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การเสริมสรางคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงโดยขบวนการสหกรณ 
                       กรณีศึกษา โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต 
 
      นายพรหมโชติ   ไตรเวช   
      นางสาวสมจิตต   เชาฉอง 
      นายสุพฒัน         จันทรออน 

 
จังหวดัภเูก็ต เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ท่ีสําคัญในแถบทะเลอันดามัน เพราะ 

เปนแหลงน้ําต้ืนท่ีมีแนวประการัง ภูเขาหนิปูน ภูเขา ปาไม สัตวปา พรรณพืชและสัตวน้ําท่ีมีความ
หลากหลาย นอกจากนีย้ังมีวฒันธรรม ประเพณแีละวิถีชีวติท่ีมีการผสมกลมกลืนทางเช้ือชาติ  ศาสนาและภูมิ
ปญญาไทยอันทรงคุณคา ท่ีเปนแหลงดึงดดูสําคัญของการทองเท่ียวทางทะเลระดับโลก แตในขณะเดยีวกัน  
ดวยแรงกระตุนของรัฐบาลและภาคธุรกิจเอกชนท้ังในและตางประเทศ ท่ีไดผลักดนัใหเกิดอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวทางทะเล ไดสงผลสะทอนกลับไปสูการเปล่ียนแปลงวิถีชีวติของประชาชนในทองถ่ิน และความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติอยางหลีกเล่ียงไมได   
 โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต ไดกําเนดิข้ึนในป   2549 โดยไดรับการ
สนับสนุนจากผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวชิาการดาน
สหกรณ เปนกระบวนการเรียนรูรวมกนัของขาราชการ ภาคเอกชนและประชาชน (บวร) ท่ีมีความสนใจ
ตองการเขามาศึกษาเรียนรูวถีิชีวิตและขบวนการแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน โดยการเขาถึง  เขาใจ  
เขารวม  (ประสานงาน) กบัผูนําชุมชนและประชาชนในหมูบานตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง โดยมีศูนยการทองเที่ยว กฬีาและนันทนาการจังหวัด สหกรณจังหวดั พัฒนาชุมชนจังหวัด ชมรมนัก
บริหารงานบุคคลจังหวัด ท่ีมีความแตกตางกันท้ังความคิด รูปแบบ กรอบปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมายและ
สถานการณทางสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  เปนแกนนํารวมกับเครือขายองคกรชุมชน ท่ีมีการ
ข้ึนทะเบียนจากสวนราชการและท่ีเกดิข้ึนเองตามธรรมชาติ จํานวน   7 เครือขาย 125 กลุม/องคกร ไดแก 
เครือขายวิสาหกิจชุมชน เครือขายผลิตภัณฑชุมชน OTOP เครือขายการเกษตร เครือขายสหกรณบริการ 
เครือขายเครดติยูเนยีน เครือขายชุมชนทองเท่ียวและเครือขายธุรกิจชุมชน  
 การพัฒนาขบวนการสหกรณในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัภเูก็ต ไดวางแนวทางการดําเนนิงานเปน  3 ข้ันตอน 
โดยในข้ันตอนแรก เปนการกระตุนพลังแนวรวมเครือขายชุมชนท่ีมีความแตกตางกัน ใหหนัมารวม
ปฎิบัติงานขยายทุนชุมชนรวมกัน โดยใชกลยุทธการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและการปฏิบัติการเรียนรู
รวมกัน(จับเขาคุยกัน) ไดแก การจัดประชุมเครือขายความรวมมือและการนําเสนอกิจกรรม ผลงานท่ีเกิดข้ึน
ในการแกไขปญหาเศรษฐกจิชุมชน เพื่อสรางจุดเดนของแตละกลุม/องคกรใหไดรับการยอมรับ และเกิด
ความภูมิใจในการเปนองคกรท่ีเขมแข็ง ไดแก การฝากออมของครอบครัวสมาชิกจนสามารถนําเงินไปลงทุน
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ประกอบอาชีพประสบความสําเร็จ การกลับฟนคืนชีวิตจากการแกไขปญหาวิกฤตท่ีไดรับผลกระทบจากคล่ืน
