน 

เกษตรพอเพียง/เศรษฐกิจพอเพียง 

ปัญหา 
- คนจนเขา้ไม่ถึงแหล่งเงิน 
- ไม่มีองคค์วามรู้เร่ือง “การพ่ึงตนเอง” 

(การเงิน(แหล่งทุน), สวสัดิการ(ความ
มัน่คง), อาชีพ) 

- ไม่มีท่ีดินทาํกิน 
- ชาวบา้นไม่ชอบจดบญัชี 
- การเอารัดเอาาเปรียบ(เห็นแก่ตวั) 
- คนจน จนไม่ค่อยจริง (อยากจน) 
- คนกลวัความจริง 
- ปัญหาซํ้ าซอ้น-หลายชั้น  คนรู้ไม่เท่าทนั 

ภาพที ่3.43 เวทีการเช่ือมโยงเครือข่าย ณ ศูนยก์ารเรียนรู้วิสาหกิจนาํร่องฯ ต.เจดียห์กั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) 
แผน่ท่ี 7 
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Mindmap 8 
 
ข้อเสนอแนะ 

- น่าจะมีรางวลัใหค้นจดบญัชีครัวเรือน 
- ใหค้วามรู้เร่ืองการพึ่งตนเอง (ครบวงจร) 

o การเงิน 
o การผลิต (การต่อยอด) 
o อาชีพ (การต่อยอด) 
o สวสัดิการ 
o ตลาด 

- แกนนาํตอ้งทาํเป็นตวัอยา่งก่อน (ตน้แบบ) 
o สร้างความมัน่ใจ 
o สร้างทางรอด (เขาจะลอดตาม) 

- ตอ้งรวมกนัสู/้รวมกนัซ้ือ/ร่วมกนัผลิต 
o ลดรายจ่าย(รายไดเ้พิ่ม) 
o ลดหน้ี/ปลดหน้ี 

- เรียนรู้ระบบสร้างการบริหารจดัการ 
o กลุ่ม, องคก์ร, กองทุน 

- ระบบแลกเปล่ียน (ไม่ใชเ้งิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ่ึงพิง(เท่าทนั) 
- เอกชน 
- หน่วยงานราชการ 
- กองทุน 
- CEO 
- อบจ. 
- ฯลฯ 

พ่ึงกนัเอง(เท่าเทียม) 
- หมุ่บา้น 
- ตาํบล 
- อบต. 

พ่ึงตนเอง(พอเพียง) 
- ครัวเรือน 
- สร้าง-ซ่อม ซ้ือใหน้อ้ย 
- สร้างเข่ือนกั้นใจ 

ความสุข/ ความจน 

ภาพที ่3.44 เวทกีารเช่ือมโยงเครือข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้วสิาหกจินําร่องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผน่ท่ี 
8 
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Mindmap 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น่าคดิ 

- ชาวนาตอ้งขายขา้วใหโ้รงสี แค่นั้นเหรอ 
- ทาํอยา่งไรจะเพิ่มมูลค่าขา้ว ขายพนัธ์ุขา้ว ขายขา้วสาร 
- ทาํไมชาวนาถึงจน จนเพราะอะไร 
- ทาํไมคนไม่ทาํตาม 
- การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

o แปลงพิสูจน์/ แปลงสาธิต 
o ความรู้/ ความจริง(ตอ้งทาํเอง) 

- อยูอ่ยา่งพอเพียงได ้(ไม่จน) 
ความจน 

- จนใจ 
- จนความคิด 
- จนนํ้าใจ 
- จนปัญญา 

เราจะใช้ประโยชน์จากทุนนิยมอย่างไร ให้เกดิผลกบัชุมชน 
- ใชทุ้นนิยมเป็นเคร่ืองมือ (อยูเ่หนือทุนนิยม) 
- ระบบ “บุญนิยม” 
- ใหเ้กิดนามก่อน รูปจะตามมา 
- เม่ือเมลด็พนัธ์ุดี ขา้วกจ็ะดี/ เม่ือคนดี กลุ่มกจ็ะดี ชุมชนกจ็ะดี 
- ตอ้งรู้เท่าทนัเทคโนโลย ีเท่าทนัโลก(อยา่ลืม เท่าทนัตนเอง) 

 

ส่ิงท่ีไดจ้ากขา้วขวญั 

ความรู้ใหม่ ความมัน่ใจ แนวคิด 

- ขา้วกลอ้งเพาะพนัธ์ุได ้
- การคดัเลือกพนัธ์ุ 

o การผสมเกสรขา้ว 
o จุลินทรียจ์ากป่า 

(การขยาย) 

เกษตรอินทรีย์
ไดผ้ลจริง  

- คิดได ้คิดเป็น วเิคราะห์ 
- ตอ้งพาแฟนทาํดว้ย 
- การถอดบทเรียน มีการจด 
- การจดบนัทึก 
- อนาคตอาจมีขา้วพนัธ์ุเจดีย์
ทอง (แปลงรวม/  พิสูจน์) 

ภาพที ่3.45 เวทีการเช่ือมโยงเครือข่าย ณ ศูนยก์ารเรียนรู้วิสาหกิจนาํร่องฯ ต.เจดียห์กั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผน่ท่ี 9 
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Mindmap 10 
 

แผนภาพแสดงความต้องการการใช้ปัจจัย 4 ของมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มนุษย ์ ทรัพยากร ปัจจยั 4 
จดัการ สร้าง  

- บา้น 
- อาหาร 
- เคร่ืองนุ่งห่ม 
- ยา 
- รถ 
- มือถือ 
- Toyota 
- ฯลฯ 

- ดิน 
- นํ้า 
- ป่า 
- พนัธ์ุพืช 

ภาพที ่3.46 เวทีการเช่ือมโยงเครือข่าย ณ ศูนยก์ารเรียนรู้วิสาหกิจนาํร่องฯ ต.เจดีย์
หกั จ.ราชบุรี (10 พ.ค. 2549) แผน่ท่ี 10 



 

3-111 

Mindmap 11 
 

แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของมูลค่าผลผลติต่อรายได้สุทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายได ้(บาท) 

พ้ืนท่ี (ไร่) 
รายไดสุ้ทธิ   

ตน้ทุนการผลิต (ปุ๋ย,ยา,นํ้ามนั,ฯลฯ) 
   ผนัแปร 
ตน้ทุน/ ค่าเส่ือมราคา 
   คงท่ี 
ค่าใชจ่้ายสู่สังคม (ดอกเบ้ีย,ค่าเช่า,ฯลฯ) 

มูลค่าผลผลิต   

ทุน ภาพฝัน 

 จงัหวะกา้ว       วนัน้ี วนัขา้งหนา้ 

ภาพที ่3.47 เวทกีารเช่ือมโยงเครือข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้วสิาหกจินําร่องฯ ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี 
 (10 พ.ค. 2549) แผน่ท่ี 11 
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ตารางที่ 3.7 เวทีตดิตามผลการดําเนินงานของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ / เครือข่ายในพืน้ทีจ่ังหวดัราชบุรี 
 

ลาํดบั
ที ่

กจิกรรม  วนั/เวลา/สถานที ่ กระบวนการ/วธิีการ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่กดิขึน้ 

1 การประชุมทีมวิจยั 11 กนัยายน 2548  
หอ้งประชุม  สถาบนั
ราชภฎัจอมบึง  
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

การประชุมกลุ่มยอ่ย ทีมวจิยั และทีมที่ปรึกษา
โครงการฯ  

การประชุมทีมนกัวจิยั และที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อสร้างความ
เขา้ใจและวางแผนการปฏิบตัิการในพื้นที่ สรุปขั้นตอนการ
ทาํงานไดด้งันี้  
กระบวนการเคลื่อนงานสหกรณ์ในจงัหวดัราชบุรี  

- รวบรวมรายชื่อสหกรณ์ที่จดทะเบียน และสหกรณ์ภาค
ประชาชน  

- เลือกกลุ่มที่มีความพร้อม แนวโนม้ที่ดี วา่จะสามารถ
พฒันาต่อไปได ้ หลากหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มออมทรัพย ์
สหกรณ์การเกษตร กลุ่มอาชีพ สหกรณ์ร้านคา้ เป็นตน้ 

- แบ่งสหกรณ์ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สหกรณ์ภาค
ประชาชน และสหกรณ์ที่จดทะเบียน 

- จดัเวทีแยกออกเป็น 2 เวที ระหวา่งสหกรณ์ภาคประชาชน 
และสหกรณ์ที่จดทะเบียน เพื่อใหง้่ายต่อการเคลื่อนงาน 

หลงัจากจดัเวทีแยกแต่ละครั้งแลว้  จึงจดัเวทีร่วมกนัระหวา่ง 2 
กลุ่ม  

การทาํงานในดา้นสหกรณ์ตอ้งมีในเรื่องของจิต
วญิญาณเป็นสาํคญั ตอ้งทาํใหเ้กิดใหไ้ด ้ ตอ้งเริ่มเกบ็ขอ้มูลจาก
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กลุ่มเลก็ๆ ก่อน แลว้กลุ่มเลก็กจ็ะเป็นแนวทางชี้นาํไปสู่กลุ่มที่
ใหญ่ขึ้น เริ่มเจาะจากคนที่ใช่ แลว้ค่อยต่อไปเรื่อยๆ  ส่วนกลุ่ม
ต่างๆ ที่น่าสนใจ มีดงัต่อไปนี้ 

- กลุ่มผูสู้งอาย ุ ซึ่งรวมถึงกลุ่มหตัถกรรมดว้ย (อาจยงัไม่
เหมาะที่จะทาํ) 

- กลุ่มแม่บา้นของราชบุรีกบัความร่วมมือในการขายสินคา้
ที่ภเูกต็ 

- กลุ่มเลี้ยงโคนม ต.เขาแลง้ (อ.โพธาราม) และ ต.ดอน
กระเบื้อง (อ.บา้นโป่ง)  ซึ่ง 2 ตาํบลนี้ติดกนัมีลกัษณะคลา้ยๆ 
กนั  กลุ่มนี้มีความเขม้แขง็ในหลายดา้น 

- กลุ่มเทศบาลบา้นโป่ง เกบ็ขยะ ชุมชนบา้นไทยสามคัคีมี
ธนาคารขยะ 

- กลุ่มปลกูกลว้ยไม ้อ.เมือง การรวมกลุ่มแขง็มาก น่าจะเขา้
มามีส่วนร่วมได ้
การวางแผนการทาํงาน ในการเคลื่อนเรื่องสหกรณ์สามารถ
แบ่งไดด้งัต่อไปนี้ 

1.  ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนแรก  
 -ทาํแยกกลุ่ม เป็น กลุ่มจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน 
(2-3 เดือนแรก) 
 -จดัเวทีทาํความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งผูน้าํกลุ่ม
องคก์ร (ต.ค. – พ.ย. 2548) 
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 2.   ตั้งแต่ พ.ย. – พ.ค. ทาํเวทีเดือนละ 1 ครั้ง 
 3.  เปิดการอบรมพฒันาศกัยภาพทีมงานในสหกรณ์  
(ธ.ค. 2548) 1 ครั้ง 
 4.  ถอดบทเรียน (มิ.ย. 2548) 
 5.  มีเวทีกลางที่กรุงเทพฯ 3 ครั้ง 
 6.  วางแผนการใชเ้งินงบประมาณ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมทีมวจิยั เพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้ของโครงการฯ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม  
2548 

10 ธนัวาคม 2548 ณ 
หอ้ง B313 อาคาร
ปฏิบตัิการศนูยว์ิจยั
พนัธุวศิวกรรมฯ 
ม.เกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตกาํแพงแสน 
อ.กาํแพงแสน 
จ.นครปฐม 

การประชุมกลุ่มยอ่ย ทีมวจิยัหลกัของโครงการฯ เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการดาํเนินงานโครงการฯตั้งแต่
เดือนสิงหาคม - ธนัวาคม 2548 เรื่องการประสานงานกบั
หน่วยงานราชการเพื่อขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลการจด
ทะเบียนคนจน การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ 
การประชุมเพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการฯและการ
เชื่อมโยงเครือข่าย และการนาํเสนอรายงานความคืบหนา้ระยะ
ที่ 1 พบวา่ภาพโดยรวมที่ไดจ้ากการลงพื้นที่สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบั คือ  

1. กลุ่มองคก์รที่จดทะเบียนไปตามแนวนโยบายการ
เสริมของภาครัฐ  
 2. กลุ่มองคก์รที่มีเงินอยูก่อ้นหนึ่ง ที่เห็นไดช้ดัคือ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขาแร้ง ที่จะตอ้งนาํเงินไปเสียค่าปุ๋ย ค่า
ยาใหก้บักลุ่มองคก์รธุรกิจเอกชน สมาชิกรวมตวักนัเพื่อการซื้อ
มา ขายไป 
 3. กลุ่มที่ระดบัดีมากๆ มีความเป็นสหกรณ์ที่เขม้แขง็ 
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อยา่งเช่น สหกรณ์โคนมหนองโพ หรือสหกรณ์โคนมซอนตา้ 
เป็นตน้ ความเขม้แขง็ในที่นี้ความหมายคือ การที่สามารถ
ตรวจสอบได ้ มีการปันผลใหแ้ก่สมาชิก บรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
  เราสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือสหกรณ์
ภาครัฐ กบัสหกรณ์ภาคประชาชน ซึ่งสหกรณ์ภาครัฐแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1.  สหกรณ์ที่ทาํเพื่อรักษาสภาพ 
2.  แบบที่เป็นเครื่องมือกลไกใหก้บัภาครัฐ 
3.  แบบที่มีการปรับตวั 
4.  แบบที่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจกา้วหนา้ 

ในส่วนของสหกรณ์ภาคประชาชน แบ่งไดเ้ป็นอีกหลากหลาย
รูปแบบ เช่น 

1.  เชิงวสิาหกิจไดแ้ก่ ปลาสวยงาม ตุ๊กตาผา้ อู่ต่อรถ
บา้นโป่ง  

2.  เชิงวฒันธรรม ในทางชาติพนัธุ์ เช่น บา้นเลือก  
บา้นฆอ้งและในเรื่องของกลุ่มมอญที่กาํนนัเทิด ทองรุ่ง กาํลงั
เชื่อมโยงตลอดสายนํ้าแม่กลอง บนรากฐานวฒันธรรมมอญ
เป็นหลกั 

3. การวมตวัเพื่อการจดัการทรัพยากร ซึ่งมีอยูด่ว้ยกนั
หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มอนุรักษเ์ขาปากกวา้ง กลุ่มธนาคารขยะ
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 ซอยโรงธูป เป็นตน้ 

3 ประชุมทีมวจิยัเพื่อติดตามความ
คืบหนา้การดาํเนินงานของ
โครงการฯ 
 

16 มกราคม 2549 
ณ หอ้ง B313 อาคาร
พนัธุวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์  
วทิยาเขตกาํแพงแสน 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย ทีมวจิยัหลกัของโครงการฯ 1. เพื่อสรุปผลการนาํเสนอรายงานระยะที่ 1  
2. สรุปผลการจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวนัที่ 6 มกราคม 
 2549 วา่เกิดเครือข่าย 3 เครือข่ายหลกั ไดแ้ก่ 1) สหกรณ์
การเกษตรอปพ.หนองไร่ เชื่อมโยงกบัทางสหกรณ์การเกษตร
บา้นรางสีหมอกราชบุรีในเรื่องปุ๋ยอินทรียช์ีวภาพ 2) กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพยฯ์ บา้นหนองออ้กบัสหกรณ์การเกษตร อปพ.
หนองไร่ จาํกดั ที่มีความสนใจในการจดัตั้งกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพยฯ์ และ 3) สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จาํกดักบักลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพยฯ์ บา้นหนองออ้มีความสนใจในการซื้อขาย
ขา้วสารกนั 
3.การติดตามงานเรื่องการตรวจสอบทะเบียนคนจนของกลุ่ม
และสหกรณ์ ซึ่งจะตอ้งมีการแบ่งหนา้ที่และพื้นที่ในการลง
ติดตามตรวจสอบขอ้มูล อยา่งไรกด็ี ขณะนี้ไดม้ีการประสาน
ขอขอ้มูลการจดทะเบียนคนจนของกลุ่มที่ถูกเลือกเป็น
กลุ่มเป้าหมายจากทางอาํเภอแลว้ นอกจากนี้ ขอใหท้ีมวจิยัแต่
ละท่านรวบรวมเอกสารรายชื่อสมาชิกและขอ้มูลคนจนใหเ้สร็จ 
และส่งภายในวนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ 2549  
4. ภาระงานที่จะตอ้งดาํเนินการต่อ คือ 1) คน้หาขอ้มูลกลุ่ม
องคก์รที่เป็นตวัอยา่ง/ตน้แบบ 2) คน้หาเครือข่ายความร่วมมือที่
เป็นรูปธรรมของกลุ่ม 3) จดัอบรมพฒันาเพิ่มศกัยภาพแกนนาํ
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องคก์รเครือข่าย 4) เขา้พบเพื่อชี้แจงสร้างความเขา้ใจกบั
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง 5) เขา้พบเพื่อชี้แจงใหผู้ว้า่
ราชการจงัหวดัไดเ้ป็นศนูยก์ลางในการแกป้ัญหาของแต่ละ
กลุ่มองคก์ร สร้างความเขา้ใจ 

4 ประชุมทีมวจิยัเพื่อติดตามความ
คืบหนา้การดาํเนินงานของ
โครงการฯ 
 

18 มกราคม 2549 
ณ สาํนกังานพฒันา
องคก์รชุมชน (ภาค
ตะวนัตก) จ. ราชบุรี 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย ทีมวจิยัหลกัของโครงการฯ เพื่อสรุปแผนการทาํงานที่จะดาํเนินการต่อไป พร้อมทั้ง
ร่วมปรึกษาเกี่ยวกบัการตรวจสอบทะเบียนคนจน ซึ่งไดเ้คย
แบ่งงานกนัให้แต่ละคนลงไปเก็บขอ้มูลของกลุ่มต่างๆ แลว้มา
ทาํการ Checklist โดยไดม้ีการคดัเลือกกลุ่มไวแ้ลว้ นัน่คือ เมื่อ
ไดร้ายชื่อมาแลว้ตอ้งมีการติดตามกิจกรรมของบุคคลนั้นๆ ที่
อยูใ่นกลุ่มองคก์รวา่สามารถแกไ้ขปัญหาความยากจนในกรอบ
งานเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ซึ่งถิอเป็นกรอบ
แนวทางที่ทางทีมกลาง ไดต้ั้งเป็นเกณฑ์ไว ้ในการเก็บขอ้มูล
ทะเบียนคนจน ควรทาํให้เกิดกระบวนการ 2 กระบวนการ คือ 
อยา่งแรกที่ทาํไดง้่ายคือการ Checklist โดยการไปเอารายชื่อมา
เทียบตรวจสอบ อย่างที่สอง คือ การให้ผูน้าํกลุ่มที่พร้อมไป
จดัการตรวจสอบกนัเอง  

สําหรับการขับเคลื่อนต่อไป  คือ  การสร้างพันธมิตร
ระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ ให้เข้ามาทํางานร่วมกัน 
ภายใตก้รอบงานของโครงการฯที่จะเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนงาน
ภายใต้กลุ่มองค์กรของจังหวดัราชบุรีร่วมกัน โดยเป็นการ
เชื่อมโยงกนัระหว่างเรื่องทะเบียนคนจน หน่วยงานราชการ 
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และงานของโครงการฯที่ตอ้งดาํเนินต่อไปพร้อมๆกนั ควรจะมี
ขบวนการในการขบัเคลื่อน โดยจากพื้นที่ที่เลือกไวน้ั้ น พบ
เครือข่ายที่จะเกิดทั้งหมด 5 เครือข่ายดว้ยกนั คือ 1) เครือข่าย
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ  2) เครือข่ายแผนแม่บท  ซึ่งเป็น
เครือข่ายที่สามารถจบัมาโยงกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน
ไดอ้ยา่งเห็นไดช้ดัเจน 3) เครือข่ายเกษตรอินทรีย ์4) เครือข่าย
ลุ่มนํ้าแม่กลอง 5) เครือข่ายหตัถกรรม 
อาจมีเครือข่ายที่ 6 ในเรื่องของชาติพนัธุ์ในพื้นที่อาํเภอสวนผึ้ง  
ในการดาํเนินงานไดใ้ชก้ระบวนการจดัการความรู้เขา้มาช่วย
เป็นเครื่องมือ 

5. ประชุมทีมวจิยั 8 กมุภาพนัธ์ 2549 
ณ บา้นพกัของ 
นายยทุธภณัฑ ์  
เตชะแกว้ 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย 
 

ทีมวจิยัหลกัของโครงการฯ เพื่อรายงานความกา้วหน้าในการรวบรวมรายชื่อสมาชิกและ
ขอ้มูลคนจนที่อยูใ่นกลุ่มองคก์รต่อหวัหนา้โครงการฯ รวมทั้ง
รายงานความคืบหน้าในการติดตามกิจกรรมของสมาชิก
ดังกล่าวว่าสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้หรือไม่ 
นอกจากนี้แลว้ ที่ประชุมยงัไดส้รุปผลที่ไดร้ับจากการเขา้ร่วม
การพฒันาศกัยภาพทางด้านการจัดการความรู้ซึ่งจัดขึ้นโดย
ส่วนกลางในวนัที่ 5-7 กมุภาพนัธ์.2549 ที่ จ.ข่อนแก่น  
ในช่วงทา้ย ทีมวิจยัไดห้ารือเกี่ยวกบัความพร้อมในการจดัเวที
วิเคราะห์ศกัยภาพตามโซนพื้นที่และการเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่ง
กาํหนดจะจดัขึ้นในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2549 ณ สถานีอนามยั
หนองตาพุด ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยไดม้ีการ
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แบ่งหนา้ที่ในการติดต่อประสานงาน และเตรียมการดา้นต่างๆ 
ใหน้กัวจิยัรับผดิชอบ 

6. 
 
 

ประชุมทีมวจิยั 28 กมุภาพนัธ์ 2549 
ณ สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดัราชบุรี 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย 
 

สหกรณ์จงัหวดัราชบุรี และ
ทีมวจิยัหลกัของโครงการฯ 
 

จุดประสงค์ของการร่วมประชุมระหว่างทีมวิจยัและสหกรณ์
จงัหวดัราชบุรีครั้งนี้ คือ   
   1. เพื่อประสานกบัสหกรณ์จงัหวดัในการกาํหนดแผนงาน
โครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัราชบุรีร่วม 
และขอความร่วมมือในการประสานงานกบักลุ่มองค์กรผ่าน
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั 
   
   2. เสนอความกา้วหนา้ของการทาํกิจกรรมและการขบัเคลื่อน
ต่อท่านสหกรณ์จงัหวดั  

7. ประชุมทีมวจิยั 
 

6 เมษายน.2549 
ณ หอ้ง B313 อาคาร
พนัธุวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์  
วทิยาเขตกาํแพงแสน 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย 
 

ทีมวจิยัหลกัของโครงการฯ เพื่อสรุปผลการจดักิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
โครงการฯ  อนัไดแ้ก่ 
- เวทีแลกเปลี่ยนองคก์รการเงิน เครือข่ายสัจจะวดัพระศรีอารย ์ 
ซึ่งจดัขึ้นในวนัที่ 21 มีนาคม 2549 ณ หอ้งประชุม วดัพระศรี-
อารย ์ ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 

- เวทีศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประเดน็องคก์รการเงินกบัสหกรณ์
เครดิตยเูนี่ยนดอนมดตะนอย จาํกดั ต.แพงพวย อ.ดาํเนิน-
สะดวก จ.ราชบุรี   วนัที่ 31 มีนาคม .2549 ที่สหกรณ์ 
เครดิตยเูนี่ยน ดอนมดตะนอย จาํกดั 

- เวทีแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานประเดน็เกษตรอินทรีย ์  
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ณ มูลนิธิขา้วขวญั  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วนัที่ 5 เมษายน 2549  
นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันเพื่อกาํหนดแนว
ทางการดาํเนินกิจกรรมของโครงการฯ ต่อไป 

8. ประชุมทีมวจิยั 
 

7 เมษายน.2549 
ณ หอ้ง B313 อาคาร
พนัธุวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์  
วทิยาเขตกาํแพงแสน 

การประชุมกลุ่มยอ่ย 
 

ทีมวจิยัหลกัของโครงการฯ เพื่อรวบรวมจดัเกบ็เอกสารขอ้มูลทะเบียนคนจน รวมทั้งหารือ
เกี่ยวกบัความพร้อมในการจดัเวทีพฒันาศกัยภาพ “การจดัการ
ความรู้” ที่จะมีขึ้นในวนัที่ 26 เมษายน 2549  ณ แควริเวอร์ไซด์
รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  
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ตารางที่ 3.8 เวทีสรุปบทเรียนจากการดําเนินงานของโครงการการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่ังหวดัราชบุรี 
 

ลาํดบั
ที ่

กจิกรรม  วนั/เวลา/สถานที ่ กระบวนการ/วธิีการ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จุดมุ่งหมาย/ผลงานทีเ่กดิขึน้ 

1 สรุปบทเรียนโครงการฯ 31 กรกฎาคม 2549 
ณ หอ้ง B313 อาคาร
พนัธุวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์  
วทิยาเขตกาํแพงแสน  
จ.นครปฐม 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย ทีมวจิยั เพื่อสรุปการดาํเนินโครงการฯของทีมที่ผา่นมาทั้งหมด โดยเริ่ม
สรุปจากงานที่ดาํเนินในปัจจุบนัยอ้นกลบัไปสู่การดาํเนินงาน
ตั้งแต่ตน้ ซึ่งสามารถสรุปประเดน็ของการประชุมไดด้งันี้ 
1. ความหมายของ “เครือข่ายเชิงคุณค่า” 
2. ลกัษณะของเครือข่ายทั้ง 3 ประเภท ซึ่งประกอบดว้ย 
       (1) เครือข่ายการผลิต เช่น กลุ่มเกษตรกร  
       (2) เครือข่ายองคก์รการเงิน เช่น กลุ่มสัจจะฯ 
       (3) เครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน  
3.ปัจจยัความสาํเร็จของการสร้างเครือข่ายคุณค่า ประกอบดว้ย 
(1) การจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(2) การศึกษาดูงาน 
(3) การเกื้อหนุนของหน่วยงาน  
(4) การมีผูน้าํการเปลี่ยนแปลง   
(5) การพฒันาศกัยภาพแกนนาํ  
(6) งบประมาณ 
4. เป้าหมายทั้ งระยะสั้ น  และระยะยาว และแนวทางการ
ดาํเนินงานของเครือข่าย 
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- เป้าหมายระยะสั้น คือ การดูแลพึ่งพา และแกป้ัญหา
ที่เป็นอยูเ่ฉพาะหนา้  

- เป้าหมายระยะยาว คือ การรวมตวักนัเพื่อพึ่งพาตนเอง
ในทุกดา้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้และแกป้ัญหาความ
ยากจน 

5. การจดัเวทีเพื่อใหเ้กิดความสาํเร็จ (เทคนิคของการจดัเวที) 
6. วิธีการเก็บขอ้มูลคนจน รวมทั้งขั้นตอนการบริหารจดัการ 
บทบาทหนา้ที่ภายในทีมวจิยั 

2 ประชุมสรุปงานสหกรณ์โดยทีม
วจิยั 
 
 

1 สิงหาคม 2549  
ณ หอ้ง B313 อาคาร
พนัธุวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์  
วทิยาเขตกาํแพงแสน 
จ.นครปฐม 
 
 

การประชุมกลุ่มยอ่ย 
 

ทีมวจิยั 
 

เป็นการประชุมเพื่อสรุปงานต่อเนื่องจากวนัที่ 31 กรกฎาคม 
2549 ดงันี้ 
1. การเชื่อมโยงเพื่อทาํใหเ้กิดเครือข่ายเชิงคุณค่า 
2.รายละเอียดการดาํเนินกิจกรรมของการเชื่อมโยงของแต่   ละ
เครือข่าย อนัไดแ้ก่ เครือข่ายปุ๋ยอินทรียช์ีวภาพ เครือข่ายองคก์ร
การเงิน  
 3. ประโยชน์ที่กลุ่มในเครือข่ายจะไดร้ับจากการเขา้ร่วมใน
โครงการฯ คือ 
(1) ทาํใหผู้ค้นไดม้ีที่ยนื 
(2) เพิ่มความรู้ประสบการณ์ในเรื่องที่กลุ่มกาํลงัทาํอยู่ เพื่อให้
กลุ่มเกิดความมัน่ใจ   
(3) ทาํให้เขามีจงัหวะในการกา้วเดิน ไดเ้ห็นทิศทางเพื่อไปสู่
เป้าหมาย 

3 ประชุมสรุปงานสหกรณ์โดยทีม
วจิยั 
 

3 สิงหาคม 2549 
ณ หอ้ง B313 อาคาร
พนัธุวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั 
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เกษตรศาสตร์  
วทิยาเขตกาํแพงแสน 
จ.นครปฐม 
 

(4) เริ่มมีการจดัระบบระเบียบในการทาํงานมากขึ้น 
(5) กลุ่มไดท้าํลายกาํแพงของความเป็นสหกรณ์มาสู่การผกูมิตร
กบักลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์  
4. สาเหตุของการเลือกกลุ่มเหล่านี้เขา้สู่ขบวนการสหกรณ์  
5. ปัญหาในการทาํวจิยัที่สาํคญั ได ้

(1) หวัหนา้โครงการฯมีเวลาไม่มาก 
(2) ทีมวจิยัมีภารกิจมาก 

  (3) ผูช้่วยวจิยัขาดประสบการณ์ 
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บทที ่4 
เครือข่ายทีเ่กดิขึน้ 

 
 

4.1 รูปแบบเครือข่าย 
จากการดาํเนินงานของโครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี พบวา่ 

เกิดการเช่ือมโยงของกลุ่ม/ องคก์ร/ สหกรณ์อยา่งเป็นเครือข่ายข้ึนใน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1) เครือข่ายกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติทางการเกษตร  
เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตทางการเกษตรเป็นการเช่ือมโยงของกลุ่ม/ องคก์ร/ สหกรณ์  

ทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียน ตวัอยา่งการสานเครือข่ายดงักล่าวท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจน คือ 
การเช่ือมโยงกนัของสหกรณ์รางสีหมอกราชบุรี จาํกดั สหกรณ์การเกษตร อพป.หนองไร่ จาํกดั และ
กลุ่มปุ๋ยอินทรียบ์า้นเหล่ามะละกอ โดยมีเป้าหมายร่วมกนั คือ การผลิตผกัปลอดภยัโดยใชปุ๋้ยอินทรีย ์
และจดัจาํหน่ายโดยไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง นอกจากน้ีแลว้ กลุ่ม และสหกรณ์ดงักล่าวยงัไดมี้การ
เช่ือมโยงกบักลุ่ม/ องคก์ร/ สหกรณ์ผูป้ลูกพืชผกัปลอดภยั รวมทั้งผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียอ่ื์น ๆ อีกดว้ย เช่น 
กลุ่มเกษตรกรทาํนาเขาแร้ง กลุ่มวิสาหกิจรางไมแ้ดง ตาํบลเจดียห์กั เป็นตน้ จนในท่ีสุดเกิดเป็นภาพของ
เครือข่ายกวา้งขวางซ่ึงมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการกาํหนดทิศทางในการขบัเคล่ือนร่วมกนั  

2) เครือข่ายสถาบันองค์กรการเงินชุมชน   
แต่เดิมนั้นเครือข่ายสถาบนัองคก์รการเงินชุมชนเกิดข้ึนในจงัหวดัราชบุรีอยูก่่อน โดยเกิดจาก

การรวมตวักนัของกลุ่มองคก์รขนาดเลก็ท่ีดาํเนินงานในรูปของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยป์ระมาณ 30 แห่ง 
โดยมีกลุ่มแม่ข่าย ไดแ้ก่  กลุ่มสจัจะสะสมทรัพยว์ดัพระศรีอารย ์ กลุ่มสจัจะสะสมทรัพยบ์า้นหนองออ้ 
และกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยต์าํบลท่าเคย/ ป่าหวาย อยา่งไรกต็าม หลงัจากการดาํเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการวิจยัฯ พบวา่ทั้ง 3 กลุ่มน้ีไดมี้โอกาสแลกเปล่ียน และรู้จกักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัมากข้ึน 
โดยเครือข่ายไดว้างเป้าหมาย และกาํหนดกรอบทิศทางในการพฒันาร่วมกนั นัน่คือ การมุ่งเนน้ใหเ้กิด
การออมเพ่ือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ภายในชุมชน รวมทั้งท่ีสาํคญั คือการส่งเสริมใหก้ลุ่มสจัจะสะสมทรัพยมี์
ความสามารถในการจดัสวสัดิการแก่สมาชิกใหไ้ดม้ากท่ีสุด   

3) เครือข่ายด้านการเรียนรู้ 
เครือข่ายดา้นการเรียนรู้ประกอบดว้ยกลุ่ม/ องคก์ร/ สหกรณ์ต่างๆทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตทาง

การเกษตร และท่ีเป็นสถาบนัองคก์รการเงินชุมชน (กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และสหกรณ์ทางการเกษตร) การเช่ือมโยงน้ีเกิดข้ึนจากการเปิดโอกาสใหก้ลุ่ม/ องคก์ร/ สหกรณ์
เหล่าน้ีไดแ้ลกเปล่ียนกนัในเวที มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกนัเป็นผลใหเ้กิดการ ช่วยเหลือพึ่งพากนั ซ่ึงสามารถ
สงัเกตไดว้า่ จากการจดักระบวนการดงักล่าวทาํใหก้ลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตทาง
การเกษตรเร่ิมมีความสนใจแนวคิดในการจดัสวสัดิการกลุ่มในรูปแบบของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์
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ในขณะท่ีกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยก์เ็ร่ิมวางแผนท่ีจะแลกเปล่ียนสินคา้ภายในชุมชนของตนกบัสินคา้ของ
กลุ่ม/ องคก์ร/ สหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตทางการเกษตร  

อาจกล่าวไดว้า่ การจดักระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงคุณค่าร่วมกนั ผา่นการจดัเวที 
การศึกษาดูงาน การถ่ายทอดองคค์วามรู้ระหวา่งกลุ่ม และนาํกลบัไปทดลองปฏิบติั ส่งผลใหเ้กิดการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เกิดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งยงัเกิดความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
อยา่งเป็นเครือข่าย  

 
รายละเอียดความเป็นมา วตัถุประสงค ์ / เป้าหมาย กระบวนการดาํเนินงาน และปัจจยัท่ี

สนบัสนุนใหก้ารทาํงานประสบความสาํเร็จ ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 สรุปเครือข่ายทีเ่กดิขึน้ภายใต้การดาํเนินงานของโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ทีจ่ังหวดัราชบุรี 

