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บทที่ 1 
บทนํา 

 
  “โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ” เป็นโครงการย่อย
ในชุดโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ี 36 จงัหวดั มีจุดประสงค์เพ่ือเสริมสร้างเครือข่าย
พนัธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และ สหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ เพ่ือให้เกิดการหนนุเสริม
การพฒันาศกัยภาพคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  “สหกรณ์” ในท่ีนีป้ระกอบด้วย สหกรณ์ที่จดทะเบียน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และ สหกรณ์เครดิต
ยเูนียน และสหกรณ์ภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มสจัจะออมทรัพย์ กลุ่ม
เกษตรกร ธนาคารหมูบ้่านตามแนวพระราชดําริ กลุม่อาชีพ กลุม่สตรี กองทนุหมูบ้่าน ฯลฯ  
  กระบวนการวิจัยท่ีใช้ในโครงการนี ้คือ การวิจัยเชิงปฏิบตัิ ซึ่งมุ่งไปท่ีองค์ประกอบ
สําคญั 3 ส่วน ส่วนแรก คือ การพฒันาผู้ นํากลุ่ม/องค์กรในลกัษณะของการสร้างคณุค่าสหกรณ์ให้
ตระหนกัถึงการร่วมมือและช่วยเหลือซึง่กนัและกนั ตลอดจนการปรับกระบวนทศัน์และวิธีคดิเชิง บรูณา
การให้แก่ผู้ นํา เพ่ือให้มีศกัยภาพและความพร้อมในการบริหารจดัการองค์การ สว่นท่ีสอง คือ การหนนุ
เสริมให้เกิดกระบวนการมีสว่นร่วมในการจดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่/องค์กรท่ีคํานึงถึง
ปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง และส่วนท่ีสาม คือ หนุนเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรใน
ระหวา่งกลุม่/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดั โดยมีกระบวนการดําเนินการดงันี ้
  1) การร่วมประชมุ เวทีสรุป/สงัเคราะห์บทเรียนจากชดุโครงการวิจยั 9 จงัหวดั 
  2) การร่วมประชมุเชิงปฏิบตักิารสําหรับทีมวิจยั/ผู้ เก่ียวข้อง 
  3) การดําเนินการโครงการวิจยั 
  3.1) ศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ 
  3.2) ตรวจสอบข้อมลูคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ี
จงัหวดัจนัทบรีุ 
  3.3) จัดเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ นํากลุ่ม/องค์กรเร่ืองการจัดทํากรอบ ทิศ
ทางการดําเนินงานขององค์กรและการเช่ือมโยงเครือขา่ยในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ 
  3.4) จดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่/องค์กรประชาชน  
  3.5) สนบัสนนุการสร้างพนัธมิตร/การเช่ือมโยงเครือขา่ยในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ 
  4) ร่วมประชมุเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัทีมประสานงานกลาง 
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  สําหรับกรอบระยะเวลาในการทํางานในโครงการนี ้คือ 1 ปี นับตัง้แต่วันท่ี 15 
สิงหาคม 2548 เป็นต้นไป สําหรับรายงานฉบบันีเ้ป็นรายงานผลการดําเนินงานฉบบัสมบรูณ์ มีเนือ้หา
ประกอบด้วย 6 บท บทท่ี 1 เป็นเนือ้หาเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของจงัหวดัจนัทบรีุและเครือข่ายสหกรณ์/
องค์กรประชาชนท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ี บทท่ี 2 กลา่วถึงสถานการณ์การขึน้ทะเบียนคนจนในพืน้ท่ี บทท่ี 3 ให้
รายละเอียดถึงกระบวนการการพัฒนาเครือข่ายของโครงการวิจัยในพืน้ท่ี ส่วนบทท่ี 4 กล่าวถึง
เครือขา่ยท่ีพฒันาขึน้ภายใต้โครงการวิจยั และ ในบทท่ี 5 พดูถึงความเช่ือมโยงระหวา่งเครือขา่ยกบัการ
แก้ไขปัญหาความยากจน สดุท้ายคือบทท่ี 6 เป็นบทสรุปถึงการทํางานทัง้หมดของโครงการวิจยัในพืน้ท่ี
จงัหวดัจนัทบรีุ  
 
1.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดจันทบุรี 
 
 1.1.1 ท่ีตัง้ ลกัษณะภมูิศาสตร์ และ การปกครอง  
  1) ท่ีตัง้และอาณาเขต 
  จังหวัดจันทบุรี ตัง้อยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 223 กิโลเมตร เขตตดิตอ่กบัจงัหวดัและประเทศใกล้เคียงดงันี ้(ภาพท่ี 1.1) 
  ด้านเหนือ ตดิตอ่กบั จงัหวดัชลบรีุ ฉะเชิงเทรา และ จงัหวดัสระแก้ว 
  ด้านใต้   ตดิตอ่กบั จงัหวดัตราด และ อา่วไทย 
  ด้านตะวนัออก ตดิตอ่กบั จงัหวดัตราด และ ประเทศกมัพชูา 
  ด้านตะวนัตก ตดิตอ่กบั จงัหวดั ระยอง และ อา่วไทย 
 
  2) สภาพภมูิประเทศ 
  พืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ แบ่งลกัษณะภมูิประเทศได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ ภเูขาสงูและเนิน
เขา ท่ีราบสงูและท่ีรายเชิงเขา และ ท่ีราบลุ่มนํา้และท่ีราบริมฝ่ังทะเล ในส่วนของท่ีท่ีเป็นภเูขาสงูและ
เนินเขาจะอยูท่างด้านตะวนัตกเฉียงเหนือตดิกบัจงัหวดัระยองและจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยในเขตอําเภอ
แก่งหางแมวมีเขาชะมูล เขาชะอม และเขาลําปลายประแกด ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของลํานํา้สาขาของ
คลองโตนด ทางตอนเหนือและตะวันออกมีทิวเขาจันทบุรีประกอบด้วย เขาสอยดาวเหนือ เขา
ตะเคียนทอง เขาพระบาทพลวง เขาปล้อง เขาสอยดาวใต้ทิวเขาจนัทบรีุทอดตวัจากเขตติดต่อจงัหวดั
สระแก้วลงมาทางตอนกลางของจังหวัด บรรจบกับเขาสามง่ามของทิวเขาบรรทัด ทิวเขาจันทบุรี
ครอบคลมุพืน้ท่ีด้านตะวนัออกของก่ิงอําเภอเขาคิชฌกฏู ตะวนัตกของอําเภอสอยดาวและอําเภอโป่ง
นํา้ร้อน ส่วนเขาสามง่ามอยู่ทางตอนใต้ของอําเภอโป่งนํา้ร้อน ตะวนัออกของอําเภอนายายอามและ
ตอนเหนือของอําเภอขลงุ สว่นเนินเขามีกระจายอยูท่ัว่ไปในทกุอําเภอ/ก่ิงอําเภอ 
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  ภาพที่1.1 ที่ตัง้และอาณาเขตของจังหวัดจันทบุรี 
 
  ส่วนท่ีเป็นท่ีราบสูงและท่ีราบเชิงเขา จะอยู่ทางด้านตะวันออกของเขาสอยดาวจด
ชายแดนไทย – กัมพูชา ในพืน้ท่ีอําเภอสอยดาว อําเภอโป่งนํา้ร้อน ด้านใต้ของเขาสามง่าม พืน้ท่ี
ตอนกลางอําเภอขลงุ และตะวนัออกของอําเภอมะขาม อีกบริเวณหนึ่งระหว่างเขาสอยดาวกบัเขาชมลู
ในพืน้ท่ีอําเภอแก่งหางแมว ก่ิงอําเภอเขาคชิฌกฏูและทางตอนเหนือของอําเภอท่าใหม ่ 
  สําหรับพืน้ท่ีท่ีราบลุ่มและท่ีราบชายฝ่ังทะเลนัน้ได้แก่ (1) ท่ีราบลุ่มนํา้คลองโตนด
ซึ่งอยู๋ริมฝ่ังคลองในเขตอําเภอแก่งหางแมว ก่ิงอําเภอเขาคิชฌกูฏ อําเภอท่าใหม่ (2) ท่ีราบลุ่มนํา้
จนัทบรีุซึง่อยูใ่นด้านตะวนัตกของอําเภอมะขาม อําเภอเมืองจนัทบรีุและอําเภอแหลมสงิห์ (3) ท่ีราบลุม่
นํา้พงัราด ซึง่อยู่ในพืน้ท่ีอําเภอนายายอาม (4) ท่ีราบลุม่นํา้เวฬ ุเขตอําเภอขลงุ สว่นท่ีราบชายฝ่ังทะเล
ได้แก่ พืน้ท่ีตอนใต้ของอําเภอนายายอาม อําเภอท่าใหม ่อําเภอแหลมสงิห์และอําเภอขลงุ  
  นอกจากภมูิประเทศใน 3 ลกัษณะดงักลา่วแล้ว จงัหวดัจนัทบรีุยงัมีพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล
ระยะทางยาวประมาณ 108 กิโลเมตร มีอ่าวและหาดทรายหลายแห่ง รวมถึงมีพืน้ท่ีท่ีเป็นเกาะอีก
หลายเกาะ ท่ีสําคญัได้แก่   
   (1) เกาะนมสาว พืน้ท่ี 20 ตารางกิโลเมตร อยูต่รงข้ามอา่วกระทิง  
  (2) เกาะจฬุา พืน้ท่ี 1 ตารางกิโลเมตร อยูป่ากนํา้จนัทบรีุ  
  (3) เกาะเปริด พืน้ท่ี 52 ตารางกิโลเมตร ปัจจบุนัมีทางรถยนต์เช่ือมระหว่างเกาะกบั
ชายฝ่ังแล้ว  
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  (4) เกาะนางรํา พืน้ท่ี 12 ตารางกิโลเมตร อยูใ่กล้เกาะเปริด  
  (5) เกาะขวาง พืน้ท่ี 36 ตารางกิโลเมตร อยูใ่กล้เกาะเปริด  
  (6) เกาะจิก พืน้ท่ี 62 ตารางกิโลเมตร อยูใ่กล้กบัแมนํ่า้เวฬ ุ 
 
  3) สภาพภมูิอากาศ 
  เช่นเดียวกับจังหวัดในภาคกลางทั่วไป ภูมิอากาศในจังหวัดจันทบุรีสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ฤด ูคือ ร้อน ฝน และ หนาว ในช่วงปี 2540 – 2547 อณุหภมูิต่ําสดุ วดัได้ 15.0 องศา
เซลเซียส เม่ือปี 2540 และอณุหภมูิสงูสดุวดัได้ 36.7 องศาเซลเซียส เม่ือปี 2541 (ตารางท่ี 1.1) 
 
 ตารางที่ 1.1 อุณหภมิูตํ่าสุดและสูงสุดระหว่างปี 2540 – 2547 
 

ปี อุณหภมิูตํ่าสุด 
(องศา C) 

อุณหภมิูสูงสุด 
(องศา C) 

อุณหภมิูเฉล่ีย 
(องศา C) 

2540 15.0 35.6 25.3 

2541 18.5 36.7 27.6 

2542 13.1 36.3 24.7 

2543 21.0 34.3 27.1 

2544 17.0 35.5 27.5 

2545 18.0 35.8 26.9 

2546 17.4 36.6 27.0 

2547 18.1 36.4 27.7 

 ท่ีมา : สถานีอตุนิุยมวิทยาจงัหวดัจนัทบรีุ 
 
  ในด้านของปริมาณฝนตก จันทบุรีเป็นจังหวดัท่ีมีปริมาณฝนตกมากเป็นระดบัต้นๆ 
ของประเทศ ระหว่างปี 2540–2547 มีปริมาณนํา้ฝนตกมากท่ีสดุในปี พ.ศ. 2542 วดัได้ถึง 3,509 
มิลลเิมตร จํานวนฝนตก 185 วนั สว่นฝนตกน้อยท่ีสดุในปี 2540 วดัได้ 2,322.40 มิลลิเมตร จํานวนวนั
ฝนตก 134 วนั (ตารางท่ี 1.2) จากปริมาณนํา้ฝน และ จํานวนวนัท่ีฝนตกทําให้จงัหวดัจนัทบรีุสามารถ
ปลกูพืชผลได้หลายชนิด เช่น ทเุรียน เงาะ มงัคดุ ลองก็อง สละ ลําไย มนัสําปะหลงั ข้าวโพด เป็นต้น 
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 ตารางที่ 1.2 ปริมาณนํา้ฝนและจาํนวนวันที่ฝนตกระหว่างปี 2540 – 2547 
 

ปี ปริมาณนํา้ฝน  
(มิลลิเมตร) 

วันที่ฝนตก  
(วัน) 

2540 2,322.4 134 

2541 3,158.2 161 

2542 3,509.7 185 

2543 3,030.5 192 

2544 2,528.6 201 

2545 2,649.0 174 

2546 2,472.9 163 

2547 2,988.8 149 

 ท่ีมา : สถานีอตุนิุยมวิทยาจงัหวดัจนัทบรีุ  
 
  4) ขนาดพืน้ท่ี และ การปกครอง 
  จงัหวดัจนัทบรีุเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดไม่ใหญ่นกัเม่ือเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ โดยมีขนาดมี
เนือ้ท่ีรวมทัง้จงัหวดัประมาณ 3,961,250 ไร่ หรือประมาณ 6,338 ตร.กม. เม่ือแยกเป็นรายอําเภอ
พบว่าอําเภอแก่งหางแมวมีขนาดพืน้ท่ีมากท่ีสดุ คือ 1,254 ตร.กม. ขณะท่ีอําเภอแหลมสิงห์มีขนาด
พืน้ท่ีน้อยท่ีสดุเพียง 191 ตร.กม. (ตารางท่ี 1.3) อยา่งไรก็ตามมีข้อสงัเกตว่าอําเภอท่ีมีขนาดพืน้ท่ีมากๆ 
นัน้ส่วนใหญ่เป็นอําเภอตัง้ใหม่ ไม่ใช่ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของจงัหวดั อําเภอท่ีเป็นศนูย์กลางทาง
เศรษฐกิจของจงัหวดัได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอ ขลงุ อําเภอท่าใหม ่และ อําเภอสอยดาว 
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ตารางที่ 1.3 ขนาดพืน้ที่ในอาํเภอต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี 
 
                   อําเภอ                                                            เนือ้ท่ี                    จํานวน   
                                                                                 (ตารางกิโลเมตร)            ตําบล 
 เมืองจนัทบรีุ                                253                         11 
 ขลงุ                                 756                         12 
 ท่าใหม ่                                 613                         14 
 แหลมสงิห์                                191                           7 
 โป่งนํา้ร้อน                                            927                           5 
 มะขาม                                 480                           6 
 สอยดาว                     734                            
 แก่งหางแมว                                        1,254                           5 
 นายายอาม                                300                           6 
 เขาคชิฌกฏู                                830                           5 
               รวม                                                                   6,338                          76 

ท่ีมา : จงัหวดัจนัทบรีุ 
 
  เช่นเดียวกบัจงัหวดัอ่ืนๆ การปกครองในจงัหวดัจนัทบรีุแบง่ระบบออกเป็น 2 ลกัษณะ
ใหญ่ๆ คือการปกครองสว่นภมูิภาค และ การปกครองสว่นท้องถ่ิน ในสว่นของการปกครองสว่นภมูิภาค
แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อําเภอ กบั 1 ก่ิงอําเภอ โดยในแต่ละอําเภอมีการแบง่พืน้ท่ีการปกครอง
ออกเป็นตําบล และ หมู่บ้าน โดยจงัหวดัจนัทบรีุมีทัง้สิน้ 76 ตําบล ซึง่แยกย่อยออกเป็น 721 หมู่บ้าน 
ยิ่งกว่านัน้ยงัมีหน่วยงานระดบัจงัหวดั เช่นสํานกังานเกษตรจงัหวดั สหกรณ์จงัหวดั อีก 28 หน่วยงาน 
สว่นการปกครองสว่นท้องถ่ินประกอบด้วย 1 องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 2 เทศบาลเมือง 14 เทศบาล
ตําบล และ 68 องค์การบริหารสว่นตําบล  
  นอกจากการการปกครองใน 2 ลกัษณะดงักลา่วแล้ว ยงัสว่นราชการจากสว่นกลางมา
ตัง้หน่วยงานอยูใ่นจงัหวดันีอี้ก 66 หน่วย รัฐวิสาหกิจ 17 หน่วย และ องค์กรอิสระอีก 4 หน่วย   
  ประชากรในจงัหวดัจนัทบรีุ ณ ปี 2547 รวมทัง้สิน้ 494,001 คน เป็นชาย 244,631 คน 
เป็นหญิง 249,370  คน  อําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสดุ  คือ อําเภอเมืองจนัทบรีุ  มีจํานวน 98,653 คน 
รองลงมาได้แก่อําเภอท่าใหม่ จํานวน 86,368 คน และอําเภอสอยดาว จํานวน 57,203 คน อําเภอท่ีมี
ความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสดุคือ อําเภอเมืองจนัทบรีุ โดยมีอตัราเฉล่ีย 389 คน ตอ่ 1 ตาราง
กิโลเมตร รองลงมาได้แก่อําเภออําเภอท่าใหม่ 140 คน ตอ่ 1 ตารางกิโลเมตร  อําเภอนายายอาม 131 
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คน ตอ่ 1 ตารางกิโลเมตร สว่นอําเภอท่ีมีความหนาแน่นของประชากรน้อยท่ีสดุคือ อําเภอแก่งหางแมว 
มีอตัราเฉล่ีย 28 คน ตอ่ 1  ตารางกิโลเมตร  
 
 1.1.2 ข้อมลูทัว่ไปด้านเศรษฐกิจ 
  ในปี 2547 ประชากรมีรายได้เฉล่ีย 53,833 บาท ตอ่คนตอ่ปี โดยมีผลิตภณัฑ์จงัหวดั 
(Gross Provincial Product, GPP) รวม 27,885 ล้านบาท แหลง่ท่ีมาของผลิตภณัฑ์จงัหวดัท่ีสําคญั
ท่ีสดุคือ เกษตรกรรมท่ีมีสดัส่วนสงูถึงร้อยละ 26.26 รองลงมาคือ การค้าสง่และค้าปลีก การคมนาคม
ขนสง่ อตุสาหกรรม การศกึษา และ การเงิน ซึง่มีสดัสว่นร้อยละ 19.15, 8.78, 6.64, 5.98, และ 5.25 
ตามลําดบั สาขาการผลิตอ่ืนๆ นอกจากท่ีกล่าวมาจะมีสดัส่วนในผลิตภณัฑ์จงัหวดัน้อยกว่าร้อยละ 5 
(ตารางท่ี 1.4)  
 ตารางที่ 1.4 ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2547 จาํแนกตามสาขา  

ท่ี สาขา 
มลูคา่ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

1 เกษตรกรรม  7,325 26.26 
2 การขายสง่ การขายปลีกฯ 5,340 19.15 
3 โรงแรมและภตัตาคาร 373 3.13 
4 การผลติอตุสาหกรรม  1,854 6.64 
5 การคมนาคมและการขนสง่  2,451 8.78
6 การขนสง่ สถานท่ีเก็บสนิค้า และการคมนาคม 1,854 6.64 
7 การบริหารราชการแผน่ดนิและป้องกนัประเทศ 1,267 4.54
8 การศกึษา 1,668 5.98 
9 การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 853 3.05

10 การก่อสร้าง  1,127 4.04 
11 ทําเหมืองแร่และเหมืองหิน 217 0.81
12 ตวักลางทางการเงิน 1,466 5.25
13 การบริการด้านสขุภาพ 1,182 4.23
14 การบริการชมุชน 872 3.12
15 ลกูจ้างในครัวเรือนสว่นบคุคล 28 0.10
ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ 

  เพ่ือให้เห็นภาพเศรษฐกิจของจงัหวดัจนัทบรีุให้ชดัขึน้ในท่ีนีจ้ะนําเอาสาขาการเกษตร 
การค้า มากลา่วเพิ่มเตมิ ดงันี ้
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  1) ด้านการเกษตร  
  จงัหวดัจนัทบุรี มีพืน้ท่ีทําการเกษตร จํานวน 2,054,326 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 51.86 
ของพืน้ท่ีทัง้หมด และร้อยละ 73 ของพืน้ท่ีการเกษตรเป็นพืน้ท่ีปลกูไม้ผลไม้และไม้ยืนต้น ซึง่ท่ีสําคญั
ได้แก่ ทเุรียน เงาะ และ มงัคดุ 
  สําหรับ ทเุรียน เป็นไม้ผลท่ีทํารายได้ให้กบัจงัหวดัมากท่ีสดุ ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีเพาะปลกู
ทัง้สิน้ 279,923 ไร่ มากท่ีสดุในประเทศไทย พนัธุ์ท่ีนิยมปลกู ได้แก่ พนัธุ์หมอนทอง ชะนี ก้านยาว และ 
พนัธุ์กระดมุ พืน้ท่ีเพาะปลกูดงักลา่วกระจายอยู่ทัว่ทกุอําเภอ โดยเฉพาะอําเภอท่าใหม่ นายายอาม ก่ิง
อําเภอเขาคิชฌกูฏ ขลงุ และ มะขาม ตามลําดบั เม่ือมองในเชิงผลผลิตพบว่าจงัหวดัจนัทบรีุสามารถ
ผลติทเุรียนได้ทัง้สิน้ 361,740 ตนั ในปี 2546 และเคยได้ผลผลิตสงูถึง 480,890 ตนั ในปี 2545 (ตาราง
ท่ี 1.5) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเอือ้อํานวยของสภาพดนิฟ้าอากาศ 
  ในส่วนของเงาะ แม้ว่าโดยเปรียบเทียบแล้วจะมีความสําคญัน้อยกว่าทเุรียน แต่ก็ถือ
ว่ามีความสําคญัอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของจงัหวดัจนัทบุรีเช่นเดียวกนั ปัจจุบนัมีพืน้ท่ีปลกูเงาะทัง้สิน้ 
193,596 ไร่ ซึง่มากท่ีสดุในประเทศไทยเช่นเดียวกบักรณีของทเุรียน พืน้ท่ีเพาะปลกูเงาะก็กระจายอยู่
ทัว่ทุกอําเภอ โดยมากท่ีสดุอยู่ในพืน้ท่ีก่ิงอําเภอเขาคิชฌกูฏ อําเภอนายายอาม ท่าใหม่ มะขาม และ 
ขลงุ ตามลําดบั ทัง้นีใ้นแตล่ะปี จงัหวดัจนัทบรีุสามารถผลิตเงาะได้เฉล่ียประมาณ 300,000 ตนั ตอ่ปี 
โดยเฉพาะในปี 2545 สามารถผลติเงาะได้ถึง 344,378 ตนั (ตารางท่ี 1.5)  
  ไม้ผลท่ีสําคญัเป็นอนัดบั 3 ได้แก่มงัคดุ ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีปลกูมงัคดุในจงัหวดัจนัทบุรี
ทัง้สิน้ 85,906 ไร่ โดยมีแหลง่ปลกูท่ีสําคญัอยู่ในพืน้ท่ีอําเภอมะขาม ก่ิงอําเภอเขาคิชฌกฏู อําเภอนา
ยายอาม ขลงุ และ ท่าใหม่ ตามลําดบั ผลผลิตท่ีได้เฉล่ียประมาณปีละ 60,000 ตนั โดยเฉพาะในปี 
2545 ได้ผลผลติสงูถึง 70,659 ตนั (ตารางท่ี 1.5)  
  นอกเหนือจากพืชผลหลกั 3 ชนิดดงักล่าวแล้ว ยงัมีไม้ผลชนิดอ่ืนๆ อีกหลายชนิดท่ี
ปลูกเป็นการค้าในจังหวัดจันทบุรี อาทิเช่น ลองก็อง สละ ลําไย เป็นต้น นอกจากนัน้ยังมีการปลูก
ยางพารา พริกไท มนัสําปะหลงั และ ข้าวโพด อีกด้วย 
 
  2) การค้า 
  ด้วยพืน้ฐานด้านทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และ การประมงท่ีสมบูรณ์ 
สามารถผลติผลผลติได้หลายชนิด ประกอบกบัสถานท่ีตัง้ซึง่มีชายแดนติดตอ่กบัประเทศกมัพชูา ทําให้
สถานการณ์ทางการค้าของจงัหวดัอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ดีธุรกิจท่ีอยู่ในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ยงัเป็นธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในครอบครัว ซึง่ตัง้อยูใ่นบริเวณยา่นชมุชน ในเขตเทศบาล สําหรับธุรกิจและ
อตุสาหกรรมขนาดใหญ่มีน้อยมาก ดงันัน้ สนิค้าอตุสาหกรรมสว่นใหญ่จงึต้องนําเข้าจากจงัหวดัอ่ืนๆ  
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ตารางที่ 1.5 สถติกิารเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํคัญ ปีการเพาะปลูก 2541 – 2546  
     จังหวัดจันทบุรี 

ชนิดพืช 
ปีการเพาะปลกู 

2541 2542 2543 2544 2545 2546 
ทเุรียน  : 
     พืน้ท่ีปลกูรวม     (ไร่) 
     พืน้ท่ีให้ผลผลติ   (ไร่) 
     ผลผลติรวม         (ตนั) 
     ผลผลติเฉล่ีย  (กก./ไร่) 

 
287,903 
248,845 
347,841 

1,398 

 
289,416 
247,992 
397,569 

1,603 

 
293,036 
269,973 
438,954 

1,626 

 
292,250 
276,209 
476,060 

1,724 

 
294,391 
278,076 
480,890 

1,726 

 
279,923 
264,878 
361,740 

- 
เงาะ  : 
     พืน้ท่ีปลกูรวม     (ไร่) 
     พืน้ท่ีให้ผลผลติ   (ไร่) 
     ผลผลติรวม         (ตนั) 
     ผลผลติเฉล่ีย  (กก./ไร่) 

 
207,578 
189,851 
284,556 

1,499 

 
204,664 
175,192 
275,991 

1,575 

 
209,302 
196,892 
304,580 

1,547 

 
220,456 
205,046 
327,604 

1,598 

 
208,408 
202,797 
344,378 

1,698 

 
193,596 
185,993 
267,450 

- 
มงัคดุ  : 
     พืน้ท่ีปลกูรวม     (ไร่) 
     พืน้ท่ีให้ผลผลติ   (ไร่) 
     ผลผลติรวม       (ตนั) 
     ผลผลติเฉล่ีย  (กก./ไร่) 

 
73,139 
47,162 
34,288 

727 

 
73,865 
51,617 
53,814 
1,043 

 
76,541 
62,218 
63,332 
1,071 

 
78,037 
66,507 
68,211 
1,026 

 
79,058 
69,969 
70,659 
1,010 

 
85,906 
71,713 
44,050 

- 
ท่ีมา : จงัหวดัจนัทบรีุ 

 
  สําหรับศนูย์กลางทางการตลาดในจงัหวดัอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุม่ตามประเภทสินค้า 
คือ ตลาดสินค้าเกษตร ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม และตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคประจําวนั ซึ่งแต่ละ
ตลาดมีลกัษณะ ดงันี ้
  ตลาดสินค้าเกษตร โดยทัว่ไปตลาดสินค้าเกษตรจะเป็นตลาดท่ีเกิดขึน้ตามฤดกูาล 
และกระจายอยู่ทัว่ไปในจงัหวดั อย่างไรก็ตามในท่ีนีจ้ะได้กล่าวถึงตลาดสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ท่ีมีผู้
ซือ้และผู้ขายเข้ามาเก่ียวข้องจํานวนมาก และ เป็นตลาดท่ีมีการอ้างอิงในเชิงของราคาเท่านัน้ ได้แก่ 
  (1) ตลาดปากแซง ต.พลบัพลา อ.เมืองจนัทบรีุ อยู่ห่างจากตวัจงัหวดั ประมาณ 5 
กิโลเมตร ตามเส้นทางจนัทบุรี–สระแก้ว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 ดําเนินการโดยองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัจนัทบรีุ มีโรงเรือนอํานวยการ สถานท่ีจอดรถยนต์สําหรับผู้ซือ้และผู้ขาย ผู้ขายต้อง
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เสียคา่บริการรถยนต์บรรทกุเล็ก คนัละ 10 บาท ตลาดจะเปิดตัง้แตเ่วลา 09.00–20.00 น. เป็นตลาด
ขายสง่ผลไม้โดยเฉพาะ 
  (2) ตลาดบริเวณริมทะเลสาบ (ทุ่งนาเชย) ตัง้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองจนัทบรีุ ถนน
เทศบาล 3 ดําเนินการโดยเทศบาลเมืองจนัทบรีุ เป็นตลาดขายปลีกผลไม้นานาชนิดตามฤดกูาล โดย
จดัแบ่งให้เช่าเป็นร้าน (ซุ้ม) แก่ผู้ ค้าทัว่ไป ลกัษณะเป็นการจําหน่ายปลีกให้แก่ นกัทศันาจรเป็นหลกั 
โดยเน้นสนิค้าคณุภาพ เปิดดําเนินการระหวา่งเดือนเมษายน–กรกฎาคม ของทกุปี 
  (3) ตลาดกระทงิ ตัง้อยู่ห่างจากส่ีแยกเขาไร่ยา แยกเข้าไปตามถนนจนัทบรีุ–นํา้ตก
กระทิง   ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ในท้องท่ีก่ิงอําเภอเขาคิชฌกฏู เป็นตลาดเอกชนซือ้ขายเงาะเป็น
หลกั เปิดดําเนินการระหวา่งเดือนเมษายน–กรกฎาคม ของทกุปี 
  (4) ตลาดกลางผลไม้กระทงิ ตัง้อยู่ห่างจากสี่แยกเขาไร่ยาเข้าไปตามถนนจนัทบรีุ–
นํา้ตกกระทิงประมาณ 18 กิโลเมตร อยู่เยือ้งกบัโรงเรียนพลวงวิทยาคม ดําเนินการโดยองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดั ซึง่รับโอนมาจากชมรมชาวสวนผลไม้กระทิง เป็นตลาดขายสง่เงาะเป็นหลกั 
  (5) ตลาดเนินสูง ตัง้ห่างจากสี่แยกเขาไร่ยาไปตามเส้นทางถนนสขุมุวิท (จนัทบรีุ–
กรุงเทพฯ) ประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ในเขตอําเภอท่าใหม่ เจ้าของตลาด คือ วดับรูพาพิทยาราม มีการ
ตัง้แผงซือ้ขายทัง้ปลีกและส่ง ผู้ ท่ีเข้าไปขายต้องเสียค่าบริการเช่นเดียวกับตลาดปากแซง รถยนต์
บรรทกุเลก็คนัละ 10 บาท ตลาดเนินสงูนีเ้ป็นตลาดขายสง่ทเุรียนเป็นหลกั และเป็นตลาดสง่ออกทเุรียน
อีกด้วย โดยผู้ ส่งออกเข้าไปเปิดจุดรับซือ้เพ่ือการส่งออก นับว่าเป็นตลาดทุเรียนท่ีใหญ่ท่ีสุด เปิด
ดําเนินการระหวา่งเดือนเมษายน-มิถนุายน ของทกุปี 
  (6) ตลาดห้วยสะท้อน ตัง้อยู่ห่างจากตลาดเนินสงูไปตามเส้นทางถนนสขุมุวิท อีก 
15 กิโลเมตร อยู่ในเขตอําเภอท่าใหม่ ดําเนินการโดยเอกชน เป็นตลาดซือ้ขายส่งเงาะเป็นหลกั มี
ความสําคญัไมแ่พ้ตลาดศาลาปากแซง 
  (7) ตลาดหนองคล้า ตัง้อยู่ห่างจากตลาดห้วยสะท้อนไปตามเส้นทางถนนสขุมุวิท 
ประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ในเขตเทศบาลตําบลหนองคล้า อําเภอท่าใหม่ ดําเนินการโดยเอกชน เป็น
ตลาดซือ้ขายทเุรียน  เป็นหลกั 
  (8) ตลาดกลุ่มเกษตรกรทุ่งเบญจา ตัง้อยูห่่างจากตลาดห้วยสะท้อนไปตามเส้นทาง
ถนนสขุมุวิท ประมาณ 0.5 กิโลเมตรดําเนินการจดัตัง้ขึน้โดยกลุม่เกษตรกรทําสวนทุ่งเบญจาอยู่ในเขต
อําเภอท่าใหม ่มีการตัง้แผงซือ้ขายทเุรียนและเงาะ ทัง้ขายสง่และขายปลีก 
  (9) ตลาดสามแยกตะปอนน้อย ตัง้อยู่ริมถนนจนัทบรีุ-ตราด (สขุมุวิท) ห่างจากตวั
จงัหวดัประมาณ 17 กิโลเมตร อยูใ่นเขตอําเภอขลงุ เป็นตลาดซือ้ขายเงาะเป็นหลกั 
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  (10) ตลาดสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง อยู่ห่างจากสามแยกตะปอนน้อย ไปตาม
เส้นทางถนนสขุมุวิท (จนัทบรีุ-ตราด) ประมาณ 8 กิโลเมตร บริเวณหน้าสํานกังานสหกรณ์การเกษตรข
ลงุ อําเภอเมืองขลงุ เป็นตลาดซือ้ขายสง่และปลีกเงาะเป็นหลกั 
  (11) ตลาดผลไม้แม่พิมพ์ ดําเนินการโดยบริษัท แม่พิมพ์ แลนด์ แอนด์เฮ้าส์ ทําการ
เปิดรับซือ้ผลไม้เพ่ือการสง่ออกโดยเฉพาะทเุรียน และในปี 2542/42 เป็นสถานท่ีรับซือ้ขายทเุรียนของ
สหกรณ์ชาวสวนจนัทบรีุ 
  (12) ตลาดกลางสินค้าเกษตรวังแซ้ม ตัง้อยู่ห่างจากถนนจนัทบรีุ-ตราด (สขุมุวิท) 
เข้าแยกทางตําบลแสลง อําเภอเมืองจนัทบุรี ไปตามเส้นทางวงัแซ้ม-กระทิง ประมาณ 20 กิโลเมตร 
ดําเนินงานโดยกลุม่เกษตรกรทําสวนวงัแซ้ม ร่วมกบั อบต.ตําบลวงัแซ้ม อําเภอมะขาม มีบริเวณจอดรถ
กว้างขวาง เปิดดําเนินการตัง้แต่ปี 2535 ไม่คิดค่าบริการจอดรถแต่อย่างใด และซือ้ขายเงาะ มงัคดุ 
ทเุรียน ทัง้ขายสง่และปลีก เปิดดําเนินการระหว่างเดือนเมษายน–กรกฎาคม และใช้เป็นตลาดกลางซือ้
ขายยางพารา ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม ของทกุปี 
  (13) ตลาดสามแยกอาํเภอมะขาม ตัง้อยู่ริมถนน (จนัทบรีุ-สระแก้ว) หน้าท่ีว่าการ
อําเภอมะขาม ห่างจากตวัจงัหวดัจนัทบุรีไปอําเภอโป่งนํา้ร้อน ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นตลาด
ธรรมชาตไิมค่ดิคา่บริการจอดรถ ทําการซือ้ขายทเุรียน เงาะ มงัคดุ ทัง้สง่และปลีก 
  ข้อสงัเกต การซือ้ขายผลไม้ในจงัหวดัจนัทบรีุ เกือบทัง้หมดเป็นการซือ้ขายแบบเงินสด
เน่ืองจากมีผู้ซือ้และผู้ขายจํานวนมาก โดยสว่นใหญ่ไม่รู้จกักนัมาก่อน มีเพียงสว่นน้อยท่ีผู้ซือ้และผู้ขาย
ตดิตอ่กนัมานานจนมีความคุ้นเคยกนั ผู้ขายอาจมอบสนิค้าให้ผู้ซือ้ไปก่อนโดยคํานวณมลูคา่ซือ้ขาย ณ 
เวลาท่ีซือ้ขายไว้ แล้วคอ่ยมารับเงินทีหลงั  
  นอกเหนือจากตลาดดงักลา่วซึง่ทัง้หมดเป็นตลาดผลไม้แล้ว ตลาดกลางสินค้าเกษตร
อ่ืนๆ ของจงัหวดัยงัไม่มีการพฒันาขึน้มาอย่างชดัเจน ต้องไปอาศยัตลาดกลางในจงัหวดัใกล้เคียง ใน
กรณีของพืชไร่ซึ่งแหล่งผลิตสําคญัของจงัหวดัอยู่ท่ีอําเภอสอยดาว อําเภอโป่งนํา้ร้อน และอําเภอแก่ง
หางแมว เม่ือถึงฤดเูก็บเก่ียวจะมีพ่อค้าท้องถ่ินเข้ามาซือ้และรวบรวม แปรรูปเบือ้งต้น แล้วส่งต่อไปยงั
ตลาดกลางในจงัหวดัอ่ืน เช่น มนัสําปะหลงั พอ่ค้าท้องถ่ินหรือลานมนัทํามนัเส้นเป็นผู้ซือ้และจดัสง่ไป
ยงัจงัหวดัระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และปราจีนบุรี ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ พ่อค้าไซโลท้องถ่ินจะ
เป็นผู้ รับซือ้และจดัส่งไปยงัผู้ส่งออกไซโล กรุงเทพฯ โรงอาหารสตัว์สมทุรปราการ และผู้ส่งออกไซโลวงั
นํา้เย็นจงัหวดัสระแก้ว  
  ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม จันทบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็น
โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีใช้วัตถุดิบจากภาคการเกษตร เช่น โรงงานแป้งมันสําปะหลัง 
โรงงานผลิตกลโูคสจากมนัสําปะหลงั โรงงานพริกไทยป่น ยางแผ่นรมควนั กาแฟบดคัว่ โรงงานทําเส้น
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ก๋วยเต๋ียว โรงงานทอเส่ือ โรงงานผลติเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา และโรงงานเคร่ืองปัน้ดินเผาและเผา
อิฐ ลกัษณะของตลาดสนิค้าเหลา่นีจ้ะมีการสัง่ซือ้จากโรงงานโดยตรง ไมมี่ศนูย์กลางการค้าท่ีชดัเจน 
  สําหรับกรณีของพลอย ซึง่เป็นสนิค้าท่ีกลา่วได้วา่เป็นจดุเดน่สําคญัของจงัหวดัจนัทบรีุ
เช่นเดียวกบัสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตามศนูย์กลางการค้าพลอยจริงๆ อยู่ท่ีกรุงเทพฯ สําหรับการผลิต
และค้าพลอยในจนัทบุรีส่วนใหญ่จะดําเนินการในอาคารท่ีพกัของตนเอง โดยการซือ้ขาย  พลอยจะ
คกึคกัมากในช่วงวนัศกุร์และวนัเสาร์ ลกูค้าสว่นใหญ่จะเดินทางมาจากกรุงเทพฯ และจากตา่งประเทศ 
ซึ่งผู้ซือ้เหล่านีจ้ะมาเช่าท่ีหน้าร้านบริเวณถนนสายหลกัๆ ในเขตเทศบาล เพ่ือตัง้โต๊ะรับซือ้พลอยจาก
ผู้ผลติ หรือผู้ เดนิพลอย  
  ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ตลาดสินค้าประเภทนีมี้กระจดักระจายอยู่ทัว่ไป แต่ท่ี
สําคญัๆ ได้แก่ตลาดในเขตเทศบาลเมือง และ เทศบาลตําบลทัง้หลาย โดยเฉพาะเทศบาลเมืองจนัทบรีุ 
ซึง่นอจากจะมีตลาดค้าสง่ทัว่ไปแล้ว ยงัมีซปุเปอร์เซน็เตอร์หลายแห่งตัง้อยูใ่นเขตดงักลา่ว 
  นอกเหนือจากตลาดทัง้ 3 ลกัษณะดงักล่าวแล้ว จนัทบุรียงัการค้าขายชายแดนกบั
ประเทศกัมพูชาด้วย โดยระหว่างปี 2535 ถึง มีนาคม 2547 มีมลูค่าการค้าชายแดนรวมทัง้สิน้ 
8,338.386 ล้านบาท แยกเป็นมลูคา่การสง่ออก 5,986.59 ล้านบาท มลูคา่การนําเข้า 2,352.27 ล้าน
บาท ดลุการค้าเกินดลุ 3,634.32 ล้านบาท (ตารางท่ี 1.6) โดยในปี 2535-2540 ประเทศไทยมีการ
นําเข้าสินค้าจากกมัพชูาจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทไม้ซุง และไม้แปรรูป ในขณะท่ี
ไทยสง่สินค้าออกจํานวนน้อยมาก และส่วนใหญ่เป็นเพียงสินค้าอปุโภคบริโภคเท่านัน้ อย่างไรก็ตามมี
การปิดจดุผ่อนปรนตามแนวชายแดนชัว่คราว ในปี 2539 เน่ืองจากมีการสู้รบและเปิดใหม่อีกครัง้ใน
ปลายปี 2540 และไทยก็สามารถสง่ออกสนิค้าได้มากขึน้เร่ือยๆ ตัง้แต ่ปี 2541 เป็นต้นมา 
  สําหรับสินค้าส่งออกท่ีสําคญัของไทยผ่านจุดผ่อนปรนต่างๆ มีหลายชนิด ท่ีสําคญั
ได้แก่นํา้มนัเชือ้เพลิง บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป นํา้ตาลทราย นมข้นหวานแปลงไขมนั เบียร์ เคร่ืองด่ืมบํารุง
กําลงั นํา้ผลไม้ เป็นต้น ขณะท่ีสินค้าท่ีนําเข้าจากกมัพชูาท่ีสําคญัได้แก่ สินค้าไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ 
หนงัและผลติภณัฑ์จากหนงั ผลติภณัฑ์ประมง และ ปศสุตัว์  
 
