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บทคัดย่อ 
 

 วัตถุประสงค์หลัก ของงานวิจัยเพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กร
ประชาชน และสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและ
องค์กรในการแก้ไขปัญหาความยากจนในระยะยาว 

แนวคิดในการด าเนินงานวิจัยมุ่งเน้นองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การพัฒนาผู้น ากลุ่ม/ 
องค์กรในลักษณะของการสร้างคุณค่าให้ตระหนักถึงการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การ 
หนุนเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท ากรอบทิศทางการด าเนินงานของกลุ่ม/องค์กร 
ที่ค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนศักยภาพของกลุ่ม และการหนุนเสริมให้เกิด
การเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนที่ โดยผ่านกระบวนการวิจัย 9 
ข้ันตอน เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายในระดับแนวด่ิง คือ ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียนกับ
สหกรณ์ที่จดทะเบียน ระหว่างสหกรณ์ภาคประชาชนกับสหกรณ์ภาคประชาชนด้วยกัน และ เกิดการ
เช่ือมโยงในแนวราบระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียนกับสหกรณ์ภาคประชาชน เพ่ือให้องค์กรที่
เข้มแข็งสามารถช่วยเหลือองค์กรที่ยังไม่เข้มแข็ง (ระบบพ่ีช่วยน้อง) จะท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ 
เงินทุน เทคโนโลยีต่างๆ และสามารถเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่เหนียวแน่น (การผูกใจ) 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งได้อย่างเท่าเทียมในอนาคต 

ผลการด าเนินงาน สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตรข้ันต้นได้ 3 กลุ่มเครือข่าย คือ
เครือข่ายที่ประสบความส าเร็จแล้ว โดยทางทีมวิจัยได้เข้าหนุนเสริมในเร่ืองแนวคิด การสร้าง
พันธมิตร การวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ได้แก่เครือข่ายชุมนุม
สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่ และเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลเขาดิน เครือข่าย
ที่ก าลังประสบความส าเร็จ โดยมีปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จของเครือข่ายหลายปัจจัยเช่น ความ
เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรศาสนา การรวมตัวของสมาชิกและกรรมการ(ความ
เสียสละ) ซึ่งทีมวิจัยได้เ ข้าไปหนุนเสริมเร่ืองแนวคิด การส่งเสริม การจัดอบรมให้ความรู้แก่
กรรมการ/สมาชิก ตลอดจนวางระบบการบริหาร ได้แก่เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งต าบลเขาคราม  



(กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่ง) เครือข่ายองค์กรประชาชนต าบลนาเหนือ และเครือข่ายฟ้ืนฟูชุมชน
ผู้ประสบภัย สึนามิ ด้วยวิธีการเครดิตยูเน่ียน และกรณีศึกษา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์และน้ าด่ืมเขา
ใหญ่ ที่ช้ีให้เห็นถึงความล้มเหลวของการบริการ/จัดการ สาเหตุเพราะปัจจัยเสี่ยงทางด้านหน้ีค่ังค้าง
ที่มีสูง ท าให้กลุ่มมีโอกาสล้มได้ง่าย ทางทีมวิจัยได้เข้าไปหนุนเสริมเร่ืองการบริการ/จัดการ  ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาเร่ืองหน้ีค่ังค้าง และจะขยายต่อไปด้านการวางแผนร่วมกันเพ่ือเพ่ิมจ านวนสมาชิก การ
ให้บริการ การจัดสวัสดิการและแนวทางในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม 
 จากเครือข่ายที่เกิดข้ึน ทั้ง 3 กลุ่ม เป็นเครือข่ายที่ทีมวิจัย เห็นว่า สามารถพัฒนาให้เกิดการ
เช่ือมเป็นพันธมิตรของเครือข่ายระดับจังหวัดได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
และพร้อม ที่จะช่วยเหลือกลุ่ม/องค์กรประชาชนอื่นๆได้เข้มแข็งข้ึนได้ในโอกาสต่อไป 
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Abstract 

 
The major objective of this research is to build networking among a group of non-

government organizations and the cooperative in Krabi province in order to supporting and 
promoting the efficiency of human resource and organizations for the poverty alleviation in the 
long term. 
 
 The concept in operating the research is focusing into 3 components i.e.  
 1. to develop the leaders of the group by creating awareness the value of cooperation or 
helping to each other, 
 2. to support the process of participation for the direction or frame work to suitable with 
the environment changed including with the potential of the groups and  
 3. to support the networking among non-government organizations in the area through the 
9 research process. 
 
 The research created networking in vertical line i.e. among registered cooperative and 
people cooperative as well as the networking in horizontal line i.e. among registered cooperative 
and people cooperative. The idea is to create more cooperation by stronger group is helping the 
weaker group. All knowledge, fund, technologies can be transferred to each other and create 
closely networking for the equally sustainability in the near future.  
 
 During the operation of the research, 3 basic-networking can be established i.e. the 
Succeed Networking composed with 2 groups : Krabi Palm Tree Cooperative Group and Tambon 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  โดยการให้เงินทุนกับชุมชน ซึ่งคนในชุมชนสามารถ
บริหารงานเงินทุนได้เอง อันจะช่วยเพ่ิมระดับการผลิตและการบริโภคของคนในชุมชน รูปของ 
กองทุนหมู่บ้านน้ัน เป็นการแก้ปัญหาที่ท าให้คนจนข้ึน และไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะเงินทุนที่ได้รับ
น้ัน ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน แต่น าไปเพ่ือเพ่ิมการบริโภค การวัดประสิทธิภาพของ
เงินทุนวัดจากสัดส่วนในการช าระคืนต่อยอดหน้ีของกองทุน และคนในชุมชนไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน 
 การสร้างเงินทุนที่แท้จริงของชุมชน โดยคนในชุมชน จึงเป็นเงินทุนที่ถาวร เพราะเงินทุน
ของชุมชนน้ัน เป็นเงินของทุกคนที่น ามารวมกัน เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักของสหกรณ์ 
และผลตอบแทนของเงินทุนก็กลับไปพัฒนาชุมชน การท ากิจกรรมในรูปแบบสหกรณ์ของคนใน
ชุมชน จึงเป็นวิธีการเบื้องต้น ตามแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อชุมชนเข้มแข็งก็ขยาย
ผลไปสู่ชุมชนอื่น เพ่ือก่อให้เกิดพันธะและมิตร ก่อเกิดเป็นเครือข่ายของชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงตนเองได้ ดังน้ัน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง จะต้องพัฒนาคน พัฒนาทุน แล้วค่อย
พัฒนาเศรษฐกิจ หรือกิจกรรม ที่จะท าให้คนในชุมชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ
ตามล าดับ 
 การศึกษาการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ที่จะช้ีให้เห็นถึงแนวทางใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างย่ังยืน โดยวิธีการสหกรณ์ ที่เน้นให้เห็นถึงการ
พัฒนาคน การสร้างเงินทุนที่แท้จริงของชุมชน แล้วค่อยขยายไปสู่การท าธุรกิจของชุมชน ในรูปของ
เช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตร ได้อย่างเป็นรูปธรรม  และขอขอบคุณส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ 
และผู้น าองค์กรประชาชนทุกท่าน ที่ได้อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือตลอดมา 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

1. ความเป็นมา 
 การด าเนินโครงการวิจัยเร่ือง “โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่”ใน
คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนและ
สหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่เพ่ือให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรใน
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

2. กระบวนการวิจัย 
กระบวนการในการสร้างเครือข่ายของทีมวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัด

กระบี่ ได้วางแนวทางในการท างานโดยมุ่งเน้นองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วนคือ ส่วนแรก การพัฒนา
ผู้น ากลุ่ม/องค์กรในลักษณะของการสร้างเครือข่ายคุณค่าสหกรณ์ให้ตระหนักถึงการร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปรับกระบวนทัศน์และวิธีคิดเชิงบูรณาการ ให้แก่ผู้น า เพ่ือให้มี
ศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การ ส่วนที่สอง  การหนุนเสริมให้เกิ ด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท ากรอบทิศทางการด าเนินงานของกลุ่ม/องค์กร ที่ค านึงถึงปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และความพร้อม ตลอดจนศักยภาพของกลุ่ม  และส่วนที่สาม หนุน
เสริมให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตรในระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
และเกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การช่วยเหลือระหว่างกลุ่มที่มีความเข้มแข็งแล้วไปสู่กลุ่มที่
อ่อนแออยู่ (กระบวนการพ่ีช่วยน้อง)เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นขบวนการเครือข่ายพันธมิตรที่
ย่ังยืน 

มีข้ันตอนในการด าเนินงาน 9 ข้ันตอน  ดังน้ี 
 1. การศึกษาถึงกรอบแนวคิด/สังเคราะห์บทเ รียน ของทีมวิจัย 9 จังหวัด โ ดยทีม
ประสานงานกลาง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการวิจัย 
 2. การศึกษาถึงสถานการณ์โดยทั่วไป ในเร่ืองของการด าเนินกิจกรรม การเช่ือมโยงที่มีอยู่
เดิมของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ทั้งสหกรณ์ที่จดทะเบียน และสหกรณ์ภาคประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
 3. น าสถานการณ์/ข้อมูลที่ได้รับของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน มาวางแผนใน
การด าเนินโครงการวิจัย  
 4. ประชุมช้ีแจงกรอบ/แนวทางในการศึกษา ตลอดจนกระบวนการด าเนินงานของทีมวิจัย 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ทั้งภาครัฐและเอกชน) 
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 5. จัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียน/กลุ่ม/องค์กร
ประชาชน ต่างๆ เพ่ือ ช้ีแจงถึงกรอบแนวคิด ความส าคัญ ตลอดจนประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย 
 ร่วมกันวิเคราะห์ถึงการด าเนินงานศักยภาพ จุดเด่น จุดด้อยของของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชน 
และ ก าหนดแผนการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตรร่วมกัน  
 6. ตรวจสอบข้อมูลการด าเ นินงาน ลักษณะการรวมตัว การเสียสละของกรรมการ 
ศักยภาพ ความเป็นสหกรณ์แท้จริง เป็นต้น ของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพ่ือคัดเลือก
กลุ่มที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการก่อน ทั้งกลุ่ม/สหกรณ์/องค์กรภาค
ประชาชน 
 7. จัดเวที เพ่ือให้เกิดการหนุนเสริม ในด้านกรอบแนวคิด การวางแผนกลยุทธ์ การ
วางแผนธุรกิจ ตลอดจนการเช่ือมโยงเครือข่าย โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 8. เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายพันธมิตร  ที่จะหนุนเสริมกันทั้งระบบ ( พ่ีช่วยน้อง)  ที่
จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้ 
 9. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง 

3. ผลการศึกษาสถานการณ์ในพ้ืนที่ปัจจุบัน 
 ผลการศึกษาสถานการณ์การด าเ นินของสหกรณ์/กลุ่ มจ านวนสหกรณ์ที่จดทะเบียนใน
จังหวัดกระบี่  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ทั้งหมด 81 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์การเกษตร 58 แห่ง ชุม นุม
สหกรณ์  2 แห่ง สหกรณ์นิคม 5 แห่ง สหกรณ์ประมง 4 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเน่ียน 9 
แห่ง ที่เหลือเป็นสหกรณ์ร้านค้า 1 แห่ง และสหกรณ์บริการ 2 แห่ง มีจ านวนสมาชิก ทั้งหมด 44,835 
คน มีเ งินหมุนเวียนในระบบ จ านวน 5,492.886 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินให้สมาชิกกู้ จ า นวน 
2,887.001 ล้านบาท เงินรับฝาก จ านวน 518.677 ล้านบาท และธุรกรรมอื่นๆที่ช่วยเหลือสมาชิก คือ 
การจัดหาสินค้า/อุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นต่อการผลิต การเก็บรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และ
การให้บริการในด้านอื่นๆ จ านวน 2,087.208 ล้านบาท 
 ส่วนสถานการณ์ในภาพรวมของสหกรณ์ภาคประชาชนที่มีต่อสมาชิกและชุมชนในพ้ืนที่    
จังหวัดกระบี่มีประชากรทั้งหมดจ านวน 380,697 คน 383 หมู่บ้าน 51 ต าบลและ 8 อ าเภอ  มีกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจ านวน 206 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 54 ของหมู่บ้านทั้งหมด มีสมาชิกรายบุคคล
จ านวน 27,125 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดกระบี่  ถือว่ายังน้อยอยู่เมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนประชากรและหมู่บ้านทั้งหมด มีจ านวนเงินสะสม 95,639,066 บาท และ
ให้บริการสินเช่ือเงินกู้แก่สมาชิกจ านวน 55,356,168 บาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ในปี 2548 มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 83 กลุ่ม 
สมาชิก 3,492 คน ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้เร่งด าเนินการให้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
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ชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยส านักงานเกษตรจังหวัดท าหน้าที่
และรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เพ่ือพัฒนางาน
วิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป 

กลุ่มหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของชุมชนในจังหวัดกระบี่ที่ลงทะเบียนในปี 2547 มี
ทั้งหมด 168 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์จังหวัดกระบี่ มีทั้งหมด 31 
กลุ่ม สมาชิกจ านวน 4,491 คน ส่วนกลุ่มอาชีพ มีทั้งหมด 20 กลุ่ม มีสมาชิกรวม 639 คน กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในการรับผิดชอบของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่มีทั้งหมด  396 
กองทุน มีสมาชิกกองทุนจ านวน 54,554 ราย เงินกองทุน 396,000,000 บาท ให้สินเช่ือไปจ านวน 
39,850 ราย เป็นเงิน 599,267,880 บาท มีการค้างช าระคืนเงินกู้ 1,731 ราย เป็นเงิน 21,840,840 บาท 
มีการเพ่ิมทุนกองทุนและสัจจะออมทรัพย์ 396 กองทุน เป็นเงิน 72,867,034 บาท  มีสมาชิกได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ จ านวน 623 ราย เป็นเงิน 6,866,086 บาท  

4. ผลการด าเนินการ 
  ผลการด าเนินการโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ในคร้ังน้ีเป็นไป
ตามแผนงาน และบรรลุวัตถุประสงค์หลักที่วางไว้ เป็นส่วนใหญ่ แต่เป้าหมายหลักคือการเป็น
เครือข่ายพันธมิตรของขบวนการสหกรณ์เช่ือมโยงกันในระดับจังหวัดกระบี่ น้ัน ยังไม่เกิดข้ึน มีแต่
เครือข่ายย่อยในระดับต าบลและอ าเภอ ที่ทีมวิจัยวางกรอบไว้ มีเครือข่ายจ านวน 5 เครือข่าย และ 1 
กรณีศึกษา  คือ เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่จ ากัด ซึ่งเป็นเครือข่ายสหกรณ์ที่
จดทะเบียนมีจุดแข็ง ที่คณะกรรมการมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และการด าเนินกิจกรรมของชุมนุมฯ
สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัดของผู้ว่าซีอีโอ   เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตต าบลเขาดิน เป็นเครือข่าย ในระดับต าบลมีจุดเด่น  คือหน่วยงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน และพัฒนาชุมชนอ าเภอเขาพนม ให้การสนับสนุนเครือข่ายอย่าง
เต็มที่ สอดคล้องกับนโยบายท าให้ให้เกิดการประสานเช่ือมโยงกลุ่มต่างๆ เข้าด้วยกัน ที่จะ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ในการร่วมกันพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การปฏิบัติและระเบียบเดียวกัน 
โดยเป้าหมายของเครือข่ายที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน คือในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง 
ในการจัดการระบบการผลิต การตลาด ระบบเงินทุน และการใช้ทรัพยากรของชุมชนร่วมกัน เช่น
การรับซื้อปาล์มน้ ามัน การรับซื้อยางพารา  การจัดต้ังศูนย์สาธิตการตลาดของชุมชน (ระบบค้าส่ง) 
เป็นต้น เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งต าบลเขาคราม ได้เน้นศึกษากลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่ง (ผลิต
เคร่ืองแกง ) ที่มีจุดเด่น คือ ความเสียสละ การแบ่งงานกันท าที่ชัดเจนสามารถทดแทนงานกั น 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่มีความแตกต่างทางศาสนาและการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
เครือข่ายองค์กรประชาชนต าบลนาเหนือ มีจุดเด่นที่องค์การบริหารส่วนต าบลและ องค์กรทาง
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ศาสนาในท้องถิ่นได้ให้การหนุนเสริมเป็นผลให้กลุ่มสามารถด าเนินกิจกรรม และวางแนวทาง
เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายของต าบล เครือข่ายฟ้ืนฟูชุมชนผู้ประสบภัย สึนามิด้วยวิธีการ
เครดิตยูเน่ียน เกิดจากการรวมตัวเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากการประสบภัย สึนามิแล้ว 
เพราะหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือ ได้เร่ิมถอนตัว จึงท าให้ชุมชนต้องช่วยเหลือตนเอง จุดเด่น
คือการที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้ประสานงานกับองค์กรต่างๆเช่น 
Save Andaman ได้เข้าไปให้การแนะน าส่งเสริมที่เน้นในเร่ืองของการพัฒนาคน พัฒนาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง มีความชัดเจนของระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบและเข้าใจง่าย ตลอดจนการให้
การศึกษาแก่สมาชิกอย่างต่อเน่ือง และระบบการจัดสวัสดิการของชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง สามารถ
ประกันความเสี่ยงให้กับสมาชิกและสหกรณ์/กลุ่มได้  และ  กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์และน้ าด่ืมเขา
ใหญ่ มีจุดเด่นที่คณะกรรมการกลุ่มมีความเสียสละ และท ากิจกรรมต่างๆเพ่ือต่อยอดจาก กิจกรรม
ออมทรัพย์ปกติเช่นน้ าด่ืม ประปาหมู่บ้าน แต่ก็มีปัญหาของการด าเนินกิจกรรมด้านออมทรัพย์ใน
เร่ืองหน้ีค่ังค้างบางส่วนไม่ได้รับการแก้ไข ท าให้มีผลต่อความมั่นคงของกลุ่มและความเช่ือมั่นของ
สมาชิก ดังน้ันทีมวิจัยจึงได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งได้ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบมีข้ันตอนและมีกรอบทิศทางการด าเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 

5. ปัญหาอุปสรรค  
 1. ปัญหาที่เกิดจากทีมวิจัย ทีวิจัยมีภาระงานประจ าที่ให้การส่งเสริม จัดต้ัง และเผยแพร่
ระบบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง และมีจ านวนเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ท าให้ เวลาที่
รวมตัวเพ่ือท างานวิจัย ติดขัดบ้าง 
 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่ม /องค์กรประชาชน ในพ้ืนที่ ขาดการ
ประสานงานกัน มีการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานชัดเจน ไม่มีการส่งเสริม
อย่างบูรณาการ  
 3. ขาดการรวบรวมข้อมูลด้านคนจนจดทะเบียน ในส่วนของสหกรณ์ที่จดทะเบียน/องค์กร
ประชาชน ท าให้ไม่สามารถรู้ถึงจ านวนที่แน่นอนของคนจนจดทะเบียน ที่ เป็นสมาชิกองค์กร
ประชาชนได้ 
 4. ผู้น าขององค์กรประชาชน ไม่ได้ให้ความส าคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรจึงไม่ได้
เข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่ในข้ันต้น  

6. ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจัยในอนาคตดังน้ี  

1. ระยะเวลาของโครงการ 1 ปี ไม่สามารถท าให้เกิดเครือข่ายพันธมิตร ที่สมบูรณ์ 
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ตามที่ทีมวิจัยคาดหวังได้ เพราะทีมวิจัยหวังว่า กระบวนการเช่ือมโยง จะต้องเกิดการเช่ือมโยงใน
ระดับแนวด่ิง คือ ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียน และระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน ด้วยกัน เกิดการ
เช่ือมโยงในแนวราบ ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียนกับกลุ่ม/องค์กรประชาชน ที่ เข้มแข็งเพ่ือ
ช่วยเหลือที่อ่อนแอกว่า (ระบบพ่ีช่วยน้อง)  
 2. ควรมีการท าวิจัยร่วมกันระหว่างทีมวิจัยกับหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดให้เข้มข้นกว่าที่ เป็น
 3. ผู้ว่าซีอีโอและหน่วยงานในจังหวัดต้องให้การหนุนเสริมเครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเน่ือง
และเข้มแข็งโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหน่วยงานราชการและ  NGO 
 4. ควรจัดให้มีองค์กรที่จะติดตามประเมินผลและรวบรวมวิเคราะห์สารสนเทศต่างๆมา
พัฒนาการด าเนินเครือข่ายให้เข้มแข็งและย่ังยืนต่อไป 
 5. เน้นการปลุกจิตส านึกของผู้น าและสมาชิก ให้เห็นคุณค่าของการ “ใ ห้” มากกว่าการ 
“รับ” เป็นเร่ืองยาก และต้องใช้เวลา เพราะผู้ที่มีความคิดที่จะให้ผู้อื่นมีน้อยกว่าผู้ที่คิดจะรับ แต่ผู้น า
และสมาชิก ยังไม่เข้าใจว่า ถ้าทุกคนมีความคิดที่จะ “ให้” ทุกคนจะได้ “รับ” สิ่งที่ “ให้” กลับคืน 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

 

-6- 

 

ผังการด าเนินงานของการวิจัยผังการด าเนินงานของการวิจัย  

                        การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่   
กรอบ /แนวคิดของโครงการวิจัย 

ส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นกลุ่ม / สหกรณ์ /องค์กร

ประชาชนของจังหวัด 

วางแผนด าเนินการโครงการ 

ประชุมช้ีแจงโครงการ ส่วนราชการ / องค์กรอื่น 

จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สหกรณ์จดทะเบียน (SWOT) 

จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มวิสาหกจิชุมชน / 

กลุ่ม OTOP /องค์กรภาคประชาชน (SWOT) 
การจัดตั้ง

สหกรณ์กลุ่ม
เครดิตยู
เนี่ยน กลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 

ตรวจสอบ
ข้อมูล 

ตัดออก

ช่ัวคราว 

- การเสียสละ 
- การด าเนนิงาน/ความ

พร้อม 

- การรวมตัว 
- สหกรณ์แท้ 

- ฯลฯ 
กลุ่มเป้าหมายท่ี
มีความพร้อม
และศักยภาพ 

จัดเวทีเพ่ือหนุนเสริม
แนวคดิ / การวางแผน
กลยุทธ / แผนธุรกิจ / 

อื่นๆ 

เครือข่ายท่ี
เกิดขึน้ 

แผนแก้ปัญหาความยากจน เครือข่ายระดับจังหวดั 

พ่ีช่วย
น้อง 

CULT / 
NGO 

คนจน 

จดทะเบียน 

ติดตามผล 
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การวเิคราะหบ์ทบาทของเครือขา่ยกบัการแก้ปญัหาความยากจน 
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บทที่ 1  
 

 บทน า 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 โครงการวิจัย “ การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่” ประกอบด้วยการ
ด าเนินการวิจัย 2 ส่วน ส่วนแรก จะเป็นการด าเนินการของทีมประสานงานกลาง ซึ่งจะรับผิดชอบใน
ภารกิจการจัดวางกรอบแนวทางการด าเนินการของชุดโครงการวิจัย ตลอดจนการหนุนเสริมการ
ปฏิบัติงานของทีมวิจัยจังหวัด ทั้งด้านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระบบสารสนเทศที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย ตลอดจนการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานของทีมวิจัยจังหวัด ส่วนที่สอง 
เป็นส่วนของทีมวิจัยจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการสร้างกระบวนการตามแนวทางการ
ด าเนินงานที่ทีมประสานงานกลางของชุดโครงการได้วางกรอบการปฏิบัติในการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วยสหกรณ์ที่จดทะเบียน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์
ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน และ
สหกรณ์ภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร 
ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด าริ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น  
 ซึ่งกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติของทีมวิจัยจังหวัดกระบี่ มีแนวทางในการด าเนินงาน 3 ส่วน  
คือ ส่วนแรก เป็นการพัฒนาผู้น ากลุ่ม/องค์กรในลักษณะของการสร้างคุณค่าสหกรณ์ให้ตระหนักถึง
การร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปรับกระบวนทัศน์และวิธีคิดเชิงบูรณาการ
ให้แก่ผู้น า เพ่ือให้มีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การ  ส่วนที่สองการหนุนเสริม
เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท ากรอบทิศทางการด าเนินงานของกลุ่ม/องค์กรที่ โดย
ค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และความพร้อมตลอดจนศักยภาพของกลุ่ม  และส่วนที่
สาม เป็นการหนุนเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตรในระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดกระบี่ และเกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การช่วยเหลือระหว่างกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง
ไปสู่กลุ่มที่อ่อนแอ (กระบวนการพ่ีช่วยน้อง)เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เท่าเทียม 
 ภายใต้กรอบการด าเนินการของทีมวิจัยในการพัฒนาความเข้มแข็งและย่ังยืนแก่ขบวนการ
สหกรณ์ด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น จะช่วยลดจุดอ่อนและอุปสรรคที่เป็นอยู่ ตลอดจนช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการด าเนินงานของสหกรณ์ เมื่อขบวนสหกรณ์เข้มแข็ง ก็จะสามารถด าเนินการได้
อย่างย่ังยืนสามารถเป็นที่พ่ึงของสมาชิก ในการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน และสามารถยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกได้ในที่สุด 
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 ด าเ นินการของโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน และสหกรณ์ในพ้ืนที่
จังหวัด ที่อยู่บนพ้ืนฐานของความสมัครใจ เพ่ือให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพคนและ
องค์กรในการแก้ปัญหาความยากจน ของจังหวัดกระบี่  
 

2. ผังการด าเนินงานของโครงการวิจัยจังหวัดกระบี ่
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กรอบ /แนวคิดของโครงการวิจัย 

ส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นกลุ่ม / สหกรณ์ /องค์กร

ประชาชนของจังหวัด 

วางแผนด าเนินการโครงการ 

ประชุมช้ีแจงโครงการ ส่วนราชการ / องค์กรอื่น 

จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สหกรณ์จดทะเบียน (SWOT) 

จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มวิสาหกจิ / OTOP 
องค์กรภาคประชาชน  (SWOT) 

การจัดตั้ง
สหกรณ์กลุ่ม
เครดิตยู
เนี่ยน กลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 

ตรวจสอบ
ข้อมูล ตัดออก

ช่ัวคราว 

- การเสียสละ 
- การด าเนนิงาน/ความ

พร้อม 

- การรวมตัว 
- สหกรณ์แท้ 

- ฯลฯ 
กลุ่มเป้าหมายท่ี
มีความพร้อม
และศักยภาพ 

จัดเวทีเพ่ือหนุนเสริม
แนวคดิ / การวางแผน
กลยุทธ / แผนธุรกิจ / 

อื่นๆ 

เครือข่ายท่ีเกดิขึน้ 

แผนแก้ปัญหาความยากจน 
เครือข่ายระดับจังหวดั 

พ่ีช่วย
น้อง 

CULT / 
NGO 

คนจน 

จดทะเบียน 

ติดตามผล 
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 3. กระบวนการวิจัย แบ่งออกเป็น 9 ข้ันตอน คือ 
 1. การศึกษาถึงกรอบแนวคิด/สังเคราะห์บทเรียน ของทีมวิจัย 9 จังหวัด โดยทีม
ประสานงานกลาง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการวิจัย 
 2. การศึกษาถึงสถานการณ์โดยทั่วไป ของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ในพ้ืนที่
จังหวัดกระบี่ 
 3. น าสถานการณ์/ข้อมูลที่ได้รับของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน มาวางแผนใน
การด าเนินโครงการวิจัย 
 4. ประชุมช้ีแจงกรอบ/แนวทางในการศึกษา ตลอดจนกระบวนการด าเนินงานของทีมวิจัย 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ทั้งภาครัฐและเอกชน) 
 5. จัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียน/กลุ่ม/องค์กร
ประชาชน ต่างๆ เพ่ือ 
 - ช้ีแจงถึงกรอบแนวคิด ความส าคัญ ตลอดจนประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย  
 - ร่วมกันวิเคราะห์ ถึงการด าเนินงาน ศักยภาพ จุดเด่น จุดด้อยของของสหกรณ์/กลุ่ม/
องค์กรประชาชน 
 - ก าหนดแผนการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตรร่วมกัน 
 6. ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงาน ลักษณะการรวมตัว การเสียสละของกรรมการ ความ
ร่วมมือของสมาชิก  ศักยภาพ และความเป็นสหกรณ์แท้จริง เป็นต้น ของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ เพ่ือคัดเลือกกลุ่มที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการก่อน  
 7. จัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างทีมวิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการหนุนเสริม ใน
ด้านแนวคิด การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ ตลอดจนการเช่ือมโยงเครือข่าย โดยประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 8. เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ที่จะหนุนเสริมกันทั้งระบบ( พ่ีช่วยน้อง)  
เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 9. การติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่าย 

4 . ข้อมูลทั่วไปจังหวัดกระบี ่

ประวัติความเป็นมา คาบสมุทรภาคใต้ของไทย มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
ในหมู่นักเดินเรือในนาม “สุวรรณภูมิ” “สุวรรณประทีป” “เกาะทอง หรือ Golden Khersonese” 
“คาบสมุทรทอง หรือ Chryse Chresonese” “คาบสมุทรมายายู” “ปักษ์ใต้” “ปากใต้” โดยเฉพาะทาง
ชายฝั่งทะเลอันดามัน ปรากฏหลักฐานการบันทึก ระบุที่ต้ังเมืองโบราณต่างๆ พร้อมประวัติศาสตร์
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และวัฒนธรรมอันยาวนาน ช่ือ “อันดามัน” แรกปรากฏในหนังสือภูมิศาสตร์ของ คลอเดียส ปโตเลมี 
นักภูมิศาสตร์ชาวกรีก แต่งข้ึนระหว่าง พ.ศ. 670-681 และในมหากาพย์รามายณะ ที่แต่ง ราว พ.ศ. 
100-200 ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงพระราชนิพนธ์ในหนังสือมหัศจรรย์ทุกวันว่า “อันดา
มัน (Andaman)” มาจากช่ือหนุมาน (Handuman หรือ Hanuman) และในสมัย 20,000 กว่าปี ก่อน
ประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่า มีคน 2 กลุ่ม ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งอันดามัน คือ “ชาวถ้ า” อาศัยอยู่
ตามถ้ ากลางป่าเขา ยังชีพด้วยการล่าสัตว์ และอีกกลุ่ม คือ “ชาวน้ า” ที่อาศัยตามแนวฝั่งทะเล หรืออ่าว
หรือถ้ าบนเกาะ ดังที่พบร่องรอยมนุษย์ยุคแรกประมาณ 27,000 ปี ที่หลังโรงเรียนในเขตบ้านทับปริก 
อ าเภอเมือง มีทั้งเคร่ืองมือที่ท าจากหิน และค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ มีอายุ ประมาณ 25,000 ปี 
บริเวณถ้ าหมอเขียว อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในสมัย 6,500-5,000 ปี มนุษย์ยุคน้ี มีภูมิปัญญาเร่ือง
การใช้ไฟ ท าเคร่ืองปั้นดินเผา การหล่อโลหะ การถักทอ การใช้สี และท าเคร่ืองประดับ ซึ่งได้ขุดพบ
ที่ถ้ าเสือน้อย อ าเภออ่าวลึก ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 5-9 ได้มีกลุ่มชนต่างๆ เช่น อินเดีย อาหรับ ได้เร่ิม
เข้ามาต้ังหลักแหล่ง ท าการประมง และบรรดาพ่อค้าเดินเรือ เพ่ือขนถ่ายสินค้าข้ามคาบสมุทร ในสมัย
พุทธศตวรรษที่ 9-12 ชายฝั่งอันดามัน มีฐานะเป็นสถานีสินค้าส าคัญแห่งหน่ึงบน “เส้นทางสายไหม
ทะเล” ที่เ ช่ือมการค้าระหว่างสุวรรณภูมิกับจีน และตะวันออกไกล เมืองท่าที่ส าคัญที่กล่าวถึงใน
เอกสารของชาวกรีก-โรมัน คือ เมือง “ตะโกลา” ซึ่งยังไม่ยุติว่าอยู่ที่เมืองตะกั่วป่า หรืออ าเภอคลอง
ท่อม หลักฐานที่ส าคัญอีกอย่างหน่ึง ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางการค้ากับนานาชาติ คือการ
ค้นพบแหล่งผลิตลูกปัดหลากหลายชนิดเป็นจ านวนมาก ที่ควนลูกปัด อ าเภอคลองท่อม รวมทั้ง
ค้นพบเคร่ืองแก้ว ถ้วย โลหะ เงินตรา วัตถุต่างๆ จากกรีก-โรมัน อาหรับ อินเดียและจีน ในพุทธ
ศตวรรษที่ 12-18 เมืองท่าสถานีค้าขายชายฝั่งอันดามันเร่ิมลดบทบาท เมื่อมีการเดินเรือผ่านช่องแคบ
มะละกา โดยมี “คนกลาง” ในนาม “ ศรีวิชัย” จากกลุ่มเมืองชายฝั่งตะวันออกด้านอ่าวไทย มีแคว้นไช
ยา (ปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เป็นศูนย์กลางท าการค้าขายทางทะเล และการค้าเคร่ืองเทศกับสุ
มาตรา ชวา หมู่เกาะในทะเลจีนใต้ ถึงเกาะลังกา อาหรับ อินเดียและจีน ในพุทธศตวรรษที่ 19 
(อาณาจักรสุโขทัย)- พุทธศตวรรษที่ 25 (รัชกาลที่5)  หัวเมือง “ปักษ์ใต้” ตกเป็นเมืองบริวารของ
สุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์ ตามล าดับ มีการเปิดประมูลแบบ “เหมาเมือง” ให้เจ้าภาษีนายอากร
ผูกขาด ในการเก็บผลประโยชน์ต่างๆ ส่งให้ส่วนกลาง เช่น อากรดีบุก อากรรังนก ท าให้เศรษฐกิจ
ของภาคใต้เปลี่ยนไปคร้ังแรก จากการเข้ามาของคนจีน เพ่ือท าเหมืองแร่ดีบุก ต่อมามีการปลูกพืช
เศรษฐกิจใหม่ เช่นยางพารา และปาล์มน้ ามัน (เครือข่ายความร่วมมือฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน: 
2548)          
 จงัหวัดกระบี่ ต้ังข้ึนในปลายรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตเป็นเพียงแขวงหน่ึงอยู่
ในอ านาจการปกครองและบังคับบัญชาของเมืองนครศรีธรรมราช  เรียกว่า “ แขวงเมืองปกาสัย” พระ
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ยาผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช ให้ปลัดมาต้ังค่ายท าเพนียดจับช้างของท้องที่ ต าบลปกาสัย และได้มี
ราษฎรจากเมืองนครศรีธรรมราช อพยพมาต้ังหลักแหล่งท ามาหากินเพ่ิมมากข้ึน พระปลัดได้ยก
ต าบลปกาสัย ข้ึนเป็น”แขวงเมืองปกาสัย”ข้ึนต่อเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณปี พ.ศ.2415 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะข้ึน
เป็นเมืองปกาสัย และทรงพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี”่ เมื่อได้ประกาศต้ังข้ึนเป็นเมืองแล้ว
โปรดเกล้าฯ ให้ต้ังที่ท าการอยู่ที่ต าบลกระบี่ใหญ่ (บ้านตลาดเก่า) ในท้องที่อ าเภอเมืองกระบี่ปัจจุบัน 
มีหลวงเทพเสนาเป็นเจ้าเมืองกระบี่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2418 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
แยกเมืองกระบี่ออกจากการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช  เป็นเมืองจัตวาข้ึนตรงต่อกรุงเทพฯ 
และในปี 2443 สมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้  ณ ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต 
ได้พิจารณาเห็นว่าศาลากลางจังหวัดที่บ้านตลาดเก่าน้ันไม่สะดวกต่อการคมนาคม  เพราะสมัยน้ันต้อง
อาศัยเรือเป็นพาหนะ จึงได้ย้ายที่ต้ังเมืองไปอยู่ต าบลปากน้ า ซึ่งอยู่ใกล้ปากอ่าวเป็นร่องน้ าลึกเรือใหญ่
สามารถเข้าเทียบท่าได้สะดวกท าให้เป็นที่ต้ังศาลากลางจังหวัดจนถึงปัจจุบันน้ี   
                ความหมายของค าว่า “กระบี”่ มีต านานเล่าสืบต่อกันมาว่า ชาวบ้านได้ขุดพบมีดดาบ
โบราณใหญ่เล่มหน่ึง น ามามอบให้กับเจ้าเมืองกระบี่  และต่อมาไม่นานก็ขุดพบมีดดาบโบราณเล็กอีก
เล่มหน่ึง รูปร่างคล้ายกับมีดดาบโบราณเล่มใหญ่ จึงน ามามอบให้กับเจ้าเมืองกระบี่เช่นกัน  เจ้าเมือง
กระบี่เห็นว่าเป็นดาบโบราณสมควรเก็บไว้เป็นดาบคู่บ้านคู่เมือง เพ่ือเป็นศิริมงคล แต่ขณะน้ันยัง
สร้างเมืองไม่เสร็จจึงได้น าดาบไปเก็บไว้ในถ้ าเขาขนาบน้ าหน้าเมืองโดยวางไขว้กัน  ซี่งลักษณะการ
วางท าให้เป็นสัญลักษณ์ของตราประจ าเมือง คือ  ดาบไข้วทาบอยู่บนภูเขาขนาบน้ า และบ้านที่ขุดพบ
ดาบใหญ่ได้ต้ังช่ือว่า “บ้านกระบี่ใหญ่” บ้านที่ขุดพบดาบเล็กได้ต้ังช่ือ “บ้านกระบี่น้อย”แต่มีอีก
ต านานหน่ึงสันนิษฐานว่าค าว่า “กระบี”่ อาจเรียกช่ือตามพันธุ์ไม้ชนิด หน่ึงที่มีมากในท้องถิ่น คือต้น 
“หลุมพี” เรียกช่ือว่า “บ้านหลุมพี” มีชาวมลายูและชาวจีนที่เข้ามาค้าขายได้เรียกเพ้ียนเป็น  “กะ-ลู-บ”ี 
หรือ “คอโลบี” ต่อมาได้ปรับเป็นส าเนียงไทยว่า”กระบี”่ 
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ที่ตั้งและอาณาเขต 

 
 
 จังหวัดกระบี่ ต้ังอยู่ทางด้านฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ติดกับ  ทะเลอันดามันอยู่ห่างจาก
กรุงเทพไปตามทางหลวงแผ่นดินประมาณ   814 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,708.512 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 2,942,820 ไร่ แยกพ้ืนที่เป็นรายอ าเภอได้ ดังน้ี  

- อ าเภอเมืองกระบี่  มีพ้ืนที่ 648.552  ตารางกิโลเมตร  
- อ าเภอเหนือคลอง  มีพ้ืนที่ 362.000   ตารางกิโลเมตร 
- อ าเภอเขาพนม   มีพ้ืนที่ 788.552  ตารางกิโลเมตร 
- อ าเภอเกาะลันตา  มีพ้ืนที่ 339.843  ตารางกิโลเมตร 
- อ าเภอคลองท่อม  มีพ้ืนที่ 1,042.531 ตารางกิโลเมตร 
- อ าเภอล าทับ   มีพ้ืนที่ 320.708  ตารางกิโลเมตร 
- อ าเภออ่าวลึก   มีพ้ืนที่ 772.989  ตารางกิโลเมตร 
- อ าเภอปลายพระยา  มีพ้ืนที่ 433.367  ตารางกิโลเมตร   

 อาณาเขตติดต่อ 

   ทิศเหนือ  จดจังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางด้านอ าเภอปลายพระยา และ
   อ าเภอเขาพนม        

 ทิศใต้      จดจังหวัดตรัง และทะเลอันดามันทางด้านอ าเภอเกาะลันตา อ าเภอเมือง
   กระบี่ และอ าเภอเหนือคลอง  
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 ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรังทางด้านอ าเภอเขาพนม อ าเภอ
   คลองท่อม และอ าเภอล าทับ  

   ทิศตะวันตก  จดจังหวัดพังงา  และทะเลอันดามันทางด้านอ าเภออ่าวลึก และอ าเภอเมือง
   กระบี่  

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกระบี่ทางตอนเหนือ
ประกอบด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้สลับกับสภาพพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาดและ
ลอนชัน มีที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตก บริเวณทางตอนใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขากระจัด
กระจายสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น ส่วนบริเวณทางตอนใต้สุดและตะวันตกเฉียงใต้ มีสภาพพ้ืนที่เป็น
แบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างราบเรียบ และมีภูเขาสูง ๆ ต่ า ๆ  สลับกันไป บริเวณด้านตะวันตก
มีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ  160 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะ
น้อยใหญ่ประมาณ 130 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 13 เกาะ เกาะที่ส าคัญ ได้แก่ 
เกาะลันตา เป็นที่ต้ังของอ าเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สวยงามติดอันดับของโลก จากตารางที่ 1 (ภาคผนวก) พบว่าจังหวัดกระบี่มีเน้ือที่ ทั้งหมด 
2,942,820 ไร่ เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 1,903,120 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  64.66 ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ของจังหวัด และจากจ านวน ครัวเรือนทั้งหมด จ านวน 88,986 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร 
จ านวน 57,025 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 64.08 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด (www.kribi.go.th) 

โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน การจัดองค์กรบริหารราชการมี
หน่วยราชการที่อยู่ในการควบคุมและก ากับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งในระดับต าบล หมู่บ้าน 
อ าเภอ และจังหวัดส่วนราชการในระดับจังหวัด มี 3 ลักษณะ คือ     
 1. หน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัดของจังหวัดกระบี่ มีทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 8 หน่วยงานและสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น อีก 25 หน่วยงาน 
 2. หน่วยบริหารราชการส่วนกลางใน จังหวัดมีทั้งสิ้น 39 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่สังกัด
กระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 7 
หน่วยงาน          
 3. หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมี 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 51 แห่ง  จากตารางที่ 2 
(ภาคผนวก) แสดงให้เห็นถึงจ านวนประชากรที่แบ่งตามช่วงอายุ เพ่ือให้เห็นสัดส่วนและจ านวน ของ
ประชาการ หญิงและชาย ตามช่วงอายุ ซึ่ง ปี 2547 มีจ านวน ประชากร ทั้งหมด 380,697 คน เป็นชาย
ร้อยละ 50.40 และหญิงร้อยละ 49.60 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในจังหวัด  
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วิสัยทัศน์จังหวัดกระบี่  “ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ  แหล่งเกษตร 
อุตสาหกรรมที่ย่ังยืน บนพ้ืนฐานของคุณภาพชีวิต และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ” 

ค าขวัญของจังหวัดกระบี ่“ กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ”            
ค าขวัญเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวกระบี ่“ กระบี่ดินแดน แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่านธารสวย  

รวยเกาะ เพาะปลูก ปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสดมรกตอันดามัน   
สวรรค์เกาะพีพี ”      

ต้นไม้และดอกไม้ประจ าจังหวัดกระบี่คือ “ ทุ่งฟ้า ” 
ช่ือวิทยาศาสตร์ “Alstonia macrophylla Wall ” วงศ์ “ Apocynaceae” 
ช่ืออื่น กระทุ้งฟ้าไห้ , ทุ้งฟ้าไก่ , ตีนเทัชียน , พวมพร้าว  

 
 

 
 

 

    จากตารางที่ 3 (ภาคผนวก) พบว่าในปี พ.ศ. 2548 จังหวัดกระบี่ จากพ้ืนทีก่ารปลูกพืช 
ทั้งหมด 1,948,420 ไร่ ให้ผลผลิตรวม จ านวน 2,424,194.16 ตัน และมีมูลค่า 19,996.01 ล้านบาทต่อ
ปี ซึ่งพืชเศรษกิจอันดับหน่ึงของจังหวัดกระบี่คือ ยางพารา และรองลงมาคือ ปาล์มน้ ามัน 

5. สถานการณ์และบทบาทของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรประชาชน ในจังหวัดกระบี ่
 

5.1 สหกรณ์ที่จดทะเบียนในจังหวัดกระบี่  (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ : 2548)  ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2548 ทั้งหมด 81 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์การเกษตร 58 แห่ง ชุมนุมสหกรณ์  2 แห่ง 
สหกรณ์นิคม 5 แห่ง สหกรณ์ประมง 4 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเน่ียน 9 แห่ง ที่เหลือเป็น
สหกรณ์ร้านค้า 1 แห่ง และสหกรณ์บริการ 2 แห่ง มีจ านวนสมาชิก ทั้งหมด 44,835 คน มีเงิน
หมุนเวียนในระบบ จ านวน 5,492.886 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินให้สมาชิกกู้ จ านวน 2,887.001 ล้าน
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บาท เงินรับฝาก จ านวน 518.677 ล้านบาท และธุรกรรมอื่นๆที่ช่วยเหลือสมาชิก คือ การจัดหาสินค้า/
อุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นต่อการผลิต การเก็บรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และการให้บริการใน
ด้านอื่นๆ จ านวน 2,087.208 ล้านบาท (ตารางที่  5  และ 6 ภาคผนวก )  
 จากการก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงานสหกรณ์ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2545 พบว่า มีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 58.50 จ านวน 47 สหกรณ์ โดย
สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเน่ียน และชุมนุมสหกรณ์ ผ่านเกณฑ์ในระดับ 100 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนสหกรณ์การเกษตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 55.17 สหกรณ์นิคมผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 60 และสหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 41.50 โดย สหกรณ์ประมงและ
สหกรณ์บริการไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 7  ภาคผนวก  ) 

5.2 สหกรณ์ภาคประชาชน  
  1. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
จังหวัดกระบี่มีประชากรทั้งหมดจ านวน 380,697 คน 383 หมู่บ้าน 51 ต าบลและ 8 อ าเภอ (ที่

ท าการปกครองจังหวัดกระบี่ ปี 2547) มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจ านวน 206 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
54 ของหมู่บ้านทั้งหมด มีสมาชิกรายบุคคลจ านวน 27,125 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ของประชากร
ทั้งหมดในจังหวัดกระบี่ ถือว่ายังน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรและหมู่บ้านทั้งหมด มี
จ านวนเงินสะสม 95,639,066 บาท และให้บริการสินเช่ือเงินกู้แก่สมาชิกจ านวน 55,356,168 บาทคิด
เป็นร้อยละ 58 ของของเงินสะสมทั้งหมดและมีการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ภายนอกเพ่ือสภาพคล่องจาก
ธนาคารออมสินและองค์การบริหารส่วนต าบลเพียง 1,290,000 บาท ถือว่ากลุ่มออมทรัพย์ส่วนใหญ่
ยังเน้นการออมเงินเป็นหลัก กลุ่มออมทรัพย์มีมากที่สุดในเขตอ าเภอเขาพนม จ านวน 39 กลุ่ม 
สมาชิกจ านวน 8,416 คน ในอ าเภอปลายพระยามีน้อยที่สุด จ านวน 15 กลุ่มและมีสมาชิกรายบุคคล
น้อยที่สุดในอ าเภอเมืองจ านวน 1,753 คน (ตารางที่ 8 ภาคผนวก) 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่มีโครงการจัดต้ังและพัฒนายกระดับกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 ของจ านวนหมู่บ้านในท้องที่อ าเภอที่มีการจัดต้ังกลุ่มต่ ากว่าร้อยละ 60 
ของจ านวนหมู่บ้านประกอบด้วย อ าเภอคลองท่อม 22 หมู่บ้าน เหนือคลอง 14 หมู่บ้าน เมืองกระบี่ 
14 หมู่บ้าน อ่าวลึก 5 หมู่บ้านและปลายพระยา 3 หมู่บ้าน โดยมีแผนด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 
2548 ถึง เดือนกันยายน 2549 เพ่ือสนองนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลและจังหวัด
กระบี่ ด้วยการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ให้เป็นแหล่งเงินทุนของชุมชนและให้กลุ่มออมทรัพย์เป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งตลอดไป  
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2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ใน

ปี 2548 มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 83 กลุ่ม สมาชิก 3,492 คน แยกเป็นดังน้ี 
 2.1 ลานเทปาล์มน้ ามัน จ านวน 7 กลุ่ม สมาชิกทั้งหมด 1,076 คน  
 2.2 ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยผสม จ านวน 12 กลุ่ม มีสมาชิก 667 คน  
 2.3 ประเภทอาหารเช่นแปรรูปอาหารทะเล เคร่ืองแกง แปรรูปผลผลิตการเกษตรและขนม
ต่างๆ จ านวน 42 กลุ่ม สมาชิก 1,077 คน  
 2.4 ประเภทที่ไม่ใช่อาหารเช่น ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม ผ้าปาเต๊ะ จักรสานไม้ไผ่ เตยปาหนัน    
น้ าด่ืม และร้านค้าชุมชน จ านวน 22 กลุ่ม สมาชิก 672 คน  
 อ าเภอที่มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากที่สุดคืออ าเภออ่าวลึก จ านวน 14 กลุ่ม สมาชิก 1,051 คน 
และอ าเภอที่มีกลุ่มน้อยที่สุดคือปลายพระยา มีจ านวน 8 กลุ่ม สมาชิก 230 คน (ตารางที่ 9 ภาคผนวก) 
นอกจากน้ันยังมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน
และกลุ่มยุวเกษตกรนอกโรงเรียน  ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่กล่าวมาน้ี ส านักงานเกษตรจังหวัด
กระบี่ได้เร่งด าเนินการให้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 โดยส านักงานเกษตรจังหวัดท าหน้าที่และรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เพ่ือพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป  

3. กลุ่มหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
กลุ่มหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของชุมชนในจังหวัดกระบี่ที่ลงทะเบียนในปี 2547 มี

ทั้งหมด 168 กลุ่ม โดยแยกเป็นประเภท ดังน้ี (ตารางที่ 10 ภาคผนวก ) 
 3.1 ประเภทอาหารเช่นเคร่ืองแกง ขนมกาละแมได้รางวัลระดับ 4 ดาว แปรรูปอาหารทะเล 
แปรรูปผลผลิตการเกษตรและขนมต่างๆ มีทั้งหมด 72 กลุ่ม มีมากที่สุดในอ าเภอเหนือคลองจ านวน 
20 กลุ่ม เกาะลันตา 12 กลุ่มและคลองท่อม 11 กลุ่ม ตามล าดับ 
 3.2 ประเภทเคร่ืองด่ืมเช่นกาแฟกึ่งส าเร็จรูป ได้รางวัลระดับ 5 ดาว ชา ไวน์ผลไม้ น้ าผลไม้ 
น้ าด่ืม รังนกและสารขาว มีทั้งหมด 15 กลุ่ม มีมากที่อ าเภอเหนือคลอง อ่าวลึกและคลองท่อม  จ านวน
อ าเภอละ 3 กลุ่ม 
 3.3 ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกายเช่นผ้าบาติกเป็นผ้าที่มีช่ือของจังหวัดกระบี่ได้รางวัล 5 ดาว ผ้า
ปาเต๊ะได้รางวัล 4 ดาว เสื้อผ้าส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์จากมุกและกระเป๋ามีทั้งหมดจ านวน 37 กลุ่ม มีมาก
ที่อ าเภอเมืองจ านวน 10 กลุ่ม เกาะลันตา 6 กลุ่มและเหนือคลอง 5 กลุ่มตามล าดับ 
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 3.4 ประเภทเคร่ืองใช้ประดับตกแต่ง เช่น ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนันได้รางวัล 4 ดาว 
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกประยุกต์ แกะสลักหนังตะลุง กะลามะพร้าว เฟอร์นิเจอร์ไม้ ตะกร้า ไม้กวาดดอก
อ้อ และดอกไม้ประดิษฐ์ มีกลุ่มทั้งหมด 20 กลุ่ม มีมากที่อ าเภอคลองท่อม 6 กลุ่ม อ าเภอเมือง 4 กลุ่ม
และเขาพนม 4 กลุ่ม 
 3.5 ประเภทศิลปะประดิษฐ์ของที่ระลึก เช่น เรือหัวโทงจ าลอง ได้รางวัล 4 ดาว ผลิตภัณฑ์
จากที่ระลึกจากเปลือกหอย ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน ดอกไม้ประดิษฐ์ กรอบรูปจากใยสับปะรด 
และผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว มีทั้งหมด 19 กลุ่ม มีมากที่อ าเภอเกาะลันตาจ านวน 7 กลุ่ม เมือง
กระบี่ 5 กลุ่ม และเหนือคลอง 4 กลุ่มตามล าดับ 
 3.6 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ยา เช่น แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน สบู่เหลว ครีมนวด
ผม พิมเสนน้ า การบูรหอม น้ ายาล้างจาน มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ที่อ าเภอปลายพระยา 2 กลุ่ม เมือง เขา
พนมและล าทับ อ าเภอละ 1 กลุ่ม 

4. กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์จังหวัดกระบี่ มีทั้งหมด 31 กลุ่ม สมาชิก

จ านวน 4,491 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
 4.1 กลุ่มเกษตรกรท านา มีจ านวน 13 กลุ่ม สมาชิก 1,971 คน มีกลุ่มมากในอ าเภอคลองท่อม 
4 กลุ่ม เหนือคลอง 3 กลุ่ม และปลายพระยา 2 กลุ่ม ตามล าดับ 
 4.2 กลุ่มเกษตรท าสวน เช่นสวนปาล์มน้ ามัน ยางพารา มีกลุ่มจ านวนทั้งหมด 15 กลุ่ม 
สมาชิก 2,393 คน มีกลุ่มมากในอ าเภออ่าวลึก 4 กลุ่มและคลองท่อม 4 กลุ่มตามล าดับ 
 4.3 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เช่น วัว แพะ และสัตว์น้ า มีทั้งหมด 3 กลุ่ม สมาชิก 127 คน ใน
อ าเภอเมือง ล าทับและเหนือคลอง อ าเภอละหน่ึงกลุ่ม 
 กลุ่มเกษตรกรนอกจากท านา ท าสวน เลี้ยงสัตวแ์ล้ว กลุ่มยังให้บริการเงินกู้ จัดหาสินค้า 
อุปกรณ์การเกษตรมาจ าหน่ายและการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพ่ือขาย (ตารางที่ 11 ภาคผนวก ) 

5.กลุ่มอาชีพ/สตรีสหกรณ์ 
กลุ่มอาชีพ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์จังหวัดกระบี่ มีทั้งหมด 20 กลุ่ม มีสมาชิก

รวม 639 คน โดยแยกเป็นประเภทหลักดังน้ี (ตารางที่ 12 ภาคผนวก) 
 5.1 ประเภทอาหารเช่นเคร่ืองแกง ขนมกาละแม แปรรูปอาหารทะเล แปรรูปผลผลิต
การเกษตรและขนมต่างๆ มีทั้งหมด 10 กลุ่ม มีสมาชิก 281 คน มีมากที่สุดในอ าเภอปลายพระยา
จ านวน 3 กลุ่ม สมาชิก 98 คน 
 5.2 ประเภทเคร่ืองด่ืมเช่นสุราแช่ไวน์ผลไม้ ไวน์ผลไม้ มีทั้งหมด 2 กลุ่ม สมาชิก 60 คน ที่
อ าเภอเหนือคลอง และเขาพนม 
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 5.3 ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกายเช่นผ้าบาติกและผลิตภัณ์เสื้อผ้าบาติกมีทั้งหมด 4 กลุ่ม สมาชิก 
168 คน ที่อ าเภอปลายพระยา 2 กลุ่ม เมืองและเขาพนม 
 5.4 ประเภทศิลปะประดิษฐ์ของที่ระลึก เช่น ผลิตภัณฑ์จากที่ระลึกจากเปลือกหอย และ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว มี 2 กลุ่มมีสมาชิก 47 คน ที่อ าเภอเมืองกระบี่  
 5.5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ยา เช่น พิมเสนน้ า การบูรหอม มีทั้งหมด 2 กลุ่ม 
สมาชิก 85 คน ที่อ าเภอปลายพระยาและคลองท่อม 
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1. คลองท่อม 
2. เมืองกระบ่ี 
3. ปลายพระยา 
4. ล าทับ 
5. เหนือคลอง 
6. เขาพนม 
7. เขาต่อ 
8. เพื่อการตลาดลูกค้า  
ธกส. กระบ่ี 

 

ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรกระบี่ จ ากัด 

สมาชิก 50 สหกรณ์ 
 

สหกรณ์
การเกษตร   

8  แห่ง 

สหกรณ์ประมง 
1 แห่ง 

 

สหกรณ์ชาวสวน
กาแฟ จังหวัดกระบี่  

จ ากัด 

1. อ่าวลึก 
2. คลองท่อมสอง 
3. ปากน้ า 
4. ปลายพระยา 

6. สถานการณ์เช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียนและภาคประชาชนก่อนการวิจัย    
 

6.1 เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกระบี่ จ ากัด 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดกระบี ่
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่ จ ากัด 

 
 
 
 
 

1. เขาพนม 
2. คีรีวง 
3. เมืองกระบ่ี 
4. ล าทับ 
 

สหกรณ์นิคม 

4  แห่ง 

สหกรณ์ชาวสวน
ปาล์มน  ามันราย
ย่อยกระบี่ 

สหกรณ์ปศุสัตว์ 

4  แห่ง 

สหกรณ์กองทุน

สวนยาง  30  แห่ง 

1.      เขาขาว 
2. คลองหิน 
3. บ้านคลองปัญญา 
4. บ้านช่องแบก 
5. บ้านบางบอน 
6. ปากน้ า 
7. บ้านปากโสก 
8. เขาใหญ่สามัคค ี
9. หาดนพรัตนธ์ารา 
10. หนองกก 

1. ชายฝั่งทะเลเมืองกระบ่ี 
 

11. แก้วสามัคคี 
12. บางเหลียว 
13. น้ าจานสามัคค ี
14. บ้านแหลมกรวด 
15. บ้านห้วยคราม 
16. บ้านคอนม่วง 
17. บ้านคลองหมอก 
18. บ้านคลองยาง 
19. เขาทอ 
20. หนองยางทะเล 

21. เขางาม 
22. ห้วยใต ้
23. เขาค้อม 
24. กระบ่ีน้อย 
25. ต าบลหน้าเขา 
26. พรุเตียว 
27. พรุการพัฒนา 
28. ยางสินปุน 
29. หนองปง 
30. อุดมพัฒนา 
 
1. บางเหลียว 
2. น้ าจานสามัคค ี
3. บ้านแหลมกรวด 
4. บ้านห้วยคราม 
5. บ้านคอนม่วง 
6. บ้านคลองหมอก 
7. บ้านคลองยาง 
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6.2 เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี ่
 ความเป็นมาเครือข่าย 

 ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่ จ ากัด จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 
2540 ทุนจดทะเบียน 60,000.- บาท ประกอบด้วยสมาชิก 6 สหกรณ์ ซึ่งเล็งเห็นว่าปัญหาในการ
จ าหน่ายผลปาล์มสดของสมาชิกที่ได้ราคาตกต่ า เน่ืองจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มดิบส่วนใหญ่ใน
จังหวัดกระบี่จะมีสวนปาล์มของตนเอง ในช่วงที่มีผลผลิตปาล์มมากโรงงานไม่สามารถรับซื้อ
ผลผลิตจากสหกรณ์และเกษตรกรได้ทั้งหมดหรือรับซื้อในราคาต่ าท าให้เกษตรกรรวมตัวเพ่ือกดดัน
ให้รัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาราคาปาล์มแทบทุกปี หรือสหกรณ์ต้องส่งไปจ าหน่ายยังจังหวัดชุมพรและ
สุราษฎร์ธานี ซึ่งต้องเสียค่าใช่จ่ายในการขนส่งมากข้ึน ทางชุมนุมสหกรณ์จึงเสนอโครงการก่อสร้าง
โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มในเขตนิคมสหกรณ์อ่าวลึก เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวต่อกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ วงเงิน 270 ล้านบาท ตามแผนโครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างเกษตร (ASPL) เมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม 2543 และคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตร เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2545 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม ขนาดก าลังการผลิต 45 ตันทะลาย/
ช่ัวโมง สิ้นสุดโครงการก่อสร้างวันที่ 11 มีนาคม  2547 ปลอดดอกเบี้ยเวลา 20 ปี การช าระคืนปีที่ 3 – 
ปีที่ 11 ช าระคืนปีละ 15 ล้านบาท และปีที่ 12 –  ปีที่ 20 ช าระคืนปีละ 18 ล้านบาท   และได้เปิด
ด าเนินการรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ ามัน จากสหกรณ์สมาชิกเมื่อเดือนมีนาคม 2547 เป็นต้นมา  

การด าเนินงานของเครือข่ายในปัจจุบัน 
 ชุมนุมชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่ จ ากัด มี พ้ืนที่ด าเนินการ ของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 

จ านวน 104 ไร่ จัดซื้อเพ่ิมเติมอีก 79 ไร่ รวม 179 ไร่ ในเขตนิคมสหกรณ์อ่าวลึก อ าเภออ่าวลึก มี
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 20 ปี (2543-2562) โดยก่อสร้างโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 2 ปี และเร่ิม
ผลิตน้ ามันปาล์มดิบในปีที่ 3 ของโครงการ คือต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยรับซื้อผลปาล์มสดจาก
เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจลานเทปาล์มน้ ามันต่างๆของอ าเภออ่าวลึก บริเวณใกล้เคียง และสหกรณ์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ฯ ในเขตจังหวัดกระบี่  และบริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วยสมาชิก 16 แห่ง คือ 
สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ านวน 3 แห่ง คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปง จ ากัด สหกรณ์กองทุน
สวนยางน้ าจานสามัคคี จ ากัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองยาง จ ากัด  สหกรณ์ชาวสวน
ปาล์มน้ ามันรายย่อยกระบี่ จ ากัด สหกรณ์การเกษตร จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร
ล าทับ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรปลายพระยา จ ากัด สหกรณ์การเกษตรอ่าวลึกจ ากัด สหกรณ์
การเกษตรคลองท่อม จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเขาต่อ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จ ากัด 
จังหวัดตรัง และสหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ ามันวัฒนา จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี สหกรณ์นิคม 
จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์นิคมอ่าวลึก สหกรณ์นิคมปลายพระยา สหกรณ์นิคมปากน้ า 
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สหกรณ์นิคมคลองท่อม และสหกรณ์นิคมท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยปริมาณรับซื้อเป็นผลปาล์มสดปี
ละ 250,800 ตัน และผลิตน้ ามันปาล์มดิบ CPO ได้ปีละ 42,636 ตัน ก าหนดราคารับซื้อผลปาล์ม
ทะลายสด ตามมาตรฐานตลาด ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมนุมสหกรณ์ฯ จากราคารับซื้อผล
ปาล์มน้ ามันทั้งทะลาย น้ าหนักมากกว่า 15 กิโลกรัมข้ึนไปของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามัน
กระบี่ จ ากัดเปรียบเทียบในเดือนกรกฎาคม 2549 พบว่า บริษัทยูนิวาณิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด จังหวัด
กระบี่  ราคารับซื้อเฉลี่ย 2.543 บาทต่อกิโลกรัม บริษัทแสงศรีน้ ามันปาล์ม จ ากัด อ าเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ราคารับซื้อเฉลี่ย 2.514 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเท่ากับ บริษัทชุมพรอุตสาหกรรม
น้ ามันปาล์ม จ ากัด(มหาชน) จังหวัดชุมพร และชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่ ราคารับ
ซื้อเฉลี่ย 2.607 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร : 2549) และช าระเงินค่าสินค้า
ภายใน 7 วัน 

การด าเนินกิจกรรมสหกรณ ์
- อุตสาหกรรมแปรรูปน้ ามัน/ไขมัน 
- สินทรัพย์ 182 ล้านบาท 
- ลานเท (1)  1,500 ตัน 
- โรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ 45/90 ตันทะลาย/ช่ัวโมง 
- บริการเงินฝากและเงินให้สมาชิกกู้ 
- การรวบรวมผลผลิต 

 จุดแข็ง 
- มีเงินสนับสนุนการสร้าง จ านวน 270 ล้าน 
- ผู้รวบรวมผลผลิตเพ่ือแปรรูป จ านวน 25 ล้าน 
- โครงการ ASPL (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเครือข่าย 
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่ จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างตลาดรองรับ

ผลผลิตปาล์มน้ ามันให้กับเกษตรกรและสร้างมูลค่าเพ่ิมของ ผลผลิตน้ ามันที่จะท าให้เกษตรกรมี
รายได้มั่นคงจากการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน้ ามันและพยุงราคาปาล์มน้ ามัน ให้สูงข้ึน อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานในระบบสหกรณ์ให้มีความมั่นคงอย่างถาวรและเป็นที่พ่ึง 
ของเกษตรกร และเพ่ือสนับสนุนโครงการต่อเน่ืองด าเนินการก่อสร้างโรงงานไบโอแก๊สเพ่ือใช้น้ า
เสียจากโรงงานผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า สนับสนุนพลังงานทดแทน โครงการไบโอดีเซล โครงการ
จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี โครงการจ าหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค โครงการ
ไฟเบอร์ และโครงการพัฒนาเคร่ืองระเบิดเย่ือไม้จากต้นปาล์มน้ ามัน ร่วมกับ สกว. และ ภาคเอกชน  
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โดยมีเป้าหมายเพ่ือ มุ่งเน้นหาก าไรสูงสุดเพ่ือสหกรณ์สมาชิก ไม่สะสมทุนและก าไร ให้สหกรณ์
สมาชิกเกิดความม่ังค่ังและม่ันคง จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีตามหุ้น และปันผลตามส่วนธุรกิจให้กับ
สหกรณ์สมาชิกและเกษตรกรอย่างเป็นธรรม  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ ากัด  อ าเภอปลายพระยา 
ประวัติความเป็นมา  
ด้วยมติกรรมการจ าแนกประเภทที่ดิน ได้จ าแนกที่ดินของรัฐ ที่ ร.1 และ ร.2 ในท้องที่อ าเภอ

อ่าวลึก อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เป็นที่ดินจัดสรรเพ่ือการเกษตรกรรม และมอบให้กรม
สหกรณ์ที่ดิน (ปัจจุบันคือกรมส่งเสริมสหกรณ์) รับที่ดินดังกล่าวน้ีไปด าเนินการจัดสรรในรูปของ
นิคมสหกรณ์ ต่อมาอ าเภออ่าวลึก ได้มีประกาศสงวนที่ดินทั้งสองแปลงน้ี เพ่ือจัดต้ังนิคมสหกรณ์อ่าว
ลึก ตามประกาศ ฉบับที่ 31 กรกฎาคม 2512 และประประกาศฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2514 
รวมพ้ืนที่ประมาณ 242,500 ไร่ กรมสหกรณ์ที่ดิน (เดิม) จึงได้ต้ังหน่วยสหกรณ์นิคมอ่าวลึก (ปัจจุบัน

สหกรณ์ชาวสวน
ปาล์มน้ ามันราย

ย่อยกระบี่ จ ากัด 

1  แห่ง 

ชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนปาล์ม

น้ ามันกระบี่ จ ากัด 

สมาชิก  16  แห่ง 

สหกรณ์นิคม 

5  แห่ง 

สหกรณ์

การเกษตร 

7  แห่ง 

สหกรณ์กองทุน

สวนยาง จ ากัด 

3  แห่ง 

อ่าวลึก 

ปลายพระยา 

ปากน้ า 

คลองท่อม 
ท่าแซะ 

อ่าวลึก 
ปลายพระยา 

ล าทับ 

คลองท่อม 

เขาต่อ 

วังวิเศษ 
ปาล์มน้ ามันวัฒนา จ ากัด  หนองปง 

บ้านคลองยาง 

น้ าจานสามัคคี 
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คือ นิคมสหกรณ์อ่าวลึก จ ากัด ส านักงานเลขที่ 62 หมู่ที่ 3 ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่  ท้องที่ด าเนินงานได้แก่ ต าบลปลายพระยา , ต าบลเขาเขน, ต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา, 
ต าบลคลองยา, ต าบลอ่าวลึกเหนือ, อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่) เพ่ือด าเนินการจนได้มีประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2515 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 1 
เล่มที่ 89 ตอนที่  39 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2515 เพ่ือจัดต้ังนิคมสหกรณ์อ่าวลึก  ซึ่งมีผลใช้บังคับ
เช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครอง
ชีพ พ.ศ.2511 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนิคมสหกรณ์อ่าวลึก จึงได้จัดสรรที่ดินดังกล่าวให้แก่ราษฎร  และ
ได้แนะน าให้รวมตัวกันเพ่ือจัดต้ังเป็นสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์นิคม  แต่เน่ืองจากพ้ืนที่ในเขตนิคม
สหกรณ์อ่าวลึก มีพ้ืนที่จ านวนมากและมีอาณาเขตกว้างไกล ราษฎรที่ได้รับจัดสรรที่ดิน จึงได้รวมตัว
กันจัดต้ังสหกรณ์นิคม จ านวน 3 สหกรณ์ คือ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ ากัด สหกรณ์นิคมปากน้ า จ ากัด 
และสหกรณ์นิคมปลายพระยา  จ ากัด  สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ ากัด  ได้รับจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 จากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่  12 กันยายน 2518 และได้เ ร่ิม
ด าเนินงานต้ังแต่ วันที่ 12 กันยายน 2518 เป็นต้นมา ซึ่งขณะน้ันมีสมาชิก จ านวน 310 คนโดย
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ คือ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน โดยใช้หลักคุณธรรม พ้ืนฐานของมนุษย์และจริยธรรมอันดีงามเพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่สมาชิกและส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  จนสามารถอยู่ดีกินดี และเพ่ิมให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว สหกรณ์จึงได้ด าเนินการเพ่ือบริการแก่สมาชิก ดังน้ี คือ การด าเนินธุรกิจ การ
ซื้อ ธุรกิจการขาย ธุรกิจสินเช่ือ การรับฝากเงิน การส่งเสริมอาชีพ  การส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
อื่น ๆ เป็นต้น 

การด าเนินการในช่วงแรก สมาชิกจะได้รับการส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน้ ามัน ครอบครัวละไม่
เกิน 25ไร่ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ใช้วงเงินกู้ครอบครัวละไม่เกิน 120,000 บาทโดยสมาชิกจะกู้เงินจาก ธกส. โดยตรง ส่วน
ในราย ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการช่วยเหลือจากสหกรณ์ในรูปของเงินกู้ระยะสั้นและ
ระยะปานกลาง การด าเนินงานของสหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้าตามล าดับ  จนสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึน มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้สูงและแน่นอน  มีความเป็นอยู่ดีกว่าราษฎรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 
ขณะน้ี มีสมาชิก 3,174 คน ทุนด าเนินงาน จ านวน 28,280,838.73 บาท และสหกรณ์ได้รับรางวัล
สหกรณ์ดีเด่น ประเภทสหกรณ์นิคมระดับชาติ โดยได้รับพระราชทานโล่รางวัล เน่ืองในพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปี 2535 
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ผลการด าเนินงานของสหกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
สหกรณ์ด าเนินงานตามแผนงานตามที่ ประชุมใหญ่เป็นผู้ก าหนดดังน้ี 
      1. การรับสมาชิก สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ ากัด มีสมาชิกเมื่อเร่ิมจดทะเบียนสหกรณ์ จ านวน 
310 คน และ สหกรณ์ได้พัฒนาเร่ือยมา แลได้รับสมาชิกเพ่ิมข้ึนโดยมีเป้าหมายให้ราษฎรที่อยู่ใน
ท้องที่ด าเนินงานของ สหกรณ์ทุกครอบครัวเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ทั้งน้ีเพ่ือผลประโยชน์ของ
สมาชิกในหลาย ๆ ด้าน และการพัฒนาของสหกรณ์ที่จะมีข้ึนต่อไปในอนาคต 
      2. การระดมทุน ประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้น และการรับฝากเงินจากสมาชิก  สหกรณ์มี
นโยบายที่จะให้สมาชิกมีความอดออม จึงมีการรับเงินฝากออมทรัพย์  ซึ่งสมาชิกได้ให้ความร่วมมือ
กับสหกรณ์ เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่จะฝากเงินกับสหกรณ์มากกว่าธนาคาร  
      3. ธุรกิจสหกรณ์  สหกรณ์ได้จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายตามความต้องการสมาชิก คือ วัสดุ
การเกษตร ซึ่งสหกรณ์ได้บริการสินค้าการเกษตรทุกชนิดตามความต้องการของสมาชิก  ปัจจุบัน
ได้รับความนิยมจากสมาชิกอย่างดีย่ิง  เน่ืองจากสหกรณ์จ าหน่ายในราคาต่ ากว่าท้องตลาด   การ
รวบรวมผลผลิตปาล์มน้ ามันของสมาชิกไปจ าหน่ายยังโรงงานโดยวิธีซื้อขาด  ในราคาเท่ากับราคาที่
สหกรณ์ รับซื้อซึ่ งสหกรณ์จะได้ รับค่าตอบแทนจากบ ริษัท   และการให้บริการด้านเ งินกู้ 
คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาเห็นความจ าเป็นและความเดือดร้อนของสมาชิก  และพิจารณา
ความเหมาะสมในอัตราดอกเบี้ยต่ าที่สุดที่สามารถจะท าได้  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
สมาชิก ซึ่งปัจจุบันดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์อยู่ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี และให้เงินกู้ระยะสั้นเพ่ือให้
สมาชิกซื้อวัสดุการเกษตร ในวงเงินไม่เกิน 90,000 บาทต่อปี พร้อมทั้งให้เงินกู้เ พ่ือการศึกษาแก่บุตร
สมาชิก  

4. การส่งเสริมกิจการเพ่ือเสริมรายได้ให้ครอบครัวสมาชิก โครงการเยาวชนสหกรณ์เพ่ือ 
การศึกษาและพัฒนาอาชีพท าผ้าบาติก โครงการท าปุ๋ยหมัก และโครงการเพาะเห็ดฟางจากทะลาย
ปาล์ม 

ธุรกิจ 
- สินเช่ือ ปี 46      941,643  บาท 
- จัดสินค้ามาจ าหน่าย           29,223,133 บาท 
- รวบรวมผลผลิต                         28,281,298 บาท 
- สินทรัพย์            64,000,000 บาท  

 งานโครงการ  
- โรงงานขนาดเล็ก สกัดน้ ามันปาล์มขนาดเล็ก  2  ตันทะลาย/ช่ัวโมง ตามพระราชด าริ  
- งบสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จของสหกรณ์  สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ ากัด สามารถด าเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จความศรัทธา ความรัก  ความร่วมมือร่วมแรง จากทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้อง 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่คอยดูและแนะน า คณะกรรมการด าเนินการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเอาใจใส่ และเสียสละเวลาของตนเองเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก พร้อมทั้งได้รับ
ความร่วมมือด้วยดีจากกลุ่มสมาชิก ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม  ฝ่ายจัดการมีความต้ังใจ 
ขยันหมั่นเพียรในการท างาน รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์  ยึดระเบียบความถูกต้องฝ่ายส่งเสริม
สหกรณ์ให้ความแนะน า ดูแลอย่างใกล้ชิด ทุกฝ่ายมีความเข้าใจ มีความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ตามแนวทางที่ถูกต้อง การด าเนินงานมีผลส าเร็จ  จนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสหกรณ์ดีเด่น
ระดับภาคใต้ ประจ าปี 2541 และปี 2544 และสหกรณ์ดีเด่นประจ าปี 2535 และจากการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริม ให้ค าแนะน าแก่สหกรณ์เป็นอย่างย่ิงจากผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์อ่าวลึก 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ และอีกหลายหน่วยงาน  จนท า
ให้สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ ากัด เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป (สนง.สหกรณ์จังหวัดกระบี่ : 2548) 

 
เครือข่ายสหกรณ์นิคมอ่าวลึก  จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสตรีบ้าน