เครือข่าย ความเป็นมา การดาํเนินงาน วตัถุประสงค์ / 
เป้าหมาย 

แนวทางการดาํเนินงาน ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

1.สหกรณ์
เครดิตยเูนี่ย
นดอนมด
ตะนอย จาํกดั 
ตาํบลแพงพวย 
อาํเภอดาํเนิน-
สะดวก จงัหวดั
ราชบุรี 

สหกรณ์เครดิตยเูนี่ย
นดอนมดตะนอย 
จาํกดั ก่อตั้งเมื่อ
วนัที่25 ม.ค. 2522 
ปัจจุบนัมี
คณะกรรมการ
บริหารชุดที่ 26 
บริหารงานสหกรณ์ 
มีคณะกรรมการ
บริหารงานทั้งหมด 
20 คน เจา้หนา้ที่ 5 
คน ปัจจุบนัมี
สมาชิก 3,247 คน 
ทุนเรือนหุน้ 56.25 
ลา้นบาท 

การบริการแก่สมาชิก ไดแ้ก่ 
การรับ-ฝากเงินเหมือน
ธนาคาร การกูย้มื และการจดั
สวสัดิการแก่สมาชิกดงันี้ 
 -สวสัดิการเงินกู ้ ชาํระหนี้
แทนวงเงินไม่เกิน 350,000 
บาท 
 -สวสัดิการเงินสะสม
คุม้ครองวงเงินไม่เกิน 
150,000 บาท 
 -สวสัดิการผูสู้งอาย ุ สาํหรับ
สมาชิกที่อาย ุ 70 ปีขึ้นไป จะ
ไดร้ับสวสัดิการจากเงิน
สะสมหุน้ 
 -สวสัดิการกองทุนช่วยเหลือ
ครอบครัวสมาชิก กรณี
เสียชีวิต 

เพื่อจดัสวสัดิการใหก้บั
สมาชิกของกลุ่ม
สหกรณ์เครดิตยเูนียน
ดอนมด-ตะนอย เรื่อง
การออม    การกู ้ และ
สวสัดิการการช่วยเหลือ
ดา้นต่างๆ  

มีการแบ่งหนา้ที่ของคณะทาํงาน 5 ชุด 
ดงันี้ 
-ชุดที่ 1 คณะกรรมการอาํนวยการ 5 คน มี 
นายสุรเศรฐ คลงันาค เป็นประธาน  
รองประธาน 2 คน เหรัญญิกและ
เลขานุการอยา่งละ 1 คน 
-ชุดที่ 2 คณะกรรมการเงินกู ้ 5 คน มีนาย
วชัรินทร์ ไทยสนธิ เป็นประธาน 
-ชุดที่ 3 คณะกรรมการศึกษา 5 คน มีนาย
สรรคสรร ยอดเพช็ร เป็นประธาน 
-ชุดที่ 4 คณะผูต้รวจสอบกิจการ มี 5 คน มี
นายชูเกียรติ โจสรรคน์ุสนธิ์ เป็นประธาน 
-ชุดที่ 5 เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 5 คน มีนาย
อโนทยั อุ่นรั้ว เป็นผูจ้ดัการ 
ซึ่งแต่ละชุดจะทาํหนา้ที่ของตวัเองเป็น
อิสระต่อกนั ภายใตก้ารบริหารงานของ
คณะกรรมการอาํนายการ ฝ่ายตรวจจะเขา้
มาตรวจสอบเงินรับฝากประจาํวนัในวนัใด
กไ็ด ้ผูจ้ดัการตอ้งพร้อมที่จะใหต้รวจสอบ 

-มีการบริหารงานที่เป็นระบบ มีระเบียบ สามารถตรวจสอบ
ไดต้ลอดเวลา 
-สมาชิกเป็นเจา้ของสหกรณ์ มีเงินหุน้ เงินปันผล มีวสิัยทศัน์
ร่วม 
-มีการประชุมทุกเดือน 
-มีสวสัดิการต่างๆ เช่น สวสัดิการเงินกูต้ายแลว้สหกรณ์ใช้
หนี้แทน สวสัดิการเงินฝาก เป็นตน้ 
-ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการทาํงาน 
-มีทุนการศึกษาสาํหรับผูน้าํและเจา้หนา้ที่ในการพฒันา
ศกัยภาพ  
-มีชุมชนสหกรณ์เครดิตยเูนียนกลางดูแล มีการตรวจสอบ 
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-รับสมาชิกในเขตพื้นที่บริการ คือ อาํเภอ
ดาํเนินสะดวก และพื้นที่จงัหวดัใกลเ้คียง 
คือ สมุทรสงคราม เขา้มาสมคัรเป็นสมาชิก 
เนื่องจากพื้นที่อยูต่ิดกนั 
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2.กลุ่มแปรรูป
หน่อไม ้ บา้น
หว้ยม่วง ตาํบล
ตะนาวศรี 
อาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี 

ปี 2541 ไดเ้กิดการ
รวมตวักนัของแกน
นาํ ก่อตั้งเป็น
สหกรณ์การเกษตร
หว้ยม่วง จาํกดั มี
กรรมการก่อตั้ง 9 
คน โดยคาํแนะนาํ
ของสหกรณ์จงัหวดั  

-กิจกรรม คือ มีการจดัตั้ง
ร้านคา้สหกรณ์ การจาํหน่าย
สินคา้ในช่วงแรกมีกาํไรอยู่
บา้ง และจา้งพนกังานขาย
ของ ต่อมามีการดาํเนินธุรกิจ
ขาดทุน กาํไรจากการขายไม่
พอจ่ายพนกังาน มีปัญหา
หลายอยา่ง ไดแ้ก่ ของที่สั่ง
มาขายขายไม่ไดเ้นื่องจากมี
ราคาสูงกวา่ร้านคา้ การจดั
วางร้านไม่น่าสนใจ มีสินคา้
นอ้ย ซื้อสินเชื่อไม่ได ้และ
ปัญหาที่สาํคญั คือ มีเงินขาด
บญัชี ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจ
ชะงกัลง ชาวบา้นเริ่มเกิด
ความไม่เชื่อมัน่ต่อสหกรณ์ 
-ต่อมาปี 2545 สหกรณ์ไดเ้ขา้
มาเป็นตวักลางในการใชช้ื่อ
สหกรณ์เพื่อส่งหน่อไมอ้ดัปี๊
ปออกขาย โดยเกบ็ค่าบาํรุง
ปี๊บละ 2 บาท ไดม้ีกาํไรมา 2-
3 ปี ปีละ 20,000-30,000 บาท 

เป็นองคก์รเชิงธุรกิจ
เพื่อการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งย ัง่ยนื 

1. การปรับตวัองคก์ร “สหกรณ์การเกษตร
บา้นหว้ยม่วง จาํกดั”  มีการบริหาร
จดัการที่ดี 

2. จดัการซื้อขายและแปรรูปหน่อไมใ้ห้
ไดอ้ยา่งนอ้ย 50% ของผลิตที่ออกในแต่
ละปี 

3. สร้างระบบการซื้อขายและจดัสรร
ผลประโยชน์อยา่งมีส่วนร่วม 

4. สหกรณ์ตอ้งจดัสรรผลกาํไรเพื่อการ
ฟื้นฟ ู อนุรักษ ์ ทรัพยากรธรรมชาติป่า
ไม ้

5. จดัตั้งโรงงานแปรรูปหน่อไมอ้ยา่งครบ
วงจรภายใน 5 ปี 

 

1. มีตน้ทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติมาก 
2. ผูน้าํมีความสามารถ 
3. มีประสบการณ์ในการแปรรูปหน่อไมสู้ง 
4. มีตลาดรองรับ 
5. อยูใ่นพื้นที่การพฒันาของโครงการพระราชดาํริและ

โครงการขององคก์รพฒันาเอกชน 
6. อบต. สนบัสนุนเชิงนโยบายและแผนงาน 
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มีการจดัสรรกาํไรโดยส่วน
หนึ่งจะนาํไปฟื้นฟปู่า คืน
สมาชิก และเขา้สหกรณ์ 
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3.กลุ่มปุ๋ย
อินทรียบ์า้น
เหล่ามะละกอ 
ตาํบลทุ่งหลวง 
อาํเภอปากท่อ 
จงัหวดัราชบุรี 

เกิดขึ้นจากปัญหาที่
คนในหมู่บา้นมี
อาชีพการปลกูผกั 
ตน้ทุนการผลิตมี
ราคาสูงขึ้น และทาํ
ใหม้ีโรคประจาํตวั 
และประกอบการ
ขายไม่ค่อยไดร้าคา 
ตลาดมีราคาไม่
แน่นอน ทาํใหค้น
ปลกูตอ้งรับ ภาระ
ตน้ทุนที่สูงขึ้น จึง
ไดม้ีการพดูคุยกนั 

เริ่มจากกลุ่มเลก็ๆ ซึ่งมี
ทุนเดิมที่มีความสามคัคี 
ความร่วมมือในหมู่บา้นดีมา
แต่เดิม ทาํใหเ้กิดการรวมกนั 
มีการไปเรียนรู้กบักลุ่มสัจจะ
ฯ และก่อตั้งกลุ่มสัจจะเป็น
ฐานดา้นองคก์รการเงิน และ
เกิดกลุ่มปุ๋ยอินทรีย ์ เพื่อ
ตอ้งการลดตน้ทุนการผลิต 
การอนุรักษด์ิน นํ้า ส่งเสริม
การปลกูพืชผกัปลอดภยัจาก
การเริ่มทาํปุ๋ยอินทรีย ์ ทาํให้
กลุ่มเลก็ๆ มีการขยายตวัขึ้น 
เนื่องจากใชแ้ลว้เห็นจริง มี
การลดตน้ทุนการผลิตไดจ้ริง 
สุขภาพดีขึ้นจริง ทาํให ้อบต.
สนบัสนุนโรงเรือน จงัหวดั
ใหก้ารสนบัสนุนเรื่อง
อุปกรณ์บางอยา่ง 

การผลิตพืชผกัปลอดภยั
ทุกครอบครัวภายใน 3 
ปี โดย 
1. ตอ้งการใหส้มาชิก
ในหมู่บา้นมีการใช้
ปุ๋ยอินทรียท์ุก
ครอบครัว 

2. การตอ้งการผลิต
พืชผกัที่ปลอดภยั 
เพื่อสุขภาพที่ดีของ
คนปลกูและคนกิน 

3. การเพิ่มมูลค่าจาก
การทาํผกัอนามยั 

4. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จากวสัดุที่มีในพื้นที่ 
รวมทั้งสมุนไพร 
ฮอร์โมน สารไล่
แมลง 

5. การอนุรักษส์มุนไพร 

1. การผลิตและการใชปุ้๋ยอินทรีย์
ชีวภาพครอบคลุมทุกครอบครัว 

2. การพฒันาเครือข่าย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กบัที่อื่น ขยายเครือข่าย 

3. การตั้งโรงเรียนเกษตรอินทรีย ์ เรียนรู้
จากของจริง 

4. การอนุรักษส์มุนไพร เช่น หางไหล
แดง ตะไคร้หอม กลอย เป็นตน้ 

5. การประสานงานกบัภาคีอื่นๆ ไดแ้ก่ 
สหกรณ์บา้นรางสีหมอกราชบุรี
จาํกดัที่มีการส่งผกัไปต่างประเทศ 
และตลาดผกัอนามยัที่ตลาดศรีเมือง 
เป็นตน้ 

1. ผูน้าํมีความสามารถ ทาํจริง  
2. มีฐานกลุ่มออมทรัพย ์ องคก์รการเงิน การจดัสวสัดิการ 
การทาํแผนแม่บทชุมชนและกลุ่ม 

    ต่างๆ ในชุมชน 
3. มีวตัถุดิบในทอ้งถิ่นมาก 
4. ชุมชนมีความสามคัคีและใหค้วามร่วมมือในการดาํเนิน
กิจกรรม 

5. หน่วยงานราชการสนบัสนุน 
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4.กลุ่มยวุ
เกษตรบา้นท่า
นดั (สหกรณ์
บา้นรางสี
หมอกราชบุรี 
จาํกดั) อาํเภอ
ดาํเนินสะดวก 
จงัหวดัราชบุรี 

เกิดขึ้นมาจากการ
รวมตวักนัของ
สมาชิกที่มีอาชีพ
การเกษตร ทาํสวน
ผกัส่งออกทั้งใน
และต่างประเทศ 
ต่อมาไดร้ับและ
แนะนาํของเกษตร
ตาํบล ใหม้ีการ
ทาํงานในรูปกลุ่มยวุ
เกษตรกรทาํใหม้ี
การทาํงานที่มีระบบ
แผนงานที่ดีขึ้น การ
ก่อตั้งกลุ่มเริ่มจาก
การรับสมาชิกทั้ง
ตาํบล 2-3 คนต่อ
หมู่บา้น มีเริ่มแรก 5 
คน ในตอนนั้น
ประธานคนปัจจุบนั
เป็นเหรัญญิกของ
กลุ่ม ซึ่งต่อมาได้
เป็น 

     มีสมาชิกทั้งสิ้นประมาณ 
50 คน ในตอนแรกไดง้บจาก
กรมส่งเสริมการเกษตรมา 
10,000 บาท ไดม้ีการทาํโรง
เพาะเห็ด ปัจจุบนัไดม้ีการจด
ทะเบียนเป็นสหกรณ์บา้นราง
สีหมอกราชบุรี จาํกดั มี
สมาชิก 195 คน โดยมีเงินทุน
หุน้ของกลุ่มในปี 2548 
ประมาณ 3,000,000 บาท 
     ปัจจุบนัมีสมาชิกจาํนวน 
195 คน รายไดข้องกลุ่มไดม้า
จากการหกัเงินรายไดข้อง
สมาชิกร้อยละ 1 ของที่ขาย
สินคา้ได ้

เพื่อแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนของคนใน
ทอ้งถิ่น เพิ่มมูลค่าของ
สินคา้เกษตร การมีราคา
ประกนัและแหล่งที่รับ
ซื้อแน่นอน ตลอดจน
เป็นที่รวมตวักนัในการ
ดาํเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
ในดา้นต่างๆ เช่น 
ทางดา้นสังคม 
สิ่งแวดลอ้ม ยาเสพติด 
เป็นตน้ 
 

     ในช่วงที่เป็นกลุ่มยวุเกษตรไดส้่งออก
พืชไปขายยงัตลาดต่างประเทศ เช่น 
ไตห้วนั สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นตน้ 
หลงัจากทาํมาไดร้ะยะหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2543 
ไดม้ีการขยายพื้นที่เพาะปลกู และมีการ
ทดลองปลกูพืชแบบปลอดสารพิษขึ้นใน
พื้นที่ มีการรับสมาชิกที่เป็นกลุ่มเกษตรกร
มาเป็นสมาชิกของกลุ่มยวุเกษตรดว้ย 
เพื่อใหผ้ลผลิตเพียงพอกบัความตอ้งการ
ของลกูคา้ต่างประเทศ สาเหตุที่ตอ้งขาย
สินคา้ไปต่างประเทศ เพราะวา่ตลาด
ต่างประเทศกวา้งและใหร้าคาดี แต่ตอ้งการ
คุณภาพและมาตรฐานที่สูง ตลาดใน
ประเทศมีการแข่งขนักนัสูง ทาํใหร้าคา
ตกตํ่า สมาชิกทุกคนตอ้งอยูภ่ายใต้
กฎระเบียบของกลุ่มอยา่งเคร่งครัด โดย
ทางกลุ่มเนน้ที่คุณภาพของสินคา้และ
คุณธรรมของสมาชิก  
     กิจกรรมหลกัของกลุ่มคือการผลิตพืช
เพื่อส่งออก โดยพืชหลกั คือ หน่อไมฝ้รั่ง มี
การทาํนํ้าหมกัและปุ๋ยชีวภาพไวใ้ชบ้าํรุง
พืช เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและสร้าง

 1. ผูน้าํกลุ่มมีวสิัยทศัน์และมีความรับผดิชอบสูง  
 2. มีฐานทรัพยากรทางดา้นการเกษตรที่มีความเขม้แขง็ 
และมีความชาํนาญในอาชีพเกษตรกรรม 
 3. ในพื้นที่มีกลุ่ม/องคก์รที่มีความเขม้แขง็ ที่มีความพร้อม
ทางดา้นศกัยภาพและจะรองรับการต่องานกนัภายในกลุ่มได ้
 4. มีรายไดจ้ากการขายสินคา้เกษตรและแหล่งรับซื้อที่
แน่นอน ทาํใหร้ายไดข้องสมาชิกในกลุ่มมีอยา่งต่อเนื่อง 
กลุ่มขยายไปไดเ้รื่อยๆ 
 5. กลุ่มมีการพฒันาและเติบโตเร็ว มีความพร้อมที่จะขยาย
งานต่อในอนาคตได ้
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ประธานคนที่ 2 
ต่อมาจนถึงปัจจุบนั 
ทางกลุ่มไดร้ับ
รางวลัยวุเกษตร
ดีเด่นในปี 2537 ใน
ปี 2538-2539 ได้
หยดุทาํการกลุ่มไป 
เพราะนํ้าท่วมพื้นที่ 
ปี 2540 ไดม้ีการ
ก่อตั้งสมาชิกใหม่ มี
สมาชิก 50 กวา่คน 
ปัญหาที่กลุ่ม
ประสบ คือ การที่
สมาชิกเห็น
ผลประโยชน์เฉพาะ
หนา้มากกวา่การ
รวมตวัเพื่อการ
ต่อรองกบับริษทั 

มาตรฐานของพืชต่อซึ่งจะตอ้งพฒันาให้
เป็นพืชปลอดสารพิษในอนาคต นอกจากนี้
แลว้ยงัมีกิจกรรมที่บาํเพญ็ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม เช่น การรณรงคเ์รื่องยาเสพติด 
การช่วยเหลืองานชุมชนในโอกาสต่างๆ 
เป็นตน้ 
การดาํเนินงานล่าสุด คือการก่อตั้งกลุ่ม
สหกรณ์บา้นรางสีหมอกราชบุรี จาํกดัขึ้น 
เพื่อรองรับการขยายงานที่มีมากขึ้น และ
สร้างการทาํงานอยา่งเป็นระบบมากยิง่ขึ้น 
โดยจะแยกการจดัการระหวา่งกลุ่ม
สหกรณ์กบักลุ่มยวุเกษตรออกจากกนั คือ 
การทาํสญัญานิติกรรมจะใชใ้นรูปของ
สหกรณ์ 



 4-10

5.กลุ่มรับซื้อ
ของเก่าชุมชน
โรงธูป อาํเภอ
บา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี 

กลุ่มตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 
9 กรกฎาคม 2539 มี
คณะกรรมการ
ทั้งหมด 9 คน โดย
ประธานชุดแรก
ทาํงานอยู ่ 4 ปี อยู่
ในวาระอยูค่ราวละ 
2 ปี โดยประธาน
คนแรกคือคุณ
สงคราม พงศฉ์าย 
และคุณวนัทนีย ์ ติ๋ว
งาม เป็นประธาน
คนที่ 2 เดิมพื้นที่
บริเวณนี้เป็นที่ทาํ
ธูปมาก่อน จึง
เรียกวา่ซอยโรงธูป 
การจดัตั้งกลุ่ม
ธนาคารขยะเกิดขึ้น
จากการตอ้งการ
ช่วยเหลือสมาชิก
ชุมชนที่อาศยัอยู่
บริเวณทา้ยซอยให ้

     คณะกรรมการเป็นผู ้
บริหารงานที่ร้านคา้ของ
ชุมชนและที่รับซื้อของเก่า 
โดยมีการเกบ็ค่าหุน้ หุน้ละ 
100  บาท โดยทางกลุ่มมี
เงื่อนไข ดงันี้ 
-จะเพิ่มใหส้มาชิกอีกหุน้ละ 8 
หุน้ (กรณีมีพอ่ แม่ ลกูครบ) 
-จะเพิ่มใหส้มาชิกอีกหุน้ละ 
10 หุน้ (กรณีขาดคนใดคน
หนึ่ง) 
-จะเพิ่มใหส้มาชิกอาชีพเกบ็
ของเก่า 12หุน้ (อาชีพ
โดยตรง) 
 ขณะนี้มุ่งเนน้ใหชุ้มชนทา้ย
ซอย มีไฟฟ้า นํ้าประปาใช ้ มี
การขอทะเบียนบา้น เพื่อใหม้ี
ที่อยูท่ี่เป็นหลกัแหล่ง และ
เดก็ๆ จะไดเ้ขา้โรงเรียนได ้
เพราะส่วนใหญ่พอ่แม่มาจาก
ที่อื่น ไม่มีหลกัฐานที่อยูแ่น่
ชดั จึงไม่สามารถใหเ้ดก็เขา้

เพื่อเป็นการแกป้ัญหา
ความยากจนของ
สมาชิกชุมชนที่มีอาชีพ
เกบ็ของเก่า ใหเ้ขามีวถิี
ชีวิตที่ดีขึ้น มีบา้นเป็น
ของตนเอง ส่งเสริม
ดา้นสาธารณูปโภค 
สุขภาพ และการศึกษา
ของเดก็ๆ เป็นสาํคญั 
มุ่งเนน้ใหค้นในชุมชน
มีเงินกองทุนหมุนเวยีน
ภายในชุมชน 
 

     มีกองทุนขยะที่เริ่มดาํเนินการตั้งแต่ปี 
2544 เป็นรายไดห้ลกั และมีการตั้งร้านคา้
ของชุมชนเพื่อขายสินคา้ราคาถกูใหแ้ก่คน
ในชุมชน 
 มีเงินทุนหมุนเวียน                 
64,100.00 บาท 
 ผลกาํไรปีที่ 1  
 24,060.00 บาท 
                (ปันผลใหส้มาชิก 18.76 บาท/
หุน้) 
 ผลกาํไรปีที่ 2  
 35,208.88 บาท  
              (ปันผลใหส้มาชิก 27.50 บาท/
หุน้) 
     ส่วนกรรมการไม่มีค่าตอบแทน ทาํดว้ย
ความสมคัรใจ 

1. เป็นกลุ่มที่มีความเขม้แขง็ของคนในชุมชนสูง 
2. กลุ่มก่อตั้งขึ้นมาจากการตอ้งการช่วยเหลือคนในชุมชนให้
มีชีวิตที่ดีขึ้น 
3. ผูน้าํมีความเขม้แขง็ มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล 
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มีความเป็นอยูท่ี่ดี
ขึ้น ซึ่งสมาชิก
เหล่านี้มีอาชีพรับ
ขายของเก่า โดยใช้
ซาเลง้เป็นพาหนะ
ในการไปรับซื้อ
ของเก่าในเขต
เทศบาลและ
ใกลเ้คียง 

โรงเรียนได ้จดับรรยากาศให้
ชุมชนน่าอยู ่
     สมาชิกเริ่มตน้ที่เขา้ร่วม
โครงการของกลุ่มมีอยู ่ 22 
หลงัคาเรือน โดยมี 
เงินหุน้เริ่มตน้ 50,000 บาท 
และกูเ้พิ่มอีก 30,000 บาท 
ขณะนี้มีภาระหนี้เหลืออีก 
10,000 กวา่บาท ปัจจุบนัมี
สมาชิกประมาณ 119 หุน้ 
และเหลือบา้นทา้ยซอยที่เกบ็
ของเก่าเป็นสมาชิกอยู ่ 12 
หลงัคาเรือน 

6.กลุ่ม
เกษตรกรทาํ
สวนดาํเนิน
สะดวก อาํเภอ
ดาํเนินสะดวก 
จงัหวดัราชบุรี 

กลุ่มไดก้่อตั้ง เมื่อ
วนัที่ 29 สิงหาคม 
2531 เลขทะเบียน
เลขที่ รบ.107/2531 
สถานที่ตั้งกลุ่ม 
(ตามทะเบียน
สหกรณ์) บา้นเลขที่ 
13 หมู่ 2 ตาํบล
ดาํเนินสะดวก 

มีสมาชิกเริ่มตน้ 30 คน และ
มีเงินเริ่มตน้จากการเกบ็ค่า
หุน้ ในราคาหุน้ละ 50 บาท 
ไดเ้งินในตอนแรกประมาณ 
3,000 กวา่บาท ปัจจุบนัยงัคง
เป็นกลุ่มเกษตรกรอยู ่ แต่
ไม่ไดด้าํเนินกิจกรรมของ
กลุ่มอยา่งต่อเนื่องจากหลาย
สาเหตุดว้ยกนั ไดแ้ก่ ปัญหา

เป็นการรวมตวักนัของ
กลุ่มเกษตรกรที่ทาํสวน 
เพื่อใหม้ีอาํนาจต่อรอง
กบัพอ่คา้คนกลาง และ
มีช่องทางอื่นๆ ในการ
ขายสินคา้เกษตรใหไ้ด้
ราคาดีขึ้น 

-ยงัไม่มีการระดมเงินฝากหรือปล่อยใหกู้้
เงิน เพราะเงินมีจาํนวนนอ้ยและสมาชิกก็
ไม่มีความจาํเป็นที่จะกูเ้งินไปใช ้
-ยงัไม่มีการลงทุนในการทาํกิจกรรมใดๆ 
แต่อยูร่ะหวา่งการของบประมาณโครงการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพขึ้นเพื่อใชใ้นกลุ่มและใน
บริเวณใกลเ้คียง 
-ไม่มีภาระหนี้สิน เพราะยงัไม่ไดม้ีการ
ลงทุนทาํกิจกรรมที่ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง 

1. ผูน้าํมีความซื่อสัตย ์และมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มอย่าง
มาก 
2. กลุ่มไม่มีภาระผกูพนัในเรื่องของหนี้สิน จึงเป็นจุดเริ่มตน้
ที่ดีในการดาํเนินกิจกรรมต่อไปในอนาคต 
3. ทางกลุ่มมีความเขม้แขง็มากพอสมควร เพราะไดต้ั้งกลุ่ม
มานานกวา่ 17 ปีแลว้ ถึงแมจ้ะไม่มีกิจกรรมอะไรที่โดดเด่น 
แต่กท็าํใหท้ราบวา่สมาชิกในกลุ่มไม่มีความแตกแยกกนัเอง 
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อาํเภอดาํเนิน
สะดวก จงัหวดั
ราชบุรี แต่ใน
ปัจจุบนัไดย้า้ย
สถานที่มาอยูท่ี่บา้น
ของประธานกลุ่ม 
คือ คุณเจริญ เรือง
ศรีบวั แทนที่เดิม มา
เป็นบา้นเลขที่ 55 
หมู่ 3 ตาํบลดาํเนิน-
สะดวก อาํเภอ
ดาํเนินสะดวก 
จงัหวดัราชบุรี 

เงินทุนของกลุ่มที่มีนอ้ย 
ปัญหาสมาชิกไม่สนใจใน
การดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม
และที่สาํคญัคือผลผลิตราคา
สูงขึ้น จึงไม่มีความจาํเป็นใน
การต่อรองกบัพอ่คา้คนกลาง
เหมือนในอดีต ปัญหา
หน่วยงานราชการไม่ไดใ้ห้
ความช่วยเหลือ เป็นตน้ จึงทาํ
ใหก้ลุ่มไม่ไดด้าํเนินกิจกรรม
อยา่งต่อเนื่อง 
     ปัจจุบนัมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
จากสมาชิกเดิมอีก 1 คน รวม
เป็น 31 คน ที่สมาชิกมีนอ้ย
เพราะทางกลุ่มจะคดัเลือกผูท้ี่
เป็นคนดีของสงัคมมาเป็น
สมาชิก ไม่มุ่งเนน้ในเรื่อง
ของปริมาณ 

และกลุ่มเคยรวมตวักนักบักลุ่มเกษตรกร
อื่นๆ ในจงัหวดัราชบุรี นาํผลิตผลทางการ
เกษตรและผลิตภณัฑข์องกลุ่มแม่บา้นไป
ขายของที่ศาลาไทย ซึ่งเป็นศนูย์
นกัท่องเที่ยวตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก แต่ไม่
ประสบความสาํเร็จ จึงเลิกไป  
-ภายในกลุ่มมีการผลิตนํ้าหมกัชีวภาพขึ้น
ใชเ้อง มีเพียง 4 หลงัคาเรือนที่ใช ้ จึงยงัไม่
เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร 
     การดาํเนินการเฉพาะในกลุ่มกรรมการ
ดว้ยกนั เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่
ไม่ใหค้วามสาํคญั จึงมีเพียงท่านประธาน
กรรมการและคณะกรรมการรวม 5 คนเป็น
ผูดู้แลการบริหารงานภายในกลุ่ม โดยมี
การประชุมสามญัประจาํปี ปีละ 1 ครั้ง ใน
วนัที่ 2 มีนาคมของทุกปี โดยสมาชิกจะ
เป็นผูถ้ือหุน้อยูหุ่น้ละ 50 บาท ซึ่งแต่ละคน
จะถือคนละกี่หุน้กไ็ด ้ ส่วนประธานกลุ่มมี
หุน้อยู ่20 หุน้ 

7.กลุ่มสตรี
อาสาพฒันา
ตาํบลท่านดั 

กลุ่มสตรีอาสา
พฒันาตาํบลท่านดั 
ก่อตั้งขึ้นโดยการ

ระยะแรกไม่มีการลงเงินหุน้
ของกลุ่ม เพราะเป็นการอาสา
เขา้มาทาํ ทางกลุ่มไดร้ับเงิน

เพื่อช่วยเหลือในการ
เสริมรายไดใ้หก้บั
แม่บา้นเกษตรกรผูป้ลกู

การดาํเนินงานระยะที่ผา่นมา ทางราชการ
สนบัสนุนอุปกรณ์พร้อมส่งวทิยากรมา
สอนทาํขนมและทาํผลไมอ้บแหง้ให ้ แต่

1. เป็นกลุ่มที่มีรายไดแ้น่นอนจากการขายสินคา้ มีการทาํ
กิจกรรมกลุ่มอยา่งต่อเนื่อง 
2. ผูน้ํากลุ่มเป็นครอบครัวทาํงานในชุมชน คือ สามีเป็น
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อาํเภอดาํเนิน
สะดวก จงัหวดั
ราชบุรี 

สนบัสนุนของ
กรมการพฒันา
ชุมชน กลุ่มก่อตั้งมา
นาน มีการหยดุ
กิจกรรมและฟื้น
กิจกรรมใหม่หลาย
ครั้ง ปัจจุบนัคุณอาํ
ภา เป็นประธาน
กลุ่ม ไดเ้ขา้มารับ
ตาํแหน่งในปี 2542 
โดยไดเ้ป็นสมาชิก
มาแลว้ 1 ปี ไดร้ับ
เลือกจากทางกลุ่ม
ใหม้าดาํรงตาํแหน่ง
นี้ 

สนบัสนุนทางองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลและกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ แต่ส่วนมาก
ไม่ไดม้าในรูปของเงิน จะมา
ในรูปของสิ่งของที่จะนาํมา
ผลิตมากกวา่ เช่น อุปกรณ์ทาํ
ขนม เป็นตน้ ต่อมาให้
สมาชิกในกลุ่มเขา้มาทาํ
กิจกรรมแลว้จะไดร้ับ
ผลตอบแทนชัว่โมงละ 20 
บาท พอครบ 1 สัปดาห์กจ็ะมี
การคิดเงินใหก้บัสมาชิก 
สินคา้ที่ผลิตไดจ้ะขายส่งให้
บริเวณรอบๆ ชุมชน ยงัไม่ได้
ขยายออกไปวงกวา้งมากนกั 
เพราะยงัขาดความพร้อมใน
เรื่องการหาตลาด จะมีการรับ
เชิญใหไ้ปขายสินคา้ตามที่
ต่างๆ 
  

หน่อไม ้ ฝรั่ง เพราะ
ปกติเกษตรกรจะดูแล
และเกบ็เกี่ยวผลผลิต
ในช่วงเชา้ ตอนบ่ายจึง
มีเวลาวา่ง จึงมา
รวมกลุ่มกนัมองหา
อาชีพที่ช่วยเสริมรายได้
ขึ้นมา 

พอทาํขายไปสักระยะหนึ่งพบวา่ ผลไม้
อบแหง้ไม่ไดก้าํไร จึงเลิกทาํ แลว้หนัมาทาํ
นํ้าวา่นหางจระเขแ้ละเบเกอรี่แทน แต่ไม่มี
ตลาด จะขายไดใ้นชุมชน รวมทั้งไม่ค่อยมี
คนทาํ เพราะสมาชิกที่มาทาํประจาํจริงๆ มี
ประมาณ 4-5 คนเท่านั้น จึงไม่ไดค้ิดจะทาํ
ปริมาณมาก 

ประธานกลุ่มเกษตรกรของตาํบล และลูกชายเป็นประธาน
กลุ่มผูป้ลกูหน่อไมฝ้รั่ง ซึ่งทาํใหก้ารทาํงานเป็นไปดว้ยดีและ
เป็นที่เชื่อถือของคนในชุมชน 

8.ชมรมผูป้ลูก
บอนไซ ไม้

เกิดจากการรวมตวั
กนัของผูท้ี่ประกอบ

-การประกวดตน้ไมป้ระเภท
บอนไซ ไมด้ดั ซึ่งจดัขึ้นใน

เป็นการรวมตวักนัเพื่อ
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

เป็นกลุ่มชาวบา้นที่มีการรวมตวักนั ยงั
ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นองคก์รนิติบุคคล การ

-เป็นการรวมตวัของคนที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้น 
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ดอก ไมป้ระดบั
และหิน ตาํบล
เขาแร้ง อาํเภอ
เมือง จงัหวดั
ราชบุรี 

อาชีพเดียวกนัในปี
พ.ศ. 2546 แต่เดิม
คนในตาํบลเขาแร้ง
ไดไ้ปเป็นคนงานใน
สวนและรับจา้ง
บอนไซตน้ ต่อมา
เกิดความชาํนาญ 
และเริ่มทาํเองบา้ง 
จนมีความเชี่ยวชาญ
จึงไดท้าํเป็นอาชีพ
เสริม ซึ่งมีรายไดด้ี 
ปัจจุบนัได้
กลายเป็นอาชีพหลกั
ของคนตาํบลเขา
แร้ง และมีชื่อเสียง
ระดบัประเทศ จะมี
พอ่คา้มารับซื้อ
โดยตรงหรือขายส่ง
ที่ตลาดนดัจตุจกัร  
 

วนัที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี
จดัขึ้นที่บริเวณวดัหนองหอย 
อาํเภอเมือง เป็นงานใหญ่
ระดบั ประเทศมีผูท้ี่สนใจมา
จากทัว่ประเทศ 
-หาเงินทุนหมุนเวยีนในการ
ซื้อตน้ไม ้
 

แลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ในการ
บอนไซ ดดัตน้ไม ้ หา
เงินกูใ้หส้มาชิกเพื่อเป็น
ทุนหมุนเวยีนในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 

รวมตวัยงัเป็นแบบหลวมๆ  
 

-การรวมตวัหลวมๆ สามารถที่จะมีการยดืหยุน่ สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดต้ลอดเวลา 
 