 3) ด้านอุตสาหกรรม  
  โรงงานอตุสาหกรรมในจงัหวดัจนัทบรีุ  สว่นใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดเลก็  
มีจํานวน 449  โรงงาน เงินลงทุน 5,277,947,025  บาท   ก่อให้เกิดการจ้างงาน  8,573  คน  
อุตสาหกรรมท่ีสําคัญได้แก่  อุตสาหกรรมการเกษตร  อุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมขนส่ง  
อตุสาหกรรมไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ อาทิเช่น  โรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง  โรงงานผลิตผกั ผลไม้
บรรจุกระป๋อง  โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ และ ผลิตภัณฑ์จากไม้  โรงงานผลิตยางแผ่น นํา้ยาง และ
โรงงานผลติผลติภณัฑ์คอนกรีต  เป็นต้น 
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ตารางที่ 1.6 มูลค่าการค้าขายชายแดนไทย-กัมพูชาผ่านด่านศุลกากรจันทบุรี ระหว่าง 
       ปี 2535 - 2547 

ปี 
มูลค่า 

การค้ารวม 
มูลค่า 

การส่งออก 
มูลค่า 

การนําเข้า 
ดุลการค้า 

2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 

(ม.ค.-มี.ค.) 

1,176.59 
194.88 
153.05 
485.96 

- 
234.16 

1,059.62 
1,002.34 

677.30 
661.48 
757.32 

1,338.59 
597.57 

 

110.88 
- 
- 
- 
- 

60.48 
901.42 
957.90 
655.45 
651.37 
741.66 

1,321.59 
585.84 

1,065.71 
194.88 
153.05 
485.96 

- 
173.68 
158.20 
44.44 
21.85 
10.11 
15.66 
17.00 
11.73 

-954.83 
-194.88 
-153.05 
-485.96 

- 
-113.20 
743.22 
913.46 
633.60 
641.26 
726.00 

1,304.59 
574.11 

 
รวม 8,338.86 5,986.59 2,352.27 3,634.32 

ท่ีมา : สํานกังานพาณิชย์จงัหวดัจนัทบรีุ 
หมายเหต ุ:  ปี 2539 ไมมี่มลูคา่การค้า เน่ืองจากจงัหวดัปิดจดุผอ่นปรน  

 

  โรงงานอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นเขตอําเภอเมืองจนัทบรีุ อําเภอสอยดาว อําเภอ 
ขลงุ และ อําเภอท่าใหม ่ตามลําดบั  
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1.2 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่ม องค์กร และ สหกรณ์ในพืน้ที่ก่อนดาํเนินโครงการ 
 
 1.2.1 สถานการณ์ บทบาทและภารกิจของกลุ่ม/องค์กร และสหกรณ์ในพืน้ที่ 
 
  1) สถานการณ์ในภาพรวมของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน 
  ในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบุรีมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีจดทะเบียนและมีฐานะเป็นนิติ
บคุคลตามกฎหมายจํานวน 158 องค์กร โดยเป็นชมุนมุสหกรณ์ระดบัจงัหวดัจํานวน 2 สหกรณ์ และ
เป็นสหกรณ์ขัน้ประถม จํานวน 76 สหกรณ์ โดยแยกเป็น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์
ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จํานวน 39, 1, 
3, 6, 3, 7 และ 17 สหกรณ์ ตามลําดบั ท่ีเหลืออีก 80 องค์กร คือกลุม่เกษตรกร องค์กรเหลา่นีมี้สมาชิก
รวมกนั 94,427 คน และ เป็นสมาชิกท่ีเป็นสหกรณ์อีก 32 สหกรณ์ (ตารางท่ี 1.7) 
  สหกรณ์เหลา่นีท้ัง้หมดมีสินทรัพย์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 รวมกนัเท่ากบั 6,201 
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตร และ สหกรณ์ออมทรัพย์ ในจํานวน
สินทรัพย์ดงักล่าว 4,105.55 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 66) เป็นทุนของสหกรณ์เอง ท่ีเหลืออีก 
2,095.61 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 34) เป็นหนีส้ินซึง่ร้อยละ 85,7 ของเงินจํานวนนี ้(1,795.10 ล้าน
บาท) มาจาก เงินฝากของสมาชิก 
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ตารางที่ 1.7 สถานการณ์ทั่วไปของสหกรณ์ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ณ วันที่ 30 กันยายม 2548 
  จาํนวน สนิทรัพย์ ทุนดาํเนินงาน (ล้านบาท) ปริมาณธุรกจิ (ล้านบาท)    กาํไร 

ประเภทสหกรณ์ จาํนวน สมาชกิ (ล้านบาท) ทุนตนเอง หนีส้นิ ให้สนิเชื่อ การรับ ธุรกจิซือ้ ธุรกจิขาย ธุรกจิ รวม (ล้านบาท) 

 สหกรณ์ คนหรือสหกรณ์    ฝากเงนิ   บริการ ธุรกจิ  

  สหกรณ์การเกษตร  39 40,795 2,075       987.30         1,087.55   2,182.19   1,290.32       373.40       316.05 0.00   4,161.96         60.28 

 สหกรณ์นิคม 1 5,046 41         23.84              17.43         26.79           3.18         16.19           4.92 0.00         51.07           1.31 

 สหกรณ์ประมง 3 639 21           5.68              15.60           8.84           5.63 0.00           0.86 0.00         15.33           0.64 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ 6 9,734 3,323   2,599.35            723.21       405.03       284.86 0.00 0.00 0.00       689.89         98.79 

 สหกรณ์ร้านค้า 3 6,138 8           6.89                 1.17           2.94 0.00 0.00 0.00 0.00           2.94           0.22 

 สหกรณ์บริการ 7 1,465 3           0.85                 2.32           0.18           0.08 0.00           0.02           0.35           0.63           0.03 

 สหกรณ์เครดิต
ยเูนียน 

17 17,930 654       443.94            210.42       236.40       208.08 0.00 0.00 0.00       444.48         15.25 

รวมสหกรณ์ประถม 76 81,747 6,126   4,067.84         2,057.70   2,862.37   1,792.14       389.59       321.85           0.35   5,366.31       176.53 

  ชุมนุมสหกรณ์  2 32 12           2.07              10.15           1.72           2.95       316.86         22.09 0.00       343.63           0.51 

รวมสหกรณ์ทัง้หมด 78 81,909 6,138   4,069.91         2,067.85   2,864.09   1,795.10       706.45       343.94           0.35   5,709.94       177.04 

กลุม่เกษตรกร 80 12,550 63         35.65              27.75           9.85 0.00 0.00 0.00           9.85         19.71           4.44 

รวมทัง้หมด 158 94,459 6,201   4,105.55         2,095.61   2,873.94   1,795.10       706.45       343.94         10.21   5,729.65       181.48 

ที่มา : สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัจนัทบรุี

15 
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  เม่ือพิจารณาถึงธุรกิจขององค์กรเหล่านีพ้บว่าดําเนินธุรกิจหลายด้านตัง้แต่ การเงิน 
(การให้สนิเช่ือ และ การรับฝาก) การซือ้ การขาย และ บริการอ่ืนๆ ซึง่มีมลูคา่ธุรกิจในรอบปีบญัชี 2548 
รวมเท่ากบั 5,729.65 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้วพบว่าประมาณคร่ึงหนึ่ง 
(2,873.94 ล้านบาท) เป็นการให้สินเช่ือแก่สมาชิก รองลงมาเป็นการรับฝากเงิน 
 การซือ้ การขาย และ ธุรกิจบริการอ่ืนๆ ตามลําดบั และเม่ือพิจารณาถึงผลการประกอบการทางธุรกิจ
พบวา่สหกรณ์เหลา่นีมี้กําไรจากการทําธุรกิจรวมกนัเท่ากบั 181.48 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 50 เป็น
กําไรของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ อีกประมาณร้อยละ 30 เป็นกําไรจากการดําเนินงานของสหกรณ์
การเกษตร สว่นสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ ยงัมีกําไรไมม่ากนกั 
  นอกจากการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจแล้วสหกรณ์เหล่านีย้งัมีการดําเนินกิจกรรมใน
เชิงสวสัดิการในหลายรูปแบบด้วย เช่น สวสัดิการเงินกู้  สวสัดิการเงินสะสม ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็น
ต้น ยิ่งกว่านัน้ยงัมีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม เช่น การให้ทุนสนบัสนุนการสร้างหรือทํานุ
บํารุงสาธารณสมบตัขิองชมุชน สง่เสริมการทํากิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น  
 
  2) สถานการณ์ในภาพรวมของสหกรณ์ภาคประชาชน 
  ในส่วนนีจ้ะกล่าวถึงองค์กรภาคประชาชน 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต กองทนุหมู่บ้าน และ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ ในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตท่ีสามารถรวบรวมข้อมลูได้มีทัง้สิน้ 169 กลุ่ม บางกลุ่มจดัตัง้ขึน้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520 
หรือ เกือบ 30 ปี มาแล้ว อย่างไรก็ตามจํานวนมากตัง้ขึน้มาภายหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือปี พ.ศ. 
2540 โดยกลุม่ท่ีตัง้ขึน้หลงัสดุตัง้ขึน้เม่ือ ปี พ.ศ. 2547 นีเ้อง 
  กลุ่มออมทรัพย์ในจงัหวดัจนัทบุรี มีสมาชิกรวมกนั 23,048 คน กลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสดุมี
สมาชิก 590 คน ขณะท่ีกลุม่ท่ีเล็กท่ีสดุมีสมาชิกเพียง 25 คน (ตารางท่ี 1.8) ในด้านการสง่เสริมการ
ออมซึง่ถือเป็นกิจกรรมหลกัของกลุ่มเหล่านี ้พบว่ากลุ่มได้ส่งเสริมให้สมาชิกฝากเงินสจัจะสะสมไว้กบั
กลุ่มเป็นประจําทุกเดือน (มีลกัษณะเหมือนการสะสมหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน) เม่ือสิน้เดือนกนัยายน 2548 ในภาพรวมแล้วสมาชิกของกลุม่ออมทรัพย์ในจงัหวดัจนัทบรีุฝาก
เงินสจัจะไว้กบัลุม่ 117.4 ล้านบาท หรือเฉล่ียกลุม่ละ 0.70 ล้านบาท โดยกลุม่ท่ีมีเงินฝากสจัจะสงูสดุมี
เงินฝากเท่ากบั 6.61 ล้านบาท ขณะท่ีกลุ่มท่ีมีเงินฝากสจัจะต่ําสดุมีเงินฝากเพียง 0.02 ล้านบาท 
โดยทัว่ไปกลุ่มจะนําเงินฝากสจัจะนีไ้ปบริหารให้สมาชิกท่ีมีความเดือดร้อนกู้ ยืมต่อไป ในรอบปีท่ีผ่าน
มากลุม่ออมทรัพย์ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิกไป 88.51 ล้านบาท นอกจากให้สินเช่ือแก่สมาชิกแล้วบางกลุม่
ยงัจดัสวสัดิการบางประการแก่สมาชิกด้วยเช่นเดียวกบัท่ีสหกรณ์ในระบบดําเนินการ เช่น การอดุหนนุ
การสร้างสิง่ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ การรักษาพยาบาล ทนุการศกึษา ฌาปนกิจ เป็นต้น  
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   ตารางที่ 1.8 สถานการณ์ทั่วไปของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 
 

รายการ จํานวน ปีที่ตัง้ จํานวน เงินสจัจะ จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน การทํากิจกรรมสวสัดิการ (%) 

 กลุม่  สมาชิก สะสม ให้สนิเชื่อ ฝากธนาคาร กู้ธนาคาร สาธารณะ รักษา ทนุการ ฌาปณกิจ 

   (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)  พยาบาล ศกึษา  

            

ภาพรวม 169 2520-47 23,048 117.4 88.51 22.08 14.38 0.51 0.12 0.34 0.26 

            

เฉลี่ย  2541 136 0.7 0.52 0.13 0.08     

            

สงูสดุ  2547 590 6.61 4.02 2.12 2.7     

            

ตํ่าสดุ  2520 25 0.02 0 0 0     

     ที่มา : สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัจนัทบรุี 

17 
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  ในกรณีของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการผลกัดนัให้จัดตัง้ขึน้ภายใต้นโยบายของรัฐ 
ตัง้แต่ปี 2544 เป็นต้นมา โดยรัฐโอนเงินมาให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชนเมืองบริหารจดัการกนัเอง
หมูบ้่านละ 1 ล้านบาท ทัง้นีป้ระชาชนในหมูบ้่านต้องรวมกลุม่กนัและดําเนินการบางประการตามท่ีทาง
ราชการกําหนดก่อนจึงจะได้รับเงินดงักล่าว สําหรับในจงัหวดัจนัทบุรีมีหมู่บ้านท่ีได้รับเงินกองทุนมา
บริหารจดัการแล้ว 740 หมู่บ้าน หรือ กอง อย่างไรก็ตามคณะวิจยัสามารถรวบรวมข้อมลูได้เพียง 717 
กอง ซึง่มีสมาชิกรวมกนั 85,423 คน เฉล่ียกองทนุละ 119 คน กองทนุท่ีใหญ่สดุมีสมาชิก 480 คน 
ขณะท่ีกองทนุท่ีเลก็สดุมีสมาชิกเพียง 27 คน  
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 กองทนุเหลา่นีมี้สนิทรัพย์รวมกนั 1,412.24 ล้านบาท แยก
เป็นเงินทุนของตนเอง 695.24 ล้านบาท และ เป็นเงินโอนมาจากทางราชการเพ่ือให้บริหารจดัการ
กนัเองอีก 717 ล้านบาท เช่นเดียวกบักลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลติ กองทนุได้นําสินทรัพย์ดงักลา่วมาให้
สมาชิกกู้ ยืมไปเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน โดยในรอบปีท่ีผ่านมาได้ให้กู้ ยืมไปแล้วเป็นจํานวน 1,313 
ล้านบาท อย่างไรก็ตามมีกองทนุจํานวนหนึ่งยงัไม่ได้ดําเนินการใดๆ กบัเงินท่ีได้รับมาจากทางราชการ
เลย (ตารางท่ี 1.9) 
 
ตารางที่ 1.9 สถานการณ์ทั่วไปของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดจันทบุรี ณ 30 กันยายน 2548 
 
รายการ จํานวน จํานวน สนิทรัพย์ ทนุของ หนีส้นิ ปริมาณธุรกิจ  

 กลุม่ สมาชิก  ตนเอง  ให้สนิเช่ือ รับฝาก รวมธุรกิจ 

  (คน) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

         

ภาพรวม 717 85,423 1,412.24 695.24 717.00 1,313.00 112.18 1,425.00 

         

เฉล่ีย  119 1.97 0.97 1.00 1.83 0.16 1.99 

         

สงูสดุ  480 18.72 17.72 1.00 27.85 2.20 28.20 

         

ต่ําสดุ  27 1.02 0.02 1.00 0.04 0.00 0.00 

ท่ีมา : สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัจนัทบรีุ 
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  สําหรับกรณีของกลุ่มท่ีผลิตสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ท่ีขึน้ทะเบียนไว้ในพืน้ท่ี
จงัหวดัจนัทบุรี มีมากกว่า 50 กลุ่ม อย่างไรก็ตามเม่ือสํารวจข้อมลูในรายละเอียดพบว่ากลุ่มเหล่านี ้
จํานวนมากไม่ได้มีกิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองชดัเจน มีเพียงจํานวนน้อยเท่านัน้ท่ียงัทํากิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ 
และคณะผู้วิจยัสามารถเก็บรวบรวมข้อมลูได้เพียง 10 กลุม่เท่านัน้ ซึง่ 10 กลุม่นีมี้สมาชิกรวมกนั 548 
คน เฉล่ีย ประมาณ 55 คน ตอ่กลุม่ โดยกลุม่ ใหญ่สดุมีสมาชิก 150 คน ขณะท่ีกลุม่เล็กท่ีสดุมีสมาชิก
เพียง 10 คนเท่านัน้ เม่ือพิจารณาถึงสินทรัพย์ของกลุ่มเหล่านีพ้บว่ามีสินทรัพย์รวมกนัทัง้สิน้ 15.29 
ล้านบาท แยกเป็นทุนของตนเอง 1.50 ล้านบาท หนีส้ิน 0.33 ล้านบาท และ ท่ีสําคญัคือความ
ช่วยเหลือจากภายนอกซึง่สงูถึง 13.47 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 88 ของสินทรัพย์ทัง้หมด (ตารางท่ี 1.10) 
ในด้านของกิจกรรมพบว่ากิจกรรมหลกัของกลุ่มเหล่านีคื้อ การผลิตสินค้า โดยเฉพาะหตัถกรรม และ 
อตุสาหกรรมอาหาร ซึง่มีมลูคา่รวมกนัเท่ากบั 2.35 ล้านบาท สว่นกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การให้สินเช่ือ การ
ซือ้ การขาย มีปริมาณธุรกิจน้อยมาก สําหรับปัญหาสําคัญของกลุ่มคือ ปัญหาด้านเงินทุน และ 
การตลาด 
 
 1.2.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ของขบวนการสหกรณ์ในพืน้ที่ 
  1) จุดแข็ง 
  (1) สหกรณ์ออมทรัพย์ และ สหกรณ์การเกษตรส่วนหนึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มี
เงินทนุ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ และ บคุลากรมากพอท่ีจะจดับริการต่างๆ ให้แก่สมาชิกของตนเอง และ
ช่วยเหลือสหกรณ์อ่ืนๆ ในพืน้ท่ีได้  
  (2) สหกรณ์การเกษตรจํานวนหนึ่งสามารถเช่ือมต่อและส่งสินค้าไปจําหน่ายให้แก่
ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ได้แล้ว 
  (3) ขบวนการเครดิตยเูน่ียนในพืน้ท่ีโดยเฉพาะในอําเภอขลงุมีความเข้มแข็ง มีชมรม
เครดิตยเูน่ียน และ ชมุนมุสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จํากดั สาขาภาคตะวนัออก ตัง้อยู่ใน
พืน้ท่ี หรืออาจกลา่วได้วา่อําเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรีุเป็นศนูย์กลางของการสง่เสริมเครดติยเูน่ียนในภาค
ตะวนัออก 
  (4) ผู้ นําสหกรณ์ โดยเฉพาะในสว่นของสหกรณ์การเกษตร และ สหกรณ์เครดติยเูน่ียน
รู้จักและคุ้นเคยกันพอสมควร เน่ืองจากมีโอกาสทํางานร่วมกันอยู่บ้าง โดยกลุ่มของผู้ นําสหกรณ์
การเกษตรทํางานร่วมกันผ่านกิจกรรมของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจนัทบุรี ส่วนผู้ นําเครดิตยูเน่ียน
ทํางานร่วมกนัผ่านชมรมเครดิตยเูน่ียนภาคตะวนัออก จากการรู้จกักนัดงักลา่วทําให้มีความร่วมมือกนั
อยูบ้่างในระหวา่งสหกรณ์ทัง้ในเชิงธุรกิจและอ่ืนๆ   
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       ตารางที่ 1.10 สถานการณ์ทั่วไปของกลุ่มธุรกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี ณ 30 กันยายน 2548 
 

รายการ จํานวน จํานวน สนิทรัพย์ ทนุของ หนีส้นิ เงินช่วย ปริมาณธุรกิจ (ล้านบาท)   

 กลุม่ สมาชิก  ตนเอง  เหลือ ให้สนิเชื่อ ซือ้ ขาย แปรรูป 

  (คน) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)      

           

ภาพรวม 10 548 15.29 1.50 0.33 13.47 0.50 0.10 0.22 2.35 

           

เฉลี่ย  55 1.53 0.15 0.03 1.35 0.05 0.01 0.02 0.24 

           

สงูสดุ  150 10.00 0.50 0.20 9.65 0.50 0.10 0.20 0.75 

           

ตํ่าสดุ  10 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

           

       ที่มา : สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัจนัทบรุี 
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  (5) แกนนําในกลุม่ของผู้ นําสหกรณ์ และ เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์จํานวนหนึง่มีความคิด
ท่ีทนัสมยั กล้าเปล่ียนแปลง และมีวิญญาณของการต่อสู้  ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ 
ตวัอย่างเช่นชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจนัทบรีุ เม่ือหลายปีก่อนเคยประสบปัญหาอย่างรุนแรง จนเกือบ
ล้มละลาย แต่บรรดาผู้ นําทัง้หลายก็ได้หารือกันและตดัสินใจดําเนินการบางอย่างร่วมกนับนพืน้ฐาน
แห่งการเสียสละเพ่ือขบวนการในภาพรวม จนขณะนีช้มุนมุสหกรณ์เร่ิมฟืน้ตวั และกลบัมามีบทบาทใน
การเป็นศนูย์กลางในการประสานงานและดําเนินธุรกิจร่วมกนัของสหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัอีกครัง้
หนึง่ 
 
  2) จดุออ่น 
  (1) สมาชิกส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของสหกรณ์อย่างแท้จริง การ
เข้ามาเป็นสมาชิกไม่ได้วางอยู่บนพืน้ฐานของความต้องการช่วยเหลือตนเอง และ ช่วยเหลือซึง่กนัและ
กนั สมาชิกจํานวนมากยงัเข้ามาเพ่ือเอาประโยชน์เท่านัน้  
  (2) ผู้ นําและฝ่ายจดัการสว่นใหญ่ยงัขาดความเข้าใจในธุรกิจขัน้สงู โดยเฉพาะในเร่ือง
ของการค้ากบัห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ และ การสง่ออกผลไม้ 
  (3) ข้อบงัคบัและ/หรือระเบียบของสหกรณ์ยงัไม่เปิดโอกาสให้สหกรณ์ให้ความ
ช่วยเหลือแก่องค์กรอ่ืนท่ีไม่ได้ใช้ช่ือว่าสหกรณ์ทัง้ๆ ท่ีใช้วิธีการเช่นเดียวกบัสหกรณ์ เช่นกรณีของกลุ่ม
เกษตรกร ทําให้การให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรเหล่านีทํ้าได้ยากขึน้ ยิ่งกว่านัน้กฎหมายท่ีถือใช้อยู่ยงั
สร้างปัญหา ทําให้สหกรณ์ไม่สามารถรักษาผู้ นําดีๆ ได้อย่างต่อเน่ืองได้ (กรรมการดําเนินการไม่
สามารถอยูเ่กินกวา่ 4 ปีได้) 
  (4) สหกรณ์ขนาดเล็กยงัมีทนุ บคุลากร เคร่ืองมือและอปุกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยี
จํากดัไมเ่พียงพอให้บริการแก่สมาชิกได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
  (5) สหกรณ์สว่นใหญ่ยงัไม่สามารถรวมกนัจดัซือ้ปัจจยัการผลิตและสินค้าท่ีจําเป็นได้
อยา่งกว้างขวาง สว่นใหญ่ยงัแยกกนัดําเนินการอยู ่
  (6) สหกรณ์ส่วนใหญ่ยงัขาดศกัยภาพในการทํางานด้านการตลาด และสมาชิก
จํานวนหนึ่งยงัรู้สึกว่าการรวมกันขายเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก และเกรงสหกรณ์จะนําเงินท่ีขายได้ไปหกัหนี ้
ก่อนท่ีจะชําระเงินให้แก่ตน 
  (7) ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจนัทบรีุ ซึง่ถือว่าเป็นศนูย์กลางของความร่วมมือระหว่าง
สหกรณ์การเกษตรในจงัหวดัยงัมีฐานะการเงินไม่ดี มีการขาดทุนสะสมอยู่เป็นจํานวนมาก ยิ่งไปกว่า
นัน้ยังมีสหกรณ์และองค์กรขนาดเล็กจํานวนหนึ่งท่ีมีปัญหาด้านการดําเนินงานเช่นเดียวกับชุมนุม
สหกรณ์ 
 



 22 

  3) โอกาส 
  (1) ผู้ว่าราชการ ผู้บริหารระดบัสงู ผู้แทนราษฎรของจงัหวดั และ องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน (โดยเฉพาะองค์การบริหารสว่นจงัหวดั, อบจ.) เห็นถึงความสําคญัและศกัยภาพของขบวนการ
สหกรณ์ในพืน้ท่ี และ ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของ
จงัหวดั รูปธรรมท่ีสําคญัคือมีการลงนามในหนงัสือบนัทึกช่วยจําระหว่างขบวนการสหกรณ์ โดยชมรม
สหกรณ์จงัหวดัจนัทบรีุ และ อบจ. ในการร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาตลาดผลไม้ของเกษตรกร เป็นต้น 
  (2) ฝ่ายสง่เสริมงานสหกรณ์ของจงัหวดั (สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั) มีความตัง้ใจและ
มุ่งมัน่ในการส่งเสริมให้งานสหกรณ์ขยายตวัออกไปอย่างกว้างขวาง และ ในขณะเดียวกนัก็พยายาม
ผลกัดนัให้สหกรณ์ตา่งๆ มีความร่วมมือกนั และช่วยเหลือกนัในลกัษณะเครือขา่ย  
  (3) ธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะบริษัทผู้ ค้าปัจจยัการผลิตเห็นความสําคญั และ ศกัยภาพ
ของขบวนการสหกรณ์การเกษตร และให้ความร่วมมือกบัขบวนการเป็นอย่างดี จึงทําให้ชมุนมุสหกรณ์
การเกษตรจนัทบรีุสามารถจดัทําโครงการรวมซือ้ปัจจยัการผลติท่ีทกุฝ่ายได้ประโยชน์ขึน้มาได้  
 
  4) อปุสรรค 
  (1) การผลิตของสมาชิกกําลงัเผชิญปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นมดิบ และ มนั
สําปะหลงั กรณีของนมดิบนัน้มีปัญหาเร่ืองต้นทุนการผลิตท่ีสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีราคาขายคง
ท่ีมาตลอดระยะเวลาหลายปี ยิ่งกว่านัน้การทําข้อตกลง FTA กบัประเทศออสเตรเลียสร้างความไม่
มัน่ใจในการดําเนินกิจการการเลีย้งโคนมตอ่ไปในอนาคต 
  ส่วนเร่ืองขอมนัสําปะหลงันัน้มีแนวโน้มว่าราคาอาจจะตกต่ําเน่ืองจากมีความเป็นไป
ได้สงูมากท่ีจะมีมนัสําปะหลงันําเข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้านซึง่มีการขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูจํานวนมาก 
  (2) เผชิญกบัการแข่งขนัจากธุรกิจค้าผลไม้ แม้ว่าปัจจบุนัสถานการณ์ของสหกรณ์ใน
การค้าผลไม้จะดีขึน้ ได้รับการยอมรับจากห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ แต่ก็ยงัต้องเผชิญกบัการแข่งขนั
จากผู้ ค้าผลไม้เอกชนท่ีเข้ามาซือ้ขายเป็นช่วงฤดูกาล ซึ่งต้องยอมรับว่าธุรกิจเหล่านีย้งัมีอิทธิพลต่อ
สภาวการณ์ของตลาดคอ่นข้างมาก  
  (3) กองทนุฟืน้ฟูเกษตรกร การเข้ามาดําเนินงานของกองทนุฟืน้ฟู ทําให้เกษตรกรท่ี
เป็นสมาชิกชะลอการชําระหนีคื้นแก่สหกรณ์ เน่ืองจากมีการให้ข่าวสารในเชิงท่ีว่ากองทนุฟืน้ฟจูะชําระ
หนีแ้ทนเกษตรกร ซึง่ทําให้เกิดปัญหาแก่สหกรณ์การเกษตรในภาพรวม 
  (4) การเก็บภาษี ในระยะท่ีผ่านมากรมสรรพากรเร่ิมเข้ามาประสานงานว่าจะให้
สหกรณ์ชาวสวนยางหักภาษีจากสมาชิกท่ีจําหน่ายยางผ่านสหกรณ์ ซึ่งกรณีนีอ้าจไม่ยุติธรรมต่อ
สหกรณ์ถ้ากรมสรรพกรไม่สามารถบงัคบัให้ร้านรับซือ้ยางทัว่ไปดําเนินการในลกัษณะเดียวกนัได้ และ
จะสง่ผลเสียแก่สหกรณ์ชาวสนยางอยา่งรุนแรง 
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1.3 ข้อมูลพืน้ฐานของเครือข่ายพันธมิตรที่มีอยู่เดมิในพืน้ที่ 
  จากการสํารวจข้อมลูเบือ้งต้นพบวา่ก่อนท่ีโครงการวิจยันีจ้ะเข้ามาดําเนินการ สหกรณ์
ในพืน้ท่ีได้มีการรวมตวักนัเป็นเครือข่ายอยู่แล้ว โดยแบ่งออกเป็นหลายเครือข่าย ท่ีสําคญัได้แก่ ชมุนมุ 
สหกรณ์การเกษตรจนัทบรีุ ชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ชมุนมุสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศ
ไทยสาขาภาคตะวนัออกและชมรมเครดิตยเูนียนภาคตะวนัออก เครือข่ายกลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
เครือข่ายกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง และ เครือข่ายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ ซึง่แตล่ะเครือข่ายมี
ลกัษณะโดยสงัเขปดงันี ้
  1) ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จํากัด ชุมนุมแห่งนีจ้ัดตัง้ขึน้มาตัง้แต่ปี 2534 
หลงัจากจดัตัง้แล้วชุมนุมสามารถขยายกิจการได้อย่างต่อเน่ืองจนถึงปี 2540 ชุมนุมได้เข้าไปดําเนิน
ธุรกิจสง่ออก อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากขาดความชํานาญ ประกอบกบัเกิดปัญหาภายใน ทําให้ประสบกบั
การขาดทุน และ มีหนีส้ินสะสมเป็นจํานวนมาก (ประมาณ 4 ล้านบาท ขณะท่ีมีสินทรัพย์เหลืออยู่
ประมาณ 40 บาท) แตด้่วยความร่วมมือของคณะกรรมการและฝ่ายสง่เสริมสหกรณ์ ทําให้สามารถแก้
วิกฤตได้ โดยการขอให้สหกรณ์สมาชิกร่วมมือกันนําเงินมาฝากไว้กับชุมนุม สหกรณ์ละ ประมาณ 
450,000 บาท ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0 ตอ่ปี ชมุนมุได้นําเงินท่ีได้มาไปชําระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนี ้ซึง่บาง
รายได้ลดหย่อนหนีใ้ห้ด้วยทําให้ชุมนุมมีโอกาสตัง้ตัวขึน้มาอีกครัง้หนึ่ง จากนัน้ชุมนุมได้ขอความ
ร่วมมือจากสหกรณ์สมาชิกในการรวมซือ้ปัจจยัการผลิตท่ีจําเป็น ผ่านชุมนุม แล้วชุมนุมก็ต่อรองกับ
ผู้ ค้าปัจจัยเพ่ือให้ได้เง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยสหกรณ์ท่ีสัง่ซือ้สินค้าจะได้รับสินค้าใน
เง่ือนไขเดิมท่ีเคยได้รับเม่ือจดัซือ้เองโดยตรง เช่น ราคา การบริการขนส่ง เป็นต้น ในส่วนของชมุนมุจะ
ได้เงินโบนสัจากยอดขายซึ่งบริษัทค้าปัจจยัการผลิตยินดีจ่ายให้เป็นสดัส่วนกบัปริมาณการสัง่ซือ้ เงิน
โบนสัท่ีได้นีชุ้มนุมจะหกัไว้จํานวนหนึ่งเพ่ือใช้ในการจดักิจกรรมส่วนกลาง ส่วนท่ีเหลือจะให้สหกรณ์
สมาชิกถอนเงินฝากอตัราดอกเบีย้ร้อยละศนูย์ออกไป ทัง้นีกํ้าหนดให้ถอนได้ตามสดัส่วนของการซือ้ 
หากสหกรณ์ใดซือ้มากก็จะได้ถอนเงินฝากออกไปมาก ในปี 2548 (ก่อนท่ีโครงการวิจัยจะเข้าไป
ดําเนินการในพืน้ท่ี) ชุมนุมได้เป็นแกนกลางในการจัดซือ้สารไกลโฟเซท จํานวน 30,000 ลิตร ปุ๋ ย
จํานวน 1,000 ตนั ในปัจจบุนัชมุนมุนีมี้สมาชิก จํานวน 14 สหกรณ์  