ยักษสึนามิ  และการสรางเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของกลุมอาชีพ และสหกรณตางๆ โดยทีมวจิยัฯ ไดใช
ส่ือมวลชน ไดแก หนงัสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ กระดานขาว และปากตอปาก เผยแพรประชาสัมพันธไปสู
ประชาชน ทําใหกลุม/องคกร และประชาชนท่ัวไป สนใจรับรูในการดําเนินงานและการสรางเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง  
 ข้ันตอนท่ีสอง เปนการสรางทีมวิทยากรชาวบาน ท่ีเรียกวา  “ทีมมุกอันดา” ซ่ึงเปนแกนนําเครือขาย
ชุมชน ท่ีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และยินดีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหมีความเจริญกาวหนา 
โดยทีมวจิัยฯ ไดคัดเลือกสมาชิกในองคกรตางๆ ไดแก เครือขายผลิตภัณฑชุมชน OTOP ตําบลปาคลอก  
เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลราไวย เครือขายสหกรณเครดิตยูเนยีน เครือขายวิสาหกิจชุมชนบานบอแร 
ตําบลวิชิต เครือขายชุมชนวฒันธรรมบานแขนน เครือขายชุมชนทองเที่ยวบานคอเอน และเครือขายสหกรณ
รถยนตบริการ จาก 7 เครือขาย/องคกรชุมชน  เขามาเสริมองคความรูในดานการเปนวิทยากรกระบวนการใน
การบริหารการเงิน การบัญชี การตลาด และการประชาสัมพันธ  เพื่อใหสามารถเขาถึง  เขาใจ  และพัฒนา ใน
กลุมชุมชนไดอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดเปนผลรูปธรรม ดังนี้ 
 เครือขายผลิตภัณฑชุมชน OTOP  มีสมาชิก 54 กลุม สมาชิก  1,932 คน เดิมทางราชการแตละ
หนวยงาน จะมีขอกําหนดกฎเกณฑในการสนับสนุนกลุม ทําใหมีปญหาในการขยายผลการสงเสริมการผลิต
จากหนวยงานอ่ืน  ตอมาทีมวิจยัฯ ไดมีการสรางความเขาใจรวมกนัในกลุมขาราชการที่ปฏิบัติงานในพืน้ท่ี 
ใหการสนับสนุนกิจกรรมของกลุมตางๆรวมกัน เพื่อประโยชนสวนรวม โดยไดมีการรวมตัวกนัจดัการตลาด
สินคาชุมชนดวยตนเองภายในจังหวัดภูเก็ตในรอบป   2549 จํานวน  8  คร้ัง มีรายไดจากการจําหนายสินคา
ไมนอยกวา 20 ลานบาท นอกจากนี ้ยังไดรับการสนับสนุนจากจังหวัดจดั ROAD SHOW ไปยังยังหวัดตางๆ
ท่ัวประเทศ และตางประเทศ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธสงเสริมการตลาดอีกหลายคร้ัง  
 เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลราไวย เปนการสรางเครือขายชุมชนท่ีมีความหลากหลาย รวมกัน และ
ตางคนตางอยู ไมพึ่งพาอาศัยกัน และบางกลุมไดหยุดดาํเนินการ เนื่องจากไมมีผูนํากลุมและมีปญหาการเงิน 
ตอมาทีมวิจยัฯ ไดเขามาศึกษาความเปนมาของกลุม และไดสานสัมพันธระหวางกลุม โดยการจัดประชุมรวม 
และนํากจิกรรมกลุมสัมพันธ มาปรับใชในการสรางพันธมิตรและการพึง่พาอาศัยกนั พรอมท้ังไดฟนฟูระบบ
การบริหาร การเงินของกลุมใหม โดยมีนกัวิชาการสหกรณ เขามาแนะนํา สงเสริม  ไดแก กลุมเล้ียงผ้ึง กลุม
ผาบาติก กลุมมุสลิมสปา กลุมปกดิ้น กลุมทําขนม กลุมพิทักษรักษาปา และกลุมเล้ียงกุงเจด็สี(กุงมังกร) มี
สมาชิกรวมกนั 150 คน โดยสมาชิกไดรวมกันจัดต้ังสหกรณอัลอามานะห (กลุมสัจจะสะสมทรัพย) เพื่อเปน
กองทุนของชุมชน ปจจุบันมีกองทุนหมุนเวียน 300,000 บาท โดยในป   2549 เครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบล
ราไวย มีรายไดจากการประกอบการธุรกิจชุมชนไมนอยกวา  1,500,000 บาท นอกจากนี้ ยังสรางเครือขาย