9.ชมรมอนุรักษ์
เขาปากกวา้ง 

ป่าชุมชนเขา
ปากกวา้ง มีเนื้อที่

-การประกาศเขตเป็นป่า
ชุมชน มีการลาดตระเวนดูแล

เป็นการรวมตวักนัเพื่อ
การรักษา

เป็นกลุ่มชาวบา้นที่มีการรวมตวักนั ยงั
ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นองคก์รนิติบุคคล มี

-เป็นการรวมตวัของคนที่มีจิตใจเดียวกนั เสียสละ อยากเห็น
สังคมและทรัพยากรที่ดี 
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ตาํบลธรรมเสน 
อาํเภอโพ
ธาราม จงัหวดั
ราชบุรี 

ประมาณ 700 ไร่ 
เดิมเป็นป่าทึบอุดม
สมบูรณ์มีไมย้นืตน้
และสัตวป์่าหลาย
ชนิดอาศยัอยู ่ ต่อมา
ไดม้ีราษฎรอพยพ
เขา้มาจบัจองที่ดิน
ทาํกินบริเวณรอบ
ป่า ทาํใหส้ภาพป่า
เสื่อมโทรมลง 
ต่อมาในปี 2537-
2538 มี
บริษทัเอกชนเขา้มา
ขอสัมปทานบตัรทาํ
เหมืองแร่โดโลมิติค
ไลมส์โตนและ
หินปูน เพื่อใหใ้น
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต ์ จึงได้
เกิดการรวมตวัของ
ผูน้าํชุมชนเพื่อ
คดัคา้นการขอ

ป่า การทาํแนวกนัไฟ 
-การปลกูป่าเสริม ปรับปรุง
ภมูิทศัน์ 
-การรณรงคใ์หค้วามรู้แก่เดก็
และเยาวชน ประชาชนทัว่ไป 

ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะป่าไมข้อง
ตาํบล และการรณรงค์
ใหค้นในชุมชนไดเ้ห็น
ความสาํคญัของการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ   
 

การขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนกบัสาํนกังาน
ป่าไมจ้งัหวดั 

-กรรมการเสียสละ ไม่ไดร้ับค่าตอบแทน 
-มีที่ปรึกษาที่เขา้ใจชุมชน มีศกัยภาพในการประสานกบั
หน่วยงานภายนอก 
-ไดร้ับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
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สัมปทานและได้
เกิดการยกเลิกใน
ที่สุด ทาํใหช้าวบา้น
มีกาํลงัใจและ
ช่วยกนัฟื้นฟู
สภาพแวดลอ้มของ
เขาปากกวา้ง ปี 
2542 ไดร้ับการ
สนบัสนุนจาก
สาํนกังานกองทุน
เพื่อสังคม ธนาคาร
ออมสิน 
งบประมาณ 1.5 
ลา้น เพื่อการ
ปรับปรุงภมูิทศัน์
รอบเขาทาํสวน
สมุนไพร ขดุสระ 
ปลกูป่าเสริม จาก
การทาํงานที่
ต่อเนื่องและทุ่มเท
ของคณะกรรมการ 
ทาํใหชุ้มชนให้
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ความร่วมมือและ
ไดร้ับการยอมรับ
มากขึ้นในกิจกรรม
ต่างๆ ของกลุ่ม 

10.สหกรณ์
เครดิตยเูนี่ย
นดอนกระเบื้อง 
จาํกดัอาํเภอ
บา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี 

เกิดขึ้นจากการ
รวมตวักนัก่อตั้ง
ขึ้นมา เพื่อใหค้วาม
ช่วยเหลือชาวบา้น
ในบริเวณวดัเฉพาะ
ในฝั่งบา้นโป่ง 
ประมาณ 30 ปี
มาแลว้ จุดประสงค์
มุ่งเนน้ที่การออม 
โดยเริ่มตน้จากเงิน 
5-10 บาท เป็นการ
ออมทรัพยท์ุกเดือน 
ผูท้ี่เริ่มตน้ทาํ คือ 
คุณบุญสม ลวดคาํ 
คุณพอ่บาทหลวง
มานะ และ
คณะกรรมการที่
เป็นผูอ้าวโุสใน

สมาชิกเริ่มตน้มีประมาณ 
100 กวา่คน ปัจจุบนัมีสมาชิก
ประมาณ 500 กวา่คน  
คณะกรรมการจะมีวาระอยู่
คราวละ 2 ปี ในที่ทาํการมี
พนกังานประจาํที่เป็นคน
ดูแลงานอยู ่2 คนทาํหนา้ที่รับ
ฝาก-ถอนเงิน การทาํสัญญากู้
เงิน โดยเป็นคนที่อยูใ่น
ชุมชน ซึ่งง่ายต่อการทาํงาน 
     ใหบ้ริการเงินกูย้มืแก่
สมาชิก 2 ประเภท ดงันี้ 
1. เงินกูฉุ้กเฉิน ใหกู้ไ้ดร้้อย
ละ 90 ของเงินหุน้ แต่ตอ้งไม่
เกิน 3,000 บาท 
2. เงินกูส้ามญั แยกเป็น 
     2.1 เงินกูส้ามญัในวงเงิน
ค่าหุน้ ใหกู้ร้้อยละ 90 ของ

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
ชาวบา้นในบริเวณวดั
เฉพาะในฝั่งบา้นโป่ง 
มุ่งเนน้ที่การออม 

 1. เป็นกลุ่มที่อยูภ่ายใตก้ารดูแลของสหกรณ์เครดิตยเูนี่ย
นแห่งประเทศไทย จึงมีความมัน่คงเกือบทุกดา้น เพราะมี
สหกรณ์แม่ข่ายเป็นที่ปรึกษา 
2. สหกรณ์เนน้ที่การออมทรัพยข์องคนในชุมชน ทาํใหม้ี
เงินทุนหมุนเวยีนภายในชุมชนมากขึ้น 
3. สมาชิกสามารถกูเ้งินไปใชไ้ด ้ ในอตัราดอกเบี้ยที่ถกูกวา่ 
และเมื่อเสียชีวติ ครอบครัวกไ็ม่ตอ้งรับภาระหนี้สิน 
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ละแวกนี้เป็นผูท้ี่
ร่วมกนัก่อตั้งกลุ่ม
ขึ้น ซึ่งในตอนนั้น
ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียน
เป็นสหกรณ์ ซึ่ง
ต่อมาไดจ้ดทะเบียน
เป็นสหกรณ์เมื่อ
วนัที่ 28 กนัยายน 
2544 โดยมีคุณบุญ
สมเป็นผูด้าํเนินการ
จนสามารถจด
ทะเบียนเป็น
สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของสหกรณ์
เครดิตยเูนี่ยนแห่ง
ประเทศไทย 

เงินหุน้ 
     2.2 เงินกูส้ามญัประเภทมี
สมาชิกคํ้าประกนั  แต่ตอ้งไม่
เกิน 150,000 บาท 
สวสัดิการของสหกรณ์ 
1. สวสัดิการคุม้ครองเงิน
สะสมค่าหุน้ กรณีสมาชิก
เสียชีวิตจะไดร้ับความ
คุม้ครองตามช่วงอาย ุ รวม
แลว้ไม่เกิน 150,000 บาท 
2. สวสัดิการคุม้ครองเงินกู ้
คุม้ครอง 2 กรณี คือ 
     2.1 เสียชีวิต ตอ้งเป็น
สมาชิกที่มีอายตุ ํ่ากวา่ 70 ปี 
ทางสหกรณ์จะชาํระหนี้สิน
แทนให ้
     2.2 ไร้ความสามารถโดย
สิ้นเชิงถาวร ก่อนอายคุรบ 60 
ปี ในวงเงินไม่เกิน 350,000 
บาท 
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11.สหกรณ์โค
นมหนองโพ 
อาํเภอโพ
ธาราม จงัหวดั
ราชบุรี 

   -มีการจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพย ์ โดยให้
ชาวบา้นที่มารับเงินส่งนม ถอนเงินไปใช้
เท่าที่จาํเป็นที่เหลือฝากเอาไวไ้ด้ดอกเบี้ย 
แล้วก็นําเ งินตรงนั้ นปล่อยให้สมาชิกกู้
ออกไปใช ้
-มุ่งเนน้การรักษาคุณภาพของเกษตรกรที่มี
อยู ่ใหส้ามารถผลิตนมที่มีคุณภาพออกมาสู่
ตลาดมากกว่าการส่งเสริมให้เกษตรกร
เ ลี้ยงโคนมเ พิ่มมาก ขึ้น  เพราะ เราไม่
สามารถสู้กับประเทศที่เขาผลิตนมเป็น
อุตสาหกรรมหลกัได ้
-รัฐบาลควรแกป้ัญหาของสหกรณ์ที่เกิดขึ้น 
รับฟังความคิดเห็นจากผูท้ี่ทาํงานกบั
สหกรณ์และมีความเขา้ใจในระบบของ
สหกรณ์อยา่งแทจ้ริง เพื่อร่วมกนัหา
แนวทางในการแกป้ัญหา แทนการยบุ
สหกรณ์ 

 

12.สหกรณ์ปลา
สวยงามบา้น
โป่ง จาํกดั 
อาํเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี 

จดัตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 
โดยการนาํของอดีต
สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรของจงัหวดั
ราชบุรี เป็นผู ้

มีสมาชิกทั้งสิ้น 747 คน โดย
แต่ละคนตอ้งเสียค่าสมาชิก
คนละ 600 บาท เป็นค่าแรก
เขา้ 500 บาท ค่าสมาชิก 100 
บาท มีทุนเรือนหุน้อยู่

เพื่อรวมกลุ่มในการ
สร้างอาํนาจการต่อรอง
ราคากบัพอ่คา้คนกลาง 
และทาํใหห้น่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวขอ้งให้

-การประกนัราคาปลาสวยงามใน
ทอ้งตลาด โดยสหกรณ์เป็นผูร้ับซื้อใน
ราคาประกนั ในราคาที่เกษตรกรสามารถ
อยูไ่ดแ้ละพอใจ ทาํใหเ้กษตรกรมีเงิน
หมุนเวยีนในการดาํเนินกิจการต่อไปได้

1. เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมทางดา้นการเงินและการลงทุน 
เป็นผูท้ี่อยูใ่นความสนใจเดียวกนั  
2. มีคนที่มีอาํนาจทางการเมืองเป็นผูอ้ยูเ่บื้องหลงัของ
สหกรณ์ จึงทาํใหม้ีอาํนาจในการจดัตั้งองคก์รที่มีความ
น่าเชื่อถือในสังคมได ้
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เลง็เห็นวา่ ปลา
สวยงามที่ขายอยูท่ี่
สวนจตุจกัร มาจาก
แหล่งผลิตที่อาํเภอ
บา้นโป่งเป็นหลกั 
จึงมีความคิดที่จะ
ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมา 
โดยตอนแรกเกิด
การรวมกลุ่มกนั ได้
ผลกัดนัขึ้นเป็น
สหกรณ์ในเวลา
ต่อมาเพียง 25 วนั 
ในเดือนตุลาคม 
2542 ซึ่งตอนนี้ ได้
ตั้งมาแลว้เป็นเวลา 
6 ปี โดยที่ตั้งของ
สหกรณ์อยูใ่นเนื้อที่
ของอดีต
สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรของจงัหวดั
ราชบุรี เป็นการเช่า
ที่ดินในการจดัตั้ง

ประมาณ 500,000 กวา่บาท 
แต่ในขณะเดียวกนักม็ีหนี้สิน
ประมาณ 600,000 กวา่บาท 

ความสาํคญัและเขา้มา
ดูแลปัญหาใหก้บักลุ่ม 
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
เช่น กองปลาสวยงาม
และพนัธุ์ไมน้ํ้ า เป็นตน้ 
 

โดยไม่ตอ้งพึ่งเงินกูจ้ากภายนอก  
-ในอนาคตสหกรณ์จะเป็นผูส้่งออกปลา
สวยงามโดยตรงเองโดยที่ไม่ผา่นพอ่คา้คน
กลาง อาจมีการตั้งโรงพยาบาลปลาที่บา้น
โป่ง เพื่อรับรองคุณภาพของปลา โดยความ
ร่วมมือของกระทรวงพาณิชยแ์ละ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ
พฒันาต่อไป 

3. คนที่อยูใ่นกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผูท้ี่มีความสามารถในเรื่อง
การเลี้ยงปลาสวยงามที่ดีที่สุดในประเทศมาอยูร่วมกนั จึง
น่าจะทาํใหก้ลุ่มมีความเขม้แขง็ขึ้นมาไดใ้นเวลาไม่นาน 
4. ผูน้าํมีความเขม้แขง็ มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล 
5. มีฐานทรัพยากรที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาสวยงาม 
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สหกรณ์ 

13.สหกรณ์
ออมทรัพยค์รู
ราชบุรี จาํกดั 
อาํเภอเมือง 
จงัหวดัราชบุรี 

เริ่มตั้งเมื่อปี 2501 
ก่อตั้งมา 47 ปีแลว้ 
โดยศึกษาธิการ
จงัหวดั แต่เดิมจะ
แยกระหวา่งครู
ประถมและมธัยม 
จะไม่ไดฝ้ากที่
เดียวกนั เพราะอยู่
กนัคนละสังกดั 
ปัจจุบนัรวมกนัแลว้ 

     การดาํเนินงานจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วน
แรก จะมีเจา้หนา้ที่และ
พนกังาน โดยมีผูจ้ดัการเป็น
ผูบ้ริหารงาน มีผูช้่วย หวัหนา้
ฝ่ายต่างๆ และในส่วนที่สอง 
เป็นคณะกรรมการ คือ 
สมาชิกที่จะมาบริหารงานใน
ดา้นนโยบาย และจะมีการ
ประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง 
     การดาํเนินงานของ
สหกรณ์คือการมาร่วมกนั
ของสมาชิก ดา้นการลงทุน 
การซื้อหุน้ แลว้ยงัมีการ
เปิดรับฝากออมทรัพยเ์ป็น
การลงทุนโดยการเปิดบญัชี 
เหมือนกบัธนาคาร มีการหกั
ออกจากเงินเดือนทุกเดือน

เป็นการรวมตวักนัเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนครู
ดว้ยกนั มีการออม
ทรัพยร์่วมกนัและมีเงิน
ใหกู้ ้ ดอกเบี้ยตํ่า มีเงิน
ปันผล และดอกเบี้ยเงิน
ฝาก และมีสวสัดิการ
ใหก้บัครูที่เป็นสมาชิก 
 

 1. สมาชิกของสหกรณ์เป็นผูท้ี่มีความรู้ และมีเงินเดือน
ประจาํที่สามารถฝากออมทรัพยไ์ด ้และเมื่อกูเ้งิน มีเงินเดือน
ที่จะส่งไดโ้ดยไม่มีปัญหาทางการเงินมากนกั 
2. สมาชิกเป็นผูท้ี่มีอาชีพเดียวกนั คือ ครู ทาํใหก้าร
บริหารงาน สามารถทาํไดต้ามเป้าหมายของกลุ่มสหกรณ์ที่
เป็นไปในลกัษณะที่สมาชิกเขา้ใจกนั และมีความเชื่อมัน่ใน
กลุ่มองคก์รของตน 
3. สหกรณ์มีความเขม้แขง็ในดา้นเงินทุน เงินหมุนเวยีน ที่มี
ความคล่องตวั และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 
4. เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่สามารถเป็นตน้แบบใหก้บั
สหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นๆ ได ้
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หรือการฝากเงินกอ้นกไ็ด ้
โดยจะสามารถถอนเงินได้
เมื่อครบ 1 ปี ตามระบบ
ธนาคารทัว่ไป ใหด้อกเบี้ย
สมาชิกเป็นการตอบแทน 
แลว้กม็ีการปันหุน้ให ้ 
-อตัราดอกเบี้ยเงินฝาก 
-  ออมทรัพย ์ 4.00  
 บาท/ปี 
-  เงินฝากประจาํ 5.00
 บาท/ปี 
อตัราดอกเบี้ยเงินกูทุ้ก
ประเภท 6.00 บาท/ปี โดย
เงินกูม้ี 3 รูปแบบ ดงันี้ 
กูส้ามญั -  กูไ้ด ้ 40 เท่าของ
เงินเดือน 
 -  การกูท้บัตอ้งส่ง
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 9 เดือน
หรือ 1 ใน 4 ของยอดกู ้
 -  ขยายไปถึง 
800,000 บาท โดยมีหุน้ 
200,000 บาท หรือหุน้ไม่ถึง 
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200,000 บาท ใชบุ้คคลคํ้า
ประกนัเพิ่มอีก 1 คน 
กูพ้ิเศษ -  กูไ้ด ้ 70 เท่า แต่
ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
 -  กูท้บัตอ้งส่ง
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 18 เดือน 
 กูฉุ้กเฉิน หาก
สมาชิกท่านใดกูส้ามญัเตม็ 
800,000 บาท จะปรับลด
วงเงินฉุกเฉินใหเ้หลือเพียง 
50,000 บาท เพื่อความ
คล่องตวัในการผอ่นชาํระ 
นอกจากนี้ ยงัมีสวสัดิการ
ใหก้บัสมาชิกและคู่สมรสใน
กรณีที่เสียชีวติและทุพพล
ภาพอีกดว้ย สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ใหเ้งินสูงสุด 
200,000 บาท เมื่อสมาชิก
เสียชีวิต 
ปัจจุบนัมีจาํนวนสมาชิก 
7,588 คน 

14.สหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2527 มีสมาชิกทั้งสิ้น 837 คน โดย มุ่งเนน้การออมเงินของ  1. เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมทางดา้นการเงินและการลงทุน 
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ออมทรัพย์
สงเคราะห์มิตร
วดัเพลง จาํกดั 
อาํเภอวดัเพลง 
จงัหวดัราชบุรี 

โดยการรวมตวักนั
กลุ่มออมทรัพยเ์ป็น
กลุ่มสัจจะออม
ทรัพย ์ แต่ไม่ไดม้ี
การจดทะเบียน แต่
ต่อมาทางกรรมการ
และสมาชิกมองวา่
ควรจะจดทะเบียน 
สร้างความเชื่อมัน่
วา่ถา้มีกฎหมาย
คุม้ครองแลว้จะไม่
โกงเงินชาวบา้น 
เพื่อความสบายใจ
ของทุกฝ่ายจึงไดจ้ด
ทะเบียนขึ้นปี 2537 
คือเป็นกลุ่มออม
ทรัพยม์า 10 ปี เป็น
สหกรณ์มาอีก 10 ปี 
รวมแลว้กลุ่มนี้ตั้ง
มาแลว้ 20 ปี 

แต่ละคนตอ้งเสียค่าสมาชิก
คนละ 600 บาท เป็นค่าแรก
เขา้ 500 บาท ค่าสมาชิก 100 
บาท   
 การกู ้ คือ ใหส้มาชิกคํ้า
กนัเอง เงินกูข้องคนคํ้ากบัคน
กูร้วมกนัได ้80 %  
 สมาชิกเขา้ใหม่ตอ้งออม
ก่อน 6 เดือนจึงมีสิทธิกู้
ดอกเบี้ยเดือนละ 1 บาทใน 
12 เดือน คือร้อยละ 12 บาท/
ปี  
 รายไดท้ั้งหมด หกั
ค่าใชจ้่าย กเ็นน้กาํไรสุทธิ ถึง
ค่อยเอามาปันผล แต่ไม่มีการ
เฉลี่ยคืน จดัใหม้ีสวสัดิการ
ใหส้มาชิกโดยสมาชิกไม่ตอ้ง
เสียเงินเลย เป็นแบบแผน
ประกนัที่เราทาํไวเ้อง 
 มีสวสัดิการใหเ้หมือน
แบบราชการ สมาชิกที่เป็นมา
นานได ้ 100% ของเงินหุน้

ชาวบา้น เพื่อช่วยเหลือ
ซึ่งกนัและกนั มีแหล่ง
เงินทุนดอกเบี้ยตํ่าของ
ชุมชน 
 

ตอนนี้มีเงินหมุนเวยีนที่มากและมีเรื่อยๆ ทุกเดือน  
2. คนที่ทาํงาน มีความเขา้ใจระบบสหกรณ์ดีพอสมควร และ
มีความรักในการทาํงานตรงนี้ จึงทาํใหก้ารทาํงานออกมาดี 
ไม่ไดม้ีเรื่องของผลประโยชน์เพียงอยา่งเดียว มีความ
เสียสละรวมอยูด่ว้ย 
3. ทางกลุ่มสามารถใหเ้งินกูก้บัสมาชิกในอตัราดอกเบี้ยที่ตํ่า 
ทาํใหช้่วยลดหนี้นอกระบบที่จะเกิดขึ้นในชุมชนได ้
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หากเสียชีวติ ทายาทกไ็ดร้ับ 
สวสัดิการให ้ 100% แต่ไม่
เกิน 50,000 บาท แต่เงินกูส้่ง
ตามสัญญาหากยงัติดคา้ง 
ทางนี้ใชใ้หไ้ม่เกิน 80,000 
บาท ถา้หนี้ 100,000 บาท ก็
ใชค้ืนให ้ 100,000 บาท ซึ่ง
ไดม้าจากสวสัดิการกองทุน
พนัละ 50 สตางค ์ จาก
ยอดเงินกูท้ ั้งหมดการกู ้ คือ 
ใหส้มาชิกคํ้ากนัเอง เงินกู้
ของคนคํ้ากบัคนกูร้วมกนัได้
80%  
 สมาชิกเขา้ใหม่ตอ้งออม
ก่อน 6 เดือนจึงมีสิทธิกู้
ดอกเบี้ยเดือนละ 1 บาทใน 
12 เดือน คือร้อยละ 12 บาท/
ปี  
 รายไดท้ั้งหมด หกั
ค่าใชจ้่าย กเ็นน้กาํไรสุทธิ ถึง
ค่อยเอามาปันผล แต่ไม่มีการ
เฉลี่ยคืน จดัใหม้ีสวสัดิการ
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ใหส้มาชิกโดยสมาชิกไม่ตอ้ง
เสียเงินเลย เป็นแบบแผน
ประกนัที่เราทาํไวเ้อง 
     มีสวสัดิการใหเ้หมือน
แบบราชการ สมาชิกที่เป็นมา
นานได ้ 100% ของเงินหุน้
หากเสียชีวติ ทายาทกไ็ดร้ับ 
สวสัดิการให ้ 100% แต่ไม่
เกิน 50,000 บาท แต่เงินกูส้่ง
ตามสัญญาหากยงัติดคา้ง 
ทางนี้ใชใ้หไ้ม่เกิน 80,000 
บาท ถา้หนี้ 100,000 บาท ก็
ใชค้ืนให ้ 100,000 บาท ซึ่ง
ไดม้าจากสวสัดิการกองทุน
พนัละ 50 สตางค ์ จาก
ยอดเงินกูท้ ั้งหมด 
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15.สหกรณ์
การเกษตร 
อพป.หนองไร่ 
จาํกดั 
ตาํบลทุ่งหลวง 
อาํเภอปากท่อ 
จงัหวดัราชบุรี 

จดทะเบียนวนัที่ 17 
ก.ย. 2529 จดัเป็น
สหกรณ์ขนาดกลาง 
มีคณะกรรมการ 7 
คน จดัตั้งขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมเกษตร
อินทรียแ์ละการ
ปลกูผกัปลอด
สารพิษในกลุ่ม
พื้นที่ 

มีจาํนวนสมาชิก 236 คน  
-การออมเงิน การกูเ้งิน 
-มีการจดัสวสัดิการใหก้บั
สมาชิกกลุ่ม โดยใหค้วาม
ช่วยเหลือสมาชิกที่ยากจน
เดือนละ 200 บาทเป็นเวลา 1 
ปี 
-มีปุ๋ยจาํหน่ายใหก้บัสมาชิก
และเกษตรกร ทั้งทาํนาปีและ
นาปรัง 
-มีการปันผลกลบัคืนให้
สมาชิก 

1. ลดตน้ทุนการผลิต 
โดยการผลิตปุ๋ยไวใ้ช้
เองและจาํหน่ายใหก้บั
เครือข่าย 
2. ทาํผกัปลอดสารพิษ 
และพฒันาคุณภาพปุ๋ย 
3. ใหค้วามช่วยเหลือ
แก่สมาชิกที่ยากจน 

1. รวบรวมทุนจากสมาชิกเพื่อจดัสร้าง
โรงเรือน ภายในเดือนพฤษภาคม 

2. เรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของปุ๋ย และ
ผลิตปุ๋ยไวใ้ชเ้อง 80% และไวจ้าํหน่าย 
20% 

3. ทาํผกัปลอดสารพิษโดยใชต้น้ทุนไม่ถึง 
200 บาท/ไร่ 

4. เรียนรู้เรื่องเเมลงที่ใหป้ระโยชน์และให้
โทษในแปลงนา พืชผกั เพื่อจดัการใน
นํ้ายาไล่แมลง 

1. กรรมการมีอุดมการณ์และความมุ่งมัน่ 
2. แกนนาํมีศกัยภาพเป็นกาํลงัหลกัไดด้ี 
3. มีสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิก 
 

16.เครือข่าย
สัจจะสะสม
ทรัพยฯ์ ท่าเคย 
/ ชฎัป่าหวาย 
อาํเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี 

เกิดจากการที่แกน
นาํเขา้ร่วมเรียนรู้กบั
เครือข่ายสัจจะออม
ทรัพยฯ์ วดัพระศรี
อารย ์ โดยการนาํ
ของประชาคม
ราชบุรี การศึกษาดู
งานที่เครือข่าย
สัจจะสะสมทรัพย์
ครบวงจรชีวิต 

-การออมเงิน การกูเ้งิน 
-การจดัสวสัดิการใหก้บั
สมาชิกกลุ่มสัจจะ โดย
สมาชิกเจบ็ป่วย นอน
โรงพยาบาล ไดค้่ารักษาดงันี้ 
     รุ่นที่ 1 ไดค้ืนละ 100 บาท 
     รุ่นที่ 2 ไดค้ืนละ 50 บาท 
     รุ่นที่ 3 ไดค้ืนละ 25 บาท 
ทั้งนี้รวมแลว้ไม่เกิน 10 คืน
ต่อปี 

 การพฒันากลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย ์ฯ ใหเ้ป็น
สถาบนัการเงินของ
ชุมชน เพื่อสวสัดิการ
ชุมชน 
 

1. การขยายฐานสมาชิก 
 เพิ่มจาํนวนสมาชิกใหม้ากขึ้น
ครอบคลุมพื้นที่ตาํบล 

    ท่าเคยและตาํบลชฎัป่าหวาย อาํเภอ
สวนผึ้ง 
 การประชุมสัญจรเพื่อสร้างความเขา้ใจ
กบัสมาชิกและเป็นการหนุนเสริมจาก
เครือข่าย 

2. การเพิ่มและขยายการใหส้วสัดิการกบั
สมาชิก 

5. กรรมการมีอุดมการณ์และความมุ่งมัน่ 
6. แกนนาํมีศกัยภาพเป็นกาํลงัหลกัไดด้ี 
7. กรรมการเครือข่ายส่งเสริมและหนุนเสริมในการขยายกลุ่ม
ใหม่และกลุ่มที่ยงัไม่เขม้แขง็ 

8. เป็นแหล่งเงินออมของชุมชน 
9. มีกองทุนสวสัดิการ 
10. มีการทาํกิจกรรมที่ต่อเนื่องเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน เห็น
ได ้ เช่น กิจกรรมขายขา้วสาร สินคา้อุปโภค บริโภค เป็น
ตน้ 
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จงัหวดัตราดของ
พระอาจารยส์ุบิณ 
ปณีโต วดัไผล่อ้ม 
อาํเภอเมือง จงัหวดั
ตราด จึงจดัตั้งเป็น
กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพยฯ์ ขึ้นและ
พฒันาเป็นเครือข่าย
สัจจะสะสมทรัพยฯ์ 
ของตาํบลท่าเคย
และ ตาํบลชฎัป่า
หวาย อาํเภอสวนผึ้ง  
จงัหวดัราชบุรี 
เชื่อมโยงกบักลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์
วดัพระศรีอารยแ์ละ
เครือข่ายสัจจะ
สะสมทรัพยฯ์ 
จงัหวดัราชบุรี โดย
มีคุณสมพงษ ์ ฟอก
สันเทียะ เป็นแกน
นาํ 

 ใชส้วสัดิการเป็นเครื่องมือในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างแรงจูงใจ
ใหก้บัสมาชิก 

 การเพิ่มสวสัดิการใหม้ีรูปแบบที่
หลากหลายและสอดคลอ้งกบัความ
จาํเป็นในชุมชน 

 จดัตั้งกองทุนขา้วสาร สินคา้อุปโภค 
บริโภค ใหเ้ป็นกองทุนสวสัดิการของ
สมาชิกในเครือข่ายอยา่งทัว่ถึง 

3. พฒันาบุคลากร 
 แนวคิดอุดมการณ์สัจจะสะสมทรัพยฯ์  
 การบริหารการจดัการดา้นการเงินและ
บญัชี 

 รูปแบบการใหส้วสัดิการ 
4. จดัตั้งเป็นศนูยป์ระสานงานกลางของ
เครือข่าย 

การร่วมมือกบัภาคีอื่นๆ เช่น เทศบาล 
อบต. พอช.หน่วยงานราชการและเอกชน
ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งยทุธศาสตร์จงัหวดั
ราชบุรี 
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17.กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์
หนองออ้ 
อาํเภอโพ
ธาราม จงัหวดั
ราชบุรี 

จดัตั้งขึ้นดว้ยความ
ร่วมมือ/ร่วมใจของ
กลุ่มแกนนาํและ
สมาชิกส่วนใหญ่ใน
ชุมชน บา้นหนอง
ออ้ไดเ้ขา้ร่วมเรียนรู้
การดาํเนินงานของ
กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพยว์ดัพระศรี
อารย ์ ตาํบลบา้น
เลือก อาํเภอโพ
ธาราม จงัหวดั
ราชบุรี โดยเปิด
ดาํเนินการเมื่อวนัที่ 
6 กรกฎาคม 

มีสมาชิกเริ่มตน้จาํนวน 813 
คน และคณะกรรมการ
บริหารจดัการจาํนวน 53 คน 
วงเงินออมเบื้องตน้จาํนวน 
39,410 บาท เมื่อเปิด
ดาํเนินการไดค้รบ 1 ปี จึงได้
เปิดรับสมาชิกรุ่นที่ 2 เมื่อ
วนัที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2546 
ที่ผา่นมา โดยมีผูม้าสมคัร
เป็นสมาชิกใหม่จาํนวน 86 
คน ทาํใหย้อดสมาชิกมี
จาํนวนทั้งสิ้น 899 คน 
ปัจจุบนัมีเงินทุนหมุนเวยีน
ใหกู้ย้มืประมาณ 512,000 
บาท ซึ่งยอดเงินดงักล่าวคือ

เพื่อออมเงิน และแกไ้ข
ปัญหาหนี้สินภายใน
ชุมชน รวมทั้งจดั
สวสัดิการชุมชน เพื่อ
การพึ่งพาตนเอง 

มีการดาํเนินกิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ กิจกรรม
การออม/การกูเ้งิน และการส่งคืนเงินกู ้
(เมื่อสิ้นปีจะมีการปันผลคืนสู่สมาชิก) และ
กิจกรรมดา้นสวสัดิการ เช่น กองทุนค่า
รักษาพยาบาล โดยเมื่อสมาชิกหรือบุคคล
ในครอบครัวของสมาชิกเจบ็ป่วยตอ้ง
ไดร้ับการรักษาพยาบาล ทางกลุ่มจะจดั
สวสัดิการใหร้ายละ 300 บาท หรืออาจให้
ตามความเหมาะสมในแต่ละราย โดย
คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณา นอกจาก
กิจกรรมสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล
แลว้ ยงัมีกิจกรรมสวสัดิการอื่นๆ เช่น การ
เปิดบญัชีสัจจะฯ ใหเ้ดก็แรกเกิดเพื่อ
ปลกูฝังจิตสาํนึกดา้นการออม รายละ 100 
บาท กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนคลอด

-ภาวะผูน้าํของแกนนาํกลุ่ม  
-มีหอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้น  
-ประสบการณ์ดา้นการเรียนรู้ของแกนนาํและสมาชิกกลุ่ม 
-การดาํเนินงานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายใต้
ฐานคิดคุณธรรม 
-ความหลากหลายของทีมทาํงานและพลงัของสมาชิก  
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พ.ศ.2545  ยอดเงินออมในช่วง 1 ปีที่
ผา่นมาของสมาชิกกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพยบ์า้นหนองออ้ 
นอกจากนั้นแลว้กลุ่มยงัมีเงิน
สะสมฝากอยูใ่นบญัชี
ประมาณ 180,000 บาท โดย
เป็นส่วนของเงินปันผลและ
เงินกองทุนสวสัดิการ 
      สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพยบ์า้นหนองออ้จะไดร้ับ
เงินปันผลคืนดงัต่อไปนี้ 
ฝาก 20 บาท/เดือน = 
240 บาท/ปี ไดเ้งินปันผล 12 
บาท 
ฝาก 30 บาท/เดือน = 
360 บาท/ปี ไดเ้งินปันผล 18 
บาท 
ฝาก 40 บาท/เดือน = 
480 บาท/ปีไดเ้งินปันผล 24 
บาท 
ฝาก 50 บาท/เดือน = 
600 บาท/ปี ไดเ้งินปันผล 30 

บุตร และกองทุนช่วยเหลือคนชรา/ผูย้ากไร้ 
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บาท 
ฝาก 60 บาท/เดือน = 
720 บาท/ปี ไดเ้งินปันผล 36 
บาท 
ฝาก 100 บาท/เดือน = 
1,200 บาท/ปี ไดเ้งินปันผล 
60 บาท 
ฝาก 150 บาท/เดือน = 
1,800 บาท/ปี ไดเ้งินปันผล 
90 บาท 
ฝาก 200 บาท/เดือน = 
2,400 บาท/ปี ไดเ้งินปันผล 
120 บาท 
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4.2 แนวทางการพฒันาของเครือข่ายเชิงคุณค่า 
4.2.1 ความเป็นมาของเครือข่ายเชิงคุณค่า 
จากการดาํเนินงานของโครงการการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีในระยะท่ี

ผา่นมา พบวา่ เกิดเครือข่ายกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์เชิงคุณค่า ซ่ึงตอ้งอาศยัการวางแผนและออกแบบ
กระบวนการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย  

1)  กระบวนการสร้างความเขา้ใจในเวทีเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการดาํเนิน
โครงการฯ  

2) การจดักระบวนการเรียนรู้ผา่นการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพสมาชิกกลุ่ม / 
องคก์ร / สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ  

3) การลงพื้นท่ีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จดัทาํ SWOT Technique เพื่อ
คน้หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดาํเนินงานของกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์  

4) การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อกาํหนดกรอบ / ทิศทางการดาํเนินงานของเครือข่าย  
5) การสรุปบทเรียนหลงัจากการดาํเนินโครงการฯ 
 