สําหรับโครงสร้างของชมุนมุสหกรณ์การเกษตรดไูด้จากภาพท่ี 1.2 
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สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร

ที่ประชุมใหญ่

คณะกรรมการ

กจิกรรม
• การเงนิ
• การรวมซือ้
• การรวมขาย
• อ่ืน ๆ

ภาพที่ 1.2 ชุมชนสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี
 

   
  2) ชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ชมรมนีจ้ัดตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 21 
ตลุาคม 2547 ภายใต้การผลกัดนัของสนันิบาตสหกรณ์ ปัจจุบนัมีสมาชิก 20 สหกรณ์ ประกอบด้วย
สหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ และ เครดิตยเูน่ียน (เปิดรับสหกรณ์ทกุประเภทและกลุม่เกษตรกรเป็น
สมาชิก) วตัถุประสงค์ของชมรมคือเป็นศนูย์กลางและเป็นส่ือกลางในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
เร่ืองการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสหกรณ์ การฝึกอบรม แลกเปล่ียนประสบการณ์ และ
ปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของสมาชิก อย่างไรก็
ตามในระยะท่ีผ่านมาชมรมยงัไม่มีบทบาทในการดําเนินการมากนกัเน่ืองจากไม่ได้รับการสนบัสนุน
ด้านงบประมาณจากสนันิบาตสหกรณ์ อนัเป็นผลมาจากปัญหาภายในของสนันิบาต สําหรับโครงสร้าง
ของชมรมดไูด้จากภาพท่ี 1.3 
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  3) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จํากดั สาขาภาคตะวนัออก และ
ชมรมเครดิตยเูน่ียนภาคตะวนัออก สาขาภาคตะวนัออกเป็นส่วนงานย่อยของชุมนมุสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนแห่งประเทศไทย จดัตัง้ขึน้มาเม่ือปี 2539 ทําหน้าท่ีในการส่งเสริมและเผยแพร่งานของสหกรณ์
เครดติยเูน่ียนในเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก รวมถึงทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางทางธุรกิจของสหกรณ์เครดิต
ยเูน่ียนในพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามในสว่นของงานสง่เสริมและเผยแพร่นัน้มี “ชมรมเครดิตยเูน่ีย
นภาคตะวนัออก” เข้ามาช่วยดําเนินการให้ ในความเป็นจริงแล้วชมรมนีต้ัง้ขึน้มาก่อนสาขาภาค
ตะวนัออก และได้พฒันากลายเป็นชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทยจํากัด สาขาภาค
ตะวนัออก ในปี 2539 ดงักล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม เน่ืองการทํางานทัง้ในด้านธุรกิจ และ การส่งเสริม
เผยแพร่งานเครดิตยเูน่ียนไปพร้อมๆ กนัเป็นภาระท่ีค่อนข้างหนกั ชมุนมุไม่สามารถทํางานทัง้ 2 ด้าน
ได้ผลดีเท่าท่ีควร ขณะเดียวกนัผู้ นําเครดิตยเูน่ียนมีโอกาสพบปะกนัน้อยลง เกิดความห่างเหิน จึงได้มี
การสมัมนาร่วมกนัขึน้เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2545 และมีความเห็นร่วมกนัให้รือ้ฟืน้ชมรมเครดิตยเูน่ียน
ขึน้ใหม่ ในนามของ “ชมรมเครดิตยเูน่ียนภาคตะวนัออก” ปัจจบุนันีช้มรมมีกรรมการบริหารของตนเอง

• เน้นกิจกรรมด้านวชิาการ 
ภายใต้การสนบัสนนุของ 

สนันิบาตฯ 

สหกรณ์ กลุม่สหกรณ์ 

ชมรมสหกรณ์และกลุม่ 
เกษตรกรจนัทบรีุ 

คณะกรรมการ 

ภาพที่ 1.3 ชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
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แยกต่างหากจากชมุนมุสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน แต่การทํางานจะได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากชมุนมุ  
สําหรับโครงสร้างของชมุนมุ และ ชมรมเครดติยเูน่ียนดไูด้จากภาพท่ี 1.4 
 

 
  4) เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เพ่ือให้การส่งเสริมงานของกลุม่ออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ กรมการพัฒนาชุมชนจึงส่งเสริมให้มีการจัดตัง้
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ขึน้ทัง้ในระดบัอําเภอ และ ระดบัจังหวดั สําหรับของจงัหวดัจนัทบุรีก็มีการ
จดัตัง้เครือข่ายดงักล่าวขึน้ทัง้ 2 ระดบั เพ่ือให้ทําหน้าท่ีประสานความร่วมมือระหว่างกลุม่ต่างๆ และ 
ระหวา่งกลุม่กบัทางราชการ (ดโูครงสร้างโดยสงัเขปจากภาพท่ี 1.5) 
 
  5) เครือข่ายกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองจนัทบรีุ เครือข่ายนีจ้ดัตัง้เม่ือปี 2548 เพ่ือ
ทําหน้าท่ีเป็นศนูย์ประสานเช่ือมโยงกิจกรรมของกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง รวมถึงเป็นศนูย์กลาง
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกเครือขา่ย (ดโูครงสร้างโดยสงัเขปจากภาพท่ี 1.6) 
 
 
 
 

ชมุนมุสาขาอ่ืน ๆ 

 

เครดิตยเูน่ียน เครดิตยเูน่ียน เครดิตยเูน่ียน 

ชมรมเครดติ 
ยเูน่ียนภาค

ชมุนมุ สก. เครดติยู
เน่ียนแหง่ประเทศไทย 

ชมรมอ่ืนๆ 

ชมุนมุสหกรณ์เครดติยเูน่ียน 
สาขาภาคตะวนัออก 

ภาพท่ี 1.4 ชมุนมุสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จํากดั สาขาภาคตะวนัออก และ 
ชมรมเครดติยเูน่ียนภาคตะวนัออก 
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ภาพท่ี 1.6  เครือขา่ยกองทนุหมูบ้่าน และ ชมุชนเมืองจนัทบรีุ 
 
  6) เครือข่ายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ เครือข่ายนีจ้ดัตัง้ขึน้มาเม่ือปี 2547 ภายใต้การ
สนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งต้องการให้มีการจัดตัง้เครือข่ายขึน้ตัง้แต่ระดับอําเภอ ถึง
ระดบัประเทศ เครือข่ายในระดบัอําเภอและจงัหวดัทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในการประสานงานในด้าน

เครือข่ายระดบัจงัหวดั 

เครือข่ายอาํเภอ 

กลุ่มออมทรัพย ์
กลุ่มออมทรัพย ์

กลุ่มออมทรัพย ์

เครือข่ายอาํเภอ 

กลุ่มออมทรัพย ์
กลุ่มออมทรัพย ์

กลุ่มออมทรัพย ์

ภาพท่ี 1.5  เครือข่ายกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 

เครือข่ายระดบัจงัหวดั 

เครือข่ายอาํเภอ 

กองทุนหมู่บา้น 
 กองทุนหมู่บา้น 

 

กองทุนหมู่บา้น 
 

เครือข่ายอาํเภอ 

กองทุนหมู่บา้น 
กองทุนหมู่บา้น 
 

กองทุนหมู่บา้น 
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ธุรกิจและข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย และเป็นศูนย์ประสานงานกับทางราชการ (ดู
โครงสร้างโดยสงัเขปจากภาพท่ี 1.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.7  เครือขา่ย OTOP จนัทบรีุ 
 
  7) การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์เขตอําเภอโป่งนํา้ร้อนและอําเภอสอยดาว 
นอกเหนือจากการจัดตัง้เป็นเครือข่ายท่ีเป็นทางการอย่างท่ีได้กล่าวถึงแล้ว ยังมีการร่วมมือกันทํา
กิจกรรมแบบไม่เป็นทางการกระจายอยู่ทัว่ไป เช่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนศรีหฤทยัขลงุ จํากดั นําเงินไป
ฝากไว้กบัสหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ จํากดั สหกรณ์ชาวสวนอําเภอสอยดาวโป่งนํา้ร้อนซือ้ข้าสารจาก
สหกรณ์การเกษตรโป่งนํา้ร้อน ขณะเดียวกนัก็นําเงินไปฝากไว้กบัสหกรณ์ดงักล่าว เป็นต้น อย่างไรก็
ตามเม่ือพิจารณาลกัษณะการร่วมมือกนัดงักลา่วพบวา่การร่วมมือกนัในเขตอําเภอสอยดาวและโป่งนํา้
ร้อนมีลกัษณะเป็นรูปธรรมและมีความตอ่เน่ือง รวมถึงมีการจดัประชมุพบปะกนับ้างเป็นครัง้คราว   
  เม่ือศกึษาถึงความเป็นมาของการพบปะกนัพบว่าเร่ิมต้นเม่ือ ปี 2546 โดยเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์เชิญชวนให้จัดประชุม 3 ฝาย (กรรมการ ฝ่ายจัดการ และ ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์) 
ระหว่างสหกรณ์ท่ีตัง้อยู่ในเขตอําเภอสอยดาว และ โป่งนํา้ร้อน โดยมีวตัถปุระสงค์ให้เกิดความเข้าใจ
กนัระหวา่งฝ่ายตา่งๆ แม้วา่การดําเนินการดงักลา่วจะยงัไมเ่ป็นรูปธรรมมากนกัแตก็่ทําให้เกิดความรู้จกั
คุ้นเคยกันระหว่างสหกรณ์ในเขตอําเภอทัง้ 2 ดงักล่าว ซึ่งถือว่าเป็นพืน้ฐานท่ีดีของการสร้างความ
ร่วมมือกนัทํางานในระยะเวลาตอ่มา           

เครือข่ายระดบัจงัหวดั 

เครือข่ายอาํเภอ 

กลุ่ม OTOP 
กลุ่ม OTOP 

กลุ่ม OTOP 

เครือข่ายอาํเภอ 

กลุ่ม OTOP 
กลุ่ม OTOP 

กลุ่ม OTOP 
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บทที่ 2 
ข้อมูลคนจนในพืน้ที่จังหวัดจันทบุรี 

 
2.1 แหลง่ และ วิธีการเก็บข้อมลู 
  การเก็บข้อมลูเร่ืองคนจนนัน้มีขัน้ตอนในการดําเนินการ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
  (1) ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายหน่วยงานเพ่ือให้ทราบถึงผู้ รับผิดชอบ
ในการดําเนินงานเก็บรวบรวมข้อมลูคนจน ทัง้นีเ้น่ืองจากในจงัหวดัมีหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
ท่ีสุดได้ข้อสรุปว่าสํานักงานปกครองจังหวัดเป็นผู้ รวบรวมและจัดทําบัญชีข้อมูลรายละเอียดผู้ จด
ทะเบียนคนจนท่ีมีความจําเป็นจริง (มีรายได้น้อยกวา่ 20,000 บาท)  
  (2)  ประสานงานกบัสํานกังานปกครองจงัหวดัจนัทบรีุ เพ่ือขอข้อมลู 
  (3) เก็บข้อมลู โดยแยกตามประเดน็ปัญหา และ ตามรายอําเภอ  
  (4) จดัส่งข้อมลูท่ีรวบรวมได้ตามข้อ 3 โดยให้สหกรณ์ในเขตอําเภอต่างๆ ช่วย
ตรวจสอบวา่ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนคนจนดงักลา่วนัน้มีใครบ้างท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์  
  (5) เม่ือได้ข้อมลูกลบัมาจากสหกรณ์แล้ว ทีมวิจยัได้นํามาจดัเป็นหมวดหมู่ตามพืน้ท่ี 
และ ประเดน็ปัญหา แล้วคํานวณหาคา่ร้อยละเพ่ือใช้ประกอบการอธิบายตอ่ไป  
 
2.2 ข้อมลูคนจนจดทะเบียน 
  ข้อมูลท่ีได้รับชีใ้ห้เห็นว่าในจังหวดัจันทบุรีมีผู้ ขึน้ทะเบียนและอยู่ในข่ายยากจนจริง 
จํานวน 24,682 คน เม่ือพิจารณาจําแนกตามพืน้ท่ีพบว่าอยู่ในอําเภอโป่งนํา้ร้อนมากท่ีสดุ คือ 6,954 
คน หรือร้อยละ 28.17 ของผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนไว้ รองลงมาคืออยู่ในพืน้ท่ีอําเภอแหลมสิงห์ สอยดาว และ 
ก่ิงอําเภอเขาคิชฌกฏู ร้อยละ 16.57  16.25 และ 15.92 ตามลําดบั สว่นผู้ขึน้ทะเบียนคนจนในอําเภอ
อ่ืนนัน้มีสดัสว่นน้อยกวา่ร้อยละ 10 (ตารางท่ี 2.1) 
  เม่ือพิจารณาในเชิงภูมิศาสตร์แล้วจะพบว่าผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนดังกล่าวจะมีความ
หนาแน่นอยู่ในตอนเหนือของจงัหวดัจนัทบุรี ติดกับจงัหวดัสระแก้ว ซึ่งเป็นพืน้ค่อนข้างสงู และภูเขา 
ท่ีดินจํานวนมากอยู่ในเขตป่าสงวน (ถกูบุกรุกอย่างรุนแรงในช่วงเวลาประมาณ 30 - 40 ปี ท่ีผ่านมา) 
ระดบัการพฒันาในเชิงของโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ีนีจ้ะต่ํากว่าพืน้ท่ีตอนล่างของจงัหวดั โดยเฉพาะ
อําเภอเมือง ขลงุ และ ท่าใหม่ ซึง่เป็นพืน้ท่ีชมุชนเดิม ได้รับการพฒันามาก่อน ตวัอย่างเช่นสภาพถนน
ระหว่างตวัจังหวัดไปยังอําเภอต่างๆ ของจันทบุรีเกือบทัง้หมดได้รับการพัฒนาเป็นทาง 4 ช่องทาง
จราจรแล้ว (ไป 2 ช่องทาง กลบั 2 ช่องทาง) เหลือเฉพาะเส้นทางไปอําเภอทางตอนเหนือของจงัหวดั 
และ ทางไป อําเภอแหลมสงิห์  
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  เม่ือพิจารณาในเชิงของประชากร พบว่าประชากรจํานวนมากในเขตพืน้ท่ีตอนเหนือ
ของจงัหวดัอพยพเข้ามาจากพืน้ท่ีอ่ืน โดยเฉพาะมาจากทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การประกอบ
อาชีพของประชากรในพืน้ท่ีนีส้ว่นใหญ่คือทําสวนลําไย และปลกูมนัสําปะหลงั ซึง่ศนูย์กลางด้านตลาด
ของทัง้ 2 พืชนีไ้ม่ได้อยู่ในพืน้ท่ีจนัทบุรี และในห้วงระยะหลงัๆ ปรากฏว่าพืชผลทัง้ 2 ชนิดนีมี้ปัญหา
เร่ืองราคา ซึง่สง่ผลตอ่เน่ืองมายงัฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในพืน้ท่ีด้วย  
  สว่นอีกพืน้ท่ีหนึ่งท่ีมีผู้ขึน้ทะเบียนคนจนไว้มากพอสมควรคืออําเภอแหลมสิงห์ อําเภอ
นีต้ัง้อยูท่างตอนลา่งของจงัหวดั อย่างไรก็ตามระดบัการพฒันาของอําเภอนีย้งัต่ํากว่าอําเภอเมือง ขลงุ 
และ ท่าใหม่ ซึ่งอยู่ติดกนัมาก ดงัได้กล่าวแล้วว่าเส้นทางคมนาคมไปยงัอําเภอนีย้งัด้อยกว่าเส้นทางท่ี
ไปอําเภอท่ีอยู่ทางตอนล่างด้วยกนั และท่ีสําคญัในระยะหลงั (ประมาณ 10 ปีท่ีผ่านมา) ประชากรใน
อําเภอนีไ้ด้หนัไปประกอบอาชีพเลียงกุ้ งกลุาดําเป็นจํานวนมาก ซึง่ได้ผลดีมากในระยะแรกๆ แต่ตอ่มา
การเลีย้งกุ้ งประสบปัญหาทัง้ด้านการผลิตและการตลาด ทําให้ผู้ เลีย้งขาดทุนอย่างหนัก และไม่
สามารถชําระหนีส้นิคืนแก่สหกรณ์และสถาบนัการเงินได้ตามกําหนด และสญูเสียกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ซึง่
เป็นประเดน็สําคญัของปัญหาความยากจนในพืน้ท่ีนี ้
  ตารางท่ี 2.1 ชีใ้ห้เห็นว่าประเด็นปัญหาสําคญัท่ีสดุของกลุ่มผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนคนจนคือ 
ท่ีดินทํากิน ผู้ขึน้ทะเบียนมากถึงร้อยละ 40 แจ้งว่ามีปัญหาดงักล่าว รองลงมาคือปัญหาเร่ืองหนีส้ิน 
และ ท่ีอยู่อาศยั ซึ่งผู้ขึน้ทะเบียนร้อยละ 18.42 และ 14.72 แจ้งว่าเป็นปัญหาสําคญัของตน ส่วน
ประเดน็ปัญหาอ่ืนๆ ดเูหมือนวา่จะไมมี่ความรุนแรงมากนกัในภาพรวม 
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ตารางที่ 2.1 จํานวนผู้จดทะเบียนคนจนจําแนกตามพืน้ที่ และ ประเดน็ปัญหา  

แบง่ตามพืน้ที่ 

ประเดน็ปัญหาความยากจน 
ที่ดินทํากิน คนเร่ร่อน ประกอบ

อาชีพผิด
กฎหมาย 

ต้องการงาน
ทําเหมาะสม 

ถกู
หลอกลวง 

 

หนีส้นิ ที่อยูอ่าศยั อื่น รวม ร้อยละ 

อําเภอเมือง 44 1 0 164 0 34 827 377 1,447 5.86 
อําเภอแหลมสงิห์ 1,373 - - 28 11 1,296 478 904 4,090 16.57 
อําเภอขลงุ 267 4 0 1 9 220 138 369 1,008 4.08 
อําเภอมะขาม 172 - - 55 - 71 86 259 643 2.61 
อําเภอโป่งนํา้ร้อน 1,766 0 0 0 0 1,514 243 3,431 6,954 28.17 
อําเภอสอยดาว 2,551 0 0 0 0 90 1,371 0 4,012 16.25 
อําเภอทา่ใหม ่ 180 0 0 0 0 48 81 139 448 1.82 
อําเภอนายายอาม 350 1 - 10 5 - 153 220 664 2.69 
อําเภอแก่งหางแมว 1,087 1 0 64 6 153 0 145 1,486 6.02 
กิ่งอําเภอเขาคิชฌกฏู 2,085 1 3 10 15 1,120 256 440 3,930 15.92 

รวม 9,875 8 3 332 46 4,546 3,633 6,284 24,682 100.00 
ร้อยละ 40.01 0.032 0.012 1.35 0.19 18.42 14.72 25.46 100.00  

ที่มา: จงัหวดัจนัทบรุี 
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  ตารางท่ี 2.2 ชีว้่าจํานวนสมาชิกสหกรณ์ท่ีขึน้ทะเบียนคนจนรวมทัง้หมด 1,507 
คน กระจายอยู่ทกุอําเภอ แต่ท่ีหนาแน่นท่ีสดุอยู่ในก่ิงอําเภอเขาคิชฌกฏู ซึง่มีจํานวนทัง้สิน้ 443 
คน หรือร้อยละ 29.40 ของสมาชิกท่ีขึน้ทะเบียนไว้ทัง้หมด รองลงมาอยูใ่นอําเภอโป่งนํา้ร้อน แหลม
สิงห์ และ สอยดาว ซึง่มีสมาชิกขึน้ทะเบียนคิดเป็นร้อยละ 22.36  18.45  และ 17.52 สว่นสมาชิก
ท่ีอยูใ่นอําเภออ่ืนๆ มีการขึน้ทะเบียนคิดเป็นสดัสว่นของสมาชิกท่ีขึน้ทะเบียนทัง้หมด น้อยกว่าร้อย
ละ 10 
  เม่ือพิจารณาประเดน็ปัญหาท่ีทําให้เกิดความยากจนพบวา่สมาชิกท่ีขึน้ทะเบียน
สว่นใหญ่ (ร้อยละ 60.65) มีปัญหาเร่ืองหนีส้นิ ร้อยละ 34.97 มีปัญหาเร่ืองท่ีดนิทํากิน ท่ีเหลืออีก
ประมาณร้อยละ 5 มีปัญหาอ่ืนๆ (ตารางท่ี 2.2) 
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ตารางที่ 2.2 จํานวนสมาชิกสหกรณ์ที่ขึน้ทะเบียนคนจนจําแนกตามพืน้ที่ และ ประเดน็ปัญหา  
 

แบง่ตามพืน้ที่ ประเดน็ปัญหาความยากจน 
 ที่ดินทํากิน คนเร่ร่อน ประกอบ

อาชีพผิด
กฎหมาย 

ต้องการงาน
ทําเหมาะสม 

ถกู
หลอกลวง 

 

หนีส้นิ ที่อยูอ่าศยั อื่น รวม ร้อยละ 

อําเภอเมือง 0 0 0 0 0 4 1 0 5 0.33 
อําเภอแหลมสงิห์ 0 0 0 0 0 278 0 0 278 18.45 
อําเภอขลงุ 21 0 0 0 2 31 2 10 66 4.38 
อําเภอมะขาม 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0.66 
อําเภอโป่งนํา้ร้อน 0 0 0 0 0 337 0 0 337 22.36 
อําเภอสอยดาว 235 0 0 0 0 13 16 0 264 17.52 
อําเภอทา่ใหม ่ 6 0 0 0 0 3 1 3 13 0.86 
อําเภอนายายอาม 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0.33 
อําเภอแก่งหางแมว 45 0 0 0 1 29 0 11 86 5.71 
กิ่งอําเภอเขาคิชฌกฏู 210 0 0 0 1 219 5 8 443 29.40 

รวม 527 0 0 0 4 914 25 37 1,507 100.00 
ร้อยละ 34.97 0.00 0.00 0.00 0.27 60.65 1.66 2.45 100.00  

ที่มา : จงัหวดัจนัทบรุี
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 2.3 บทสรุป 
  การขึน้ทะเบียนคนจนอย่างแท้จริงในจงัหวดัจนัทบุรีมีจํานวนไม่มากนกั อย่างไรก็ดี
พบว่าผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีทางตอนบนหรือตอนเหนือของจังหวัด ซึ่งพืน้ท่ี
บริเวณนีมี้สภาพเป็นพืน้ท่ีสงูและภูเขา และบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน มีระดบัการพฒันาในเชิงของ
โครงสร้างพืน้ฐานน้อยกว่าพืน้ท่ีส่วนอ่ืนๆ ของจังหวัด ประเด็นปัญหาสําคัญของผู้ ขึน้ทะเบียนคือ 
ปัญหาท่ีดินทํากิน และ ปัญหาหนีส้ิน สว่นประเด็นปัญหาอ่ืนไมมี่นยัสําคญัมากนกั สําหรับสาเหตขุอง
ปัญหาดงักลา่วเกิดจากความล้มเหลวทางการผลติและการตลาดเป็นสําคญั  
  ในส่วนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีได้ขึน้บญัชีคนจนไว้ก็มีจํานวนไม่มากนักเม่ือเทียบกับ
สมาชิกทัง้หมดของสหกรณ์ โดยความหนาแน่นของผู้ขึน้ทะเบียน และ ประเด็นปัญหาท่ีพบก็เหมือนกบั
กรณีภาพรวมของทัง้จงัหวดั 
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บทที่ 3 
กระบวนการพฒันาเครือข่ายสหกรณ์ในพืน้ที่ 

จังหวัดจันทบุรี 
 
  ในการพฒันาเครือข่ายสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบุรีภายใต้โครงการวิจยัมีขัน้ตอน
หรือกระบวนการในการทํางานพอสรุปได้ดงันี ้
 
1. ประชมุทีมงานวิจยั  
  หลงัจากได้รับอนมุตัิโครงการแล้วได้ประชมุทีมงานวิจยัทัง้หมด เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 
2548 เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกบัความสําคญัของโครงการ วตัถปุระสงค์ และแนวทางในการดําเนิน
โครงการตามท่ีชดุโครงการกําหนดไว้ รวมถึงได้หารือถึงแนวทางและแผนการทํางานของทีมวิจยัในสว่น
ของจงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่ผลการประชมุได้ข้อสรุปในประเดน็สําคญัๆ ดงันี ้
  (1) ท่ีประชุมรับทราบภารกิจของโครงการ เป็นต้นว่าต้องศึกษาสถานการณ์และ
บทบาทการดําเนินงานขององค์กรในพืน้ท่ี ตรวจสอบข้อมลูคนจนจดทะเบียนของสมาชิก จดัเวทีสร้าง
ความเข้าใจเร่ืองการจัดทํากรอบทิศทางขององค์กรและการเช่ือมโยงเครือข่าย สนับสนุนการสร้าง
เครือขา่ยพนัธมิตร  
  (2) ท่ีประชมุได้วางแนวทางในการศกึษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของ
องค์กรในพืน้ท่ีไว้ ดงันีคื้อ  
  - องค์กรท่ีจะเก็บรวบรวมข้อมลู: ประกอบด้วย สหกรณ์ทกุประเภท กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสจัจะ และ 
อ่ืนๆ 
  - รายการข้อมลูท่ีจะเก็บ: ประกอบด้วย ช่ือ/ ท่ีตัง้/ ปีท่ีจดัตัง้/ จํานวนสมาชิกใน
ปัจจบุนั/ ทนุขององค์กร/ สินทรัพย์รวม/ ธุรกิจและกิจกรรมอ่ืนๆ (มี/ไม่มี และหากระบปุริมาณธุรกิจได้
ให้ระบดุ้วย)/ ผลการประกอบการ (กําไร/ขาดทนุ)/ ผู้ นําและเบอร์โทรศพัท์/ ประเด็นข้อสงัเกต (ปัญหา 
และ ศกัยภาพ) 
  จากนัน้ได้แบง่งานกนัไปดําเนินการตามท่ีแตล่ะคนสามารถทําได้ 
  (3) ท่ีประชุมได้กําหนดให้มีการจดัเวทีเพ่ือทําความเข้าใจกบัองค์กรต่างๆ ถึงความ
เป็นมาและแนวทางในการทํางานของโครงการ รวมถึงเชิญองค์กรท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนใช้
เวทีดงักล่าวในการเก็บรวบรวมข้อมลูภาพกว้างขององค์กร และ เครือข่ายองค์กรในพืน้ท่ีจงัหวดั ซึ่งท่ี
ประชมุกําหนดให้ดําเนินการดงันี ้
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  - ประชมุแกนนํา เพ่ือแนะนําโครงการ และขอความร่วมมือในการจดัเวทีใหญ่  
  - ประชุมเวทีใหญ่ เพ่ือทําความเข้าใจกบัผู้ นําองค์กรในพืน้ท่ีเก่ียวกบัโครงการและ
ความสําคญัของเครือขา่ย เป้าหมายสําคญัของการจดัคือได้องค์กรท่ีสมคัรใจเข้าร่วมโครงการ  
  - ประชมุย่อย เพ่ือสร้างและ/หรือพฒันาเครือข่ายพนัธมิตร ให้มีการจดัเวที หรือการ
ประชมุยอ่ยระหวา่งสหกรณ์และ/หรือองค์กรท่ีมีความสนใจทํางานร่วมกนัตามความจําเป็น  
 
3.2 จดัสมัมนา/เวทีผู้ นําขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ี  
  เพ่ือขยายแนวคิดของโครงการออกไปยงัผู้ นําขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ี ทีมวิจยัได้จดั
ให้มีการประชมุร่วมกบัผู้ นําขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ี 2 ครัง้ ครัง้แรกเป็นการประชมุร่วมกบัแกนนําใน
พืน้ท่ี ซึง่ประกอบด้วยตวัแทนระดบัสงูของหน่วยงานท่ีทํางานเก่ียวข้องกบัสหกรณ์ (สํานกังานสหกรณ์
จังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) และ ผู้ นําของสหกรณ์/องค์กรประชาชนในจงัหวดั จดั
ขึน้เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2548 โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือขยายแนวความคิดของโครงการสูแ่กนนําของ
ขบวนการสหกรณ์ และ องค์กรประชาชนท่ีใช้หลกัการเดียวกนั ซึ่งจากการประชุมในครัง้นีท่ี้ประชุมมี
ความเข้าใจวตัถุประสงค์และแนวทางการดําเนินงานของโครงการ และเห็นว่าเป็นโครงการท่ีดีควร
ได้รับการสนบัสนนุจากทกุฝ่าย (ตารางท่ี 3.1) 
  เพ่ือขยายความเข้าใจไปสู่ขบวนการให้กว้างขวางยิ่งขึน้ ท่ีประชุมเห็นว่าควรจัด
สมัมนาใหญ่ในเร่ืองนีอี้กครัง้หนึง่ โดยให้เชิญตวัแทนจากสหกรณ์ตา่งๆ รวมถึงตวัแทนจากกลุม่ องค์กร
อ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช้ช่ือวา่สหกรณ์แตมี่วิธีการดําเนินการอยูบ่นแนวทางเดียวกนัเข้าร่วมสมัมนาด้วย และเพ่ือให้
ผู้บริหารสงูสดุของจงัหวดัได้รับทราบถึงการเข้ามาทํางานในพืน้ท่ีของโครงการวิจยั ท่ีประชุมมีมติให้
เชิญผู้วา่ราชการจงัหวดัมาเป็นประธานและบรรยายพิเศษ รวมถึงเชิญนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
เข้าร่วมสมัมนาและบรรยายพิเศษถึงแนวทางในการร่วมมือกนัระหว่างองค์การบริหารสว่นจงัหวดัและ
ขบวนการสหกรณ์ ซึง่การสมัมนาครัง้นีจ้ดัขึน้เม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 2548 (ตารางท่ี 3.1) 
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ตารางที่ 3.1 การจดัสมัมนา/เวทีเพื่อทําความเข้าใจกบัผู้ นําขบวนการสหกรณ์ และ องค์กรประชาชนในพืน้ที่ 
ลําดบั
ที่ 

ว/ด/ป กระบวนการ/วิธีการของทีม
วิจยั 

กลุม่เป้าหมายที่เข้าสู่
กระบวนการ 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ 
 

ระยะเวลา หมายเหต ุ

1 15/9/48 เวทีแลกเปลี่ยน ทีมวิจัย/ หัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ธกส./ 
แกนนําสหกรณ์และองค์กร
ประชาชน 

จํานวนรวม 60 คน 

สํานกังานสหกรณ์
การเกษตรเมือง
จนัทบรุี จํากดั 

เกิดความเข้าใจในหมู่ผู้ เ ข้าร่วมเสวนา และ ได้
แนวทางในการทํางานร่วมกันในเรื่องการพัฒนา
เครือข่าย  

8.30 – 17.30 
(8 ชัว่โมง) 

 

2 18/10/48 สมัมนา ผู้ นําสหกรณ์และองค์กรภาค
ประชาชน และ หัวหน้าส่วน
ราชการที่ เ กี่ยวข้อง  รวมถึง 
อบจ. ด้วย/ 

จํานวนรวม 150 คน 

โรงแรมคาริบไูฮ
แลนด์ จนัทบรุี 

ทําให้ผู้บริหารระดบัสงูของจงัหวดัจนัทบรุีทัง้ในส่วน
ของการปกครองสว่นภมูิภาค และ การปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทราบและยอมรับการดําเนินงานของ
โครงการนี/้ ขยายผลจากการประชมุแกนนําในครัง้
ก่อนสู่ผู้ นําขบวนการสหกรณ์และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ได้กว้างขวางมากขึน้  