ซอย 3 ร่วมใจ 
- ขนมอบเต้าส้อ 

 

สาขาคลองยา 

สหกรณ์ 
บ้านควนเศียร 

กลุ่มสตรี 

บ้านควนเศียร 

- บาติก, พิมเสนน้ า 
- ดอกไม้, การบูร 

 

สหกรณ์นิคม 

อ่าวลึก จ ากัด 

กลุ่มสตรีสหกรณ์ 

บ้านปากหยา 
- เพาะเห็ดฟาง 
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6.4 เครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยาง  โดยการสนับสนุนจาก  ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การ
ท าสวนยางกระบี ่

ประวัติความเป็นมา  ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ได้ให้ความช่วยเหลือชาวสวน
ยาง มาต้ังแต่ปีพ.ศ. 2504โดยมี ภาระกิจเร่ิมแรก ได้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพันธุ์ยางเก่า  ให้เป็น
ยางพันธุ์ดี ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าเดิม  ปรากฎว่า ท าให้ประเทศไทยมีเน้ือที่สวนยาง กว่า 12 ล้านไร่ 
เป็นผลให้ผลผลิตยางพาราของไทย มากเป็นอันดับหน่ึงของโลก ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา มี
เกษตรกรชาวสวนยางกว่า 6 ล้านคน ผลผลิต 90% ส่งออก   ส่วนที่เหลือใช้ในประเทศ ซึ่งเป็นอัตราที่
น้อยมาก สืบเน่ืองจากเมื่อปี พ.ศ. 2535 - 2536 ได้เกิดภาวะราคายางตกต่ าอย่างย่ิง ราคายางแผ่นดิบ
ลดลงอย่างน่าตกใจ เหลือราคาเพียง 12 - 13 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่มีการวิเคราะห์ด้านต้นทุนการ
ผลิตยางแผ่นดิบ ในเวลาน้ัน 17 บาท/กิโลกรัม ด้วยเหตุน้ี เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองยางในระยะยาว  โดย
ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังที่ 4/2536 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2536 มีมติ
ให้ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  ด าเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง / 
รมควันในปี 2537 จ านวน 300 โรง ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2537 ให้ 
ด าเนินงานก่อ สร้างโรงงานผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง / รมควันในปี 2538 จ านวน 400 โรง โดยที่รัฐให้
การสนับสนุนงบลงทุน เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารโรงอบ/รมยาง และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การผลิต ส่วนเกษตรกรชาวสวนยาง จะต้องขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในรูป  “ สหกรณ์กองทุน
สวนยาง จ ากัด ”  จากหนังสือค าช้ีแจงโครงการพัฒนาการผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน พ.ศ. 2537 - 
2540 ซึ่งจัดท าโดยส่วนพัฒนาการตลาด และโรงรมฝ่ายพัฒนาสวนสงเคราะห์ ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง ได้ก าหนดแนวทางของการพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยาง คือการจัดต้ัง
สหกรณ์กองทุนสวนยาง จากสหกรณ์เด่ียว ๆ ให้โตข้ึนเป็นสหกรณ์กองทุนสวนยางระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด และระดับประเทศในที่สุด ซึ่งสามารถ ด าเนินการธุรกิจยางพารา ให้ครบวงจรย่ิงข้ึน  
ต้ังแต่การผลิต จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางออกจ าหน่าย   เมื่อเกิดกิจกรรมดังกล่าวน้ีแล้ว ก็
หมายถึงความส าเร็จของโครงการอย่างสมบูรณ์  เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งภาคสหกรณ์กองทุนสวน
ยาง ภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ และจากแผนวิสาหกิจฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540 - 2544) ของ ส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  มีวัตถุประสงค์หลักข้อหน่ึง คือการพัฒนาบทบาทขององค์กร
เกษตรกร ที่เกี่ยวข้องกับกิจการยางพาราให้เข้มแข็ง       
 จากแนวทางพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยางดังกล่าวข้างต้น ส านักงานกองทุนสงเคราะห์
การท าสวนยางจึงมีภารกิจ ในการสนับสนุนชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (ชสยท.) 
ด้านบุคลากร ในการผลิต การแปรรูป ผลผลิตยางที่เกิดจากสหกรณ์กองทุนสวนยางที่เป็นสมาชิก  ใน
ระยะเร่ิมแรกของการด าเนินธุรกิจของ ชสยท. รวมทั้งงบประมาณในบางโครงการด้วย เพ่ือเป็นพลัง
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ขับเคลื่อนให้ ชสยท. บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สหกรณ์  สมาชิกด าเนินธุรกิจ ร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวม  เ พ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิก และ
ส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม  จนสามารถอยู่ดีกินดี มีสันติสุข  ขณะน้ี ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง  ได้ร่วมจัดต้ังสหกรณ์กองทุนสวนยาง ไปแล้วจ านวน 695 สหกรณ์   โดย
ได้จัดสร้างโรงอบ/รมยาง ขนาดก าลังผลิต 2 ตัน/วัน เพ่ือให้สหกรณ์ได้รวบรวมน้ ายางสดจากสมาชิก 
ซึ่งโดยเฉลี่ย มีประมาณ 100 คน/สหกรณ์ มาผลิตเป็นยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ไว้จ าหน่ายให้กับ
ผู้ใช้ยางต่อไป 

ผลการด าเนินงาน  ของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ในจังหวัดกระบี่ มีทั้งหมด 39 แห่ง จ านวน
สมาชิก 3,950 คน ทุนการด าเนินงานทั้งหมด ประมาณ 360 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินรับฝาก 862,086 
บาท เงินให้สมาชิกกู้ 763,902 บาท บริการจัดหาสินค้า/อุปกรณ์มาจ าหน่ายให้กับสมาชิก ประมาณ 8 
ล้านบาท การรวบรวมผลผลิต และการแปรรูปผลผลิต ประมาณ 180 ล้านบาท และ 170 ล้านบาท 
ตามล าดับ (สนง. สหกรณ์จังหวัดกระบี่ : 2548) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
6.5 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดกระบี ่
ประวัติความเป็นมา จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และ ฉบับที่ 9  

เป็นต้นมา การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การพัฒนาใหม่ โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน ที่มี
บทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา และเป็นผู้ได้รับประโยชน์ หรือผลกระทบ
โดยตรงจากการพัฒนา  ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม ที่
สามารถเช่ือมโยงถึงกันในทุกๆด้าน ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นเพียงเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา
คนให้มีความสามารถ ต่อการเสริมสร้างความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีการเสริมสร้างจิตส านึก
ความเป็นชุมชนและท้องถิ่น โดยชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคตของชุมชน ด้วยคุณค่าภูมิปัญญาของ
ตนเอง การเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เสริมสร้างการเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้

ตลาดยาง สกย จ.กระบี่ 
ชมรมสหกรณ์ สกย กระบี่ 
ณ สกย อ าเภอคลองท่อม 

บริษัทหาดสินลาเท็กซ์ จ ากัด 

บริษัทชินาผังพาณิชย์ จ ากัด 

บริษัทบริดสโตน จ ากัด 

ขาย 

สมาชิก สกย 

สมาชิก สกย 

สมาชิก สกย 
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ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาคม รวมถึงการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาระบบประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐานสู่ชุมชน ที่จะน าไปสู่จุดหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน  จาก
แนวคิดดังกล่าว รัฐบาล จึงได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความยากจนของชาติ ด้วย
วิธีการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้าน ข้ึน โดยผ่านกลไกของภาครัฐ และกลไกชุมชน  เพ่ือก่อให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือ ด้านการบริหารจัดการ ที่อยู่บนพ้ืนฐานความต้องการ และการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ของชุมชน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส าหรับการลงทุน
เพ่ือประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจ าเป็นเร่งด่วน การสร้าง
กองทุนสวัสดิการที่ดีแก่ชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดระบบการ
บริหารจัดการเงินทุน เกิดกระบวนการพ่ึงพาตนเองในด้านการเรียนรู้ การสร้างพัฒนาความคิด เพ่ือ
แก้ปัญหาของชุมชน รวมทั้งกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง 

แนวทางในการด าเนินงาน ของกองทุนหมู่บ้านแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
1. ระยะการจัดต้ังกองทุน เป็นข้ันตอนเตรียมการ การแปรนโยบายสู่การปฏิบัติ การ 

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างจิตส านึกของชุมชน การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานตามระเบียบ ตลอดจน 
การส่งเสริม สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของชุมชน 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน เน้นถึงการก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  
การสร้างองค์ความรู้ให้กับคณะกรรมการกองทุน และสมาชิก เพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการกองทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้  
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ อย่างย่ังยืน และเกิดการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายของกองทุนที่สามารถเช่ือม
ถึงกัน 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการรับผิดชอบของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่มี

ทั้งหมด  396 กองทุน มีสมาชิกกองทุนจ านวน 54,554 ราย เงินกองทุน 396,000,000 บาท 
คณะกรรมการกองทุน 5,121 ราย ให้สินเช่ือไปจ านวน 39,850 ราย เป็นเงิน 599,267,880 บาท มีการ
ค้างช าระคืนเงินกู้ 1,731 ราย เป็นเงิน 21,840,840 บาท มีการเพ่ิมทุนกองทุนและสัจจะออมทรัพย์ 
396 กองทุน เป็นเงิน 72,867,034 บาท  มีสมาชิกได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ จ านวน 623 ราย 
เป็นเงิน 6,866,086 บาท (ตารางที่ 13 ภาคผนวก ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด  

คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอ  

กทบ กทบ กทบ กทบ กทบ กทบ กทบ กทบ 
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6.6 เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งต าบลเขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 
 ความเป็นมาของเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ต าบลเขาคราม 

 เร่ิมจากที่ในแต่ละหมู่บ้านจะจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตของแต่ละหมู่ และมีกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท าสวน กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ไทยอาสาป้องกันชาติ กองทุนเพ่ือความมั่นคง กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
ป่าชายเลนและประมงชายฝั่ง  เป็นต้น ซึ่งได้แต่ละกลุ่มด าเนินกิจกรรมอยู่ก่อนตามที่หน่วยงานผู้
จัดต้ังมอบหมาย (ชาวบ้านเรียกถูกจับปั้นข้ึนมา) ซึ่งการท างานมีลักษณะต่างคนต่างคิดต่างท า มี
ความส าเร็จบ้าง ที่ล้มเหลวก็มาก  ในขณะน้ันได้มีแนวคิดอยู่ 2 แนวคือ คนรุ่นใหม่ของชุมชนที่มี
ความต่ืนตัวเร่ืองการเรียนรู้ เป็นกลุ่มที่ผ่านการศึกษาสมัยใหม่  อีกส่วนคือ เจ้าหน้าที่ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดกระบี่ ที่พบว่าเกษตรกรในต าบลเขาครามที่กู้เงิน ธกส. 
จ านวน 120 ล้านบาท แต่เป็นหน้ีที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้สูงถึง 99 ล้านบาท และ ธกส. ได้ส ารวจ
พ้ืนที่ๆ เหมาะสมและมีความพร้อม เพ่ือหากระบวนการใหม่ที่จะพัฒนาชุมชน ซึ่งได้ต าบลเขาคราม
เป็นพ้ืนที่น าร่อง โดยร่วมกับมูลนิธิหมู่บ้านเข้าไปเป็นพ่ีเลี้ยงในการสนับสนุนให้มีแผนของชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาทางด้านอาชีพและสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ที่
จะช่วยแก้ปัญหาของชุมชนได้ ต่อมาเมื่อมีการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ข้ึน ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาครามได้มีการรวบรวมแนวคิดของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในต าบลเขาครามโดยร่วมกับ 
ธกส. ได้ร่วมกับวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือจัดท าแผนของชุมชนที่จะให้ชุมชนรู้สึกถึงการสร้างส านึกต่อ
ชุมชน สร้างคุณค่าและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ตลอดจนเกิดการเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน เมื่อ ธกส. ได้ร่วมกับองค์กรชุมชน ได้ส ารวจ
สภาพพ้ืนที่ของต าบลเขาครามแล้ว จึงก าหนดเป็นแผนของชุมชน โดยมีกระบวนการจัดท าแผนของ
ชุมชน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การประสานคนประสานแกน คือให้คนมีความรู้สึกถึงการแก้ปัญหาของชุมชน 
ที่จะช่วยเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน ให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้  
 ข้ันตอนที่ 2 การจัดเวทีท าความเข้าใจในวงกว้างมากข้ึน (การกระตุกวิธีคิด)  
 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการเตรียมเก็บข้อมูล 
 ข้ันตอนที่ 4 การปฏิบัติการเก็บข้อมูลซึ่งในการเก็บข้อมูลคร้ังแรกได้ข้อมูลที่ตรงกับ  
ข้อเท็จจริงประมาณ ร้อยละ 60 เน่ืองจากชาวบ้านเบื่อหน่ายที่ต้องตอบ เพราะมีการเก็บทุกปี และ
เข้าใจว่าจะเป็นฐานข้อมูลเพ่ือเก็บภาษีเข้า อบต. และข้อมูลที่เก็บไปแล้วก็ไม่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตและครอบครัว 
 ข้ันตอนที่ 5 ข้ันตอนการสรุปข้อมูลเพ่ือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้รับของชุมชน  
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 ข้ันตอนที่ 6 การสรุปข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน  
 ข้ันตอนที่ 7 ท าการยกร่างแผนแม่บทจากความจริงของชุมชน  
 ข้ันตอนที่ 8 การเรียนรู้แผนชุมชนน าเสนอแผนงาน โครงการกิจกรรม วิเคราะห์สรุปเป็น
แผนแม่บทชุมชนและเดินทางไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่อื่นเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับชุมชน  
 ข้ันตอนที่ 9 การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นข้ันตอนส าคัญของแผน โดยการบริหาร
จัดการเร่ืองเงินทุนของชุมชนเป็นอันดับแรก อันน าไปสู่การจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ 6 หมู่บ้าน และมี
กลุ่มออมทรัพย์ระดับต าบลที่ท าหน้าที่จัดการระหว่างกลุ่มออมทรัพย์แต่ละหมู่บ้าน ซึ่งต่อมา
กลายเป็นธนาคารชุมชนต าบลเขาคราม 
 เมื่อชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนแล้ว ก็เร่ิมบริหารจัดการด้านการใช้ทรัพยากร ศักยภาพของคน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่การจัดต้ังกลุ่ม การพัฒนากลุ่มข้ึนมาหลากหลาย ตามล าดับความส าคัญ
และจากต้นทุนที่มีอยู่จริงของชุมชน 

 การด าเนินงานของเครือข่ายปัจจุบัน 
 การด าเนินงานของเครือข่ายต าบลเขาครามในปัจจุบันน้ัน มีองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ครามเป็นแม่ข่าย ที่ให้การสนับสนุนในเร่ืองการจัดการองค์กร ด้านงบประมาณบางส่วน การให้
ค าปรึกษาแก่กลุ่มต่างๆในแต่ละเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 เครือข่ายย่อย  คือ  
 1. เครือข่ายที่เกี่ยวกับระบบการผลิต ได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อย คือ ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
(ร้านค้าชุมชน) ที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่างๆของต าบลเขาครามและสินค้าที่จ าเป็นต่อสมาชิก
ในชุมชน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจักสาน และกลุ่มเกษตรกร ได้แก่กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มท าสวน
สมุนไพร ลุ่มเกษตรกรท านาท าไร่  
 2. เครือข่ายที่เกี่ยวกับระบบจัดการผลิต ได้แก่ โรงงานแปรรูปยางพารา กลุ่มที่ท าการประมง
และแปรรูปเป็นน้ าปลา วิสาหกิจลานเทปาล์มน้ ามัน 
 3. เครือข่ายเกี่ยวกับระบบของใช้ ซึ่งมีกลุ่มที่ท าการผลิตน้ ายาล้างจาน โรงงานปุ๋ย โรงงาน
อาหาร เป็นต้น 
 4. เครือข่ายเกี่ยวกับระบบเงินทุน ประกอบด้วยกลุ่มออมทรัพย์ระดับหมู่บ้าน จ านวน 6 
หมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ระดับต าบล(ธนาคารชุมชน)  และระบบสวัสดิการของชุมชน  
 5. เครือข่ายเกี่ยวกับระบบอาหาร ประกอบด้วยโรงงานน้ าด่ืม/น้ าแข็ง โรงงานท าขนม กลุ่ม
ปลูกพืชผัก และกลุ่มผลิตเคร่ืองแกง เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์/เป้าหมายของเครือข่าย เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน โดยการเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถของชุมชน ที่จะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง ตลอดจนเกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ได้อย่างย่ังยืนและเป็นระบบ  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของเครือข่ายต าบลเขาคราม  
 1. สถานที่ต้ังของชุมชน ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมบรูณ์ อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ ทะเล 
ดินมีสภาพดี การแลกเปลี่ยน/เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างเกลอเขา-เกลอเล 
 2. สายสัมพันธ์เชิงเครือญาติและความหลากหลายของวัฒนธรรม (จีน-พุทธ-มุสลิม) จากการ
เป็นชุมชนเก่าแก สืบเช้ือสายมาจากตระกูลใหญ่ไม่กี่ตระกูล ท าให้มีความสมานฉันท์ ไม่มีความ
ขัดแย้งในด้านเช้ือชาติ ศาสนา 
 3. แกนน าของชุมชน โดยเฉพาะในระดับองค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถท าให้แผนงาน
งบประมาณของ อบต. เช่ือมโยงเข้ากับแผนของชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
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เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ต าบลเขาคราม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

อบต.เขาคราม 

ระบบจัด 

การผลิต 

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 

กลุ่มจักสาน 
กลุ่มเล้ียงแพะ 

กลุ่มเกษตรกรท านาท าไร่ 

สวนสมุนไพร 

โรงงานน้ าดื่ม-น้ าแข็ง 

โรงงานท าขนม 

การปลูกพืชผัก 

การผลิตเครื่องแกง 

น้ ายาล้างจาน 

โรงงานอาหาร 

โรงงานปุ๋ย 

กลุ่มออมทรัพย์ระดับหมู่บ้าน 

กลุ่มออมทรัพย์ระดับต าบลเขาคราม (ธนาคารชุมชน) 

ระบบสวัสดิการชุมชน 

โรงงานแปรรูปยางพารา 

โรงงานน้ าปลา 

การประมงขนาดเล็ก 

ลานตากปาล์ม 

ปาล์มน้ ามัน 

ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ต.เขาคราม 

 

ระบบการผลิต 

 

ระบบอาหาร 

 

ระบบของใช้ 

 

ระบบทุน 
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บทที่ 2   
 

บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
 

2.1 แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล  
 ข้อมูลคนจนจดทะเบียนทั้งจังหวัด แบ่งเป็นรายอ าเภอและแยกตามประเภทของปัญหา (สย. 
1-8) ได้จากศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจน ของแต่ละ อ าเภอ จ านวน 8 อ าเภอ ข้อมูลคนจนจด
ทะเบียน ที่เป็นสมาชิกองค์กรประชาชน ได้จาก การสอบถามข้อมูล กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
และข้อมูลคนจนจดทะเบียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้จาก ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 
รวบรวม  ณ. กรกฎาคม 2549 จ านวน 24 สหกรณ์ คือ  

1. สหกรณ์กองทุนสวยยางบ้านควนม่วง จ ากัด   จ านวน  4 คน  
2. สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จ ากัด    จ านวน 23 คน  
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร15 พัน 1 จ ากัด   จ านวน 2 คน 
4. สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ ากัด    จ านวน 61 คน 
5. สหกรณ์นิคมปลายพระยา จ ากัด    จ านวน 76 คน 
6. สหกรณ์การเกษตรบ้านเกาะปู จ ากัด   จ านวน 1 คน 
7. สหกรณ์ประมงกระบี่ จ ากัด    จ านวน 1 คน 
8. สหกรณ์กองทุนสวนยาวเขายาม จ ากัด   จ านวน 3 คน 
9. สหกรณ์เรือหางยาวบริการต าบลอ่าวนาง จ ากัด  จ านวน 3 คน 
10. สหกรณ์ประมงชายฝั่งกระบี่ จ ากัด   จ านวน 5 คน 
11. สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยโต้ จ ากัด   จ านวน 1 คน 
12.สหกรณ์การเกษตรบ้านแหลมกรวด จ ากัด  จ านวน 2 คน 
13. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางโสก จ ากัด  จ านวน 2 คน 
14. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.กระบี่ จ ากัด จ านวน 141 คน 
15. สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮ์อิสลาม จ ากัด  จ านวน 4 คน 
16.สหกรณ์กองทุนสวนยางปากน้ า จ ากัด   จ านวน 21 คน 
17. สหกรณ์นิคมคลองท่อม จ ากัด    จ านวน 31 คน 
18. สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปง จ ากัด  จ านวน 17 คน 
19. สหกรณ์กองทุนสวนยางพรุข้ีกาพัฒนา จ ากัด  จ านวน 2 คน 
20. สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันรายย่อยกระบี่ จ ากัด จ านวน 8 คน 



 

 

   

  29 

21. สหกรณ์ออมทรัพย์ตันมียะฮ์ จ ากัด   จ านวน 38 คน 
22. สหกรณ์นิคมปากน้ า จ ากัด    จ านวน 68 คน 
23. สหกรณ์การเกษตรอ่าวลึก จ ากัด   จ านวน 20 คน 
24. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านท่าคลอง จ ากัด  จ านวน 162 คน 
และข้อมูลคนจนจดทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ที่ เข้าร่วมโครงการ เครือข่าย 32 แห่ง แบ่ง

ออกเป็น เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่ จ ากัด จากจ านวน 8 แห่ง เครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลเขาดิน จ านวน 9 หมู่บ้าน เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ต าบลนาเหนือ 
จ านวน 5 หมู่บ้าน เครือข่ายฟ้ืนฟูชุมชนผู้ประสบภัย สึนามิ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่ง และกลุ่ม
ออมทรัพย์และน้ าด่ืมเขาใหญ่ รวบรวม ณ. เดือนกรกฎาคม 2549 

 
 ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียนจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2548-49  
 

รายการ จ านวนคนจน 
จดทะเบียน 

ค่าร้อยละ 

ประชากรในจังหวัด  89,126 100 
ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวัด  
  - แบ่งตามพ้ืนที่อ าเภอ 
         - อ าเภอเมือง 
         - อ าเภอคลองท่อม 
         - อ าเภออ่าวลึก 
         - อ าเภอเขาพนม 
         - อ าเภอเหนือคลอง      
         - อ าเภอปลายพระยา 
         - อ าเภอเกาะลันตา 
         - อ าเภอล าทับ 
  - แบ่งตามปัญหาความยากจน 
         - ปัญหาที่ดินท ากิน (สย.1) 
         - ปัญหาคนเร่ร่อน (สย. 2) 
         - ปัญหาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย (สย.3) 
         - ปัญหา นร./นศ.มีรายได้อาชีพเหมาะสม (สย.4) 

 
 

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

 
47, 866 

37 
90 

1,047 

 
 

17.44 
13.57 
12.09 
9.14 
10.92 
12.48 
15.83 
8.51 

 
53.71 
0.04 
0.10 
1.17 
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         - ปัญหาการถูกหลอกลวง (สย.5) 
         - ปัญหาหน้ีสิน (สย.6) 
         - ปัญหาที่อยู่อาศัย (สย.7) 
         - ปัญหาอื่นๆ (สย.8) 

270 
20,124 
15,501 

4,191 

0.30 
22.58 
17.38 
4.70 

สมาชิกสหกรณ์ 
 - สหกรณ์จดทะเบียน 
 - สหกรณ์ภาคประชาชน 

 
696 

- 

 
0.78 

- 
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมเครือข่ายของโครงการ 
 - สหกรณ์จดทะเบียน 
   - สหกรณ์ภาคประชาชน 

 
466 
251 

 
0.53 
0.28 

ท่ีมา : ศูนย์ต่อสู่เพื่อเอาชนะความยากจนอ าเภอ 
 

2.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูลคนจนจดทะเบียน จังหวัดกระบี่ 
การก าหนดนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของชาติ 3 

ประการ คือ ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด และปัญหาคอร์รัปช่ัน  โดยก าหนดยุทธศาสตร์การ
แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนเป็นเร่ืองที่ส าคัญที่สุด ของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน มี
เป้าหมายเพ่ือขจัดความยากจนของประชาชนให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2551 โดยการเพ่ิมรายได้ ลด
ค่าใช้จ่าย และขยายโอกาสให้กับประชาชน ซึ่งได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการไว้ 3 ประการ  
คือ  

1. ระดับประเทศเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยจัดที่ดินท ากิน  
พร้อมสาธารณูปโภคและแหล่งน้ าให้เกษตรกร การรักษาเสถียรภาพด้านราคา โดยการบริหารจัดการ
ด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาด ตลอดจนสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมให้แก่แรงงานทั้งใน
และนอกภาคเกษตร 

2. ระดับชุมชน ให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการแก้ไขปัญหา  
บริหารจัดการพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเสริมสร้างขบวนการตัดสินใจที่
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น 

3. ระดับบุคคล ให้ความส าคัญของการแก้ไขปัญหาเชิงรุกเพ่ือให้คนจนได้มีทางเลือกใน  
การประกอบอาชีพทั้งในภาคและนอกภาคเกษตรที่มั่นคงและมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษา การเรียนรู้และแหล่งทุน ได้รับการแก้ปัญหาหน้ีสินอย่างเป็นธรรม  
 โดยการด าเนินการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนของจังหวัดกระบี่ ซึ่งจังหวัดได้จัด
ระบบงานให้องค์กรต่างๆรับผิดชอบ ดังน้ี (แผนภาพ) 
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1. ระดับจังหวัด จัดต้ังศูนย์อ านวยการปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจนจังหวัด  
เพ่ือท าหน้าที่บูรณาการนโยบายยุทธศาสตร์ในภาพรวมซึ่งมีคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและ
คณะท างานแก้ไขปัญหาความยากจน คือ 

1.1 คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ  
จังหวัด  

1.2 คณะอนุกรรมการจัดคาราวานแก้จน 
1.3 คณะอนุกรรมการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสคนยากจนด้าน  

เกษตรกรรม 
1.4 คณะอนุกรรมการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาสคนยากจนด้าน 

แรงงานและสวัสดิการสังคม 
1.5 คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ 
1.6 คณะอนุกรรมการด้านการแก้ไขปัญหาอื่นๆ  
1.7 คณะอนุกรรมการที่อยู่อาศัยคนยากจน 
1.8 คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ที่ท ากิน และเอกสารสิทธิ์ 
1.9 คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหน้ีสินคนยากจน 

2. ระดับอ าเภอ จัดต้ังศูนย์อ านวยการปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจนอ าเภอ 
(ศตจ.อ.) เพ่ือท าหน้าที่บูรณาการนโยบายยุทธศาสตร์ในภาพรวมระดับอ าเภอ  

3. ระดับต าบล/เทศบาล ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่พิจารณาจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ 
เพ่ือเอาชนะความยากจน รับผิดชอบการบูรณาการในระดับต าบล/เทศบาล  

4. การจัดท าระบบข้อมูล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดของ  
ผู้ลงทะเบียนคนจน  
 ซึ่งสรุปผลการจดทะเบียนและการช่วยเหลือแบ่งตามเขตการปกครอง (ตารางที่ 14 ) คือ ผู้จด
ทะเบียนอ าเภอเมืองมากที่สุด จ านวน 15,547 คน คิดเป็นร้อยละ 17.44 ของผู้จดทะเบียนทั้งหมด รอง
มา อ าเภอเกาะลันตา จ านวน 14,105 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.83 ของผู้จดทะเบียนทั้งหมด และอ าเภอ
ล าทับ มีผู้จดทะเบียนน้อยที่สุด จ านวน 7,593 คน  คิดเป็น ร้อยละ 8.51 และสมาชิกสหกรณ์ที่จด
ทะเบียนคนจน ตามที่รวบรวมข้อมูลได้ 24 สหกรณ์ จ านวน 696 คน คิดเป็นร้อยละ 0.78 จากผู้จด
ทะเบียนทั้งหมด จ านวน 89,126 คน เมื่อแบ่งตามประเภทของปัญหา พบว่า ปัญหาที่ดินท ากิน  (สย.1)  
มีผู้มาลงทะเบียนจ านวน 47,866 ราย ได้รับการช่วยเหลือ 8,166 ราย คิดเป็น ร้อยละ 17.06 ของผู้มา
ลงทะเบียน ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน (สย.6)  มีผู้มาลงทะเบียน จ านวน 20,124 ราย ไ ด้รับการ
ช่วยเหลือ 13,580 ราย คิดเป็น ร้อยละ 67.48  ของผู้มาลงทะเบียน และปัญหาคนจนไม่มีที่อยู่อาศัย 
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(สย.7) )  มีผู้มาลงทะเบียน จ านวน 15,501 ราย ได้รับการช่วยเหลือ 4,738 ราย คิดเป็น ร้อยละ 30.57   
ของผู้มาลงทะเบียน (ตารางที่ 15 ภาคผนวก ) และอาชีพของผู้ลงทะเบียน ร้อยละ 44.68 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 38.59 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 7.64 ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 
4.95 , 3.82 และ 0.16 ไม่มีอาชีพ , ประกอบอาชีพอื่นๆ และนักเรียน/นักศึกษา ตามล าดับ ส่วน
ข้าราชการ/ลูกจ้าง โดยเฉพาะข้าราชการครูคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.13 ของผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด  
ส าหรับรายได้ต่อเดือนของผู้ลงทะเบียนคนจน ร้อยละ 42.87 อยู่ระหว่าง 2,001 -4,000 บาท โดยที่ 
อ าเภอเมืองรวมเทศบาลเมือง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเหนือคลอง มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 
7.87 , 7.51 และ 5.64 ตามล าดับ รายได้ต่อเดือนที่มากกว่า 4,000 บาทข้ึนไป มีสัดส่วนร้อยละ 32.22 
ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด แบ่งเป็น อ าเภอเมืองรวมเทศบาลเมือง ร้อยละ6.37 อ าเภอคลองท่อม ร้อย
ละ6.12  และอ าเภออ่าวลึก ร้อยละ 3.87 เมื่อพิจารณาจากจ านวนสมาชิกครัวเรือน พบว่า จ านวน
สมาชิกในครัวเรือน 3 – 5 คน มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 67.42 ของจ านวนผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด 
โดยที่อ าเภอเมืองรวมเทศบาลเมือง มีสัดส่วนร้อยละ 13.31 อ าเภอคลองท่อมร้อยละ 11.56 และอ าเภอ
เขาพนม ร้อยละ 8.53 ตามล าดับ (ตารางที่ 16 ภาคผนวก ) 
 เมื่อพิจารณาจากสาเหตุและความต้องการรับการช่วยเหลือ ของผู้ลงทะเบียน แบ่งตาม
ประเภทของปัญหา พบว่า  

1. ปัญหาที่ดินท ากิน (สย.1) ผู้ลงทะเบียนส่วนใหญ่ ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง โดย
รับจ้างท าการเกษตร มีสัดส่วนร้อยละ 93.22 ในพ้ืนที่ 5.01 -15 ไร่ จ านวน ร้อยละ 57.45 ของผู้
ลงทะเบียนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ผู้ที่มีที่ดินเป็นของตนเอง ร้อยละ 68.80 มีพ้ืนที่ น้อยกว่า 5 ไร่ 
และเป็นการถือครองที่ดินที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติสูงสุด ร้อยละ 51.29 รองลงมา เป็นที่นิคมสร้าง
ตนเอง และที่ ส.ป.ก. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.24 และ10.69 ตามล าดับ  โดยที่ผู้ลงทะเบียนมีความ
ต้องการที่ดินเพ่ิม จ านวน 15 ไร่ข้ึนไป มีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 46.28 ต้องการที่ดินจ านวน 
10-15 ไร่ สัดส่วน ร้อยละ 20.63  ซึ่งเป็นการขอใช้ที่ดินของรัฐ ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ  และที่   
ส.ป.ก. มีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.88 และ 20.47 ตามล าดับ   (ตารางที่ 17 ภาคผนวก ) 
 2. ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน (สย.6) พบว่า ผู้ลงทะเบียนส่วนใหญ่มีหน้ีสิน ช่วงประมาณ 
10,001-30,000 บาท มากที่สุด รองลงมา หน้ีสินประมาณ 50,001 -100,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 22.21 
และ 21.44 ของจ านวนหน้ีสินทั้งหมด โดยแบ่งเป็น หน้ีในระบบ ร้อยละ 79.44 ซึ่ง หน้ีจาก  
ธ.ก.ส. สัดส่วนร้อยละ 28.53 รองลงมาเป็นหน้ีจากกองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 23.12 หน้ีจากสหกรณ์ 
ร้อยละ 6.79 ที่เหลือเป็นหน้ีจากแหล่งอื่น ส่วนหน้ีนอกระบบมีสัดส่วนร้อยละ 20.56 ซึ่งผู้ลงทะเบียน
ต้องการได้รับความช่วยเหลือ ให้มีการขยายเวลาช าระหน้ี ร้อยละ 25.73 หาแหล่งเงินกู้ใหม่ ร้อยละ 
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21.89 ก าหนดระยะเวลาปลอดอกเบี้ยและหาอาชีพเสริม ร้อยละ 19.50 และ19.29 ตามล าดับ (ตารางที่ 
18 ภาคผนวก ) 
 3. ปัญหาคนจนเร่ร่อน (สย.2) พบว่า สาเหตุของปัญหามาจากการไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีที่ท า
กิน และไม่มีงานท า มีสัดส่วน ร้อยละ 38.46 , 29.23 และ 15.38 ตามล าดับ โดยวัยของคนเร่ร่อน 
ในช่วงอายุ 31-40 ปี มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 41.18 รองลงมา ช่วงอายุ 21 -30 ปี ร้อยละ 23.53 ซึ่งผู้
ลงทะเบียนต้องการได้รับความช่วยเหลือทางด้านหาที่อยู่อาศัย ต้องการที่ดินท ากิน และช่วยเหลือ
ด้านการเงิน มีสัดส่วนร้อยละ 27.00 ,25.84 และ 14.61 ตามล าดับ (ตารางที่ 19  ภาคผนวก ) 
 4. ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย (สย.6) พบว่า ผู้ลงทะเบียนเคยประกอบอาชีพค้ายา
เสพติดและค้าของหนีภาษี มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 14.29 รองลงมา อาชีพขายหวยใต้ดิน ร้อยละ 
13.10 ซึ่งต้องการได้รับความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพใหม่ คือ การเกษตร และค้าขาย ร้อยละ 
43.18 และ 26.14 ตามล าดับ (ตารางที่ 20 ภาคผนวก ) 
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ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจนจังหวัด (ศตจ.จ.) 

คณะกรรมการอ านวยการแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนเชิงบูรณาการจังหวัดกระบี่  

คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ที่ท ากิน 
และเอกสารสิทธิ 

คณะอนุกรรมการด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

คณะกรรมการจัดคาราวานแก้จน คณะอนุกรรมการเพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่าย และขยายโอกาสคนยากจน
ด้านเกษตรกรรม 

คณะอนุกรรมการเพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่าย และขยายโอกาสคนยากจน 
ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม 

คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินคนยากจน 

คณะอนุกรรมการด้านที่อยู่อาศัยคน
ยากจน 

คณะอนุกรรมการด้านการแก้ไข
ปัญหาอื่น ๆ  

ศูนย์อ านวยการปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจนอ าเภอ (ศตจ. อ.) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจน (ระดับต าบล/เทศบาล) 

การจัดท าแผนกลยุทธ์แต่ละปัญหา 

- การวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่ 
- การก ากับติดตามและประเมินผล 
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 5. ปัญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม (สย.4) 
พบว่า ผู้ลงทะเบียนมีวุฒิการระดับศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 62.07 มีสัดส่วนสูงสุด โดย
ต้องการท างานด้านการขายสินค้า และธุรการส านักงาน ร้อยละ 34.55 และ 19.17 ตามล าดับ ซึ่ง
ต้องการค่าตอบแทนต่อเดือน ช่วง 2,001-3,000 บาท ร้อยละ 48.42 (ตารางที่  23 ภาคผนวก) 
 6.  ปัญหาการถูกหลอกลวง (สย.5) พบว่า ปัญหาเร่ืองการกู้ยืมเงิน   การซื้อบ้าน/ที่ดิน มี
สัดส่วน ร้อยละ 25.19 และ 22.56 โดยที่ผู้ลงทะเบียนต้องการให้ช่วยเหลือทางด้าน เงินชดเชย/
เรียกร้องค่าเสียหาย และ ด าเนินการทางกฎหมาย มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 51.95 และ 30.63 
ตามล าดับ (ตารางที่ 24  ภาคผนวก ) 
 7. ปัญหาที่อยู่อาศัย (สย.7) พบว่า สาเหตุที่ผู้ลงทะเบียนไม่มีที่อยู่อาศัย มาจากสาเหตุอื่นๆ 
เช่น การไม่มีที่ท ากิน มีสัดส่วน ร้อยละ 79.58 การอพยพย้ายที่ท ากิน ร้อยละ 18.61 ของผู้ลงทะเบียน
ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันอาศัยกับญาติพ่ีน้อง และผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติพ่ีน้อง ร้อยละ 54.19 และ 19.42 
ตามล าดับ โดยผู้ลงทะเบียนต้องการได้รับความช่วยเหลือในเร่ือง การซื้อบ้านราคาถูก ร้อยละ 51.48 
และซื้อที่ดินราคาถูกเพ่ือสร้างบ้าน ร้อยละ 41.76 (ตารางที่ 25  ภาคผนวก) 
 

2.3 บทสรุป/ข้อจ ากัด 
 1. ข้อมูลคนจนจดทะเบียนไม่มีความแน่นอนและมีความแตกต่างกันมากสาเหตุเพราะผู้ที่มา
จดทะเบียนคนจนเห็นว่ามีกระบวนการยุ่งยากกว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ และต้องเวลาใน
การตอบข้อมูลหลายๆคร้ังและรู้สึกเบื่อกับการท างานของภาครัฐ 
 2. ผู้ที่จดทะเบียนคนจน โดยส่วนมากจะมีปัญหาในเร่ืองที่ดินท ากิน แต่รัฐไม่สามารถหา
ที่ดินมาให้ได้ เพราะที่ดินมีจ ากัด จึงเห็นว่ารัฐไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างจริงจัง 
 3. จากการส ารวจทะเบียนคนจนก่อนเข้าโครงการคร้ังแรก พบว่าจ านวนข้อมูลทะเบียนคน
จนมีจ านวนมากกว่า ข้อมูลหลังโครงการ สาเหตุเน่ืองจากเร่ิมโครงการจดทะเบียนประชาชนยังขาด
ความชัดเจนในหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนคนจน 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนคนจน ยังไม่มีความจริงจังกับการจัดเก็บข้อมูล ท า
ให้ข้อมูลที่ได้จากแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกันและไม่ตรงกับความเป็นจริง  
 5. ข้อมูลจ านวนผู้จดทะเบียนคนจนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งสหกรณ์จดทะเบียนและ
สหกรณ์ภาคประชาชน ที่มีจ านวนน้อย สาเหตุเพราะกระบวนการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่ได้จัดเก็บ ซึ่งท าให้สรุปไม่ได้ว่า สัดส่วนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่จดทะเบียนคนจนมี
มากน้อยเพียงใด 
 
 



บทที่  3 
 

ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทีมวิจัย 

 

กระบวนการในการสร้างเครือข่ายของทีมวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัด
กระบี่ ได้วางแนวทางในการท างานโดยมุ่งเน้นองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ 
 ส่วนแรก คือ การพัฒนาผู้น ากลุ่ม/องค์กรในลักษณะของการสร้างคุณค่าสหกรณ์ให้ตระหนัก
ถึงการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปรับกระบวนทัศน์และวิธีคิดเชิงบูรณาการ
ให้แก่ผู้น า เพ่ือให้มีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การ  
 ส่วนที่สอง คือ การหนุนเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท ากรอบทิศทางการ
ด าเนินงานของกลุ่ม/องค์กรที่ค านึงถึงปจจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และความพร้อม ตลอดจน
ศักยภาพของกลุ่มและ 
 ส่วนที่สาม คือ หนุนเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตรในระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ และเกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การช่วยเหลือระหว่ างกลุ่มที่มีความ
เ ข้มแข็งไปสู่กลุ่ มที่อ่อนแอ (กระบวนการพ่ีช่วยน้อง)เ พ่ื อก่ อให้เกิ ดการพัฒนาที่ เ ท่าเทียม 
ประกอบด้วย 

1. ขั้นตอนในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  มี 3 ระดับ คือ 
 ข้ันที่ 1 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ที่จดทะเบียน/กลุ่ม/องค์กรประชาชน ในพ้ืนที่
กระบี่ 
 ข้ันที่ 2 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพก่อน ทั้งสหกรณ์ที่จดทะเบียน/กลุ่ม/องค์กร
ประชาชน 
 ข้ันที่ 3 ได้กลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมและศักยภาพ เพ่ือพัฒนาเป็นเครือข่ายระดับจังหวัด 
ซึ่งเครือข่ายที่ได้จะมีการประสานช่วยเหลือกันในทุกด้านทั้งระดับแนวราบและแนวด่ิง 

2. ขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังน้ี 
 1. การศึกษาถึงกรอบแนวคิด/สังเคราะห์บทเ รียน ของทีมวิจัย 9 จังหวัด โดยทีม
ประสานงานกลาง เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการวิจัย 
 2. การศึกษาถึงสถานการณ์โดยทั่วไป ในเร่ืองของการด าเนินกิจกรรม การเช่ือมโยงที่มีอยู่
เดิมของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ทั้งสหกรณ์ที่จดทะเบียน และสหกรณ์ภาคประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
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 3. น าสถานการณ์/ข้อมูลที่ได้รับของสหกรณ์/กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน มาวางแผนใน
การด าเนินโครงการวิจัย  
 4. ประชุมช้ีแจงกรอบ/แนวทางในการศึกษา ตลอดจนกระบวนการด าเนินงานของทีมวิ จัย 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ทั้งภาครัฐและเอกชน) 
 5. จัดเวที เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียน/กลุ่ม/องค์กร
ประชาชน ต่างๆ เพ่ือ 
 - ช้ีแจงถึงกรอบแนวคิด ความส าคัญ ตลอดจนประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย 
 - ร่วมกันวิ เคราะห์ ถึงการด าเนินงาน ศักยภาพ จุดเด่น จุดด้อยของของสหกรณ์/กลุ่ม/
องค์กรประชาชน 
 - ก าหนดแผนการเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตรร่วมกัน  
 6. ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงาน ลักษณะการรวมตัว การเสียสละของกรรมการ ศักยภาพ 
ความเป็นสหกรณ์แท้จริง เป็นต้น ของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพ่ือคัดเ ลือกกลุ่มที่มี
ความพร้อม มีศักยภาพ และมีความสนใจเ ข้าร่วมโครงการก่อน  ทั้งกลุ่ม/สหกรณ์/องค์กรภาค
ประชาชน 
 7. จัดเวทีเพ่ือให้เกิดการหนุนเสริม ในด้านแนวคิด การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ 
ตลอดจนการเช่ือมโยงเครือข่าย โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 8. เกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายพันธมิตร  ที่จะหนุนเสริมกันทั้งระบบ ( พ่ีช่วยน้อง)  ที่จะ
ช่วยแก้ปจญหาความยากจนได้ 
 9. การติดตามผลการด าเนินงานของเครือข่าย 
 จากผลการด าเ นินงานของทีมวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
สามารถสร้างเครือข่ายย่อย ได้ 5 เครือข่าย  คือ เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่ 
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลเขาดิน เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ต าบลเขาคราม ได้เน้น
ศึกษากลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่ง (ผลิตเคร่ืองแกง ) เครือข่ายองค์กรประชาชนต าบลนาเหนือ 
เครือข่ายฟ้ืนฟูชุมชนผู้ประสบภัย สึนามิ ด้วยวิธีเครดิตยูเน่ียน และ  กรณีศึกษา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
และน้ าด่ืมเขาใหญ่ 
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ผังการด าเนินงานของการวิจัยผังการด าเนินงานของการวิจัย  

                        การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่   
กรอบ /แนวคิดของโครงการวิจัย 

ส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้นกลุ่ม / สหกรณ์ /องค์กร

ประชาชนของจังหวัด 

วางแผนด าเนินการโครงการ 

ประชุมช้ีแจงโครงการ ส่วนราชการ / องค์กรอื่น 

จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สหกรณ์จดทะเบียน (SWOT) 

จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มวิสาหกจิ / OTOP 
องค์กรภาคประชาชน  (SWOT) 

การจัดตั้ง
สหกรณ์กลุ่ม
เครดิตยู
เนี่ยน กลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 

ตรวจสอบ
ข้อมูล 

ตัดออก

ช่ัวคราว 

- การเสียสละ 
- การด าเนนิงาน/ความ

พร้อม 

- การรวมตัว 
- สหกรณ์แท้ 

- ฯลฯ 
กลุ่มเป้าหมายท่ี
มีความพร้อม
และศักยภาพ 

จัดเวทีเพ่ือหนุนเสริม
แนวคดิ / การวางแผน
กลยุทธ / แผนธุรกิจ / 

อื่นๆ 

เครือข่ายท่ี
เกิดขึน้ 

แผนแก้ปัญหาความยากจน เครือข่ายระดับจังหวดั 

พ่ีช่วย
น้อง 

CULT / 
NGO 

คนจน 

จดทะเบียน 

ติดตามผล 
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3. ขั้นตอน/กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทีมวิจัย 
 

ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

1 
 

25-27 
ส.ค. 
48 
 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์/กลุ่มองค์กร
ประชาชนพ้ืนที่ 36 จังหวัด 
 

500 คน ห้องสุธรรม อารีกุล 
อาคาร สารสนเทศ 50 
ปี มหาวิทมหาวิท 
ยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รับรู้แนวทางในการด าเนินการ
โครงการวิจัย 9 จังหวัด/กรอบ
แนวคิด/แผนการด าเนินงานใน
การท าวิจัยในพ้ืนที่ 
 

3 วัน จัดโดยทีม
ประสานงานกลาง 
 

2 31 
ส.ค.-1 
ก.ย. 48 
 
 

ช้ีแจงความเป็นมาของโครงการวิจัยฯ/
แนวทาง/จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์กับ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กร
ชุมชน เพ่ือรับทราบข้อมูลของพ้ืนที่ ซึ่ง
จ าเป็นต่อการวิจัย 
ศึกษาการด าเนินงานของเครือข่ายชุมชน
เข้มแข็งต าบลเขาคราม 
 
 
 

6 คน สนง.เกษตรจังหวัด/
พัฒนาชุมชนจังหวัด/
สหกรณ์จังหวัด/
ปกครองจังหวัด
กระบี่ /ต าบลเขา
คราม 

หน่วยงานราชการและองค์กร
ชุมชนเข้าใจแนวทางใน
การศึกษา/วัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัย /ได้รับทราบข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ขององค์กรชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
กระบี่ 

2 วัน  
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

3 13 
ส.ค.48 

ร่วมกับ save Andaman เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงข้ันตอนในการจัดต้ัง
เครดิตยูเน่ียน  โดยวิธีการประชุมกลุ่มย่อย/
อธิบาย/ซักถามข้อสงสัย 
 

30 คน เกาะ พี พี ให้ทางผู้น าไปพูดคุยกับ
ชาวบ้านที่สนในและนัดให้มา
พูดคุยกันอีกคร้ัง 

0.5 วัน ได้แบ่งการท างาน
ออกเป็น 2 ทีม 

4 
 

6 ก.ย. 
48 
 

ประชุมทีมเพ่ือก าหนดกรอบในการท าวิจัย 
โดยได้แบ่งงานกันท าเป็น 2 ทีม คือทีมที่
ช่วยฟ้ืนฟูชุมชนด้วยวิธีเครดิตยูเน่ียน(สนง.
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนฯสาขา
ภาคใต้)และทีมที่ศึกษาถึงองค์กร
ประชาชนอื่นๆ 

6 คน 
 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนแห่งประเทศไทย 
จ ากัด 

รับรู้แนวทางในการท าวิจัย
ร่วมกัน/ก าหนดกรอบหน้าที่
รับผิดชอบของแต่ละคน 

0.5 วัน 
 

ทั้ง 2ทีม จะ
ประสานงานในการลง
พ้ืนที่ซึ่งกันและกันมี
ทีมจากชุมนุมสหกรณ์
ฯส านักงานใหญ่และ
ส านักงานสาขาภาคใต้ 

5 12-14 
ก.ย. 48 
 
 
 
 

ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือขอข้อมูลของกลุ่ม/
องค์กรและข้อมูลคนจนจดทะเบียนเพ่ือใช้
วางแผนในการเตรียมจัดเวที 

ทีมวิจัย 2 คน 
 
 
 
 
 

สนง.เกษตรจังหวัด/
พัฒนาชุมชน/ปกครอง
จังหวัดกระบี่ 
สนง.สหกรณ์จังหวัด
กระบี่ 

ได้ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มออม
ทรัพย์/กลุ่มOTOP/วิสาหกิจ
ชุมชน/สหกรณ์ประเภทต่างๆ 
และข้อมูลคนจนจดทะเบียน 
กรอบ/หน้าที่รับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงาน 

3 วัน 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

6 13 ก.ย. 
48 

ร่วมกับองค์กร Save Andaman ช้ีแจง
ข้ันตอนในการจัดต้ังเครดิตยูเน่ียน วิธีการ
เร่ิมสะสม ข้อดีของการได้รับสวัสดิการ
คุ้มครองเงินกู้-เงินสะสมส าหรับสมาชิก 
และสวัสดิการอื่นๆของชุมนุมสหกรณ์ฯ 
การคัดเลือกคณะกรรมการ/การสั่งเอกสาร
บัญชีและรายละเอียดการเก็บค่าสมัคร
สมาชิกแรกเข้าเพ่ือเป็นรายได้เร่ิมต้น/การ
ก าหนดช่ือของกลุ่ม เป็นต้น 

25 คน เกาะ พี พี ชาวบ้านสนใจที่จะจัดต้ังกลุ่ม
เครดิตยูเน่ียนเกาะ พี พี โดยนัด
หมายให้มาออมในวันที่10 ต.ค. 

1 วัน ได้แบ่งการท างานเป็น 
2 ทีม 

7 10 -14 
ต.ค. 48 
 

ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมจัดเวทีประชุม/
กลุ่มเป้าหมาย/แนวทางในการจัดเวที 

ทีมวิจัย 4 คน/
เจ้าหน้าที่รัฐ 9 
คน 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนแห่งประเทศไทย 
จ ากัด 

ได้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจสร้าง
เครือข่าย 
 

5 วัน 
 
 

สนง.พัฒนาชุมชน/
สนง.เกษตรจังหวัด/
สนง.สหกรณ์จังหวัด 

8 14 ก.ย. 
48 

ร่วมกับ องค์กร Save Andaman เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงข้ันตอนในการจัดต้ัง
เครดิตยูเน่ียน  โดยวิธีการประชุมกลุ่มย่อย/
อธิบายวิธีการ ข้อดีข้อเสียของการออม
ทรัพย์แบบเครดิตยูเน่ียน/ซักถามข้อสงสัย 

25 คน กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ ต. 
ห้วยน้ าขาว อ.เกาะลัน
ตา 

กลุ่มยังไม่เคยมีกิจกรรมออม
ทรัพย์ ท าให้ไม่เข้าใจระบบการ
ออมทรัพย์ นัดให้มาพูดคุยอีก
คร้ัง 

1 วัน ทีมส านักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเน่ียน
ฯสาขาภาคใต้ 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

9 10 ต.ค. 
48 

เข้าร่วมจัดต้ังกลุ่มเครดิตยูเน่ียนเกาะ พี พี 
โดยการเปิดรับเงินสะสมจากสมาชิก สอน
การลงรายการบัญชีเบื้องต้นให้กับ
เหรัญญิกและคณะกรรมการ 

178 คน เกาะ พี พี ชาวบ้านสนใจที่จะจัดต้ังกลุ่ม
เครดิตยูเน่ียนเกาะ พี พี มีเงิน
สะสมคร้ังแรก 3,440 บาท 

1 วัน เกิดจากการรวมตัว/
ด าเนินกิจกรรมด้วยวิธี
เครดิตยูเน่ียนหลัง
ประสบภัย Tsunami 

10 19 -25 
ต.ค. 48 
 

ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องเร่ืองกลุ่มเป้าหมายที่ร่วม/สถานที่
จัดเวที/อาหาร/ตรวจสอบข้อมูลคนจน/
ออกหนังสือเชิญ 

ทีมวิจัย/
หัวหน้าส่วน
ราชการ 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนแห่งประเทศไทย 
จ ากัด 
 

ได้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจสร้าง
เครือข่าย 
 

- สนง.สหกรณ์จังหวัด 
ออกหนังสือเชิญ
กลุ่มเป้าหมาย 

11 22 ต.ค.
48 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงข้ันตอนใน
การจัดต้ังกลุ่มเครดิตยูเน่ียน โดยใช้วิธีการ
ประชุมกลุ่ม/อธิบายวิธีการ ข้อดีข้อเสีย
ของการออมทรัพย์แบบเครดิตยูเน่ียน/
ซักถามข้อสงสัยร่วมกับองค์กรSave 
Andaman 
 
 
 

40 คน บ้านทุ่ง อ.เกาะลันตา ชาวบ้านสนใจที่จะจัดต้ังกลุ่ม
เครดิตยูเน่ียน  

1 วัน ทีมส านักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเน่ียน
ฯสาขาภาคใต้ 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

12 23 ต.ค.
48 

อบรมสมาชิกและกรรมการ เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์/การออมแบบเครดิตยู
เน่ียน และการช่วยเหลือด้านการประกอบ
อาชีพโดยใช้วิธีการประชุมกลุ่ม/อธิบาย
วิธีการ ข้อดีข้อเสียของการออมทรัพย์แบบ
เครดิตยูเน่ียน/ซักถามข้อสงสัย 

45 คน บ้านท่าประดู่ ต.ห้วย
น้ าขาว อ.คลองท่อม 

แนะน าชาวบ้านในเร่ืองการ
ออมทรัพย์แบบเครดิตยูเน่ียน
และเร่ืองการช่วยเหลือเกี่ยวกับ
เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อ
อุปกรณ์ท าประมง 

1 วัน ร่วมกับSave Andaman
ซึ่งให้การสนับสนุน
เคร่ืองมือท าการประมง
แก่ผู้ประสบภัย 

13 8 พ.ย.
48 

เวทีสัมมนาตัวแทนจากสหกรณ์ประเภท
ต่างๆ/ชุมนุมสหกรณ์ฯ โดยวิธีการ SWOT 
และประชุมกลุ่มย่อย  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
สหกรณ์การเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเน่ียน  และ
สหกรณ์ประเภทอื่นๆ 

60 คน รร.กระบี่ รอยัล 
จังหวัดกระบี่ 
 

ได้แนวคิดเร่ืองการเช่ือมโยง
เครือข่ายกว้างๆที่จะช่วยเหลือ
กันระหว่างสหกรณ์แต่ละ
ประเภท 

1 วัน ร่วมกับสนง.สหกรณ์
จังหวัด 

14 9 พ.ย.
48 
 

เวทีสัมมนาตัวแทนจากกองทุนหมู่บ้าน  
โดยวิธีการ SWOT และรับรู้แนวทางใน
การแก้ปจญหาของกองทุน  
 

150 คน 
 

ศาลาประชาคมอ าเภอ
อ่าวลึก 
 

ได้แนวคิดเร่ืองการเช่ือมโยง
เครือข่ายกว้างๆที่จะช่วยเหลือ
กันและประโยชน์ของการสร้าง
เครือข่าย 
 

1 วัน 
 

ร่วมกับ สนง.พัฒนา
ชุมชนอ าเภออ่าวลึก 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

15 10 
พ.ย.48 
 

เวทีสัมมนาตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มออมทรัพย์/OTOPโซน อ าเภอ
เมือง เหนือคลอง และเขาพนมโดยใช้
วิธีการ SWOT และประชุมกลุ่มย่อย  
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม 
OTOP 

65 คน 
 

ศาลาประชาคมอ าเภอ
เหนือคลอง 
 

ได้แนวคิดเร่ืองการเช่ือมโยง
เครือข่ายกว้างๆที่จะช่วยเหลือ
กันและสร้างเครือข่ายได้อย่าง
หลวมๆ  
 

1 วัน ร่วมกับ สนง.พัฒนา
ชุมชน/เกษตรอ าเภอ
เหนือคลอง/เมือง/เขา
พนม/สนง.เกษตร
จังหวัด 
 

16 11 
พ.ย. 
48 
 

เวทีสัมมนาตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มออมทรัพย์/OTOP โซนอ าเภอ
เกาะลันตา คลองท่อม และล าทับ โดยใช้
วิธีการ SWOT และประชุมกลุ่มย่อย  
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม 
OTOP 

60 คน 
 

ร้านอาหารวังมังกร 
อ าเภอคลองท่อม 
 

ได้แนวคิดเร่ืองการเช่ือมโยง
เครือข่ายกว้างๆที่จะช่วยเหลือ
กันและสร้างเครือข่ายได้อย่าง
หลวมๆ  
 

1 วัน ร่วมกับ สนง.พัฒนา
ชุมชน/เกษตรอ าเภอ
คลองท่อม/ล าทับ/เกาะ
ลันตา/สนง.เกษตร
จังหวัด 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

17 4 -5 
ม.ค.49 

ร่วมน าเสนอรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยของ 36 จังหวัด 

60 คน 
 
 

เค.ยู .โฮม มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

รายงานความก้าวหน้า/แผนการ
ด าเนินงานระยะที่ 2 ของ
โครงการวิจัยกระบี่/ 
ข้อเสนอแนะของทีม
ประสานงานกลาง 

2 วัน  

18 24 
ม.ค.49 

เก็บรายละเอียดการจัดท าบัญชี เพ่ือปิด
บัญชีสิ้นปีของกลุ่ม จากบัญชีรับ-จ่าย
ประจ าวัน การ์ดสมาชิกรายตัว  
 

15 คน กลุ่มบ้านท่าประดู่ 
อ าเภอคลองท่อม 

น าเอกสารบัญชีเพ่ือปิดบัญชีสิ้น
ปีและสามารถท างบการเงินสิ้น
ปีได้ 

1 วัน ทีมส านักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเน่ียน
ฯสาขาภาคใต้ 

19 25 
ม.ค.49 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานแบบ
เครดิตยูเน่ียน/ระบบบัญชีที่สามารถ
ตรวจสอบได้/เป็นหลักสากล โดยใช้
วิธีการประชุมกลุ่ม/อธิบายวิธีการ ข้อดี
ข้อเสียของการออมทรัพย์แบบเครดิตยู
เน่ียน/ซักถามข้อสงสัย 
 
 

30 คน/
เจ้าหน้าที่ 
Save 
Andaman 

บ้านเกาะปอ อ าเภอ
เกาะลันตา 

ชาวบ้านสนใจและจะมาเร่ิม
สะสมได้ในเดือน ก.พ. 49 
โดยรวมเอากองทุนหมู่บ้านเข้า
เป็นระบบเครดิยูเน่ียน 
 
 

1 วัน ชาวบ้านมีความรู้สึกไม่
ดีต่อการรวมกลุ่มออม
ทรัพย์ เพราะการ
ด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านที่ผ่านมา 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

20 26 
ม.ค.49 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานแบบ
เครดิตยูเน่ียน ร่วมกับ Save Andaman โดย
ใช้วิธีการประชุมกลุ่ม/อธิบายวิธีการ ข้อดี
ข้อเสียของการออมทรัพย์แบบเครดิตยู
เน่ียน/ซักถามข้อสงสัย และการช่วยเหลือ
ด้านอุปกรณ์ประกอบอาชีพ 

ผู้น ากลุ่มบ้าน
หัวแหลม 1,2
และ3 จ านวน 
60 คน 

บ้านหัวแหลม 1 อ าเภอ
เกาะลันตา 

ชาวบ้านสนใจและจะมาเร่ิม
สะสมได้ในเดือน ก.พ. 49 
โดยรวมกลุ่มบ้านหัวแหลม 2 
และ3 เข้ากับบ้านหัวแหลม 1 
โดยใช้ระบบเครดิยูเน่ียน 

1 วัน ทีมส านักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเน่ียน
ฯสาขาภาคใต้ 

21 27 
ม.ค.49 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เร่ืองระบบบัญชี
ของเครดิตยูเน่ียนเบื้องต้น โดยวิธีการ
บรรยาย จากวิทยากร การฝึกหัดท าบัญชี
จากแบบฝึกหัด  

ผู้น ากลุ่ม และ
เจ้าหน้าที่ 
Save 
Andaman  
รวม 20 คน  

ศาลาเอนกประสงค์ 
อ าเภอเกาะลันตา 

ผู้น าสนใจระบบบัญชีแบบ
เครดิตยูเน่ียน เพราะใช้ระบบ
บัญชีที่ง่ายต่อการท า และ
เจ้าหน้าที่ของ Save Andaman 
เข้าใจ เพ่ือความสะดวกในการ
ส่งเสริมให้กับกลุ่มต่อไป 

1 วัน การท าบัญชีเครดิตยู
เน่ียนบื้องต้น  เป็นการ
อธิบายผังของบัญชี 
การลงรายการบัญชี 
ต้ังแต่สมาชิกมาติดต่อ 
จนถึงปิดบัญชีรับ-จ่าย
ประจ าวัน 

22 30 
ม.ค. 
49 
 

ประสานงานกับหน่วยงานราชการในการ
เตรียมจัดเวทีสัมมนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
กลุ่มออมทรัพย์/OTOP 
 

ทีมวิจัย สนง.พัฒนาชุมชน/
สนง.เกษตรอ าเภออ่าว
ลึก/ปลายพระยา 
 

ก าหนดกรอบ/หน้าที่รับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน 
 

1 วัน สนง.พัฒนาชุมชนอ่าว
ลึกรับผิดชอบด้านการ
เตรียมสถานที่/อาหาร
กลุ่มเป้าหมาย 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

23 
 
 
 
 

31 
ม.ค. 
49 
 
 
 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนด
กรอบทิศทางในการด าเนินงานของกลุ่ม
เกษตรกรภาคใต้ 
 

ทีมวิจัยเข้า
ร่วม 5 คน 
ผู้น าเข้าร่วม 2 
คน เจ้าหน้าที่
สนง.เกษตร
จังหวัด  

รร.ไดมอนด์ พลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 

ทีมวิจัยได้รับรู้กระบวนการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรจากผู้น า
กลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ 
 

1 วัน 
 
 

จัดโดยทีม
ประสานงานกลาง 
 

24 1 ก.พ.
49 

เข้ารายงานความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยกับผู้ว่าราชการจังหวัด/
เกษตรจังหวัด/สหกรณ์จังหวัดและ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
 

ทีมวิจัย 5 คน /
หัวหน้าส่วน
ราชการ 
 

ศาลากลางจังหวัด/
สนง.เกษตรจังหวัด/
สนงประชาสัมพันธ์
จังหวัด 
 

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
รับทราบผลการด าเนินงานของ
ทีมวิจัยและรับฟจงข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติมเพ่ือให้งานวิจัยสอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

1 วัน 
 
 

 

25 2 ก.พ.
49 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มออมทรัพย์ไสไทย/
กลุ่มผลิตผ้าบาติก ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจ
ลานเทปาล์มน้ ามันต าบลนาเหนือ /กลุ่ม
ผลิตเคร่ืองแกงบ้านทุ่ง โดยวิธีการ
Knowledge  Management (KM ) 

คณะกรรมการ
ของกลุ่ม 
 

สนง.กลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตบ้านไส
ไทย/กลุ่มบาติก ร้านค้า
ชุมชน/ลานเทปาล์ม
น้ ามัน/ผลิตเคร่ืองแกง 

รับทราบข้อมูลการด าเนินงาน
ของกลุ่มเพ่ือน ามาก าหนดเป็น
แนวทางในการวิจัย และเพ่ือ
ตรวจเช็คถึงกระบวนการท างาน 
ของกลุ่ม (ความเป็นสหกรณ์
แท้) 

1 วัน 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

26 3 ก.พ.
49 
 
 

เวทีสัมมนาตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน/กลุ่มออมทรัพย์/OTOP โซนอ าเภอ
อ่าวลึก และปลายพระยา โดยใช้วิธีการ 
SWOT และประชุมกลุ่มย่อย  แบ่งเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP 

50 คน ศาลาประชาคมอ าเภอ
อ่าวลึก 
 

ได้แนวคิดเร่ืองการเช่ือมโยง
เครือข่ายกว้างๆที่จะช่วยเหลือ
กันและสร้างเครือข่ายได้อย่าง
หลวมๆ  
 

1 วัน 
 

ร่วมกับ สนง.พัฒนา
ชุมชน/สนง.เกษตร
อ าเภออ่าวลึก/เปลาย
พระยาและสนง.เกษตร
จังหวัด 
 

27 5 ก.พ.
49 

เข้าร่วมจัดต้ังกลุ่มเครดิตยูเน่ียนเกาะ ปอ 
โดยการเปิดรับเงินสะสมจากสมาชิก สอน
การลงรายการบัญชีเบื้องต้นให้กับ
เหรัญญิกและคณะกรรมการ 
เข้าร่วมจัดต้ังกลุ่มเครดิตยูเน่ียนบ้าน
หัวแหลม โดยการเปิดรับเงินสะสมจาก
สมาชิก สอนการลงรายการบัญชีเบื้องต้น
ให้กับเหรัญญิกและคณะกรรมการ 
 
 
 

23 คน 
 
 
 
25 คน 

เกาะปอ อ าเภอเกาะลัน
ตา 
 
 
บ้านหัวแหลม อ าเภอ
เกาะลันตา 

ชาวบ้านสนใจที่จะจัดต้ังกลุ่ม
เครดิตยูเน่ียนเกาะปอ มีเงิน
สะสมคร้ังแรก 7,500 บาท 
 
ชาวบ้านสนใจที่จะจัดต้ังกลุ่ม
เครดิตยูเน่ียนบ้านหัวแหลม มี
เงินสะสมคร้ังแรก 7,500 บาท 
โดยรวมบ้านหัวแหลม 1 2 และ
3 เข้าด้วยกัน 
 

1 วัน เกิดจากการรวมตัว/
ด าเนินกิจกรรมด้วยวิธี
เครดิตยูเน่ียนหลัง
ประสบภัย Tsunami 



  

  49 

ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

28 20-21 
ก.พ.49 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
ความรู้ Knowledge Management (KM) 

ทีมวิจัย 5 คน/
ทีมวิจัยอื่น 

รร.เอส.ที จังหวัดภูเก็ต รับรู้แนวทางในการบริหาร
ข้อมูล/ การจัดการความรู้ 

2 วัน จัดโดยทีม
ประสานงานกลาง 

29 22 
ก.พ.49 
 

ตรวจสอบเอกสารการท าบัญชีกลุ่มเครดิต
ยูเน่ียนท่าประดู่ โดยการตรวจเช็คการลง
รายการบัญชีรับ-จ่ายระหว่างปี การ์ด
สมาชิกรายบุคคล ใบเสร็จรับ-จ่าย 

ทีมวิจัย 
 

กลุ่มเครดิตยูเน่ียนท่า
ประดู่ อ าเภอคลอง
ท่อม 
 

สามารถปิดบัญชีสิ้นปีให้กับ
กลุ่มได้ 
 

1 วัน 
 

ทีมส านักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเน่ียน
ฯสาขาภาคใต้ 

30 23 
ก.พ.49 
 

ประสานงานเพ่ือเตรียมจัดเวทีสัมมนากับ
องค์กร Save Andaman 
 

3 คน 
 

สนง.องค์กร Save 
Andaman 
 

ให้ทางองค์กรประสานงานกับ
ผู้น ากลุ่ม/สถานที่/อาหาร
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 

0.5 วัน 
 

 

31 24 
ก.พ.49 

เวทีสัมมนาตัวแทนจากกลุ่มผู้ประสบภัย 
Tsunami โดยใช้วิธี SWOT เป็นกลุ่มย่อย  
2 กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่ม
ประมงพ้ืนบ้าน 
 
 
 

 65 คน 
 

ศาลาประชาคมอ าเภอ
เกาะลันตา(เก่า) 

รับรู้แนวทางและสร้างเครือข่าย
ทางด้านประมงพ้ืนบ้าน/
เครือข่ายทางการเงินโดยจะมี
การร่วมประชุมกันอีกคร้ังใน
วันที่ 29 มี.ค.49 ที่เกาะปอ 

1 วัน 
 

ร่วมกับองค์กร Save 
Andaman 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

32 25 
ก.พ.49 

เข้าเก็บข้อมูลรายการบัญชีรับ-จ่ายระหว่าง
ปี การ์ดสมาชิกรายบุคคล ใบเสร็จรับ-จ่าย 
เพ่ือปิดบัญชีกลุ่ม ในการปรับโอนบัญชี
เป็นสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เกาะ พีพี จ ากัด 

5 คน ที่ท าการกลุ่มเครดิตยู
เน่ียน เกาะ พี พี 

เตรียมการปรับโอนจากกลุ่ม
เครดิตยูเน่ียน เป็นสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน 
 

1 วัน ทีมส านักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเน่ียน
ฯสาขาภาคใต้ 

33 5 มี.ค. 
49 

เข้าร่วมประชุมกรรมการ และประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี ช้ีแจงงบดุล-ก าไรขาดทุน
ของกลุ่ม แนะน าการวิธีการออมทรัพย์ให้
สมาชิก  

60 คน กลุ่มเครดิตยูเน่ียนบ้าน
ท่าประดู่ 

กรรมการและสมาชิก เข้าใจการ
ออมทรัพย์แบบเครดิตยูเน่ียน ดี
ข้ึนและรับทราบผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มในรอบปี
บัญชี 

1 วัน ทีมส านักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเน่ียน
ฯสาขาภาคใต้ 

34 6 มี.ค.
49 

เข้าร่วมประชุมกรรมการเพ่ือช้ีแจงงบดุล-
ก าไรขาดทุน ของกลุ่มและแนะน าเร่ือง
การปรับโอนจากกลุ่มเป็นสหกรณ์/โดยนัด
ประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรกในวันที่ 25 
มี.ค.49 ที่ศาลา 8 เหลี่ยม เกาะ พี พี 

17 คน สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
เกาะ พี พี จ ากัด 

กรรมการเข้าใจกระบวนการ
ปรับโอนบัญชี ข้ันตอนและ
วิธีการปรับโอน จากกลุ่มเครดิต
ยูเน่ียนเป็นสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน 
 
 
 

 1 วัน ทีมส านักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเน่ียน
ฯสาขาภาคใต้ 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

35 24 
มี.ค.49 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงานและการเช่ือมโยงของเครือข่าย
ของ สกก. อ่าวลึก/เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน/ออมทรัพย์ต าบลนาเหนือ/ร่วม
ประชุมเพ่ือแก้ปจญหากลุ่มออมทรัพย์เขา
ใหญ่ โดยใช้วิธีการ KM  
(Knowledge Management) 

ทีมวิจัย/
กรรมการ
กลุ่ม/องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 

สนง.สกก.อ่าวลึก 
สนง.ลานเทปาล์ม
น้ ามันต าบลนาเหนือ 
สนง.กลุ่มออมทรัพย์
เขาใหญ่ 

รับทราบข้อมูลการด าเนินงาน
ของกลุ่มเพ่ือน ามาก าหนดเป็น
แนวทางในการวิจัย และเพ่ือ
ตรวจถึงกระบวนการท างาน 
ของกลุ่ม (ความเป็นสหกรณ์
แท้)และแนวทางในการ
เช่ือมโยงเครือข่ายในอนาคต 

1 วัน  

36 25 
มี.ค.49 

เข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ือเตรียมจดทะเบียน
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเกาะ พี พี จ ากัด โดย
วิธีการด าเนินการจัดประชุม การเลือกต้ัง
คณะกรรมการ ผู้สอบกิจการ และ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องเร่ืองการปรับโอนบัญชีและการ
รับรองงบการเงิน 
 
 
 

ทีมวิจัย/
สมาชิก 110 
คน  

ศาลาแปดเหลี่ยมเกาะ 
พี พี 
 

สามารถจดทะเบียนเป็น
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเกาะ พี พี 
จ ากัด 
 

0.5 วัน 
 

ร่วมกับ สนง.สหกรณ์ 
จังหวัด/สนง.ตรวจ
บัญชีจังหวัด 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

37 26 
มี.ค.49 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงานและการเช่ือมโยงของเครือข่าย
ของ สกย.หนองปง/กลุ่ม 
เคร่ืองแกงบ้านนาพรุ อ าเภอล าทับโดยใช้
วิธีการKnowledge Management 
 

ทีมวิจัย/
กรรมการ 
 

สนง.สกย.หนองปง/ 
ที่ท าการกลุ่ม
เคร่ืองแกงบ้านนาพรุ 
 

รับทราบข้อมูลการด าเนินงาน
ของกลุ่มเพ่ือน ามาก าหนดเป็น
แนวทางในการวิจัย และเพ่ือ
ตรวจถึงกระบวนการท างาน 
ของกลุ่ม (ความเป็นสหกรณ์
แท้)และแนวทางในการ
เช่ือมโยงเครือข่าย 

0.5 วัน 
 

ร่วมกับทีม
ประสานงานกลาง 
(อาจารย์สยุมพร) 
 
 

38 27 
มี.ค.49 

แลกเปลี่ยนเ รียนรู้เ พ่ือเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงานและการเช่ือมโยงของเครือข่าย
ของกลุ่มออมทรัพย์บ้านกอตง/กลุ่มฯบ้าน
น้ าด า  อ า เ ภอล าทับ  โด ยใ ช้วิ ธี ก า ร
Knowledge Management 
ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน/ปิดบัญชี 
การสมัครสวัสดิการของ ชุมนุมสหกรณ์ฯ
กับกลุ่มเครดิตยูเน่ียนเกาะปอ อ าเภอเกาะ
ลันตา 
 

คณะกรรมการ
/สมาชิก 20 
คน 

ที่ท าการกลุ่ม รับทราบข้อมูลการด าเนินงาน
ของกลุ่มเพ่ือน ามาก าหนดเป็น
แนวทางในการวิจัย และเ พ่ือ
ตรวจถึงกระบวนการท างาน 
ของกลุ่ม (ความเป็นสหกรณ์
แท้ ) แ ล ะ แน ว ท า ง ใ น ก า ร
เช่ือมโยงเครือข่ายในอนาคต 

1 วัน แบ่งเป็น 2 ทีม/โดย
ร่วมกับทีม
ประสานงานกลาง 
(อาจารย์สยุมพร) ไป
เกาะลันตา 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

39 28 
มี.ค.49 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมวิจัยกับ
สหกรณ์นิคมปากน้ า/กลุ่มแม่บ้านเพาะเห็ด
สหกรณ์นิคมอ่าวลึกโดยใช้วิธีการ
Knowledge Management 
อบรมสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่ม
เครดิตยูเน่ียนบ้านหัวแหลม อ าเภอเกาะลัน
ตา เพ่ือช้ีแจงระบบการออมแบบเครดิตยู
เน่ียนให้แก่สมาชิกที่ไม่เข้าใจและและ
แนะน าระบบบัญชีให้คณะกรรมการ 

ทีมวิจัย/
กรรมการ 

50 คน 
 

สนง.สหกรณ์นิคม
ปากน้ า/บ้านประธาน
กลุ่ม 
 
ศาลาอเนกประสงค์
บ้านหัวแหลม 1 

รับทราบข้อมูลการด าเนินงาน
ของกลุ่มเพ่ือน ามาก าหนดเป็น
แนวทางในการวิจัย  

1 วัน 
 
 
 
1 วัน 

ได้แบ่งการท างานเป็น 
2 ทีม 

40 29 
มี.ค. 
49 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงข้ันตอนใน
การจัดต้ังกลุ่มเครดิตยูเน่ียน และการ
ช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพโดยใช้
วิธีการประชุมกลุ่ม/อธิบายวิธีการ ข้อดี
ข้อเสียของการออมทรัพย์แบบเครดิตยู
เน่ียน/ซักถามข้อสงสัยให้กับ กลุ่มประมง
พ้ืนบ้าน บ้านทุ่ง อ าเภอเกาะลันตา 
 

25 คน บ้านประธานกลุ่มบ้าน
ทุ่ง 

ผู้น ามีความสนใจและจะแจ้งให้
สมาชิกทราบ 

1 วัน ร่วมกับองค์กร Save 
Andaman 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

41 30 
มี.ค.49 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงข้ันตอนใน
การจัดต้ังกลุ่มเครดิตยูเน่ียน และการ
ช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพโดยใช้
วิธีการประชุมกลุ่ม/อธิบายวิธีการ ข้อดี
ข้อเสียของการออมทรัพย์แบบเครดิตยู
เน่ียน/ซักถามข้อสงสัยให้กับ กลุ่มประมง
พ้ืนบ้าน บ้านหัวหิน อ าเภอเกาะลันตา 

40 คน มัสยิด บ้านหัวหิน ผู้น ามีความสนใจและจะแจ้งให้
สมาชิกทราบ 

1 วัน ร่วมกับองค์กร Save 
Andaman 

42 5 เม.ย.
49 

เข้าร่วมจัดต้ังกลุ่มเครดิตยูเน่ียนบ้านทุ่ง 
โดยการเปิดรับเงินสะสมจากสมาชิก สอน
การลงรายการบัญชีเบื้องต้นให้กับ
เหรัญญิกและคณะกรรมการ 
 

54 คน ศาลาเอนกประสงค์
บ้านทุ่ง อ าเภอเกาะลัน
ตา 

สามารถจัดต้ังกลุ่มเครดิตยู
เน่ียนบ้านทุ่ง สมาชิก 54 คน 
เงินสะสม 14,590 บาท โดยนัด
สะสม ทุกวันที่ 15 ของเดือน 

1 วัน ร่วมกับองค์กร Save 
Andaman 

43 14 
พ.ค.49 

ตรวจเย่ียม/ติดตามการด าเนินงาน/การจัด
สวัสดิการแนะน าเร่ืองการประกอบอาชีพ
เลี้ยงสัตว์เสริม จากการท าประมง 
เน่ืองจากราคาน้ ามัน สูงข้ึนโดยจะประ 
สานกับองค์กรไฮเฟอร์ ประเทศเยอรมัน 

17 คน สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
บ้านท่าคลอง อ าเภอ
เกาะลันตา 

ประสานเร่ืองการจัดเวทีและ
เร่ืองสวัสดิการต่างๆ ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สหกรณ์/กลุ่มต่างๆ ในวันที่ 16-
17 พ.ค.49 

 1 วัน สหกรณ์มีการจัด
สวัสดิการคุ้มครอง
เงินกู้-เงินสะสมให้
สมาชิก 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

44 16-17
พ.ค.49 
 

จัดเวทีสัมมนาเกี่ยวกับการท าแผนกลยุทธ์
และแนวทางในการท าแผนธุรกิจ  โดยการ
บรรยายของวิทยากร จาก ธกส. และที่
ปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรฯ (อ.มานิต) 
และแบ่งกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มี
กิจกรรมทางการเงิน และกลุ่มอาชีพ  โดย
ใช้วิธี SWOT  

30 คน 
 

รร.กระบี่ คริสตัล  
 

ผู้น าได้รับความรู้จากวิทยากร
ในเร่ืองการท าแผนกลยุทธ์และ
การท าแผนธุรกิจ และผู้เข้าร่วม
สัมมนาได้ท าแผนร่วมกันใน
การเช่ือมโยงเครือข่าย 

2 วัน 
 

ได้แผนกลยุทธ์และ
แผนธุรกิจร่วมกัน 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน 
และกลุ่มอาชีพ 

45 18 
พ.ค.49 

ตรวจเย่ียม/ติดตามการด าเนินงานเพ่ือ
แก้ปจญหาเร่ืองกรรมการ น าเงินสะสมของ
กลุ่มไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ท าให้เงินสด
ขาดบัญชี 
 

 ทีมวิจัย ที่ท าการกลุ่มเครดิตยู
เน่ียนบ้านท่าประดู่ 

นัดประชุมกรรมการอีกคร้ัง ใน
วันที่ 23 พ.ค.49 

0.5 วัน ทีมส านักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเน่ียน
ฯสาขาภาคใต้ 

46 22 
พ.ค. 
49 

ประสานงานเร่ืองการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ผ่านทางกลุ่มเครดิตยูเน่ียน 
โดยให้ Save Andaman ให้เงินช่วยเหลือ
กลุ่มเร่ืองเคร่ืองมือท าประมง 
 

เจ้าหน้าที่
องค์กร Save 
Andaman 

สนง. Save Andaman เพ่ือให้การช่วยเหลือได้กระจาย
ไปยังผู้เดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

1 วัน ทีมส านักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเน่ียน
ฯสาขาภาคใต้ 



  

  56 

ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกดิจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

47 23 
พ.ค.49 

เข้าร่วมประชุมกรรมการแก้ปจญหาเร่ือง
กรรมการ น าเงินสะสมของกลุ่มไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ ท าให้เงินสดขาดบัญชี  

 ทีมวิจัย/
กรรมการ 15 
คน 

ที่ท าการกลุ่มเครดิตยู
เน่ียนบ้านท่าประดู่ 

โดยให้ทางกรรมการที่น าเงิน
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์น าเงินมา
คืนกลุ่มภายสิ้นเดือน พ.ค. 