4.2.2 การดําเนินงานของเครือข่ายในปัจจุบัน 

4.2.2.1 การดาํเนินงานของเครือข่ายกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์เชิงคุณค่า เพื่อใหเ้กิดการ
เช่ือมโยงการดาํเนินงานร่วมกนั ดงัน้ี 

-มีการรวมตวักนัเพื่อช่วยเหลือกนั มีจิตวิญญาณร่วมกนั พึ่งพากนั ไม่เป็นเหมือน
สหกรณ์เดิมท่ีมาร่วมกนัเพื่อกู ้ 

-เม่ือไดพ้บตน้แบบท่ีเป็นรูปธรรม ทาํใหเ้กิดพลงัและแรงบนัดาลใจ เกิดการ
เปล่ียนแปลงตนเองได ้ ไดแ้ก่ กลุ่มสจัจะสะสมทรัพยบ์า้นหนองออ้และหนองโรงดาํเนินการปรับ
โครงสร้างการบริหารจดัการภายหลงัการเขา้ร่วมเรียนรู้ เป็นตน้ 

-เป็นองคก์รท่ีไม่ใช่เชิงธุรกิจ เป็นสหกรณ์ท่ีดูแลสมาชิกทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม 
(สงัคม) เป็นสหกรณ์สวสัดิการ โดยไม่ไดป้ระเมินจากเงินทุนท่ีไดจ้ากการประกอบการ แต่ประเมินจาก
ความมัน่คงและปลอดภยั มีความสุขและความสงบ เช่น คุณลูกจนัทร์ไดม้อบเงินใหค้นท่ีเสียชีวิต 2,000 
บาท ซ่ึงเป็นคนในชุมชนท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือคุณบุญลอ้มท่ีเคยเล่นไพก่เ็ปล่ียนมาข่ีจกัรยาน
บอกบุญทุกวนั กลุ่ม อปพ.หนองไร่ท่ีสมาชิกไดป้ระโยชน์จากการเกบ็หน่อไม ้ โดยไดว้างแผนท่ีจะนาํ
งบประมาณร้อยละ 20 ของผลกาํไรไปใชใ้นการปลูกป่า นอกจากน้ี ในการเกบ็หน่อไมน้ั้น สมาชิกท่ีเก็บ
หน่อไมทุ้กคนตอ้งมาทาํการ์ดเพื่อท่ีจะสามารถจาํหน่ายหน่อไมไ้ด ้ และเม่ือถึงส้ินปีสมาชิกสามารถมา
รับนํ้าตาล หรือขา้วไปแทนไดด้ว้ย ซ่ึงน่ีถือเป็นสวสัดิการอยา่งหน่ึงของชุมชน จะเห็นไดว้า่ การดาํเนิน
กิจกรรมกลุ่มในลกัษณะเช่นน้ี ทาํใหก้ลุ่มไดดู้แลสมาชิก ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและยงัดูแลคนท่ีไม่ได้
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เป็นสมาชิกอีกดว้ย น่ีนบัวา่เป็นสหกรณ์สวสัดิการ ซ่ึงถือเป็นสมาชิกของ “เครือข่ายเชิงคุณค่า” อยา่ง
แทจ้ริง  

4.2.2.2 การดาํเนินงานของเครือข่ายกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์เชิงคุณค่า เพื่อช่วยแกไ้ข
ปัญหาได ้ดงัน้ี 

-เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีทาํให้เกิดกระบวนการแกปั้ญหา โดยเฉพาะปัญหาความยากจนซ่ึงมี
สาเหตุมาจากปัญหาหน้ีสิน ระบบทุนนิยม และความเห็นแก่ตวันั้น การเกิดข้ึนของเครือข่ายเชิงคุณค่า
ย่อมจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ใน
เครือข่ายจะ มีส่วนร่วมกนัในการกาํหนดเป้าหมาย และทิศทางของการแกปั้ญหา 

-เกิดความสมัพนัธ์เชิงประเดน็ระหวา่งเครือข่าย ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีไม่มีพนัธ์ุขา้วกพ็ร้อมท่ีจะ
จบัมือกบักลุ่มท่ีมีพนัธ์ุขา้ว กลุ่มท่ีสามารถส่งออกผกัไดก้อ็าจจะช่วยสนบัสนุนกลุ่มท่ีปลูกผกัปลอดสาร
ซ่ึงแต่เดิมขายผกัไดใ้นราคาถูก โดยกลุ่มดงักล่าวอาจมาร่วมกนัผลิตพืชผกัเพื่อส่งออกต่อไป เป็นตน้ 
นอกจากน้ี ความสมัพนัธ์เชิงประเดน็ระหวา่งเครือข่ายสามารถช่วยลดปัญหาพอ่คา้คนกลาง ทั้งยงัมีการ
ดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองปัจจยัการผลิต การตลาด และการระดมเงินทุน 

-ในระดบับุคคล กลุ่มท่ีเขา้ร่วมกระบวนการซ่ึงสามารถลดตน้ทุนการผลิตไดจ้ริง ไดแ้ก่ 
กรณีของคุณทกัษิณ ปิยนุสรณ์ จากสหกรณ์การเกษตร อพป.หนองไร่ จาํกดั แต่เดิมนั้น มีตน้ทุนในการ
ผลิตผกั 120,000 บาท / ไร่ ภายหลงัเม่ือหนัมาใชปุ๋้ยชีวภาพ ตน้ทุนดงักล่าวลดลงเหลือ 30,000 บาท / ไร่ 
นอกจากน้ี สถาบนัองค์กรการเงินชุมชน ทั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์กลุ่มออมทรัพยก์็ไดจ้ดัการเป็น
สหกรณ์สวสัดิการ นั่นคือ มุ่งเป้าไปสู่การเป็นสวสัดิการชุมชน บางกลุ่มไดมี้การจดัตั้งกองทุนเมตตา
ธรรมเพ่ือสวสัดิการวนัละบาท ส่งผลใหเ้กิดการแกปั้ญหาความยากจนอยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ 

รายละเอียดเชิงรูปธรรม สามารถศึกษาไดจ้ากบทสังเคราะห์เครือข่ายเชิงคุณค่ากบัการ
แกปั้ญหาความยากจน (บทท่ี 5) 

 
4.2.3 วตัถุประสงค์ / เป้าหมาย 
เป้าหมายของเครือข่าย คือ การรวมตัว เช่ือมโยง และสานเครือข่ายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน

ชุมชน ไดแ้ก่ ปัญหาเร่ืองการปลูกผกัปลอดภยัจากสารเคมีแต่สามารถขายไดร้าคาเท่ากบัผกัท่ีปลูกโดยใช้
สารเคมี ดงันั้นกลุ่มเกษตรกรจึงเช่ือมต่อกบัสหกรณ์บา้นรางสีหมอกเพ่ือจะทาํใหส้ามารถส่งออกผกัไป
ขายไดใ้นราคาท่ีดีกวา่ หรืออีกตวัอยา่ง คือ กลุ่มหน่ึงสามารถทาํปุ๋ยอินทรียไ์ดดี้ ในขณะท่ีอีกกลุ่มหน่ึงยงั
ไม่มีความรู้เร่ืองการทาํปุ๋ย เกิดการเป็นพี่เล้ียงท่ีใหค้วามรู้ระหวา่งกลุ่ม เป็นตน้ ตลอดจนมีเป้าหมายเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน ไดแ้ก่ การมาร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้ว หรือกลุ่มเกษตรกร
ทาํนา และกลุ่มบา้นรางสีหมอกไปเช่ือมร้อยกบัโครงการของอพป.หนองไร่ อนัเน่ืองมาจากความ
ตอ้งการในการซ้ือปุ๋ยอินทรีย ์ เหล่าน้ีถือเป็นเป้าหมายระยะสั้นของการสร้างเครือข่าย  
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เป้าหมายสุดทา้ย คือ การรวมตัวกันเพ่ือท่ีจะพ่ึงพาตนเองในทุกๆ ด้าน ต้ังแต่การผลิต การ
บริหารจัดการ รวมไปถึงการจัดซ้ือจัดขาย การดาํเนินกิจกรรมในชิงธุรกิจ เพ่ีอให้มีรายได้เพ่ิม ลดรายจ่าย 
และขยายโอกาสการเรียนรู้ เพ่ือนาํไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน ดูแผนภาพท่ี 4.1
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รายได ้

 
                 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                                                                                                                                                                  

ฟุ่ มเฟือย ตน้ทุนการผลิต 

ชุดความรู้ใหม่ 

ความรู้เดิม 

รูรั่ว-รายจ่าย 

ธรรม 

แบ่งปัน 

“จน” 
- จนใจ 
- จนปัญญา 
- จนเงิน 

แนวคิดเศรษฐกิจ 
“พอเพียง”

เครือข่ายสัจจะฯ 

ภาคี 
กระบวนการเรียนรู้ 

การจดัการความรู้ 

นโยบาย

เห็นปัญหา 

เกิดปัญญา 

เครือข่ายฯ
เกษตร 

เครือข่ายฯ
เชิงคุณค่า 

กิจกรรม
แกจ้น! 

ขอ้มูล 

วชิาการ 

รัฐ 

ธุรกิจเอกชน 

ศาสนา 
อปท. 

กลุ่ม/องคก์รชุมชน 

เห็นตนเอง 

การแกป้ัญหา 
“ความยากจน” 

ความรู้ 

คุณธรรม 

มีเหตุมีผล พอประมาณ 

มีภมูิคุม้กนั 

กิจกรรม/สิ่งที่ทาํ เป้าหมาย 

ศรัทธา 

เอื้ออาทร 

บารมี/อิทธิพล 

ปลดลอ็คโครงสร้างเชิงอาํนาจนิยม 

 เมืองสหกรณ์เศรษฐกิจ “พอเพียง” 

เรียนรู้จากการปฏิบติั

ภาพที่ 4.1     แสดงเป้าหมายของการสร้างเครือข่าย 
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4.2.4 แนวทางการดาํเนินงาน 
การดาํเนินงานของเครือข่ายนั้น ควรเป็นในลกัษณะการ “ทาํไป เรียนรู้ไป” รวมทั้งการ 

“ปรับตวัไป” ดว้ย กล่าวคือ การปฏิบติันั้นจะทาํใหก้ลุ่มมีโอกาสไดเ้รียนรู้จากการทดลองทาํดว้ยตนเอง 
จนเกิดเป็นชุดความรู้หรือบทเรียน จากนั้นกลุ่มสามารถนาํการเรียนรู้ดงักล่าวไปวางแผนต่อยอด 
ตวัอยา่งเช่น สหกรณ์การเกษตร อพป.หนองไร่ จาํกดั ทาํการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์และเม่ือทาํไประยะหน่ึงจึง
พบวา่ สภาพของการตอ้งเผชิญกบัฝนท่ีตกอยูเ่สมอนั้นจาํเป็นต่อการก่อสร้างอาคารข้ึนเพื่อกนัฝน ซ่ึง
สามารถทาํใหส้าํเร็จไดโ้ดยใชเ้งินจาํนวนไม่มาก งบประมาณ 40,000 - 50,000  บาท เป็นตน้ จะพบวา่ 
การสงัเกต การเรียนรู้ นาํไปสู่การวางแผน และการดาํเนินกิจกรรมต่อ และการทาํกิจกรรมต่อเน่ืองก็
สามารถนาํมาสู่การเรียนรู้ไดเ้ช่นกนั เม่ือไดรั้บความรู้ใหม่กจ็ะนาํมาวางแผนงานต่อไป โดยมีเวทีเป็น
ตวักระตุน้กระบวนการเรียนรู้ และการสร้างเครือข่าย   

 
 
 

 

 
 

 

กระบวนการ 
เรียนรู้แบบ “ถอดบทเรียน”  

ปฏบิตังิาน 

เรียนรู้ท่ามกลางการทาํงาน 

ทบทวน 

เรียนรู้จากการแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

วเิคราะห์ สรุปบทเรียน 

เรียนรู้จากการช่ืนชม ให้กาํลงัใจ 
และการวพิากษ์ ยอมรับส่วนทีผ่ิดพลาด 

ปรับปรุง 

นําผลจากการเรียนรู้ไปจัดปรับ 

ยกระดบัแนวคดิ 
สร้างชุดความรู้ใหม่ 

ภาพท่ี 4.2     แสดงขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้แบบ “ถอดบทเรียน” 
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ตดิตามผล

ตดัสินใจ

ปฏิบัติ
ดาํเนินการ

สรุปบทเรียน
แก้ไขปรับปรุง

กาํหนดเป้าหมาย
วางแผน

วเิคราะห์ปัญหา
การมีส่วนร่วม

ของ
องค์กรชุมชน

ศึกษาข้อมูล
รับรู้สถานการณ์

ประเมินผล

ขยายผล เผยแพร่

 
 
 
4.2.5 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

4.2.5.1. การจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ 
การจดัเวทีเพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั นบัวา่เป็นเง่ือนไขท่ีสาํคญัใน

การดาํเนินงาน โดยวิธีดงักล่าวมีความแตกต่างจากวิธีปฏิบติัแบบเดิม คือ ไม่ไดเ้ร่ิมตน้จากการนาํกฎ 
ระเบียบ กติกามาวางไว ้ และระดมทุน แต่เป็นการสร้างโอกาสใหก้ลุ่ม และสหกรณ์ต่างๆ ไดม้าพบปะ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั นาํไปสู่การมองเห็นถึงศกัยภาพในตนเอง ซ่ึงในท่ีสุด กลุ่มเหล่าน้ีกจ็ะมี
อุดมการณ์ และสามารถกาํหนดเป้าหมายร่วมกนัในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การพึ่งพาตนเอง และ
การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ภายในชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งปัญหาความยากจนดว้ย 

4.2.5.2. การศึกษาดูงาน 
การมีโอกาสไดเ้รียนรู้ ศึกษาดูงานในท่ีต่างๆ แลว้นาํมาสรุปเป็นบทเรียน มีส่วนสาํคญั

ท่ีจะทาํใหก้ลุ่มสามารถมองเห็นส่ิงท่ีสามารถนาํมาปรับใชก้บักลุ่มของตนเองได ้ การคน้หาศกัยภาพ
ภายในกลุ่ม และเกิดการเปล่ียนแปลง / สามารถจดัการตนเองได ้

4.2.5.3. การสนับสนุนจากหน่วยงาน  
การสนบัสนุนจากหน่วยงานและภาคีต่างๆ จากภายนอก แมว้า่จะมิใช่ปัจจยัหลกัท่ี

สาํคญั แต่กมี็บทบาทต่อความสาํเร็จของการสร้างกลุ่มและเครือข่าย ไดแ้ก่ กรณีของกลุ่มวิสาหกิจท่ีเจดีย์
หกั เราจะพบวา่ หน่วยงานต่างๆ จะเขา้ไปสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง โดยยงัคงใหชุ้มชนเป็นตวัตั้งอยู ่หรือ 
ท่ีบา้นเหลามะละกอ มีหน่วยงานจะเขา้มาสนบัสนุนในดา้นเคร่ืองมือ ส่งเสริมใหชุ้มชนไดท้ดลอง ศึกษา
เร่ืองท่ีตนสนใจ เช่น การทาํนํ้าชีวภาพ การทาํสมุนไพร เป็นตน้ การสนบัสนุนของหน่วยงานเหล่าน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีจะผลกัดนักลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ไปสู่ความสาํเร็จ โดยมุ่งเนน้ใหชุ้มชนเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้และตดัสินใจดาํเนินการดว้ยตนเอง 

ภาพท่ี 4.3     แสดงขั้นตอนการมีส่วนร่วมขององคก์รชุมชน 
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4.2.5.4. ผู้นําทีมี่การเปลีย่นแปลง 
ผูน้าํท่ีมีการเปล่ียนแปลง หมายถึง ผูน้าํท่ีพร้อมจะเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่ในแต่ละกลุ่ม

นั้นจะมีจาํนวนของผูน้าํการเปล่ียนแปลงไม่มาก ประมาณ 3 คนต่อกลุ่ม แต่จะพบวา่ผูน้าํเหล่าน้ีสามารถ
นาํกลุ่มไปสู่ความสาํเร็จได ้ ตวัอยา่งของผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ คุณวลิต กลุ่มเจดียห์กั 
คุณทกัษิณ บา้นหว้ยม่วง คุณบุญรัตน์ สหกรณ์ อพป.หนองไร่ คุณบุญธรรม บา้นเหล่ามะละกอ อาจารย์
สง่า คุณโนรีย ์กลุ่มสจัจะฯ บา้นหนองออ้ คุณจรัญ กลุ่มยวุเกษตรตาํบลท่านดั เป็นตน้ 

4.2.5.5. การพฒันาศักยภาพแกนนํา  
การพฒันาศกัยภาพแกนนาํ ไดแ้ก่ การถอดบทเรียนในดา้นของประสบการณ์ร่วมกบั

กลุ่มแกนนาํต่างๆ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ส่งผลใหผู้น้าํกลุ่มมีโอกาสท่ีจะมีวิสยัทศัน์เพิ่มมากข้ึน รวมทั้ง
การถอดบทเรียนร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ นกัวิชาการ และมหาวิทยาลยั เพื่อยกระดบัความรู้ท่ีไดสู่้การ
ต่อยอดการดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

4.2.5.6. งบประมาณ 
งบประมาณช่วยสนบัสนุนการจดักิจกรรมต่างๆ ใหเ้กิดเป็นรูปธรรมได ้ รวมทั้งสร้าง

เสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและขยายผลสู่สมาชิกกลุ่มต่อไป 
 
 กล่าวโดยสรุป กระบวนการพฒันากลุ่ม/ องคก์ร /สหกรณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเชิงคุณค่า
ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ดงัรายละเอียดในแผนภาพท่ี 4.4 ถึง 4.7
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 ภาพที ่ 4.4  แสดงความเป็นมาของการสร้างเครือข่ายเชิงคุณค่า 
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 (ต่อเน่ือง) การตรวจสอบขอ้มูลคนจน 

ปริมาณประชากรในจงัหวดั จาํนวนคนท่ีจดทะเบียน ค่าร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการสร้างเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันา 

การขบัเคล่ือนใหเ้กิดเป็นรูปธรรม 

-สรุปผลการดาํเนินงาน การเรียนรู้ท่ีได ้

เวทีสนบัสนุนเช่ือมโยงเครือข่าย 

เวที 20 คน 

การพฒันาศกัยภาพทีม 

ประชุมเชิงปฏิบติัการในพ้ืนท่ี 

-การกาํหนดกรอบทิศทาง 

-เวทีกาํหนดกลยทุธ์ มาตรการ  
การขบัเคล่ือนกลุ่มองคก์ร 

ถอดบทเรียน 

ประชุมร่วมทีมกลาง 

-ประชุมร่วม สหกรณ์ ,  
ท่ีปรึกษา พอช. , ทีมวจิยั 

การประสานความร่วมมือ 

เวทีสัมมนา : นาํเสนอต่อส่วนจงัหวดั 

สหกรณ์ อพป.หนองไร่ 

สถานีอนามยัธรรมเสน 
วดัพระศรีอารย ์

(เครือข่ายกลุ่มองคก์รการเงิน) 

สจัจะ 
ม.ขา้วขวญั 

ปุ๋ยอินทรียส์หกรณ์ อพป.หนองไร่ 
สหกรณ์ดอนมดตะนอย 

KM ขอนแก่น 
KM องคก์รการเงินสงขลา 

KM ท่ีกาญจนบุรี 

ดูงาน 

อบรม 

สหกรณ์ฯรางสีหมอก 
สหกรณ์ฯบา้นม่วง 

กลุ่มเกษตรบา้นเหล่ามะละกอ 
กลุ่มสจัจะฯชฏัป่หวาย ท่าเคย 

เครือข่าย 

 เครือข่ายท่ีเกิดข้ึน 

-จาํนวน,รูปแบบ 

 ประเดน็สาํคญั 

 บทสรุป 

- จาํนวนกลุ่มองคก์รสหกรณ์ 

- จาํนวนสมาชิกกลุ่มองคก์รท่ีจดทะเบียน 

- ประชากรในจงัหวดั 

 1.แบ่งตามพ้ืนท่ี แบ่งตามปัญหาความยากจน 

 2.สมาชิกสหกรณ์ จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน 

 3.สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 การกาํหนดกรอบทิศทาง 

  การทาํงานของกลุ่ม/องคก์รสหกรณ์ 

  เวทีกาํหนดวสิัยทศัน์โครงการสหกรณ์ท่ีวดัหนองออ้ 

ภาพที ่4.5 แสดงกลไกและกระบวนการพฒันากระบวนการกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ ในพืน้ทีจ่ังหวัดราชบุรี 
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                               ตน้แบบ 

       ,           ,          ร่วมเรียนรู้ 
                         ดูงาน 
  SWOT (วเิคราะห์) วางกลยทุธ 
 

  SWOT กลุ่ม/องคก์ร 

     กรอบทิศทาง/การขบัเคล่ือน
เป้าหมาย 

KM 
เวทีจดัการความรู้ 

25-26 เม.ย. 49 

 สร้าง/เติมกาํลงัใจ 
 จงัหวะการยา่งกา้ว 
 ทบทวน/ปักธง (เป้าหมาย) 

กลุ่มเกษตรทาํนาเขาแร้ง 

กลุ่มฯบา้นสิงห์ 

สหกรณ์ฯหนองไร่ 

สหกรณ์ฯรางสีหมอก 

สหกรณ์ไท-ยวน (คูบวั) 

สหกรณ์ฯหว้ยม่วง 

กลุ่มฯเหล่ามะละกอ เวทีเรียนรู้ 
ปุ๋ยอินทรีย ์

14 มี.ค.49(หนองไร่) 

กลุ่มวสิาหกิจฯ 
รางไมแ้ดง(เจดียห์กั) 

ศึกษาดูงานขา้วขวญั 
5 เม.ย. 49 

กลุ่มฯดอนแร่ 

เวทีกาํหนดกรอบทิศทาง
ของกลุ่มองคก์ร/สหกรณ์ 

23 ก.พ. 49 
(ธรรมเสน) 

กลุ่มปุ๋ยฯหนองโรง 
จ.กาญจนบุรี 

ภาพที ่4.6 แสดงกระบวนการพฒันาของเครือข่ายการผลติทางการเกษตร 
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กลุ่มฯท่าเคย 

 รูปแบบ/โครงสร้างกรรมการ 

 ระบบสวสัดิการ เวทีแลกเปล่ียน 

21 มี.ค. 49 

วดัพระศรีอารย ์ ดูงานเครดิตยเูน่ียน 

สหกรณ์ดอนมดตะนอย/
ด่านทบัตะโก 

31 มี.ค. 49 

ดูงาน จ.ตราด 

14-15 ก.พ. 49 

เวทีแลกเปล่ียน 

6 ม.ค. 49 

วดัหนองออ้  
พระอาจารยสุ์บินมา 

เวทีแลกเปล่ียน 

29 พ.ย. 48 

วดัพระศรีอารย ์

กลุ่มฯหนองสาหร่าย  
จ.กาญจนบุรี 

กลุ่มฯหนองโรง 
จ.กาญจนบุรี 

เวที KM /กาญจน์ 

25-26 เม.ย. 49 

รางสีหมอก 

กลุ่มฯดาํเนิน 

กลุ่มฯโพธาราม 

กลุ่มฯไท-ยวน (คูบวั) 

สกก.หนองไร่ 

สกก.หว้ยม่วง 

กลุ่มฯเขาแร้ง 

ลุงจวบ 

กลุ่มดอนกระเบ้ือง 

กลุ่มฯพระศรีอารย ์

กลุ่มสจัจะฯหนองออ้ 

กลุ่มฯเจดียห์กั 

กลุ่มฯชฏัป่าหวาย 

กลุ่มฯมาบแคจอมบึง 

กลุ่มฯโป่งกระทิง 

ต.ทุ่งหลวง 
อ.ปากท่อ 

เครือข่าย 
อ.เมือง 

กลุ่มเกษตร 

ดอนมดตะนอย 

ด่านทบัตะโก 

เครือข่าย
สัจจะฯ

เครือข่ายออมทรัพย ์
จ.ราชบุรี 

สหกรณ์ฯ
เครดิตยเูน่ียน 

กองทุนหมู่บา้น 

ธรรมเสน ทุ่งหลวง 
  SWOT วางกลยทุธ์ 

ภาพที ่4.7 แสดงกระบวนการพฒันาของเครือข่ายการเรียนรู้ 
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4.2.6 ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบักลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์เชิงคุณค่า 
  4.2.6.1 กลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์เชิงคุณค่า ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ทราบแนวคิดใน
การดาํเนินงานสหกรณ์อยา่งชดัเจนเพิ่มข้ึน คือ มุ่งเนน้การทาํงานเพื่อประโยชนส่์วนรวม มีความ
สามคัคี ความโปร่งใส และความซ่ือสตัย ์
  4.2.6.2 เกิดกระบวนการเรียนรู้และขยายผลการดาํเนินงานภายในกลุ่ม / องคก์ร / 
สหกรณ์ และขา้มเครือข่ายกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์เชิงคุณค่า คือ ระหวา่งเครือข่ายสหกรณ์
การเกษตรกบัเครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์ ในประเดน็การจดัทาํปุ๋ยอินทรียเ์พือ่ลดตน้ทุนการ
ผลิต การจดัสวสัดิการเพือ่การพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื แนวทางการแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่ง
เครือข่าย  
  ตวัอยา่งการดาํเนินงานของกลุ่ม อพป.หนองไร่ อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ทาํ
ใหเ้ห็นความเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน โดยเร่ิมตน้จากการท่ีกลุ่ม อพป.หนองไร่ เขา้มาร่วมเรียนรู้กบั
โครงการฯ มีการนาํเสนอกระบวนการดาํเนินงานของกลุ่ม และพบวา่กลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี การไดรั้บความรู้เร่ืองการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์าก
กรมการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง แต่ไม่มีโรงเรือนท่ีจะผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ รวมทั้งไม่สามารถขยาย
ผลการดาํเนินงานไปยงัสมาชิกกลุ่มได ้ เม่ือกลุ่ม อพป.หนองไร่ เขา้มาร่วมเรียนรู้กบัเครือข่ายในเวที
ประจาํเดือน แกนนาํกลุ่ม คือ คุณทกัษิณ เร่ิมนาํองคค์วามรู้ท่ีไดเ้ร่ืองการผลิตปุ๋ยอินทรียไ์ปทดลอง
ทาํท่ีบา้นและใชก้บัการปลูกผกัของตนเอง พื้นท่ี 10 ไร่ เขา้ร่วมการฝึกอบรมเร่ืองการจดัการความรู้
และกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม การศึกษาดูงานท่ีมูลนิธิขา้วขวญั ทาํใหคุ้ณทกัษิณ มี
ความมัน่ใจวา่สามารถดาํเนินการไดจ้ริง ควบคู่กบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองทาํ 
พบวา่ สามารถลดตน้ทุนการผลิตได ้ 8,500 บาท / ไร่ โดยการผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละนํ้าสกดัชีวภาพใช้
เอง เม่ือสมาชิกในกลุ่มรับทราบผลการดาํเนินงาน เกิดความเขา้ใจและเห็นผลการดาํเนินงานจริง 
กลุ่มจึงสามารถระดมคนและงบประมาณในการสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรียข์องกลุ่มไดส้าํเร็จ 
สามารถเพ่ิมกาํลงัการผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ากเดิม 10 ตนั / คร้ัง เป็น 60 ตนั / คร้ัง สาํหรับไวใ้ชภ้ายใน
กลุ่มและจาํหน่ายใหก้บัเครือข่ายอ่ืนได ้และท่ีสาํคญั คือ สมาชิกในกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกนั คือ ความ
พอเพียง ไม่ตอ้งพึ่งพาสารเคมีจากภายนอกชุมชน 
  4.2.6.3 เกิดเครือข่ายกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์เชิงคุณค่า ซ่ึงมาจากการท่ีทีมวจิยัได้
มีการจดักระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในพื้นท่ีระหวา่งกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ และการจดัเวที
ประจาํเดือนเพื่อนาํเสนอผลการดาํเนินงาน ทาํใหท้ราบขอ้มูล องคค์วามรู้ จุดแขง็ของแต่ละกลุ่ม / 
องคก์ร / สหกรณ์ รวมทั้งการฝึกอบรมเร่ืองการจดัการความรู้เพื่อสร้างเสริมศกัยภาพกลุ่ม / องคก์ร / 
สหกรณ์ การศึกษาดูงานประเดน็เกษตรปลอดสารท่ีมูลนิธิขา้วขวญั จงัหวดัสุพรรณบุรี และกลุ่ม 
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อพป.หนองไร่ จงัหวดัราชบุรี การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อวางแผนการดาํเนินงานของเครือข่ายใน
ระยะต่อไป 
  4.2.6.4 เกิดภาพความร่วมมือระหวา่งเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั 
สาํนกังานเกษตร ผูว้า่ราชการจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) ภาคประชาชน (กลุ่ม / องคก์ร / 
สหกรณ์ ทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียน เครือข่ายกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย)์ และภาควิชาการ 
ในการจดัขบวนการดาํเนินงานของสหกรณ์อยา่งมีทิศทางท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
ของจงัหวดัราชบุรี ซ่ึงในระยะการดาํเนินงาน 1 ปี อาจจะยงัไม่มีผลการดาํเนินงาน / เกิดการ
แลกเปล่ียนระหวา่งเครือข่ายท่ีชดัเจน แต่ทีมวิจยัไดมี้การเตรียมความพร้อมดา้นแนวคิด วิธีการ
ดาํเนินงาน และการต่อยอดการดาํเนินงานของกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ ไดใ้นระดบัหน่ึง ตลอดจน
ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีภาครัฐบางส่วนท่ีเขา้ร่วมเรียนรู้กบัโครงการฯ รับทราบปัญหาและความตอ้งการการ
สนบัสนุนจากภาคประชาชนไดอ้ยา่งตรงประเดน็ มีการปรับรูปแบบกระบวนการดาํเนินงานจาก
เดิมท่ีเป็นระบบอุปถมัภม์าเป็นระบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบทาํไปเรียนรู้ไปใหก้บักลุ่ม ซ่ึง
จะช่วยใหก้ารดาํเนินงานมีความชดัเจนและเหมาะสมกบัสถานการณ์ภายนอกชุมชน นอกจากน้ี
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ไดแ้ก่ อาจารยจ์ากสถาบนัการศึกษาต่างๆ นกัวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ 
(สาํนกังานเกษตรจงัหวดั สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั) เป็นตน้ รับทราบสภาพปัญหาของกลุ่ม / 
องคก์ร / สหกรณ์ ทั้งดา้นกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ซ่ึงอาจจะไม่เหมาะสมกบัการดาํเนินงานของ
ระบบสหกรณ์ในปัจจุบนั จะช่วยผลกัดนัและนาํเสนอปัญหาดงักล่าวสู่ระดบันโยบายได ้รวมทั้งช่วย
ภาคประชาชนในเร่ืองการจดัการความรู้ของแต่ละกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ เพื่อการต่อยอดการ
ดาํเนินงานท่ีเหมาะสมในระยะต่อไป 
 
4.3 แนวทางการพฒันาจังหวดัราชบุรีสู่ระบบสหกรณ์และเศรษฐกจิพอเพยีง 
 4.3.1 การทาํงานเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐ ประชาชน และภาควชิาการ 
 จากการดาํเนินงานของโครงการฯ ทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดาํเนินงานของกลุ่ม / 
องคก์ร / สหกรณ์ของจงัหวดัราชบุรี ควบคู่กบัการเช่ือมโยงการดาํเนินงานกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง และพบวา่ถา้จะดาํเนินงานใหป้ระสบความสาํเร็จตอ้งมีการทาํงานเชิงบูรณาการระหวา่ง
ภาครัฐ ประชาชน และภาควิชาการ จึงไดจ้ดังานประชุมสมัมนาเร่ือง “ราชบุรี: เมืองสหกรณ์
เศรษฐกิจพอเพียง” เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 ณ หอ้งประชุมชั้น 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ราชบุรี อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี เพื่อคน้หาแนวทางการดาํเนินงานดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ี 

คุณเกยีรติกลุ รุณภัย (สหกรณ์จังหวดัราชบุรี) กล่าววา่ ทุกคนสามารถนาํหลกัการของ
สหกรณ์ คือ การทาํธุรกิจใหโ้ปร่งใส ซ่ือสัตย ์สุจริต มีความรับผดิชอบต่อองคก์ร การทาํงานและรับ
ผลประโยชน์ร่วมกนั โดยมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกนั และความเอ้ืออาทรต่อชุมชน ไปปรับใชก้บั
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การดาํเนินงานของกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ได ้นอกจากน้ีควรมีการจดัทาํบญัชีครัวเรือน เพื่อทราบ
รายรับและรายจ่ายภายในครัวเรือน และเป็นการส่งเสริมการออม ลดภาระหน้ีสิน 

คุณบํารุง สังข์สว่าง (ผู้แทนเกษตรจังหวดั) กล่าววา่ ส่วนใหญ่ทุกกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ มี
ความพร้อมทั้งดา้นทุนทางสงัคมและงบประมาณดาํเนินการ แต่ขาดความรู้ ทาํใหน้าํความรู้ไปใชไ้ม่
ถูกตอ้ง และขาดการจดัการเพ่ือลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้ และขยายโอกาส ทั้งในระดบับุคคล 
ครอบครัว และกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ ซ่ึงสามารถแกไ้ขโดยการสานเครือข่ายการเรียนรู้ การ
แลกเปล่ียนและจดัการองคค์วามรู้ทอ้งถ่ิน จะช่วยใหน้าํองคค์วามรู้ไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  
ตลอดจนการเช่ือมโยงการดาํเนินงานของเครือข่ายเชิงคุณค่า เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนสินคา้ 
ความรู้ ปัจจยัต่างๆ ระหวา่งเครือข่าย ส่งเสริมใหเ้กิดความเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั 

คุณคาํนึง ภู่พงศ์ (พฒันาการจังหวดัราชบุรี) กล่าววา่ ควรใชป้ระโยชน์จากการรวมกลุ่ม
ของกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ เพื่อใชเ้งินเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน โดยการออมเงิน จากนั้นนาํ
เงินมารวมกนัแลว้เปิดกูย้มืเพื่อนาํไปประกอบอาชีพ ทาํใหคุ้ณภาพชีวิตของตนเองดีข้ึน เศรษฐกิจดี 
เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้ และส่งเสริมการออม ซ่ึงเป็นทฤษฎีหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ท่ีวา่ ควรทาํงานในลกัษณะท่ีพอประมาณ ตอ้งรู้จกัตนเอง และ
ความมีเหตุมีผลวา่เราจะประกอบอาชีพอะไรดี มีการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัเอง เพื่อปรับการดาํเนิน
ชีวิตใหส้ามารถดาํรงอยูไ่ดท่้ามกลางกระแสทุนนิยมและสถานการณ์ของโลก รวมทั้งควรช่วยกนั
อนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่หคุ้ม้ค่า ใชอ้ยา่งประหยดั และตอ้งมีการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่นั 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

คุณสุเทพ ไชยขันธ์ุ (ผู้จัดการสํานักงานภาคตะวนัตก สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน) กล่าววา่ 
เราสามารถสร้างเมืองราชบุรีใหเ้ป็นเมืองสหกรณ์ไดน้ั้น ตอ้งประกอบดว้ย 1) การเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลของกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์อยา่งเพียงพอ 2) การคน้หาศกัยภาพของกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์
ชดัเจน และ 3) กาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงานร่วมกนั ระหวา่งกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ภาค
ประชาชน จดทะเบียน และไม่ไดจ้ดทะเบียน เพื่อคน้หาแนวทางในการดาํเนินงาน / สานเครือข่าย
ร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
 4.3.2 การวางแผนงานให้สอดคล้องวสัิยทศัน์ของจังหวดัราชบุรีเพือ่ขับเคลือ่นสู่ระบบ
สหกรณ์และเศรษฐกจิพอเพยีง 

คุณวงศ์ศักดิ์ สวสัดิพาณชิ (ผู้ว่าราชการจังหวดัราชบุรี) กล่าววา่ สหกรณ์ หมายถึง การ
รวมกลุ่มผูท่ี้มีความตั้งใจในการทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเดียวกนั มารวมกนั
ทาํดว้ยความสามคัคี และจริงใจ จริงจงัในการทาํ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระองคท่์านใชค้าํ
วา่ ลึกซ้ึง การทาํงานร่วมกนัอยา่งลึกซ้ึง ดงันั้นระบบสหกรณ์ คือ การทาํงานเชิงบูรณาการ / การ
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ทาํงานแบบสหกรณ์ร่วมกนั แต่มีเป้าหมาย คือ ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการสร้าง การบริการใหแ้ก่
ประชาชน รายไดสู้งสุดกคื็อการใหป้ระโยชน์แก่ประชาชนไดสู้งสุด การทาํใหป้ระชาชนเกิดความ
มัน่คงและความยัง่ยนืมากท่ีสุด นัน่คือหวัใจของสหกรณ์ขา้ราชการ แทนท่ีจะเป็นผลผลิตเป็นผล
กาํไร เป็นเงินทุน เพราะฉะนั้นสหกรณ์เป็นเร่ืองพื้นฐานของทุกคนท่ีสามารถนาํมาปรับใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้ ถา้ทุกคนมีความสามคัคี มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความแน่นแฟ้นใหแ้ก่องคก์ร / สหกรณ์
ท่ีมารวมกนัใหม่ โดยมีจิตวิญญาณในการท่ีจะสร้างประโยชน์ใหเ้กิดสูงสุดตามวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ท่ีตั้งไว ้ดงันั้นถา้ตอ้งการสร้างจงัหวดัราชบุรีสู่ระบบสหกรณ์ ประกอบดว้ย  

 4.3.2.1 มีความบริสุทธ์ิใจ มีความจริงใจ ความซ่ือสตัยเ์ป็นการส่วนตวั มี
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเดียวกนั ความเห็นแก่ตวัถือวา่เป็นศตัรูท่ีสาํคญัของระบบสหกรณ์ 
สหกรณ์ไม่ตอ้งการคนเห็นแก่ตวั แต่ตอ้งการการสร้างประโยชน์ส่วนรวม  

4.3.2.2 มีความรู้ ความสามารถ มีปัจจยัท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความรู้ในตวัเองเพิม่ข้ึน 
สหกรณ์จะตอ้งหาความรู้ ถา้ตวัเองไม่สามารถหาได ้จะตอ้งหาคนท่ีมีความรู้เขา้มาดาํเนินการ คนท่ีมี
ความซ้ือสตัย ์

4.3.2.3 สมาชิกในกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ จะตอ้งมีจิตวิญญาณในการดาํเนินงาน
สหกรณ์จริงๆ ไม่ควรเก่ียวขอ้งกบัการเมือง คนในกลุ่มจะตอ้งรักกนัไม่ทอดท้ิงกนั ไม่มีการเมือง
หรือผลประโยชน์ใดๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง และจะตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัก่อนท่ีจะไปช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น 
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บทที ่5 
บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 

 
5.1 ตัวแบบในการวเิคราะห์ 
 
 ในส่วนของการวิเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแกปั้ญหาความยากจนน้ี ทีมวิจยัใคร่ขอ
นาํเสนอตวัแบบการวิเคราะห์ภายใตห้ลกัการของ “อริยสัจ 4 ประการ” หรือ ความจริงอนัประเสริฐ
ซ่ึงมี 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี  

1. ทุกข ์: ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ 
2. สมุทยั : สาเหตุแห่งทุกข ์ความจริงท่ีเป็นเหตุใหเ้กิดทุกข ์
3. นิโรธ : การดบัทุกข ์หรือ การพน้ทุกข ์
4. มรรค : การปฏิบติัเพื่อใหพ้น้ทุกข ์ทางนาํไปสู่ความดบัทุกข ์
5.  
 