8.30 – 17.30 
(8 ชัว่โมง) 
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3. ประชมุทีมวิจยัเพ่ือกําหนดกลุม่เป้าหมาย   
  เม่ือได้ขยายแนวคิดของโครงการวิจัยไปยังสหกรณ์ กลุ่ม และ องค์กรประชาชนท่ี
เก่ียวข้องแล้ว ทีมวิจยัได้ประชมุหารือกนัเม่ือวนัท่ี 22 ตลุาคม 2548 เพ่ือสรุปถึงผลการจดัประชมุเม่ือ
วนัท่ี 18 ตลุาคม 2548 จากนัน้ได้หารือการทํางานในขัน้ตอนตอ่ไป ซึง่ได้ข้อสรุปท่ีสําคญัดงันี ้
  (1) เม่ือพิจารณาจากข้อมลูเบือ้งต้นแล้วพบว่าในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุมีความร่วมมือ
กันระหว่างสหกรณ์ กลุ่ม และ องค์กรประชาชนอยู่มากพอสมควรแล้ว และบางเครือข่ายมีการ
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นทางการ เช่นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี ชมรมสหกรณ์
เครดติยเูน่ียนภาคตะวนัออก เครือข่ายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ ขณะท่ีบางเครือข่ายยงัอยู่ในลกัษณะ
ของการร่วมมือกนัอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การร่วมมือกนัระหว่างสหกรณ์เขตอําเภอโป่งนํา้ร้อนและ
อําเภอสอยดาว เป็นต้น ดังน้ันการทํางานของโครงการน้ีจึงไม่จําเป็นต้องไปส่งเสริมให้ต้ัง
เครือข่ายเพิ่มขึ้นไปอีก แต่ควรจะส่งเสริมให้เครือข่ายที่มีอยู่ น้ีมีความเข้มแข็ง และมีบทบาท
อย่างแท้จริงในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าขององค์กรสมาชิกและตัวบุคคลที่เป็นสมาชิก
ขององค์กรเหล่าน้ัน ซึง่เป็นการเสริมการทํางานของหน่วยงานในพืน้ท่ี และ ไม่สร้างความสบัสนและ
รําคาญให้แก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการวิจยั 
  (2) ข้อมลูเบือ้งต้นของเครือข่ายท่ีมีอยู่ในจงัหวดั ชีว้่าสว่นใหญ่จะรวมตวักนัตามพืน้ท่ี 
ซึง่อาจเป็นเพราะข้อจํากดัด้านภมูิศาสตร์ และ โครงสร้างการทํางานของทางราชการท่ีแบง่พืน้ท่ีกนัดแูล 
จึงทําให้องค์กรท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกนัมีโอกาสรู้จกักนัและร่วมงานกนัภายในพืน้ท่ีมากกว่าจะร่วมมือกนั
ข้ามพืน้ท่ี ตวัอย่างเช่น เครือข่ายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์มีการร่วมมือกนัอยู่ในเขตอําเภอท่าใหม่เป็น
สําคญั ชมรมเครดติยเูน่ียนภาคตะวนัออกสมาชิกสว่นใหญ่อยูใ่นเขตอําเภอขลงุ การร่วมมือกนัระหว่าง
สหกรณ์ในเขตตอนเหนือของจงัหวดัองค์กรท่ีเข้ามาร่วมมือกนัทัง้หมดอยู่ในเขตอําเภอโป่งนํา้ร้อนและ
อําเภอสอยดาว เป็นต้น อย่างไรก็ดีข้อมลูเบือ้งต้นดงักล่าวไม่ได้มีนัยว่าจะไม่มีความร่วมมือกันข้าม
พืน้ท่ีเลย ทัง้นีเ้ม่ือศกึษาข้อมลูในรายละเอียดพบว่ามีการร่วมมือช่วยเหลือกนัอยู่เสมอทัง้ในแบบท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการข้ามพืน้ท่ี ตวัอย่างเช่น สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ นําเงินไปฝากไว้กบั
สหกรณ์การเกษตรมะขาม สหกรณ์การเกษตรโป่งนํา้ร้อน ซึง่ช่วยให้สหกรณ์ท่ีได้รับเงินฝากดงักล่าวมี
เงินหมุนเวียนมากพอท่ีจะไปช่วยเหลือสหกรณ์อ่ืนๆ ในพืน้ท่ีใกล้เคียงได้ต่อไป ยิ่งกว่านัน้สหกรณ์
การเกษตรในจงัหวดัจนัทบุรี 14 สหกรณ์ (กระจายอยู่ทุกอําเภอ) ยงัรวมกันเป็นชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจนัทบรีุซึง่มีพืน้ท่ีดําเนินงานครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้จงัหวดั 
  (3) เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพท่ีเป็นจริงดงักลา่วในเบือ้งต้นได้ตดัสินใจแบ่งงานการ
พฒันาเครือข่ายออกตามพืน้ท่ี ตามสภาพของเครือข่ายท่ีมีอยู่ หรือมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาให้เกิดขึน้ได้ 
ทัง้นีไ้ด้แบง่พืน้ท่ีออกเป็น 4 โซน ดงันี ้ 
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  - โซนอําเภอขลงุ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของชมุนมุสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย สาขา
ภาคตะวนัออก และเป็นศนูย์กลางของชมรมเครดิตยเูน่ียนภาคตะวนัออก ยิ่งกว่านัน้พืน้ท่ีนีย้งัเป็นท่ีตัง้
ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ จํากัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ท่ีมีความเข้มแข็ง และ เห็นชอบกบัแนวคิดใน
การร่วมมือกนัเป็นเครือขา่ยอยา่งยิ่ง  
  - โซนเหนือ หรือ โซนบนของจงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่ประกอบด้วยอําเภอโป่งนํา้ร้อน และ 
อําเภอสอยดาว แกนนําของสหกรณ์และองค์กรอ่ืนในโซนนีมี้การทํากิจกรรมร่วมกนัอยู่บ้างแล้ว แม้ว่า
จะยงัไมเ่ป็นรูปธรรมมากนกั แตแ่กนนําของสหกรณ์และองค์กรอ่ืนท่ีเข้าร่วมประชมุในการจดัเวที 2 ครัง้
ท่ีผ่านมาได้แสดงความกระตือรือร้นในการท่ีจะร่วมมือกนัทํากิจกรรมอย่างจริงจงั รวมถึงฝ่ายส่งเสริม
งานสหกรณ์ได้ให้ความสนบัสนนุอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะให้มีการดําเนินโครงการในโซนนี ้
  - โซนอําเภอท่าใหม่ จากข้อมลูเบือ้งต้นท่ีมีอยู่ชีว้่าเขตนีเ้ป็นศนูย์กลางของเครือข่าย
หนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์ จงึน่าท่ีจะนําโครงการวิจยัมาลงในพืน้ท่ีนีด้้วย 
  - ภาพรวมของจงัหวดั เม่ือพิจารณาการสร้าง/พฒันาเครือข่ายเป็นโซนพืน้ท่ีย่อยแล้ว 
ทีมวิจยัมีความเห็นว่าในระดบัจงัหวดัเองก็น่าจะมีการพฒันาเครือข่ายในภาพรวมขึน้มาหรือหากมีอยู่
แล้วก็ควรจะหนนุเสริมให้มีความเข้มแข็งเพ่ือเป็นศนูย์กลางเครือข่ายสหกรณ์และองค์กรท่ีเก่ียวข้องใน
ระดบัจงัหวดั จากการพิจารณาจากข้อมลูเบือ้งต้นเครือข่ายในระดบัจงัหวดัท่ีตัง้อยู่แล้วมี 2 เครือข่าย 
คือชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจงัหวดัจันทบุรี และ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจนัทบุรี อย่างไรก็
ตามท้ายท่ีสดุทีมวิจยัตดัสินใจเลือกเอาชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจนัทบุรีเป็นศนูย์กลางของเครือข่าย
ระดบัจังหวัดท่ีจะดําเนินการพฒันาในโครงการนี ้ทัง้นีเ้น่ืองจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรีมี
สมาชิกกระจายอยู่ทัว่ทัง้จงัหวดั ซึ่งหมายรวมถึงสหกรณ์การเกษตรในพืน้ท่ีโซนอําเภอขลงุ โซนเหนือ 
และ โซนอําเภอท่าใหม่ ซึง่สหกรณ์เหลา่นีมี้แนวโน้มว่าจะเป็นแกนหลกัของเครือข่ายในแต่ละโซน และ
ชมุนมุเป็นองค์กรท่ีมีการดําเนินงานอย่างตอ่เน่ืองแม้ว่าจะยงัมีปัญหาหนีส้ินจํานวนมากก็ตาม ขณะท่ี
ชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งตัง้ขึน้ตามนโยบายของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยยงัไม่มี
การดําเนินใดๆ ทัง้สิน้  
  หลงัจากได้กําหนดเครือข่ายท่ีจะสร้างหรือพฒันาแล้ว ทีมวิจยัได้ทําการสํารวจข้อมลู
เพิ่มเติมแล้วนํามาพิจารณาประกอบกับศกัยภาพของโครงการ (คน และงบประมาณ) สดุท้ายจึง
ตดัสนิใจตดัโซนอําเภอท่าใหมอ่อกไปจากพืน้ท่ีเป้าหมายก่อน จึงเหลือพืน้ท่ีดําเนินโครงการจริง 3 พืน้ท่ี
คือ โซนอําเภอขลงุ โซนเหนือ และ ภาพรวมระดบัจงัหวดั  
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3.4 ปฏิบัตกิารพัฒนาเครือข่ายตามเป้าหมาย 
  เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โครงการได้แบ่งทีมงานออกเป็น 3 
ส่วน สอดคล้องตามการกําหนดพืน้ท่ีปฏิบตัิงานท่ีกล่าวถึงแล้ว สําหรับกิจกรรมท่ีดําเนินการในแต่ละ
พืน้ท่ีมี ดงันี ้
 3.4.1 กระบวนการพัฒนาเครือข่ายโซนอาํเภอขลุง 
  สําหรับการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีโซนขลุงเร่ิมต้นจากการจัดเวทีเพ่ือสร้างความเข้าใจ
เพิ่มเตมิให้แก่ผู้ นําสหกรณ์ กลุม่ และองค์กรท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากยงัมีผู้ นําอีกจํานวนมากท่ี
ไม่ได้เข้าร่วมสมัมนาในช่วงการจดักิจกรรมแกนนําในสว่นกลางของจงัหวดั การสมัมนาในครัง้นีจ้ดัขึน้
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2548 ท่ีสหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ โดยมีผู้ เข้าร่วมประชมุประมาณ 100 คน 
ผลท่ีได้จากการสมัมนาก็คือผู้ นําสหกรณ์ กลุ่ม และ องค์กรในพืน้ท่ีเข้าและเห็นชอบกบัวตัถุประสงค์
ของโครงการ รวมทัง้ได้เข้าใจถึงศกัยภาพ ประสบการณ์ และ ปัญหาขององค์กรอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในพืน้ท่ี
เดียวกนัมากขึน้ (เข้าใจซึง่กนัและกนัมากขึน้) และเห็นชอบท่ีจะร่วมกิจกรรมของโครงการในการพฒันา
เครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ท่ีให้เข้มแข็งตอ่ไป โดยได้กําหนดให้มีการจดัการประชมุตอ่เน่ือง และ เวียนกนั
เป็นเจ้าภาพในการจดัการประชมุหารือกนั (ตารางท่ี 3.2) 
  ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2549 ได้มีการจดัเวทีประจําเดือนขึน้ท่ีสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนศรีหฤทยัขลงุ ในการประชมุครัง้นีไ้ด้พดูคยุกนัถึงกิจกรรมท่ีจะร่วมมือกนั โดยได้วิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาท่ีสมาชิกขององค์กรท่ีมาร่วมมือกนัประสบอยู่เป็นประจํา ซึง่มีหลายประเด็นปัญหาตัง้แต่ เร่ือง
ของตลาดผลไม้ ราคาปัจจัยการผลิตท่ีสูงขึน้ โดยเฉพาะนํา้มันดีเซล การประชุมในวันนัน้พบว่ามี
กิจกรรมหลายอย่างท่ีสหกรณ์และองค์ต่างๆ สามารถร่วมมือกนัได้ ทัง้นีเ้น่ืองจากสหกรณ์การเกษตร
เมืองขลงุซึง่เป็นหนึ่งในแกนนําของเครือข่ายดําเนินธุรกิจจําหน่ายนํา้มนั (รายใหญ่ท่ีสดุในอําเภอขลงุ) 
และ ปัจจยัการผลิตอยู่แล้ว ยิ่งกว่านัน้ยงัทําหน้าท่ีในการรวบรวมผลไม้ส่งให้ห้างขนาดใหญ่ท่ีมีสาขา
ครอบคลมุทัว่ประเทศได้แล้ว ไมว่า่จะเป็น ห้างแมคโคร ห้างเทสโก้โลตสั ซึง่ห้างเหลา่นีมี้คําสัง่ซือ้ครัง้ละ
มากกๆ และ สม่ําเสมอ อย่างไรก็ตามในระยะเวลาดงักลา่วเร่ืองตลาดผลไม้ยงัไม่มีปัญหาเน่ืองจากยงั
ไมถ่ึงฤดกูาล แตส่ิง่ท่ีคาดวา่จะเป็นปัญหาในระยะเวลานัน้คือนํา้มนั ซึง่ชาวสวนผลไม้ทกุคนต้องใช้เพ่ือ
สบูนํา้รดต้นไม้ ดงันัน้ท่ีประชมุจงึตกลงกนัท่ีจะเร่ิมความร่วมมือทางธุรกิจจากการจดัหานํา้มนัก่อน โดย
ให้แตล่ะสหกรณ์กลุม่ท่ีสนใจจะร่วมกิจกรรมนีไ้ปสํารวจความต้องการเบือ้งต้นของสมาชิกมาก่อน สว่น
ทางสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุงก็กลับไปเพ่ือจัดทําข้อเสนอท่ีเอือ้ประโยชน์แก่องค์กรสมาชิกเพ่ือ
นําเสนอแก่ท่ีประชมุในครัง้ตอ่ไป 
  วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2549 เครือข่ายได้จดัเวทีประจําเดือนขึน้ท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน
ตรอกนองทวีทรัพย์ ประเด็นสําคญัท่ีนํามาหารือในวันนัน้คือประเด็นการจัดหานํา้มันดีเซล ซึ่งทาง
สหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ โดยผู้จดัการสหกรณ์และคณะได้นําเสนอว่าหากสหกรณ์จดัซือ้นํา้มนัผ่าน
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สหกรณ์จะได้รับประโยชน์หลายประการ เช่น สมาชิกของเครือข่ายสามารถซือ้นํา้มนัได้ในราคาท่ีถูก
กว่าราคาตลาดทัว่ไปประมาณ 0.10 ถึง 0.25 บาทตอ่ลิตร และ ในกรณีท่ีสมาชิกเครือข่ายสมคัรเข้า
เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง ก็จะได้รับเงินเฉล่ียคืนตามปริมาณการซือ้ของ
สมาชิกของตนเองด้วย ซึง่จะคํานวณให้ในภายหลงั (หลงัปิดบญัชีแล้ว) สว่นองค์กรท่ีไม่ได้สมคัรเป็น
สมาชิกสมทบจะได้รับผลตอบแทนการจัดการต่อหน่วยการขาย (ประมาณ 0.05 บาทต่อลิตร) 
ยิ่งกว่านัน้สมาชิกขององค์กรท่ีเข้าร่วมโครงการเม่ือมาซือ้นํา้มนัก็ไม่ต้องนําเงินสดมา แตใ่ห้ไปนําใบสัง่
จ่ายนํา้มนัจากองค์กรของตนมาแสดง ซึ่งยอดซือ้นํา้มนัจะถูกบนัทึกไว้และสหกรณ์เมืองขลงุจะเรียก
เก็บเงินจากองค์กรท่ีร่วมโครงการตามกําหนดเวลาท่ีตกลงกนั สําหรับผลประโยชน์ท่ีสหกรณ์การเกษตร
เมืองขลุงได้รับก็คือปริมาณธุรกิจท่ีเพิ่มมากขึน้ ซึ่งส่งผลต่อสหกรณ์ในเชิงของต้นทุนเฉลี่ยของการ
ให้บริการ และ ผลตอบแทนจากบริษัทนํา้มนัตามเป้าหมายการจําหน่ายท่ีเพิ่มขึน้  
  ในส่วนขององค์กรท่ีเข้าร่วมโครงการนอกจากได้ให้บริการท่ีดีกว่าแก่สมาชิกของตน 
และ ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในกรณีเป็นสมาชิกสมทบแล้ว ยงัสามารถเช่ือมต่อธุรกิจนีเ้ข้ากบัธุรกิจสินเช่ือท่ี
โดยปกติเม่ือสมาชิกมากู้ เงินเพ่ือซือ้นํา้มันก็จะจ่ายเป็นเงินกู้ ไป โดยไม่แน่ใจว่าสมาชิกนําเงินไปซือ้
นํา้มนัตามวตัถุประสงค์ท่ีขอกู้ หรือไม่ แต่เม่ือร่วมโครงการนีแ้ล้วก็มัน่ใจได้ว่าเม่ือสมาชิกกู้ เงินไปซือ้
นํา้มนัก็จะได้รับนํา้มนัจริงตามวงเงินท่ีขอกู้ ไป  
  ท่ีประชมุในวนันัน้เห็นชอบกบัโครงการและได้มอบหมายให้แตล่ะองค์กรนําโครงการนี ้
กลบัไปหารือกบัคณะกรรมการของตนเพ่ือขอความเห็นชอบในการดําเนินการ รวมถึงในกรณีท่ีองค์กร
ใดประสงค์จะจัดทําโครงการนีเ้ป็นโครงการพิเศษว่าด้วยการเช่ือมโยงธุรกิจสินเช่ือและธุรกิจจัดหา
นํา้มนัก็ให้ดําเนินการให้เรียบร้อยภายในแตล่ะองค์กร สว่นกรณีของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุก็จะไป
ทําเอกสารแบบฟอร์มตา่งๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้เพ่ือนําเสนอในการประชมุประจําเดือนครัง้ตอ่ไป  
  มตท่ีิสําคญัอีกประการหนึง่ของการประชมุในวนันัน้ก็คือเห็นชอบให้มีการจดัทําบนัทึก
ช่วยจํา (Memorandum of Understanding, MOU) ระหว่างเครือข่ายของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนโดย 
“ชมรมเครดิตยูเน่ียนภาคตะวนัออก” และ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ โดยมอบหมายให้ทีมวิจยั 
ตวัแทนของชมรมเครดติยเูน่ียนภาคตะวนัออก และ ตวัแทนของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ ร่วมกนัยก
ร่าง และให้มีการทําพิธีลงนามในการประชุมครัง้ต่อไป สําหรับเหตผุลท่ีให้มีการจดัทํา MOU นัน้ก็
เพ่ือให้มีความรู้สึกว่าการร่วมมือนัน้เป็นทางการ มีความมัน่คง และ ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง 
  การประชมุประจําเดือนครัง้ตอ่มาได้จดัขึน้ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2549 ในครัง้นีไ้ด้จดัให้
มีพิธีลงนามใน MOU ระหว่างชมรมเครดิตยเูน่ียนภาคตะวนัออก และ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ 
โดยมีสหกรณ์จงัหวดัจนัทบรีุ หวัหน้าคณะผู้ประสานงานชดุโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ี 
36 จงัหวดั และ ทีมวิจยั ร่วมเป็นสกัขีพยาน ประเด็นสําคญัใน MOU ดงักลา่วก็คือ ทัง้สองฝ่ายจะให้
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ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการเงิน วิชาการ เทคโนโลยี และ การตลาด รวมถึงจะช่วยกัน
ส่งเสริมงานสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป จากนัน้ได้มีการสรุปถึงวิธีการจัดซือ้นํา้มันจาก
สหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ  
  หลงัจากลงนามความร่วมมือกันแล้ว ปรากฏว่าการจัดประชุมประจําเดือนร่วมกัน
ระหว่างชมรมเครดิตยเูน่ียนภาคตะวอัอก และ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุได้ชลอตวัลงทัง้นีเ้น่ืองจาก
เป็นช่วงท่ีทกุคนต้องกลบัไปดแูลสวนผลไม้ของตนเอง อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่าทัง้ 2 ฝ่ายจะ
หยุดการทํางานร่วมกัน การทํางานในระยะนัน้จะทําผ่านผู้ นําของชมรมเครดิตยูเน่ียนและผู้ นําของ
สหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ โดยในส่วนของชมรมเครดิตยเูน่ียนจะมีการประชุมผู้ นําร่วมกนัทุกเดือน 
มติหรือข้อความเห็นท่ีเก่ียวข้องกับเครือข่ายโซนขลงุจะถูกส่งผ่านไปยงัสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง
ผ่านนายนิพนธ์ สมพืน้ ซึง่เป็นทัง้ประธานชมรมเครดิตยเูน่ียนภาคตะวนัออก และ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุอยูด้่วย  
  สําหรับการดําเนินงานตามโครงการจดัหานํา้มนัท่ีได้ตกลงกันไว้ ปรากฏว่าไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย ทัง้นีเ้น่ืองมาจากสาเหตใุหญ่ 2 ประการ คือ ปริมาณความต้องการนํา้มนัของสมาชิก
เพ่ือใช้ในการเกษตรลดลง ทัง้นีเ้น่ืองฝนในปีนีต้กอย่างต่อเน่ืองและในปริมาณท่ีเพียงพอไม่ต้องสบูนํา้
รดต้นไม้เหมือนเช่นทุกปี ประกอบกับตลาดนํา้มันมีความผันผวนสูงมาก และ รัฐต้องการให้มีการ
ประหยดัการใช้นํา้มนั จงึกดดนัผา่นบริษัทนํา้มนัให้ปรับราคาขายแก่สถานีบริการนํา้มนัให้สงูขึน้สําหรับ
สถานีท่ีซือ้นํา้มนัเกินโควต้าท่ีตกลงกนัไว้ ดงันัน้หากสถานีบริการนํา้มนัไหนจําหน่ายนํา้มนัมาก ต้นทนุ
ซือ้นํา้มนัมาให้บริการจะสงูขึน้ ซึง่ขดักบัหลกัการทัว่ไป 
  ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 6 สงิหาคม 2549 ได้มีการจดัประชมุเครือข่ายโซนขลงุอีกครัง้หนึ่ง เพ่ือ
สรุปงานวา่ในช่วงท่ีผา่นมาผลการทํางานในเชิงเครือขา่ยในพืน้ท่ีนีไ้ด้ผลเป็นอย่างไรบ้าง ซึง่ทกุฝ่ายเห็น
ว่าแม้การดําเนินงานในระยะท่ีผ่านมาจะยงัไม่มีผลงานเป็นรูปธรรมมากนักแต่ก็เป็นกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ อย่างน้อยๆ ก็ทําให้สหกรณ์ และ องค์กรต่างๆ ในพืน้ท่ีได้รู้จกัคุ้นเคยกันมากขึน้ รู้ว่าใครมี
อะไร ขาดอะไร และจะสามารถร่วมมือกันในด้านใดได้บ้าง รวมถึงเห็นว่าควรดําเนินกิจกรรมต่อไป
แม้วา่โครงการวิจยัจะสิน้สดุลงก็ตาม     
  นอกจากนัน้ยงัได้หารือกนัว่านอกจากนํา้มนัแล้วยงัมีกิจกรรมใดอีกบ้างท่ีจะสามารถ
ดําเนินการร่วมกนัได้ โดยเฉพาะในเร่ืองของการจดัหาปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ ซึ่งสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยู
เน่ียนไม่มีความชํานาญในการจัดหา (โดยพืน้ฐานแล้วเครดิตยูเน่ียนมีความชํานาญเฉพาะธุรกิจ
การเงินเท่านัน้) แตส่มาชิกมีความจําเป็นต้องใช้ และในอดีตสมาชิกแตล่ะคนต้องจดัหากนัเอง เครดิตยู
เน่ียนจะลงทุนทําเร่ืองนีเ้องก็มีปัญหาเร่ืองการลงทุน และ การจดัการ คือต้องลงทุนจดัซือ้ปัจจยัการ
ผลติเข้ามา ต้องสร้างโรงเรือนเก็บปัจจยัการผลติดงักลา่ว และ ต้องจดัจ้างบคุลากรเข้ามาดแูล มีปัญหา
ตอ่เน่ืองไปถึงการจดัทําบญัชี และ อ่ืนๆ ในขณะท่ีสหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุได้พฒันาธุรกิจด้านนีจ้น
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เข้าท่ีเข้าทางแล้ว ดงันัน้ถ้าเครดิตยูเน่ียนเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีสหกรณ์การเกษตรเมือง 
ขลงุมีอยู่แล้วก็จะช่วยให้เกิดประโยชน์กบัทุกฝ่าย สําหรับวิธีการดําเนินงานก็คล้ายๆ กบักรณีของการ
เช่ือมโยงการจดัหานํา้มนั คือเม่ือสมาชิกของเครดิตยเูน่ียนกู้ เงินเพ่ือซือ้ปัจจยัการผลิตก็ให้มารับปัจจยั
การผลติท่ีต้องการท่ีสหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ ซึง่ราคาซือ้จะเป็นราคาเดียวกบัท่ีสมาชิกของสหกรณ์
การเกษตรเมืองขลงุซือ้ โดยตวัเครดิตยเูน่ียนเองจะได้คา่จดัการ ซึง่กําหนดไว้หลายลกัษณะขึน้อยู่กบั
ประเภทของสินคา เช่น นํา้มนัจะให้ลิตรละ 0.05 บาท ขณะท่ีปุ๋ ยจะให้กระสอบละ 0.50 บาท เป็นต้น 
(คา่จดัการนีจ้ะจ่ายให้เฉพาะกรณีท่ีองค์กรนัน้ไม่ได้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์การเกษตร
เมืองขลงุ แตถ้่าเป็นสมาชิกจะได้ผลตอบแทนในรูปของเงินเฉลี่ยคืนปลายปีแทน)  
  ยิ่งกว่านัน้ขณะนีส้หกรณ์การเกษตรเมืองขลงุในฐานท่ีเป็นสมาชิกของชมุนมุสหกรณ์
การเกษตรจันทบุรียังได้แจ้งให้ทราบว่าชุมนุมและบริษัทค้าปุ๋ ยหลายรายได้ทําโครงการปุ๋ ยปลอด
ดอกเบีย้ เพิ่มเติมจากท่ีมีโครงการเงินโบนสัตามเป้าหมายการขายท่ีได้กลา่วถึงแล้วในบทท่ี 2 สําหรับ
โครงการใหม่นีบ้ริษัทนําเสนอเข้ามาเพ่ือชดเชยโครงการปุ๋ ยปลอดดอกเบีย้ของทางราชการท่ียกเลิกไป 
ลกัษณะโครงการท่ีบริษัทนําเสนอก็คือเม่ือสมาชิกสหกรณ์กู้ เงินซือ้ปุ๋ ยจากสหกรณ์ สหกรณ์ก็สัง่ปุ๋ ยจาก
บริษัทเหมือนปกติ โดยชําระค่าปุ๋ ยภายใน 30 วนั และโดยทัว่ไปสหกรณ์ก็จะคิดดอกเบีย้เงินกู้ จาก
สมาชิกท่ีกู้ เงิน แต่ในกรณีนีส้หกรณ์ไม่ต้องคิดดอกเบีย้จากสมาชิก เน่ืองจากบริษัทจะชดเชย (จ่าย) 
ดอกเบีย้ดงักล่าว (แทนสมาชิก) ให้แก่สหกรณ์ในภายหลงัแต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 9 เดือน อย่างไรก็
ตามผู้ ท่ีเข้าร่วมโครงการนีต้้องซือ้ปุ๋ ยระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกนัยายน 2549 เท่านัน้ และใน
ฐานะท่ีเครดิตยเูน่ียนเป็นเครือข่ายกบัสหกรณ์การเกษตรจึงสามารถเข้าร่วมโครงการนีไ้ด้ด้วยถึงแม้ว่า
จะไมใ่ช่สมาชิกของชมุนมุ ก็ตามโครงการนีไ้ด้รับความสนใจอยา่งมากจากเครดติยเูน่ียน 
  นอกจากนัน้สหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุยงัได้ให้ข้อมลูเร่ืองการทําตลาดผลไม้ของตน 
และเชิญชวนให้สมาชิกของเครือข่ายเข้ามาร่วมกนัดําเนินการในเร่ืองนี ้โดยอาจส่งผลไม้ผ่านสหกรณ์
การเกษตรเมืองขลงุ หรือเครดิตยูเน่ียนใดต้องการทําตลาดเองสหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุก็ยินดีให้
ความรู้ และแนะนําตลาดให้ ซึง่มีเครดิตยเูน่ียนหลายรายซกัถามและแสดงความสนใจท่ีจะร่วมมือกนั
ดําเนินการในเร่ืองนี ้ 
  ในช่วงท้ายของการประชมุได้มีการหารือถึงการตัง้องค์กรกลางของเครือข่ายในโซนข
ลงุ เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่ชัดเจนนัก การดําเนินงานในปัจจุบนัยงัอาศยัชมรมเครดิตยูเน่ียนภาค
ตะวนัออก (มีวตัถปุระสงค์และพืน้ท่ีดําเนินการไมส่อดคล้องกบัเครือขา่ยโซนขลงุ) เป็นฐาน ท่ีประชมุจงึ
มีความเห็นว่าควรตัง้เป็นชมรมขึน้มา เพ่ือให้ทําหน้าท่ีเป็นศนูย์ประสานงานของเครือข่าย อย่างไรก็
ตามในระยะนีม้อบให้ประธานชมรมเครดติยเูน่ียนภาคตะวนัออก ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ 
และ ผู้จดัการชมุนมุสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวนัออก ช่วยกนัพิจารณาเร่ือง
ช่ือของชมรม และ ยกร่างระเบียบของชมรมเพ่ือนําเสนอท่ีประชมุตอ่ไป 
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ตารางที่ 3.2 กิจกรรมของโครงการในโซนอําเภอขลงุ 
 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจยั กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

1 18/12/48 จดัเวทีสร้างความเข้าใจในระหวา่ง 100 สหกรณ์การเกษตรเมือง 
ขลงุ จํากดั 

1. ผู้ นํากลุม่/องค์กรสามารถเข้าใจถงึ
วตัถปุระสงค์ของโครงการวิจยั “การ
พฒันาขบวนการสหกรณ์” 

2. ผู้ นํากลุม่/องค์กรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ ในการดําเนินงาน
กลุม่/องค์กร และร่วมกนัวิเคราะห์จดุออ่น
จดุแข็ง โอกาสและอปุสรรคในการ
ดําเนินงานที่ผา่นมา 

3. ผู้ นํากลุม่/องค์กรมีความเหน็ที่สอดคล้อง
กนัในการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรระหวา่ง
กลุม่/องค์กรและสหกรณ์เพื่อให้เกิดการ
หนนุเสริมการ   พฒันาศกัยภาพคนและ
องค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

09.00-12.00 น.  
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ตารงที่ 3.2 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจยั กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

2 15/01/49 จดัเวทีสร้างความเข้าใจในระหวา่ง
กลุม่ผู้ นํากลุม่/องค์กร  

60 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนศรี
หฤทยัขลงุ จํากดั 

1. ทบทวนบทบาทของทีมวิจยัรวมถงึ
วตัถปุระสงค์เพื่อความเข้าใจที่ถกูต้องกบั
ผู้ นํากลุม่/องค์กร 

2. พิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่าย
เพื่อให้เกิดการหนนุเสริมและแก้ไข
ปัญหา โดยคํานึงถงึปัญหารวม ที่
เร่งดว่น ได้แก่ นํา้มนั ซึง่เป็นปัจจยัการ
ผลติที่สําคญัรวมไปถงึแนวทางการรวม
ซือ้ปัจจยั และรวมขายผลผลิตโดย
กําหนดให้ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ 
เป็นศนูย์กลางในการดําเนินการ 

3. สํารวจความต้องการด้าน “นํา้มนั” ของ
สมาชิกของกลุม่/องค์กร/สหกรณ์ฯ  

09.00-12.00 น.  
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ตารงที่ 3.2 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจยั กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

3 11/02/49 จดัเวทีสร้างความเข้าใจในระหวา่ง
กลุม่ผู้ นํา กลุม่/องค์กร  

60 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน
ตรอกนองทวีทรัพย์ 
จํากดั 

1. รับทราบกระบวนการ/วิธีการ/ขัน้ตอน การ
เชื่อมโยงเกี่ยวกบั “นํา้มนัระหวา่งกลุม่-องค์กร-
สหกรณ์กบัสหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ จํากดั 
2. การเชื่อมโยงเกี่ยวกบัผลผลติทางการเกษตร
เช่นผลไม้ทกุชนิด โดยกําหนดให้สหกรณ์
การเกษตรเมือง ขลงุ จํากดัเป็นศนูย์กลางรับ
ซือ้ผลผลติจากสมาชิก โดยไม่จํากดั 
3. รับทราบปริมาณความต้องการ “นํา้มนั” 
จากผลการสํารวจความต้องการของสมาชิก 
สหกรณ์ของกลุม่-องค์กร-สหกรณ์ 

09.00-12.00 น.  
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ตารงที่ 3.2 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจยั กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

4 18/03/49 จดัเวทีสร้างความเข้าใจในระหวา่ง
กลุม่ผู้ นํา กลุม่/อค์กร  

120 สหกรณ์การเกษตรเมือง 
ขลงุ จํากดั 

1. รับทราบการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมที่มีผล
ตอ่การดําเนินงานสหกรณ์ (โดย ร.ศ.จฑุาทิพย์  
ภทัราวาท) 
2. สรุปจํานวน/รูปแบบเครือข่ายที่เป็นผลงาน
ของทีมวิจยั  
3. การจดัทําบนัทกึช่วยจํา (MOU) ร่วมกนั โดย
มีสาระสําคญั ดงันี ้
   3.1 ให้ความช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในด้าน
การเงิน, วิชาการ, เทคโนโลยีและการตลาด  
   3.2 ร่วมมือกนัในอนัที่จะพิทกัษ์ปกป้อง
ขบวนการสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่
ขบวนการ  
   3.3 ร่วมมือกนัในการดําเนินธุรกิจการซือ้ 
การขาย และ ข้อมลูข่าวสาร 

09.00-16.00 น.  