0.5 วัน ให้กรรมการที่น าเงิน
ไปใช้ท าเร่ืองยอมรับ
สภาพหน้ีกับกลุ่ม 

48 24 
พ.ค.49 

ประชุมสมาชิก/กรรมการกลุ่มเครดิตยู
เน่ียนเกาะปอ อ าเภอเกาะลันตา โดยวิธีการ
ช้ีแจงหลัก/วิธีการด าเนินงานของเครดิตยู
เน่ียนแก่สมาชิกที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจ โดย
นัดหมายให้ประชุมทุกวัน 9 ค่ าแรกของ
เดือน 

50 คน ที่ท าการกลุ่มเครดิตยู
เน่ียนเกาะปอ 

กรรมการและสมาชิกเข้าใจ
หลักวิธีการแบบเครดิตยูเน่ียน 
มากข้ึน 

1 วัน ทีมส านักงานชุมนุม
สหกรณ์เครดคิตยูเน่ียน
ฯสาขาภาคใต้ 

49 13 มิ.ย.
49 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงข้ันตอนใน
การจัดต้ังกลุ่มเครดิตยูเน่ียน และการ
ช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพโดยใช้
วิธีการประชุมกลุ่ม/อธิบายวิธีการ ข้อดี
ข้อเสียของการออมทรัพย์แบบเครดิตยู
เน่ียน/ซักถามข้อสงสัยให้กับ กลุ่มประมง
พ้ืนบ้าน บ้านเกาะปู อ าเภอเกาะลันตา 
 

30 คน ที่ท าการกลุ่มบ้านเกาะ
ปู อ าเภอเกาะลันตา 

ผู้น าเข้าใจระบบเครดิตยูเน่ียน 
มากข้ึน 

1 วัน เป็นกลุ่มที่ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการ
ประกอบอาชีพจาก 
Save Andaman 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

50 14 มิ.ย.
49 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงข้ันตอนใน
การจัดต้ังกลุ่มเครดิตยูเน่ียน และการ
ช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพโดยใช้
วิธีการประชุมกลุ่ม/อธิบายวิธีการ ข้อดี
ข้อเสียของการออมทรัพย์แบบเครดิตยู
เน่ียน/ซักถามข้อสงสัยให้กับ กลุ่มประมง
พ้ืนบ้าน บ้านหัวหิน อ าเภอเกาะลันตา 

25 คน ที่ท าการกลุ่มบ้านหัว
หิน อ าเภอเกาะลันตา 

ผู้น าเข้าใจระบบเครดิตยูเน่ียน 
มากข้ึน  

1 วัน เป็นกลุ่มที่ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการ
ประกอบอาชีพจาก 
Save Andaman 

51 15 มิ.ย.
49 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงข้ันตอนใน
การจัดต้ังกลุ่มเครดิตยูเน่ียน และการ
ช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพโดยใช้
วิธีการประชุมกลุ่ม/อธิบายวิธีการ ข้อดี
ข้อเสียของการออมทรัพย์แบบเครดิตยู
เน่ียน/ซักถามข้อสงสัยให้กับ กลุ่มประมง
พ้ืนบ้าน บ้านห้วยน้ าขาว อ าเภอเกาะลันตา 

40 คน ที่ท าการกลุ่มบ้านห้วย
น้ าขาว อ าเภอเกาะลัน
ตา 

ผู้น าเข้าใจระบบเครดิตยูเน่ียน 
มากข้ึน 

1 วัน เป็นกลุ่มที่ได้รับการ
ช่วยเหลือด้านการ
ประกอบอาชีพจาก 
Save Andaman 

52 19-20 
มิ.ย.49 

รับข้อมูลคนจนจดทะเบียนที่ว่าการอ าเภอ 
8 อ าเภอ 

ทีมวิจัย 
 

8 อ าเภอ 
 

ได้ข้อมูลคนจนจดทะเบียน 8 
อ าเภอ 
 

2 วัน จากการประสานให้
ทางอ าเภอรวบรวม
ข้อมูลให้ 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

53 21 มิ.ย.
49 
 

เข้าร่วมประชุมกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เขาใหญ่ เพ่ือช้ีแจงเร่ืองการเก็บข้อมูล
ลูกหน้ีของกลุ่ม /ประชุมตัวแทนกลุ่มออม
ทรัพย์ หมู่ 1-7 ต าบลนาเหนือ ช้ีแจง
แนวทางของเครือข่ายการเงินของต าบล
และการใช้ระบบบัญชีเดียวกัน เพ่ือง่ายต่อ
การรวมเครือข่าย 
 

ทีมวิจัย/
กรรมการ 
 

สนง.กลุ่มออมทรัพย์ 
เขาใหญ่/ศาลา
เอนกประสงค์หมู่ 5 

ให้กลุ่มรวบรวมข้อมูลลูกหน้ีที่
เป็นหน้ีค่ังค้างทั้งหมด/ประสาน
กับ อบต. ในการออกหนังสือ
เชิญ และก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 

1 วัน  

54 22 มิ.ย.
49 

ประสานงานและเก็บข้อมูล เพ่ือจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมวิจัยกับ
กรรมการ 
 

ผู้จัดการ/
ประธาน/ทีม
วิจัย 

ชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนปาล์มน้ ามัน 

ก าหนดวันในการจัดเวทีและ
รับทราบข้อมูลของทีมวิจัย 

2 ช.ม.  
 

55 23 มิ.ย.
49 
 

ประสานงานและเก็บข้อมูล เพ่ือจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมวิจัยกับ
กรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตต าบลเขาดิน 
 

9 คน 
 

สนง.กลุ่มออมทรัพย์
บ้านกอตง 
 
 

ก าหนดวันในการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ช้ีแจง
ประเด็น/ผลได้/เสียของการ
เช่ือมโยงเครือข่าย 

2 ช.ม. 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

56 23 ก.ค.
49 
 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การก าหนดแนวทาง
ในการแก้ปจญหาของกลุ่มระหว่าง
กรรมการ/สมาชิก/ทีมวิจัย โดยใช้วิธีให้
คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบถึงยอดหน้ี
ค่ังค้างของลูกหน้ี แนวทางในการติดตาม
หน้ี โดยขอมติจากที่ประชุมใหญ่ 
 

40 คน 
 

สนง.กลุ่มออมทรัพย์ 
/น้ าด่ืม ต. เขาใหญ่ 
อ.อ่าวลึก 
 

สามารถหาแนวทางในการ
ปฏิบัติร่วมกันเพ่ือแก้ปจญหา
ของกลุ่ม โดยให้กรรมการจะมี
หนังสือเตือน/และด าเนินคดี
เป็นข้ันตอนสุดท้าย 

1 วัน 
 

ที่ประชุมสมาชิกให้
กรรมการด าเนินคดีได้ 
โดยให้ปรึกษากับ
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนเร่ืองทนายความ 

57 24 ก.ค.
49 
 
 
 
 

จัดอบรมการท าบัญชีเบื้องต้นให้กับ
ประธาน/เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิต หมู่1-7  ต าบลนาเหนือ โดยวิธีการ
บรรยายจากวิทยากร และฝึกปฏิบัติ 
 
 
 

14 คน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 
5 ต าบลนาเหนือ 
 
 
 
 

รับรู้แนวทางการจัดท าระบบ
บัญชีแบบฟอร์มการลงรายการ
รับ-จ่าย การลงบัญชีรับ-จ่าย
ประจ าวัน และปิดบัญชีสิ้น
เดือน โดยใช้ระบบบัญชีของ
เครดิตยูเน่ียน เพ่ือง่ายต่อการ
ควบรวมเป็นเครือข่ายทาง
การเงินของต าบล 
 

1 วัน ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเหนือ 
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ล าดับ
ที่ 

วัน/
เดือน/
ปี 

กระบวนการ/วิธีการของทีมวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าสู่

กระบวนการ
(จ านวน) 

สถานที่ ผลที่เกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

58 25 ก.ค.
49 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรรมการ/ทีม
วิจัย แนวทางในการสร้างเครือข่าย
พันธมิตร แนวทางในการวางแผน
การตลาด โดยวิธี  Knowledge 
Management 
 
 

15 คน 
 
 
10 คน 

ชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนปาล์ม 
 
กลุ่มผลิตเคร่ืองแกง
บ้านทุ่ง ต าบลเขาคราม 

รับรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน/
แนว 
คิดในการผลิตไบโอดีเซลและ
ผลผลิตจากปาล์มแบบครบ
วงจรวางแผนกลยุทธ์ด้านการ
ผลิต/การตลาดร่วมกันและ
ประสานให้เกิดการขยายตลาด
ในต าบลเขาดิน 

2 ช.ม. 
 
 
3 ช.ม. 
 
 

- 
 
 
เพ่ือให้กลุ่มสามารถ
วางสินค้าได้ในศูนย์
สาธิตการตลาดกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ หมู่ 1-9 

59 26 ก.ค. 
49 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรรมการ
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯต าบลเขาดินถึง
แนวทางในการสร้างเครือข่ายทางการเงิน
ที่เข้มแข็งและขยายแนวคิดเร่ืองการสร้าง
เครือข่ายด้านธุรกิจของชุมชน เช่นการท า
โรงงานน้ าด่ืม แนวคิดในการลงทุนใน
ปจ๊มน้ ามัน/การศึกษารูปแบบการจัด
สวัสดิการชุมชนโดยใช้สหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนเป็นแบบอย่าง โดยวิธี  KM 

25 คน ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
ดิน อ าเภอเขาพนม 
 
 

การประสานงานกลุ่มออม
ทรัพย์และน้ าด่ืมเขาใหญ่ 
เกี่ยวกับการสร้างโรงงานน้ าด่ืม 
และแนวทางในการศึกษาดูงาน
จากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนที่ท า
ธุรกิจปจ๊มน้ ามัน 

4 ช.ม. ร่วมกับอบต.เขาดิน
และสนง.พัฒนาชุมชน
อ าเภอเขาพนม 
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บทที่ 4 

 
 เครือข่ายที่เกิดขึ้นและรูปแบบของเครอืข่าย 

 
1. ข้อสรุปจ านวน/รูปแบบของเครือข่าย ที่เป็นผลงานของทีมวิจัย 

จากการด าเนินงานของทีมวิจัยในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ ที่ผํานมา สามารถ กํอให๎เกิดการ  
เช่ือมโยงเครือขํายพันธมิตรข้ันต๎น ได๎ จ านวน 5 เครือขําย คือ เครือขํายชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑ม
น้ ามันกระบี่ เครือขํายกลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตต าบลเขาดิน เครือขํายชุมชนเข๎มแข็งต าบลเขา
คราม (กลํุมเคร่ืองแกงสตรีอาสาพัฒนาบ๎านทุํง) เครือขํายองค๑กรประชาชนต าบลนาเหนือ เครือขําย
ฟ้ืนฟูชุมชนผู๎ประสบภัย สึนามิ ด๎วยวิธีการเครดิตยูเน่ียน และ กรณีศึกษา กลํุมสัจจะออมทรัพย๑และ
น้ าด่ืมเขาใหญํ ต าบลเขาใหญํ อ าเภออําวลึก  

โดยที่เครือขํายที่ท าการศึกษาน้ัน สามารถแบํงออกเป็น 3 กลํุม คือ 
1. เครือขํายที่ประสบความส าเร็จแล๎ว โดยทางทีมวิจัยได๎เข๎าหนุนเสริมในเร่ืองแนวคิด การ 

สร๎างพันธมิตร การวางแผนกลยุทธ๑ เพ่ือให๎การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ได๎แกํเครือขําย
ชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มน้ ามันกระบี่ และเครือขํายกลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตต าบลเขาดิน  

2. เครือขํายที่ก าลังประสบความส าเร็จ โดยมีปัจจัยที่เอื้อตํอความส าเร็จของเครือขําย  
หลายปัจจัย เชํนความเข๎มแข็งขององค๑การบริหารสํวนต าบล องค๑กรศาสนา การรวมตัวของสมาชิก
และกรรมการ(ความเสียสละ) ซึ่งทีมวิจัยได๎เข๎าไปหนุนเสริมเร่ืองแนวคิด การสํงเสริม การจัดอบรม
ให๎ความร๎ูแกํกรรมการ/สมาชิก ตลอดจนวางระบบการบริหาร/จัดการ เพ่ือให๎สอดคล๎องตํอการรวม
เป็นเครือขํายพันธมิตรในอนาคต คือ เครือขํายชุมชนเข๎มแข็งต าบลเขาคราม (กลํุมสตรีอาสาพัฒนา
บ๎านทุํง) เครือขํายองค๑กรประชาชนต าบลนาเหนือ และเครือขํายฟ้ืนฟูชุมชนผู๎ประสบภัย สึนามิ ด๎วย
วิธีการเครดิตยูเน่ียน 

3.  กรณีศึกษา กลํุมสัจจะออมทรัพย๑และน้ าด่ืมเขาใหญํ ต าบลเขาใหญํ อ าเภออําวลึก เป็น
กรณีศึกษา ที่ช้ีให๎เห็นถึงความล๎มเหลวของการบริการ/จัดการ สาเหตุเพราะปัจจัยเสี่ยงทางด๎านหน้ีค่ัง
ค๎างที่มีสูง ท าให๎กลํุมมีโอกาสล๎มได๎งําย ทางทีมวิจัยได๎เข๎าไปหนุนเสริมเร่ืองการบริการ/จัดการ และ
รํวมกันแก๎ไขปัญหาเร่ืองหน้ีค่ังค๎าง กํอนเป็นเร่ืองแรก และจะขยายตํอไปด๎านการวางแผนรํวมกัน
เพ่ือเพ่ิมจ านวนสมาชิก การให๎บริการ การจัดสวัสดิการและแนวทางในการด าเนินธุรกิจของกลํุม  
 จากเครือขํายที่เกิดข้ึน ทั้ง 3 กลํุม เป็นเครือขํายที่ทีมวิจัย เห็นวํา สามารถพัฒนาให๎เกิดการ
เช่ือมเป็นพันธมิตรของเครือขํายระดับจังหวัดได๎ ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นเครือขํายที่เข๎มแข็งและ
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พร๎อม ที่จะชํวยเหลือกลุํม/องค๑กรประชาชนอื่นๆ (ระบบพ่ีชํวยน๎อง) ได๎เข๎มแข็งข้ึนได๎ในโอกาส
ตํอไป 
2. ความส าคัญ/รายละเอียดของแต่ละเครือข่าย 

1.  เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่ 
(The Krabi Oil-Palm Farmers Cooperatives Federation Limited) 

ปาล์มน้ ามัน เป็นพืชยืนต๎นที่ทนทานตํอผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากกวําพืชอายุสั้นอื่นๆ 
ลงทุนเพียงคร้ังเดียวก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎นาน 20 ปี และที่นําสนใจคือ พ้ืนที่ปลูกที่เหมาะสม
ในโลกจะอยํูระหวํางเส๎นละติจูดที่ 20 องศาเหนือ-ใต๎ สํวนใหญํพ้ืนที่ปลูกปาล๑มน้ ามันเป็นพ้ืนที่
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ คือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สองประเทศน้ีรวมกันมีพ้ืนที่
ปลกูที่ให๎ผลผลิตแล๎วจ านวน 37.04 ล๎านไรํ และมีผลผลิตน้ ามันปาล๑มร๎อยละ 83 สํงออกน้ ามันปาล๑ม
ร๎อยละ 90 และน้ ามันปาล๑มมีสํวนแบํงการตลาดน้ ามันร๎อยละ 48 ของตลาดน้ ามันโลก (น้ ามันพืช
และสัตว๑) ปาล๑มน้ ามันมีศักยภาพอันดับต๎นๆ ในสถานการณ๑ปัจจุบัน เน่ืองจากมีต๎นทุนต่ า ผลผลิตตํอ
พ้ืนที่สูง ราคาซื้อขายในตลาดไมํสูง เสี่ยงตํอการเสียหายจากภัยธรรมชาติน๎อย สามารถผลิตได๎ใน
ปริมาณมากเพ่ือรองรับความต๎องการที่เพ่ิมข้ึนตามจ านวนประชากรโลกที่เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
           ปริมาณการผลิตน้ ามันเพ่ือการบริโภคและอุปโภคของโลกเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี ตามจ านวนที่
ปลูกเพ่ิมข้ึนและคาดวําในปี พ.ศ. 2550 เป็นต๎นไป การผลิตน้ ามันปาล๑มและน้ ามันจากเมล็ดใน จะ
ผลิตได๎สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับน้ ามันที่ผลิตได๎จากพืชอื่นและพบวําน้ ามันปาล๑มมีอัตราการ
ขยายตัวการผลิตสูงที่สุด ปาล๑มน้ ามันเป็นพืชที่อนุรักษ๑สภาพแวดล๎อม (eco-friendly crop) เมื่อปลูก
ปาล๑มน้ ามันเป็นระยะเวลายาวนานจะท าให๎สภาพนิเวศที่เสียหายไปกลับคืนสูํสภาพธรรมชาติ 
นอกจากน้ียังสามารถสกัดองค๑ประกอบจากน้ ามันปาล๑ม ได๎แกํ กรดไขมันหลายชนิด วิตามินอี และ
วิตามินเอ น ามาใช๎ประโยชน๑และใช๎เป็นสารต้ังต๎นในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง 
อุตสาหกรรม Oleo chemical และพลังงานทดแทน รวมทั้งพืชที่ปลอดภัยตํอผู๎บริโภคเพราะไมํมีการ
ตัดแตํงพันธุกรรม (GMOs)        
 การปลูกปาล์มน้ ามัน        
 1.อายุต๎นกล๎าที่ใช๎ปลูก อายุที่เหมาะสมคือ 10 - 12 เดือน    
 2. ระยะเวลาปลูกอยํูชํวงฤดูฝนเพราะเป็นปัจจัยส าคัญ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
 3. การเตรียมการในเรือนเพาะช า กํอนย๎ายปลูกให๎น้ าต๎นกล๎าปาล๑มกํอนจะน าลงปลูก และ
พํนสารเคมีป้องกัน ก าจัดโรค-แมลงคัดต๎นกล๎าผิดปกติออก     
 4. หลุมปลูก ขนาดของหลุม 45 x 45 x 35 รูปทางเป็นรูปตัวยู วิธีการชุดหลุมดินช้ันบน และ
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ช้ันลํางแยกกัน และตากหลุมประมาณ 10 วัน      
 5. การขนย๎ายต๎นปาล๑มน้ ามัน ควรใช๎รถบรรทุก เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน และ
ค านึงถึงควร ระมัดระวัง ในการเคลื่อนย๎ายด๎วย      
 6. การปลูกต๎นกล๎าปาล๑มน้ ามัน  การใสํปุ๋ยรองก๎นหลุม ควรใช๎ร๏อกฟอสเฟตอัตรา 250 กรัม
ตํอหลุม กํอนน าต๎นกล๎าลงปลูก ควรคลุกเคล๎าดินกับปุ๋ย เพ่ือป้องกันการสัมผัสของรากโดยตรง ใสํ
ดินลงไปในหลุมโดยใช๎ดินช้ันบน ลงไปกํอน และอัดให๎แนํนเพ่ือป้องกันลมพัดแรง  
 7. การตรวจแปลงหลังจากปลูก ต๎นกล๎าจะต๎องอยํูในสภาพเดิม ถ๎าตรวจพบควรแก๎ไขทันที
 8. การปลูกซํอม ควรท าภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากปลูก 

 การปฏิบัติ และบ ารุงรักษาสวนปาล์มน้ ามัน 
 1. การป้องกันและการก าจัดวัชพืชวัชพืชในสวนปาล๑มน้ ามัน ในชํวงฤดูแล๎ง ไมํควรก าจัดวัชพืช
เพราะท าให๎ดินขาดความชํุมช่ืน วัชพืชใบกว๎าง วัชพืชใบแคบ  

2. การใสํปุ๋ย ควรค านึงถึงปัจจัยตําง ๆ เชํน ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยํูในดินเดิม  ความต๎องการ 
ของปาล๑มน้ ามันในระยะตําง ๆ สภาพแวดล๎อมลมฟ้าอากาศ ชนิดของปุ๋ยอัตราการใช๎ 
 3. การป้องกันก าจัดโรคแมลง ไมํควรพํนสารเคมีทันที เมื่อพบศัตรูพืชเพราะนอกจากจะเสีย
คําใช๎จํายสูงแล๎ว ยังท าลายศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน๑อีกด๎วย ควรสุํมตัวอยําง เชํน ตัดทางใบที่ 17 
ตรวจนับหนอนรําน ถ๎าพบมีมากกวํา 5 ตัว ตํอทางใบโดยเฉลี่ย จึงควรป้องกันก าจัดโดยพํนสารเคมี 

4. การตัดชํอดอกในระยะเร่ิมการเจริญเติบโต การตัดชํอดอกตัวผู๎และตัวเมีย ทิ้งในระยะแรก มี
ผลท าให๎ต๎นปาล๑มเจริญเติบโตเร็ว  แข็งแรง และมีขนาดใหญํ เพราะอาหารที่ได๎รับจะเสริมสํวนของ
ล าต๎น แทนการเลี้ยงชํอดอกและผลผลิต เมื่อถึงระยะให๎ผลผลิตที่ต๎องการ ผลผลิตจะมีขนาดใหญํ 
และสม่ าเสมอ ถ๎าไมํตัดปลํอยทิ้งไว๎ไมํเก็บเกี่ยว อาจเป็นแหลํงของเช้ือโรค โดยเฉพาะโรคทะลายเนํา
ได๎ 

การใส่ปุ๋ยเคมี 
1. ระยะเวลา และการแบํงใสํ ใสํปุ๋ยเมื่อดินมีความช้ืนเพียงพอ หลีกเลี่ยงการใสํเมื่อแล๎งจัด

หรือฝนตกหนัก ในปีแรกหลังจากปลูกควรใสํปุ๋ย 4-5 คร้ัง ต้ังแตํปีที่ 2 เป็นต๎นไป ควรใสํปุ๋ย 3 คร้ัง/ปี 
ชํวงที่เหมาะสมในการใสํคือ ต๎นฝน กลางฝน และปลายฝน ต้ังแตํปีที่ 5 ข้ึนไป อาจพิจารณาใสํปุ๋ย
เพียงปีละ 2 คร้ัง ถ๎าสภาพแวดล๎อมเหมาะสมแบํงใสํปุ๋ย (ตามอัตราแนะน า) เมื่อแบํงใส 3 คร้ัง/ปี 
แนะน าให๎ใช๎สัดสํวน 50:25:25% ส าหรับการใสํปุ๋ย ต๎นฝน กลางฝน และปลายฝน และเมื่อแบํงใสํ 2 
คร้ัง/ปี ใช๎สัดสํวน 60:40% ระยะต๎นฝนและกํอนปลายฝน ตามล าดับ 
 ชํวงต๎นฝน คือ ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 
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 ชํวงกลางฝน คือ ประมาณเดือนกรกฎาคม - กันยายน 
 ชํวงปลายฝน คือ ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

2. วิธีการใสํปุ๋ย  
 1.ให๎ใสํปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 250 กรัม/ต๎น รองก๎นหลุมตอนปลูก โดยใช๎ดินช้ันบน 

ผสมคลุกเคล๎ากับ ปุ๋ยหินฟอสเฟตใสํรองก๎นหลุมแล๎วกลบหลุมให๎เต็มด๎วยดินช้ันลําง 
2.  อายุระหวําง 1-4 ปี ใสํปุ๋ยภายในวงกลม (รัศมี 1.5-2 เมตร) บริเวณที่ก าจัดวัชพืชรอบโคน 

ต๎น 
3. อายุต้ังแตํ 5 ปีข้ึนไป ใสํปุ๋ยหํางจากโคนต๎น 50 ซ.ม. จนถึงบริเวณปลายทางใบ 
4. การใสํปุ๋ยควรหวํานให๎ทั่วและสม่ าเสมอ บริเวณทรงพํุมใบรอบโคนต๎น, ยกเว๎นปุ๋ยหิน 

ฟอสเฟต แนะน าให๎ ใสํเป็นแนวรอบทรงพํุม ภายในรัศมีวงกลมรอบโคนต๎น และควรใสํปุ๋ย 
หลังจากก าจัดวัชพืชแล๎ว 
 3.อัตราปุ๋ยที่ใช๎ 
 อัตราปุ๋ยส าหรับปาล๑มน้ ามันโดยทั่ว ๆ ไป  ในกรณีที่เกษตรกรไมํสามารถเก็บตัวอยํางใบสํงไป
วิเคราะห๑ได๎ แสดงดังตารางตํอไปน้ี 

การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ ามัน อายุ 1-4 ปี 

ปีที่ 
อัตราสํวน
ปุ๋ยที่ใช๎ 

สูตร(หรือสูตร
ใกล๎เคียง) 

อัตรา(กก./
ต๎น/ปี) 

กีเซอร๑ไรท๑ อัตรา
(กก./ต๎น/ปี) 

โบแรกซ๑อัตรา(กก./
ต๎น/ปี) 

1 4:3:2 20-15-10 1.5-2 - - 

2 3:3:4 15-15-20 2.5-3 0.3 50 

3 2:2:5 12-10-25 3.5-4 0.5 80 

4 1:1:3 10-8-30 4.5-5 0.8 80 
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วิธีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ ามัน 
1.วิธีการเก็บเกี่ยวผลปาล๑มสดรวมถึงการรวมผลปาล๑มสํงโรงงาน  ซึ่งมีข้ันตอนโดยทั่วไป

ดังน้ี  
   1.1 ตกแตํงชํองทางล าเลียงระหวํางแถวปาล๑มในแตํละแปลงให๎เรียบร๎อยสะดวกกับการตัด
การล าเลียง และการตรวจสอบทะลายปาล๑มที่ตัด แล๎วออกสูํแหลํงรวมหรือศูนย๑รวมผลปาล๑มที่
ก าหนดข้ึนแตํละจุดภายในสวน ข๎อควรระวังในการตกแตํงชํองทางล าเลียงปาล๑ม  คือจะต๎องไมํตัด
ทางปาล๑มออกอีก เพราะถือวําการตกแตํงทางปาล๑มได๎กระท าไปตามเทคนิคและข้ันตอนแล๎ว หากมี
ทางใบอันใดกีดขวาง ก็อาจดึงหรือแหวกให๎สะดวกในการท างาน 
  1.2 ส าหรับกองทางใบที่ตัดแล๎วอยําให๎กีดขวางทางเดิน หรือปิดกั้นทางระบายน้ าจะท าให๎
เกิดน้ าทํวมขัง ระบายน้ าที่ขังตามทางเดิน 
  1.3 คัดเลือกทะลายปาล๑มสุกโดยยึดมาตรฐานจากการดูสีของผล  ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส๎มแดง
และจ านวนผลสุกที่รํวงหลํนลงบนดินประมาณ  10-12 ผลให๎ถือเป็นผลปาล๑มสุกที่ใช๎ได๎ 
  1.4 หากปรากฏวําทะลายปาล๑มสุกที่จะคัดมีขนาดใหญํ ที่ติดแนํนกับล าต๎นมากไมํสะดวกกับ
การใช๎เสียมแทงเพราะจะท าให๎ผลรํวงมาก ก็ใช๎มีดขอหรือมีดด๎ามยาวธรรมดา ตัดแซะข้ัวทะลายกัน
เสียกํอน แล๎วจึงใช๎เสียมแทงทะลายปาล๑มก็จะหลุดออกคอต๎นปาล๑มได๎งํายข้ึน  
  1.5 ให๎ตัดแตํงข้ัวทะลายปาล๑มที่ตัดออกมาแล๎วให๎สั้นที่สุดเทําที่จะท าได๎  เพ่ือสะดวกในการ
ขนสํง หรือเมื่อถึงโรงงาน ทางโรงงานก็จะบรรจุลงในถังต๎มลูกปาล๑มได๎สะดวก  
  1.6 รวบรวมผลปาล๑มทั้งที่เป็นทะลายยํอยและลูกรํวงไว๎เป็นกองในที่วํางโคนต๎นเก็บผล
ปาล๑มรํวงใสํตะกร๎าหรือเขํง กรณีต๎นปาล๑มมีอายุน๎อยทางใบปาล๑มอาจรบกวน ท าให๎เก็บยาก 

การใสํปุ๋ยเด่ียวของปาล๑มอายุ 5 ปีข้ึนไป 

ปุ๋ย อัตรากก./ต๎น/ปี ข๎อควรปฏิบัติ หมายเหตุ 

1. ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 
 (21-0-0) 

2-2.50 ปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต
และปุ๋ยโพแทสเซียม
คลอไรด๑ ควรแบํงใสํปี
ละ 2-3 คร้ัง สํวนปุ๋ย
หินฟอสเฟต กีเซอร๑
ไรท๑ และโบแรกซ๑ 
ควรใสํปี 1 คร้ัง 

      อาจสลับกับปุ๋ยยูเรีย 
1.00 กก./ ต๎น/ปี ในกรณีที่

ปลูกบนดินเหนียว 

2. ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) 1-1.50 

3. ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรท๑ 
(0-0-60) 

2-2.50 

4. กีเซอร๑ไรท๑ 1-1.50 

5. โบแรกซ๑ 50-100 กรัม 
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  1.7 รวบรวมผลปาล๑มทั้งทะลายสดและผลปาล๑มรํวงไปยังศูนย๑รวมผลปาล๑มในกองยํอย  เชํน 
ในกระบะบรรทุกที่ลากด๎วยแทรกเตอร๑หรือรถอีแต๐น 
  1.8 การเก็บเกี่ยวผลปาล๑ม ฝ่ายสวนจะต๎องสนับสนุนให๎ผู๎เก็บเกี่ยวรํวมท างานกันเป็นทีม ใน
ทีมก็แยกให๎เข๎าคํูกัน 2 คน คนหน่ึงตัดหรือแทงปาล๑มอีกคนเก็บรวบรวมผลปาล๑ม  
  1.9 การเก็บรวบรวมผลปาล๑ม พยายามลดจ านวนคร้ังในการถํายเทยํอย ๆ  เมื่อผลปาล๑มช้ ามี
บาดแผลปริมาณของกรดไขมันอิสระจะเพ่ิมมากข้ึน การสํงปาล๑มออกจากสวนควรมีการตรวจสอบ
ลงทะเบียนมีตาขํายคลุมเพ่ือไมํให๎ผลปาล๑มรํวงระหวํางทาง 

2.มาตรฐานในการเก็บเกี่ยวปาล๑มน้ ามัน  
 1. จะต๎องไมํตัดผลปาล๑มดิบไปขาย เพราะจะถูกตัดราคา 
 2. จะต๎องไมํปลํอยให๎ผลสุกคาต๎นเกินไป  
 3. ต๎องเก็บผลปาล๑มรํวงบนพ้ืนให๎หมด 
 4. ต๎องไมํท าให๎ผลปาล๑มที่เก็บเกี่ยวมีบาดแผล  
 5. ต๎องคัดเลือกทะลายเปลําหรือเขยําผลที่มีอยํูน๎อยออกแล๎วทิ้งทะลายเปลําไป  
 6. ตัดข้ัวทะลายให๎สั้นที่สุดเทําที่จะท าได๎ 
 7. ต๎องท าความสะดวกผลปาล๑มที่เปื้อนดิน อยําให๎มีเศษหินดินปน 
 8. ต๎องรีบสํงผลปาล๑มไปยังโรงงานโดยไมํชักช๎า 

ข้อควรปฏิบัติในการเกบ็เกี่ยวทะลายปาล์มน้ ามัน  มีดังน้ี  
1. ตัดทะลายปาล๑มน้ ามันที่สุกพอดี คือทะลายปาล๑มเร่ิมมีผลรํวง ไมํควรตัดทะลายที่ยังดิบอยํู 

เพราะในผลปาล๑ม ดิบยังมีสภาพเป็นน้ าและแป้งอยํู ยังไมํแปรสภาพเป็นน้ ามัน สํวนทะลายที่
สุกเกินไปจะมีกรดไขมันอิสระสุก  และผลปาล๑มสดอาจมีสารบางชนิดอยํู อาจเป็นอันตราย
กับผู๎บริโภคได๎ 
 2. รอบของการเก็บเกี่ยวในชํวงผลปาล๑มออกชุกควรจะอยํูในชํวง  7-10 วัน 

3. ผลปาล๑มลูกรํวงที่อยํูบริเวณโคนปาล๑มน้ ามัน และที่ค๎างในกาบต๎นควรเก็บออกมาให๎หมด 
4. ก๎านทะลายควรตัดให๎สั้นโดยต๎องให๎ติดกับทะลาย 
5. พยายามให๎ทะลายปาล๑มซ้ าน๎อยที่สุด 
การก าหนดคุณภาพของผลปาล์มทั้งทะลายที่มีคุณภาพดี   
1. ความสดเป็นผลปาล๑มที่ตัดแล๎วสํงถึงโรงงานภายใน 24 ช่ัวโมง 
2. ความสุกทะลายปาล๑มสุกที่มีมาตรฐานคือลูกปาล๑มช้ันนอกสุดของทะลายหลุดรํวงจาก 

ทะลาย 
3. ความสมบูรณ๑ ลูกปาล๑มเต็มทะลายและเห็นได๎ชัดวําได๎รับการดูแลรักษาอยํางดี  
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4. ความซ้ า ไมํมีทะลายที่ช้ าและเสียหายอยํางรุนแรง 
5. โรค ไมํมีทะลายเป็นโรคใด ๆ หรือเนําเสีย 
6. ทะลายสัตว๑กิน ไมํมีทะลายสัตว๑กินหรือท าความเสียหายแกํผลปาล๑ม  
7. ความสกปรกไมํมีสิ่งสกปรกเจือปน เชํน ดิน หิน ทราย ไม๎กาบห๎ุมทะลายเป็นต๎น 
8. ทะลายเปลํา ไมํมีทะลายเจือปน 
9. ก๎านทะลาย ความยาวไว๎เก็บ 2 น้ิว 

 ศัตรูพืชที่ส าคัญ  ศัตรูปาล๑มน้ ามัน หมายถึง สิ่งที่ท าความเสียหายให๎กับปาล๑มน้ ามัน 
ชนิดของศัตรูปาล๑มน้ ามัน แบํงเป็น 3 ประเภท คือ 

1. สัตว๑ศัตรูปาล๑มน้ ามัน แบํงออกเป็น 4  กลํุม คือ 
1.1. กลํุมฟันแทะ จะหากินบนพ้ืนดินหรือบนต๎นไม๎ เชํน หนูพุกใหญํ  จะมีสีขนด๎านท๎อง  

และหลังสีเทาเข๎มหนูท๎องขาว จะพบมากในสวนปาล๑มอายุ 6 ปีข้ึนไป จัดเป็นศัตรูปาล๑มน้ ามันที่
ส าคัญที่สุด มีลักษณะหน๎าแหลม ใบหูใหญํ ตาโต ตัวยาวเรียว ขนเรียบ ขนท๎องสีเทา, น้ าตาลปนเทา 
และ เมํน มี 2 ชนิด คือ เมํนใหญํแผงคอยาว เป็นเมํนขนาดใหญํ หางสัน ขนปกคลุมตัวด๎านหน๎า สี
น้ าตาลด า ขนด๎านหลังเป็นหนามแปลม ขนสีขาวแกมด า และเมํนหางพวง หางพวงมีเกล็ดและที่
ปลายหางมีขนเป็นพวง 

1.2 กลํุมสัตว๑กินแมลง เชํน กระแตธรรมดา เป็นกระแตขนาดใหญํ มีหางเป็นพวง สีขนจะ 
เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ถ๎าอุณหภูมิ และความช้ืนสูง สีขนจะเป็นสีแดง สดใส  ถ๎าอุณหภูมิและ
ความช้ืนต่ า สีขนจะเป็นสีเทา หรือเทาน้ าตาล ใบหูเล็กหนาคล๎ายหูคน 

1.3 กลํุมสัตว๑จ าพวกนก จะสร๎างความเสียหายโดยกินลูกปาล๑ม  ความเสียหายเกิดเฉพาะที่และจะ 
เกิดซ้ าที่ เป็นนกตระกูลนกเอี้ยง และนกขุนทอง 

1.4 กลํุมสัตว๑ป่าอื่น ๆ เชํน หมูป่า เป็นต๎น 
2. แมลงศัตรูปาล๑มน้ ามัน  เชํน ด๎วงท าลายยอด แมลงตํางๆ เป็นต๎น 
3. โรคตํางๆ เชํน เช้ือรา เป็นต๎น 

 ประโยชน์จากปาล์มน้ ามัน 
 ผลปาล๑มน้ ามันให๎ผลผลิตน้ ามัน 2 ชนิด คือ น้ ามันปาล๑ม (Palm Oil) ได๎จากการสกัดเน้ือปาล๑ม 
และน้ ามันเมล็ดในปาล๑ม (Palm Kernel Oil) สกัดจากเมล็ดปาล๑ม  ในผลปาล๑มน้ ามัน 1 ผล จะมี
น้ ามันปาล๑ม 9 สํวน และน้ ามันเมล็ดในปาล๑ม 1 สํวน น้ ามันที่สกัดจากผลปาล๑มสดจะมีเบต๎าแคโรทีน 
(Beta-Carotene) โปรวิตามินเอ (Pro Vitamin A) และวิตามินอี (Vitamin E) ในปริมาณสูง น้ ามัน
ปาล๑ม ประกอบด๎วยกรดไขมันไมํอิ่มตัว และกรดไขมันที่อิ่มตัวในสัดสํวนที่สมดุล และด๎วยเหตุที่มีวิ
ตามันอีสูง จึงท าให๎น้ ามันปาล๑มมีเสถียรภาพสูง ส าหรับกรดไขมันไมํอิ่มตัวน้ัน สํวนใหญํจะ
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ประกอบด๎วยกรดไขมันไมํอิ่มตัวพันธะเด่ียว โอเลอิค (mono-unsaturated oleic acid) 40% ขณะที่
กรดไขมันอิ่มตัวประกอบด๎วย กรดปาล๑มเมติก (palmitic acid) 44% และกรดสเตรียริค (Stearic acid) 
5% ด๎วยสัดสํวนของสํวนผสมดังกลําว ท าให๎น้ ามันปาล๑มมีคุณสมบัติพิเศษ เหมาะส าหรับใช๎ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารหลายประเภท 
          คุณสมบัติอีกประการหน่ึงของน้ ามันปาล๑มคือ สามารถใช๎ผลิตเป็นไขมันพืชที่มีสภาพเป็น
ของแข็ง (Solid-fat) โดยไมํต๎องผํานกระบวนการไฮโดรจีเนช่ัน (Hydrogenation process) เป็นการ
หลีกเลี่ยงการกํอตัวของกรดไขมัน ทรานซ๑ (Trans fatty acids) ที่เกิดจากกระบวนการซึ่งเป็นอันตราย
ตํอสุขภาพ คุณสมบัติพิเศษของน้ ามันปาล๑มจึงน าไปใช๎ในการปรุงอาหารได๎หลากหลาย โดย
ปราศจากโคเลสเตอรอล และเป็นแหลํงพลังงานของรํางกาย นอกจากน้ียังมีผลพลอยได๎จากน้ ามัน
ปาล๑ม ในการน าไปเป็นสํวนผสมของเนยเหลือง หรือ มาการีน วํากันวํา อาหารที่ทอดด๎วยน้ ามัน
ปาล๑มจะกรอบ อรํอย ให๎รสชาติที่แท๎จริงของอาหารและเก็บได๎นาน ผลพลอยได๎อื่นๆ ยังมีอีก
มากมาย โดยเฉพาะใช๎เป็นสํวนผสมในอุตสาหกรรมผลิต สบูํ ผงซักฟอก เคร่ืองส าอาง ยา ผลิตภัณฑ๑
ที่ใช๎ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม น้ ามันปาล๑มแดงที่สกัดออกในกระบวนการกล่ัน ยังมีปริมาณแค
โรทีน สูงถึง 80% และมีวิตามินอีในสัดสํวนที่สูงมาก จากผลการวิจัยพบวํามีคุณสมบัติในการ
ป้องกันการเห่ียวยํนของเซลล๑ผิวหนัง โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง จึงมีการน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑เพ่ือ
สุขภาพ เชํน วิตามินแคปซูลส าเร็จรูป อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง เป็นต๎น  
          นอกจากประโยชน๑ดังกลําวแล๎ว ในการสกัดน้ ามันปาล๑มดิบ ยังมีวัสดุเหลือใช๎จากการสกัด 
น ามาใช๎ประโยชน๑ได๎แทบจะทุกชนิด ดังน้ี 
               1. ทะลายปาล๑ม ใช๎คลุมดินในสวนปาล๑ม รักษาความช้ืน และเพ่ิมเน้ือดิน น ามาใช๎เพาะเห็ด 
และข๎อมูลจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล๑มระบุวํา มีความเป็นไปได๎ในการใช๎เป็นเช้ือเพลิงในหม๎อไอน้ า 
เน่ืองจากมีความร๎อนสูง 
               2. เส๎นใยแห๎ง ใช๎เป็นเช้ือเพลิงในหม๎อไอน้ า 
               3. กะลา ใช๎ผสมกับเส๎นใย เป็นเช้ือเพลิงในหม๎อไอน้ า ซึ่งปัจจุบันโรงงานสกัดน้ ามันปาล๑ม 
ใช๎เป็นแหลํงพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช๎ในโรงงาน น ามาผลิตถํานกัมมันต๑ (Activated 
Carbon) ใช๎ในการกรองน้ า และของเสีย หรือจะน ามาใช๎ปลูกต๎นไม๎ เชํน กล๎วยไม๎ หรือ ใช๎ซํอมหัว
ถนนก็ได๎เพราะแข็งมาก 
               4. น้ าเสีย ใช๎รดน้ าในสวนปาล๑ม เน่ืองจากมีปริมาณอินทรีย๑วัตถุสูง หรือใช๎ผลิตก๏าซมีเทน 
ใช๎หุงต๎ม โดยผํานกระบวนการก๏าซชีวภาพ (Bio GAS) 
               5. กากของเสีย ใช๎ท าปุ๋ย 
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1. ความเป็นมาเครือข่าย 
 ชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มน้ ามันกระบี่ จ ากัด จดทะเบียนสหกรณ๑เมื่อ 10 กุมภาพันธ๑ 
2540 ทุนจดทะเบียน 60,000.- บาท ประกอบด๎วยสมาชิก 6 สหกรณ๑ ซึ่งเล็งเห็นวําปัญหาในการ
จ าหนํายผลปาล๑มสดของสมาชิกที่ได๎ราคาตกต่ า เน่ืองจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล๑มดิบสํวนใหญํใน
จังหวัดกระบี่จะมีสวนปาล๑มของตนเอง ในชํวงที่มีผลผลิตปาล๑มมากโรงงานไมํสามารถรับซื้อ
ผลผลิตจากสหกรณ๑และเกษตรกรได๎ทั้งหมดหรือรับซื้อในราคาต่ าท าให๎เกษตรกรรวมตัวเพ่ือกดดัน
ให๎รัฐบาลเข๎ามาแก๎ปัญหาราคาปาล๑มแทบทุกปี หรือสหกรณ๑ต๎องสํงไปจ าหนํายยังจังหวัดชุมพรและ
สุราษฎร๑ธานี ซึ่งต๎องเสียคําใชํจํายในการขนสํงมากข้ึน ทางชุมนุมสหกรณ๑จึงเสนอโครงการกํอสร๎าง
โรงงานสกัดน้ ามันปาล๑มในเขตนิคมสหกรณ๑อําวลึก เพ่ือแก๎ปัญหาดังกลําวตํอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ วงเงิน 270 ล๎านบาท ตามแผนโครงการเงินกู๎เพ่ือปรับโครงสร๎างเกษตร (ASPL) เมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม 2543 และคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเงินกู๎เพ่ือปรับโครงสร๎างภาคเกษตร เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2545 เพ่ือด าเนินการกํอสร๎างโรงงานสกัดน้ ามันปาล๑ม ขนาดก าลังการผลิต 45 ตันทะลาย/
ช่ัวโมง สิ้นสุดโครงการกํอสร๎างวันที่ 11 มีนาคม  2547 ปลอดดอกเบี้ยเวลา 20 ปี การช าระคืนปีที่ 3 
– ปีที่ 11 ช าระคืนปีละ 15 ล๎านบาท และปีที่ 12 –  ปีที่ 20 ช าระคืนปีละ 18 ล๎านบาท   และได๎เปิด
ด าเนินการรวบรวมผลผลิตปาล๑มน้ ามัน จากสหกรณ๑สมาชิกเมื่อเดือนมีนาคม 2547 เป็นต๎นมา  
 ด๎วยปัจจุบันราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกได๎ปรับตัวสูงข้ึนอยํางตํอเน่ือง ซึ่งประเทศไทยก็เป็น
ประเทศหน่ึงที่ได๎รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะน้ ามันแพงที่เกิดข้ึน เพราะไทยได๎น าเข๎าน้ ามันดิบ
และน้ ามันส าเร็จรูปมีมูลคํากวําปีละห๎าแสนล๎านบาท ท าให๎ราคาสินค๎าอุปโภคบริโภคเร่ิมขยับข้ึน
ตามต๎นทุนที่เพ่ิมสูงข้ึนอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ จากสภาพปัญหาดังกลําวทางภาครับและเอกชน 
พยายามหาแหลํงพลังงานเช้ือเพลิง โดยการน าทรัพยากรที่มีอยํูภายในประเทศมาใช๎เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตเป็นพลังงานเช้ือเพลิงทดแทน รัฐบาลจึงได๎ก าหนดยุทธศาสตร๑พลังงานทดแทนเป็นวาระ
แหํงชาติ โดยการพัฒนาไบโอดีเซลจากปาล๑มน้ ามัน เพ่ือน าทรัพยากรการเกษตรในประเทศมาผลิต
เป็นพลังงาน ลดการสูญเสียเงินตราตํางประเทศ สร๎างความมั่นคงด๎านพลังงานเช้ือเพลิงของชาติ โดย
การน าน้ ามันปาล๑มดิบ (Crude Palm Oil; CPO) มาผลิตเป็นน้ ามันไบโอดีเซล (Bio-diesel) ทดแทน
น้ ามันดีเซล ซึ่งกระทรวงพลังงานมีเป้าหมายให๎ใช๎ไบโอดีเซล ร๎อยละ 3 ชอง  การใช๎น้ ามันดีเซล
ทั้งหมด ในปี 2554 หรือวันละ 2.4 ล๎านลิตร  
 และชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มน้ ามันกระบี่ จ ากัด มีนโยบายสนับสนุนยุทธศาสตร๑ของ
รัฐบาล และรองรับผลผลิตที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต การป้องกันราคาผลผลิตตกต่ า สร๎างชํองทางออก
ให๎กับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก ประกอบกับชุมนุมสหกรณ๑ฯ มีโรงงานสกัดน้ ามันปาล๑มเป็นของ
เกษตรกรเองมีก าลังการผลิต 60/90 ตันทะลายปาล๑มสดตํอช่ัวโมง 250,000 ตัน และผลิตน้ ามันปาล๑ม
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ดิบปีละ 36,000 ตัน ขนาดก าลังการผลิต 10,000 ลิตรตํอวัน เพ่ือแปรรูปน้ ามันปาล๑มดิบไบโอดีเซล 
โดยโรงงานไปโอดีเซล ได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดกระบี่ (งบผู๎วํา CEO) จ านวน 18.5 
ล๎านบาท โดยลงนามในบันทึกข๎อตกลง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ให๎คณะวิศวกรรมศาสตร๑
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ ด าเนินการออกแบบและเป็นที่ปรึกษาโครงการกํอสร๎างให๎แล๎วเสร็จ 
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2549 เมื่อสิ้นสุดโครงการกํอสร๎าง การบริหารงานอยํูในความรับผิดชอบ
ของชุมนุมสหกรณ๑ฯ โดยให๎คณะกรรมการบริหารชุมนุมสหกรณ๑ เป็นผู๎วางแผนด าเนินธุรกิจ ผลิต
น้ ามันไบโอดีเซล จ าหนํายให๎กับสมาชิกสหกรณ๑ รถยนต๑สํวนราชการ และสมาคมเรือประมงจังหวัด
กระบี่ และผลิตเป็นกลีเซอรอลบริสุทธิ์ขายให๎กับอุตสาหกรรมยาและเคร่ืองส าอางโรงงานไบโอ
ดีเซล ใช๎น้ ามันปาล๑มดิบเป็นวัตถุดิบวันละ 10.6 ตัน เพ่ือผลิตเป็นน้ ามันไบโอดีเซล โดยมีแผนการ
ผลิตเดือนละ 250,000 ลิตร (3,000,000 ลิตร/ปี) สามารถผลิตกลีเซอรอลบริสุทธิ์ได๎เดือนละ 17,500 
กิโลกรัม (210,000 กิโลกรัม/ปี) 

2. การด าเนินงานของเครือข่ายในปัจจุบัน 
 ชุมนุมชาวสวนปาล๑มน้ ามันกระบี่ จ ากัด มี พ้ืนที่ด าเนินการ ของโรงงานสกัดน้ ามันปาล๑ม 
จ านวน 104 ไรํ จัดซื้อเพ่ิมเติมอีก 79 ไรํ รวม 179 ไรํ ในเขตนิคมสหกรณ๑อําวลึก อ าเภออําวลึก มี
ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 20 ปี (2543-2562) โดยกํอสร๎างโรงงานสกัดน้ ามันปาล๑ม 2 ปี และเร่ิม
ผลิตน้ ามันปาล๑มดิบในปีที่ 3 ของโครงการ คือต้ังแตํปี 2547 เป็นต๎นมา โดยรับซื้อผลปาล๑มสดจาก
เกษตรกรรายยํอย วิสาหกิจลานเทปาล๑มน้ ามันตํางๆของอ าเภออําวลึก บริเวณใกล๎เคียง และสหกรณ๑
สมาชิกชุมนุมสหกรณ๑ฯ ในเขตจังหวัดกระบี่  และบริเวณใกล๎เคียง ประกอบด๎วยสมาชิก 16 แหํง คือ 
สหกรณ๑กองทุนสวนยาง จ านวน 3 แหํง คือ สหกรณ๑กองทุนสวนยางหนองปง จ ากัด สหกรณ๑
กองทุนสวนยางน้ าจานสามัคคี จ ากัด และสหกรณ๑กองทุนสวนยางบ๎านคลองยาง จ ากัด สหกรณ๑
ชาวสวนปาล๑มน้ ามันรายยํอยกระบี่ จ ากัด สหกรณ๑การเกษตร จ านวน 7 แหํง ประกอบด๎วย สหกรณ๑
การเกษตรล าทับ จ ากัด สหกรณ๑การเกษตรปลายพระยา จ ากัด สหกรณ๑การเกษตรอําวลึกจ ากัด 
สหกรณ๑การเกษตรคลองทํอม จ ากัด สหกรณ๑การเกษตรเขาตํอ จ ากัด สหกรณ๑การเกษตรวังวิเศษ 
จ ากัด จังหวัดตรัง และสหกรณ๑การเกษตรปาล๑มน้ ามันวัฒนา จ ากัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี สหกรณ๑
นิคม จ านวน 5 แหํง ประกอบด๎วย สหกรณ๑นิคมอําวลึก สหกรณ๑นิคมปลายพระยา สหกรณ๑นิคม
ปากน้ า สหกรณ๑นิคมคลองทํอม และสหกรณ๑นิคมทําแซะ จังหวัดชุมพร โดยปริมาณรับซื้อเป็นผล
ปาล๑มสดปีละ 250,800 ตัน และผลิตน้ ามันปาล๑มดิบ CPO ได๎ปีละ 42,636 ตัน ก าหนดราคารับซื้อผล
ปาล๑มทะลายสด ตามมาตรฐานตลาด ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ๑ของชุมนุมสหกรณ๑ฯ จากราคารับ
ซื้อผลปาล๑มน้ ามันทั้งทะลาย น้ าหนักมากกวํา 15 กิโลกรัมข้ึนไปของชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑ม
น้ ามันกระบี่ จ ากัดเปรียบเทียบในเดือนกรกฎาคม 2549 พบวํา บริษัทยูนิวาณิชน้ ามันปาล๑ม จ ากัด 
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จังหวัดกระบี่  ราคารับซื้อเฉลี่ย 2.543 บาทตํอกิโลกรัม บริษัทแสงศรีน้ ามันปาล๑ม จ ากัด อ าเภอพระ
แสง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  ราคารับซื้อเฉลี่ย 2.514 บาทตํอกิโลกรัมซึ่งเทํากับ บริษัทชุมพร
อุตสาหกรรมน้ ามันปาล๑ม จ ากัด(มหาชน) จังหวัดชุมพร และชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มน้ ามัน
กระบี่ ราคารับซื้อเฉลี่ย 2.607 บาทตํอกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร : 2549) และช าระเงิน
คําสินค๎าภายใน 7 วัน 

หลังจากได๎รับผลผลิตปาล๑มน้ ามันจากสมาชิกและเกษตรกรแล๎ว จึงน ามาผํานกระบวนการหีบ
น้ ามัน ดังน้ี 
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กระบวนการหบีน้า้มนัแบบมาตรฐานกระบวนการหบีน้า้มนัแบบมาตรฐาน  

  

  ทะลายทะลายปาลม์สดปาลม์สด  

  

    

  อบทะลายปาลม์อบทะลายปาลม์  

  

  

  แยกผลปาล์มออกจากทะลายแยกผลปาล์มออกจากทะลาย      ทะลายเปล่าทะลายเปล่า  

  

  

  ย่อยผลปาลม์ย่อยผลปาลม์    กากผลปาล์มกากผลปาล์ม  

              แยกเสน้ใยแยกเสน้ใย    เสน้ใยเสน้ใย  

  

  หบีน้า้มนัปาล์มหบีน้า้มนัปาล์ม  

              อบเมลด็อบเมลด็  

  

  การกรองน้า้มนัการกรองน้า้มนั    สลดัจ ์(กาก)สลดัจ ์(กาก)    กะเทาะเมลด็กะเทาะเมลด็  

  

  

  ท้าใหส้ะอาดโดยเครือ่งท้าใหส้ะอาดโดยเครือ่งเหวีย่งเหวีย่ง    แยกเศษกะลาจากแยกเศษกะลาจาก

เมลด็ในเมลด็ใน        เศษกะลาเศษกะลา  

        เครือ่งเหวี่ยงเครือ่งเหวี่ยง  สลดัจ์สลดัจ์  

  

  ไลค่วามชืน้ไลค่วามชืน้  น้า้น้า้  แยกสลดัจ์แยกสลดัจ์  น้า้ทิง้น้า้ทิง้  อบเมลด็ในอบเมลด็ใน  

    น้า้น้า้  
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        น้า้ น้า้ --  น้า้มนัน้า้มนั  

  

  น้า้มนัดบิเกบ็ในถงัเกบ็น้า้มนัดบิเกบ็ในถงัเกบ็        เมลด็ในเมลด็ใน    

 
 
 
 

  

เมื่อปาล๑มสดได๎น ามาผํานกระบวนการหีบน้ ามันแล๎วจะได๎สํวนประกอบหลักๆ 5 สํวนคือ 
1. น้ ามันปาล๑มปาล๑มดิบ จะจ าหนํายแกํโรงงานกล่ันน้ ามันปาล๑มวันละประมาณ 140 ตัน  

โดยจ าหนํายให๎กับบริษัท โอลีน จ ากัด ซึ่งเป็นผู๎ผลิตน้ ามันพืชตราโอลีน จังหวัดสมุทรสงคราม 
บริษัทน้ ามันพืชมรกต จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ และน าไปผลิตเป็นไบโอดีเซล (Bio-diesel) ใน
ล าดับตํอไป 

2. สํวนของเม็ดใน หลังจากกะเทาะกะลาออกแล๎ว จ าหนํายให๎กับบริษัทรับเบอร๑ออยส๑  
จ ากัด จังหวัดสุราษฎร๑ธานี 

3. เส๎นใยและกะลา สํวนหน่ึงใช๎เป็นเช้ือเพลิงส าหรับหม๎อน่ึงทะลายปาล๑มสดและส าหรับ 
ปั่นกระแสไฟฟ้าในโรงงาน อีกสํวนจ าหนํายเป็นเช้ือเพลิงให๎กับโรงไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ต  

4. ทะลายปาล๑ม ที่เหลือจากกระบวนการใช๎เป็นเช้ือเพลิงส าหรับหม๎อน่ึงทะลายปาล๑มสด  
และส าหรับปั่นกระแสไฟฟ้าในโรงงาน จ าหนํายให๎บริษัทเอกรัฐ จ ากัด ส าหรับใช๎เป็นเช้ือเพลิง 
จ าหนํายให๎กับกลุํมแมํบ๎านสหกรณ๑สมาชิก เชํนกลุํมแมํบ๎านสหกรณ๑นิคมปลายพระยา เพ่ือใช๎
ส าหรับเพาะเห็ดฟางในสวนปาล๑ม เป็นต๎น เมื่อเพาะเห็ดฟางเสร็จแล๎ว ทะลายปาล๑มสามารถเป็นปุ๋ย
ของปาล๑มอีกตํอหน่ึง ชํวยให๎เกษตรกรลดต๎นทุนในการซื้อปุ๋ยลง 

5. น้ าเสียจากกระบวนการผลิต ปัจจุบันน้ าเสียจะเก็บไว๎ในบํอพัก แล๎วผํานกระบวนการ 
บ าบัดเพ่ือน ากลับมาใช๎ในโรงงานอีกคร้ัง เมื่อมีการสนับสนุนยุทธศาสตร๑ปาล๑มน้ ามันเพ่ือสํงเสริม
โครงการตํอเน่ือง ทางชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มฯจึงมีโครงการน าน้ าเสียจากกระบวนการผลิต 
มาผลิตเป็นไบโอแก๏ส (Bio-gas) ซึ่งสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับชุมนุมสหกรณ๑ฯและเกษตรกรได๎อีก
ทาง 
 การก าหนดยุทธศาสตร๑ด๎านพลังงานทดแทนในการผลิตไบโอดีเซล (Bio-diesel) จากปาล๑ม
น้ัน เป็นพลังงานทดแทนชนิดหน่ึงที่รัฐบาลให๎ความสนใจเป็นพิเศษ เน่ืองจากสามารถทดแทนการ
ใช๎น้ ามันดีเซล ซึ่งใช๎มากในการขนสํงอันมีผลกระทบโดยตรงตํอปัจจัยการด าเนินธุรกิจ โดยมีการ
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ก าหนดแผนพัฒนาไบโอดีเซลระดับประเทศต้ังเป้าทดแทนการให๎น๎ามันดีเซลวันละ 8.5 ล๎านลิตรตํอ
วัน ในปี พ.ศ. 2555 หรือ ร๎อยละ 10 ของความต๎องการใช๎น้ ามันดีเซล ด๎วยการผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ ามันปาล๑ม เป็นวัตถุดิบหลัก จากน้ ามันปาล๑มดิบที่ได๎จากกระบวนการหีบน้ ามันน้ัน ชุมนุมสหกรณ๑
ชาวสวนปาล๑มฯ จึงได๎มีการสร๎างโรงงานผลิตไบโอดีเซล มีก าลังการผลิต 10,000 ลิตรตํอวัน (8 
ช่ัวโมง) โดยมีวัตถุประสงค๑ เพ่ือแปรรูปน้ ามันปาล๑มดิบเป็นน้ ามันไบโอดีเซล อันจะชํวยเพ่ิมมูลคํา
ผลผลิตทางการเกษตรป้องกันราคาผลผลิตตกต่ า และสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงานลดการสูญเสีย
เงินตราตํางประเทศ ทั้งยังชํวยลดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม๎เช้ือเพลิงดีเซลไมํให๎มีผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อมด๎วย 

กระบวนการผลิตไบโอดีเซล  
 ไบโอดีเซล  คือน้ ามันพืชหรือไขมันสัตว๑ที่ผํานกระบวนการแปรรูปให๎เป็นเอสเทอร๑ที่
ประกอบด๎วย Mono Alkyl Ester ของ  Long Chain Fatty Acid หรือเรียกวํา Fatty Acid Methyl Ester 
(FAME) ไบโอดีเซลที่ได๎เรียกน้ีเรียกวํา B 100 แล๎วน าไปผสมกับน้ ามันดีเซลในเปอร๑เซ็นต๑ตํางกัน 
เชํน B 10  หมายถึงการผสมน้ ามันไบโอดีเซล 10% ในน้ ามันดีเซล 
 กระบวนการผลิตไบโอดีเซล เป็นกระบวนการเปลี่ยนน้ ามันพืชหรือสัตว๑ซึ่งเป็น
สารประกอบไตรกลีเซอไรด๑ โดยผํานกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคช่ัน  (Transesterifecation)  ใน
แอลกอร๑ฮอล  (Alcohol) เชํน เมทานอล (Methanol)  หรือ เอทานอล (Ethanol) โดยมีดําง (Sodium 
hydroxide หรือ  Potassiun hydroxide) เป็นตัวเรํงปฏิกิริยา (Cataysts) ที่ท าให๎โมเลกุลมีขนาดเล็กลง 
อยํูในรูปของเอสเตอร๑ (Ethyl esters หรือ Methyl esters)  ที่เรียกวํา ไบโอดีเซล  (Biodiesel) และมีกลี
เซอรอล  (Glycerol) เป็นผลพลอยได๎ (by-product) 
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แผนผงักระบวนการผลติแผนผงักระบวนการผลติไบโอดเีซลไบโอดเีซล  
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 ไบโอดีเซล  ที่ได๎มีคุณสมบัติใกล๎เคียงกับน้ ามันดีเซลมาก สามารถใช๎ทดแทนน้ ามันดีเซลได๎
โดยตรง หรือเติมเป็นสํวนผสมในดีเซลใช๎ในเคร่ืองยนต๑โดยไมํต๎องปรับแตํงเคร่ืองยนต๑และให๎
พลังงานเชํนเดียว กับน้ ามันดีเซลปกติ ไบโอดีเซลได๎รับการจดทะเบียนเป็นเช้ือเพลิงบริสุทธิ์หรือ
สารเติมเช้ือเพลิง โดยองค๑กร Environmental Protection Agency (EPA) และจัดอยํูในเช้ือเพลิงที่
ถูกต๎องตามกฎหมายการค๎า 
 ส าหรับสัดสํวนของวัตถุดิบที่ใช๎และสารเคมีที่ใช๎ในกระบวนการผลิตโดยงบประมาณคือ
น้ ามันพืช 100 ลิตร ต๎องใช๎เมทานอลในการท าปฏิกิริยา 20 กิโลกรัม สารเรํงปฏิกิริยา 1 กิโลกรัม จะ
ท าให๎ได๎ผลผลิตเป็น ไบโอดีเซล 95 ลิตร และมีผลพลอยได๎เป็นกลีเซอรอล 10 กิโลกรัม ไบโอดีเซล
ที่ได๎มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลและมีการจัดการเพ่ือป้องกันปัญหามลพิษและสี่งแวดล๎อม ผล
พลอยได๎เป็นกลีเซอรอล สามารถกล่ันเป็นกลีเซอรอลบริสุทธิ์ และใช๎เป็นการต้ังต๎นในอุสาหกรรม
เคร่ืองส าอาง จุดส าคัญของการผลิตไบโอดีเซลเพ่ือให๎ได๎คุณสมบัติตามมาตรฐานสากล ต๎องเป็นการ
ผลิตที่มีปฏิกิริยา ทรานเอสเทอริฟิเคชันเกิดข้ึนอยํางสมบูรณ๑ หลังจากปฏิกิริยาสิ้นสุดแล๎ว ต๎องมีการ
ก าจัดสารเรํงปฏิกิริยา ก าจัดกลีเซอรอล ก าจัดแอลกอร๑ฮอล และกรดไขมันอิสระออกจึงจะได๎ไบโอ
ดีเซลที่ไมํเกิดผลเสียตํอเคร่ืองยนต๑ จึงมีการก าหนดเป็นมาตรฐานสากลส าหรับน้ ามันไบโอดีเซลข้ึน 

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเครือข่าย 
ชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มน้ ามันกระบี่ จ ากัด มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสร๎างตลาดรองรับ

ผลผลิตปาล๑มน้ ามันให๎กับเกษตรกรและสร๎างมูลคําเพ่ิมของ ผลผลิตน้ ามันที่จะท าให๎เกษตรกรมี
รายได๎มั่นคงจากการประกอบอาชีพปลูกปาล๑มน้ ามันและพยุงราคาปาล๑มน้ ามัน ให๎สูงข้ึน อีกทั้งเป็น
การสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานในระบบสหกรณ๑ให๎มีความมั่นคงอยํางถาวรและเป็นที่พ่ึง 
ของเกษตรกร และเพ่ือสนับสนุนโครงการตํอเน่ืองด าเนินการกํอสร๎างโรงงานไบโอแก๏สเพ่ือใช๎น้ า
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เสียจากโรงงานผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า สนับสนุนพลังงานทดแทน โครงการไบโอดีเซล โครงการ
จ าหนํายเมล็ดพันธุ๑และต๎นกล๎าปาล๑มน้ ามันพันธุ๑ดี โครงการจ าหนํายสินค๎าอุปโภค-บริโภค โครงการ
ไฟเบอร๑ และโครงการพัฒนาเคร่ืองระเบิดเย่ือไม๎จากต๎นปาล๑มน้ ามัน รํวมกับ สกว. และ ภาคเอกชน  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือ มุ่งเน้นหาก าไรสูงสุดเพ่ือสหกรณ์สมาชิก ไม่สะสมทุนและก าไร ให้สหกรณ์
สมาชิกเกิดความม่ังค่ังและม่ันคง จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีตามหุ้น และปันผลตามส่วนธุรกิจให้กับ
สหกรณ์สมาชิกและเกษตรกรอย่างเป็นธรรม โดยมีภารกิจ(Mission) ดังน้ี 

1. เพ่ือช าระหน้ีกรมสํงเสริมสหกรณ๑ จ านวน 270 ล๎านบาท  
2. เพ่ือใช๎เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
3. เพ่ือให๎เกษตรกรได๎มีสํวนรํวมในผลประกอบการ 
4. เพ่ือจัดสรรผลประโยชน๑จากผลผลิตที่เป็นธรรมให๎แกํเกษตรกร 
5. เพ่ือประสานความรํวมมือระหวํางสหกรณ๑สมาชิกให๎เกิดความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจ  
6. เพ่ือปลูกจิตส านึกที่ดีให๎เกษตรกร เล็งเห็นความส าคัญกับโรงงานสกัดฯ ของเกษตรกร  
7. เพ่ือประสานความรํวมมือกับสถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน

อุตสาหกรรมปาล๑มน้ ามันทั้งระบบของเกษตรกร 
8. เพ่ือปรับโครงสร๎างด๎านการผลิต การตลาด การแปรรูปวัตถุดิบ รวมถึงธุรกิจ  
4. แนวทางในการด าเนินการของเครือข่าย (ที่ทีมวิจัยก าหนดกรอบ) 
1. เชิญผู๎แทนของชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มน้ ามันกระบี่ จ ากัด เข๎ารํวมแลกเปลี่ยนในการจัด

เวทีช้ีแจงการวิจัยเครือขํายคุณคํากับสหกรณ๑/กลุํมอื่นๆในจังหวัดกระบี่ 
2. รํวมการสัมมนาแลกเปลี่ยนกับผู๎เช่ียวชาญและทีมวิจัยในการท ากรอบทิศทางการด าเนินงาน

และการท าธุรกิจสหกรณ๑กับสหกรณ๑/กลุํมในจังหวัดกระบี่ 
3. หนุนเสริมโดยทีมวิจัยแลกเปลี่ยนแนวทางการเช่ือมโยงเครือขํายกับคณะกรรมการชุมนุม

สหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มน้ ามันกระบี่ จ ากัด กับสหกรณ๑/กลุํมอื่นในจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะสหกรณ๑
ออมทรัพย๑หรือชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด สาขาภาคใต๎ 

4. ประสานกับหนํวยงานในพ้ืนที่จังหวัดโดยเฉพาะผู๎วําCEO ที่ให๎การหนุนเสริมการด าเนินงาน
ของกิจกรรมชุมนุมสหกรณ๑ฯด๎านปาล๑มน้ ามันและการผลิตไบโอดีเซลสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑
จังหวัด 

5. เป็นแหลํงศึกษาดูงานของเครือขํายจังหวัดหรือประเทศด๎านการผลิตพลังงานทดแทนใบโอ
ดีเซล 

5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1.ทีมวิจัยมีความเข๎าใจในกรอบกระบวนการด าเนินงานเครือขํายคุณคํา 
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2.ทีมวิจัยติดตามประเมินผลโดยทีมเจ๎าหน๎าที่เครดิตยูเน่ียนที่ท าการสํงเสริมสหกรณ๑/กลุํม
รํวมกับหนํวยงานสํงเสริมในพ้ืนที่จังหวัด 

3. ผู๎น ากลํุมในเครือขํายมีอุดมการณ๑เสียสละ มีความเข๎าใจในประโยชน๑ของการเป็นเครือขํายคุณ
คําที่พัฒนากลํุมและสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํกลุํมและเครือขํายให๎ย่ังยืน 

4. การบริหารจัดการกลํุมเครือขํายที่มีวิสัยทัศน๑และมีประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน๑ตํอสมาชิก 
5. หนํวยงานในพ้ืนที่ให๎การสนับสนุนอยํางตํอเน่ืองโดยเฉพาะหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องโดยตรงทั้ง

หนํวยงานราชการและ  NGO 
6. นโยบายของรัฐที่ให๎การสนับสนุนในเร่ืองพลังงานทดแทนใบโอดีเซลจากผลผลิตปาล๑มน้ ามัน 
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สหกรณ์นิคมปลายพระยา จ ากัด 

 

สหกรณ์การเกษตร 

1. สกย. หนองปง 
2. สกย. น้ าจานสามัคค ี
3. สกย. บ้านคลองยาง 

 
 

 

ใช้เป็นเช้ือเพลงิในโรงงาน 

 

อื่นๆ 

 

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบ่ี จ ากัดชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบ่ี จ ากัด   การตลาด 

น้ ามันปาล์มดิบ 

เม็ดใน 

เส้นใย/กะลา 

ทะลายปาล์ม 

 
 

 

กระบวนการผลติ  ไบโอดีเซล 

 

 
 

บริษัท โอลีน จ ากัด จ.สมุทรสงคราม 

 
 

 

บริษัท มรกต จ ากัด จ.สมุทรสงคราม 

 
 

 

บริษัทรับเบอร์ ออยส์  จ.สุราษฎร์ธานี  

 