 
 นอกจาก หลกัของอริยสจั 4 ประการแลว้ ทีมวิจยัไดใ้ชแ้นวคิดวา่ดว้ยหลกัธรรม 3 หมวด 
กล่าวคือ หลกัของ “อิทปัปัจจยตา” หลกัของ “ปฎิจจสมุปบาท” และหลกัของ “โยนิโสมนสิการ” ซ่ึง
เป็นหลกัธรรมท่ีวา่ดว้ยการคิดเชิงเหตุและผล ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงต่าง ๆ และการคิด
อยา่งแยบคาย หลกัการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสมัพนัธภาพ (Theory of Relativity) ทฤษฎีวา่
ดว้ย “วิวฒันาการและการเปล่ียนรูป (Evolution and Transformation/Time and Space)” และการคิด
เชิงระบบ (System Thinking) โดยพยายามวิเคราะห์เช่ือมโยงใหเ้ห็นภาพการเปล่ียนผา่นของสงัคม
ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา วเิคราะห์เหตุปัจจยัและความสมัพนัธ์ของเหตุปัจจยัดงักล่าวท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงและปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนแต่ละขณะ เม่ือไดภ้าพท่ีชดัเจนของกระบวนการและกลไก

เวที “อริยสัจส่ี” 

ทุกข์ 

สมุทยั  =  เหตุแห่งทุกข์ 

นิโรธ  =  ความดับทุกข์ 

มรรค  =  หนทางแห่งความดับทุกข์ 

ภาพที ่5.1 แสดงหลกัอริยสัจ4 ประการ 
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การก่อเกิดส่ิงต่าง ๆ แลว้ จึงนาํชุดความรู้ท่ีไดน้ี้มาเป็นแนวทางในการนาํเสนอบทบาทของเครือข่าย
คุณค่ากบัการแกปั้ญหาความยากจน 
 
5.1.1 หลกัอริยสัจ 4 ประการกบัความยากจน 
 
 5.1.1.1 ทุกข์ : ความจนเป็นทุกข์อย่างยิง่ 

 จากการลงพื้นท่ี สอบถามขอ้มูลกลุ่ม/องคก์ร /สหกรณ์ ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี และจากการ
จดัเวทีเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่ม/องคก์ร /สหกรณ์ โดยมีทั้งท่ีเป็นสหกรณ์จดทะเบียน
และสหกรณ์ภาคประชาชนท่ีไดม้าเขา้ร่วมการประชุมนั้น ทีมวิจยัพบวา่ส่ิงท่ีเป็น “ทุกขร่์วม” ทั้งใน
ส่วนของคณะกรรมการ/แกนนาํ/สมาชิกของกลุ่ม/องคก์ร /สหกรณ์/เครือข่าย คือ ภาวะท่ีเรียกวา่ 
“ความจน” ซ่ึงความจนน้ี ทีมวิจยัใคร่ขอจาํแนกออกเป็น 3 เร่ืองใหญ่ดว้ยกนั กล่าวคือ 

1. จน “เงิน”  
หมายถึง การเป็น “หน้ี” การมีรายจ่ายมากกวา่รายรับ ภาวะหน้ีสินลน้พน้ตวัและการหมุน

หน้ี โดยเฉพาะเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร 
2. จน “ปัญญา” 
หมายถึง ขาดความสามารถในการบริหารจดัการ ขาดความสามารถในการตดัสินใจอยา่ง

เป็นอิสระ ขาดความสามารถในการพึ่งตนเอง มีเงินแต่ไม่มีปัญญาจดัการเงิน ไม่มีปัญญาท่ีจะทาํให้
เงินมาทาํใหคุ้ณภาพชีวิตดีข้ึน  

3. จน “ใจ”  
 หมายถึง ขาดความรู้สึกแห่งความภาคภูมิใจ ขาดความมีศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์
ความรู้สึกขาดกาํลงัใจ ขาดเพื่อน ขาดความเช่ือมัน่ในการดาํรงชีวิต ขาดอิสรภาพในการกาํหนดชีวติ
ของตนเอง 
 
 5.1.1.2 สมุทยั: สาเหตุแห่งความจน 

 ทีมวิจยัไดท้บทวนเอกสาร/รายงาน/งานวิชาการ ตลอดจนบทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะความยากจนของชาวไร่ชาวนาและชุมชนชนบท อาจกล่าวไดว้า่ 
ความยากจนเป็นปัญหาเชิง “โครงสร้าง” ของสงัคมไทย ทั้งน้ีทีมวิจยัใคร่ขอนาํขอ้ความของ
ศาสตราจารย ์นายแพทย ์ประเวศ วะสี ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ โครงสร้างทางสงัคมท่ีทาํใหเ้กิดความยากจน
มีอยา่งนอ้ย 10 ประการ (ประเวศ วะสี, 2543) ดงัน้ี 
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 (1) ทรรศนะเกีย่วกบัคนจน 
 “ทรรศนะ” หรือ “ทิฐิ” ของสงัคมเป็นโครงสร้างทางสังคมท่ีลึกท่ีสุด สงัคมไทยถูกหล่อ
หลอมกนัมาใหเ้ป็นสงัคมท่ีเกลียดคนจนลองดูสาํนวนและคาํอวยพรดงัต่อไปน้ี “รักดีหามจัว่ รักชัว่
หามเสา” “ขอใหไ้ดเ้ป็นเจา้คนนายคน” หรือ “ขอใหไ้ดน้ัง่กินนอนกิน” 
 ในความเป็นจริง การหามเสาหรือการทาํงานหนกัไม่ใช่ความชัว่ แต่เป็นความดี การ
นัง่กินนอนกินไม่ดี เป็นการเอาเปรียบคนอ่ืน คนเราตอ้งทาํงานเพ่ือใหพ้ึ่งตนเองไดแ้ละช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นจึงจะดี 
 สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีคนขา้งบนเอาเปรียบคนขา้งล่าง และพยายามสร้างความชอบธรรม
ใหแ้ก่การกระทาํนั้น ซ่ึงหล่อหลอมมาเป็นการดูถูกเหยยีดหยามคนจน 
 ลูกคนจนท่ีเคยช่วยพอ่แม่หาบกระบุงตะกร้า พอเขา้โรงเรียนไปสกัพกัหน่ึงกอ็ายท่ีจะเดิน
กบัพอ่แม่ซ่ึงยากจนกะรุ่งกะร่ิง แสดงวา่โรงเรียนจะโดยรู้ตวัหรือไม่กต็าม เป็นท่ีหล่อหลอมให้
รังเกียจคนยากจน 
 คนจนจะตอ้งทาํงานตํ่า มีรายไดน้อ้ย เส่ียงภยัสูง ถา้ทาํผดิจะถูกลงโทษรุนแรงกวา่คนรวย 
ฯลฯ ความเกลียดคนจนในสงัคมไทยยงันาํไปสู่ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
กฎหมาย และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 เร่ืองน้ีเป็นเร่ือง “ศีลธรรมพื้นฐาน” 
 “ศีลธรรมพื้นฐาน” คือ การเคารพคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นคนของคนทุกคน โดยเฉพาะ
ของคนเลก็คนนอ้ย คนยากคนจน ถา้ปราศจาก “ศีลธรรมพื้นฐาน” ประเทศเจริญไม่ได ้
 
 (2) โครงสร้างทางกฎหมาย 
 กฎหมายทาํใหค้นจนเสียเปรียบ ใหอ้าํนาจต่อคนรวยและรัฐท่ีจะทาํกบัคนจนมากกวา่ 
กฎหมายเป็นโครงสร้างท่ีมีอาํนาจและรุนแรงมาก จาํเป็นตอ้งมีการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือคนจน 
 
 (3) โครงสร้างการใช้ทรัพยากร 
 ชาวบา้นตอ้งมีท่ีดินทาํมาหากิน มีป่าไม ้ มีแหล่งนํ้า รัฐไปรวบเอาสิทธิในทรัพยากรของ
ชุมชน 
 ซ่ึงมีอยูต่ามธรรมชาติในฐานะท่ีเกิดมาเป็นมนุษยม์าเป็นของรัฐ และจดัสรรการใชท่ี้เอ้ือ
ประโยชน์ต่อคนรวยมากกวา่คนจน การปฏิรูปการใชท้รัพยากรอยา่งเป็นธรรมจึงเป็นเร่ืองใหญ่ใน
การแกปั้ญหาของคนจน 
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 (4) ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นระบบท่ีเอาเงินของคนทั้งประเทศไปสร้างระบบการศึกษาท่ีตอ้นคน
ทั้งหมดเขา้ไปรับใชรั้ฐ รับใชธุ้รกิจ และรับใชต่้างประเทศท่ีเอาเปรียบไทย ไม่ทาํใหค้นยากคนจน
แขง็แรง พึ่งตนเองได ้ ระบบการศึกษาเช่นน้ีมีส่วนซํ้าเติมคนยากคนจนและแกปั้ญหาไม่ได ้
จาํเป็นตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อแกค้วามทุกขย์ากของคนทั้งแผน่ดิน 
 
 (5) ระบบการธนาคาร 
 เป็นระบบท่ีธนาคารไปเอาเงินของคนทัว่ประเทศมาใหค้นส่วนนอ้ย ซ่ึงอาจเป็นญาติเป็น
พรรคพวก เป็นผูมี้อิทธิพล ใชเ้พื่อทาํกิจการแบบท่ีเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ ไม่ไดส้ร้างเศรษฐกิจจริง 
ทาํใหก้ารเงินและเศรษฐกิจพงั แลว้กต็อ้งเอาเงินของประชาชนไปคํ้าจุนอีก เป็นโครงสร้างใหญ่อีก
โครงสร้างหน่ึงท่ีทาํใหค้นจนไม่หายจน ควรจะมีระบบการเงินท่ีเอ้ือต่อคนจนและชุมชน 
 
 (6) ระบบส่ือสาร 
 การส่ือสารใชเ้พื่อประโยชนท์างธุรกิจ ลา้งสมองใหค้นเกิดวฒันธรรมบริโภคนิยมมากกวา่
ท่ีจะทาํใหเ้กิดปัญญาพึ่งตนเองได ้ โดยมีผูไ้ดก้าํไรอยา่งมโหฬารจากระบบส่ือสารแบบน้ี เป็น
โครงสร้างท่ีเอาเปรียบและทาํลายสงัคมอยา่งรุนแรง ควรมีการปฏิรูปส่ือเพื่อสงัคม 
 
 (7) ระบบราชการ 
 ระบบราชการเป็นระบบรวมศูนยอ์าํนาจ มีความตั้งใจนอ้ย มีความรู้นอ้ย มีการใชอ้าํนาจ
มาก มีคอร์รัปชัน่มาก แกปั้ญหาของคนยากจนไม่ได ้ แต่ซํ้าเติมใหค้นจนตอ้งย ํา่แยล่งไปอีก ความ
จริงราชการมีกาํลงัเหลือเฟือ เกินพอท่ีจะแกปั้ญหาของคนจนทั้งประเทศ แต่ตอ้งการการปฏิรูป
ระบบ โดยเฉพาะระบบการงบประมาณ 
 
 (8) การกาํหนดนโยบายและทศิทางการพฒันาประเทศ 
 นโยบายและทิศทางการพฒันาประเทศเป็นโครงสร้างท่ีกระทบหมดทุกคน ท่ีแลว้มา
นโยบายและทิศทางการพฒันาประเทศกาํหนดโดยคนมีอาํนาจ คนมีเงิน และคนท่ีขาดความเขา้ใจ
ในแผน่ดินไทย ทาํใหเ้กิดทิศทางการพฒันาท่ีไปเอาของท่ีมีไวส้าํหรับคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างความร่ํารวยใหก้บัคนส่วนนอ้ย เป็นยทุธศาสตร์สร้างความร่ํารวย ไม่ใช่
ยทุธศาสตร์แกค้วามยากจน ทาํใหช่้องวา่งระหวา่งคนจนกบัคนรวยห่างมากข้ึน จาํเป็นตอ้งตั้งทิศ
ทางการพฒันาประเทศใหม่เพื่อแกค้วามยากจน 
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 (9) ระบบการเมือง 
 เม่ือโครงสร้างของสงัคมทั้งหมดเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 8 ขา้งตน้ กก่็อใหเ้กิดระบบการเมืองท่ี
เป็นตวัแทนของผูเ้อาเปรียบสงัคม มีการใชเ้งินซ้ืออาํนาจ แลว้เอาอาํนาจนั้นไปหาเงินอยา่งมโหฬาร 
ระบบการเมืองอยา่งน้ีแกค้วามยากจนไม่ได ้ จึงจาํเป็นตอ้งปฏิรูปการเมือง แมมี้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 ออกมาแลว้ สงัคมกต็อ้งเคล่ือนไหวเพื่อปฏิรูปการเมืองต่อไป 
 
 (10) สังคมอ่อนแอ 
 โครงสร้างทั้ง 9 ประการขา้งตน้เป็นโครงสร้างท่ีแขง็แกร่งสุดประมาณท่ีทาํใหค้นจนไม่
หายจน 
 มีส่ิงเดียวท่ีจะปรับโครงสร้างนั้นไดคื้อ สังคมเขม้แขง็ อนัไดแ้ก่การรวมตวัร่วมคิด ร่วมทาํ
ใหมี้พลงัในการเขา้ใจปัญหา ส่ือสารปัญหา รู้วิธีแกปั้ญหาเชิงโครงสร้าง 
 ท่ีแลว้มารัฐพยายามทาํใหส้งัคมอ่อนแอ ไม่ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ดูถูกการรวมกลุ่ม มีการ
เรียกวา่มอ็บบา้ง แก๊งขา้งถนนบา้ง ไม่ยอมรับรองสิทธิของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
ทาํใหเ้กิดความยากลาํบากในการสร้างองคก์รและการเงินของชุมชน 
 รัฐธรรมนูญฉบบัปฏิรูปการเมืองจึงเป็นรัฐธรรมนูญท่ีส่งเสริมใหส้งัคมเขม้แขง็ เป็นอีก
ความพยายามหน่ึงท่ีจะแกไ้ขโครงสร้างทั้ง 10 ประการท่ีเป็นปัญหาและสาเหตุใหค้นจนตอ้งจนและ
ไม่หายจน 
 สงัคมไทยจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง หรือมีสมัมาทิฐิวา่ความยากจนนั้นเกิดเพราะ
โครงสร้างทางสงัคมกระทาํ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางสงัคมท่ีตอ้งการการแกไ้ขเชิงโครงสร้าง
หรือปฏิรูปโครงสร้างทางสังคมจึงจะแกปั้ญหาของคนจนได ้
 

ในส่วนของการวิเคราะห์สาเหตุแห่งความยากจนของภาคการเกษตร ทีมวิจยัใคร่ขออา้งถึง
บทความวา่ดว้ยการพฒันาการเกษตรและชุมชนอยา่งย ัง่ยนื(ทิพวลัย ์สีจนัทร์, 2548) ดงัต่อไปน้ี 

“....การพฒันาประเทศในช่วง 40 ปีท่ีผา่นมานบัแต่เร่ิมมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504) รัฐไทยไดน้าํแนวทางการพฒันาของประเทศแห่งโลกตะวนัตกมาใช ้
เนน้ทิศทางการพฒันาประเทศท่ีมุ่งสู่ความทนัสมยั (Modernization) นโยบายการพฒันาประเทศได้
ถูกนาํเสนอภายใตก้รอบแนวคิดท่ีวา่ การพฒันาคุณภาพชีวิตของผูค้นในประเทศข้ึนกบัตวัเลขการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสาํคญั ทั้งน้ี การท่ีจะทาํใหภ้าคเศรษฐกิจเติบโต มีความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งเร่งรัดพฒันาภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชยแ์ละภาคการบริการ 
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 ทฤษฎีการพฒันาประเทศตามปรัชญาโลกตะวนัตก มีนัยยะของการพฒันาอยู่ท่ีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีฐานคิดจากการปฏิวติัอุตสาหกรรม การปฏิวติัพาณิชยกรรม และ
จากการเกิดข้ึนของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในราวศตวรรษท่ี 17 - 18 การพฒันาดงักล่าวมุ่งเนน้ 
“ความทนัสมยั” ท่ีมีตวัช้ีวดัเป็นเงิน ความสะดวกสบาย ความมัง่คัง่ทางวตัถุ ประเทศ “ดอ้ยพฒันา” 
หากตอ้งการสงัคมท่ีทนัสมยั ตอ้งพฒันาเขา้สู่สงัคมอุตสาหกรรมแบบตะวนัตก ฐานคิดน้ีไดค้รอบงาํ
การวางนโยบายเพื่อการพฒันาของประเทศในโลกท่ีสาม รวมทั้งประเทศไทยมายาวนานนบัหลาย
สิบปีแมจ้นกระทัง่ปัจจุบนั 
  

การพฒันาในระบบทุนนิยม (Capitalism) เป็นระบบท่ีมุ่งเนน้การเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ 
จาํเป็นตอ้งมีการสะสมทุน สะสมกาํไร เพื่อการพฒันาเทคโนโลยแีละเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
เนน้หลกัการของปัจเจกชนและการแข่งขนั โดยมีปรัชญาของทุนนิยมท่ีสอนใหม้นุษยเ์ขา้ใจว่า ชีวิต
ท่ีสุขสบายคือชีวิตแห่งความสุข การทาํใหม้นุษยมี์ความสุข ก็ดว้ยการสนองความตอ้งการและความ
ปรารถนาทุกอยา่ง ดงันั้น การกา้วเดินบนหนทางการพฒันาภายใตร้ะบบทุนนิยมน้ี จึงไดก่้อให้เกิด
ลทัธิบริโภคนิยมหรือวตัถุนิยม (Materialism) ใหก้บัผูค้นในสงัคมอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ 

ในส่วนของภาคการเกษตร  การเกิดข้ึนของการปฏิวัติ เกษตรกรรม  (Agricultural 
Revolution) เป็นผลมาจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมในยโุรป ซ่ึงไดก่้อใหเ้กิดการคิดคน้เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ ในการทาํงาน (Mechanization) เกิดการการคน้พบปุ๋ยเคมีและสารเคมีปราบ
ศตัรูพืช (Chemicalization) ท่ีสงัเคราะห์มาจากอุตสาหกรรมเคมี ตลอดจนการปรับปรุงพนัธ์ุพืชและ
พนัธ์ุสัตวท่ี์ใหผ้ลผลิตสูง จึงอาจเรียกไดว้่าเป็นการ “ปฏิวติัเขียว” (Green Revolution) ซ่ึงส่งผลให้
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว การเกษตรแบบใหม่น้ีมีการใช้ “ทุน” 
เพิ่มข้ึน โดยมีแรงกระตุน้จากกาํไรท่ีเพิ่มข้ึน เกิดวฏัจกัรของขบวนการ “สะสมทุน- สะสมกาํไร – 
เพิ่มประสิทธิภาพ” อยา่งต่อเน่ืองเป็นวงจรท่ีไม่ส้ินสุด  

เม่ือศูนยก์ลางของระบบทุนนิยมโลกไดเ้คล่ือนยา้ยจากยุโรปไปสู่สหรัฐอเมริกานับตั้งแต่
ปลายศตวรรษท่ี  19 จนถึงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี  2 ศูนย์กลางของการคิดค้นและความ
เจริญก้าวหน้าทางการเกษตรก็ได้เคล่ือนยา้ยตามไปด้วย อเมริกาจึงได้ก้าวเขา้มามีบทบาทต่อ
การเกษตรของโลกอยา่งสาํคญั โดยเฉพาะนบัตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มานั้น การเกิด
ภาวะท่ีเรียกว่า  “สงครามเยน็” ระหว่างประเทศค่ายทุนนิยมท่ีมีอเมริกาเป็นหลกั และประเทศค่าย
สังคมนิยมท่ีมีสหภาพโซเวียตเป็นตวัแทน ไดส่้งผลใหเ้กิดการสนบัสนุนการพฒันาระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมให้เขม้แขง็ ทั้งดา้นอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในประเทศกาํลงัพฒันาทัว่โลก เพื่อ
เป็นการสกดักั้นการขยายตวัของลทัธิสังคมนิยม อเมริกาไดเ้ขา้มามีบทบาทในการผลกัดนัความ
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ช่วยเหลือประเทศกาํลงัพฒันาอย่างจริงจงั ผ่านกลไกขององคก์รการเงินระหว่างประเทศ เช่น 
ธนาคารโลก IMF รวมทั้งมูลนิธิขนาดใหญ่ เช่น มูลนิธิฟอร์ด มูลนิธิรอคก้ีเฟลเลอร์ เป็นตน้  

แมว้่าระบบการผลิตทางการเกษตรแบบสมยัใหม่ ท่ีมีการใชพ้นัธ์ุพืชท่ีผสมข้ึนใหม่และ
ให้ผลผลิตสูง มีการใชปุ๋้ยเคมี การใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช เคร่ืองจกัรกลการเกษตร การ
ชลประทานแผนใหม่ และความรู้เก่ียวกบัการจดัการฟาร์มอย่างเป็นวิทยาศาสตร์น้ี จะก่อให้เกิด
ความมัน่คงทางอาหารให้แก่ประชากรโลกในระดบัหน่ึงก็ตาม แต่การเกษตรท่ีมุ่งเร่งการผลิตต่อ
หน่วยพื้นท่ี ต่อคน เพื่อนาํเอาผลผลิตเหล่านั้นมาตอบสนองต่อความตอ้งการในการบริโภค เนน้การ
เพิ่มผลผลิตการเกษตรในพืชไม่ก่ีชนิดเพื่อการส่งออกเป็นสาํคญั กาํลงัสร้างความหายนะใหก้บัโลก 
เน่ืองจากทรัพยากรของโลกมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เกษตรกรในประเทศโลกท่ีสามตอ้งตกอยูใ่นภาวะท่ีตอ้ง
พึ่งพาผูอ่ื้นมากยิง่ข้ึน และ นาํไปสู่สภาวะความลม้ละลายของเกษตรกรในทา้ยสุด1 

การปฏิวติัเขียวได้ถูกนํามาใช้ในประเทศไทยเม่ือประมาณกว่า 30 ปีท่ีผ่านมา นับเป็น
ยทุธศาสตร์การพฒันาการเกษตรท่ีถูกกาํหนดมาจากประเทศอุตสาหกรรม จากปรัชญาและวิถีชีวิต
ของสังคมตะวนัตก โดยมีทฤษฎีเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพฒันาการเกษตร
ดงักล่าวน้ีไดค้รอบงาํสถาบนัวิจยัการเกษตรและสถาบนัการศึกษาทางการเกษตรของประเทศ ตลอด
ระยะเวลากว่า  3 ทศวรรษ  ซ่ึงเป็นเ ง่ือนไขและกลไกสําคัญท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
(Transformation) ของระบบเกษตรกรรมและชุมชนชนบท  

สังคมไทยไดก้า้วเขา้สู่กระบวนการพฒันา บนรากฐานความคิดท่ีมีนยัยะตามปรัชญาการ
สร้างความเจริญแบบทุนนิยม จึงกาํลงัเผชิญปัญหาท่ีทา้ทาย ดงัท่ี คาร์ล มาร์กซ์ นกัปรัชญาสังคม ได้
กล่าวไวว้า่2 

“เม่ือค่าของความเป็นมนุษย์สูญหายไป    ชีวิตกย่็อมไร้ค่าไปด้วย 
   ยิง่มีวัตถุมาก    ชีวิตกย่็อมแปลกแยก  มากขึ้น...... 
   นักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมได้นําเอาทรัพย์สมบัติและความมั่งคัง่มาให้เรา 
   แต่ขณะเดียวกนั  กเ็อาชีวิตและมนุษยธรรมไปจากเราด้วย ” 
 

                                                 
1 ผูส้นใจสามารถศึกษารายละเอียดเร่ือง ภาวะการพ่ึงพาในระบบการเกษตรของประเทศไทย เพ่ิมเติมไดใ้น วิฑูรย ์
เล่ียนจาํรูญ (2535)  
2 ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์(2541) หนา้ 4 
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ท่านศาสตราจารย ์ดร. ฉัตรทิพย ์นาถสุภา นกัวิชาการและนกัคิดคนสาํคญัของสังคมไทย 
ไดเ้สนอบทความ ท่ีทาํใหเ้ห็นภาพของการพฒันาในระบบทุนนิยมไว ้ดงัต่อไปน้ี3 

“การพัฒนาในระบบทุนนิยม ระบบท่ีมุ่ งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงรัฐนาํมาเป็น
นโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ เม่ือประมาณ 40 กว่าปีเป็นต้นมา ได้บ่อนทาํลายวัฒนธรรม
ชุมชนท่ีดีงามของชุมชนไทย 

การผลิตแบบพอเพียง และเอื้อต่อธรรมชาติ ถูกเปล่ียนไปสู่การเพาะปลูกเพ่ือการค้า พ่ึง
ปัจจัยภายนอกอยู่ตลอดเวลา มีการใช้สารเคมี รุกท่ีสาธารณะเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต ในขณะท่ีราคา
ผลผลิตกถ็กูกาํหนดมาจากภายนอก ในท่ีสุดกเ็ข้าสู่ภาวะล้มละลาย ความรู้เดิมสูญหาย ไร้ท่ีพ่ึงพิง  

การศึกษาแนวใหม่ ท่ีดึงคนออกจากท้องถ่ิน เรียนรู้ในส่ิงไกลตัว ไม่รู้จักท้องถ่ินของตนเอง
และดูถกูภูมิปัญญาของบรรพบรุุษ  

วิถีชีวิตท่ีเป็นปัจเจกมากขึน้ ระบบความเป็นชุมชนเร่ิมสูญหาย ตัวใครตัวมัน ขาดความเอือ้
อาทรดจุน้องพ่ีอย่างในอดีต 

ความเช่ือ ศิลปวัฒนธรรมพืน้บ้าน ถูกมองเป็นเร่ืองล้าสมัย ไม่อยู่ในหัวใจของคนรุ่นหลัง 
มาวันนี้ วัฒนธรรมชุมชนซ่ึงเปรียบเสมือนรากของชุมชน อยู่ ในภาวะคลอนแคลน ทาํให้สังคม
อ่อนแอ ไม่อาจพ่ึงตนเองได้........” 

ในขณะท่ีสถาบนัส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มูลนิธิพฒันาภาคเหนือ ได้
กล่าวถึงชุมชนชนบทในสงัคมไทยกบัการพฒันาไวว้า่4 

“....จะเห็นไดว้า่ แนวความคิดการพฒันาแบบทุนนิยม ไดล้ะเลยมองขา้มความเป็นมนุษย ์
หนัไปสนใจแต่การพฒันาทางวตัถุ สร้างผลผลิตป้อนตลาด พฒันาเทคโนโลย ีเคร่ืองจกัรกล เพื่อเร่ง
ใหเ้กิดกาํลงัการผลิตท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใหสู้งข้ึน รวดเร็วข้ึน ทนัสมยั และเป็นท่ีตอ้งการของ
ชาติตะวนัตก มนุษยจึ์งกลายเป็นเพยีงแรงงานไร้คุณภาพ โดยเฉพาะคนในชนบทท่ีห่างไกลเมือง ยิง่
ถูกละเลยไม่เห็นคุณค่าความสาํคญั การพฒันาท่ีเกิดข้ึนมุ่งไปสนบัสนุนผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่มากกวา่กลุ่มผูผ้ลิตขนาดเลก็หรือกลุ่มเกษตรกรรายยอ่ย...” 

                                                 
3
 รายละเอียดดูใน ฉตัรทิพย ์นาถสุภา (2546) แนวคิดวฒันธรรมชุมชนสู่วฒันธรรมแห่งชาติ  

4 โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้น สถาบนัส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มูลนิธิพฒันาภาคเหนือ(2544 ) 
หนา้ 8 - 11 
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 หากจะวเิคราะห์เพื่อสาวลึกไปถึงตน้ตอแห่งปัญหาทั้งหลาย ทีมวิจยัใคร่ขออา้งถึงขอ้ความ
ของท่านอาจารยว์ศิน อินทสระ ท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือ “การพึ่งตน” ดงัต่อไปน้ี5 

 “....การแกปั้ญหาส่วนตวั สงัคม บา้นเมือง ถา้ไม่มุ่งมาท่ีการลดละกิเลสของประชาชนแลว้ 
กไ็ม่มีทางแกปั้ญหาได ้เพราะตน้ตอของความชัว่ร้าย ความวุน่วายยุง่เหยงิต่าง ๆ อยูท่ี่กิเลส 

 ถา้เราพฒันาบุคคล พร้อมกบัพฒันากิเลสไปดว้ย เช่น โลภ โกรธ หลง เป็นตน้ กไ็ม่มีทางท่ี
จะสาํเร็จได ้ เพราะยิง่พฒันากย็ิง่เห็นแก่ตวัมากข้ึน ความเห็นแก่ตวั ทาํใหค้นเอารัดเอาเปรียบกนั 
เบียดเบียนกนั หาความสุขใส่ตวั บนความทุกขข์องผูอ่ื้น มิไดบุ้กเบิกทางแห่งความสุขดว้ยคุณธรรม 
ซ่ึงจะนาํไปสู่ความสุขสงบเยน็อยา่งแทจ้ริง แต่กลบัแสวงหาความสุขท่ีฉาบฉวย ไร้รากฐานและ
ความสุขอยา่งมกัง่าย 

 ท่ีวา่พฒันาบุคคล สงัคม พร้อมกบัพฒันากิเลสนั้น หมายความวา่ เราสร้างส่ิงแวดลอ้ม อนั
ย ัว่ใหเ้ขาอยาก ใหค้นเป็นจาํนวนมากสร้างส่ิงแวดลอ้มใหค้นอยาก และใหเ้ขาวิ่งตามความอยากนั้น 
เหมือนคนเขลาเฉือนตนใหเ้ป็นแผล แลว้กรั็กษา....”  
 