 
   

 4. สรุปถงึวิธีการจดัซือ้นํา้มนัระหวา่ง สหกรณ์/
องค์กร กบัสหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ จํากดั 
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 3.4.2 กระบวนการพัฒนาเครือข่ายในโซนเหนือ 
  เช่นเดียวกับโซนอําเภอขลงุ กิจกรรมของโซนเหนือเร่ิมต้นด้วยการจัดเวทีเพ่ือขยาย
ความคิดในเร่ืองการเช่ือมโยงเครือข่าย เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2548 เวทีดงักล่าว ทําให้ผู้ นําของ
สหกรณ์และกลุ่มองค์กรในโซนเหนือท่ีเข้าร่วมในเวทีเข้าใจถึงแนวคิดของโครงการวิจยัมากขึน้ และ มี
มติร่วมกันท่ีจะร่วมมือกับโครงการวิจัยในการพฒันาเครือข่ายท่ีมีการทํากิจกรรมอยู่บ้างแล้วให้เป็น
รูปธรรมมากขึน้ โดยพิจารณาว่าการร่วมมือกันควรทําในทุกมิติ คือ ด้านเงินทุน การตลาด สังคม 
รวมถึงการร่วมมือกนัในด้านการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ด้วย นอกจากนัน้ยงัมีความเห็นเบือ้งต้นว่า
สหกรณ์การเกษตรโป่งนํา้ร้อนน่าจะเป็นศนูย์กลางของการเช่ือมโยงด้านธุรกิจ และ สหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนสอยดาว เป็นศนูย์กลางด้านการประชาสมัพนัธ์  
  ตอ่มาในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2548 ได้มีการจดัเวทีครัง้ท่ี 2 ท่ีสหกรณ์โคนมสอยดาว ท่ี
ประชมุได้หารือกนัและมีการกําหนดทิศทางการเช่ือมโยงกิจกรรมและเจ้าภาพผู้ รับผิดชอบดงันี ้
  1) กําหนดให้มีการประชมุเครือขา่ยประจําทกุเดือน และ ให้เป็นแบบสญัจร คือ
ผลดัเปล่ียนกนัเป็นเจ้าภาพ  
  2) กําหนดเจ้าภาพในการเช่ือมโยงกิจกรรมดงันี ้ 
  - สหกรณ์โคนมสอยดาว จํากดั เป็นศนูย์กลางการเช่ือมโยงการเรียนรู้ ด้านเกษตร
อินทรีย์ 
  - สหกรณ์ชาวสวนสอยดาวโป่งนํา้ร้อน จํากดั เป็นศนูย์กลางในการจดัหาสารชีวภาพ 
เช่นปุ๋ ยนํา้ และ สารกระตุ้นลําไย 
  - สหกรณ์การเกษตรโป่งนํา้ร้อน จํากดั เป็นศนูย์กลางด้านเงินทนุ การรวมซือ้ รวมขาย 
  - ให้สหกรณ์เครดติยเูนียนสอยดาว จํากดัเป็นศนูย์กลางวิทยชุมุชน 
  นอกจากนัน้ยงัมีการรายงานให้ทราบถงึกิจกรรมทางธุรกิจท่ีได้เร่ิมดําเนินการแล้ว คือ 
  - สหกรณ์การเกษตรโป่งนํา้ร้อน จํากดัให้เงินทนุแก่สหกรณ์ชาวสวนสอยดาว-โป่งร้อน 
และ สหกรณ์การเกษตรสอยดาว  
  - สหกรณ์ชาวสวนสอยดาว-โป่งนํา้ร้อน ให้สนิเช่ือในรูปของปุ๋ ยแก่กลุม่เกษตรกรทํา
สวนโป่งนํา้ร้อน 
  สิ่งท่ีน่าสงัเกตคือในการเช่ือมโยงครัง้นีก้ลุ่มเกษตรกรก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรม
ด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วกลุ่มเกษตรกรมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากสหกรณ์มากนักเน่ืองจากมี
ความรู้สึกไม่เช่ือมัน่ อย่างไรก็ตามเม่ือมีการจดัเวทีเครือข่ายขึน้ ก็เกิดความเข้าใจกนัและไว้วางใจกนั
มากขึน้ ทําให้มีการทํากิจกรรมทางธุรกิจร่วมกนั  
  จากนัน้ได้มีการจดัเวทีเครือข่ายอีกครัง้หนึ่ง ในวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2549 การประชมุ
ครัง้นีท่ี้ประชุมเห็นว่าเพ่ือให้การดําเนินการมีความยั่งยืนและต่อเน่ือง (แม้ว่าการสนับสนุนจาก
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โครงการวิจยั หรือจากหน่วยงานอ่ืนจะสิน้สดุลง) จึงควรจดัตัง้ “ชมรม” ขึน้มาเป็นศนูย์กลางในการ
ประสานงานของเครือข่าย นอกจากนัน้เพ่ือให้การจดัตัง้ชมรมดงักลา่วเป็นรูปธรรมมากขึน้ ท่ีประชมุได้
กําหนดกรอบเบือ้งต้นไว้ดงันี ้
  - สมาชิกของชมรม คือสหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกรในพืน้ท่ีอําเภอสอยดาว และ 
อําเภอโป่งนํา้ร้อน 
  - การเช่ือมโยงควรดําเนินการในทกุมิตท่ีิสามารถทําได้ ไมว่า่จะเป็นด้านธุรกิจ วิชาการ 
สงัคม สวสัดกิาร และด้านอ่ืนๆ 
  - ในอนาคตการประสานงานกับองค์กรอ่ืนเช่น ชุมนุมสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ท่ีจะมีผลตอ่ภาพรวมของพืน้ท่ีควรกระทําในนามของชมรม 
  ยิ่งกว่านัน้ยังเห็นว่าสิ่งท่ีต้องดําเนินการต่อไปเพ่ือให้มีการจัดตัง้ชมรมอย่างเป็น
รูปธรรม ก็คือ ผู้แทนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมประชมุในวนัดงักลา่วต้องนําเร่ืองการตัง้ชมรม
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของแต่ละองค์กรเพ่ือให้ความเห็นชอบ ในการดําเนินการต่อไป ส่วน
ประเดน็คําถามท่ีจะต้องหารือกนัตอ่ไปก็คือ เร่ืองของช่ือ และ กตกิาหรือเง่ือนไขของชมรมท่ีจะตัง้ขึน้  
  ต่อมาในวนัท่ี 27 มีนาคม 2549 ได้มีการจดัเวทีเครือข่ายโซนเหนือขึน้ท่ีสหกรณ์
ชาวสวนสอยดาว-โป่งนํา้ร้อน และได้จดัตัง้ “ชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอําเภอสอยดาว-โป่งนํา้
ร้อน” ขึน้ โดยมีสมาชิกเร่ิมต้น 13 องค์กร ประกอบด้วยสหกรณ์ 10 สหกรณ์ กลุม่เกษตรกร 3 กลุม่โดย
มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
  1) เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านสวัสดิการ การเงิน ธุรกิจ วิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2) พิทกัษ์ปกป้องและสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
  3) สง่เสริมให้มีการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศระหวา่งสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
  4) ร่วมมือกนัในการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนนุปัจจยัการผลติแก่สมาชิก  
  5) ให้มีการประชมุ/จดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ความคดิเห็นอยา่งตอ่เน่ือง 
  6) ให้มีกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการชมรมเห็นชอบร่วมกนั 
  ทัง้นี เ้ พ่ือให้การบริหารชมรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่ีประชุมได้เลือกตัง้
คณะกรรมการชมรม ขึน้ชดุหนึ่ง จํานวน 15 คน มีนายสมัพนัธ์ สาณะเสน เป็นประธาน นายวินนา ศรี
สงคราม และ นายอนนัต์ เสนาะคํา เป็นรองประธาน นางอมัพร จนัทมิตร เป็นเหรัญญิก และ นายชยั
ชนะ ศรีภกัดี นอกจากนัน้ เป็นเลขานกุาร ท่ีเหลืออีก 10 ท่าน เป็นกรรมการ (รายะเอียดดตูารางท่ี 3.3)  
  นอกจากนัน้ท่ีประชมุยงัได้เสนอให้มีการจดัอบรมให้ความรู้แก่ผู้ นําสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร โดยเรียนเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มาให้ความรู้โดยเฉพาะในประเด็น
เก่ียวกบัอดุมการณ์ของสหกรณ์ และ การเพิ่มผลผลติมนัสําปะหลงั  
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  ตอ่มาได้มีการประชมุในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2549 ท่ีสหกรณ์โคนมสอยดาว และผู้ นํา
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกชมรมท่ีจัดตัง้ขึน้ได้ลงนามในบนัทึกช่วยจําว่าด้วยการ
ร่วมมือกนัทํากิจกรรมในด้านตา่งๆ ตามท่ีได้หารือกนัไว้เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2549 นอกจากนัน้ยงัได้
กําหนดให้มีการอบรมผู้ นํา บุคลากร และ สมาชิกของสหกรณ์ ท่ีเป็นสมาชิกของชมรมในเร่ืองของ
อุดมการณ์สหกรณ์ ในเดือนมิถุนายน 2549 โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากโครงการวิจัย ซึ่ง
โครงการวิจยัได้ให้ความเห็นชอบ และรับประสานงานกบัวิทยากรให้ 
  ในการประชมุเม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน 2549 ท่ีประชมุได้มีมติ ให้จดัอบรมอดุมการณ์ของ
สหกรณ์ขึน้ ในวนัท่ี 17 มิถนุายน 2549 ณ โรงเรียนสอยดาวพิทยาคม โดยมีเป้าหมายว่าจะมีผู้ เข้าร่วม
อบรมประมาณ 150 คน 
  นอกจากประเด็นเร่ืองการอบรมแล้ว ท่ีประชุมยงัรับทราบถึงการทํากิจกรรมร่วมกัน
ของสมาชิกชมรมในระยะตัง้แตเ่ดือนมกราคม ถึง พฤษภาคมท่ีผา่นมา ดงันี ้ 
  1) สหกรณ์การเกษตรโป่งนํา้ร้อน จํากดั เช่ือมโยงธุรกิจกบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
ดงันี ้
   - ให้สนิเช่ือในรูปของปุ๋ ย แก่กลุม่เกษตรกรทําสวนโป่งนํา้ร้อนมลูคา่ 170,000 บาท 
  - ให้สนิเช่ือในรูปของปุ๋ ย แก่กลุม่เกษตรกรทําสวนปะตงมลูคา่ 300,000 บาท 
  - ให้สินเช่ือในรูปของปุ๋ ยและนํา้มนัเชือ้เพลิง แก่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปท่ีดิน
โป่งนํา้ร้อน จํากดัมลูคา่ 500,000 บาท 
  - ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองของเงินทุนหมุนเวียนโดยการฝากเงินกับสหกรณ์
การเกษตรในเขตปฎิรูปท่ีดนิสอยดาว จํากดั จํานวน 200,000 บาท 
  - ให้เงินทนุหมนุเวียนโดยการฝากเงินกบัสหกรณ์การเกษตรสอยดาว จํากดั จํานวน 
3,000,000 บาท 
  - ให้สินเช่ือในรูปของปุ๋ ยและนํา้มนัเชือ้เพลิง แก่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปท่ีดิน
โป่งนํา้ร้อน จํากดัมลูคา่ 500,000 บาท 
  2)สหกรณ์โคนมสอยดาว จํากดั เช่ือมโยงธุรกิจกบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรดงันี ้
  - ให้สนิเช่ือในรูปของปุ๋ ย แก่กลุม่เกษตรกรทําสวนโป่งนํา้ร้อนมลูคา่ 200,000 บาท 
  - ให้สนิเช่ือในรูปของปุ๋ ย แก่กลุม่เกษตรกรทําสวนหนองตาคงมลูคา่ 70,000 บาท 
  3) สหกรณ์ชาวสวนสอยดาว-โป่งนํา้ร้อน จํากดั เช่ือมโยงธุรกิจกบัสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรดงันี ้
  - ให้สนิเช่ือในรูปของปุ๋ ย แก่กลุม่เกษตรกรทําสวนโป่งนํา้ร้อนมลูคา่ 210,000 บาท 
  - ให้สนิเช่ือในรูปของปุ๋ ย แก่กลุม่เกษตรกรทําสวนปะตงมลูคา่ 350,000 บาท 
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  - ให้สินเช่ือในรูปของปุ๋ ยและนํา้มนัเชือ้เพลิง แก่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปท่ีดิน
โป่งนํา้ร้อน จํากดัมลูคา่ 500,000 บาท 
  - ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน โดยฝากเงินกบัสหกรณ์การเกษตรสอยดาว จํากดั 
จํานวน 500,000 บาท 
  - จําหน่ายสารเร่งการออกดอกลําไยให้แก่สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า 
ธกส.จํากดั มลูคา่ 1,000,000.-บาท 
  วนัท่ี 17 มิถนุายน 2549 ผู้ นําสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ในพืน้ท่ีอําเภอสอยดาว โป่ง
นํา้ร้อน จํานวน 150 คน ได้เข้ารับการอบรมเร่ืองเก่ียวกบัอดุมการณ์สหกรณ์ และ ทําความเข้าใจถึง
ความสําคญัของครือข่ายในการพฒันาขบวนการสหกรณ์และองค์กรประชาชน เข้าใจถึงเร่ืองของ
บทบาทหน้าท่ีของผู้ นําต่อการพฒันาสหกรณ์ นอกจากนัน้ยงัได้ทําความเข้าใจเก่ียวกบัการลดต้นทุน
การผลติด้วยการทําเกษตรอินทรีย์ด้วย 
  จากนัน้ได้มีการจดัประชมุชมรม (เครือข่าย) ขึน้ใน วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2549 ได้มีการ
กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคามันสําปะหลงัของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพืน้ท่ี
อําเภอสอยดาว-โป่งนํา้ร้อน เน่ืองจากมีแนวโน้มวา่จะตกต่ําลง โดยมีมตใิห้ดําเนินการดงันี ้
  1) ให้แต่ละสหกรณ์/กลุ่มสมาชิกทําการสํารวจข้อมูลสมาชิกของตนท่ีปลูกมัน
สําปะหลงั โดยเฉพาะข้อมลูเก่ียวกบัปริมาณการผลติ 
  2) ให้จดัเวทีเสวนาในวนัท่ี 4 สงิหาคม 2549 ท่ีสหกรณ์โคนมสอยดาว เพ่ือหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา โดยให้ชมรมฯเชิญบคุคลและ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ นายอําเภอสอยดาว 
เกษตรอําเภอสอยดาว เกษตรอําเภอโป่งนํา้ร้อน สหกรณ์จงัหวดั พ่อค้าภายในจงัหวดั มาร่วมหารือ
แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการผลิตและราคาผลผลิตมันสําปะหลังในฤดูการผลิต 
2549/50 
  สอดคล้องกบัมติในการประชุมครัง้ก่อน ชมรมได้จดัสมัมนาขึน้ในวนัท่ี 4 สิงหาคม 
โดยมีคณะกรรมการชมรม นายอําเภอสอยดาว ผู้แทนจากสํานกังานสหกรณ์จงัหวดั ผู้แทนหอการค้า 
เข้าร่วมหารือกนั ผลการหารือสรุปได้ดงันี ้
  1) ให้ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สํารวจข้อมลูการปลกูมนั
สําปะหลงัของสมาชิกและเกษตรกรทัว่ไป ในฤดกูารผลติปี 2549/50  
  2) ให้ชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพืน้ท่ี อําเภอสอยดาว-โป่งนํา้ร้อน”สรุป
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในปีท่ีผ่านมาและท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในปีนี ้นําเสนอผู้ว่าราชการจงัหวดั และหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง 
  นอกจากนัน้ท่ีประชุมยังได้ร่วมกันนําเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคามัน
สําปะหลงัในฤดกูารผลติ ปี 2549/50 ซึง่คาดวา่จะเกิดขึน้ ดงันี ้
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  - รัฐควรดําเนินการรับจํานํามนัสําปะหลงั ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2549 ถึง เดือน 
เมษายน 2550 
  - ให้ชลอการนําเข้ามนัสําปะหลงัจากประเทศกมัพชูาเข้ามาในประเทศไทย ในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2549 ถึง เดือน เมษายน 2550 
  - ขอให้สหกรณ์สามารถรับจํานํามนัสําปะหลงัตามโครงการรับจํานําของรัฐได้ โดยรัฐ
ให้การอดุหนนุคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัคา่บรรทกุหรือคา่ขนสง่ เช่นเดียวกบัท่ีรัฐให้แก่หน่วยอ่ืนๆ 
  - ขอให้รัฐอดุหนนุงบประมาณเพ่ือก่อสร้างลานตากให้กบัสหกรณ์ในเขตพืน้ท่ีสอยดาว
และโป่งนํา้ร้อน 
  สิ่งท่ีน่าสนใจและควรกลา่วถึงในท่ีนีก็้คือ นอกจากดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัว่ไป
ร่วมกันแล้ว เครือข่ายโซนเหนือหรือชมรม ได้ริเร่ิมการใช้อํานาจการต่อรองจากการร่วมมือกันในการ
ตอ่รองเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรสมาชิกและเกษตรกร และดเูหมือนว่าการแสดงบทบาทดงักล่าว
ได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและองค์กรท่ีเก่ียวข้องในระดบัหนึ่ง และหากชมรมสามารถแสดง
บทบาทท่ีเป็นประโยชน์ดงักลา่วได้อยา่งตอ่เน่ืองแล้ว ก็จะทําให้บทบาทของชมรมได้รับการยอมรับมาก
ขึน้ทัง้จากสมาชิกและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
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ตารางที่ 3.3 กิจกรรมของโครงการในโซนเหนือ 
 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 16 พ.ย. 48 
 

การจดัเวทีแลกเปลี่ยน 
“ผู้ นําและฝ่ายจดัการ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพืน้ที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่งนํา้ร้อน” 
 
 

ผู้ นําและ ฝ่ายจดัการ ของ
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
ในพืน้ที่ อําเภอสอยดาว-โป่ง
นํา้ร้อนและฝ่ายสง่เสริมฯ 
 จํานวน 60 คน 

สหกรณ์การเกษตร 
โป่งนํา้ร้อน จํากดั 
 

1. เกิดความเข้าใจในโครงการวิจยั 
แนวทางการพฒันาเครือข่ายสหกรณ์และ 
องค์กรประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัจนัทบรุี 
2. เกิดเครือข่ายการเชื่อมโยงของสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกรในพืน้ที่ อําเภอโป่งนํา้
ร้อนและ 
อําเภอสอยดาว โดยที่ประชมุได้มีมติ
ร่วมกนั 
ที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายด้านเงินทนุ ด้าน
การตลาด ด้านสงัคม และด้านสื่อสารและ
การประสมัพนัธ์ (จดัตัง้ สถานีวิทยชุมุชน
ร่วมกนั) 
 

เวลา 
10.00-15.00 น 

( 4 ชม.) 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 16 ธ.ค. 48 การจดัเวทีแลกเปลี่ยน 
“ผู้ นําและฝ่ายจดัการ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพืน้ที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่งนํา้ร้อน” 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้ นําและ ฝ่ายจดัการ ของ
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
ในพืน้ที่ อําเภอสอยดาว-โป่ง
นํา้ร้อนและฝ่ายสง่เสริมฯ 
 จํานวน 40 คน 

สหกรณ์โคนมสอย
ดาว จํากดั 

1.ที่ประชมุประได้กําหนดทิศทางการเชื่อม 
โยงกิจกรรมและเจ้าภาพผู้ รับผิดชอบดงันี ้
 1.1 ให้มีการประชมุเครือข่ายสญัจรทกุเดือน 
 1.2 กําหนดเจ้าภาพในการเชื่อมโยงดงันี ้
  -สหกรณ์โคนมสอยดาว เป็นศนูย์กลางการ
เรียนรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์ 
   -สหกรณ์ชาวสวนสอยดาวโป่งนํา้ร้อน เป็น
ศนูย์กลางเกษตรชีวภาพ (ปุ๋ ยนํา้) และสาร
กระตุ้นลําไย 
   -สหกรณ์การเกษตรโป่งนํา้ร้อน เป็น
ศนูย์กลางด้านเงินทนุ การรวมซือ้ รวมขาย 

   -สหกรณ์เครดิตยเูนียนสอยดาว จํากดั เป็น
ศนูย์กลางวิทยชุมุชน 

2.รับทราบการเชื่อมโยงในด้านตา่งๆดงันี ้
 -สหกรณ์การเกษตรโป่งนํา้ร้อน ให้เงินทนุ แก่ 
สหกรณ์ชาวสวนสอยดาว-โป่งนํา้ร้อน และ 
สหกรณ์การเกษตรสอยดาว  
 -สหกรณ์ชาวสวนสอยดาว-โป่งนํา้ร้อนให้
สนิเชื่อปุ๋ ยแก่กลุม่เกษตรกรทําสวนโป่งนํา้ร้อน 

เวลา 
13.00-16.00 น 
( 4 ชม.) 

 

54 



 55

ตารางที่ 3.3 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 16 ก.พ.49 การจดัเวทีแลกเปลี่ยน 
“ผู้ นําและฝ่ายจดัการ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพืน้ที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่งนํา้ร้อน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการฯและ ฝ่ายจดัการ 
ของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพืน้ที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่งนํา้ร้อนและ
ฝ่ายสง่เสริมฯ 
 จํานวน 30 คน 

สหกรณ์ชาวสวน
สอยดาว-โป่งนํา้
ร้อน จํากดั 

1.ประชมุได้มีมติให้จดัตัง้ชมรมเป็นศนูย์
ประสานงานเครือข่าย โดยมีรายละเอียด
การจดัตัง้ดงันี ้
2.1 ให้สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรในพืน้ที่
สอยดาว-โป่งนํา้ร้อน เป็นสมาชิก 
2.2 ให้มีการเชื่อมโยงกนัในด้านวิชาการ 
สงัคม สวสัดิการ ด้านธุรกิจและด้านอื่นๆ 
2.3 ให้มีการจดัเวทีหรือการประชมุของ
ชมรมฯอยา่งตอ่เนื่อง 
2.4 ให้มีการกําหนดกติกาหรือเงื่อนไขของ
ชมรม 
2.5 ในการประสานงานกบัองค์กรอื่นทัง้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนให้ประสาน
ในนามของชมรม 
2.6 ให้ผู้แทนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรนํา
เรื่องดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการฯแตล่ะองค์กร เพื่อเพื่อขอ
มติเข้าเป็นสมาชิกของชมรมตอ่ไป 

เวลา 
10.00-15.00 น 

( 4 ชม.) 
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ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 27 มี.ค49 การจดัเวทีแลกเปลี่ยน 
“ผู้ นําและฝ่ายจดัการ
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพืน้ที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่งนํา้ร้อน” 
 

กรรมการฯและ ฝ่ายจดัการ 
ของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพืน้ที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่งนํา้ร้อนและ
ฝ่ายสง่เสริมฯ 
จํานวน 20 คน 

สหกรณ์ชาวสวน
สอยดาว-โป่งนํา้
ร้อน จํากดั 

ที่ประชมุได้มีการจดัตัง้ชมรมขึน้ ชื่อ “ชมรม 
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรอําเภอสอยดาว-
โป่งนํา้ร้อน” โดยมีสมาชิกรวม 13 องค์กร 
ประกอบด้วยสหกรณ์   10 สหกรณ์ กลุม่
เกษตรกร 3 กลุม่ โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
1.ให้ความช่วยเหลือซึง่กนัและกนัทางด้าน
สวสัดิการ การเงิน ธุรกิจ วิชาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. พิทกัษ์ปกป้องและสร้างความเข้มแข็งของ
ขบวนการสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
3.สง่เสริมให้มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
ระหวา่งสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
4.ร่วมมือกนัในการทํากิจกรรมเพื่อสนบัสนนุ
ปัจจยัการผลติแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร 
5.เพื่อให้มีการประชมุ/จดัเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเหน็อยา่งตอ่เนื่อง 

6.ให้มีกิจกรรมอื่นๆตามที่คณะกรรมกา
ชมรมเหน็ชอบร่วมกนั 

เวลา 
9.00-12.00 น 

( 3 ชม.) 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ่)  
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 27 มี.ค.49    มีการเลือกตัง้คณะกรรมการชมรมฯดงันี ้
1.นายสมัพนัธ์ สาณะเสน  ประธานฯ 
2.นายวินนา ศรีสงคราม     รองประธานฯ 
3.นายอนนัต์ เสนาะคํา       รองประธานฯ 
4.นายชยัชนะ ศรีภกัดี         เลขานกุาร 
5.นางอมัพร จนัทมิตร        เหรัญิก 
6.นายกวิน กอหญ้ากลาง    กรรมการ 
7.นายชานนท์ พุ่มไม้ทอง  กรรมการ 
8.นายบญุยงั วานคํา           กรรมการ 
9.นายเชิด ยอดสร้อยทอง   กรรมการ 
10.นายทวี สายยศ              กรรมการ 
11.นายนพล สรุพิศาลพฒัน์ กรรมการ 
12.นายวนัชยั สําเภาเงิน     กรรมการ 
13.นายโนรี นนทภกัดี       กรรมการ 
     ที่ประชมุได้เสนอให้มีการจดัอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ นําสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร  
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ตารางที่ 3.3 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 1 พ.ค.49 การจดัเวทีประชมุเสวนา 
“ชมรมสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพืน้ที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่งนํา้ร้อน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการฯและ ฝ่ายจดัการ 
ของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพืน้ที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่งนํา้ร้อนและ
ฝ่ายสง่เสริมฯ 
 จํานวน 21 คน 

สหกรณ์โคนมสอย
ดาว จํากดั 

1. ให้มีการจดัทํา บนัทกึช่วยจํา 
(MOU)”ของชมรมสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพืน้ที่ อําเภอสอยดาว-โป่งนํา้
ร้อน โดยมีสาระสําคญั เช่นเดียวกบั
วตัถปุระสงค์ของชมรมที่จดัตัง้ขึน้ 
2.กําหนดให้มีการจดัทําโครงการอบรม
บคุลากรของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรใน
เดือนมิถนุายน 2549 โดยขอสนบัสนนุ
งบประมาณจากโครงการวิจยัฯ 

เวลา 
9.00-12.00 น 

( 3 ชม.) 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 2 มิ.ย.49 การจดัเวทีประชมุเสวนา 
“ชมรมสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพืน้ที่ อําเภอ 
สอยดาว-โป่งนํา้ร้อน” 
 

กรรมการฯและ ฝ่ายจดัการ 
ของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพืน้ที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่งนํา้ร้อนและ
ฝ่ายสง่เสริมฯ 
 จํานวน 21 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์
การเกษตรโป่ง
นํา้ร้อน จํากดั 

1.ที่ประชมุได้กําหนดวนัอบรมบคุลากรของ
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรในวนัที่ 17 มิถนุายน 
2549 เวลา 9.00 – 15.00 น ณ หอประชมุ
โรงเรียนสอยดาวพิทยาคม โดยกําหนดให้
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร จดัสง่บคุลากรเข้า
อบรมดงันี ้
1.สกก.โป่งนํา้ร้อน จํากดั จํานวน 20 คน 
2.สกก.สอยดาว จํากดั จํานวน 15 คน 
3.สก.โคนมสอยดาว จํากดั 25 คน 
4.สก.นิคมสอยดาว จํากดั 15 คน 
5.สก.เครดิตยเูนียนสอยดาว จํากดั จํานวน 13 คน
6. สก.ปฎิรูปที่ดินสอยดาว จํากดั จํานวน 7 คน 
7.สก.ปฎิรูปที่ดินโป่งนํา้ร้อน จํากดั จํานวน5 คน 
8.สกต.จนัทบรุี จํานวน 10 คน 
9. กลุม่ทําสวนปะตง จํานวน 5 คน 
10.กลุม่เกษตรกรทําสวนโป่งนํา้ร้อน  6  คน 
11.สกย.สอยดาว จํากดั จํานวน 5 คน 
12.สก.ชาวยสวนสอยดาว-โป่งนํา้ร้อนฯ 20 คน 
13.กลุม่เกษตรกรทําสวนหนองตาคง 6 คน 

เวลา 
9.00-12.00 น 

( 3 ชม.) 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 2 มิ.ย.49    2.สรุปผลการเชื่อมโยงระหวา่งสหกรณ์และ
กลุม่เกษตรกรในพืน้ที่ระหวา่งเดือนมกราคม 
–พฤษภาคม 2549 มีดงันี ้
1)สหกรณ์การเกษตรโป่งนํา้ร้อน เชื่อมโยง
ธุรกิจกบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรดงันี ้
 - ให้สนิเชื่อ(ปุ๋ ย)แก่กลุม่เกษตรกรทําสวนโป่ง
นํา้ร้อนมลูคา่ 170,000.-บาท 
- ให้สนิเชื่อ(ปุ๋ ย)แก่กลุม่เกษตรกรทําสวนปะ
ตงมลูคา่ 300,000.-บาท 
 - ให้สนิเชื่อ(ปุ๋ ยและนํา้มนัเชือ้เพลงิ)แก่
สหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินโป่งนํา้
ร้อน มลูคา่ 500,000.-บาท 
- ให้เงินทนุหมนุเวียนโดยฝากเงินกบัสหกรณ์
การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินสอยดาว จํากดั 
จํานวน 200,000.-บาท 
- ฝากเงินกบัสหกรณ์การเกษตรสอยดาว 
3,000,000.-บาท 
- ให้สนิเชื่อ(ปุ๋ ยและนํา้มนั)แก่สหกรณ์
การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน 500,000.-บาท 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 2 มิ.ย.49    2)สหกรณ์โคนมสอยดาว เชื่อมโยงธุรกิจกบั 
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรดงันี ้
 - ให้สนิเชื่อ(ปุ๋ ย)แก่กลุม่เกษตรกรทําสวนโป่ง
นํา้ร้อน 200,000.-บาท 
- ให้สนิเชื่อ(ปุ๋ ย)แก่กลุม่เกษตรกรทําสวน
หนองตาคง 70,000.-บาท 
 3)สหกรณ์ชาวสวนสอยดาว-โป่งนํา้ร้อน 
เชื่อมโยงธุรกิจกบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรดงันี ้
 - ให้สนิเชื่อ(ปุ๋ ย)แก่กลุม่เกษตรกรทําสวนโป่ง
นํา้ร้อน 210,000.-บาท 
- ให้สนิเชื่อ(ปุ๋ ย)แก่กลุม่เกษตรกรทําสวนปะ
ตง 350,000.-บาท 
 - ให้สนิเชื่อ(ปุ๋ ยและนํา้มนัเชือ้เพลงิ)แก่
สหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินโป่งนํา้
ร้อน 500,000.-บาท 
- ฝากเงินกบัสหกรณ์การเกษตรสอยดาว 
จํากดั จํานวน 500,000.-บาท 
- จําหน่ายสารเร่งการออกดอกลําไยให้แก่ 
สกต.  1,000,000.-บาท 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 17 มิ.ย.49 การจดัอบรมผู้ นําสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร ใน
พืน้ที่อําเภอสอยดาว โป่ง
นํา้ร้อนเรื่อง “อดุมการณ์
สหกรณ์และเครือข่าย:
เครื่องมือในการพฒันา
ขบวนการสหกรณ์และ
องค์กรประชาชน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ นําสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร ในพืน้ที่อําเภอ
สอยดาว โป่งนํา้ร้อน 
จํานวน 150 คน 

โรงเรียนสอย
ดาวพิทยาคม 
อําเภอสอยดาว 
จงัหวดัจนัทบรุี 

ผู้ นําสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ในพืน้ที่
อําเภอสอยดาว โป่งนํา้ร้อนจํานวน 150 คน 
ได้เข้าใจถงึ 
-อดุมการณ์สหกรณ์และเครือข่าย:เครื่องมือ
ในการพฒันาขบวนการสหกรณ์และองค์กร
ประชาชน 
-บทบาทหน้าที่ของผู้ นําตอ่การพฒันา
สหกรณ์ 
-การลดต้นทนุการผลติด้วยเกษตรอินทรีย์ 

เวลา 
9.00-15.00 น 

( 5 ชม.) 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 4 ก.ค.49 การจดัเวทีแลกเปลี่ยน 
“ชมรมสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพืน้ที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่งนํา้ร้อน” 
 
 
 

ผู้ นําและ ฝ่ายจดัการ ของ
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
ในพืน้ที่ อําเภอสอยดาว-โป่ง
นํา้ร้อนและฝ่ายสง่เสริมฯ 
จํานวน 16     คน 
 

สหกรณ์
การเกษตรสอย
ดาว จํากดั 

- ที่ประชมุได้ร่วมกนั กําหนดแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาราคามนัสําปะหลงัตกตํ่า 
ของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพืน้ที่
อําเภอสอยดาว-โป่งนํา้ร้อน ดงันี ้
1)ให้สํารวจข้อมลูสมาชิกสหกรณ์/กลุม่
เกษตรกรผู้ปลกูมนัสําปะหลงัในพืน้ที่อําเภอ
สอยดาว-โป่งนํา้ร้อน  
2) ให้จดัเวทีเสวนาในวนัที่ 4 สงิหาคม 2549 
ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จํากดั โดยให้
ชมรมฯเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
นายอําเภอสอยดาว เกษตรอําเภอสอยดาว 
เกษตรอําเภอโป่งนํา้ร้อน สหกรณ์จงัหวดั 
การค้าภายในจงัหวดั  มาร่วมหารือแนวทาง
และมาตรการในการแก้ไขปัญหาผลผลติมนั
สําปะหลงัในฤดกูารผลติ 2549/50 
 
 
 

เวลา 
13.00-16.00 น 

( 3 ชม.) 