ธุรกิจเช่ือมโยงไปยังกลุมบูโดสันติสุข อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี ในการรับชวงงานการปกผา และการตัด
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เย็บไปทําท่ีบาน มีรายไดหมุนเวยีนไมนอยกวา   200,000 บาท และไดมีแผนการพฒันาตอยอดไปสูการเปน
สหกรณบริการทองเท่ียวชุมชนตําบลราไวย 
 ส่ิงท่ีเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของเครือขายวิสาหกิจชุมชนตําบลราไวย ก็คือ การเปล่ียนวิถีชีวิต
จากชาวบานท่ียากจน มาสูชุมชนเขมแข็ง ท่ีมีการสรางอาชีพรายไดจากความรูภูมิปญญาชาวบาน ไดแก การ
นําองคความรูการนวดแบบมุสลิมมาปรับใชเปนจดุขายใหม โดยการปรับปรุงบานใหเปนสถานท่ีนวดสปา
มุสลิม ท่ีมีสภาพแวดลอมเปนชุมชนรมร่ืน ดวยแมกไมและธรรมชาติปาเขา ทําใหสตรีมุสลิมท่ีเปนสมาชิกท่ี
บานบางคณฑี  มีรายไดเพิ่มจากเดิมวันละ 150 บาท เปนวันละ  800 – 1,000 บาท/วัน ในขณะที่กลุมเล้ียงผ้ึง มี
การสงเสริมการนําผลิตภัณฑจากรังผ้ึงมาแปรรูป  และกลุมเล้ียงกุง มีการรวมกันซ้ือ รวมกันขาย ทําใหกุง
มังกรมีราสูง กิโลกรัมละ  1,500 – 1,700 บาท 
 เครือขายสหกรณบริการรถยนตรับจาง เปนรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความซับซอน เนื่องจากเกิด
ข้ึนมาจากธุรกจิสวนตัวท่ีมารวมกันเปนสหกรณ เพื่อเขาประมูลงาน หรือจัดคิวรถบริการของแตละทองถ่ิน มี
การขัดแยงแยงเสนทางการเดินรถระหวางกัน และไมมีการควบคุมราคา ทําใหเกดิการรองเรียนจากผูโดยสาร
วาคาโดยสารแพง ตอมาทีมวิจยัฯ ไดศึกษาขอมูลและนําแกนนํามาสรางความเขาใจระหวางกัน เพื่อใหเกิด
ความรู รัก สามัคคี พรอมท้ังไดเสนอแนวทางการ สรางเครือขายธุรกิจบริการรถยนต รถแท็กซ่ี รถสามลอ 
และรถมอเตอรไซด เพื่อพัฒนาการบริการใหมีมาตรฐาน โดยสหกรณฯ ไดใหการสนับสนุนคาใชจายในการ
ฝกปฏิบัติการการบริการประทับใจ ใหกบัพนักงานขับรถ และการใหความชวยเหลือผูประสบภัยและการ
บริการสาธารณท่ัวไปได โดยสหกรณบริการรถยนตบริการจังหวดัภเูก็ต  ไดพัฒนาพนักงานทุกประเภท 
จํานวน   150 คน ใหสามารถบริการผูโดยสารท้ังในและตางประเทศได ทําใหมียอดกําไรเพิ่มจากป   2548 
จาก  1,500,000 บาท เปน  7,000,000 บาท ในป   2549 นอกจากนี้ ยังใหบริการตอทะเบียนรถยนตทุก
ประเภท และยงัมีแผนงานท่ีจะขยายกิจการจัดทัวรท้ังในและตางประเทศ 
 เครือขายวิสาหกิจชุมชนบานบอแร เปนหมูบานมุสลิมท่ีดํารงความเปนชุมชนแบบดั้งเดิมไดรับการ
สนับสนุนจากทางราชการหลายหนวยงาน แตขาดการตอเช่ือมกิจกรรมระหวางกัน ทีมวิจยัฯ ไดเขามาเสริม
ความรู และเช่ือมโยงความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลวิชิต สวนราชการ สงเสริมกิจกรรมการ
สงเสริมอาชีพประมงชายฝง การทําดอกไมจากเกล็ดปลา การจัดเล้ียงอาหารมุสลิม รานคาหมูบาน และกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต   โดยมีมัคคุเทศกชุมชน เปนแกนนําในการจัดกจิกรรมการทองเท่ียวชุมชน มี
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางประเทศ เขามาเยี่ยมชมหมูบานเปนประจําทุกวัน และไดรับคัดเลือกใหเปน
หมูบาน OTOP เพื่อการทองเท่ียว ในป   2549 
 เครือขายชุมชนวัฒนธรรมบานแขนน เปนรูปแบบการพัฒนาการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชนด้ังเดิมของคน
