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เกร่�นนำา

เศรษฐกจิภาคปา่ไมใ้น์ระด้บัชมุชน์ อาจจะเปน็์สุิ�งท์่�ยงัไมเ่ปน็์ท์่�คุ้น์เคยใน์สุงัคมไท์ยมากน์กั เน์้�องจากท์่�ผา่น์มา น์โยบาย

ขีองภาครัฐมุ่งเน้์น์ใน์การอนุ์รักษ์ท์รัพยากรป่าไม้เป็น์หลัก ท์ำให้สุาธิารณชน์ม่ภาพจำด้้าน์ลบกับคน์ท์ำไม้ ซึ�งจริงๆ 

แล้วยังม่คน์กลุ่มหน์ึ�งท์่�ม่วิถ่ช่วิตยึด้โยงกับท์รัพยากรป่าไม้ ตั�งแต่การปลูก การแปรรูป จน์ถึงการค้า

แมว้า่ใน์ปจัจบุนั์ภาครฐัจะมน่์โยบายมุง่เน์น้์สุง่เสุรมิปา่เศรษฐกจิ และการบรหิารจดั้การปา่อยา่งยั�งยน้์ แตภ่าพลกัษณ์

ด้ังกล่าวก็ยังไม่เป็น์ท์่�ยอมรับเท์่าใด้น์ัก ขีณะเด้่ยวกัน์พบว่า การพัฒน์าเศรษฐกิจภาคป่าไม้ขีองเกษตรกรรายย่อยให้

พฒัน์าศักยภาพไปถึงระดั้บสุามารถประกอบเป็น์อาชพ่หลักได้น้์ั�น์ ยงัมปั่จจยัและเง้�อน์ไขีท์่�ท์า้ท์ายอก่มาก โด้ยเฉพาะ

การท์ำอย่างไรให้ไม้ท่์�จะเขี้าสุู่ตลาด้ถูกต้องตามกฎหมายและสุามารถตรวจสุอบย้อน์กลับเพ้�อพิสูุจน์์แหล่งท่์�มาได้้ 

เป็น์ต้น์  

การรวมกลุ่มขีองเกษตรกรรายย่อย เพ้�อไปสุู่การท์ำไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและการค้า จึงเป็น์อ่กหน์ึ�งความ

ท์า้ท์ายท์่�สุำคญั โด้ยเฉพาะการท์ำใหภ้าครฐัยอมรบัและสุน์บัสุน์นุ์ใน์ด้า้น์ตา่งๆ การท์ำใหก้ลุม่คน์ท์ำไมจ้ดั้ตั�งขีึ�น์อยา่ง

ถูกต้องตามกฎหมาย จะสุ่งผลด้่ต่อเกษตรกรรายอย่างมาก ซึ�งใน์อด้่ตน์ั�น์ การเร่ยกร้องใด้ๆ จะประสุบผลสุำเร็จได้้

ยากหากเป็น์ใน์ลักษณะปัจเจกบุคคล แต่หากม่การรวมกลุ่มหร้อเคร้อขี่าย การได้้ร่วมคิด้ ร่วมเร่ยน์รู้ ย่อมก่อให้เกิด้

พลังอย่างมากใน์การแก้ไขีปัญหาขี้อท์้าท์ายเหล่าน์่�

หนั์งสุอ้เลม่น์่�จงึหยบิยกมุมมอง ประสุบการณ ์และบท์เรย่น์ขีองกลุม่คน์ท์ำไมม้าบอกเล่า พร้อมกบัถา่ยท์อด้เร้�องราว

เก่�ยวกับ ‘กลุ่ม’ ขีองพวกเขีา ตั�งแต่จดุ้เริ�มต้น์กระท์ั�งถึงสุถาน์ะใน์ปัจจุบัน์ รวมท์ั�งพลังท่์�ก่อเกิด้จาก ‘กระบวน์การกลุม่’ 

น์ั�น์ว่าสุร้างสุรรค์โอกาสุ บรรเท์าปัญหา และพาไปสุู่เป้าหมายร่วมกัน์ได้้อย่างไร กรณ่ศึกษาใน์หน์ังสุ้อเล่มน์่�น์ำเสุน์อ

เก่�ยวกับกลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์ กลุ่มสุหกรณ์สุวน์ป่า และกลุ่มเกษตรกรท์่�ม่การรวมตัวอย่างอิสุระ

หวังว่าตัวอย่างและบท์เร่ยน์จากกลุ่มคน์เหล่าน์่� จะสุามารถสุร้างแรงบัน์ด้าลใจ และเป็น์แน์วท์างให้กับเกษตรกรท่์�

เก่�ยวขี้องกับการท์ำไม้ รวมถึงผู้สุน์ใจท์ั�วไป สุามารถหยิบยกไปปรับใช้ใน์การด้ำเน์ิน์งาน์จริง

กองบรรณ์าธิิการ 
รีีคู่อฟ แผนงานปรีะเทศไทย
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บทำทำ่� 1 : ร่ปแบบการรวมืตััวของกลุ่่�มืคู่นทำำาไมื้ 1

รููปแบบการูรูวมตััว
ของกลุ่่�มคนทำำาไม้

หากคุณเป็น์คน์ปลูกต้น์ไม้ คน์ท์ำสุวน์ป่า หร้อว่าเกษตรกร กระท์ั�งเป็น์ใครสุักคน์ท์่�สุน์ใจจะลงม้อใน์ขีั�น์ตอน์หน์ึ�งขีั�น์

ตอน์ใด้เก่�ยวกับการท์ำไม้ แต่ไม่อยากเริ�มเพ่ยงลำพัง ลองมาท์ำความเขี้าใจเก่�ยวกับลักษณะขีอง ‘กลุ่ม’ เพิ�มขีึ�น์ 

เพราะการรวมกลุ่มใน์แตล่ะประเภท์น์ั�น์มเ่ง้�อน์ไขีท์่�แตกตา่งกัน์ ขีอ้มลูใน์สุ่วน์น์่�อาจเปน็์ประโยชน์เ์พ้�อน์ำไปพจิารณา

ประเภท์ขีองกลุม่ท์่�เหมาะสุมแกก่ารกอ่ตั�งใน์บรบิท์ขีองคณุ หรอ้เปน็์แน์วท์างเพ้�อการพจิารณารปูแบบขีองกลุม่ท์่�คุณ

ม่ความสุน์ใจเขี้าร่วมเป็น์สุมาชิก

ท์ั�งน์่� รูปแบบการรวมกลุ่มท์่�สุำคัญขีองผู้ท์่�อยู่ใน์อาช่พการเกษตรและการท์ำไม้ใน์ประเท์ศไท์ย ได้้แก่ สุหกรณ์ และ 

วิสุาหกิจชุมชน์ องค์กรท์ั�งสุองรูปแบบเป็น์ ‘กลุ่มอย่างเป็น์ท์างการ’ ซึ�งม่กฎหมายใน์ระด้ับพระราชบัญญัติรับรอง

และด้ำเนิ์น์งาน์ภายใต้การกำกับขีองกระท์รวงเกษตรและสุหกรณ์ จึงท์ำให้ม่แน์วปฏิิบัติท์่�เป็น์กิจจะลักษณะ ท์ั�งยัง

ม่เง้�อน์ไขีใน์การจัด้ตั�งอย่างการจด้ท์ะเบ่ยน์ จำน์วน์สุมาชิกขีั�น์ต�ำ รวมถึงการกำหน์ด้ให้ม่ขี้อบังคับขีองกลุ่มไว้ด้้วย

ด้ังน์ั�น์ การศึกษารายละเอ่ยด้ขีองการเป็น์สุมาชิกสุหกรณ์หร้อการจัด้ตั�งกลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์ไว้เบ้�องต้น์จะเป็น์ขี้อมูล

ท์่�น์่ารู้เพ้�อประกอบการตัด้สุิน์ใจต่อไปได้้

น์อกจากน์่�ยังม่กลุ่มขีองเกษตรกรท่์�รวมตัวกัน์อย่างอิสุระซึ�งเป็น์อ่กแน์วท์างขีองการรวมกลุ่มท่์�เกิด้ขีึ�น์ได้้ใกล้ตัวและ

อาจเป็น์จุด้เริ�มต้น์ขีองการท์ำกลุ่มใน์แวด้วงขีองคน์ปลูกต้น์ไม้และคน์ท์ำไม้ได้้เช่น์กัน์ โด้ยรายละเอ่ยด้ท์่�สุำคัญขีอง

การรวมกลุ่มแต่ละประเภท์ ม่ด้ังต่อไปน์่� 

สหกรณ์์
หลายคน์อาจคุน้์เคยกบัคำวา่ ‘สุหกรณ’์ ซึ�งเปน็์การรวมกลุ่มอยา่งเป็น์ท์างการท์่�พบเห็น์ได้ท้์ั�วไป และด้ว้ยการท์่�สุหกรณ์

ม่ประเภท์ค่อน์ขี้างหลากหลายจึงท์ำให้การรวมกลุ่มแบบสุหกรณ์น์่�ครอบคลุมอยู่ใน์หลายกิจการ พร้อมท์ั�งเป็น์ท์าง

เล้อกท์่�เปิด้กว้างสุำหรับผู้ท์่�ม่ความประสุงค์เขี้าเป็น์สุมาชิกขีองสุหกรณ์ประเภท์ต่างๆ น์ั�น์ 

องคป์ระกอบสุำคัญขีองสุหกรณ์จงึอยู่ท่์�การรวมตัวขีองกลุม่บคุคล ใน์การด้ำเนิ์น์กิจการท์างเศรษฐกิจและสัุงคม เพ้�อ

ใหค้วามชว่ยเหลอ้ซึ�งกนั์และกัน์แกสุ่มาชกิ โด้ยการก่อรปูองค์กรขีองกลุม่ประเภท์สุหกรณ์น์่�เกดิ้ขีึ�น์จากการลงหุน้์ขีอง

สุมาชกิ ซึ�งแสุด้งถงึความเปน็์เจา้ขีองใน์สุหกรณร์ว่มกนั์ สุมาชกิแตล่ะคน์จะตอ้งถ้อหุน้์อยา่งน์อ้ยหน์ึ�งหุน้์ ซึ�งแตล่ะหุน้์

น์ั�น์ม่มูลค่าเท์่ากัน์ แต่การถ้อครองหุ้น์น์ั�น์ต้องไม่เกิน์ 1 ใน์ 5 ขีองหุ้น์ท์่�ชำระแล้วท์ั�งหมด้ น์อกจากน์่�เม้�อพิจารณา

หลักการสุหกรณ์ซึ�งเป็น์สุิ�งท่์�กำหน์ด้ลักษณะพ้�น์ฐาน์ขีองสุหกรณ์ รวมถึงการเป็น์สุมาชิกขีองสุหกรณ์ อัน์ประกอบ

ด้ว้ย การเป็น์สุมาชิกโด้ยสุมัครใจและเปิด้กวา้ง การควบคมุโด้ยสุมาชิกตามหลกัการประชาธิิปไตย การม่สุ่วน์รว่มท์าง

เศรษฐกิจขีองสุมาชิก การปกครองตน์เองและความอิสุระ การศึกษา ฝึึกอบรม และสุารสุน์เท์ศ การร่วมม้อระหว่าง

สุหกรณ์ และการเอ้�ออาท์รต่อชุมชน์ สุิ�งเหล่าน์่�จะเห็น์ถึงความหมายขีองการรวมกลุ่มใน์รูปแบบสุหกรณ์ท์่�ชัด้เจน์ขีึ�น์

สุำหรบัการด้ำเน์นิ์กจิการท์างเศรษฐกจิและสุงัคมขีองสุหกรณ์ และการถ้อหุน้์ขีองสุมาชกิสุหกรณ์ท์่�อาจด้คูล้ายคลงึกบัการ

รวมท์นุ์เพ้�อประกอบกจิการขีององค์กรน์ติบิคุคลประเภท์ห้างหุน้์สุ่วน์ หรอ้บริษัท์จำกดั้ ฯลฯ ท์ว่า สุหกรณ์มค่ณุลกัษณะท่์�
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ต่างไปจากองค์กรท์างธิรุกจิเหล่าน์่� สุหกรณ์มค่วามมุง่หมายเพ้�อให้บรกิาร สุน์บัสุน์นุ์ และช่วยเหลอ้แก่สุมาชกิเป็น์สุ่วน์ใหญ่ 

การรวมกลุม่ใน์รปูขีองสุหกรณ์มุง่เน้์น์ท์่�การรวมคน์มากกว่าการรวมท์นุ์ เพ้�อให้กลุม่และสุมาชกิขีองสุหกรณ์เกดิ้ความเข้ีม

แขีง็ วตัถปุระสุงค์ขีองสุหกรณ์จึงให้ความสุำคัญกบัสุมาชิกและกำหน์ด้คุณสุมบตัขิีองสุมาชิกเอาไว้ใน์ข้ีอบังคบัขีองสุหกรณ์

ด้้วย ใน์ขีณะท่์�กำลงัท์รพัย์และจำน์วน์หุน้์ขีองสุมาชิกไม่ว่ามากหรอ้น้์อยไม่ใช่ประเด้น็์สุำคญั เพราะสุมาชกิผู้ถ้อหุน้์จะม่สุทิ์ธิิ

คน์ละ 1 เสุ่ยงเท่์ากัน์ตามหลกัประชาธิปิไตย รวมถึงไม่มข้่ีอจำกัด้เก่�ยวกับจำน์วน์ท์นุ์เรอ้น์หุน้์ก่อน์การจด้ท์ะเบ่ยน์สุหกรณ์ 

ซึ�งท์ำให้สุามารถจำหน่์ายหุน้์แก่สุมาชกิใหม่ได้้อยูต่ลอด้โด้ยท์่�ราคาหุน้์จะอยูใ่น์อตัราคงท์่�และมร่าคาค่อน์ข้ีางต�ำ น์อกจาก

น์่�การแบ่งกำไรขีองสุหกรณ์จะเป็น์ใน์ลกัษณะขีองการจ่ายเงนิ์เฉล่�ยท์่�ได้้จากการท์ำกำไรน์ั�น์คน้์แก่สุมาชกิตามสุดั้สุ่วน์ขีอง

ปรมิาณธิรุกิจและจำน์วน์หุน้์ท่์�สุมาชกิถอ้ไว้กบัสุหกรณ์ 

สุหกรณ์ท่์�ด้ำเน์นิ์การจด้ท์ะเบย่น์อยูใ่น์ปัจจบุนั์แบ่งออกเป็น์ สุหกรณ์การเกษตร สุหกรณ์ประมง สุหกรณ์น์คิม สุหกรณ์ร้าน์

ค้า สุหกรณ์บรกิาร สุหกรณ์ออมท์รพัย์ สุหกรณ์เครด้ติยเูน์่�ยน์ และสุหกรณ์อ้�น์ๆ ตามท่์�กำหน์ด้ใน์กฎกระท์รวง ซึ�งราย

ละเอ่ยด้ขีองแต่ละประเภท์จะมค่วามแตกต่างใน์ด้้าน์กจิการท์างเศรษฐกจิและสุงัคมท์่�สุหกรณ์ด้ำเน์นิ์การร่วมกัน์ รวมถึง

จดุ้เน้์น์ขีองเป้าหมายและบริการท์่�จดั้ให้ไว้อยูใ่น์สุหกรณ์ประเภท์น์ั�น์ๆ อย่างไรกต็าม สุหกรณ์ท์กุประเภท์อยูภ่ายใต้ข้ีอ

บงัคับตามกฎหมายเด้ย่วกัน์ น์ั�น์คอ้ พระราชบญัญตัสิุหกรณ์ พ.ศ.2542, แก้ไขีเพิ�มเตมิ (ฉบบัท์่�2) พ.ศ.2553 และ (ฉบับท่์�3) 

พ.ศ.2562 

โด้ยข้ีอบงัคับท่์�มร่่วมกนั์ขีองสุหกรณ์แต่ละประเภท์น่์�เป็น์การกำหน์ด้เง้�อน์ไขีพ้�น์ฐาน์ขีองการจดั้ตั�งสุหกรณ์ ข้ีอบังคบัต่างๆ 

จะกำหน์ด้แน์วท์างการด้ำเน์นิ์งาน์ขีองสุหกรณ์โด้ยท์ั�วไป ซึ�งเป็น์คณุลกัษณะขีองการรวมกลุ่มแบบสุหกรณ์ท์ั�งหมด้ โด้ย

เฉพาะใน์เร้�องอำน์าจกระท์ำการขีองสุหกรณ์ท์่�จะมค่วามคล้ายคลึงกัน์ ไม่ว่าจะเป็น์การด้ำเน์นิ์ธุิรกจิ การผลติ การค้า การ

บรกิาร และอุตสุาหกรรมเพ้�อประโยชน์์ขีองสุมาชิก การจัด้สุวสัุด้กิารแก่สุมาชกิ การให้ความช่วยเหล้อท์างวิชาการแก่

สุมาชิก รวมทั์�งการขีอรับความช่วยเหลอ้ท์างวิชาการจากหน่์วยราชการหรอ้หน่์วยงาน์ต่างประเท์ศ มบ่รกิารท์างธิรุกรรม

บางประเภท์แก่สุมาชกิ ฯลฯ สุ่วน์อำน์าจและบท์บาท์หน้์าท์่�ซึ�งต่างออกไปน์ั�น์ก็จะเก่�ยวเน์้�องไปตามวตัถุประสุงค์ขีอง

สุหกรณ์แต่ละแห่ง

ใน์สุ่วน์ขีองการจดั้ตั�งสุหกรณ์ เริ�มจากการประชมุขีอง ‘คณะผู้จดั้ตั�งสุหกรณ์’ ใน์จำน์วน์ไม่น้์อยกว่า 10 คน์ เพ้�อพจิารณา

ประเภท์ขีองสุหกรณ์ท์่�จะจดั้ตั�งขีึ�น์ กำหน์ด้แผน์การด้ำเน์นิ์ธุิรกจิหรอ้กจิกรรมขีองสุหกรณ์ จดั้ท์ำบัญชร่ายช้�อผูท่้์�จะเป็น์

สุมาชิก พร้อมจำน์วน์หุน้์ท์่�แต่ละคน์จะถอ้ และร่างข้ีอบงัคบัขีองสุหกรณ์เสุน์อใน์ท์่�ประชมุเพ้�อลงความเหน็์ร่วมกัน์ ต่อจาก

นั์�น์เตร่ยมสุำเน์ารายงาน์การประชมุ แผน์ด้ำเนิ์น์งาน์สุหกรณ์ บญัชร่ายช้�อสุมาชกิ และข้ีอบังคบัขีองสุหกรณ์ท์่�ได้้มาจาก

การประชมุเป็น์เอกสุารแน์บไปพร้อมกบัการขีอจด้ท์ะเบย่น์สุหกรณ์ท่์�สุำน์กังาน์สุำน์กังาน์สุหกรณ์จงัหวัด้ สุ่วน์การจด้

ท์ะเบย่น์ใน์กรงุเท์พมหาน์ครสุามารถด้ำเน์นิ์การได้้ท์่�สุำน์กังาน์สุ่งเสุรมิสุหกรณ์พ้�น์ท์่� 1 และ 2 โด้ยขีั�น์ตอน์การจด้ท์ะเบย่น์

สุหกรณ์น์่�ใช้เวลารวมประมาณ 15 วนั์ท์ำการ เม้�อน์ายท์ะเบ่ยน์ออกใบสุำคญัรบัจด้ท์ะเบ่ยน์แก่สุหกรณ์แล้ว สุหกรณ์ท์่�จด้

ท์ะเบย่น์น์ั�น์จะมฐ่าน์ะเป็น์นิ์ตบิคุคล 

ขีั�น์ต่อมากเ็ป็น์การเลอ้กคณะกรรมการด้ำเน์นิ์การสุหกรณ์ใน์การประชมุใหญ่สุามัญขีองสุหกรณ์ การเปิด้รับผู้ท์่�ประสุงค์

เข้ีาเป็น์สุมาชกิขีองสุหกรณ์เพิ�มขีึ�น์ และการด้ำเนิ์น์ตามแผน์งาน์และข้ีอบงัคบัขีองสุหกรณ์ตามกระบวน์การต่างๆ ต่อไป
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ใน์ประเท์ศไท์ยม่หน์่วยงาน์สุหกรณ์ท์่�ด้ำเน์ิน์การเก่�ยวกับการป่าไม้เพ้�อคน์ปลูกต้น์ไม้และคน์ท์ำสุวน์ป่ามาเป็น์เวลาน์าน์อยู่

องค์กรหน์ึ�ง สุหกรณ์แห่งน์่�ม่ช้�อว่า ‘สุหกรณ์สุวน์ป่าภาคเอกชน์ จำกัด้’ เป็น์สุหกรณ์กลางระด้ับประเท์ศขีองสุมาชิกผู้ประกอบ

อาช่พสุวน์ป่าและกลุ่มคน์ท์่�ม่ใจรักปลูกต้น์ไม้

ใน์สุ่วน์ต่อจากน์่�จะเป็น์รายละเอ่ยด้ขีองสุหกรณ์สุวน์ป่าภาคเอกชน์ ซึ�งม่บท์บาท์และท์ิศท์างการท์ำงาน์ใน์ด้้าน์ท์รัพยากรป่า

ไม้ท์่�น์่าสุน์ใจ ขีณะท์่�สุ่วน์ถัด้ไปจะน์ำเสุน์อถึง ‘กลุ่มเกษตรกร’ องค์กรกลุ่มท์่�ม่การรับรองสุถาน์ภาพท์างกฎหมายและเป็น์

น์ิติบุคคลประเภท์หน์ึ�ง เน์้�อหาเก่�ยวกับกลุ่มท์ั�งสุองสุ่วน์น์่�อาจน์ำมาเป็น์ขี้อมูลหร้อท์างเล้อกสุำหรับการเขี้าร่วมกลุ่มใน์รูป

แบบขีองสุหกรณ์แก่กลุ่มคน์ใน์เสุ้น์ท์างการท์ำไม้ได้้

สหกรณ์์สวนป่าภาคู่เอกชน จำำากัด

สุหกรณ์สุวน์ป่าภาคเอกชน์เป็น์สุหกรณ์ท์่�สุน์ับสุน์ุน์และด้ำเน์ิน์งาน์ด้้าน์สุวน์ป่ามากว่า 30 ปีแล้ว ท์่�มาขีองสุหกรณ์แห่งน์่�เริ�ม

จากการจัด้ตั�งเป็น์กองท์ุน์สุน์ับสุน์ุน์ให้คน์ปลูกป่าและสุร้างสุวน์ป่าเพิ�มขีึ�น์ เช่น์ การปลูกไม้สุัก จึงถูกสุน์ับสุน์ุน์การปลูกตาม

น์โยบายใน์สุมัยน์ั�น์ โด้ยผู้ปลูกได้้รับท์ุน์สุน์ับสุน์ุน์ต่อเน์้�องเป็น์เวลา 5 ปี เม้�อโครงการจบลง สุหกรณ์สุวน์ป่าฯ ยังคงด้ำเน์ิน์

งาน์ต่อและปรับบท์บาท์ให้สุอด้คล้องกับบริบท์ขีองการท์ำสุวน์ป่าและอุตสุาหกรรมป่าไม้ท์่�ก้าวหน์้ามาโด้ยตลอด้ เพ้�อให้เกิด้

การบรรลุวัตถุประสุงค์ตามท์่�เคยจด้ท์ะเบ่ยน์สุหกรณ์ไว้ 

สุหกรณ์สุวน์ป่าภาคเอกชน์ ม่สุถาน์ภาพเป็น์น์ิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติสุหกรณ์ พ.ศ.2542 ท์ั�งน์่� ด้้วยรูปแบบขีอง

สุหกรณ์ท์่�ม่การเขี้าหุ้น์ การปัน์ผลตอบแท์น์แก่สุมาชิก ระบบการท์ำบัญช่และการตรวจสุอบบัญช่ จึงเป็น์หลักสุำคัญใน์การ

ด้ำเน์ิน์งาน์สุหกรณ์ ควบคู่ไปกับการบริหารและการประกอบภารกิจใน์ด้้าน์สุวน์ป่า อัน์กำหน์ด้ขีึ�น์ตามความมุ่งหมายท์่�จะ

ให้การสุน์ับสุน์ุน์ช่วยเหล้อแก่สุมาชิก สุำหรับการด้ำเน์ิน์งาน์ขีองสุหกรณ์สุวน์ป่าฯ อยู่ภายใต้การกำกับติด้ตามขีองสุำน์ักงาน์

สุ่งเสุริมสุหกรณ์กรุงเท์พฯ รวมท์ั�งเป็น์ภาค่กับสุัน์น์ิบาตสุหกรณ์แห่งประเท์ศไท์ย ด้ังน์ั�น์ การรวมตัวและกระบวน์การขีอง

กลุ่มประเภท์สุหกรณ์น์่�ม่ระเบ่ยบท์่�แน์่น์อน์ เป็น์สุถาบัน์ท์่�มั�น์คง ใน์ขีณะท์่�ฝึ่ายสุมาชิกก็สุามารถเขี้าถึงสุิท์ธิิประโยชน์์ บริการ

หร้อสุวัสุด้ิการตามเง้�อน์ไขีขี้อบังคับขีองกลุ่ม

    รายการข้อ้บงัคบัข้องสหกรณ์์
1. ช้�อสุหกรณ์ท์่�ม่คำว่า “จำกัด้” อยู่ท์้ายช้�อ

2. ประเภท์ขีองสุหกรณ์

3. วัตถุประสุงค์ 

4. ท์่�ตั�งสุำน์ักงาน์ 

5. ท์ุน์ซึ�งแบ่งเป็น์หุ้น์ มูลค่าขีองหุ้น์และการชำระค่าหุ้น์ การซ้�อขีายโอน์หุ้น์ การจ่ายค้น์ค่าหุ้น์ 

6. ขี้อกำหน์ด้เก่�ยวกับการด้ำเงิน์การด้้าน์บัญช่และการเงิน์ขีองสุหกรณ์ 

7. คุณสุมบัติและสุิท์ธิิหน์้าท์่�ขีองสุมาชิก วิธิ่การรับสุมาชิก การขีาด้จากสุมาชิกภาพ 

8. ขี้อกำหน์ด้เก่�ยวกับการประชุมใหญ่ 

9. ขี้อกำหน์ด้เก่�ยวกับการเล้อกตั�งและตำแหน์่งคณะกรรมการด้ำเน์ิน์การสุหกรณ์

10. ขี้อกำหน์ด้เก่�ยวกับความรับผิด้ชอบขีองผู้จัด้การสุหกรณ์
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ใน์การจัด้ประเภท์สุหกรณ์อาจถ้อได้้ว่าสุหกรณ์สุวน์ป่าฯ แห่งน์่�เขี้าขี่ายท์ั�งสุหกรณ์การเกษตรและสุหกรณ์บริการ เพราะ

บท์บาท์หน์้าท์่�ขีองสุหกรณ์สุวน์ป่าฯ ครอบคลุมท์ั�งการเผยแพร่ความรู้และการให้บริการ การเป็น์ตัวแท์น์ขีองสุมาชิกใน์เร้�อง

ต่างๆ โด้ยเฉพาะการขีับเคล้�อน์ใน์ประเด้็น์ท์่�เก่�ยวขี้องกับการท์ำสุวน์ป่าไปสุู่ภาคน์โยบาย ความร่วมม้อกับท์ุกภาคสุ่วน์ใน์

กิจการด้้าน์สุวน์ป่า การจัด้หาตลาด้ท์่�สุ่งเสุริมอาช่พการท์ำสุวน์ป่าและการท์ำไม้อย่างยั�งย้น์ ฯลฯ เหล่าน์่�มาจากเจตน์ารมณ์

ขีองสุหกรณ์สุวน์ป่าภาคเอกชน์ท่์�มุ่งเน์้น์การสุร้างความเขี้มแขี็งให้แก่สุมาชิกครอบคลุมทั์�งกลุ่มคน์ท่์�ปลูกสุร้างสุวน์ป่า 

เกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ และคน์ปลูกต้น์ไม้ด้้วยใจรักท์ั�วประเท์ศ  

ประโยชนจ์ากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ส์วนปา่ภาคเอกชน จำากัด
1. สุมาชิกได้้ม่โอกาสุแลกเปล่�ยน์ เร่ยน์รู้ประสุบการณ์ใน์การประกอบอาช่พการปลูกต้น์ไม้ การปลูกสุร้างสุวน์ป่า        

การแปรรปูผลติภณัฑ์ไ์ม ้รวมท์ั�งการตดิ้ต่อซ้�อขีายไม ้วสัุด้ ุอปุกรณต์า่งๆ ท์่�เก่�ยวขีอ้งระหวา่งสุมาชกิด้ว้ยกนั์และธิรุกิจ

อ้�น์ท์่�เก่�ยวขี้อง ท์ั�งใน์และต่างประเท์ศ

2. มเ่วท์ใ่น์การแลกเปล่�ยน์ขีอ้คดิ้เหน็์เก่�ยวกบัปญัหาและอุปสุรรคใน์การด้ำเนิ์น์ธิรุกจิขีองสุมาชกิ เสุน์อสุหกรณ์สุวน์ป่าฯ 

เพ้�อผลักด้ัน์การแก้ไขีปัญหาไปยังหน์่วยงาน์ท์่�เก่�ยวขี้อง

3. ได้รั้บขีอ้มลูขีา่วสุารเก่�ยวกบักฎระเบย่บ สุถาน์การณท์์างเศรษฐกิจการคา้ท์่�เก่�ยวขีอ้งกบัการประกอบธุิรกจิขีองสุมาชกิ 

และเผยแพร่ขี่าวสุารขีองสุมาชิกผ่าน์ท์างเว็บไซต์ สุ้�อโซเช่ยลม่เด้่ยต่างๆ

4. สุมาชิกท์่�ฝึากเงิน์กับสุหกรณ์ฯ จะได้้รับการยกเว้น์ภาษ่เงิน์ได้้หัก ณ ท์่�จ่าย เฉพาะบัญช่ออมท์รัพย์ และยกเว้น์ภาษ่

เงิน์ได้้จากเงิน์ปัน์ผลและเงิน์เฉล่�ยค้น์

5. ใน์กรณ่ท์่�สุมาชิกม่ความต้องการสุิน์เช้�อท์่�จำเป็น์ใน์การประกอบอาช่พและการด้ำรงช่พ สุหกรณ์สุวน์ป่าฯ อาจจัด้ให้

มสุ่นิ์เช้�อตามวตัถปุระสุงคด์้งักลา่วภายใน์วงเงนิ์และเง้�อน์ไขีตามท์่�กำหน์ด้ใน์ระเบย่บว่าด้ว้ยการใหกู้แ้ละด้อกเบ่�ยเงนิ์

กู้ท์่�ม่ผลบังคับใช้อยู่ใน์ปัจจุบัน์

6. ได้้เขี้าร่วมกิจกรรมการอบรม การสุัมมน์า การประชุมประจำปีท์่�สุหกรณ์สุวน์ป่าฯ จัด้ขีึ�น์ หร้อจัด้ร่วมกับหน์่วยงาน์

ภายน์อกท์ั�งภาครัฐและเอกชน์

 วตัถุ่ประสงค์ข้องสหกรณ์ส์วนป่าภาคเอกชน จำากัด
1. การจัด้หาและให้บริการ วัสุดุ้ อุปกรณ์ เคร้�องจักรกล และเท์คโน์โลย่ท์างการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์์จากไม้การ

ประมูลจัด้ซ้�อจัด้จ้างและจำหน์่ายกล้าไม้ รับจ้างปลูกและดู้แลรักษาต้น์ไม้

2. การด้ำเน์ิน์ธิุรกิจด้้าน์การปลูกสุร้างสุวน์ป่าและไม้เศรษฐกิจร่วมกับสุมาชิก หน์่วยงาน์ภาครัฐ และภาคเอกชน์

3. การจัด้หาตลาด้จำหน์่ายผลผลิตไม้และผลิตภัณฑ์์ไม้ท์ั�งภายใน์และต่างประเท์ศ

4. ใหบ้รกิารออกหนั์งสุอ้รบัรองแหล่งกำเน์ดิ้ขีองไม้และการรับรองมาตรฐาน์ไม้ การประเมิน์มลูคา่ไมเ้พ้�อเป็น์หลกัประกัน์

ท์างธิุรกิจ หร้อด้ำเน์ิน์การอ้�น์ใด้ตามท์่�ท์างราชการมอบหมาย

5. เปน็์ตัวแท์น์ขีองสุมาชกิผูป้ลกูสุร้างสุวน์ป่าและไมเ้ศรษฐกจิใน์การเจรจาตอ่รอง และการแกไ้ขีปัญหา อปุสุรรคใน์การ

ด้ำเน์ิน์ธิุรกิจขีองสุมาชิกกับภาครัฐและภาคเอกชน์

6. สุ่งเสุริมการออมท์รัพย์ การให้กู้ย้มเงิน์ การค�ำประกัน์ เพ้�อการด้ำเน์ิน์ธิุรกิจปลูกสุร้างสุวน์ป่าและไม้เศรษฐกิจ ตลอด้

จน์ธิุรกิจท์่�เก่�ยวขี้อง

7. ร่วมม้อกับสุหกรณ์อ้�น์ ชุมน์ุมสุหกรณ์ สุัน์น์ิบาตสุหกรณ์แห่งประเท์ศไท์ย สุถาบัน์การศึกษา องค์กรภาคเอกชน์ และ

หน์่วยงาน์ภาครัฐ เพ้�อสุ่งเสุริมการปรับปรุงกิจการขีองสุหกรณ์ให้เจริญก้าวหน์้า
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ทำำาคู่วามืร่�จำัก ‘สหกรณ์์สวนป่าภาคู่เอกชน’ ไปกับั คูุ่ณ์ปิยะทำ่พย์ เอ๋�ยวพาณ์่ช ประธาน
สหกรณ์์สวนป่าภาคู่เอกชน

“สุหกรณ์สุวน์ป่ากำเน์ิด้มาจากการท์่�รัฐบาลช่วงต้น์ท์ศวรรษ 2530 สุ่งเสุริมให้เกษตรกรปลูกต้น์ไม้ ปลูกป่า โด้ยท์่�เงิน์กองท์ุน์

สุน์ับสุน์ุน์ไร่ละ 3,000 บาท์ ซึ�งท์ยอยจ่ายใน์ 5 ปี เพราะฉะน์ั�น์หลายคน์ท์่�ม่ท์่�ด้ิน์ก็มาขีึ�น์ท์ะเบ่ยน์เพ้�อจะขีอรับสุิท์ธิิ�ใน์การได้้

รับการสุ่งเสุริมปลูกไม้ป่า ซึ�งไม้ป่าใน์วัน์น์ั�น์ค้อไม้สุักเป็น์สุ่วน์ใหญ่” คุณปิยะท์ิพย์เล่าถึงความเป็น์มาขีองสุหกรณ์สุวน์ป่า ซึ�ง