 

63 



 64

ตารางที่ 3.3 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 4 ส.ค.49 การจดัประชมุ “ชมรม
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในพืน้ที่ อําเภอ
สอยดาว-โป่งนํา้ร้อน” 
 
 

ผู้ นําและ ฝ่ายจดัการ ของ
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
ในพืน้ที่ อําเภอสอยดาว-โป่ง
นํา้ร้อนและฝ่ายสง่เสริมฯ 
นายอําเภอสอยดาว ผู้แทน
จากการค้าภายในจงัหวดั
จนัทบรุี จํานวน 25     คน 
 

สหกรณ์โคนม
สอยดาว จํากดั 

1 ให้สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํารวจข้อมลูการปลกู
มนัสําปะหลงั ในฤดกูารผลิตปี 2549/50  
2 ให้ชมรมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรสรุป
ปัญหาที่เกิดขึน้ในปีที่ผา่นมาและที่คาดวา่จะ
เกิดขึน้ เสนอผู้ว่าฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3 ที่ประชมุได้หารือถงึแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา และมีข้อเสนอดงันี ้
 - ขอให้รัฐมีโครงการรับจํานํา ในช่วงเดือน 
พฤศจิกายน 2549 ถงึ เดือน เมษายน 2550 
- ขอให้สหกรณ์สามารถรับจํานํามนั
สําปะหลงัตามโครงการของรัฐได้และ  ให้รัฐ
อดุหนนุเกี่ยวกบัคา่บรรทกุหรือค่าขนสง่ 
- ขอให้จงัหวดัช่วยป้องกนัมิให้มนัสําปะหลงั
จากประเทศกมัพชูาเข้ามาในประเทศไทย 
ในช่วง พ.ย. 49 – เม.ย. 50  
- ให้รัฐอดุหนนุงบประมาณเพื่อก่อสร้างลาน
ตากให้กบัสหกรณ์/กลุม่เกษตรกรในเขตพืน้ที่
สอยดาวและโป่งนํา้ร้อน 
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3.4.3 กิจกรรมของโครงการในระดบัจงัหวดั 

  ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ววา่การวิจยัครัง้นีจ้งึเลือกเอาชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจนัทบรีุ เป็น
ศนูย์ประสานงานของเครือขา่ยในระดบัจงัหวดั สําหรับงานของโครงการท่ีร่วมกบัชมุนมุนัน้ในความเป็น
จริงแล้วเร่ิมมาตัง้แตเ่ร่ิมโครงการ การประชมุทําความเข้าใจเก่ียวกบัโครงการในครัง้แรกซึง่ถือเป็นการ
ประชุมแกนนําขององค์กรในจังหวัดนัน้ ผู้ เข้าร่วมประชุมจํานวนหนึ่งคือกรรมการของชุมนุม ซึ่ง
กรรมการเหลา่นีเ้ป็นกําลงัสําคญัในการจดัประชมุระดบัจงัหวดัเม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 2548 หลงัจากนัน้
ในวนัท่ี 20 ธันวาคม 2548 โครงการวิจยัก็ได้เข้ามาจดัเวทีร่วมกบัชมุนมุ โดยได้เชิญองค์กรอ่ืนๆ เข้า
มาร่วมประชุมด้วย ทัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือขยายความคิดของโครงการต่อเน่ืองจากการประชุมใน
ภาพรวม ซึง่การประชมุในครัง้นีทํ้าให้ผู้แทนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรเข้าใจเก่ียวกบัโครงการวิจยัและ
ความสําคญัของเครือข่ายสหกรณ์และองค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุมากขึน้ ยิ่งกว่านัน้ยงัได้
พิจารณาถึงประเด็นปัญหาในการทํางานในลักษณะเครือข่าย รวมถึงได้มีการกําหนดกิจกรรมท่ี
เครือข่ายอาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินการ โดยเฉพาะการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติร่วมกัน 
(ชมรมสหกรณ์จงัหวดัจนัทบุรีเป็นผู้ประสานงาน) การรวมซือ้ปัจจยัการผลิต และรวมขายผลผลิต 
(ชมุนมุสหกรณ์เป็นศนูย์กลาง)  
  ต่อมาในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2549 ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจนัทบรีุ จํากดั ได้จดั
ประชุมร่วมกบักลุ่มเกษตรกรท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดัจนัทบุรี เพ่ือหาแนวทางในการร่วมมือกนัในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะทางด้านการเงิน ทัง้นีเ้น่ืองจากกลุม่เกษตรกรจํานวนมากมีปัญหาขาดเงินทนุหมนุเวียน ทํา
ให้ไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างท่ีควรจะเป็น การหารือกันได้ข้อสรุปเบือ้งต้นว่าขบวนการ
สหกรณ์ และ ขบวนการกลุ่มเกษตรกรในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุมีความต้องการท่ีจะร่วมมือกนัในทกุด้าน 
ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ หรือด้านสงัคม อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การทํางาน
ร่วมกนัเป็นรูปธรรม ได้กําหนดวิธีการทํางานไว้ดงันี ้
  (1) ให้กลุม่เกษตรกรสมคัรเป็นสมาชิกสมทบของชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจนัทบรีุ 
จํากดั 
  (2) ในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุม่เกษตรกร ให้ทําเป็นขัน้ตอน คือให้มีการช่วยเหลือ
กนัในพืน้ท่ีก่อน หากในพืน้ท่ีไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือได้แตเ่ห็นว่าควรให้ความช่วยเหลือก็ให้เสนอ
เร่ืองให้ชมุนมุสหกรณ์พิจารณาตอ่ไป ตวัอยา่งเช่นกลุม่เกษตรกรในอําเภอสอยดาวมีปัญหาทางการเงิน
ต้องการความช่วยเหลือจากขบวนการสหกรณ์ ต้องเสนอขอความช่วยเหลือจากสหกรณ์ท่ีอยู่ในพืน้ท่ี
อําเภอสอยดาวก่อน หากสหกรณ์ในพืน้ท่ีไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ แต่เห็นว่าควรให้ความ
ช่วยเหลือ ให้นําเร่ืองเสนอให้ชมุนมุสหกรณ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือตอ่ไป 
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  นอกจากนัน้มีการแจ้งให้ทราบถึงผลของการหารือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เก่ียวกับการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาปัญหาด้านการผลิตและการตลาดผลผลิตการเกษตร ว่า
กําหนดให้มีการลงนามใน “บนัทกึความเข้าใจร่วมกนั” ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2549  
  วนัท่ี 10 มีนาคม 2549 ถือวา่เป็นวนัสําคญัอีกวนัหนึง่ของขบวนการสหกรณ์ในจงัหวดั
จนัทบรีุ เน่ืองจากได้มีการลงนามใน บนัทกึความเข้าใจร่วมกนั “การเป็นพนัธมิตรความร่วมมือและการ
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ 
ชมรมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรจงัหวดัจนัทบรีุ” ซึง่มีสาระสําคญัคือ  
  (1) ร่วมมือกนัในด้านการรวบรวมผลผลิต โดยองค์การบริหารส่วนจงัหวดั สนบัสนุน
เงินทนุหมนุเวียนการซือ้ผลผลิต วสัดอุปุกรณ์ การขนสง่ ความรู้และข้อมลูข่าวสาร ให้แก่ชมรมสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร  
  (2) ร่วมมือในด้านช่องทางการตลาด โดยองค์การบริหารสว่นจงัหวดัจะจดัหาช่องทาง
การตลาดเพิ่มขึน้จากสว่นท่ีชมรมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรจดัหาเอง 
  (3) ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ํา เพ่ือให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิต
ท่ีเป็นธรรม 
  ตอ่มาในวนัท่ี 31 มีนาคม 2549 ได้มีการจดัเวทีเพ่ือหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา
ราคาผลไม้ ตลอดจนแนวทางรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์ จากการประชุมพบว่ามีสหกรณ์การเกษตร
หลายแห่งตัง้ใจท่ีจะดําเนินการรวบรวมผลไม้ของสมาชิก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ สหกรณ์
การเกษตรเมืองจนัทบรีุ สหกรณ์การเกษตรมะขาม สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกฏู สหกรณ์การเกษตร
ท่าใหม ่สหกรณ์การเกษตรนายายอาม สหกรณ์การเกษตรแหลมสงิห์ และ ส.ก.ต.จนัทบรีุ  
  นอกจากนัน้ได้มีการสรุปปัญหาในการรวบรวมผลผลิตในปีท่ีผ่านมาพบว่ามีหลาย
เร่ืองโดยเฉพาะปัญหาคณุภาพของผลผลติไมเ่ป็นไปตามกําหนด เงินทนุหมนุเวียนไมเ่พียงพอ คา่ขนสง่
สงู ขาดคูค้่า ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ขาดเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการรวบรวม (โดยเฉพาะตะกร้าใส่
ผลไม้) สําหรับแนวทางแก้ไขท่ีเห็นวา่ควรดําเนินการ คือ 
  (1) สหกรณ์ต้องมีมาตรการในการคดัผลไม้ท่ีได้คณุภาพ ซึง่อาจดําเนินการท่ีสหกรณ์ 
หรือ ให้สมาชิกดําเนินการเองจากสวนเลย ซึง่ในกรณีหลงันีส้มาชิกต้องรับผิดชอบในความดีและไม่ดีท่ี
เกิดขึน้ โดยสหกรณ์อาจระบช่ืุอเกษตรกรตดิไปกบัผลไม้ท่ีจดัสง่ไปจําหน่ายด้วย 
  (2) ในเร่ืองของเงินทนุสหกรณ์ควรร่วมมือกนัขอกู้ เงินจากกองทนุพฒันาสหกรณ์เพ่ือ
นํามาใช้หมนุเวียนในการรับซือ้ผลผลติจากสมาชิก 
  (3) ขอความชว่ยเหลือจากจงัหวดั และ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั ในการแก้ไข 
ปัญหา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหวา่งชมรมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรจงัหวดัจนัทบรีุกบั
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั  
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  (4) ชมุนมุสหกรณ์จดัหาและให้บริการเช่าตะกร้าบรรจผุลไม้แก่สหกรณ์สมาชิก 
  เพ่ือหารือเตรียมการรวบรวมผลไม้ ปี 2549 ชมุนมุสหกรณ์ได้เชิญสมาชิกและตวัแทน
จากฝ่ายราชการมาหารือกนัถึงแนวทางการดําเนินการ เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2549 ซึง่ในวนัดงักลา่วได้
มีการนําเสนอข้อมลูประมาณการผลผลติไม้ผลหลกัๆ ของจนัทบรีุ เชน่ ทเุรียน เงาะ มงัคดุ ลองกอง 
เป็นต้น จากนัน้ได้รับทราบถงึตลาดปลายทางสําคญัๆ ท่ีซือ้ผลผลติจากสหกรณ์การเกษตรตา่งๆ ใน
รอบปีท่ีผา่นมา ได้แก่ 
  - ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ ห้างแมคโคร เทสโก้โลตสั และ ท๊อปซปุเปอร์มาเก็ต 
  - โรงงานเงาะกระป๋อง 
  - ตลาดตา่งจงัหวดั ได้ แก่ เชียงใหม ่พิษณโุลก นครราชสีมา ขอนแก่น หาดใหญ่  
  นอกจากนัน้ได้รับทราบถึงการเตรียมการของส่วนราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น
สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัเตรียมสํารองเงินจากกองทนุพฒันาสหกรณ์ประมาณ 20 ล้านบาท สําหรับให้
สหกรณ์ตา่งท่ีประสบปัญหาขาดแคลนเงินทนุในการรวบรวมผลผลิตกู้ ยืม ในขณะท่ี สํานกังานพาณิชย์ 
สํานกังานการค้าภายในเตรียมช่วยประสานด้านการตลาด คู่ค้าให้ ขณะท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
จะให้การสนบัสนุนความรู้เก่ียวกับการจดัซือ้ และช่วยประสานงานเพ่ือกระจายผลผลิตสู่ อบจ. ของ
จงัหวดัตา่งๆ 
  จากนัน้ชมุนมุได้จดัประชมุเพ่ือดําเนินกิจกรรมของตนเองอย่างต่อเน่ืองทกุเดือน การ
ประชมุครัง้สําคญัอีกครัง้หนึ่งคือการประชมุเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม ซึง่ท่ีประชมุได้ระดมสมองกนัเพ่ือ
กําหนดกรอบทิศทางในการทํางานของชมุนมุ ผลท่ีได้จากการดําเนินการดงักลา่ว สรุปได้ดงันี ้ 
  (1) วิสยัทศัน์ 
  “มุง่เป็นศนูย์กลางการเช่ือมโยงเครือขา่ย การตลาด การเงิน สวสัดกิาร เทคโนโลยี
สารสนเทศและการเรียนรู้ ของขบวนการสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ภายใต้อดุมการณ์ หลกัการ และ
วิธีการสหกรณ์” 
  (2) พนัธกิจ  
  - พฒันาศกัยภาพและประสทิธิภาพองค์กร 
  - พฒันาการเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้และการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์งานของ
ขบวนการสหกรณ์ 
  - พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของขบวนการสหกรณ์ 
  - พฒันาการเป็นศนูย์กลางการประสานงานและการเช่ือมโยงเครือขา่ย ด้านการตลาด 
การเงิน สวสัดกิาร ของขบวนการสหกรณ์ในจงัหวดัจนัทบรีุ 
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  นอกจากพจิารณาถึงกรอบแนวคดิในการพฒันาแล้วท่ีประชมุยงัได้หารือเก่ียวกบั
โครงการปุ๋ ยเงินเช่ือ ปลอดดอกเบีย้ 9 เดือน ซึง่ดําเนินการร่วมกบั บริษัทปุ๋ ยช้างสามเศียร บริษัทปุ๋ ย
เกลียวเชือก บริษัทเก้าเจดีย์ และ บริษัทปุ๋ ยดาวนก  
 



 69

ตารางที่ 3.4 กิจกรรมของโครงการในเครือขา่ยระดบัจงัหวดั 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 20 ธ.ค. 48 
 

จดัสมัมนาแนวทางการ
เชื่อมโยงเครือข่าย 
สหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในจงัหวดั
จนัทบรุี 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้แทนสหกรณ์/ 
กลุม่เกษตรกร/ภาครัฐ ดงันี ้ 
 -ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 -ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร 
 -ผู้แทนสหกรณ์กองทนุสวนยาง 
 -ผู้แทนกลุม่เกษตร 
 -ผู้แทนภาครัฐ 
 -ผู้แทนชมรมเครดิตยเูนียน 
จํานวน 160 คน 
 
 

ณ สหกรณ์
การเกษตรเมือง
จนัทบรุี  จํากดั 
 

1)ผู้แทนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรเข้าใจ 
โครงการวิจยัแนวทางการพฒันาเครือข่าย 
สหกรณ์และองค์กรประชาชนในพืน้ที่
จงัหวดัจนัทบรุี 

2.) ที่ประชมุได้นําเสนอปัญหาอปุสรรค
ของการเชื่อมโยงเครือข่าย 

3)ที่ประชมุประได้กําหนดทิศทางการ
เชื่อมโยงและ กิจกรรมตา่งๆดงันี ้
3.1 การจดังานวนัสหกรณ์แหง่ชาติร่วมกนั 

 โดยให้ชมรมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
เป็นเจ้าภาพหลกั 

3.2 ให้ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจนัทบรุี 
จํากดั 
เป็นศนูย์กลางการรวมซือ้ รวมขาย 

 3.3 ให้สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัจนัทบรุี  
เป็นศนูย์กลางการประสานงานระหวา่ง
ภาครัฐกบัขบวนการสหกรณ์ 

เวลา 
9.00-15.00 น 

( 5 ชม.) 
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ตารางที่ 3.4 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

  20 ก.พ.49 การจดัเวทีแลกเปลี่ยน 
“คณะกรรมการชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตร
จนัทบรุี จํากดั ผู้แทน/ฝ่าย
จดัการสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในจงัหวดั
จนัทบรุี” 
 

กรรมการชมุนมุฯผู้ นําและ ฝ่าย
จดัการ ของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรและฝ่ายสง่เสริมฯ 
จํานวน  30     คน 
 

สหกรณ์
การเกษตร 
เมืองจนัทบรุี 
จํากดั 

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจนัทบรุี จํากดั 
และกลุม่เกษตรกร จะมีการเชื่อมโยงกนัใน
ด้านการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ และ
ด้านสงัคม โดยขอให้กลุม่เกษตรกรสมคัร
เป็นสมาชิกสมทบของชมุนมุสหกรณ์
การเกษตรจนัทบรุี จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา 
13.00-16.00 น 

( 4 ชม.) 
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ตารางที่ 3.4 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 31 มี.ค.49 การจดัเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดระหวา่ง
คณะกรรมการชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตร
จนัทบรุี จํากดั ผู้แทน/ฝ่าย
จดัการสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในจงัหวดั
จนัทบรุี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการชมุนมุฯผู้ นําและ ฝ่าย
จดัการ ของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรและฝ่ายสง่เสริมฯ 
จํานวน  21     คน 
 

สหกรณ์
การเกษตร 
เมืองจนัทบรุี 
จํากดั 

1. สรุปวา่มีสหกรณ์ที่จะดําเนินการ
รวบรวมผลไม้ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร
เมืองขลงุ สหกรณ์การเกษตรเมืองจนัทบรุี 
สหกรณ์การเกษตรมะขาม  สหกรณ์
การเกษตรเขาคิชฌกฏู สหกรณ์การเกษตร
ทา่ใหม ่สหกรณ์การเกษตรนายายอาม ส.
ก.ต.จนัทบรุี สหกรณ์การเกษตรแหลมสงิห์  
2. ปัญหาอปุสรรคในการรวบรวมผลไม้ 
ได้แก่ สนิค้าขาดคณุภาพ เงินทนุ
หมนุเวียนไมเ่พียงพอคา่ขนสง่สงูขึน้ ขาดคู่
ค้า ราคาผลผลิตไมแ่น่นอน ขาดวสัดุ
อปุกรณ์ในการรวบรวม 
3. แนวทางการแก้ไข คือ (1) ให้สหกรณ์มี
มาตรการในการคดัผลไม้ที่ได้คณุภาพ (2) 
ให้ขอกู้ เงินจากกองทนุพฒันาสหกรณ์ (3) 
ขอความร่วมมือจากองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัผู้วา่ฯในการแก้ไข ปัญหา (4) 
ชมุนมุจดัตะกร้าบรรจผุลไม้มาให้เช่า  

เวลา 
9.00-12.00 น 

( 3 ชม.) 
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ตารางที่ 3.4 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 11 เม.ย.49 การจดัเวทีแลกเปลี่ยน 
“คณะกรรมการชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตร
จนัทบรุี จํากดั ผู้แทน/ฝ่าย
จดัการสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในจงัหวดั
จนัทบรุี ผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
หารือเตรียมการรวบรวม
ผลไม้ ปี 2549  
 
 
 
 
 

ผู้แทนสหกรณ์และ ฝ่ายจดัการ 
ของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
และผู้แทนภาครัฐ 
จํานวน     50  คน 
 

สหกรณ์
การเกษตร 
เมืองจนัทบรุี 
จํากดั 

1. รับทราบประมาณการผลผลติทเุรียน 
เงาะ มงัคดุ ลองกอง (ตวัเลข ณ 31 มีค.49) 
ดงันี ้คือทเุรียน 255,103 ตนั เงาะ 221,867 
ตนั มงัคดุ  34,032 ตนั ลองกอง 48,789 ตนั 
2. รับทราบช่องทางการจําหน่ายผลไม้ ดงันี ้
- ตลาดปลายทาง ได้ แก่ เชียงใหม ่
พิษณโุลก นครราชสีมา ขอนแก่น 
หาดใหญ่ (สํานกังานการค้าภายใน จะ
เป็นผู้ประสานงาน)   
- ตลาดห้างสรรพสนิค้า ได้แก่ห้างแมคโคร  
ห้างโลตสั ห้างท๊อป 
- ตลาดโรงงานเงาะกระป๋อง 
3. นโยบายรัฐที่จะสนบัสนนุการรวบรวม
ผลผลติ คือ (1) สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั 
สนบัสนนุด้านเงินทนุหมนุเวียน (2) 
สํานกังานพาณิชย์ สํานกังานการค้าภายใน 
ประสานด้านการตลาด คูค่้า และ (3) อบจ. 
สนบัสนนุด้านความรู้ ด้านการจดัซือ้และ
กระจายผลผลติสู ่อบจ. ตา่งจงัหวดั 

เวลา 
9.00-12.00 น 

( 3 ชม.) 
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ตารางที่ 3.4 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 24 ก.ค.49 การจดัเวทีเพื่อจดัทํา
กรอบทิศทางการ
ดําเนินงาน(แผนกลยทุธ์)
ของชมุนมุสหกรณ์
การเกษตรจนัทบรุี จํากดั 
 
 
 
 

-คณะกรรมการชมุนมุ ผู้แทน
สหกรณ์/ฝ่ายจดัการ สหกรณ์
สมาชิกชมุนมุ ทีมวิจยั และ
เจ้าหน้าที่สง่เสริม  สหกรณ์ 
จํานวน  25 คน 

สหกรณ์
การเกษตร
มะขาม จํากดั 

1.ที่ประชมุได้ร่วมกนักําหนดกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของชมุนมุไว้ ดงันี ้

วสิัยทัศน์  (Vision) 
ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจนัทบรุี จํากดั 

“มุง่เป็นศนูย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่าย 
การตลาด การเงิน สวสัดิการ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการเรียนรู้ ของขบวนการ
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ภายใต้อดุมการณ์ 
หลกัการ และวิธีการสหกรณ์” 

พันธกจิ (Mission) 
1) พฒันาศกัยภาพและประสทิธิภาพองค์กร 
2) พฒันาเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้และการ
เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์งานของขบวนการ
สหกรณ์ 
3) พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขบวนการสหกรณ์ 
4) พฒันาเป็นศนูย์กลางการประสานงานและ
การเชื่อมโยงด้านการตลาด การเงิน สวสัดิการ
ของขบวนการสหกรณ์  

เวลา 
9.00-16.00 น 

( 6 ชม.) 
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ตารางที่ 3.4 (ตอ่) 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของ

ทีมวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 24 ก.ค.49    2. ที่ประชมุได้จดัทําโครงการปุ๋ ยเงินเชื่อ 
ปลอดดอกเบีย้ 9 เดือน ร่วมกบับริษัทตา่งๆ 
คือ บริษัทปุ๋ ยช้างสามเศียร บริษัทปุ๋ ยเกลียว
เชือก บริษัทเก้าเจดีย์ และ บริษัทปุ๋ ยดาวนก 
โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้  
1) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรลดต้นทนุการผลติ 
2) เพื่อช่วยเหลือสง่เสริมการทําธุรกิจของ
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร ทัง้นีม้ีเงื่อนไขดงันี ้
1) บริษัทจะชดเชยดอกเบีย้ให้สหกรณ์ ใน
อตัราร้อยละ 6 ตอ่ปี ระยะเวลา 9 เดือน โดย
เริ่มตัง้แต ่1 ก.ค.49 เป็นต้นไป 
2) ชมุนมุต้องสัง่ซือ้สนิค้าจากบริษัทภายใน 
30 กนัยายน 2549 
3. ที่ประชมุมีมติให้ชมุนมุประมลูสนิค้าดงันี ้ 
 -สารอะบาแมกติน จํานวน 2000  ลติร 
-สารคลอไพริฟอส  จํานวน 2000 ลติร 
- สารไซเปอร์ 10% จํานวน 2000 ลติร 

- สารไซเปอร์ 35% จํานวน 1000 ลติร  
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3.5 ตดิตามงานและสรุปงาน 
  เพ่ือให้การทํางานสามารถดําเนินการไปได้อย่างต่อเน่ือง จึงกําหนดให้มีการติดต่อ
ประสานงานกนัระหวา่งนกัวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง ในทกุรูปแบบของการสื่อสาร และท่ีสําคญัคือจดัให้มีการ
ประชุมทีมวิจัยอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือพิจารณาถึงความก้าวหน้าของงาน ปัญหาและอุปสรรค และ
ช่วยกนัหาแนวทางในการแก้ไข นอกจากการประชมุหารือกนัอยา่งสม่ําเสมอแล้ว โครงการยงัได้จดัให้มี
การประชมุสรุปงานของโครงการโดยเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายเข้าร่วมประชมุเพ่ือบอกเลา่ถึงการพฒันา
เครือข่ายของตนให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับทราบและให้ความคิดเห็น เพ่ือพฒันางานต่อไปในอนาคต 
การประชุมครัง้นีจ้ดัขึน้เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2549 โดยแบ่งเนือ้หาของการประชุมออกเป็นการ
บรรยายพิเศษของสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีเก่ียวกับงานของโครงการนีใ้นรอบ 1 ปี การรายงานการ
ดําเนินการของเครือขา่ยโซนอําเภอขลงุ โซนเหนือ และ ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจนัทบรีุในระยะท่ีผ่าน
มา จากนัน้เปิดให้มีการอภิปรายถึงแนวทางการพฒันาในอนาคต ซึง่โดยสรุปก็คือ 
  (1) ทัศนะของฝ่ายส่งเสริมงานสหกรณ์เก่ียวกับโครงการ สหกรณ์จังหวดัเห็นว่า
โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีดี สอดคล้องกบัความต้องการของพืน้ท่ี และ แนวทางในการดําเนินงานของ
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด ดังนัน้จึงควรจักได้มีการดําเนินการต่อเน่ืองต่อไปแม้ว่าระยะเวลาของ
โครงการจะสิน้สดุลงแล้วก็ตาม  
  (2) เครือข่ายในโซนอําเภอขลงุ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องชีใ้ห้เห็นว่าการเข้ามาของโครงการวิจัย
ช่วยกระตุ้นให้เครือข่ายท่ีมีอยู่แล้วมีความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมมากขึน้ และเกิดการเช่ือมโยง
ออกไปสู่กลุ่มองค์กรหรือเครือข่ายอ่ืนด้วย ท่ีสําคญัได้มีโอกาสเข้าใจถึงสถานภาพและศกัยภาพของ
องค์กรอ่ืนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีแตไ่มไ่ด้เป็นสมาชิกของเครือขา่ยมากขึน้ รวมถึงมองเห็นถึงโอกาสในการร่วมมือ
กนัเพ่ือประโยชน์ร่วมกนัในภาพรวม สําหรับความร่วมมือกนัในการจดัหานํา้มนัถึงแม้ว่าจะไม่ประสบ
ความสําเร็จแต่สมาชิกเครือข่ายก็เข้าใจดีว่าความไม่สําเร็จดงักล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากความไม่
ต้องการร่วมมือกนัแตเ่กิดจากความผิดปกตขิองตลาดนํา้มนัและการลดลงของความต้องการนํา้มนัของ
สมาชิกในระยะท่ีผ่านมา และเห็นว่าควรจะได้มีการจดัเวทีในโซนอําเภอขลงุอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือหารือถึง
กิจกรรมและแนวทางในการดําเนินการเครือข่ายตอ่ไปในอนาคต รวมถึงหารือถึงองค์กรและบคุคลท่ีจะ
เป็นแกนประสานงานในอนาคต ทัง้นีไ้ด้มอบหมายให้ชมรมเครดิตยเูน่ียนภาคตะวนัออกประสานงาน
เพ่ือจดัให้มีการประชมุตอ่ไป  
  (3) เครือข่ายโซนเหนือ (ชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอําเภอสอยดาวโป่งนํา้ร้อน) 
ผู้ นําและผู้ เก่ียวข้องกบัเครือขา่ยนีไ้ด้ให้ความเห็นวา่โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ ทัง้นีเ้น่ืองจาก
ได้ช่วยให้การร่วมมือกนัของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในโซนเหนือมีความเป็นรูปธรรมมากขึน้ มีการ
จดัตัง้ชมรมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรขึน้มา รวมถึงมีการจดัทําบนัทกึความเข้าใจหรือบนัทกึช่วยจําขึน้
เพ่ือยืนยนัถึงการร่วมมือช่วยเหลือกนั ทัง้นีมี้กิจกรรมหลายประการท่ีชีใ้ห้เห็นถึงการช่วยเหลือซึง่กนัและ
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กัน รวมถึงได้ร่วมกันเป็นแกนกลางในการจัดประชุมหารือเพ่ือเตรียมการแก้ไขปัญหาราคามัน
สําปะหลังท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้หากไม่ได้เตรียมการอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามประเด็นท่ีควร
ดําเนินการตอ่ไปคือการจดัทําแผนกลยทุธ์ของชมรม เพ่ือชมรมจะได้มีแนวทางการดําเนินงานท่ีชดัเจน 
  (4) เครือข่ายระดบัจังหวัด ในระดบันีชุ้มนุมสหกรณ์การเกษตรได้ทําหน้าท่ีเป็น
ศนูย์กลางในการประสานความร่วมมือกบัสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร และ องค์กรอ่ืนๆ ในเชิงธุรกิจ ชมุนมุ
ทําหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการผลกัดนัให้เกิดการรวมกนัซือ้ปัจจยัการผลิตหลายชนิด ร่วมมือกบักลุ่ม
เกษตรกรในการช่วยเหลือกนัในด้านต่างๆ ร่วมมือกบัส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนจงัหวดัใน
การวางแผนแก้ปัญหาราคาผลผลติตกต่ํา 
  นอกจากนัน้ยงัมีข้อคิดเห็นว่าการร่วมมือกนันัน้ยงัเน้นในด้านธุรกิจเป็นหลกั สว่นการ
ร่วมมือกันในเชิงสวสัดิการและวิชาการยงัไม่ได้มีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก อย่างไรก็
ตามในภาพรวมเห็นวา่กิจกรรมการเช่ือมโยงเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์และควรดําเนินการตอ่ไปอยา่ง
ตอ่เน่ืองไม่ว่าจะมีโครงการวิจยัตอ่ไปหรือไม่ก็ตาม พร้อมทัง้เห็นว่าควรจะได้ขยายกิจกรรมนีไ้ปยงัพืน้ท่ี
อ่ืนและ/หรือสหกรณ์อ่ืนท่ียงัไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมในระยะแรกนีด้้วย 
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ตารางที่ 3.5 การประชมุสรุปผลการดําเนินกิจกรรมของโครงการวิจยั 
ลําดบัที่ วนั/เดือน/ปี กระบวนการ/วิธีการของทีม

วิจยั 
กลุม่เป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ/วิธีการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

 29 ก.ค.49 การจดัเวที“การสรุปผล
โครงการพฒันาขบวนการ
สหกรณ์ในพืน้ที่จงัหวดั
จนัทบรุี”    
- บรรยายพิเศษ (โดยทา่น
สหกรณ์จงัหวดัจนัทบรุี) 
-สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯในพืน้ที่อําเภอขลงุ 
-สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯในพืน้ที่อําเภอโป่ง
นํา้ร้อน-สอยดาว 
-สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
โครงการฯของชมุนมุ
สหกรณ์ จนัทบรุี  จํากดั 
อภิปรายกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานการเชื่อมโยง
เครือข่ายของขบวนการ 
สหกรณ์ในจงัหวดัจนัทบรุี 

ผู้ นําสหกรณ์/กลุม่
เกษตรกร /ฝ่ายจดัการ
สหกรณ์/เจ้าหน้าที่
สง่เสริมสหกรณ์ 
จํานวน 60 คน 

โรงแรมนิวเทรเวอร์
ลอร์ด จนัทบรุี 

1. ผู้ นําได้รับทราบและเข้าใจนโยบายการ
สง่เสริมการพฒันาเครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรในจงัหวดั
จนัทบรุี ของสํานกังาน สหกรณ์จงัหวดั
จนัทบรุี และทราบความก้าวหน้าของ
เครือข่ายทัง้ 3 ที่โครงการวิจยัได้เข้ามา
สนบัสนนุ ซึง่โดยภาพรวมแล้วทกุเครือข่าย
มีความก้าวหน้าและเหน็วา่จะดําเนินการ
ตอ่ไปแม้วา่โครงการวิจยัจะสิน้สดุลงแล้ว 
2. ผู้ นําได้ร่วมกนักําหนดกรอบทิศทางการ
พฒันาเครือข่ายในจงัหวดัจนัทบรุี โดย
ขอให้แตล่ะเครือข่ายจดัทําแผนกลยทุธ์
ของตน จดัให้มีการพฒันาผู้ นําของ
เครือข่าย และ ผลกัดนัให้เกิดกิจกรรม
อยา่งตอ่เนื่อง พร้อมไปกบัพฒันาเครือข่าย
ให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

เวลา 
 9.00-22.00 น 

( 13 ช.ม.) 
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บทที่ 4 
เครือข่ายที่พฒันาภายใต้ 

โครงการวจิัย 
 
4.1 จํานวนและรูปแบบเครือขา่ย 
  ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าจากการศึกษาเบือ้งต้นพบว่ามีการจดัตัง้เครือข่ายอยู่ในพืน้ท่ี
แล้วหลายเครือข่าย นอกจากนัน้ยงัมีหลายองค์กรทํางานร่วมกนัอยู่บ้างแล้วแต่มิได้ประกาศตวัว่าเป็น
เครือข่ายแต่อย่างไร ทีมวิจยัได้นําข้อมูลดงักล่าวไปหารือกับ สํานกังานสหกรณ์จังหวดั และผู้ นําใน
พืน้ท่ีแล้ว มีความเห็นวา่การลงไปสง่เสริมให้จดัตัง้เครือข่ายใหม่เพิ่มขึน้อีกไม่น่าจะเหมาะสมกบัพืน้ท่ีนี ้
จึงได้ตดัสินใจใช้วิธีต่อยอดหรือพฒันาเครือข่าย/กลุม่กิจกรรมท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ีให้มีความเข้มแข็งมากขึน้ 
สามารถแสดงบทบาทนําในการพฒันาได้ชดัเจนขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 3 เครือข่าย คือเครือข่ายโซน
อําเภอขลงุ เครือขา่ยโซนเหนือ และ เครือขา่ยระดบัจงัหวดั ซึง่แตล่ะเครือขา่ยมีโครงสร้างดงันี ้
 4.1.1 เครือขา่ยโซนอําเภอขลงุ 
  เครือขา่ยโซนอําเภอขลงุมีองค์ประกอบสําคญัอยู ่3 สว่น (ภาพท่ี 4.1) คือ 
  (1) ชมรมเครดิตยเูน่ียนภาคตะวนัออก ชมรมนีมี้สมาชิกเป็นสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยู
เน่ียน กระจายอยู่ในพืน้ท่ีภาคตะวนัออก โดยมีศนูย์กลางอยู่ท่ีอําเภอขลงุ ภาระกิจดัง้เดิมของเครือข่าย
นีคื้อขยายแนวคิดของเครดิตยเูน่ียนไปสู่ประชาชนในพืน้ท่ีภาคตะวนัออก โดยไม่ได้ดําเนินกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจ สําหรับภาระกิจทางธุรกิจเป็นภาระของเครดิตยเูน่ียนแต่ละแห่ง และชมุนมุสหกรณ์
เครดติยเูน่ียนแห่งประเทศไทย ซึง่ปกตมีิความเช่ียวชาญเฉพาะในด้านการเงิน 
  (2) สหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ จํากดั สหกรณ์แห่งนีเ้ป็นสหกรณ์การเกษตรขนาด
ใหญ่มีการดําเนินธุรกิจหลายด้าน ทัง้ด้านการเงิน การจดัหาสินค้าอปุโภคบริโภคและปัจจยัการผลิต
ตา่งๆ (รวมถึงนํา้มนัเชือ้เพลงิด้วย) มาจําหน่ายให้แก่สมาชิก การรวบรวมผลผลิตเพ่ือจําหน่ายตอ่ไปยงั
ตลาดกรุงเทพฯ โดยมีห้างแมคโคร และ ห้างโลตสัเป็นลกูค้าสําคญั และท่ีสําคญัสหกรณ์การเกษตร
เมืองขลงุยงัเป็นสมาชิกของชมุนมุสหกรณ์การเกษตรจนัทบรีุ ซึง่เป็นเครือข่ายของสหกรณ์การเกษตรท่ี
ใหญ่ท่ีสดุของจงัหวดั  
  (3) เวทีหรือท่ีประชมุเครือข่าย เวทีนีจ้ะจดัขึน้เป็นประจําทกุเดือนเพ่ือหารือกนัว่าจะ
ร่วมมือกันในเร่ืองใดบ้าง ซึ่งโดยทัว่ไปวางแนวทางไว้ว่าจะร่วมมือกันในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ 
วิชาการ และสวสัดิการ โดยการประชุมนีจ้ะเวียนกนัเป็นเจ้าภาพระหว่างองค์กรท่ีเป็นสมาชิก สําหรับ
กิจกรรมท่ีตกลงร่วมมือกันในการดําเนินการแล้ว ได้แก่ การจดัหานํา้มนัเชือ้เพลิง การจดัหาปุ๋ ย และ
ขณะนีกํ้าลงัหารือกันในเร่ืองของการรวบรวมผลผลิต และเพ่ือให้การทํางานร่วมกันระหว่างเครดิตยู
เน่ียนและสหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุมีความเป็นรูปธรรมยิ่งขึน้จึงได้มีการจดัทําบนัทึกช่วยจําขึน้เม่ือ
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เดือนมีนาคม และตกลงกนัท่ีจะจดัตัง้เป็น “ชมรม” เพ่ือให้ทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในการประสานความ
ร่วมมือกนัต่อไป (ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการจดัทํากติกาของชมรมและหาช่ือท่ีเหมาะสมทัง้นีเ้น่ืองจาก
สหกรณ์หรือองค์กรท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรมในเครือข่ายนีไ้ม่ได้มีเฉพาะท่ีตัง้อยู่ในเขตอําเภอขลงุเท่านัน้ มี
บางองค์กรมาจากจงัหวดัอ่ืนด้วย)  
  นอกจากองค์ประกอบสําคญั 3 ส่วนดงักลา่วแล้ว ในสภาพความเป็นจริงยงัมีองค์กร

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอยู่อีก คือ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวนัออก ชมุนุม
สหกรณ์การเกษตรจนัทบุรี และ สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัจนัทบุรี ซึ่งแต่ละส่วนก็จะทําหน้าท่ีของตน
เพ่ือสนบัสนนุให้เครือขา่ยโซนอําเภอขลงุนีพ้ฒันาเจริญงอกงามตอ่ไป 
 
 4.1.2 เครือขา่ยโซนเหนือ 
  สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกรในเขตอําเภอสอยดาว และ โป่งนํา้ร้อนมีการหารือกัน 
และช่วยเหลือกันด้านธุรกิจอยู่บ้างแล้ว ดงันัน้การท่ีโครงการวิจยัเข้ามาก็ถือว่าเป็นการหนุนเสริมให้
องค์กรต่างๆ ในโซนเหนือสามารถรวมตัวกันและร่วมมือกันได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ ปัจจุบัน
เครือข่ายนีมี้สมาชิก 13 องค์กร เป็นสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน และ กลุม่
เกษตรกร เครือข่ายนีเ้ร่ิมต้นจากการร่วมมือช่วยเหลือกนัอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านกระบวนการประชมุ 
พฒันามาสูก่ารร่วมมือท่ีเป็นทางการ มีรูปแบบท่ีชดัเจนขึน้ โดยมีการจดัทําบนัทึกช่วยจําระหว่างกนัไว้
ซึง่ระบวุ่าจะร่วมมือกนัในการดําเนินกิจกรรมในทกุมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน รวมซือ้ รวมขาย และ