ดงันั้น ภาพท่ีปรากฏในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นความยากจนทั้งในเร่ือง “เงิน” ความยากจน
ในเร่ือง “ปัญญา” และความยากจนในเร่ืองของ “ใจ” ลว้นเป็นบทเรียนของการพฒันาท่ีไม่สมดุล
และไม่มีเสถียรภาพ ซ่ึงมีสาเหตุสาํคญัมาจาก “นยัยะ” ของการพฒันาท่ีผ่านมาภายใตฐ้านคิด “ทุน
นิยม” และกระแส “บริโภคนิยม” หรือ “กิเลสนิยม” ของสังคมไทยและสังคมโลก ทั้งน้ี นยัยะการ
พฒันาดงักล่าวหมายถึง “กระบวนทศัน์” หรือ “วิธีคิด” ท่ีส่งผลให้เกิดกระบวนการ ขั้นตอน และ
รูปแบบการพฒันาเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายท่ีตั้งไวภ้ายใตก้ระบวนทศัน์นั้น  

 5.1.1.3 นิโรธ : การก้าวล่วงพ้นความจน 

 หากสาเหตุสาํคญัของความยากจน คือ “นยัยะ” และ “กระบวนทศัน์” ของการพฒันา
ประเทศท่ีผา่นมา ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ดงันั้น นิโรธ: การกา้วล่วงพน้ความจน จึงยอ่มหมายถึง การ
กา้วล่วงพน้ “กระบวนทศัน”์ หรือ “วิธีคิด” ท่ีก่อใหเ้กิดความยากจน โดยการปลูกฝังปรับเปล่ียน

                                                 
5
 ผูส้นใจศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้น วศิน อินทสระ (2544) การพ่ึงตน หนา้ 150 - 156 
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กระบวนทศันใ์หม่ท่ีนาํพาสงัคมไปสู่การพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยนื6 โดยมีเป้าหมายคือ การกินดี อยูดี่ 
มีความสุข ของประชาชนในสงัคมไทย 

 
อาจกล่าวไดว้า่ นบัแต่ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เป็นตน้มา กระบวนทศันใ์หม่ของการ

พฒันาท่ีเป็นนโยบายของประเทศไทย เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นพนัธะกิจท่ีหน่วยงานและองคก์ร
ทุกภาคส่วนตอ้งร่วมกนัขบัเคล่ือน คือ กระบวนทศันก์ารพฒันาภายใตป้รัชญาของ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชดาํรัสช้ีแนะแนวทางการ
ดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
จากพระบรมราโชวาทและพระราชดาํรัสของพระองคน์บัตั้งแต่ปี 2527 เป็นตน้มาไดใ้หค้วามสาํคญั
กบัแนวทางการพฒันาบนหลกัแนวคิด “พึ่งตนเอง” เพื่อใหเ้กิดความพอมีพอกิน พอมีพอใช ้ ของ
คนส่วนใหญ่ มุ่งใชห้ลกัความพอประมาณ การคาํนึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
โดยตระหนกัถึงการพฒันาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชา และการมีคุณธรรมเป็น
กรอบในการปฏิบติัและการดาํรงชีวิต 

 
 5.1.1.4 มรรค : เส้นทางแห่งการก้าวล่วงพ้นความจน 

กระบวนทศันก์ารพฒันาภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีฐานคิดท่ีสาํคญัคือ การ
พฒันา “คน” ทั้งในระดบัปัจเจก ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ระดบักลุ่มและองคก์ร จนถึงระดบั
รัฐ โดยมุ่งเนน้ใหค้นเกิด “สมัมาทิฏฐิ” คือ ความเห็นชอบ รู้ชอบ หรือเขา้ใจชอบ เม่ือเร่ิมตน้ดว้ย
สมัมาทิฐิไดแ้ลว้ ยอ่มตามมาดว้ย “สมัมาปฏิบติั” คือ การกระทาํชอบ การดาํเนินการชอบ หรือการ
ปฏิบติัชอบ 

 
 
 
 

                                                 
6 วาทกรรมคาํวา่ “การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน” เกิดข้ึนจากการประชุม Earth Summit (หรือ UN Conference on 
Environment and Development : UNCED) ท่ีกรุงริโอ บราซิล เม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1992 (หรือ พ.ศ. 2535) ซ่ึง
มีผูน้าํจาก 180 ประเทศเขา้ร่วมดว้ยนั้น ท่ีประชุมไดรั้บรองเอกสารสาํคญัหลายฉบบั หน่ึงในนั้น คือ “แผนปฏิบติั
การ 21” หรือ “Agenda 21” อันเป็นแผนแม่บทของโลกท่ีมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิด “การพฒันาแบบยัง่ยืน” 
(Sustainable Development) ในช่วงปี 1992 ไปจนถึงศตวรรษท่ี 21 
การพฒันาแบบยัง่ยนืยาวนาน คือการพฒันาท่ีสนองความตอ้งการและความใฝ่ฝันของผูค้นรุ่นปัจจุบนั โดยไม่
ทาํลายโอกาส ความสามารถ และอนาคตของชนรุ่นหลงั , UN/ WCED, Our Common Future, (Oxford 1987) อา้ง
ใน ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์ เพ่ิงอา้ง หนา้ 147 
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ดงันั้น เสน้ทางแห่งการหลุดพน้จากความยากจน ในส่วนของการพฒันา “คน” จึงควรมี
กระบวนการสาํคญั 2 ประการ คือ 

(1) ทาํอยา่งไรใหค้น “คิดเป็น” และ “คิดชอบ” 
(2) ทาํอยา่งไรใหค้น “ปฏิบติัเป็น” และ “ปฏิบติัชอบ” 
 

 และหากปัญหาความยากจนเป็นปัญหาเชิง “โครงสร้าง” ท่ีซบัซอ้นแน่นหนาจนแกไ้ข
ไม่ไดโ้ดยลาํพงัภายใตอ้าํนาจและกลไกของรัฐ กระบวนการสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีทีมวิจยัคิดวา่มี
ความจาํเป็นต่อการแกไ้ขปัญหาความยากจนคือ  
 
 (3) ทาํอยา่งไรใหเ้กิดการสร้าง “พลงัทางสงัคม” ซ่ึงหมายถึง การรวมตวั ร่วมคิด ร่วม
ทาํ และเช่ือมโยงกนัของภาคส่วนต่าง ๆ เป็นเครือข่ายประชาคม อนัเป็นการใชค้วามเขม้แขง็ทาง
สงัคมเพื่อแกปั้ญหาความยากจนในทุกระดบั  
 
 เพื่อเนน้ย ํ้าความสาํคญัการพฒันา “คน” และการสร้าง “พลงัทางสังคม” ทีมวิจยัขออา้งถึง
ขอ้ความของท่านรองศาสตราจารยป์าริชาติ วลยัเสถียร7 ซ่ึงไดใ้ห้ภาพท่ีชดัเจนและนัยยะของการ
พฒันาไวด้งัต่อไปน้ี 
 

“.....การพฒันาเป็นงานท่ีเกิดข้ึนมาจากความทุกข ์แต่ในอดีต ผูท่ี้มีทุกขไ์ม่ค่อยมีโอกาสได้
พิจารณาความทุกขแ์ละหาทางหลุดรอดดว้ยตนเอง มกัจะตอ้งดาํเนินการไปตามการช้ีนาํของผูมี้
อาํนาจหนา้ท่ี ผูรู้้และผูห้วงัดีหลากหลายฝ่าย ตามแต่ปัญญาในการวิเคราะห์หาเหตุแห่งทุกข ์และหา
แนวทางแกทุ้กขใ์นแต่ละยคุ แต่ละสมยั  

 
คร่ึงศตวรรษของการพัฒนาให้บทเรียนแก่เราว่า การพัฒนาท่ีแท้จริงคือ การพัฒนา

ความสามารถของคน ซ่ึงก่อใหเ้กิดดุลยภาพระหวา่งกายและจิต ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษย์
กบัธรรมชาติ ทาํใหค้นมีอิสรภาพในการกาํหนดวิถีชีวิตของตนเองได ้

 
 การจะบรรลุถึงการพฒันาเช่นว่าน้ีได ้จาํเป็นจะตอ้งเปล่ียนรูปแบบความสัมพนัธ์ทางการ
พฒันากันใหม่ ทุกคนคือ ภาคีร่วมในกระบวนการพฒันา เพราะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลามีความซบัซอ้นมากข้ึน ซ่ึงผลทางลบต่อชีวิตของคนและความสมบูรณ์ของธรรมชาติก็
ทวีความรุนแรงมากข้ึน  

                                                 
7
 ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2543) หนา้ 2 - 3 
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 ไม่มีหนทางใดท่ีเราจะยบัย ั้งการเปล่ียนแปลงหรือ “ช่วย” แกปั้ญหาท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์
อนัไม่เป็นธรรมทั้งหลายไดต้ลอดเวลา นอกจากจะทาํให้การพัฒนาเป็นภารกิจของทุกคน และให้
คนไดก้าํหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงและรูปแบบความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัได.้......” 

5.1.2 เครือข่ายคุณค่า8กบัการแก้ปัญหาความยากจน 
 

 จากการดาํเนินงานของโครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี  
ซ่ึงไดมี้ขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่า/เครือข่ายพนัธมิตร ภายใตก้ารออกแบบและ
จดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย9 ทั้งท่ีเป็นการจดัเวทีสร้างความเขา้ใจ เวทีประชุมเชิงปฏิบติัการ 
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพ เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เวทีติดตามผลและเวทีถอด
บทเรียน ในช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 - เดือน กรกฎาคม 2549 เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี และ
ไดเ้กิดการ “ก่อตวั” ของเครือข่ายคุณค่า/เครือข่ายพนัธมิตรจาํนวน 3 เครือข่ายข้ึนภายใตก้าร
ขบัเคล่ือนขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ซ่ึงไดแ้ก่ (1) เครือข่ายดา้น “เกษตรกรรมยัง่ยนื” 
(2) เครือข่ายดา้น “องคก์รการเงินชุมชน” และ (3) เครือข่ายดา้น “การเรียนรู้”  นั้น ทีมวิจยัใคร่ขอ
นาํเสนอการสงัเคราะห์ออกเป็น 2 ประเดน็สาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 
5.1.2.1 กระบวนการขับเคลือ่นการพฒันาขบวนการสหกรณ์ 
 
(1) การวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research : PAR) 
ทีมวิจยัไดน้าํหลกัการและแนวทางของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participation 

Action Research: PAR) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือและกระบวนการในการดาํเนินงานของโครงการฯ ซ่ึง
ผลของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ี นอกจากจะเป็นการไดชุ้ดความรู้ใหม่ ไดว้ิธีการและ
กระบวนการของการเรียนรู้และการพฒันาแลว้ ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีไดรั้บคือ การสร้าง “พลงั” การพฒันา
ใหแ้ก่ชุมชน/กลุ่ม/องคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการ10  

 

                                                 
8 เครือข่ายคุณค่า/เครือข่ายพนัธมติร  หมายถึง  เครือข่ายความร่วมมือท่ีกลุ่ม/องคก์รซ่ึงมีเป้าหมายสอดคลอ้งกนั  
เป็นพนัธมิตรร่วมมือกนัเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั  ในรูปของเครือข่ายทางธุรกิจ  เครือข่ายทางสังคม  หรือเครือข่าย
ทางวชิาการ 
9
 ดูรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการวจิยัฯ ในบทท่ี 3  

10
 ดดัแปลงจากดร.บญัชร แกว้ส่อง(2549) เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง “การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน

ร่วม” 
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สําหรับกลุ่มคนท่ีเป็น “ภาคี” ของการทาํงานร่วมกันนั้ น ทีมวิจัยได้คดัเลือกกลุ่มคนท่ี

มาร่วมขบัเคล่ือนงานอนัประกอบไปดว้ย 3 ภาคส่วน คือ นกัวิชาการ นกัพฒันาอิสระ/ภาครัฐ และ
ผูน้าํ/กลุ่มคนในพ้ืนท่ี 

 
โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีราชบุรีได ้“ใช”้ และได ้“สร้าง” รูปแบบ

การทาํงานแบบมีส่วนร่วมของทั้ง 3 ภาคส่วนดงักล่าวน้ี นบัแต่การวางตวัของ “ทีมวิจยั” ทั้งในส่วน
ของนกัวิจยั ทีมท่ีปรึกษาและภาคีร่วม เพื่อการขบัเคล่ือนในเกือบทุกกิจกรรมของโครงการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
Participatory Action Research: PAR 

Research 
การวจัิย: 

ไดชุ้ดความรู้ใหม่จาก 
การปฏิบติัการร่วมกนั 

Action 
การปฏิบัติการ: 

ไดว้ิธีการและกระบวน 
การเรียนรู้และพฒันา 

Participatory 
การมีส่วนร่วม: 

ไดพ้ลงัของการพฒันา 
ของชุมชน/กลุ่ม 

ผูน้าํ/กลุ่มคนใน
พื้นท่ี

นกัวิชาการ นกัพฒันา NGO/
ภาครัฐ 

ภาพที ่5.2 แสดงการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ภาพที ่5.3 แสดงการทาํงานแบบมีส่วนร่วมของทั้ง 3 ภาคส่วน 
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ในส่วนของนักวิชาการ ไดพ้ยายามเฟ้นหา “นักวิชาการทางเลือก” ซ่ึงมีแนวคิดและวิถี
ปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากนกัวิชาการทัว่ไป กล่าวคือ เป็นผูท่ี้มีใจเปิดกวา้ง มีความยดืหยุน่ มีความใฝ่รู้
และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเรียนรู้ร่วมกนัในทีมงานซ่ึงประกอบดว้ยผูค้นท่ี
หลากหลาย อีกทั้งตอ้งมี “ความอดทน” เน่ืองจากการทาํงานกบัชุมชนท่ีมีความแตกต่างในเกือบทุก
บริบทใหไ้ดผ้ลสาํเร็จ ตอ้งการ “เวลา” เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นจริง 

 
สาํหรับนกัพฒันาท่ีเป็นนกัพฒันาอิสระหรือองคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) มกัเป็นผูท่ี้ผ่าน

การทาํงานร่วมกับชุมชนมาในระดบัหน่ึงแลว้ จึงมีความรู้ ความเขา้ใจ และพื้นประสบการณ์ท่ี
สามารถทาํให้เกิดการขบัเคล่ือนงานไดเ้ป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นกัพฒันาอิสระท่ีมาร่วมทีมงาน
นั้นจาํเป็นตอ้งเป็นผูท่ี้พร้อมจะเรียนรู้อยูต่ลอดเวลาเช่นกนั เน่ืองจากบริบทของแต่ละชุมชน/ แต่ละ
พื้นท่ี ย่อมมีความแตกต่างกันภายใต้เ ง่ือนไขทางภูมิสังคมท่ีหลากหลาย ดังนั้ น ทักษะและ
ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูข่องนกัพฒันาอาจไม่สามารถ “ตอบโจทย”์ ของชุมชนท่ีทาํงานดว้ยได ้ 

 
ในขณะท่ีนักพฒันาภาครัฐ/ข้าราชการยงัคงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในการทาํงาน 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาททั้งในเชิง “นโยบาย” และ “ปฏิบติัการ” โดยมีทั้งพลงัทั้งทางด้าน 
“บุคลากร” และดา้น “งบประมาณ” กลไกภาครัฐมีส่วนเสริมหนุนใหก้ารขบัเคล่ือนงานเป็นไปดว้ย
ความสะดวกและสามารถพฒันาใหเ้กิดการทาํงานท่ีต่อเน่ือง จึงจาํเป็นตอ้งมีภาคีการทาํงานท่ีมาจาก
ภาครัฐ ทั้งในส่วนของระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ อยา่งไรก็ตาม มีขอ้ควรคาํนึงบางประการ
ในการทาํงานร่วมกบัภาครัฐ เน่ืองจากนกัพฒันาภาครัฐ/ขา้ราชการน้ีแมจ้ะมีเป้าหมายในการทาํงาน
เพื่อสร้างให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อีกทั้งมีความปรารถนาดีต่อชุมชนและ แต่ดว้ยขอ้จาํกดัเชิง 
“ระบบ” จึงมกัคุน้ชินกบัโครงสร้างเชิง “อาํนาจนิยม” การทาํงานจึงเป็นไปในรูปแบบของการสั่ง
การมากกวา่การสร้างการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง อีกทั้งมกัมีขอ้จาํกดัดา้น “เง่ือนเวลา” จึงทาํใหไ้ม่มี
โอกาสทาํงานในลกัษณะเชิงลึก การโยกยา้ยเปล่ียนแปลงตาํแหน่งและบทบาทหนา้ท่ีของขา้ราชการ
ตามระบบท่ีเป็นอยูส่่งผลใหก้ารทาํงานขาดช่วงและไม่มี “การเกาะติด” พื้นท่ีเท่าท่ีควร  

 
ผูน้าํ/กลุ่มคนในพื้นท่ีนอกจากจะเป็น “ตวัเป้าหมาย” ของการทาํงานท่ีตอ้งการให้เกิดการ

พฒันาและเปล่ียนแปลงแลว้ ยงัเป็น “ตวัขบัเคล่ือน “ ในการทาํงานภายใตก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม วิธีคิดและมุมมองท่ีสะทอ้นจากการเป็น “คนใน” ของผูน้าํ/กลุ่มคนในพ้ืนท่ี ไดช่้วย
ใหเ้ราไดเ้รียนรู้ความเป็น “ระบบชุมชน” ท่ีแทจ้ริง ในการทาํงานเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีถูกตอ้ง 
เหมาะสม สอดคลอ้งกบับริบทชุมชน อนัจะนาํไปสู่คุณประโยชน์ท่ีย ัง่ยืน มิใช่เป็นเพียงมายาภาพ
แห่งการพฒันานั้ น การเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงถึงกลไกภายในและแรงขบัเคล่ือนภายในของระบบ
เศรษฐกิจ-สังคม-การเมือง-วฒันธรรมของชุมชนเป็นเง่ือนไขพื้นฐานท่ีสําคญัประการหน่ึง ผูน้าํ/
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กลุ่มคนในพื้นท่ีท่ีเขา้ร่วมขบวนการขบัเคล่ือนนั้น โดยทัว่ไปแลว้ มกัเป็นแกนนําในการพฒันา
ชุมชน มีทกัษะและประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มาในระดับหน่ึง เป็น
ผูส้นใจแสวงหาความรู้ มีจิตอาสาหรือจิตสํานึกสาธารณะ เป็นท่ียอมรับของชุมชน ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะของผูน้ําโดยรวม อย่างไรก็ตาม ทีมวิจยัมีขอ้สังเกตว่า การทาํงานชุมชนให้ประสบ
ความสาํเร็จนั้นตอ้งอาศยัภาวะของ “การมีส่วนร่วม” ของผูค้นในชุมชนจาํนวนมาก แมผู้น้าํท่ีเป็น
ทางการจะยงัคงเป็นกลไกสําคญัของการทาํงานในพ้ืนท่ี แต่ผูน้าํท่ี “ไม่เป็นทางการ” ท่ีเป็นผูน้าํท่ี
แทจ้ริงของชุมชนกลบัมีบทบาทในการเสริมหนุนไดม้ากกวา่  

 
 (2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

 หลกัการและแนวทางอีกประการหน่ึงท่ีทีมวิจยันาํมาใชใ้นเป็นเคร่ืองมือและกระบวนการ
ในการดาํเนินงานของโครงการวิจยัฯ คือ “การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM)” ซ่ึง
สามารถแสดงไดด้งัแผนภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวทีกาํหนดเป้าหมาย 
และแผนการปฏิบติังาน 

1. ตั้งโจทย์/ปัญหา 
เวทีคน้ทุกข ์
และเหตุแห่งทุกข ์

การจัดการความรู้

กระบวนทศัน์ 

   วถีิปฏิบติั 
วธีิการ/รูปแบบ 

พลงัการเรียนรู้ 
กลุ่ม/เครือข่าย 

เรียนรู้ก่อนทาํ เรียนรู้ระหวา่งทาํ 

เรียนรู้หลงัทาํ 

แหล่งเรียนรู้

ชุดความรู้เก่าและใหม่ 

2. ปักธง/จังหวะก้าว 

ภาพที ่5.4 แสดงขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ (KM) 
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 ทีมวิจยัไดอ้อกแบบกิจกรรม/การปฏิบติัการ (Action Design) ของโครงการวิจยัฯ เป็น 
“ชุด” โดยมุ่งเนน้ความเช่ือมโยงของการเรียนรู้ภายใตชุ้ดกิจกรรมท่ีออกแบบนั้น ๆ ทั้งน้ีทีมวิจยัได้
ให้ความสําคญัต่อ “ความเป็นจริง” ของพื้นท่ี โดยทีมวิจยัไดมี้การประเมิน ติดตาม วิเคราะห์และ
ถอดบทเรียนการทาํงานร่วมกนัเป็นระยะ ๆ สาํหรับหลกัการของการจดัการความรู้ท่ีทีมวิจยันาํมาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนงานนั้น มุ่งเนน้การเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการเป็น 3 ขั้นตอน 
คือ (1) การเรียนรู้ก่อนทาํ (2) การเรียนรู้ระหว่างทาํ และ (3) การเรียนรู้หลงัทาํ โดยมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายเพ่ือสร้างให้เกิดชุดความรู้ในลกัษณะการผสมผสานทั้งส่วนท่ีเป็นภูมิปัญญาของชุมชน 
(ชุดความรู้เก่า) และเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเหมาะสม (ชุดความรู้ใหม่) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะเกิด
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นการเรียนรู้จากการลงมือกระทาํ การลงมือปฏิบติัจริง หรือท่ี
เรียกว่า “ปัญญาปฏิบติั” ทั้งน้ีทีมวิจยัไดย้ึดหลกัของ “อริยสัจ 4 ประการ” ในการจดัเวทีเพื่อระดม
ความคิดเห็นร่วมกนั กล่าวคือ เวทีตั้งโจทย ์/ทบทวนปัญหา (ทุกข)์ การสืบสาวหาสาเหตุแห่งทุกข์
(สมุทยั) การกาํหนดเป้าหมาย (นิโรธ) และการวางแผนการปฏิบติังาน (มรรค) โดยมุ่งเน้นการ
เปล่ียนแปลงทั้งในส่วนของ “กระบวนทศัน์” หรือ “สัมมาทิฏฐิ” และ “วิถีปฏิบติั” หรือ “สัมมา
ปฏิบติั” อีกทั้งทีมวิจยัไดน้าํรูปแบบของการทาํงานในลกัษณะ “กลุ่มและเครือข่าย” ซ่ึงเป็น “พลงั
ทางสงัคม” มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือการขบัเคล่ือนเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงในระดบัปัจเจก  
 

5.1.2.2 ผลทีไ่ด้จากการขับเคลือ่นการพฒันาขบวนการสหกรณ์ 
 
ทีมวิจยัมองการแกปั้ญหาความยากจนในลกัษณะ “องคร์วม” กล่าวคือ จากการวิเคราะห์

ตามหลกัอริยสจั 4 ประการดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในตอนตน้ของบทน้ีนั้น เสน้ทางแห่งการหลุดพน้
จากความยากจนมีกระบวนการสาํคญั 3 ประการ คือ 

(1) ทาํอยา่งไรใหค้น “คิดเป็น” และ “คิดชอบ” หรือท่ีเรียกวา่ “พทุธะ” 
(2) ทาํอยา่งไรใหค้น “ปฏิบติัเป็น” และ “ปฏิบติัชอบ” หรือท่ีเรียกวา่ “ธรรมะ” 
(3) ทาํอยา่งไรใหเ้กิดการสร้าง “พลงัทางสังคม” หรือท่ีเรียกวา่ “สงัฆะ” 
 

 การแกปั้ญหาความยากจนเชิงบูรณาการ จึงเป็น “เป้าหมายหลกั” หรือ “ธงใหญ่” ซ่ึงทีมวิจยั
ไดก้าํหนดไว ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม/ปฏิบติัการต่าง ๆ ภายใตโ้ครงการวิจยั
การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ทั้งน้ี ใคร่ขอนาํเสนอเป้าหมายการทาํงานใน
ลกัษณะของ “แผนภูมิ” 11 ดงัต่อไปน้ี  

                                                 
11

 ดดัแปลงจากดร.บญัชร แกว้ส่อง(2549) เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง “การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม”  
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 ภายใตห้ลกัการและแนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participation 
Action Research: PAR) และการจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) ท่ีทีมวิจยัใชเ้ป็น
เคร่ืองมือและกระบวนการในการดาํเนินงานของโครงการฯ นั้น ตวักิจกรรม/การปฏิบติัการต่าง ๆ 
ได้ออกแบบไวเ้พื่อนําไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซ่ึงจากการวิเคราะห์เชิงประเมินของทีมวิจยัและ
ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการวิจยั มีขอ้สรุปว่า กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมกระบวนการและกิจกรรม
ของโครงการวิจยัฯ เกิดการเรียนรู้และปรับเปล่ียนท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ 

(1) เกิดความมัน่ใจ มีจุดยนื เห็นตวัตน (พทุธะ) 
(2) ไดจ้ดัระบบ เกิดการขบัเคล่ือน มีจงัหวะกา้ว มีเป้าหมายชดั (ธรรมะ) 
(3) ไดเ้พื่อน ไดเ้ครือข่ายทั้งเหมือนและต่าง แต่มีเป้าหมายร่วมกนั คือ “ความพอเพียง” 

(สงัฆะ) 
 
 
 
 

 
 

การสร้าง “พทุธะ” 
ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน 

คดิเป็น คดิชอบ 

การสร้าง “ธรรมะ” 
องคค์วามรู้การพฒันา 

การสร้าง “สงัฆะ” 
กลุ่มและเครือข่าย 

ปฏิบัติเป็น ปฏิบัติชอบ พลงัทางสังคม 

การแก้ปัญหา 
ความยากจน 
แบบองค์รวม 

ภาพที ่5.5 แสดงเป้าหมายการทาํงานของโครงการวจัิยฯ 
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วเิคราะห์เชิงประเมนิจากการเข้าร่วม
กระบวนการวจิัยฯ 

  เกิดความมัน่ใจ/มีจุดยนื/เห็นตวัตน 
 ไดจ้ดัระบบ/การขบัเคล่ือน/ จงัหวะกา้ว/ 
    มีเป้าหมายชดั      
 ไดเ้พ่ือน/ไดเ้ครือข่ายทั้งเหมือนและต่างแต่มี        
    เป้าหมายร่วมกนั คือ“ความพอเพียง” ของพอ่ 

กิจกรรมทาํปุ๋ย
อินทรีย ์

กลุ่มหนองไร่ 

สนง.สหกรณ์ 

กศน.ความรู้ 
ปุ๋ยอินทรีย ์

เม.ย. 49 
KM ทีม +แผน 
เป้าหมาย 1 ปี 

ยงัไม่มีโรงเรือน 

มี.ค. 49 
ผลิต 10 ตนั/รอบ 
สมาชิก 22 คน 

มิ.ย. 49
โรงเรือนเสร็จ 
60 ตนั/รอบ 

 
ตวัเร่ง 

เรียนรู้ / ดูงาน 
มูลนิธิขา้วขวญั 

ระดมคน 
ระดมทุนเพ่ิม 

ศึกษาดูงาน 

ทดลองทาํจริง 
ทาํไร่ผกั 10 ไร่ 
เดิม ลงทุน 120,000 บาท 
ปัจจุบนั   เหลือ 35,000 บาท 

- ใชปุ๋้ยอินทรีย ์           
- นํ้าสกดัชีวภาพ 
=     ลดตน้ทุน 85,000 บาท 
        (รายไดเ้พ่ิม) 

   ทาํเอง  

ภาพที ่5.6 แสดงขั้นตอนการทาํงานของกลุ่มหนองไร่ 
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 ผลเชิงกระบวนการท่ีเกิดข้ึนน้ี นับเป็น “กลไก” ท่ีสําคญัยิ่งของการขบัเคล่ือนงานการ
พฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี กระบวนการเรียนรู้ท่ีกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ไดรั้บ
จดัไดว้า่เป็น “ตัวผล” ท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานของโครงการวิจยัฯ ขณะเดียวกนักระบวนการเรียนรู้ก็
เป็นตัวสร้างการเปล่ียนแปลงเพ่ือขับเคล่ือนงานให้ก้าวเดินไปสู่เป้าหมายในระยะต่อไป 
กระบวนการเรียนรู้น้ีเองจึงจดัเป็น “ตัวเหตุ” ท่ีเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนใหเ้กิด “การเรียนรู้” ซ่ึงเป็น
ผลเชิงกระบวนการท่ีเพิ่มทวีคูณยิ่งข้ึน (Synergy) ซ่ึงจะทาํให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพและนาํไปสู่การ “ยกระดบั” พลงัแห่งการพฒันาตนเอง (Empower) อยา่งต่อเน่ืองของ
กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี 

 
อยา่งไรกต็าม การเรียนรู้และการปรับเปล่ียนดงักล่าวยงัอยูใ่นช่วงของการ “เร่ิมตน้” เท่านั้น 

จาํเป็นต้องทาํงานเชิงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง และเสริมหนุนให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะ
ผสมผสานทั้งในเร่ืองของ ศรัทธา ปัญญา และปฏิบติั เพื่อสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยนื ทั้งน้ี 
ทีมวิจยัมีความเห็นว่าปัจจยัท่ีจาํเป็นอีกประการหน่ึงของการสร้างการเปล่ียนแปลงคือ การรวมตวั
กนัของกลุ่ม/องคก์รต่าง ๆ ในปริมาตรท่ีมากพอ (Critical Mass) จึงจะทาํใหเ้กิดผลกระทบท่ีมีพลงั
ในการปรับเปล่ียน“กระบวนทัศน์” การพฒันาจากฐานคิดทุนนิยมไปสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เนน้การ “พึ่งตนเอง”ของชุมชนใหม้ากข้ึน การบงัเกิดเป็น “ไตรรัตนะ ” คือ การรวมพลงั
ของ พทุธะ(ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน) ธรรมะ(องคค์วามรู้การพฒันา) และสงัฆะ(กลุ่มและเครือข่าย) จึงจะ
สามารถนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาความยากจนของผูค้นและสงัคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
 สาํหรับผลเชิงประจกัษข์องโครงการวิจยัฯ คือ การก่อรูป/การก่อเกิดเครือข่ายคุณค่าหรือ
เครือข่ายพนัธมิตร 3 เครือข่ายในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่  
 (1) เครือข่ายดา้น “เกษตรกรรมยัง่ยนื”  
 (2) เครือข่ายดา้น “องคก์รการเงินชุมชน” 
 (3) เครือข่ายดา้น “การเรียนรู้”  
 
 ซ่ึงทีมวิจยัใคร่ขอนาํเสนอดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 
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 เครือข่าย 3 เครือข่ายดงักล่าวน้ีแมจ้ะมีประเด็นการทาํงานท่ีเป็นเป้าหมายเฉพาะของแต่ละ
เครือข่าย กล่าวคือ (1) เครือข่ายดา้น “เกษตรกรรมยัง่ยนื” มุ่งประเด็นการปรับเปล่ียนสู่แนวทางของ
ระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน ความปลอดภยัด้านอาหารและการมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี (2) เครือข่ายดา้น 
“องคก์รการเงินชุมชน” มุ่งประเด็นการสร้างความเขม้แขง็ของระบบทุนและสวสัดิการชุมชน และ 
(3) เครือข่ายดา้น “การเรียนรู้” ท่ีมุ่งประเด็นการพึ่งตนเองของชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
การจดัการและเสริมพลงัชุมชน อยา่งไรก็ตาม เครือข่ายทั้งสามไดมี้การเช่ือมโยงและมีวงสัมพนัธ์
กนัโดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “เป้าหมายร่วม” ทีมวิจยัมีความเห็นว่า การพฒันาขบวนการ
สหกรณ์ในระยะต่อไป หากมีการเสริมหนุนเครือข่ายเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ือง ด้วยการจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การประชุม การศึกษาดูงาน การสรุปและการถอดบทเรียน มีการบริหารจดัการ
เชิงบูรณาการของเครือข่าย กลุ่ม และสมาชิกอย่างเป็นระบบแลว้ จะเป็นการสร้างตาข่ายสังคม 
(Social Network) ท่ีเป็น “ภูมิคุม้กนั” เพื่อใหชุ้มชน/กลุ่ม/องคก์รสามารถยนือยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง ภายใต้
กระแสภยัคุกคามของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและลทัธิบริโภคนิยม การรวมตวักนัของกลุ่ม/องคก์ร/

เครือข่าย “เกษตรยัง่ยนื” 
เศรษฐกจิพอเพยีง 

เครือข่าย “การเรียนรู้” 

เครือข่าย 
“องค์กรการเงนิชุมชน” 

ทุน สวัสดิการ อาหาร ส่ิงแวดล้อม 

การพึง่ตนเอง การจัดการ 

ภาพที ่5.7 แสดงการก่อเกดิเครือข่ายพนัธมิตร 3 เครือข่ายในพืน้ทีจั่งหวดัราชบุรี 
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สหกรณ์ในลกัษณะของ “เครือข่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” มีการเรียนรู้และการจดัการเชิง
บูรณาการท่ีนาํไปสู่การ “พึ่งตนเอง” และ “พึ่งกนัเอง” ของผูค้นในชุมชนจะเป็นฐานรากท่ีสาํคญัใน
การสร้าง “ความเขม้แขง็” ของชุมชนและสังคม ซ่ึงทีมวิจยัใคร่ขอนาํเสนอแนวคิดของการพฒันา
เชิงบูรณาการของชุมชน/กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ดงัแผนภูมิ12ต่อไปน้ี  
 

 
 
5.2 บทบาทของเครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ปัญหาความยากจน 
  

ภายใตช่้วงระยะเวลาการดาํเนินงานประมาณ 1 ปี ของโครงการวิจยัการพฒันาขบวนการ
สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ไดเ้กิดการ “ก่อรูป” ของเครือข่ายคุณค่าหรือเครือข่ายพนัธมิตร
จาํนวน 3 เครือข่ายในพื้นท่ี ไดแ้ก่ (1) เครือข่ายดา้น “เกษตรกรรมยัง่ยนื” (2) เครือข่ายดา้น “องคก์ร
การเงินชุมชน” และ (3) เครือข่ายดา้น “การเรียนรู้” ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ทั้ง 3 เครือข่ายเป็นผลของการ

                                                 
12

 ผูส้นใจศึกษารายละเอียดของแผนภมิูดงักล่าวไดจ้าก “แผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง” ของมูลนิธิหมู่บา้น  

  
  

  

การออม 

ทรัพยากรและทุนชุมชน 

การบริโภค การผลติ 

สวสัดกิาร 

  