 

 

โรงงานไฟฟ้า จ.ภูเก็ต 

 

 

 

ใช้เป็นเช้ือเพลงิในโครงการ 

 
 

 

บริษัท  เอกรัฐ จ ากัด  

 

เกษตรกรท่ัวไป 

 

ลานเท ต.นาเหนือ 

 
 

 

วิสาหกิจ ลานเทปาล์มน้ ามัน 

 

ลานเท ต.เขาคราม 

สมาชิก 16 แห่งสมาชิก 16 แห่ง   

สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามัน
รายย่อยกระบ่ี จ ากัด 

 

สหกรณ์นิคม 

 

สหกรณ์กองทุนสวนยาง 

1. อ่าวลึก  
2. ปลายพระยา 
3. ปากน้ า  
4. คลองท่อม 
5. ท่าแซะ จ.ชุมพร 
 

น้ าท้ิง 

Bio-gas 

เครือขา่ยชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาลม์น้ ามันกระบี ่

ปลายพระยา 
อําวลึก 

ล าทับ 

คลองทํอม 

เขาตํอ 
วังวิเศษ จ.ตรัง 
ปาล๑มน้ ามัน
วัฒนา   
จ.สุราษฎร๑ธานี  
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2.2 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลเขาดิน 

1. ความเป็นมาของเครือข่าย 
ต าบลเขาดิน อ าเภอเขาพนม เดิมช่ือต าบลยวนสาว ตํอมาได๎เปลี่ยนช่ือเป็นต าบลเขาดิน คร้ัง

แรกข้ึนอยํูกับอ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี และได๎ย๎ายมาอยํูในเขตปกครองของอ าเภอเมือง
กระบี่ เมื่อได๎มีการจัดต้ังกิ่งอ าเภอเขาพนม  ต าบลเขาดิน จึงถูกโอนมาข้ึนกับกิ่งอ าเภอเขาพนม
นับต้ังแตํน้ันมา ปัจจุบันการปกครองประกอบด๎วย 9 หมูํบ๎าน คือ หมูํ 1 บ๎านกอตง มีนายประสบโชค 
มรกต เป็นก านันและผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 2 บ๎านหนองบัว มีนายบุญจินต๑ บุญเพชร เป็นผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 3 
บ๎านช๎างตาย มีนายจรูญ หมวดทอง เป็นผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 4 บ๎านทุํงทับเชือก มีนายประทีบ ขรรพระ
แสง เป็นผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 5 บ๎านทับพรุ มีนายไพศาล ขยายแก๎ว เป็นผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 6 บ๎านยวนสาว มี
นายสมพงษ๑ สวัสดิภิรมย๑ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 7 บ๎านควนพน มีนายสมบรูณ๑ ชํวยบ ารุง เป็น
ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 8 บ๎านควนมํวง มีนายนับ ซื่อตรง เป็นผู๎ใหญํบ๎าน และหมูํ 9 บ๎านปากบางส๎าน มีนาย
ร้ิน หาญชนะ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน สภาพทั่วไปของต าบล พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบสูง มีเน้ือที่ทั้งหมด 
ประมาณ 94 ตารางกิโลเมตร 

 อาณาเขต ทิศเหนือ จดต าบลไทรทอง อ าเภอไชยบุรี จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  
ทิศใต๎ จดต าบลพรุเตียว อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  
ทิศตะวันออก จดต าบลสินเจริญ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  
ทิศตะวันตก จดต าบลหน๎าเขา อ าเภอเขาพนม  

จ านวนประชากรทั้งสิ้น 6,741 คน ชาย 3,374 คน หญิง 3,367 คน สํวนใหญํประกอบอาชีพท านา ท า
สวน และรับจ๎างทั่วไป การเดินทางมีถนนลาดยางสายควนทัง-เขาแก๎ว ผํานหมูํ 1,6 และ9 สายกอตง-
ควนมํวง และสายควนทัง-ทับพรุ ผํานหมูํ 2 ระยะหํางจากอ าเภอ ประมาณ 8 กิโลเมตร มีรถโดยสาร
ประจ าทางผําน 

เครือขํายกลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตต าบลเขาดิน เร่ิมจากการที่องค๑การบริหารสํวนต าบล มี
แนวคิดที่จะรวบรวมกลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตในแตํละหมูํบ๎าน ซึ่งมีการระบบบริหาร จัดการที่
แตกตํางกันในแตํละกลํุม ให๎เกิดการรวมตัวเป็นเครือขํายเร่ืองระบบเงินทุนของชุมชนกํอน แล๎วจึง
ขยายแนวคิดเกี่ยวกับการท าธุรกิจในการรวมซื้อ รวมขาย การจัดการเร่ืองเงินทุนได๎มีการสํงเงิน
สัจจะเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548  โดยการรวมกลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตของ 9 หมูํบ๎านเข๎าเป็น
สมาชิกประเภทสามัญ   จะมีหน๎าที่ในการเช่ือมโยงกลุํมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตหรือองค๑กรอื่นๆ
(สมาชิกสมทบ) เข๎าด๎วยกันเชํน กลํุมอาชีพ กลํุมเยาวชน กลํุมสตรี และกลํุมกิจกรรมตํางๆ เป็นต๎น 
โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือชํวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีการ
บริหารงานจากตัวแทนของกลํุมออมทรัพย๑แตํละหมูํบ๎าน จ านวน  5 คน ตํอกลํุม เข๎าเป็นคณะ
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กรรมการบริหารเครือขําย ภายใต๎กฎระเบียบเดียวกัน ซึ่งสมาชิกสามัญ จ านวน 9 หมูํบ๎าน 
ประกอบด๎วย  

1. กลุํมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตหมูํ 1 บ๎านกอตง  ได๎มีการจัดต้ังกลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิต 
โดยการแนะน าของเจ๎าหน๎าที่พัฒนาชุมชน อ าเภอเขาพนม เมื่อปี พ.ศ. 2531 และได๎ด าเนินการสะสม
เร่ือยมา และมีการทุจริตของคณะกรรมการท าให๎กลํุมล๎มมีสมาชิกเหลือ 13 คน  และได๎ประสานงาน
กับทางพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ให๎เข๎ามาแก๎ไขปัญหา ในปี พ.ศ. 2534 ได๎มีการรวมกลํุมกันอีกคร้ัง 
ซึ่งมีนายสมปอง หาญชนะ เป็นเลขานุการกลํุม ในปีแรก สมาชิกมีความเช่ือมั่นกับกลุํมมากข้ึน มี
สมาชิกประมาณ 40 คน ในปีที่ 2 และ 3 มีสมาชิกเพ่ิมเป็น 80 และ120 คน ตามล าดับ และสมาชิก
เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ปัจจุบัน มีสมาชิก 1,890 คน ทุนด าเนินงาน ประมาณ 17 ล๎านบาท สามารถจัด
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห๑ สวัสดิการเพ่ือการศึกษา และสวัสดิการร๎านค๎าชุมชนให๎สมาชิกของ
กลํุมได๎ มีนายสมปอง หาญชนะ เป็นประธานกลํุม 

2. กลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตหมูํ 2 บ๎านหนองบัว จัดต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีสมาชิกเร่ิมแรก 
195 คน เงินทุนเร่ิมแรก 19,500 บาท มีนายบุญจันทร๑ บุญเพชร เป็นประธาน ปัจจุบันมีนายสุรินทร๑  
จุลเพชร เป็นประธาน ทุนด าเนินงาน ประมาณ 2.8 ล๎านบาท สมาชิก จ านวน 962 คน 

3. กลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตหมูํ 3 บ๎านช๎างตาย จัดต้ังเมื่อปีจัดต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2542 มี
สมาชิกเร่ิมแรก 72 คน เงินทุนเร่ิมแรก 8,000 บาท มีนายณรงค๑ พูนภักดี เป็นประธาน ปัจจุบันมีทุน
ด าเนินงาน ประมาณ 3 ล๎านกวําบาท สมาชิก จ านวน 300 คน  มีกลุํมแมํบ๎านผลิตสุราแชํผลไม๎ 
ผลิตภัณฑ๑ 1 ต าบล (OTOP) ระดับ 3 ดาว แตํได๎เลิกกิจการไปแล๎ว เพราะไมํสามารถที่จะจ าหนํายได๎  

4. กลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตหมูํ 4 บ๎านทุํงทับเชือก จัดต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีสมาชิก
เร่ิมแรก 43 คน ทุนด าเนินงานเมื่อจัดต้ัง 4,300 บาท มีนายจาตุรนต๑ เวชกุล เป็นประธาน ปัจจุบันมี 
ทุนด าเนินงาน ประมาณ 1 ล๎านกวําบาท สมาชิก จ านวน 200 คน  

5. กลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตหมูํ 5 บ๎านทับพรุ ต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีสมาชิกเร่ิมแรก 180 
คน เงินทุนเร่ิมแรก 18,000 บาท มีนายบุญฤทธิ์ เพ็ชรเล็ก เป็นประธาน ปัจจุบันมี ทุนด าเนินงาน 
ประมาณ 10 ล๎านบาท สมาชิก จ านวน 2,453 คน   

6. กลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตหมูํ 6 บ๎านยวนสาว ต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2534 มีสมาชิกเร่ิมแรก 85 
คน ทุนเร่ิมจัดต้ัง 8,500 บาท มีนายสมพงษ๑ สวัดิภิรมย๑ เป็นประธาน ปัจจุบันมีนายสุชาติ บุญสุข เป็น
ประธาน ทุนด าเนินงาน ประมาณ 1.8 ล๎านบาท สมาชิก จ านวน 275 คน  

7. กลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตหมูํ 7 บ๎านควนพน ต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีสมาชิกเร่ิมแรก 65 
คน เงินทุนเร่ิมแรก 6,800 บาท มีนายช านาญ เกื้อกูลบุตร เป็นประธาน ปัจจุบันมีนายประจวบ 
รํุงเรืองศรี เป็นประธาน ทุนด าเนินงาน ประมาณ 3 ล๎านบาท สมาชิก จ านวน 535 คน 
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8. กลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตหมูํ 8 บ๎านควนมํวง จัดต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีสมาชิกเร่ิมแรก 
68 คน เงินทุนเร่ิมแรก 6,800 บาท มีนายวาสนา ซื่อตรง เป็นประธาน ปัจจุบันมี ทุนด าเนินงาน 
ประมาณ 4.1 ล๎านบาท สมาชิก จ านวน 1,006 คน  

9. กลุํมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตหมูํ 9 บ๎านปากบางส๎าน จัดต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีสมาชิก
เร่ิมแรก 66 คน เงินทุน 7,600 บาท มีนายสุชาติ ถาวรวงศ๑ เป็นประธาน ปัจจุบันมี ทุนด าเนินงาน 
ประมาณ 1 ล๎านบาท สมาชิก จ านวน 172 คน 

2. การด าเนินงานของเครือข่ายในปัจจุบัน 
เครือขํายกลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตต าบลเขาดิน อ าเภอเขาพนม เกิดจากการรวมของ

สมาชิกที่เป็นกลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตและกลํุมองค๑กรอื่นๆที่กํอต้ังในต าบลเขาดิน เชํนกลํุมอาชีพ 
กลํุมเยาวชน กลุํมสตรี สหกรณ๑กองทุนสวนยาง เป็นต๎น เพ่ือให๎เกิดการประสานเช่ือมโยงกลํุมตํางๆ 
เข๎าด๎วยกัน ที่จะชํวยเหลือซึ่งกันและกันในการรํวมกันพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต๎การปฏิบัติ
และระเบียบเดียวกัน  ซึ่งเร่ิมจากการเช่ือมโยงระบบเงินทุนของชุมชน ให๎มีความเข๎มแข็ง แตํมีอิสละ
ในการบริหารของแตํละกลํุม  โดยแตํละกลํุมจะมีตัวแทนเข๎าประชุมใหญํของเครือขําย กลุํมละ 4 คน
เพ่ือเลือกต้ังเป็น คณะกรรมการบริหาร ประกอบด๎วยประธาน รองประธาน เลขานุการ 
ผู๎ชํวยเลขานุการ เหรัญญิก ผู๎ชํวยเหรัญญิก ประธานคณะกรรมการฝ่ายตํางๆ เชํน ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่าย
เงินกู๎ ฝ่ายสํงเสริม และฝ่ายบริหารกิจกรรมธุรกิจ โดยมีวาระด ารงต าแหนํง 2 ปี  ซึ่ง 

คณะกรรมการบริหาร มีหน๎าที่ ดังน้ี 
1. พิจารณาจัดต้ังกิจกรรมธุรกิจของเครือขําย ตามศักยภาพของเครือขําย ตามที่ที่ประชุม  

ใหญํเห็นชอบ 
2. พิจารณาสินเช่ือ เงินกู๎ และการกู๎เงินของสมาชิกและเครือขําย 
3. ประสานงานกับภาครัฐและเอกชน 
4. พิจารณาหลักเกณฑ๑ในการปันผลก าไรแกํสมาชิก 
5. พิจารณามอบทุนการศึกษาของสมาชิก 
6. ให๎ค าปรึกษา แก๎ไขปัญหาให๎กับสมาชิกเครือขําย 
7. ตรวจสอบการด าเนินงานของเครือขํายและกิจกรรมธุรกิจของเครือขําย  
8. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของเครือขํายและกิจกรรมธุรกิจของเครือขําย  
9. ประชาสัมพันธ๑และรายงายผลการด าเนินงานให๎สมาชิกและบุคคลทั่วไปทราบ 
10. เก็บรักษาเงินของเครือขําย และจัดท าทะเบียนสมาชิก พัสดุและทรัพย๑สินของเครือขําย  

และคณะกรรมการบริหารเครือขําย จะพิจารณาเลือกคณะกรรมการฝ่ายตํางๆ ข้ึนมาเพ่ือปฏิบัติหน๎าที่
ของเครือขําย คือ 
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 คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ประกอบด๎วยประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการ
รํวม 2 คน โดยมีหน๎าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเครือขํายให๎มีความ
โปรํงใส โดยแจ๎งผลการตรวจสอบตํอที่ประชุมกรรมการบริการทุก 3 เดือน  
 คณะกรรมการฝ่ายสํงเสริมประกอบด๎วยประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการ
รํวม 2 คน โดยมีหน๎าที่ในการสํงเสริมกิจการของสมาชิกและกิจกรรมธุรกิจของเครือขําย โดยแจ๎งผล
การปฏิบัติงานตํอที่ประชุมกรรมการบริการทุก 3 เดือน  
 คณะกรรมการฝ่ายเงินกู๎ประกอบด๎วยประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการรํวม 2 
คน โดยมีหน๎าที่ในการรับค าร๎องขอกู๎และตรวจสอบเง่ือนไขการขอกู๎ เพ่ือน าเสนอ ตํอที่ประชุม
กรรมการบริการพิจารณาอนุมัติ 
 คณะกรรมการฝ่ายบริหารธุรกิจของเครือขํายประกอบด๎วยด๎วย ประธาน รองประธาน 
เหรัญญิก การตลาด และตรวจสอบ โดยมีหน๎าที่ในการออกกฎระเบียบ หลักเกณฑ๑ บริหารจัดการ 
จัดท าบัญชีการเงิน บัญชีสินทรัพย๑ งบการเงินที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินกิจกรรมธุรกิจของเครือขําย 
และรายงานผลการด าเนินงานตํอที่ประชุมกรรมการบริการทุก 3 เดือน  
 1.1 กิจกรรมการด าเนินงานของเครือขําย  
 1) เงินทุนของเครือขําย ได๎จาก คําธรรมเนียมแรกข๎าวของสมาชิก จ านวน 100 บาท คําบ ารุง
เครือขําย ปีละ 500 บาท เงินสัจจะของสมาชิกในแตํละเดือน คิดใน อัตรา ร๎อยละ 5 ของยอดเงิน
สัจจะของสมาชิกในแตํละกลํุม เงินฝากออมทรัพย๑พิเศษ เงินอุดหนุน เงินกู๎จากภายนอก และเงิน
รายได๎จากการท าธุรกิจของเครือขําย 
 2.) การให๎สินเช่ือ สมาชิกที่จะใช๎สินเช่ือของเครือขํายได๎ ต๎องสํงเงินสัจจะมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 
12 เดือน ซึ่งกลํุมที่มีความประสงค๑จะขอกู๎เงินจากเครือขําย คณะกรรมการฝ่ายเงินกู๎และ
คณะกรรมการบริหารเครือขํายเป็นผู๎อนุมัติ โดยจะพิจารณาจาก ปัญหาพ้ืนฐานของชุมชน ความ
จ าเป็นในการกู๎เงิน ระยะเวลาในการช าระคืน ซึ่งใช๎เงินสัจจะของสมาชิก หรือคณะกรรมการแตํละ
กลํุมรํวมค้ าประกัน ที่อัตราดอกเบี้ย ร๎อยละ 12 บาทตํอปี  
 3) การพิจารณาจัดสรรผลก าไร เมื่อสิ้นปีบัญชี เครือขํายจะจัดสรรก าไรจากการด าเนินงาน  
ดังน้ี   - เงินปันผล    ร๎อยละ 40 
  - คําตอบแทนกรรมการ   ร๎อยละ 15 

- เป็นเงินทุนส ารอง   ร๎อยละ 10 
  - เพ่ือพัฒนาเครือขําย   ร๎อยละ 10 
  - เพ่ือเป็นคําใช๎ใช๎สอย/วัสดุ/ครุภัณฑ๑ ร๎อยละ 10 
  - เงินบ ารุงสาธารณประโยชน๑  ร๎อยละ 10 
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- เงินทุนเพ่ือการศึกษา   ร๎อยละ 5 
4) สวัสดิการชุมชน กลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตสมาชิกของเครือขํายในแตํละแหํงจะจัดให๎

มีสวัสดิการเพ่ือชุมชนเหมือนกัน คือ สวัสดิการเพ่ือการศึกษาให๎กับบุตรสมาชิก โดยจะมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับบุตรหลานสมาชิกในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุนสาธารณประโยชน๑ 
เป็นทุนที่ทางกลุํมฯจะจัดสรรเพ่ือการสาธรณประโยชน๑เชํน งานแขํงกีฬาของชุมชน เทศกาล
สงกรานต๑ เป็นต๎น กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห๑ จะจํายให๎ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต ซึ่งทั้ง 9 
หมูํบ๎านจะมีการจัดสวัสดิการประเภทน้ี และสมาชิกจะสมัครเข๎าสวัสดิการฌาปนกิจของกลํุมออม
ทรัพย๑ไหนก็ได๎ หรือจะเป็นสมาชิกทั้ง 9 กลํุมก็ได๎ 

5) ธุรกิจของเครือขําย การท าธุรกิจของเครือขํายเร่ิมแรกจากการรวมตัวในท าลานเทรับซื้อ
ปาล๑มน้ ามัน โดยได๎งบประมาณสํวนหน่ึงจากผู๎วําราชการจังหวัด (งบCEO) ที่จะให๎ปาล๑มน้ ามันเป็น
ยุทธศาสตร๑ของจังหวัด ซึ่งงบประมาณที่ได๎รับจะน ามากํอสร๎างลานเทและสํวนที่เหลือเป็นคําใช๎จําย
ในการรับซื้อปาล๑มน้ ามัน โดยเครือขํายการเงินต าบลเขาดินได๎ลงห๎ุนใหญํ และกลํุมออมทรัพย๑อื่นๆ
หรือบุคคลทั่วไปประสงค๑จะซื้อห๎ุนก็ได๎ ซึ่งลานเทปาล๑มน้ ามันต าบลเขาดินได๎เปิดด าเนินการเมื่อ
เดือนมีนาคม 2549 ปัจจุบันได๎รับซื้อปาล๑มจากสมาชิก และบุคคลทั่วไปโดยอิงราคาการซื้อขายของ
โรงงานเอกชนและชุมนุมสหกรณ๑ชาวสวนปาล๑มน้ ามันกระบี่ จ ากัด ผลผลิตที่รับซื้อจะน าไป
จ าหนํายให๎กับโรงงานปาล๑มน้ ามันไทยทาโรํ และโรงงานบริษัทจีรัสปาล๑ม จ ากัด เพราะใกล๎กับลาน
เท ท าให๎ไมํต๎องเสียคําขนสํงมาก ปัจจุบันสามารถรับซื้อผลผลิตปาล๑มจากสมาชิก ประมาณ 30-40 
ตันตํอวัน 

การสร๎างคลังสินค๎าเครือขํายกลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิต จากการที่กลํุมออมทรัพย๑แตํละ
แหํงจะมีศูนย๑สาธิตการตลาดของหมูํบ๎าน(ร๎านค๎าชุมชน) และการสั่งซื้อสินค๎าเข๎ามาจ าหนํายของ
ศูนย๑ฯ จะสั่งผํานบริษัท และร๎านค๎าตํางๆ ที่มาสํงให๎แกํกลุํม ในลักษณะตํางกลํุมตํางสั่งสินค๎า 
เครือขํายกลํุมออมทรัพย๑เล็งเห็นวํา ควรจะมีการจัดต้ังศูนย๑สาธิตการตลาดของเครือขํายเพ่ือสั่ง
สินค๎าเข๎ามาในศูนย๑ฯและกระจายสินค๎าไปยังร๎านค๎าชุมชนของกลํุมตํอไป ซึ่งได๎รับงบประมาณใน
การกํอสร๎างโรงเรือนและที่ดินจากองค๑การบริหารสํวนต าบลเขาดิน และอยํูระหวํางการกํอสร๎าง  

1.2  กิจกรรมการด าเนินธุรกิจของกลํุมออมทรัพย๑สมาชิก  
1. กลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตหมูํ 5 บ๎านทับพรุ มีการท าธุรกิจรับซื้อน้ ายางพารา  

จากสมาชิก แล๎วจ าไปจ าหนํายให๎กับร๎านรับซื้อน้ ายาง(ร๎านสุวรรณน้ ายาง) อ าเภอไชยบุรี จังหวัดสุ
ราษฎร๑ธานี เพราะการท าสวนยางพาราเป็นอาชีพหลักของสมาชิกในต าบล การต้ังศูนย๑รับซื้อน้ ายาง
ของกลํุมจึงเป็นการรวมกันเพ่ือขาย โดยปริมาณรับซื้อ ประมาณ 7 ตันตํอวัน สามารถสํงไปจ าหนําย
ได๎รับราคาสูงกวําการที่เกษตรกรแตํละรายขาย โดยกลุํมจะหักคําบริหารจัดการ คือ คําขนสํง 0.15 
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บาทตํอกิโลกรัม คําจัดจ๎างพนักงานและบริหารทั่วไป 0.20 บาทตํอกิโลกรัม ก าไรที่ได๎รับจะหักเป็น
เงินเฉลี่ยคืนตามน้ าหนักยางแห๎งให๎กับสมาชิกตอนปลายปี 0.20 บาทตํอกิโลกรัม สํวนที่เหลือจะเข๎า
เป็นรายได๎ของกลํุมออมทรัพย๑ ส าหรับรายได๎จากการขายเศษยาง(ข้ียาง) ร๎อยละ 30 เป็นคําใช๎จํายใน
การซํอมแซม ดูแล ศูนย๑รับซื้อน้ ายาง ร๎อยละ 40 เป็นคําใช๎จํายในการบริหารจัดการ และอีกร๎อยละ 
30 จะน าเข๎าเป็นรายได๎ของกลํุมออมทรัพย๑ฯ 

2. ศูนย๑สาธิตการตลาดของแตํละหมูํบ๎าน เกิดจากกลุํมออมทรัพย๑ หมูํ 1 บ๎านกอ 
ตง ได๎น าระบบร๎านค๎าชุมชนเพ่ือให๎บริการแกํสมาชิกภายในหมูํบ๎าน โดยเป็นกิจกรรมหน่ึงของกลํุม
เพ่ือเป็นสวัสดิการให๎กับสมาชิก และได๎มีการขายห๎ุนเพ่ิมให๎กับสมาชิกรายบุคคลของกลํุม และกลํุม
ออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตหมูํอื่นๆ ที่สนใจ จะลงห๎ุนในศูนย๑สาธิตการตลาด โดยสินค๎าที่น ามาจ าหนําย
แบํงเป็นหลายประเภท เชํน ประเภทของใช๎ สั่งจากบริษัทรีเวอร๑บราเทอร๑ กรุงเทพฯ ข๎าวสาร สั่งจาก
ร๎านค๎าในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช สั่งจากร๎านค๎าในจังหวัดสุราษฎร๑ธานีและจาก
กรุงเทพ ใบจาก ยาเส๎น สั่งจาก ร๎านค๎าในจังหวัดตรัง ผลก าไรที่ได๎รับจะมีการปันผลปีละคร้ัง เมื่อ
ศูนย๑สาธิตการตลาดของ หมูํ 1 ประสบความส าเร็จ กลํุมออมทรัพย๑ใน หมูํอื่นๆ ก็ได๎ด าเนินงานตาม
แบบอยําง และสินค๎าที่จ าหนํายสํวนหน่ึงได๎สั่งจาก ศูนย๑สาธิตการตลาดของ หมูํ 1 และแหลํงอื่นๆ 
ตามความสะดวก ของแตํละกลํุมในลักษณะตํางกลํุมตํางสั่งสินค๎า 
 ส าหรับการจัดต้ังศูนย๑สาธิตการตลาดของหมูํที่ 5 บ๎านทับพรุ ทางกลํุมออมทรัพย๑จะลงทุน
ในศูนย๑ฯทั้งหมด สมาชิกเป็นผู๎ใช๎บริการ ก าไรที่ได๎รับจากศูนย๑ฯ จะรวมเป็นรายได๎ของกลํุมออม
ทรัพย๑ 

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนากลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตและกลํุมอื่นๆที่ต้ังในในต าบลเขาดินให๎เกิดการ

ประสานเช่ือมโยงกลํุมตํางๆ เข๎าด๎วยกัน ที่จะชํวยเหลือซึ่งกันและกันในการรํวมกันพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนภายใต๎การปฏิบัติและระเบียบเดียวกัน โดยเป้าหมายของเครือขํายที่จะพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน คือในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง ในการจัดการระบบการผลิต การตลาด ระบบ
เงินทุน และการใช๎ทรัพยากรของชุมชนรํวมกัน โดยที่คณะกรรมการบริหารแตํละกลํุมสามารถ
บริหารงานได๎อยํางมีอิสระตํอกัน 

4.  แนวทางในการด าเนินการของเครือข่าย (ที่ทีมวิจัยก าหนด) 
- การเสริมแนวคิด ด๎านการตลาดและเช่ือมโยง ระหวํางคณะกรรมการของเครือขํายใน

การศึกษาดูงานสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนมงคลเศรษฐี จ ากัด เกี่ยวกับลงทุนและการบริหารจัดการกิจการ
ปั๊มน้ ามัน แนวทางในการจัดสวัสดิการให๎สมาชิกของสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนของชุมนุมสหกรณ๑
เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด  
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- การเช่ือมโยงของสินค๎าจากกลุํมสตรีอาสาพัฒนาบ๎านทุํง ในการสํงเคร่ืองแกงไปจ าหนําย
ในศูนย๑สาธิตการตลาด หมูํที่ 1  บ๎านกอตง เน่ืองจากในต าบลเขาดิน ยังไมํมีเคร่ืองแกงส าเร็จรูป
จ าหนําย  

- การเช่ือมโยงให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูระหวํางคณะกรรมการเครือขํายกลํุมออมทรัพย๑
เพ่ือการผลิตและกลํุมออมทรัพย๑และน้ าด่ืมเขาใหญํ อ าเภออําวลึก ในการลงทุนสร๎างโรงงานน้ าด่ืม
ของชุมชน เน่ืองจากกลุํมออมทรัพย๑เขาใหญํได๎สร๎างโรงงานน้ าด่ืมและประสบผลส าเร็จ แตํไมํ
ประสบความส าเร็จในเร่ืองของการบริหารเงินทุนของกลํุม  

- การเสริมแนวคิดเร่ืองของการสร๎างศูนย๑สาธิตการตลาดของเครือขําย เกี่ยวกับการค๎าสํง 
สินค๎า เน่ืองจากในปัจจุบัน ศูนย๑สาธิตการตลาดในแตํละหมูํบ๎าน(ร๎านค๎าชุมชน) ได๎สั่งซื้อสินค๎าจาก
บริษัทตํางๆ แบบแยกกันซื้อ ไมํสามารถตํอรองราคากับผู๎จ าหนํายได๎ ท าให๎ต๎องซื้อในราคาที่สูง 
จ าหนํายได๎ก าไรน๎อย และต๎องเสียคําใช๎จํายในการจ๎างพนักงานขาย ดังน้ัน แนวคิดเร่ืองของการค๎าสํง 
โดยการรวมซื้อแล๎วกระจายสินค๎าไปสูํศูนย๑สาธิตการตลาดแตํละแหํง โดยการสร๎างคลังสินค๎า
เครือขํายกลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิต เครือขํายกลุํมออมทรัพย๑เล็งเห็นวํา ควรจะมีการจัดต้ังศูนย๑
สาธิตการตลาดของเครือขํายเพ่ือสั่งสินค๎าเข๎ามาในศูนย๑ฯและกระจายสินค๎าไปยังร๎านค๎าชุมชนของ
กลํุมตํอไป ซึ่งได๎รับงบประมาณในการกํอสร๎างโรงเรือนและที่ดินจากองค๑การบริหารสํวนต าบลเขา
ดิน และอยํูระหวํางการกํอสร๎าง 

5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  ปัจจัยแหํงความส าเร็จของเครือขํายการเงินต าบลเขาดิน เกิดจาก  
1. การได๎ทดลองท า แล๎วเกิดความล๎มเหลว จึงเป็นประสบการณ๑ที่น ามาแก๎ปัญหาของ  

กลํุม 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูประสบการณ๑ระหวํางกัน  
3. ความเข๎มแข็งและการเสียสละ ของผู๎น าที่ต๎องการเห็นชุมชนสามารถชํวยเหลือตนเอง 

ได๎ โดยเร่ิมแนวคิดจากการสร๎างรากฐานทางการเงินของชุมชนที่เข๎มแข็งกํอน แล๎วจึงขยายแนวคิด
ตํอยอดเพ่ือท าธุรกิจของชุมชน 

4. การประสานความรํวมมือระหวํางองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น ในการสนับสนุน  
งบประมาณ ชํวยเหลือกลุํมที่พ่ึงจัดต้ัง และประคับประคองให๎สามารถเดินไปข๎างหน๎าได๎
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          แลกเปล่ียนประสบการณ๑ 
 

 

 

เครือขํายทางการเงิน 

ต าบลเขาดิน 

คณะกรรมการ
บริหารธุรกิจเครือขําย 

ต าบลเขาดิน 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายเงินก๎ูเครือขําย 

คณะกรรมการ  
ฝ่ายสํงเสริมเครือขําย 

คณะกรรมการ 

ฝ่ายตรวจสอบเครือขําย 

วิสาหกิจลาน
เทปาล๑มน้ ามัน 

สมาชิก/บุคคล
ทั่วไป 

บ. จีรัสปาล๑ม 

ปั๊มน้ ามัน 

ศูนย๑สาธิตการตลาดชุมชน
(ขายสํง) 

โรงงานน้ าดื่ม 

กลํุมฯ เขาใหญํ อ.อําวลึก 

ออมทรัพย๑หมํู 1 

ออมทรัพย๑หมํู 2 

ออมทรัพย๑หมํู 3 

ออมทรัพย๑หมํู 4 

ออมทรัพย๑หมํู 5 

ออมทรัพย๑หมํู 6 

ออมทรัพย๑หมํู 7 

ออมทรัพย๑หมํู 8 

ออมทรัพย๑หมํู 9 

เครือข่ายการเงินต าบลเขาดิน 
บริษัทไททาโรํ

ปาล๑ม 
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เครือข่าย 
การเงิน 

สัจจะ/
สก. 

สัจจะ/
สก. 

สัจจะ/
สก. 

สัจจะ/
สก. 

สัจจะ/
สก. 

สัจจะ/
สก. 

สัจจะ/

สก. 

สัจจะ/
สก. 

สัจจะ/
สก. 

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 1 
บ้านกอตง 

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 2
บ้านหนองบัว 

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 1 
บ้านปากบางส้าน 

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 1 
บ้านควนม่วง 

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 7 
บ้านควนพน 

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 3 
บ้านช้างตาย 

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 4
บ้านท่ีงทับเชือก 

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 5 
บ้านทับพรุ 

กลุ่มออมทรัพย์ ม. 6 
บ้านยวนสาว 

ร๎านค๎าชุมชน 

ร๎านค๎าชุมชน 

ร๎านค๎าชุมชน 

ร๎านค๎าชุมชน 

ร๎านค๎าชุมชน 

ร๎านค๎าชุมชน 

ร๎านค๎าชุมชน 

รับซ้ือน้ ายาง 

ร๎านค๎า 
 จ.สุราษฏณ๑ธานี 

ร๎านค๎าชุมชน 
ร๎านค๎าชุมชน 

เครือข่ายการเงินต าบลเขาดิน 
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 กลุ่มออมทรัพย์ หมู่  1 

บ้านกอตง 
ร้านค้าชุมชน 
บ้านกอตง 

ยาปราบศัตรูพืช 

กทม. 
ปุ๋ย บ.น้ าเพชร 
จ.สุราษฏร์ธานี  

ยาเส้น /  ใบจาก 
จ.ตรัง 

ของใช้ต่างๆ  
บ.ริเวอร์ บราเธอร์ 

ข้าวสาร 
จ.สุราษร์ธานี 

กลุ่มเคร่ืองแกง 
บ้านทุ่ง 

ลงหุ้น สมาชิก / กลุ่ม
ออมทรัพย์ทุกหมู่บ้าน 

เงินสัจจะ 

สวัสดิการชุมชน 

เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 1 บ้านกอตง 
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 2.3  เครือข่ายฟ้ืนฟูชุมชนผู้ประสบภัย สึนามิ ด้วยวิธีเครดิตยูเน่ียน 

1. ล าดับเหตุการณ์วันที่คลื่นถล่มที่อันดามัน 
 อาทิตย๑ที่  26  ธันวาคม  2547  เวลาประมาณ 07.45 น. เกิดแผํนดินไหวในพ้ืนที่มหาสมุทร
อินเดีย นอกฝั่งตะวันตกประมาณ 330  กิโลเมตรของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย หํางจากชายฝั่ง
อันดามัน  ประมาณ  580  กิโลเมตร 
 เวลา 08.04 น. ศูนย๑อุตุนิยมวิทยาภาคใต๎ฝั่งตะวันตก แจ๎งวําเกิดแผํนดินไหวในประเทศ
อินโดนีเซีย ร๎ูสึกแรงสั่นสะเทือนได๎ชัดเจน ในประเทศไทยหลายแหํง  
 เวลา  08.13 น. คลื่นยักษ๑เร่ิมถาโถมเข๎าหมูํเกาะและชายฝั่งประเทศอินโดนีเซีย 
 เวลา  08.14 น. ศูนย๑เตือนภัยคลื่นยักษ๑สึนามิ ( Pacific  Tsunami Warming Center  :  PTWC 
)  ที่เกาะฮาวาย  ได๎รับสัญญาณ  การเกิดแผํนดินไหว     และออกแถลงการณ๑    แจ๎งให๎ทราบโดย
ประเมินแรงสั่นสะเทือนเบื้องต๎นวํามีความรุนแรงขนาด  8.00  ริคเตอร๑  โดยไมํได๎แจ๎งเตือนถึง
โอกาสการกํอตัวของคลื่นยักษ๑แตํอยํางใด 
 เวลา  08.30 น. คลื่นสูงกวํา 10 เมตร ท าให๎สิ่งปลูกสร๎างอาคารบ๎านเรือน ผู๎คนและสัตว๑เลี้ยง
เสียหายบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด บันดาอาเจะห๑ เกาะสุมาตรา และหมูํเกาะตอน
เหนือของอินเดีย เชํน เกาะอันดามันเกาะนิโคชช๑ ก็ได๎รับผลคลื่นซัดกระหน่ าเชํนกัน  
 เวลา  08.45 น. ศูนย๑เตือนภัย ฯ PTWC ได๎แจ๎งเปลี่ยนแปลงตัวเลขความรุนแรงของ
แผํนดินไหวจาก 8.0 ริคเตอร๑ เป็น 8.5 ริคเตอร๑ โดยคาดวําจะมีโอกาส เกิดคลื่นยักษ๑ใกล๎กับจุด
ศูนย๑กลาง โดยไมํมีข๎อมูลเพ่ิมเติมใด ๆ เกี่ยวกับการกํอตัว ของคลื่นยักษ๑  
 เวลา 09.20 น.บริเวณชายฝั่งอันดามันของไทย เกิดปรากฏการณ๑ประหลาดคือน้ าทะเล
ชายหาดแห๎งลงในทะเล ประมาณ 100 – 500 เมตรเป็นเวลาประมาณ 5 นาที ชาวบ๎านตลอดจน
นักทํองเที่ยวที่เพ่ิงผํานคืนวันคริสต๑มาส ตํางลงไปเดินเลํนที่พ้ืนทะเล ในขณะที่ชาวมอแกน – 
ฮูริกลาโว๎ย มีการเคลื่อนไหวแตกต่ืนโดยข้ึนไปอยํูในที่สูง 
 เวลา  09.30 น. คลื่นยักษ๑ความสูงประมาณ  10  เมตร  ได๎เข๎าถาโถมใสํชายฝั่งอันดามัน
ต้ังแตํจังหวัดภูเก็ต พังงา  ระนอง  กระบี่  ตรัง  และสตูล  โดยมีรายงาน ความเสียหายจากคลื่นยักษ๑
ตลอดชายฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ตเป็นล าดับแรก ๆ แล๎วไลํเรียงข้ึนไปทางเหนือและทางใต๎   
 เวลา  10.00 น. อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวําแผํนดินไหวที่เกิดข้ึนในประเทศไทย
วัดความรุนแรงได๎ที่ระดับ 8 ริคเตอร๑  เกิดคลื่นอยํางรุนแรงหลายละลอก  คลื่นยักษ๑เดินทางข๎าม
มหาสมุทรอินเดียด๎วยความเร็วประมาณ  800  กิโลเมตรตํอช่ัวโมง  ถึงชายฝั่งตะวันออกที่  Ampara  
ของประเทศศรีลังกามีผู๎เสียชีวิตหลายหมื่นศพแตํเป็นที่นําแปลกใจที่ไมํพบ“สัตว๑”ในอุทยาน
แหํงชาติ “ ญาลา”  ล๎มตายซักตัว แล๎วคลื่นยักษ๑ถลํมชายฝั่งตะวันออกของประเทศอินเดีย ตลอดแนว
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รัฐทมิฬหาถู  ที่เมืองเจนนาย ชาวประมงและชุมชนที่อยํูกันอยํางหนาแนํนตลอดริมชายฝั่งต๎องย๎ายที่
อยํูอาศัยและขาดแคลนอาหารอยํางหนัก 
 เวลา 11.30 น. เกาะมัลดีฟทั้งเกาะถูกคลื่นซัด ข้ึนทํวมมิดทั้งเกาะ  
 เวลา 14.00 น. คลื่นยักษ๑เดินทางถึงชายฝั่งตะวันออกของอัฟริกาเฉพาะที่ประเทศ
โซมาเลียพบศพผู๎เสียชีวิตนับร๎อย 
 กระทรวงมหาดไทยได๎สรุปความเสียหายอันเน่ืองจากเหตุการณ๑คลื่นยักษ๑ถลํมคร้ังน้ีมีพ้ืนที่
ประสบภัยพิบัติอยํูใน 6 จังหวัด รวม 24 อ าเภอ / 78 ต าบล 292 หมูํบ๎าน  โดยจังหวัดพังงาประสบภัย
รุนแรงที่สุด ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน  54,672  คน 12,068 ครอบครัว ทรัพย๑สินบ๎านเรือน
เสียหาย 6,799 หลัง   เสียชีวิต  5,395 คน   เป็นคนไทย 1,925 คน   ตํางประเทศ 1,953 คน       ไมํ
สามารถสรุปได๎  1,517 คน       และมูลคําความเสียหายตํอทรัพย๑สินทั้งหมดของ 6 จังหวัด   เบื้องต๎น  
ประมาณ 17,438.15 ล๎านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยังไมํรวมที่อยํูอาศัยสํวนความเสียหายด๎าน
สาธารณประโยชน๑ ผลส ารวจเบื้องต๎นพบวําจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตมีมูลคํา ความเสียหาย
ใกล๎เคียงกัน รวมถึงความเสียหายด๎านสิ่งแวดล๎อมทั้งชายหาดป่าชายเลน แนวปะการัง ป่ าไม๎ แหลํง
น้ าจืด ความเสียหายของชุมชนชาวประมงพ้ืนบ๎านไมํสามารถประเมินคําได๎ 
 คลื่นยักษ๑ที่เข๎าสูํเขตจังหวัดกระบี่ แม๎ชะลอตัวเน่ืองจากพ้ืนที่มีลักษณะเป็นอําวด๎านหลังเกาะ
ภูเก็ต แตํก็ได๎รับความเสียหาย โดยเฉพาะที่เกาะพีพี และเกาะลันตา เพราะบริเวณปลายเกาะภูเก็ตได๎
รวมเอากระแสคลื่นให๎ซัดใสํเกาะพีพีซึ่งเป็นอําวเปิดรับ สํงผลให๎ตลอดฝั่งกระบี่มีความเสียหายต้ังแตํ
เกาะพีพี เกาะไม๎ไผํ ถึงชายฝั่งอําวพระนางอ าเภอเมือง อ าเภอเหนือคลองที่ปากหลา ตลิ่งชัน คลองหิน 
ศรีรายา และบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมความเสียหายทั้งจังหวัด 87 หมูํบ๎าน ใน 23 ต าบล 5 
อ าเภอ มีผู๎เสียชีวิตจ านวน 722 คน คนไทย จ านวน 358 คน ตํางประเทศ จ านวน 203 คน ระบุไมํได๎
อีก 161 คน ผู๎บาดเจ็บ ชาวไทย จ านวน 808 คน ชาวตํางประเทศ จ านวน 568 สูญหาย รวม 544 คน 
และความเสียหายภาคธุรกิจการทํองเที่ยว เฉพาะที่เกาะ พี พี มูลคํา ประมาณ 1,858 ล๎านบาท (องค๑กร
ความรํวมมือผู๎ประกอบการรายยํอย แรงงานและชุมชนที่ประสบภัย : 2548) 

2. การด าเนินการร่วมฟ้ืนฟูชุมชนผู้ประสบภัย หลังสึนามิ ด้วยวิธีเครดิตยูเน่ียน 
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่ เป็นขอบเขตด๎านตะวันตกของอําวพังงา ซึ่งมีความอุดม

สมบูรณ๑ที่สุดผืนหน่ึงของประเทศ และชาวประมงพ้ืนบ๎านได๎รวมตัวเพ่ือให๎มีการอนุรักษ๑พิทักษ๑
ทะเลข้ึน เป็น “ภาคีเครือขํายอนุรักษ๑พิทักษ๑ทะเลอําวพังงา” ที่บ๎านป่าคลอกของจังหวัดภูเก็ต ที่เกาะ
ยาวน๎อย เกาะยาวใหญํของจังหวัดพังงา โดยมีเป้าหมายที่ต๎องการอนุรักษ๑ความเป็นธรรมชาติของ
อําวพังงาไว๎ สํวนที่จังหวัดกระบี่ มีกลํุมชาวประมงพ้ืนบ๎านที่คลองเตาะ  ติงไหร เกาะปู เกาะจ า ได๎
จัดต้ังเป็น “เครือขํายประมงพ้ืนบ๎านต าบลเกาะศรีบอยา” โดยประสานงานกับหนํวยงานพัฒนาและ
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ภาคีสมาพันธ๑ชาวประมงพ้ืนบ๎านภาคใต๎ ผํานโครงการ และกิจกรรมตําง ๆ เพ่ือรํวมฟ้ืนฟูชุมชน เชํน 
โครงการจัดการพ้ืนที่ลุํมน้ าจังหวัดกระบี่  โครงการอันดามันและเครือขํายความรํวมมือฟ้ืนฟูชุมชน
ชายฝั่งอันดามัน  และกิจกรรมตํางๆเพ่ือฟ้ืนฟูชุมชนอีกหลายองค๑กร เชํน 

 
1. เครือข่ายฟ้ืนฟูชุมชนชายฝังอันดามัน (SAVE Andaman Network – SAN) ภายใต๎ความ 

รํวมมือขององค๑กรภาคประชาชน และองค๑กรเอกชนในภาคใต๎ 6 องค๑กร ประกอบด๎วย  สมาพันธ๑
ชาวประมงพ้ืนบ๎านภาคใต๎  คณะกรรมการประสานองค๑กรเอกชนภาคใต๎ ( กป. อพช. ภาคใต๎ ) 
สถาบันพัฒนาองค๑กรชุมชน  ( พอช. )  ส านักงานปฏิบัติการภาคใต๎  โครงการพัฒนาชุมชนที่เป็นสุข
ที่ภาคใต๎ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการชีวิตสาธารณะท๎องถิ่นนําอยํูในพ้ืนที่ภาคใต๎  และกลํุมเพ่ือนอัน
ดามัน ได๎รวมตัวกันเพ่ือท าการส ารวจ ชํวยเหลือเบื้องต๎นและก าหนดแนวทางประสานสนับสนุน
ชํวยเหลือชุมชนผู๎ประสบภัยในระยะยาว  โดยเน๎นการสํงเสริมให๎มีการรวมตัวกัน เพ่ือพ่ึงพาตนเอง
ในการที่จะบรรเทาปัญหา และฟ้ืนฟูอาชีพ ชีวิต วิถชุีมชน ตลอดจนธรรมชาติอยํางบูรณาการและ
ย่ังยืน โดยมีส านักงานประสานงานเครือขํายความรํวมมือฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน จังหวัดกระบี่ 
เป็นตัวแทนในการประสานงานระหวํางชาวบ๎านและองค๑กรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง  ซึ่งเครือขํายมี
จุดมุํงหมาย คือ 

1. การมีสํวนรํวมของชุมชนในการเป็นเจ๎าของ คิด และปฏิบัติการกิจกรรมฟ้ืนฟู  มีความ
เข๎มแข็งสามารถจัดการและพ่ึงพาตนเองตลอดจนประสานภาคีอื่นๆ ได๎ด๎วยดี  

2. การฟ้ืนฟูชุมชนในการบรรเทาทุกข๑  และประสานความชํวยเหลือตําง ๆ ในการฟ้ืนฟู 
คุณภาพชีวิต  อาชีพ  ชุมชน ตลอดจนสภาพแวดล๎อมทั้งในระยะเร่ิมต๎น ระยะกลาง  และระยะยาว  

3. การพัฒนาอยํางตํอเน่ืองและย่ังยืนในระยะยาวเพ่ือให๎ชุมชนได๎มีการจัดการตนเองใน 
มิติตําง ๆ เชํน การปกครองตนเอง ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อมชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน เป็นต๎นซึ่งการ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ในรูปแบบของการจัดต้ังกองทุน เพ่ือเป็นการลดปัญหาความซ้ าซ๎อนของการ
ให๎การชํวยเหลือ และเพ่ือให๎เกิดการใช๎เงินตามสภาพความต๎องการที่แท๎จริง เกิดการบริหารจัดการ
กองทุนด๎วยชุมชนเอง ที่อยํูบนพ้ืนฐานของชุมชนน้ันๆ 

4. การเปลี่ยนวิกฤติ ให๎เป็นโอกาสในการแก๎ปัญหาตําง ๆ เชํน ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน  
น้ าสะอาด  การถนอมใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งชายทะเลและชายฝั่ง เป็นต๎น   

โดยมีกลุํมเป้าหมายที่ให๎การชํวยเหลือใน 4 อ าเภอ ประกอบด๎วย 
1. อ าเภอเหนือคลอง จ านวน 5 แหํง คือ บ๎านคลองเตาะ ,  บ๎านเกาะปู ,บ๎านเกาะช า , บ๎าน 

ติงไหร และบ๎านเกาะศรีบอยา ต าบลเกาะศรีบอยา 
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2. อ าเภอคลองทํอม จ านวน 2 แหํง คือ บ๎านห๎วยน้ าขาว และหมูํ 4 บ๎านทําประดํู ต าบลห๎วย
น้ าขาว 

3. อ าเภอเกาะลันตา  จ านวน 19 แหํง คือ บ๎านหัวหิน , บ๎านทุํงกลาง , บ๎านขุนสมุทร ,   
บ๎านทําคลอง , บ๎านอําวทองหลาง , บ๎านลิกี และบ๎านรําหมาด ต าบลเกาะกลาง บ๎านหลังสอด , 
บ๎านทุํง และ บ๎านทอนลิบ ต าบลเกาะลันตาน๎อย บ๎านศร, บ๎านหัวแหลม , บ๎านหัวแหลม2, บ๎าน
หัวแหลม 3, บ๎านเกาะปอ, ชุมชนเทศบาล, บ๎านสังกะอู๎, บ๎านคลองโตนด และบ๎านคลองหิน ต าบล
เกาะลันตาใหญํ และเกาะพีพี อ าเภอเมือง 

2. ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จ ากัด (ช.ส.ค.) (Credit Union League of 
Thailand ,Ltd.) เป็นองค๑กรระดับชาติ ซึ่งสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนทั่วประเทศได๎รํวมมือกันจัดต้ังข้ึน มี
เป้าหมาย เพ่ือให๎การสนับสนุน และสํงเสริมกิจการสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย  โดยอาศัย
หลัก  /วิธีการสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน  และคุณธรรม  5  ประการ ประกอบด๎วย  ความซื่อสัตย๑  ความ
เสียสละ  ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน และความไว๎วางใจกัน  เพ่ือพัฒนาคนให๎ร๎ูจักชํวยเหลือ
ตนเองและรํวมมือชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  ทั้งทางด๎าน จิตใจ เศรษฐกิจ  และสังคม ให๎มีความอยํูดี
กินดี  และอยํูรํวมกันอยํางสันติสุข โดยอาศัยเงิน เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา ดังกลําว ซึ่งมี
วัตถุประสงค๑และอ านาจกระท าการเพ่ือสํงเสริมสนับสนุน กลํุม/สหกรณ๑สมาชิกให๎สามารถเป็น
สถาบันการเงินและสวัสดิการของชุมชน  สถานประกอบการและสถาบันการศึกษาของชุมชน  ให๎
สามารถด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต  การค๎า  การบริการ  อุตสาหกรรม  และการลงทุนรํวมกัน เพ่ือ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะกํอให๎เกิดประโยชน๑แกํสมาชิกและสํวนรวม ทั้งทางเศรษฐกิจ และ
สังคม   

การบริหารงานของชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด ได๎แบํงการเขตการ
สํงเสริม ออกเป็น 6 สาขา คือ ชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด สาขาภาคเหนือ มี
ส านักงานกิจการสาขาที่ จังหวัดเชียงใหมํ สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานกิจการสาขา ที่ 
จังหวัดขอนแกํน สาขาภาคตะวันออก ส านักงานกิจการสาขาที่จังหวัดจันทบุรี สาขาภาคกลาง 
ส านักงานกิจการสาขา กรุงเทพมหานคร สาขาจังหวัดเพชรบุรี และสาขาภาคใต๎ ส านักงานกิจการ
สาขาที่จังหวัดสุราษฎร๑ธานี  ซึ่งส านักงานกิจการสาขาแตํละแหํง เป็นหนํวยงานที่จัดต้ังข้ึนในพ้ืนที่ 
เพ่ือให๎ท าหน๎าที่ในการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ สํงเสริมและพัฒนากลํุม/สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน  การ
ให๎ศึกษาอบรม  ในหลักสูตรตําง ๆ ให๎แกํคณะกรรมการ  สมาชิก  การบริการทางด๎านการเงิน  และ
การจัดสวัสดิการตํางๆ ในพ้ืนที่น้ันๆ ส าหรับส านักงานกิจการสาขา ภาคใต๎ มีบุคคลกรประจ า
ส านักงาน จ านวน 8 คน ไมํรวมอาสาสมัครในแตํละพ้ืนที่ (ชมรมเครดิตยูเน่ียนประจวบ-ชุมพร-
ระนอง และชมรมเครดิตยูเน่ียนภาคใต๎) มีพ้ืนที่ด าเนินงานครอบคลุม  15  จังหวัดในภาคใต๎ (รวมทั้ง
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ ) ซึ่งในปัจจุบัน  มีกลํุม / สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน จ านวน  136  แหํง  มีสมาชิก  
98,055  คน  มีสินทรัพย๑ของสหกรณ๑ / กลํุม รวม  1,688,572,456.97  บาท  (ชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยู
เน่ียนฯ : 2549 ) และได๎รํวมกับส านักพัฒนาและถํายทอดเทคโนโลยีสหกรณ๑  กรมสํงเสริมสหกรณ๑ 
จัดท าโครงการฟ้ืนฟูชุมชนผู๎ประสบภัยสึนามิ  ในพ้ืนที่  6  จังหวัด  โดยมีตัวแทนเจ๎าหน๎าที่   จาก
ส านักงานสหกรณ๑จังหวัด     ศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยีสหกรณ๑ และตัวแทนจากชุมนุมสหกรณ๑เครดิต
ยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด     เข๎ารํวมจัดท าแผน โดยรับมอบหมายให๎ด าเนินการจัดต้ัง  กลํุม
เครดิตยูเน่ียน ในพ้ืนที่ผู๎ประสบภัย ซึ่งทางชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนฯ สาขาภาคใต๎ ได๎ประสาน
ความรํวมมือกับ ส านักงานประสานงานเครือขํายความรํวมมือฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน  จังหวัด
กระบี่ ในการรํวมกันสํงเสริมและฟ้ืนฟูชุมชนที่ประสบภัยสึนามิ ให๎เกิดการรวมตัวและสามารถ
จัดต้ังกลํุมเครดิตยูเน่ียนข้ีนได๎ ซึ่งจะชํวยพัฒนาชุมชนในระยะยาวได๎อยํางย่ังยืน  

ประวัติความเป็นมาเครดิตยูเน่ียน 
สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน ก าเนิดข้ึนในมลฑลเวสเตอร๑วาลด๑ (Westerwald) แคว๎นไรน๑ (Rhine) 

ประเทศเยอรมันนีในปี ค.ศ.1847 (พ.ศ.2390) อันเป็นยุคเดียวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป 
ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปตกต่ า ประชาชน ในมลฑลเวสเตอร๑วาลด๑ขาดแคลนสิ่งอุปโภคและบริโภค
ข้ันพ้ืนฐาน อาหารที่รับประทานมีเพียง ขนมปังกับมันฝร่ังเทําน้ัน แตํราคาซื้อขายกันในท๎องตลาดสูง
มากจนคนในชนบทไมํอาจซื้อหาได๎อยํางเพียงพอ กํอให๎เกิดหน้ีสินพอกพูนในหมูํคนจนมากข้ึน     
เฟรดริช วิลเลี่ยม ไรฟ์ไฟเซํน (Friedrich wilhelm Raiffeisen) นายกเทศมนตรีแหํงเมืองเวเยอรบุสช๑ 
(Weyerbusch) ในขณะน้ัน ได๎ขอความรํวมมือจากคหบดีในเมืองน้ันให๎น าเงินมาลงทุนในสมาคม
ผู๎บริโภคแหํงเมืองเวเยอร๑บุสช๑ (Weyerbusch Consumers’ Society) หรือสมาคมขนมปัง (Bread 
Society) ซึ่งเขาได๎ริเร่ิมข้ึน เพ่ือชํวยเหลือคนยากจนให๎มีอาหารเพียงพอที่จะบริโภค สมาคม น้ีได๎
สร๎างโรงงานท าขนมปังข้ึน จัดการซื้อข๎าวสาลีมาจากแคว๎นอื่น น ามาผลิตขนมปังจ าหนํายแกํ
ประชาชนในราคาที่ต่ ากวําท๎องตลาดถึงคร่ึงหน่ึง สามารถบรรเทาภาวะวิกฤตเร่ืองขาดแคลนอาหาร
ลงไปได๎มาก สมาคมผู๎บริโภคน้ีกํอต้ังข้ึนบนพ้ืนฐานปรัชญา การเสียสละ    เพ่ือผู๎ที่ได๎รับความทุกข๑    
กองทุนได๎รับมาถูกใช๎ไปตามวัตถุประสงค๑บนหลักการด ารงกองทุนเอาไว๎ ในระยะตํอมา   จึง
กลายเป็น กฎแหํงการชํวยเหลือซึ่งกันและกันฉันท๑พ่ีน๎อง และบันดาลให๎เกิดความสงบสุขในสังคม 

แม๎วําสมาคมขนมปังจะสามารถบรรเทาภาวะวิกฤตลงได๎มาก แตํปัญหาพ้ืนฐานของ
ประชาชนยังไมํหมดไป     ชาวชนบทยังมีหน้ีสินล๎นพ๎นตัว ขาดแคลนเงินทุนเพ่ือการจัดซื้อปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร ไมํมีสถาบันการเงินที่จะให๎บริการในเร่ืองดังกลําว ไรฟ์ไฟเซํน ได๎อาศัย
ประสบการณ๑เดิมจากการด าเนินงานของสมาคมขนมปังมาสร๎างสมาคมใหมํเมื่อย๎ายไป ด ารง
ต าแหนํงนายกเทศมนตรี เมืองแฟลมเมอร๑ส๑เฟลด๑ (Flammersfeld) ให๎ช่ือสมาคมใหมํน้ีวํา สมาคม
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เพ่ือสงเคราะห์ชาวนาผู้ยากไร้แห่งแฟลมเมอร์สเฟลด์ (Flammersfeld Relief Society for the Needy 
Farmers) กํอต้ังข้ึนเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1849 (พ.ศ. 2392) โดยอาศัยความรํวมมือจากคหบดีใน
เมืองน้ัน เป้าหมายส าคัญของสมาคม เพ่ือขจัดระบบการค๎าและหาปศุสัตว๑มาขายให๎ชาวนา แบบให๎
ผํอนสํงในระยะเวลา 5 ปี สมาคมน้ีจึงมีช่ือเรียกกันวํา สหพันธ๑ปศุสัตว๑ (Catles Union) อีกช่ือหน่ึง 
การด าเนินงานของสมาคมเป็นไปอยํางช๎าๆ เพราะใช๎เวลานานในการหมุนเวียนเงินทุนและไมํ
สามารถสนองความต๎องการของชาวนาได๎อยํางทั่วถึง และทันทํวงที แตํก็สามารถชํวยแก๎ปัญหาได๎
เฉพาะด๎านสัตว๑ใช๎งานเทําน้ัน สํวนปัญหาความต๎องการเงินทุนยังคงมีอยํู สมาคมจึงริเร่ิมจัดบริการ
สินเช่ือเพ่ิมข้ึนจากกิจการหน่ึง โดยสมาคมกู๎ยืมเงินจากแหลํงตําง ๆ และรับบริจาคมาเป็นกองทุน 
การบริการสินเช่ือน้ีเป็นสิ่งใหมํ ส าหรับชาวนา ชาวนาเองไร๎วินัยในการใช๎บริการสินเช่ือ ท าให๎
คหบดีทั้งหลายถอนความรํวมมือจากสมาคมงานของสมาคมจึงเร่ิมมีปัญหาและด าเนินไปด๎วยความ
ยากล าบากมากข้ึน 

ในปี ค.ศ. 1852 (พ.ศ. 2395) ไรฟ์ไฟเซํน ได๎ย๎ายไปด ารงต าแหนํงนายกเทศมนตรีเมืองเฮด  
เดสดอร๑ฟ (Headdesdorf ) ทํานได๎กํอต้ังมูลนิธิคนยากจนและเจ็บป่วย แหํงเมืองเฮดเดสดอร๑ฟ 
(Foundation For The Poor and Sick in Headdesdorf) ภารกิจของมูลนิธิมีหลากหลายข้ึนได๎แกํการ
จัดบริการสินเช่ือแกํคนยากจน ให๎การศึกษาและห๎องสมุดสาธารณะ เลี้ยงดูเด็กก าพร๎าและเด็กที่ถูก
ทอดทิ้ง และจัดบริการหางานแกํประชาชน โดยเฉพาะอดีตนักโทษ ปรัชญาการด าเนินงานของ
สมาคม เน๎นความเป็นอยํูที่ดีและพัฒนาคุณธรรมความดีของประชาชนมากข้ึน หลังจากด าเนินงาน
ไปได๎ระยะหน่ึงกิจการอื่น ๆ ก็ซบเซาลงเหลือเพียงการให๎บริการสินเช่ือมากข้ึนจนถึงข้ันแยกบริการ
สินเช่ือออกไปจัดเป็นสมาคมใหมํในปี ค.ศ. 1864 (พ.ศ. 2407) ช่ือวํา “เฮดเดสดอร์ฟเครดิตยูเน่ียน” 
(Headesdorf Credit  Union) นับเป็นสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงแรกของโลก 

การให๎บริการสินเช่ือของสมาคมเครดิตยูเน่ียน ต้ังอยํูบนพ้ืนฐานการรวมคน เข๎าด๎วยกัน 
เพ่ือให๎ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และพ่ึงตนเอง เครดิตยูเน่ียนจึงได๎รับความนิยมและแพรํหลายไปทั่ว 
ประเทศเยอรมันนีอยํางรวดเร็ว ไรฟ์ไฟเซํน ได๎อุทิศตนท างาน ขยายเครดิตยูเน่ียนและสร๎างความ
ยอมรับจากรัฐบาล จนสามารถออกกฎหมายโดยการผนวกเอาปรัชญา หลักการ และวิธีการของ
กิจการเครดิตยูเน่ียนเป็นพ้ืนฐานของกฎหมาย จากการที่สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนได๎ชํวยการแก๎ปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคม ของประชาชนชาวเยอรมันนีได๎แล๎ว ประเทศตําง ๆ ในยุโรปได๎ให๎ความ
สนใจเป็นอยํางย่ิง อาทิ เนเธอร๑แลนด๑ เบลเย่ียม สเปน ฝร่ังเศส เป็นต๎น ประเทศเดนมาร๑คและ
สวิสเซอร๑แลนด๑ ได๎ประกาศ ให๎รางวัลแกํเจ๎าหน๎าที่ของตนที่สามารถเผยแพรํและจัดต้ังสหกรณ๑
เครดิตยูเน่ียนข้ึนได๎ในประเทศ ต้ังแตํน้ันมา สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน ก็ได๎รับการจัดต้ังข้ึนในประเทศ
ตําง ๆ ทั้งในยุโรปและในที่อื่น ๆ      จนครอบคลุมไปทั่วโลกดังปรากฎในปัจจุบัน การเผยแพรํขยาย



 

 

 

  97 

ของสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนที่ส าคัญและมีผลท าให๎สหกรณ๑ประเภทน้ีเป็นขบวนการระดับโลก เป็น
การเผยแพรํขยายใน 3 ประเทศดังตํอไปน้ี 

1. ดร.เลอออง วอลเลมเบอร๑ก (Dr. Loen Wallemborg) ได๎ริเร่ิมน ากิจการสหกรณ๑เครดิตยู
เน่ียนไปกํอต้ังในประเทศอิตาลี  ในเมืองลอเร็กเจีย (Loreggia) แตํกิจการไมํพัฒนามาก เป็นเพียงกลุํม
เล็ก ๆ มีสมาชิกไมํเกิน 100 คน ลุยจิ  ลัซซัตติ (Luigi Luzzatti) ได๎เร่ิมกํอต้ัง สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนใน
รูปธนาคารประชาชน โดยปรับปรุงหลักการของไรฟ์ไฟเซํนในเมืองมิลาน ให๎ช่ือวํา “ธนาคาร
ประชาชนแหํงเมืองมิลาน” (People’s Bank of Milan) ปรากฎวําเป็นผลส าเร็จมาก จนมีการน าเอา

รูปแบบธนาคารประชาชนไปจัดต้ังทั่วประเทศอิตาลีจ านวนถึง 735 แหํง ในเวลา 44 ป ี
2. อัลฟองส๑ เดสจาร๑แดงส๑ (Alphonse Desjardins) ชาวแคนาดาเช้ือสายฝร่ังเศส ได๎น าเอา

กิจการสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนไปริเร่ิมกํอต้ังที่ เมืองเลวิส๑ มลฑลควีเบค ประเทศแคนาดา  ให๎ช่ือ
สมาคมวํา ลาเชส ปอปปูแลร๑ เดอ เลวีส (La Caisse Populaire de Lavis)นับเป็นสหกรณ๑เครดิต 
ยูเน่ียนแหํงแรกในประเทศน้ี  จากน้ันมาสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนเป็นที่นิยมในหมูํชาวแคนาดาเช้ือสาย
ฝร่ังเศส อยํางกว๎างขวางและแพรํไปสูํกลํุมเช้ือสายอื่นจนทั่วประเทศในที่สุด 

3. เดสจาร๑แดงส๑ ได๎น าเอากิจการสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนไปเผยแพรํในชาวอเมริกันเช้ือสาย 
ฝร่ังเศส  ที่แมนเชสเตอร๑และนิวแฮมเชียร๑ในสหรัฐอเมริกาจนเป็นที่นิยมทั่วไป         ในระยะตํอมา  
เอ็ดเวอร๑ด เอ. ไฟเลน ( Edword A. filene) คหบดีแหํงมลรัฐแมสชาชูเสทได๎เ ข๎ามามีบทบาท
สนับสนุน สํงเสริมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนให๎แพรํขยายทั่วไปทั้งสหรัฐอเมริกา เขา พยายามผลักดันให๎
รัฐบาลของรัฐแมสซาชูเสท ยอมออกกฎหมายรองรับสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน จนเป็นผลส าเร็จ และ
กฎหมายของรัฐฉบับน้ีได๎กลายเป็นต๎นแบบของกฎหมายที่ใช๎รองรับ สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนในมลรัฐ
อื่น ๆ  สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนตํอไปในสหรัฐอเมริกา    โดยการกํอต้ังส านักงานขยายงานเครดิตยู
เน่ียน (Credit Union Extension Bureau) ข้ึน    ให๎มีบทบาทในการพัฒนาขบวนการสหกรณ๑เครดิตยู
เน่ียนในสหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนให๎มีการจัดต้ังชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน ในมลรัฐตําง ๆ 
แล๎วรวบรวมความรํวมมือระหวํางชุมนุมระดับมลรัฐเหลําน้ัน กํอต้ัง “สมาคมเครดิตยูเน่ียนแหํงชาติ” 

(Credit Union National Association) ที่ร๎ูจักในนามยํอวํา คิวนํา (CUNA) เอ็ดเวอร๑ด เอ ไฟเลน ได๎
สมญาวําเป็นบิดาแหํงขบวนการเครดิตยูเน่ียนในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่   เฟรดริช วิลเลี่ยม ไรฟ์ไฟ
เซํน ได๎สมญาวํา บิดาแหํงขบวนการสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนของโลก 

ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2457 เ ร่ิมน าเอา ระบบสหกรณ๑หาทุนแบบของไรฟ์ไฟเซํน ตาม
ค าแนะน าของ เซอร๑ เบอร๑นาร๑ด ฮันเตอร๑ นายธนาคารกลาง ชาวอังกฤษแหํงเมืองมัธราช ประเทศ
อินเดีย ที่ต าบลวัดจันทน๑ อ าเภอเมือง จั งหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ๑  พ.ศ. 2459 ช่ือ 
“สหกรณ๑วัดจันทร๑ไมํจ ากัดสินใช๎” ซึ่งก็คือสหกรณ๑แหํงแรกของประเทศไทยน่ันเอง สหกรณ๑น้ันใช๎
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หลักและวิธีการคล๎ายกับสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน และร๎ูจักในนามสหกรณ๑หาทุน มีเฉพาะผู๎ที่ได๎รับ
การศึกษาสหกรณ๑จากตํางประเทศกับนักวิชาการ สหกรณ๑ในสมัยน้ันที่เข๎าใจวํา สหกรณ๑วัดจันทร๑
เป็นสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน ตํอมาเมื่อมีนักพัฒนาในกลํุมคริสตชนนิกายโรมันคาธอลิค      ได๎จัดการ
สัมมนาเร่ือง  “การพัฒนาเครดิตยูเน่ียน” ข้ึนในกรุงเทพมหานคร ที่บ๎านเซเวียร๑ เมื่อปี พ .ศ. 2505 และ
การจัดสัมมนา เร่ือง “เครดิตยูเน่ียนของสมาคมเครดิตยูเน่ียนแหํงชาติของสหรัฐอเมริกา” รํวมกับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ด๎วยความสนับสนุนของรัฐบาลไทยในปี พ .ศ. 2506 ตํอมากลุํมนักพัฒนา
ซึ่งรํวมกันด าเนินงานในศูนย๑พัฒนา สลัมห๎วยขวางช่ือ ศูนย๑กลางเทวา ได๎ริเร่ิมจัดต้ังกลุํมเครดิตยู
เน่ียนข้ึน เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม พ.ศ . 2508  (ค.ศ.1965) ให๎ช่ือวํา       “ กลุํม เครดิตยูเน่ียนแหํง
ศูนย๑กลางเทวา ” มีสมาชิกเร่ิมแรก 13 คน รวบรวมเงินสะสมงวดแรกและคําธรรมเนียมแรกเข๎าจาก
สมาชิก ซึ่งสํวนใหญํมีรายได๎มาจากการเก็บขยะและค๎าขายเล็ก ๆ น๎อย ๆ จ านวนเงิน 360 บาท ซึ่ง
กลํุมเครดิตยูเน่ียนแหํงแรกของประเทศไทย โดยการน าของบาทหลวงอัลเฟรด บอนแนงค๑   กับ 
นายแพทย๑ชวลิต จิตรานุเคราะห๑   

การเผยแพรํและสํงเสริมกลํุมเครดิตยูเน่ียนได๎รับความสนับสนุน จากองค๑การพัฒนาในกลุํม
คาธอลิค และองค๑การเครดิตยูเน่ียนในตํางประเทศ เพ่ือให๎มีการเผยแพรํและสํงเสริม กลุํมเครดิตยู
เน่ียนมากข้ึน ได๎มีการจัดต้ังคณะท างานพัฒนาเครดิตยูเน่ียนข้ึนโดยอาศัยส านักงาน สมาคม
ศูนย๑กลางเทวาเป็นที่ท าการ และกลํุมเครดิตยูเน่ียนศูนย๑กลางเทวาเป็นเสมือนโรงเรียนสอนสหกรณ๑
เครดิตยูเน่ียนแกํนักพัฒนาและผู๎ที่จะน าเอาไปจัดต้ังในสังคมของตนจึงได๎จัดต้ัง “ศูนย๑กลางเครดิตยู
เน่ียนแหํงประเทศไทย” ข้ึนให๎มีบทบาทหลักในการด าเนินงานเกี่ยวกับเครดิตยูเน่ียน 3 ประการดังน้ี 

1. เป็นศูนย๑กลางในการรวบรวมสถิติข๎อมูลเกี่ยวกับเครดิตยูเน่ียน ตลอดจน 
วางแผน จัดการศึกษาเครดิตยูเน่ียน เชํน การจัดท าหลักสูตร การก าหนดแนวทางเผยแพรํและ
สํงเสริม รวมทั้งการเตรียมเอกสารเพ่ือการเผยแพรํชนิดตําง ๆ เกี่ยวกับเครดิตยูเน่ียน 

2. เป็นหนํวยปฏิบัติการศึกษาเครดิตยูเน่ียน เชํน จัดการประชุมสัมมนา จัดการสํง 
วิทยากรไปบรรยายตามหนํวยงาน องค๑การ และชุมชนที่สนใจ    จัดการอบรมเพ่ือกํอต้ังกลุํมเครดิตยู
เน่ียน เป็นต๎น 

3. เป็นศูนย๑กลางประสานงานเพ่ือพัฒนาเครดิตยูเน่ียนกับหนํวยงานราชการเกี่ยวข๎องเป็น 
ศูนย๑กลางของขบวนการเครดิตยูเน่ียนในประเทศ และเป็นหนํวยประสานงานติดตํอสัมพันธ๑กับ
องค๑การเครดิตยูเน่ียนสากลและตํางประเทศ 

การด าเนินงานของศูนย๑กลางเครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทยประสบความส าเร็จด๎วยดี ใน
ด๎านการเผยแพรํและขยายงานเครดิตยูเน่ียนไปสูํท๎องถิ่นตําง ๆ ได๎มีมติให๎จัดต้ัง “ชุมนุมกลุํมออม
ทรัพย๑พัฒนาแหํงประเทศไทย”  ข้ึน ท าหน๎าที่แทนศูนย๑กลางเครดิตยูเ น่ียนแหํงประเทศไทย มี
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คณะกรรมการบริหารมาจากการเลือกต้ัง จากผู๎แทนกลํุมเครดิตยูเน่ียนทั่วประเทศในขณะน้ัน มีการ
จัดจ๎างเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาได๎รับความชํวยเหลือเงินคําใช๎จํายจากองค๑การพัฒนาระหวําง
ประเทศเป็นสํวนใหญํ ในปี พ.ศ. 2517  ที่ประชุมใหญํผู๎แทนกลุํมเครดิตยูเน่ียนทั่วประเทศได๎มีมติ
ให๎เปลี่ยนช่ือ “ชุมนุมกลุํมออมทรัพย๑พัฒนาแหํงประเทศไทย” เป็น “สันนิบาตเครดิตยูเน่ียนแหํง
ประเทศไทย” (ปัจจุบัน ชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด) ได๎ด าเนินงานในฐานะ
องค๑การกลางของขบวนการเครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย ทั้งด๎านการพัฒนาขบวนการ การเผยแพรํ  
และสํงเสริม และจัดบริการสวัสดิการตําง ๆ เชํน จัดระบบสวัสดิการเงินกู๎-เงินสะสม อันจะชํวยให๎
ขบวนการเครดิตยูเน่ียนเจริญก๎าวหน๎า และพ่ึงตนเองได๎ รวมทั้งประสานงานกับขบวนการเครดิตยู
เน่ียนสากล และเป็นสมาชิกของสมาคมสมาพันธ๑  สหกรณ๑ออมทรัพย๑  และเครดิตในเอเซีย 
(Association of Asian Confederation of Credit Unions) สมาชิกของสภาเครดิตยูเน่ียนโลก (World 
Council of Credit Unions) ตามล าดับ ในขณะเดียวกันได๎พยายามพัฒนาองค๑การเครดิตยูเน่ียนระดับ
ที่สูงข้ึนกวําระดับท๎องถิ่น เพ่ือสร๎างให๎ขบวนการเครดิตยูเน่ียนได๎เข๎มแข็งในระยะยาว 

กระบวนการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเน่ียน 
การเผยแพรํสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนมีวัตถุประสงค๑ส าคัญอยํูที่การจะให๎คนเห็นคุณคําของการ

รวมกัน รํวมมือชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการด าเนินงานธุรกิจการเงินให๎เป็นประโยชน๑ตํอตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน โดย 

1. สํงเสริมให๎ชุมชนน้ันมีกิจการออมทรัพย๑รํวมกัน 
2. สํงเสริมให๎กิจการออมทรัพย๑พัฒนาเป็นสถาบันการเงินของชุมชน 
3. สํงเสริมการบริหารกิจการการเงินของประชาชนเพ่ือชุมชน 

 ขั้นตอนการจัดตั้งเครดิตยูเน่ียน จะต๎องจัดต้ังเป็นกลุํมเครดิตยูเน่ียนข้ึนมากํอน เพ่ือเตรียม
ความพร๎อมในการที่จะจดทะเบียนเป็นสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน  โดยเฉพาะในการบริหารจัดการ ซึ่งใน
การจัดต้ังเป็นกลํุมเครดิตยูเน่ียน ก็ได๎น าระบบของสหกรณ๑น ามาใช๎หรือน ามาบริหารกลุํมเครดิตยู
เน่ียน และเมื่อมีความพร๎อมทุกด๎านแล๎วก็ ด าเนินการขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน โดย
ในการจัดต้ังกลํุมเครดิตยูเน่ียนจนมีการพัฒนาเติบโตจดทะเบียนเป็นสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน มี ข้ันตอน
ในการจัดต้ัง พอสรุปได๎ดังน้ี 