ภาพท่ี 4.1 โครงสร้างเครือข่ายโซนอาํเภอขลุง

ชุมนุม สก.
การเกษตร
จนัทบุรี

ชมรม
เครดิตยูเนีย

ชุมนุม CU

สาขาภาคตะวนัออก

CU

เครือข่ายโซนอาํเภอขลุง

การร่วมมือดา้น
- การเงิน
-การซ้ือ
-การขาย
-อ่ืนๆ

ส่วนราชการ
และเอกชน

CU

MOU สหกรณ์
การเกษตรเมืองขลุง
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การจดัสวสัดิการร่วมกนั และได้จดัตัง้เป็นชมรมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรอําเภอสอยดาว-โป่งนํา้ร้อน 
ขึน้ การบริหารชมรมทําโดยคณะกรรมการซึง่เลือกกนัเองจากผู้ นําขององค์สมาชิก สําหรับการร่วมมือ
ช่วยเหลือกันนีอ้าจทําในภาพรวมทัง้หมดหรือระหว่างองค์กรก็ได้ กิจกรรมท่ีดําเนินการไปแล้ว เช่น  
สหกรณ์การเกษตรโป่งนํา้ร้อนให้สินเช่ือในรูปของปุ๋ ยและสินค้าอ่ืนๆ แก่สหกรณ์/กลุ่มท่ีร่วมอยู่ใน
เครือข่าย ร่วมกันจัดทําโครงการหนึ่งสวน-หนึ่งต้น เป็นต้น และท่ีน่าสนใจคือการร่วมมือกันเพ่ือ
เตรียมการแก้ไขปัญหาราคามนัสําปะหลงัในฤดกูารท่ีกําลงัจะมาถึง 
  โดยสรุปแล้ว โครงสร้างของเครือข่ายโซนเหนือมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือตวัองค์กร
สมาชิก และ ชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอําเภอสอยดาว-โป่งนํา้ร้อน (ภาพท่ี 4.2) เช่นเดียวกบั
เครือข่ายในโซนอําเภอขลงุ ส่วนราชการและองค์กรอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
เครือขา่ยด้วยเช่นกนั   
 

ภาพท่ี 4.2 โครงสร้างเครือขา่ยโซนเหนือ 
 
 
 
 

กลุ่ม
เกษตรกร

MOU

ชุมนุม CU
สาขาภาค
ตะวนัตก

CU

เครือข่ายโซนเหนือ

การร่วมมือด้าน
- การเงิน
-การซือ้
-การขาย
-อื่นๆ

สหกรณ์
การเกษตร

ชุมนุม สก .
การเกษตร
จันทบรุี

ส่วนราชการ
และ
เอกชน
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4.1.3 เครือขา่ยระดบัจงัหวดั 
  เครือขา่ยระดบัจงัหวดั หรือเครือข่ายในภาพรวมของจงัหวดั เป็นเครือข่ายท่ีวางไว้เพ่ือ
เช่ือมต่อเครือข่ายในระดบัพืน้ท่ี โครงสร้างของเครือข่ายระดบัจังหวัดนีมี้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
จนัทบรีุเป็นศนูย์กลาง โดยท่ีชมุนมุสหกรณ์การเกษตรนีมี้สหกรณ์การเกษตรชัน้นําในจงัหวดัจํานวน 14 
แห่งเป็นสมาชิกอยู่ รวมถึงสหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุ ท่ีเป็นองค์ประกอบสําคญัของเครือข่ายในโซน
อําเภอขลงุ และ สหกรณ์การเกษตรสอยดาว สหกรณ์โคนมสอยดาว สหกรณ์ชาวสวนสอยดาวโป่งนํา้
ร้อน สหกรณ์การเกษตรโป่งนํา้ร้อน ท่ีเป็นกําลงัหลกัของเครือข่ายโซนเหนือและสหกรณ์การเกษตร
เหล่านีเ้องท่ีกลายเป็นตวัเช่ือมประสานท่ีสําคญัของเครือข่ายโซนอําเภอขลุง และ โซนเหนือ เข้ากับ
ชมุนมุสหกรณ์จงัหวดัจนัทบรีุ กลายเป็นเครือขา่ยระดบัจงัหวดั (ภาพท่ี 4.3)  
  ชมุนมุสหกรณ์ในฐานะแกนกลางของเครือขา่ยได้พยายามผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือ
ช่วยเหลือกนัในทกุๆ ด้าน ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการเงิน การรวมซือ้ปัจจยัการผลติ และ การรวมขายผลผลติ 
โครงการเดน่ๆ ท่ีได้ดําเนินการอยูใ่นขณะนีคื้อโครงการรวมกนัซือ้ปัจจยัการผลติ โดยเฉพาะโครงการปุ๋ ย
ปลอดดอกเบีย้ ท่ีเคยได้กลา่วถึงแล้ว นอกจากนัน้ยงัทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนของขบวนการสหกรณ์ในการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหา หรือสร้างคุณประโยชน์เพิ่มให้แก่
สหกรณ์สมาชิก ผลงานท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว เช่นการประสานงานกบั อบจ. จนกระทัง่มีการลงนามใน
บนัทกึความเข้าใจระหวา่งกนัในการท่ีจะช่วยกนัแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ํา เป็นต้น  
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สว่นราชการ 
และเอกชนในพืน้ท่ี 

ห้างสรรพ 
สินค้า 

บริษัทจําหน่าย
ปัจจยั 

สํานกังาน
สหกรณ์จงัหวดั 

อบจ.และสว่น
ราชการอ่ืน ๆ 

พ่อค้า 

สก.ก.เขต
สอยดาว/
โป่งนํา้ร้อน 

สก.ก. 
เมืองขลงุ 

สก.ก. 
อ่ืน ๆ 

เครือข่ายโซน
อําเภอขลงุ 

เครือข่ายโซน
เหนือ(ชมรม) 

กลุม่
เกษตรกร 

MOU 

CU CU 

ชมรมเครดิต
ยเูนียน 

CU 

ชมุนมุ สก.ก./ 
ชมรมสหกรณ์ 

MOU 

ภาพที่ 4.3   โครงสร้างเครือข่ายระดบัจังหวัด 
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4.2 ประเดน็สําคญัของแตล่ะเครือขา่ย 
 4.2.1 ความเป็นมาของเครือขา่ย 
  ดงัท่ีได้กล่าวแล้วตัง้แต่ต้นว่าการทํางานในพืน้ท่ีจนัทบุรีภายใต้โครงการนีจ้ะเน้นการ
ทํางานในลกัษณะต่อยอดหรือพฒันาเครือข่ายเดิมท่ีมีอยู่แล้ว หรือมีแววว่าจะเกิดขึน้ให้ดีขึน้ แต่ทัง้นี ้
ต้องอยู่ภายใต้ความต้องการของพืน้ท่ี และ ความพร้อมของคณะผู้วิจยั ซึง่ในท่ีสดุได้เลือกท่ีจะพฒันา
เครือข่ายใน 3 พืน้ท่ีคือ เครือข่ายโซนอําเภอขลุง เครือข่ายโซนเหนือ และ เครือข่ายระดบัจังหวดั 
สําหรับความเป็นมาและพฒันาการของแตล่ะเครือขา่ยได้กลา่วถึงแล้วในบทท่ี 3 
 
 4.2.2 การดําเนินการของเครือขา่ยในปัจจบุนั 
  ประเด็นการร่วมมือของเครือข่ายโซนอําเภอขลุงท่ีได้ดําเนินการมานับแต่เร่ิมต้น
โครงการจนถึงปัจจุบนัคือ (1) จดัประชุม/เวทีซึ่งนอกจากสร้างความเข้าใจถึงความสําคญัของการ
ร่วมมือทํากิจกรรมในลกัษณะของเครือข่ายแล้วยงัทําให้ผู้ นําขององค์กรต่างๆ มีความรู้จกัคุ้นเคยกัน
มากขึน้ รวมถึงเข้าใจกันถึงปัญหาและศกัยภาพของแต่ละองค์กร (2) ทําบนัทึกช่วยจําระหว่าง
ขบวนการเครดิตยเูน่ียน และ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลงุจํากดั (3) จดัทําโครงการจดัหาปัจจยัการ
ผลิตร่วมกนัทัง้ในระยะท่ีผ่านมา และ ท่ีกําลงัจะจดัทําในอนาคต (4) กําลงัหารือกนัเพ่ือร่วมมือกนัใน
การรวบรวมผลผลิตส่งให้กับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และ (5) กําลงัดําเนินการจดัตัง้ชมรมของ
เครือขา่ยเพ่ือให้ทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในการประสานและดําเนินงานของเครือขา่ย (ภาพท่ี 4.4) 
  สําหรับการดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายโซนเหนือ หรือ โซนบน ท่ีผ่านมาก็คล้ายกับ
ของโซนอําเภอขลงุ อยา่งไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือกนัในโซนบนมีความหลากหลายมากกว่า คือมี
ทัง้การให้ความช่วยเหลือกันทางการเงิน การให้ความช่วยเหลือกันในด้านการจดัหาปัจจัยการผลิต 
และ ขณะนีกํ้าลงัดําเนินการเร่ืองของการตลาดร่วมกนั โดยมีโครงการผลิตและรวบรวมลําไยคณุภาพ 
(โครงการหนึ่งสวน หนึ่งต้น) โดยขอให้สมาชิกของสหกรณ์ท่ีปลกูลําไยทกุคนเลือกลําไยไว้ให้สหกรณ์
คนละ 1 ต้น โดยขอให้ดแูลการผลิตอย่างดี ทัง้นีเ้ม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียวสหกรณ์จะเข้ารวบรวมโดยให้
ราคาตามคณุภาพของผลผลิต ยิ่งกว่านัน้ขณะนีเ้ครือข่ายได้แสดงบทบาทนําในการเตรียมการแก้ไข
ปัญหาราคามนัสําปะหลงัท่ีคาดวา่จะตกต่ําในฤดกูารผลติปัจจบุนัด้วย (ภาพท่ี 4.4) 
  ในส่วนของเครือข่ายในภาพรวม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรได้รับการวางตวัไว้ให้เป็น
แกนกลางในการประสานงาน ซึ่งสามารถดําเนินการได้เป็นอย่างดี ในระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ทํางาน
ร่วมกบั อบจ. อยา่งใกล้ชิดในการเตรียมการเพ่ือแก้ไขปัญหาตลาดผลไม้ ทําหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการ
ประสานงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกร รวมถึงทําหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการต่อรองกบั
บริษัทผู้ จําหน่ายปัจจยัการผลติ เพ่ือให้สมาชิกสามารถซือ้ปัจจยัการผลติได้ในเง่ือนไขท่ีดีขึน้ โครงการท่ี
กําลังดําเนินการในปัจจุบันคือโครงการปุ๋ ยปลอดดอกเบีย้ ซึ่งบริษัทจําหน่ายปุ๋ ยจะเป็นผู้ แบกรับ
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ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้แทนเกษตรกรสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการเอง นอกจากนัน้ยงัทําหน้าท่ีเป็นแกนกลางใน
การจดังานเพ่ือสว่นรวมของขบวนการสหกรณ์ด้วย เช่นงานวนัสหกรณ์แห่งชาต ิเป็นต้น (ภาพท่ี 4.4) 
  สําหรับการเช่ือมโยงระหวา่ง เครือขา่ยระดบัจงัหวดักบัเครือขา่ยย่อยในพืน้ท่ีทัง้ในโซน
อําเภอขลงุ และ โซนเหนือ นัน้ ชมุนมุสามารถดําเนินการได้อยา่งใกล้ชิดผา่นสหกรณ์การเกษตรท่ีอยู่ใน
แต่ละพืน้ท่ีซึง่เป็นสมาชิกของชมุนมุสหกรณ์การเกษตรอยู่แล้ว โดยมีสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัคอยให้
การสนบัสนนุอย่างใกล้ชิดในระยะแรก และ จะคอ่ยๆ ถอยออกมาเพ่ือให้ขบวนการสหกรณ์ดแูลกนัเอง
ได้ในระยะยาว  
 
 4.2.3 วตัถปุระสงค์/เป้าหมาย 
  1) เป้าหมายของทีมวิจยั 
  ก่อนอ่ืนต้องเรียนเป็นข้อมูลเบือ้งต้นก่อนว่าทีมวิจัยไม่ได้กําหนดเป้าหมายไว้อย่าง
ตายตวัในระยะเร่ิมต้นโครงการ อย่างไรก็ตามหลงัจากท่ีได้ศกึษาข้อมลูเบือ้งแล้ว ได้มีการปรึกษาหารือ
กันระหว่างทีมวิจัย กับ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และ ผู้ นําของกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีเพ่ือกําหนด
เป้าหมายของการทํางานขึน้ โดยคํานึงถึงเง่ือนไขทัง้ด้านความพร้อมของพืน้ท่ี และ ทีมวิจยัสดุท้ายได้
กําหนดท่ีจะพฒันาเครือข่ายขึน้ 3 เครือข่าย คือ เครือข่ายโซนอําเภอขลงุ เครือข่ายโซนเหนือ และ 
เครือขา่ยระดบัจงัหวดั ตามท่ีได้กลา่วถึงแล้ว 
  2) เป้าหมายของเครือขา่ย 
  เครือข่ายทัง้ 3 ท่ีกล่าวถึงนีมี้เป้าหมายแบบเดียวกนั คือทําให้สมาชิกขององค์กรใน
เครือข่ายมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ และเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าวเครือข่ายเหล่านีไ้ด้กําหนดให้มี
การทํากิจกรรมร่วมกันทัง้ในเชิงธุรกิจ สงัคม/สวัสดิการ วิชาการ และข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงเป็น
ตวัแทนของขบวนการในการร่วมมือกบัองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือผลประโยชน์ของสมาชิกเครือขา่ย และสงัคม 
  ในเชิงธุรกิจ เครือข่ายพยายามเช่ือมประสานงานและเปิดเวทีให้สมาชิกได้มีโอกาส
หารือช่วยเหลือซึง่กนัและกนัทางการเงิน พฒันาเครือข่ายให้เป็นศนูย์กลางในการรวมกนัซือ้ปัจจยัการ
ผลิต (ขณะนีมี้การดําเนินการอยู่อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว) และ รวมกนัขายผลผลิต (เครือข่ายในโซน
อําเภอขลงุ และ โซนเหนือได้ดําเนินการในเร่ืองนีบ้้างแล้ว คาดวา่การดําเนินการจะเป็นรูปธรรมมากขึน้
ในปีตอ่ไป)  
  ในด้านสงัคมเครือข่ายในระดบัจังหวดัร่วมมือกับหน่วยราชการและองค์กรอ่ืนๆ จัด
งานวนัสหกรณ์แห่งชาต ิจดักีฬาสหกรณ์ และอ่ืนๆ เพ่ือเช่ือมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างสมาชิกสหกรณ์ 
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ยิ่งกวา่นัน้ขณะนีบ้างเครือขา่ยกําลงัหารือกนัเพ่ือจดัสวสัดิการ
ให้กับสมาชิกของเครือข่าย เช่น เครือข่ายโซนเหนือกําลังหารือกันในเร่ืองของโครงการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ สําหรับเกษตรกรในพืน้ที เป็นต้น  
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  ในด้านวิชาการและข้อมลูขา่วสาร นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกนัและกนั
อย่างสม่ําเสมอในการประชุมท่ีจดัขึน้เกือบทกุเดือนแล้วการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ ข่าวสารต่อกนัยงั
ดําเนินการผา่นการตดิตอ่กนัโดยตรงของสมาชิกเครือข่ายด้วย ยิ่งกว่านัน้เครือข่ายยงัได้อาศยัพลงัจาก
ความร่วมมือในการดึงเอาผู้ รู้ด้านต่างๆ เข้ามาเสริมความรู้ให้แก่ผู้ นํา สมาชิก และ เจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์ ในด้านอดุมการณ์สหกรณ์ เกษตรอินทรีย์ การผลิตท่ีเก่ียวข้อง และในอนาคตอนัใกล้ในโซน
อําเภอขลงุจะมีการเสริมความรู้ในด้านการจดัการการตลาดผลไม้ เป็นต้น  
  การประสานงานกับองค์กรอ่ืนเพ่ือดําเนินกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์แก่สมาชิก เช่น
ประสานงานกบั อบจ. เพ่ือร่วมกนัแก้ไขปัญหาตลาดผลไม้ของเครือข่ายในระดบัจงัหวดั ประสานกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเตรียมป้องกนัปัญหาราคามนัสําปะหลงัตกต่ําของเครือขา่ยโซนเหนือ เป็นต้น 
  กิจกรรมการร่วมมือในลกัษณะท่ีกลา่วถึงนีจ้ะได้มีการดําเนินการตอ่เน่ืองในปีตอ่ๆ ไป
ด้วย 
  นอกจากการร่วมมือในการทํากิจกรรมแล้วเครือข่ายโซนเหนือได้จดัตัง้องค์กรขึน้มา
เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการประสานงานด้วย เรียกว่า “ชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอําเภอสอยดาว
โป่งนํา้ร้อน” ซึ่งองค์กรในลกัษณะเดียวกันนีก็้กําลงัอยู่ในระหว่างการจดัตัง้ในโซนอําเภอขลงุด้วย 
(เครือข่ายได้ลงมติกันแล้วว่าให้จดัตัง้) ส่วนของเครือข่ายในภาพรวมของจงัหวดัมีชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจนัทบรีุซึง่มีฐานะเป็นนิติบคุคลอยู่แล้วเป็นศนูย์กลางในการประสานงาน และเพ่ือให้ชมุนมุ
สามารถให้บริการแก่กลุม่อ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ขณะนีไ้ด้มีการพิจารณาปรับปรุงระเบียบของ
ชมุนมุวา่ด้วยการรับสมาชิกสมทบ เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุม่เกษตรกร และ องค์กรอ่ืนสามารถเป็นสมาชิก
สมทบของชมุนมุสหกรณ์ได้  
 
 4.2.4 แนวทางการดําเนินการ (ท่ีทีมวิจยัได้กําหนดกรอบไว้) 
  รายละเอียดอยูใ่นบทท่ี 3 
 
 4.2.5 ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 
  ความสําเร็จในท่ีนี ้โครงการจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานใน 2 มิติ คือ การมี
เครือข่ายตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ และ เครือข่ายท่ีตัง้ไว้มีการประชมุหรือการดําเนินกิจกรรมหรือไม่ โดย
ระดบัความสําเร็จจะจดัลําดบัดงันี ้(1) มีเครือข่ายเกิดขึน้ (มีการจดัประชมุ) แตย่งัไม่เกิดการร่วมมือใน
การทํากิจกรรม ถือว่ามีความสําเร็จในระดบัพอใช้ (2) มีเครือข่ายเกิดขึน้ และ มีการดําเนินกิจกรรม
ร่วมกนัแล้วด้านใดด้านหนึง่ ถือวา่มีความสําเร็จในระดบัดี และ (3) มีเครือขา่ยเกิดขึน้ และมีการดําเนิน
กิจกรรมร่วมกนัในหลายๆ ด้าน ถือวา่มีความสําเร็จในระดบัดีมาก  



 87 

  เม่ือใช้เกณฑ์ดงักล่าวเป็นมาตรฐานในการวดัความสําเร็จของงานของทีมวิจัย อาจ
ประเมินได้ว่าโดยภาพรวมแล้วประสบความสําเร็จในระดบัดีแม้เครือข่ายจะได้ตกลงกันทํากิจกรรม
หลายเร่ืองแต่การดําเนินการบางเร่ืองยงัไม่บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ เช่นกรณีของการเช่ือมโยงเพ่ือการ
จัดหานํา้มันของเครือข่ายโซนอําเภอขลุง ท่ีการดําเนินงานไม่เกิดขึน้จริง เน่ืองจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ไมเ่อือ้อํานวย 
  สําหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการพฒันาเครือข่ายในพืน้ท่ีจังหวดัจันทบุรี
ของทีมวิจยั ประกอบไปด้วย 
  1) ความพร้อมของพืน้ท่ี คําว่าพืน้ท่ีในท่ีนีห้มายความถึง ผู้ นําองค์กร หน่วยราชการ 
และ เอกชนท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งทัง้ 3 พืน้ท่ีท่ีเลือกเป็นพืน้ท่ีในการทํางานนัน้ ฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมี
ความเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวคิดในเร่ืองของเครือข่าย จึงมีความเต็มใจและยินดีในการร่วมมือกับ
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่ได้แสดงบทบาทสําคญัในการกระตุ้น
และผลักดันให้เกิดการทํางานในรูปของเครือข่ายความร่วมมืออย่างจริงจัง นอกจากนัน้ยังได้ช่วย
ประสานงานและทําความเข้าใจกบัส่วนราชการ และ องค์กรต่างๆ ในพืน้ท่ีในเร่ืองของโครงการ ทําให้
โครงการ และ การสง่เสริมเครือขา่ยได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากทกุฝ่ายเป็นอยา่งดี 
  เม่ือพิจารณาถึงภมูิหลงัของผู้ นําทัง้หลายท่ีเป็นแกนนําในการทํางานในพืน้ท่ี ก็พบว่า
จํานวนหนึ่งมีความรู้จกัคุ้นเคยกนัมาก่อนแล้ว เน่ืองจากอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกนั หรือเคยทํางานร่วมกนัมา
ก่อน  
  2) ความสอดคล้องของความต้องการระหว่างผู้ เข้าร่วมเครือข่าย เช่นทางโซนเหนือมี
ปัญหาร่วมกนัในเร่ืองของการผลติลําใย มนัสําปะหลงั จงึต้องรวมตวักนัเพ่ือช่วยกนัหาทางแก้ปัญหา 
  นอกจากนัน้ความสอดคล้องกัน ยงัหมายถึงกรณีท่ีฝ่ายหนึ่งมีบริการท่ีอีกฝ่ายหนึ่งมี
ความต้องการด้วย เช่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการเงิน แต่สมาชิกของตน
ต้องการซือ้บจัจยัการผลิต และ ขายผลผลิต ถ้าสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนต้องลงมาทําธุรกิจเหล่านัน้เอง
อาจมีปัญหาหลายด้าน (ต้องลงทนุใหม่และขาดความชํานาญ) ในขณะท่ีสหกรณ์การเกษตรมีบริการ
เหลา่นีใ้ห้บริการอยูแ่ล้ว ถ้าสมาชิกของสหกรณ์เครดติยเูน่ียนเข้ามาใช้บริการด้วยก็จะทําให้ขนาดธุรกิจ
ใหญ่ขึน้สง่ผลให้ต้นทนุเฉลี่ยตอ่หน่วยธุรกิจลดลง การร่วมมือกนัจงึเกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย   
  3) ทีมวิจยั โครงการมีทีมวิจยัท่ีฝังตวัอยู่ในพืน้ท่ี และ งานของโครงการสอดคล้องกบั
ภารกิจหลกัของนกัวิจยั ทําให้ผู้วิจยัมีความเต็มใจในการทํางานอย่างเต็มท่ี ยิ่งกว่านัน้คณะผู้วิจยัท่ีอยู่
ในพืน้ท่ียงัเป็นผู้ ท่ีมีพืน้ฐานในการทํางานกบัชาวบ้านมาอย่างยาวนาน และมีประสบการณ์ในการจดั
กระบวนการกลุม่ หรือการทํางานแบบมีสว่นร่วมมาก่อน 
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  นอกจากนัน้การมีผู้ ร่วมทีมจากภายนอกเข้าไปร่วมงานด้วยก็มีส่วนอยู่บ้างในด้าน
จิตวิทยา ทําให้ผู้ นํา และ ชาวบ้านเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการท่ีจะเข้ามาทํากิจกรรมกับ
โครงการมากขึน้ 
  4) กระบวนการทํางาน กระบวนการทํางานแบบมีสว่นร่วม และเป็นกนัเองระหว่างทีม
วิจยัและผู้ นําขององค์กรท่ีร่วมงานมีส่วนช่วยให้บรรยากาศในการประชุมในเวทีต่างๆ ค่อนข้างดี เกิด
ความร่วมมือ มีการนําเสนอข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ อย่างเปิดเผย และผู้ เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้สึกว่าข้อสรุปหรือมติของท่ีประชุมเกิดจากตวัของพวกเขาเองไม่ได้เกิดจากการสัง่การของทาง
ราชการหรือของทีมวิจยั จงึทําให้มีการปฏิบตัติามมตอิยา่งเป็นรูปธรรม  
  5) ผลการทํากิจกรรมโดยเฉพาะในระยะเร่ิมต้นมีรูปธรรมชดัเจน ทําให้เกิดความมัน่ใจ
วา่วิธีการทํางานในรูปของเครือขา่ยคือแนวทางท่ีถกูต้อง จงึเกิดการร่วมมือกนัท่ีตอ่เน่ือง 
  6) เงินช่วยเหลือของโครงการวิจยัในการจดัเวที เงินช่วยเหลือในการจดัเวทีมีบทบาท
สําคญัเช่นกัน โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ท่ีผู้ เข้าร่วมอาจยงัไม่มัน่ใจว่าการทํางานในรูปเครือข่ายจะมี
ประโยชน์หรือไม่ อย่างไรก็ตามมีความคิดเห็นว่าการให้เงินสนบัสนุนกิจกรรมของเครือข่ายนัน้น่าจะ
แบง่ออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกให้การสนบัสนนุเตม็ท่ี ช่วงท่ีสองให้การสนบัสนนุเหมือนช่วงแรก แตใ่ห้
หกัไว้คร่ึงหนึ่งเข้ากองกลางของเครือข่าย สําหรับสว่นท่ีขาดให้สมาชิกของเครือข่ายรับผิดชอบเอง และ 
ในช่วงท่ีสาม เครือข่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทัง้หมด โดยมีเงินท่ีหกัไว้ในช่วงท่ี 2 เป็นกองทนุสํารอง
สําหรับการดําเนินงาน   
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บทที่ 5 
เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน 

 
5.1 ตวัแบบในการวิเคราะห์ 
 5.1.1 กรอบแนวคดิของการวิเคราะห์ 
  สําหรับกรอบในการวิเคราะห์ผลการทํางานในลกัษณะเครือข่ายท่ีมีต่อการแก้ปัญหา
รายได้ของสมาชิกองค์กรท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายนัน้สามารถพิจารณาได้ตามภาพท่ี 5.1 ซึง่
เม่ือสหกรณ์ กลุม่ หรือองค์กรประชาชนอ่ืนๆ ได้เข้ามาร่วมงานกนัเป็นเครือข่ายแล้ว สิ่งท่ีจะเกิดตามมา
ในเบือ้งต้นจากการร่วมมือกนัก็คืออํานาจการต่อรองทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึน้ และ ความประหยดัจาก
การความร่วมมือหรือจากขนาดของธุรกิจ ซึง่ทัง้ 2 ประเด็นนีมี้ผลทําให้เครือข่ายสามารถต่อรองหรือ
ดําเนินการท่ีสร้างประโยชน์แก่องค์กรสมาชิกได้ ไมว่่าจะเป็นการดําเนินการในเชิงธุรกิจ เช่นการตอ่รอง
กบัผู้ ค้าปัจจยัการผลิตเพ่ือให้เครือข่ายหรือสมาชิกเครือข่ายสามารถซือ้ปัจจยัการผลิตได้ในเง่ือนไขท่ีดี
กวา่เดมิ (ราคาถกูลง คณุภาพดี มีบริการท่ีมากบัตวัสนิค้าท่ีดี ฯลฯ) การตอ่รองกบัผู้ รับซือ้ผลผลติ ทําให้
สามารถขายผลผลิตได้ราคาดีขึน้ มีช่องทางการตลาดกว้างขวางขึน้ รวมถึงสามารถตอ่รองเพ่ือดงึการ
สนบัสนนุจากหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ในเชิงวิชาการและนโยบายได้มากขึน้ 
  การดําเนินการภายใต้เง่ือนไขท่ีดีขึน้ดงักลา่วจะช่วยให้องค์กรต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิกของ
เครือขา่ยได้รับผลประโยชน์มากขึน้ โดยเฉพาะต้นทนุทางธุรกิจท่ีลดลง ขณะท่ีรายได้เพิ่มขึน้ มีผลทําให้
สามารถให้บริการท่ีดีขึน้แก่สมาชิกของตนเองได้ ทําให้สมาชิกมีรายได้สุทธิท่ีดีขึน้ และระดบัความ
ยากจนท่ีวดัในเชิงของรายได้ลดลง 
  สําหรับเง่ือนไขท่ีจะทําให้ได้ผลตามกรอบความคิดนีก็้คือ (1) ปีการผลิตท่ีพิจารณา
ต้องเป็นปีการผลิตปกติทัง้ในด้านการผลิตและการตลาด (2) องค์กรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายต้องมี
การร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั และ (3) ไมมี่การคดโกงกนัในเครือขา่ย 
 5.1.2 แนวทางในการประเมินบทบาทของเครือขา่ย 
  การประเมินบทบาทของเครือขา่ยสามารถประเมินได้หลายจดุ ดงันี ้
  1) ประเมินภาพรวมของเครือข่ายว่าจากกิจกรรมท่ีทําไปนัน้ทําให้เกิดการประหยดัใน
ด้านของต้นทุนอย่างไร มีรายได้สงูขึน้เท่าไร และ รายได้สทุธิท่ีเกิดขึน้เป็นอย่างไร นอกจากนัน้ยงัต้อง
ประเมินถึงบทบาทในการต่อรองหรือเรียกร้องการสนับสนุนจากหน่วยราชการและองค์กรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องด้วย 
  2) ประเมินท่ีตวัสหกรณ์/องค์กรสมาชิกของเครือข่าย โดยดวู่าการร่วมมือกบัเครือข่าย
เกิดผลประโยชน์แก่องค์กรมากน้อยอยา่งไร 
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  3) ประเมินท่ีตวัสมาชิกของสหกรณ์/องค์กรโดยตรงว่าได้รับประโยชน์จากการทํางาน
ของเครือขา่ยอยา่งไรบ้าง โดยเฉพาะผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ  
 
5.2 บทบาทของเครือขา่ยในพืน้ท่ีกบัการแก้ปัญหาความยากจน 
  เน่ืองจากการดําเนินงานโครงการนีมี้ระยะเวลาคอ่นข้างสัน้ (น้อยกว่า 1 ปี) กิจกรรม
สว่นใหญ่ของเครือขา่ยยงัอยูใ่นระยะเร่ิมต้นยงัไมส่ามารถประเมินผลได้ ดงันัน้จึงขอเสนอให้ดําเนินการ
ประเมินบทบาทของเครือขา่ยในเร่ืองนีใ้นภายหลงั แยกออกจากโครงการท่ีกําลงัทําอยูใ่นปัจจบุนั 
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ภาพที่ 5.1 กรอบแนวทางในการวิเคราะห์ผลการทํางาน

ของเครือข่าย

91 



 92 

บทที่ 6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการดําเนินการในประเดน็ตอ่ไปนี ้
 6.1.1 การประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
  ดงัได้กล่าวมาแล้วว่าหลงัจากท่ีได้ประชุมหารือกับทีมวิจัย ผู้ นําสหกรณ์/กลุ่ม/
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้ข้อมลูเบือ้งต้น และ ศกัยภาพของทีมงานท่ีมีอยู่ (คน งบประมาณ และ 
อ่ืนๆ) ผู้วิจยัเห็นว่าการทํางานของโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบุรี ไม่จําเป็นต้องไปส่งเสริมให้ตัง้
เครือข่ายใหม่เพิ่มขึน้อีก แต่จะส่งเสริมให้เครือข่ายท่ีมีอยู่เดิมมีความเข้มแข็ง และ มีบทบาทมาก
ขึน้ในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าขององค์กรสมาชิกและบุคคลท่ีเป็นสมาชิกขององค์กร
เหล่านัน้ นอกจากนัน้ยงัมีความเห็นว่าการลกัษณะการร่วมมือท่ีมีอยู่เดิมในพืน้ท่ีมีลกัษณะการ
รวมตวัเป็นพืน้ท่ีๆ ไป การพฒันาเครือข่ายในโครงการนีจ้ึงเน้นเป็นเครือข่ายพืน้ท่ี โดยแบ่งพืน้ท่ี
เป้าหมายออกเป็น 3 พืน้ท่ี คือพืน้ท่ีโซนอําเภอขลงุ โซนเหนือ และ ภาพรวมระดบัจงัหวดั ทัง้นีที้ม
วิจัยวางแผนไว้ว่าจะพฒันา (สร้าง) เครือข่ายในทัง้ 3 พืน้ท่ีให้มีความเข้มแข็ง คือนอกจากมี
เครือข่ายแล้ว เครือข่ายท่ีพิจารณาจะต้องมีการประชมุหรือการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองด้วย 
โดยตัง้เกณฑ์วดัระดบัความสําเร็จของงานดงันี ้(1) มีเครือข่ายเกิดขึน้ (มีการจดัประชมุ) แตย่งัไม่
เกิดการร่วมมือในการทํากิจกรรม ถือว่าโครงการบรรลเุป้าหมายในระดบัพอใช้ (2) มีเครือข่าย
เกิดขึน้ และ มีการดําเนินกิจกรรมร่วมกนัแล้วด้านใดด้านหนึง่ ถือวา่บรรลเุป้าหมายในระดบัดี และ 
(3) มีเครือข่ายเกิดขึน้ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกนัในหลายๆ ด้าน ถือว่าบรรลเุป้าหมายใน
ระดบัดีมาก  
  สําหรับทีมวิจัยได้ตัง้เป้าหมายไว้ว่าจะพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งขึน้
กว่าเดิม คือให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ําเสนอ ทํากิจกรรมร่วมกันทัง้ในเชิงธุรกิจและสงัคม
อยา่งหลากหลายและตอ่เน่ือง  
  เม่ือพิจารณาในเร่ืองการพฒันาเครือข่าย พบว่าการดําเนินงานในโซนอําเภอขลงุ
ทําให้เกิดการร่วมมือกนัระหว่างชมรมเครดิตยเูน่ียนภาคตะวนัออก และ สหกรณ์การเกษตรเมือง 
ขลงุอย่างเป็นรูปธรรม มีการประชุมร่วมกันค่อนข้างสม่ําเสมอ มีการจดัทําบนัทึกช่วยจําว่าด้วย
ความร่วมมือกนัระหว่างชมรมและสหกรณ์ดงักล่าว นอกจากนัน้ยงัได้มีการจดัทําโครงการจดัหา
ปัจจยัการผลิตร่วมกนั และในระยะหลงัมีการหารือกนัในเร่ืองของการรวบรวมผลผลิตร่วมกนัด้วย 
รวมถึงได้มีมติร่วมกนัท่ีจะจดัตัง้ “ชมรม” ขึน้เพ่ือให้ทําหน้าท่ีเป็นศนูย์ประสานงานระหว่างสมาชิก
ของเครือขา่ย  
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  ขณะเดียวกันในโซนเหนือก็ได้มีการจดัตัง้เครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรมมากขึน้ มีการ
ประชุมหารือกันอย่างสม่ําเสมอ มีการช่วยเหลือกันทัง้ในด้านการเงิน ปัจจัยการผลิต และ มี
โครงการท่ีจะทําตลาดสินค้าบางตวัร่วมกนัดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนัน้สมาชิกของเครือข่าย
โซนเหนือได้ร่วมกนัจดัตัง้ชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอําเภอสอยดาวโป่งนํา้ร้อนขึน้เพ่ือให้ทํา
หน้าท่ีเป็นศูนย์ประสานงานของเครือข่ายโซนเหนือ และ เพ่ือให้การร่วมมือกันนัน้มีความเป็น
ทางการมากขึน้สมาชิกของเครือข่ายได้จดัทําบนัทึกช่วยจําว่าด้วยความร่วมมือกนัขึน้ 1 ฉบบั 
ประเดน็ของความร่วมมือท่ีควรได้กลา่วถึงในท่ีนีป้ระเด็นหนึ่งก็คือการร่วมมือของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรในโซนเหนือทําให้อํานาจในการต่อรองของขบวนการสหกรณ์มีมากขึน้ และได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานปกครองในพืน้ท่ี ตวัอย่างท่ีสําคญัคือชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็น
แกนกลางในการจัดประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเตรียมการ
แก้ปัญหาราคามนัสําปะหลงัในปีการผลติ 2549/50 ท่ีคาดวา่จะตกต่ํา  
  สําหรับเครือข่ายระดับจังหวัด ศูนย์กลางของเครือข่ายอยู่ ท่ีชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรจันทบุรี ซึ่งสมาชิกเป็นสหกรณ์การเกษตร 14 แห่ง กระจายอยู่ทุกอําเภอในจังหวัด 
ชุมนุมได้เข้ามาร่วมงานกับโครงการวิจัยตัง้แต่เร่ิมแรก และแสดงบทบาทนําในการประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ จนเกิดกิจกรรมหลายอย่าง ท่ีสําคญัคือการร่วมมือกบั อบจ. ในการแก้ไขปัญหา
ตลาดผลไม้ (มีการจดัทําบนัทึกความเข้าใจระหว่างขบวนการสหกรณ์และ อบจ. ในเร่ืองดงักล่าว) 
เป็นแกนกลางในการต่อรองกับผู้ ค้าปัจจยัการผลิตหลายชนิดจนทําให้สามารถจดัซือ้ปัจจยัการ
ผลิตได้ในเง่ือนไขท่ีดีกว่าเดิม และขณะนีมี้โครงการปุ๋ ยปลอดดอกเบีย้ซึ่งได้รับความสนใจอย่าง
มากจากองค์กรสมาชิก นอกจากนัน้แล้วชุมนุมยงัมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในการจดังานส่วนรวม 
เช่น งานวนัสหกรณ์แห่งชาติ เป็นต้น ชมุนุมสามารถทํางานร่วมกบัเครือข่ายพืน้ท่ีได้อย่างใกล้ชิด
ผา่นสหกรณ์การเกษตรท่ีเป็นสมาชิกของตนในพืน้ท่ี   
  จากกิจกรรมท่ีกล่าวถึงข้างต้น เม่ือใช้เกณฑ์ดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการวัด
ความสําเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ทีมวิจยัประเมินวา่ โดยภาพรวมแล้วประสบความสําเร็จ
ในระดบัดี ทัง้นีเ้น่ืองจากเครือข่ายท่ีทีมวิจัยเข้าไปส่งเสริมอยู่นัน้มีการประชุมร่วมกันค่อนข้าง
ตอ่เน่ือง และมีการทํากิจกรรมร่วมกนัหลายกิจกรรม อย่างไรก็ดี การดําเนินการบางเร่ืองท่ีได้ตกลง
กนัไว้นัน้ยงัไม่บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ เช่นกรณีของการเช่ือมโยงเพ่ือการจดัหานํา้มนัของเครือข่าย
โซนอําเภอขลงุ (เน่ืองจากฝนตกดี และ ตลาดนํา้มนัมีความผิดปกต ิดงัได้กลา่วมาแล้ว)  
  สําหรับเร่ืองการทํากรอบทิศทางของสหกรณ์ท่ีร่วมโครงการในครัง้นีเ้กือบทัง้หมด
มีการจดัทํากรอบทิศทางของตนไว้แล้ว โดยได้รับการสนบัสนนุการจดัทําจากกรมสง่เสริมสหกรณ์ 
สว่นกรณีของเครือขา่ยท่ีทํางานร่วมกนัอยูใ่นขณะนี ้ในสว่นของชมุนมุสหกรณ์การเกษตร โครงการ