ใน์ช่วงเริ�มแรกม่กรมป่าไม้สุน์ับสุน์ุน์การด้ำเน์ิน์เร้�องการจด้ท์ะเบ่ยน์เป็น์สุหกรณ์และม่ความหลากหลายขีองคน์ท์่�มาเขี้าร่วม

โครงการ 

“ใน์ยุคแรกขีองการเขี้ามาเป็น์สุมาชิกขีองสุหกรณ์หร้อว่าลงท์ะเบ่ยน์น์่� ท์่แรกไม่ได้้ม่เง้�อน์ไขีขีองการใช้ท์่�ด้ิน์ มัน์ก็รวมท์่�ด้ิน์

อะไรก็แล้วแต่ท์่�อยู่หลังบ้าน์คุณ ถัด้มาอ่ก 1-2 ปี รัฐบาลปรับเปล่�ยน์กลายเป็น์ว่าเอาเฉพาะท์่�ท์่�ม่โฉน์ด้ ม่ น์สุ.3 ท์่�ถูกต้อง 

ท์ำให้เกษตรกรท์่�เขี้าร่วมลงท์ะเบ่ยน์และเป็น์สุมาชิกใน์ช่วงแรกก็สุับสุน์ จากน์ั�น์ก็ม่ช่วงท์่�โครงการระงับไป เท์่ากับว่าม่ช่วง

เวลาท์่�ผ่าน์มาสุองรุ่น์ ท์ว่าสุมาชิกสุหกรณ์ก็เกิด้ขีึ�น์ไปแล้ว เป็น์การจด้ท์ะเบ่ยน์ขีองกรมป่าไม้ให้การสุน์ับสุน์ุน์และสุหกรณ์ก็

เกิด้ขีึ�น์มา  ใน์ยุคหลังๆ ขีองสุหกรณ์สุวน์ป่าก็เป็น์เหม้อน์องค์กรท์่�ถูกล้มจากภาครัฐ แต่คณะกรรมการสุหกรณ์ก็ยังเด้ิน์งาน์

อยู่ เป็น์ความมุ่งมั�น์ขีองบุคลากรชุด้เก่าๆ ท์่�เห็น์ประโยชน์์ แต่การรวมตัวกัน์ก็อาจไม่ได้้มาก เพราะอาช่พสุวน์ป่าน์่�ไม่ได้้

สุร้างรายได้้ให้ภายใน์วัน์สุองวัน์”

โด้ยกลุ่มคน์ท์่�ลงท์ะเบ่ยน์ใน์เวลาน์ั�น์และกลายเป็น์สุมาชิกขีองสุหกรณ์สุวน์ป่าฯ ใน์เวลาต่อมา เป็น์คน์ท์่�ม่สุวน์อยู่หลังบ้าน์ 

หร้อใน์บริเวณบ้าน์ เป็น์คน์ท์่�ม่ใจรักต้น์ไม้ กับอ่กกลุ่มค้อคน์ม่ท์่�ด้ิน์และคิด้ว่าการปลูกต้น์ไม้ก็เป็น์การลงท์ุน์ท์่�ด้่ ซึ�งใน์ปัจจุบัน์ 

“สุหกรณ์ม่สุมาชิกอยู่สุองประเภท์ก็ค้อ สุมาชิกท์่�เป็น์แกน์ขีับเคล้�อน์ ท์ำเพราะรู้ว่าปลูกป่าแล้วด้่ และการปลูกป่าเป็น์งาน์

อด้ิเรกขีองพวกเขีา กับสุมาชิกท์่�ม่ความเก่�ยวขี้องกับสุวน์ป่าหร้อเป็น์คน์ท์่�ปลูกสุวน์ป่า แต่ว่าไม่ได้้หวังผลอะไร” คุณปิยะท์ิพย์

เล่าว่ากลุ่มสุมาชิกท์่�เป็น์แกน์ขีองสุหกรณ์น์ั�น์อาสุาท์ำงาน์ให้กับสุหกรณ์สุวน์ป่าฯ มายาวน์าน์ ซึ�งก็เป็น์ไปเพ้�อเสุริมผล

ประโยชน์์ท์างเศรษฐกิจสุังคมให้กับบรรด้าสุมาชิกโด้ยวิธิ่ช่วยตัวเองและช่วยเหล้อซึ�งกัน์และกัน์ตามหลักการสุหกรณ์

“วตัถปุระสุงคห์ลกัคอ้อยากท์ำใหเ้กดิ้ความเขีม้แขีง็ขีองคน์ปลกูปา่ ใชห้ลกั

การขีองสุหกรณ์เขี้ามาสูุ่การท์ำงาน์ตรงน์่� แต่เผอิญว่าสุหกรณ์ท์่�เราจด้

ท์ะเบย่น์คอ้อาชพ่สุวน์ป่า อาจจะไม่ใชอ่าชพ่หลักท์่�คน์เหน็์โอกาสุเพ้�อสุรา้ง

รายได้้ใน์ยุคท์่�ผ่าน์มา เป็น์สุิ�งท์่�ท์ุกคน์ท์ำเพ้�อเก็บไว้ใน์อน์าคตมากกว่า” 

ปิยะท์ิพย์ เอ่ียวพาณิช ประธิาน์สุหกรณ์สุวน์ป่า  

ประเด้็น์ ‘อาช่พสุวน์ป่า’ ใน์ประเท์ศไท์ยเป็น์สุิ�งท์่�คุณปิยะท์ิพย์ช่�ชวน์

ใหเ้หน็์วา่ความตระหนั์กตอ่อาชพ่ดั้งกลา่วยงัไมช่ดั้เจน์ เกษตรกรหรอ้

สุว่น์ราชการไมไ่ด้เ้ช้�อมโยงการปลกูปา่ การปลกูตน้์ไมช้น์ดิ้ต่างๆ เขีา้

กับอาช่พสุวน์ป่า “ท์ุกคน์ไม่คิด้ว่าม่ความเก่�ยวขี้องกับงาน์ป่าไม้ แม้

กระท์ั�งเกษตรกรเอง ประเท์ศไท์ยไม่ม่ให้กรอกว่าอาช่พสุวน์ป่า ถ้า

เป็น์บางประเท์ศจะม่ให้กรอกเป็น์ forester หร้อ forestry เพราะเขีา

ให้ความสุน์ใจ แต่บ้าน์เราก็ยังบอกว่าเกษตรกรโด้ยรวมๆ”

ภาพท์่� 1 ปิยะท์ิพย์ เอ่ียวพาณิช ประธิาน์สุหกรณ์สุวน์ป่าภาคเอกชน์

ท์่�มา ร่คอฟ ประเท์ศไท์ย (2564)
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การประกอบการ (อาช่พ) สุวน์ป่าถ้อเป็น์คุณสุมบัติตามกรอบขีองผู้ท์่�จะสุมัครเป็น์สุมาชิกขีองสุหกรณ์แห่งน์่� อย่างไรก็ตาม 

คุณปิยะท์ิพย์อธิิบายถึงขีอบเขีตกลุ่มเป้าหมายขีองสุหกรณ์สุวน์ป่าฯ ไว้ว่า “ผู้ประกอบการใน์ท์่�น์่�ค้อใครก็ตามท์่�ปลูกต้น์ไม้ 

ใน์ขี้อบังคับระบุอยู่แล้วว่าต้องการสุ่งเสุริมคน์ปลูกและผู้ประกอบการ ซึ�งหมายถึงใครก็ตามท์่�อาจจะพัฒน์าจากผู้ปลูกไป

เป็น์ผู้ประกอบการ เป็น์คน์ท์ำไม้ด้้วยเลยก็ได้้ หร้อเป็น์ผู้พัฒน์าผลิตภัณฑ์์ การเป็น์สุมาชิกขีองสุหกรณ์เปิด้กว้างท์ั�งคน์ท์่�เป็น์

เกษตรกร ผู้ท์่�ประกอบเกษตรกรรม อาจไม่ใช่ปลูกป่าก็ได้้ แต่เราเช้�อว่าสุมาชิกท์่�เขี้ามาก็ค้อคน์ท์่�ปลูกต้น์ไม้ อาจจะไม่ใช่ปลูก

ต้น์ไม้เป็น์อาช่พหลักซะท์่เด้่ยว แต่ว่าเป็น์คน์ท์่�สุน์ใจปลูกต้น์ไม้” 

คุณปิยะท์ิพย์ยังให้รายละเอ่ยด้เก่�ยวกับการด้ำเน์ิน์งาน์ขีองสุหกรณ์ท์่�ม่กระบวน์การกำกับตามกฎหมาย จึงท์ำให้องค์กรกลุ่ม

ประเภท์น์่�ม่ความโปร่งใสุและเป็น์ท์่�ยอมรับ “น์่าจะเป็น์สุหกรณ์ท์่�จด้ท์ะเบ่ยน์แรกๆ ด้้วยซ�ำ โด้ยสุถาน์ะท์างกฎหมายสุหกรณ์

เป็น์ท์่�ยอมรับมาน์าน์แล้ว สุหกรณ์สุวน์ป่าถูกควบคุมโด้ย พ.ร.บ. สุ่งเสุริมสุหกรณ์ สุหกรณ์สุวน์ป่าฯ เองก็เป็น์ภาค่กับ

สุัน์น์ิบาตสุหกรณ์และถ้อว่าเป็น์หน์่วยย่อยขีองสุหกรณ์การเกษตร” 

“เป็น์องค์กรกลางขีองการลงท์ุน์เร้�องอุตสุาหกรรมไม้ ค้อจริงๆ ก็ไม่ม่เงิน์ท์ุน์ แต่เราระด้มหุ้น์มา เราเป็น์คน์กลางท์่�ต้องยึด้มั�น์

ใน์เร้�องขีองธิรรมาภิบาล โด้ยถูกตรวจสุอบด้้วยกรมตรวจบัญช่สุหกรณ์และขีับเคล้�อน์ด้้วยกรรมการสุหกรณ์ ม่ความชัด้เจน์

ใน์ตัวเอง น์่�ค้อจุด้ท์่�ด้่ขีององค์กร ท์ุกคน์ท์่�ถ้อหุ้น์เป็น์เจ้าขีองร่วมกัน์” และน์อกจากน์่�ก็ยังม่สุหกรณ์สุวน์ป่าท์่�จด้ท์ะเบ่ยน์ใน์

สุ่วน์ภูมิภาคอ่กด้้วย โด้ยจัด้ตั�งกัน์ขีึ�น์เองใน์จังหวัด้ต่างๆ แต่ไม่ใช่ท์ุกจังหวัด้

แม้ว่าสุหกรณ์สุวน์ป่าภาคเอกชน์แห่งน์่�จะก่อตั�งมาเป็น์เวลาน์าน์ แต่ก็ม่จุด้ท์่�ยังไม่บรรลุเป้าหมายใน์สุ่วน์การค้น์กำไรหร้อ

เงิน์ปัน์ผลแก่สุมาชิก คุณปิยะท์ิพย์จึงตั�งใจท์่�จะแก้โจท์ย์น์่�ด้้วยการปรับท์ิศท์างขีองสุหกรณ์ใน์การเป็น์ผู้ให้บริการ (Service 

Provider) ท์างด้้าน์สุวน์ป่า ผ่าน์สุองโครงการหลักขีองสุหกรณ์สุวน์ป่าฯ ยุคใหม่ อัน์ได้้แก่ การพัฒน์าแพล็ตฟอร์มด้ิจิตอล 

(Digital Platform) เสุริมการลงท์ุน์และการถ้อหุ้น์ใน์ระบบออน์ไลน์์ กับการให้บริการแก่สุมาชิกเพ้�อยกระด้ับมาตรฐาน์ขีองไม้

และสุวน์ป่า เริ�มท์่� มอก.1400611  (มาตรฐาน์การจัด้การสุวน์ป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั�งย้น์) เพ้�อให้เกิด้การสุน์ับสุน์ุน์และผล

ตอบแท์น์ท์างเศรษฐกิจค้น์กลับไปยังสุมาชิกขีองสุหกรณ์

“ต้องท์ำให้เกิด้ขีึ�น์จริง เพราะว่าวัตถุประสุงค์ขี้อบังคับท์่�เขี่ยน์ไว้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น์การเขี้าถึงเงิน์ท์ุน์ การเพิ�มมูลค่าให้กับ

สุิน์ค้าขีองสุมาชิก เพ่ยงแต่ว่าท์่�ผ่าน์มาบริบท์ขีองสุังคมหร้ออะไรก็แล้วแต่ ไม่เอ้�อให้เราด้ำเน์ิน์การได้้ หร้อเร่ยกว่าอาจยังไม่

ถึงเวลา แต่ปัจจุบัน์น์่�ก็เริ�มเอ้�ออำน์วย ระบบมาตรฐาน์ท์่�ประเท์ศไท์ยพัฒน์า มอก. น์่�ขีึ�น์มาจะช่วยตอบได้้ เพราะฉะน์ั�น์สุ่วน์

หน์ึ�งสุหกรณ์จะสุน์ับสุน์ุน์งาน์การพัฒน์าสุิน์ค้าไม้ให้ได้้ มอก. และยกระด้ับสุมาชิกขีองสุหกรณ์สุวน์ป่าฯ เพ้�อให้ได้้มาตรฐาน์”

“สุหกรณ์ก็มองท์ิศท์างว่าอยากจะเชิญชวน์คน์ท์่�ถึงแม้ไม่ม่ท์่�ด้ิน์ แต่ว่าม่ความประสุงค์ (ใน์การท์ำสุวน์ป่า) ก็มาถ้อหุ้น์ได้้ คน์

ถ้อหุ้น์น์่�ไม่ได้้จะมาแบ่งปัน์ท์่�ด้ิน์ แต่เป็น์การร่วมถ้อหุ้น์ใน์การบริหารจัด้การสุวน์ป่า สุหกรณ์ก็ต้องน์ำมาเจรจา เสุน์อเพ้�อให้

ลงท์ุน์กับสุหกรณ์สุวน์ป่าฯ เพ้�อท์่�จะจ้างคน์ใน์ขีั�น์ตอน์การตัด้ไม้ ตัด้แล้วแปรรูปเพิ�มมูลค่า”  

การยกระด้ับมาตรฐาน์ขีองไม้ท์่�มาจากสุวน์ป่าขีองสุมาชิกสุหกรณ์น์ั�น์ คุณปิยะท์ิพย์มองว่าจะต้องสุร้างอุปสุงค์ หร้อความ

ต้องการขีองไม้และผลิตภัณฑ์์ไม้ท์่�ผ่าน์การรับรองมาตรฐาน์ขีึ�น์มาก่อน์ ตลาด้ขีองสุิน์ค้าน์่�จึงจะเกิด้ตามมา ซึ�งก็จะเป็น์ตลาด้

ท์่�กลับมาสุ่งเสุริมความยั�งย้น์ขีองอุตสุาหกรรมไม้และการท์ำสุวน์ป่าท์ั�งระบบ “สุหกรณ์ม่เป้าหมายท์่�จะเปิด้หลักๆ อยู่สุอง 

โครงการ ค้อ แพล็ตฟอร์มด้ิจิตอล ใน์เร้�องการลงท์ุน์ และการยกระด้ับ (การท์ำสุวน์ป่าขีองสุมาชิก) สุู่มาตรฐาน์ อย่าง

มาตรฐาน์ มอก. ท์่�เป็น์มาตรฐาน์ขีองประเท์ศไท์ย คำว่ามาตรฐาน์น์่�ก็ยังเป็น์ขี้อคำถามใหญ่ เพราะสุหกรณ์สุวน์ป่าท์ำตรงน์่�

คน์เด้่ยวไม่ได้้ จึงเป็น์เร้�องขีองการสุร้างตลาด้หาผู้ซ้�อท์่�ต้องหาสุิน์ค้าท์่�ม่ มอก. น์่� เราก็ต้องพยายามสุร้างกลไกให้คน์เขี้าใจ 

ถ้าคุณจะซ้�อไม้ ถ้าม่ตรา มอก. จะม่ผลอย่างไร  มัน์ค้อการเริ�มต้น์ท์่�ต้องม่ใครสุักคน์ท์ำให้ได้้มาตรฐาน์น์่�ก่อน์ และม่การ 

campaign ว่าคุณต้องซ้�อสุิน์ค้าท์่�ม่มาตรฐาน์ มอก. น์่� น์่�เป็น์แน์วคิด้ขีองการบริโภคและการผลิตท์่�ยั�งย้น์ (Sustainable 
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Consumption & Production ) ค้อใช้ตลาด้น์ำการผลิตจึงจะยั�งย้น์ เพราะลูกค้าเปล่�ยน์ท์ิศหมด้ ผู้ประกอบการก็ปรับเปล่�ยน์ 

เพราะประโยชน์์จะตกกับเขีา น์่�ค้อสุิ�งท์่�เรามองถึงมาตรฐาน์มอก.ไม้ ซึ�งสุหกรณ์ก็พร้อมท์่�จะเป็น์ผู้ให้บริการใน์การเขี้าถึงการ

รับรองมาตรฐาน์น์่�”

ใน์ขีณะเด้่ยวกัน์ ก็เป็น์จังหวะขีองแผน์ปฏิิบัติการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธิรรมาภิบาล และการค้าขีองสุหภาพยุโรป

(EU-FLEGT)2 ท์่�เขี้ามาสุน์ับสุน์ุน์ตำแหน์่งแห่งท์่�และแน์วท์างการท์ำงาน์ขีองสุหกรณ์สุวน์ป่าใน์ปัจจุบัน์ หน์ึ�งใน์เร้�องท์่�สุหกรณ์

สุวน์ป่าฯ ม่สุ่วน์ริเริ�มให้เกิด้ขีึ�น์ใน์ประเท์ศไท์ยน์ั�น์ค้อ กลไกการรับรองตน์เอง3  (Self-declaration) โด้ยสุหกรณ์สุวน์ป่าฯ ได้้น์ำ

กลไกน์่�ไปท์ด้สุอบกับสุมาชิกขีองสุหกรณ์ซึ�งเป็น์กลุ่มเกษตรกรท์่�ท์ำสุวน์ป่าเม้�อประมาณสุองปีท์่�แล้ว และสุ่งมอบงาน์ต่อให้

กับสุภาอุตสุาหกรรมด้ำเน์ิน์การอยู่ใน์ปัจจุบัน์ ท์ั�งน์่� กลไกการรับรองตน์เองท์่�พัฒน์าขีึ�น์มาน์่�ก็อยู่ใน์กระบวน์การพิจารณาให้

ความเห็น์ชอบจากท์างภาครัฐ 

“จุด้ย้น์ท์่�ผ่าน์มาก็เป็น์โอกาสุท์่�ด้่ซึ�งประเท์ศไท์ยเรากำลังพัฒน์ากติกาเร้�องบริหารจัด้การอุตสุาหกรรมป่าไม้ ประเท์ศไท์ย

กำลังอยู่ใน์กรอบ EU-FLEGT เป็น์โอกาสุท์่�เราจะม่การปรับปรุงระเบ่ยบท์ั�งหมด้ และสุหกรณ์เองก็เป็น์หน์ึ�งใน์ภาค่หลักขีอง

การเจรจาใน์การพัฒน์ากรอบความร่วมม้อต่างๆ”

แม้ท์่�ผ่าน์มาสุหกรณ์สุวน์ป่าจะด้ำรงอยู่ท์่ามกลางสุถาน์การณ์ใน์เร้�องป่าไม้และสุวน์ป่ามาหลายยุค แต่ ณ ปัจจุบัน์ท์่�ท์างขีอง

สุหกรณ์แห่งน์่�ก็ชัด้เจน์ขีึ�น์จากการเขี้ามาขีอง FLEGT ท์่�ม่ผลต่อกฎหมายป่าไม้ขีองประเท์ศไท์ยและอุตสุาหกรรมไม้ท์่�ม่       

ธิรรมาภิบาล สุิ�งเหล่าน์่�ท์ำให้สุหกรณ์สุวน์ป่าฯ เป็น์องค์กรกลุ่มท์่�เก่�ยวขี้องกับเร้�องท์รัพยากรป่าและไม้อ่กแห่งท์่�น์่าสุน์ใจ โด้ย

เฉพาะขีอบเขีตท์่�เปิด้กว้างสุำหรับผู้ท์่�จะเขี้ามาเป็น์สุมาชิก ซึ�งไม่จำกัด้เฉพาะคน์ม่ท์่�ด้ิน์แต่รวมถึงผู้ท์่�อยากม่สุ่วน์ร่วมใน์การ

ท์ำสุวน์ป่า และท์่�สุำคัญค้อคุณลักษณะขีองการเป็น์กลุ่มท์่�ตอบรับ อ่กท์ั�งน์ำความต้องการขีองคน์ปลูกต้น์ไม้ คน์ท์ำสุวน์ป่า

ให้เกิด้ผลใน์ท์างปฏิิบัติได้้  ซึ�งคุณปิยะท์ิพย์ปิด้ท์้ายถึงความมุ่งหวังและบท์บาท์ขีองสุหกรณ์สุวน์ป่าฯ ใน์ยุคท์่�เธิอเขี้ามาร่วม

บริหารเอาไว้ว่า

“ใน์วัน์น์่�สุหกรณ์ก็อยากจะช่วยกัน์ฟ้�น์ฟูอุตสุาหกรรมไม้ท์่�เป็น์อุตสุาหกรรมครัวเร้อน์ เราอยากให้กลับมา แต่เราต้องไปสุู่การ

พิสุูจน์์และย้น์ยัน์ให้ได้้ว่าเราได้้รับมาตรฐาน์แล้ว ม่ท์่�มาท์่�ไปขีองไม้ เพราะอุตสุาหกรรมมาแล้ว ด้ังน์ั�น์ เราก็อยากจะเชิญชวน์

ให้คน์ท์่�ม่ท์่�ด้ิน์ ม่ต้น์ไม้ ม่สุวน์ ได้้รู้ ได้้ใช้ และให้มัน์กลับค้น์มาสุู่สุิ�งท์่�เป็น์วัฒน์ธิรรมบ้าน์เราและสุร้างเศรษฐกิจขีึ�น์มาจากสุิ�งท์่�

อยู่หลังบ้าน์เรา แต่เราคน์เด้่ยว ก็อาจจะเหน์้�อย การรวมกลุ่มก็จะเป็น์สุิ�งท์่�ด้่กว่า”

กลุุ่�มืเกษตรกร

รูปแบบการรวมกลุ่มอ่กประเภท์หน์ึ�งท์่�ม่การรรับรองตามกฎหมายน์ั�น์ค้อ ‘กลุ่มเกษตรกร’ ซึ�งเป็น์การรวมตัวขีองกลุ่มบุคคลผู้

ประกอบอาช่พเกษตรกรรมเป็น์หลักใน์จำน์วน์ไม่น์้อยกว่า 30 คน์ กลุ่มเกษตรกรน์่�ด้ำเน์ิน์กิจการร่วมกัน์ด้้วยวัตถุประสุงค์

ขีองการให้ความช่วยเหล้อซึ�งแก่กัน์ใน์การประกอบอาช่พ โด้ยท์่�สุมาชิกขีองกลุ่มจะต้องม่กิจการหร้อภูมิลำเน์าอยู่ใน์ท์้องท์่�ท์่�

กลุ่มเกษตรกรน์่�ด้ำเน์ิน์การอยู่ สุำหรับการ

จัด้ตั�งและด้ำเน์ิน์งาน์ขีองกลุ่มเกษตรกรเป็น์ไปตามหลักเกณฑ์์และวิธิ่การใน์พระราชกฤษฎ่กาว่าด้้วยกลุ่มเกษตรกร 

พ.ศ.2547 รวมถึงน์ิยามและขี้อกำหน์ด้ท์่�บัญญัติไว้ใน์หมวด้ 9 ขีองพระราชบัญญัติสุหกรณ์ พ.ศ.2542 และท์่�แก้ไขีเพิ�มเติม 

(ฉบับท์่� 3) พ.ศ.2562 จึงท์ำให้วัตถุประสุงค์และการจัด้การภายใน์กลุ่มประเภท์น์่�ม่ลักษณะคล้ายกับสุหกรณ์ เช่น์ การถ้อหุ้น์

ขีองสุมาชิก การประชุมใหญ่ การตรวจสุอบบัญช่ น์อกจากน์่�การจัด้ตั�งกลุ่มไปจน์ถึงเอกสุารสุำหรับการจด้ท์ะเบ่ยน์ก็ใกล้

เค่ยงกับสุหกรณ์แท์บจะท์ั�งหมด้ ด้ังน์ั�น์ การบริหารจัด้การกลุ่มเกษตรกรจึงเป็น์การเตร่ยมการสุู่การจัด้ตั�งสุหกรณ์อย่างเป็น์

ระบบได้้ใน์อน์าคต
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การจด้ท์ะเบ่ยน์กลุ่มเกษตรกรน์่�สุามารถด้ำเน์ิน์การได้้ท์่�สุำน์ักงาน์สุหกรณ์จังหวัด้หร้อสุำน์ักงาน์สุ่งเสุริมสุหกรณ์พ้�น์ท์่� 1 และ 

2 ใน์กรุงเท์พฯ เช่น์เด้่ยวกับการจด้ท์ะเบ่ยน์สุหกรณ์ ท์ั�งน์่�จะต้องให้ตัวแท์น์ขีองผู้ท์่�จะเป็น์สุมาชิกไม่น์้อยกว่า 7 คน์ เป็น์ผู้

ก่อการย้�น์คำขีอจด้ท์ะเบ่ยน์กลุ่มเกษตรกร พร้อมกับเอกสุารประกอบ ด้ังน์่� ร่างขี้อบังคับขีองกลุ่มเกษตรกร บัญช่รายช้�อผู้จะ

เป็น์สุมาชิกกลุ่มเกษตรกร และสุำเน์ารายงาน์การประชุมขีองผู้ท์่�จะเป็น์สุมาชิกเพ้�อจัด้ตั�งกลุ่มเกษตรกร ขีั�น์ตอน์การจด้

ท์ะเบ่ยน์กลุ่มเกษตรกรน์่�ใช้เวลาประมาณ 12 วัน์ท์ำการ โด้ยกลุ่มเกษตรกรจะได้้รับใบท์ะเบ่ยน์จัด้ตั�งกลุ่มเกษตรกรและม่

ฐาน์ะเป็น์น์ิติบุคคล การรวมกลุ่มใน์รูปขีองกลุ่มเกษตรกรน์่�จึงม่การรับรองสุถาน์ภาพตามกฎหมาย 

เม้�อกลุ่มเกษตรกรจัด้ตั�งขีึ�น์มาแล้ว คณะผู้ก่อการจะต้องจัด้ท์ำท์ะเบ่ยน์สุมาชิก ท์ะเบ่ยน์หุ้น์ รวมถึงออกใบเสุร็จรับเงิน์ค่าหุ้น์

และค่าธิรรมเน์่ยมแรกเขี้าไว้ เตร่ยมใบสุมัครเขี้าเป็น์สุมาชิกเพ้�อรับสุมาชิกใหม่ขีองกลุ่มเกษตรกร อย่างไรก็ตาม เง้�อน์ไขีขีอง

ผู้ท์่�จะสุมัครเป็น์สุมาชิกกลุ่มเกษตรกรแห่งน์ั�น์จะต้องไม่ม่สุถาน์ภาพเป็น์สุมาชิกขีองกลุ่มเกษตรกรอ้�น์ น์อกจากน์่�จะต้องจัด้

ให้ม่การประชุมใหญ่สุามัญครั�งแรกภายใน์ 90 วัน์ เพ้�อเล้อกตั�งบุคคลใน์ตำแหน์่งคณะกรรมการ  และผู้ตรวจสุอบกิจการให้

แล้วเสุร็จ และเริ�มด้ำเน์ิน์งาน์ให้ได้้ภายใน์ระยะเวลา 1 ปี

กลุุ่�มืว่สาหก่จำชุมืชน

‘วิสุาหกิจชุมชน์’ เป็น์การรวมกลุ่มท์่�น์่าสุน์ใจอ่กประเภท์หน์ึ�ง ซึ�งเก่�ยวขี้องกับคน์ใน์เสุ้น์ท์างการท์ำไม้ โด้ยเฉพาะผู้ปลูกต้น์ไม้

และผู้ประกอบการแปรรูปไม้ กลุ่มประเภท์น์่�ม่พ้�น์ฐาน์จากการรวมตัวขีองคน์ใน์ชุมชน์เด้่ยวกัน์เป็น์สุำคัญ ซึ�งกลุ่มคน์ใน์

ชุมชน์จะร่วมกัน์ประกอบกิจการอัน์ก่อให้เกิด้เศรษฐกิจขีองชุมชน์ กิจการท์่�ว่าน์่�อาจเป็น์ได้้ท์ั�งการผลิตแปรรูป จำหน์่าย

ผลิตภัณฑ์์ท์่�มาจากผลผลิตหร้อท์รัพยากรใน์ชุมชน์ หร้อเป็น์กิจกรรมท์่�ต่อเน์้�องมาจากการผลิตท์างการเกษตรใน์ชุมชน์ท์่�

เพิ�มมูลค่าให้แก่ผลผลิตท์างการเกษตรน์ั�น์ ซึ�งอาจพัฒน์าขีึ�น์จากภูมิปัญญาขีองชุมชน์ หร้อเป็น์กิจการบริการท์่�ด้ำเน์ิน์อยู่ใน์

ชุมชน์ ซึ�งสุามารถสุร้างรายได้้ให้แก่กลุ่ม ท์ั�งน์่� วิสุาหกิจชุมชน์แบ่งออกเป็น์ 2 ประเภท์หลัก ค้อ วิสุาหกิจชุมชน์พ้�น์ฐาน์ ซึ�ง

เป็น์วิสุาหกิจท์่�เน์้น์การผลิตเพ้�อการพึ�งพาตน์เองใน์ชุมชน์ กับ วิสุาหกิจชุมชน์ก้าวหน์้า ซึ�งม่การสุร้างสุรรค์ผลิตภัณฑ์์ท์่�ม่

ลักษณะเฉพาะตัว เป็น์การผลิตอย่างม่มาตรฐาน์และสุามารถแขี่งขีัน์กับผลิตภัณฑ์์ชน์ิด้เด้่ยวกัน์น์่�ใน์ตลาด้ได้้

    รายการข้อ้บงัคบัข้องกลุ่่�มเกษตรกร
1. ช้�อ น์ามสุกุล

2. วัตถุประสุงค์ 

3. ท์่�ตั�งสุำน์ักงาน์ 

4. ท์ุน์ซึ�งแบ่งเป็น์หุ้น์ มูลค่าขีองหุ้น์และการชำระค่าหุ้น์ การซ้�อขีายโอน์หุ้น์ การจ่ายค้น์ค่าหุ้น์ การเพิ�ม-ลด้ท์ุน์ 

5. ขี้อกำหน์ด้เก่�ยวกับการด้ำเงิน์การด้้าน์บัญช่และการเงิน์ 

6. คุณสุมบัติและสุิท์ธิิหน์้าท์่�ขีองสุมาชิก วิธิ่การรับสุมาชิก การขีาด้จากสุมาชิกภาพ 

7. ขี้อกำหน์ด้เก่�ยวกับการประชุมใหญ่ 

8. ขี้อกำหน์ด้เก่�ยวกับการเล้อกตั�งและตำแหน์่งคณะกรรมการ 

9. การเล้อกตั�งผู้ตรวจสุอบกิจการ 

10. ขี้อกำหน์ด้เก่�ยวกับตำแหน์่งความรับผิด้ชอบขีองผู้จัด้การ
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องค์ประกอบขีองวิสุาหกิจชุมชน์จึงเก่�ยวกับ ชุมชน์และคน์ใน์ชุมชน์ ผู้เป็น์เจ้าขีองและด้ำเน์ิน์กิจการ โด้ยน์ำเอาผลผลิตหร้อ

ท์รัพยากร ซึ�งมาจากชุมชน์หร้อผ่าน์กระบวน์การใน์ชุมชน์ออกมาเป็น์สุิน์ค้าหร้อบริการขีองกลุ่มวิสุาหกิจ ม่การสุร้าง

น์วัตกรรม และความคิด้สุร้างสุรรค์ใน์การพัฒน์าสุิน์ค้าหร้อบริการเพ้�อประกอบกิจการขีองชุมชน์ รวมถึงกระบวน์กลุ่มใน์

การผสุาน์ความรู้และกระบวน์การเร่ยน์รู้ต่างๆ การด้ำเน์ิน์งาน์แบบบูรณาการขีองสุมาชิกวิสุาหกิจชุมชน์ และการพึ�งตน์เอง  

อัน์เป็น์เป้าหมายหลักขีองวิสุาหกิจชุมชน์ โด้ยท์่�การรวมกลุ่มใน์รูปแบบขีองวิสุาหกิจชุมชน์น์่�ม่ความเช้�อมโยงกับหน์่วย

ราชการใน์สุังกัด้กระท์รวงเกษตรและสุหกรณ์โด้ยตรง น์ั�น์ค้อ กองสุ่งเสุริมวิสุาหกิจชุมชน์ กรมสุ่งเสุริมการเกษตร ซึ�งเป็น์

หน์่วยงาน์ท์่�รับผิด้ชอบใน์การกำกับติด้ตามและสุน์ับสุน์ุน์กลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์ รวมถึงเคร้อขี่ายวิสุาหกิจชุมชน์ต่างๆ ท์่�จด้

ท์ะเบ่ยน์ภายใต้พระราชบัญญัติสุ่งเสุริมวิสุาหกิจชุมชน์ พ.ศ.2548 

เง้�อน์ไขีขีองการจัด้ตั�งวิสุาหกิจชุมชน์เป็น์ไปตามคุณสุมบัติและหลักเกณฑ์์ขีองวิสุาหกิจชุมชน์ท่์�ระบุไว้ใน์ประกาศคณะ

กรรมการสุ่งเสุริมวิสุาหกิจชุมชน์ และระเบ่ยบคณะกรรมการสุ่งเสุริมวิสุาหกิจชุมชน์ว่าด้้วยการรับจด้ท์ะเบ่ยน์และการเพิก

ถอน์ท์ะเบ่ยน์วิสุาหกิจชุมชน์ พ.ศ.2548 ซึ�งกำหน์ด้ให้วิสุาหกิจชุมชน์ท์่�จะจัด้ตั�งขีึ�น์น์ั�น์ต้องเป็น์กิจการท์่�เก่�ยวกับการผลิต

สุิน์ค้า การให้บริการ หร้อการอ้�น์ๆ ท์่�ท์ำให้เกิด้การพัฒน์าและแก้ไขีปัญหาขีองชุมชน์ เป็น์กิจการท์่�ด้ำเน์ิน์การหร้อประสุงค์ท์่�

จะด้ำเน์ิน์การร่วมกัน์ขีองสุมาชิกใน์ชุมชน์จำน์วน์ไม่น์้อยกว่า 7 คน์ โด้ยคณะบุคคลด้ังกล่าวอาจเป็น์น์ิติบุคคลหร้อไม่เป็น์

น์ิติบุคคล เป็น์กิจการท์่�ม่วัตถุประสุงค์เพ้�อสุร้างรายได้้ เพ้�อการพึ�งพาตน์เอง เพ้�อประโยชน์์สุุขีขีองคน์ใน์ชุมชน์ และสุุด้ท์้าย

ต้องเป็น์กิจการท์่�ไม่ขีัด้ต่อกฎหมาย ความสุงบเร่ยบร้อยหร้อศ่ลธิรรมอัน์ด้่ขีองประชาชน์

กลุ่มคน์ท์ำไม้ก็สุามารถรวมกลุ่มภายใต้เง้�อน์ไขีและองค์ประกอบด้ังกล่าว โด้ยสุามารถด้ำเน์ิน์การขีอจด้ท์ะเบ่ยน์เป็น์

วิสุาหกิจชุมชน์เพ้�อให้เกิด้การรับรองสุถาน์ะขีองกลุ่มตามกฎหมายได้้ท์่�สุำน์ักงาน์เกษตรอำเภอ กิ�งอำเภอ หร้อสุำน์ักงาน์

เกษตรประจำเขีตใน์พ้�น์ท์่�กรุงเท์พฯ หร้อย้�น์ขีอจด้ท์ะเบ่ยน์ได้้ท์่�ศูน์ย์บริการและถ่ายท์อด้เท์คโน์โลย่การเกษตรประจำตำบล

หร้อประจำแขีวง ซึ�งกลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์น์ั�น์ตั�งอยู่ 

สุำหรับขีั�น์ตอน์การย้�น์ขีอจด้ท์ะเบ่ยน์ ท์างกลุ่มจะต้องเตร่ยมช้�อขีองวิสุาหกิจชุมชน์ท์่�จะใช้ใน์การจด้ท์ะเบ่ยน์ โด้ยวิสุาหกิจ

ชุมชน์ท์่�จะจด้ท์ะเบ่ยน์ต้องม่คำว่า “วิสุาหกิจชุมชน์” น์ำหน์้าช้�อ อัน์จะเป็น์การจำแน์กประเภท์ขีองกลุ่มได้้อย่างชัด้เจน์ ใน์

สุ่วน์ขีองเจ้าหน์้าท์่�ซึ�งเป็น์น์ายท์ะเบ่ยน์ จะตรวจสุอบช้�อท์่�ย้�น์ขีอจด้ท์ะเบ่ยน์มาน์ั�น์ว่าซ�ำกับวิสุาหกิจชุมชน์แห่งอ้�น์ท์่�ม่การจด้

ท์ะเบ่ยน์ไปแล้วหร้อไม่ เน์้�องจากวิสุาหกิจชุมชน์ท์่�จด้ท์ะเบ่ยน์ตามกฎหมายต้องม่ช้�อไม่ซ�ำกัน์ ด้ังน์ั�น์ ใน์แบบคำขีอจด้

ท์ะเบ่ยน์วิสุาหกิจชุมชน์จะกำหน์ด้ให้ระบุช้�อขีองกลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์ท์่�ย้�น์ขีอจด้ท์ะเบ่ยน์และช้�อสุำรองรวม 3 ช้�อ ขีณะท์่�

สุ่วน์ขีองเอกสุารประกอบการจด้ท์ะเบ่ยน์วิสุาหกิจชุมชน์น์ั�น์จะม่ความแตกต่างกัน์เล็กน์้อยระหว่างการย้�น์ขีอใน์กรณ่ขีอง

กลุ่มท์่�เป็น์น์ิติบุคคล (เช่น์ สุหกรณ์ และกลุ่มเกษตร) กับกลุ่มท์่�ไม่ได้้เป็น์น์ิติบุคคล ด้ังน์่� 

“กิจการขีองชุมชน์เก่�ยวกับการผลิตสุิน์ค้า การให้บริการ หร้อการอ้�น์ๆ ท์่�ด้ำเน์ิน์การโด้ยคณะบุคคลท์่�ม่ความผูกพัน์ ม่

วถิช่่วิตรว่มกนั์และรวมตัวกนั์ประกอบกิจการดั้งกลา่ว ไม่วา่จะเป็น์น์ติบิคุคลใน์รูปแบบใด้หรอ้ไม่เปน็์น์ติบิคุคล เพ้�อสุรา้ง

รายได้แ้ละเพ้�อการพึ�งพาตน์เองขีองครอบครัว ชมุชน์ และระหว่างชมุชน์ ท์ั�งน์่� ตามหลกัเกณฑ์ท์์่�คณะกรรมการประกาศ

กำหน์ด้” พระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจช่มชน พ.ศ. 2548
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เม้�อเจ้าหน์้าท์่�พิจารณาคำขีอการจด้ท์ะเบ่ยน์พร้อมเอกสุารแล้วจะปิด้ประกาศรายช้�อวิสุาหกิจชุมชน์ ณ สุำน์ักงาน์ท์่�รับจด้

ท์ะเบ่ยน์ เพ้�อให้สุมาชิกขีองกลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์ตรวจสุอบความถูกต้องขีองขี้อมูลการจด้ท์ะเบ่ยน์ โด้ยขีั�น์ตอน์การพิจารณา

คำขีอน์่�จะใช้เวลาไม่เกิน์ 7 วัน์ จากน์ั�น์น์ายท์ะเบ่ยน์ออกหน์ังสุ้อสุำคัญแสุด้งการรับจด้ท์ะเบ่ยน์ให้แก่กลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์น์ั�น์ 

และหากว่ากลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์ยังคงด้ำเนิ์น์กิจการต่อไปจะต้องแจ้งความประสุงค์แก่เจ้าหน้์าท่์�เป็น์รายปีภายใน์ระยะเวลาท่์�

กำหน์ด้ไว้ 30 วัน์หลังวัน์สุิ�น์ปีปฏิิท์ิน์ หากไม่แจ้งความประสุงค์ว่าจะด้ำเน์ิน์กิจการต่อไปเป็น์เวลาสุองปีติด้ต่อกัน์ กลุ่ม

วิสุาหกิจชุมชน์แห่งน์ั�น์จะได้้รับหน์ังสุ้อแจ้งเต้อน์และถูกถอน์ช้�อวิสุาหกิจชุมชน์ออกจากท์ะเบ่ยน์ สุ่วน์กรณ่ท์่�จะยกเลิกการ

เป็น์วิสุาหกิจชุมชน์ก็ต้องแจ้งความประสุงค์ไปยังน์ายท์ะเบ่ยน์ท์่�เกษตรอำเภอ/เขีต ภายใน์ 30 วัน์น์ับจากวัน์ท์่�เลิกกิจการ

ด้้วย 

ประโยชน์์ขีองวิสุาหกิจชุมชน์ท์่�ด้ำเน์ิน์การจด้ท์ะเบ่ยน์ค้อสุามารถขีอรับการสุน์ับสุน์ุน์จากคณะกรรมการสุ่งเสุริมวิสุาหกิจ

ชุมชน์ได้้ตามระเบ่ยบวิธิ่ท์่�กำหน์ด้ ซึ�งน์อกจากสุถาน์ภาพขีองกลุ่มท์่�ถูกรับรองขีึ�น์ตามกฎหมายแล้ว การจัด้ตั�งกลุ่มวิสุาหกิจ

ชุมชน์ภายใต้การกำกับขีองสุ่วน์ราชการยังท์ำให้องค์กรกลุ่มประเภท์น์่�ได้้รับการบัน์ทึ์กและจัด้เก็บข้ีอมูลพ้�น์ฐาน์ขีอง

วิสุาหกิจชุมชน์เขี้าสุู่ระบบอย่างเป็น์ท์างการด้้วย โด้ยเม้�อวิสุาหกิจชุมชน์ท์่�จด้ท์ะเบ่ยน์เขี้าสุู่กระบวน์การประเมิน์ศักยภาพ

ขีองวิสุาหกิจชุมชน์เป็น์ท์่�เร่ยบร้อย จะม่การสุ่งเสุริม ช่วยเหล้อ พัฒน์าแผน์การประกอบกิจการหร้อกระบวน์การท์ำงาน์ขีอง

กลุ่มด้้าน์ต่างๆ ตามความพร้อมและความต้องการขีองกลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์น์ั�น์ๆ ภายใต้มาตรการขีองคณะกรรมการสุ่ง

เสุริมวิสุาหกิจชุมชน์ รวมไปถึงการประสุาน์ความร่วมม้อกับหน์่วยงาน์รัฐหร้อภาคเอกชน์ท์่�เก่�ยวขี้อง อาท์ิ การสุ่งเสุริมความ

รู้เพ้�อการเขี้าถึงแหล่งท์ุน์ ความช่วยเหล้อใน์ขีั�น์ตอน์ท์างกฎหมายท์่�เก่�ยวกับสุิท์ธิิและประโยชน์์ท์างการค้า แน์วท์างการรักษา

คุณภาพขีองสุิน์ค้าและบริการ การรับรองมาตรฐาน์การผลิตหร้อการบริการ ฯลฯ ท์ั�งน์่�ก็เพ้�อให้วิสุาหกิจชุมชน์รวมถึงระบบ

เศรษฐกิจขีองชุมชน์เกิด้ความเขี้มแขี็ง สุามารถพึ�งตน์เอง และเตร่ยมความพร้อมสุู่การประกอบกิจการวิสุาหกิจชุมชน์ใน์

ระด้ับท์่�สุูงขีึ�น์ไป และใน์พระราชบัญญัติสุ่งเสุริมวิสุาหกิจชุมชน์ (ฉบับท์่� 2) พ.ศ.2562 ก็ม่ความมุ่งหมายจะสุ่งเสุริมให้

วิสุาหกิจชุมชน์ท์่�ม่ความพร้อมด้ำเน์ิน์การจด้ท์ะเบ่ยน์เป็น์น์ิติบุคคลโด้ยสุะด้วก ซึ�งการเป็น์น์ิติบุคคลน์ั�น์จะท์ำให้กลุ่มสุามารถ

ท์ำธิุรกรรมและน์ิติกรรรมโด้ยใช้ช้�อขีองวิสุาหกิจชุมชน์ได้้โด้ยตรงและม่ความมั�น์คงยิ�งขีึ�น์ ท์ั�งน์่� กรมสุ่งเสุริมการเกษตรและ

สุำน์ักงาน์เกษตรจังหวัด้ได้้รับการกำหน์ด้หน์้าท์่�เป็น์ศูน์ย์บริการรับเร้�อง ประสุาน์ และติด้ตามกับสุ่วน์ราชการหร้อหน์่วยงาน์

ท์่�เก่�ยวขี้องกับการจด้ท์ะเบ่ยน์น์ิติบุคคลขีองกลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์   น์อกจากน์่� กลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์ท์่�จด้ท์ะเบ่ยน์แล้วยังม่ช่อง

ท์างใน์การแจ้งความประสุงค์หร้อสุ่งคำร้องต่างๆ ไปยังหน์่วยงาน์ท์่�รับผิด้ชอบได้้อ่กด้้วย

   กรณ์ีเป็นนิติบ่คคลุ่
1. ช้�อและท์่�ตั�งขีองวิสุาหกิจชุwมชน์

2. ช้�อและท์่�อยู่ขีองผูม้อ่ำน์าจท์ำการแท์น์วสิุาหกจิ

ชุมชน์ พร้อมบัตรประชาชน์

3. ช้�อและท์่�อยู่ขีองสุมาชิกวิสุาหกิจชุมชน์ 

4. กิจการท์่�วิสุาหกิจชุมชน์ม่ความประสุงค์จะ

ด้ำเน์ิน์การ

5. สุำเน์าเอกสุารแสุด้งวัตถุประสุงค์ ระเบ่ยบ/ขี้อ

6. สุำเน์าบัญช่รายช้�อขีองคณะกรรมการปัจจุบัน์

7. ขีอ้สุำเน์ามตคิณะกรรมการด้ำเน์นิ์การหรอ้มติ

ขีองท์่�ประชุมใหญ่ 

    กรณ์ีไม�เป็นนิติบ่คคลุ่
1. ช้�อและท์่�ตั�งขีองวิสุาหกิจชุมชน์

2. ช้�อและท์่�อยูข่ีองผูม้อ่ำน์าจท์ำการแท์น์วสิุาหกจิ

ชุมชน์ พร้อมบัตรประชาชน์

3. ช้�อและท่์�อยู่ พร้อมสุำเน์าบัตรประชาชน์ขีอง

สุมาชิกวิสุาหกิจชุมชน์ 

4. กิจการท์่�วิสุาหกิจชุมชน์ม่ความประสุงค์จะ

ด้ำเน์ิน์การ

5. สุำเน์าหน์ังสุ้อให้ความยิน์ยอมขีองสุมาชิก

จำน์วน์ไม่น์้อยกว่ากึ�งหน์ึ�งขีองสุมาชิกท์ั�งหมด้ หร้อ 

สุำเน์ามติท์่�ประชุมใน์การมอบหมายให้บุคคล (ผู้ม่

อำน์าจท์ำการแท์น์) มาเป็น์ผู้ย้�น์คำขีอจด้ท์ะเบ่ยน์

วิสุาหกิจชุมชน์
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บทำทำ่� 1 : ร่ปแบบการรวมืตััวของกลุ่่�มืคู่นทำำาไมื้ 11

 สถุานทำี�สำาหรับการข้อจดทำะเบียนเป็นนิติบ่คคลุ่ประเภทำต�างๆ
  กลุ่มเกษตรกร / สุหกรณ์  สุำน์ักงาน์สุหกรณ์จังหวัด้

  ห้างหุ้น์สุ่วน์สุามัญน์ิติบุคคล/ห้างหุ้น์สุ่วน์จำกัด้/บริษัท์จำกัด้  สุำน์ักงาน์พาณิชย์จังหวัด้

  สุถาบัน์การเงิน์ประชาชน์  ธิน์าคารเพ้�อการเกษตรและสุหกรณ์การเกษตร (ธิกสุ.) หร้อ ธิน์าคารออมสุิน์

ด้้วยคุณลักษณะขี้างต้น์จึงปรากฏิว่าม่เกษตรกรและผู้ประกอบการท์ำไม้ใน์หลายชุมชน์รวมตัวและจัด้ตั�งเป็น์กลุ่มวิสุาหกิจ

ชุมชน์ขีึ�น์ ด้ังน์ั�น์ แน์วท์างขีองการรวมกลุ่มเป็น์วิสุาหกิจชุมชน์อาจจะเป็น์คำตอบสุำหรับผู้ท์่�สุน์ใจกระบวน์การกลุ่มซึ�งม่หลัก

เกณฑ์์ชัด้เจน์ ม่โครงสุร้างการสุน์ับสุน์ุน์จากหน์่วยงาน์ภาครัฐ และม่เคร้อขี่ายขีองกลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์จำน์วน์มากอัน์รวมถึง

วิสุาหกิจชุมชน์ท์่�เก่�ยวขี้องกับการท์ำไม้ใน์หลายพ้�น์ท์่�ซึ�งสุามารถจะน์ำมาเป็น์ต้น์แบบเพ้�อการเร่ยน์รู้ได้้

กลุุ่�มืทำ๋�เก่ดจำากการรวมืตัวโดยอ่สระของสมืาช่กกลุุ่�มื 

พ้�น์ฐาน์การรวมกลุ่มประเภท์น์่�มาจากเง้�อน์ไขีท์่�ม่ร่วมกัน์ขีองสุมาชิก อาจเป็น์อาช่พ สุถาน์ภาพ พ้�น์ท์่� ประเด้็น์ความสุน์ใจ 

ปัญหาท์่�เผชิญร่วมกัน์ ฯลฯ การรวมกลุ่มอาจเกิด้ขีึ�น์เฉพาะกิจเพ้�อด้ำเน์ิน์วัตถุประสุงค์บางอย่างไปจน์บรรลุเป้าหมายท์่�วาง

ไว้ร่วมกัน์ แต่การรวบรวมคน์ให้เขี้าสุู่กระบวน์การกลุ่มไม่ง่ายน์ัก ด้ังน์ั�น์ ภูมิหลังและความสุัมพัน์ธิ์ระหว่างสุมาชิกท์่�จะมารวม

กลุ่มกัน์เป็น์อ่กเง้�อน์ไขีท์่�จะผลักด้ัน์ให้กลุ่มประเภท์น์่�เกิด้ขีึ�น์มาได้้ กลุ่มท์่�ว่าน์่�อาจม่การรวมตัวขีองสุมาชิกและโครงสุร้างท์่�

ชัด้เจน์เป็น์เวลา ท์ว่าก็ม่ความย้ด้หยุ่น์ต่อสุมาชิกท์่�จะเขี้าร่วม และถอน์ตัวได้้อย่างอิสุระ อัน์ท์่�จริงแล้วกลุ่มท์่�เกิด้จากการรวม

ตัวโด้ยอิสุระน์่�ม่ความหมายกว้าง แต่สุิ�งท์่�จำแน์กกลุ่มน์่�ออกจากสุองกลุ่มถัด้ไป น์ั�น์ค้อ ลักษณะขีองการรวมกลุ่มหร้อการจัด้

รูปองค์กรท์่�เป็น์อิสุระ กลุ่มประเภท์น์่�จึงเกิด้ขีึ�น์จากการรวมตัวท์างพฤติน์ัย ไม่ได้้ด้ำเน์ิน์การท์างกฎหมายหร้อม่สุถาน์ภาพใน์

ท์างน์ิติน์ัย ไม่ได้้อยู่ภายใต้กรอบขีองหลักเกณฑ์์ท์่�วางไว้อย่างเป็น์ท์างการ 

กลุม่ประเภท์น์่�มกัเปน็์พ้�น์ฐาน์ขีองการรวมกลุม่ใน์ระดั้บท์่�เปน็์ท์างการตอ่ไปโด้ยเฉพาะกลุม่ท์่�มค่วามตอ้งการหรอ้ท์ศิท์างเป้า

หมายสุอด้คล้องกับการจัด้รูปองค์กรอย่างเป็น์ท์างการอ้�น์ๆ และใน์ท์างกลับกัน์ก็เป็น์ท์างเล้อกสุำหรับสุมาชิกหร้อแน์วร่วม

ท์่�ประสุงค์จะรวมตัวกัน์แต่ไม่น์ิยมการจัด้รูปแบบองค์กรอย่างเคร่งครัด้ ด้้วยมองว่าจะกลายเป็น์ขี้อจำกัด้หร้ออาจเป็น์เพราะ

การม่ท์ัศน์ะหร้อประสุบการณ์ท์างลบกับกลุ่มท์างการประเภท์อ้�น์มาก่อน์ ด้ังน์ั�น์ ท์ัศน์คติและประสุบการณ์ร่วมขีองสุมาชิก

หร้อแน์วร่วมจึงเป็น์ความเห็น์พ้องใน์การท์่�จะวางรูปแบบขีองกลุ่มประเภท์น์่�อยู่เหม้อน์กัน์

กลุ่มท์่�เกิด้จากการรวมตัวโด้ยอิสุระท์่�ยังคงความเป็น์กลุ่มและด้ำเน์ิน์การเร้�อยมาได้้เป็น์เวลาน์าน์ และตัวอย่างท์่�จะปรากฏิ

อยู่ใน์หน์ังสุ้อเล่มน์่� ค้อกรณ่ขีองกลุ่มคลัสุเตอร์ไม้สุัก จังหวัด้แพร่ ท์่�ก่อตั�งกลุ่มมาน์าน์ถึงสุิบปี แม้ไม่ได้้ม่การจด้ท์ะเบ่ยน์แต่

สุถาน์ภาพขีองกลุ่มแห่งน์่�ก็เป็น์ท์่�รับรู้กว้างขีวาง รวมถึงม่บท์บาท์ใน์หลายกิจกรรมและโครงการขีองสุ่วน์ราชการ ท์ั�งน์่� ความ

เป็น์อิสุระใน์แน์วท์างขีองกลุ่มก็เป็น์ขี้อด้่ท์่�ท์ำให้ม่การท์ำงาน์ร่วมกับองค์กรภายน์อกหร้อภาคสุ่วน์อ้�น์ๆ ได้้ค่อน์ขี้างเต็มท์่� 

อย่างไรก็ตาม ความสุำเร็จขีองกลุ่มตัวอย่างน์่�ก็อาศัยองค์ประกอบด้้าน์อ้�น์ๆ มาเป็น์สุ่วน์ขีับเคล้�อน์กระบวน์การและ

แน์วท์างขีองกลุ่มด้้วย และม่ยังม่ตัวอย่างใน์กลุ่มขีองเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ จังหวัด้สุุพรรณบุร่และกาญจน์บุร่ จะเห็น์

ถึงกระบวน์การขีองกลุ่มท์่�ชัด้เจน์เม้�อท์างกลุ่มม่วัตถุประสุงค์ร่วมกัน์ใน์การด้ำเน์ิน์มาตรฐาน์การจัด้การสุวน์ป่าไม้เศรษฐกิจ

อย่างยั�งย้น์ (มอก.14061) และขีอรับการรับรองการจัด้การป่าไม้แบบกลุ่ม (Group Forest Certification) และแม้การด้ำเน์ิน์

กระบวน์การด้ังกล่าวไปแล้วแต่ความยึด้โยงขีองกลุ่มก็ยังคงม่อยู่ต่อเน์้�องจากการท์่�กลุ่มวางแผน์การขีั�น์ต่อๆ ไปไว้ อาท์ิ การ

แปรรูปไม้ท์่�มาจากสุวน์ป่าซึ�งได้้รับรอง มอก. ด้ังน์ั�น์ พัน์ธิะเป้าหมายท์่�ม่ร่วมกัน์ขีองคน์ใน์กลุ่มใน์แต่ละระยะเวลาก็เป็น์ตัว

กระตุ้น์ให้กระบวน์การกลุ่มยังคงท์ำงาน์ รวมถึงการท์่�สุมาชิกให้ความร่วมม้อและคงสุถาน์ภาพการเป็น์สุ่วน์หน์ึ�งขีองกลุ่มได้้

ต่อไป  
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การรวมกลุ่มเพ้�อช่วยเหล้อซึ�งกัน์และ
กัน์ภายใต้พระราชบัญญัติสุหกรณ์

สุมาชิกประกอบอาช่พด้้าน์สุวน์ป่า 
เกษตรกรไม้เศรษฐกิจ คน์ปลูกต้น์ไม้/
คน์ปลูกสุวน์ป่า

ม่การจด้ท์ะเบ่ยน์และรับรองสุถาน์ภาพ
ขีองกลุ่มตามกฎหมาย จัด้เป็น์
น์ิติบุคคล

กลุ่มประเภท์น์่�เช้�อมโยงกับกรมสุ่งเสุริม
สุหกรณ์

การจด้ท์ะเบ่ยน์ -> บัน์ท์ึกขี้อมูลขีอง
สุหกรณ์ -> ฐาน์ขี้อมูลใน์ระบบ

หลักการท์ำบัญช่และการตรวจสุอบ
บัญช่เป็น์สุิ�งสุำคัญใน์ระบบการถ้อหุ้น์
สุหกรณ์ฯ ร่วมกัน์ขีองสุมาชิก

การรวมกลุ่มและการด้ำเน์ิน์งาน์สุห
กรณ์ฯม่ระเบ่ยบท์่�แน์่น์อน์

ม่เกณฑ์์ขีั�น์ต�ำขีองจำน์วน์สุมาชิก
กำหน์ด้คุณสุมบัติขีองสุมาชิก

สุมาชิกสุามารถเขี้าถึงสุิท์ธิิประโยชน์์/
บริการตามเง้�อน์ไขี และสุะท์้อน์ปัญหา/
ความต้องการไปยังคณะกรรมการหร้อ
ท์่�ประชุมขีองสุหกรณ์ฯ

ม่การจัด้ตั�งสุหกรณ์สุวน์ป่าภาคเอกชน์
ขีึ�น์ใน์จังหวัด้ต่างๆ ด้้วย

การรวมกลุ่มเพ้�อด้ำเน์ิน์กิจการร่วมกัน์
ภายใต้พระราชบัญญัติวิสุาหกิจชุมชน์

การรวมกลุ่มขีองสุมาชิกท์่�อยู่ใน์ชุมชน์
เด้่ยวกัน์เป็น์สุำคัญ

ม่การจด้ท์ะเบ่ยน์และรับรองสุถาน์ภาพ
ขีองกลุ่มตามกฎหมาย

กลุ่มประเภท์น์่�เช้�อมโยงกับกรมสุ่งเสุริม
การเกษตร

การจด้ท์ะเบ่ยน์ -> บัน์ท์ึกขี้อมูลขีอง
วิสุาหกิจชุมชน์ -> ฐาน์ขี้อมูลใน์ระบบ

ม่การประเมิน์ศักยภาพขีองกลุ่มเพ้�อน์ำ
ไปสุู่การสุน์ับสุน์ุน์/พัฒน์ากิจการ
วิสุาหกิจใน์ด้้าน์ต่างๆ เช่น์ แหล่งท์ุน์ 
ระบบควบคุมคุณภาพ

การประกอบวิสุาหกิจชุมชน์ม่หลัก
เกณฑ์์ท์่�ชัด้เจน์ และม่กลไกการ
สุน์ับสุน์ุน์จากภาครัฐ

ม่เกณฑ์์ขีั�น์ต�ำขีองจำน์วน์สุมาชิก

กลุ่มสุามารถแจ้งเร้�องและความ
ประสุงค์ไปยังหน์่วยราชการท์่�รับผิด้
ชอบโด้ยตรง

ม่เคร้อขี่ายขีองกลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์
จำน์วน์มาก

การรรวมกลุ่มไม่ได้้อยู่ภายใต้หลัก
เกณฑ์์ท์่�เป็น์ท์างการแต่กำหน์ด้ขีึ�น์โด้ย
สุมาชิกขีองกลุ่ม

เง้�อน์ไขี/วัตถุประสุงค์/ภูมิหลัง/
ประสุบการณท์์่�มร่ว่มกนั์น์ำมาสุูก่ารรวม
กลุ่มขีองสุมาชิก

การรวมกลุ่มโด้ยพฤติน์ัย ไม่ม่การจด้
ท์ะเบ่ยน์

เป็น์พ้�น์ฐาน์สุำหรับการรวมกลุ่มท์่�เป็น์
ท์างการ

กลุ่มอาจเกิด้ขีึ�น์เฉพาะกิจม่โครงสุร้างท์่�
ชัด้เจน์เป็น์ครั�งคราว

การวางเป้าหมายร่วมกัน์เป็น์ระยะ
ท์ำให้กระบวน์การกลุ่มท์ำงาน์และ
สุมาชิกยังคงเป็น์สุ่วน์หน์ึ�งขีองกลุ่ม 
(อย่างน์้อยจน์กว่าบรรลุเป้าหมาย)

การจัด้การขีองกลุ่มค่อน์ขี้างย้ด้หยุ่น์

สุมาชิกสุามารถเขี้าร่วม – ถอน์ตัวได้้
อย่างอิสุระ

ไม่ม่ขี้อกำหน์ด้เร้�องเกณฑ์์ขีั�น์ต�ำขีอง
จำน์วน์และคุณสุมบัติขีองสุมาชิก

กลุ่มไม่ม่ช่องท์างการร้องเร่ยน์โด้ยตรง
หากไม่ได้้เป็น์ภาค่กับองค์กร/ภาคสุ่วน์
ใด้

ม่โอกาสุร่วมงาน์กับองค์กรอ้�น์ๆ/ภาค
สุ่วน์ต่างๆ ได้้อย่างเต็มท์่�

สหกรณ์์สวนป่าภาคเอกชน วิสาหกิจช่มชน กลุ่่�มจากการรวมตัว
โดยอิสระข้องสมาชิก



คู่่�มืือการรวมืกลุ่่�มืคู่นทำำาไมื้

บทำทำ่� 1 : ร่ปแบบการรวมืตััวของกลุ่่�มืคู่นทำำาไมื้ 13

สุหกรณ์ฯ ม่บท์บาท์ท์่�ค่อน์ขี้างชัด้เจน์ใน์
แวด้วงสุวน์ป่า และเป็น์หน์่วยงาน์ภาค่
ท์่�ร่วมงาน์กับหลายภาคสุ่วน์มาโด้ย
ตลอด้

ความร่วมม้อกับองค์กรภาค่เป็น์
แน์วท์าง/ช่องท์างท์่�จะสุน์ับสุน์ุน์กลุ่ม
ประเภท์น์่�

ได้้รับการสุน์ับสุน์ุน์(งบประมาณ)ตาม
มาตรการขีองคณะกรรมการสุ่งเสุริม
วิสุาหกิจชุมชน์





คู่่�มืือการรวมืกลุ่่�มืคู่นทำำาไมื้

บทำทำ่� 2 : ขั้้�นตอนการจั้ดต้�งกลุ่่�มืประเภทำต�างๆ 15

หลังจากท์่�ได้้ท์ราบรายละเอ่ยด้ขีองขีองกลุ่มประเภท์ต่างๆ แล้วน์ั�น์ บท์น์่�จะเป็น์การให้ขี้อมูลขีั�น์ตอน์การขีอ

จด้ท์ะเบ่ยน์หร้อการขีอจัด้ตั�งกลุ่ม สุำหรับผู้ท์่�สุน์ใจจะด้ำเน์ิน์การตามกลุ่มประเภท์ท์่�ตน์สุน์ใจ ด้ังน์่�  

การขอจำัดตั�งสหกรณ์์ 

ขั้�นตอนการข้อจัดตั�งสหกรณ์์ 
 ขั้้�นที่่� 1 : เตร่ยมการเบ้�องต้น์

 รวบรวมกลุ่มบุคคลท์่�ประสุงค์จะจัด้ตั�งสุหกรณ์ เป็น์บุคคลธิรรมด้าท์่�บรรลุน์ิติภาวะและม่ความสุมัครใจ

 ขั้้�นที่่� 2 : ประสุาน์งาน์และฝึึกอบรม

 ผู้แท์น์กลุ่มบุคคลประสุาน์กับหน์่วยงาน์ใน์พ้�น์ท์่�เพ้�อขีอคำแน์ะน์ำ กลุ่มบุคคลได้้รับการอบรมจากเจ้าหน์้าท์่�

 ขีองหน์่วยงาน์ใน์พ้�น์ท์่�ไม่น์้อยกว่า  6 ชั�วโมง  กำหน์ด้วัน์ประชุมใน์ครั�งถัด้ไป

 ขั้้�นที่่� 3 : ประชุมผู้ท์่�ประสุงค์จะเป็น์สุมาชิก

 กำหน์ด้ช้�อสุหกรณ์ คัด้เล้อกคณะผู้จัด้ตั�งสุหกรณ์ไม่น์้อยกว่า 10 คน์ เสุน์อความเห็น์เก่�ยวกับการกำหน์ด้ 

 ประเภท์ วัตถุประสุงค์ แผน์การด้ำเน์ิน์การ และร่างขี้อบังคับขีองสุหกรณ์

 ขั้้�นที่่� 4 : ประชุมคณะผู้จัด้ตั�งสุหกรณ์

 เพ้�อจองช้�อสุหกรณ์ผ่าน์เว็บไซต ์www.cpd.go.th ขีองกรมสุ่งเสุริมสุหกรณ์ หร้อหน์่วยงาน์ใน์พ้�น์ท์่� เล้อก 

 ประเภท์สุหกรณ์ กำหน์ด้วัตถุประสุงค์และจัด้ท์ำร่างขี้อบังคับขีองสุหกรณ์  จัด้ท์ำแผน์ด้ำเน์ิน์การเก่�ยวกับ 

 ธิุรกิจหร้อกิจกรรมขีองสุหกรณ์อย่างน์้อย  3 ปี จัด้ท์ำบัญช่รายช้�อผู้ซึ�งจะเป็น์สุมาชิกสุหกรณ์ 

 ขั้้�นที่่� 5 : ประชุมผู้ซึ�งจะเป็น์สุมาชิกสุหกรณ์

 เพ้�อรับท์ราบช้�อสุหกรณ์ ประเภท์ วัตถุประสุงค์ และแผน์ด้ำเน์ิน์การขีองสุหกรณ์  พิจารณาร่างขี้อบังคับ 

 สุหกรณ์และกำหน์ด้ขีึ�น์เป็น์ขี้อบังคับขีองสุหกรณ์

 ขั้้�นที่่� 6 : ย้�น์เอกสุารขีอจด้ท์ะเบ่ยน์สุหกรณ์

 คณะผูจั้ด้ตั�งสุหกรณ์ย้�น์เอกสุาร อนั์ได้แ้ก่ คำขีอจด้ท์ะเบย่น์สุหกรณ์ สุำเน์ารายงาน์การประชุมขีองผู้ท่์�ประสุงค์

 จะเปน็์สุมาชกิ โด้ยคณะผูจ้ดั้ตั�งสุหกรณแ์ละผู้ซึ�งจะเปน็์สุมาชกิ เตรย่มเอกสุารแผน์ด้ำเน์นิ์การเก่�ยวกบัธิรุกจิ

 หร้อกิจกรรมขีองสุหกรณ์ หน์ังสุ้อยิน์ยอมให้ใช้สุถาน์ท์่�เป็น์ท์่�ตั�งสุำน์ักงาน์สุหกรณ์ (กรณ่ไม่ม่สุำน์ักงาน์เป็น์

 ขีองสุหกรณ์เอง) อย่างละ  2 ฉบับ และ ขี้อบังคับสุหกรณ์ จำน์วน์  4 ฉบับ

 ขั้้�นที่่� 7 : พิจารณารับจด้ท์ะเบ่ยน์

 เจ้าหน์้าท์่�ขีองหน์่วยงาน์ใน์พ้�น์ท์่�ตรวจสุอบเอกสุาร วิเคราะห์ขี้อมูลประกอบการขีอจด้ท์ะเบ่ยน์ และเสุน์อ 

 ความเห็น์ต่อน์ายท์ะเบ่ยน์  น์ายท์ะเบ่ยน์สุหกรณ์ พิจารณารับจด้ท์ะเบ่ยน์สุหกรณ์ จากน์ั�น์ น์ายท์ะเบ่ยน์ลง 

 น์ามใน์ใบสุำคญัรบัจด้ท์ะเบย่น์และแจง้แกสุ่หกรณท์์ราบหร้อพจิารณาไมร่บัจด้ท์ะเบ่ยน์สุหกรณ ์ใน์ท้์ายท์่�สุดุ้ 