1. การส ารวจชุมชน เป็นการด าเนินงาน เพ่ือศึกษาวิเคราะห๑ถึงความเป็นไปได๎ในการจัดต้ัง
กลํุมเครดิตยูเน่ียนในด๎านตําง ๆ ดังน้ี 

1. 1 ด๎านวงสัมพันธ๑และปริมาณธุรกิจ   
ชุมชน :  มีประชาชนอยํูอาศัยไมํน๎อยกวํา 150 ครัวเรือน และสามารถขยายสมาชิก 

ได๎ถึง 500 คน ข้ึนไป การสะสมไมํต่ ากวําเดือนละ 50 บาท ตํอคน 
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ผู๎มีรายได๎ประจ า :  มีพนักงานต้ังแตํ 200 คนข้ึนไป อัตราการสะสมไมํน๎อยกวํา 
เดือนละ 100 บาทตํอคน และได๎รับความรํวมมือจากนายจ๎าง ฝ่ายจัดการ หรือสหภาพแรงงานของ 
พนักงาน 

1.2  ภูมิประเทศ มีความสะดวกในด๎านการติดตํอสื่อสาร  คมนาคมสะดวกและปลอดภัย 
พอสมควร เป็นท๎องที่ที่อยํูใกล๎เคียงกับสหกรณ๑ /กลุํมเครดิตยูเน่ียนอยํูกํอนแล๎วหรือเป็นท๎องที่ที่มี
แนวโน๎มวําจะมีการจัดต้ังกลํุมใหมํได๎หลายแหํงและมีแผนการขยายงานที่แนํชัด     

1.3  ลักษณะของชุมชน พิจารณาด๎านตําง ๆ ดังน้ี  
(1)  ความสัมพันธ๑ การรวมตัวของชุมชน  
(2)  อุปนิสัยและพฤติกรรมของคนในชุมชนในด๎านเศรษฐกิจ การเป็นหน้ี การออม 
(3) ชุมชนมีประสบการณ๑เกําอันจะสํงผลในด๎านลบตํอการรวมตัวในรูปสหกรณ๑ 

เครดิตยูเน่ียนหรือไมํ  
(4)  มีกิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนอยํูกํอนแล๎วหรือไมํ  

เชํน กลํุมเกษตรกร กลํุมสัจจะออมทรัพย๑  กลุํมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิต หากมีกลุํมตําง ๆ เหลําน้ีอยํู
แล๎วมีแนวโน๎มวําจะเปลี่ยนระบบการด าเนินการ มาเป็นรูปสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนได๎หรือไมํ  หาก
ไมํได๎ ไมํควรสํงเสริมกิจกรรมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน เพราะจะเป็นการสร๎างความขัดแย๎งในชุมชน
และสหกรณ๑ฯ จะไมํเจริญเติบโตเทําที่ควร  

1.4 ผู๎น าชุมชน  
(1)   ผู๎น ามีความสนใจ เอาใจใสํในการพัฒนาชุมชน หรือมีแนวโน๎มที่จะให๎ 

การศึกษาอบรม เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได๎ 
  (2)  การยอมรับในตัวผู๎น าจากชุมชน  

(3)  พฤติกรรมของผู๎น าชุมชนมีผลในทางลบตํอสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน หรือการ 
รวมตัวของชาวบ๎านหรือไมํ  

  (4) ผู๎น าชุมชนโดยทั่วไป ได๎แกํ เจ๎าอาวาส หรือผู๎ชํวยเจ๎าอาวาส ทั้งของพุทธ 
ศาสนา และคริสต๑ศาสนา ผู๎น าศาสนาอิสลาม  ก านัน ผู๎ใหญํบ๎ าน ครูโรงเรียนในชุมชน ผู๎น ากลุํม
กิจกรรมตํางๆ ของชาวบ๎าน  

 (5)  ชุมชนที่ยังอยํูในสภาพที่ต๎องการการสงเคราะห๑ และยังไมํสามารถชํวยตนเอง 
ได๎เลย โดยสํวนใหญํจะไมํพร๎อมรับกิจกรรมแบบกลํุมเครดิตยูเน่ียนการเข๎าชุมชนในลักษณะน้ีต๎อง
พิจารณาเป็นพิเศษ  

(6)  การเข๎าชุมชน ควรศึกษาความเป็นไปได๎และการประสานงานในสอดคล๎องกับ 
แผนพัฒนาจังหวัดควบคํูไปด๎วยความเหมาะสมของแตํละท๎องที่  
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2. การจัดตั้งและด าเนินกิจกรรมกลุ่ม หลังจากที่ได๎พิจารณาลักษณะของชุมชนวํามีความ
นําจะเป็นไปได๎แล๎วให๎รวบรวมสมาชิกเพ่ือให๎ความร๎ู การศึกษา เพ่ือทราบกระบวนการจัดต้ังกลุํม
เครดิตยูเน่ียน แบํงออกได๎เป็น         2 ระยะเวลาด๎วยกัน คือ 

2.1  ให๎การศึกษาระยะเร่ิมต๎น   
(1) ให๎ความร๎ูกับผู๎น าชุมชนโดยการเข๎าไปในชุมชน หรือเชิญผู๎น าชุมชนมาที่ที่ จัด 

ไว๎ เน๎นลักษณะพูดคุยในวงกว๎างทั่วๆ ไป 5 - 10 คน  
(2)  ให๎ความร๎ูกับผู๎น าชุมชนโดยสํงเอกสารเผยแพรํให๎ศึกษาด๎วยตัวเอง  

2.2  ให๎การศึกษาระยะกํอนจัดต้ังกลุํมเครดิตยูเน่ียน   
(1)  ให๎ความร๎ูการศึกษาอบรมแกํผู๎น าชุมชนกับผู๎สนใจในชุมชน โดยการเข๎าไปใน  

ชุมชนเป้าหมาย หรือชุมชนที่มีความพร๎อม  

หลักสูตรการให๎การศึกษา อบรม ประกอบด๎วยหัวข๎อตํอไปน้ี  

หัวข๎อที่ 1  หลักการ  อุดมการณ๑  และวิธีการสหกรณ๑ 

หัวข๎อที่ 2  กลํุมและสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนคืออะไร 

หัวข๎อที่ 3  จิตตารมณ๑สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน  

หัวข๎อที่ 4  การสมัครเป็นสมาชิก ข๎อปฏิบัติ และหน๎าที่ของสมาชิก 

หัวข๎อที่ 5  บทบาทของกลํุมและสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนที่มีตํอสมาชิกและชุมชน 

หัวข๎อที่ 6  การประหยัดสะสม  

หัวข๎อที่ 7  การกู๎ยืม 
หัวข๎อที่ 8  คณะกรรมการและการด าเนินงาน 
(2)  การทัศนศึกษาดูงานสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนที่ประสบความส าเร็จเป็นกรณีตัวอยําง
ประกอบการตัดสินใจ ของผู๎น าชุมชนและผู๎สนใจ  

 
3. การจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเน่ียน และการจัดท าใบรายงานจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเน่ียน  

 เมื่อได๎พิจารณาความเป็นไปได๎ของชุมชนวํา มีความเหมาะสม ความพร๎อมตามคุณสมบัติ
เบื้องต๎น และได๎ให๎ความร๎ู การศึกษาอบรมแล๎ว  

3.1 ให๎ผู๎น าหรือผู๎ติดตํอประสานงานเชิญผู๎น าและสมาชิกชุมชนประชุมเพ่ือลงมติในการ 
จัดต้ังกลํุมเครดิตยูเน่ียนในชุมชนและพิจารณาเร่ืองส าคัญตําง ๆ ดังน้ี 
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  (1)  พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการช่ัวคราวมาบริหารกลุํมฯ จ านวน 7 – 10 คน 
โดยมีประธานคนหน่ึง รองประธานคนหน่ึง เหรัญญิกคนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง นอกน้ันเป็น
กรรมการ 
  (2)  พิจารณาก าหนดคําธรรมเนียมแรกเข๎าในการสมัครเป็นสมาชิกของกลํุมฯ 
  (3)  พิจารณาก าหนดวันสะสมเงินวันแรกต้ังกลุํมฯ 
 3.2  กํอนถึงก าหนดวันสะสมเงินวันแรกต้ัง ให๎คณะกรรมการช่ัวคราวดังกลําว ประชุมเพ่ือ
เตรียมความพร๎อมโดยทางชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด จะให๎ความร๎ู เกี่ยวกับ
การเปิดรับสมัครสมาชิก การบันทึกรายการทางด๎านการเงินและการบัญชี ตลอดจนการปฎิบั ติ
เกี่ยวกับเอกสารใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข๎องตําง ๆ จากชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศ
ไทย จ ากัด เพ่ือความเป็นมาตรฐานและแบบเดียวกันทุกกลุํมเครดิตยูเน่ียน และพิจารณารํางระเบียบ
ส าคัญที่จ าเป็น ส าหรับคณะกรรมการช่ัวคราวและสมาชิกถือปฎิบัติ 

3.3  ด าเนินการรับเงินสะสมคําห๎ุนจากสมาชิกตามวันเวลาที่ก าหนด โดยใช๎เอกสารทาง
การเงินและบัญชี จากชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด ซึ่งคอยให๎การสํงเสริม 
ดูแลการจัดต้ังกลํุมเครดิตยูเน่ียน ผู๎ด าเนินการจัดต้ังกลุํมเครดิตยูเน่ียนต๎องสํงใบรายงานการจัดต้ัง
กลํุมสะสมให๎ชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด โดย ผํานชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยู
เน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด สาขา หรือชมรมเครดิตยูเน่ียนในแตํละสาขาตามแบบฟอร๑มที่ชุมนุม
สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด ก าหนด จ านวน 2 ชุด สํงให๎ชุมนุมสหกรณ๑เครดิต                       
ยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด ส านักงานใหญํ 1 ชุด  เก็บไว๎ที่ชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํง
ประเทศไทย จ ากัด สาขา 1 ชุด เพ่ือที่ทางชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด จะได๎
ข้ึนช่ือในทะเบียนประเภท กลํุมสะสม (กลํุมเครดิตยูเน่ียนแรกต้ัง)  
 หลังจากที่ได๎มีการสะสมเงินวันแรกแล๎ว ทางชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย 
จ ากัด จะด าเนินการสํงเสริมด๎านการอบรมสมาชิก กรรมการ และบัญชีของกลํุมฯ เพ่ือให๎การปฎิบัติ
บัญชีถูกต๎องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และกลํุมฯ จะได๎ด าเนินการกิจกรรมตํอเน่ืองได๎ทุกวัน
ท าการ 

4. การส่ง เสริมและพัฒนากลุ่มเครดิตยูเน่ียน  เพ่ือให๎เป็นกลุํม เครดิตยูเ น่ียนที่มีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อ านวยประโยชน๑สูงสุดให๎แกํมวลสมาชิก ถือเป็นภารกิจ
หลักของชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด ดังน้ัน การสํงเสริมและพัฒนากลุํม
เครดิตยูเน่ียนจ าเป็นต๎องเป็นไปตามมาตรฐานการสํงเสริมและพัฒนาของ ช.ส.ค.  
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 5. การเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนฯ เมื่อกลํุมสะสม (กลํุมเครดิตยูเน่ียน 
แรกต้ัง) ที่ได๎จัดต้ังข้ึนมีการสํงเสริมและพัฒนาได๎ระยะหน่ึงเป็นไปตามมาตรฐานของ ช.ส.ค. และ
คณะกรรมการมีมติที่จะสมัครเข๎าเป็นสมาชิกประเภท สมาชิกสมทบกับ ช.ส.ค. ก็สามารถที่จะ
ด าเนินการได๎ มีรายละเอียดดังน้ี 

คุณสมบัติของกลุ่มสะสมที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบ  ช .ส.ค.  
1.  มีสมาชิกไมํน๎อยกวํา 50 คน และมีความสามารถขยายจ านวนสมาชิกได๎ไมํน๎อยกวํา 300 

คน 
2.  ด าเนินงานมาแล๎วเป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 6 เดือน หากเป็นเครดิตยูเน่ียนในหมูํผู๎มี

รายได๎ประจ าต๎องด าเนินงานมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 3 เดือน  
3. มีการก าหนดใช๎ข๎อบังคับเป็นลายลักษณ๑อักษร ตามที่ ช.ส.ค. ให๎การรับรอง  
4.  มีการก าหนดใช๎ระเบียบวําด๎วยสมาชิกภาพ ระเบียบวําด๎วยการให๎เงินกู๎ และระเบียบวํา

ด๎วยการรับจํายและเก็บรักษาเงิน ไว๎เป็นลายลักษณ๑อักษร  
5.  มีคณะกรรมการครบทุกคณะตามข๎อบังคับ และสามารถบริหารงานได๎ตามข๎อบังคับ 
6.  มีคณะกรรมการและสมาชิกที่ผํานการอบรม มีความร๎ู ความเข๎าใจในหลักการ และวิธี

ด าเนินงานของกลํุมเครดิตยูเน่ียน  
7.  มีการจัดท าทะเบียนสมาชิก บัญชีและเอกสารตามแบบและวิธีการที่ ช .ส.ค.ก าหนดได๎

อยํางถูกต๎องครบถ๎วน  
8.  มีการรับเงินสะสม และเปิดบริการให๎เงินกู๎แกํสมาชิกแล๎ว  
9.  สํงรายงานฐานะการเงินให๎ ช.ส.ค.เป็นประจ าทุกเดือน  
10. มีความสามารถ และพร๎อมให๎ความรํวมมือในการช าระคําธรรมเนียมแรกเข๎าและคํา

บ ารุง ให๎ ช.ส.ค. 
 11. รายละเอียดอื่นให๎เป็นไปตามระเบียบ ช.ส.ค.วําด๎วย สมาชิกสมทบประเภท    กลํุม
เครดิตยูเน่ียนเตรียมการจดทะเบียน สหกรณ๑ 

วิธีการสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ช.ส.ค.    
 ให๎กลํุมสะสมที่ประสงค๑จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบ ช .ส.ค. ให๎คณะกรรมการกลุํมสะสม
ประชุมเพ่ือมีมติสมัครเป็นสมาชิกฯ และแตํงต้ังคณะกรรมการกลํุม เพ่ือเป็นผู๎แทนของกลุํมฯ ย่ืนใบ
สมัครตามแบบเอกสารที่ ช.ส.ค. ก าหนด พร๎อมทั้งช าระคําธรรมเนียมแรกเข๎าตามที่ก าหนดไว๎ใน
ระเบียบของ ช.ส.ค. ผําน ช.ส.ค.สาขาโดย ช.ส.ค.สาขาจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต๎นพร๎อมทั้งสํงบท
วิเคราะห๑การพิจารณา  ย่ืนตํอคณะกรรมการอ านวยการของ ช.ส.ค. เพ่ือพิจารณารับเข๎าเป็นสมาชิก
สมทบและข้ึนทะเบียนสมาชิกประเภท สมาชิกสมทบ ช.ส.ค. (กลุํมเครดิตยูเน่ียน เตรียมการจด
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ทะเบียนสหกรณ๑)  ถ๎าคณะกรรมการอ านวยการมีมติไมํรับจะแจ๎งเหตุผลพร๎อมคืนคําธรรมเนียมแรก
เข๎าให๎กลํุมสะสมโดยมิชักช๎า 

สิทธิและประโยชน์ที่สมาชิกสมทบจะได้รับจาก ช.ส.ค.  
1.ได๎รับบริการตรวจเย่ียมจากเจ๎าหน๎าที่ของ ช.ส.ค.  

2. ได๎รับขําวสารประชาสัมพันธ๑ จุลสาร เป็นประจ าทุกเดือน 

3. มีสิทธิสมัครเข๎าเป็นสมาชิกสวัสดิการตําง ๆ ที่ ช.ส.ค.จัดข้ึนบริการแกํสมาชิก  
4. ใช๎บริการตําง ๆ ของสินเช่ือและงานระดมทุน 
5. มีสิทธิสํงกรรมการเข๎ารับการอบรมตามหลักสูตรตําง ๆ ที่ ช .ส.ค.จัดข้ึน  
6. มีสิทธิเข๎ารํวมประชุมใหญํสามัญประจ าปีของ ช.ส.ค. ตลอดจนสามารถแสดงความ 

คิดเห็นในที่ประชุมใหญํ ฯ ของ ช.ส.ค. ได๎ 
7. มีสิทธิได๎รับบริการอื่น ที่ ช.ส.ค. จะจัดข้ึนเพ่ือบริการสมาชิก 
พันธะผูกพันในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของ ช.ส.ค.   
1.    ต๎องช าระคําบ ารุง ช.ส.ค. ตามอัตราและหลักเกณฑ๑ดังน้ี  

(1) คําบ ารุงประจ าปีใดให๎ช าระภายในเดือนมีนาคมของปีน้ัน  
(2) การค านวณคําบ ารุง ให๎ถือยอดจ านวนสมาชิกสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 

ที่ผํานมาค านวณในอัตราคนละ 15 บาท  ตํอปี แตํสูงสุดไมํเกิน  20,000  บาท 
(3) กลุํมเครดิตยูเน่ียนใดที่เป็นสมาชิกสมทบของ ช.ส.ค. ยังไมํครบปี ในปีแรกที่ 

สมัครเป็นสมาชิกสมทบให๎ค านวณคําบ ารุงตามอัตราสํวนของระยะเวลา    (เป็นรายเดือน)   ที่เป็น
สมาชิกสมทบในปีน้ัน 

2.    ต๎องช าระคําบริการตามพันธะผูกพัน ที่มีตํอ ช.ส.ค. 
3.    ต๎องสํงรายงานฐานะทางการเงินประจ าเดือนให๎แกํ ช.ส.ค.เป็นประจ าทุกเดือน  
หากในกรณีที่มีองค๑กรหรือสถาบันหรือหนํวยงานหรือกลุํมบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง

ในประเทศและตํางประเทศหรือชุมนุมสหกรณ๑อื่นหรือสหกรณ๑อื่นมีความสนใจประสงค๑จะสมัคร
เข๎าเป็นสมาชิกสมทบของ ช.ส.ค.เพ่ือขอใช๎บริการสินเช่ือและสวัสดิการตําง ๆ ที่ทาง ช.ส.ค.จัดให๎ก็
สามารถจะสมัครได๎ โดยมี 

คุณสมบัติเบื้องต้น 
1.  มีการด าเนินงานมาแล๎วเป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวํา  12  เดือน  
2.  ไมํเป็นองค๑กรที่ด าเนินงานผิดกฎหมายหรือขัดตํอศีลธรรมอันดี  
3.  มีความสมัครใจที่จะเข๎ามาเป็นสมาชิกเพ่ือใช๎บริการสินเช่ือและสวัสดิการตําง ๆ ของ      

ช.ส.ค. และพร๎อมที่จะให๎การสนับสนุนและให๎ความรํวมมือในการพัฒนากิจการของ ช.ส.ค. 
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4.  รายละเอียดอื่นให๎เป็นไปตามระเบียบของ ช.ส.ค.วําด๎วยสมาชิกสมทบประเภทองค๑กร
อ่ืน 

วิธีการสมัคร 
 ผู๎ประสงค๑จะสมัครต๎องมีการประชุมองค๑กรของตนเองและมีมติที่สมัครพร๎อมทั้งแตํงต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือเป็นผู๎แทนย่ืนใบสมัครตามแบบที่ ช.ส.ค. ก าหนด  พร๎อมทั้งช าระคําธรรมเนียม
แรกเข๎าตามที่ก าหนดไว๎ในระเบียบ ช.ส.ค. ผําน ช.ส.ค.สาขาเพ่ือให๎ทาง   ช.ส.ค.สาขาได๎พิจารณา
คุณสมบัติเบื้องต๎น พร๎อมสํงแบบวิเคราะห๑การพิจารณา ย่ืนตํอคณะกรรมการอ านวยการของ ช.ส.ค. 
เพ่ือพิจารณารับเข๎าเป็นสมาชิกสมทบและข้ึนทะเบียนสมาชิกประเภท สมาชิกสมทบ ช.ส.ค.ประเภท
องค๑กรอื่น   ถ๎าคณะกรรมการอ านวยการมีมติไมํรับจะแจ๎งเหตุผลพร๎อมคืนคําธรรมเนียมแรกเข๎าให๎ผู๎
ประสงค๑จะสมัครเข๎าเป็นสมาชิก พันธะผูกพันในการสมัครเข๎าเป็นสมาชิกสมทบของ ช.ส.ค.  ตาม
ข๎อบังคับและระเบียบ ช.ส.ควําด๎วยสมาชิกสมทบประเภทองค๑กรอื่น ต๎องช าระคําบริการของการ
สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการตําง ๆ ตามพันธะผูกพัน ที่มีตํอ ช.ส.ค.และต๎องสํงรายงานฐานะทางการ
เงินประจ าเดือนให๎ ช.ส.ค.เป็นประจ าทุกเดือน   ยกเว๎นคําบ ารุง ช.ส.ค. 
 6. กลุ่มเครดิตยูเน่ียนเตรียมการจดทะเบียนสหกรณ์  ที่มีความประสงค๑จะขอจดทะเบียน
สหกรณ๑ ต๎องท าหนังสือแจ๎งความจ านง ขอจัดต้ังสหกรณ๑ประเภท สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนไปยัง  
ช.ส.ค. โดยผํานส านักงาน ช.ส.ค.สาขา เมื่อทาง ช.ส.ค.สาขา ได๎รับเอกสารดังกลําว จะด าเนินการ
จัดท าบทวิเคราะห๑เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ๑มาตรฐานการสํงเสริมและพัฒนาของ ช.ส.ค.
และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ๑ที่เกี่ยวข๎องสํงให๎ ช.ส.ค.ส านักงานใหญํเพ่ือพิจารณาออก
หนังสือรับรองฯ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ๑ฯ ตํอไป  

หลังจากได๎มีการด าเนินการจดทะเบียนเป็นสหกรณ๑แล๎ว ถือได๎วํา กลํุมเครดิตยูเน่ียนได๎เป็น 
สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน(นิติบุคคล) ตามกฎหมาย และในระหวํางน้ันทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ๑จะเข๎า
ด าเนินการตรวจสอบรายการบัญชี ที่โอนให๎แกํกันระหวํางกลุํมเครดิตยูเน่ียนกับสหกรณ๑เครดิตยู
เน่ียนที่จัดต้ังใหมํ เพ่ือความถูกต๎องให๎เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สหกรณ๑เครดิตยู
เน่ียนที่ได๎รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนจะได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนและดูแลจาก
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องนอกจากชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด (ช.ส.ค.) เพ่ือให๎
สหกรณ๑มีการพัฒนา เจริญเติบโต มีการบริหารงานเพ่ือมวลสมาชิกให๎ได๎ประโยชน๑สูงสุดตาม
อุดมการณ๑ หลักการและวิธีการ 

จากการรํวมประสานการท างานรํวมกันในพ้ืนที่ระหวําง 2 หนํวยงาน สามารถเกิดเครือขําย
ฟ้ืนฟูชุมชนผู๎ประสบภัย โดยวิธีการเครดิตยูเน่ียนน้ัน ชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนฯ สาขาภาคใต๎จะ
การจัดกระบวนการให๎ความร๎ู ให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับ การสร๎างฐานเงินทุนของชุมชน การจัดท าบัญชี 
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ด๎วยวิธีการของเครดิตยูเน่ียน ให๎การศึกษาอบรมแกํคณะกรรมการ และสมาชิกอยํางตํอเน่ือง เพ่ือให๎
กลุํม เครดิตยูเ น่ียนสามารถพัฒนาเป็นสหกรณ๑เครดิตยูเ น่ียนได๎ตํอไปในอนาคตส านักงาน
ประสานงานเครือขํายความรํวมมือฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน  จังหวัดกระบี่ (Save Andaman) จะ
ให๎การสนับสนุนในด๎านเงินทุนและอุปกรณ๑เกี่ยวกับการท าประมง ผํานทางกลุํมเครดิตยูเน่ียน ที่ต้ัง
ข้ึน โดยจะแบํงกลุํมการชํวยเหลือออกเป็นกลุํมยํอย คือ กลุํมอูํซํอมเรือ กลุํมซํอมเคร่ือง กลุํมท า
เคร่ืองมือประมง และกลํุมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นต๎น  

3. ความเป็นมาของเครือข่าย ฟ้ืนฟูชุมชนผู้ประสบภัยสึนามิ ด้วยวิธีการเครดิตยูเน่ียน 
3.1 กลุ่มเครดิตยูเน่ียนบ้านทุ่ง    
ประวัติความเป็นมา บ๎านทุํงในอดีตมีทุํงหญ๎าเป็นบริเวณกว๎างมาก เป็นป่ารก ท าให๎คนที่มา

ต้ังรกรากได๎เรียกวําบ๎านทุํง ซึ่งประกอบด๎วย 5 หยํอมบ๎านได๎แกํ บ๎านถนนโค๎ง บ๎านกลาง บ๎านทอนลิ
บง บ๎านนาทอน บ๎านทําไรํ (แตํปัจจุบันหยํอมบ๎านกลาง และบ๎านทอนลิบงได๎แบํงการปกครอง เป็น 
หมูํ 6 บ๎านทอนลิบง) 

จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 178 ครัวเรือน แตํมีครอบครัวทั้งหมด 190 ครอบครัวเน่ืองจากเป็น
ครัวแฝด ประชากร แบํงเป็นชาย 461 คนหญิง 487 คน  รวมประชากรทั้งหมด  948  คน  อาณาเขต
ติดตํอ ทิศเหนือ จด บ๎านคลองโตนด ม.5 ต.เกาะลันตาน๎อย  ทิศใต๎ จด บ๎านทอนลิบง ม.6 ต. เกาะลัน
ตาน๎อย ทิศตะวันออก จด ทะเล ทิศตะวันตก จด ทะเล พ้ืนที่เป็นเกาะมีทะเลล๎อมรอบ  เป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ๎า มีพ้ืนที่ประมาณ 1 ,000 ไรํ มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร๑มีภูเขาเป็นป่าบกซึ่งเป็น
แหลํงต๎นน้ าที่ส าคัญของชุมชนต าบลเกาะลันตาน๎อย มีที่ราบลุํมบริเวณกว๎างเหมาะส าหรับการท านา   
มีหญ๎าทะล และมีพ้ืนที่ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ๑มาก ในอดีตมีเถ๎าแกํมาจากเมืองจีนเข๎ามาสร๎าง
โรงงานเตาถําน แล๎วได๎จ๎างให๎คนในหมูํบ๎าน และหมูํบ๎านใกล๎เคียงมารับจ๎างตัดไม๎แปรรูปและเผา
ถํานสํงไปขายที่ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย สถานที่ส าคัญของหมูํบ๎านมีมัสยิด 1 แหํง โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา 1 แหํง โรงเรียนสอนศาสนา (ปอเนาะ) 1 แหํง แหลํงน้ าประปาภูเขา เกาะ
ตะละเบง เกาะก าเป็นบริเวณแหลํงท าการประมง และยังเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญของเกาะลันตา 

ในอดีตชาวบ๎านบ๎านทุํงไมํเครํงครัดในศาสนา  ได๎มีโต๏ะครูมาจากนครศรีธรรมราชได๎ท า
การสอนศาสนาและเป็นคนริเร่ิมเปิดโรงเรียนสอนศาสนา และก็ได๎มีลูกศิษย๑เป็นจ านวนมาก   สํงผล
ให๎ในปัจจุบันบ๎านทุํงเป็นชุมชนที่ยึดถือประเพณีแบบอิสลามอยํางเครํงครัดมาก  เน่ืองจากคนใน
ชุมชนนับถือศาสนาอิสลามเกือบ 100 เปอร๑เซ็นต๑ จึงมีวัฒนธรรมและประเพณี เชํน งานบุญเข๎า
สุนัตห๑ (ขลิบอวัยวะเพศของเด็กผู๎ชาย) มีการท าบุญและเลี้ยงอาหาร วันอารีอายอ มีพิธีละหมาด
รํวมกันของคนในหมูํบ๎าน มีการกลับไปเย่ียมบ๎านเกิดและสุสานของคนในครอบครัว วันเมาลิด จะ
ท าบุญและเลี้ยงอาหาร  หากวํามีคนเสียชีวิตข้ึนในหมูํบ๎าน คนในชุมชนจะหยุดการประกอบอาชีพ 
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เชํนหยุดออกทะเล หยุดกรีดยาง ในอดีตมีการท าอาชีพ ท านา(ปัจจุบันมีแตํนาร๎าง เพราะน้ าเค็มข้ึนถึง
ไมํสามารถท านาได๎) โดยที่ใช๎ครกต าข๎าว เอาไว๎กินเอง ที่เหลือเอาไปขาย นอกจากน้ันท าไรํ ท าการ
ประมง คือโป๊ะน้ าต้ืน  

วิถีชุมชนก่อนภัยพิบัติ สึนามิ 
อาชีพของคนในชุมชนมีการท าประมง ได๎แกํ อวนลอยกุ๎ง เน่ืองจากทะเลบริเวณอ าเภอเกาะ

ลันตามีกุ๎งให๎จับตลอดปี วิถีชีวิตชาวประมงจะมีการออกอวนกุ๎งเป็นสํวนใหญํ  สามารถหาได๎ตลอด
ทั้งปีเน่ืองจากชาวประมงบ๎านทุํงน้ัน ได๎มีการหน้ืสินกับเถ๎าแกํที่มาสนับสนุนเรือ เคร่ืองยนต๑  
อุปกรณ๑ประมงมายาวนาน  ชาวประมงจะถูกกดราคาสัตว๑น้ ามาตลอด และท าสวนยางพารา บางสํวน
มีอาชีพรับจ๎างไปท างานที่ต าบลเกาะลันตาใหญํ ซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดกระบี่ 
เชํนท างานแมํบ๎านที่โรงแรม และงานกํอสร๎าง นอกจากน้ันประกอบอาชีพ ค๎าขาย เลี้ยงสัตว๑ เป็น
บางสํวน  

วิถีชุมชนหลังภัยพิบัติ สึนามิ 
ความเสียหายของพ้ืนที่การชํวยเหลือหลังจากองค๑กรตํางๆได๎ถอนตัว และลดความชํวยเหลือ

ลง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับระบบการชํวยเหลือของ เครือขํายความรํวมมือฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน 
(SAN: Save Andaman Network)  ที่ต๎องการฟ้ืนฟูชุมชนโดยต๎องมีการรวมกลํุมให๎ชุมชนสร๎างกลํุม
ออมทรัพย๑ เพ่ือสะสมให๎มีเงินทุนของชุมชนในระยะยาว อีกทั้งการเป็นหน้ีนอกระบบมาก เพราะ
ต๎องกู๎เงินเพ่ือซื้อเคร่ืองมือท าการประมง ที่ได๎รับความเสียหายจาก สึนามิ และเครือขํายความรํวมมือ
ฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่งอันดามันได๎ประสานงานกับชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด 
สาขาภาคใต๎ เพ่ือเข๎าไปแนะน าการออมแบบเครดิตยูเน่ียนหลายคร้ัง จนสามารถจัดต้ังกลํุมเครดิตยู
เน่ียนบ๎านทุํง ได๎จัดต้ังเมื่อวันที่  5 เมษายน  2548  มีสมาชิกแรกกํอต้ัง  54 คน แบํงเป็นชาย  33  คน  
หญิง  21 คน เงินสะสมคร้ังแรก ณ วันแรกต้ัง  14,590 บาท โดยจะมีการสะสม ทุกวันที่ 15 ของเดือน 

มีคณะกรรมการแรกต้ัง  9 คน ดังน้ี 
1. นายยําฝาด เวลาลี  ประธานกรรมการ 
2. นายดลละ โปหลง  รองประธานฯ 
3. นายแจ๏ะแหล๏ะ เสาชะอม เลขานุการ 
4. นายสิทธิชัย ลีหมาด  เหรัญญิก 
5. นายกาหริม ขจัดภัย  กรรมการ 
6. นายสุวิทย๑ คงสมุทร  กรรมการ 
7. นายเส็ม  นีลหลัง  กรรมการ 
8. นายอับดุลรอหมาน เวลาดี กรรมการ 
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9. นายบูห าหมัดโหนดเจ๏ะสัน กรรมการ 
3.2 กลุ่มเครดิตยูเน่ียนบ้านหัวแหลม  
ประวัติความเป็นมา หากย๎อนไปกวํา 500-600 ปี พ้ืนที่เกาะลันตา ซึ่งสํวนใหญํเป็นภูเขาสูง 

เงียบสงบและรกร๎าง จะมีชาวเล “กลํุมอูรักลาโว๎ย” ซึ่งเป็นชนกลํุมแรกของชาวเกาะลันตาอพยพจาก
ไทรบุรีมาต้ังหลักแหลํงแล๎วก็ตาม แตํพวกเขาก็ลงหลักปักฐานอยํูริมทะเลปลายแหลมด๎านใต๎ซึ่งทุก
วันน้ีคือบ๎านหัวแหลมและสังกาอู๎ ซึ่งเกาะลันตาใหญํ จัดต้ังข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2444 พร๎อมกับการจัดต้ัง
อ าเภอเกาะลันตา ที่หมูํ 2 บ๎านศรีรายา เป็นอดีตที่ต้ังของที่วําการอ าเภอ จนถึงปัจจุบันมีอายุกวํา  100 
ปี ประชาชนสํวนใหญํ นับถือศาสนาอิสลาม  มีหมูํบ๎านในเขตการปกครอง จ านวน  8 หมูํบ๎าน ได๎แกํ
บ๎านหัวแหลม บ๎านศรีรายา บ๎านเจ๏ะหลี บ๎านเกาะปอ บ๎านคลองหิน บ๎านคลองชน บ๎านลังกาอู๎ บ๎าน
คลองโดย สถาพพ้ืนที่ของต าบล เป็นลักษณะเป็นที่ราบสูง  ราบกับทะเล และเกาะบริวาร  12 เกาะ มี
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 5,828 คน ชาย  3,379 คน หญิง 2,449 คน ประชากรมีอาชีพ ท าสวน
ยางพารา สวนมะพร๎าว ท าการประมง  

วิถีชุมชนก่อนภัยพิบัติ สึนามิ 
ชุมชนบ๎านหัวแหลมมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 203  ครัวเรือน มีประชากร ประมาณ  941 คน 

เป็นชาย 447 คน และหญิง 494 คน (ข๎อมูลจากระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ประจ าปี 254 7)  
สภาพหมูํบ๎านเดิมอยํูติดริมชายทะเล ลักษณะบ๎านเรือนคล๎ายกับชุมชนชาวประมงโดยทั่วไปใน
ภาคใต๎ อยํูรํวมกันเป็นครอบครัวใหญํและครัวแฝด กระจายอยํูทั่วพ้ืนที่หมูํบ๎านตามริมฝั่ง อายุชุมชน
ต้ังแตํเร่ิมบุกเบิกที่ดินชาวบ๎านรํวมกันสร๎างและพัฒนาชุมชนจนทางการต้ังเป็นชุมชนในปัจจุบันมี
อายุมากกวํา 100 ปี โดยบ๎านเรือนปลูกสร๎างทอดยาวไปตามชายทะเลประมาณ 3 กม. แบํงเป็น 3 อําว  

อําวแรก ชาวบ๎านเรียกพ้ืนที่น้ีวํา “อําวกลาง” หรือ “หัวแหลม1”  ทิศเหนือจรด ตลาดศรีรายา
และเทศบาลต าบลเกาะลันตาใหญํ ทิศใต๎จรดโขดหินและป่า ทิศตะวันออกจรดทะเล แล ะทิศ
ตะวันตกจรด ควนดินซึ่งเป็นพ้ืนที่สูง 5 เมตร ระยะหํางจากชุมชนถึงถนนใหญํประมาณ ๑๐๐ เมตร  

อําวที่สอง ชาวบ๎านเรียกวํา “หัวแหลม 2” หํางจากอําวกลางไป 1 กม. บ๎านเรือนปลูกสร๎าง
ตามทางยาวตลอดแนวชายฝั่งยาวประมาณ 500 เมตร ทิศเหนือ–ใต๎เป็นพ้ืนที่สวนและโขดหิน ทิศ
ตะวันออกติดทะเล และทิศตะวันตกเป็นพ้ืนที่สวน หํางจากถนนใหญํเข๎าซอยประมาณ 200 เมตร 
ชาวบ๎านสํวนใหญํเป็นไทยมุสลิม มีบางสํวนที่เป็นไทยพุทธและชาวไทยใหมํ 

อําวที่สาม ชาวบ๎านเรียกวํา “อําวมุตา” หรือ  “หัวแหลม 3” หํางจากอําวบ๎านหัวแหลม 2 ไป
ทางด๎านทิศใต๎ หํางจากถนนใหญํเข๎าซอยประมาณ 200 เมตร ชาวบ๎านสํวนใหญํเป็นไทยมุสลิม มี
บางสํวนที่เป็นไทยพุทธและชาวไทยใหมํ (ชาวเล) 
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วิถีชีวิต ร๎อยละ 90  ประกอบอาชีพประมง ที่เหลือมีอาชีพเป็นขับเรือรับจ๎าง รับจ๎างกรีดยาง 
ลูกจ๎างบังกะโล รีสอร๑ท และเป็นพนักงานห๎าง ร๎านบนเกาะลันตาใหญํ 

ศาสนา ร๎อยละ 98  นับถือศาสนาอิสลาม ที่เหลือนับถือศาสนาพุทธ และอื่นๆ 
ที่ดิน อยํูในความดูแลของกรมเจ๎าทํา  
วิถีชุมชนหลังภัยพิบัติ สึนามิ 
หลังสินามิ   บ๎านพังทั้งหลัง จ านวน 41 หลัง อยํูในพ้ืนที่อําวกลางทั้งหมด และสํวนที่บ๎าน

พังบางสํวนกระจายอยํูทั้งสองอําวประมาณ 88 หลังคาเรือน   
ในกรณีบ๎านพังทั้งหลัง  ทางอ าเภอเสนอให๎ชาวบ๎านเลือก 3 ตัวเลือก คือ 

 1. ยกบ๎านถาวรที่จัดสรรไว๎คือ โรงเ รียนลันตาฯ(เกํา) โดยทางทหารเรือจะด าเนินการ
กํอสร๎างบ๎านให๎ 
 2. ยกบ๎านถาวรในที่ดินของตัวเองที่มีเอกสารสิทธิ์ชัดเจน โดยทหารเรือสร๎างให๎ 
 3. รับคําชดเชยบ๎านพังทั้งหลัง จ านวน 30,000 บาทโดยห๎ามยกบ๎านในที่ริมทะเลซึ่งเป็นบ๎าน
เดิม 

สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่  มีชาวบ๎านประสงค๑จะอยํูในที่เดิม (ริมทะเล) จ านวนร๎อยละ 
25 แตํทางอ าเภอไมํอนุญาตให๎สร๎าง เพราะต๎องการกันพ้ืนที่ไว๎ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน๑การทํองเที่ยว
และจัดระเบียบชายหาดใหมํ ในขณะเดียวกันมีการติดป้ายประกาศไมํอนุญาตให๎ตํอเติมหรือกํอสร๎าง
สิ่งปลูกสร๎างในพ้ืนที่ชายหาด  

เหตุผลที่ชาวบ๎านไมํต๎องการย๎ายไปอยํูในที่จัดสรรสร๎างบ๎านถาวร คือ  
1. พ้ืนที่ดังกลําวติดกับวัดเกาะลันตาอยํูใกล๎กับป่าช๎าและสุสาน ซึ่งขัดตํอหลักศาส นาและ

วัฒนธรรมของชาวมุสลิม รวมถึงพ้ืนที่น้ันเป็นพ้ืนที่ที่ถูกทิ้งร๎างไว๎ไมํได๎ใช๎ประโยชน๑ ท าให๎สะท๎อน
ความร๎ูสึกเกิดความน๎อยเน้ือต่ าใจวําตนไมํมีคําในสายตาของรัฐ อยากจับไปอยํูที่ตรงไหนก็ย๎ายไปอยํูใน
ที่ที่ถูกทิ้งร๎างไว๎  

2. พ้ืนที่ดังกลําวอยํูหํางจากชายทะเล ไมํสอดคล๎องกับวิถีชาวประมงขนาดเล็กซึ่งสํวนใหญํ
จะเก็บอุปกรณ๑ เคร่ืองมือประมง และเคร่ืองยนต๑ไว๎บนเรือ ปัญหาการลักขโมยอาจเกิดข้ึนได๎ การขน
เคร่ืองมือประมงทั้งหมดข้ึนไปเก็บบนบ๎านหลังใหมํไมํสามารถกระท าได๎เน่ืองจากมีขนาดใหญํและ
น้ าหนักมาก อีกทั้งในบางคืนยามที่เกิดคลื่นลมแรงน้ าข้ึน น้ าลง ฝนตก ชาวบ๎านต๎องออกมาส ารวจ
สภาพเรือเป็นชํวง ๆ บ๎านที่อยํูไกลจากทะเลจะไมํสามารถทราบความแรงของลมได๎และไมํสะดวกที่
จะออกมาในยามค่ าคืนด๎วย และขณะเดียวกันทางอ าเภอไมํได๎มีการสอบถามความต๎องการที่แท๎จริง
ของชาวบ๎านกรณีพ้ืนที่ที่สร๎างบ๎านถาวร 
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สถานการณ๑ปัจจุบัน   ส าหรับชาวบ๎านที่ยืนยันจะอยํูที่เดิมริมทะเล ได๎เข๎าย่ืนหนังสือกับ 
รมช.มหาดไทย นายสุธรรม แสงประทุม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548 ท าให๎เกิดการประชุมระหวําง
ตัวแทนชาวบ๎าน กับนายอ าเภอเกาะลันตาและคณะกรรมการกํอสร๎างบ๎านถาวร อ.เกาะลันตา ณ ที่ท า
การอ าเภอเกาะลันตาหลังเกํา  และประชุมอีกคร้ังในวันที่ 24 มกราคม 2548  ณ ที่วําการอ าเภอ (ใหมํ) 
ผลการประชุม ให๎ชาวบ๎านสามารถกลับมาปลูกบ๎านหลังใหมํในที่เดิมได๎ (ริมชายทะเล)   โดยจะ
ได๎รับเงินชดเชยจ านวน 30,000 บาท โดยมี เครือขํายความรํวมมือฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน (SAN 
Save Andaman Network ) และสถาบันพัฒนาองค๑กรชุมชน (พอช.) รํวมด าเนินการกํอสร๎างบ๎าน
มั่นคง และปรับปรุงสาธารณูปโภค 

จากความเสียหายของพ้ืนที่การชํวยเหลือจากองค๑กรตํางๆได๎ถอนตัว และลดความชํวยเหลือ
ลง ท าให๎ชุมนุมต๎องการสร๎างกลํุมออมทรัพย๑เพ่ือสะสมทุนของชุมชน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับระบบ
การชํวยเหลือ ของเครือขํายความรํวมมือฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน (SAN: Save Andaman 
Network) ที่ต๎องการฟ้ืนฟูชุมชนโดยต๎องมีการรวมกลํุมเพ่ือให๎มีทุนของชุมชนในระยะยาว และได๎
ประสานกับชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด สาขาภาคใต๎ เพ่ือเข๎าไปแนะน าการ
ออมแบบเครดิตยูเน่ียนหลายคร้ัง จนสามารถจัดต้ังกลํุมเครดิตยูเน่ียนบ๎านหัวแหลมได๎ต้ังอยํูในหมูํที่ 
1 ต.เกาะลันตาใหญํ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ๑ 2549 มีสมาชิกแรกต้ัง จ านวน 25 คน ชาย 16 คน หญิง 9 
คน เงินสะสมเมื่อแรกต้ัง 7,500 คนโดยมีการสะสมในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 คณะกรรมการแรกต้ัง จ านวน  7 คน 

1. นายเรียบ โพธาราม  ประธานกรรมการ 
2. นายสมศักด์ิ เส็นหล า  รองประธานฯ 
3. นายสมวัย หาญทะเล  เลขานุการ 
4. นายประดิษฐ หมาดสาเหร็บ กรรมการ 
5. นายสันติ เข่ือนจินดา  กรรมการ 
6. นายกุหลาบ สงคง  กรรมการ 
7. นางสมสุข เกษงาม  กรรมการ 
3.3 กลุ่มเครดิตยูเน่ียนบ้านเกาะปอ  
ประวัติความเป็นมา 
 เกาะปอเดิมมีช่ือวํา“ ดือปอ แปลวํา เชือกที่ใช๎ผูกเรือ” ท าจากต๎นปอที่มีข้ึนทั่วไปบนเกาะ 

เป็นภาษาเรียกของชาวเลที่เข๎ามาอยํูกํอน จากการได๎คุยกับ นายชลธิชา  แขกปาทาน กรรมการของ
กลํุม จึงได๎ร๎ูประวัติของเกาะปอโดยแบํงเป็นยุคๆ ดังน้ี 
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ยุคแรก  ย๎อนกลับไปในสมัยกํอนสงครามโลกคร้ังที่ 2  ประมาณ 200 กวําปีที่แล๎ว เกาะปอ
เป็นเกาะเล็กๆ ที่ไมํมีผู๎คนอาศัยอยํูเลย จนกระทั้งมีกลุํมชาวเล ชนเผําอูรักลาโว๎ย หรือที่เรียกวํา ชาว
ไทยใหมํ เข๎ามาอาศัยอยํูระยะหน่ึงและย๎ายออกไปต้ังถิ่นฐานที่บ๎านหัวแหลมอําวกลางในปัจจุบัน  
 ยุคขุนสมุทร จากการบอกเลํา ขุนสมุทรเป็นคนจังหวัดพัทลุง ได๎หนีเข๎ามาอาศัยอยํูบนเกาะ
ปอ ซึ่งมีนามสกุลเดิมคือ  ณ พัทลุง และได๎เปลี่ยนนามสกุลเป็น หาญทะเล  ได๎แตํงงานกับ  นางลือด๏ะ  
หาญทะเล มีลูกชาย 3 คน(นายนะ นายซูเด็น นายต๎ุย) หญิง 2 คน หลังจากน้ันขุนสมุทรให๎ลูกอยํูที่
เกาะปอ สํวนตัวเองไปท าสวนที่เกาะไหง และน าต๎นมะพร๎าวมาปลูกที่เกาะปอ  ซึ่งเทียวไปเทียว
กลับไปท าสวน ปีละ 2-3 เดือน หลังจากน้ันมีนายโต๏ะนวน ซึ่งเป็นคนจังหวัดตรัง  เป็นไทยพุทธเข๎า
มาเกาะปอ เพ่ือมาขอที่ดินอยํูแตํขุนสมุทรไมํให๎  โต๏ะนวนไมํพอใจจึงไปติดตํอกลํุมโจรให๎มาปล๎น
บ๎านขุนสมุทร ทั้งหมด 13 คน โดยมีหัวหน๎าโจรช่ือ พันสง  ได๎คิดแผนการไปปล๎นที่เกาะลันตากํอน 
แตํไมํส าเร็จจึงกลับมาปล๎นที่เกาะปอ   ได๎เทียบเรือที่อําวโล๏ะละหมาด  ได๎ท าพิธีเสี่ยงทายขอเจ๎าที่วํา
การปล๎นคร้ังน้ีจะส าเร็จหรือไมํ  ค าท านายวําการปล๎นคร้ังน้ีจะเกิดการเสียชีวิตของโจร  พันสงซึ่ง
เป็นหัวหน๎าไมํอยากที่จะปล๎น  แตํในสํวนของรองหัวหน๎าเห็นวําไหนๆก็มาแล๎วเสียเวลาจึงตัดสินใจ
ปล๎น  โดยตอนน้ันขุนสมุทรไปท าสวนที่เกาะไหง มีนายดอละ ซึ่งอยํูกับลูกเมียและเป็นของหลาน
ขุนสมุทร  นายดอละซึ่งพูดฟังภาษาไทยไมํได๎เมื่อเห็นโจรก็เชิญกลุํมโจรข้ึนมาบนบ๎านก็เข๎าใจวําเป็น
ญาติขุนสมุทร แตํฝ่ายภรรยาเห็นเข๎าจึงรีบทักวําน้ันไมํใชํ  จึงมีการตํอสู๎กัน  นายดอละซึ่งเป็นคนที่มี
อาคมฟันแทงไมํเข๎าได๎ตํอสู๎กับพันสํงอยํูนาน จนพันสงใช๎ดาบกรีดแขนเมียนายดอละ เพ่ือเป็นการแก๎
อาคม  จึงสามารถ ฟันนายดอละบาดเจ็บสาหัสและหนีไปในที่สุด แตํหน่ึงในกลํุมโจรได๎รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตด๎วยเชํนกัน หลังจากน้ันนายอ าเภอขุนภักดีลันตาเขตได๎ปลอมตัวไปเป็นชาวบ๎านที่
จังหวัดตรังที่และมีโอกาสได๎เจอกลํุมโจรน้ีคุยเร่ืองการมาปล๎นที่เกาะปอ  จึงแจ๎งเรือเร็วบุกเข๎าจับกุม  
มารับโทษประหารชีวิตทั้งหมด  พันสงซึ่งเป็นหัวหน๎ามีวิชาอาคมฟันแทงไมํเข๎าท าอยํางไรก็ไมํตาย  
จึงใช๎วิธี ให๎เผาเหล็กแหลมแทงทวาร  เมื่อพันสงร๎ูวําตนต๎องตายแนํจึงขอร๎องขอด่ืมยาพิษแทน 
หลังจากน้ันทํานขุนสมุทรได๎ท าการปิดเกาะเป็นเวลา  5 ปี  แล๎วไปตามชํางตีเหล็กมาตีมีดดาบจ านวน 
4 เลํม  เอาไว๎ค๎ุมกันภัยในเกาะ  ดาบทั้ง 4 เลํมได๎ลงอาคมและท าการปิดเกาะด๎วยอาคมจนท าให๎
ลูกหลานได๎อยํูอยํางสงบสุข 

สภาพทั่วไปเป็นเกาะเล็กๆอยํูกลางทะเล  มีเน้ือที่ประมาณ 1,400 ไรํ   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 6 อําว 
คือ  อําวในบ๎าน  ประออก  ทํากั้ง  แหลมอุง  โล๏ะบิบะ(อําวผีดูดเลือด)  และโล๏ะละหมาด อาณาเขต
ของเกาะปอมีทะเลล๎อมรอบจึงมีพ้ืนที่ใกล๎เคียงคือ  ทิศเหนือใกล๎กับเกาะน๎ุย ทิศใต๎ใกล๎กับเกาะกวง  
ทิศตะวันออกติดกับทะเลตรัง ทิศตะวันตกติดกับเกาะลันตาใหญํ  มีผู๎อาศัยอยํูทั้งครัวเดียวและครัว
แฝด 104 ครัว  มีผู๎คนประมาณ 467 คน  ชาวบ๎านสํวนใหญํท าอาชีพประมง สํวนอาชีพรองคือกรีด



 

 

 

  112 

ยางพาราและท างานจ๎าง  มีเรือทั้งหมด 66  ล า  ศาสนาที่ชาวบ๎านสํวนใหญํนับถือคือมุสลิม  มีไทย
พุทธและชาวจีนอยํู  8 ครัวเรือน     

วิถีชุมชนก่อนภัยพิบัติ สึนามิ 
 จากค าบอกเลําของโต๏ะหลัง คือ นายสะอาด  ละโสย  เลําให๎ฟังวํา  เร่ิมท างานเล(ออกทะเล)
ได๎เห็นการท างานของ “ป๊ะ” น้ันได๎ใช๎เคร่ืองมือในการจับปลา  หาของเลมีเคร่ืองมือที่ใช๎คือ  โป๊ะ  
อวนรุนมือ  ไซปลา  ระเบิดที่ท าข้ึนเอง   โดยเคร่ืองมือจะท ากันข้ึนเองใช๎วัสดุที่มีในเกาะ  ใช๎เรือเชียง
ในการออกเล  พอลมแข็งก็ข้ึนใบเรือให๎แลํนสะดวก  ส าหรับบริเวณที่ออกไปหาน้ันจะข้ึนอยํูกับวํา
เคร่ืองมือและฤดูกาล  เชํน โป๊ะ(เคร่ืองมือจับปลาชนิดหน่ึง)จะท าหน๎า(ฤดูลม)พลัด  จะจับปลาได๎ทั้ง
ขนาดกลางและขนาดใหญํ เพราะวัสดุที่ใช๎ท าเป็นไม๎ไผํกรองซี่ชิดสานกัน  ท าในทะเลใกล๎ชายฝั่ง  
อวนรุน ท าบริเวณชายฝั่งบ๎านเจ๏ะหลี  ที่เกาะน๎ุย  สํวนไซปลาจะท าบริเวณแถบเกาะไหง  กะหลังฮัม  
แหลมลําหนัง(คนวํายน้ า)  การท าระเบิดในสมัยน้ันสัตว๑น้ าจะตายมากมายมีทั้งที่ใช๎การได๎และใช๎การ
ไมํได๎และที่ลอยอยํูในทะเลก็มีซึ่งถือวําเป็นการท าลายอยํางมาก  ตํอมาก็มีเบ็ดราวซึ่งจะวางแถว
เกาะกวงและเกาะเกียง 
 การซื้อขายสัตว๑ น้ า จะไปขายที่ตลาดเกาะลันตาใหญํโดยมีเถ๎าแกํคนจีนเป็นคนรับซื้อ 
ประมาณ  2-3 แพ  มีของโก๎บา  โก๎ขํุย  จีหวุํน  โดยมีการผูกขาดราคาโดยเถ๎าแกํ เ ป็นคนตีราคา  
บางอยํางก็ได๎กิโลละ  2-3 บาท  บางอยํางก็ซื้อเหมาเป็นเขํงๆละ 10-20 บาท  ชาวบ๎านเกาะปอที่ไป
ขายก็ร๎ูสึกดีใจและพอใจมากที่ได๎ราคาในชํวงแรก  แตํหลังจากน้ันก็เร่ิมมองวํางานเลที่ท ามันไมํพอ
กิน  บวกกับราคาของที่ไมํขยับข้ึนเลย  ท าให๎เร่ิมท๎อไมํอยากท างานเล  ผู๎คนจ านวนหน่ึงจึงหันไป
รับจ๎างตัดไม๎ถํานโดยมีคําจ๎างล าเรือละ 18 บาท  เมื่อเห็นวําคนอื่นรับซื้อได๎ราคาดี  ก็มีคนในหมูํบ๎าน 
2-3 คน คือ น๎าซําม  โต๏ะหยังบาว  โต๏ะสูเฮ็ก ก็เปิดรับซื้อสัตว๑น้ าเองในเกาะ  เมื่อซื้อแล๎วก็น าไปขายที่
บ๎านบํอมํวง  ราคาก็ขยับดีข้ึน  เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ก็เร่ิมมีเคร่ืองยนต๑ดีเซลใช๎ เรียกวํา  เคร่ืองบิ๊ก 6 แรง  
เคร่ืองพัตเตอร๑ 5  ที่ใช๎ในชํวงแรก 
 ปัจจุบันมีแพอยํู 3 แพ  คือ แพนายสมมาตร  หาญทะเล  นายสมชาย  ระโสยบุตร  หยังอุ
หมาด  ที่ยังคงรับซื้อสัตว๑น้ าในราคาที่คิดเฉลี่ยแล๎วไมํค๎ุมกับราคาน้ ามัน เชํน กุ๎งกิโลกรัมละ  180 
บาท ในขณะที่น้ ามันลิตรละ  33 บาท  ในการออกเล ถ๎าออกอวนกุ๎งต๎องออกไปในแนวปะการังเทียม  
ลานแยํแหระ(ปลาจองม๏องหรือปลากระเบนตัวเล็ก)  ถ๎าเป็นเคร่ืองยนต๑ยันมาร๑ต๎องใช๎น้ ามันประมาณ  
5 ลิตรตํอวัน  ถ๎าเคร่ืองยนต๑ 3 สูบใช๎น้ ามัน 10 ลิตรตํอวัน  ถ๎าไมํได๎กุ๎งกลับมาประมาณ   3-4 กิโลกรัม  
ก็จะไมํพอกับคําน้ ามันที่ใช๎ไป ส าหรับเร่ืองทุนในการท าประมงของชาวบ๎าน  น ามาท าโป๊ะ  อวนรุน  
ไซ  เคร่ืองเรือ  อวน  จะเห็นความสัมพันธ๑ระหวํางเถ๎าแกํกับลูกน๎องในรูปของการอุปถัมภ๑  ถ๎าใคร
อยากท าแล๎วไมํมีทุน  ก็เข๎าไปคุยกับเถ๎าแกํวํา “จะท างานเลแตํไมํมีทุนจี้ท าพรือ(จะท าอยํางไร) วําจะ
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มายืมเบี้ยไปลงทุนกํอน”เมื่อออกเลแล๎ว จะผํอนให๎เป็นน้ า(ทุก 15 วัน)จนหมด    เพราะทุกคนใช๎
ระบบเช่ือใจ ระบบพ่ีน๎อง ท าให๎หน้ีสินที่สะสมมาหลายรํุนตกทอดมาให๎ลูกหลานที่ท างานในยุค
ตํางๆไมํมีที่สิ้นสุด  
 วิถีชุมชนหลังภัยพิบัติ สึนามิ 
 ความเสียหายของพ้ืนที่การชํวยเหลือหลังจากองค๑กรตํางๆได๎ถอนตัว และลดความชํวยเหลือ
ลง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับระบบการชํวยเหลือของ เครือขํายความรํวมมือฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน 
(SAN: Save Andaman Network)  ที่ต๎องการฟ้ืนฟูชุมชนโดยต๎องมีการรวมกลํุมให๎ชุมชนสร๎างกลํุม
ออมทรัพย๑ เพ่ือสะสมให๎มีเงินทุนของชุมชนในระยะยาว ประกอบกับการด าเนินงานของกองทุน
หมูํบ๎านไมํประสบผลส าเร็จ ที่เงินไมํได๎กระจายสูํทุกคนอยํางที่ควร อีกทั้งการเป็นหน้ีนอกระบบมาก 
เพราะต๎องกู๎เงินเพ่ือซื้อเคร่ืองมือท าการประมง ที่ได๎รับความเสียหายจาก สึนามิ และเครือขํายความ
รํวมมือฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่งอันดามันได๎ประสานงานกับชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย 
จ ากัด สาขาภาคใต๎ เพ่ือเข๎าไปแนะน าการออมแบบเครดิตยูเน่ียนหลายคร้ัง จนสามารถจัดต้ังกลํุม
เครดิตยูเน่ียนเกาะปอต้ังอยํูในหมูํที่ 4 ต.เกาะลันตาใหญํ ซึ่งบ๎านเกาะปอเป็นเกาะหน่ึง เป็นเกาะ
บริวารของเกาะลันตาใหญํ ต๎องน่ังเรือหางยาวจากเกาะลันตาใหญํ ไปเกาะปอใช๎เวลา 1 ช่ัวโมง 
ประชากรประกอบอาชีพ การประมงและรับจ๎าง ได๎จัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ๑  2549  มีสมาชิก
แรกต้ัง  30 คน  ชาย  23  คน  หญิง  7 คน  เงินสะสมแรกต้ัง  3,560 บาท  ก าหนดการสะสมทุกวันที่  
5 ของเดือน  โดยมีกรรมการแรกต้ัง ดังน้ี 

1. นายบุญรักษ๑ แหลมเกาะ  ประธานกรรมการ 
2. นายสมหวัง พรานทะเล  รองประธานฯ 
3. นายประทีป หมัดน๎ุย   เลขานุการ 
4. นส.มณีรัตน๑ เกื้อบุตร   เหรัญญิก 
5. นายเจ๏ะหาด ยําเหม   กรรมการ 
6. นายอัษฏาค๑ นุกูลกิจ   กรรมการ 
7. นายอับดุลสาแหละ ระโสย  กรรมการ 
8. นายอับดุลหลา ระโสย   กรรมการ 
9. นายชลธิชา แขกปาทาน  กรรมการ 
10. นายโชคดี ระโสยบุตร  กรรมการ 
3.4 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านท่าคลอง จ ากัด บ๎านทําคลอง ต้ังอยํูที่หมูํที่ 9  ต.เกาะกลาง  ซึ่ง

ต าบลเกาะกลางมีทั้งหมด 10  หมูํบ๎าน พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบ และเป็นเนินเขาสลับกันที่ราบ เป็น
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พ้ืนที่เกาะ มีน้ าทะเลล๎อมรอบ ป่าไม๎สมบูรณ๑  หมูํบ๎านติดชายฝั่งทะเล ประชากรสํวนใหญํนับถือ
ศาสนาอิสลาม อาชีพท าสวนยาง  สวนมะพร๎าว สวนปาล๑ม ท านา  เลี้ยงสัตว๑  และรับจ๎าง 
 สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนบ๎านทําคลอง  จ ากัด จัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่  15 มีนาคม 2544 มีสมาชิกแรก
กํอต้ัง  99 คน  เงินสะสมแรกต้ัง  35,910 บาท ก าหนดการสะสมทุกวันที่  10  ของเดือน 
 มีคณะกรรมการแรกต้ังดังน้ี 

1. นายรอฟีอีน  เช้ือทะเล  ประธานกรรมการ 
2. นายอนันต๑  มีศิลป์  รองประธานฯ 
3. นายวราวุฒิ  มามาตย๑  เลขานุการ 
4. นางนภาพร  รักจิตต๑  เหรัญญิก 
5. นายประภาส  หนูนวน  กรรมการ 
6. นายอานนท๑  รักจิตต๑  กรรมการ 
7. นายหมาดยา  เช้ือทะเล  กรรมการ 
8. นายนิพนธ๑  สิทธิบรรณ๑ กรรมการ 
9. นายอนุสรณ๑  น าใส  กรรมการ 
10. นายเฉลิมเกียรติ  รักจิตต๑ กรรมการ 
ปัจจุบันสหกรณ๑มีทรัพย๑สิน ประมาณ 689,125 บาท ทุนเรือนห๎ุน 555,780 บาท และเงินให๎  

สมาชิกก๎ู 646,579 บาท สมาชิก 209 คน สามารถจัดสวัสดิการค๎ุมครองเงินกู๎ และเงินสะสมให๎กับ
สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต ทายาทไมํต๎องรับผิดชอบตํอหน้ีสินที่มีตํอสหกรณ๑ และได๎รับเงิน
สมทบจากยอดเงินสะสมที่มีอยํูในสหกรณ๑ของสมาชิกรายน้ัน สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห๑ และ
สวัสดิการอื่นๆ  

3.5 กลุ่มเครดิตยูเน่ียนบ้านท่าประดู่ ต้ังอยํูหมูํ 4 มีประชากร ทั้งหมด 683 คน ต.ห๎วยน้ าขาว  จาก
จ านวนหมูํบ๎าน  9  หมูํบ๎าน ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาอิสลาม หํางจากอ าเภอคลองทํอม
ประมาณ  7 กิโลเมตร มีเน้ือที่  68,581.25 ไรํ มีประชากรในต าบลทั้งสิ้น 7,630 คน ชาย  3,835 คน 
หญิง 3,795 คน ประชากรมีอาชีพหลักท าสวน รับจ๎าง และท าประมง  
 ความเสียหายของพ้ืนที่หลัง สึนามิ หลังการชํวยเหลือหลังจากองค๑กรตํางๆได๎ถอนตัว และ
ลดความชํวยเหลือลง เพ่ือให๎สอดคล๎องกับระบบการชํวยเหลือของเครือขํายความรํวมมือฟ้ืนฟูชุมชน
ชายฝั่งอันดามัน (SAN: Save Andaman Network) ที่ต๎องการฟ้ืนฟูชุมชนโดยต๎องมีการรวมกลุํมให๎
ชุมชนสร๎างกลํุมออมทรัพย๑ เพ่ือสะสมให๎มีเงินทุนของชุมชนในระยะยาว ประกอบกับการ
ด าเนินงานของกองทุนหมูํบ๎านไมํประสบผลส าเร็จ ที่เงินไมํได๎กระจายสูํทุกคนอยํางที่ควร อีกทั้งการ
เป็นหน้ีนอกระบบมาก เพราะต๎องกู๎เงินเพ่ือซื้อเคร่ืองมือท าการประมง ที่ได๎รับความเสียหายจาก สึ



 

 

 

  115 

นามิ และเครือขํายความรํวมมือฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่งอันดามันได๎ประสานงานกับชุมนุมสหกรณ๑เครดิต
ยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด สาขาภาคใต๎ เพ่ือเข๎าไปแนะน าการออมแบบเครดิตยูเน่ียนหลายคร้ัง 
จนสามารถจัดต้ังกลํุมเครดิคยูเน่ียนบ๎านทําประดํู ได๎จัดต้ังเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 มีสมาชิกแรก
ต้ัง 20 คน ชาย 6 คน หญิง 14 คน เงินสะสมแรกต้ัง  2,000 บาท ก าหนดการสะสมทุกวันที่  5 ของ
เดือน 

มีคณะกรรมการแรกต้ังดังน้ี 
1. นายศราวุธ  เกกินะ  ประธานกรรมการ 
2. นายประเสริฐ  นาดี  รองประธานฯ 
3. นางสุกัลลยา  คดีพิศาล  เลขานุการ 
4. นางนิตยา เหลนุเพชร  เหรัญญิก 
5. นางสมศรี  แก๎วปรุง  กรรมการ 
6. นายสนิท  ขาวชา  กรรมการ 
7. นายบูสาด  ผิวด า  กรรมการ 
8. นางเสาวนี  คลองมองดัน กรรมการ 
9. น.ส.บริดา  ประจ าขวัญ กรรมการ 
10. นายประทีป  รักษาจิตต๑ กรรมการ 
3.6  สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  เกาะพีพี  จ ากัด  
ประวัติความเป็นมา 
หมูํเกาะพีพีเป็นหมูํเกาะที่มีช่ือเสียงมากที่สุด เดิมชาวทะเลเรียกวํา ปูเลาปิอาปิ ค าวํา ปูเลา 

แปลวํา เกาะ ค าวํา ปิอาปิ แปลวํา ต๎นไม๎ทะเลชนิดหน่ึงจ าพวกแสมและโกงกาง  ตํอมาเรียกต๎นปีปี ซึ่ง
ภายหลังกลายเสียงเป็น พีพี ต้ังอยํูในท๎องที่ต าบลอําวนาง อ าเภอเมืองอยํูหํางจากชายฝั่งจังหวัดกระบี่ 
42 กิโลเมตร กลางทะเลอันดามัน เป็นหมูํเกาะที่มีธรรมชาติที่สวยงามมาก ประกอบด๎วย 6 เกาะ คือ 
พีพีดอน, พีพีเล, บิด๏ะนอก, บิด๏ะใน, เกาะยูง, และเกาะไผํ เวิ้งอําวที่ส าคัญได๎แกํ อําวโล๏ะดานํา, อําว
โล๏ะดาลัม, อําวหยงกาเส็ม, อําวต๎นไทร, อําวโล๏ะบาเกา, อําวผักหนาม, อําวรันตี, อําวปิเล๏ะ, อําวมา
หยา, อําวโล๏ะซามะ เน้ือที่รวมกันทั้งสิ้น 11.2 ตารางกิโลเมตร เฉพาะเกาะพีพีดอน เป็นเกาะที่ใหญํ
ที่สุด มีเน้ือที่ 9.408 ตารางกิโลเมตร มีประชาชนอาศัยอยํู ซึ่งก็คือที่ต้ังของหมูํ 7-8 ต.อําวนาง อ.เมือง 
จ.กระบี่ ชาวบ๎านรวมกับกลํุมผู๎ประกอบการอาศัยบนเกาะรวมทั้งหมดประมาณ 6,000 คน จากการ
เลําของนายเส็น บุญสพ ชาวบ๎านเกาะพีพี อายุเกือบ 70 ปี วําคนกลํุมแรกที่เร่ิมเข๎ามาในพี พี คือ 
ป๊ะเส็น หรือ นายเส็น ไมํทราบนามสกุล เข๎ามาประกอบอาชีพเก็บรังนกนางแอํนขาย,ตํอมามีการท า
ไรํเลื่อนลอย, ปลูกมะพร๎าว, ปลูกต๎นมะมํวงหิมพานต๑, ท านาข๎าว, ท าการประมง แตํต๎องน าปลาที่หา
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ได๎มาไปตากแห๎งเป็นพวกปลาเค็ม เน่ืองจากการเดินทางกลับเข๎าฝั่งยังไมํสะดวก และยังไมํมีน้ าแข็ง
ส าหรับแชํแข็งปลาที่หามาได๎ บ๎านหลังแรกบนเกาะพีพีอยํูแถวมัสยิด  โดยครอบครัวนางเน๏าะห๑ กอง
ข๎าวเรียบ (หรือม๏ะเนาะห๑ เป็นมารดาของผู๎ใหญํบ๎านคนปัจจุบัน) สํวนรายช่ือเจ๎าของที่ดินที่มีเอกสาร
สิทธิ ์ต้ังแตํด้ังเดิมได๎คือ 
-  นางสั้น งานแข็ง 5-6 ไรํ  - นายอิหมาด งานแข็ง 30 ไรํ 
-  นางแต๎ ท านากล๎า 5-6 ไรํ  - นายหมัด ท านากล๎า 5-6 ไรํ 
-  นายสัน สงวนไถ 7-8 ไรํ  - นางมีน๏ะห๑ บุญสพ 8 ไรํ 
-  นายสุไหร ท านากล๎า 7 ไรํ  - นางฮาเราะเฟ๊ียะห๑ ท านากล๎า 8 ไรํ 
-  นายซิ้น กิตติธรกุล 9-10 ไรํ  
หลังจากน้ันก็ได๎มีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาเป็นของนักธุรกิจรํุนใหมํอีกหลายทําน  นักทํองเที่ยว
กลํุมแรกที่เข๎ามา คือกลํุมชาวตํางชาติที่เป็นนักส ารวจหาถํานหินลิกไนต๑ เพ่ือป้อนโรงไฟฟ้า พวกเขา
มองเห็นเกาะพีพีจากเคร่ืองบิน จึงได๎จ๎างเหมาล า เรือหางยาวไปเที่ยวที่เกาะ แล๎วอาศัยบ๎านของ
ชาวบ๎านบนเกาะเป็นที่พักแรม จากปากตํอปาก นักทํองเที่ยวเร่ิมหลั่งไหลเข๎าสูํเกาะพีพี สถานที่ซึ่ง
ได๎รับการขนานนามวํา “มรกตแหํงอันดามันสวรรค๑เกาะพีพี” ต้ังอยํูบนเกาะพีพีดอน พ้ืนที่สํวนใหญํ
เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน สํวนพ้ืนที่ราบและหาดทรายกระจายอยํูทั่วเกาะ เกาะพีพีมีหาดทรายขาว
สะอาด ลออตา น้ าทะเลสีเขียวอมฟ้าสวยงามดังมรกต แนวปะการัง สรรพชีวิตใต๎ท๎องทะเลอุดม
สมบูรณ๑ ดุจมีสวนบุปผาชาติใต๎สมุทรเป็นที่อาศัยของสัตว๑ทะเลและปลาทะเลชนิดตําง ๆ หลากหลาย
สีสัน จุดเดํนของเกาะพีพี คือเวิ้งอําวคํูที่มีความสวยงามติดอันดับโลกของอําวต๎นไทรและอําวโล๏ะ
ดาลัม ทางเหนือของเกาะ คือแหลมตง เป็นสถานที่เหมาะแกํการด าน้ าดูปะการัง  เชํนเดียวกับที่
บริเวณปลายแหลม หัวระเกด หาดยาว และหินแพ  สถานทํองเที่ยวที่เป็นจุดดึงดูดนักทํองเที่ยว
นอกจากเกาะพีพีดอนแล๎วก็ยังมี เกาะพีพี เล ที่เต็มไปด๎วยภูเขาหินปูน มีหน๎าผาสูงชัน ต้ังฉากกับผิว
ทะเลโดยรอบเกือบทั้งเกาะ ทางทิศด๎วยภูเขาหินปูน มีหน๎าผาสูงชัน ต้ังฉากกับผิวทะเลโดยรอบเกือบ
ทั้งเกาะ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีถ้ าไวกิ้ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวเสด็จประพาส ทรง
พระนามใหมํวํา ถ้ าพระยานาค เมื่อปี 2515 ทรงพระนามให๎ตามรูปรํางก๎อนหินที่คล๎ายเศียรพญานาค 
อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ๎านที่มาเก็บรังนก ณ ที่แหํงน้ี ภายในถ้ าไวกิ้งยังมีภาพเขียน สมัย
ประวัติศาสตร๑เป็นรูปช๎าง รูปเรือใบยุโรป เรือใบอาหรับ เรือส าเภา เรือก าปั่น เรือใบใช๎กังหัน เรือกล
ไฟ ภาพตําง ๆ น้ีสันนิษฐานวําเป็นฝีมือของนักเดินเรือที่แวะจอดซํอมแซมเรือ  หรือบ๎างก็วํา พวกโจร
สลัดที่แวะจอดเรือเพ่ือขนถํายสินค๎า 
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วิถีชุมชนก่อนภัยพิบัติ สึนามิ 
ในปี พ.ศ.  2516 มีประกาศจากรัฐบาลให๎เป็น อุทยานแหํงชาติหาดนพรัตน๑ธารา หมูํเกาะพีพี  

ก็เร่ิมมีนักทํองเที่ยวพากันเข๎ามาชมธรรมชาติอันงดงามเป็นจ านวนมากข้ึน แรก ๆ  ชาวบ๎านไมํพอใจ
นัก เพราะไมํชอบวัฒนธรรมตะวันตก ที่ชอบด่ืมของมึนเมา นํุงน๎อย หํมน๎อย จึงรวมตัวกันตํอต๎าน  ปี 
พ.ศ. 2527 ผู๎ประกอบการ นายทุนตําง ๆ เร่ิมเข๎ามามีบทบาท ได๎สร๎างบังกาโลด๎วยไม๎ เป็นกระต๏อบ
เล็ก ๆ หลังคามุงจากไว๎รองรับนักทํองเที่ยว รวมไปถึงร๎านค๎ายํอยที่ขายอาหารสด  อาหารแห๎งเร่ิมเกิด
ข้ึนมา บังกาโลหลังแรกช่ือคาบานํา ซึ่งได๎ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงการมาเป็นโรงแรมใหญํ ขนาด 5 
ดาว ช่ือโรงแรมพีพีไอร๑แลนด๑ คาบานําในปัจจุบัน นอกจากคาบานํา แล๎วก็มีผู๎ประกอบการอื่น ๆ  เข๎า
ไปจับจองที่ท ากินมากข้ึน มีร๎านค๎าตําง ๆ เกิดข้ึนมากมาย ทั้งภัตตาคาร  ร๎านอาหาร บาร๑เบียร๑ ร๎านค๎า
ยํอย แผงลอย และตลาดสด  

