รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ
โครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร

เสนอตอ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)

โดย
ทีมวิจยั จังหวัดสกลนคร

คํานํา
โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวัดสกลนคร” ฉบับนี้ เปนโครงการวิจัยที่
ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการทําวิจัย (สกว.) ภายใตชุดโครงการ การพัฒนา
ขบวนการสหกรณ ในพื้นที่ 36 จังหวัด โดยมีหลายฝายใหการสนับสนุนในดานขอมู ล และปฏิบัติงาน
ภาคสนามรวมกับทีมวิจัยทั้งจากทางภาครัฐ และภาคประชาชน ความรวมมือที่ทีมวิจัยไดรับนี้ สงผลให
การดําเนินงานวิจัยของทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดสกลนคร ภายใตกรอบการทํางานในการที่จะสรางเครือขาย
คุณคาใหเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อที่จะยกระดับความเปนอยูของประชาชนในระดับรากหญา
และแกไขปญหาความยากจนใหหมดไปจากพื้นที่ลุลวงไดดวยความเรียบรอยอยางดียิ่ง
ผลจากงานวิ จัยในครั้ งนี้ ทีมผูวิจัยคาดหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนจุดเริ่ มตนของกระบวนการ
รวมกลุมเพื่อชวยเหลือกัน และแลกเปลี่ยนทรัพยากรตางๆ ระหวางกลุมองคกรสมาชิก โดยขยายออกเปน
เครือขายคุณคาในการพึ่งพา และชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะสามารถแกไขปญหาสภาพความ
ยากจนของประชาชนในพื้นที่ไดในที่สุด ซึ่งเปนแนวคิดหลักของการพัฒนาขบวนการสหกรณ โดยไมจํากัด
เฉพาะสหกรณที่จดทะเบียนเทานั้น หากแตยังครอบคลุมไปถึงกลุมองคกรภาคประชาชนตางๆ ที่เรียกวา
สหกรณภาคประชาชนอีกดวย
ทีมผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงสําหรับทีมประสานงานกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง รศ.จุฑาทิพย
ภัทราวาท และคณะ ที่ไดเปดโอกาสใหกับทีมวิจัยใหไดมีทักษะ และประสบการณใหมในการดําเนินงาน
วิจัยที่มีขอบเขตของการวิจัยในระดับมวลชนที่เปนรากหญา และเปนประโยชนยิ่งใหญตอชุมชน ทีมผูวิจัย
ขอขอบคุณคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดใหการสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้เปน
อยางดีตลอดโครงการ
ขอบกพรองประการใดที่พึงมีขึ้นในการดําเนินงานวิจัยฉบับนี้ คณะผูวิจัยขอนอมรับไวดวยใจใน
ทุกกรณีเพื่อยังใหเกิดความสมบูรณยิ่งในงานวิจัย

คณะผูวิจัย
15 สิงหาคม 2549

สารบัญ

คํานํา
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

หนา
1
4
5

บทที่ 1 บทนํา
1.1 สภาพทั่วไปของของจังหวัด
1.2 - Baseline survey เกี่ยวกับกลุม/องคกร/สหกรณ ในพื้นที่จังหวัดกอนเขา
โครงการ
- บทบาท ภารกิจ ของกลุม/องคกรและสหกรณในพื้นที่จังหวัด
- บทวิเคราะห จุดเดน จุดดอย ปญหา อุปสรรคของกลุม/องคกร/สหกรณ
1.3 - Baseline survey เกี่ยวกับเครือขายพันธมิตรที่มีอยูเดิมในพืน้ ที่จังหวัด
- บทบาทภารกิจของเครือขายพันธมิตรที่มีอยูเดิม

41
52
43
48

บทที่ 2 : บทสังเคราะหขอ มูลคนจนในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
2.1 แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
2.2 ตารางวิเคราะหขอมูลคนจนจดทะเบียน
2.3 บทสรุป

50
50
51

บทที่ 3 : ขั้นตอน/กระบวนการสรางเครือขายคุณคาของทีมวิจยั

52

บทที่ 4 : เครือขายทีเ่ กิดขึน้
4.1 ขอสรุปจํานวน/รูปแบบเครือขายที่เปนผลงานของทีมวิจัย
4.2 ความเปนมาและความสําคัญของแตละเครือขาย
4.2.1 เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา
4.2.2 เครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน

62
63
63
72

บทที่ 5 บทสังเคราะหเครือขายคุณคากับการแกปญ
 หาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห
5.2 สรุปผลการวิเคราะหที่ชี้ใหเห็นบทบาทของเครือขายคุณคากับการแกปญหาความยากจน

81
82

6
26

หนา
บทที่ 6 : สรุปและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการดําเนินการทีมวิจัยจังหวัดสกลนคร
6.2 ประโยชนที่นักวิจัยและทีมวิจัยไดรับ
6.3 ขอเสนอแนะ

84
87
88

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1 แสดงประเภท จํานวนสมาชิก จํานวน และรอยละ ของสหกรณที่
จดทะเบียน ของจังหวัดสกลนคร
ตารางที่ 1.2 แสดงกลุมสหกรณจดทะเบียนในจังหวัดสกลนคร
ตารางที่ 1.3 แสดงจํานวนกลุม และจํานวนสมาชิกของกลุมออมทรัพย
(จําแนกตามอําเภอ)
ตารางที่ 1.4 แสดงจํานวนกลุมสงเสริมอาชีพในจังหวัดสกลนคร (จําแนกตามอําเภอ)
ตารางที่ 1.5 แสดงจํานวนกลุมยุวเกษตรประจําตําบล ในจังหวัดสกลนคร
(จําแนกตามอําเภอ)
ตารางที่ 1.6 แสดงกลุมกองทุนหมูบานของจังหวัดสกลนคร
ตารางที่ 1.7 แสดงกลุมอาชีพของจังหวัดสกลนคร
ตารางที่ 1.8 แสดงกลุมเกษตรกรของจังหวัดสกลนคร
ตารางที่ 1.9 แสดงสถานการดําเนินงานของกลุมองคกรเดิมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ตารางที่ 1.10 แสดงจุดเดน จุดดอย ปญหา และอุปสรรค ของกลุมองคกรพื้นที่จังหวัด
สกลนคร
ตารางที่ 1.11 แสดงสหกรณ จํานวนสมาชิก ที่ตั้ง ของเครือขายชุมนุมสหกรณการเกษตร
สกลนคร จํากัด
ตารางที่ 1.12 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมอาชีพตางๆที่เปนสมาชิกเครือขาย
กลุม OTOP
ตารางที่ 1.13 แสดงจํานวนกลุม จํานวนสมาชิก ของกลุม เครือขายอาชีพตางๆในจังหวัด
สกลนคร
ตารางที่ 1.14 แสดงจํานวนสมาชิกเครือขายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ตารางที่ 2.1 แสดงขอมูลคนจนจดทะเบียนพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ตารางที่ 3.1 แสดงขันตอน/กระบวนการสรางเครือขายคุณคาของทีมวิจัย
ตารางที่ 6.1 แสดงปญหา/ อุปสรรคทีเ่ กิดขึ้นในการดําเนินงานวิจัย

หนา
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
44
45
46
47
50
52
86

สารบัญภาพ

ภาพที่ 4.1 เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา
ภาพที่ 4.2 แสดงเครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน
ภาพที่4.3 แสดงเครือขาย OTOP ของอําเภอคําตากลา
(แสดงเฉพาะกลุมที่มีความเขมแข็ง)
ภาพที่4.4 แสดงเครือขายกลุม ทอผาอําเภอคําตากลา
(แสดงเฉพาะกลุมที่มีความเขมแข็ง)
ภาพที่ 4.5 แสดงสถานภาพเครือขายเดิม อําเภอคําตากลา
ภาพที่ 4.6 แสดงเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา
ภาพที่ 4.7 แสดงเครือขายแปรรูปเมา (แสดงเฉพาะกลุมที่มีความเขมแข็ง)
ภาพที่ 4.8 แสดงเครือขายปุย ชีวภาพ (แสดงเฉพาะกลุมที่มีความเขมแข็ง)
ภาพที่ 4.9 แสดงเครือขายยางพารา (แสดงเฉพาะกลุมที่มีความเขมแข็ง)
ภาพที่ 4.10 แสดงสถานภาพเดิมของกลุมเครือขายบริเวณเทือกภูพาน
ภาพที่ 4.11 แสดงเครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน
ภาพที่ 5.1 แสดงกระบวนการสรางเครือขายคุณคาพื้นที่จงั หวัดสกลนคร
ภาพที่ 5.2 แสดงปจจัยที่สงผลกับการดําเนินกิจกรรมเครือขายคุณคา