 น์ายท์ะเบ่ยน์แจ้งคำสุั�งไปยังสุหกรณ์พร้อมเหตุผลให้คณะผู้จัด้ตั�งสุหกรณ์ท์ราบ

 ท์่�มา: https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/191

ขั�นตัอนการูจััดตัั�งกลุ่่�ม
ปรูะเภทำตั�างๆ 2
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การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์์สวนป่าภาคเอกชน 
1. ผู้สุมัครเป็น์สุมาชิกตามขี้อบังคับต้องย้�น์ใบสุมัครต่อสุหกรณ์ตามแบบฟอร์มใบสุมัครท์่�กำหน์ด้ ท์ั�งน์่� สุหกรณ์อาจ 

อน์ุโลมให้สุมัครท์างอิเล็กท์รอนิ์กส์ุเพ้�อเป็น์การอำน์วยความสุะด้วกผ่าน์ท์างเว็บไซต์ขีองสุหกรณ์ โด้ยม่สุมาชิก

สุหกรณ์เป็น์ผู้รับรองจำน์วน์ 1 ท์่าน์

2. คณะกรรมการด้ำเนิ์น์การสุหกรณ์จะมก่ารประชุมพิจารณาใบสุมัครและคุณสุมบัตขิีองผูสุ้มัครสุมาชิกใน์แต่ละเด้้อน์ 

และแจ้งผลการอน์ุมัติการเป็น์สุมาชิกให้ท์ราบท์างจด้หมายหร้อท์างอิเล็กท์รอน์ิกสุ์

3. เม้�อผูสุ้มคัรสุมาชกิได้ร้บัอน์มุตักิารรบัสุมคัรเปน็์สุมาชกิแลว้ จะตอ้งชำระคา่ธิรรมเน์ย่มแรกเขีา้ใหแ้กสุ่หกรณ ์คน์ละ 

1,000 บาท์ ค่าธิรรมเน์่ยมแรกเขี้าน์่�จะถ้อเป็น์รายได้้ขีองสุหกรณ์และจะเร่ยกค้น์ไม่ได้้ น์อกจากน์่�สุมาชิกจะต้อง

ชำระค่าหุ้น์ตามจำน์วน์ท์่�ถ้อให้ครบถ้วน์ (การถ้อหุ้น์ขีั�น์ต�ำขีองสุมาชิกสุหกรณ์แรกเขี้า คน์ละ 100 หุ้น์ หุ้น์ละ 10 

บาท์) จึงจะถ้อว่าผู้สุมัครม่ฐาน์ะใน์การเป็น์สุมาชิกสุหกรณ์ท์่�สุมบูรณ์ตามขี้อบังคับขีองสุหกรณ์

ค่ณ์สมบัติข้องผู้้้ทำี�จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์์สวนป่าภาคเอกชน
    เป็น์บุคคลธิรรมด้าท์่�บรรลุน์ิติภาวะ

    เป็น์ผู้ม่อาช่พเกษตรกรรมหร้อม่กิจกรรมร่วมกัน์ตามวัตถุประสุงค์ขีองสุหกรณ์ (คน์ปลูกป่า คน์ปลูกต้น์ไม้

    คน์ท์่�ท์ำสุวน์ป่าหร้อม่ท์่�ด้ิน์สุำหรับปลูกต้น์ไม้ คน์ปลูก/ท์ำไม้เศรษฐกิจ เกษตรกร ฯลฯ )

    ตั�งบ้าน์เร้อน์อยู่ใน์ท์ุกจังหวัด้ท์่�ม่กิจการป่าไม้

    เป็น์ผู้ซ้�อสุัตย์ ม่ช้�อเสุ่ยงด้่ ขียัน์ขีัน์แขี็งใน์การประกอบอาช่พและรู้จักประหยัด้

    ไม่เป็น์บุคคลไร้ความสุามารถหร้อเสุม้อน์ไร้ความสุามารถ

    ไม่เป็น์ผู้ท์่�เคยถูกให้ออกจากสุหกรณ์ใด้ๆ โด้ยม่ความผิด้ 

ท์่�มา: https://www.pfpcoop.com/attachments/view/?attach_id=212161
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ใน์กรณ่ท์่�สุมาชิกม่การเปล่�ยน์แปลงช้�อ น์ามสุกุล คำน์ำหน์้าช้�อ สุัญชาติ ท์่�อยู่ หร้อกรณ่ท์่�สุมาชิกม่การเปล่�ยน์แปลง

ขีอ้มูลเก่�ยวกับการประกอบอาชพ่ปลูกต้น์ไม้หรอ้กิจการอ้�น์ท่์�แจง้ไวใ้น์ใบสุมัคร สุมาชิกสุามารถแจง้เปล่�ยน์แปลงท์าง

จด้หมายหร้อผ่าน์ช่องท์างสุ้�อสุารอิเล็คท์รอนิ์กส์ุ เพ้�อปรับปรุงข้ีอมูลใน์ระบบฐาน์ข้ีอมูลสุมาชิกขีองสุหกรณ์ให้ทั์น์

สุมัย ตามท์่�อยู่น์่� 

สหกรณ์์สวนป่่าภาคเอกชน จำก้ด 

เลขั้ที่่� 61 กรมป่่าไม้ ถนนพหลโยธิิน ลาดยาว จตุุจ้กร 10900  

E-mail: pfpc.office@gmail.com  Website: www.pfpcoop.com

https://web.facebook.com/pfpcoop   Line ID: pfpc.bkk  

ด้าวน์์โหลด้ใบสุมัครสุมาชิกสุหกรณ์ฯ ได้้ท์่� https://www.pfpcoop.com/attachments/view/?attach_id=233454
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ขั้้�นที่่� 1 : เตร่ยมการเบ้�องต้น์

เกษตรกรผู้ท์่�บรรลุน์ิติภาวะและประกอบอาช่พเกษตรกรรมใน์ประเภท์เด้่ยวกัน์ไม่น์้อยกว่า 30 คน์ รวมตัวกัน์ด้้วย

ความประสุงค์ท์่�จะจัด้ตั�งกลุ่มเกษตรกรขีึ�น์

ขั้้�นที่่� 2 : ประชุมเกษตรกรท์่�ประสุงค์จะจัด้ตั�งกลุ่มเกษตรกร

เพ้�อเล้อกคณะผู้ก่อการจำน์วน์ไม่น์้อยกว่า 7 คน์  กำหน์ด้ช้�อกลุ่มเกษตรกรตามประเภท์เกษตรกรรม

ขั้้�นที่่� 3 : ประชุมคณะผู้ก่อการ

กำหน์ด้วัตถุประสุงค์และจัด้ท์ำร่างขี้อบังคับขีองกลุ่มเกษตรกร จัด้ท์ำบัญช่รายช้�อเกษตรกรท์่�จะเป็น์สุมาชิกกลุ่ม

เกษตรกร (ผู้ท์่�จะเขี้าเป็น์สุมาชิกต้องท์่�ม่กิจการหร้อภูมิลำเน์าอยู่ใน์ท์้องท์่�ท์่�กลุ่มเกษตรกรด้ำเน์ิน์การอยู่และสุมัคร

ใจใน์การรวมท์ุน์ด้้วยการถ้อหุ้น์) 

ขั้้�นที่่� 4 : ประชุมผู้ซึ�งจะเป็น์สุมาชิกกลุ่มเกษตรกร

เพ้�อรับท์ราบช้�อกลุ่มเกษตรกรและวัตถุประสุงค์ขีองกลุ่มเกษตร  ร่างขี้อบังคับขีองกลุ่มเกษตกรร่วมกัน์เพ้�อกำหน์ด้

เป็น์ขี้อบังคับขีองสุหกรณ์

ขั้้�นที่่� 5 : ย้�น์เอกสุารขีอจด้ท์ะเบ่ยน์กลุ่มเกษตรกร

คณะผูก้อ่การย้�น์คำขีอจด้ท์ะเบย่น์กลุม่เกษตรกรตามแบบท์่�น์ายท์ะเบย่น์สุหกรณก์ำหน์ด้ พรอ้มเอกสุารสุำเน์ารายงาน์

การประชุมขีองเกษตรกรท์่�ประสุงค์จะจัด้ตั�งกลุ่มเกษตรกร และผู้ท์่�จะเป็น์สุมาชิกกลุ่มเกษตรกรอย่างละ  2 ชุด้ บัญช่

รายช้�อเกษตรกรท์่�จะเป็น์สุมาชิกกลุ่มเกษตรกร 2 ชุด้  และร่างขี้อบังคับขีองกลุ่มเกษตรกร จำน์วน์  4 ฉบับ ต่อน์าย

ท์ะเบ่ยน์กลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด้แห่งท์้องท์่�ท์่�จะจัด้ตั�งกลุ่มขีึ�น์

ขั้้�นที่่� 6 : พิจารณารับจด้ท์ะเบ่ยน์

น์ายท์ะเบ่ยน์กลุ่มเกษตรกรพิจารณาคำขีอและตรวจสุอบเอกสุารต่างๆ  น์ายท์ะเบ่ยน์รับจด้ท์ะเบ่ยน์กลุ่มเกษตรกร 

จากน์ั�น์ น์ายท์ะเบ่ยน์ออกใบท์ะเบ่ยน์จัด้ตั�งกลุ่มเกษตรกรหร้อไม่รับจด้ท์ะเบ่ยน์กลุ่มเกษตรกร และใน์ท์้ายท์่�สุุด้น์าย

ท์ะเบ่ยน์แจ้งเป็น์หน์ังสุ้อแสุด้งเหตุผลไปยังคณะผู้ก่อการ

*ใน์การจัด้ประชุมท์ุกครั�ง จะต้องแจ้งเจ้าหน์้าท์่�สุ่งเสุริมสุหกรณ์เขี้าร่วมประชุมด้้วย

การขอจำัดตั�งกลุุ่�มืเกษตรกร

ข้ั�นตอนการจัดตั�งกลุ่่�มเกษตรกร
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ขั้้�นที่่� 1 : เตร่ยมการเบ้�องต้น์ 

คณะบคุคล(ท์่�มสุ่ถาน์ะเปน็์น์ติิบคุคลหรอ้ไมเ่ปน็์น์ติบิคุคล) ใน์ชมุชน์เด้ย่วกนั์ จำน์วน์ไมน่์อ้ยกวา่ 7 คน์ ท์่�ด้ำเน์นิ์กจิการ

ขีองชุมชน์เก่�ยวกับการผลิตสุิน์ค้า การให้บริการ หร้อการอ้�น์ๆ ร่วมกัน์ และประสุงค์จะจด้ท์ะเบ่ยน์วิสุาหกิจชุมชน์

ขั้้�นที่่� 2 : ประชุมกลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์

เพ้�อรวบรวมหนั์งสุอ้แสุด้งความยิน์ยอมขีองสุมาชิกกลุม่วิสุาหกิจชมุชน์จำน์วน์ไม่น์อ้ยกว่ากึ�งหน์ึ�งขีองสุมาชิกท์ั�งหมด้

ใน์การให้อำน์าจแกผู่แ้ท์น์ หรอ้เพ้�อมม่ตใิน์ท์่�ประชมุ/มติขีองคณะกรรมการนิ์ตบิคุคลใน์การมอบหมายใหม้บ่คุคลเปน็์

ผู้แท์น์ขีองกลุ่มใน์การย้�น์ขีอจด้ท์ะเบ่ยน์วิสุาหกิจชุมชน์  กำหน์ด้ช้�อขีองวิสุาหกิจชุมชน์และ เตร่ยมช้�อสุำรองไว้

ขั้้�นที่่� 3 : ย้�น์เอกสุารขีอจด้ท์ะเบ่ยน์วิสุาหกิจชุมชน์

ผู้ม่อำน์าจท์ำการแท์น์ย้�น์คำขีอจด้ท์ะเบ่ยน์วิสุาหกิจชุมชน์ (แบบ สุวช.01)  เจ้าหน์้าท์่�ตรวจสุอบเอกสุารและ บัน์ท์ึก

ขี้อมูลลงใน์ระบบสุารสุน์เท์ศ  การจองช้�อวิสุาหกิจชุมชน์ ต่อมาเจ้าหน์้าท์่�ออกใบรับเร้�อง (ท์.ว.ช.1) ใหแ้กผู่ย้้�น์เอกสุาร 

(ผู้ม่อำน์าจท์ำการแท์น์กลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์) 

ขั้้�นที่่� 4 : พิจารณาคำขีอจด้ท์ะเบ่ยน์วิสุาหกิจชุมชน์ และเอกสุารต่างๆ 

เจา้หน์า้ท์่�พิจารณาคณุสุมบตัแิละเอกสุารประกอบการจด้ท์ะเบ่ยน์ต่างๆ อนั์ได้แ้ก่ คำขีอจด้ท์ะเบ่ยน์วิสุาหกจิชุมชน์, 

ท์ะเบ่ยน์รายช้�อและท่์�อยู่ขีองสุมาชิก, สุำเน์าบัญช่รายช้�อขีองคณะกรรมการ(กรณ่นิ์ติบุคคล), สุำเน์าเอกสุารแสุด้ง

วัตถุประสุงค์ ระเบ่ยบ หร้อขี้อบังคับ(กรณ่น์ิติบุคคล), หน์ังสุ้อให้ความยิน์ยอมขีองสุมาชิก/สุำเน์ามติท์่�ประชุม หร้อ

สุำเน์ามติคณะกรรมการด้ำเน์ิน์การ/มติขีองท์่�ประชุมใหญ่ (กรณ่น์ิติบุคคล) อย่างละ 1 ฉบับ เจ้าหน์้าท์่�บัน์ท์ึกขี้อมูล

ลงใน์ระบบสุารสุน์เท์ศ และลำด้ับสุุด้ท์้าย ปิด้ประกาศรายช้�อวิสุาหกิจชุมชน์ 

ขั้้�นที่่� 5 : พิจารณารับจด้ท์ะเบ่ยน์

น์ายท์ะเบ่ยน์ (เกษตรอำเภอ) พิจารณารับจด้ท์ะเบ่ยน์วิสุาหกิจชุมชน์ จากน์ั�น์  น์ายท์ะเบ่ยน์ลงน์ามอน์ุมัติและออก

หน์งัสุอ้สุำคญัแสุด้งการจด้ท์ะเบย่น์วสิุาหกจิชมุชน์ (ท์.ว.ช.2) กบั เอกสุารสุำคญัแสุด้งการด้ำเน์นิ์กจิการขีองวสิุาหกจิ

ชุมชน์ (ท์.ว.ช.3) / พิจารณาไม่รับจด้ท์ะเบ่ยน์วิสุาหกิจชุมชน์ และ น์ายท์ะเบ่ยน์แจ้งไปยังผู้ย้�น์เอกสุารท์ราบ

*วิสุาหกิจชุมชน์ท่์�จด้ท์ะเบ่ยน์แล้วต้องแจ้งความประสุงค์จะด้ำเนิ์น์กิจการต่อไปเป็น์ประจำทุ์กปี หากไม่ด้ำเนิ์น์แจ้ง

ความประสุงค์ติด้ต่อกัน์เป็น์เวลา 2 ปี และเม้�อพ้น์กำหน์ด้ระยะเวลาแจ้งเต้อน์แล้ว วิสุาหกิจชุมชน์น์ั�น์จะถูกถอน์ช้�อ

ออกจากท์ะเบ่ยน์

การขอจำัดตั�งกลุุ่�มืว่สาหก่จำชุมืชน

ข้ั�นตอนการจดทำะเบียนวิสาหกิจช่มชน
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ท์่�มา : ตัวอย่างแบบคำขีอจด้ท์ะเบ่ยน์วิสุาหกิจชุมชน์และเคร้อขี่ายวิสุาหกิจชุมชน์ (แบบสุวช.01) http://smce.doae.

go.th/document.php



คู่่�มืือการรวมืกลุ่่�มืคู่นทำำาไมื้
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คู่่�มืือการรวมืกลุ่่�มืคู่นทำำาไมื้

บทำทำ่� 3 : ประสบการณ์์แลุ่ะข้้อคู่ิดจากกลุ่่�มืคู่นทำำาไมื ้ 23

ต่อจากน์่�เป็น์เร้�องราวขีองเกษตรกรผู้ปลูกต้น์ไม้และผู้ประกอบการท์ำไม้ท์่�บอกเล่าการใช้ประโยชน์์จากท์รัพยากร

ไม้และเกร็ด้เล็กเกร็ด้น์้อยอัน์เน์้�องมาจากการรวมตัวและพลังกลุ่มขีองพวกเขีาบน์เสุ้น์ท์างการท์ำไม้ใน์ประเท์ศไท์ย

กลุุ่�มืของเกษตรกรผู้่�ปลุ่่กไมื�เศรษฐก่จำจัำงหวัดสุพรรณ์บุัร๋แลุ่ะจำังหวัด
กาญจำนบัุร๋

กลุ่มขีองเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจแห่งน์่�เป็น์กลุ่มท์่�เกิด้จากการรวมตัวกัน์ขีองเกษตรกรใน์พ้�น์ท์่�สุุพรรณบุร่และ

กาญจน์บุร่ และเม้�อไม่น์าน์มาน์่�ก็เป็น์กลุ่มน์ำร่องเขี้าสุู่การรับรองมาตรฐาน์การจัด้การสุวน์ป่าไม้เศรษฐกิจอย่าง

ยั�งย้น์ (มอก.14061) ด้้วยวิธิ่การรับรองการจัด้การป่าไม้แบบกลุ่ม โด้ยประธิาน์ขีองกลุ่ม คุณณธิรา แย้มพิกุล เป็น์ผู้

ม่บท์บาท์ใน์การชักชวน์เกษตรกรใน์พ้�น์ท์่�ปลูกไม้เศรษฐกิจและรวมกลุ่มกัน์ ปัจจุบัน์กลุ่มแห่งน์่�ม่สุมาชิกรวม 18 คน์ 

ซึ�งท์ำการเกษตรไม้เศรษฐกิจใน์อำเภอด้่าน์ช้าง และอำเภอหน์องหญ้าไซ จังหวัด้สุุพรรณบุร่  อย่างไรก็ตามขีอบเขีต

ขีองสุมาชิกกลุ่มมุ่งหมายให้ครอบคลุมเกษตรกรระด้ับจังหวัด้

จุด้เริ�มการเป็น์ผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจขีองคุณณธิราเกิด้จากคำช่�แน์ะขีององค์การอุตสุาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ซึ�งเสุน์อ

แน์วท์างน์ำไม้เขีา้ระบบสุวน์ป่าและท์ำไม้อยา่งถกูกฎหมายด้ว้ยไม้เศรษฐกจิ ใน์เวลาน์ั�น์ ออป. ด้ำเน์นิ์งาน์ใน์พ้�น์ท์่�ใกล้

เค่ยงกว่า 5,000 ไร่ น์ั�น์ท์ำให้คุณณธิาราเริ�มท์ำการปลูกไม้เศรษฐกิจตั�งแต่น์ั�น์มารวมถึงจด้ท์ะเบ่ยน์ตั�งกลุ่มวิสุาหกิจ

ชุมชน์ไม้เศรษฐกิจโตเร็วด้่าน์ช้างขีึ�น์ใน์ พ.ศ.2548 (ก่อน์ท์่�จะยกเลิกไปเพ้�อเตร่ยมจด้ท์ะเบ่ยน์วิสุาหกิจชุมชน์เกษตร

อนิ์ท์ร่ยท่์์�ภายหลงัด้ำเน์นิ์การเปน็์ศนู์ยก์ารเรย่น์รู)้ น์บัเน์้�องมาถงึปจัจบุนั์คณุณธิาราปลกูไมเ้ศรษฐกจิกบัเกษตรอนิ์ท์รย่์

ควบคู่กัน์ซึ�งก็พบว่าสุามารถเล่�ยงตัวเองจน์ม่กำไรท์่�แน์่น์อน์กว่าพ้ชเศรษฐกิจอย่างอ้อยหร้อมัน์สุำปะหลังซึ�งต้อง

ลงท์ุน์ ลงแรง และหวังผลรายปี ผลลัพธิ์ท่์�พิสุูจน์์มาด้้วยตน์เองน์้� คุณณธิาราจึงตั�งต้น์ขียายผลเร้�องไม้เศรษฐกิจให้

เกษตรกรใน์ละแวกพ้�น์ท์่�เห็น์ขี้อด้่ขีองไม้เศรษฐกิจท์่�ต่างไปจากพ้ชเศรษฐกิจเด้ิม ซึ�งมักม่ปัญหาเร้�องราคา 

“อย่างมัน์เน์่�ยฝึน์ไม่ตก 5 เด้้อน์ตายหมด้ แต่ใน์ขีณะเด้่ยวกัน์ถ้าเราปลูกไม้เศรษฐกิจ ฝึน์ไม่ตก 5 เด้้อน์เราอยู่ได้้ ฝึน์

ตกท์ั�ง 5 เด้้อน์เราก็อยู่ได้้ วัน์น์่�ราคาตกต�ำเราไม่ขีายได้้ ราคาด้่เราถึงจะขีาย ต้น์ไม้ก็โต”

หลงัจากท์่�คุณณธิราพยายามโน์ม้น์า้วใหห้ลายคน์หนั์มาปลกูไมเ้ศรษฐกจิซ�ำแลว้ซ�ำเลา่ วกิฤตโรงงาน์น์�ำตาลท์่�กระท์บ

ชวิ่ตขีองเกษตรกรใน์ช่วงท่์�ผา่น์มาเป็น์จุด้เปล่�ยน์ให้เกษตรกรเขีา้ใจและยอมรับการปลูกไม้เศรษฐกิจมากขีึ�น์ ประกอบ

กับการสุนั์บสุน์ุน์ขีององค์การอุตสุาหกรรมป่าไม้ช่วง พ.ศ.2560-2561 ท์่�ให้ท์ุน์ปลูกไม้เศรษฐกิจแก่เกษตรกรไร่ละ 

3,500 บาท์ พร้อมด้้วยกล้าไม้และการเตร่ยมแปลง จึงท์ำให้การรวมกลุ่มขีองเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจท์่�น์่�เป็น์

รูปเป็น์ร่างชัด้เจน์ และใน์อ่กสุามปีต่อมาท์างกลุ่มเขี้าร่วมการรับรองมาตรฐาน์การจัด้การสุวน์ป่าไม้เศรษฐกิจอย่าง

ยั�งย้น์ (มอก.14061) ถ้าน์ับตั�งแต่เตร่ยมการจน์มาถึงการตรวจสุอบรับรองถ้อว่าใช้เวลาไม่น์าน์ กระบวน์การไม่ยุ่ง

ยาก และอยูภ่ายใตด้้ชัน์ท่์่�ยอมรับได้ ้สุดุ้ท์า้ยกลุม่ผูป้ลูกไม้เศรษฐกิจท์่�น์่�จงึเป็น์องคก์รกลุม่แห่งแรกท์่�เขีา้สุูก่ระบวน์การ

รบัรองการจดั้การปา่ไมแ้บบกลุม่ภายใตสุ้ถาบนั์รบัรองมาตรฐาน์ไอเอสุโอ โด้ยมสุ่ถาบนั์อตุสุาหกรรมเพ้�อการเกษตร 

(IAI) เป็น์องค์กรผู้ตรวจรับรองท์่�เขี้ามาด้ำเน์ิน์การ ซึ�งท์างกลุ่มก็หวังว่าจะเป็น์การเพิ�มมูลค่าแก่ไม้เศรษฐกิจท์่�มาจาก   

ปรูะสบการูณ์์แลุ่ะข้อคิด
จัากกลุ่่�มคนทำำาไม้3
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สุวน์ป่าขีองสุมาชิกใน์ท์างหน์ึ�ง

“เราเป็น์คน์ปลูก แต่ไม้ไปเขี้าโรงงาน์ ถ้าท์ำแล้วคิด้ได้้ แปรรูปได้้ หร้อว่ามาท์ำอะไรให้หลากหลายมากขีึ�น์ มัน์เพิ�มสุิน์

ค้าได้้”

สุำหรบัไมเ้ศรษฐกจิท่์�สุำคญัขีองกลุม่ คอ้ ไมย้คูาลปิตสัุ ไมสุ้กั ไมก้ระถนิ์ โด้ยผลผลติหลกัจากปา่ปลกูขีองกลุม่เกษตรกร

ท์่�น์่� ได้้แก่ ไม้ท์่อน์และถ่าน์ไม้ น์อกจากน์่�ยังม่น์�ำสุ้มควัน์ไม้ ผงถ่าน์ ปุ�ยหมัก ฯลฯ คุณณธิาราจึงม่ความคิด้ท์่�จะเพิ�ม

มลูค่าและสิุน์ค้าจากขีั�น์ตอน์การแปรรูปไม้ด้ว้ย ตน้์แบบใน์ความคิด้คอ้น์วัตกรรมหมูบ้่าน์หน์องผ้อ แหล่งแปรรูปและ

ท์ำเฟอร์น์ิเจอร์ไม้ท์่�ม่ช้�อเสุ่ยงใน์ละแวกน์ั�น์ ซึ�งใช้ไม้จากป่าธิรรมชาติจน์หมด้ไป แต่ใน์ปัจจุบัน์เม้�อม่ไม้จากป่าปลูก

ขีองกลุ่มแล้ว การแปรรูปไม้จึงเป็น์แผน์การขีั�น์ต่อไปท์่�ท์างกลุ่มคิด้ไว้ ซึ�งอาจเป็น์ประด้ิษฐกรรมท์่�เกิด้จากการแปรรูป

ไม้ภายใต้มาตรฐาน์ มอก. ท์ั�งหมด้ 

“ถ้าเกิด้เกษตรกรไม่ร่วมม้อหร้อไม่ปลูก มัน์ก็ไม่เกิด้ เพราะฉะน์ั�น์คุณต้องสุร้างแรงบัน์ด้าลใจให้เขีาก่อน์ เพราะบางท์่

เกษตรกรม่ความสุามารถพิเศษอยู่แล้ว แต่ไม่เห็น์ความสุำคัญหร้อมองไม่เห็น์ว่าเขีาม่จุด้เด้่น์อะไร”

อย่างไรก็ตาม แผน์ท่์�จะต่อยอด้สุู่การแปรรูปยังไม่เป็น์รูปธิรรม เพราะการด้ำเน์ิน์ขัี�น์ตอน์ท์างกฎหมายใน์เร้�องไม้

และการท์ำไม้สุำหรับเกษตรกรท์ั�วไปน์ั�น์อาศัยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น์เวลา ค่าใช้จ่าย ความเขี้าใจใน์กฎหมาย ฯลฯ     

คุณณธิาราจึงอยากให้ม่หน์่วยงาน์กลางท่์�ให้คำปรึกษาเก่�ยวกับกระบวน์การท์างกฎหมายใน์ขีั�น์ตอน์ต่างๆ ขีองการ

ท์ำไม้แก่กลุ่มเกษตรกร เพ้�อช่วยคล่�คลายความยุ่งยากซับซ้อน์ท์่�เคยเป็น์อุปสุรรคต่อการท์ำไม้ ท์่�ผ่าน์มาเกษตรกร

จำต้องพึ�งพาพ่อค้าคน์กลางหร้อกลุ่มคน์ท์่�คุ้น์เคยกับขัี�น์ตอน์ท์่�เก่�ยวกับเจ้าหน์้าท์่�หร้อสุ่วน์ราชการให้เป็น์ผู้ด้ำเน์ิน์

การ เพ้�อจัด้การความยุ่งยากน์่� ด้ังน์ั�น์ หากการขีออน์ุญาตตั�งโรงเล้�อย เพ้�อแปรรูปไม้ได้้รับคำแน์ะน์ำหร้อความช่วย

เหล้อจากองค์กรภาค่ น์่าจะช่วยให้การท์ำตามขีั�น์ตอน์ท์างกฎหมายใน์เร้�องน์่�เป็น์ไปอย่างราบร้�น์และรวด้เร็วขีึ�น์                  

ด้ังเช่น์ตัวอย่างการม่องค์กรพ่�เล่�ยงใน์กระบวน์การรับรองมาตรฐาน์ มอก. ซึ�งเอ้�อให้เกษตรกรยอมรับเง้�อน์ไขีการยก

ระดั้บไมเ้ศรษฐกิจใน์สุวน์ปา่ขีองตน์เองได้ไ้ม่ยากอก่ท์ั�งจงูใจใหเ้กษตรกรท์ำไม้ใน์แตล่ะขีั�น์ตอน์อยา่งถูกกฎหมายด้้วย

“เม้�อไม้ม่มอก.แล้ว เราไม่จำเป็น์ต้องขีายไม้รวมอย่างเด้่ยว แต่ถ้าเกิด้เป็น์โต๊ะท์่�เป็น์มาตรฐาน์ มอก. มัน์ยิ�งเท์่ไหม 

และราคาสุัมผัสุได้้”

น์อกจากน์่�กลุม่เกษตรกรไม้เศรษฐกิจมุง่หวังให้องค์กรท่์�เป็น์ภาคเ่ขีา้มา สุง่เสุริม ‘ตลาด้ไม้’ เพ้�อต่อยอด้จากการรับรอง

มาตรฐาน์ไม้ท์่�สุำเร็จไปแล้ว หร้อการสุน์ับสุน์ุน์เกษตรกรเขี้าสุู่ตลาด้การท์ำไม้ใน์ฐาน์ะผู้ประกอบการร่วมด้้วย

“เพราะเกษตรกรท์ำอย่างเด้่ยว ไม่รวยหรอก ต้องขีายด้้วย ต้องม่ต้น์น์�ำ กลางน์�ำ ปลายน์�ำ” 

“เราแลกเปล่�ยน์ความรู้กัน์ อย่างเกษตรกรก็จะม่ความรู้อ่กด้้าน์ ออป. ก็จะม่ความรู้ขีองเขีาอ่กด้้าน์หน์ึ�ง อย่างการ

เปล่�ยน์แปลงท์่�เป็น์ 3x3 เราท์ำงาน์กับอาจารย์ท์่�เกษตรศาสุตร์ บางเขีน์ด้้วย ก็มาลองผิด้ลองถูกกัน์ ท์่น์่�ก็มาจบลงท์่�

ว่าเกษตรกรอยู่ได้้รึเปล่า”

ใน์ขีณะท์่�ท์างกลุม่กไ็มห่ยดุ้พัฒน์าไม้เศรษฐกิจให้ด้ย่ิ�งขีึ�น์ท์ั�งใน์เร้�องสุายพัน์ธิุแ์ละคุณภาพขีองไม้ รวมถึงให้ความสุำคญั

กบัการจดั้การแปลงและวางแผน์การใชท่้์�ด้นิ์เพ้�อใหต้อบแท์น์ผูป้ลกูได้ใ้น์เวลาท์่�เหมาะสุมระหวา่งท์่�รอรอบตดั้ไมใ้น์อก่ 

10 ปขีีา้งหน์า้ หรอ้การรว่มมอ้กบัภาคสุว่น์อ้�น์ ท์ั�งองคก์รภาคท่์่�มสุ่ายสุมัพนั์ธิท์์่�ด้ต่อ่กนั์อยา่งองคก์ารอตุสุาหกรรมปา่

ไม ้(ออป.) น์กัวชิาการจากมหาวทิ์ยาลยั/สุถาบัน์ต่างๆ หน่์วยงาน์ภายน์อกและเกษตรกรด้ว้ยกนั์ท่์�มโ่อกาสุแลกเปล่�ยน์



คู่่�มืือการรวมืกลุ่่�มืคู่นทำำาไมื้

บทำทำ่� 3 : ประสบการณ์์แลุ่ะข้้อคู่ิดจากกลุ่่�มืคู่นทำำาไมื ้ 25

แน์วท์าง ประสุบการณ์ เท์คน์ิควิธิ่และความรู้ท์างการเกษตรซึ�งกัน์และกัน์ ท์ั�งน์่� เม้�อม่คน์มาดู้งาน์หร้อแม้แต่พ่อค้า

ไม้ท์่�เขี้ามาติด้ต่อกับท์างกลุ่มเกิด้ความสุน์ใจใน์ต้น์ไม้ใหญ่ท์่�น์ั�น์ คุณณธิาราจะเอ่ยชวน์ให้ท์ุกคน์ปลูกไม้เศรษฐกิจอยู่

เสุมอ โด้ยหวังว่าจะเป็น์วิธิ่ท์่�ท์ำให้เกิด้วงจรท์่�ยั�งย้น์ขีองผู้คน์ท์่�ประกอบอาช่พเก่�ยวขี้องกับไม้เศรษฐกิจ 

“พอมาดู้งาน์เราปลูกไม้เศรษฐกิจวัน์น์่� ก็เป็น์ฐาน์ให้เขีารู้ว่า ‘คุณปลูกไม้สุิ มัน์จะด้่แบบน์่� มัน์จะเป็น์อ่กตัวหนึ์�งท่์�

สุามารถท์ำให้คุณอยู่ได้้’ “

ด้้วยประสุบการณ์ใน์วงการไม้เศรษฐกิจ คุณณธิราจึงม่บท์บาท์ใน์การสุ้�อสุาร อธิิบายให้สุมาชิกเกษตรกรเห็น์ภาพ

ประโยชน์์ขีองโครงการ รวมถึงน์โยบายต่างๆ ท์่�จะสุ่งผลต่อกลุ่ม ใน์ตัวอย่างกลุ่มขีองเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ

จังหวัด้สุุพรรณบุร่และกาญจน์บุร่น์่� พ้�น์ฐาน์ความสุัมพัน์ธิ์ขีองผู้น์ำกลุ่มกับองค์กรภาค่หร้อหน์่วยงาน์ท์่�เก่�ยวขี้องถ้อ

เปน็์เง้�อน์ไขีสุำคญัตอ่การพฒัน์าหรอ้ด้ำเน์นิ์โครงการใน์พ้�น์ท์่�ใหเ้ปน็์จรงิ ท์่�สุำคญัคอ้บท์บาท์ใน์การขีบัเคล้�อน์เพ้�อหา

แน์วร่วมปลูกไม้เศรษฐกิจและเน์้น์ท์่�การสุ่งเสุริมต่อยอด้แก่คน์ปลูกต้น์ไม้ใน์อุตสุาหกรรมไม้ ซึ�งเป็น์แน์วท์างสุำคัญ

ท์่�ควรได้้รับการสุน์ับสุน์ุน์อย่างจริงจังโด้ยเฉพาะจากหน์่วยงาน์รัฐท์่�ม่หน์้าท์่�ใน์การวางน์โยบาย และใน์ฐาน์ะขีอง

เกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจเช่น์กัน์ คุณณธิาราจึงอยากเห็น์คุณภาพช่วิตขีองเกษตรกรด้่ขีึ�น์ ม่รายได้้ท์่�มั�น์คงจากการ

ท์ำไม้เศรษฐกิจท์่�ถูกยกระด้ับไปสุู่มาตรฐาน์ท์่�ด้่น์ั�น์ด้้วย

“อยากให้หน์่วยราชการเปิด้กว้างมากขึี�น์ และก็มองช่องท์างท่์�จะเพิ�มมูลค่าขีองไม้เศรษฐกิจ ท์ำแบบประณ่ตให้คน์

ม่พ้�น์ท์่�น์้อยๆ อยู่ได้้และอยู่ด้่ม่สุุขี”

ว่สาหก่จำชุมืชนบั�านศร๋บัุญเรือง – กลุุ่�มืเกษตรกรผู้่�ปลุ่่กไมื�สักแห�ง อำาเภอสันต่สุข 
จำังหวัดน�าน

“ท์่�บ้าน์ศร่บุญเร้องน์่� ชาวบ้าน์ม่สุวน์สุักเยอะ แต่ว่าไม่ได้้ขีาย ไม่ม่เอกสุาร ผมก็เลยคิด้ตั�งกลุ่มวิสุาหกิจแปรรูป ใช้ใน์

บ้าน์ และขีาย ผมบอกว่าท์ำได้้ แต่ถ้าท์ำคน์เด้่ยวท์ำไม่ได้้ ผิด้กฎหมาย ถ้าท์ำเป็น์กลุ่มจะท์ำได้้สุะด้วกกว่า ก็เลยชวน์

ชาวบ้าน์ท์ำ แต่ท์ำมา 2 – 3 ปีแล้วก็ยากอยู่เหม้อน์กัน์ เร้�องตัด้ไม้ก็รอท์ำเร้�องขีอตัด้อยู่ ท์่�ด้ิน์ท์่�ไม่ม่ใบก็ได้้ใบ คท์ช. 