ปี พ.ศ. 2530 เกาะพีพีมีจ านวนผู๎อาศัยประมาณ 100 ครอบครัว มีประชากร 800 คน และ
ได๎รับการจัดต้ังให๎เป็นหมูํบ๎าน หมูํที่ 7 และ หมูํที่ 8 ผู๎ใหญํบ๎านคนแรกของเกาะพีพี คือนายเส็น 
ชาวน้ า, คนที่สองคือผู๎ใหญํเก ไมํทราบนามสกุล, คนที่สามคือนายเวทย๑ แก๎วสุณี , คนที่สี่คือนายเส็น 
ทองเกิด และคนปัจจุบันนายมานพ กองข๎าวเรียบ  ชํวงน้ีเป็นยุคทองของเกาะพีพี  นักทํองเที่ยวร๎ูจัก
ที่น่ีมากข้ึน จากเดิมทีโดยสารมากับเรือโดยสารแบบเช๎าไป-เย็นกลับจากทางภูเก็ตบ๎าง จ๎างเหมาเรือ
จากทางจังหวัดกระบี่บ๎าง ได๎มีนักธุรกิจในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่  ได๎เปิดบริการเรือโดยสารขนาดกลาง 
ที่ดัดแปลงมาจากเรือประมง สามารถบรรทุกผู๎โดยสารได๎ไมํเกิน 100 คนตํอล า เก็บคําโดยสารคนละ 
100 บาทตํอคน/ตํอเที่ยว แล๎วก็วิวัฒนาการมาเป็นเรือโดยสารขนาดใหญํในปัจจุบัน  คําโดยสารคนละ 
200-250 บาทตํอคน/ตํอเที่ยว ช่ือเรือที่พอจะได๎ข๎อมูลมาก็คือเรือพีพีมารีน เรือชาวเล , เรือเรนโบว๑, 
เรือพรประเสริฐ, เรือทรัพย๑เจริญ, เรือสินลายา, เรือกราฟฟิไลค๑, เรือเพ่ือนฝูง, เรือใหญํในเครือบริษัท 
พี พี แฟมิลี่ , เรือในเครือบริษัท ชาวเกาะกรุ๏ป จ ากัด, เรือในเครือบริษัท สํงเสริมบริการ จ ากัด , เรือลัน
ตา, เรืออําวนางปร้ินเซส ผู๎ที่ริเร่ิมให๎มีเรือทัวร๑รอบเกาะ  คนแรกช่ือนายชายอูํ ท านากล๎า โดยเร่ิมจาก
เรือกรรเชียงหรือเรือหางยาวเคร่ืองยนต๑เบนซินขนาดเล็ก  จากน้ันก็มีกิจการเกี่ยวกับการทํองเที่ยว
เกิดข้ึนมากมาย เชํนพวกขายเกมตกปลา, พานักทํองเที่ยวไปเดินป่า, ปีนผา และด าน้ าดูปะการัง เป็น
ต๎น 

วิถขีองชุมชนเร่ิมเปลี่ยนไป เมื่อกลุํมผู๎ประกอบการตําง ๆ เข๎ามามากข้ึน ชาวบ๎านลด 
จ านวนการท าไรํเลื่อนลอย บ๎างก็เลิกท านา บ๎างเลิกท าประมง เปลี่ยนมาเป็นน าเรือไปรับ-สํง อ านวย
ความสะดวกให๎นักทํองเที่ยวมากข้ึน แตํอยํางไรก็ตามปัจจุบันยังมีชาวประมงอาศัยอยํูบนเกาะพีพีอีก
จ านวนหลายครอบครัว และได๎มีนายทุนหลาย ๆ เจ๎า เข๎าไปเชําที่ดิน แล๎วประกอบกิจการ สถานที่พัก 
ร๎านค๎า ภัตตาคาร การติดตํอสื่อสารทางอินเตอร๑เน็ต โทรทัศน๑ คลิ นิก และสิ่งอ านวยความสะดวก
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ตํางๆ ท าให๎ชาวบ๎านต๎องมีการปรับตัว วิถีชีวิตของชุมนุมได๎มีการเปลี่ยนแปลง ให๎เข๎ากับกระแสการ
ทํองเที่ยว เพราะ เกาะ พี พี เป็นสถานที่ใฝ่ฝันของนักทํองเที่ยวจากทั่วโลก ที่จะมาเย่ียมเยือน 
 วิถีชุมชนหลังภัยพิบัติ สึนามิ 

คลื่นสึนามิ ได๎ท าลายแหลํงธุรกิจหลักทั้ง 2 ฝั่งของเกาะพร๎อมๆกันโดยกลํุมธุรกิจที่ได๎รับ
ความเสียหายมากที่สุด คือกลุํมธุรกิจโรงแรม ที่พัก กลุํมธุรกิจร๎านค๎า และกลํุมธุรกิจร๎านอาหาร 
ตามล าดับ ความเสียหายจากภัยพิบัติ สึนามิ คิดเป็นมูลคํากวํา 1,800 ล๎านบาท 
 

กลํุมธุรกิจ 
 

จ านวน คิดเป็นมูลคํา  
(บาท) 

   กลํุมธุรกิจด าน้ า 19 49,942,474.- 
   กลํุมธุรกิจร๎านอาหาร และบาร๑เบียร๑ 93 123,037,567.- 
   กลํุมธุรกิจโรงแรม เกสเฮ๎าส๑ บังกะโล 90 1,331,485,821.- 
   กลํุมธุรกิจเรือหางยาว 198 14,664,610.- 
   กลํุมธุรกิจออฟฟิศทัวร๑ 54 42,788,615.- 
   กลํุมธุรกิจเรือเร็ว 27 9,495,550.- 
   กลํุมธุรกิจร๎านค๎า  236 262,965,251.- 
   กลํุมธุรกิจแผงลอย 86 13,117,107.- 
   กลํุมธุรกิจร๎านนวด-ร๎านสัก 32 10,904,510.- 
   กลํุมธุรกิจอื่น ๆ 2 464,766.- 

รวม         1,858,866.- บาท 

 
ซึ่งผลกระทบในระยะแรกท าให๎ชาวบ๎านเกาะพีพีหนีกันข้ึนมาอยํูบนฝั่ง แยกย๎ายกระจัด  

กระจายกันไปตามภูมิล าเนาเพราะมีความหวาดกลัววําคลื่นจะเกิดข้ึนอีกคร้ัง และมาตรการใน การ
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวหมูํเกาะพีพีโดยเฉพาะเกาะพีพีดอน ซึ่งโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกได๎รับความเสียหายเกือบทั้งหมด เพ่ือฟ้ืนฟูให๎กลับสูํสภาพเดิม แตํอยํางไรก็ตามบริเวณ
ชายหาด และแหลํงทํองเที่ยวบริเวณอําวมาหยา แหลมตง โล๏ะบาเกา เกาะไผํ เกาะยูง และเกาะพีพี
ดอนด๎านตะวันออก ยังมีความสวยงามเพร๎อมที่จะรองรับการทํองเที่ยวได๎ รวมทั้งที่พักบริเวณบ๎าน
แหลมตง หมูํที่ 8 ไมํได๎รับความเสียหาย สามารถรองรับนักทํองเที่ยวได๎  จึงก าหนดให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวเช๎าไป-เย็นกลับและมีกิจกรรมด าน้ าชมปะการัง โดยมีแนวทางการพัฒนาด๎านการสํงเสริม
การทํองเที่ยว ดังน้ี 
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1. สร๎างและพัฒนาระบบเครือขําย และกู๎ภัยทางทะเลให๎ได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ 
นักทํองเที่ยว 

2. สร๎างทําเทียบเรือลอยน้ าช่ัวคราว  เพ่ือรองรับเรือทํองเที่ยวขนาดใหญํ กลาง และเล็ก  
3. สํงเสริมให๎ภาคเอกชนจัดเรือทํองเที่ยวประเภทเช๎าไป-เย็นกลับ ที่มีความปลอดภัยสูง 
4.  การพัฒนาและฟ้ืนฟูเกาะพีพีดอน ควรจัดภูมิทัศน๑ใหมํ  และจัดให๎มีพ้ืนที่สํวนกลาง 

ทั้งหมด เพ่ือสร๎างความมั่นใจและปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยว  จึงไมํควรกํอสร๎างอาคารที่พักหรือร๎านค๎า
โดยมีแนวทางการด าเนินการดังน้ี 

แนวทางที่ 1 เป็นการวางผังเมืองใหมํของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีหลักการที่จะ
ออกแบบวางผังเมืองใหมํที่ค านึงถึงความปลอดภัย การจัดระเบียบโดยมีการแบํงพ้ืนที่ออกเป็น 6 
โซน เชํนรีสอร๑ทช้ันดี สวนสาธารณะ  พาณิชยกรรมและการทํองเที่ยว รีสอร๑ทพักตากอากาศ ที่พัก
อาศัยและบริการ และพ้ืนที่ศูนย๑ราชการ ทั้งน้ีในขณะด าเนินการอาจต๎องใช๎วิธีการจัดรูปที่ดิน  การ
ชดเชยเป็นตัวเงินหรืออื่น ๆ 

แนวทางที่ 2 ใช๎วิธีการแลกที่ดินของเอกชนในพ้ืนที่ 270 ไรํ ซึ่งจะไมํปลอดภัยกับที่ดินของ
รัฐ โดยจะให๎มีการกํอสร๎างที่อยํูอาศัย โรงแรม บนพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัย โดยรัฐอาจหาแหลํงเงินกู๎
แล๎วให๎ผู๎ประกอบการลงทุนกํอสร๎าง 

แนวทางที่ 3 รัฐซื้อทีดินบริเวณดังกลําว และจัดพ้ืนที่ที่ปลอดภัยที่เป็นของรัฐให๎ โดยมี 2 
วิธีการ คือ รัฐเป็นผู๎ลงทุนแล๎วให๎เจ๎าของที่ดินหรือผู๎ประกอบการเดิมเป็นผู๎มีสิทธิเชํา  และผู๎ประกอบ 
การเชําที่ดินและเป็นผู๎ลงทุนกํอสร๎างเองแตํต๎องเป็นไปตามรูปแบบที่รัฐก าหนด (พิชามญชุ๑:2548) 
 จากแนวทางการพัฒนาด๎านการสํงเสริมการทํองเที่ยว โดยการวางมาตรการฟ้ืนฟูเพ่ือสร๎าง
ความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยว การจัดวางระบบผังเมืองของเกาะ พี พี ใหมํ และแนวทางอื่นๆ ท า
ให๎เกิดผลกระทบตํอวิถีของชุมชนเกาะ พี พี โดยเฉพาะผู๎ประกอบการรายยํอย คือ การขาดเงินลงทุน
ของธุรกิจที่ได๎รับความเสียหาย เน่ืองจากสถาบันการเงินไมํให๎สินเช่ือส าหรับท าธุรกิจแกํนักธุรกิจที่ 
เกาะ พี พี เพราะสถาบันการเงินไมํมีความมั่นใจในเร่ืองความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และความไมํชัดเจน
ตํอนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการจัดวางระบบผังเมืองใหมํ ที่  “ ห๎ามไมํให๎ซํอม สร๎าง ทุกอยําง เพราะ
ต๎องการจะพัฒนา เกาะ พี พี ให๎สวย” โดยเอื้อประโยชน๑ให๎กับธุรกิจรายใหญํ ที่ต๎องการพัฒนาให๎
เกาะ พี พี เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีระดับ ท าให๎ผู๎ประกอบการรายยํอยไมํสามารถประกอบธุรกิจได๎ 
การขาดแคลนเงินลงทุน และมาตรการวางผังเมืองใหมํ สํงผลกระทบตํอผู๎ประกอบการรายยํอย และ
ผลของเงินชํวยเหลือผู๎ประสบภัยที่ขาดหนํวยงานประสาน ท าให๎มีการร่ัวไหลของเงินบริจาค ผู๎น า
ชุมชนจึงมีแนวคิดในการน าระบบสหกรณ๑ มาใช๎จัดการปัญหาดังกลําวของชุมชน ในเร่ืองการจัดการ
ชุมชนเพ่ือการสร๎างจิตส านึก และเงินทุนของชุมชน ในระยะยาว รวมทั้งการจัดระบบการให๎บริการ
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แกํนักทํองเที่ยวด๎วยวิธีการสหกรณ๑ โดยผู๎น ามีการต่ืนตัวในเร่ืองของการรวมกลํุม ซึ่งสะท๎อนให๎เห็น
วํา “ ถ๎าเกาะ พี พี มีระบบสหกรณ๑ เกาะ พี พี จะฟ้ืนตัวได๎เร็วกวําน้ี  ” จึงมีการรวมกลํุม ของผู๎น า
ชุมชน ผู๎ประกอบการรายยํอย พนักงานลูกจ๎าง ที่ท างานบนเกาะ พี พี โดยประสานกับองค๑กร Save 
Andaman  และชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด ในการเผยแพรํหลักและวิธีการ
แบบเครดิตยูเน่ียน จนสามารถจัดต้ังกลํุมเครดิตยูเน่ียนเกาะ พี พี ได๎ส าเร็จ เมื่อ เดือนกันยายน 2548
และด าเนินการจดทะเบียนเป็นสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนเกาะพีพี จ ากัด เมื่อวันที่ 17 มกราคม   2549 
สมาชิกแรกต้ัง 172 คน เป็นชาย  18  คน หญิง 74  คน เงินสะสมแรกต้ัง 3 ,440  บาท นัดสะสมทุก
วันที่  10  ของเดือน ดัง 

รายช่ือคณะกรรมการแรกต้ัง 
 1.  คุณสมมาตร  สีนวล  ประธานกรรมการ 
 2.  คุณกฤษณรงค๑  ข้ันเต๎ง  รองประธานกรรมการ 
 3.  คุณเฉลิมรัฐ  กลัดพุฒ  รองประธานกรรมการ 
 4.  คุณปลื้มใจ  ปานจันทร๑ เลขานุการ 
 5.  คุณสมพงษ๑  จิระวุฒิพงศ๑ เหรัญญิก 
 6.  คุณพนาพร  ประทุมทอง กรรมการ 
 7.  คุณหลี  สีสงัด  กรรมการ 
 8.  คุณธีรพงศ๑  นามอินทราภรณ๑ กรรมการ 
 9.  คุณค ารณ  การเรียบ  กรรมการ 

10. คุณมนตรี  คงแก๎ว  กรรมการ 
4. การด าเนินงานของเครือข่ายในปัจจุบัน 
จากการที่ได๎รํวมมือและประสานงานการสํงเสริมฟ้ืนฟูชุมชนรํวมกัน  ระหวําง   ส านักงาน 

ประสานงานเครือขํายความรํวมมือฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน   จังหวัดกระบี่  และ   ช.ส.ค. สาขา
ภาคใต๎     ท าให๎เกิดกลุํมเครดิตยูเน่ียน    ในพ้ืนที่ประสบภัยสึนามิ      ในจังหวัดกระบี่    จ านวน   6   
แหํง ซึ่งการด าเนินงานของแตํละแหํงได๎มีการด าเนินงานและกิจกรรม ประกอบด๎วย  

1. การรับสมาชิก กลํุม/สหกรณ๑ แตํละแหํงเปิดรับผู๎สนใจเข๎าเป็นสมาชิกไมํจ ากัดจ านวน    
และตามความสมัครใจ  โดยอยํูในวงสัมพันธ๑ท๎องที่เดียว   ผู๎ที่เข๎ามาเป็นสมาชิก   เป็นทั้งเด็กและ
ผู๎ใหญํ   สมาชิกที่เข๎ามาบางแหํง  ก็จัดให๎มีการศึกษาอบรม   ตามหลักสูตรของ  ช .ส.ค.  และสะสม 
ติดตํอกัน  6  เดือน  จึงจะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ๑  

2. การสะสมห๎ุน และการรับฝากออมทรัพย๑ กลํุม/สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน รับเงินคําห๎ุนจาก
สมาชิกสามัญ เป็นทุนด าเนินงาน สมาชิก  สะสมคําห๎ุน  ห๎ุนละ  10  บาท  ไมํจ ากัดการถือห๎ุน  แตํไมํ
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เกินร๎อยละ  5  ของทุนเรือนห๎ุนรวม   โดยก าหนดวันสะสม  วันออมให๎สอดคล๎องกับความพร๎อม
ของแตํละชุมชน      เงินห๎ุนจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ถอนได๎เมื่อสมาชิกลาออกเทําน้ัน  ส าหรับสมาชิกที่
สนใจ   ประสงค๑จะฝากเงินไว๎กับกลุํม/สหกรณ๑ สามารถท าได๎เชํนกัน จะถอนเงินฝาก  จะฝาก
เทําไหรํ  ไมํมีการบังคับ  ประสงค๑จะถอนไปใช๎จํายเมื่อไหรํก็ได๎  เป็นการออมอีกวิธีหน่ึง 

3. การให๎สมาชิกก๎ูเงินเพ่ือบรรเทาความเดือนร๎อน กลํุม/สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน แตํละแหํงจะ
มีระเบียบ การก าหนดการให๎เงินกู๎ ตามความจ าเป็นและให๎สอดคล๎องกับชุมชน โดยทั่วไปจะก าหนด
ประเภทเงินกู๎ดังน้ี เงินกู๎ฉุกเฉิน , เงินกู๎สามัญ ,เงินกู๎พิเศษ  และเงินกู๎โครงการพิเศษ 

4. การจัดสวัสดิการให๎กับสมาชิก กลํุม/สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน      มีแนวคิดที่จะด าเนินการ
จัดสวัสดิการให๎กับสมาชิก ซึ่งการจัดสวัสดิการน้ัน สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนบ๎านทําคลอง จ ากัด ได๎ใช๎
บริการสวัสดิการเงินกู๎ – เงินสะสมให๎แกํสมาชิกสํวนกลํุม/สหกรณ๑อื่นๆ ยังรอผลการด าเนินกิจกรรม 
ให๎มีทุนหมุนเวียนให๎เพียงพอ เสียกํอน จึงจะจัดสรรทุนไว๎จัดสวัสดิการให๎สมาชิกตํอไป  

5. แนวทางการส่งเสริมการด าเนินการของเครือข่ายของทีมวิจัย 
หลังจากที่ชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด  สาขาภาคใต๎   รํวมกับ 

ส านักงานสํงเสริมฟ้ืนฟูเครือขํายอันดามัน   จังหวัดกระบี่      ได๎ด าเนินการจัดต้ังกลํุมเครดิตยูเน่ียน     
ในพ่ืนที่ผู๎ประสบภัยสึนามิแล๎ว ทั้งหมด 6 แหํงโดย แบํงหน๎าที่รับผิดชอบ คือส านักงานสํงเสริมฟ้ืนฟู
เครือขํายฯ ท าหน๎าที่คัดเลือกชุมชนเป้าหมายในพ้ืนที่ตําง ๆ ทาง ช.ส.ค.  สาขาภาคใต๎   จะเป็น
หนํวยงานที่เข๎าไปให๎ความร๎ูจัดกระบวนการรวมกลุํม    ให๎ค าแนะน า   การศึกษาอบรม    แกํสมาชิก  
ในการสํงเสริมและพัฒนากลํุมตํอไป 

การพัฒนากลํุมเครดิตยูเน่ียน  ช.ส.ค.  สาขาภาคใต๎     จะเร่ิมให๎แนวทางการพัฒนากลํุม  ให๎
ค าแนะน า  การศึกษาอบรม  แกํสมาชิก  ในการสํงเสริมและพัฒนากลุํมเครดิตยูเน่ียนไปตามข้ันตอน
ดังน้ี  การรวบรวมสมาชิกให๎การศึกษา  จัดต้ังกลุํม ฯ และด าเนินกิจกรรมกลํุมเครดิตยูเน่ียน หลังจาก
ที่ได๎พิจารณาลักษณะของชุมชน วํามีความนําจะเป็นไปได๎แล๎วให๎รวบรวมสมาชิกเพ่ือให๎ความร๎ู โดย 

1. การศึกษาระยะเร่ิมต๎น การให๎ความร๎ูกับผู๎น าชุมชน โดยการเข๎าไปในชุมชน หรือเชิญ  
ผู๎น าชุมชนมาที่ที่จัดไว๎เน๎นลักษณะพูดคุยในวงกว๎างทั่ว ๆ ไป 5 – 10 คน  และให๎ความร๎ูกับผู๎น า
ชุมชนโดยสํงเอกสารเผยแพรํให๎การศึกษาด๎วยตัวเอง 

2. การศึกษาระยะกํอนจัดต้ังกลํุมเครดิตยูเน่ียน ให๎ความร๎ูการศึกษาอบรมแกํผู๎น าชุมชน 
กับผู๎สนใจในชุมชน โดยการเข๎าไปในชุมชนเป้าหมาย  หรือ ชุมชนที่มีความพร๎อม  โดยหลักสูตรการ
ให๎การศึกษา  อบรม  ประกอบด๎วยหัวข๎อตํอไปน้ี หลักการ  อุดมการณ๑  และวิธีการสหกรณ๑  , 
จิตตารมณ๑ (คุณธรรม) สหกรณ๑เครดิตยูเนียน การสมัครเป็นสมาชิก  ข๎อปฏิบัติ  และหน๎าที่ของ
สมาชิก บทบาทของกลุํมและสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนที่มีตํอสมาชิกและชุมชน, การประหยัดสะสม, 
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การกู๎ยืม และคณะกรรมการและการด าเนินงาน โดยวิธีการ ทัศนศึกษาดูงานสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนที่
ประสบความส าเร็จเป็นกรณีตัวอยําง ประกอบการตัดสินใจ  ของผู๎น าชุมชนและผู๎สนใจ 

3. การสํงเสริมและพัฒนากลํุมเครดิตยูเน่ียน โดยการเผยแพรํ   จัดต้ัง  สํงเสริม    และพัฒนา
ขบวนการเครดิตยูเน่ียนเพ่ือให๎เป็นกลํุมเครดิตยูเน่ียนที่มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ     
ประสิทธิผล อ านวยประโยชน๑สูงสุดให๎แกํมวลสมาชิก ถือเป็นภารกิจหลักของชุมนุมสหกรณ๑เครดิต
ยูเน่ียนแหํงประเทศไทย  จ ากัด       ดังน้ัน  การสํงเสริมและพัฒนากลํุมเครดิตยูเน่ียน   จ าเป็นต๎อง
เป็นไปตามมาตรฐานการสํงเสริมและพัฒนาในทิศทางเดียวกันดังตํอไปน้ี 

3.1 แนวทางในการพัฒนาสํงเสริม ให๎ กลํุม/สหกรณ๑พัฒนาในด๎านตํางๆ  คือ 
1) ส านักงานและท๎องที่ด าเนินงาน มีการก าหนดท๎องที่ด าเนินงาน     มีป้ายช่ือ  ของกลํุม /

สหกรณ๑ และมีที่ท าการที่แนํนอน ตลอดจนมีแผนการสร๎างส านักงาน  เป็นของตนเอง  
2) ด๎านสมาชิก สํงเสริมให๎สมาชิกมีการฝึกหัดสะสมเงินไมํน๎อยกวํา  6 เดือน และจัดให๎มี

การฝึกอบรบตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3) ด๎านทุน  และการด าเนินงานของสหกรณ๑ สํงเสริมให๎   กลํุม/สหกรณ๑ บริการ 

ด๎านตําง ๆ  ให๎ครอบคลุม ตามความต๎องการ มีการจัดสรรเป็นทุนตําง ๆ การจัดสวัสดิการ  การ
บันทึกบัญชีให๎เป็นปัจจุบัน 

4)  ด๎านระเบียบข๎อบังคับ สํงเสริมให๎   กลํุม/สหกรณ๑ ได๎ก าหนดระเบียบ ข๎อบังคับมารองรับ
การด าเนินงานของ กลํุม/สหกรณ๑ เป็นลายลักษณ๑อักษร 

5) การประชุมใหญํ สํงเสริมให๎   กลํุม/สหกรณ๑   มีการจัดประชุมใหญํ    เป็นไปตาม
ระเบียบข๎อบังคับ การประชุม การด าเนินการ เอกสาร หรือ การประชุม 

            6) ด๎านคณะกรรมการ/ผู๎ตรวจสอบกิจการ สํงเสริมและพัฒนา   ให๎การศึกษาแกํ
คณะกรรมการด าเนินการอยํางตํอเน่ืองเพ่ือให๎ร๎ูจักบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการแตํละชุด       ให๎
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ       เป็นไปตามข๎อบังคับ     การบริหารงานภายใน    การบริหาร
เงินทุน สินเช่ือบุคคลและสํงเสริมให๎คณะผู๎ตรวจสอบกิจการ สามารถด าเนินการตรวจสอบกิจการได๎
อยํางถูกต๎อง 

8) ด๎านเจ๎าหน๎าที่สหกรณ๑สํงเสริมให๎ กลํุม/สหกรณ๑  ที่มีความพร๎อม  ทางด๎านเงินทุน 
สามารถจัดจ๎างเจ๎าหน๎าที่ได๎ 

9) ด๎านบทบาทของเครดิตยูเน่ียนตํอชุมชน/ขบวนการ สํงเสริมให๎กลํุม/สหกรณ๑ ให๎ความ
รํวมมือ มีบทบาทตํอการพัฒนาท๎องถิ่น และบทบาท  พัฒนาบุคลากรของชุมชน  เป็นผู๎น าสตรี  เด็ก  
เยาวชน  ตรวจสอบโครงการสํงเสริมอาชีพ 
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10) ด๎านการพัฒนาการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ สํงเสริมให๎ กลุํม/สหกรณ๑ ได๎มีเคร่ืองมือ  
(PEARLS)  ในการวิเคราะห๑สถานภาพของการเงินของกลํุม/สหกรณ๑ น าไปพัฒนาการบริหารการ
จัดการของกลุํม/สหกรณ๑ตํอไป 

3.2 การสมัครเข๎าเป็นสมาชิกสมทบ ของชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย 
จ ากัด ( ช.ส.ค. ) เมื่อกลํุมสะสม (กลํุมเครดิตยูเน่ียนแรกต้ัง) ที่ได๎จัดต้ังข้ึนมีการสํงเสริมและพัฒนาได๎
ระยะหน่ึงเป็นไปตามมาตรฐานของ ช.ส.ค. และคณะกรรมการมีมติ ที่จะสมัครเข๎าเป็นสมาชิก 
ประเภท  สมาชิกสมทบกับ ช.ส.ค. ก็สามารถที่จะด าเนินการได๎  มีรายละเอียดดังน้ี 

3.3 ปัจจัยที่เอื้อตํอการจัดต้ังสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน ประกอบไปด๎วยปัจจัยตําง ๆ ดังตํอไปน้ี 
ตํอไป พอสรุปหลักเกณฑ๑การพิจารณา ได๎ดังน้ี 
 1. ปัจจัยที่เอื้อตํอการจัดต้ังสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน ประกอบไปด๎วยปัจจัยตําง ๆ ดังน้ี    
  1.1 ด๎านสังคม พิจารณาจากความสัมพันธ๑การรวมตัวของคนในชุมชนหรือหมูํบ๎าน 
น้ัน ๆ วํามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นอยํางไร ชุมชนมีประสบการณ๑เกําอันจะสํงผล  
ในด๎านลบตํอการรวมตัวในรูปสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนหรือไมํในอนาคต    
  1.2 ด๎านเศรษฐกิจ ถือวําเป็นปัจจัยหน่ึงที่เอื้อตํอการจัดต้ังสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน  
จะเห็นวํา ถ๎าชุมชนไหนหรือหมูํบ๎านใดสภาพภาวะเศรษฐกิจดี ในการที่จะให๎คนในชุมชนได๎มี การ
ชํวยเหลือกันทางด๎านการเงินก็จะมีมากกวําชุมชนหรือหมูํบ๎านที่สภาพภาวะทางด๎านเศรษฐกิจ  
ไมํคํอยดีหรือเป็นชุมชนที่ยังเป็นแบบที่คอยสงเคราะห๑อยํู 
  1.3 ด๎านการเมือง เป็นปัจจัยหน่ึงที่เอื้อตํอการจัดต้ังสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน จะเห็นวํา 
ถ๎าชุมชนไหน    ผู๎น าในชุมชนมีความสนใจ    เอาใจใสํตํอการพัฒนาชุมชน    และให๎ความสนใจตํอ
กิจกรรมตําง ๆ ที่ชุมชนจัดข้ึน การจัดต้ังสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนก็เหมือนกัน ถ๎าผู๎น าในชุมชนให๎การ
สนับสนุน อยํางจริงจังจะท าให๎สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนน้ัน มีการเจริญเติบโตได๎อยํางรวดเร็ว และเป็น
ปึกแผํนมั่นคงได๎ในอนาคต    

2. ลักษณะชุมชน พิจารณาวําในชุมชนน้ันมีประชากรอยํูอาศัยมากน๎อยแคํไหนเมื่อจัดต้ัง 
สหกรณ๑ไปแล๎วในอนาคตสามารถที่จะขยายสมาชิกได๎หรือไมํ โดยพิจารณาจาก 
  1.  ด าเนินงานมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 1 ปี หากเป็นสมาชิกสมทบในหมูํผู๎มีรายได๎
ประจ า จะต๎อง    ด าเนินงานมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 5 เดือน  

2. มีสมาชิกไมํน๎อยกวํา 100 คน และมีความสามารถขยายจ านวนสมาชิกได๎ไมํน๎อย 
กวํา 500 คน 

3. มีแผนการเพ่ิมสมาชิกเป็นรายปี  
4. มีอาสาสมัคร หรือสถาบันที่จะให๎การสนับสนุนในด๎านส านักงานและ 
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พนักงานประจ าสหกรณ๑ โดยเฉพาะในระยะแรกที่สหกรณ๑ยังไมํมีรายได๎พอที่จะจัดจ๎างพนักงานได๎  
5. มีคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสมทบครบถ๎วนตามข้ันตอนการจัดต้ังสหกรณ๑ 

เครดิตยูเน่ียนในระหวํางย่ืนเร่ืองถึง ช.ส.ค. ให๎คณะกรรมการกลํุมเครดิตยูเน่ียนเตรียมการจดทะเบียน
สหกรณ๑ให๎ท าหนังสือแสดงความจ านงขอจัดต้ังสหกรณ๑ไปยังสหกรณ๑จังหวัด  เพ่ือเชิญประชุมให๎
ค าแนะน า เมื่อได๎หนังสือรับรองจาก ช.ส.ค.แล๎ว ให๎กลํุมเครดิตยูเน่ียนเตรียมการจดทะเบียนสหกรณ๑
ด าเนินการจดทะเบียนสหกรณ๑เพ่ือให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติสหกรณ๑ พ.ศ. 2542 ตํอไป  

4. การสนับสนุนสร๎างเสริมอาชีพ   
 หลังจากเกิดเหตุการณ๑สึนามิผํานไป    ส านักงานประสานงานเครือขํายอันดามันจังหวัด
กระบี่ และชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัด  ได๎ด าเนินให๎ชํวยสนับสนุน  เงินทุน
หมุนเวียน  ให๎กับกลุํม   ในด๎านซํอมเรือ   อูํสร๎างเรือ  อูํซํอมเคร่ืองยนต๑  การเลี้ยงปลาในกระชัง  
 

กลํุม/สหกรณ๑ สนับสนุน 
1.  สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน บ๎านทําคลอง จ ากัด ซํอมเรือ /  ซํอมเคร่ืองเรือ / เคร่ืองยนต๑คูโบต๎า 
2.  กลํุมเครดิตยูเน่ียน บ๎านทําประดํู ซํอมเรือ  / ซํอมเคร่ืองเรือ / กระชังหอย / 

อุปกรณ๑ประมง 
3.  กลํุมเครดิตยูเน่ียน บ๎านเกาะปอ ซํอมเรือ /  อุปกรณ๑ประมง / อูํซํอมสร๎างเรือ 
4.  กลํุมเครดิตยูเน่ียน บ๎านหัวแหลม อุปกรณ๑ประมง / ซํอมเรือ 
5.  กลํุมเครดิตยูเน่ียน  บ๎านทุํง อุปกรณ๑ประมง  /  กระชังปลา 
 
ซึ่งการสนับสนุนดังกลําว เพ่ือต๎องการฟ้ืนฟู  สํงเสริมให๎สมาชิกได๎มีรายได๎ทางด๎านเศรษฐกิจใน
ครอบครัว  และสํงผลตํอการออม  ท าให๎ชุมชนมีเงินทุน  เติบโตข้ึนในอนาคต 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของเครือข่าย 
เครดิตยูเน่ียนมุํงเน๎นในการพัฒนาคน โดยใช๎วิธีการออมเงิน สะสมทุน หรือใช๎เงินมาเป็น

เคร่ืองมือ ในการพัฒนาคน ให๎ครอบคลุมทั้ง 5 ด๎าน ดังน้ี 
1. ด๎านการพัฒนาจิตใจ สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนยึดหลักจิตตารมณ๑ และ ยังเป็นแบบที่ 

ส าคัญในการริเร่ิมรวมคนเข๎าด๎วยกัน แฝงหลักการน้ันอยํูในกระบวนการด าเนินงานของสหกรณ๑
เครดิตยูเน่ียนทุกข้ันตอน กลําวคือ สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนเน๎นปลูกฝังคุณธรรม ความดีทั้งห๎าประการ
อันได๎แกํ ความซื่อสัตย๑ ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ ความเห็นใจ ความไว๎วางใจแกํสมาชิกทุกคน     
ด๎วยกระบวนการศึกษาอบรมในวันที่สมัครเข๎าเป็นสมาชิก  พร๎อมทั้งเพ่ิมเร่ืองความรัก ความเมตตา
อันได๎แกํ    การให๎แรงใจ แรงกาย แรงจ านวน   แรงสติปัญญา แกํกันและกัน    เมื่อคนเข๎ามาเป็น
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สมาชิกก็ยังให๎การศึกษาอบรมเร่ืองเหลําน้ีอยํางตํอเน่ืองผสมผสาน กับเร่ืองอื่นอันจะเป็นคุณตํอการ
ด ารงชีพของสมาชิก และในกระบวนการด าเนินงานทั้งการสะสมคําห๎ุน การกู๎ยืมและการช าระคืน 
รวมทั้งการจัดสรรก าไรสุทธิ ยังได๎น าเอาหลักคุณธรรมความดี ความเมตตามาแฝงไว๎เป็นกฎเกณฑ๑
ในการด าเนินงาน เชํน จะสะสมต๎องสัญญาที่จะสะสมเงินคร้ังละ จ านวนเทําใดเป็นอยํางน๎อยอยําง
สม่ าเสมอ         น าเอาพฤติกรรรมที่วัดด๎วยคุณธรรมความดีและความรัก ความเมตตาเหลําน้ีมาเป็น
เกณฑ๑ในการพิจารณาจัดสรรเงินกู๎ทั้งพฤติกรรมในการสะสมเงินคําห๎ุน และพฤติกรรมในการช าระ
เงินกู๎คืนตามสัญญา การกู๎เงินสมาชิกที่มีเครดิตน้ัน ถูกจัดด๎วยระดับความมีคุณธรรมความดี และมี
ความรักความเมตตา ผู๎มีพฤติกรรมการช าระหน้ีไมํดี จะไมํมีสิทธิได๎รับเงินเฉลี่ยคืน ผู๎มีพฤติกรรมไมํ
ดีจะได๎รับบริการเงินกู๎น๎อยหรือยากข้ึนกวําคนที่มี พฤติกรรมดี เป็นต๎น     จึงจะเห็นได๎วํา
กระบวนการด าเนินงานของสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนสํงเสริม การพัฒนาจิตใจสมาชิกในกิจวัตร
ประจ าวันไมํกระท าโดยผู๎อื่นแตํกระท าด๎วยตนเอง  กระบวนการด าเนินงานจึงเป็นเสมือน
กระบวนการหรือกลไกพัฒนาจิตใจสมาชิกให๎มีคุณธรรมความดีและความรักความเมตตาเสมอ   
 2. ด๎านเศรษฐกิจ สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนเป็นสถาบันการเงินของชุมชน     เป็นแหลํงเงินทุน 
ที่คนในสังคมได๎ใช๎ เป็นแหลํงเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของตนและครอบครัวชํวยให๎ครอบครัว 
ซึ่งเป็นหนํวยเศรษฐกิจในชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียน ครอบครัวเหลําน้ันยํอมต๎องสร๎างงาน สร๎าง
อาชีพ ที่จ าเป็นต๎องใช๎เงินหมุนเวียน  ใช๎สินค๎าและบริการที่ผลิตในท๎องถิ่นหรือน าสินค๎าและบริการ
จากนอก ท๎องถิ่น (ชุมชน) เข๎าไปอุปโภค  บริโภค มีการจ๎างงานกรณีเชํนน้ีคือ สหกรณ๑เครดิต   ยูเน่ีย
นกระต๎ุน ให๎เกิดวัฎจักรทางธุรกิจในชุมชน  สํวนเงินทุนที่ผู๎คนมีอยํูในมือจะถูกดูดทรัพย๑เข๎ามาไว๎ใน
สหกรณ๑ อันเป็นการน าเอาทรัพยากรทางการเงินที่มีอยํูในชุมชนกลับมาให๎บริการแกํคนในชุมชน
มากกวําจะต๎องไปคอยพ่ึงเงินทุนจากชุมชนอื่น ๆ สินค๎าและบริการที่ผลิตได๎เหลือใช๎ในชุมชนจะ
น าไปจ าหนําย นอกชุมชน โดยอาศัยสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนด๎วยกันเป็นองค๑การท าธุรกิจรํวม คือ ตําง
เป็นผู๎ผลิต และเป็นผู๎บริโภคซึ่งกันและกัน ไมํยอมให๎คนกลางซึ่งเอาเปรียบได๎เข๎ามาแยํง
ผลประโยชน๑ไป ดังน้ี ก็เทํากับวําสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนเป็นหนํวยสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

3. ด๎านสังคมและวัฒนธรรม สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนเป็นแหลํงรวมคนที่พร๎อมจะเข๎ารํวมใน
ขบวนการ และมีสมาชิกเกํารับรองผู๎ที่จะเข๎ามาใหมํวําเป็นคนดี พร๎อมที่จะเข๎ามามีสํวนด าเนินการ 
สหกรณ๑ และกระบวนการด าเนินงานในสหกรณ๑มุํงพัฒนาคนให๎เป็นคนที่อยํูรวมกับผู๎อื่นได๎อยํูแล๎ว 
จึงประกันได๎วํา    กระบวนการด าเนินงานจะควบคุมคนให๎มีพฤติกรรมในทางที่ดี สร๎างสรรค๑สังคม 
ให๎สงบสุขได๎ สหกรณ๑อาจใช๎ทุนสาธารณประโยชน๑สร๎างสวัสดิการและสาธารณสมบัติตําง ๆ ให๎คน 
ในชุมชนได๎รับทั่วกันเป็นการสร๎างสังคมสวัสดิการกันเองโดยไมํต๎องรอรัฐบาลมาด าเนินการ หรือ
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รอ ผู๎ใจบุญจากที่อื่น สํวนในเร่ืองประเพณีวัฒนธรรม สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนจะรํวมสนับสนุนงาน
ประเพณี ที่ดีงามของชุมชน หรือเป็นผู๎น าจัดงานตามประเพณีเสียเอง เชํน จัดให๎มีการยกยํองผู๎อาวุโส 
ของชุมชนในวันสงกรานต๑โดยไมํแบํงแยกวําเป็นบุพการีของครอบครัวใด    แตํถือเป็นบุพการี ของ
ครอบครัวเครดิตยูเน่ียนเพ่ือให๎ผู๎อาวุโสที่ไร๎ญาติที่ถูกทอดทิ้งให๎อยํูตามล าพังมีความหวังและ 
ก าลังใจอันเน่ืองจากมีสหกรณ๑ในชุมชน เป็นต๎น   

4. ด๎านการปกครอง สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนสํงเสริมการท างานรํวมกันแบบชํวยกันคิด 
ชํวยกันท า ปัญหาชุมชนทั้งปวงอาจแก๎ได๎ไมํยากนักเมื่อคนในชุมชนมาสัญญาเป็นเสมือนพ่ีน๎องกัน
ในสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน จะเป็นตัวกลางในการจัดการให๎ผู๎คนอยํูรํวมกันโดยสงบสุข ท าให๎การ
ปกครองระดับชุมชนไมํมีความยํุงยากในการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันข้ึนมาเป็นกรรมการบริหาร 
สหกรณ๑น้ันเป็นการฝึกคนให๎เป็นผู๎น าโดยอัตโนมัติ คนจะเรียนร๎ูที่จะเป็นผู๎น า เรียนร๎ูที่จะเป็นตาม
ตามบทบาทของตน เมื่อในชุมชนมีคนที่เข๎าใจและยอมรับบทบาทหน๎าที่ของกันและกัน ข๎อขัดแย๎ง
ระหวํางคนในชุมชนก็จะน๎อยลง น่ันคือ การปกครองจะไมํประสบปัญหายํุงยากเชํนกัน  

5. ด๎านการศึกษา สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนเป็นกระบวนการศึกษาในตัวเองอยํูแล๎ว  ซึ่ง
กระบวนการทุกกระบวนการของสหกรณ๑น้ีมุํงพัฒนาการเรียนร๎ูของคน ไมํวําจะเป็นการเรียนร๎ู
เกี่ยวกับสหกรณ๑ การเรียนร๎ูเกี่ยวกับความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล   การเรียนร๎ู ในการพัฒนา ความ
เป็นอยํูที่ดีรํวมกัน การเรียนร๎ูอาชีพและพัฒนาอาชีพรํวมกัน   และที่ส าคัญเรียนร๎ู ที่จะบริหารองค๑การ
แบบประชาธิปไตย การบริหารธุรกิจการเงิน การบริหารการลงทุนและการเงิน ในครอบครัวของตน      
สิ่งเหลําน้ีล๎วนเป็นการให๎การศึกษาแบบนอกระบบแกํประชาชนในชุมชน อยํางตํอเน่ืองสหกรณ๑
เครดิตยูเน่ียนโดยทางอ๎อมยังสํงเสริมการศึกษาผู๎เยาว๑ที่บิดา  มารดา ซึ่งเป็น สมาชิกของสหกรณ๑ได๎
กู๎ยืมเงินไปจํายคําเลําเรียน และโดยทางตรงอาจจัดสรรเงินทุน เป็นทุนการศึกษา มอบให๎บุตรธิดา
ของสมาชิกที่ฐานะยังไมํสมบูรณ๑ เป็นการสํงเสริมการศึกษาทั้งสิ้น  
 เน่ืองจากลํุม/สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน เกิดจากการรวมคนข้ึนมาเป็นกลํุมซึ่งแตํละคนน้ันมี
สภาพตํางกัน อาชีพหลากหลาย ประกอบข้ึนมาท าหน๎าที่เป็นบทบาทกรรมการ สมาชิก เน๎นบทบาท
หน๎าที่กรรมการมีบทบาทหน๎าที่ด๎านตํางๆ และเป็นเจ๎าหน๎าที่ ดังน้ันการพัฒนาคน จึงเป็นเร่ืองส าคัญ 
ล าดับต๎น ที่จะต๎องมีการพัฒนา ด๎านสมาชิกจะเน๎นการฝึกสะสมการมีวินัย ด๎านการออม ปลูกฝังให๎
สมาชิกมีสํวนรํวม  การเสียสละ  และการให๎กระบวนการ ศึกษา บทบาทหน๎าที่ ของสมาชิกอยําง
ตํอเน่ืองทั้งสมาชิกเกําและสมาชิกใหมํ ด๎านคณะกรรมการด าเนินการ/ผู๎ตรวจสอบกิจการ สํงเสริมให๎
คณะกรรมการได๎พัฒนาการเรียนร๎ู ในด๎านการบริหารงานภายใน บทบาทหน๎าที่ ของคณะกรรมการ
ชุดตํางๆ เพราะถ๎าหาก คณะกรรมการด าเนินการของกลํุม /สหกรณ๑ ได๎เข๎าใจ บทบาทหน๎าที่ของการ
บริหารงานแล๎ว ก็ท าให๎กลํุม/สหกรณ๑มีความเจริญเติบโต ไปข๎างหน๎าอยํางรวดเร็ว  ด๎านเจ๎าหน๎าที่ 
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เมื่อกลํุม/สหกรณ๑ มีความพร๎อมทางด๎านเงินทุน  ก็สามารถจัดจ๎าง เจ๎าหน๎าที่สหกรณ๑ท างานเต็มเวลา
ได๎ ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ที่มีความร๎ูเป็นมืออาชีพ บริการแกํสมาชิกได๎ก็ท าให๎สมาชิกมีความมั่นใจ ธุรกิจเพ่ิม
มากข้ึน 

ด๎านการบริหารเงินทุน-ทรัพย๑สิน ระยะเร่ิมต๎นน้ีกลํุมเครดิตยูเน่ียนในพ้ืนที่ จะมีสมาชิกไมํ
มากนัก  กรรมการ หนํวยงานที่สํงเสริม ต๎องให๎ความร๎ู ความเข๎าใจ อยํางตํอเน่ือง เมื่อมีความพร๎อม ก็
สามารถขยายจ านวนสมาชิกให๎เพ่ิมมากข้ึน เมื่อสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน  ก็จะท าให๎เงินออม/เงินฝาก ออม
ทรัพย๑ เป็นทุนหมุนเวียนเพ่ิมมากข้ึนด๎วย เมื่อทุนเพ่ิมมากข้ึน เป็นเร่ืองที่คณะกรรมการต๎องใช๎
ความสามารถในการบริหารเงินทุนให๎เกิดดอกออกผล เพ่ือไปด าเนินกิจกรรมอยํางอื่น เชํน การ
ลงทุนสร๎างส านักงาน,การสํงเสริมอาชีพ,การจัดสวัสดิการ ฯลฯ เพ่ือตอบสนอง ความต๎องการ
สมาชิกตํอไป 

ด๎านการสํงเสริมประกอบอาชีพหลังจากเกิดสึนามิ  กํอให๎เกิดความเสียหาย ตํอครอบครัว 
และทรัพย๑สินของประชาชน ที่อาศัยในพ้ืนที่เป็นสํวนมาก หนํวยงานตํางๆ ได๎ให๎ความชํวยเหลือใน
ด๎านตํางๆ เชํนที่อยํูอาศัย เคร่ืองประมง  เรือประมง เพ่ือให๎ชาวบ๎านที่ประสบภัย ได๎มีเคร่ืองมือใน
การประกอบอาชีพ และในระยาว บทบาทของเครดิตยูเน่ียน นอกจากสํงเสริมการรวมกลุํมให๎เกิด
การออมในชุมชนแล๎ว กลุํม/สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนต๎องด าเนินการสํงเสริมอาชีพ คิดค๎นการแปรรูป
ผลิภัณฑ๑ ผลิตผล ของสมาชิกเพ่ือสร๎างมูลคํา ของการจ าหนํายไปยัง เครือขํายอื่นๆ ทั้งในขังหวัดและ
ทั่วประเทศ 

7. การสร้างเครือข่ายและการเช่ือมโยงเครือข่าย  
 เมื่อกลํุม/สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนด าเนินกิจกรรมในระยะหน่ึงแล๎ว จ าเป็นต๎องมีการพัฒนา
เครือขํายไปอยํางตํอเน่ือง โดยการสนับสนุนจากหนํวยงาน/องค๑กรภายนอก เป็นหนํวยงานหนุน
สนับสนุนเสริมเทําน้ัน ทาง ช.ส.ค.สาขาภาคใต๎ ซึ่งเป็นหนํวยงาน ที่รับผิดชอบดูแลในการสํงเสริม 
และพัฒนาเครดิตยูเน่ียนโดยตรง จะให๎ค าแนะน าเร่ืองการบริหารการจัดการ บัญชี การอบรมสมาชิก 
คณะกรรมการ เพ่ือสร๎างความมั่นคงเข๎มแข็ง ของกลํุม /สหกรณ๑แตํละแหํงขณะเดียวกัน เครดิตยูเน่ียน
ในพ้ืนที่จังหวัด จะเพ่ิมจ านวนกลํุม/สหกรณ๑มากข้ึน นอกเหนือพ้ืนที่สึนามิ ซึ่งท าให๎มีเครือขํายระดับ
ชมรมเครดิตยูเน่ียนในพ้ืนที่อันดามัน ในอนาคต  

เพราะงานสหกรณ๑มีลักษณะเป็น  “ขบวนการ” คือ เมื่อมีสิ่งที่เกิดข้ึนแล๎วเป็นอันดับแรก ก็
มักจะมีสิ่งเชํนเดียวกันน้ันเกิดข้ึนตํอเน่ืองกันมา และสิ่งที่เกิดข้ึนทั้งปวงน้ัน จ าเป็นจะต๎องรํวมกัน มี
ความสมัครสมานเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เน่ืองจากเป็นกิจการในลักษณะเดียวกันกิจการสหกรณ๑
จ าเป็นจะต๎องเป็นขบวนการ  และขบวนการจ าเป็นจะต๎องมีองค๑การ เพ่ือเป็นตัวเช่ือมโยงเป็นตัว
ประสานขบวนการให๎ด าเนินไปได๎ไมํหยุดน่ิง  และสามารถขยายตัวตํอไปได๎  ด๎วยเหตุน้ีกิจการ
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สหกรณ๑จึงต๎องรํวมกันเป็นระดับ  ในระดับต๎นสมาชิกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดารวมตัวกันต้ังกลุํมของ
ตน  เชํนสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแตํละสหกรณ๑  เป็นต๎น  น่ีก็เป็นองค๑การของสมาชิก  เป็นสํวนหน่ึง
ของขบวนการ  เมื่อจัดต้ังสหกรณ๑ข้ึนมาหลายสหกรณ๑ ก็เกิดเป็นขบวนการสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนข้ึน  
ซึ่งถ๎าไมํมีองค๑การที่เป็นตัวเช่ือม  ความสมานฉันท๑  เกื้อกูลซึ่งกันและกันคงไมํเกิด  ขบวนการ
สหกรณ๑ซึ่งเกิดข้ึนตํอเน่ืองกันมาน้ันก็ขาดที่พ่ึงพา  ขาดผู๎ ช้ีน า  ในที่สุดก็ขาดก าลังอํอนแอลง  อาจจะ
ประสบปัญหามากมายในภายหลัง  ชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัดจึงท าหน๎าที่
เป็นผู๎น าขบวนการ 

ความเป็นปึกแผํนของขบวนการสหกรณ๑ คือความมั่นคง  ความสมานฉันท๑เป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกันของขบวนการสหกรณ๑ทุกระดับ  ระดับใดระดับหน่ึงจะมั่นคงอยํางเดียวหรือเข๎มแข็งอยําง
เดียวล าพังตนเอง  ขบวนการก็จะเข๎มแข็งด๎วยไมํได๎  ความเข๎มแข็งตําง  ๆ  เหลําน้ีสร๎างมาจาก 

 1. สมาชิกเป็นเสมือนหัวใจ  มีความส าคัญสูงมากในสหกรณ๑  ฉะน้ัน  สมาชิกจ าเป็นต๎องมี
ความร๎ูความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบ  จะต๎องปฏิบัติหน๎าที่ของตนอยํางเข๎มแข็ง  
คือ  มีบทบาทตํอสหกรณ๑หรือชุมนุมสหกรณ๑อยํางเข๎มแข็ง  และสม่ าเสมอ 

 2. ความมั่นคงของขบวนการ หรือความเป็นปึกแผํนของขบวนการสหกรณ๑  ข้ึนอยํูกับ
ความสามารถในการบริหารงาน  ซึ่งการบริหารงานน้ีมี  2 กลุํมที่รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการ
ด าเนินการหรือฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการหรือเจ๎าหน๎าที่ที่สหกรณ๑จัดจ๎างมาปฏิบัติงาน 
 3. ความเป็นปึกแผํน  เกิดจากการมีเสถียรภาพทางการเงิน  และต๎องมีเสถียรภาพในการ
บริหารงานสหกรณ๑ด๎วย   

ขบวนการสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย มี  3 ระดับด๎วยกัน คือ สหกรณ๑เครดิตยู
เน่ียนระดับปฐม  เป็นสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนในระดับท๎องถิ่น  ทั้งในชนบท  ชุมชนเมือง  สถานศึกษา  
สถานประกอบการ สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนระดับมัธยม  หรือระดับภาค  คือ ชมรมเครดิตยูเน่ียน หรือ
ศูนย๑ประสานงานเครดิตยูเน่ียนที่รวมตัวกันในระดับภูมิภาค  หรือในระดับจังหวัด  เพ่ือให๎ความ
รํวมมือและชํวยเหลือกันและกัน ในลักษณะสหกรณ๑พ่ีชํวยสหกรณ๑น๎อง และสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียน
ระดับชาติ  คือ ชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย  จ ากัด  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
สหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนทั่วประเทศ  และขบวนการสหกรณ๑ เครดิตยูเ น่ียนยังมี เครือขํายเช่ือมโยง
ระหวํางประเทศ  เป็นขบวนการสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนสากล  กลําวคือ  ตํอจากชุมนุมสหกรณ๑เครดิต
ยูเน่ียนฯ  ข้ึนไปก็จะเป็น  “สมาคมสมาพันธ๑สหกรณ๑ออมทรัพย๑และเครดิตในเอเชีย” Association 
&Asian Confederation of Credit Unions (ACCU) ซึ่งก็คล๎าย  ๆ  กับชุมนุมสหกรณ๑ฯ  แตํเป็นชุมนุม
สหกรณ๑ระดับทวีป  หมายถึงประเทศตําง  ๆ  ในทวีปเอเชียที่ชุมนุมสหกรณ๑ระดับชาติในประเทศมา
รวมกันเป็น  “สหพันธ๑สหกรณ๑แหํงเอเชีย”  มีการรวมกันในระดับสูงข้ึนไปอีกข้ันหน่ึงและนอกจาก
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แตํละทวีปก็รวมกันข้ึนไป  เป็น  “สภาเครดิตยูเน่ียนโลก” (World Council of Credit Unions 
:WOCCU)  มีส านักงานต้ังอยํู  ณ  เมดิสันมลรัฐวิสคอนชิน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  จุดประสงค๑ของ
สภาเครดิตยูเน่ียนโลกแหํงน้ี  ก็เพ่ือชํวยเหลือและพัฒนาขบวนการสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนในประเทศ
ที่ก าลังพัฒนาทั่วโลก  ประเทศตําง  ๆ  ที่เป็นสมาชิกสภาฯ  น้ีมีมากกวํา  91  ประเทศในทุกทวีป 
(แผนภาพ) 

8. แนวคิดของชุมชนหลังวิกฤต สึนามิ 
แนวคิดของชุมชนกํอนเหตุการณ๑ สึนามิ  มีความแตกตํางกันของแตํละชุมชน โดยภาพรวม  

ในแตํละชุมชนมีกลํุม/องค๑กรชุมชนอยํูในพ้ืนที่ ยกเว๎นเกาะ พี พี แตํการด าเนินกิจกรรมขององค๑กร
ชุมชนไมํได๎ประสบความส าเร็จเทําที่ควร เชํน ที่เกาะปอซึ่งมีกิจกรรมกองทุนหมูํบ๎าน แตํกองทุน
ไมํได๎ตอบสนองความต๎องการของสมาชิกในชุมชน ชาวบ๎านต๎องยืมเงินนอกระบบมาลงทุน
ประกอบอาชีพ และในอีกหลายๆแหํง เพราะกิจกรรมบางอยํางไมํได๎ตอบสนองตํอความต๎องการ
ชุมชนโดยรวม วิถีของชุมชนตํางอยํูบนพ้ืนฐานของปัจเจกบุคคล กับกลุํมบุคคลบางกลํุม คือแตํละ
คนตํางมีกิจกรรมในการด าเนินชีวิตของตนเอง การเกิดวิกฤต สึนามิ เป็นวิกฤตของชุมชน ที่ชุมชน
ไมํสามารถหลีกเลี่ยงได๎ ซึ่งท าความสูญเสียตํอชีวิตและทรัพย๑สิน จากการได๎พูดคุยกับ “บังเราะห๑” 
กรรมการสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนบ๎านทําคลอง ได๎เลําวํา “วันที่เกิดคลื่น สึนามิ บังได๎ออกทะเล ได๎เห็น
คลื่นท าลายชุมชน และหมูํบ๎านของตนเองชัดเจน เพ่ือนของบัง ที่ออกทะเลด๎วยกัน เป็นหํวง
ครอบครัว เลยแลํนเรือเข๎าฝั่ง เพ่ือไปชํวยครอบครัว แตํคลื่นได๎พัดเพ่ือนของบัง หัวไปติดกับโขดหิน 
ไมํสามารถชํวยเหลือได๎ทัน และเสียชีวิต สํวนบังยังอยํูในทะเลตํอ จึงรอดชีวิต และจากวันน้ันเป็น
ต๎นมา “บังเราะห๑” ไมํเคยออกทะเลอีกเลย”  แตํในวิกฤตน้ัน ก็เป็นโอกาสของชุมชน เชํนกัน เพราะ
ชุมชนเร่ิมเห็นคุณประโยชน๑ของการรวมตัว เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนที่จะเป็นเกราะป้องกัน
ชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชํน เกาะ พี พี ซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นแหลํงทํองเที่ยว สมาชิก
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการทํองเที่ยว และจากปัญหาไมํมีแหลํงเงินลงทุนมาลงทุนประกอบอาชีพ 
เพราะธนาคารไมํมีนโยบายปลํอยสินเช่ือให๎กับผู๎ประกอบการที่เกาะ พี พี  ที่ตํางจากกํอนเกิด
เหตุการณ๑ สึนามิ ที่ผู๎ประกอบการจะขอกู๎เงินมาลงทุน ธนาคารจะอนุมัติทันที ซึ่งผู๎น าได๎สะท๎อน
แนวคิดที่วํา “ถ๎าเกาะ พี พี มีระบบสหกรณ๑ เกาะ พี พี คงสามารถฟ้ืนตัวได๎เร็วกวําน้ี” เพราะแนวคิด
ด๎านการจัดการที่เป็นระบบของชุมชน ที่ต๎องการจัดระบบการทํองเที่ยวเป็นเครือขํายในรูปแบบ
สหกรณ๑ จากการที่ตํางคนตํางคิด ตํางคนตํางท า อยํางเชํนเรือน าเที่ยว ระบบการจัดการเงินทุนของ
ชุมชน ที่สามารถบรรเทาความเดือดร๎อนของชุมชนได๎อยํางรวดเร็ว ระบบการจัดสาธารณูปโภค
(โรงไฟฟ้า)ของเอกชน ที่ต๎องการจะรํวมลงทุนกับสหกรณ๑ เป็นต๎น  



 

 

 

  130 

 การรํวมแรงกันซํอมสร๎างเรือ ของพ่ีน๎องชาวเกาะปอ หัวแหลม -สังกาอู๎ ทําคลอง ของ
เครือขํายประมงพ้ืนบ๎าน หลังจากที่คลื่นได๎ท าลายเรือ ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ จาก
การค าบอกเลําของพ่ีน๎องชาวไทยใหมํ (อูรัคลาโว๎ย) ที่หัวแหลม-สังกาอู๎ “พวกเราประทับใจมากเร่ือง
การรวมกันสร๎างเรือ นานมาแล๎วที่ไมํได๎รวมกันแบบน้ี พอเสร็จเรือ มาท าบ๎าน ที่เ ร่ิมด๎วยการแยกกัน
ท าแบบบ๎านใครบ๎านมัน มันไมํเสร็จงําย (เสร็จเร็ว) จึงกลับมารวมกันทั้งหมดใหมํ เป็นทีละอําวๆ จน
เสร็จทั้งบ๎านทั้งเรือ และตกลงจะไมํมีการออกทะเลกํอน จนกวําเรือ และบ๎านจะเสร็จครบทุกล า ทุก
หลัง” การด าเนินการรวมกลํุมเพ่ือรวมเงินทุนของหมูํบ๎าน ก็เป็นโอกาสหน่ึงที่ชํวยสร๎างนิสัยการออม 
และเป็นเงินทุนระยะยาวของชุมชน ซึ่งวิธีการที่ใช๎มีความแตกตํางกันแตํละชุมชน ในกรณีหัวแหลม-
สังกาอู๎ ชาวบ๎านจะมีความอํอนไหว และรับไมํได๎ในเร่ืองการกู๎ยืม เป็นหน้ี ซึ่งผู๎น าที่เข๎าใจหลักการ 
จะเลือกใช๎ “การออมเพ่ือรวมเบี้ย(เงิน) เพ่ือให๎ได๎เรือ และเคร่ืองมือท าประมง โดยจะออมกับกลุํม
ตลอดไปไมํสิ้นสุด ไมํมีก าหนด”  
 แนวคิดของชุมชนหลัง สึนามิ ได๎ปรับเปลี่ยนวิถีของชุมชนไปมาก มีการรวมกลุํมเพ่ือท า
กิจกรรมรํวมกันมากข้ึน เกิดความสามัคคีข้ึนภายในชุนชนที่จะชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และที่ส าคัญ
ในหลายชุมชนได๎เร่ิมสร๎างระบบเงินทุนในรูปแบบเครดิตยูเน่ียนที่มีความเข๎มแข็ง และสามารถ
ตรวจสอบได๎ไว๎เป็นสมบัติของชุมชนสืบตํอไป 
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 สนับสนนุ 

     -   จัดกระบวนการให้
การศึกษาอบรมสมาชิก/
กรรมการ/อาชีพ 
     -   พัฒนา ส่งเสริมกลุ่มให้
เข้มแข็ง ประชุมสมาชิก/
กรรมการ/สวัสดิการ ระบบ
บัญชี/เอกสารแบบฟอร์ม 
 

ประสานความรํวมมือ 

 ค้นหาพ้ืนท่ีเป้าหมาย 27 
ชุมชน 
 สนับสนนุ 

     -   งบประมาณ 

     -   อู่ต่อเรือ 
     -   อุปกรณ์ประมง/กระชัง
ปลา 
     -   เครื่องเรือ 
 

 

 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านท่าคลอง จ ากัด 

 
 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เกาะพีพี จ ากัด 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ ากัด  
สาขาภาคใต้ (CULT South ) 

ส านักงานประสานงานเครือข่ายอนัดามันจังหวัด
กระบี่ (Save Andaman) 

เครือข่ายฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัย สึนามิ ด้วยวิธีเครดิตยูเน่ียน

 

 

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้าน

ทุ่ง 

 
 

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้าน
ท่าประดู่ 

 
 

เครดิตยูเนี่ยน 

บ้านหัวแหลม 

 

 

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
เกาะปอ 
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2.4  เครือข่ายองค์กรประชาชนต าบลนาเหนือ 

1. สภาพโดยทั่วไป 
สภาพโดยทั่วไปต าบลนาเหนือ อ าเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ ต้ังอยํูทางทิศเหนือของที่วําการ

อ าเภออําวลึก ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตรและหํางจากตัวจังหวัดกระบี่ประมาณ 64 กิโลเมตร
แบํงเขตการปกครองออกเป็น 7 หมูํบ๎านประกอบด๎วย 

หมูํที่ 1 บ๎านปากลาว มีจ านวนครัวเรือน 107 ครัวเรือน ประชากร 505 คน มีพ้ืนที่ 8,650 ไรํ  
หมูํที่ 2 บ๎านนาเหนือ มีจ านวนครัวเรือน 225 ครัวเรือน ประชากร 1,400 คน มีพ้ืนที่ 14,785 

ไรํ 
หมูํที่ 3 บ๎านบางโทง มีจ านวนครัวเรือน 116 ครัวเรือน ประชากร 636 คน มีพ้ืนที่ 8,110 ไรํ  
หมูํที่ 4 บ๎านบางไทร มีจ านวนครัวเรือน 93 ครัวเรือน ประชากร 289 คน มีพ้ืนที่ 8,780 ไรํ  
หมูํที่ 5 บ๎านบางเจริญ มีจ านวนครัวเรือน 135 ครัวเรือน ประชากร 547 คน มีพ้ืนที่ 13,850 

ไรํ 
หมูํที่ 6 บ๎านบางทอง มีจ านวนครัวเรือน 106 ครัวเรือน ประชากร 493 คน มีพ้ืนที่ 9,650 ไรํ  
หมูํที่ 7 บ๎านควนสบาย มีจ านวนครัวเรือน 95 ครัวเรือน ประชากร 465 คน มีพ้ืนที่ 6,800 ไรํ  
อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  จดต าบลเขาตํอ อ าเภอปลายพระยา 
ทิศใต๎  จดต าบลเขาใหญํ อ าเภออําวลึก 
ทิศตะวันออก  จดต าบลเขาเขน อ าเภอปลายพระยา 
ทิศตะวันตก  จดต าบลโคกเจริญ อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลนาเหนือมีพ้ืนที่ประมาณ 113 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 70,625 ไรํ เป็นพ้ืนที่ราบ

ประมาณ 40 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด กระจายทั่วไปของต าบลเหมาะส าหรับการท านา ท าสวนปาล๑ม
น้ ามัน ที่ราบลุํมมีประมาณ 35 % ของพ้ืนที่ทั้งหมดเหมาะส าหรับการท านา ที่ราบสูงมีประมาณ 18 
% ของพ้ืนที่ทั้งหมดเหมาะส าหรับปลูกยางพาราและอีก 7 % ที่เหลือเป็นเนินเขา พ้ืนที่เขตป่าสงวน
แหํงชาติ แหลํงน้ าธรรมชาติ ได๎แกํ คลองลาว คลองมะรํุย คลองทํอม ห๎วยบางปริก ห๎วยบางไทร 
ห๎วยบางแทงเห้ีย แหลํงน้ าเหลําน้ีสามารถน ามาใช๎ประโยชน๑เพ่ือการเกษตรได๎ตลอดปี 

สภาพเศรษฐกิจ 
อาชีพโดยทั่วไปสํวนใหญํประกอบอาชีพทางการเกษตรเชํนปลูกพืช เลี้ยงสัตว๑ การประมง

และอุตสาหกรรมในครัวเรือนแยกได๎ดังน้ี 
1. เกษตรกรรมมีการปลูกพืชที่ส าคัญ ได๎แกํ ยางพารา ปาล๑ม ไม๎ผล  กาแฟและข๎าวนาปี  
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2. ปศุสัตว๑สํวนใหญํจะเลี้ยงไว๎เพ่ือการบริโภคและจ าหนํายบ๎างได๎แกํ โค เป็ด ไกํ 
3. การประมงมีการเลี้ยงสัตว๑น้ าทะเลได๎แกํ กุ๎งกุลาด า สํวนการเลี้งปลาน้ าจืดได๎แกํ ปลาดุก  

ปลานิล 
4. อุตสาหกรรมในครัวเรือน ได๎แกํ โรงสีข๎าว  โรงรมยางพารา  และการท าผ๎าบาติก 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหนือ  
เป็นองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขนาดเล็ก มีหน๎าที่ที่จะต๎องดูแลทุกข๑สุขของประชาชนใน 

เขตพ้ืนที่ขององค๑การบริหารสํวนต าบล  จึงจ าเป็นต๎องมีวิสัยทัศน๑ในการที่จะพัฒนาท๎องถิ่นให๎ไปสูํ 
จุดหมายที่ก าหนดไว๎ เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาต าบลในด๎านโครงสร๎างข้ันพ้ืนฐาน  ด๎านเศรษฐกิจ  
สังคม วัฒนธรรม  การเมือง การบริหาร การทํองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่ง
จะต๎องพัฒนาท๎องถิ่น ให๎ครอบคลุมทุกๆด๎าน และให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม แสดงความคิดเห็น 
โดยมุํงหวังให๎ประชาชนอยํูด๎วยกันอยํางมีความสุข ได๎รับการบริการตามอ านาจหน๎าที่ขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งในการพัฒนาด๎านตํางๆ สํงผลให๎องค๑การบริหารสํวนต าบลนาเหนือ
สามารถด าเนินการตามนโยบายและแผนงาน 

2. ความเป็นมาของเครือองค์กรประชาชนต าบลนาเหนือ 
องค๑กรชุมชนต าบลนาเหนือ ริเร่ิมจากทีมวิจัยท าการส ารวจข๎อมูลกลุํมเครือขํายเบื้องต๎น มี

หนํวยงานภาครัฐให๎การสํงเสริมจัดต้ังกลํุม และเครือขํายตามที่หนํวยงานก าหนด และให๎การ
สนับสนุนด๎านงบประมาณบางสํวน ซึ่งหนํวยงานหลักที่ให๎การสํงเสริม คือส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ส านักนักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ สํวนกลํุมบางกลํุมเกิดจากผู๎น าชุมชนเชํนผู๎ใหญํบ๎าน ได๎มีโอกาส
ไปอบรม หรือดูงานจากที่อื่น แล๎วน ามาจัดต้ังกลํุมข้ึนมาในหมูํบ๎านของตนเอง 

3. การด าเนินการของกลุ่มเครือข่ายในปัจจุบัน 
1. กลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตบ๎านปากลาวหมูํ 1  เป็นกลํุมออมทรัพย๑ที่ผู๎น าชุมชนและ 

คณะกรรมการหมูํบ๎านได๎เร่ิมกํอต้ังกลํุมข้ึนต้ังแตํปี พ.ศ.2541 โดยมีสมาชิกปัจจุบัน 186 คน  
ทรัพย๑สิน รวม 1,300,000 บาท กิจกรรมหลักของกลํุมคือการสะสมเงิน การปลํอยเงินให๎สมาชิกก๎ู  

2. กลํุมเกษตรกรท าสวนนาเหนือ ต้ังอยํู หมูํ 2 เป็นกลํุมที่จัดต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2519  สมาชิกคร้ัง 
แรก 87 ราย ทุนเรือนห๎ุน 19,484 บาท โดยเน๎นการท าสวนยางพารา ปาล๑มน้ ามัน ในพ้ืนที่ 4,200 ไรํ  
แตํ ปัจจุบันมีสมาชิก 405 ราย  ทุนเรือนห๎ุน 34,350 บาท  ทรัพย๑สินทั้งหมด 221,305 บาท  
 (ปีพ.ศ.2547) กิจกรรมหลักการจัดหาปุ๋ยบริการสมาชิก รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะ 
ปาล๑มน้ ามัน และมีกิจกรรมผลิตน้ าด่ืมจ าหนํายราคาถูกในหมูํบ๎านและต าบล หรือชํวยเหลืองานตํางๆ 
ของชุมชน 

3. กลํุมออมทรัพย๑-สัจจะ บ๎านบางโทง หมูํ 3 กลํุมจัดต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยก านันและ  
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ผู๎ใหญํบ๎านพร๎อมได๎มีการสนับสนุนการด าเนินการจัดต้ังจากพัฒนาชุมชนอ าเภออําวลึก ปัจจุบัน มี 
สมาชิกจ านวน 96 คน ทรัพย๑สิน 50,000 บาท กิจกรรมการสะสมเงิน ปลํอยกู๎และมอบทุนการศึกษา  
ให๎เด็กนักเรียนด๎วย มีการเช่ือมโยงเครือขํายกับกลุํมแมํบ๎านท าผ๎าบาติกต าบลนาเหนือซึ่งได๎ 
งบประมาณสนับสนุนจากองค๑การบริหารสํวนต าบลนาเหนือ จ านวน 50,000 บาท  

4. กลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตบ๎านบางไทร หมูํ 4   เป็นกลํุมออมทรัพย๑ที่ผู๎น าชุมชนคือผู๎ใหญํ  
อ าภัณฑ๑ บุญยษเฐียร และคณะกรรมการหมูํบ๎านได๎เร่ิมกํอต้ังกลํุมข้ึนต้ังแตํปี พ.ศ. 2528 โดยมี  
สมาชิกปัจจุบัน 103 คน ทรัพย๑สินรวม 200,000 บาท กิจกรรมหลักของกลํุมคือการสะสมเงิน การ 
ปลํอยเงินให๎สมาชิกก๎ู  

5. กลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตบ๎านบางเจริญ หมูํ 5  เป็นกลํุมออมทรัพย๑ที่ผู๎น าชุมชนคือ 
ผู๎ใหญํบ๎าน และคณะกรรมการหมูํบ๎านได๎เร่ิมกํอต้ังกลํุมข้ึนต้ังแตํปี พ.ศ. 2544 ที่บ๎านผู๎ใหญํบ๎าน โดย  
การระดมห๎ุนโดยมีสมาชิกปัจจุบัน 260 คน ทรัพย๑สินรวม 500,000 บาท กิจกรรมหลักของกลํุมคือ  
การสะสมเงิน การปลํอยเงินให๎สมาชิกก๎ู  

6. วิสาหกิจชุมชนลานเทปาล๑มน้ ามันต าบลนาเหนือ หมูํ 5 ต าบลนาเหนือ จัดต้ังข้ึนในปีพ.ศ.  
2548 เป็นกิจกรรมหลักภายใต๎กลํุมเกษตรกรท าสวนนาเหนือที่รับผิดชอบโดยศูนย๑บริการและ  
ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลนาเหนือ มีคณะกรรมการบริหาร 1 ชุด จ านวน 10 คน  
โดยมีสมาชิกปัจจุบัน 130 คนกระจายอยํูทั้ง 7 หมูํบ๎านในต าบลนาเหนือมีการขอเงินสนับสนุนจาก  
กรมสํงเสริมการเกษตรเพ่ือสร๎างลานเทปาล๑มน้ ามันเป็นเงิน 3,181,200 บาทและมีทุนหมุนเวียนจาก  
การระดมทุนของสมาชิก 500,000 บาท   

7. กองทุนหมูํบ๎านบ๎านบางทอง หมูํ 6 ต้ังข้ึนตามนโยบายของัฐบาลเพ่ือให๎เป็นกองทุนหมูํบ๎าน  
บริหารและจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนใหมูํบ๎าน กิจกรรมหลักปลํอยเงินกู๎ให๎สมาชิกไปใช๎ใน 
การประกอบอาชีพ 

8. ศูนย๑ประสานงานองค๑กรชุมชนต าบลนาเหนือ(ศอช.ต.) บ๎านควนสบายจัดต้ังข้ึนปี พ.ศ.  
2544 ตาม นโยบายของอ าเภออําวลึกมีคณะกรรมการบริหาร 10 คน ท าหน๎าที่ประสานงานในการ  
บริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนหมูํบ๎านและกองทุนตํางๆในต าบลนาเหนือและมีเครือขําย  
ในหมูํบ๎านคือกองทุนหมูํบ๎าน กลํุมร๎านค๎าเศรษฐกิจชุมชน กลํุมโอทอบผ๎าบาติก กลุํมออมทรัพย๑เพ่ือ  
การผลิต 

8.1 กองทุนหมูํบ๎านควนสบาย หมูํ 7 ต้ังข้ึน ตามนโยบายของรัฐบาลในปี พ.ศ.2544  
8.2 ด๎วยเงินกองทุน 1 ล๎านบาท ได๎ด าเนินการปลํอยให๎คนในหมูํบ๎านกู๎ไปใช๎ในการ  

ประกอบอาชีพและลดภาระความเดือดร๎อนของคนในหมูํบ๎าน  
8.3 กลํุมร๎านค๎าเศรษกิจชุมชน เร่ิมด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีสมาชิกจ านวน  
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105 ราย มีเงินทุนเรือนห๎ุนๆละ 100 บาท มีกิจกรรมจ าหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ๑ของ 
กลํุมแมํบ๎านโดยให๎บริการแกํสมาชิกและบุคคลทั่วไป ส าหรับสมาชิกได๎มีการมีการปันผลคืน 3  
เดือนตํอคร้ัง 

8.4 กลํุมโอทอปผ๎าบาติก เร่ิมด าเนินการปี พ.ศ. 2545 มีสมาชิกจ านวน 22 รายโดย  
ได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากองค๑การบริหารสํวนต าบลนาเหนือในการเป็นทุนเร่ิมต๎นเป็นเงิน  
50,000 บาทและจากส านักงานจังหวัดกระบี่ จ านวน 5,000 บาท โดยด าเนินกิจกรรมผลิตผ๎าบาติก  
เชํน ผ๎าช้ิน เสื้อเช๊ิต เสื้อยืดส าเร็จรูป พัด กรอบรูปผ๎าบาติก ผ๎าเช็ดหน๎า ผ๎าคลุมผม โดยมีตลาดจาก  
นักทํองเที่ยว โรงแรม โรงงาน บุคคลทั่วไปจากตลาดในอ าเภอและตํางจังหวัด ท าให๎สมาชิกมีรายได๎ 
วันละ 380 บาทตํอคน  

8.5 กลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตบ๎านควนสบาย หมูํ 7  จัดต้ังข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2544  
สมาชิกกํอต้ัง 42 ราย  เงินสัจจะ 14,000 บาท ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2548 มีสมาชิก 120 คน เงินสัจจะ  
จ านวน 265,000 บาท โดยสํงเงินสัจจะทุกวันที่ 6 ของเดือน 