 94 

ได้เข้าไปช่วยสนบัสนนุให้มีการจดัทํากรอบทิศทางเรียบร้อยแล้ว สําหรับเครือข่ายในพืน้ท่ีก็มีแผนท่ี
จะจดัทํากรอบทิศทางของตนอยูเ่ช่นกนั  
  สว่นเร่ืองบทบาทของเครือขา่ยในการแก้ไขปัญหาความยากจนนัน้ ในขณะนีย้งัไม่
สามารถประเมินผลได้เน่ืองจากระยะเวลาการดําเนินโครงการสัน้เกินไป 
 
 6.1.2 ปัญหาอปุสรรคในการดําเนินโครงการ 
  สําหรับการดําเนินงานโครงการในพืน้ท่ีจังหวัดจันทบุรีโดยรวมแล้วมีปัญหา
ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากผู้ ร่วมทีมวิจยั ส่วนราชการ และ ผู้ นําในพืน้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ปัญหาท่ีเกิดขึน้อยูบ้่าง คือเร่ืองเวลาของผู้วิจยัซึง่แตล่ะคนมีงานประจําของตนเองอยู่แล้ว และงาน
ในหน่วยงานของตนในระยะท่ีผา่นมามีการเปล่ียนแปลงคอ่นข้างสงู ทําให้การทํางานของโครงการ
ตดิขดัอยูบ้่าง   
 
6.2 ประโยชน์ท่ีนกัวิจยัได้รับ 
  เน่ืองจากโครงการนีเ้ป็นโครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ท่ีรวมเอางานวิจยั และ งาน
ปฏิบตัิการเข้าด้วยกนั ทําให้ผู้วิจยัได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ หลายประการ โดยผู้วิจยัท่ี
เป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลยัซึ่งได้รับการกล่าวขวญัอยู่เสมอๆ ว่า “เป็นพวกหอคอยงาช้าง” 
ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทํางานกบัชาวบ้านในพืน้ท่ี หรือท่ีหลายคนเรียกว่าพวก “ราก
หญ้า” ได้เข้าใจว่าจริงๆ แล้วประชาชนในพืน้ท่ีเป็นคนท่ีมีศักยภาพไม่ได้ด้อยกว่าคนท่ีได้รับ
การศกึษาสงูๆ เลย และศกัยภาพในบางด้านนัน้สงูกว่าพวกท่ีอยู่ได้รับการศกึษาสงูๆ ด้วย ซึง่เป็น
การยืนยนัว่าความรู้มีอยู่ในทุกท่ี คนสามารถเรียนรู้ความรู้ต่างๆ ได้โดยผ่านระบบโรงเรียน และ 
นอกระบบโรงเรียน การรวบรวมความรู้ท่ีมีอยู่แต่ไม่ได้บนัทึกไว้อย่างชดัเจนให้เป็นหมวดหมู่และ
บนัทกึไว้ในรูปแบบตา่งๆ นัน้เป็นเร่ืองท่ีต้องดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง และ ผู้ ท่ีมีความรู้ในพืน้ท่ีตา่งๆ 
ควรได้รับการยอมรับ และให้ความสําคญัด้วย 
  สําหรับนกัวิจยัท่ีเป็นนกัปฏิบตัิ ซึง่ฝังตวัอยู่ในพืน้ท่ีก็ได้มีโอกาสเห็นถึงแนวทางใน
การทํางานวิจยั ซึง่ต้องมีการกําหนดประเด็น กําหนดวิธีการ และ แนวทางในการปฏิบตัิท่ีคอ่นข้าง
ชัดเจนตายตัว รวมถึงวิธีการในการจัดทํารายงานการวิจัย อย่างไรก็ตามสิ่งท่ียอมรับร่วมกัน
ระหว่างนกัวิจยั 2 กลุ่มนีก็้คือ การทํางานวิจยัเชิงปฏิบตัิการหรือเชิงพฒันานัน้การกําหนดวิธีการ
ปฏิบตัท่ีิชดัเจนเกินไปอาจไมเ่ป็นผลดีมากนกั ในขณะเดียวกนัการไม่กําหนดกรอบหรือเง่ือนไขใดๆ 
เลย ก็เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ ดงันัน้สิ่งท่ีควรเป็นคือ “การกําหนดกรอบและเป้าหมายการทํางาน
ให้กับทีมวิจยั ส่วนวิธีการปฏิบตัินัน้ให้เป็นหน้าท่ีของผู้ วิจยัท่ีจะไปกําหนดเองโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกบัเง่ือนไขของพืน้ท่ี    
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  สําหรับความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของกระบวนการในการสร้างเครือข่ายในภาพรวมท่ีจะ
เป็นองค์ความรู้สําหรับการดําเนินการในอนาคตนัน้ จําเป็นต้องสรุปจากกรณีศกึษาหลายๆ กรณี 
ซึง่จะทําให้ได้องค์ความรู้เก่ียวกบักระบวนการท่ีจําเป็นท่ีจะทําให้การสร้างเครือข่ายเกิดขึน้ และ มี
การพฒันาได้ตอ่ไปอยา่งยัง่ยืน  
  สําหรับกรณีของโครงการในพืน้ท่ีจันทบุรี ความสําเร็จของโครงการในระดับท่ี
กล่าวไว้แล้วนัน้เป็นผลมาจากหลายปัจจยัประกอบกนั ท่ีสําคญัได้แก่ (1) ความพร้อมของพืน้ท่ี 
(ความพร้อมของผู้ นําองค์กร หน่วยราชการ และ เอกชนท่ีเก่ียวข้อง) (2) ความสอดคล้องของความ
ต้องการระหว่างผู้ เข้าร่วมเครือข่าย (ทกุองค์กรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเครือข่าย) (3) ทีม
วิจยัท่ีมีทัง้นกัปฏิบตัิในพืน้ท่ีและนกัวิชาการจากภายนอกร่วมกนั (4) กระบวนการทํางานแบบมี
สว่นร่วมท่ีให้คนในพืน้ท่ีเป็นผู้ มีบทบาทนํา (5) ความสําเร็จของการดําเนินงานในระยะเร่ิมต้น และ 
(6) เงินช่วยเหลือในการจดัประชมุ/เวทีโดยเฉพาะในระยะเร่ิมต้น  
 
6.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการวิจยั 
  ได้กล่าวมาแล้วว่า กระบวนการวิจยัสําหรับโครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการนัน้ การ
กําหนดวิธีการปฏิบตัิท่ีชดัเจนเกินไปอาจไม่เป็นผลดีในการปฏิบตัิ ในขณะเดียวกนัการไม่กําหนด
กรอบหรือเง่ือนไขใดๆ เลย ก็เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไมไ่ด้ ดงันัน้สิง่ท่ีควรเป็นคือ  
  (1) ผู้ประสานงานกําหนดกรอบและเป้าหมายการทํางานท่ีต้องการ 
  (2) ทีมวิจยัในพืน้ท่ีนํากรอบและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในข้อ (1) ไปพิจารณาวาง
แนวทางหรือวิธีดําเนินการ (รวมถึงแผนงาน) ท่ีเหมาะสม โดยต้องคํานงึถึงเง่ือนไขของพืน้ท่ี 
  (3) ทีมวิจยันําแนวทางหรือวิธีดําเนินการท่ีได้ตาม (2) เสนอให้กบัผู้ประสานงาน
กลางพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ควรมีการประชมุร่วมกนัในขัน้ตอนนี)้  
  (4) ทีมวิจยัดําเนินการตามวิธีการท่ีได้รับความเห็นชอบ ในขัน้ตอนท่ี (3)  
  (5) ผู้ประสานงานกลางตดิตามผลการปฏิบตังิานตามแผนเป็นระยะๆ พร้อมๆ กบั
ให้ความเห็นในการปฏิบตัิงานเพ่ือให้การวิจยับรรลผุลตามแผนท่ีกําหนดไว้ อย่างไรก็ตามต้อง
ระลกึเสมอวา่ความเห็นท่ีให้นัน้ไมใ่ช่คําตอบสดุท้ายของงานวิจยั 
  ขัน้ตอนทัง้ 5 ขัน้ดงักล่าวน่าจะถือว่าเป็นขัน้ตอนการปฏิบตัิในระยะการวิจยัแรก
เท่นัน้ หากเป็นไปได้ควรมีการดําเนินการต่อในระยะท่ี 2 ด้วยคือ การประเมินผลโครงการ ซึง่ควร
ดําเนินการแยกต่างหากจากโครงการท่ีดําเนินการในระยะท่ี 1) และการให้การสนบัสนุนเพิ่มเติม
ตามความจําเป็นของเครือขา่ย ในด้านการสนบัสนนุทางการเงินในระยะนีอ้าจ แบง่ เป็น 2 ช่วง คือ
ในช่วงแรกให้เงินสนบัสนนุกิจกรรมของเครือข่ายเหมือนช่วงแรก แต่ให้หกัไว้คร่ึงหนึ่งเข้ากองกลาง
ของเครือข่าย สําหรับส่วนท่ีขาดให้สมาชิกของเครือข่ายจ่ายสมทบ และ ในช่วงท่ีสอง เครือข่าย
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รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทัง้หมด โดยมีเงินท่ีหักไว้ในช่วงท่ี 2 เป็นกองทุนสํารองสําหรับการ
ดําเนินงาน ยิ่งไปกว่านัน้ควรส่งเสริมให้เครือข่ายสร้างกองทุนของตนเองขึน้เพ่ือให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในระยะยาว 
  นอกจากประเด็นด้านการเงินแล้วการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการท่ีเหมาะสม
กบัเป้าหมาย เง่ือนไข และ ความต้องการของเครือขา่ย เป็นสิง่ท่ีผู้ เก่ียวข้องควรดําเนินการอยา่งยิ่ง 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ข้อมูลเบือ้งต้นของโครงการ 
 
  “โครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ” เป็นโครงการ
ย่อยในชุดโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ี 36 จังหวดั มีจุดประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
เครือข่ายพนัธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และ สหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ เพ่ือให้เกิด
การหนนุเสริมการพฒันาศกัยภาพคนและองค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  “สหกรณ์” ในท่ีนีป้ระกอบด้วย สหกรณ์ท่ีจดทะเบียน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และ สหกรณ์
เครดิตยเูนียน และ สหกรณ์ภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มสจัจะออม
ทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดําริ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กองทุนหมู่บ้าน 
เป็นต้น  
  กระบวนการวิจัยท่ีใช้ในโครงการนี  ้คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมุ่งไปท่ี
องค์ประกอบสําคญั 3 ส่วน ส่วนแรก คือ การพฒันาผู้ นํากลุ่ม/องค์กรในลกัษณะของการสร้าง
คณุค่าสหกรณ์ให้ตระหนกัถึงการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปรับกระบวน
ทศัน์และวิธีคิดเชิง บรูณาการให้แก่ผู้ นํา เพ่ือให้มีศกัยภาพและความพร้อมในการบริหารจดัการ
องค์การ สว่นท่ีสอง คือ การหนนุเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัทํากรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของกลุม่/องค์กรท่ีคํานงึถึงปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง และสว่นท่ีสาม คือ หนนุ
เสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตรในระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัด โดยมี
กระบวนการดําเนินการดงันี ้
  1) ศึกษาสถานการณ์และบทบาทการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กร
ประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ 
  2) ตรวจสอบข้อมลูคนจนจดทะเบียนของสมาชิกสหกรณ์/องค์กรประชาชนใน
พืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ 
  3) จดัเวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ นํากลุ่ม/องค์กรเร่ืองการจดัทํากรอบ ทิศ
ทางการดําเนินงานขององค์กรและการเช่ือมโยงเครือขา่ยในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ 
  4) จดัทํากรอบทิศทางการดําเนินงานของกลุม่/องค์กรประชาชน  
  5) สนบัสนนุการสร้างพนัธมิตร/การเช่ือมโยงเครือขา่ยในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุ 
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  ทัง้นีใ้นระหว่างการดําเนินงานมีการร่วมประชุมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กับทีม
ประสานงานกลาง และ ทีมวิจัยในจังหวัดอ่ืนๆ ด้วย สําหรับกรอบระยะเวลาในการทํางานใน
โครงการนี ้คือ 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2548 เป็นต้นไป  
 
ผลการวิจัย 
 
 1. ข้อมูลคนจนในพืน้ที่จังหวัดจันทบุรี 
  การขึน้ทะเบียนคนจนอยา่งแท้จริงในจงัหวดัจนัทบรีุมีจํานวนไม่มากนกั อย่างไรก็
ดีพบว่าผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนดงักลา่วสว่นใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีทางตอนบนหรือตอนเหนือของจงัหวดั ซึง่พืน้ท่ี
บริเวณนีมี้สภาพเป็นพืน้ท่ีสงูและภเูขา และบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน มีระดบัการพฒันาในเชิง
ของโครงสร้างพืน้ฐานน้อยกว่าพืน้ท่ีส่วนอ่ืนๆ ของจงัหวดั ประเด็นปัญหาสําคญัของผู้ขึน้ทะเบียน
คือ ปัญหาท่ีดินทํากิน และ ปัญหาหนีส้ิน ส่วนประเด็นปัญหาอ่ืนไม่มีนัยสําคญัมากนัก สําหรับ
สาเหตขุองปัญหาดงักลา่วเกิดจากความล้มเหลวทางการผลติและการตลาดเป็นสําคญั  
  ในส่วนของสมาชิกสหกรณ์ท่ีได้ขึน้บญัชีคนจนไว้ก็มีจํานวนไม่มากนกัเม่ือเทียบ
กบัสมาชิกทัง้หมดของสหกรณ์ โดยความหนาแน่นของผู้ขึน้ทะเบียน และ ประเด็นปัญหาท่ีพบก็
เหมือนกบักรณีภาพรวมของทัง้จงัหวดั 
 
 2. การพัฒนาเครือข่ายภายใต้โครงการวิจัย 
  จากการประชมุหารือระหว่างทีมวิจยั ผู้ นําสหกรณ์ (กลุม่/องค์กรท่ีเก่ียวข้อง) และ 
สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั ได้ข้อสรุปวา่ภายใต้ข้อมลูเบือ้งต้น และ ศกัยภาพของทีมงานท่ีมีอยู่ (คน 
งบประมาณ และ อ่ืนๆ) การทํางานของโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบุรี ควรเน้นท่ีการส่งเสริมให้
เครือข่ายท่ีมีอยู่ เดิมในพืน้ท่ีมีความเข้มแข็ง  และ  มีบทบาทมากขึน้ในการส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กรสมาชิกและบุคคลท่ีเป็นสมาชิกขององค์กรเหล่านัน้ นอกจากนัน้ยงัมี
ความเห็นการลกัษณะการร่วมมือท่ีมีอยู่เดิมในพืน้ท่ีมีลกัษณะการรวมตวักันเป็นพืน้ท่ีๆ ไป การ
พฒันาเครือขา่ยในโครงการนีจ้งึเน้นเป็นเครือขา่ยพืน้ท่ี โดยแบง่พืน้ท่ีเป้าหมายออกเป็น 3 พืน้ท่ี คือ
พืน้ท่ีโซนอําเภอขลุง โซนเหนือ (อําเภอโป่งนํา้ร้อน และ อําเภอสอยดาว) และ ภาพรวมระดับ
จงัหวดั ทัง้นีที้มวิจยัวางแผนไว้ว่าจะพฒันา (สร้าง) เครือข่ายในทัง้ 3 พืน้ท่ีให้มีความเข้มแข็ง คือ
นอกจากมีเครือขา่ยแล้ว จะต้องมีการประชมุหรือการดําเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ืองด้วย  
  เพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์ดงักล่าวโครงการได้ดําเนินการในแต่ละพืน้ท่ี ดงันี ้(1) 
จดัเวทีเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัโครงการให้แก่ผู้ นําสหกรณ์ในพืน้ท่ี (2) สง่เสริมให้มีการจดัเวที
ระหวา่งสหกรณ์/กลุม่ท่ีร่วมโครงการอยา่งตอ่เน่ืองประมาณเดือนละครัง้ (3) สนบัสนนุด้านวิชาการ 



 v

วิทยากร และค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแก่เครือข่าย (4) ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันทัง้ทางธุรกิจ 
สงัคม และ อ่ืนๆ ทัง้ในแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างสมาชิกของเครือข่าย และ (5) 
สนบัสนนุให้มีการจดัทําข้อตกลงท่ีเป็นทางการระหวา่งกนั 
  ผลการดําเนินการของโครงการในพืน้ท่ีเป้าหมายทัง้ 3 พอสรุปได้ดงันี ้
  1) เครือข่ายโซนอําเภอขลงุ การทํางานของโครงการภายใต้ความร่วมมือของทุก
ฝ่าย ทําให้เกิดการร่วมมือกนัระหว่างชมรมเครดิตยเูน่ียนภาคตะวนัออก และ สหกรณ์การเกษตร
เมืองขลงุ อย่างเป็นรูปธรรม มีการประชมุร่วมกนัค่อนข้างสม่ําเสมอ มีการจดัทําบนัทึกช่วยจําว่า
ด้วยความร่วมมือกันระหว่างชมรมและสหกรณ์ดงักล่าว นอกจากนัน้ยงัได้มีการจัดทําโครงการ
จดัหาปัจจยัการผลิตร่วมกนั และในระยะหลงัมีการหารือกนัในเร่ืองของการรวบรวมผลผลิต และ
ได้มีมตร่ิวมกนัให้ตัง้ “ชมรม” ขึน้เพ่ือให้ทําหน้าท่ีเป็นศนูย์ประสานงานของเครือขา่ย  
  2) เครือข่ายโซนเหนือ การทํางานของโครงการทําให้เกิดการทํางานในลกัษณะ
ของเครือข่ายท่ีเป็นรูปธรรมมากขึน้ มีการประชุมหารือกันอย่างสม่ําเสมอระหว่างสมาชิกของ
เครือข่าย มีการช่วยเหลือกนัทัง้ในด้านการเงิน ปัจจยัการผลิต และ มีโครงการท่ีจะทําตลาดสินค้า
บางตวัร่วมกนั นอกจากนัน้สมาชิกของเครือข่ายโซนเหนือได้ร่วมกนัจดัตัง้ชมรมสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรอําเภอสอยดาวโป่งนํา้ร้อนขึน้เพ่ือให้ทําหน้าท่ีเป็นศนูย์ประสานงานของเครือข่ายโซน
เหนือ และ เพ่ือให้การร่วมมือกันนัน้มีความเป็นทางการมากขึน้สมาชิกของเครือข่ายได้จัดทํา
บนัทึกช่วยจําว่าด้วยความร่วมมือกนัขึน้ 1 ฉบบั ประเด็นของความร่วมมือท่ีควรได้กลา่วถึงในท่ีนี ้
ประเดน็หนึง่ก็คือการร่วมมือของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรในโซนเหนือทําให้อํานาจในการตอ่รอง
ของขบวนการสหกรณ์มีมากขึน้ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานปกครองในพืน้ท่ี ตวัอย่างท่ี
สําคญัคือชมรมสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรเป็นแกนกลางในการจดัประชมุร่วมกบัสว่นราชการและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเตรียมการแก้ปัญหาราคามนัสําปะหลงัในปีการผลิต 2549/50 ท่ี
คาดวา่จะตกต่ํา  
  3) เครือข่ายระดับจังหวัด เครือข่ายนีมี้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี ซึ่งมี
สมาชิกเป็นสหกรณ์การเกษตร 14 แห่ง กระจายอยู่ทุกอําเภอในจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการ
ดําเนินกิจกรรมตา่งๆ โดยเครือขา่ยได้ร่วมมือกบั อบจ. ในการแก้ไขปัญหาตลาดผลไม้ (มีการจดัทํา
บนัทึกความเข้าใจระหว่างขบวนการสหกรณ์และ อบจ. ในเร่ืองดงักล่าว) เป็นแกนกลางในการ
ต่อรองกับผู้ ค้าปัจจัยการผลิตหลายชนิดจนทําให้สามารถจัดซือ้ปัจจัยการผลิตได้ในเง่ือนไขท่ีดี
กว่าเดิม และขณะนีมี้โครงการปุ๋ ยปลอดดอกเบีย้ซึง่ได้รับความสนใจอย่างมากจากองค์กรสมาชิก 
นอกจากนัน้แล้วชุมนุมยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดงานส่วนรวม เช่น งานวันสหกรณ์
แห่งชาติ เป็นต้น ชุมนุมสามารถทํางานร่วมกับเครือข่ายพืน้ท่ีได้อย่างใกล้ชิดผ่านสหกรณ์
การเกษตรท่ีเป็นสมาชิกของตนในพืน้ท่ี   
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 3. ระดบัความสาํเร็จของโครงการ 
  ในการวดัความสําเร็จของโครงการ ทีมวิจยัได้ตัง้เกณฑ์วดัระดบัความสําเร็จไว้
ดงันีคื้อ (1) มีเครือข่ายเกิดขึน้ (มีการจดัประชมุ) แตย่งัไม่เกิดการร่วมมือในการทํากิจกรรม ถือว่า
โครงการบรรลเุป้าหมายในระดบัพอใช้ (2) มีเครือข่ายเกิดขึน้ และ มีการดําเนินกิจกรรมร่วมกนั
แล้วด้านใดด้านหนึ่ง ถือว่าบรรลเุป้าหมายในระดบัดี และ (3) มีเครือข่ายเกิดขึน้ และมีการดําเนิน
กิจกรรมร่วมกนัในหลายๆ ด้าน ถือวา่บรรลเุป้าหมายในระดบัดีมาก 
  เม่ือใช้เกณฑ์ดงักลา่วเป็นมาตรฐานในการวดัความสําเร็จของงานตามเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไว้ สามารถประเมินได้ว่า โดยภาพรวมแล้วการดําเนินงานโครงการประสบความสําเร็จใน
ระดบัดี ทัง้นีเ้น่ืองจากเครือข่ายท่ีทีมวิจยัเข้าไปสง่เสริมอยู่นัน้มีการประชมุร่วมกนัคอ่นข้างตอ่เน่ือง 
และมีการทํากิจกรรมร่วมกนัหลายกิจกรรม อย่างไรก็ดี การดําเนินการบางเร่ืองท่ีได้ตกลงกนัไว้นัน้
ยังไม่บรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ เช่นกรณีของการเช่ือมโยงเพ่ือการจัดหานํา้มันของเครือข่ายโซน
อําเภอขลงุ เป็นต้น 
 
 4. ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินโครงการ 
  สําหรับการดําเนินงานโครงการในพืน้ท่ีจังหวัดจันทบุรีโดยรวมแล้วมีปัญหา
ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากผู้ ร่วมทีมวิจยั ส่วนราชการ และ ผู้ นําในพืน้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ปัญหาท่ีเกิดขึน้อยูบ้่าง คือเร่ืองเวลาของผู้วิจยัซึง่แตล่ะคนมีงานประจําของตนเองอยู่แล้ว และงาน
ในหน่วยงานของตนในระยะท่ีผา่นมามีการเปล่ียนแปลงคอ่นข้างสงู ทําให้การทํางานของโครงการ
ตดิขดัอยูบ้่าง   
  นอกจากประเด็นปัญหาท่ีกลา่วถึงข้างต้นแล้วเร่ืองของระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ซึง่มีเพียง 1 ปี ถือวา่สัน้มาก ทําให้ไมส่ามารถประเมินผลการทํางานในบางด้านได้ โดยเฉพาะเร่ือง
ของบทบาทของเครือขา่ยในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 
ประโยชน์ที่นักวิจัยได้รับ 
  เน่ืองจากโครงการนีเ้ป็นโครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ท่ีรวมเอางานวิจยั และ งาน
ปฏิบตัิการเข้าด้วยกนั ทําให้ผู้วิจยัได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ หลายประการ โดยผู้วิจยัท่ี
เป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลยัซึ่งได้รับการกล่าวขวัญอยู่เสมอๆ ว่า “เป็นพวกหอคอยงาช้าง” 
ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทํางานกบัชาวบ้านในพืน้ท่ี หรือท่ีหลายคนเรียกว่าพวก “ราก
หญ้า” ได้เข้าใจว่าจริงๆ แล้วประชาชนในพืน้ท่ีเป็นคนท่ีมีศักยภาพไม่ได้ด้อยกว่าคนท่ีได้รับ
การศกึษาสงูๆ เลย และศกัยภาพในบางด้านนัน้สงูกว่าพวกท่ีอยู่ได้รับการศกึษาสงูๆ ดงักลา่วด้วย 
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ซึง่เป็นการยืนยนัว่าความรู้มีอยู่ในทุกท่ี คนสามารถเรียนรู้ความรู้ต่างๆ ได้โดยผ่านระบบโรงเรียน 
และ นอกระบบโรงเรียน การรวบรวมความรู้ท่ีมีอยู่แต่ไม่ได้บนัทึกไว้อย่างชดัเจนให้เป็นหมวดหมู่
และบนัทึกไว้ในรูปแบบตา่งๆ นัน้เป็นเร่ืองท่ีต้องดําเนินการอย่างตอ่เน่ือง และ ผู้ ท่ีมีความรู้ในพืน้ท่ี
ตา่งๆ ควรได้รับการยอมรับ และให้ความสําคญัด้วย 
  สําหรับนกัวิจยัท่ีเป็นนกัปฏิบตัิ ซึง่ฝังตวัอยู่ในพืน้ท่ีก็ได้มีโอกาสเห็นถึงแนวทางใน
การทํางานวิจยั ซึง่ต้องมีการกําหนดประเด็น กําหนดวิธีการ และ แนวทางในการปฏิบตัิท่ีคอ่นข้าง
ชัดเจนตายตัว รวมถึงวิธีการในการจัดทํารายงานการวิจัย อย่างไรก็ตามสิ่งท่ียอมรับร่วมกัน
ระหว่างนกัวิจยั 2 กลุ่มนีก็้คือ การทํางานวิจยัเชิงปฏิบตัิการหรือเชิงพฒันานัน้การกําหนดวิธีการ
ปฏิบตัท่ีิชดัเจนเกินไปอาจไมเ่ป็นผลดีมากนกั ในขณะเดียวกนัการไม่กําหนดกรอบหรือเง่ือนไขใดๆ 
เลย ก็เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ ดงันัน้สิ่งท่ีควรเป็นคือ “การกําหนดกรอบและเป้าหมายการทํางาน
ให้กับทีมวิจยั ส่วนวิธีการปฏิบตัินัน้ให้เป็นหน้าท่ีของผู้ วิจยัท่ีจะไปกําหนดเองโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกบัเง่ือนไขของพืน้ท่ี    
  สําหรับความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของกระบวนการในการสร้างเครือข่ายในภาพรวมท่ีจะ
เป็นองค์ความรู้สําหรับการดําเนินการในอนาคตนัน้ จําเป็นต้องสรุปจากกรณีศึกษาหลายๆ กรณี 
ซึง่จะทําให้ได้องค์ความรู้เก่ียวกบักระบวนการท่ีจําเป็นท่ีจะทําให้การสร้างเครือข่ายเกิดขึน้ และ มี
การพฒันาได้ตอ่ไปอยา่งยัง่ยืน  
  สําหรับกรณีของโครงการในพืน้ท่ีจันทบุรี ความสําเร็จของโครงการในระดับท่ี
กล่าวไว้แล้วนัน้ เป็นผลมาจากหลายปัจจยัประกอบกนั ท่ีสําคญัได้แก่ (1) ความพร้อมของพืน้ท่ี 
(ความพร้อมของผู้ นําองค์กร หน่วยราชการ และ เอกชนท่ีเก่ียวข้อง) (2) ความสอดคล้องของความ
ต้องการระหว่างผู้ เข้าร่วมเครือข่าย (ทกุองค์กรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเครือข่าย) (3) ทีม
วิจยัท่ีมีทัง้นกัปฏิบตัิในพืน้ท่ีและนกัวิชาการจากภายนอกร่วมกนั (4) กระบวนการทํางานแบบมี
สว่นร่วมท่ีให้คนในพืน้ท่ีเป็นผู้ มีบทบาทนํา (5) ความสําเร็จของการดําเนินงานในระยะเร่ิมต้น และ 
(6) เงินช่วยเหลือในการจดัประชมุ/เวทีโดยเฉพาะในระยะเร่ิมต้น  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการวิจัย 
  ได้กล่าวมาแล้วว่า กระบวนการวิจยัสําหรับโครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการนัน้ การ
กําหนดวิธีการปฏิบตัิท่ีชดัเจนเกินไปอาจไม่เป็นผลดีในการปฏิบตัิ ในขณะเดียวกนัการไม่กําหนด
กรอบหรือเง่ือนไขใดๆ เลย ก็เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไมไ่ด้ ดงันัน้สิง่ท่ีควรเป็นคือ  
  (1) ผู้ประสานงานกําหนดกรอบและเป้าหมายการทํางานท่ีต้องการ 
  (2) ทีมวิจยัในพืน้ท่ีนํากรอบและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในข้อ (1) ไปพิจารณาวาง
แนวทางหรือวิธีดําเนินการ (รวมถึงแผนงาน) ท่ีเหมาะสม โดยต้องคํานงึถงึเง่ือนไขของพืน้ท่ี 
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  (3) ทีมวิจยันําแนวทางหรือวิธีดําเนินการท่ีได้ตาม (2) เสนอให้กบัผู้ประสานงาน
กลางพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ควรมีการประชมุร่วมกนัในขัน้ตอนนี)้  
  (4) ทีมวิจยัดําเนินการตามวิธีการท่ีได้รับความเห็นชอบในขัน้ตอนท่ี (3)  
  (5) ผู้ประสานงานกลางตดิตามผลการปฏิบตังิานตามแผนเป็นระยะๆ พร้อมๆ กบั
ให้ความเห็นในการปฏิบตังิานเพ่ือให้การวิจยับรรลผุลตามแผนท่ีกําหนดไว้ อยา่งไรก็ตามต้องระลกึ
เสมอวา่ความเห็นท่ีให้นัน้ไมใ่ช่คําตอบสดุท้ายของงานวิจยั 
  ขัน้ตอนทัง้ 5 ขัน้ดงักล่าวน่าจะถือว่าเป็นขัน้ตอนการปฏิบตัิในระยะการวิจยัแรก
เท่านัน้ หากเป็นไปได้ควรมีการดําเนินการตอ่ในระยะท่ี 2 ด้วยคือ การประเมินผลโครงการ ซึง่ควร
ดําเนินการแยกต่างหากจากโครงการท่ีดําเนินการในระยะท่ี 1 และการให้การสนบัสนุนเพิ่มเติม
ตามความจําเป็นของเครือขา่ย ในด้านการสนบัสนนุทางการเงินในระยะนีอ้าจ แบง่ เป็น 2 ช่วง คือ
ในช่วงแรกให้เงินสนบัสนนุกิจกรรมของเครือข่ายเหมือนช่วงแรก แตใ่ห้หกัไว้คร่ึงหนึ่งเข้ากองกลาง
ของเครือข่าย สําหรับส่วนท่ีขาดให้สมาชิกของเครือข่ายจ่ายสมทบ และ ในช่วงท่ีสอง เครือข่าย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทัง้หมด โดยมีเงินท่ีหักไว้ในช่วงท่ี 2 เป็นกองทุนสํารองสําหรับการ
ดําเนินงาน ยิ่งไปกว่านัน้ควรส่งเสริมให้เครือข่ายท่ีตัง้ขึน้เหล่านีจ้ัดสร้างกองทุนของตนเองขึน้
เพ่ือให้สามารถพึง่พาตนเองได้ในระยะยาว 
  นอกจากประเด็นทางการเงินแล้วการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการท่ีเหมาะสม
กบัเป้าหมายและเง่ือนไขแวดล้อมตา่งๆ เป็นสิง่ท่ีผู้ เก่ียวข้องควรดําเนินการอยา่งยิ่ง 
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