ถลางในรูปแบบของชุมชนวฒันธรรม  ท่ีอยูอยางโดดเด่ียว เนื่องจากเกดิจากความคิดริเร่ิมของผูนําชุมชนบาง
คน ท่ีตองการท่ีจะสืบสานวัฒนธรรมดัง้เดิมเอาไว แตขาดการชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก ตอมา 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั และสวนราชการหลายหนวยงาน ไดเขามาสนับสนุน เนื่องจากกระแสการ
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อนุรักษวัฒนธรรมไดเขามาสูชุมชน ทําใหชุมชนวฒันธรรมแขนน กลับฟนคืนชีวติมาอีกคร้ัง โดยทีมวิจัยฯ 
ไดเขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธ สงเสริมใหมีการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม ไดแก 
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  มโนราห การทําอาหาร ขนมโบราณ  และการจดัเล้ียงอาหารแบบพ้ืนบาน  
มีนักทองเท่ียวและนักเรียน/นักศึกษา เขามาศึกษาดูงาน ไมนอยกวาเดอืนละ  10 คณะ  1,000 คน และมีรายได
จากการจดัเล้ียงอาหารแบบพืน้บาน เฉล่ียเดอืนละ 70,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ โดยนําการแสดงโนราห มาประยุกต เปน “โนราบิค” เพื่อใหสอดคลองกับทาทางออกกําลังกาย
ของทุกเพศ ทุกวยั ในอนาคต จะจดัใหเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติงานเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 เครือขายชุมชนทองเท่ียวบานคอเอน เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการสงเสริมขบวนการสหกรณ โดย
ชุมชนไดสงเสริมใหนําวิชาชีพการทําผาบาติก และการตัดเย็บ ซ่ึงมีอยู   4  กลุมในหมูบาน สมาชิก  34 คน 
แตละกลุมไมมีการประสานเครือขายระหวางกัน ตอมาทีมวิจยัฯ ไดรวมกับพฒันาชุมชนอําเภอถลาง และ
องคการบริหารสวนตําบลไมขาว ไดเขามาสรางแนวรวมเครือขายพนัธมิตรกลุมทําผาบาติกท้ังหมูบาน ให
เปนจุดขายการทองเท่ียว โดยนักทองเท่ียวจะไดเรียนรูกระบวนการผลิตผาบาติก และไดวาดภาพลงบนผืนผา 
พรอมท้ังไดจดัท่ีพัก HOME STAY จํานวน   15 หลัง ไวบริการ โดยในแตละเดือน จะสามารถผลิตผา และ
ชุดสําเร็จรูปไดประมาณ  1,000 ชุด มีรายไดประมาณเดือนละ 300,000 บาท  
 เครือขายสหกรณเครดิตยเูนยีน  เปนอีกรูปแบบหนี่งของการสรางมวลชนสหกรณ ท่ีเกิดข้ีนจากการ
รวมตัวกันชองชุมชนการเคหะรัษฎา ท่ีมีปญหาทางดานเงินทุนหมุนเวียน ตองกูหนี้ยืมสินจากกองทุนนอก
ระบบท่ีมีคาดอกเบ้ียสูง ประกอบกับประชาชนมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาท่ีอยูอาศัยใหมีความสุขสบาย จึงได
รวมตัวกันจดัต้ังสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎา จํากดั ข้ึนเม่ือป   2541 ตอมาไดมีการขยายสมาชิกเพิ่มข้ึน
จนถึงปจจุบันมีสมาชิกมากกวา   1,600 คน เงินทุนกวา   10,000,000 บาท ตอมาทีมวิจัยฯ ไดเขามามีสวนรวม
ในการขยายเครือขายสมาชิกไปในกลุมสถานประกอบการอ่ืนๆ เชน โรงพิมพ โรงงาน โรงแรม รานคา และ
ชุมชนตางๆในละแวก ใหนาํเงินมาออม โดยมีหลักการใหสมาชิกทุกคนตองมาออมเงินดวยตนเองเปนประจํา
ทุกวันท่ี   5  ของเดือน เพื่อใหถือเปนสัจจะของความไววางใจและความซ่ือสัตยตอองคกร นอกจากนี้ ได
ประสานความรวมมือกับสหพันธสหกรณเครดิตยูเนยีนแหงประเทศไทย จดังานเบิกฟาอันดามัน เครดิต
ยูเนยีน ท่ีจังหวัดภูเก็ต ระหวางวนัท่ี    1 -  10 ธันวาคม   2549 มีเครือขายสหกรณเครดิตยเูนยีนจาก  14 