8.6 กลํุมแมํบ๎านเกษตรกรควนสบาย หมูํ 7 จัดต้ังคร้ังแรก ปี พ.ศ. 2542  มีสมาชิก  
คร้ังแรก 28 คน ทุนเรือนห๎ุน 1,350 คน กิจกรรมแปรรูปผลผลิตจากกล๎วย ข๎าวเกรียบ ปาทํองโก๐  
มะละกอแก๎ว โรตีกรอบ ปัจจุบันย๎ายที่ท าการมาอยํูที่หมูํที่ 3 บ๎านบางโทง โดยวัดใหมํบางโทงให๎การ 
อุปถัมป์ ที่ดินเพ่ือสร๎างอาคารร๎านค๎า ที่ท าการกลํุม งบประมาณสร๎างอาคารจากงบกระต๎ุนเศรษฐกิจ  
ต าบลละ 1 ล๎านบาท เมื่อย๎ายที่ท าการการกลํุมมาอยํูที่ใหมํท าให๎มีสามาชิกให๎ความสนใจเข๎ารํวม  
ทั้งหมด 5 หมูํบ๎านโดยกลํุมได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนจากส านักงานเกษตรอ าเภออําวลึกและ  
องค๑การบริหารสํวนต าบลนาเหนือ 

5. วัตถุประสงค์ของเครือข่าย  เพ่ือเช่ือมโยงเครือขํายคุณคําของกลํุมองค๑กรตํางๆในต าบล  
นาเหนือในด๎านการท าระบบบัญชี การเงิน และธุรกรรมอื่นๆ  

6. แนวทางการด าเนินการของเครือข่าย 
1. ทีมวิจัยท าการรวบรวมข๎อมูลเบื้องต๎นของกลํุมและองค๑กรที่มีอยูในต าบลนาเหนือโดยขอ  

ข๎อมูลจากองค๑การบริหารสํวนต าบลนาเหนือเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของกลํุมตํางๆในพ้ืนที่และ  
ไปพบกลํุมเพ่ือศึกษาแลกเปลี่ยนข๎อมูลเบื้องต๎น 

2. ทีมวิจัยท าการประสานงานกับองค๑การบริหารสํวนต าบลนาเหนือให๎ติดตํอประสานงานกับ  
กลํุมตํางๆในพ้ืนที่ต าบลนาเหนือมารํวมในการรับฟังในการช้ีแจงความเป็นมาของการวิจัยและการ  
สร๎างเครือขํายคุณคําของกลํุม/สหกรณ๑ในพ้ืนที่  

3. สนับสนุนการเช่ือมโยงเครือขํายโดยมีการเร่ิมจากการจัดการท าระบบบัญชี(เครดิตยูเน่ียน)  
เน่ืองจากเครดิตยูเน่ียนมีเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมดูแลในพ้ืนที่สามารถให๎ค าแนะน าได๎อยํางตํอเน่ืองจนถึง 
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ระบบบัญชีข้ันสูงและกลํุมก็สามารถประสานงานชํวยเหลือกันได๎จากระบบการบัญชีแบบมาตรฐาน  
เดียวกันจะเป็นจุดเร่ิมต๎นในการเช่ือมโยงเครือขํายระหวํางกลํุมในการแลกเปลี่ยนความร๎ูด๎านการ  
บัญชีหลังจากน้ันก็สามารถเช่ือมโยงเครือขํายด๎านอื่นๆตํอไปในอนาคตโดยการประสานงานและ
สนับสนุนจากองการบริหารสํวนต าบลนาเหนือ 

4. ติดตามสนับสนุนให๎ค าแนะน าเพ่ิมเติมในการท าระบบบัญชีข้ันสูงและการบริหารจัดการ  
กลํุมรวมถึงการเช่ือมโยงเครือขํายคุณคําตํอไป โดยการสํงเสริมแนะน าจากเจ๎าหน๎าที่พัฒนาสหกรณ๑  
ของเครดิตยูเน่ียน องค๑การบริหารสํวนต าบลนาเหนือ ส านักงานเกษตรและส านักงานพัฒนาชุมชน  
อ าเภออําวลึก 

5. จัดท าการวางแผนกลยุทธ๑ของกลํุม/องค๑กรเครือขํายต าบลนาเหนือให๎ชัดเจนเพ่ือเป็น  
แนวทางในการเช่ือมโยงเครือขํายคุณคํากับกลุํมองค๑กรอื่นๆ  

6. ท าการหนุนเสริมการเช่ือมโยงเครือขํายคุณคํากับกลํุมองค๑กรอื่นๆในระดับอ าเภอ จังหวัด 
และประเทศตํอไปโดยการสนับสนุนของหนํวยงานในพ้ืนที่  

7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1. บริบทของทีมวิจัย  

1.1 ความเป็นทีมวิจัยที่อยํูในองค๑กรเดียวกันท าให๎แนวคิดในการท างานวิจัยไปในทิศทาง  
เดียวกัน 

1.2 ประสบการณ๑ของของทีมวิจัยที่มีความช านาญในการท างานสํงเสริมพัฒนาสหกรณ๑  
กลํุมเครดิตยูเน่ียนมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะระบบการบัญชีเครดิตยูเน่ียนและการบริหารจัดการ  
กลํุม 

1.3 ความเข๎าใจในกรอบแนวคิดของการเช่ือมโยงเครือขํายคุณคําของสหกรณ๑กลุํมองค๑กร  
ประชาชนในพ้ืนที่จากบริบทของชุมนุมสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนแหํงประเทศไทย จ ากัดที่มีเครือขําย 
คุณคําของขบวนการเครดิตยูเน่ียนในระดับชาติ 

1.4 การส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานของสหกรณ๑ กลุํมองค๑กรประชาชนในพ้ืนที่  
1.5 การบริหารจัดการในกิจกรรมการจัดเวทีแบบมีสํวนรํวมสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑  

งบประมาณ คําใช๎จํายและการประสานของเจ๎าหน๎าที่พัฒนาสหกรณ๑เครดิตยูเน่ียนในพ้ืนที่ 
2. บริบทของกลุ่มองค์กรในพ้ืนที่ 
 2.1 ผู๎น ากลํุมองค๑กรประชาชนมีภาวะความเป็นผู๎น าที่มีความต๎องการให๎กลํุมมีความเข๎มแข็ง 

และเจริญเติบโตอยํางย่ังยืนตํอไป  
 2.2 หนํวยงานในพ้ืนที่เชํนองค๑การบริหารสํวนต าบลนาเหนือ ส านักงานพัฒนาชุมชนและ  

ส านักงานเกษตรอ าเภออําวลึกให๎การสนับสนุนอยํางจริงจังและตํอเน่ืองในด๎านการเช่ือมโยง  
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เครือขํายคุณคํา 
2.3 ระบบการท าบัญชีที่ของกลํุมตํางๆเร่ิมเป็นไปในแนวเดียวกันหลังจากน้ันการหนุน  

เสริมของทีมวิจัยในด๎านการบริหารจัดการกลํุมและการเช่ือมโยงเครือขํายคุณคํา  
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เครือข่ายกลุ่ม/
องค์กรต าบล 
นาเหนือ

กองทุนหมู่บ้าน
บ้านบางทอง หมู่ 6

กลุ่มเกษตรกร
ท าสวนนาเหนือ

หมู่ 2

กลุ่มออมทรพัย์เพือ่การผลิต
บ้านบางไทร หมู่ 4

กลุ่มออมทรพัย-์สัจจะ
บ้านบางโทง หมู่ 3ศนูย์ประสานงานองค์กรชุมชน

ต าบลนาเหนือ(ศอช.ต.)
บ้านควนสบาย หมู่ 7

ออมทรพัย์เพือ่การผลิต
บ้านปากลาว หมู่ 1

กองทุนหมู่บ้าน

กองทุนหมู่บ้าน

กลุ่มออมทรพัย์เพือ่การผลิต
บ้านบางเจรญิ หมู่ 5

กองทุนหมู่บ้าน

กลุ่มOTOPผ้าบาตกิ
กลุ่มร้านค้าชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

เครือข่ายขบวนการกลุ่ม/องค์กรต าบลนาเหนือ อ าเภออ่าวลึก

กองทุนหมู่บ้าน

วิสาห
กิจชุม

ชนลา
นเท

ปาล์ม
น้ ามัน

ต าบล
นาเห

นือ ห
มู่ 5

กลุ่มผ้าบาตกิ

กองทุนหมู่บ้าน

น้ าด่ืม
ปุ๋ย

กองทุนหมู่บ้าน

ชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนปาล์ม

น้ ามันกระบ่ี จ ากัด

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
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2.5  เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ต าบลเขาคราม (กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่ง)  

1. ประวัติต าบลเขาคราม 
   ต าบลเขาครามต้ังข้ึนเน่ืองจาก ก านันคนแรก เป็นคน "บ๎านเขาคราม "  (เขาไม๎แก๎ว) เลยใช๎
ช่ือบ๎านเขาคราม เป็นช่ือต าบลเขาคราม ก านันคนแรกช่ือ ก านันเซ็ง ถ๎านับถึงปัจจุบัน ต าบลเขาครามมี
ก านันมาแล๎ว 8 คน คือ ก านันเซ็ง ก านันปอด ก านันลัดฮ๎ู ก านันทํานขุนศรี ก านันคํุน กุลบุตร ก านันเทํา 
ภูมิภมร ก านันประเสริฐ ภูมิภมร และปัจจุบัน  ก านันก๎าหรีม หลักแหลํง  เมื่อกํอนต าบลเขาครามมี 7 
หมูํบ๎านคือ หมูํ 1 บ๎านทุํง (หัวหมุน) หมูํ 2 บ๎านหนองจิก หมูํ 3 บ๎านไหนหนัง หมูํ 4  บ๎านเขาคราม หมูํ 
5 บ๎านเขาขาว หมูํ 6 บ๎านเหนอ และหมูํ 7  บ๎านทะคลอง (เขาค๎อม) สํวนผู๎ใหญํบ๎านภายในต าบลเขา
ครามเกําแกํที่ผู๎เลําพอจ าได๎ก็มี หมูํ 4 ผู๎ใหญํสิว หมูํ 5 ผู๎ใหญํสองเมือง หมูํ6 ผู๎ใหญํช๎ุน และหมูํ 7 ผู๎ใหญํ
เด็น  ส าหรับ หมูํ 3 บ๎านไหนหนัง ที่มีแนวเขตติดกับทะเล เป็นบ๎านที่เกําแกํที่สุดประมาณ 500 กวําปี
มาแล๎ว โดยมีแขกมาลายูเป็นผู๎ต้ังบ๎านช่ือวํา " สูไหกาหนัง " ซึ่งแปลวํา " เจริญรํุงเรือง " มี " โต๏ะศรี ตุง
กา " เป็นผู๎น าหมูํบ๎าน เมื่อโต๏ะศรีตุงกาเสียชีวิต "โต๏ะหมื่นรายา " เป็นผู๎ปกครองแทนโดยข้ึนกับ " เมือง
ศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) " โดยบ๎านสูไหกาหนังท าการค๎าขายกับชาวจีนโดยชาวจีนจะน าเรือสินค๎า
มาจอดถึงกลางบ๎าน ตามคลองหลังโรงเรียนบ๎านไหนหนังในปัจจุบัน ซึ่งชาวสูไหกาหนัง เรียกวํา "  
ทําเรือหูหนาน " ซึ่งปัจจุบันที่ หมูํ 3 บ๎านไหนหนัง มีสุสานคนจีนมากมายและมีญาติชาวจีนมาสักการะ
ทุกปี หลังจากน้ัน ชาวจีนก็เร่ิมมาต้ังถิ่นฐานที่หมูํ 2 บ๎านหนองจิก และขยายพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนจนถึงปัจจุบัน 
คนพุทธก็มีวัดหนองจิก เป็นที่ท าบุญ เรียนหนังสือของคนต าบลเขาคราม ส าหรับ  คนอิสลามในต าบล
เขาคราม ถ๎ามีคนเสียชีวิต จะต๎องน าศพไปฝังที่บ๎าน สูไหกาหนัง หรือเพ้ียนมาถึงปัจจุบัน คือ " บ๎าน
ไหนหนัง " เพราะที่น่ีมีสุสานกว๎างใหญํมาก และมีถึง 3 แหํง โดยผู๎ปกครองบ๎านคนแรกคือ โต๏ะศรีตุง
กา เมื่อสิ้นชิวตได๎ท าพิธีทางศาสนาอิสลาม และฝังไว๎ที่สุสานใหญํ  ยังมีหลุมจนถึงปัจจุบัน สํวนโต๏ะศรี
รายา ฝังไว๎ที่ สุสานนาตก สํวนแหํงที่ 3 คือ สุสานเล็ก คนเรียกขานวํา เปรวน๎ุย หรือสุสานน๎ุย ซึ่ง
แปลวําเล็ก ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 3 บ๎านไหนหนัง คนแรกคือผู๎ใหญํยาดี ท าศรี ตํอมามีผู๎ใหญํมูสา วันศุกร๑ 
ผู๎ใหญํเบี้ยว ผู๎ใหญํหยา และกลับมาผู๎ใหญํเบี้ยวอีกคร้ังหน่ึง ผู๎ใหญํด๎าโหด ลายดุลย๑  ผู๎ใหญํอู๎หมาก ปาน
ขวัญ (ยังมีชีวิตอยํู) ผู๎ใหญํหยีหมาด หลักแหลํง และปัจจุบันผู๎ใหญํก๎าหรีม หลักแหลํง ซึ่งเป็นก านันคน
ปัจจุบันของต าบลเขาคราม  การต้ังบ๎านไหนหนัง (สูไหกาหนัง) ในเขตต าบลเขาคราม ซึ่งเป็นบ๎านแรก
ของต าบลเขาคราม ประมาณ พ.ศ. 2000 ซึ่งต้ังหลังจากเมืองศรีวิชัย นครศรีธรรมราช ประมาณ 500 ปี 
เพราะวําเมืองศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช) มีเจ๎าเมืองปกครองประมาณ 1000 ป ีมาแล๎ว เมื่อกํอนบ๎าน
ไหนหนัง (สูไหกาหนัง) มีการติดตํอกันได๎ 2 ทาง คือทางทะเล และทางบก โดยเดินด๎วยเท๎ากํอนเข๎า
เขตบ๎านไหนหนัง มีศาลเจ๎าที่คนเดินทางเข๎ามาต๎องเซํนไหว๎ทุกคร้ัง มิฉะน้ันมีอันเป็นไป คือ  ศาลโต๏ะ
พํอตา สํวนที่ หมูํ 6 บ๎านเขาค๎อม ในปัจจุบัน มีโต๏ะเขาค๎อม มีชาวบ๎านต้ังหลัก  (ต้ังศาล) เซํนไหว๎ 



 

 

 

  141 

เมื่อกํอนคนในต าบลเขาคราม ถ๎าจะเรียนหนังสือต๎องไปเรียนที่หมูํ 2 บ๎านหนองจิกเพราะมีโรงธรรมที่
วัดหนองจิก กํอนจะมีโรงเรียนบ๎านทุํง โรงเรียนบ๎านไหนหนัง โรงเรียนทุํงต๎นปีก และ โรงเรียนเขา
คราม ในเวลาตํอมา  

1. สภาพทั่วไป ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุํม สลับกับเนินเขาเต้ียๆ เหมาะส าหรับท าการเกษตรและ
เหมืองหินตัด พ้ืนที่ชายทะเลเหมาะส าหรับการขนสํงสินค๎าทางทะเล มีถนนสายหลักผํายต าบล 
เหมาะส าหรับการจัดต้ังศูนย๑กลางทางเศรษฐกิจ โดยมีเน้ือที่ประมาณ 31,255 ไรํ สภาพพ้ืนที่มีความ
หลากหลาย คือมีป่าพรุ ป่าชายเลน ทะเล ภูเขา แหลํงทํองเที่ยวที่ส าคัญ ได๎แกํ ป่าพรุทําปอมคลอง
สองน้ า หนองยาว เขาทะลุ หาดอําวมะขาม ถ้ าลอด วังน้ าเขียว ถ้ าสูง คลองกาโรส เป็นต๎น มี
ประชากร ทั้งหมด 8,757 คน ( 1,600 ครอบครัว) แบํงเป็นชาย 4,352 คน หญิง 4,375 คน นับถือ
ศาสนาอิสลาม ร๎อยละ 70 ที่เหลือนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด 5 แหํง ส านักสงค๑ 1 แหํง ศาลเจ๎า 1 
แหํง มัสยิด 6 แหํง โรงเรียนประถมศึกษา 5 แหํง และโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหํง  และมีอาณาเขต 
ติดตํอกับ 

 ทิศเหนือ จดองค๑การบริหารสํวนต าบลคลองหิน อ าเภออําวลึก  
 ทิศตะวันออก จดองค๑การบริหารสํวนต าบลทับปริก 

 ทิศใต๎  จดองค๑การบริหารสํวนต าบลทับปริก บ๎านเขาทอง 
 ทิศตะวันตก จดทะเลอันดามัน 
 แบํงเขตปกครองออกเป็น 6 หมูํบ๎าน คือ 

หมูํที่  1  บ๎านทุํง นายสราวุธ มุคุระเป็นผู๎ใหญํบ๎าน  
หมูํที่  2  บ๎านหนองจิก นิคม อยํูเจริญ เป็นผู๎ใหญํบ๎าน  
หมูํที่  3  บ๎านไหนหนัง ก านันก๎าหรีม หลักแหลํง 
หมูํที่  4  นายมณี สํงแสงแก๎ว ผู๎ใหญํบ๎าน  
หมูํที่  5  นายเดชา ภูมิภมร ผู๎ใหญํบ๎าน  
หมูํที่  6  นายห๎าหรีด มาสรักษา ผู๎ใหญํบ๎าน  

 สภาพเศรษฐกิจ อาชีพของประชากร ท าสวนปาล๑มน้ ามัน สวนยางพารา สวนผลไม๎ ประมง
ชายฝั่ง และรับจ๎างทั่วไป 
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3. ความเป็นมาของเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง ต าบลเขาคราม 
 เร่ิมจากที่ในแตํละหมูํบ๎านจะจัดต้ังกลํุมออมทรัพย๑เพ่ือการผลิตของแตํละหมูํ และมีกลํุม
อาชีพตํางๆ ได๎แกํ กลํุมเกษตรกรท าสวน กลํุมอาสาสมัครพิทักษ๑สิ่งแวดล๎อม กลํุมผู๎สูงอายุ กลํุม
แมํบ๎านเกษตรกร กลํุมสหกรณ๑ไทยอาสาป้องกันชาติ กองทุนเพ่ือความมั่นคง กลํุมอาสาสมัครพิทักษ๑
ป่าชายเลนและประมงชายฝั่ง  เป็นต๎น ซึ่งได๎แตํละกลุํมด าเนินกิจกรรมอยํูกํอนตามที่หนํวยงานผู๎
จัดต้ังมอบหมาย (ชาวบ๎านเรียกถูกจับปั้นข้ึนมา) ซึ่งการท างานมีลักษณะตํางคนตํางคิดตํางท า มี
ความส าเร็จบ๎าง ที่ล๎มเหลวก็มาก  ในขณะน้ันได๎มีแนวคิดอยํู 2 แนวคือ คนรํุนใหมํของชุมชนที่มี
ความต่ืนตัวเร่ืองการเรียนร๎ู เป็นกลํุมที่ผํานการศึกษาสมัยใหมํ  อีกสํวนคือ เจ๎าหน๎าที่ธนาคารเ พ่ือ
การเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร จังหวัดกระบี่ ที่พบวําเกษตรกรในต าบลเขาครามที่กู๎เงิน ธกส. 
จ านวน 120 ล๎านบาท แตํเป็นหน้ีที่ไมํสามารถเรียกเก็บได๎สูงถึง 99 ล๎านบาท และ ธกส. ได๎ส ารวจ
พ้ืนที่ๆเหมาะสมและมีความพร๎อม เพ่ือหากระบวนการใหมํที่จะพัฒนาชุมชน ซึ่งได๎ต าบลเขาคราม
เป็นพ้ืนที่น ารํอง โดยรํวมกับมูลนิธิหมูํบ๎านเข๎าไปเป็นพ่ีเลี่ยงในการสนับสนุนให๎มีแผนของชุมชน 
เพ่ือให๎ชุมชนได๎มีโอกาสพัฒนาทางด๎านอาชีพและสามารถสร๎างงานสร๎างรายได๎แกํคนในชุมชน ที่
จะชํวยแก๎ปัญหาของชุมชนได๎ ตํอมาเมื่อมีการปกครองสํวนท๎องถิ่น (อบต.) ข้ึน ทางองค๑การบริหาร
สํวนต าบลเขาครามได๎มีการรวบรวมแนวคิดของกลํุม/องค๑กรชุมชนในต าบลเขาครามโดยรํวมกับ 
ธกส. ได๎รํวมกับวิเคราะห๑ชุมชนเพ่ือจัดท าแผนของชุมชนที่จะให๎ชุมชนร๎ูสึกถึงการสร๎างส านึกตํอ
ชุมชน สร๎างคุณคําและภูมิปัญญาของท๎องถิ่น ตลอดจนเกิดการเช่ือมโยงกระบวนการเรียน ร๎ูรํวมกัน 
เพ่ือให๎ชุมชนเข๎มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได๎อยํางย่ังยืน เมื่อ ธกส. ได๎รํวมกับองค๑กรชุมชน ได๎ส ารวจ
สภาพพ้ืนที่ของต าบลเขาครามแล๎ว จึงก าหนดเป็นแผนของชุมชน โดยมีกระบวนการจัดท าแผนของ
ชุมชน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การประสานคนประสานแกน คือให๎คนมีความร๎ูสึกถึงการแก๎ปัญหาของชุมชน 
ที่จะชํวยเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน ให๎ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได๎  
 ข้ันตอนที่ 2 การจัดเวทีท าความเข๎าใจในวงกว๎างมากข้ึน (การกระตุกวิธีคิด)  
 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการเตรียมเก็บข๎อมูล 
 ข้ันตอนที่ 4 การปฏิบัติการเก็บข๎อมูลซึ่งในการเก็บข๎อมูลคร้ังแรกได๎ข๎อมูลที่ตรงกับ 
ข๎อเท็จจริงประมาณ ร๎อยละ 60 เน่ืองจากชาวบ๎านเบื่อหนํายที่ต๎องตอบ เพราะมีการเก็บทุกปี และ
เข๎าใจวําจะเป็นฐานข๎อมูลเพ่ือเก็บภาษีเข๎า อบต. และข๎อมูลที่เก็บไปแล๎วก็ไมํท าให๎มีการเปลี่ยนแปลง
ในชีวิตและครอบครัว 
 ข้ันตอนที่ 5 ข้ันตอนการสรุปข๎อมูลเพ่ือ วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ ข๎อมูลที่ได๎รับของชุมชน  
 ข้ันตอนที่ 6 การสรุปข๎อมูลเพ่ือวิเคราะห๑ศักยภาพของชุมชน  
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 ข้ันตอนที่ 7 ท าการยกรํางแผนแมํบทจากความจริงของชุมชน  
 ข้ันตอนที่ 8 การเรียนร๎ูแผนชุมชนน าเสนอแผนงาน โครงการกิจกรรม วิเคราะห๑สรุปเป็น
แผนแมํบทชุมชนและเดินทางไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่อื่นเพ่ือน ามาประยุกต๑ใช๎กับชุมชน  
 ข้ันตอนที่ 9 การแปลงแผนสูํการปฏิบัติ ซึ่งเป็นข้ันตอนส าคัญของแผน โดยการบริหาร
จัดการเร่ืองเงินทุนของชุมชนเป็นอันดับแรก อันน าไปสูํการจัดต้ังกลุํมออมทรัพย๑ 6 หมูํบ๎าน และมี
กลํุมออมทรัพย๑ระดับต าบลที่ท าหน๎าที่จัดการระหวํางกลํุมออมทรัพย๑แตํละหมูํบ๎าน ซึ่งตํอมา
กลายเป็นธนาคารชุมชนต าบลเขาคราม 
 เมื่อชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนแล๎ว ก็เร่ิมบริหารจัดการด๎านการใช๎ทรัพยากร ศักยภาพของคน 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ซึ่งน าไปสูํการจัดต้ังกลุํม การพัฒนากลํุมข้ึนมาหลากหลาย ตามล าดับความส าคัญ
และจากต๎นทุนที่มีอยํูจริงของชุมชน 

4. การด าเนินงานของเครือข่ายปัจจุบัน 
 การด าเนินงานของเครือขํายต าบลเขาครามในปัจจุบันน้ัน มีองค๑การบริหารสํวนต าบลเขา
ครามเป็นแมํขําย ที่ให๎การสนับสนุนในเร่ืองการจัดการองค๑กร ด๎านงบประมาณบางสํวน การให๎
ค าปรึกษาแกํกลํุมตํางๆในแตํละเครือขําย เป็นต๎น ซึ่งแบํงออกเป็น 5 เครือขํายยํอย  คือ  
 1. เครือขํายที่เกี่ยวกับระบบการผลิต ได๎แบํงออกเป็น 6 กลํุมยํอย คือ ศูนย๑จ าหนํายผลิตภัณฑ๑ 
(ร๎านค๎าชุมชน) ที่จ าหนํายผลิตภัณฑ๑จากกลุํมตํางๆของต าบลเขาครามและสินค๎าที่จ าเป็นตํอสมาชิก
ในชุมชน กลํุมตัดเย็บเสื้อผ๎า กลํุมจักสาน และกลํุมเกษตรกร ได๎แกํกลุํมเลี้ยงแพะ กลํุมท าสวน
สมุนไพร ลุํมเกษตรกรท านาท าไรํ  
 2. เครือขํายที่เกี่ยวกับระบบจัดการผลิต ได๎แกํ โรงงานแปรรูปยางพารา กลํุมที่ท าการประมง
และแปรรูปเป็นน้ าปลา วิสาหกิจลานเทปาล๑มน้ ามัน 
 3. เครือขํายเกี่ยวกับระบบของใช๎ ซึ่งมีกลํุมที่ท าการผลิตน้ ายาล๎างจาน โรงงานปุ๋ย โรงงาน
อาหาร เป็นต๎น 
 4. เครือขํายเกี่ยวกับระบบเงินทุน ประกอบด๎วยกลุํมออมทรัพย๑ระดับหมูํบ๎าน จ านวน 6 
หมูํบ๎าน กลํุมออมทรัพย๑ระดับต าบล(ธนาคารชุมชน)  และระบบสวัสดิการของชุมชน  
 5. เครือขํายเกี่ยวกับระบบอาหาร ประกอบด๎วยโรงงานน้ าด่ืม/น้ าแข็ง โรงงานท าขนม กลํุม
ปลูกพืชผัก และกลํุมผลิตเคร่ืองแกง เป็นต๎น 
 

3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของเครือข่าย เพ่ือแก๎ปัญหาของชุมชน โดยการเพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถของชุมชน ที่จะท าให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็ง สามารถพ่ึงตนเอง ตลอดจนเกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ได๎อยํางย่ังยืนและเป็นระบบ  
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4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของเครือข่ายต าบลเขาคราม  
 1. สถานที่ต้ังของชุมชน ที่อยํูในสภาพแวดล๎อมที่สมบรูณ๑ อุดมไปด๎วยทรัพยากรป่าไม๎ ทะเล 
ดินมีสภาพดี การแลกเปลี่ยน/เช่ือมความสัมพันธ๑ระหวํางเกลอเขา-เกลอเล 
 2. สายสัมพันธ๑เชิงเครือญาติและความหลากหลายของวัฒนธรรม (จีน-พุทธ-มุสลิม) จาก
การเป็นชุมชนเกําแก สืบเช้ือสายมาจากตระกูลใหญํไมํกี่ตระกูล ท าให๎มีความสมานฉันท๑ ไมํมีความ
ขัดแย๎งในด๎านเช้ือชาติ ศาสนา 
 3. แกนน าของชุมชน โดยเฉพาะในระดับองค๑การบริหารสํวนต าบลที่สามารถท าให๎
แผนงานงบประมาณของ อบต. เช่ือมโยงเข๎ากับแผนของชุมชนได๎อยํางสอดคล๎องกับความต๎องการ
ของชุมชน
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อบต.เขาคราม 

ระบบของใช้ 

ระบบอาหาร 

ระบบจัดการผลิต 

ระบบการผลิต 

ระบบทุน 

 

การผลิตเครื่องแกง 

การปลูกพืชผกั 

โรงงานท าขนม 
 

 

โรงงานน้ าดื่ม-น้ าแข็ง 

 

น้ ายาล้างจาน 

 

โรงอาหาร 

 

โรงงานปุ๋ย 

กลุ่มออมทรัพย์ระดับต าบลเขาคราม (ธนาคารชุมชน) 

กลุ่มออมทรัพย์ระดับหมู่บ้าน ระบบสวัสดิการชุมชน 

ลานตากปาลม์ 

โรงงานน้ าปลา 

โรงงานแปรรูปยางพารา 

การประมงขนาดเล็ก 

ปาลม์น้ ามัน 

ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้า 

สวนสมุนไพร 

กลุ่มเกษตรกรท านาท าไร่ 

กลุ่มเล้ียงแพะ 

กลุ่มจักสาน 

เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง  ต าบลเขาครามต าบลเขาคราม 
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1. ความเป็นมาของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทุ่ง  
เกิดจากการรวมกลํุมกันเองของกลุํมแมํบ๎าน หมูํที่1 ต าบลเขาครามโดยได๎จัดต้ังกลุํมออม

ทรัพย๑ข้ึนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2542  หลักจากน้ันกลุํมได๎มีแนวคิดจะท าผลิตภัณฑ๑อยํางหน่ึง
เพ่ือจ าหนํายเป็นการสร๎างรายได๎ให๎แกํกลุํม มีการผลิตขนมจ าหนําย แตํไมํประสบความส าเร็จ เมื่อ
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2543 ทางกลํุมจึงได๎ประชุมกัน และเชิญเจ๎าหน๎าที่พัฒนาชุมชนเป็นพ่ีเลี้ยง ได๎
แนวความคิด ที่จะผลิตเคร่ืองแกงออกวางจ าหนํายโดยให๎สมาชิกลงห๎ุนๆละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 
1,500 บาท เมื่อผลิตได๎ระยะหน่ึงเงินทุนหมุนเวียนไมํเพียงพอ จึงได๎ระดมทุนจากสมาชิกเพ่ิม คนละ 
1,500 บาท รวมเป็นเงิน 22,500 บาท  และได๎เสนอโครงการขออุปกรณ๑ ตํางๆเพ่ือที่จะใช๎ผลิต
เคร่ืองแกงไปยังองค๑การบริหารสํวนจังหวัดกระบี่ และหนํวยงานตํางๆ ได๎ให๎การสนับสนุน ดังน้ี 

- องค๑การบริหารสํวนจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2543 และ ปี 2545 เป็นเงิน 89,986 บาท  
- องค๑การบริหารสํวนต าบลเขาคราม ปีงบประมาณ 2543 เป็นเงิน 35,000 บาท 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2544 เป็นเงิน 155,700 บาท 
- องค๑การบริหารสํวนจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2548 ส าหรับสร๎างอาคารที่ท าการกลุํม 

เป็นเงิน 800,000 บาท 
- สหกรณ๑กองทุนสวนยางเขาขาว จ ากัด เพ่ือใช๎เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงิน 40,000 บาท 
- กองทุนหมูํบ๎าน เพ่ือให๎ส าหรับสมาชิกก๎ูยืม เป็นเงิน 25,000 บาท 
2. ลักษณะการด าเนินงาน 

 การจัดองค๑กร สมาชิกภายในกลุํมได๎ท าการคัดเลือกกรรมการบริหารกลุํมจ านวน 4 คน 
ประกอบด๎วย 
 1. ประธานกลํุม ท าหน๎าที่ในการบริหารจัดการงานของกลํุมฯ 
 2. รองประธานกลํุม ท าหน๎าที่ประสานงานกับฝ่ายตํางๆ 
 3. เลขานุการกลํุม ท าหน๎าที่ท าบัญชีและจัดซื้อวัตถุดิบ 
 4. เหรัญญิก  ท าหน๎าที่เก็บเงินและจัดซื้อวัตถุดิบ 
 การปันผล จะท าการปันผลก าไรปีละ 1 คร้ัง หลังจากหักเงินทุนและคําใช๎จํายตํางๆ ที่
เกิดจากการด าเนินงานสํวนที่เหลือจึงเป็นก าไร โดยคิดจากจ านวนวันที่สมาชิกมาท างาน 

3. ลักษณะการผลิต  
 การจัดหาวัตถุดิบ เร่ิมแรกกลุํมได๎จัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากชาวบ๎านภายในหมูํบ๎านและ
หมูํบ๎านใกล๎เคียง ตํอมากลํุมได๎มีการขยายการตลาดมากข้ึน ท าให๎วัตถุดิบในชุมชนไมํเพียงพอ อีกทั้ง
ความไมํแนํนอนของวัตถุดิบภายในชุมชน จงึต๎องสั่งวัตถุดิบบางสํวนเพ่ิมจากตํางจังหวัด เชํน ขมิ้น 
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จะต๎องสั่งมาจาก ต าบลถ้ าทองหลาง จังหวัดพังงา ตะไคร๎ สั่ งจาก จังหวัดระนอง พริก/หอม/
กระเทียม/พริกไทย สั่งจากพํอค๎าตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ลักษณะการผลิต ทางกลํุมจะแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบของแตํละคน โดยแบํงเวรกันท า 
ต้ังแตํการเตรียมสํวนผสมตํางๆที่ใช๎ในการผลิต เชํน การห่ันตะไคร๎ ปอกหอม กระเทียม ขมิ้น เป็น
ต๎น เมื่อน าสํวนผสมตํางๆมารวมตามสูตรแล๎ว ก็น าเข๎าเคร่ืองบดให๎ละเอียด ในการผลิตเคร่ืองแกงจะ
ท าการผลิตทุกวัน เมื่อได๎เคร่ืองแกงที่บดละเอียดแล๎วจะน ามาบรรจุถุงๆละ 5 บาท และ10 บาท 
สภาพปัจจุบัน ปัจจุบันกลุํมสตรีฯ มีจ านวนสมาชิกจ านวน 13 คน มียอดขาย 1,000 -1,600 กิโลกรัม 
กิโลกรัม ละ 90 - 100  บาท หลังจากได๎ด าเนินการผลิตเคร่ืองแกงมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ก็ได๎รับ
ผลตอบแทนเป็นอยํางดี  
 การตลาด ในระยะแรกๆกลุํมได๎เจาะตลาดภายในหมูํบ๎านโดยน าเคร่ืองแกงไปฝาก
ขายตามร๎านค๎า เมื่อสินค๎าเป็นที่ร๎ูจักและลูกค๎าติดใจได๎ขยายตลาดกว๎างข้ึน จากการขายปลีกอยําง
เดียว ก็มีการขายสํงด๎วย และไปสํงยังหมูํบ๎านใกล๎เคียง ตํางอ าเภอและตํางจังหวัด โดยจะมียอดสั่งซื้อ
ทางโทรศัพท๑ ซึ่งทางกลํุมจะบริการสํงให๎ หรือเวลามีงานพิธีตํางๆ ทางกลํุมจะรับสั่งท าให๎ด๎วย 
 การจัดสํง กลํุมได๎แบํงหน๎าที่จัดสํง โดยการแบํงเวรรับผิดชอบ เพ่ือให๎ทุกคนได๎ร๎ูจัก
ลูกค๎ามากข้ึน โดยด าเนินการจัดสํง 3 คร้ังตํอสัปดาห๑ หรือตามที่ลูกค๎าสั่ง 
 4. แนวทางในการด าเนินงานที่ทางทีมวิจัยก าหนดกรอบ 
 1. การเพ่ิมกิจกรรมออมทรัพย์ของกลุ่มขึ้นมาใหม่ จากที่มีปัญหา เร่ืองสมาชิกลาออกมาก 
คงเหลือ 13 คน เพราะการออมทรัพย๑จะชํวยให๎เกิดความมั่นคงของสมาชิก และกลุํมผลิตเคร่ืองแกง
สามารถหยิบยืมเป็นเงินทุนหมุนเวียนได๎ จากที่มีปัญหา เร่ืองสมาชิกลาออกมาก คงเหลือ 13 คน  
หรือบรรเทาความเดือดร๎อนของสมาชิกได๎ โดยต้ังเป็นเงินสัจจะตํอกัน ในการรับสมาชิกสามารถรับ
สมาชิกเพ่ิมจากสมาชิกของกลุํมฯผลิตเคร่ืองแกงได๎ 
วัตถุประสงค๑ 
 1. เพ่ือใช๎เงินพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ มี 5 ประการ 

- มีความซื่อสัตย๑ตํอกัน 
- มีความเห็นอกเห็นใจ 
- มีความเสียสละเพ่ือสํวนรวม 
- มีความไว๎วางใจกัน 
- มีความรับผิดชอบรํวมกัน 

 2. เพ่ือปลูกฝังประชาธิปไตย สร๎างความสามัคคีและพัฒนาความเป็นผู๎น า  
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 3. สํงเสริมสมาชิกทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพร๎ูจักการออม การวางแผนการจํายเงินของตนเอง
และการกู๎เงิน ของสมาชิกกลุํมอยํางประหยัดและมีประโยชน๑  
 4.สํงเสริมให๎สมาชิกรวมพลังกันในการพัฒนาอาชีพและแสวงหาปัจจัยการผลิตทั้งด๎าน
วิชาการและวัตถุเพ่ือด าเนินการพัฒนาอาชีพข้ันก๎าวหน๎าและเชิงธุรกิจ  
 5.เสริมสร๎างสวัสดิการครอบครัวสมาชิกเพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อนสงเคราะห๑หรือการกุศล
อื่น ๆ โดยไมํมุํงหวังก าไร หรือไมํเกี่ยวข๎องกับการเมือง 
สิทธิของสมาชิก 

1. สมาชิกสามัญ-วิสามัญ มีสิทธิกู๎ยืมเงิน รับเงินปันผลจากกลุํม  
2. สมาชิกกิตติมศักด์ิได๎แกํข๎าราชการที่สังกัดปฏิบัติงานอยํูในพ้ืนที่หรือข๎าราชการบ านาญ

ตําง ๆ ที่มีความเข๎าใจในการด าเนินงานของกลํุม  
การรับเงินกู๎ 

1. ใครท าสัญญากํอนได๎รับกํอนตามล าดับ  
2. ใครมากํอนเมื่อมีเงินผู๎ท าสัญญากํอนไมํมารับได๎กํอน  
3. ในแตํละเดือนจะเปิดให๎กู๎ได๎ในวันที่ 10 ของทุกเดือน เวลา 10.00 – 15.00 น. 
4. ในการกู๎ นัดท าสัญญา คิดคําธรรมเนียมคนละ 20 บาท 

การถอนเงิน 
1. ต๎องไมํมีหน้ีสินกับกลุํมกู๎หรือค้ าประกันผู๎อื่นอยํู 
2. ต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 1 เดือน 
3. ต๎องมารับในวันท างานกลํุม 
4. เมื่อถอนเงินแล๎ว งดสวัสดิการตําง ๆ 

การรับสมัครเข๎าเป็นสมาชิก 
1. สมัครกับคณะกรรมการด๎วยตนเอง พร๎อมเสียคําสมัครแรกเข๎าคนละ 20 บาท  
2. คําสมัคร คําธรรมเนียมแรกเข๎าเป็นสมาชิก จะไมํจํายคืนไมํวํากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

การสํงเงินสัจจะสะสม 
1. สํงเงินสัจจะสะสมให๎ตรงเวลา 
2. สํงเงินสัจจะสํงในวันที่ 1-5 ของทุกเดือนในเวลา 10.00 น.   
3. ถ๎าขาดสํง ถือวําขาดไปเลยในเดือนน้ัน 

การกู๎เงินและคุณสมบัติของผู๎กู๎ 
1. ต๎องเป็นสมาชิกไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
2. สมาชิกก๎ูสามัญ   -  มีเงินในกลํุมไมํน๎อยกวํา 3,000 บาท กู๎ได๎ 5,000 บาท  
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          -  มีเงินในกลํุมไมํน๎อยกวํา 1,000 บาท กู๎ได๎ 3,000 บาท  
 3. กู๎ฉุกเฉิน กู๎ได๎คร้ังละ 1,000 บาท ให๎สํงภายใน 1 เดือน ไมํคิดดอกเบี้ย  
 4. ถ๎าสํงตามก าหนดกู๎ปีละกี่คร้ังก็ได๎ 

การช าระเงินตอบแทนและเงินกู๎ 
1. ช าระต๎นพร๎อมเงินตอบแทน ทุกเดือน 
2. ถ๎าขาดช าระ 2 เดือน กรรมการออกใบเตือนหน้ี 
3. คําเตือน คําติดตํอ  

การพิจารณาเงินกู๎ 
1. ดูประวัติการสํงเงินสัจจะของสมาชิก 
2. ดูประวัติการสํงเงินกู๎คร้ังกํอนดีหรือไมํ  
3. คนค้ าประกันมั่นคงหรือไมํ ทั้ง 2 คน 
4. หลักฐานการกู๎ถูกต๎องหรือไมํ 
5. ลายเซ็นของผู๎กู๎ถูกต๎องหรือไมํ 
6. ลายเซ็นของเจ๎าหน๎าที่ถูกต๎องหรือไมํ 
7. คณะกรรมการพิจารณาเงินกู๎พิจารณาให๎รอบคอบ  

อัตราคําเงินตอบแทน 
1. เงินฝากของสมาชิกคิดจากจ านวนห๎ุน 
2. เงินกู๎สามัญของสมาชิก คิดร๎อยละไมํเกิน 20 สตางค๑/เดือน  
2. การเสริมเรื่องการปรบัปรุงกระบวนการผลิต โดยการช้ีให๎เห็นถึงความส าคัญของ

กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ๑ การควบคุมคุณภาพ 
3. การเสริมแนวคิดเรื่องการตลาด โดยการเช่ือมโยงการตลาดเข๎ากับศูนย๑สาธิตการตลาด 

หมูํ 1 บ๎านกอตง อ าเภอเขาพนม เพ่ือชํวยให๎สินค๎ามีการกระจายไปสูํผู๎บริโภคมากข้ึน เพราะศูนย๑
สาธิตการตลาด บ๎านกอตง และของต าบลเขาดิน ยังไมํมีผลิตภัณฑ๑เคร่ืองแกงส าเร็จรูปจ าหนําย และ
อนาคตทางกลํุมอาจจะมีการเช่ือมโยงระหวํางปัจจัยการผลิตได๎  
 5. กลยุทธ์ในการน าไปสู่ความส าเร็จ ของกลุํม ประกอบด๎วย 3 ประการ คือ 
 1. การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ใหมํ สด และสะอาด โดยจ าไมํสั่งซื้อวัตถุดิบมาเก็บไว๎ใน
ปริมาณมากจนเกินไป และสร๎างความเป็นกันเองกับลูกค๎าประกอบกับมีหนํวยงานของทางราชการ
เข๎ามาชํวยเหลือให๎การสนับสนุน 
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 2. การเสียสละเวลาของสมาชิกภายในกลํุม โดยจะมีการแบํงเวรกันท างาน ซึ่งสมาชิกทุกคน
ภายในกลุํมจะสามารถท างานทดแทนกันได๎ทั้งหมดในทุกกระบวนการ ต้ังแตํการผลิต การบรรจุ
ภัณฑ๑ จนถึงการจัดสํงให๎ลูกค๎า  
 3. ความสามัคคีของกลํุม สมาชิกของกลุํมประกอบด๎วยมุสลิมและพุทธ ที่สามารถท างาน
และอยํูรํวมกันได๎อยํางสันติสุข ไมํมีปัญหาเร่ืองการปฏิบัติตัวและความแตกตํางระหวํางศาสนา  
 4. ทางกลํุมได๎มีกฎกติกาในการปฏิบัติงานรํวมกัน ดังน้ี  

1. ต๎องมีความสามัคคีในกลํุม 
2. กํอนท างานทุกคร้ังต๎องมีการประชุมปรึกษากันในการท างาน  
3. ต๎องเช่ือฟังซึ่งกันและกันไมํโอ๎อวด 
4. ต๎องอยํูในสายงานของตัวเองที่รับผิดชอบ  
5. ต๎องเสียสละเวลาได๎ ถ๎าติดธุระจ าเป็นจริง ๆ ต๎องมีผู๎รับผิดชอบ  
6. เมื่อเข๎าเป็นสมาชิกแล๎วทุนคนต๎องพร๎อมเพรียงกัน 
7. ต๎องเรียบร๎อยทั้งกาย วาจา ใจ โอบอ๎อมอารีซึ่งกันและกัน 
8. ต๎องไมํมีปัญหา ไมํเอาเร่ืองในกลํุมไปนินทานอกกลุํม  
9. ต๎องตรงตํอเวลาเมื่อมีกิจกรรมของกลํุม  
10. ต๎องปกป้องรักษากลํุมไปตลอด 
11. ต๎องมีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง ในวันที่ 10 ของเดือน เวลา 13.00 น.  
12. ใครไมํรํวมกิจกรรมไมํมีเงินปันผล  

 6. แนวโน้มในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
 ปัจจุบันผลิตภัณฑ๑เคร่ืองแกงประสบความส าเร็จและมียอดขายปริมาณเพ่ิมข้ึน  ทางกลํุม
สตรีจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตในเร่ืองของการหาเคร่ืองทุนแรงเข๎ามาใช๎และ
ปรับปรุงการบรรจุหีบหํอรวมทางกลํุมยังมีแนวคิดที่จะขยายกิจการของกลํุมโดยการผลิตสินใหมํ  ๆ
คือน้ าพริกตะไคร๎ น้ าพริกเห็ดนางฟ้า น้ าพริกกุ๎งสด เป็นต๎น 
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คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทุ่ง 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มเครื่องแกงสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่ง  
 

       ฝ่ายบริหาร           ฝ่ายตรวจสอบ         ฝ่ายเงินก๎ู   ฝ่ายประชาสัมพันธ๑ 

นางกานต๑สิรี  แซํเตียว นางสุดี    สัญจร นางปาริชาติ   ขาวด า            นางสาวนัยนา  มูนหมัน  
          ประธาน  

 
นางข๎อหลีย๏ะ    ถวายเชื้อ นางไรหนับ   ขุนเนียม                                              นางสาวกัลยา  บุตรกริม 
        รองประธาน  

 ที่ปรึกษากลํุม 
นางล าภู   เพชรกุล                  นายสมศักดิ์       กิตติธรกุล 
      เลขานุการ    ก านันประเสริฐ ภูมิภมร 
  นายพงศ๑พันธ๑ ภูมิภมร 
        นายนิวัฒน๑         ภูมิภมร 
นางขอดีเย๏าะ    ขาวข า     นายนันท๑            สน่ันบุตร 
        เหรัญญิก              นายสมพงษ๑        ขุนเทียน 

                                     นายดลหรํอมหมาน      ขาวข า 
                                           นายวุฒิศักดิ์         มุคุระ 
                                     นายเชษฐา           มุคุระ 
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กลุ่มเคร่ืองแกงสตรีอาสาพัฒนาบ้าน
ทุ่ง 

ต.เขาคราม 

 

ปัจจัยการผลิต 

ป้ายสติก๊เกอร์  
         สั่งใน จ. กระบี่ 

พริก, หอม, กระเทียม, พริกไทย  
ตลาดหัวอิฐ จ.นครศรีธรรมราช 

ตะไคร้ 
  จ.ระนอง 

ขมิ้น      ต.ถ้ าทองหลาง  
         จ.พังงา 

 
 

กลุม่สัจจะออมทรัพย ์

 

สวัสดิการต่างๆ 

 

เงินให้สมาชิกกู ้

 

การตลาด 

 

ศูนย์สาธติการตลาด 
บ้านกอตง ต.เขาดิน 

 

ร้านค้าปลกี จ.พังงา 
 

ร้านค้า จ.สุราษฎร์ธานี 

 

ร้านค้าใน จ.กระบี่  

 

ทุนด าเนินงาน 

 

สมาชิก 

 

เงินกู้ยืม 

 

เงินบริจาค 

เครือขํายเครือขํายกลุํมเครื่องแกงสตรีอาสาพัฒนากลุํมเครื่องแกงสตรีอาสาพัฒนาบ๎านทุํงบ๎านทุํง 
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2.6 กรณีศึกษา : กลุ่มสัจจะออมทรัพย์และน้ าดื่มเขาใหญ่ อ าเภออ่าวลึก 

1. ความเป็นมาของกลุ่ม 
 ต าบลเขาใหญํ เป็นต าบลที่ต้ังอยํูในเขตการปกครองของอ าเภออําวลึก  ประกอบด๎วย 5 
หมูํบ๎าน คือ  

หมูํ 1 บ๎านเขาลํอม  พ้ืนที่  8,860 ไรํ  ประชากร  661 คน  
หมูํ 2 บ๎านทุํงคาดีกัน พ้ืนที่ 1,670 ไรํ ประชากร 507 คน 
หมูํ 3 บ๎านในยวนไทย พ้ืนที่ 1,070 ไรํ ประชากร 939 คน 
หมูํ 4 บ๎านทุํงสูง  พ้ืนที่ 11,490 ไรํ ประชากร 1,075 คน 
หมูํ 5 บ๎านหินดาน พ้ืนที่ 9,400 ไรํ ประชากร 941 คน 
อาณาเขต  ทิศเหนือ ติดตํอต าบลนาเหนือ อ าเภออําวลึก 

ทิศใต๎ ติดตํอต าบลอําวลึกใต๎ อ าเภออําวลึก 
ทิศตะวันออก ติดตํอต าบลคีรีวง อ าเภอปลายพระยา 
ทิศตะวันตก ติดตํอจังหวัดพังงา 

ประชากรประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ปาล๑มน้ ามัน และรับจ๎างทั่วไป  
กลํุมสัจจะออมทรัพย๑และน้ าด่ืม ต าบลเขาใหญํ  กํอต้ังเมื่อ ปี 2536 โดยก านันสมปอง บรรพยุทธ 
และนายสงบ ส าแดงพันธ๑ ซึ่งเป็นผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 1 ในขณะน้ัน ได๎มีแนวคิดในการจัดต้ังกลํุมออม
ทรัพย๑เพ่ือการผลิตข้ึน และได๎มีการไปศึกษาดูงาน การด าเนินงานกลํุมของครูชบ ที่จังหวัดสงขลา 
และในภาคอื่นๆ เชํนโรงสีข๎าวที่จังหวัดบุรีรัมย๑ เมื่อมีการจัดต้ังแล๎ว ได๎อาศัยศาลาวัดเขาลํอมเป็นที่ท า
การ สมาชิกแรกเร่ิม 43 คน ประธานคนแรกช่ือนายปรีชา มีนายสงบ เป็นเหรัญญิก โดยนัดสะสมกัน
ทุกวันข้ึน 15 ค่ าของเดือน รับสมาชิกใน 2 หมูํบ๎าน คือ หมูํ 1 และหมูํ 2  และที่ท าการในปัจจุบันได๎
ใช๎ศาลาหมูํบ๎าน เป็นที่ท าการของกลํุมฯ ซึ่งกลํุมฯ เปิดท าการทุกวันที่ 3 ของเดือน ปัจจุบันมีสมาชิก 
500 คน มีสินทรัพย๑ ประมาณ 4 ล๎านกวําบาท สํวนใหญํเป็นเงินให๎สมาชิกก๎ู และกลํุมได๎น าเงินไป
ลงทุนในการสร๎างโรงงานน้ าด่ืมและประปาชุมชน 

2. การด าเนินงานของกลุ่ม 
 2.1   กิจกรรมสัจจะออมทรัพย๑ มูลคําห๎ุนละ 10 บาท โดยซื้อคร้ังละไมํต่ ากวํา 10 ห๎ุน ( 100 
บาท) แตํต๎องไมํเกิน 50 ห๎ุน ( 500 บาท) 

2.2   กิจกรรมสินเช่ือ 
        การกูเ๎งิน สมาชิกที่มีระยะเวลาเป็นสมาชิกต้ังแตํ 1 ปี ข้ึนไปจึงจะสามารถก๎ูเงินจากกลุํมได๎        
 หลักในการพิจารณาเงินกู๎ 

- วัตถุประสงค๑ในการกู๎ 



 

 

 

  154 

-  เพ่ือการเกษตร / ซื้อปุ๋ย 
- ประวัติการกู๎ / ยอดเงินสัจจะ (ห๎ุน) 
- ความสามารถในการช าระคืน 

        การค้ าประกัน 
- ใช๎เงินห๎ุนค้ าประกัน (กู๎ได๎ 2 เทํา) 
- ใช๎หลักทรัพย๑ค้ าประกัน (กู๎ได๎ 20% ของหลักทรัพย๑แตํไมํเกิน 200,000 บาท)  

        การช าระคืน 
- ช าระคืนเงินต๎นเป็นรายเดือนพร๎อมคําบ ารุง (ดอกเบี้ย) 

        คําบ ารุง (ดอกเบี้ย) 
- อัตราคําบ ารุง ร๎อยละ  1.50  ตํอ เดือน 

        การปันผล 
- ปันผลร๎อยละ 7  (ปี 2548) 

2.3 การจัดสวัสดิการ 
- สวัสดิการทุนการศึกษา ให๎กับโรงเรียน 3,000 บาท  
- คําคลอดบุตร 1,000 บาท/คน 
- รักษาพยาบาล 1,000 บาท/ปี 
- ฌาปนกิจ ค านวณจากอายุการเป็นสมาชิกของกลํุม คูณด๎วย 500 บาท (เป็น 

คําใช๎จํายของกลุํม)   
2.4 การบริหารงานของกลุํม โครงสร๎างการบริหารงานของกลํุม ประกอบด๎วย ประธาน 

กรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก นอกน้ันเป็นกรรมการ 
 

 
 

สมาชกิ

กลุม่ฯ 

คณะกรรมก

ารกลุม่ 

กรรมการเงนิ

ฝาก 

จ้านวน 2 คน 

 

กรรมการเงนิกู ้

จ้านวน 2 คน 

กรรมการ

สวสัดิการ 

จ้านวน 1 คน 

กรรมการ

ประชาสมัพันธ ์

จา้นวน 1 คน 
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แบํงออกเป็น 4 ฝ่าย คือ กรรมการเงินฝาก  จ านวน 2 คน กรรมการเงินกู๎ จ านวน 2 คน กรรมการ
สวัสดิการ จ านวน 1 คน และกรรมการประชาสัมพันธ๑ จ านวน 1 คน 

การปฏิบัติงานของกรรมการ 
 ด๎านการพิจารณาเงินกู๎ 

- ประธานเงินกู๎เป็นผู๎พิจารณา 

- พิจารณาเดือนละคร้ัง ทุกวันที่ 3 ของเดือน ตอนเช๎า และให๎สมาชิกมารับเงินกู๎ ในตอน 
บําย 

- มีการตรวจสอบประวัติ  (วัตถุประสงค๑ , ความสามารถในการช าระคืน , ยอดเงินสัจจะ)  

 ด๎านสมาชิก 

- เปิดรับสมาชิกปีละ 1 คร้ัง วันที่ 3 มกราคม ของทุกปี 

- ไมํอยากเพ่ิมสมาชิก เน่ืองจากการจัดการยังไมํดีพอ  

 ด๎านบัญชี 

- มีสมุดทะเบียน 

- สมุดประจ าตัวสมาชิก 

- บัญชี รับ-จํายเงินสด 

- คณะกรรมการมีสมุดบัญชีคุมเงินสดคนละ 3 เลํม 

- ไมํมีการจัดท างบดุล 

- มีการต้ังบัญชีรายรับ(รายได๎) หัก บัญชีจําย(คําใช๎จําย) ที่เหลือน าไปปันผลให๎สมาชิก  

 ด๎านการประชาสัมพันธ๑ 

- แจกเอกสาร, แจ๎งสมาชิกให๎มาประชุม  

- มีการแบํงโซน/เขต/หมูํ กันรับผิดชอบ  
2.5 ปัญหาและอุปสรรค 
- สมาชิกไมํสนใจ ไมํให๎ความรํวมมือ  ขาดการมีสํวนรํวมในการสํงเงินสัจจะและเข๎า 

รํวมประชุม 
- กรรมการท างานมายาวนาน ท าให๎เหน่ือย/หมดก าลังใจ  
- การด าเนินงาน กรรมการเรียนร๎ูกันเอง แก๎ปัญหากันเอง ไมํมีหนํวยงานที่รับผิดชอบ  

เพราะกลํุมต้ังข้ึนมาจากความต๎องการของชุมชน ไมํได๎เกิดจากหนํวยงานใดไปจัดต้ัง 
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- การบริหารงาน ยังไมํมีพนักงานประจ า กรรมการต๎องท าเองทั้งหมด ระบบบัญชียังไมํ 
รัดกุม  ระเบียบตํางๆยังไมํชัดเจน  

- หน้ีค่ังค๎าง / สมาชิกค๎างนาน เมื่อสมาชิกค๎างนาน ท าให๎เกิดความกลัว จึงไมํมาช าระหน้ี 
กับกลุํม และกรรมการขาดการติดตามหน้ีอยํางตํอเน่ือง ท าให๎มีหน้ีค่ังค๎างสูง ซึ่งกระทบตํอความ
เช่ือถือของสมาชิกที่ดีของกลํุม  

2.6 กิจกรรมโรงงานน้ าด่ืม 
ที่มาของทุนได๎รับงบประมาณสนับสนุนในคร้ังแรกจ านวน 800,000 บาท จากองค๑การ

บริหารสํวนต าบลเขาใหญํ เพ่ือใช๎ส าหรับสร๎างโรงงาน และเคร่ืองจักร และให๎สมาชิกถือห๎ุนใน ราคา
ห๎ุนละ 10 บาท แตํต๎องไมํต่ ากวํา 50 ห๎ุน มีสมาชิกถือห๎ุนจ านวน 40 คน  

การตลาด ทางกลํุมฯจะแบํงเวรกันไปสํงน้ าให๎ลูกค๎า ในท๎องที่อ าเภออําวลึก และอ าเภอทับ
ปุด จังหวัดพังงา โดยมีรายได๎ จากการจ าหนํายน้ าด่ืม เดือนละ 30,000 – 40,000 บาท หลังจากหัก
คําใช๎จํายในการด าเนินงาน สํวนที่เหลือจะปันผลให๎กับสมาชิกที่ถือห๎ุนในอัตรา ร๎อยละ 12   (ปี 
2548)  

ปัญหาและอุปสรรค ของโรงงานน้ าด่ืม  
-  เร่ืองของการจัดสํง ในปัจจุบันใช๎รถปิกอัพ ในการสํงน้ าด่ืม ท าให๎สํงของได๎น๎อย และ

ราคาน้ ามันที่สูงข้ึน ท าให๎ต๎นทุนในการบริหารจัดการเพ่ิมข้ึน แตํราคาน้ าด่ืมไมํสามารถเพ่ิมได๎ เพราะ
จะกระทบกับลูกค๎า และความสามารถในการแขํงขัน 

- ทุนด าเนินงาน ทางกลุํมขาดเงินทุนในการด าเนินงานที่จะลงทุนในการท าน้ าด่ืมระบบขวด
แก๎วใส ซึ่งจะสามารถสํงให๎กับโรงแรม /รีสอร๑ทได๎ 

2.7 กิจกรรมประปาหมูํบ๎าน 
ที่มาของทุน ทางกลุํมได๎น าเงินของกลํุมสัจจะออมทรัพย๑ฯ มาลงทุนจ านวน 90,000 

บาท เพ่ือท าประปาหมูํบ๎าน มีพ้ืนที่การให๎บริการ หมูํ 1 และ หมูํ 2  โดยมีรายได๎จากคําบริการหนํวย
ละ 6 บาท 

3. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของกลุ่ม   
 กลํุมมีเป้าหมายที่จะสร๎างเงินทุนหมุนเวียนของชุมชนให๎เพียงพอกับความต๎องการของ
สมาชิกในชุมชน และให๎ชาวบ๎านได๎มีโอกาสน าเงินมาออมไว๎กับกลุํม ได๎กู๎เงินไปใช๎ตาม
วัตถุประสงค๑ ที่จะบรรเทาความเดือดร๎อน และสร๎างรายได๎จากการประกอบอาชีพ โดยจะใช๎การ
จัดการที่เป็นระบบในการขยายโอกาสท าธุรกิจเพ่ือตํอยอดจากเงินทุนของชุมชน  

4. แนวทางในการด าเนินการของกลุ่มที่ทีมวิจัยได้ก าหนดกรอบ 
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ทางทีมวิจัยได๎เข๎าไปเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน เพ่ือแก๎ปัญหาหน้ีค่ังค๎างของกลํุมเป็น
เร่ืองแรก  เน่ืองจากกลุํมมีการด าเนินงานและมีหน้ีค่ังค๎างสูงมาก และทางทีมวิจัยเล็งเห็นถึงความ
ต้ังใจท างานของกรรมการที่มีความเสียสละตํอสํวนรวม และเห็นวําการแก๎ปัญหาเร่ืองหน้ีค่ังค๎างเป็น
ปัญหาที่มีความส าคัญอันดับแรก เพราะถ๎าหากมีสร๎างความชัดเจนในการแก๎ปัญหาให๎กับกลุํมได๎ จะ
ชํวยสร๎างความเช่ือถือให๎กับสมาชิกได๎  

โดยทีมวิจัยได๎ก าหนดวิธีการวางแผนรํวมกับคณะกรรมการ ดังน้ี  
1. เก็บข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของกลํุม/ปัญหาอุปสรรคตํางๆ /ลักษณะของชุมชน เพ่ือ

น ามาวางแผนในการแก๎ปัญหาให๎กับกลุํม 
2. ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางในการแก๎ปัญหาเร่ืองหน้ีค่ังค๎าง โดยให๎กลํุมรวบรวมเอกสาร

เกี่ยวกับการกู๎เงินของสมาชิก/หลักฐานการค้ าประกัน/ยอดหน้ีค๎างช าระและดอกเบี้ยของสมาชิกแตํ
ละราย/เงินสะสมคําห๎ุน เป็นต๎น 

3. เรียกประชุมใหญํวิสามัญ เพ่ือขออนุมัติแนวทางในการติดตามหน้ีค่ังค๎างของกลํุม โดย
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน ดังน้ี 

3.1 ให๎คณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามเงินกู๎ โดยสํงหนังสือเตือนไปยังสมาชิก  
จ านวน 2 คร้ัง เพ่ือให๎สมาชิกมีการช าระหน้ีพร๎อมดอกเบี้ยตํอกลํุม  

3.2 ถ๎าหากสมาชิกรายใด ยังไมํมาติดตํอกับกลุํม ให๎กลุํมด าเนินการตามข้ันตอนของ 
กฎหมายตํอไป 
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ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหน้ีค่ังค้างของทีมวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 1. คณะกรรมการมีความต้ังใจในการท างาน และเสียสละตํอสํวนรวม แตํไมํได๎มีการ
แก๎ปัญหาของกลุํมที่หมักหมมมานาน ท าให๎สมาชิกขาดความเช่ือมั่นตํอระบบสหกรณ๑  
 2. สมาชิกขาดความรํวมมือตํอกลุํม และไมํเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของตัวเองทั้งเร่ืองของ
การสํงเงินสัจจะและการช าระคืนเงินกู๎ 
 3. คณะกรรมการขาดการวางแผนงานในเชิงรุก คือแผนการรับสมาชิกเพ่ิม ที่เปิดรับ ปีละ 1 
คร้ัง ท าให๎ไมํมีความเจริญเติบโตของกลํุม เพราะเกรงวําจะบริหารงานยากข้ึน  

ทีมวิจัยติดตาม
ผลการ

ด าเนินงาน 

ขั้นที่ 1  
ชี้ให๎เห็นถึงข๎อดี/ข๎อเสียของ
การบริหารเงินและเก็บรวม

ข๎อมูลหน้ีคั่งค๎างตั้งแตํ 1-10  ป ี

ขั้นที่ 2 
 น าข๎อมูลที่ได๎รับมา
วางแผนรํวมกับ
คณะกรรมการ 

ขั้นที่ 3 
ประชุมใหญํชี้แจงข๎อมูล/

ขออนุมัติในการ
ด าเนินการทางกฎหมาย 

ขั้นที่ 3  
ให๎คณะกรรมการท าหนังสือทวงถามเป็น
ลายลักษณ๑อักษร แบบมีระยะเวลา จ านวน 

2 ครั้ง 

ขั้นที่ 4 
มีหนังสือทวงถามจากส านักงาน

ทนายความ 

ขั้นที่ 5 
 ด าเนินการฟ้องร๎องในกรณีที่

สมาชิกยังไมํมาติดตํอ 

ขั้นที่ 6 
บังคับคด ี



 

 

 

  159 

กรณีศึกษากรณีศึกษา  ::  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์กลุ่มสัจจะออมทรัพย์และน้ าดื่มและน้ าดื่ม  ต าบลเขาใหญ่ ต าบลเขาใหญ่   
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 

โรงงานน้ าดื่ม  
ธุรกรรมทางการเงิน 

สวัสดิการ 

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 

สวัสดิการ 

กลุ่มออมทรัพย์ 

อบต. เขาใหญ่ 

ร้านค้า อ.อ่าวลึก ร้านค้า อ.ทับปุด 
จ.พังงา 

ธุรกรรมทางการเงิน 

ประปาหมู่บ้าน 
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บทที่ 5  
 

บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ปัญหาความยากจน  
 

5.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์บทบาทของเครือข่ายกับการแก้ปัญหาความยากจน  
แนวความคิดของระบบสหกรณ์ที่จะช่วยให้สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

สามารถท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีสันติสุขได้ด้วยการประหยัด การช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันน้ัน ก าหนดข้ึนภายใต้ปรัชญาแห่งการร่วมมือกันของคนในสังคมเดียวกัน 
ยึดถือคุณค่าแห่งความเสมอภาคของคน การพ่ึงตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางปฏิบัติ
แม้จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพภูมิศาสตร์ แต่เป้าหมายส าคัญก็
คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในสังคม 

ประกอบด้วยหลักการส าคัญ ดังน้ี  
1. การเปิดรับสมาชิกทั่วไปด้วยความสมัครใจส าหรับทุกคนที่มีวงสัมพันธ์เดียวกัน ที่เห็น

คุณค่าและประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมที่จะรับผิดชอบร่วมกันในฐานะสมาชิก การควบคุม
โดยระบอบประชาธิปไตย จะต้องมีความเท่าเทียมกันในการออกเสียง (หน่ึงคนหน่ึงเสียง) ซึ่งจะมีผล
ต่อการด าเนินงานของสหกรณ์โดยไม่ค านึงถึง จ านวนหุ้นหรือปริมาณธุรกิจที่มีต่อสหกรณ์ การออก
เสียงอาจกระท าในรูป สัดส่วน หรือระบบตัวแทนตามหลักการประชาธิปไตย และจะต้องมีความเป็น
กลางทางเช้ือชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา และลัทธิการเมือง 

2. การให้บริการแก่สมาชิก เพ่ือให้เกิดผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และทางด้านสังคมของมวลสมาชิก การจัดสรรผลประโยชน์ และบริการอื่นๆแก่มวลสมาชิกถือเป็น 
ผลประโยชน์รวมของบรรดาสมาชิก ไม่มีสมาชิกผู้หน่ึงผู้ใดหรือกลุ่มใดได้ประโยชน์เฉพาะ  ตัว เงิน
ส่วนเหลื่อมที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว อาจแบ่งปันแก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิก ได้กระท า
กับสหกรณ์ โดยอาจจัดเป็นดอกเบี้ย หรือทุนสนับสนุนใด ๆ หรือจัดเป็นสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะมี ผล
ต่อสมาชิกตามความต้องการของมวลสมาชิกสร้างเสถียรภาพทางการเงินจะต้องสร้างความมั่นคง
ในทางการเงิน รวมทั้งสะสมทุนส ารองให้เพียงพอ สร้างระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ประกันความต่อเน่ืองในการให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างกว้างขวาง 

3. การก าหนดเป้าหมายทางสังคม โดยให้การศึกษาอย่างต่อเน่ือง การที่สหกรณ์ให้ศึกษาแก่
สมาชิก คณะกรรมการและพนักงานของสหกรณ์ ตลอดจนบริการการศึกษาแก่คนทั่วไปในเร่ือง
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม ประชาธิปไตย และการพ่ึงตนเอง ส่งเสริมการออมและการใช้เงินกู้อย่าง
ชาญฉลาด ตลอดจนให้การศึกษาด้านสิทธิและความรับผิดชอบ (หน้าที่) ของสมาชิก คือ การมุ่ง
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ความส าเร็จทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมในการบริการแก่สมาชิกตามที่สมาชิกต้องการ  ซึ่งเป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะพัฒนาคนและสังคม เสริมสร้างความเป็นธรรมแก่สมาชิกและชุมชน
โดยรวมที่ ด าเนินงานในท้องที่น้ัน และจะขยายการให้บริการให้ถึงทุกคนในชุมชนที่เห็นคุณค่า 
ประสงค์ที่จะเข้ามามี ส่วนร่วมด าเนินงานและใช้บริการ การตัดสินใจด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
จะต้องค านึงถึงความต้องการของสังคมที่สมาชิกและสหกรณ์ได้เป็นส่วนหน่ึงของสังคมโดยรวม  ซึ่ง
จากแนวคิดการพัฒนาของระบบสหกรณ์ จะต้องพัฒนา ในด้าน 

1. การพัฒนาคน โดยให้การศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนาตนเองและเพ่ือนสมาชิกเป็นส่วนส าคัญ 
ส่วนการกิจกรรมอื่น ๆ น้ัน เป็นวัตถุประสงค์รองที่ใช้เป็นสื่อให้สมาชิกได้มีกิจกรรมมีโอกาสพบปะ 
ปรึกษาหารือกันอยู่เสมอต่อเน่ืองกันไปมิให้ขาดตอน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มมั่นคงถาวรตลอดไป  ซึ่งการ
พัฒนาคนจะต้องได้รับการพัฒนาทั้ง 3 ส่วน คือ จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม   
 1.1 การพัฒนาด้านจิตใจ เป็นแบบที่ส าคัญในการริเร่ิมรวมคนเข้าด้วยกัน คือการปลูกฝัง
คุณธรรม ความดีได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ ความเห็นใจ ความไว้วางใจแก่
สมาชิกทุกคน ด้วยกระบวนการศึกษาอบรมในวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก  พร้อมทั้งเพ่ิมเร่ือง ความ
รัก ความเมตตาอันได้แก่    การให้แรงใจ แรงกาย แรงจ านวน   แรงสติปัญญา แก่กันและกัน    เมื่อ
คนเข้ามาเป็นสมาชิกก็ยังให้การศึกษาอบรมเร่ืองเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ืองผสมผสานอันจะเป็นคุณต่อการ
ด ารงชีพของสมาชิก และในกระบวนการด าเนินงานทั้งการสะสมค่าหุ้น การกู้ยืมและการช าระคืน 
รวมทั้งการจัดสรรก าไรสุทธิ ยังได้น าเอาหลักคุณธรรมความดีและความรัก ความเมตตามาแฝงไว้
เป็นกฎเกณฑ์ในการด าเนินงาน เช่น จะสะสมต้องสัญญาที่จะสะสมเงินอย่างสม่ าเสมอ         น าเอา
พฤติกรรรมที่วัดด้วยคุณธรรมความดีและความรัก ความเมตตาเหล่าน้ีมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
จัดสรรเงินกู้พฤติกรรมในการสะสมเงินค่าหุ้น และพฤติกรรมในการช าระเงินกู้คืนตามสัญญา การกู้
เงินสมาชิกที่มีเครดิตน้ัน ถูกจัดด้วยระดับความมีคุณธรรมความดี และมีความรักความเมตตา ผู้มี
พฤติกรรมการช าระหน้ีไม่ดี จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน ผู้มีพฤติกรรมไม่ดีจะได้รับบริการเงินกู้
น้อยหรือยากข้ึนกว่าคนที่มี พฤติกรรมดี เป็นต้น     จึงจะเห็นได้ว่ากระบวนการด าเนินงานจึงเป็น
เสมือนกระบวนการหรือกลไกพัฒนาจิตใจสมาชิกให้มีคุณธรรมความดีและความรักความเมตตา
เสมอ  
 ด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ สมาชิกที่ได้พัฒนาฝึกฝนจิตใจให้มีพฤติกรรมความดีและ ความ
รัก ความเมตตาอย่างต่อเน่ืองถูกก าหนดให้มีบทบาท อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ซึ่งไม่
ว่าสมาชิกจะอยู่ในฐานะสมาชิกทั่วไปได้รับเกียรติเลือกต้ังให้เป็นกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
หรือได้รับการคัดเลือกและแต่งต้ังให้เป็นพนักงานสหกรณ์ ทุกสถานภาพจะต้องรับผิดชอบต่อ
บทบาท อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้เพราะหากไม่รับผิดชอบแล้วจะก่อปัญหากระทบต่อสมาชิกคนอื่น



 

 

160 

โดยทันที หากเกิดเช่นน้ัน สมาชิกผู้น้ันจะถูกประเมินตามหลักคุณธรรมความดีและความรักความ
เมตตาที่เป็นแม่แบบ ท าให้เขาผู้น้ันสูญเสียความน่าเช่ือถือ ความเป็นคนดีไปในทันทีในสายตาของ
สมาชิก  
 1.2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เน้นการแก้ปัญหาความยากจนโดยให้คนรู้จักสร้างงานอาชีพ 
ซึ่งต้องอาศัย คนที่พัฒนาอย่างดีแล้วจากด้านต่างๆ โดยจะต้องพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่วนบุคคลก่อน 
คือบุคคลจะต้องขยัน ประหยัด ปราศจากอบายมุข พัฒนาอาชีพเดิม สร้างอาชีพใหม่ให้ตนเองมี
รายได้หรือเงินเหลือเก็บมากข้ึน มีระบบสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินหนุนหลังทั้งเพ่ือใช้บริการใน
ยามเดือดร้อน จ าเป็น และเพ่ือใช้ลงทุนประกอบอาชีพ  

1.3 การพัฒนาด้านสังคม   เน้นพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในสังคม ขจัดความคิดเร่ืองชน
ช้ัน และความแตกต่างระหว่างข้าราชการและประชาชน ร่วมกันท างานเพ่ือชุมชนของตนและสังคม 
ที่กว้างข้ึน สร้างองค์การของประชาชนในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้านสังคมของบุคคล 
กระบวนการด าเนินงานในสหกรณ์จะต้องเน้นความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย ในการพัฒนา
ศักยภาพการพ่ึงตนเองขององค์การที่แต่ละคนเป็นสมาชิกเพ่ือให้ องค์การ เป็นที่พ่ึงของสมาชิกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมแรง ร่วมใจในการด าเนินงานเป็นกิจกรรม สร้างสัมพันธ์ภาพระหว่าง
บุคคลอย่างหน่ึง  

2. การพัฒนาชุมชน 
ชุมชนเป็นกลุ่มของครอบครัวที่ต้ังอยู่รวมกันอย่างถาวรในท้องที่ต่าง ๆ ชุมชนทุกชุมชนเป็น 