การผลติ แปรรูป 

วสิาหกจิชุมชน ทดแทนการนําเข้า 

   ตลาดชุมชน เครือข่าย  

แลกเปลีย่น 

ตลาดทัว่ไปและส่งออก 

กลุ่มออมทรัพย์ 

กองทุน / ธนาคารชุมชน 

กองทุนสวสัดกิาร 

การลงทุน 

วสิาหกจิชุมชน 

การตลาด 

ภาพที ่5.8 แสดงแนวคดิของการพฒันาเชิงบูรณาการในพืน้ทีจั่งหวดัราชบุรี 
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สร้างกระบวนการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ภายใตห้ลกัการและแนวทางของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
อยา่งมีส่วนร่วมและการจดัการความรู้ การดาํเนินงานของโครงการวิจยัฯ ไดมุ่้งเนน้การปรับเปล่ียน 
“วิธีคิด” หรือ “กระบวนทศัน์” ของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ท่ีรวมตวักนัเป็นเครือข่าย ซ่ึงทีมวิจยัมี
ความเห็นวา่การสร้างการเปล่ียนแปลงเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืนั้น มีปัจจยัและตวัแปรท่ีจาํเป็น
หลายดา้น มีกระบวนการและเทคนิคท่ีหลากหลาย แต่เง่ือนไขท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ การเปล่ียนแปลงใน
เร่ืองของ “วิธีคิด” หรือ “กระบวนทศัน”์ (ดงัรายละเอียดท่ีไดน้าํเสนอในส่วนของตวัแบบในการ
วิเคราะห์) ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นงานท่ีตอ้งการเวลาและตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ือง แต่หากทาํ
ไดส้าํเร็จแลว้ จะสามารถสร้างการเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่างๆท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดอ้ยา่ง
มัน่คงและแน่นอน เน่ืองจากแผนท่ีความคิด (Mental Model) ซ่ึงเป็นกลไกสาํคญัของวิถีชีวิตไดถู้ก
ปรับเปล่ียนและสร้างใหม่  

 
เน่ืองจากเครือข่ายคุณค่าหรือเครือข่ายพนัธมิตรในพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรียงัอยูใ่นระยะเร่ิมตน้

ของการก่อเกิดและพฒันาการ จึงยงัไม่มีการดาํเนินการของเครือข่ายท่ีเห็นผลสาํเร็จในการแกปั้ญหา
ความยากจนอยา่งเป็นรูปธรรมเท่าใดนกั ดงันั้น การวิเคราะห์ใหเ้ห็นถึงบทบาทของเครือข่ายคุณค่า
กบัการแกปั้ญหาความยากจนอยา่งชดัเจน จึงไม่อาจทาํไดใ้นลกัษณะของขอ้มูลเชิงประจกัษ ์อยา่งไร
กต็าม ทีมวจิยัใคร่ขอนาํเสนอการวิเคราะห์ผลเชิงอนุมาน โดยใชเ้ครือข่ายคุณค่าดา้น “เกษตรกรรม
ยัง่ยนื” เป็นกรณีศึกษาบทบาทของเครือข่ายคุณค่า/เครือข่ายพนัธมิตรกบัการแกปั้ญหาความยากจน
ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี 
 
 5.2.1 เครือข่ายคุณค่า/เครือข่ายพนัธมิตรด้าน “เกษตรกรรมยัง่ยนื”  

 
จงัหวดัราชบุรีนบัเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรท่ีสาํคญัของประเทศ ท่ีไม่เพียงแต่จะ

สามารถผลิตอาหารเพื่อเล้ียงตนเองไดเ้ท่านั้น หากยงัสามารถนาํผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลาย
ส่งออกจาํหน่ายทั้งในระดบัตลาดทอ้งถ่ิน ตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ อยา่งไรกต็าม 
จากการท่ีทีมวจิยัไดล้งสอบถามขอ้มูลในพ้ืนท่ี และจากการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั พบวา่
สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรท่ีอยูใ่นความดูแลของสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัราชบุรีนั้น 
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการติดคา้งหน้ีของสมาชิกและปัญหาการหมุนเวียนทุน ทั้งน้ีปัญหาความ
ยากจนและภาวะหน้ีสินของสมาชิกดงักล่าวเป็น “ทุกขร่์วม” ของเกษตรกรและครัวเรือนเกษตรกร
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ทัว่ประเทศ 13  เป็นปัญหาท่ีมี “พฒันาการ” คู่ขนานมากบัแนวทางการ “ปฏิวิติเขียว” ของภาค
การเกษตรภายใตฐ้านคิด “ทุนนิยม” (ดงัรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้) อาจกล่าวไดว้า่ สหกรณ์
การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรไดก้ลายเป็น “เคร่ืองมือ” และ “แขนขา” ของระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม 14ทั้งท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั เน่ืองจากสหกรณ์การเกษตรจาํนวนมาก ไดพ้ฒันาสู่การเป็นร้านคา้ขาย
ปัจจยัการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการป้องกนักาํจดัโรคแมลงศตัรูพืช 
โดยจาํหน่ายผา่นระบบการใหบ้ริการ “สินเช่ือ” ต่อสมาชิก 

 

ผลผลติ
ตกตํา่

ค่าใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย

กู้ในระบบ

ลงทุน การ
ผลติ

ขาดทุน

ค่าใช้จ่าย
ประจํา

หนี ้

จ่ายคนื    
เงินกู้

ปัจจัย
ผลติแพง

กู้นอกระบบ
หนีเ้พิม่พูน

ความต้องการ ความจําเป็น

มือถอื 

สังคมบ้าบริโภค

บตัรเครดติ

ขายตรง
ผ่อนส่งเป็นปีๆ 

ซ้ือกนิ ซ้ือใช้

คุณภาพชีวติเลวลง

ววัพนัหลกั

 
 
 
การก่อเกิดสหกรณ์การเกษตรโดยมีแนวคิดเร่ืองของการรวมตวักนัของสมาชิก เพื่อเขา้ถึง

แหล่งทุน การรวมซ้ือปัจจยัการผลิตและการรวมขายผลผลิต ดูเหมือนวา่น่าจะเป็นการเพ่ิมพลงัใน
การต่อรองของกลุ่มเกษตรกร แต่ในความเป็นจริงแลว้ ภายใตโ้ครงสร้างและกลไกท่ีเป็นอยูข่อง
ระบบการเกษตรตามแนวทางปฏิวติัเขียว ท่ีมุ่งเนน้การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ีโดยการเพ่ิมปัจจยั
การผลิต ซ่ึงไดแ้ก่ ปุ๋ยเคมี เมลด็พนัธ์ุลูกผสม สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช ฯลฯ ทาํใหไ้ดผ้ลผลิต

                                                 
13 ขอ้มูลจากการประชุมเวทีสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ (2546) ระบุวา่ ครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทยเป็นลกูหน้ี
ธนาคารรวมทั้งส้ิน 3,637,739 ครัวเรือน และมีจาํนวนยอดหน้ีรวมประมาณ 177,777 ลา้นบาท (ไม่นบัรวมหน้ีสิน
นอกระบบ) 
14 ทีมวจิยัยอมรับระบบทุนนิยมในส่วนของการพฒันาเทคโนโลยแีละประสิทธิภาพการผลิต แต่ปฏิเสธในปรัชญา
ของทุนนิยมท่ีสอนให้มนุษยเ์ขา้ใจว่า ชีวิตท่ีสุขสบายคือชีวิตแห่งความสุข การทาํให้มนุษยมี์ความสุข ก็ดว้ยการ
สนองความตอ้งการและความปรารถนาทุกอยา่ง จึงไดก่้อใหเ้กิดลทัธิบริโภคนิยมหรือวตัถุนิยม (Materialism) ซ่ึง
สนองตอบต่อ “กิเลส” ของมนุษยอ์นัเป็นรากเหงา้ของทุกปัญหาในสังคม  

 

ภาพที ่5.9 แสดงสาเหตุปัญหาความยากจนและภาวะหนีสิ้นของครัวเรือนเกษตรกรทัว่ประเทศ 
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พร้อมกนัเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งกลไกการตลาดท่ีดาํเนินอยู ่ณ ปัจจุบนั ส่งผลทาํใหร้าคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกตํ่า ขณะท่ีกระบวนการผลิตแมท้าํใหไ้ดผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน แต่มีตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่ม
สูงข้ึนและมีความไม่แน่นอนทางดา้นสภาพแวดลอ้ม เช่น นํ้าท่วม ฝนแลง้ ศตัรูพชืระบาด ทาํให้
เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดทุน ขาดความสามารถในการ “ผลิตซํ้า” ทาํใหต้อ้งกูห้น้ียมืสิน
เพื่อนาํมาใชจ่้ายทั้งในชีวิตประจาํวนัและการลงทุนเพื่อการผลิตทางการเกษตร เกษตรกรจึงมีหน้ีสิน
สะสม เร้ือรัง การเขา้ถึงแหล่งทุนและแหล่งสินเช่ือต่าง ๆ โดยเฉพาะธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สหกรณ์การเกษตร และกองทุนหมู่บา้น เป็นเพียงการ “หมุนหน้ี” รอบ
ต่อรอบเพ่ือเอาตวัรอดเฉพาะหนา้ของเกษตรกร 
 

เครือข่ายคุณค่า/เครือข่ายพนัธมิตรดา้น “เกษตรกรรมยัง่ยนื” ท่ีเกิดข้ึนน้ี เป็นการรวมตวักนั
ของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ท่ีดาํเนินงานเก่ียวขอ้งกบัดา้นการเกษตรในเชิงการผลิต ทั้งท่ีจดทะเบียน
และไม่ไดจ้ดทะเบียน โดยกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ดงักล่าวประสบภาวะหน้ีสินท่ีเป็น “ทุกขร่์วม” จาก
ปัญหาเชิงโครงสร้างของภาคเกษตรท่ีไดก้ล่าวมาน้ี ภายใตก้ารดาํเนินงานของโครงการวิจยัฯ ได้
สร้างกิจกรรม/ปฏิบติัการต่าง ๆ ท่ีจะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึงทีมวิจยัคิดวา่มีแนว
ทางแกไ้ขสาํคญั 2 ประการ คือ  

(1) การเปล่ียนรูปแบบการผลิตจากแนวทางของ “ปฏิวิติเขียว” มาเป็นแนวทางของ
เกษตรกรรมทางเลือก คือ เกษตรอินทรียแ์ละเกษตรยัง่ยนื ในส่วนน้ีมีเหตุปัจจยัหรือองคป์ระกอบ
สาํคญั 3 ประการคือ กระบวนทศันห์รือวธีิคิด เทคโนโลย/ีระบบการผลิต และการจดัการ 

 (2) การเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทั้งภาคการเงิน การผลิต วิสาหกิจ บริการ และผูบ้ริโภค 
เพื่อใหทุ้กภาคส่วนอยูร่อดไดโ้ดยเฉพาะภาคการผลิต ในส่วนน้ีมีเหตุปัจจยัหรือองคป์ระกอบสาํคญั 
2 ประการคือ กระบวนทศันห์รือวิธีคิด และการจดัการ 

 
 ในส่วนของแนวทางขอ้ท่ี (1) คือ การเปล่ียนรูปแบบการผลิตทางการเกษตรเขา้สู่แนวทาง
เกษตรกรรมยัง่ยนืนั้น ทีมวจิยัไดส้ร้างการเรียนรู้ดว้ยการจดัประชุม / จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ศึกษาดูงาน ซ่ึงพบวา่ กระบวนการ/กิจกรรมดงักล่าวไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งใน “ระบบคิด”
และ “วิถีปฏิบติั” ของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี โดยเฉพาะการศึกษาดูงานท่ี
โรงเรียนชาวนา มูลนิธิขา้วขวญั จงัหวดัสุพรรณบุรี ไดส่้งผลใหก้ลุ่มเกษตรกรผูท้าํนาในพ้ืนท่ี
จงัหวดัราชบุรีมีความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้วิถีการทาํนาเพื่อผลิต “ขา้วอินทรีย”์ ในรูปแบบเดียวกนักบั
เกษตรกรนกัเรียนโรงเรียนชาวนา มูลนิธิขา้วขวญั จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงถึงแม ้ ณ ขณะน้ี ขา้ว
อินทรียท่ี์เกษตรกรขายจะมีราคาท่ีไม่แตกต่างจากราคาขา้วทัว่ไปเท่าไรนกั แต่เม่ือเปรียบเทียบ
ตน้ทุนในการผลิตต่อไร่ พบวา่การผลิตขา้วในลกัษณะของขา้วอินทรียส์ามารถลดตน้ทุนไดถึ้ง 
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1,970 บาทต่อไร่15 ผลผลิตขา้วอินทรียท่ี์ไดแ้มจ้ะตํ่ากวา่การผลิตขา้วแบบเดิมในช่วง 1-2 ปีแรกท่ีเพิ่ง
ปรับเปล่ียนระบบการผลิต แต่เม่ือการผลิตเขา้สู่ระบบท่ีสมดุลแลว้ ผลผลิตขา้วอินทรียข์องนกัเรียน
โรงเรียนชาวนาไม่ไดแ้ตกต่างจากการผลิต “ขา้วเคมี” ของชาวนาทัว่ไป กล่าวคือประมาณ 1 เกวียน
หรือ 1 ตนัต่อไร่ การมีตน้ทุนท่ีลดลง ยอ่มหมายถึง การมี “ตวัเงิน” ท่ีเพิ่มข้ึนของชาวนา ซ่ึงเงิน
จาํนวนน้ีสามารถนาํไปใชจ่้ายในการลงทุนดา้นการเกษตรหรือการลงทุนในดา้นอ่ืน ๆ ตลอดจนไว้
จบัจ่ายใชส้อยเพื่อส่ิงจาํเป็นในชีวิตของครัวเรือนเกษตรกร จึงนบัเป็นแนวทางหน่ึงในการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน 
 
 เม่ือพิจารณาถึงพื้นท่ีปลูกขา้วของกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์การเกษตรในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี 
และหากเราคาํนวณปริมาณการใชส้ารเคมีในนาขา้วเหล่านั้น จะพบวา่มีเมด็เงินจาํนวนไม่นอ้ยท่ีถูก 
“ดูดออก” จากครัวเรือนเกษตรกร/ชุมชน16 ในกรณีท่ีคิดรวมพื้นท่ีการปลูกขา้วของจงัหวดัราชบุรีทั้ง
จงัหวดั ปริมาณของ “เมด็เงิน” ท่ีถูกส่งออกนอกพ้ืนท่ีจงัหวดัมีมูลค่ามหาศาล เช่นเดียวกนั หากเรา
คาํนวณตวัเลขยอดรวมของการใชส้ารเคมีทัว่ประเทศ ทั้งท่ีเป็นสารเคมีท่ีใชใ้นการปลูกขา้วและท่ีใช้
ในการปลูกพชือ่ืน ๆ ยอ่มคน้พบวา่ การสูญเสียดุลยท์างเศรษฐกิจของประเทศส่วนหน่ึงเป็นผลพวง
มาจากโครงสร้างภาคการเกษตร ยิง่ไปกวา่นั้น หากพจิารณาในเชิงเปรียบเทียบระดบัของการพึ่งพา
ตนเองและการพึ่งพาผูอ่ื้น พิจารณาความสมัพนัธ์ของการพึ่งตนเองในระดบัชุมชนและระดบัชาติ
แลว้17 อาจกล่าวไดว้า่ การเกษตรตามแนวทางของการ “ปฏิวติัเขียว” ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจทุนนิยม
ในประเทศไทยนั้น ไดส้ร้างระบบการพึ่งพาปัจจยัภายนอก ระบบการพึ่งพาดงักล่าวไดก่้อเกิดและมี
พฒันาการมาตามลาํดบั จน ณ ปัจจุบนั สงัคมเกษตรทั้งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศขาด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ซ่ึงนยัยะในแง่การพึ่งตนเองน้ี เป็นนยัยะท่ีสาํคญัยิง่18 เก่ียวโยงกบั
นยัยะของความเป็น “อธิปไตย” ดงันั้น การสูญเสียความสามารถในการ “พึ่งตนเอง” ยอ่มหมายถึง
การ “สูญเสีย” อธิปไตยของชุมชน/สงัคมและของชาติในทา้ยสุด  

                                                 
15

 ตน้ทุนการทาํนาในระบบการปลกู “ขา้วเคมี” ประมาณ 3,370 บาทต่อไร่ ในขณะท่ีระบบการปลูก “ขา้วอินทรีย”์ 
มีตน้ทุนการผลิตประมาณ 1,400 บาทต่อไร่  
16

 การปลกูขา้วมีตน้ทุนดา้นสารเคมีประมาณ 2,000 บาทต่อไร่ หากชาวนาท่ีมีพ้ืนท่ีปลกูขา้วจาํนวน 10ไร่ จะตอ้ง
ลงทุนดา้นสารเคมีถึง 20,000 บาทต่อคร้ัง หรือ 40,000 บาทต่อปี (ทาํนา 2 คร้ังต่อปี) การคาํนวณตน้ทุนดา้น
สารเคมีซ่ึงเป็น “ตน้ทุนผนัแปร” น้ี ใชห้ลกัการของ Economic of Scale 
17 การพ่ึงตนเองในระดบัชนบทจะไม่ประสบความสาํเร็จ หากวา่ในระดบัชาติเราไม่พ่ึงตนเอง หรือไม่มีแนวคิด
ในการพ่ึงตนเอง ในขณะเดียวกนั หากชนบทไม่สามารถยนือยูไ่ดด้ว้ยตนเอง สังคมระดบัชาติกไ็ม่น่าจะสามารถ
พ่ึงตนเองได ้ดงันั้นการขบัเคล่ือนตอ้งทาํในทั้ง 2 ระดบั จาก ดร. วชิิตวงศ ์ณ ป้อมเพชร ใน การพ่ึงตนเองในชนบท 
สมพนัธ์ เตชะอธิกและคณะ 
18 ผูส้นใจศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้น สมพนัธ์ เตชะอธิกและคณะ (2531) การพ่ึงตนเองในชนบท 
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 การปรับเปล่ียนระบบเกษตรกรรมสู่การพึ่งพาตนเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด ตามหลกัการและ
แนวทางของระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื จึงเป็นแนวทางท่ีสาํคญัยิง่เพราะจะมีบทบาทต่อการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนในทุกมิติ (จนเงิน จนปัญญา จนใจ) และทุกระดบั (ครัวเรือน ชุมชน ชาติ)ทีม
วิจยัมีความมัน่ใจวา่จะสามารถขบัเคล่ือนและสร้างการเปล่ียนแปลงในเครือข่ายน้ีได ้ โดยเฉพาะใน
ประเดน็ของ “ขา้วอินทรีย”์ เน่ืองจากมีองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและระบบการผลิตท่ี
สามารถเพ่ิมพลงัการผลิตไดจ้ริง อยา่งไรกต็าม ยงัคงมีเหตุปัจจยั องคป์ระกอบและเง่ือนไขท่ีจาํเป็น
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนระบบ โดยเฉพาะการเสริมหนุนศกัภาพดา้นการบริหารจดัการ
ใหแ้ก่คณะกรรมการของกลุ่มและเครือข่าย 
 
 สาํหรับแนวทางขอ้ท่ี (2) คือ การเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทั้งภาคการเงิน การผลิต 
วิสาหกิจ บริการ และผูบ้ริโภค ทีมวิจยัไดปู้พื้นฐานแนวคิดการเช่ือมโยงภาคีทั้งระบบเพื่อใหทุ้กภาค
ส่วนไดป้ระโยชน์ร่วม โดยไดจ้ดัการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการประชุม / การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
และการศึกษาดูงาน ซ่ึงพบวา่ กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมกระบวนการเรียนรู้มีความรู้และความ
เขา้ใจต่อแนวทางการเช่ือมโยงดงักล่าว และมีความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่าย 
เน่ืองจากเห็นถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บร่วมกนัทุกฝ่าย ทั้งประโยชน์เชิงธุรกิจ/เชิงวิชาการ/เชิง
สงัคม โดยตั้งเป้าการขบัเคล่ือนงานในระดบัท่ีเป็นไปไดก่้อน คือ ขนาดของระบบไม่ใหญ่จนเกิน
ความสามารถในการดูแลและบริหารจดัการ อยา่งไรกต็าม การขบัเคล่ือนในแนวทางน้ี จาํเป็นตอ้งมี 
“ฐานขอ้มูล” ท่ีถูกตอ้ง และการวิเคราะห์ “ขอ้มูล” อยา่งเป็นระบบในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้น
การวางแผนการดาํเนินงานท่ีรัดกมุและรอบคอบ ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นการผลิต การแปรรูป การ
จาํหน่ายและการบริโภค ขอ้มูลดา้นปริมาณและคุณภาพของผลผลิต/สินคา้/บริการ ฯลฯ ภายใตก้าร
เช่ือมโยงภาคีทั้งระบบน้ี จะเป็นการพฒันาท่ีนาํไปสู่ระบบ “สหกรณ์” ท่ีแทจ้ริง คือ การรวมพลงั
ของคนเลก็คนนอ้ยท่ีมีอุดมการณ์ในการร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกนัและกนั สร้างระบบการแลกเปล่ียน 
“เชิงคุณธรรม” ของมวลสมาชิกภายใตก้ลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ในเครือข่าย และแมร้ะบบดงักล่าวจะ
ยงัคงใช ้ “เงินตรา” เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียน แต่เมด็เงินไม่ถูก “ดูดออก” จากชุมชน/พื้นท่ี 
หากแต่หมุนเวยีนใชจ่้ายในหมู่สมาชิกของกลุ่ม/เครือข่ายภายใตร้ะบบการผลิตและการบริโภคของ
สมาชิกดว้ยกนัเอง เกิดเป็นระบบ “เศรษฐกิจชุมชน” ข้ึน หากระบบเครือข่ายท่ีประกอบไปดว้ยภาคี
ทุกภาคส่วนน้ีสามารถพฒันาต่อและสร้างใหเ้กิดการ “พึ่งตนเอง” ของระบบทั้งในระดบัเครือข่าย
และระดบักลุ่มต่าง ๆ ท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายไดแ้ลว้ การพึ่งพาจากภายนอกยอ่มลดลงตามลาํดบั ซ่ึง
ยอ่มหมายถึง การถูกขดูรีดของชุมชน/กลุ่ม/องคก์รจากระบบภายนอกคือระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
ใหญ่จะอ่อนแรงลงดว้ยเช่นกนั ซ่ึงการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจชุมชนน้ีเองจะเป็น
เสน้ทางเดินท่ีสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
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อยา่งไรกต็าม ยงัคงมีเหตุปัจจยั องคป์ระกอบ และเง่ือนไขจาํเป็น ท่ีมีผลต่อการสร้างและ
พฒันาระบบเครือข่ายภาคีดงักล่าว โดยเฉพาะในเร่ืองสาํคญั 2 ประการคือ (1) การปลูกฝังสาํนึกการ
เป็น “สหกรณ์” ของสมาชิก การสร้างความภกัดีของสมาชิกท่ีมีต่อองคก์รทั้งในระดบักลุ่มและ
ระดบัเครือข่าย (2) การพฒันาคุณภาพของสมาชิก ทั้งดา้นคุณธรรม (สจัจะและวินยั) และดา้น
ความรู้ ซ่ึงในส่วนของการปลูกฝังคุณธรรมเร่ืองสจัจะและวนิยัน้ี สามารถทาํไดโ้ดยผา่นกิจกรรม
ขององคก์รการเงินชุมชนท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี โดยเฉพาะกระบวนการของกลุ่ม/เครือข่าย
สจัจะสะสมทรัพยเ์พื่อพฒันาคุณภาพครบวงจรชีวิต ท่ีไดมี้การนาํแนวคิดดา้นสจัจะลดรายจ่ายวนัละ 
๑ บาทมาปฏิบติักบัสมาชิก และมีกิจกรรมสร้างความตระหนกัรู้เร่ืองการใชจ่้ายผา่นกิจกรรมบญัชี
ครัวเรือนใหก้บัสมาชิก 

 
 5.2.2. หัวใจเศรษฐี: ขบวนการแก้จนตามแนวทางพระพทุธศาสนา  
 
 ทีมวิจยัใคร่ขอนาํเสนอขบวนการแกจ้นตามแนวทางพระพทุธศาสนา ภายใตห้ลกัการของ 
หลกัธรรม 4 ประการ หรือท่ีเรียกวา่ “หัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ” ดงัต่อไปน้ี19  
 1. อุ ยอ่มาจากคาํวา่ อุฏฐานสัมปทา แปลวา่ ใหถึ้งพร้อมดว้ยความขยนัหมัน่เพยีรในการ
แสวงหาความรู้ หนกัเอาเบาสูใ้นหนา้ท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย กิจการทั้งหลายตอ้งรู้จกั
รับผดิชอบ โบราณกล่าววา่ ทรัพยน้ี์มิไกล ใครปัญญาไว หาไดบ่้นาน ทัว่แควน้แดนดินมีส้ินทุก
สถาน ผูใ้ดเกียจคร้าน บ่พานพบนา ซ่ึงหมายถึง ทรัพยสิ์นเงินทองมีอยูทุ่กหนแห่ง ขออยา่งเดียวอยา่
เกียจคร้านใหล้งมือทาํงานทุกชนิดอยา่งจริงจงัตั้งใจ งาน คือ ชีวิต ชีวิต คือ งานบนัดาลสุข ทาํงานให้
สนุก เป็นสุขเม่ือทาํงาน มิใช่รอความสุขจากความสาํเร็จของงานอยา่งเดียวขาดทุนและขอใหถื้อคติ
วา่ ข้ีเกียจเป็นแมลงวนั ขยนัเป็นแมลงผึ้ง ข้ีห้ึงเป็นแมลงป่อง จองหองเป็นก่ิงก่า 
 
 2. อา ยอ่มาจากคาํวา่ อารักขสัมปทา แปลวา่ ใหถึ้งพร้อมดว้ยการรักษาคุม้ครองทรัพยสิ์น
เงินทองท่ีหามาไดด้ว้ยความ ขยนัหมัน่เพยีร ไม่ใหเ้งินทองร่ัวไหลมีอนัตราย ระมดัระวงัการจบัจ่าย
ใชส้อยมิใหเ้ปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ ตลอดจนรักษาหนา้ท่ีการงานของตวัเองไม่ใหเ้ส่ือมเสีย ขอให้
ยดึหลกัการเกบ็เลก็ผสมนอ้ยหรือการเกบ็หอมรอมริบ ซ่ึงลว้นเป็นขบวนการเกบ็รักษาทรัพยสิ์นเงิน
ทองท่ีไดผ้ลเป็นอยา่งยิง่ เพราะน้ีคือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเล้ียงตวัเองไดอ้ยา่งสุขกายสบายใจ
ไม่ตอ้งอยูร้่อนนอนทุกขส์นุกอยูก่บัคาํวา่ พอ เงินทองมีเกินใช ้ ไดเ้กินเสียไม่ละเห่ียจิตใจและขอให้
ถือคติวา่ ความไม่พอใจจนเป็นคนเขญ็ พอแลว้เป็นเศรษฐีมหาศาล จนทั้งนอกทั้งในไม่ไดก้าร จงคิด
อ่านแกจ้นเป็นคนพอ  

                                                 
19 คดัลอกมาจาก อุ อา กะ สะ หวัใจเศรษฐี เน้ือหาในเวบไซดข์อง palungjit.com  
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 3. กะ ยอ่มาจากคาํวา่ กลัยาณมิตตตา แปลวา่ การมีเพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชัว่ เพราะคบ
คนพาล พาลพาไปหาผดิ คบบณัฑิต บณัฑิตพาไปหาผล คบคนจึงตอ้งดูหนา้วา่เพื่อนเป็นคนดีท่ีมี
ลกัษณะไม่เป็นคนปอกลอก ไม่ดีแต่พดู ไม่หวัประจบและไม่เป็นคนชกัชวน ไปในทางฉิบหาย มี
การด่ืมนํ้าเมา เท่ียวกลางคืน มัว่เมาในการเล่นและผกีารพนนัเขา้สิงจิตใจ และขอใหถื้อคติวา่ มีเพื่อน
ดีมีหน่ึงถึงจะนอ้ย ดีกวา่ร้อยเพื่อนคิดริษยา เหมือนมีเกลือนิดหน่อยดอ้ยราคา ดีกวา่นํ้าเคม็เตม็ทะเล 
 
 4. สะ ยอ่มาจากคาํวา่ สมชีวติา แปลวา่ การเล้ียงชีวิตตามสมควรแก่กาํลงัทรัพยท่ี์หามาได ้
รู้จกักาํหนดรายรับและรายจ่าย อยา่ใหสุ้รุ่ยสุร่ายฟุ่ มเฟือยหรืออตัคดัขดัสนจนเกินไปใหรู้้จกัออมเงิน 
ออมเงินเอาไว ้ฉุกเฉินเม่ือไร จะไดใ้ชเ้งินออม และขอใหถื้อคติวา่ มีสลึงพึงบรรจบใหค้รบบาท อยา่
ใหข้าดส่ิงของตอ้งประสงค ์แมมี้นอ้ยใชน้อ้ยค่อยบรรจง อยา่จ่ายลงใหม้ากจะยากนาน  
  
 ความปรารถนาท่ีจะเห็นเมืองไทย ปราศจากความยากจนนั้นเป็นไปได ้ เพียงขอใหค้นไทย
ไดป้ระพฤติปฏิบติัตามหลกัหวัใจเศรษฐีส่ีประการ คอื ขยนั หม่ันรักษา คบหาคนด ี มีชีวิตพอเพยีง 
กเ็พียงพอท่ีจะเยยีวยาแกไ้ขปัญหาความยากจนของคนไทยทั้งทางร่างกายและจิตใจไดอ้ยา่งแทจ้ริง
สมความปรารถนาทุกประการ  
 

ความสัมพนัธ์ของขันธ์ความสัมพนัธ์ของขันธ์  55  ทางสังคมทางสังคม

ศีลธรรม

รัฐถูกต้อง

สังคมเข้มแข็ง

เศรษฐกจิถูกต้อง

ปัญญาถูกต้อง

 
ภาพที ่5.10 แสดงความสัมพนัธ์ของขันธ์ 5 ทางสังคม 
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บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 

6.1 สรุปผลการดาํเนินงาน 
โครงการการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ดาํเนินงานไปตามแผนงานท่ีได้

ระบุไว ้ซ่ึงประกอบดว้ย  
1) การศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์ / กลุ่ม / องคก์รประชาชนใน

พื้นท่ีจงัหวดั  
2) การตรวจสอบขอ้มูลคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์ / องคก์รประชาชนในพื้นท่ี

จงัหวดั  
3) การจดัเวทีสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูน้าํกลุ่ม / องคก์รเร่ืองการจดัทาํกรอบ ทิศทางการ

ดาํเนินงานขององคก์รและการเช่ือมโยงเครือข่าย  
4) การประชุมจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รประชาชน และการ

สนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร / การเช่ือมโยงเครือข่ายในพื้นท่ี  
5) การประชุมเชิงปฏิบติัเร่ือง “การจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม / องคก์ร

ประชาชน และการสนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร / การเช่ือมโยงเครือข่าย  
6) การประชุมถอดบทเรียนการดาํเนินงานโครงการฯ รวมทั้งการสร้างเสริมศกัยภาพทีมวิจยั / 

แกนนาํเครือข่ายโดยการจดัการศึกษาดูงานระหวา่งเครือข่ายและเชิงประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง การฝึกอบรม
เร่ืองการจดัการความรู้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงานของกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ 

สาํหรับเป้าหมายในการจดัทาํกรอบทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม / องคก์รประชาชน และการ
สนบัสนุนการสร้างพนัธมิตร / การเช่ือมโยงเครือข่ายในพื้นท่ี ยงัไม่เกิดเป็นรูปธรรม เป็นเพยีงเครือข่าย
กลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์เชิงคุณค่า ท่ีคาดวา่จะสามารถสานเครือข่ายไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป 
โดยทีมวจิยัไดว้างรากฐานกระบวนการดาํเนินงาน กระบวนการเรียนรู้และจดัการความรู้ และการ
นาํเสนอนโยบายการดาํเนินงานต่อภาครัฐและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัจงัหวดั ซ่ึงไดรั้บการ
สนบัสนุนเป็นอยา่งดีจากท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบุรี คือ คุณวงศศ์กัด์ิ สวสัด์ิพาณิชย ์ เพื่อใหก้าร
ดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ของจงัหวดัราชบุรีในการทาํใหเ้มืองราชบุรีเป็นเมืองแห่งสหกรณ์ 
นอกจากน้ียงัไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเครือข่ายในระดบัภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวนัตก) คือ  

(1) มูลนิธิขา้วขวญั จงัหวดัสุพรรณบุรี องคก์รพฒันาเอกชนท่ีทาํงานดา้นการผลิตขา้วในระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยนืหรือ “ขา้วอินทรีย”์  

(2) มหาวิชชาลยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจงัหวดัสมุทรสงคราม องคก์รพฒันาอิสระท่ีมีการนาํภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและทุนทางสงัคมของชุมชนมาปรับใชใ้นการพฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสม  



 6-2

(3) สถาบนัองคก์รการเงินชุมชนท่ีบา้นหนองสาหร่าย ตาํบลหนองโรง อาํเภอพนมทวน 
จงัหวดักาญจนบุรี  

ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงของการดาํเนินงานทั้งเชิงประเดน็และพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

6.2 ปัญหาและอุปสรรค 
6.2.1 ปัจจัยภายนอกทีเ่กดิจากกลุ่ม / องค์กรประชาชน / หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

6.2.1.1 สหกรณ์ / กลุ่ม / องค์กรประชาชน 

(1) ฐานขอ้มูล  
ทีมวิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์ขอ้มูลของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนจากสาํนกังานสหกรณ์

จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนเก็บขอ้มูลเชิงลึก อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจากการบนัทึกขอ้มูลภายใตด้ชันีช้ีวดัของหน่วยงานท่ีมีวตัถุประสงค์ในกรอบการทาํงานของ
ภาครัฐ อาจทาํให้เกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือนต่อสภาพความเป็นจริงในพื้นท่ีได ้เน่ืองจากกรอบคิดดา้น
ความเขม้แข็งขององคก์รชุมชนในพ้ืนท่ีต่างๆ มีความหลากหลายแตกต่างกนัไปตามบริบทของแต่ละ
ชุมชน ทีมวิจยัจาํเป็นตอ้งตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดรั้บเพิ่มเติมจากการสอบถามทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายฝ่าย 

ในส่วนของฐานขอ้มูลสหกรณ์ภาคประชาชน (สหกรณ์ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน) ทีมวิจยั
พบว่าไดมี้การจดัเก็บขอ้มูล กลุ่ม / องคก์รภาคประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรีโดยสํานักงานพฒันา
องคก์รชุมชน (พอช.) แต่ขอ้มูลดงักล่าวยงัมีรายละเอียดไม่ครบถว้น และขาดการจดัเกบ็ท่ีเป็นระบบ 

  (2) ความร่วมมือในการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการฯ 
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีมีหลายลกัษณะ ซ่ึงให้ความร่วมมือต่อ