ประเทศ และสมาชิกในประเทศไทยเขารวมงานประมาณ  12,000 คน โดยไดประสานความรวมมือกับ
เครือขายพันธมิตร จัดกจิกรรมมหกรรมสินคาชุมชน ในชวงระหวางการจัดงานท่ีบริเวณสะพานหิน  การจัด
นําเท่ียวชุมชน การบริหารที่พัก อาหาร และการบริการรถรับสง นอกจากนี้ ยังจัดกจิกรรมการปลอยเตาทะเล 
จํานวน  1,000 ตัว โดยไดรับเงินบริจาคจากสมาชิกสหกรณท่ัวประเทศเปนเงิน  1,000,000 บาท เพื่อมอบ
ใหกับกองทัพเรือภาค  3 นําไปเปนกองทุนเพาะเล้ียงเตาทะเล และการปลูกปาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน   
20 ไร เพื่อเปนการแสดงความจงรักภกัดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และยังเปนการอนุรักษทรัพยากร



 5 

ทางธรรมชาติใหคงอยูสืบไป คาดวาจะมีเงินทุนหมุนเวียนในการจัดงานเบิกฟาอันดามัน และสงเสริมการ
ทองเท่ียว ไมนอยกวา  20,000,000 บาท 
 การดําเนนิงานของเครือขายพันธมิตรสหกรณในรูปแบบตางๆ เปนคําตอบท่ีสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดาํริ เนื่องจากชุมชนตางรูดีวา การพัฒนาอยางรวดเร็ว หรือการมุง
แสวงหาแตทรัพยสินรายไดแตเพียงอยางเดยีว ไมสามารถสรางความสุข และความเจริญของชุมชนไดอยาง
ยั่งยืน เพราะชุมชนไดถูกทําลายจากการแยกชิงผลประโยชนสวนตัวท้ังจากคนในทองถ่ิน  ผูประกอบการ คน
ตางถ่ิน และนักทองเท่ียว ดังนั้น การที่จะใหชุมชนอยูรอดและมีความมัน่คงอยูได จําเปนตองมีการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติจากชุมชน ใหชุมชนมีความเปนเจาของ รวมกับการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและภาคราชการ โดยนําหลักการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพยีง และขบวนการสหกรณมาปรับใชเปน
แนวทางในการคิด ริเร่ิม สรางสรรค ดวยการผสมงาน ผสานใจ กับทุกกลุม/องคกร ใหเขามาประสานความ
รวมมือดวยความเต็มใจอยางเสมอภาค ดังจะเห็นไดจาก การที่ไดเกิดคล่ืนยักษสึนามิเม่ือปลายป 2547  ได
กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอยางใหญหลวง ประชาชนไรท่ีอยูอาศัย ทรัพยสินถูกทําลาย ประชาชน
ลมตาย สูญหายไปเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกนั ไดเกิดผลกระทบอยารุนแรงกับประชาชนในทองถ่ิน 
ธุรกิจโรงแรม และการบริการหลายแหงหยุดกจิการ ประชาชนตกงาน ชาวประมงไมกลาออกหาปลา แตส่ิง
หนึ่งท่ียังคงคํ้าจุนการดํารงชีวิตอยูไดของประชาชนก็คือ “ทุนของชุมชนท่ีเกิดจากการเก็บออม” ท้ังในรูปของ
กลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ และสหกรณในรูปแบบตางๆ ท่ีไดมีสวนสําคัญชวยเหลือเกื้อกูลดวยความเอ้ือ
อาทร จากทุนภายในชุมชน และท่ีไดรับการชวยเหลือจากภายนอก ทําใหรอดพนจากความหายนะ และ
สามารถฟนฟูเศรษฐกิจฐานรากใหกลับมาสูภาวะปกติได โดยขบวนการสหกรณ ไดเขาไปชวยเหลือในดาน
การกระตุน สงเสริม และประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ใหเกิดการรวมตัวกันเปนเครือขายท่ี
เขมแข็ง พึ่งตนเองไดในท่ีสุด โดยในป   2550  ไดวางแผนงานท่ีขยายทุนสหกรณชุมชน ไปสูภาคธุรกิจ
โรงแรม อุตสาหกรรมบริการ สถานศึกษา และชุมชนใหครอบคลุมท้ังจังหวดั โดยการสรางแนวรวม เรียนรู 
ขยายผล จากทีม “มุกอันดา” ไปสู “อาสาสมัครสหกรณ” ใหเปนพลังขับเคล่ือนขบวนการสหกรณเศรษฐกิจ
ชุมชนพ่ึงตนเองตอไป 
 

 