ภาพท์่� 2  กลุ่มก่อการด้่บ้าน์ศร่บุญเร้อง

ท์่�มา       ร่คอฟ ประเท์ศไท์ย (2564)
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ก็ท์ำเร้�องตัด้กัน์ไปแล้ว เจ้าหน์้าท์่�กรมป่าไม้ก็ว่าจะให้ใบตัด้น์ะ”

คุณชาญ ก๋าวงค์ ประธิาน์กลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์บ้าน์ศร่บุญเร้อง เริ�มต้น์เล่าถึงวิสุาหกิจชุมชน์แห่งน์่� ซึ�งตั�งขีึ�น์เพ้�อจะ

ด้ำเนิ์น์การแปรรูปไม้ท์่�มาจากสุวน์ป่าขีองเกษตรกรผู้ปลูกไม้สัุกใน์พ้�น์ท่์� ด้้วยชาวบ้าน์สุ่วน์ใหญ่อาศัยอยู่ใน์เขีตป่า

สุงวน์อัน์เป็น์ท่์�ด้ิน์ขีองรัฐภายใต้น์โยบายการจัด้การท์่�ด้ิน์โด้ยคณะกรรมการน์โยบายท์่�ด้ิน์แห่งชาติ หร้อ คท์ช4 ใน์

เบ้�องต้น์ชาวบ้าน์ได้้รับเอกสุาร ‘หน์ังสุ้ออน์ุญาตให้เขี้าท์ำประโยชน์์หร้ออยู่อาศัยใน์พ้�น์ท์่�ป่าสุงวน์ฯ’ และยังประสุบ

ปัญหาความไม่ชัด้เจน์ใน์การท์่�จะใช้ประโยชน์์จากท์รัพยากรไม้ใน์ท์่�ด้ิน์ด้ังกล่าว

ท์่�มาท์่�ไปขีองการปลกูไมสุ้กัท์่�น์่�เริ�มขีึ�น์ราว พ.ศ.2541 เม้�อมน่์โยบายใหเ้กษตรกรปลกูสุกัพรอ้มท์นุ์สุน์บัสุน์นุ์ไรล่ะ 500 

บาท์ต่อปี แต่เด้ิมเขีตอำเภอสุัน์ติสุุขีน์่�ไม่ม่ไม้สุักจน์กระท์ั�งหน์่วยงาน์ป่าไม้เพาะกล้าสัุกขีายให้เกษตรกรน์ำไปปลูก 

และเป็น์เกษตรกรบ้าน์ศร่บุญเร้องน์่�เองท์่�สุน์ใจเขี้าร่วมโครงการมากท่์�สุุด้ใน์อำเภอ ท์ว่าเม้�อต้น์สุักม่อายุถึงรอบตัด้ 

(17-18 ปี) ท์างการรับซ้�อเฉพาะไม้สุักจากท์่�ด้ิน์ขีองชาวบ้าน์ท์่�ม่โฉน์ด้ หน์ังสุ้อรับรองการท์ำประโยชน์์ (น์สุ.3) หร้อ

ท์่�ด้นิ์ สุปก.(ท์่�ดิ้น์ใน์เขีตปฏิริปูท์่�ด้นิ์ ท์่�ด้นิ์ท์่�มห่ลกัฐาน์การอน์ญุาต) เท์า่น์ั�น์ คณุชาญและชาวบา้น์ศรบ่ญุเรอ้งอก่หลาย

คน์ไม่สุามารถตัด้ต้น์สุักท์่�ปลูกไว้เพ้�อน์ำไปจำหน์่าย ด้้วยเหตุท์่�ไม่ม่ ‘ใบ’ หร้อ ‘เอกสุารสุิท์ธิิ�’ ใน์ท์่�ด้ิน์ด้ังกล่าว5 ไม้สุัก

เหล่าน์ั�น์หากน์ำออกขีายจะเป็น์ไม้ผิด้กฎหมาย ใน์ช่วงน์ั�น์เม้�อชาวบ้าน์ตัด้ไม้สัุกใน์สุวน์ขีองตน์เองจะถูกเจ้าหน้์าท่์�

ซุ่มจับและเสุ่ยค่าปรับ 3,000-5,000 บาท์ เม้�อเป็น์เช่น์น์่�คุณชาญจึงร่วมกับเกษตรกรคน์อ้�น์ๆ ย้�น์หน์ังสุ้อถึงอธิิบด้่

กรมป่าไม้เพ้�อขีออน์ุญาตใช้ประโยชน์์และจำหน์่ายไม้สุักท์่�ปลูกขีึ�น์น์่�เม้�อ พ.ศ.2559 และได้้รับคำแน์ะน์ำกลับมาว่า

เกษตรกรท์่�น์่�ควรรวมกลุม่กนั์ตั�งเปน็์วิสุาหกจิชมุชน์ เพ้�อด้ำเน์นิ์การเร้�องกจิการท์ำไม ้วสิุาหกจิชมุชน์บ้าน์ศรบุ่ญเรอ้ง

จึงเกิด้ขีึ�น์ใน์ พ.ศ.2560 

“ปัญหาอย่างน์่� 25 ราย ท์่�เป็น์สุมาชกิด้้วยกนั์น์่�ล่ะครับ... ท์่�มารวมกนั์ มาท์ำากลุม่วสิุาหกจิน์่�เป็น์เครอ้ข่ีายไม้ ออป. ครบั”

“เราม่สุวน์สุัก แต่การท์ำาไม้สุัก(ขีาย)ผิด้กฎหมาย เราต้องตั�งกลุ่มวิสุาหกิจถึงจะตัด้ได้้ เขีารู้อย่างน์่� ก็เต็มใจมาร่วมกัน์”

คุณชาญอธิิบายว่าการตั�งวิสุาหกิจชุมชน์ท์ำาได้้โด้ยจด้ท์ะเบ่ยน์ท่์�เกษตรอำาเภอ พร้อมแผน์งาน์ขีองวิสุาหกิจและ

โครงสุร้างขีองกลุ่มอัน์ประกอบด้้วยประธิาน์ รองประธิาน์ เลขีาน์ุการ เหรัญญิก รายช้�อขีองสุมาชิกท์ั�งหมด้ รวมถึง

แน์บบนั์ทึ์กการประชมุ ซึ�งระบเุหตผุลว่าจะด้ำาเนิ์น์การเร้�องใด้บ้าง อย่างท์่�วสิุาหกจิชมุชน์บ้าน์ศร่บญุเร้องเสุน์อไป ค้อ

การท์ำาไม้ใน์ขีั�น์ตอน์ขีองการตัด้ การแปรรูป และท์ำาเฟอร์น์ิเจอร์ไม้ รวมระยะเวลาตั�งแต่การขีอจัด้ตั�งจน์ได้้รับอน์ุมัติ

เป็น์วิสุาหกิจชุมชน์น์าน์ 1 เด้้อน์ สุำาหรับอำาเภอสุัน์ติสุุขีน์่�ม่วิสุาหกิจชุมชน์ท์ำาไม้อยู่ 2-3 แห่ง

“ค้อกลุ่มเราจะไม่แขี็งแรง ไม่ม่ระเบ่ยบ พอคน์มามากมัน์จะผิด้กัน์ เวลาน์ัด้ประชุมกัน์ มาไม่ถึงครึ�งก็ประชุมกัน์ไม่ได้้ 

ดู้แลยาก”

วสิุาหกจิชมุชน์บา้น์ศรบ่ญุเรอ้งมสุ่มาชกิ 30 คน์ ซึ�งมาจากการชกัชวน์ขีองคณุชาญตั�งแตเ่ริ�มแรก สุมาชกิท์ั�งหมด้น์่�เปน็์

ชาวบ้าน์ศร่บุญเร้อง น์อกจากคน์ท์่�ประกอบอาช่พท์ำไม้แล้วยังม่คน์เฒ่าคน์แก่ท์่�เขี้าร่วมกลุ่มด้้วยหวังว่าจะสุามารถ

ขีายไม้สุักจากสุวน์ตน์เองได้้ ท์ั�งน์่� วิสุาหกิจชุมชน์บ้าน์ศร่บุญเร้องกำหน์ด้ให้สุมาชิกต้องเป็น์เกษตรกรท์่�อาศัยอยู่ใน์

ชุมชน์เท่์าน์ั�น์ การคงเง้�อน์ไขีเช่น์น์่�เพ้�อให้กลุ่มม่เอกภาพและจัด้การได้้เป็น์ระเบ่ยบเร่ยบร้อยตามความเห็น์ขีองคุณ

ชาญ และเม้�อใด้ท์่�สุมาชิกสุามารถตัด้ไม้สุักได้้ตามกฎหมายแล้ว จะต้องน์ำไม้มาจำหน์่ายให้กับท์างกลุ่มเท์่าน์ั�น์ อัน์

เป็น์ขี้อตกลงท์่�ม่ร่วมกัน์ภายใน์วิสุาหกิจชุมชน์แห่งน์่� โด้ยสุมาชิกท์่�ได้้รับอน์ุญาตและการตรวจสุอบจากเจ้าหน์้าท์่�ให้

ตัด้โค่น์ได้้ ก็จะเริ�มท์ยอยขีายไม้ตามลำด้ับ ใน์สุ่วน์กระบวน์การรับงาน์และแบ่งงาน์ขีองกลุ่ม เม้�อม่งาน์เขี้ามาจะแจ้ง

ให้สุมาชิกท์ราบ กำหน์ด้คิวงาน์ไว้ว่าจะใช้เวลาประมาณก่�วัน์และต้องการแรงงาน์วัน์ละก่�คน์ งาน์ปกติจะอยู่ท์่� 4 คน์
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ต่อวัน์ ต่อจากน์ั�น์ให้สุมาชิกหมุน์เว่ยน์กัน์มาท์ำงาน์และรับค่าแรงเป็น์รายวัน์ วัน์ละ 300-500 บาท์ ขีึ�น์อยู่กับงาน์ 

“ต้องขีายใน์กลุ่มอย่างเด้่ยว จะขีายน์อกกลุ่มไม่ได้้ เพราะว่ากลุ่มเป็น์คน์ท์ำเร้�องให้ท์ั�งหมด้ ท์ุกเร้�อง”

ท์ว่า วิสุาหกิจชุมชน์บ้าน์ศร่บุญเร้องอยู่ใน์ขีั�น์ตอน์การพิจารณาขีองท์างราชการหลายเร้�อง ท์ั�งการขีออนุ์ญาตตั�ง

โรงงาน์แปรรปูไมท้์่�ใชเ้วลากวา่สุามปแีลว้แตย่งัไมสุ่ำเรจ็ การขีออน์ญุาตตดั้ไมซ้ึ�งตอ้งผา่น์การรบัรองสุทิ์ธิิ�บน์ท์่�ด้นิ์ ซึ�ง

รฐัอนุ์ญาตใหใ้ชป้ระโยชน์เ์สุย่ก่อน์ ท์่�ผา่น์มาสุมาชกิวสิุาหกจิชมุชน์ผูป้ลกูไม้สุกัใน์ท่์�ด้นิ์ คท์ช. 10 ราย ย้�น์เอกสุารและ

ด้ำเน์ิน์การต่างๆ เองมาตั�งแต่ พ.ศ.2562 จน์กระท์ั�งใน์ปีน์่�เจ้าหน์้าท์่�ป่าไม้เริ�มลงพ้�น์ท์่�ตรวจสุอบเง้�อน์ไขีการถ้อครอง

ท์่�ด้นิ์ขีองเกษตรกรแต่ละรายใน์หมูบ้่าน์ กระบวน์การน์่�มค่วามสุำคัญต่อการตรวจสุอบย้อน์กลับใน์ห่วงโซอุ่ปท์าน์การ

ท์ำไม้ หากได้้รับการรับรองจากเจ้าหน์้าท์่� ก็จะเป็น์หลักฐาน์ย้น์ยัน์แหล่งท์่�มาขีองไม้สุักจากท์่�ด้ิน์ คท์ช. ขีองเกษตรกร

บา้น์ศรบุ่ญเรอ้ง และสุามารถท์ำไมใ้น์ขัี�น์ต่อไปได้ ้และเม้�อใด้ท่์�เกษตรกรผูย้้�น์เร้�องการตดั้โคน่์ผ่าน์กระบวน์การน่์�ครบ

ท์ุกรายแล้ว ก็จะสุามารถน์ำไม้ คท์ช. ขีองสุมาชิกมาใช้ใน์วิสุาหกิจชุมชน์ได้้ท์ัน์ท์่

ท์ั�งน์่� สุิ�งท่์�กำหน์ด้ว่าไม้สุกัใน์ชมุชน์จะน์ำมาใชป้ระโยชน์เ์พ้�อการค้าอยา่งถกูกฎหมายได้ห้รอ้ไม ่คอ้ ‘ท่์�ด้นิ์’ และสิุท์ธิใิน์

การถ้อครองท์่�ด้ิน์ขีองชาวบ้าน์ ซึ�งต่างม่ผลต่อการน์ิยามความถูกต้องตามกฎหมายขีอง ‘ไม้สุัก’ ใน์ขีั�น์ตอน์การท์ำไม้  

ใน์ท์ัศน์ะขีองคุณชาญ หากท์ำให้ต้น์สุักท์่�ชาวบ้าน์ปลูกถูกกฎหมายน์ำมาแปรรูปและขีายใน์น์ามขีองวิสุาหกิจชุมชน์

ได้้โด้ยไม่ติด้ข้ีอกฎหมายใด้ น์ั�น์จะถ้อเป็น์ความเปล่�ยน์แปลงอัน์เกิด้จากการรวมกลุ่มเป็น์วิสุาหกิจชุมชน์ท่์�สุมบูรณ์

และประสุบความสุำเร็จ แต่ใน์ตอน์น์่�สุมาชิกและวิสุาหกิจชุมชน์บ้าน์ศร่บุญเร้องสุามารถเขี้าสุู่ขีั�น์ตอน์การท์ำไม้ตาม

วัตถุประสุงค์ไปเพ่ยงร้อยละ 40 เท์่าน์ั�น์เอง 

อย่างไรก็ตาม คุณชาญอยากแน์ะน์ำให้กลุ่มคน์ปลูกต้น์ไม้ท์่�ม่ไม้อยู่ใน์ท่์�ด้ิน์และต้องการจะแปรรูปไม้ขีึ�น์ใน์กลุ่มขีอง

ตน์เอง ควรจะรวบรวมเพ้�อน์ร่วมงาน์หร้อเกษตรกรคน์อ้�น์ๆ มาร่วมกัน์ท์ำเร้�องโรงงาน์แปรรูปไม้/โรงค้าไม้ เพราะใน์

ขีั�น์ตอน์ด้งักลา่วน์่�จะมค่า่ใชจ้า่ยพอสุมควร น์อกจากน์่�หากด้ำเน์นิ์การผา่น์กลุ่มท์่�มสุ่ถาน์ภาพท์างกฎหมายอยา่งเชน่์

วิสุาหกิจชุมชน์ ยิ�งท์ำให้การติด้ต่อติด้ตามเป็น์ไปตามขีั�น์ตอน์ท์่�ชัด้เจน์ โปร่งใสุ ลด้ภาระค่าใช้จ่าย เม้�อเท์่ยบกับการ

ด้ำเน์ิน์การด้้วยตัวเองเพ่ยงคน์เด้่ยว ท์่�สุำคัญการรวมเป็น์กลุ่มยังท์ำให้สุมาชิกแบ่งปัน์ความคิด้ ให้คำช่�แน์ะปรึกษา 

ช่วยกัน์แก้ปัญหาระหว่างท์างโด้ยเฉพาะอุปสุรรคท์่�คล้ายกัน์หร้อเกิด้ขีึ�น์ร่วมกัน์ใน์ขีั�น์ตอน์ขีองการท์ำไม้ได้้ 

“ถ้าไม่ม่วิสุาหกิจก็ตั�ง (โรงเล้�อย) ไม่ได้้ ถ้าท์ำเป็น์กลุ่มน์ะ ถ้าเราจะท์ำสุ่วน์ตัวก็ต้องใช้เงิน์มาก ท์ำได้้ แต่ใช้เงิน์” 

คณุชาญให้ข้ีอมลูเพิ�มเตมิเก่�ยวกบักระบวน์การขีอตั�งโรงเล้�อยด้้วยว่าเอกสุารท่์�ต้องใช้เป็น์หลัก ได้้แก่ หน์งัสุ้อรบัรองการ

ท์ำาประโยชน์์ (น์สุ.3) รายช้�อเจ้าขีองสุถาน์ท์่�ตั�งโรงงาน์แปรรูปไม้หร้อโรงเล้�อย รายช้�อสุมาชิก ใบจด้ท์ะเบ่ยน์วิสุาหกิจ

ชมุชน์ ฯลฯ และแม้จะขีออน์ญุาตใน์น์ามขีองวสิุาหกิจชมุชน์ แต่การเด้นิ์เร้�องก็ไม่ง่ายซะท์เ่ด่้ยว ท์ั�งอาจพบกับคำาตอบ

ท์่�ไม่ชัด้เจน์หร้อไม่สุอด้คล้องกัน์ขีองเจ้าหน์้าท่์�หร้อหน์่วยงาน์ท์่�รับผิด้ชอบ จน์เกิด้ความสุับสุน์ว่าจะต้องด้ำาเน์ิน์การ

อย่างไร เช่น์ ควรเด้ิน์เร้�องไปพร้อมกัน์หร้อควรขีออน์ุญาตไปท์่ละเร้�อง (การแจ้งตัด้โค่น์/การขีอตั�งโรงเล้�อย/การขีอ

ตั�งโรงค้าไม้) รวมไปถึงการท์่�คุณชาญและสุมาชิกเด้ิน์ท์างไปติด้ตามความค้บหน์้าเร้�องโรงเล้�อยถึง 5 ครั�ง แต่คำาตอบ

ท์่�ได้้รับกลับมาเป็น์ประจำาค้อ ‘ยังไม่ได้้’ หร้อ ‘กำาลังด้ำาเน์ิน์การ’ ซึ�งสุร้างความท์้อใจให้กับคน์ตามเร้�องอยู่พอสุมควร 

ยิ�งไปกว่านั์�น์วสิุาหกจิชมุชน์บ้าน์ศร่บุญเร้องยงัเสุย่โอกาสุท์างเศรษฐกจิจากการบอกยกเลกิคำาสุั�งซ้�อไม้อนั์เก่�ยวเน้์�อง

กับระยะเวลาท์่�ย้ด้เย้�อจากการขีออน์ุญาตใน์แต่ละขีั�น์ตอน์

“หลายเจ้าอยู่ครับ อยู่ต่างจังหวัด้ไกลๆ ท์่แรกว่าจะรับ ติด้ขีออน์ุญาตก็เลยไม่ได้้ ก็ต้องบอกเขีา (ผู้ติด้ต่อซ้�อไม้) ว่า

สุ่งไม่ได้้ เขีาก็เลยยกเลิกการสุั�ง”  
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แม้จะม่คำสัุ�งซ้�อไม้จากหลายท่์� แต่เม้�อท์างกลุ่มยังไม่ได้้รับอนุ์ญาตให้ตั�งโรงงาน์แปรรูปไม้และโรงค้าไม้ขีึ�น์ จึงไม่

สุามารถออกเอกสุารกำกบัไม้สุำหรบัน์ำเคล้�อน์ท์่�หรอ้จำหน์า่ยไปยงัผูซ้้�อน์อกพ้�น์ท์่�ได้ ้และจำตอ้งปฏิิเสุธิหร้อยกเลกิ

คำสุั�งซ้�อ ท์ำให้เสุ่ยโอกาสุเหล่าน์่�ไป ท์ั�งท์่�ไม้สุักบ้าน์ศร่บุญเร้องได้้รับความสุน์ใจ เพราะเป็น์ไม้ท์่�อายุมาก ม่เน์้�อไม้ท์่�

สุวยงาม ใน์ขีณะเด้่ยวกัน์ค่าน์�ำมัน์และเวลาท์่�ใช้ใน์การเด้ิน์ท์างไปสุ่วน์ราชการต่างๆ ซึ�งตั�งอยู่ใน์อำเภอเม้องก็เป็น์

ค่าใช้จ่ายท์่�เล่�ยงไม่ได้้เช่น์กัน์ ค่าเสุ่ยโอกาสุท์่�ประเมิน์ออกมาเป็น์รายได้้กับค่าใช้จ่ายจากการติด้ตามความค้บหน์้า

ใน์เร้�องการท์ำไม้อาจเป็น์ตัวเลขีท์่�ม่อิท์ธิิพลต่อการตัด้สุิน์ใจเปล่�ยน์สุถาน์ะเป็น์ผู้ประกอบการไม้ขีองเกษตรกรราย

เด้่�ยวๆ อย่างมาก แต่เพราะการรวมกลุ่มน์่�เองจึงท์ำให้ภาระต้น์ท์ุน์ท์่�ว่าน์่�เป็น์ความรับผิด้ชอบร่วมกัน์ใน์หมู่สุมาชิก

ขีองวิสุาหกิจชุมชน์ 

“ยากท์่�สุุด้ค้อ ขีอตั�งโรงเล้�อย ไม่ม่อะไรเท์่าแล้ว”

เน์้�องจากวสิุาหกจิชมุชน์บา้น์ศรบ่ญุเรอ้งยงัอยูร่ะหวา่งรอการอน์มุตัเิพ้�อตั�งโรงงาน์แปรรปู เม้�อถงึเวลาท์่�จะตอ้งแปรรปู

ไม้ กลุ่มวิสุาหกิจน์่�จึงใช้วิธิ่การขีออน์ุญาตเพ้�อแปรรูปไม้ชั�วคราว เป็น์ครั�งคราวไป สุมาชิกท์่�ย้�น์ขีออน์ุญาตตัด้โค่น์ไม้

จะย้�น์ขีอท์ำการแปรรูปไม้ชั�วคราวจากไม้สุักท์่�ตัด้มาน์่�พ่วงไปด้้วย โด้ยเจ้าหน้์าท์่�จะเขี้ามาตรวจสุอบจำน์วน์ไม้ท์่อน์

ท์่�ตัด้มาว่าเป็น์ไปตามท์่�ย้�น์ขีอไว้หร้อไม่ เพ้�อป้องกัน์การสุวมไม้ ไม้ท์่�ผ่าน์การตรวจสุอบแล้วจึงเป็น์ไม้ท์่�ถูกกฎหมาย 

จากน์ั�น์เกษตรกรจึงสุามารถท์ำการแปรรูป หร้อน์ำเคล้�อน์ท์่�ต่อไป 

ใน์วัน์ท่์�ไมสัุ้กบน์ท่์�ด้นิ์ คท์ช. ขีองเกษตรกรสุ่วน์ใหญ่ท์่�บ้าน์ศรบ่ญุเรอ้งน์่�ได้รั้บอนุ์ญาตให้ตดั้โคน่์ แปรรปู และจำหน์า่ย

ได้้ตามกฎหมายมาถึง ต้น์ท์างขีองไม้สุักใน์กลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์บ้าน์ศร่บุญเร้องก็จะเพิ�มขีึ�น์ และเม้�อใด้ท์่�การขีอตั�ง

โรงเล้�อยได้้รับการอน์ุมัติเร่ยบร้อย บท์บาท์ขีองวิสุาหกิจชุมชน์แห่งน์่�ก็จะครอบคลุมท์ั�งการเป็น์ผู้ปลูกและผลิตไม้ ผู้

แปรรปูไมจ้ากไมท้์อ่น์สุูไ่มแ้ผน่์ รวมถงึการน์ำไมไ้ปตกแตง่และท์ำประด้ษิฐกรรมตา่งๆ ผูป้ระกอบการท์่�รบัซ้�อไมท่้์อน์

จากสุมาชิกเพ้�อน์ำไปแปรรูป / ผู้ประกอบการท่์�ขีายไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์์จากไม้ใน์รูปแบบต่างๆ เม้�อถึงวัน์น์ั�น์

เกษตรกรและวสิุาหกจิชมุชน์บา้น์ศรบ่ญุเรอ้งจะเปน็์อก่ตวัอยา่งสุำคญัขีองพลงักลุม่เกษตรกรท์่�ไปถงึจดุ้หมายได้้สุำเรจ็ 

และท์่�สุำคัญค้อการพิสุูจน์์สุถาน์ภาพขีองคน์ปลูกต้น์ไม้และคน์ท์ำไม้ท์่�ด้ำเน์ิน์ไปด้้วยกัน์ได้้โด้ยถูกต้องตามกฎหมาย

ว่สาหก่จำชุมืชนกลุุ่�มืเกษตรผู้ลุ่่ตไมื�กฤษณ์า จำังหวัดระยอง 

“ใน์ช่วงแรก เราเห็น์ว่าแต่ละคน์ท์่�เป็น์เกษตรกรม่ท์่�เหล้อหัวไร่ปลายน์าอยู่ แล้วจะท์ำอย่างไรถึงจะสุามารถท์ำให้เขีา

สุร้างรายได้้ พ่�ก็เพาะต้น์ไม้ออกมาแจกให้เขีาปลูกกัน์ เป็น์ไม้เบญจพรรณ รวมทั์�งใครอยากจะเอาไปปลูก แจกฟร่ 

ปลูกกัน์เสุร็จ คน์ท์่�ปลูกคล้ายๆ กัน์ก็มารวมกลุ่มกัน์และก็ไปสุร้างป่าชุมชน์”

วิสุาหกิจชุมชน์กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณาน์่�ม่พ้�น์ฐาน์มาจากการปลูกป่าชุมชน์และการรวมกลุ่มขีองชาวบ้าน์และ

เกษตรกรใน์ตำบลกะเฉด้ อำเภอเมอ้ง จงัหวัด้ระยอง โด้ยผู้ก่อตั�งวิสุาหกิจชุมชน์และเกษตรกรหญิงท่์�ท์ำสุวน์ป่ามากว่า

สุามสุิบปี คุณพิกุล กิตติพล ม่แน์วคิด้ว่าต้น์ไม้เป็น์สุิ�งม่ค่า ช่วยสุร้างท์รัพยากรด้ิน์ น์�ำ อากาศท์่�ด้่แก่พ้�น์ท์่�โด้ยรอบ 

และยังเป็น์ท์รัพยากรท์่�สุร้างรายได้้ให้กับผู้ปลูก เธิอจึงริเริ�มปลูกต้น์ไม้บริเวณท์่�ว่างขีองชุมชน์และแจกกล้าไม้ท์่�เพาะ

ขีึ�น์มาไม่ว่าจะเป็น์ไม้กฤษณา พยูง มะค่าโมง มะค่าแต้ ไม้หอม ฯลฯ โด้ยไม่คิด้มูลค่า ให้ชาวบ้าน์และเกษตรกรคน์

อ้�น์ๆ น์ำไปปลูกกัน์ใน์ท์่�ด้ิน์ขีองแต่ละคน์เพ้�อสุร้างรายได้้และใช้ประโยชน์์จากต้น์ไม้และป่าขีองชุมชน์ท์่�ร่วมกัน์ปลูก

จากจุด้เริ�มต้น์ท่์�คุณพิกุลลงม้อปลูกต้น์ไม้บริเวณท์่�ว่างขีองวัด้ใน์พ้�น์ท่์�หมู่ 2 จน์เติบโตเป็น์ป่าชุมชน์ท์่�อุด้มสุมบูรณ์

และเป็น์พ้�น์ท่์�ตัวอย่างท่์�ได้้รับรางวัลมากมาย ท์ำให้ชาวบ้าน์เห็น์ความสุำคัญขีองป่าชุมชน์แห่งแรกน์่� และขียายไป

สุู่การปลูกต้น์ไม้ท์่�หมู่บ้าน์อ้�น์ๆ ตามมา น์อกจากแหล่งปลูกป่าชุมชน์ท่์�เพิ�มขีึ�น์แล้ว การรวมกลุ่มและความร่วมม้อ
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ขีองชาวบ้าน์และเกษตรกรใน์พ้�น์ท่์�ก็เป็น์สุิ�งท์่�พัฒน์าไปพร้อมกัน์ กระท์ั�งเคร้อขี่ายขีองกลุ่มคน์ท่์�ปลูกป่ามารวมกัน์

เป็น์วิสุาหกิจชุมชน์ใน์ท์่�สุุด้

“ตำบลเขี้มแขี็งขีึ�น์ จากท์่�ม่กลุ่มเรากลุ่มเด้่ยว ตอน์น์่�เพิ�มมาเป็น์ 39 แหล่งเร่ยน์รู้ขีองตำบล จากท่์�ม่แหล่งปลูกป่า

ชุมชน์แหล่งเด้่ยว ก็เพิ�มเป็น์ 5 หมู่บ้าน์จาก 10 หมู่บ้าน์ ก็ครึ�งหน์ึ�งเลย และท์ำให้คน์มองเห็น์ความสุำคัญขีองการ

รวมกลุ่มช่วยเหล้อซึ�งกัน์และกัน์”

ไมก้ฤษณา หน์ึ�งใน์ต้น์ไม้ท์่�คณุพิกลุและเกษตรกรร่วมกัน์ปลูกใน์ป่าชุมชน์ เป็น์ไม้เศรษฐกิจมูลค่าสูุงใน์ต่างประเท์ศ ท์ั�ง

ม่สุรรพคุณมากมาย และสุามารถน์ำมาแปรรูปเป็น์เคร้�องหอมหลากชน์ิด้ ท์างกลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์จึงร่วมกัน์คิด้และ

พัฒน์าผลิตภัณฑ์์จากไม้กฤษณาออกจำหน์่ายเป็น์รายได้้แก่สุมาชิกจน์ประสุบความสุำเร็จ ผลิตภัณฑ์์ท์่�แปรรูปจาก

ไม้กฤษณาขีองกลุ่มวิสุาหกิจน์่�ม่หลายรูปแบบ อย่างกาแฟกฤษณา ผลิตภัณฑ์์ล่าสุุด้ท์่�ท์างกลุ่มคิด้ค้น์ขีึ�น์ซึ�งม่เพ่ยงท์่�

น์่�ท์่�เด้่ยวและท์ำการจด้ลิขีสุิท์ธิิ�เป็น์ท์่�เร่ยบร้อย ความน์่าสุน์ใจขีองผลิตภัณฑ์์ต่างๆ ท์่�ผลิตจากไม้กฤษณาเป็น์จุด้เด้่น์

ขีองวิสุาหกิจชุมชน์แห่งน์่� และท์างกลุ่มเองก็ให้ความสุำคัญกับการพัฒน์าผลิตภัณฑ์์และความยั�งย้น์ขีองกลุ่ม ด้ังน์ั�น์ 

แน์วท์างขีองวิสุาหกิจชมุชน์กลุม่เกษตรผลิตไม้กฤษณาจึงมก่ารต่อยอด้ผลิตภณัฑ์ ์รวมถึงผน์วกสิุน์คา้จากไม้กฤษณา

เขีา้กบัฐาน์ท์รพัยากรขีองชมุชน์ใน์โครงการใหม่ๆ  ท์่�จะเกดิ้ขีึ�น์อยูต่ลอด้ ใน์ปจัจบุนั์วสิุาหกจิชมุชน์แหง่น์่�ด้ำเน์นิ์กจิการ

ท์อ่งเท์่�ยวชมุชน์วถิเ่กษตรใน์ช้�อ “ไรม่สุ่ขุี” และมแ่ผน์ท์่�จะพฒัน์าแน์วท์างใหม่ๆ  ใน์กจิการขีองกลุม่วสิุาหกจิชมุชน์ตอ่ไป  

“หลังจากท์่�ขียายแล้ว และบงัเอญิได้พ้ฒัน์าวิธิก่าร แน์วท์าง เราก็ถงึมารวมเป็น์วสิุาหกจิชมุชน์ไมก้ฤษณาเพ้�อสุรา้งให้

เกิด้รายได้้อย่างจริงจัง แล้วแปรรูปเป็น์ผลิตภัณฑ์์ อัน์น์่�ก็ค้อขีั�น์ตอน์และน์วัตกรรมท์่�เกิด้ขีึ�น์กับใน์กลุ่มขีองเรา สุร้าง

น์วัตกรรมใหม่ก็ค้อขียายไปสุู่วิสุาหกิจชุมชน์บริการ วิสุาหกิจชุมชน์โฮมสุเตย์เพิ�มขีึ�น์”

น์อกเหน์้อจากเป็น์เกษตรกรคน์ท์ำสุวน์ป่าแห่งจังหวัด้ระยอง คุณพิกุลได้้แลกเปล่�ยน์ขี้อคิด้ใน์อ่กบท์บาท์ การเป็น์

สุว่น์หน์ึ�งขีองกลุ่มตา่งรปูแบบท์ั�งวสิุาหกจิชมุชน์และสุหกรณส์ุวน์ปา่ภาคเอกชน์ ซึ�งล้วน์มค่วามเก่�ยวขีอ้งกบัเกษตรกร

และอาจรวมไปถึงกลุ่มคน์ท์ำไม้อยู่พอสุมควร ประสุบการณ์มากกว่าสุิบปีขีองคุณพิกุลใน์กระบวน์การกลุ่มท์ั�งสุองม่

รายละเอ่ยด้ท์่�น์่าสุน์ใจด้ังน์่�

พ้�น์ฐาน์ประการสุำคัญขีองการรวมกลุ่ม ค้อ ความเขี้มแขี็งขีองกลุ่มอัน์เกิด้จากสุมาชิกท์่�มารวมตัวและร่วมด้ำเน์ิน์