แหล่งก าเนิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และการจัดการความเป็นอยู่ร่วมกัน 
ในพ้ืนที่เดียวกันหรือที่เรียกว่าการปกครอง คนเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว ครอบครัวเป็นส่วนหน่ึง 
ของชุมชน สิ่งใดที่เกิดข้ึนในชุมชนย่อมกระทบต่อครอบครัวและบุคคล  ในทางกลับกันสิ่งใดที่คน
ได้กระท าอาจมีผลกระทบถึงครอบครัวและชุมชนได้เช่นกัน ฉะน้ันหากในชุมชนมีคนดีอยู่เป็น
ส่วนมาก มีครอบครัวที่มั่นคง อบอุ่น ไม่มีปัญหา ชุมชนน้ันก็จะสงบสุขเป็นชุมชนที่น่าอยู่ แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าในชุมชนน้ันเต็มไปด้วยคนที่ไม่ดีครอบครัวระส่ าระส่าย   ชุมชนจะเต็มไปด้วยปัญหา 
ระบบสหกรณ์ที่ต้ังข้ึนในชุมชนเป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนาคน และมุ่งส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัว
สมาชิก การด าเนินงานของสหกรณ์จะต้องมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนให้สงบสุข ในด้านต่อไปน้ี  
 ด้านเศรษฐกิจ สหกรณ์เป็นองค์กรของชุมชน     เป็นแหล่งเงินทุน ที่คนในสังคมได้ใช้ เป็น
แหล่งเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของตนและครอบครัวช่วยให้ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยเศรษฐกิจ
ให้ชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียน ครอบครัวเหล่าน้ันย่อมต้องสร้างงาน สร้างอาชีพ ที่จ าเป็นต้องใช้เงิน
หมุนเวียน  ใช้สินค้าและบริการที่ผลิตในท้องถิ่นหรือน าสินค้าและบริการจากนอก ท้องถิ่น (ชุมชน) 
เข้าไปอุปโภค  บริโภค มีการจ้างงาน คือ ระบบสหกรณ์กระตุ้นให้เกิดวัฎจักรทางธุรกิจ(Business 
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Cycle)ในชุมชน ส่วนเงินทุนที่มีอ ยู่ในมือสมาชิกจะเข้ามาในระบบสหกรณ์ อันเป็นการน าเอา
ทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่ในชุมชนกลับมาให้บริการแก่คนในชุมชนมากกว่าจะต้องไปคอยพ่ึง
เงินทุนจากชุมชนอื่น ๆ สินค้าและบริการที่ผลิตได้เหลือใช้ ในชุมชนจะน าไปจ าหน่าย นอกชุมชน 
โดยอาศัยระบบสหกรณ์ท าธุรกิจร่วม คือ ต่างเป็นผู้ผลิต และเป็นผู้บริโภคซึ่งกันและกัน ไม่ยอมให้
คนกลางซึ่งเอาเปรียบได้เข้ามาแย่งผลประโยชน์ไป ดังน้ี ก็เท่ากับว่าสหกรณ์เป็นหน่วยส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ระบบสหกรณ์เป็นแหล่งรวมคนที่พร้อมจะเข้าร่วมในขบวนการ 
และมีสมาชิกเก่ารับรองผู้ที่จะเข้ามาใหม่ว่าเป็นคนดี พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนด าเนินการ สหกรณ์ และ
กระบวนการด าเนินงานในสหกรณ์มุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนที่อยู่รวมกับผู้อื่นได้อยู่แล้ว จึงประกันได้
ว่า    กระบวนการด าเนินงานจะควบคุมคนให้มีพฤติกรรมในทางที่ดี สร้างสรรค์สังคม ให้สงบสุขได้ 
สหกรณ์อาจใช้ทุนสาธารณประโยชน์สร้างสวัสดิการและสาธารณสมบัติต่ าง ๆ ให้คน ในชุมชน
ได้รับทั่วกันเป็นการสร้างสังคมสวัสดิการกันเอง โดยไม่ต้องรอจากที่อื่น  

ด้านการปกครอง ระบบสหกรณ์ส่งเสริมการท างานร่วมกันแบบช่วยกันคิด ช่วยกันท า 
ปัญหาชุมชนแก้ได้ เมื่อสหกรณ์เป็นตัวกลางในการจัดการให้ผู้คนอยู่ร่วมกันโดยสงบสุข ท าให้การ
ปกครองระดับชุมชน ไม่มีความยุ่งยากในการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันข้ึนมาเป็นกรรมการบริหาร 
สหกรณ์น้ันเป็นการฝึกคนให้เป็นผู้น าโดยอัตโนมัติ คนจะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้น า เรียนรู้ที่จะเป็นตาม
ตามบทบาทของตน เมื่อในชุมชนมีคนที่เข้าใจและยอมรับบทบาทหน้าที่ของกันและกัน ข้อขัดแย้ง
ระหว่างคนในชุมชนก็จะน้อยลง น่ันคือ การปกครองจะไม่ประสบปัญหายุ่งยากเช่นกัน 

3. การพัฒนาประเทศชาติ 
 ระบบสหกรณ์เป็นองค์การประชาชนที่มีในสังคม ในประเทศต่าง ๆ ย่อมต้องมีบทบาทใน
การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าร่วมกับองค์การทั้ง หลาย คือ 

3.1 การพ่ึงตนเองได้ของชุมชนและลดภาระของรัฐ    สหกรณ์เป็นองค์การที่ช่วยพัฒนา 
ชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ   และจัดสวัสดิการให้ตนเองโดยไม่ต้อง รอคอยบริการจากรัฐ 
ย่อมเป็นการลดภาระที่รัฐจะต้องน าเงินภาษีมาจัดสวัสดิการแก่ชุมชน รัฐจะได้น า เงิน ไปพัฒนา
ระดับที่ต้องลงทุนสูงข้ึน ส่วนการจัดการพัฒนาระดับย่อยปล่อยให้เป็นภาระของชุมชนที่พ่ึงตนเอง
ได้แล้ว 

3.2 ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง     เมื่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน 
ลดลงอันเน่ืองมาจากระบบสหกรณ์จัดการให้แล้ว  สังคมโดยส่วนรวมก็สงบ ท าให้รัฐบาลไม่ต้อง
พะวงเร่ืองความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รัฐจึงมีเวลาด าเนินงานพัฒนาประเทศ ในด้านที่สูง
กว่าความสามารถขององค์การประชาชนจะจัดการได้   



 

 

162 

3.3 ด้านเศรษฐกิจ       หากมีการจัดต้ังระบบสหกรณ์อย่างทั่วถึง กระแสการเงินของประเทศ
ระดับการบริโภคของประชาชนจะถูกจัดการโดยประชาชน เอง รัฐไม่ต้องน านโยบายแทรกแซงใด ๆ 
มาใช้ ให้กลไกตลาดเสรีควบคุมส่วนการลงทุน ขนาดใหญ่ ให้เป็นภาระที่ธนาคารจะดูแลให้บริการผู้
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ส่วนการลงทุนขนาดย่อม ให้เป็นภาระของสถาบันการเงินประชาชน
อย่างจัดการจะท าให้การควบคุม         เงินตรา และกระแสการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 

4. ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย     เป็นที่แน่ใจได้ว่าปรัชญาประชาธิปไตย และ
กระบวนการประชาธิปไตย จะถูกถ่ายทอดสู่ประชาชนตามกระบวนการด าเนินงานบริหารของ 
สหกรณ์ เพราะการควบคุมโดยหลักประชาธิปไตยเป็นหลักส าคัญในการด าเนินงานของสหกรณ์     
เมื่อเป็นเ ช่นน้ี สหกรณ์จะเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยในชีวิตจริงของประชาชน        และเมื่อ
ประชาชนคุ้นเคยและศรัทธาปรัชญาและกระบวนการประชาธิปไตยแล้ว        จะส่งผลให้พฤติกรรม
ทางการเมือง การปกครองของประชาชนเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่ดี 

เมื่อระบบสหกรณ์สามารถช่วยการแก้ปัญหาความยากจน ที่ทางทีมวิจัยกระบี่น ามาเป็น
แนวทางในการด าเนินโครงการ คือ การพัฒนาคนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อคนได้รับการ
พัฒนาในด้านจิตใจ โดยอาศัยคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ
ที่มีต่อตนเอง ต่อครอบครัวและ ต่อชุมชน ความเห็นใจกัน และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยการ
ใช้เงินเป็นเพียงเคร่ืองมือในการพัฒนาคน เพ่ือให้คนรู้จักการออม มีความเพียงพอในการด ารงชีพ
ของตนเองและครอบครัวก่อน แล้วเกิดการรวมกลุ่มเพ่ือน าส่วนเกินความพอเพียงของตนเอง ไป
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยผ่านหลัก/วิธีการสหกรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยวิธีการให้การศึกษาอบรมอย่าง
ต่อเน่ือง แก่สมาชิก คณะกรรมการ เมื่อกรรมการสมาชิกเข้าใจในหลัก/วิธีการสหกรณ์ และหน้าที่
ของตนเองแล้ว ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนของตนเอง ที่อยู่บนพ้ืนฐานของการใช้ เงินทุน ทรัพยากร
ต่างๆ ของชุมชน  เมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดการต่อยอดเพ่ือท าธุรกิจ โดยการประสาน
ผลประโยชน์กับองค์กรอื่นๆ ท าให้มีการถ่ายทอดความรู้ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีต่างๆ 
ระหว่างกัน เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายในแนวดิ่ง คือ ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียนด้วยกัน และ
สหกรณ์ภาคประชาชนด้วยกัน การเช่ือมโยง เครือข่ายในแนวราบ คือ ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียน
กับสหกรณ์ภาคประชาชน จากสหกรณ์ที่เข้มแข็งช่วยเหลือสหกรณ์ที่อ่อนแอกว่า (กระบวนการพ่ี
ช่วยน้อง) เมื่อองค์กรชุมชน มีการพัฒนาเจริญเติบโตมีความความเข้มแข็งโดยการเช่ือมโยงเป็น
เครือข่าย ระหว่างกันเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆร่วมกันจากกระบวนการพัฒนาเป็นข้ันตอนตามล าดับ 
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศชาติก็จะเกิดข้ึน จากการศึกษา 
เครือข่ายคุณค่าของจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่ จ ากัด 
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลเขาดิน เครือข่ายองค์กรประชาชนต าบลนาเหนือ  
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เครือข่ายฟ้ืนฟูชุมชนผู้ประสบภัย สึนามิ ด้วยวิธีการเครดิตยูเน่ียน เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งต าบลเขา
คราม (กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเคร่ืองแกงบ้านทุ่ง) และกลุ่มออมทรัพย์และน้ าด่ืมเขาใหญ่  น้ัน จะ
ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งในแนวราบและแนวนอน ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียนและ
สหกรณ์ภาคประชาชน (ระบบพ่ีช่วยน้อง) ภายใต้กรอบ แนวคิด และการแบ่งปันผลประโยชน์
ร่วมกัน 

 

การวเิคราะหบ์ทบาทของเครือขา่ยกบัการแก้ปญัหาความยากจน 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เครือขา่ยจังหวัดกระบี ่
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เครือข่าย
ขบวนการ

สหกรณ์กระบี่ 

 

ชุมนุมสหกรณ์
ชาวสวนปาล์ม
น้้ามันกระบี ่

เครือข่ายชุมชน
เข้มแข็งต้าบล

เขาคราม 

กลุ่มสตรีอาสา
พัฒนาเคร่ืองแกง

บ้านทุ่ง 

เครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ

ต้าบลเขาดิน 
 

กรณีศึกษา :กลุ่ม
ออมทรัพย์และน้้า

ดื่มเขาใหญ่ 
 

เครือข่ายฟ้ืนฟู
ชุมชนผู้ประสบภัย 
Tsunami ด้วย

วิธีเครดิตยูเนี่ยน 

เครือข่ายองค์กร
ประชาชน  

ต้าบลนาเหนือ 
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5.2 สรุปผลการวิเคราะห์บทบาทของเครือข่ายคุณค่ากับการแก้ไขปัญหาความยากจน 

 

 5.2.1  ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้้ามันกระบี่ จ้ากัด 

1. การที่ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มฯ รับซื้อผลผลิตปาล์มน้ ามันจากสหกรณ์สมาชิก 
วิสาหกิจลานเทปาล์มน้ ามันและเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นการสร้างตลาดรองรับ
ผลผลิตปาล์มน้ ามันสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตน้ ามันปาล์ม และพยุงราคาปาล์มน้ ามันให้สูงข้ึน ซึ่ง
จะมีผลท าให้เกษตรกรมีรายได้หลักที่มั่นคงและอยู่ดีกินดีจากการประกอบอาชีพปลูกปาล์มน้ ามัน 

2. การลดต้นทุนการผลิตและด้วยการบริหารจัดการโดยการใช้ทรัพยากรในกระบวนการ 
ผลิตของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดดังน้ี 

 ด้วยการน าน้ าเสียจากกระบวนการผลิตที่เก็บไว้ในบ่อพักแล้วผ่านกระบวนการ 
บ าบัดเพ่ือน ากลับมาใช้ในโรงงานอีกคร้ัง 

 ด าเนินการก่อสร้างโรงงานไบโอแก๊สเพ่ือน าน้ าเสียจากกระบวนการผลิตมาผลิต 
เป็นไบโอแก๊ส (Bio-gas) ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมนุมสหกรณ์ฯและเกษตรกรได้อีกทาง 

 ส่วนของเม็ดในปาล์ม หลังจากกะเทาะกะลาออกแล้ว สามารถน าไปจ าหน่ายให้กับ 
บริษัทรับเบอร์ออยส์ จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นรายได้ของชุมนุมฯอีกทาง 

 เส้นใยและกะลา ส่วนหน่ึงใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับหม้อน่ึงทะลายปาล์มสดและ 
ส าหรับปั่นกระแสไฟฟ้าในโรงงาน อีกส่วนจ าหน่ายเป็นเช้ือเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ต 

 ทะลายปาล์ม ที่เหลือจากกระบวนการผลิต ใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับหม้อน่ึงทะลาย 
ปาล์มสด และส าหรับปั่นกระแสไฟฟ้าในโรงงาน จ าหน่ายให้บริษัทเอกรัฐ จ ากัด ส าหรับใช้เป็น
เช้ือเพลิง และจ าหน่ายให้กับกลุ่มแม่บ้านสหกรณ์สมาชิก เช่นกลุ่มแม่บ้านสหกรณ์นิคม ปลายพระยา 
เพ่ือใช้ส าหรับเพาะเห็ดฟางในสวนปาล์ม เป็นต้น เมื่อเพาะเห็ดฟางเสร็จแล้ว ทะลายปาล์มยังสามารถ
ใช้เป็นปุ๋ยของปาล์มอีกต่อหน่ึงช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการ ซื้อปุ๋ยลง เป็นผลให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 การสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล มีก าลังการผลิต 10,000 ลิตรต่อวันเพ่ือแปรรูป 
น้ ามันปาล์มดิบ เป็นน้ ามันไบโอดีเซล อันจะช่วยเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันราคา
ผลผลิตตกต่ า และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ ทั้งยังช่วยลด
มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงดีเซล ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3. โครงการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี โครงการจ าหน่ายสินค้า 
อุปโภค-บริโภค โครงการไฟเบอร์ และโครงการพัฒนาเคร่ืองระเบิดเย่ือไม้จากต้นปาล์มน้ ามัน 
ร่วมกับ สกว. และ ภาคเอกชน  ผลการด าเนินโครงการจะมีผลกลับคืนสู่สหกรณ์สมาชิ กท าให้
สหกรณ์สมาชิกเกิดความมั่งค่ัง 
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4. เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์สมาชิกและสนับสนุนการด าเนินงานในระบบ
สหกรณ์ ให้มีความมั่นคงอย่างถาวรและเป็นที่พ่ึง ของสหกรณ์สมาชิกและเกษตรกรรายย่อย 
 

5.2.2  เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต้าบลเขาดิน 

1.  การเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และกลุ่มอื่นๆที่ต้ังในในต าบลเขาดิน
โดยการประสานงานสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน  และพัฒนาชุมชนอ าเภอเขา
พนมท าให้ให้เกิดการประสานเช่ือมโยงกลุ่มต่างๆ เข้าด้วยกัน ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ร่วมกันพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การปฏิบัติและระเบียบเ ดียวกัน โดยเป้าหมายของ
เครือข่ายที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน คือในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง ในการจัดการ
ระบบการผลิต การตลาด ระบบเงินทุน และการใช้ทรัพยากรของชุมชนร่วมกัน เช่นการรับซื้อปาล์ม
น้ ามัน ผลลิตที่รับซื้อจะน าไปจ าหน่ายให้กับโรงงานปาล์มน้ ามันไทยทาโร่ และโรงงานบริษัทจีรัส
ปาล์ม จ ากัด เพราะใกล้กับลานเท  ท าให้ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมาก  ปัจจุบันสามารถรับซื้อผลผลิต
ปาล์มจากสมาชิก ประมาณ 30-40 ตันต่อวัน ท าให้สมาชิกมีรายได้แน่นอน 

2. แหล่งเงินทุนของเครือข่าย สามารถปล่อยให้กลุ่มสมาชิกที่มีทุนไม่เพียงพอแก่การให้
สมาชิกกู้ หรือจัดสวัสดิการในกลุ่มของตนเองน าไปบริหารจัดการให้สมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านกู้ตาม
ความจ าเป็น ไปใช้ในการประกอบอาชีพ  ลดความเดือดร้อนของสมาชิกได้ หรือในกรณีศูนย์สาธิต
การตลาดก ็สามารถมาขอกู้เงินไปเป็นทุนหมุนเวียน เพ่ือขยายกิจการในการจัดหาสินค้า อุปโภค 
บริโภค จ าหน่ายให้กับสมาชิกในราคาถูก และมีเงินเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนการท าธุรกิจ ตอนปลายปี 
ท าให้สมาชิก มีโอกาสลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้ 

3. การมีคณะกรรมบริหารเครือข่ายกลุ่ม  ซึ่ งเลือกมาจากผู้น ากลุ่มสมาชิก เป็นการสร้าง
โอกาสทางการเรียนรู้ของผู้น าเครือข่าย ท าให้มีความสามารถในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมต่อสมาชิกกลุ่มของเครือข่ายได้ และมีผลถึงสมาชิกในกลุ่มด้วย 

 4. การที่กลุ่มสมาชิกเครือข่า ยสามารถบริการแก่สมาชิกในกลุ่มอย่างทั่วถึงและเพียงพอทั้ง
ในด้านสินเช่ือ และสวัสดิการต่อสมาชิก และชุมชนท าให้ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ให้ดีข้ึน 

5. เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานให้แก่กลุ่ม เครือข่ายอื่นๆน าไปพัฒนากลุ่ม
เครือข่ายตนเอง และเช่ือมโยงเครือข่ายกันต่อไปในอนาคต ท าให้มีเครือข่ายกว้างย่ิงข้ึนในระดับ
อ าเภอและจังหวัด 
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5.2.3 เครือข่ายองค์กรประชาชนต้าบลนาเหนือ 

  1.การเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มอื่นๆในต าบลนาเหนือ โดยการ
ประสานงานสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเหนือ ให้เกิดการประสานเช่ือมโยงกลุ่ม
ต่างๆ เข้าด้วยกันโดยเร่ิมจากการอบรมความรู้ด้านการท าบัญชีเบื้องต้นโดยทีมวิจัยที่มีประสบการณ์
เพ่ือที่จะให้ระบบการท าบัญชีเป็นระบบเดียวกันซึ่งจะง่ายต่อสมาชิกเครือข่ายกลุ่มที่จะเช่ือมโยง
แลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีปัญหา เป็นการสร้างระบบ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความไว้ใจกันในเครือข่ายรวมถึงสมาชิกในแต่ละกลุ่มด้วย  
เครือข่ายก็จะเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ ท าให้สมาชิกและคน
ในชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 2. เมื่อเครือข่ายเช่ือใจกันโดยเร่ิมจากการเช่ือมโยงระบบบัญชีที่ตรวจสอบได้โป่รงใสเป็นผล
ให้เกิดความร่วมมือด้านอื่นตามมาคือเครือข่ายทางการเงินและธุรกิจชุมชนเช่นกลุ่มออมทรัพย์ที่มี
เงินเหลือก็ให้กลุ่มอื่นๆกู้ยืมซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายมีกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มโอทอป กลุ่มร้านค้า
เศรษฐกิจชุมชนที่จ าหน่ายเคร่ืองอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านในราคาถูกในชุมชน 
กลุ่มน้ าด่ืมและโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนลานเทปาล์มน้ ามันที่รับซื้อปาล์มจากสมาชิกทั้งต าบลต้อง
ใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง ผลการด าเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มที่เข้มแข็งดังกล่าวท าให้สมาชิกและ
คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

5.2.4 เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งต้าบลเขาคราม (กลุ่มเครื่องแกงสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่ง) 
 1. การเช่ือมโยงของเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งของต าบลเขาคราม เร่ิมจากการเตรียมเก็บข้อมูล 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ชุมชน แล้วจึงก าหนดเป็นแผนแม่บทของชุมชน น าแผนแม่บทมาสู่แผนปฏิบัติ 
 2. ผู้น าของชุมชน มีวิสัยทัศน์ และความเสียสละ จึงสามารถผลักดันให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งได้ 
 3. ระบบการผลิต ระบบการตลาด และระบบทุน ของชุมชน จะต้องมีความสอดคล้องกัน คือ 
การที่กลุ่มเคร่ืองแกงสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่ง ท าการผลิตสินค้ามาหลายชนิด เช่นขนม แต่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ เพราะทางกลุ่มมองเร่ืองการผลิตเป็นหลัก แต่ไม่ได้มองถึงการตลาดที่จะส่งสินค้า เช่น 
ช่องทางในการจ าหน่าย  อายุของสินค้า บรรจุภัณฑ์  การแข่งขัน เป็นต้น เมื่อเปลี่ยนมาผลิต
เคร่ืองแกง ทางกลุ่มเห็นว่า เป็นสินค้าที่ต้องใช้ทุกวัน อายุเก็บได้นาน (ใส่ตู้เย็น เก็บได้ 6 เดือน) การ
แข่งขันไม่มาก และทางกลุ่มมีความช านาญในการผลิตสินค้าดังกล่าว  เมื่อผลิตไปได้สักระยะ มี
ปัญหาเร่ืองขาดเงินทุนในการด าเนินงาน ต้องยืม หรือได้รับบริจาค จากองค์กรอื่นๆ 
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 4. การเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่ม ท าให้กลุ่มได้เรียนรู้การบริหารจัดการ การตลาด 
และเพ่ือน ที่สามารถต่อยอดการท าธุรกิจของกลุ่มได้ เมื่อกลุ่มสามารถเพ่ิมยอดขายได้มากข้ึน ผลที่
ได้รับต่อสมาชิกก็เพ่ิมข้ึน 

5.2.5 เครือข่ายฟ้ืนฟูชุมชนผู้ประสบภัย สึนามิ ด้วยวิธีเครดิตยูเน่ียน 
เครดิตยูเน่ียนมุ่งเน้นในการพัฒนาคน โดยใช้วิธีการออมเงิน สะสมทุน หรือใช้เงินมาเป็น

เคร่ืองมือ ในการพัฒนาคน ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านจิตใจ เป็นการพัฒนาคนให้มีความ
ซื่อสัตย์ ขยันประหยัด ปราศจากอบายมุข รักประเทศชาติ รักประชาธิปไตย มีวินัย ใฝ่คุณธรรมเป็น
ต้น ด้านสังคม เน้นพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในสังคม ขจัดความคิดเร่ืองชนช้ัน และความแตกต่าง
ระหว่างข้าราชการ และประชาชนร่วมกันท างานเพ่ือพัฒนาชุมชน ของตน และสังคมที่กว้างข้ึน 
สร้างองค์กรของประชาชน ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ และด้านเศรษฐกิจ เน้นการ
แก้ปัญหาความยากจนโดยให้คนรู้จักสร้างอาชีพ ซึ่งต้องอาศัยคนที่พัฒนาอย่างดีแล้ว จากด้านจิตใจ 
การพัฒนาทั้ง 3 ด้าน จะต้องส่งเสริมให้ก้าวไปพร้อมๆกัน 
 เน่ืองจากลุ่ม/สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เกิดจากการรวมคนข้ึนมาเป็นกลุ่มซึ่งแต่ละคนน้ันมี
สภาพต่างกัน อาชีพหลากหลาย ประกอบขึ้นมาท าหน้าที่เป็นบทบาทกรรมการ สมาชิก เน้นบทบาท
หน้าที่กรรมการมีบทบาทหน้าที่ด้านต่างๆ และเป็นเจ้าหน้าที่ ดังน้ันการพัฒนาคน จึงเป็นเร่ืองส าคัญ 
ล าดับต้น ที่จะต้องมีการพัฒนา ด้านสมาชิกจะเน้นการฝึกสะสมการมีวินัย ด้านการออม ปลูกฝังให้
สมาชิกมีส่วนร่วม  การเสียสละ  และการให้กระบวนการ ศึกษา บทบาทหน้าที่ ของสมาชิกอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ ด้านคณะกรรมการด าเนินการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ ส่งเสริมให้
คณะกรรมการได้พัฒนาการเรียนรู้ ในด้านการบริหารงานภายใน บทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เพราะถ้าหาก คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่ม /สหกรณ์ ได้เข้าใจ บทบาทหน้าที่ของการ
บริหารงานแล้ว ก็ท าให้กลุ่ม/สหกรณ์มีความเจริญเติบโต ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว  ด้านเจ้าหน้าที่ 
เมื่อกลุ่ม/สหกรณ์ มีความพร้อมทางด้านเงินทุน  ก็สามารถจัดจ้าง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ท างานเต็มเวลา
ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เป็นมืออาชีพ บริการแก่สมาชิกได้ก็ท าให้สมาชิกมีความมั่นใจ ธุรกิจเพ่ิม
มากข้ึน 

การบริหารเงินทุน-ทรัพย์สิน ระยะเร่ิมต้นน้ีกลุ่มเครดิตยูเน่ียนในพ้ืนที่ จะมีสมาชิกไม่มาก
นัก  กรรมการ หน่วยงานที่ส่งเสริม ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ อย่างต่อเน่ือง เมื่อมีความพร้อม ก็
สามารถขยายจ านวนสมาชิกให้เพ่ิมมากข้ึน เมื่อสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน ก็จะท าให้เงินออม/เงินฝาก ออม
ทรัพย์ เป็นทุนหมุนเวียนเพ่ิมมากข้ึนด้วย เมื่อทุนเพ่ิมมากข้ึน เป็นเร่ืองที่คณะกรรมการต้องใช้
ความสามารถในการบริหารเงินทุนให้เกิดดอกออกผล เพ่ือไปด าเนินกิจกรรมอย่างอื่น เช่น การ
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ลงทุนสร้างส านักงาน,การส่งเสริมอาชีพ,การจัดสวัสดิการ ฯลฯ เพ่ือตอบสนอง ความต้องการสมาชิก
ต่อไป 

ด้านการส่งเสริมประกอบอาชีพหลังจากเกิดสึนามิ ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อครอบครัว 
และทรัพย์สินของประชาชน ที่อาศัยในพ้ืนที่เป็นส่วนมาก หน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ เช่นที่อยู่อาศัย เคร่ืองประมง  เรือประมง เพ่ือให้ชาวบ้านที่ประสบภัย ได้มีเคร่ืองมือในการ
ประกอบอาชีพ และในระยาว  

5.2.6 กรณีศึกษา : กลุ่มสัจจะออมทรัพย์และน้้าดื่มเขาใหญ่ 
 1.  การริเร่ิมจากการสะสมทุนของชุมชน แล้วค่อยพัฒนาต่อยอดไปสู่กระท าธุรกิจของชุมชน 
จึงเป็นแนวคิดที่ถูกต้อง แต่การพัฒนาของกลุ่มแบบก้าวกระโดด คือการบริหาร จัดการกลุ่มยังไม่มี
ความพร้อม แล้วไปท ากิจกรรมอื่น หลายกิจกรรมในเวลาเดียวกัน ในขณะที่ทรัพย์ยากรบุคคลมีจ ากัด 
จึงไม่มีเวลาที่จะแก้ปัญหาของกลุ่ม ซึ่งจะกระทบต่อความเช่ือถือของสมาชิก  
 2. การมีเครือข่ายพันธมิตร ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เช่น กรณีของกลุ่มมี
ความรู้ในเร่ืองการท าโรงงานน้ าด่ืม การท าระบบประปาชุมชน แต่ไม่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองการ
บริการเงินกลุ่มออมทรัพย์ ท าให้มีหน้ีค่ังค้างมาก กับเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์บ้านเขาดิน ที่ต้องการ
สร้างโรงงานน้ าด่ืม และไม่มีความรู้ในเร่ืองการท าน้ าด่ืม แต่มีความรู้ในเร่ืองการบริหารเงินกลุ่มออม
ทรัพย์ บริหารหน้ี เป็นต้น  

5.3 ระบบเครดิตยูเน่ียนกับวิถีวัฒนธรรมอิสลาม 
ค าว่า “วัฒนธรรม” มาจาก culture วัฒนธรรม ไม่ใช่ค าไทย ด้ังเดิม แต่เป็นค าบัญญัติข้ึน

ใหม่สมัยรัชกาลที่ 6 หรือหลังจากน้ัน โดยแปลจาก culture ของศัพท์ตะวันตกที่หมายถึง การ
เพาะปลูก การเกษตรกสิกรรม ถือเอาเหตุเมื่อมนุษย์หยุดร่อนเร่แสวงหาอาหารตามธรรมชาติ แล้วต้ัง
หลักแหล่งบ้านเรือนเป็นชุมชนถาวรขนาดเล็ก และเร่ิมเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ   ค าว่า culture หรือ
วัฒนธรรม นักปราชญ์แต่ก่อนเอาค าบาลีว่า “วฑฺฒน” รวมเข้ากับค าสันสกฤตว่า “ธรฺม” เป็น 
วัฒนธรรม มี ในพจนานุกรมมติชนว่า หมายถึง  แบบแผนการด าเนินชีวิตและขนบประเพณีของ
สังคม แต่โดยทั่วไปคนมักเข้าใจแคบๆ ว่า หมายถึง ความมีระเบียบ ความสวยงาม ความเจริญ ที่ถูก
ก าหนดโดยชนช้ันสูงเท่าน้ัน   การที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ชุมชน สังคม ข้ึนมา  ย่อมต้องมี
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่ม ทั้งที่เป็นชาวบ้านและชาวเมือง การที่จะอยู่ร่วมกัน จ าเป็นที่
จะต้องมีระเบียบแบบแผนที่ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มให้อยู่ในขอบเขต  ที่จะอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสงบสุข  สิ่งที่ เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมของกลุ่มคนน้ี เราเ รียกว่า 
“วัฒนธรรม” ดังน้ัน วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือน “อาภรณ์” ห่อหุ้มร่างกาย ตกแต่ง ประดับคนให้น่าดู
ชม เป็นเอกลักษณ์ที่สร้างความเป็นที่รู้จัก  เป็นวิถีชีวิตที่ถูกเลือก ที่ถูกสร้างสรรค์ด้วยความรู้  เป็น
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เกราะป้องกันการรุกรานจากภายนอก และเป็นการแสดงถึงการยืนยันในความเป็น “ตัวตน” ของกลุ่ม
ชน ที่มีความหลากหลายทั้งความรู้ วิธีคิด ความเช่ือถือ และศรัทธา วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กับ
คนและกลุ่มชนเสมอไป         
 หลักการและที่มาของวัฒนธรรมอิสลาม ที่น าสู่การก าหนด กรอบวัฒนธรรมหรือแนวทาง
ปฏบิัติของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า “มุสลิม” ผู้ศรัทธาในศาสนาอิสลามน้ัน มีที่มาจากหลักฐานที่ถูก
ระบุในพระมหาคัมภีร์อัล กุรอ่าน ดังน้ี “โอ้มนุษย์ชาติทั้งหลาย แท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้ามีเพศชาย
และเพศหญิง และเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นหมู่เหล่า เผ่าและตระกูล เพ่ือที่พวกเจ้าจะได้รู้จักกัน  
แท้จริงผู้ที่มีเกียรติย่ิงในหมู่พวกเจ้า ณ อัลลอฮฺ  น้ัน คือ ผู้ที่มีความย าเกรงย่ิงในหมู่พวกเจ้า แท้
จริงอัลลอฮฺน้ันเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน” (อัลกุรอ่าน ซูเราะฮฺ อัลหุญุร๊อต 49 :13) “...เรา
(อัลเลาะฮ)ได้ให้สวยงามแก่ทุกชาติ ซึ่งการงานของพวกเขา…” (อัลกุรอ่าน ซูเราะฮฺ อัล-อันอาม 6 
:108) บทบัญญัติข้างต้นบ่งบอก  “ หัวใจ” ของวัฒนธรรม คือ พระเจ้าสร้างความแตกต่างทั้งมวล
ส าหรับมนุษยชาติมาเพ่ือให้เราท าความรู้จัก ท าความเข้าใจ เรียนรู้ความแตกต่างที่สวยงาม ที่มาจาก
ความเมตตาของพระองค์ “การรู้จักและเรียนรู้ความหลากหลาย” จึงเป็น เร่ืองหลักของวัฒนธรรมทุก
วัฒนธรรม ส่วนในเร่ืองของรายละเอียดปลีกย่อยเป็นความแตกต่างของแต่ละกลุ่มชนที่  วัฒนธรรม
อาจได้รับอิทธิพลมาจาก ความเช่ือ ความศรัทธา วิธีคิด  ภูมิปัญญาและลักษณะเฉพาะของความเป็น
ท้องถิ่นน้ันๆ ที่ส าคัญทั้งสองบทบัญญัติข้างต้น พระผู้เป็นพระเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเพียงเพ่ือ  “มวล
มุสลิม”เท่าน้ัน แต่กล่าวถึง “มวลมนุษยชาติ” ทั้งหมดในการยอมรับในความหลากหลายในการอยู่
ร่วมกัน บทบัญญัติข้างต้นประทานลงมาเพ่ือ  "เรา" ทั้งหมด จะได้เรียนรู้ การท าความรู้จัก เข้าใจ  
ตระหนักและยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย ทั้งทางด้านเพศ หมู่ เหล่า เผ่า ตระกูล  ร่วมทั้งความ
ต่างทั้งชาติและศาสนา เพ่ือมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  และเกิดการยอมรับในการไม่
เหมือนกัน ความหลากหลายในแนวทางการด าเนินชีวิต     
 การท้าความเข้าใจวัฒนธรรมอิสลาม  จะต้องท าความเข้าใจความหมายของ  "วัฒนธรรม
อิสลาม" เป็นเบื้องต้นก่อน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานเพราะ"วัฒนธรรมมุสลิม"  ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของ
โลก ล้วนแล้วได้รับอิทธิพลและวางอยู่บนรากฐานของ "วัฒนธรรมอิสลาม" ทั้งสิ้น ประเด็นน้ีเป็น
การยืนยันว่า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสากล ที่สามารถปรับใช้กับชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคต่างๆ
ได้ "วัฒนธรรมอิสลาม"  หมายถึง การด าเนินชีวิต หรือรูปแบบของพฤติกรรม (แนวปฏิบัติ)ของ
มุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลาม  ซึ่งล้วนมีส่วนผูกพันกับข้อปฏิบัติทางศาสนาอิสลามอย่างใกล้ชิด  
เน้ือหาของวัฒนธรรมอิสลามแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมอิสลามประเภทที่เปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ ซึ่งมีการระบุแน่นอนตายตัวไว้ เป็นกฎข้อบังคับ เช่น การนมัสการหรือการละหมาดวันละ 5 
เวลา, การถือศีลอด(ปอซอ)ในเดือนรอมฎอน ,การต้องไปจารึกแสวงบุญที่เรียกว่า ฮัจ ย์ ณ นคร 
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เมกกะห์อย่างน้อย 1 คร้ังในชีวิต หรือ การที่มุสลิมต้องรับประทานทานอาหารที่  "ฮาลาล" เท่าน้ัน 
เป็นต้น และวัฒนธรรมอิสลามประเภทที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งมักจะระบุไว้กว้าง ๆ หรือไม่ระบุเลย ทั้ง
จากคัมภีร์อัลกุรอ่าน และวัจนะของท่านศาสดา แต่ให้มุสลิมใช้วิจารณญาณเอาเองว่าสิ่งไหนควร ไม่
ควรเลือกปฏิบัติ เช่น การเลือกอาชีพ, เลือกที่พ านักอาศัย, การเลือกระบบการศึกษา, เลือกลักษณะ
การให้ความช่วยเหลือ, การเลือกสวมอาภรณ์สี  รูปแบบต่างๆที่เหมาะกับภูมิประเทศและวิถีชีวิต
ความเป็นท้องถิ่น โดยจะต้องอยู่หลักการที่ศาสนาอิสลามให้การยอมรับ เป็นต้น  
 วัฒนธรรมของชาวมุสลิม มีความหลากหลาย และมีความเกี่ยวข้องทั้งเร่ืองทางโลกและทาง
ธรรม ทั้งหลักปฏิบัติและหลักศรัทธารวมเข้าด้วยกัน  ที่มักเรียกกันว่า วัฒนธรรมแข็ง คือ ปรับเปลี่ยน
ยากและมีความยึดติดสูง เช่น วัฒนธรรมการเลือกผู้น า (ทั้งตัวแทนชุมชน  ที่เป็นผู้น าทางศาสนาและ
ทางการปกครอง) บางชุมชนใช้วิธีการที่เรียกว่า "ซูรอ"  (เลือกตัวแทนมาเป็นคณะกรรมการคัดเลือก
ผู้น าอีกที) การได้มาซึ่งผู้น า ที่อาจจะต่างจากระบบลงคะแนนกากระบาทรายช่ือ ที่เหมือนการ
เลือกต้ังทั่วไปของไทย อาจมีเน้ือหาสาระที่ต่างออกไป อีกทั้งมารยาทในการเลือกต้ังของชุมชนอาจ
รวมถึง การเสนอตัวแทนเข้าไปท างานส่วนรวม ในบางชุมชน "วัฒนธรรมการเลือกผู้น า" จะส่งผล
ต่อการให้เกียรติผู้น า การยอมรับและให้การเคารพ ดูแล รวมทั้งการมอบสิทธิ์ในการตัดสินช้ีขาดข้อ
วินิจฉัยทางศาสนา วัฒนธรรมชาวมุสลิม จะครอบคลุมทั้ง วัฒนธรรมด้านภาษา  การสื่อสาร การ
อาชีพ การค้าการลงทุน การหารายได้ วัฒนธรรมเร่ืองวิถีชีวิต ศาสนา การเกิด การตาย วัฒนธรรมที่
เกิดจากวันส าคัญตามเทศกาล เช่น วันศุกร์ เทศกาลรายอปอซอ เทศกาลฮารีรายอ วัฒนธรรมเร่ือง
อาหารและความเป็นอยู่ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์เร่ืองเพศ/วัย ชาย/หญิง เด็ก/ผู้ใหญ่/
คนชรา วัฒนธรรม ในเร่ืองของวิธีการไกล่เกล่ียข้อขัดแย้ง ทั้งเร่ืองครอบครัวมรดกและผลประโยชน์
ร่วมต่างๆ (โชคชัย ; 2549) 

ดังน้ัน การปรับวิธีการออมแบบเครดิตยูเน่ียนให้เข้ากับวิถีวัฒนธรรมของมุสลิม จะต้องเร่ิม
จากการสร้างความสัมพันธ์กับผู้น าชุมชนน้ันๆ โดยอาศัยผู้น าชุมชนที่เป็นมุสลิมและเข้าใจในหลัก
วิธีการเครดิตยูเน่ียนดี ซึ่งอาจเป็นกรรมการ หรือสมาชิก ของกลุ่ม/สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนในพ้ืนที่
ใกล้ เ คียงเป็นผู้ถ่ายทอดหลักการ วิธีปฏิบัติ  ซึ่ งจะไม่ ขัดต่อหลักศาสนกิจกับผู้น าชุมชนของ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้น าชุมชนเป้าหมาย โดยที่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนฯ จะช่วยแนะน าในเร่ืองกระบวนการต่างๆ เช่นวิธีการออมทรัพย์ หลักการท าบัญชี เบื้องต้น 
จนถึงการปิดบัญชีสิ้นปี  หลักการบริหารจัดการ และการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยเฉพาะ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับเร่ืองของ ผลตอบแทนเงินยืม โดยจะหลีกเลี่ยงค าว่า  “ดอกเบี้ย” เพราะขัด
ต่อบทบัญญัติของศาสนา การก าหนดวันออมทรัพย์ ที่ไม่ขัดต่อศาสนกิจ เช่น ไม่ นัดวันออม ในวัน
ศุกร์ เป็นต้น  
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บทที่ 6  
 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลการด าเนินการ 
 การด าเนินโครงการวิจัยเร่ือง “โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่”ใน
คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน  และ
สหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ เพ่ือให้เกิดการหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนและองค์กรใน
การแก้ไขปัญหาความยากจน 

แนวคิดใน การด าเนินงานวิจัยโดยมุ่งเน้นองค์ประกอบ 3 ส่วน คือส่วนแรก คือ การพัฒนา 
ผู้น ากลุ่ม/องค์กรในลักษณะของการสร้างคุณค่าสหกรณ์ให้ตระหนักถึงการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่ง 
กันและกัน ตลอดจนการปรับกระบวนทัศน์ และวิธีคิดเชิงบูรณาการ ให้แก่ผู้น า เพ่ือให้มีศักยภาพ 
และความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การ  ส่วนที่สอง  คือ การหนุนเสริมให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดท ากรอบทิศทางการด าเนินงานของกลุ่ม/องค์กร ที่ค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง  และความพร้อม ตลอดจนศักยภาพของกลุ่ม  และส่วนที่สาม คือ หนุนเสริมการ
เช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตรในระหว่างกลุ่ม/องค์กรประชาชน  ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่   และเกิด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้  การช่วยเหลือระหว่างกลุ่มที่มีความเ ข้มแข็งไปสู่กลุ่มที่อ่อนแอ 
(กระบวนการพ่ีช่วยน้อง) เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นขบวนการเครือข่ายพันธมิตร 
 ผลการด าเนินการ โครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่  ในคร้ังน้ีเป็นไป
ตามแผนงาน และบรรลุวัตถุประสงค์หลักที่วางไว้เป็นส่วนใหญ่  แต่เป้าหมายหลักคือการเป็น
เครือข่ายพันธมิตรของขบวนการสหกรณ์เช่ือมโยงกันในระดับจังหวัดกระบี่น้ัน ยังไม่เกิดข้ึน มีแต่
เคร่ือข่ายย่อยในระดับต าบลและอ าเภอ ที่ทีมวิจัยวางกรอบไว้ มีเครือข่ายจ านวน 5 เครือข่าย และ 1 
กรณีศึกษา  คือ เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่จ ากัด ซึ่งเป็นเครือข่ายสหกรณ์ที่
จดทะเบียนมีจุดแข็ง ที่คณะกรรมการมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และการด าเนินกิจกรรมของชุมนุมฯ
สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัดของผู้ว่าซีอีโอ  เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตต าบลเขาดิน เป็นเครือข่าย ในระดับต าบลมีจุดเด่น  คือหน่วยงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน และพัฒนาชุมชนอ าเภอเขาพนม ให้การสนับสนุนเครือข่ายอย่าง
เต็มที่ สอดคล้องกับนโยบายท าให้ให้เกิดการประสานเช่ือมโยงกลุ่มต่างๆ เข้าด้วยกัน ที่จะช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ในการร่วมกันพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การปฏิบัติและระเบียบเดียวกัน โดย
เป้าหมายของเครือข่ายที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน คือในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง ใน



 

 

173 

การจัดการระบบการผลิต การตลาด ระบบเงินทุน และการใช้ทรัพยากรของชุมชนร่วมกัน  เช่นการ
รับซื้อปาล์มน้ ามัน การรับซื้อยางพารา  การจัดต้ังศูนย์สาธิตการตลาดของชุมชน (ค้าส่ง)  เป็นต้น
เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งต าบลเขาคราม ได้เน้นศึกษากลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่ง (ผลิตเคร่ืองแกง ) ที่
มีจุดเ ด่น คือ ความเสียสละ การแบ่งงานกันท าที่ ชัดเจนสามารถทดแทนงานกัน ความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิก ที่มีความแตกต่างทางศาสนา และการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เครือข่าย
องค์กรประชาชนต าบลนาเหนือ มีจุดเด่นที่องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรศาสนา ได้เข้าไป
ช่วยเหลือ ให้กลุ่มสามารถด าเนินกิจกรรม และวางแนวทางเพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายของ
ต าบล เครือข่ายฟ้ืนฟูชุมชนผู้ประสบภัย สึนามิ  ด้วยวิธีการเครดิตยูเน่ียน เกิดจากการรวมตัวเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนหลังจากประสบภัย สึนามิ แล้ว เพราะหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือ ได้
ถอนตัว จึงท าให้ชุมชนต้องช่วยเหลือตนเอง จุดเด่น คือ การที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด ได้ประสานกับองค์กรต่างๆ ได้เข้าไปให้การส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง และระบบการ
จัดสวัสดิการของชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง สามารถประกันความเสี่ยงให้กับสมาชิกและกลุ่ม/สหกรณ์ 
ได้   และ  กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์และน้ าด่ืมเขาใหญ่ มีจุดเด่นที่กรรมการมีความเสียสละ และท า
กิจกรรมต่างๆเพ่ือต่อยอดจาก กิจกรรมออมทรัพย์ แต่ปัญหาของกิจกรรมออมทรัพ ย์ไม่ได้รับการ
แก้ไข ท าให้มีผลต่อความเช่ือมั่นของสมาชิก  
  ปัญหาอุปสรรค ที่เกิดจากทีมวิจัย/ปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่น 
 1. ปัญหาที่เกิดจากทีมวิจัย ทีวิจัยมีภาระงานประจ าที่ให้การส่งเสริม จัดต้ัง และเผยแพร่
ระบบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง และมีจ านวน เพ่ิมข้ึนตลอดเวลา ท าให้เวลาที่
รวมตัวเพ่ือท างานวิจัย ติดขัดบ้าง 
 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่ม /องค์กรประชาชน ในพ้ืนที่ ขาดการ
ประสานงานกัน มีการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานชัดเจน ไม่มีการส่งเสริม
อย่างบูรณาการ แต่การพัฒนาชุมชนจะต้องพัฒนาครบทุกด้าน 
 3. ขาดการรวบรวมข้อมูลด้านคนจนจดทะเบียน ในส่วนของสหกรณ์ที่จดทะเบียน/องค์กร
ประชาชน ท าให้ไม่สามารถรู้ถึงจ านวนที่แน่นอนของคนจนจดทะเบียน ที่ เป็นสมาชิกองค์กร
ประชาชนได้ 
 4. ผู้น าขององค์กรประชาชน ไม่เห็นความส าคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเท่าที่ควร  
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6.2 ประโยชน์ที่ตัวนักวิจัยและทีมวิจัยได้รับ 
 1. ชุดความรู้ใหม่ 
 การศึกษาถึง กระบวนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ เป็นแนวคิดที่ทาง
ทีมได้รับใหม่จากทีมประสานงานกลาง เพราะกระบวนการคิดที่ผ่านมาจะคิดในเชิงเด่ียว ไม่ได้
ประมวลความรอบรู้เข้ าด้วยกัน ซึ่งการได้เ ข้ามาร่วมทีมวิจัย ท าให้มีมุมมองและสามารถปรับ
กระบวนการคิดที่เป็นระบบมากข้ึน สามารถน าไปใช้ประยุกต์กับงานประจ าที่ท าได้ อย่างเช่น 
แนวคิดการจัดการความรู้ แนวคิดการสร้างเครือข่ายพันธมิตร เป็นต้น ซึ่งลักษณะงานประจ าที่ทีม
วิจัยท า เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขององค์กรประชาชน ในรูปแบบเครดิตยูเน่ียน ซึ่งเน้นการ
พัฒนาคน พัฒนาชุมชน เพ่ือสร้างความสมดุล ในการพัฒนาประเทศ ในระยะยาว   
 2.  ทักษะ/ประสบการณ์ 
 จากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ท าให้รับรู้แนวคิด การบริหารจัดการ ขององค์กรประชาชน ใน
หลายๆ รูปแบบ ซึ่งแต่ละแห่งมีจุดเด่น จุดด้อย แตกต่างกัน ดังน้ันการเช่ือมโยงประสานเป็นเครือข่าย
พันธมิตร จะช่วยเสริมจุดเด่น ลดจุดด้อยของกันและกัน ท าให้สามารถเกิดการพัฒนา ที่เท่าเทียมกัน  

6.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจัย  ส าหรับการต่อยอดโครงการวิจัยใน

อนาคต  
1. ระยะเวลาของโครงการ 1 ปี ไม่สามารถท าให้เกิดเครือข่ายพันธมิตร ที่สมบูรณ์ 

ตามที่ทีมวิจัยคาดหวังได้ เพราะทีมวิจัยหวังว่า กระบวนการเช่ือมโยง จะต้องเกิดการเช่ือมโยงใน
ระดับแนวด่ิง คือ ระหว่างสหกรณ์ที่จดทะเบียนกับสหกรณ์ที่จดทะเบียน ระหว่างสหกรณ์ภาค
ประชาชนกับสหกรณ์ภาคประชาชน ด้วยกัน และเกิดการเช่ือมโยงในแนวราบ ระหว่างสหกรณ์ที่จด
ทะเบียนกับสหกรณ์ภาคประชาชน เพ่ือให้องค์กรที่เข้มแข็งสามารถช่วยเหลือองค์กรที่ยังไม่เข้มแข็ง 
(ระบบพ่ีช่วยน้อง) จะท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ เงินทุน เทคโนโลยีต่างๆ และสามารถเช่ือมโยง
เป็นเครือข่ายพันธมิตรที่เหนียวแน่น (การผูกใจ) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งได้อย่างเท่าเทียมใน
อนาคต 

2. การปลุกจิตส านึกของผู้น าและสมาชิก ให้เห็นคุณค่าของการ “ให้” มากกว่าการ “รับ”  
เป็นเร่ืองยาก และต้องใช้เวลา เพราะผู้ที่มีความคิดที่จะให้ผู้อื่นมีน้อยกว่าผู้ที่คิ ดจะรับ แต่ผู้น าและ
สมาชิก ยังไม่เข้าใจว่า ถ้าทุกคนมีความคิดที่จะ “ให้” ทุกคนจะได้ “รับ” สิ่งที่ “ให้” กลับคืน 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2546  

 

  
ที่ 
  

อ าเภอ
  
  

พ้ืนที่ 
ทั้งหมด 
( ไร่ ) 

พ้ืนที่ 
ท า

การเกษตร 
( ไร่ ) 

  
ต าบล 
  

  
หมู่บ้าน 
  

ครัวเรือน 
ทั้งหมด 

(ครัวเรือน) 

ครัวเรือน 
เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 

  
ประชากร 

( คน ) 

1 
เมือง
กระบี่ 405,345 255,177 8 59 20,030 8,815 67,250 

2 
เกาะ
ลันตา 212,402 86,363 5 36 6,777 4,212 26,502 

3 
คลอง
ท่อม 651,582 424,763 7 67 15,497 9,262 60,213 

4 
อ่าว
ลึก 483,118 306,714 9 52 11,135 8,074 41,588 

5 
เขา
พนม 492,826 342,178 6 54 10,495 7,312 41,466 

6 

ปลาย
พระ
ยา 270,854 227,451 4 34 7,879 6,217 29,941 

7 ล าทับ 200,443 110,772 4 28 4,552 4,263 16,390 

8 
เหนือ
คลอง 226,250 149,702 8 56 12,621 8,870 50,023 

 รวม 2,942,820 1,903,120 51 386 88,986 57,025 333,373 
ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่  
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ตารางที่ 2 ร้อยละของจ านวนประชากร จ าแนกตามช่วงอายุ ปี พ.ศ. 2547 

ช่วงอายุปี  

จ านวน (ร้อยละ) 

ชาย หญิง รวม 

0-1 2,806 (0.7) 2,707 (0.7) 5,513 (1.4) 

1- 4 13,724 (3.6) 12,951 (3.4) 26,675 (7.0) 

5- 9 19,309 (5.1) 18,234 (4.8) 37,543 (9.9) 

10-14 19,996 (5.3) 19,007 (5.0) 39,003 (10.2) 

15-19 18,406 (4.8) 17,842 (4.7) 36,248 (9.5) 

20-24 17,725 (4.7) 18,133 (4.8) 35,858 (9.4) 

25-29 17,390 (4.6) 17,709 (4.7) 35,099 (9.2) 

30-34 17,110 (4.5) 16,898 (4.4) 34,008 (8.9) 

35-39 15,049 (4.0) 14,750 (3.9) 29,799 (7.8) 

40-44 12,660 (3.3) 12,275 (3.2) 24,935 (6.5) 

45-49 9,511 (2.5) 9,530 (2.5) 19,041 (5.0) 

50-54 6,882 (1.8) 7,049 (1.9) 13,931 (3.7) 

55-59 5,082 (1.3) 5,011 (1.3) 10,093 (2.7) 

60-64 4,683 (1.2) 4,642 (1.2) 9,325 (2.4) 

65-69 4,223 (1.1) 4,125 (1.1) 8,348 (2.2) 

70-74 3,083 (0.8) 3,108 (0.8) 6,191 (1.6) 

75 ข้ึนไป 4,230 (1.1) 4,857 (1.3) 9,087 (2.4) 

รวม 191,869 (50.4) 188,828 (49.6) 380,697 (100.0) 

ที่มา : ส านักงานปกครอง จังหวัดกระบี่  
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ตารางที่ 3 การปลูกพืช  จังหวัดกระบี่  ปี พ.ศ. 2548 

การใช้
ประโยชน์ 

จ านวน 
( ราย ) 

พ้ืนที่ปลูก 
( ไร่ ) 

พ้ืนที่ให้ผล 
( ไร่ ) 

ผลผลิตรวม 
( ตัน ) 

ราคาเฉลี่ย 
( กก./
บาท ) 

มูลค่า 
( ล้านบาท / 

ปี ) 

ยางพารา  35,711 893,854 796,400 232,190.42 56 13,003 

ปาล์มน้ ามัน 19,677 817,297 703,342 2,065,012 3 6,195 

กาแฟ 1,153 18,852 18,852 3,944 31.1 133.7 

ทุเรียน 1,846 8,050 6,495 6,234.93 15 99.08 

มังคุด 1,231 2,405 1,121 1,698.15 14 27.41 

ลองกอง 1,561 4,543 2,469 3,441 23 80 

เงาะ 1,398 2,733 2,432 2,384 5 15 

ส้มโชกุน 47 1,597 1,161 3,187.82 26 89.34 

ส้มโอ 162 1,261 924 1,651.73 7.5 12.39 

มะพร้าวแก่ 3,009 12,531 10,917 37,539.12 4.25 183 

สับปะรด 278 7,839 3,659 13,878.59 5 69.39 

มะละกอ 293 3,105 3,105 4,644.35 4.21 11 

ข้าวนาปี 721 6,431 6,431 2,362.95 7 16.54 
เห็ดฟางจาก
ทะลายปาล์ม 241 236 236 163,288 32.24 10.16 

อื่น ๆ  - 167,746 - - - - 

รวม - 1,948,420 1,557,543 2,424,194.16 - 19,996.01 

ที่มา :  ส านักงานเกษตรจังหวัด ปี 2549  
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  ตารางที่ 4 ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  ปี พ.ศ. 2546 

รายการ 2546 2545 2544 

จ านวนโรงแรม(แห่ง) 290 290 183 

ในเมือง 45 45 30 

อ่าวพระนาง 97 97 57 

เกาะพีพี 53 53 50 

เกาะลันตา 95 95 46 

จ านวนห้องพัก(ห้อง) 9,088 9,088 6,024 

ในเมือง 1,475 1,475 1,215 

อ่าวพระนาง 3,343 3,343 1,878 

เกาะพีพี 2,036 2,036 1,751 

เกาะลันตา 2,234 2,234 1,180 

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย(%) 43.94 43.22 55.42 

ในเมือง 49.59 47.3 54.92 

อ่าวพระนาง 40.67 39.57 50.31 
เกาะพีพี 54.4 60.19 65.13 

เกาะลันตา 35.59 30.54 49.66 
จ านวนนักท่องเที่ยวที่พัก(คน) 1,115,175 983,900 907,280 

ในเมือง 368,188 305,226 282,370 

อ่าวพระนาง 325,065 228,066 228,295 
เกาะพีพี 265,073 342,903 283,598 

เกาะลันตา 156,849 107,705 113,017 

ระยะพ านักเฉลี่ย(วัน) 2.63 2.68 2.86 

ในเมือง 1.44 1.66 1.9 

อ่าวพระนาง 3.09 3.5 3.2 

เกาะพีพี 3.07 2.51 3.07 
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เกาะลันตา 3.72 4.33 4.01 

จ านวนคนต่อห้อง 2.01 2.02 2.16 

ในเมือง 1.99 2.02 2.28 

อ่าวพระนาง 2.02 2.05 2.14 

เกาะพีพี 2 2 2.1 

เกาะลันตา 2.03 2.02 2.14 

จ านวนผู้เย่ียมเยือน 1,623,217 1,458,771 1,356,960 

นักท่องเที่ยว 1,373,678 1,219,468 1,133,383 

นักทัศนาจร 249,539 239,303 223,577 

ระยะพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 4.36 4.5 4.38 

ชาวไทย 3.6 3.44 3.37 

ชาวต่างชาติ 5.04 5.19 5.16 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน 2,499.35 2,518.31 2,530.23 

นักท่องเที่ยว 2,673.22 2,711.80 2,728.88 

นักทัศนาจร 1,542.08 1,532.37 1,523.19 

รายได้(ล้านบาท) 16,801.77 15,593.33 14,199.63 

ชาวไทย 5,363.65 3,970.41 4,117.35 

ชาวต่างชาติ 11,438.12 11,622.92 10,082.28 

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคใต้ เขต 4 (ภูเก็ต-พังงา-กระบี่) ศูนย์ประสานงาน
การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่  
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จดทะเบยีน ช่วยเหลือ จดทะเบยีนช่วยเหลือ จดทะเบยีนช่วยเหลือ จดทะเบยีนช่วยเหลือ จดทะเบยีนช่วยเหลือ จดทะเบยีนช่วยเหลือ จดทะเบยีนช่วยเหลือ จดทะเบยีนช่วยเหลือ

1 เมอืงกระบี่ 8,852           1,043      2             2             11           11           157         157         24           24           2,643      797         3,480      822         378         378         

2 เขาพนม 4,646           1,967      2             2             7             7             55           55           33           13           1,395      795         1,240      545         769         769         

3 เกาะลันตา 8,335           762         2             2             10           10           346         346         38           38           2,876      943         2,320      211         178         178         

4 คลองทอ่ม 6,283           521         8             8             44           44           42           42           54           54           3,119      3,119      2,407      292         137         137         

5 อ่าวลึก 4,304           1,015      8             8             3             3             137         137         21           21           3,066      2,895      1,436      1,250      1,803      1,803      

6 ปลายพระยา 6,203           575         4             4             7             7             5             5             29           29           3,115      1,998      1,688      349         79           79           

7 ล าทบั 3,911           704         10           10           2             2             17           17           40           33           2,111      1,234      1,308      678         194         194         

8 เหนอืคลอง 5,335           1,579      1             1             6             6             288         288         31           27           1,799      1,799      1,622      591         653         653         

47,866         8,166      37           37           90           90           1,047      1,047      270         239         20,124   13,580   15,501   4,738      4,191      4,191      

ที่มา : ศนูย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะความยากจนจงัหวัดกระบี่
100 100 100

สย.7 ปญัหาคนจนไมม่ี

ที่อยู่อาศัย

สย.5 ปญัหาการ

รวม

ร้อยละ

ตารางที่  15  สรุปผลการจดทะเบียนและความชว่ยเหลอืแยกตามประเภทปัญหา แบ่งตามเขตปกครอง
                       ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2548

สย.8 ปญัหาอ่ืนๆ

17.06

 สย.1 ปญัหาที่ดิน

ท ากิน

สย.2 ปญัหา

 คนเร่ร่อน ถูกหลอกลวง

 สย.6 ปญัหาหนีส้ิน

ภาคประชาชน

30.57 100

อ าเภอล าดับ

88.52 67.48

สย.3 ปญัหาประกอบ

อาชีพผิดกฎหมาย

สย.4 ปญัหานร/นศ.

ต้องการท างาน
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นอ้ยกว่า 3-5 คน 6 คน

น้อยกว่า 500  500 - 1,000  1,001 - 2,000  2,001-4,000  4,000 บาทขึน้ไป 2 คน ขึ้นไป

1 อ าเภอเมืองกระบี่ 2.45 0.41 1.78 6.90 4.89 16.43 1.89 11.17 3.4 16.46
2 อ าเภอเขาพนม 1.21 0.42 1.69 5.00 3.80 12.12 1.39 8.53 2.21 12.14
3 อ าเภอเกาะลนัตา 0.92 0.21 0.78 3.27 2.57 7.76 0.96 5.23 1.67 7.76
4 อ าเภอคลองท่อม 1.16 0.39 1.87 7.51 6.12 17.07 2.41 11.56 3.12 17.09
5 อ าเภออ่าวลกึ 0.95 0.18 1.08 4.79 3.87 10.87 1.69 6.89 2.3 10.88
6 อ าเภอปลายพระยา 0.40 0.34 1.67 4.92 2.86 10.20 1.47 6.78 1.95 10.2
7 อ าเภอล าทับ 0.50 0.18 0.89 2.26 2.41 6.25 1.05 4.35 0.85 6.25
8 อ าเภอเหนอืคลอง 1.53 0.50 1.87 5.64 2.98 12.53 1.74 8.3 2.49 12.54
9 เทศบาลต าบลปลายพระยา 0.11 0.06 0.20 0.77 0.62 1.78 0.29 1.26 0.21 1.76

10 เทศบาลต าบลอ่าวลกึใต้ 0.08 0.01 0.06 0.31 0.39 0.87 0.16 0.58 0.11 0.85
11 เทศบาลต าบลแหลมสัก 0.06 0.05 0.13 0.53 0.23 1.02 0.1 0.62 0.27 1
12 เทศบาลเมืองกระบี่ 0.49 0.01 0.12 0.97 1.48 3.10 0.5 2.14 0.45 3.09

9.86 2.76 12.14 42.87 32.22 100.0 13.65 67.42 19.03 100

ที่มา : จากการค านวน

จ านวนสมาชิกในครวัเรอืน

รวม

ตารางที่  16  ร้อยละรายไดต่้อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครัวเรือน ของผู้ลงทะเบียนคนจนแบ่งตามเขตปกครอง

รวม

ล าดับ อ าเภอ
ระดับรายได้ต่อเดือน (บาท)

รวม
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> 5 5.01- 15.01 < > 5 5.01- 15.01 < > 5 5.01- 15.01 < > 5 5.01- 10.01 - 15.01 < รวม ปา่สงวน ปา่ถาวร ส.ป.ก. นิคมสร้าง ทีส่าธารณะ ทีร่าช อ่ืนๆ รวม

15 ไร่ 15 ไร่ 15 ไร่ 10 ไร่ 15 ไร่ แห่งชาติ ตนเอง ประโยชน์ พัสดุ

ไม่มีทีด่ินเปน็ของตนเอง 0.94    0.81 0.2 3.53 1.13 0.16 21.58 57.45 14.19 100 -     -     -     -     -     -         -     -     -         -           -     -     -     

มีทีด่ินเปน็ของตนเอง -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     68.8 16.68 6.44 8.08 100 -         -     -     -         -           -     -     -     

ความต้องการทีด่ินเพ่ิม -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     8.32 24.77 20.63 46.28 100 -         -     -     -         -           -     -     -     

การขอใชท้ีด่ินของรัฐ -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     36.88 2.05 20.47 17.01 6.67 0.21 16.71 100

การถือครองทีด่ินของรัฐ -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     51.29 1.8 10.69 15.24 9.08 0.23 11.66 100

ที่มา : จากการค านวน

ตารางที่ 17  ร้อยละ ปัญหาที่ดนิท ากนิ (สย.1) ของผู้ลงทะเบียนคนจน จังหวัดกระบี่

เชา่ ( ไร่ ) ยืม ( ไร่ )  รับจ้างท าการเกษตร (ไร่)

รวม    ประเภทปญัหา

 การมีทีด่ินท ากินเปน็ของตนเอง (ไร่)                   การขอใช/้ถือครองทีด่ินภาครัฐ
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หาแหล่ง ขยายเวลา พักช าระ หาอาชพี ระยะปลอด อ่ืนๆ รวม ไม่เกิน 10,001- 30,001- 50,001- 100,001- 200,001- 500,001- มากกว่า รวม หนี้สิน หนี้สิน รวม

เงินกู้ใหม่ ช าระหนี้ หนี้ เสริม ดอกเบีย้ 10,000 30,000 50,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 1,000,000 ในระบบ นอกระบบ

ความต้องการขอรับความชว่ยเหลือ 21.89    25.73 10.07 19.29 19.5 3.51 100 -      -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -    
หนีส้ินทั้งหมด -        -        -        -        -          -  -  7.94     22.21      14.65      21.44 15.11 12.92 4.01 1.72 100         -         -         -    
ประเภทของหนีส้ิน -        -        -        -        -          -  -  -      -         -         -         -         -         -         -         -         79.44      20.56      100   

ที่มา : จากการค านวน

ตารางที่  18   ร้อยละ ปัญหาหนีส้ินภาคประชาชน (สย.6) ของผู้ลงทะเบียนคนจน จังหวัดกระบี่

           ความต้องการขอรับความชว่ยเหลือ                               จ านวนหนี้สินทัง้หมด

    ประเภทปญัหา
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สาเหตุปัญหาคนเรร่อ่น รอ้ยละ วัยคนเรร่อ่น  รอ้ยละ ความต้องการได้รบัความช่วยเหลือ รอ้ยละ

ไม่มีที่อยู่อาศยั 38.46             อายุ 1-10 ปี 5.88          หาที่อยู่อาศยั 27.0         
ไม่มีที่ดินท ากนิ 29.23            อายุ 11 - 20 ปี 2.94          ต้องการที่ดินท ากนิ 25.84
ครอบครัวแตกแยก 9.23              อายุ 21 - 30 ปี 23.53        การรักษาพยาบาล 5.62         
ป่วยทางจิต 1.54              อายุ 31 - 40  ปี 41.18        อาหาร/เสื้อผ้า 6.74
ถูกหลอกลวง -                อายุ 41 - 50 ปี 17.65        ได้รับการศกึษา 2.24
ถูกทอดทิ้ง 4.62              อายุ 51 - 60 ปี 5.88          อยู่กบัครอบครัว 1.12
ไม่มีงานท า 15.38            อายุ 60 ปีขึ้นไป 2.94          ฝึกอาชีพ 7.87
พลัดหลง -                ไม่ระบุอายุ -            จัดหางานให้ท า 7.87
อ่ืนๆ 1.54              ช่วยเหลือด้านการเงิน 14.61

อ่ืนๆ 1.12
รวม 100               100 100

ที่มา : จากการค านวน

ตารางที่  19  ร้อยละ ปัญหาคนเร่ร่อน (สย.2) ของผู้ลงทะเบียนคนจน จังหวัดกระบี่
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      อาชีพที่เดยท า รอ้ยละ      อาชีพใหม่ที่ต้องการจะท า รอ้ยละ

ขายหวยใต้ดิน 13.1  การเกษตร 43.18               
เทป/ซีดีเถ่ือน/สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ 2.38                รับจ้าง 2.27                 
ค้าของหนีภาษี 14.29              ค้าขาย 28.41               
ค้ายาเสพติด 14.29               อ่ืนๆ 26.14
บริการทางเพศ -                 
ขอทาน -                 
อ่ืนๆ 70.24              

รวม 100                 รวม 100

ที่มา : จากการค านวน

ตารางที่  20  ร้อยละ ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย (สย.3) ของผู้ลงทะเบียนคนจน จังหวัดกระบี่
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       วฒิุการศึกษา รอ้ยละ     งานที่ต้องการท า รอ้ยละ    ค่าตอบแทนที่ต้องการต่อเดือน รอ้ยละ

มัธยมศกึษาตอนปลาย 62.07                    ขายสินค้า 34.55                  ไม่เกนิ 1,000 บาท 1.46                     

ปวช. 14.35                    เกษตร 5.49                    1,000 - 2,000 บาท 15.23

ปวส. 4.33                      คอมพิวเตอร์ 9.69                    2,001 - 3,000 บาท 48.42                   

อนปุริญญา 0.01                      ธุรการส านกังาน 19.17                  มากกว่า 3,000 บาท 34.8

ปริญญาตรี 1.71                      วิจยั 3.66                    

อ่ืนๆ 17.43                    ศลิปะ/หัตถกรรม 5.76                    

-                       ช่างวิชาชีพ 5.96                    

-                       มัคคุเทศก์ 9.28                    

-                       อ่ืนๆ 6.44

รวม 100                       รวม 100 รวม 100

ที่มา : จากการค านวน

ตารางที่ 21  ร้อยละ ปัญหาการใหค้วามชว่ยเหลอื นร./นศ.ใหม้ีรายไดจ้ากอาชพีที่เหมาะสม ของผู้ลงทะเบียนคนจน จังหวัดกระบี่
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รอ้ยละ        ความต้องการช่วยเหลือ รอ้ยละ

ด้านแรงงาน ถกูลวงไปท างานต่างประเทศ 1.13                 ด าเนนิการทางกฎหมาย 30.63
ถกูหลอกลวงจากการท างานในประเทศ 1.13                 เงนิชดเชย/เรียกร้องค่าเสียหาย 51.95
อ่ืนๆ 3.01                 จดัหางานให้ท า 0.9

การรดมทุนที่ผิดกฎหมาย แชร์ลกูโซ่ 6.02                 จดัที่พักอาศยัชั่วคราว/ราคาถกู 1.2
ชักชวนให้ลงทุนในธุรกจิต่างๆ 0.75                 อ่ืนๆ 15.32

ซื้อบ้านที่ดิน 22.56
ซื้อขายสินค้า/บริการ 5.26
การกูยื้มเงนิ 25.19
อ่ืนๆ 34.96

รวม 100 รวม 100

ที่มา : จากการค านวน

ตารางที่ 22  ร้อยละ ปัญหาการถกูหลอกลวง (สย.5) ของผู้ลงทะเบียนคนจน จังหวัดกระบี่

เรือ่งที่ถูกหลอกลวง
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 ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน รอ้ยละ สาเหตุของการไม่มีที่อยู่อาศัย รอ้ยละ ความต้องการได้รบัความช่วยเหลือ รอ้ยละ

อาศยัญาติพ่ีนอ้ง 54.19 ถกูไลท่ี่ 1.43               ซื้อบ้านราคาถกู 51.48
อาศยัผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ญาติ 19.42                  ถกูเวนคืน 0.39 ได้สิทธ์เช่าที่ดินปัจจบุัน 6.18
เช่าเอกชน 16.27                  อพยพย้ายที่ท ากนิ 18.61             ที่ดินราคาถกูเพ่ือสร้างบ้าน 41.76
เช่าที่ของรัฐ 2.11 อ่ืนๆ 79.58 เช่าบ้านราคาถกู 0.59
บุกรุก
ที่สาธารณะ 4.62

สถานที่ราชการ 2.31

เอกชน 0.36

รวม 100 รวม 100 รวม 100

ที่มา : จากการค านวน

ตารางที่ 23  ร้อยละ ปัญหาที่อยู่อาศัย (สย.7)  ของผู้ลงทะเบียนคนจน จังหวัดกระบี่
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กลุ่ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ม (แห่ง) สมาชิก (คน)

1 เมือง 1             124              2              384              1             41                4              549               - เงินให้กู,้ จัดหาสินค้า , อุปกรณ์มาจ าหน่าย, รวบรวมผลผลิตเพ่ือขาย 

2 คลองท่อม 4             788              3              460              -              -                  7              1,248           -
3 เกาะลนัตา 1             226              1              106              -              -                  2              332              -
4 อ่าวลกึ -              -                  4              772              -              -                  4              772               - เงนิให้กู,้ จดัหาสินค้า , อุปกรณ์มาจ าหนา่ย 
5 เขาพนม 1             100              1              105              -              -                  2              205              -
6 ปลายพระยา 2             166              2              244              -              -                  4              410              เงนิให้กู้
7 ล าทับ 1             197              1              153              1             50                3              400              -
8 เหนอืคลอง 3             370              1              169              1             36                5              575               - เงนิให้กู,้ จดัหาสินค้า , อุปกรณ์มาจ าหนา่ย 

13           1,971           15            2,393           3             127              31            4,491           

ที่มา : ส านกังานเกษตรจงัหวัดกระบี่
รวม

กลุ่มเกษตรกรท านา
ที่ อ าเภอ

ตารางที่  11  จ านวนกลุม่เกษตรกร, สมาชกิ ประเภทกลุม่เกษตรกร แบ่งตามเขตปกครอง ในจังหวัดกระบี่
                     ณ  วันที่  31 มีนาคม 2548 

รวมจ านวนกลุ่มเกษตรกรท าสวน กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์
ธุรกิจหลักของกลุ่มเกษตร



189



190

กลุ่ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ม (แห่ง) สมาชิก (คน) กลุ่ม (แห่ง) สมาชิก (คน)

1 เมือง 2              54            -               -               1              83            -               -               2              47            -               -               5              184             

2 คลองท่อม 1              30            -               -               -               -               -               -               -               -               1              27            2              57               

3 เกาะลนัตา -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                 

4 อ่าวลกึ 2              69            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2              69               

5 เขาพนม 1              -               1              30            1              32            -               -               -               -               -               -               3              62               

6 ปลายพระยา 3              98            -               -               2              51            -               -               -               -               1              58            6              207             

7 ล าทับ 1              30            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1              30               

8 เหนอืคลอง -               -               1              30            -               -               -               -               -               -               -               -               1              30               

10            281          2              60            4              166          -               -               2              47            2              85            20            639             

ที่มา : ส านกังานสหกรณ์จงัหวัดกระบี่

ตารางที่ 12 จ านวนกลุม่อาชพี/สตรีสหกรณ์, สมาชกิกลุม่ และสินคา้/ผลติภัณฑ์ของกลุม่อาชพีที่สังกดัสหกรณ์ ในจังหวัดกระบี่  
                     ณ  วันที่  30 เมษายน 2548 

สมุนไพร 
รวมจ านวน

ไม่ใช่อาหารและยา
อาหาร เครือ่งด่ืม ผ้า,เครือ่งแต่งกาย เครือ่งใช้ประดับตกแต่ง ศิลปประดิษฐข์องที่ระลึก

รวม

ที่ อ าเภอ
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ราย ราย
- รัฐบาลจดัสรรให 396 กองทุน 396 กองทุน  
- คณะกรรมการกองทุน         5,121          5,121   
- สมาชิกกองทุน       54,554        54,554   
- สินเชื่อปจจบุัน       28,517 39,850  
 - การคางชําระคืนเงนิกู         1,187          1,731  
- การเพ่ิมทุนของกองทุนและ       
สัจจะออมทรัพยของกองทุน  396 กองทุน 396 กองทุน  
- สมาชิกกองทุนไดรับผลกระทบ       
จากภัยพิบัติ (สึนาม)ิ            623             623  
1) สมาชิกกองทุนเสียชีวิต              21               21   
2) สมาชิกกองทุนไดรับบาดเจบ็              27               27   
3) สมาชิกกองทุนสูญหาย                4                 4  
เร่ืองรองเรียนกรรมการกองทุนฯ 3 กองทุน 3 กองทุน   

การดําเนนิคดี       
- แพง   -    -    
- อาญา  2  คดี  2  คดี   

ที่มา: สํานกังานปกครองจงัหวัด

ตารางที่  13  ผลการดาํเนินงานกองทุนหมบูานและชมุชนเมืองจังหวัดกระบี่

เป็นเงิน (บาท) หมายเหตุผลตาง  (ราย)
เปนเงิน(บาท) เปนเงิน(บาท)

  
ขอมูล ณ วนัที่ 25 พ.ค. 48 ขอมูล ณ วนัที่ 25 ก.ค.48

  

หัวเรือ่ง

 
   -  

  

2 กองทุนอีก 1 กองทุนไดตรวจสอบบัญชีและ
ปญหาตอไป

 

        

  -    ศาลตัดสินแลว 1 คดี โดยใหจาํเลยชดใชเงนิคืน

ไดรับการแกไขโดยการไกลเกลีย่/ประนอมรับสภาพ
14,000 14,000   

  

261,430 261,430     
235,000 235,000     

      
6,866,086 6,866,086   

     
72,805,850 72,867,034  61,184

443,946,780 599,267,880 11,233 155,321,100
15,068,340 21,840,840 544 6,772,500

- 
  -    -    -    -   
  -    -    -    -  

      

396,000,000 396,000,000 - 
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