โครงการฯท่ีแตกต่างกัน เช่น สหกรณ์ท่ีเป็นองค์กรเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะสหกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รู เป็นตน้ สหกรณ์เหล่าน้ีมีความพร้อมเกือบทุกดา้น สามารถอยูไ่ดด้ว้ยตนเองจึงไม่
ตอ้งการความช่วยเหลือจากภายนอก ทั้งไม่ตอ้งการใหผู้ใ้ดมารบกวนผลประโยชน์ ดงันั้น กลุ่มสหกรณ์
ดงักล่าวจึงมีความคิดเห็นว่าไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมกบัโครงการฯ ในขณะท่ีบางกลุ่มแมจ้ะเห็น
ประโยชน์จากการเขา้ร่วมกิจกรรม แต่มีเวลาจาํกดัมาก เช่น กลุ่มเยบ็ผา้ท่ีท่าตะโก ซ่ึงตอ้งส่งงานให้ทนั
ตามกาํหนดท่ีไดรั้บมา เป็นตน้ 

สหกรณ์ท่ีกาํลงัประสบปัญหา ไดแ้ก่ สหกรณ์ท่ีมีการปรับเปล่ียนกรรมการ สหกรณ์ท่ี
ประสบภาวะหน้ีสิน สหกรณ์เหล่าน้ีจะไม่ให้ความร่วมมือในการดาํเนินงานของโครงการฯ ตวัอย่างท่ี
เห็นไดช้ดั เช่น สหกรณ์ปลาสวยงามบา้นโป่ง จาํกดั  สหกรณ์ประมงบางแพ จาํกดั เป็นตน้ 

สหกรณ์ส่วนใหญ่ท่ีทีมวิจยัไดล้งพื้นท่ีสอบถามขอ้มูล มีความเคยชินและประสบการณ์
กบัความช่วยเหลือจากภาครัฐในลกัษณะของการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ตลอดเวลา ทั้งในส่วนของ
เงินงบประมาณ และวตัถุส่ิงของ เม่ือมีการติดต่อประสานงานร่วมกบัโครงการต่างๆ สหกรณ์เหล่าน้ีจึง
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มกัจะมองถึงผลประโยชน์ท่ีตนเองจะไดรั้บในเชิงรูปธรรม ในส่วนของทีมวิจยัไดรั้บการเสนอขอให้
ช่วยสนับสนุนสหกรณ์เหล่าน้ีในดา้นต่างๆ เช่น ความรู้ในการทาํบญัชี การบริหารกลุ่ม/องคก์ร หรือ
แมแ้ต่งบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นตน้  

ในการทาํงานเพ่ือใหไ้ดผ้ลและมีประสิทธิภาพ ทีมวิจยัพบวา่จาํเป็นตอ้งทราบขอ้มูลเชิง
ลึกของสหกรณ์แต่ละแห่ง ซ่ึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวยงัคงมีขอ้จาํกดัอยู่มาก เช่น ประเด็นความ
ขดัแยง้ของคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ปลาสวยงามบา้นโป่ง จาํกดั เน่ืองจากสหกรณ์ดงักล่าว
จดัตั้งข้ึนโดยผูมี้อิทธิพลทางการเมือง ทาํใหก้ารดาํเนินงานและกิจกรรมของกลุ่มถูกช้ีนาํและแทรกแซง
โดยอํานาจทางการเมือง เป็นการรวมตัวกันในลักษณะของผลประโยชน์เป็นหลัก หากใครให้
ผลประโยชน์ท่ีดีกว่าก็พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้ นเม่ือฐานอาํนาจทางการเมือง
เปล่ียนไป สมาชิกของสหกรณ์ก็เปล่ียนแปลงตามฐานเสียงของคนท่ีมีอาํนาจทางการเมืองในจงัหวดั ณ 
ขณะนั้น ทาํใหก้ารดาํเนินงานของสหกรณ์ดงักล่าวไม่มีจุดยนืและเป้าหมายท่ีชดัเจน 

ในส่วนของสหกรณ์ภาคประชาชน (องค์กรท่ีไม่ได้จดทะเบียน) ส่วนใหญ่ไม่ค่อย
ประสบปัญหาน้ีมากนกั เน่ืองดว้ยสหกรณ์ภาคประชาชนตั้งข้ึนมาจากพื้นฐานความตอ้งการของชุมชน
เอง อาํนาจการบริหารจดัการเป็นของภาคประชาชนโดยแทจ้ริง มิไดท้าํเพื่อสนองตอบนโยบายของ
ภาครัฐ หรืออยู่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของคนใดคนหน่ึง คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ภาค
ประชาชนค่อนขา้งยดึถือเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลกั  
  อีกประเด็นหน่ึงท่ีเป็นขอ้จาํกดัในการทาํงานของทีมวิจยั คือ งบประมาณในส่วนของ
ค่าตอบแทน และค่ายานพาหนะของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซ่ึงทีมวิจยัตั้งงบประมาณไวเ้ฉพาะในส่วนของค่า
ยานพาหนะ การจดัประชุมเท่าท่ีผ่านมาเม่ือมีการเชิญแกนนาํของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรเขา้ร่วมการ
ประชุม มกัจะสอบถามถึงค่าเดินทาง และค่าตอบแทนท่ีจะไดรั้บเป็นหลกั ทั้งน้ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วน
ใหญ่มีความคิดวา่เม่ือเสียเวลาแลว้ควรจะไดรั้บค่าเสียเวลา ซ่ึงมกัคิดเป็นตวัเงินมากกวา่ความรู้ท่ีจะไดรั้บ 

6.2.1.2 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ทีมวิจยัไดติ้ดต่อประสานงานกบัหน่วยงานหลายภาคส่วน ดงัต่อไปน้ี 

(1) สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี 
ในช่วงแรกของการดาํเนินงาน(เดือนสิงหาคม 2548) ทีมวิจยัไดป้ระสานงานไปยงั

สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี และไดมี้โอกาสเขา้พบท่านสหกรณ์จงัหวดัราชบุรีเพื่อนาํเสนอ
รายละเอียดการดาํเนินงานของโครงการฯ ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ โดยท่านสหกรณ์จงัหวดั
ราชบุรีใหเ้กียรติเป็นท่ีปรึกษาของโครงการฯดว้ย  

สํานักงานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ดา้นขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
และให้ขอ้แนะนาํในการทาํงาน อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การโยกยา้ยสหกรณ์จงัหวดัราชบุรีในช่วงประมาณ
เดือนกนัยายน 2548 และมีการโยกยา้ยอีกคร้ังในช่วงเดือนมิถุนายน 2549  ดงันั้น ทีมวิจยัจึงตอ้งติดต่อ
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ประสานงานเพ่ือให้ขอ้มูลการดาํเนินงานของโครงการฯ ต่อท่านสหกรณ์จงัหวดัราชบุรีคนใหม่หลาย
คร้ังดว้ยกนั ทาํให้การดาํเนินงาน และกิจกรรมของโครงการฯ บางกิจกรรมตอ้งล่าช้าออกไปจากท่ี
กาํหนดไว ้ทั้งน้ีทีมวิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านสหกรณ์จงัหวดัราชบุรีเป็นอยา่งดียิง่  

ในส่วนของเจา้หนา้ท่ีประจาํสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี ทีมวิจยัมีความคิดเห็นว่า
ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากเจา้หนา้ท่ีทุกระดบั อยา่งไรกต็าม ยงัคงมีขอ้จาํกดัในการทาํงานร่วมกนั
บางประการ เช่น แนวคิดและรูปแบบในการทาํงานเพ่ือพฒันาความเขม้แข็งของขบวนการสหกรณ์ 
โดยเฉพาะในประเด็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อีกทั้งความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีต่อ
ตวัโครงการฯ ซ่ึงคิดว่าการดาํเนินงานของโครงการฯอาจเป็นการสร้างภาระงานท่ีมากข้ึนจากเน้ืองาน
เดิมท่ีมีอยู ่จึงอาจทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีบางส่วนไม่ใหค้วามสนใจต่อโครงการฯเท่าท่ีควร  

(2) สาํนกังานเกษตรจงัหวดัราชบุรี 
ทีมวิจยัไดป้ระสานงานไปยงัสํานักงานเกษตรจงัหวดัราชบุรีเพื่อขอความร่วมมือใน

การทาํงาน เพื่อพฒันากลุ่ม/ องคก์ร/ สหกรณ์ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ราชบุรี และได้มีโอกาสเรียนปรึกษาท่านเกษตรจังหวดั ในการเช่ือมโยงและพฒันาเครือข่ายด้าน
การเกษตรยัง่ยืน ทั้งน้ีทีมวิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์เป็นอยา่งดียิ่งจากท่านเกษตรจงัหวดัและเจา้หนา้ท่ี
ของสํานักงานเกษตรจงัหวดัราชบุรี อย่างไรก็ตามทีมวิจยัมีขอ้สังเกตว่า ภายใตเ้น้ืองานประจาํของ
เจา้หน้าท่ียงัคงมีขอ้จาํกัดของการทาํงานในลกัษณะการเช่ือมร้อยหรือเช่ือมโยงกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐดว้ยกนัเอง 

(3) หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ 
เน่ืองจากทีมวิจยัไดว้างแผนไวว้า่ ในช่วงก่อนปิดโครงการฯ จะมีจดัการประชุมสมัมนา

เพื่อระดมความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลกลุ่ม / องคก์ร / สหกรณ์ ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี 
ในการพฒันาให้จงัหวดัราชบุรีเป็นจงัหวดัตน้แบบของการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้
อุดมการณ์สหกรณ์ ทีมวิจยัจึงไดติ้ดต่อและประสานงานไปยงัหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัราชบุรี เป็นตน้ 

จากผลของการจดัประชุมสัมมนาเร่ือง “ราชบุรี เมืองสหกรณ์เศรษฐกิจพอเพียง” ใน
วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 ซ่ึงเป็นการระดมสมองของภาคีทุกภาคส่วนท่ีทาํงานขบัเคล่ือนขบวนการ
พฒันากลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีนั้น ทีมวิจัยได้เห็นถึง “พลงั” ในการทาํงาน
ร่วมกนัของพนัธมิตร เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมการประชุมมีความรู้และความเขา้ใจต่ออุดมการณ์ของสหกรณ์ 
และเห็นเป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั ดงันั้น หากหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นกลไกการทาํงานในพ้ืนท่ี มีความ
ตั้งใจอย่างแทจ้ริงในการเสริมหนุนการทาํงาน การก่อเกิดและพฒันาให้จงัหวดัราชบุรีเป็นเมืองแห่ง
เศรษฐกิจพอเพียงยอ่มประสบความสาํเร็จ  

 



 6-5

(4) ส่วนการปกครองในพื้นท่ี  
ทีมวิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์ดา้นขอ้มูลการจดทะเบียนคนจนจากสาํนกังานส่วนการ

ปกครองในพื้นท่ี (ท่ีว่าการอาํเภอและสํานักเทศบาล) เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามขอ้มูลท่ีตอ้งการอยู่
กระจดักระจายตามหน่วยงานต่างๆ จาํเป็นตอ้งติดต่อประสานงานกบัหลายหน่วยงานในการไดรั้บขอ้มูล 
จึงทาํให้ตอ้งใช้เวลามากกว่าท่ีวางแผนไว  ้อีกทั้ งขอ้มูลท่ีได้รับขาดรายละเอียดและไม่ทันสมัยกับ
เหตุการณ์ในปัจจุบนั เช่น กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นดอนคา จดัตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรทาํนา แต่ในสภาพ
ปัจจุบนัท่ีเป็นจริง สมาชิกกลุ่มไม่ไดท้าํนาเลยแมแ้ต่คนเดียว พื้นท่ีบา้นดอนคาไดป้รับเปล่ียนเป็นนากุง้ 
และเพาะปลูกพืชสวนเป็นส่วนใหญ่ เป็นตน้ 

ทีมวิจยัไดรั้บขอ้มูลรายช่ือทะเบียนคนจนในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีเพียงบางส่วน โดย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่ไดร้ะบุว่ารายช่ือคนท่ีข้ึนทะเบียนเป็นคนจนนั้น เป็นสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม / องคก์ร
ใดบ้าง ทีมวิจัยได้ติดต่อประสานงานไปยงัท่านสหกรณ์จังหวดัราชบุรี ซ่ึงเดิมคาดว่าจะสามารถ
ตรวจสอบเปรียบเทียบรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์กบัรายช่ือทะเบียนคนจนให้ถูกตอ้งได ้แมจ้ะตอ้งใช้
ระยะเวลาในการทาํงาน โดยท่านสหกรณ์จงัหวดัไดช่้วยประสานงานกบัส่วนการปกครอง อยา่งไรกต็าม
ทีมวิจยัคิดว่า การตรวจสอบเปรียบเทียบรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์กบัรายช่ือทะเบียนคนจนใหถู้กตอ้ง
นั้ นเป็นเร่ืองท่ีทาํได้ยาก เน่ืองจากจาํนวนคนจนท่ีจดทะเบียนมีจาํนวนมากและยงัไม่มีระบบการ
ตรวจสอบท่ีใชเ้คร่ืองมือหรือระบบสารสนเทศใดๆ เขา้ช่วย การตรวจสอบดงักล่าว ตอ้งใชร้ะบบจด
บนัทึกดว้ยมือ (Manual) เท่านั้น จึงตอ้งใชเ้วลามากในการดาํเนินการ ทั้งน้ีแมใ้นช่วงสุดทา้ยของการ
ดาํเนินงานของโครงการฯ ทีมวิจยัยงัไม่ไดรั้บผลการตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าว 

ในส่วนของการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย  ทีมวิจัยได้มีโอกาสนําเสนอข้อมูลของ
โครงการฯต่อท่านผูว้่าราชการจงัหวดัราชบุรี (เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2548) ซ่ึงกล่าวไดว้่าโครงการฯ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของจงัหวดัเป็นอย่างดียิ่ง โดยท่านไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของโครงการฯ หลายประการ อีกทั้งได้ให้วิสัยทศัน์ว่า “ราชบุรี เมือง
สหกรณ์”  นอกจากนั้นท่านผูว้่าราชการจงัหวดัราชบุรี ไดเ้สนอให้มีการใชท่ี้ทาํการของสํานักงาน
สหกรณ์จงัหวดัเพื่อเป็นสถานท่ีในการพบปะและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ จากทุกภาค
ส่วนในลกัษณะของ War Room  เพื่อขบัเคล่ือนขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี อยา่งไรก็ตาม 
ทีมวิจยัมีความเห็นวา่การขบัเคล่ือนงานดงักล่าวจะเห็นผลจริงในทางปฏิบติัไดก้ต่็อเม่ือส่วนการปกครอง
ในพื้นท่ีทั้งระดบัอาํเภอและระดบัตาํบลให้การเสริมหนุน ซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งประสานงานและนาํเสนอ
ขอ้มูลของโครงการฯให้แก่ทีมงานของส่วนการปกครองในพื้นท่ีไดรั้บทราบโดยละเอียด กิจกรรม
ดงักล่าวเป็นการทาํงานเชิงรุก และตอ้งใชเ้วลา  

อน่ึง บทบาทหน้าท่ีและภารกิจของท่านผูว้่าราชการจังหวัดในฐานะพ่อเมืองมี
หลากหลายและต้องใช้เวลาในการดูแลแต่ละภารกิจ ทีมวิจัยจึงไม่มีโอกาสเรียนปรึกษาและขอ
ขอ้เสนอแนะต่อแผนการปฏิบติังานของโครงการฯ หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทาํงานของ
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โครงการฯกบัท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัในระยะท่ีผา่นมา(เดือนมกราคม-เดือนกรกฎาคม 2549) อีกทั้งการ
เขา้พบท่านผูว้่าราชการจงัหวดัมีขั้นตอนและเง่ือนไขตามระบบราชการทัว่ไปในสังคมไทย ซ่ึงทีมวิจยัมี
ความเห็นวา่เป็นขอ้จาํกดัในการขบัเคล่ือนงานใหส้าํเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากภาค
นโยบายเป็นกลไกท่ีสาํคญัในการทาํงานเชิงบูรณาการ 

(5) สาํนกังานพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) 
  ทีมวิจยัไดป้ระสานงานผูจ้ดัการสาํนกังานพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ภาคตะวนัตกซ่ึง
ดูแลพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี เป็นท่ีปรึกษาโครงการฯ นอกจากนั้นเน้ืองานของสํานักงานพฒันาองค์กร
ชุมชน (พอช.) บางส่วนสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและกิจกรรมของโครงการฯ จึงทาํใหไ้ดรั้บความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากหน่วยงานดงักล่าว อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากภารกิจของผูจ้ดัการสาํนกังานพฒันาองคก์ร
ชุมชน (พอช.) ภาคตะวนัตกท่ีตอ้งดูแลเน้ืองานในพ้ืนท่ีหลายจงัหวดั จึงทาํใหมี้ขอ้จาํกดัดา้นเวลาในการ
ทาํงานและการปรึกษาหารือร่วมกนักบัทีมวิจยั 

6.2.2 ปัจจัยภายใน 
6.2.2.1 ทมีวจัิย 

  ขอ้จาํกดัสาํคญัของทีมวิจยัประการหน่ึงคือ การปรับเปล่ียนตวันกัวิจยั เน่ืองจากทีมวิจยั
ส่วนหน่ึง(อาจารย)์ มีภาระหน้าท่ี จึงขอถอนตวัจากโครงการฯ อีกทั้งนักวิจยัหลกัท่านหน่ึง ซ่ึงเป็น
นกัวิชาการอิสระ ประสบปัญหาสุขภาพ ตอ้งรักษาตวัอยา่งต่อเน่ือง จึงไม่สามารถปฏิบติังานตามหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมายได ้จึงทาํใหแ้ผนงานท่ีกาํหนดไวส้าํเร็จล่าชา้กวา่ท่ีควร นอกจากนั้นนกัพฒันาอิสระซ่ึง
เป็นทีมงานภาคสนาม มีภารกิจมากในช่วงท่ีผ่านมา จึงไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมและปฏิบติังานตาม
แผนงานท่ีกาํหนดไวแ้ต่เดิมได ้
  ทั้งน้ีทีมวิจยัไดจ้ดัหาผูช่้วยนกัวิจยัเพื่อเสริมหนุนงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อยา่งไรก็
ตาม  ผูช่้วยนกัวิจยัยงัคงมีขอ้จาํกดัอย่างมากในการปฏิบติังาน เน่ืองจากไม่มีพื้นฐานในการทาํงานวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมมาก่อน นอกจากนั้น ยงัประสบปัญหาการเปล่ียนตวัผูช่้วยนกัวิจยั ซ่ึงทาํให้
ขาดความต่อเน่ืองในการดําเนินงานของโครงการฯ (ผูช่้วยนักวิจัยเดิมได้รับการบรรจุงานเป็น
ขา้ราชการ) ผูช่้วยนกัวิจยัใหม่มีขอ้จาํกดัในการทาํงานเช่นกนั กล่าวคือ มีประสบการณ์ในการทาํงานวิจยั
ไม่มากนกั อีกทั้งไม่เคยทาํงานในลกัษณะการลงพ้ืนท่ีมาก่อน จึงเป็นเหตุใหท้าํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
ไดไ้ม่เท่าท่ีควร 
  นอกจากน้ี ในการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ควรตอ้งมีการประชุมพดูคุยแลกเปล่ียน
ขอ้คิดเห็นระหวา่งทุกคนในทีมวิจยัอยา่งสมํ่าเสมอ อยา่งไรกต็าม เน่ืองดว้ยนกัวิจยัในทีมส่วนใหญ่เป็นผู ้
มีความรู้และประสบการณ์ดา้นการพฒันาชุมชนเขม้แขง็ ซ่ึงเป็นกระแสการทาํงานของหลายหน่วยงาน
ในปัจจุบนัน้ี จึงทาํใหต้อ้งจดัสรรเวลาการทาํงานตามภาระหนา้ท่ี จึงอาจทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
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ทีมวิจยัไดใ้นบางคร้ัง และทาํให้การนดัหมายเวลาการประชุมของทีมวิจยัไม่สามารถกาํหนดไดต้ายตวั 
ตอ้งยดืหยุน่ตามเง่ือนไขของนกัวิจยัและความเหมาะสม 

ขอ้จาํกดัอีกประการหน่ึง คือ ทกัษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการของนกัวิจยัในทีม 
เน่ืองจากความรู้จากงานวิจยัจะเป็นประโยชน์และขยายผลสู่สาธารณะได้อย่างกวา้งขวางนั้น การ
นาํเสนอขอ้มูล ขอ้คน้พบและผลการดาํเนินงานของโครงการฯ ในรูปของรายงานเชิงวิชาการจดัไดว้่า
เป็นส่ือท่ีสาํคญัอย่างหน่ึง ดงันั้น แมว้่านักวิจยัในทีมซ่ึงส่วนใหญ่คือนกัพฒันาอิสระ จะสามารถใชท้ั้ง
ความรู้และประสบการณ์ดา้นงานพฒันาในการขบัเคล่ือนโครงการฯ จนประสบผลสาํเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ 
หากแต่ยงัคงมีข้อจํากัดในการถ่ายทอดประสบการณ์และชุดความรู้ใหม่ท่ีได้รับจากการดําเนิน
โครงการฯ ในลกัษณะการจดัทาํรายงานท่ีมุ่งเนน้การเขียนเชิงวิชาการเป็นสาํคญั 

6.2.2.2 อืน่ ๆ 
-แกนนาํของกลุ่ม/ องคก์ร/ สหกรณ์มีขอ้จาํกดัเร่ืองเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ภายใตก้ารดาํเนินงานของโครงการฯ เน่ืองจากมีความจาํเป็นในการประกอบอาชีพ ทาํใหบ้างคร้ังไม่
สามารถเขา้ร่วมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ได ้ ส่งผลใหก้ระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนอยา่งไม่ต่อเน่ืองเท่าท่ีควร 
การออกแบบกิจกรรมของโครงการฯ จึงตอ้งคาํนึงถึงขอ้จาํกดัเร่ืองเวลาดงักล่าว อีกทั้ง ตวัแทนจากกลุ่ม/ 
องคก์ร/ สหกรณ์ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมกัมีการปรับเปล่ียนตวับุคคล และอาจไม่มีการส่งต่อขอ้มูลระหวา่ง
ตวัแทนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในแต่ละคร้ังเท่าท่ีควร เป็นเหตุใหเ้กิดความล่าชา้ในการดาํเนินงานใหบ้รรุผล
ตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้

-ช่ือของโครงการฯ เป็นอีกประเดน็หน่ึงท่ีถือเป็นอุปสรรคและขอ้จาํกดัต่อการ
ขบัเคล่ือนงาน เน่ืองจากการใชช่ื้อท่ีวา่ “โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ีจงัหวดั
ราชบุรี” ทาํใหแ้กนนาํและสมาชิกของกลุ่ม/ องคก์ร/ สหกรณ์ต่างๆ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจท่ี
คลาดเคล่ือนต่อเป้าหมายและกระบวนการดาํเนินงานของโครงการฯ เน่ืองจากคาํวา่ “สหกรณ์” ใน
ความหมายของคนทัว่ไปเขา้ใจวา่เป็นเพยีงแค่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนเท่านั้น แมที้มวิจยัจะไดช้ี้แจงและทาํ
ความเขา้ใจในส่วนน้ีอยูต่ลอดเวลาแลว้กต็าม แต่ร่องความคิดของผูค้นท่ีมีต่อคาํวา่ “สหกรณ์” ยงัคงเป็น
ร่องความคิดเดิม ทาํใหข้าดภาคีหลายภาคส่วนท่ีจะช่วยเสริมหนุนการดาํเนินงานของโครงการฯ ทีมวิจยั
มีความเห็นวา่ ตอ้งทาํงานเชิงความคิดต่อสาธารณะเพื่อปรับเปล่ียนความหมายของคาํวา่ “สหกรณ์” ให้
เป็นความหมายท่ีตรงกนัระหวา่งทีมวิจยัและผูค้นในสงัคม 

6.3 ประโยชน์ทีต่วันักวจัิยและทมีวจัิยได้รับ 
6.3.1 ชุดความรู้ใหม่ 

-ทราบแนวคิด หลกัการ และกระบวนการดาํเนินงานของสหกรณ์อยา่งถูกตอ้ง ทราบ
ถึงปัญหา และอุปสรรคท่ีทาํใหก้ระบวนการดาํเนินงานของสหกรณ์ไม่ประสบความสาํเร็จ ตลอดจน
เง่ือนไขและปัจจยัของกลุ่มสหกรณ์ท่ีประสบความสาํเร็จ โดยจาํเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ทั้งน้ี
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เพื่อวางแผนการหนุนเสริมการดาํเนินงานของกลุ่มสหกรณ์ทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียนให้
กลบัมามีความเช่ือมัน่กบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ และสามารถนาํสู่การแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ผา่นการส่งเสริมดา้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้และการขยายโอกาส 

-ทราบแนวคิด หลกัการ และกระบวนการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์รภาคประชาชนท่ี
รวมตวักนัเพื่อการพึ่งพาตนเองในชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มสจัจะสะสมทรัพยห์นองออ้ และเครือข่ายกลุ่ม
สจัจะสะสมทรัพยจ์งัหวดัราชบุรี เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนแต่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่ง
คล่องตวัและมีประสิทธิภาพ มีการจดัสวสัดิการภายในชุมชน คณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกสามารถ
กาํหนดกฎระเบียบ / แนวทางการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์กลุ่ม และท่ีสาํคญั คือ 
สามารถช่วยใหส้มาชิกพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งพอเพียงกบัทุนทางทรัพยากรและทุนทางสงัคมท่ีมีอยูภ่ายใน
กลุ่ม 

-มีความเขา้ใจเร่ือง “ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง” เพิ่มมากข้ึนผา่นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานของโครงการฯ ไดแ้ก่ การศึกษาดูงานกลุ่มสหกรณ์ท่ีประสบ
ความสาํเร็จเร่ืองเกษตรอินทรีย ์ การศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการทาํนาขา้วแบบปลอด
สารร่วมกบัมูลนิธิขา้วขวญั การจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิกของกลุ่มสจัจะสะสมทรัพยฯ์ บา้นหนองออ้ 
การคน้หาปัจจยัและเง่ือนไข ตลอดจนกลยทุธ์การดาํเนินงานของกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ จากการปรับวิธีการ
และทุนเดิมท่ีมีอยูภ่ายในกลุ่ม เป็นตน้ ทาํใหม้องภาพความพอเพียงไดช้ดัเจน และสามารถดาํเนินงานได้
อยา่งเป็นรูปธรรมผา่นการนาํบทเรียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ มาทดลองทาํ และเช่ือมโยงการ
เรียนรู้ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้และขยายโอกาสการเรียนรู้ร่วมกนัภายในเครือข่าย 

-กระบวนการจดัการเรียนรู้ การจดัการความรู้ และการยกระดบัความรู้ เพื่อสาน
เครือข่ายเชิงคุณค่านั้น สามารถทาํไดจ้ริงผา่นการจดัเวทีพดูคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์การดาํเนินงาน
ร่วมกนัการศึกษาดูงานระหวา่งกลุ่ม และสามารถพฒันาสู่เครือข่ายเชิงเศรษฐกิจภายในระดบัจงัหวดัและ
ระดบัภูมิภาคได ้

6.3.2 ทกัษะ / ประสบการณ์ใหม่ 
-ทราบเร่ืองการจดัการความรู้ภายใตก้รอบความหลากหลายของกลุ่มต่างๆ ช่วยใหเ้กิด

การพฒันาแนวคิดและกระบวนการดาํเนินงานของตนเอง  

-ทราบกระบวนการจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายในทีมวิจยัอยา่งเป็นขั้นตอน 
ต่อเน่ือง และตอ้งอดทนต่อผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ทั้งควรมีการปรับแผนการ
จดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ / สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

-การแบ่งบทบาทใหเ้หมาะสมกบัความสามารถและความสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายภายใน
ทีมวิจยั ไดแ้ก่ การจดักระบวนการภายในเวที การมองภาพรวมการดาํเนินงาน / เป้าหมายร่วมกนั การ
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ติดต่อประสานงานร่วมกบักลุ่มและภาครัฐ การสรุปความคาดหวงัและความชดัเจนเร่ืองเป้าหมายของ
การดาํเนินโครงการฯเป็นระยะๆ การบริหารจดัการโครงการฯ เป็นตน้ 

-ทราบเทคนิค/ วิธีการเขียนรายงาน และการวางแผนเพ่ือนาํเสนอผลการดาํเนินงานใน
รูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ ดีวดีิ ซีดี ป้าย เป็นตน้ 

-กระบวนการเช่ือมโยงการดาํเนินงานร่วมกบักลุ่ม องคก์ร เครือข่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ี เพือ่ใหเ้กิดการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งตอ้งสร้างทายาท / 
แกนนาํการดาํเนินงานในพื้นท่ีร่วมดว้ย เพือ่ต่อยอดการดาํเนินงานเม่ือโครงการฯ เสร็จส้ิน 

 
 

 

ประสบการณ์

 ศักยภาพ

คน

ทรัพยากรความรู้

 
กล่าวโดยสรุป จากภาพท่ี 6.1 เม่ือกลุ่มหรือบุคคลไดผ้า่น “กระบวนการเรียนรู้” ใดๆ 

และนาํการเรียนรู้นั้นมาประยกุตใ์ชใ้น “การปฏิบติัจริง” ใชใ้นการทาํงานงาน ในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรหรือปัจจยัท่ีมีอยู ่กระบวนการทดลองปฏิบติัดงักล่าวถือเป็นประสบการณ์ท่ีกลุ่มหรือตวับุคคล
ไดรั้บ และยอ่มก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มและบุคคลนั้นๆ ในท่ีสุดแลว้ ผลจากการเรียนรู้
และปฏิบติัจริงจะกลายเป็น “องคค์วามรู้ใหม่” ของทั้งกลุ่ม และบุคคล ซ่ึงถา้นาํความรู้ดงักล่าวมาต่อยอด
ความคิด โดยเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีการทดลองปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง หากเป็นเช่นน้ีแลว้ 
ประสบการณ์และองคค์วามรู้ใหม่ๆ ยอ่มจะเกิดข้ึนเสมอ เช่นเดียวกบัท่ีเกิดข้ึนกบัทั้งทีมวิจยั แกนนาํและ
สมาชิกในกลุ่ม/ องคก์ร/ สหกรณ์ ท่ีร่วมกนัดาํเนินโครงการฯ ดว้ยกนัมา  

 
 
 

ภาพที ่ 6.1  การจัดกระบวนเรียนรู้สู่การพฒันาศักยภาพ 
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6.4 ข้อเสนอแนะ 
6.4.1 ข้อเสนอแนะสําหรับกระบวนการทาํงานวจัิย 

-ควรจดัเวทีระหวา่งกลุ่มต่างๆ ในพื้นท่ีใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ราชบุรี กาญจนบุรี 
สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เป็นตน้ เพื่อเปิดโอกาสใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และสาน
เครือข่ายการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองภายหลงัจากโครงการดาํเนินงานเสร็จส้ิน โดยมีส่วนกลางเขา้มา
เป็นตวัช่วยในการดาํเนินงาน รวมทั้งลงพื้นท่ีร่วมกนั เพื่อทราบสภาพการดาํเนินงานจริงในพื้นท่ี และ
สามารถจดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป  

-ควรมีการจดัการความรู้ และยกระดบัความรู้ท่ีไดจ้ากโครงการร่วมกบัภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนั เพื่อพฒันาศกัยภาพทีมวิจยัผา่นการจดั
กระบวนการเรียนรู้ 

-กระบวนการดาํเนินงาน ควรเร่ิมจากการคน้หากลุ่มเลก็ๆ ท่ีมีความสมคัรใจและ
ตอ้งการเห็นความเปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรค ์ การสร้างผลประโยชน์ร่วมภายในกลุ่ม จากนั้นนาํ
มาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในเวที นาํความรู้ท่ีไดก้ลบัไปทดลองทาํ และสามารถขยายการเรียนรู้
ภายในกลุ่ม และวางแผนการดาํเนินงานของกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม 

-การใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลคนจนท่ีจดทะเบียนนั้น ควรทาํดว้ยความระมดัระวงั 
ทั้งน้ี เน่ืองจากการข้ึนทะเบียนคนจนดงักล่าวมีกระบวนการดาํเนินงานท่ีไม่สมบูรณ์เท่าใดนกั ทาํให้
ขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ม่สอดคลอ้งถูกตอ้งตามความเป็นจริงเท่าท่ีควร จึงทาํใหไ้ม่สามารถเช่ือมโยงฐานขอ้มูลคน
จนท่ีไดรั้บเพื่อขบัเคล่ือนงานใหป้ระสบผล และไม่สามารถแกไ้ขปัญหาความยากจนอยา่งเป็นรูปธรรม
ได ้

6.4.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในอนาคต  
  -การพฒันาขบวนการสหกรณ์นั้นควรมีการสร้างและพฒันาเครือข่ายเชิงคุณค่าอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัภูมิภาค ผา่นการจดักิจกรรมของกลุ่ม และเครือข่ายต่าง  ๆทั้งควรสนบัสนุนใหมี้การ
สรุปบทเรียนการดาํเนินงานร่วมกนัเพื่อพฒันาสู่กลุ่มตน้แบบท่ีสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

   -การจะพฒันาขบวนการสหกรณ์ใหส้ามารถแกปั้ญหาในระดบักลุ่ม ระดบัองคก์ร และ
ระดบัจงัหวดัไดต้รงประเดน็ และมีประสิทธิภาพนั้น ควรวางแผนการดาํเนินงานในเชิงบูรณาการ
ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี ไดแ้ก่ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั สาํนกังานพฒันาชุมชน 
สาํนกังานเกษตรจงัหวดั เป็นตน้ รวมทั้งควรกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์
ของจงัหวดัราชบุรีดว้ย ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดการหนุนเสริมการดาํเนินงานร่วมกนักบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ช่วยใหเ้กิดการสานเครือข่ายการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองทั้งในระดบัสมาชิก กลุ่ม องคก์ร และระดบั
เครือข่ายต่อไป  
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-ในระยะยาว การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในระดบักวา้งขวางนั้น อาจทาํไดโ้ดยการ
ประสานความร่วมมือกนัในระหวา่งจงัหวดั โดยสนบัสนุนใหมี้การจดัเวทีแลกเปล่ียนระหวา่งกลุ่ม 
องคก์ร สหกรณ์และเครือข่ายต่างๆ ในลกัษณะขา้มจงัหวดัมากข้ึน ทั้งน้ี สามารถเร่ิมไดจ้ากในระหวา่ง
กลุ่มท่ีเคยร่วมงานกบั “โครงการวิจยัพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ี 36 จงัหวดั” น้ี เพื่อเปิดโอกาสให้
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั และสานเครือข่ายการดาํเนินงานอยา่งกวา้งขวางต่อเน่ืองภายหลงัจาก
โครงการฯ ดาํเนินงานเสร็จส้ิน  
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