การให้กลุ่มเป็น์ไปตามวัตถุประสุงค์หร้อเป้าหมายท์่�วางไว้ ความเขี้มแขี็งน์่�ไม่เพ่ยงเกิด้จากแรงสุน์ับสุน์ุน์ขีองสุมาชิก

ท์่�ท์ำให้กลุ่มด้ำรงอยู่แต่ยังรวมถึงการบริหารจัด้การขีองแกน์น์ำท์่�ผลักด้ัน์ให้กลุ่มม่ความก้าวหน์้า โครงสุร้างขีองกลุ่ม

ท์ั�งสุองสุ่วน์น์่�ต่างเก้�อหนุ์น์ต่อกัน์และม่ผลต่อการท์ำหน้์าท่์�ขีองกลุ่มอย่างมาก ใน์มุมมองขีองคุณพิกุล ความท์ุ่มเท์

ขีองผู้น์ำ คณะกรรมการ และคน์ท์ำงาน์ท์่�เป็น์แกน์กลางค้อเง้�อน์ไขีแห่งความเขี้มแขี็งขีองสุหกรณ์สุวน์ป่าภาคเอกชน์ 

ฝึ่ายสุมาชิกเองก็สุน์ับสุนุ์น์สุหกรณ์ใน์ทิ์ศท์างท่์�สุอด้คล้องกัน์อัน์เกิด้จากการสุ้�อสุารพูด้คุยกัน์ใน์กลุ่มสุหกรณ์ฯ เม้�อ

สุหกรณ์สุวน์ป่าฯ รับท์ราบอุปสุรรคปัญหาร่วมขีองคน์ท์ำสุวน์ป่าและคน์ปลูกต้น์ไม้ผู้เป็น์สุมาชิก จึงน์ำมาผลักด้ัน์หา

ท์างแก้ไขีให้เกดิ้ผลใน์ท์างปฏิบิตัแิละด้ำเน์นิ์โครงการตา่งๆ ท์่�สุง่เสุรมิและชว่ยเหลอ้เกษตรกรเปน็์อยา่งด้ ่อาทิ์ การสุ่ง

เสุริมช่องท์างท์่�เป็น์ประโยชน์์ต่อการท์ำสุวน์ป่าหร้อขีั�น์ตอน์การท์ำไม้ขีองสุมาชิก เป็น์ต้น์ 

“น่์�ถา้เขีม้แขีง็แลว้กพ็ยายามผลักด้นั์ ตอ้งใหใ้จกบัคณะกรรมการและคน์ท่์�ท์ำงาน์เลยเพราะว่าอตุสุา่หเ์สุย่สุละ ... อยาก

ให้เกษตรกรสุามารถม่ช่องท์างได้้”

“พวกน์่�เราม่การแลกเปล่�ยน์กัน์อยู่แล้วว่าท์ุกคน์เกิด้ปัญหาอะไรบ้างและต้องการความช่วยเหล้ออะไรบ้าง ต้องการ

การแก้ไขีอะไรบ้าง”
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ความเขีม้แขีง็ขีองกลุม่เป็น์กุญแจสุำคัญ โด้ยคุณพิกุลเล่าถึงการด้ำเนิ์น์งาน์ท่์�มอบหมายความรับผิด้ชอบตามความถน์ดั้

ขีองแต่ละคน์และแบ่งเป็น์คณะกรรมการฝ่ึายต่างๆ สุำหรับคณุพกุิลไม่ได้ด้้ำรงตำแหน่์งใด้ใน์คณะกรรมการแต่เป็น์ท์่�

ปรกึษา คอยช่วยเหลอ้ใหค้ำแน์ะน์ำแกท่์างกลุม่ ใน์สุ่วน์การท์ำหน์า้ท์่�ขีองวสิุาหกจิชมุชน์แหง่น์่�ตอบโจท์ยข์ีองสุมาชิกท์่�

เปน็์เกษตรกรโด้ยเฉพาะใน์เร้�องการขียายตลาด้ ท์ำให้ชอ่งท์างการค้ามม่ากขีึ�น์ และสุามารถท่์�จะจำหน่์ายไม้ใน์ฐาน์ะ

สุิน์ค้าได้้อย่างเสุร่ ใน์แง่มุมน์่�วิสุากิจชุมชน์จึงเป็น์ตัวแท์น์ขีองเกษตรกรผู้เป็น์สุมาชิก และด้้วยสุถาน์ะความเป็น์กลุ่ม

น์่�เองจึงขีับเคล้�อน์กลไกรวมท์ั�งเปิด้โอกาสุให้กับอาช่พท์างการเกษตรหร้อท์่�เก่�ยวขี้องกับไม้ขีองสุมาชิกไม่มากก็น์้อย

“อย่างใน์สุ่วน์ขีองประสุบการณ์ขีองพ่�เน์่�ย ถ้าเขี้มแขี็งมัน์ก็ท์ำได้้ท์ุกเร้�อง อย่างขีองพ่�เป็น์วิสุาหกิจชุมชน์ เขี้มแขี็งเรา

ก็สุามารถท์่�จะด้ำเน์ิน์การต่อไปตามน์โยบายและเป้าหมายท์่�เราม่ความต้องการอยากให้เป็น์ได้้”

“แบ่งภาระหน์้าท์่�แต่ละคน์ท์่�ม่ความชำน์าญใน์การรับผิด้ชอบใน์ขีองแต่ละสุ่วน์ แยกคณะกรรมการ ก็ขียายกลุ่มออก

ใหญ่ขีึ�น์”

“การเปน็์สุมาชิกสุหกรณฯ์ คอ้เราได้รั้บรูข่้ีาวสุาร ... อย่างน์อ้ยก็เปน็์ชอ่งท์างหน์ึ�งท์่�จะท์ำใหเ้รารบัรูว้า่เราจะขีายต้น์ไม้

จากท์่�ไหน์ยังไง ณ ตอน์น์ั�น์ท์่�เป็น์(สุมาชิกช่วงแรก) มาตรา 7 ยังไม่ถูกยกเลิก มัน์ก็เหม้อน์กับว่าถ้าสุหกรณ์ฯ ซ้�อหร้อ

ขีาย เราอาจจะม่แบบถูกต้องตามกฎหมาย อาจจะเป็น์การเพิ�มช่องท์างใน์การค้าอ่กท์างหน์ึ�ง”

 

เคร้อขี่ายขีองคน์ใน์แวด้วงหร้ออาช่พเด้่ยวกัน์ก็เป็น์จุด้เช้�อมโยงหน์ึ�งขีองการเขี้าร่วมสุังกัด้หร้อรวมตัวเป็น์กลุ่มขีึ�น์

มา อย่างคุณพิกุลท์่�ตัด้สุิน์ใจสุมัครสุมาชิกสุหกรณ์สุวน์ป่าภาคเอกชน์เม้�อ 17 ปีท์่�แล้วเพราะสุหกรณ์แห่งน์่�เป็น์กลุ่มท์่�

เก่�ยวขีอ้งกบัเร้�องปา่ไมแ้ละคน์ปลกูตน้์ไม ้เม้�อเปน็์สุมาชกิขีองสุหกรณ์แล้วกไ็ด้ร้บัรูข่้ีาวสุารเชน่์การปลกูและขีายตน้์ไม้

ท์่�กวา้งขีึ�น์ โด้ยสุมาชิกสุหกรณ์ชว่งแรกเป็น์เกษตรกรผูป้ลูกสุกัเกอ้บท์ั�งหมด้ซึ�งรวมถึงคณุพกิลุเองด้ว้ย ใน์เวลาน์ั�น์สุกัยงั

ถอ้เป็น์ไมห้วงหา้มแมป้ลูกใน์ท่์�ด้นิ์กรรมสุทิ์ธิิ�ขีองตัวเอง สุหกรณส์ุวน์ปา่ภาคเอกชน์ จำกดั้ จงึเป็น์ศนู์ยก์ลางท่์�สุมาชิก

เขีา้ถงึขีอ้มลูการท์ำสุวน์ปา่ รวมถงึขีอ้มลูด้า้น์กฎหมายและ/หรอ้การคา้ไมถ้กูกฎหมายผา่น์ชอ่งท์างขีองสุหกรณ ์โด้ยท์่�

สุหกรณ์ให้ความช่วยเหลอ้แก่สุมาชิกใน์อาชพ่การท์ำสุวน์ป่าโด้ยไม่หวังผลกำไรและเป็น์องค์กรท่์�ด้ำเนิ์น์การอย่างเป็น์

อิสุระ หากว่าท์างสุหกรณ์สุวน์ป่าภาคเอกชน์ประชาสุัมพัน์ธิ์ให้เกิด้การรับรู้ถึงบท์บาท์และงาน์หลักๆ ขีององค์กรได้้ 

คณุพกิลุเช้�อวา่จะเชญิชวน์ใหผู้ป้ลกูตน้์ไมท้์ั�วไปสุน์ใจและเขีา้รว่มเปน็์สุมาชกิสุหกรณส์ุวน์ป่าภาคเอกชน์อยา่งแน์น่์อน์

“สุหกรณ์ฯ จะม่ค่าบำรุงสุหกรณ์ อัน์น์ั�น์เป็น์ลักษณะว่าสุมาชิกช่วยเหล้อซึ�งกัน์และกัน์ เพ้�อท์่�สุหกรณ์ฯ จะสุามารถ

ด้ำเน์ิน์งาน์ต่อไปได้้ … เค้าไม่ได้้หวังผลกำไรมากเพ้�อให้สุหกรณ์ฯ อยู่ได้้แล้วช่วยเหล้อเกษตรกรโด้ยตรง”

วสิุาหกิจชุมชน์เกษตรผลิตไม้กฤษณาพัฒน์ามาจากเครอ้ข่ีายขีองกลุม่คน์ปลูกต้น์ไม้และป่าชุมชน์ใน์หลายๆ หมู่บ้าน์ 

ซึ�งคุณพิกุลแบ่งปัน์ขี้อคิด้จากการด้ำเน์ิน์งาน์ใน์กลุ่มแห่งน์่�ว่า ควรให้ความสุำคัญกับการบริหารท์ั�งกับคน์และกับงาน์

เพ้�อใหเ้กดิ้การยอมรบัจากสุมาชกิ เพราะสุมาชกิซึ�งเปน็์คน์ธิรรมด้าอาจเปล่�ยน์ไปตามเวลา จะท์ำอยา่งไรจงึจะเอาชน์ะ

ใจสุมาชิกได้้ จากประสุบการณ์ขีองคุณพิกุลค้อต้องม่ความใจกว้างใจถึง การสุ้�อสุารท์่�ชัด้เจน์ การม่จุด้ย้น์ท์่�แน์่น์อน์ 

รวมถึงพัฒน์าการด้ำเน์ิน์งาน์ไปเร้�อยๆ สุิ�งเหล่าน์่�จะน์ำพาให้เกิด้การยอมรับขีึ�น์ใน์กลุ่มได้้ และสุุด้ท์้ายฝึากแง่คิด้ไป

ยงัเกษตรกรซึ�งอาจยงัไมไ่ด้ค้ำน์งึถงึการเขีา้รว่ม/การเปน็์สุมาชกิ หรอ้การมบ่ท์บาท์ใน์สุงักดั้กลุม่ใด้ๆ วา่ พลงัขีองการ

รวมกลุ่มจะท์ำให้เกิด้การร่วมด้้วยช่วยกัน์คิด้ท์ั�งใน์เชิงสุร้างสุรรค์และการแก้ไขีปัญหาต่างๆ ให้ผ่าน์ไปได้้   
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กลุุ่�มืคู่ลุ่ัสเตอร์ไมื�สัก จำังหวัดแพร� 

อ่กกลุ่มคน์ท์่�สุำคัญใน์อุตสุาหกรรมไม้ขีองประเท์ศน์ั�น์ค้อ ผู้ประกอบการแปรรูปไม้ และตัวอย่างขีองกลุ่มผู้ประกอบ

การแปรรปูไมใ้น์ท์่�น์่�เป็น์กลุม่ท์่�มาจากการรวบรวมผูป้ระกอบการไมสุ้กัท์กุแขีน์งขีองจงัหวดั้แพร่ใน์ช้�อ ‘กลุม่คลัสุเตอร์

ไมสุ้กั’ โด้ยคุณเท์พ ถน์อม ชายซึ�งคลกุคลก่บัการท์ำไม้จน์ผนั์ตวัมาเปน็์ผู้ประกอบการไม้เม้�อสุบิกวา่ปก่ีอน์จะถา่ยท์อด้

ความเป็น์มาเป็น์ไป แน์วคิด้ใน์การรวมกลุ่ม ความสุัมพัน์ธิ์ท์่�ม่กับภาคสุ่วน์ต่างๆ ว่าสุ่งผลต่อกระบวน์การขีองกลุ่ม

ผู้ประกอบการท์ำไม้สุักแห่งน์่�อย่างไร รวมถึงแสุด้งมุมมองต่อกระบวน์การท์ำไม้ใน์ประเท์ศไท์ยท์ั�งใน์ฐาน์ะขีองผู้

ประกอบการและตัวแท์น์ขีองกลุ่ม 

คุณเท์พเริ�มต้น์ด้้วยการย้อน์เร้�องราวขีอง Culster หร้อคน์ตัด้ไม้เม้องแพร่ท์่�ตระเวน์เหมาตัด้ไม้ตามสุวน์ ความ

เช่�ยวชาญขีองคน์ตัด้ไมจั้งหวัด้น์่�ไมเ่ฉพาะเพย่งการตัด้แตร่วมถึงความสุามารถสุรรหาไม้จากท์ั�วประเท์ศเพ้�อมาด้ำเนิ์น์

การแปรรปูและผลติเฟอรน์์เิจอรไ์มท้์่�จงัหวดั้แพร ่ท์ว่าภายหลงักลุม่คน์ตดั้ไมใ้น์จงัหวดั้อ้�น์เขีา้มาท์ำหน์า้ท์่�น์่�เองจงึท์ำให้

คน์ตดั้ไมเ้มอ้งแพรป่รบับท์บาท์ไปเปน็์ผูซ้้�อไมท้์่�ตดิ้ตอ่กบัน์ายหน์า้หรอ้คน์หวัไรท่์่�จดั้การเร้�องไมใ้น์พ้�น์ท์่�แท์น์ อยา่งไร

ก็ตาม คุณสุมบัติท์่�สุำคัญขีองคน์ตัด้ไม้แห่งเม้องแพร่ ค้อประสุบการณ์ ความชำน์าญใน์ขีั�น์ตอน์ต่างๆ รู้หลบรู้หล่ก

ตอ่กฎหมายท่์�เอาผิด้คน์ท์ำไม้ได้ทุ้์กจุด้โด้ยเฉพาะกับเจา้หน้์าท่์�ซึ�งเก่�ยวข้ีองตลอด้ท์ั�งกระบวน์การ แม้มค่วามพยายาม

ผลักด้ัน์กฎหมายเก่�ยวกับไม้ด้ังท์่�ผ่าน์มาแต่การแก้ไขีปรับปรุงกฎหมายให้เอ้�อกับคน์ท์ำไม้กลับไม่ง่ายแต่อย่างใด้

ตวัแท์น์ขีองกลุม่คลสัุเตอรไ์มสุ้กัผูน้์่�มองวา่ควรลด้ความยุง่ยากจากการด้ำเน์นิ์การใด้ๆ ท์่�เก่�ยวกับการท์ำไมล้ง โด้ยยก

ตัวอย่างการย้น์ยัน์แหล่งท์่�มาขีองไม้ท์่�สุามารถท์ำการรับรองตน์เองได้้ ซึ�งกลุ่มคน์ท์่�เก่�ยวขี้องกับไม้สุักใน์จังหวัด้แพร่

ด้ำเน์นิ์การเร้�องน์่�มาน์าน์แล้ว แม้ไมท่์ั�งหมด้แต่กแ็สุด้งให้เหน็์ว่าเปน็์วิธิก่ารท่์�พสิุจูน์ไ์ด้ว่้าไมสุ้กัใน์หว่งโซอ่ปุท์าน์การท์ำ

ภาพท์่� 3   กลุ่มคลัสุเตอร์ท์ำไม้

ท์่�มา        ร่คอฟ ประเท์ศไท์ย (2564)
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ไม้มาจากแหล่งท่์�ถกูตอ้ง เป็น์ไมจ้ากการปลูกไมใ่ชไ่มท้์่�ลกัลอบตัด้ออกจากป่าธิรรมชาติ ฝึา่ยเจา้หน์า้ท์่�กผ็อ่น์ปรน์และ

ยอมรับใน์วิธิ่การรับรองไม้ด้้วยตน์เองน์่� จึงท์ำให้ผู้ประกอบการไม้ใน์จังหวัด้แพร่ขี้ามผ่าน์ความเกรงกลัวต่อขีั�น์ตอน์

ตามท์่�ระบุไว้ใน์กฎหมายซึ�งยุ่งยากซับซ้อน์ ใน์ขีณะท์่�คน์ท์ำไม้ใน์ท์่�อ้�น์ๆ อาจเสุ่ยโอกาสุไปจากการไม่ลงม้อท์ำอะไร 

น์อกจากน่์�คณุเท์พยงัช่�ถงึข้ีอกำหน์ด้ท์างกฎหมายบางอย่างท์่�เปน็์ปัญหาต่อกิจการท์ำไม้ขีน์าด้ย่อมขีองท์่�น์่�ท์่�เรย่กกัน์ว่า 

‘โรงงาน์ใตถ้นุ์บ้าน์’ ซึ�งสุบ้ท์อด้มาน์าน์และมอ่ยู่มากกวา่ 3,000 แหง่ท์ั�วท์ั�งจงัหวดั้ กจิการท์ำไมป้ระเภท์น์่�อาจเปน็์การ

แปรรูปไม้ภายใน์บริเวณบ้าน์และ/หร้อการผลิตประดิ้ษฐกรรมจากไม้ด้ว้ยสุล่าไม้ไม่ก่�คน์ ซึ�งกรณ่ขีองสุิ�งประดิ้ษฐท์์่�ผลติ

จากไม้ขีน์าด้เล็ก ปีกไม้ หร้อเศษไม้ท์่�รวบรวมมาจากโรงเล้�อยต่างๆ จะประสุบปัญหาการออกหน์ังสุ้อกำกับสุิ�งประ

ด้ิษฐ์ฯ ท์ั�งท์่�ผลิตภัณฑ์์เหล่าน์่�ท์ำให้เศษไม้กลับมาม่มูลค่าซึ�งน์่าจะท์บท์วน์ว่าควรกำหน์ด้เป็น์ขี้อยกเว้น์หร้อไม่ 

“แต่มนั์ก็มวิ่ธิก่ารน์ะการต่อกรกับภาครัฐ ...นั์ด้เด่้�ยวตห่มู.่.. เราต้องเป็น์กลุ่มก้อน์ใหญ่ ถา้เป็น์เด่้�ยวๆ เราก็ไม่มอ่ำน์าจ

ต่อรองกับเขีา” 

ใน์ พ.ศ.2551 เสุน้์ท์างผูป้ระกอบการไมข้ีองคณุเท์พได้้เริ�มขีึ�น์เม้�อคณุเท์พเปดิ้รา้น์คา้ผลติภณัฑ์จ์ากไมสุ้กัใน์กลุม่รา้น์

คา้เปดิ้ใหมข่ีอง OTOP จงัหวดั้แพร ่ใน์ชว่งแรกน์ั�น์มเ่จา้หน์า้ท์่�ป่าไมเ้ขีา้มากำหน์ด้คา่ใชจ้า่ยน์อกระบบกบัรา้น์คา้หน์า้

ใหม่น์่�รวมถึงร้าน์ขีองคุณเท์พ เม้�อเห็น์วา่ไม่เปน็์ธิรรมคุณเท์พจึงคยุกับบรรด้าผู้ประกอบการร้าน์ค้าวา่ควรจัด้ตั�งกลุม่

ขีึ�น์เพ้�อเพิ�มอำน์าจการต่อรองและรวมกลุ่มกัน์สุำเร็จประมาณ พ.ศ.2553 ซึ�งประสุบผลเพราะเจ้าหน์้าท์่�ไม่สุามารถ

ติด้ต่อผู้ประกอบการร้าน์ค้าท์่ละรายได้้ น์อกจากน์่� จากแต่เด้ิมการท์ำไม้ต้องหลบซ่อน์ เพราะด้ำเน์ิน์การอย่างไม่ถูก

ตอ้งมาน์าน์ คณุเท์พเปน็์ผูต้ดิ้ตอ่กบั OTOP ใน์ฐาน์ะตวัแท์น์ขีองผูป้ระกอบการท์ำไม ้เพ้�อขีอใหน้์ำกจิการท์่�เก่�ยวเน์้�อง

กับไม้สุักและผู้ประกอบการเขี้ามาเป็น์สุ่วน์หน์ึ�งขีอง OTOP จังหวัด้แพร่ ท์ั�งน์่� ไม้สุักเป็น์สุิน์ค้าท์่�ท์ำเงิน์ให้กับจังหวัด้

แพร่มากท์่�สุุด้ ด้ังน์ั�น์ กลุ่มขีองผู้ประกอบการท์ำไม้สุักซึ�งม่แน์วท์างการจัด้การอย่างเป็น์เหตุเป็น์ผลจึงม่ขี้อได้้เปร่ยบ

ท์่�สุามารถน์ำมาต่อรองกับสุ่วน์ราชการได้้ 

“ให้เขีา (สุ่วน์ราชการขีองจังหวัด้)เช้�อมั�น์ก่อน์ แล้วเขีาก็จะมองเห็น์เรา ‘คน์น์่�มัน์เป็น์ตัวแท์น์ขีองไม้น์ะ’ แล้วเราก็

ค่อยๆ ไปร่วมวางแผน์เป็น์เร้�องๆ ไป”

“เวลาท์่�สุว่น์ราชการมาชว่ยผูป้ระกอบการ จะไมช่ว่ยเป็น์รายเด้่�ยวๆ อยูแ่ลว้ แต่จะเปน็์กลุ่มท์่�แขีง็แรง มก่ารจดั้การท์่�ด่้”

น์อกจากการม่สุ่วน์ร่วมใน์ฐาน์ะกลุ่มผู้ประกอบการไม้ใน์ระด้ับจังหวัด้แล้ว การเจรจากับสุ่วน์ราชการซึ�งม่ความ

เก่�ยวข้ีองกบักลุ่มคน์ท์ำไมแ้ท์บจะใน์ท์กุขีั�น์ตอน์ถงึเจตน์ารมณก์ารท์ำไมใ้หถ้กูตอ้งกเ็ปน็์ความเคล้�อน์ไหวอก่เร้�องหน์ึ�ง

ผ่าน์ตัวแท์น์ผู้น์่� คุณเท์พเล่าว่าพยายามคุยให้เร้�องการท์ำไม้มาอยู่บน์โต๊ะพร้อมกับตั�งคำถามไปยังหน์่วยงาน์ป่าไม้ 

ท์รัพยากรธิรรมชาติ และสุิ�งแวด้ล้อมจังหวัด้ว่า “เราจะท์ำให้ถูกต้องจะต้องท์ำอย่างไร” ซึ�งเร้�องน์่�ถูกรับฟังอัน์เน์้�อง

มาจากตัวแท์น์ท์่�เอาจริงเอาจังผู้น์่� ประกอบกับถึงเวลาท์่�จะต้องเปล่�ยน์แปลง

ความมุ่งมั�น์ตั�งใจท์่�จะให้เกิด้การเปล่�ยน์แปลงและพัฒน์าวงการไม้เริ�มเป็น์รูปเป็น์ร่างจากการม่สุ่วน์วางยุท์ธิศาสุตร์

ร่วมกับท์างจังหวัด้ ท์ำให้กลุ่มผู้ประกอบการไม้แห่งน์่�ได้้รับงบสุน์ับสุน์ุน์อย่างต่อเน์้�อง รวมท์ั�งได้้รับความร่วมม้อ

จากหน์่วยงาน์ใน์พ้�น์ท่์� เช่น์ พาณิชย์จังหวัด้ OTOP ขีองจังหวัด้ และหน์่วยงาน์ภายน์อกอย่างสุภาอุตสุาหกรรม

แห่งประเท์ศไท์ยท์่�ชักชวน์ให้กลุ่มคลัสุเตอร์ไม้สุักเม้องแพร่ไปออกร้าน์ใน์งาน์แสุด้งสุิน์ค้าเพ้�อการสุ่งออก ท์ั�งหมด้น์่�

พิสุูจน์์ให้เห็น์ว่าเสุ้น์ท์างขีองกลุ่มผู้ประกอบการไม้ไปได้้ไกล
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คุณเท์พสุะท้์อน์ว่าเดิ้มท่์สุมาชิกใน์กลุ่มวน์อยู่เพ่ยงการผลิตและขีาย ซึ�งหากม่สิุน์ค้าท่์�เหม้อน์กัน์ผู้ประกอบการบาง

รายอาจขีายตัด้ราคากัน์ จน์ท์ำให้บางกิจการอยู่ไม่ได้้ แต่เม้�อไปดู้งาน์ตามท์่�ต่างๆ ได้้เห็น์ผลิตภัณฑ์์ไม้ ซึ�งกลายเป็น์

สุิน์ค้าท์่�ม่ราคาเพิ�มหลายเท์่าตัว สุมาชิกจึงได้้ย้อน์มองวัสุดุ้ท์่�จะน์ำมาใช้เพ้�อยกระด้ับการผลิตให้เป็น์สุิน์ค้าพร่เม่�ยม

มมุมองท์่�เปดิ้กวา้งขีึ�น์ขีองผูป้ระกอบการไมม้าจากโอกาสุท์่�คณุเท์พสุรา้งขีึ�น์โด้ยอาศยัเครอ้ขีา่ยขีองหน์ว่ยงาน์ตา่งๆ 

ท์่�ม่ปฏิิสุัมพัน์ธิ์กับกลุ่มคลัสุเตอร์ไม้สุัก รวมถึงงบประมาณท่์�ได้้รับมาเพ้�อพัฒน์าความรู้และความคิด้สุร้างสุรรค์ขีอง

สุมาชิก

แน์วความคดิ้ข้ีางตน้์ได้รั้บการสุง่เสุริมไปยงัผูป้ระกอบการรุน่์ใหมพ่รอ้มกับสุง่ตอ่ความเปน็์แกน์น์ำไปยงัสุมาชิกกลุม่

รุ่น์น์่�ด้้วย คุณเท์พช่�ว่าแกน์น์ำรุ่น์ใหม่น์่�ม่ความรู้ค่อน์ขี้างมาก ม่ความคิด้เร้�องการตลาด้ การออกแบบผลิตภัณฑ์์ ท์ั�ง

ยังจัด้การเร้�องต่างๆ ว่องไว แต่ใน์จุด้น์่�ก็เป็น์ขี้อเสุ่ย เพราะบางครั�งด้ำเน์ิน์การเร็วเกิน์ไป ขีาด้ความเช้�อมโยง และ

มองผู้ประกอบการรายอ้�น์เป็น์คู่แขี่งมากกว่าท์่�จะเป็น์คู่ค้า

ท์ั�งน์่� คุณเท์พอยากให้สุมาชิกสุร้างสุรรค์สุิน์ค้าท์่�แตกต่าง หลากหลายระด้ับ ม่กลุ่มลูกค้าชัด้เจน์ และประกอบอาช่พ

น์่�ด้้วยกัน์ไปน์าน์ๆ และน์อกจากน์่�ก็ค้อความตั�งใจท์่�จะเปล่�ยน์ความคิด้ขีองคน์สุ่วน์ใหญ่ท์่�มาหาซ้�อเฟอร์น์ิเจอร์ไม้ท์่�

แพร่จากเหตุผลเร้�องราคามาเป็น์คุณภาพท์่�ด้่ขีองสุิน์ค้า 

“เราพยายามให้เขีาม่แน์วคิด้แบบน์่� เพราะจะไม่แย่งกัน์ขีายถูก คน์ท์่�ท์ำเหม้อน์กัน์ บางท่์ต้น์ท์ุน์ต่างกัน์ คน์ท์่�ใช้ไม้

ต้น์ทุ์น์ต�ำก็สุามารถขีายได้้ราคาต�ำ ก็ท์ำให้ราคาเสุ่ยเพราะแบบเหม้อน์กัน์ ด้ึงราคาตลาด้ลงไปเร้�อยๆ จน์ถึงอยู่ไม่

ได้้ต้องโละท์ิ�งเลย” 

การท์ำงาน์กับกลุ่มผู้ประกอบการท์ำไม้ขีองคุณเท์พไม่ได้้ม่แต่กลุ่มคลัสุเตอร์ไม้สุัก แต่ยังม่ความรับผิด้ชอบใน์กลุ่ม

วิสุาหกิจชุมชน์ผู้ค้าเฟอร์น์ิเจอร์หัวด้ง-ด้อน์มูล ซึ�งเป็น์กลุ่มท่์�รวมตัวเพ้�อจำหน่์ายผลิตภัณฑ์์จากไม้สุักใน์พ้�น์ท่์� โด้ย

คุณเท์พอธิิบายรายละเอ่ยด้ขีองแต่ละกลุ่มว่า สุำหรับ OTOP ประกอบด้้วยสุมาชิกท์่�จด้ท์ะเบ่ยน์เขี้าร่วมใน์น์าม 

OTOP อยู่ประมาณ 70 ร้าน์ค้า เป็น์กลุ่มท์่�ด้ำเน์ิน์การตามโยบาย ไม่ม่กฎหมายรองรับ เฉพาะกลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์

เท์า่น์ั�น์ท์่�ตอ้งด้ำเนิ์น์การจด้ท์ะเบย่น์และมก่ฎหมายรองรับอย่างเป็น์ท์างการ ขีณะท่์�กลุม่คลัสุเตอร์ไม้สัุกมห่น่์วยงาน์

อุตสุาหกรรมเป็น์พ่�เล่�ยงใน์การจัด้ตั�ง ไม่ม่การจด้ท์ะเบ่ยน์ แต่ก็ม่สุถาน์ะชัด้เจน์ใน์ระด้ับจังหวัด้ และเป็น์ท์่�รู้จักใน์วง

ท์ั�งน์่� สุมาชิกขีองกลุ่มคลัสุเตอร์ไม้สุัก จังหวัด้แพร่ เป็น์กลุ่มขีองผู้ประกอบการท์่�เก่�ยวขี้องกับไม้สุักจากแขีน์งต่างๆ 

รวม 20 แขีน์ง อาท์ิ กลุ่มท์ำบ้าน์น์็อกด้าวน์์ กลุ่มฉลุไม้ กลุ่มเฟอร์น์ิเจอร์จากรากไม้ กลุ่มแปรรูปไม้ กลุ่มขีน์สุ่งไม้ 

เปน็์ตน้์ ซึ�งไมสุ้กัท่์�ถกูตดั้และน์ำมาแปรรปูเปน็์เฟอรน์์เิจอรแ์ละผลติภณัฑ์์ตา่งๆ ใน์ปจัจบัุน์ไมใ่ชไ่ม้ท์่�ขีึ�น์ตามธิรรมชาติ 

แต่เป็น์ไม้สุักจากป่าปลูกท์ั�งหมด้

คุณเท์พ ถน์อม ผู้ซึ�งริเริ�มการก่อตั�งกลุ่ม อธิิบายพ้�น์ฐาน์ขีองกลุ่มว่าต้องสุร้างการม่ตัวตน์ขีึ�น์มาก่อน์และการม ่        

ตัวตน์ขีองคุณเท์พค้อ “ผมเป็น์ตัวแท์น์ไม้น์ะ” โด้ยท์่�ตัวแท์น์ผู้ประกอบการไม้ขีองจังหวัด้แพร่คน์น์่�สุร้างการรับรู้แก่

สุ่วน์ราชการผ่าน์การเขี้าไปคุยกับจังหวัด้ และใช้เวลาสุร้างความสุัมพัน์ธิ์กับสุ่วน์ราชการน์าน์กว่า 5 ปี จน์กระท์ั�งได้้

รับความไว้วางใจและม่สุ่วน์ร่วมใน์การวางแผน์ยุท์ธิศาสุตร์ขีองจังหวัด้ จากประสุบการณ์ขีองคุณเท์พการเขี้าไปคุย

กับสุ่วน์ราชการพร้อมกับแผน์งาน์ระยะสิุบปีขีองกลุ่มท์ำให้อ่กฝึ่ายเกิด้ความเช้�อมั�น์ เห็น์ภาพร่วมกัน์ชัด้เจน์ขีึ�น์ ท์ั�ง

ยังสุามารถสุน์ับสุน์ุน์ซึ�งกัน์และได้้ ลักษณะการท์ำงาน์เชิงรุก ม่แผน์ ม่น์โยบายเขี้าไปแท์รกท์ุกสุ่วน์ใน์สุไตล์ขีองคุณ

เท์พน์ับเป็น์องค์ประกอบท์่�สุร้างความเขี้มแขี็งขีองกลุ่มคลัสุเตอร์ไม้สุักมาถึงท์ุกวัน์น์่�
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“ขี้อด้่ขีองพ่�ค้อเป็น์ผู้ประกอบการด้้วย เป็น์น์ักออกแบบด้้วย ได้้หลายแน์วแและท์ำให้เขีายอมรับได้้... พ่�ก็สุามารถ

อยู่ได้้หลายๆ กลุ่ม หลายๆ แขีน์ง ค่อยๆ ผลักด้ัน์ไปเร้�อยๆ” 

การรวมกลุ่มขีองผู้ประกอบการไม้ท์่�จังหวัด้แพร่เน์้น์การต่อรองกับภาครัฐเป็น์สุำาคัญ โด้ยเฉพาะกรณ่ผู้ประกอบการ

ร้าน์ค้าประด้ิษฐกรรมจากไม้สุักสุ่วน์ใหญ่ท์่�เป็น์กิจการขีน์าด้กลางและขีน์าด้ย่อม ม่ค่าใช้จ่ายหลักๆ อยู่ท์่�การขีน์สุ่ง

สุิน์ค้า ค่าธิรรมเน์่ยมหลวงซึ�งชำาระเป็น์รายปี 2,000 บาท์ และยังต้องเสุ่ยเงิน์ไปกับการเร่ยกรับผลประโยชน์์ขีองเจ้า

หน์้าท์่� ซึ�งน์่�เป็น์ขี้อติด้ขีัด้ประการสุำาคัญและเป็น์ภาระท์่�มาเพิ�มต้น์ท์ุน์ขีองผู้ประกอบการไม้

ต่อประเด้็น์น์่�คุณเท์พอยากให้ม่เสุ่ยงสุะท์้อน์จากผู้ประกอบการ ร้าน์ค้า และกลุ่มต่างๆ ใน์ขีั�น์ตอน์ขีองการท์ำไม้ มา

ชว่ยกัน์แบง่ปัน์ประสุบการณ์ รวมถึงปัญหาท่์�เกิด้ขีึ�น์ชัด้เจน์กว่าน์่� ขีณะท่์�ใน์ฟากขีองป่าไม ้คณุเท์พเสุน์อให้เพิ�มหน่์วย

งาน์ท์่�สุ่งเสุริมเร้�องการท์ำไม้ รับผิด้ชอบใน์การเผยแพร่ความรู้กฎหมายและระเบ่ยบปฏิิบัติใน์ขีั�น์ตอน์ต่างๆ ขีองการ

ท์ำไม ้เพ้�อสุง่เสุรมิใหผู้ป้ระกอบการและกลุม่คน์ท์ำไมสุ้ามารถด้ำเน์นิ์การได้อ้ยา่งสุะด้วก ถกูตอ้ง อนั์จะสุง่ผลตอ่ความ

โปร่งใสุขีองวงการไม้ประเท์ศไท์ย

“ผู้ประกอบการอยากจะท์ำาให้ถูกต้อง กระบวน์การท์่�ถูกต้องขีองคุณค้ออะไรบ้าง คุณก็ต้องม่เอกสุารมาให้เขีา หร้อ

ว่าตอน์น์่�มัน์ถึงไหน์แล้ว อะไรท์่�เก่�ยวขี้องท์่�ม่การบังคับ แต่มัน์ไม่ม่ไงครับ ไม่ม่หน์่วยท์่�สุ่งเสุริม ไม่ม่หน์่วยท์่�ให้ความ

รู้กับผู้ประกอบการเร้�องการท์ำาไม้เลย ม่แต่หน์่วยไล่จับอย่างเด้่ยว คน์ท์่�ท์ำาบางท์่เป็น์ชาวบ้าน์ก็ไม่รู้กฎหมาย”

“เวลาม่ประชุมผู้ประกอบการไม้ พ่�ก็พยายามให้เขีารู้ว่า หนึ์�งคุณต้องรู้เร้�องกฎหมายใน์สิุ�งท่์�เราท์ำา มัน์ก็ท์ำาให้ด้่ขึี�น์

เยอะ แต่เม้�อก่อน์ไม่รู้(กฎหมาย)เลย ก็เสุ่ยเปร่ยบเวลาท์่�เจ้าหน์้าท์่�ป่าไม้เขี้ามา”

คุณเท์พท์ิ�งท์้ายเก่�ยวกับกลุ่มไว้ว่า การรวมกลุ่มถ้อเป็น์ประโยชน์์ท์ั�งกับผู้ประกอบการและสุ่วน์ราชการ สุ่วน์ราชการ

กอ็ยากจะช่วยผูป้ระกอบการเพ้�อให้เกดิ้ผลงาน์ ใน์ขีณะท์่�สุมาชกิกลุม่คงต้องออกแรงหลายด้้าน์ให้กลุม่เป็น์ท์่�ยอมรบั

และได้้รบัการสุนั์บสุน์นุ์ ด้งัน์ั�น์ การจดั้กลุม่ขึี�น์มาต้องมเ่ป้าหมาย แบ่งการท์ำางาน์แต่ละด้้าน์ให้ชดั้เจน์ ซึ�งจะท์ำาให้การ

ติด้ต่อ ประสุาน์ ร่วมม้อกับสุ่วน์ราชการและผู้ม่สุ่วน์ได้้สุ่วน์เสุ่ยเป็น์ไปอย่างราบร้�น์มากขีึ�น์ เม้�ออ่กฝึ่ายมองเห็น์เป็น์

รูปธิรรมว่าสุิ�งท์่�จะเกิด้ขีึ�น์เป็น์อะไรจึงจะหาท์างสุน์ับสุน์ุน์กลุ่มได้้

ท์ั�งน์่� เร้�องราวขีองกลุ่มคลัสุเตอร์ไม้สุักจังหวัด้แพร่ผ่าน์คำบอกเล่าขีองคุณเท์พฉายภาพขีองกระบวน์การกลุ่มท่์�

น์า่เร่ยน์รู้อ่กแห่งหน์ึ�ง กล่าวคอ้ มจ่ดุ้เริ�มตน้์ขีองการรวมกลุม่ ซึ�งสุรา้งตำแหน่์งแหง่ท์่�ขีองการเป็น์ตวัแท์น์ สุรา้งพนั์ธิมิตร

และพัฒน์าความร่วมม้อกับภาคสุ่วน์ต่างๆ มาจน์ถึงสุร้างสุรรค์ผลงาน์และท์ำให้บท์บาท์ขีองกลุ่มเป็น์ท์่�ยอมรับทั์�ง

ใน์ระด้ับจังหวัด้และระด้ับประเท์ศ

บท์เร่ยน์น์่�อาจจะน์ำมาใช้เป็น์แน์วท์างตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการ ผู้ท์่�สุน์ใจจะผัน์ตัวเป็น์ผู้ประกอบการ หร้อแม้แต่

กลุ่มคน์ท์่�ท์ำหน์้าท์่�อัน์หลากหลายใน์ขีั�น์ตอน์การท์ำไม้ ซึ�งกำลังคิด้หาแน์วร่วมใน์รูปแบบขีองการรวมกลุ่ม หร้อคน์

ท์่�ม่ความต้องการจะก่อตั�งกลุ่มขีองตัวเองขีึ�น์

จากเร้�องราวขีองเกษตรกร ผู้ประกอบการท์ำไม้ และคน์ใน์แวด้วงป่าไม้ท์่�บอกเล่ามาน์่� จะพบว่าม่รูปแบบการด้ำเน์ิน์

งาน์ขีองกลุ่มใน์ 3 ประเภท์ใหญ่ ค้อ (1) สุหกรณ์สุวน์ป่าภาคเอกชน์ จำกัด้  (2) วิสุาหกิจชุมชน์ และ (3) กลุ่มท์่�เกิด้

จากการรวมตัวโด้ยอิสุระขีองสุมาชิกกลุ่ม โด้ยท์่�ความแตกต่างขีองกลุ่มเหล่าน์่�อยู่บน์พ้�น์ฐาน์ขีองการจัด้รูปองค์กร

และการรับรองสุถาน์ภาพขีองกลุ่มตามกฎหมายเป็น์สุำคัญ
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สุำหรับกลุม่คน์ใน์เสุ้น์ท์างการท์ำไม้ใน์หนั์งสุอ้เล่มน์่� มก่ารจัด้ตั�งกลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์ขึี�น์เป็น์สุ่วน์ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น์(อด้ต่)

วสิุาหกิจชุมชน์ไม้เศรษฐกิจโตเรว็ด่้าน์ช้าง วสิุาหกิจชุมชน์บ้าน์ศรบุ่ญเรอ้ง วสิุาหกิจชุมชน์กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา 

และวิสุาหกิจชุมชน์ผู้ค้าเฟอร์น์ิเจอร์หัวด้ง-ด้อน์มูล อย่างไรก็ด้่ ใน์แต่ละกลุ่มน์ั�น์ก็ม่สุถาน์ภาพขีองกลุ่มแบบอ้�น์ๆ ไป

พร้อมกัน์หร้อร่วมกัน์อยู่ อาท์ิ กลุ่ม OTOP (โครงการหน์ึ�งตำบลหน์ึ�งผลิภัณฑ์์) บางกลุ่มน์ั�น์อาจปรับเปล่�ยน์จากการ

รวมกลุ่มใน์รูปแบบหน์ึ�งสุู่การเป็น์องค์กรกลุ่มใน์อ่กรูปแบบหน์ึ�งก็ได้้ ซึ�งท์ั�งหมด้น์่�สุะท์้อน์ให้เห็น์พลังขีองการรวมตัว

ขีองผู้คน์ท์่�ม่ความสุน์ใจ ม่เป้าหมายร่วมกัน์ ท์่�มาร่วมกัน์ท์ำงาน์และด้ำเน์ิน์กิจการต่างๆ ให้บังเกิด้ผลใน์สุิ�งท์่�หวังไว้ 

บท์บาท์และพลังจากการรวมกลุ่มขีองคน์ปลูกต้น์ไม้และคน์ท์ำไม้ใน์ท์่�น์่�ยังเช้�อมโยงไปถึงท์รัพยากรป่าไม้และปลาย

ท์างขีองเสุ้น์ท์างการท์ำไม้ท์่�จะสุน์ับสุน์ุน์การบริหารจัด้การป่าไม้ท์่�ยั�งย้น์ท์ั�งระบบใน์ประเท์ศไท์ยอ่กด้้วย

สุำหรบับท์เร่ยน์จากกระบวน์การกลุม่และผลลพัธิอ์นั์เน์้�องจากการรวมตวัขีองกลุม่คน์ใน์เสุน้์ท์างการท์ำไมท้์ั�งกลุ่มขีอง

ผูท้์่�เปน็์คน์ปลกูตน้์ไม ้คน์ตดั้ไม ้ผูแ้ปรรปูไม ้และผู้ประกอบกจิการคา้ไมห้รอ้ผลติภณัฑ์จ์ากไมท้์่�ถ่ายท์อด้ผา่น์ตวัแท์น์

ขีองกลุ่มต่างๆ ใน์หน์ังสุ้อเล่มน์่� รวมถึงแง่มุมเก่�ยวกับ ‘กลุ่ม’ จากประสุบการณ์ขีองตัวแท์น์กลุ่มหร้อผู้น์ำกลุ่มต่างๆ 

เหล่าน์่� สุามารถสุรุปออกมาได้้ด้ังน์่�

เงื�อนไขทำ๋�สนับัสนุนการรวมืกลุุ่�มืแลุ่ะการขับัเคู่ลุ่ื�อนกลุุ่�มื

เง่�อนไข้ร�วมกันข้องสมาชิก
เง้�อน์ไขีท์่�ว่าน์่�อาจเป็น์ภูมิหลัง ท์ัศน์ะ ประสุบการณ์ ปัญหา ฯลฯ ท์่�น์ำบุคคลต่างๆ มาสุู่การรวมตัวและก่อตั�งกลุ่ม

ขีึ�น์ และใน์อก่ด้า้น์หน์ึ�งเง้�อน์ไขีท่์�วา่น์่�อาจเปน็์ตัวกำหน์ด้วตัถปุระสุงคแ์ละเปา้หมายขีองกลุม่จน์เปน็์ท่์�มาขีองการรวม

กลุม่กนั์ เง้�อน์ไขีใน์เบ้�องแรกน์่�อาจเปน็์สุว่น์ท์่�เริ�มตน้์ แตเ่ม้�อกลุม่กอ่ตวัขีึ�น์เปน็์รปูเปน็์รา่งและด้ำเนิ์น์การตอ่มานั์�น์ สุิ�ง

ท์่�เป็น์เง้�อน์ไขีร่วมกัน์ใน์ลำด้ับถัด้ไป ตัวอย่างเช่น์ ขี้อตกลงร่วมกัน์ หร้อกฎกติกา ขี้อกำหน์ด้ขีองกลุ่ม จำเป็น์ต่อการ

สุร้างพัน์ธิะใน์หมู่สุมาชิกและการด้ำรงอยู่ขีองกลุ่มด้้วย เง้�อน์ไขีใน์ชั�น์หลังน์่�ต้องอาศัยการท์ำความความเขี้าใจและ

ยอมรับร่วมกัน์ เพ้�อให้สุมาชิกเคารพใน์เง้�อน์ไขีและด้ำเน์ิน์การปฏิิบัติไปใน์ท์ิศท์างท์่�สุอด้คล้องกัน์

การสร้างตัวตนข้องกลุ่่�ม 
ตัวตน์ท่์�ว่าค้อลักษณะท่์�สุำคัญขีองกลุ่ม อาจเป็น์ลักษณะขีองการรวมกลุ่มด้้วยวัตถุประสุงค์และเป้าหมายท่์�ชัด้เจน์ 

หร้อการท่์�สุมาชิกขีองกลุ่มม่แน์วท์างร่วมกัน์ว่าอย่างไร ฯลฯ สิุ�งเหล่าน์่�จะบ่งช่�ถึงตัวตน์ขีองกลุ่มท์่�แสุด้งออกมาใน์

การรับรู้ขีองภายน์อก และหน์้าท์่�ใน์การน์ำเสุน์อความเป็น์กลุ่ม ความมุ่งหวังขีองกลุ่มก็เป็น์หน์้าท์่�ขีองตัวแท์น์กลุ่ม

ซึ�งเขี้าไปม่ความสุัมพัน์ธ์ิหร้อความร่วมม้อกับภายน์อก การน์ำเสุน์อกลุ่มให้เป็น์ท่์�รู้จักหร้อการน์ำเสุน์อตัวตน์ขีอง

กลุ่มน์่�แท์รกอยู่ใน์ท์ุกกระบวน์การ เช่น์ การท์ำกิจกรรมต่างๆ การประชุมกับหน์่วยงาน์ต่างๆ และเป็น์สุิ�งท์่�ม่ความ

สุำคัญต่อการหน์ุน์เสุริมความสุัมพัน์ธิ์ การเช้�อมโยงเขี้ากับภาคสุ่วน์ท์่�ม่ความเก่�ยวขี้องกับเป้าประสุงค์ขีองกลุ่มหร้อ

ภาคสุ่วน์ท์่�ท์างกลุ่มต้องการประสุาน์ความร่วมม้อต่อกัน์ซึ�งจะสุ่งผลต่อการขีับเคล้�อน์กลุ่มต่อไป

การมีหน�วยงานสนับสน่นการรวมกลุ่่�มแลุ่ะมิติต�างๆ ข้องกระบวนการกลุ่่�ม
จุด้เริ�มต้น์ขีองการรวมกลุ่มบางแห่งเป็น์ผลมาจากการช่�แน์ะหร้อการสุน์ับสุน์ุน์ขีององค์กรกลาง/ภาค่/เคร้อขี่าย และ

ใน์กระบวน์การอ้�น์ๆ ขีองกลุม่กเ็ชน่์กัน์ การมท่่์�ปรกึษาหรอ้องคก์รพ่�เล่�ยงท์่�เขีา้มาสุน์บัสุนุ์น์จึงอาจเปน็์เง้�อน์ไขีท่์�ท์ำให้

การไปสูุ่เป้าหมายขีองกลุ่มน์ั�น์ราบร้�น์ หร้อได้้รับการผลักด้ัน์ไปใน์แน์วท์างท์่�ถูกต้อง รวด้เร็ว ม่ประสุิท์ธิิภาพยิ�งขีึ�น์ 

ใน์สุ่วน์น์่�อาจเป็น์การหนุ์น์เสุริมให้ความตั�งใจขีองกลุ่มยังมั�น์คงและเดิ้น์หน้์าต่อได้้ อาจผลักดั้น์ให้สุามารถฝ่ึาฟัน์

อุปสุรรคท์่�เกิน์ขีอบเขีตขีองกลุ่ม หร้อเป็น์การช่วยเหล้อให้กลุ่มสุามารถเขี้าถึงสุิ�งท์่�ต้องการ รวมถึงความจำเป็น์ใน์

การด้ำเน์ิน์งาน์ขีองกลุ่มก็ได้้   
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ความร�วมม่อแลุ่ะการสร้างพันธิมิตรกับกลุ่่�มอ่�นๆ แลุ่ะภาคส�วนอ่�นๆ 
เม้�อกลุ่มม่ตัวตน์เป็น์ท่์�รู้จักใน์พ้�น์ท่์�การท์ำงาน์ ใน์บรรด้าองค์กรต่างๆ ท์่�เก่�ยวขี้องแล้ว จากเดิ้มเสุ่ยงขีองกลุ่มแห่ง

เด้่ยวอาจไม่ด้ังพอหร้อสุร้างพลังท่์�จะผลักด้ัน์บางวัตถุประสุงค์ขีองกลุ่มให้สุำเร็จได้้ การประสุาน์ความร่วมม้อหร้อ

สุร้างแน์วร่วมพัน์ธิมิตรท์่�ม่เป้าประสุงค์ร่วม หร้อม่แน์วท์างการท์ำงาน์ท์่�สุอด้รับสุน์ับสุน์ุน์ซึ�งกัน์ เป็น์เง้�อน์ไขีหน์ึ�งจะ

ท์่�ท์ำใหป้ระเด้น็์เปา้หมายท์่�ด้ำเน์นิ์ด้ว้ยกนั์น์ั�น์เปน็์ไปได้ห้รอ้เขีา้สูุ่การรบัรูใ้น์ระด้บัท์่�กวา้งกวา่เด้มิ เสุ่ยงท์่�ด้งัและชดั้ขีึ�น์

จากการม่พัน์ธิมิตรน์่�น์ับเป็น์สุ่วน์สุน์ับสุน์ุน์สุถาน์ภาพและกระบวน์การขีองกลุ่มต่างๆ เช่น์กัน์

ความม่�งมั�นแน�วแน� แรงข้ับเคลุ่่�อน แลุ่ะแรงจ้งใจ 
ผูน้์ำหรอ้แกน์น์ำกลุม่ท่์�มป่ณิธิาน์จะสุามารถท์ำให้เกิด้การรวมกลุม่และน์ำพากลุม่ไปสุูเ่ป้าหมาย ซึ�งเร้�องราวขีองผูน้์ำ

กลุ่มใน์ท์่�น์่�ต่างสุะท์้อน์ถึงความมุ่งมั�น์ตั�งใจผ่าน์บท์บาท์ขีองพวกเขีาท์่�ม่ต่อกลุ่ม เช่น์ อยากเห็น์ความเปล่�ยน์แปลง

ใน์ด้้าน์รายได้้ท่์�มั�น์คงจากการท์ำไม้เศรษฐกิจเกิด้ขีึ�น์กับเกษตรกรคน์อ้�น์ๆ ใน์พ้�น์ท์่� ความมุ่งมั�น์ท์่�จะให้เกิด้การ

เปล่�ยน์แปลงและพัฒน์าวงการไม้ขีึ�น์ เป็น์ตน้์ ใน์ขีณะท่์�การสุร้างแรงจูงใจก็เปน็์สุว่น์หน์ึ�งท์่�ท์ำให้สุมาชิกเกิด้ความสุน์ใจ

และเขีา้รว่มกบักลุม่ใน์ท่์�สุดุ้ แรงจูงใจน์่�อาจมาจากความมุง่มั�น์ตั�งใจขีองแกน์น์ำ ผูน้์ำ หรอ้อาจมาใน์รูปโครงการท่์�ตรง

กับความต้องการขีองสุมาชิกกลุ่ม ความสุำเร็จขีองกลุ่มอ้�น์ๆ สุิท์ธิิและประโยชน์์ท์่�จะได้้รับจากการเป็น์สุ่วน์หน์ึ�งขีอง

กลุ่มหร้อการด้ำเน์ิน์การตามเง้�อน์ไขีน์ั�น์ 

ความค่้นเคย
อ่กหน์ึ�งเหตุผลท์่�กลายมาเป็น์สุ่วน์เสุริมการรวมกลุ่มและการขีับเคล้�อน์กลุ่มโด้ยเฉพาะกลุ่มท์่�เช้�อมโยงกับโครงการ

จากภายน์อก คอ้ ความคุน้์เคยขีองผูแ้น์ะน์ำโครงการกบัตวัแท์น์ขีองกลุม่ ซึ�งเปน็์เง้�อน์ไขีท์่�ท์ำใหเ้กดิ้การเปดิ้ใจ พรอ้ม

ท์่�จะรวมกลุ่มผลักด้ัน์ให้สุมาชิกเขี้าร่วมกับโครงการน์ั�น์ น์อกจากน์่�ความคุ้น์เคยระหว่างกัน์ภายใน์กลุ่มก็เป็น์เง้�อน์ไขี

การม่สุ่วน์ร่วมขีองสุมาชิกต่อกิจกรรมขีองกลุ่มและโครงการท์่�ว่าด้้วย

ความคิดสร้างสรรค์แลุ่ะการไม�หย่ดนิ�ง 
สุิ�งท่์�จะขัีบเคล้�อน์กลุ่มได้้โด้ยตรงน์ั�น์ค้อการท่์�กลุ่มไม่หยุด้อยู่กับท่์� กระบวน์การกลุ่มท่์�เดิ้น์หน้์าต่อไปใน์ด้้าน์หน์ึ�งค้อ

การพัฒน์าเป้าหมายขีองกลุ่มให้ด้่ยิ�งขีึ�น์ การสุร้างน์วัตกรรมขีึ�น์จากท์รัพยากรและศักยภาพขีองกลุ่ม/สุมาชิกกลุ่ม 

อาจเป็น์การขีับเคล้�อน์กลุ่มด้้วยความคิด้ริเริ�มสุร้างสุรรค์สุิน์ค้า (Product) ขีองกลุ่มขีึ�น์ใหม่ การวางแผน์งาน์ชิ�น์ต่อ

ไปหร้อใน์ระยะถัด้ไป ขีณะเด้่ยวกัน์เง้�อน์ไขีน์่�ก็เป็น์สุ่วน์หน์ึ�งขีองตัวตน์หร้อลักษณะเด้่น์ขีองกลุ่มด้้วยน์ั�น์เอง  

แรงสนับสน่นซึ่่�งกันแลุ่ะกัน 
หากการรวมกลุ่มสุามารถตอบโจท์ย์ท์่�วางไว้และกลุ่มท์ำหน์้าท์่�ได้้ตามวัตถุประสุงค์ สุมาชิกจะเห็น์ความสุำคัญขีอง

กลุ่ม ให้ความร่วมม้อและเป็น์แรงสุนั์บสุนุ์น์ซึ�งกัน์และกัน์ภายใน์กลุ่ม พลวัตเหล่าน์่�จะท์ำให้กลุ่มเขี้มแขี็งซึ�งเป็น์พ้�น์

ฐาน์สุำคัญขีองการขีับเคล้�อน์และความมั�น์คงขีองกลุ่ม 

องคู่์ประกอบัทำ๋�เสร่มืพลุ่ังกลุุ่�มื

ผู้้้นำา
จุด้แขี็งขีองกลุ่มคน์ใน์เสุ้น์ท์างการท์ำไม้ท่์�เป็น์ตัวอย่างใน์หน์ังสุ้อเล่มน์่�ค้อ ผู้น์ำ ซึ�งแต่ละคน์ม่บุคลิกลักษณะสุำคัญ

และวิธ่ิการท์ำงาน์ท์่�เสุริมพลังให้แก่กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น์การม่วิสุัยทั์ศน์์ ความแขี็งขัีน์เอาจริงเอาจังและความทุ่์มเท์ 

การเจรจาสุ้�อสุารทั์�งการถ่ายท์อด้ข้ีอมูล สุร้างความเขี้าใจกับสุมาชิกกลุ่ม และการเจรจาใน์การม่สุ่วน์ร่วมกับหน์่วย

งาน์ภายน์อกหร้อการเจรจาสุู่สุาธิารณะ การด้ำรงสุถาน์ะหลายด้้าน์ซึ�งท์ำให้เขี้าถึงคน์หลากหลายกลุ่ม แน์วคิด้การ

บริหารกลุ่ม การเป็น์แบบอย่างขีองผู้น์ำ ฯลฯ ด้้วยคุณสุมบัติขีองผู้น์ำกลุ่มเหล่าน์่�ท์ำให้สุมาชิกม่ความไว้เน์้�อเช้�อใจ
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ใน์ขีณะท์่�ภาค่ต่างๆ ขีองกลุ่มก็เกิด้ความเช้�อมั�น์ต่อกลุ่ม น์่�จึงเป็น์องค์ประกอบอัน์หน์ึ�งท์่�เสุริมพลังขีองกลุ่ม 

การจัดการ
ความสุำคัญขีองการบริหารจัด้การกลุม่อย่างมก่ลยุท์ธ์ิ มแ่บบแผน์และเป็น์เหตุเป็น์ผล เชน่์ การท์ำงาน์เชงิรกุ มแ่ผน์การ

ท์ำงาน์ขีองกลุ่มท์่�เขี้าไปแท์รกหร้อประสุาน์เขี้ากับโครงการหร้อน์โยบายใน์ภาพใหญ่ เป็น์ต้น์ การจัด้การกลุ่มอย่างม่

ประสุิท์ธิิภาพน์ั�น์น์อกจากจะเสุริมพลังกลุ่มแล้วยังเป็น์เง้�อน์ไขีท์่�จะท์ำให้ได้้รับการสุน์ับสุน์ุน์จากแหล่งต่างๆ อ่กด้้วย

เคร่อข้�าย
เครอ้ข่ีายน์ั�น์เป็น์องค์ประกอบท่์�เสุริมพลังแก่กลุม่หลากหลายมิต ิท์ั�งใน์ระดั้บขีองกลุม่ท่์�จะมสุ่่วน์ร่วม ผสุาน์ความร่วม

มอ้ หรอ้ผลกัด้นั์ใน์เร้�องตา่งๆ พรอ้มไปกบัเครอ้ขีา่ย รวมถงึใน์ระด้บัขีองสุมาชกิท์่�พฒัน์าความสุามารถ การเปดิ้มมุมอง

ตา่งๆ จากโอกาสุท่์�ได้เ้รย่น์รูผ่้าน์เครอ้ข่ีายหรอ้การสุนั์บสุนุ์น์อนั์เน์้�องมาจากเครอ้ข่ีาย ใน์ตัวอย่างขีองการไปศึกษาดู้

งาน์ท์่�ท์ำใหสุ้มาชิกกลุม่หลายแห่งท์ราบขีอ้มลูท์่�เปน็์ประโยชน์กั์บตน์เองและกลุ่ม เกดิ้แรงบัน์ด้าลใจหรอ้ความต้�น์ตวั

ท์่�จะเปล่�ยน์แปลงหร้อต่อยอด้สุิ�งใหม่ๆ มากขีึ�น์ ท์ั�งน์่� การสุร้างเคร้อขี่ายไม่เพ่ยงเกิด้ขีึ�น์จากพ้�น์ท์่�ภายน์อก แต่กลุ่ม

ขีองคน์ปลกูตน้์ไมแ้ละคน์ท์ำไมใ้น์หน์งัสุอ้เลม่น์่�กเ็ปน็์ศนู์ยก์ลางการเรย่น์รู/้เปน็์ศนู์ยก์ลางขีองเครอ้ขีา่ยตา่งๆ เชน่์กนั์ 

ทำักษะ ความร้้ ประสบการณ์์
องค์ประกอบขี้อน์่�เป็น์คุณสุมบัติท์่�เพิ�มพูน์ใน์ตัวสุมาชิกแต่ก็ม่อิท์ธิิพลถึงการเสุริมพลังกลุ่มใน์ภาพรวมได้้ ตัวอย่างท์่�

ถูกบอกเล่าจากตัวแท์น์ขีองกลุ่ม อาท์ิ ท์ักษะการเขี่ยน์แผน์หร้อโครงการ และการน์ำเสุน์อเพ้�อกู้เงิน์ธิน์าคารมาสุน์ับ

สุนุ์น์กลุม่น์ั�น์ถกูน์ำมาใชใ้น์การเขีย่น์แผน์งาน์อ้�น์ๆ ขีองกลุม่ การเปน็์ตวัแท์น์ขีองกลุม่ใน์เวท์ต่า่งๆ เก่�ยวกบัไม ้ใน์การ

ประชมุกับภาคสุว่น์ตา่งๆ ชว่ยสุั�งสุมความรูแ้ละประสุบการณ์ท์่�น์ำมาปรับใชใ้น์กลุ่มได้,้ การมค่วามรูเ้ร้�องการท์ำไม้ท์่�

ถกูกฎหมายและน์ำมาปฏิิบัตนิ์ั�น์ท์ำให้ไม่ถกูเอาเปรย่บหรอ้เรย่กรับประโยชน์จ์ากเจา้หน้์าท่์� เป็น์ต้น์ น์อกจากน่์�ความ

รู้และประสุบการณ์ขีองกลุ่มหน์ึ�งก็เป็น์คำแน์ะน์ำท์่�เป็น์ประโยชน์์แก่กลุ่มอ้�น์ๆ ได้้

ความเข้้มแข้็งข้องกลุ่่�ม 
แม้ว่ากลุ่มแต่ละแห่งแต่ละรูปแบบอาจม่ความต่างกัน์ แต่สิุ�งหน์ึ�งซึ�งไม่ต่างกัน์อัน์จะท์ำให้กลุ่มอยู่รอด้และม่พลังมุ่ง

ไปขีา้งหน์า้คอ้ความเขีม้แขีง็ขีองกลุม่ ความเขีม้แขีง็ขีองกลุม่น์่�มพ่้�น์ฐาน์มาจากหลายสุิ�ง โด้ยเฉพาะองคป์ระกอบขีอง

กลุ่มไม่ว่าจะเป็น์ผู้น์ำ คณะท์ำงาน์ สุมาชิก กระบวน์การขีองกลุ่ม ฯลฯ  

ผู้ลุ่ลุ่ัพธ์ของการรวมืกลุุ่�มื

พลุ่ังต�อรอง
พลงัตอ่รองขีองกลุม่เปน็์ผลโด้ยตรงจากการรวมตวัขีองสุมาชกิและการกอ่ตั�งกลุม่ขีองคน์ปลกูตน้์ไมแ้ละคน์ท์ำไมใ้น์

ท์่�น์่� พลังต่อรองถูกน์ำมาใชใ้น์การตอบโต้ความไม่เป็น์ธิรรมท่์�มาจากเจา้หน้์าท่์� (ใน์เร้�องการบังคับใชก้ฎหมายและการ

เร่ยกรับผลประโยชน์์) พ่อค้าคน์กลาง (ใน์เร้�องราคาไม้) รวมถึงใน์การเร่ยกร้องสุิท์ธิิการเขี้าถึงและใช้ท์รัพยากร ท์ั�งน์่� 

เพราะหลายคน์ใน์ห่วงโซ่อุปท์าน์การท์ำไม้เผชิญอุปสุรรคต่างๆ ใน์ขีั�น์ตอน์การท์ำไม้จน์น์ำมาสุู่การรวมตัวกัน์ขีอง

สุมาชิกเพ้�อให้เกิด้อำน์าจต่อรอง พลังขีองการรวมกลุ่มท์่�สุร้างอำน์าจการต่อรองบน์คุณลักษณะหร้อเง้�อน์ไขีท์่�กลุ่ม

ม่น์ั�น์เป็น์ประโยชน์์แก่สุมาชิก และหากกลุ่มต่างๆ รวมกัน์เป็น์เคร้อขี่ายก็ยิ�งสุร้างพลังอำน์าจต่อรอง ด้ังเช่น์บท์บาท์

ขีองเคร้อขี่ายภาคประชาสุังคมท์่�ขีับเคล้�อน์และปฏิิรูปอุตสุาหกรรมไม้ใน์ประเท์ศไท์ย 

ความช�วยเหลุ่่อซึ่่�งกันแลุ่ะกัน
การร่วมกลุ่มหร้อการเขี้าเป็น์สุมาชิกใน์กลุ่มใด้ๆ จะท์ำให้สุามารถพึ�งพาอาศัยหร้อได้้รับการช่วยเหล้อจากกลุ่ม      

ความช่วยเหล้อซึ�งกัน์และน์่�ยังเป็น์อุด้มการณ์พ้�น์ฐาน์ขีองกลุ่มบางประเภท์ด้้วย การรวมกลุ่มท์ำให้เกิด้กระบวน์การ
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ท์่�ร่วมกัน์คิด้ ร่วมกัน์ลงม้อท์ำใน์น์ามขีองกลุ่ม และน์ำมาการจัด้การแก้ไขีปัญหา การผลักด้ัน์เป้าหมายท์่�ตั�งไว้ไปใน์

ลักษณะท์่�รวด้เร็วขีึ�น์ ราบร้�น์ขีึ�น์ หร้อด้่ขีึ�น์กว่าการท์่�จะด้ำเน์ิน์การลำพังโด้ยปราศจากกลุ่ม 

การสนับสน่นต�างๆ
การรวมกลุ่มหร้อการก่อตั�งกลุ่มขีึ�น์มาน์ั�น์สุะท์้อน์ถึงจุด้ร่วมขีองการท์่�ผู้คน์เขี้ามาม่ความสุัมพัน์ธิ์หร้อยอมรับเง้�อน์ไขี

ใน์การเปน็์สุมาชกิขีองกลุม่ และจดุ้รว่มน์่�เม้�อได้ร้บัการสุง่เสุรมิ พฒัน์า หรอ้แกไ้ขีปรบัปรงุไปใน์ท์ศิท์างท์่�ตอ้งการแลว้

ย่อมท์ำให้เกิด้ผลลัพธิ์และความเปล่�ยน์แปลงท์่�ชัด้เจน์ ด้ังน์ั�น์ การสุน์ับสุน์ุน์ท์ุน์หร้อท์รัพยากรให้แก่กลุ่มจึงอาจเป็น์

ท์างเล้อกท์่�เป็น์ไปได้้หร้อม่แน์วโน์้มท์่�จะบรรลุผลได้้มากกว่าการสุน์ับสุน์ุน์แก่บุคคลเป็น์รายไป 

ข�อทำ�าทำายในการบัร่หารจำัดการกลุุ่�มื

จากเร้�องราวขีองกลุ่มคน์ท์ำไม้ขี้างต้น์ ม่แง่มุมเก่�ยวกับการบริหารจัด้การกลุ่มซึ�งเผชิญกับขี้อท์า้ท์ายท์่�แตกต่างหลาก

หลายกนั์ ใน์สุ่วน์น์่�จงึสุรุปขีอ้ท์า้ท์ายสุำคญัซึ�งอาจจะเปน็์ข้ีอมลูสุำหรบัผู้ท่์�สุน์ใจจะรวมกลุ่ม/เปน็์สุมาชกิกลุ่มใด้ๆ น์ำ

มาพิจารณากับกลุ่มขีองตน์เองได้้ 

    ความเช้�อมั�น์ ความไว้วางใจท์่�ม่ต่อกลุ่ม

    การม่สุ่วน์ร่วมขีองสุมาชิกใน์กลุ่ม และ การม่สุ่วน์ร่วมขีองกลุ่มใน์พ้�น์ท์่�เร้�องไม้และป่าไม้ 

    แผน์งาน์ กิจกรรม โครงการท์่�เป็น์รูปธิรรม

    ท์ุน์หร้องบประมาณขีองกลุ่ม

    เอกภาพขีองกลุ่ม ความเป็น์อัน์หน์ึ�งอัน์เด้่ยวกัน์ขีองสุมาชิกกลุ่ม

    บท์บาท์หน์้าท์่�ขีองคณะท์ำงาน์ การแบ่งงาน์กัน์ท์ำภายใน์กลุ่ม

    การแบ่งปัน์ผลประโยชน์์ขีองกลุ่ม แก่สุมาชิกใน์กลุ่ม

    แน์วท์างการท์ำงาน์ เง้�อน์ไขี หลักเกณ์ท์่�กำหน์ด้ไว้ร่วมกัน์อย่างชัด้เจน์

    การบริหารความเสุ่�ยง ค่าเสุ่ยโอกาสุต่างๆ ความสุามารถใน์การแขี่งขีัน์ขีองกลุ่ม

    เป้าหมายใน์ระยะยาว ผลตอบแท์น์ใน์อน์าคต ความยั�งย้น์ขีองกลุ่ม

    การเปล่�ยน์ผ่าน์บท์บาท์สุู่สุมาชิกรุ่น์ใหม่ การท์ำงาน์ร่วมกัน์กับสุมาชิกท์่�เป็น์คน์รุ่น์ใหม่ใน์กลุ่ม

เร้�องราวหลากมุมเก่�ยวกับ ‘กลุ่ม’ เหล่าน์่�ขียายภาพการถ้อกำเน์ิด้กลุ่มคน์ปลุกต้น์ไม้ กลุ่มผู้ประกอบการไม้ วิสุาหกิจ

ชุมชน์ และการเป็น์สุมาชิกขีองสุหกรณ์สุวน์ป่าภาคเอกชน์ กระบวน์การขีองกลุ่ม เง้�อน์ไขีต่างๆ ใน์โครงสุร้างและ

ประเภท์ขีองกลุ่ม รวมถึงแง่คิด้ท์่�ผู้น์ำหร้อตัวแท์น์ขีองแต่ละกลุ่มฝึากไว้แก่คน์กลุ่มต่างๆ ใน์แวด้วงอุตสุาหกรรมไม้ 

น์ั�น์ค้อ “สุน์ับสุน์ุน์ให้ม่การรวมกลุ่มกัน์” การรวมกลุ่มจะช่วยให้ด้ำเน์ิน์การหร้อแก้ไขีปัญหาใน์ขีั�น์ตอน์ขีองการท์ำไม้

ได้้ อ่กท์ั�งการลงม้อและร่วมม้อกัน์ขีองกลุ่มคน์ใน์แต่ละพ้�น์ท์่�สุามารถท์่�จะกำหน์ด้หลักเกณฑ์์หร้อขี้อปฏิิบัติร่วมกัน์

เก่�ยวกับเร้�องท์รัพยากรไม้ท์่�สุอด้คล้องกับบริบท์ขีองกลุ่มตน์และชุมชน์ ซึ�งก็อาจกลายเป็น์แน์วท์างท่์�ยอมรับได้้ใน์

อน์าคต หร้อก่อให้เกิด้ประโยชน์์แก่สุมาชิกขีองกลุ่มใน์เวลาต่อมา ด้ังน์ั�น์ ผู้ท์่�ยังลังเลกับการจะเขี้าร่วมกลุ่มหร้อร่รอ

ท์่�จะรวมกลุ่มกัน์ขีึ�น์มา ตัวแท์น์ขีองกลุ่มต่างๆ ใน์หน์ังสุ้อเล่มน์่�ยิน์ด้่ท์่�จะให้คำแน์ะน์ำและแลกเปล่�ยน์ประสุบการณ์

ขีองพวกเขีาใน์เสุ้น์ท์างการท์ำไม้น์่�อย่างยิ�ง   



คู่่�มืือการรวมืกลุ่่�มืคู่นทำำาไมื้

บทำทำ่� 3 : ประสบการณ์์แลุ่ะข้้อคู่ิดจากกลุ่่�มืคู่นทำำาไมื ้ 39
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คู่่�มืือการรวมืกลุ่่�มืคู่นทำำาไมื้

บทำทำ่� 4 : ข้้อเสนอจากกลุ่่�มืคู่นทำำาไมื้กับการข้ับเคู่ลุ่ื�อนอ่ตสาหกรรมืไมื้ในประเทำศไทำย 41

บท์สุุด้ท์้ายน์่�เป็น์ขี้อเสุน์อแน์ะจากกลุ่มขีองเกษตรกร คน์ท์ำสุวน์ป่า และผู้ประกอบกิจการไม้ท์่�มองถึงอน์าคตขีอง

วงการป่าไม้ใน์ทิ์ศท์างขีองการบริหารจัด้การป่าอย่างยั�งย้น์ท์่�เติบโตไปพร้อมๆ กับความมั�น์คงขีองกลุ่มคน์ใน์ห่วง

โซ่อุปท์าน์ไม้ รวมถึงความคิด้เห็น์ต่อการม่สุ่วน์ร่วมใน์กระบวน์การ FLEGT หร้อแผน์ปฏิิบัติการว่าด้้วยการบังคับ

ใช้กฎหมายป่าไม้ ธิรรมาภิบาล และการค้า ท์่�จะเป็น์บรรท์ัด้ฐาน์สุำคัญสุำหรับอุตสุาหกรรมไม้ท์ั�งระบบใน์ปัจจุบัน์

การสนับัสนุนต�อยอดกลุุ่�มืเกษตรกรแลุ่ะการสร�างแรงจำ่งใจำ
ในการทำำาไมื�ทำ๋�ถู่กต�องตามืกฎหมืาย 

คุณณธิรา แย้มพิกุล กลุ่มขีองเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ จังหวัด้สุุพรรณบุร่และกาญจน์บุร่ คุณณธิราตั�งขี้อสุังเกต

ต่อการด้ำเนิ์น์ขัี�น์ตอน์การท์ำไม้ท์่�ถูกต้องตามกฎหมายว่าเป็น์เร้�องยาก ไม่จูงใจหร้อเอ้�อให้เกษตรกรสุามารถไปต่อ

ใน์เสุน้์ท์างขีองการท์ำไมท้์่�น์อกเหน์อ้จากการปลกูตน้์ไมไ้ด้ม้ากน์กั อยา่งคณุณธิาราเองท์่�ยงัไมแ่น์ใ่จวา่จะตอ้งด้ำเน์นิ์

การอย่างไรใน์การขีออนุ์ญาตตั�งโรงงาน์แปรรูปไม้ ซึ�งเป็น์แผน์ท่์�ท์างกลุม่มองไวห้ลงัจากผ่าน์การรับรองมาตรฐาน์การ

จัด้การสุวน์ป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั�งย้น์มาแล้ว ขี้อสุังเกตน์่�สุะท์้อน์ว่าแม้เกษตรกรจะม่ความตั�งใจท์ำไม้ตามขีั�น์ตอน์

ท์างกฎหมาย แต่สุุด้ท์้ายก็อาจเล้อกท์่�จะไม่ท์ำใน์สุิ�งท์่�ยาก

“คน์ท์่�อยากจะท์ำ เขีาเลยไม่อยากท์ำ ท์ำถูกต้องมัน์ยาก ไม่ท์ำด้่

กว่า ก็เลยท์ำผิด้ๆ มาตลอด้ ถ้าจับก็แก้ปัญหาเฉพาะหน์้าเอา” 

ขี้อเสุน์อขีองคุณณธิาราจึงอยากให้ม่องค์กรท่์�ให้คำปรึกษาหร้อ

เขี้ามาเป็น์สุ้�อกลางสุ่งเสุริมต่อยอด้ใน์เร้�องไม้ และการท์ำไม้ขีอง

เกษตรกรหรอ้กลุ่มเกษตรกรซึ�งจะเสุริมสุร้างความมั�น์คงใน์อาชพ่

ขีองเกษตรกรยิ�งขึี�น์ “พ่�อยากให้หน่์วยราชการเปิด้กว้างมากขีึ�น์ 

และกม็องชอ่งท์างท์่�จะเพิ�มมลูคา่ขีองไมเ้ศรษฐกิจ... คอ้ไมไ่ด้้ปลกู

ไมอ้ย่างเด้ย่ว ท์ำแบบประณ่ตให้คน์มพ้่�น์ท่์�น์อ้ยๆ อยูไ่ด้แ้ละอยูด่้่

มสุุ่ขี” รวมถงึการสุน์บัสุน์นุ์ใหเ้กิด้วงจรท์่�ยั�งยน้์ขีองผู้คน์ท์่�ประกอบ

อาช่พเก่�ยวข้ีองกับไม้เศรษฐกิจ ท์ั�งน์่� คุณณธิรายังฝึากข้ีอคิด้ให้

เกษตรกรเตร่ยมพร้อมกับการเร่ยน์รู้และพัฒน์าอยู่เสุมอซึ�งจะ

กลายมาเป็น์สุิ�งท์่�ม่ประโยชน์์ใน์อน์าคตต่อไป

ข้อเสนอจัากกลุ่่�มคนทำำาไม้กับ
การูขับเคลุ่่�อนอ่ตัสาหกรูรูมไม้
ในปรูะเทำศไทำย4

ภาพท์่� 4 ณธิรา แย้มพิกุล กลุ่มขีองเกษตรกรผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ
 จังหวัด้สุุพรรณบุร่และกาญจน์บุร่
ท์่�มา ร่คอฟ ประเท์ศไท์ย (2564)
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คู่วามืถู่กต�องทำางกฎหมืาย กับัส่ทำธ่ในทำรัพยากรของเกษตรกรคู่นปลุ่่กต�นไมื�

คุณชาญ ก๋าวงค์ กลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์บ้าน์ศร่บุญเร้อง จังหวัด้น์่าน์ เม้�อท์่�ด้ิน์และสุิท์ธิิใน์การถ้อครองท์่�ด้ิน์ม่ผลต่อ

การน์ยิามความถกูตอ้งตามกฎหมายขีองไมสุ้กัท์่�อยูใ่น์กระบวน์การท์ำไมข้ีองวิสุาหกจิชมุชน์บ้าน์ศรบุ่ญเรอ้ง รวมถงึ

เป็น์สุิ�งท์่�กำหน์ด้วา่ไมสุ้กัขีองสุมาชกิวิสุาหกจิชมุชน์บา้น์ศรบ่ญุเรอ้งน์่�จะน์ำมาใชแ้ละขีายอยา่งถกูกฎหมายได้้หรอ้ไม่ 

สุมาชิกสุ่วน์ใหญ่ขีองวิสุาหกิจชุมชน์บ้าน์ศร่บุญเร้องรวมถึงคุณชาญผู้ปลูกสุักบน์ท์่�ด้ิน์ คท์ช. จึงไม่สุามารถตัด้ไม้สุัก

ขีองตน์บน์ท่์�ดิ้น์ประเภท์น์่�เพ้�อจำหน์่ายได้้เหม้อน์กับไม้สุักบน์ท์่�ด้ิน์เอกสุารสิุท์ธิิ�ประเภท์อ้�น์ตลอด้หลายปีท์่�ผ่าน์มา 

กระท์ั�งปัจจุบัน์ระเบ่ยบขีองการท์ำไม้ใน์ท์ุกขีั�น์ตอน์ขีองห่วงโซ่อุปท์าน์ก็ยังไม่แน์่ชัด้

“ถา้รูว้า่มนั์ยุง่ยากคงไมม่ใ่ครปลกูจน์ปา่น์น์่�หรอกครบั ปลกูอยา่งอ้�น์กไ็ด้้
เงิน์ไปแล้ว 2-3 ปี เขีาก็ได้้เงิน์ คน์ปลูกสุักเป็น์หน์่�น์ะ เพราะการขีายไม้น์่�
ลงท์ุน์มาก ต้องดู้แลรักษา ถ้าพ้�น์ท์่�กว้างก็ใช้คน์มาก ลงท์ุน์มาก”

คุณชาญแสุด้งความเห็น์ว่าสุ่วน์หน์ึ�งเป็น์เพราะการไม่รู้กฎหมายขีอง
เกษตรกร ท์วา่เง้�อน์ไขีท์่�ท์ำใหก้ารด้ำเน์นิ์ขัี�น์ตอน์ตา่งๆ เปน็์ไปได้ย้ากและ
ใช้เวลาน์าน์ค้อเจ้าหน์้าท์่�ขีองท์างราชการด้้วย

น์อกจากน์่�คุณชาญตั�งคำถามต่อการกลายเป็น์คน์ไม่ด้่ขีองเกษตรกรผู้ปลูกต้น์ไม้ ท์ั�งท์่�พวกเขีาค้อกลุ่มคน์ท์่�ปลูกป่า
และท์ำใหม้ไ่มสัุ้กมาใชใ้น์อตุสุาหกรรมการท์ำไม ้“พอเราจะใชไ้ม้ก็บอกวา่เราเปน็์คน์ไมด่้ ่เม้�อกอ่น์ไมธ้ิรรมชาตทิ์ำผิด้
กฎหมาย ถ้าไม่เปล่�ยน์แปลงไม้ธิรรมชาติก็คงเกิด้ไม่ได้้” เพราะเหตุใด้คน์ท์่�ปลูกต้น์ไม้มาท์ั�งช่วิตจึงกลายเป็น์คน์ผิด้ 
และไม่สุามารถใช้ท์รัพยากรไม้ท์่�ตน์ปลูกขีึ�น์มาได้้อย่างเต็มท่์� ซึ�งก็หวังว่าคำตอบใน์เร้�องน์่�จะคล่�คลายพร้อมกับท่์�
กระบวน์ขัี�น์ตอน์ต่างๆ ซึ�งสุมาชิกกลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์บ้าน์ศร่บุญเร้องกำลังด้ำเน์ิน์การอยู่น์ั�น์ได้้รับอนุ์ญาตเป็น์ท์่�
เร่ยบร้อย  

ทำางเลุ่อืกในการรบััรองตนเองของเกษตรกรแลุ่ะการเปดิช�องทำางการคู่�าไมื�โดยเสร๋ 

คุณพิกุล กิตติพล วิสุาหกิจชุมชน์เกษตรผลิตไม้กฤษณา จังหวัด้ระยอง

“ท์่�พ่�ปลูกไม้ พ่�มองว่ามัน์ม่ค่าอยู่แล้ว ไม่จำเป็น์ว่าต้องไม้ชน์ิด้ไหน์ แต่
คุณค่าขีองไม้อยู่ท์่�ไม้สุร้างอากาศท์่�ด้่ สุร้างด้ิน์ท์่�ด้่ สุร้างความอุด้ม
สุมบูรณ์ท์่�ด้ใ่ห้กบัธิรรมชาติ ให้กบัประเท์ศชาติ เป็น์ท์รัพยากรท่์�สุร้างราย
ได้้ท์่�สุำคัญให้กับเรา เพราะฉะน์ั�น์คุณค่าขีองไม้ไม่ได้้อยู่ท์่�ว่าไม้ต้น์น่์�ม่
ราคาเท์่าน์ั�น์เท์่าน์่� คุณค่ามัน์มากกว่าน์ั�น์มากมาย น์ั�น์ค้อคุณค่าขีองป่า
ไม้ คุณต้องมาดู้คุณค่าจากป่ากฤษณาจังหวัด้ระยอง”

ภาพท์่� 5  ชาญ ก๋าวงค์ กลุ่มวิสุาหกิจชุมชน์บ้าน์ศร่บุญเร้อง จังหวัด้น์่าน์                                        
ท์่�มา      ร่คอฟ ประเท์ศไท์ย (2564)

ภาพท์่� 6 พิกุล กิตติพล วิสุาหกิจชุมชน์เกษตรผลิตไม้กฤษณาจังหวัด้ระยอง           
ท์่�มา      ร่คอฟ ประเท์ศไท์ย (2564)
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คุณพิกุลสุน์ับสุน์ุน์ให้ม่การอำน์วยความสุะด้วกแก่เกษตรกรใน์ขีั�น์ตอน์ต่างๆ ขีองการท์ำไม้เป็น์พ้�น์ฐาน์ โด้ยเฉพาะ

แน์วท์างขีองการรบัรองตวัเองท์่�น์า่จะเปน็์ท์างเลอ้กอัน์ด้บัแรกขีองเกษตรกร/คน์ปลกูตน้์ไม ้เพราะตน้์ไมล้ว้น์มค่า่และ

สุวน์ปา่แตล่ะแหง่กม็ค่ณุคา่ใน์ตวัเอง เจา้ขีองสุวน์ปา่หรอ้ผูป้ลกูปา่บน์ท์่�ด้นิ์เอกสุารสุทิ์ธิิ�จงึควรรบัรองไมท้์่�ปลกูขีึ�น์ด้ว้ย

ตัวเองได้้โด้ยไม่ม่ขีั�น์ตอน์ท์่�ยุ่งยากมาเป็น์อุปสุรรค และแม้ภายหลังจะม่การกำหน์ด้กรอบระยะเวลาด้ำเน์ิน์การแล้ว 

แต่จำน์วน์ขีองเจ้าหน์้าท์่�สุ่วน์ราชการใน์บางพ้�น์ท์่�ก็ยังคงเป็น์ขี้อจำกัด้อยู่ ใน์ขีณะท์่�การรับรองโด้ยองค์กรอิสุระหร้อ

ผ่าน์องค์กรท์้องถิ�น์ก็ควรเป็น์วิธิ่การท์างเล้อกท์่�เกษตรกรสุามารถเขี้าถึงได้้เช่น์กัน์

คุณพิกุลเน์้น์ถึงการเพิ�มช่องท์างการรับรองตน์เองแก่เกษตรกรเจ้าขีองสุวน์ป่า รวมถึงการท์่�เกษตรกรหร้อคน์ปลูก

ต้น์ไม้ควรจะได้้เล้อกรูปแบบขีองมาตรฐาน์การรับรองท์่�เหมาะสุมกับตน์เอง ท์ั�งน์่� หากระบบการรับรองมาตรฐาน์

เก่�ยวกับไม้และสุวน์ป่าเป็น์สุิ�งจำเป็น์ ภาครัฐกค็วรสุ่งเสุริมและด้ำเนิ์น์การรับรองมาตรฐาน์ต่างๆ น์ั�น์แก่เกษตรกรและ

คน์ท์ำสุวน์ป่าอย่างท์ั�วถึงโด้ยไม่คิด้ค่าใช้จ่าย

น์อกจากน์่�คุณพิกุลยังให้ความสุำคัญกับตลาด้การค้าไม้เสุร่ เพราะไม้เป็น์สุิน์ค้าประเภท์หน์ึ�งท์่�ไม่ควรถูกจำกัด้ด้้วย

การผกูขีาด้อัน์สุง่ผลตอ่การกด้ราคาไม้ขีองเกษตรกรและผูท้์ำสุวน์ป่า“ระบบขีองรัฐบาลต้องเปล่�ยน์ใหท้์กุคน์สุามารถ

คา้ขีายได้โ้ด้ยเสุร่ อนั์น์่�น์ะตอ้งท์ำน์โยบายขีึ�น์ไปเลย... แลว้มนั์เปน็์สุนิ์คา้เกษตรอาจจะยกเวน้์เร้�องภาษใ่น์ประเท์ศไท์ย” 

ซึ�งขี้อเสุน์อน์่�ขีองคุณพิกุลถูกหยิบยกมาแลกเปล่�ยน์กับเคร้อขี่ายเกษตรกรและใน์ท์ุกองค์กรท์่�เก่�ยวขี้องกับต้น์ไม้และ

ป่าไม้มาโด้ยตลอด้ 

การปรับัตัวของเจำ�าหน�าทำ๋�รัฐด�านป่าไมื�แลุ่ะการมื๋ส�วนร�วมืของกลุุ่�มืผู่้�ประกอบัการไมื�
ในการสะทำ�อนบัร่บัทำของอุตสาหกรรมืไมื�ในประเทำศไทำย

คุณเท์พ ถน์อม กลุ่มคลัสุเตอร์ไม้สุัก จังหวัด้แพร่ คุณเท์พเสุน์อให้ม่การปรับฐาน์คิด้ขีองหน์่วยงาน์ป่าไม้ท์่�จะต้องไม่

ยึด้ติด้ว่าการปรับเปล่�ยน์ขีั�น์ตอน์ใน์การขีออนุ์ญาตหร้อการออกเอกสุารต่างๆ ท์่�เก่�ยวขี้องกับไม้เป็น์การลด้ท์อน์

อำน์าจขีองเจ้าหน์้าท์่�หร้อหน์่วยงาน์ภาครัฐ หากแต่เป็น์การปลด้ล็อคขีั�น์ตอน์ท์่�ยุ่งยากลง

“ควรท์ำให้ง่ายขีึ�น์ ไม่ใช่เป็น์อุปสุรรคกับเรา ก็จะเป็น์การสุ่งเสุริมใน์เร้�อง

ขีองการประกอบการไม้ท์่�ถูกต้องและขีาวสุะอาด้ขึี�น์” และให้น์�ำหน์ักกับ

การเผยแพร่ขี้อมูลความรู้เร้�องกฎหมายและสุร้างความเขี้าใจแก่ผู้ท์่�สุน์ใจ

จะประกอบการท์ำไมโ้ด้ยเฉพาะชาวบา้น์ท์ั�วไป เพ้�อสุง่เสุรมิใหผู้ค้น์หนั์มา

ท์ำไม้ตามขีั�น์ตอน์ท์างกฎหมายท์่�ถูกต้องกัน์เพิ�มขีึ�น์ น์อกจากน์่�เจ้าหน์้าท์่�

ป่าไม้ควรจะปรับตัวให้เขี้ากับรูปแบบการจัด้การป่าไม้ใหม่ๆ ซึ�งการปลูก

ป่าและการท์ำไม้ต่างสุ่งเสุริมซึ�งกัน์และกัน์ กระบวน์การท่์�ว่าน์่�อาจค่อย

เป็น์ค่อยไป แต่สุุด้ท์้ายจะเป็น์ผลด้่กับท์ุกฝึ่าย

ภาพท์่� 7  เท์พ ถน์อม กลุ่มคลัสุเตอร์ไม้สุัก จังหวัด้แพร่          
ท์่�มา       ร่คอฟ ประเท์ศไท์ย (2564)
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อก่ประเด้น็์ท์่�คณุเท์พเสุน์อไวค้อ้อยากใหผู้ป้ระกอบการและกลุม่ตา่งๆ ท์่�เก่�ยวขีอ้งกบัการท์ำไมท้์ั�งการขีน์ยา้ย แปรรปู 

ฯลฯ ตั�งแต่ต้น์น์�ำ กลางน์�ำ ปลายน์�ำ ช่วยกัน์แบ่งปัน์ขี้อคิด้และประสุบการณ์ท์่�เกิด้ขีึ�น์ใน์เสุ้น์ท์างขีองการท์ำไม้ให้

มากกว่าน์่�

คุณเท์พเขี้าใจว่าสุิ�งท่์�ท์ำให้การตัด้สิุน์ใจสุ่งเสุ่ยงและแลกเปล่�ยน์บน์เวท์่ต่างๆ ขีองผู้ประกอบการไม้เกิด้ขีึ�น์ไม่มากก็

เพราะความไม่มั�น์ใจ “เพราะการมาร่วมตรงน์่�ไมก่ารนั์ตว่่าเราจะช่วยเขีา(ผู้ประกอบการ)ได้”้ อ่กท์ั�งตอ้งเผชญิหน์า้กบั

ฝึ่ายป่าไม้ ซึ�งยังคงกรอบความคิด้การห้ามตัด้ไม้ สิุ�งน์่�จึงเป็น์ประเด็้น์หน์ึ�งท์่�ท์้าท์ายใน์การร่วมกัน์หาร้อแลกเปล่�ยน์

เร้�องการท์ำไม้ระหว่างภาคสุ่วน์ต่างๆ ภายใต้กระบวน์การ FLEGT 

ขี้อคิด้เห็น์ท์่�ตัวแท์น์เกษตรกรและผู้ประกอบการไม้จากท์ุกกลุ่มใน์หน์ังสุ้อเล่มน์่�ม่ร่วมกัน์ น์ั�น์ค้อ ระเบ่ยบปฏิิบัติท์าง

กฎหมายท์่�ยุ่งยาก ซับซ้อน์ และยังคงเป็น์อุปสุรรคต่อกระบวน์การท์ำไม้ใน์หลายกรณ่ ซึ�งสุะท์้อน์ถึงมโน์ท์ัศน์์ใน์การ

ท์ำงาน์ด้้าน์ป่าไม้ขีองรัฐท์่�อาจจะยังไม่สุอด้คล้องหร้อตอบสุน์องกับท์ิศท์างขีองอุตสุาหกรรมป่าไม้ท์่�ก้าวหน้์าและ

เก่�ยวขีอ้งกบักลุ่มคน์ใน์หว่งโซอ่ปุท์าน์การท์ำไมม้ากเท์า่ท์่�ควร ใน์ขีณะท์่�ขีอ้เสุน์ออ้�น์ๆ ท์ำใหเ้หน็์วา่แน์วคดิ้การบรหิาร

จดั้การปา่ไมอ้ยา่งยั�งยน้์ ซึ�งไมเ่พย่งท์ำให้เกดิ้การหมุน์เวย่น์ขีองท์รัพยากรป่าและไม้ แตค่น์ใน์อาชพ่การท์ำไม้กจ็ะอยู่

ได้้บน์ฐาน์ขีองเศรษฐกิจท์่�ยั�งย้น์ตามแน์วคิด้ท์่�ว่าน์่� ท์ั�งยังเป็น์แน์วโน์้มขีองอุตสุาหกรรมไม้ท์่�เกษตรกรและผู้ประกอบ

การไม้ใน์ประเท์ศไท์ยกำลังให้ความสุำคัญ การรวมตัวขีองกลุ่มคน์เหล่าน์่�จึงย้น์ยัน์ถึงความเช้�อมั�น์ต่อแน์วความคิด้

และแน์วท์างการบริหารจัด้การป่าไม้อย่างยั�งย้น์ หลายคน์เป็น์เกษตรกร คน์ปลูกต้น์ไม้ ผู้ท์ำสุวน์ป่าท์่�ได้้อาศัยกลไก

ขีองกลุ่ม หร้อการม่สุ่วน์ร่วม การเขี้าร่วมใน์สุังกัด้ขีองกลุ่มและเคร้อขี่ายต่างๆ มาขีับเคล้�อน์การท์ำไม้ท์่�ถูกต้องและ

เป็น์ธิรรมให้เกิด้ขีึ�น์ไม่ว่าจะใน์ระด้ับพ้�น์ท์่�ชุมชน์ไปจน์ถึงระด้ับน์โยบายขีองประเท์ศ

ท์้ายท์่�สุุด้ประสุบการณ์ขีองกลุ่มคน์ซึ�งท์ำหน์้าท์่�ต่างๆ บน์ห่วงโซ่อุปท์าน์การท์ำไม้ใน์ท์่�น์่�อาจเป็น์บท์เร่ยน์ท์่�น์่าสุน์ใจ

ตอ่การสุรา้งความเขีม้แขีง็แกเ่กษตรกรรายยอ่ย ผูป้ระกอบการท์ำไมข้ีน์าด้เล็กและขีน์าด้กลาง คน์ท์่�กำลงัรเิริ�มท์ำสุวน์

ปา่หรอ้วางแผน์ท่์�จะด้ำเนิ์น์กิจการเก่�ยวกับไม้ ฯลฯ รวมถึงอาจเป็น์ตัวแบบใน์การผนึ์กกำลังขีองผูท่้์�มแ่น์วท์างรว่มกัน์

บน์เสุ้น์ท์างขีองการท์ำไม้ ขี้อคิด้ท์่�ถ่ายท์อด้ถึงกระบวน์การกลุ่มและการจัด้การกลุ่มใน์รูปแบบต่างๆ น์่�อาจม่สุ่วน์ท์่�

สุนั์บสุน์นุ์ใหก้ลุ่มท์่�กำลงัเกดิ้ขีึ�น์/ท์่�กำลงัด้ำเน์นิ์การอยูข่ีณะน์่�ใน์อ่กหลายแหง่บรรลเุปา้หมายและประสุบความสุำเรจ็

ตามปณิธิาน์ขีองกลุ่มได้้ใน์ไม่ช้าไม่น์าน์



คู่่�มืือการรวมืกลุ่่�มืคู่นทำำาไมื้
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อ�างอง่ทำ�ายเรื�อง
1 ข้ีอกำาหน์ด้มาตรฐาน์ผลิตภณัฑ์์อตุสุาหกรรมการจดั้การสุวน์ป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั�งยน้์สุำาหรบัผู้ประกอบการใน์ 

 การจัด้การสุวน์ป่าไม้เศรษฐกจิอย่างยั�งยน้์เพ้�อให้หน่์วยรบัรองใช้เป็น์เกณฑ์์ใน์การพจิารณาให้การรบัรอง  

 ซึ�งใช้ได้้กบัสุวน์ป่าไม้เศรษฐกจิท์ั�งขีน์าด้เลก็ และขีน์าด้ใหญ่ขีองประเท์ศไท์ย (http://158.108.68.27/TFCC/standards/ 

 TIS_14061_1.pdf)

2 FLEGT (เฟล็กท่์) ย่อมาจาก Forest Law Enforcement, Governance and Trade หร้อ แผน์ปฏิบัิตกิารการบังคบัใช้ 

 กฎหมายป่าไม้ ธิรรมาภบิาล และการค้า ซึ�งเป็น์มาตรการขีองสุหภาพยโุรปท์่�รเิริ�มขึี�น์ เพ้�อขีจดั้ปัญหาการท์ำาไม้ผดิ้ 

 กฎหมายและกด่้กนั์การค้าไม้ รวมถงึผลติภณัฑ์์ไม้จากไม้ท์่�ผิด้กฎหมาย แผน์ปฏิิบัตกิาร EU FLEGT ได้้กำาหน์ด้ 

 มาตรการต่างๆ ท่์�มจ่ดุ้ประสุงค์เพ้�อต่อสุูก้บัปัญหาการท์ำาไม้ผิด้กฎหมาย ได้้แก่ 1. สุ่งเสุรมิธิรรมาภบิาลและพัฒน์า 

 ศกัยภาพขีองประเท์ศผูผ้ลติไม้  2. จดั้ท์ำาข้ีอตกลงการเป็น์หุน้์สุ่วน์ด้้วยความสุมคัรใจ (VPA : ว่พเ่อ) กับประเท์ศ 

 ผูผ้ลิตไม้ เพ้�อป้องกนั์ไม่ให้ไม้ผดิ้กฎหมายเข้ีามาใน์ตลาด้ยุโรป 3. พยายามให้สุหภาพยโุรปลด้การใช้ไม้ผิด้กฎหมาย 

 ลง และกด่้กนั์การลงท์นุ์ขีองสุถาบนั์ใน์สุหภาพยุโรปท์่�อาจเป็น์การสุน์บัสุน์นุ์การท์ำาไม้ผิด้กฎหมาย  (http://tefso.org/ 

 th/flegt-action-plan/) 

3 การยน้์ยนั์ความถกูต้องใน์แหล่งท์่�มาขีองไม้ และไม้ท์่�ผู้เป็น์เจ้าขีองย้น์ยนั์กรรมสิุท์ธิิ�และสุทิ์ธิด้ิ้วยตน์เอง 

4 ท่์�ดิ้น์ท่์�อยูใ่น์ระหว่างด้ำาเน์นิ์การจดั้การภายใต้คณะกรรมการน์โยบายท์่�ด้นิ์แห่งชาต ิเรย่กกัน์โด้ยทั์�วไปว่า ‘ท่์�ด้นิ์ คท์ช.’  

 และไม้ท่์�ออกจากท์่�ด้นิ์แห่งน์่� ถกูเร่ยกว่า ‘ไม้ คท์ช.’

5 คณุชาญและชาวบ้าน์สุ่วน์ใหญ่อาศยัอยูใ่น์เขีตป่าสุงวน์แห่งชาตบิรเิวณลุ่มน์ำ�าชั�น์ท์่� 3,4,5 แต่มช่าวบ้าน์ซึ�งเป็น์  

 สุมาชิกวสิุาหกจิชมุชน์อยู ่3 ราย ท์่�อาศยัอยูใ่น์บรเิวณลุ่มน์ำ�าชั�น์ท์่� 1,2
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ร่คอฟเช้�อมั�น์ใน์อน์าคตท่์�ประชาชน์ได้้ใช้ช่วิตอย่าง
เสุมอภาคและยั�งย้น์ ภายใต้ผ้น์ป่าท์่�อุด้มสุมบูรณ์และม่
ความสุามารถใน์การปรับตัวได้้ เราใช้แน์วคิด้การ
ท์ำงาน์แบบภูมิท์ัศน์์ท์่�ม่ความต่อเน์้�องระยะยาว และ
เน้์น์การม่สุ่วน์ร่วมเพ้�อสุน์ับสุน์ุน์ให้ชุมชน์ท์้องถิ�น์รักษา
สุิท์ธิิใน์ท์่�ด้ิน์และท์รัพยากรขีองตน์ หยุด้ยั�งการท์ำลาย
ป่า ค้น์พบท์างเล้อกใน์การด้ำรงช่พ และสุ่งเสุริมความ
เท์่าเท์่ยมท์างเพศ เราค้อองค์กรไม่แสุวงผลกำไรเพ่ยง
หนึ์�งเด้่ยวใน์เอเช่ยแปซิฟิกท์่�ด้ำเนิ์น์งาน์ใน์ลักษณะน์่� 
เราม่ประสุบการณ์กว่า 30 ปี ใน์การท์ำงาน์ด้้าน์ป่าไม้
ร่วมกับประชาชน์ และได้้สุร้างความสุัมพัน์ธิ์ท์่�ไว้วางใจ
กัน์กับภาค่ท์ุกระด้ับ เราสุร้างแน์วท์างและความร่วมม้อ
กับองค์กรต่างๆ มากมายตั�งแต่สุถาบัน์พหุภาค่ จน์ถึง
หน์่วยงาน์รัฐบาล ภาคเอกชน์ และชุมชน์ท์้องถิ�น์ ด้้วย
น์วัตกรรม องค์ความรู้ และการริเริ�มงาน์ใหม่ๆ สุ่งผล
ให้ประเท์ศต่างๆ ได้้ม่การสุ่งเสุริมธิรรมาภิบาลป่าไม้ 
ช่วยบรรเท์า และปรับตัวกับการเปล่�ยน์แปลงสุภาพภูมิ
อากาศ และบรรลุเป้าหมายการพัฒน์าท์่�ยั�งย้น์แห่ง
สุหประชาชาติ ปี 2030

RECOFTC
ตู้ ป.ณ. 1111 ท์่�ท์ำาการไปรษณ่ย์
เกษตรศาสุตร์ กรุงเท์พมหาน์คร 10903
T +66 (0)2 940 5700
F +66 (0)2 561 4880
info@recoftc.org

@RECOFTC recoftc.org

การสน้บสนุนหล้ก

ภารกิจขีองศูน์ย์วน์ศาสุตร์ชุมชน์เพ้�อคน์กับป่า (ร่คอฟ) เกิด้ขีึ�น์ได้้ด้้วยการสุน์ับสุน์ุน์หลักจากหน์่วยงาน์เพ้�อการพัฒน์าและความร่วม

ม้อแห่งสุวิตเซอร์แลน์ด้์ (SDC) และสุำน์ักงาน์ความร่วมม้อเพ้�อการพัฒน์าระหว่างประเท์ศ แห่งสุว่เด้น์ (Sida).  