หนา
62
63
64
64
64
65
72
72
73
73
74
82
83

บทที่ 1
บทนํา
1.1. สภาพทัว่ ไปของจังหวัดสกลนคร
1.1.1 ทีต่ งั้ และอาณาเขต
จังหวัดสกลนครเปนหนึ่งในสิบเกาจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูประมาณเสนรุงที่
16 องศา 45 ลิปดา ถึง 18 องศา 15 ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 103 องศา 15 ลิปดา ถึง 104 องศา 30
ลิปดาตะวันออก หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนตประมาณ 647 กิโลเมตร และหางจาก
แม น้ํ า โขงตรงบริ เ วณจุ ด ที่ ตั้ ง จั ง หวั ด นครพนม ซึ่ ง เป น เขตแดนระหว า งประเทศไทยกั บ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 90 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 9,605.76 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 6,003,603 ไรโดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต
ทิศตะวันตก

จรดเขต
จรดเขต
จรดเขต
จรดเขต

จังหวัดหนองคาย
จังหวัดนครพนม
จังหวัดกาฬสินธุ, จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

1.1.2 เขตการปกครอง
จังหวัดสกลนครแบงเขตการปกครองออกเปน 18 อําเภอ 124 ตําบล 1,428 หมูบาน
องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตําบล 15 แหง องคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) 123 แหง และสภาตําบล 1 แหง
1.1.3 ประชากร
ประชากรจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 รวมทั้งสิ้น 1,104,956 คน เปนชาย 551,670 คน
เปนหญิง 553,286 คน สําหรับอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองสกลนคร มีจํานวน
120,989 คน รองลงมาไดแก อําเภอสวางแดนดิน มีจํานวน 133,339 คน และอําเภอวานรนิวาส มี
จํานวน 113,557 คน สําหรับอําเภอที่มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองฯ 179 คน
/ ตร.กม. รองลงมา ไดแก อําเภอโคกศรีสุพรรณ 159 คน / ตร.กม. และอําเภอสวางแดนดิน 156 คน /
ตร.กม.
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1.1.4 เอกลักษณบง ชีจ้ งั หวัดสกลนคร
ตราประจําจังหวัดสกลนคร

รูปเจดียพ ระธาตุเชิงชุม
หมายถึง พระเจดียธาตุเชิงชุม ซึ่งเปนปูชนียสถานคูบานคูเมืองมาแตโบราณ เพราะเชื่อกันวา
เจดียนี้ กอขึ้นสวมรอยพระบาท ของพระพุทธเจาทุกพระองค ในภัทรกัปนี้ คือ พระพุทธเจากกุสันธะ
โกนาคมนะ กัสสปะ และ โคตมะ นับวา พระศรีอาริยเมตไตรย พระพุทธเจา ซึ่งจะมาตรัสรูในอนาคต ก็จะ
ทรงมาประทับรอยพระบาทไว ณ ที่นี้ดวย ตัวพระธาตุตั้งอยูบนเนินในวัดพระธาตุเชิงชุม ขางในทึบสราง
ดวยศิลาแลงและศิลาทราย ชื่อเกาของเมืองนี้คือหนองหานและสกลทวาป เพิ่งเปลี่ยนมาใชชื่อในปจจุบัน
เมื่อ พ.ศ. 2381
จังหวัดสกลนคร ใชอักษรยอวา " สน "
คําขวัญของจังหวัดสกลนคร
“พระธาตุเชิงชุมคูบาน พระตําหนักภูพานคูเมือง
งามลือเลือ่ งหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง
สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม”
ธงประจําจังหวัดสกลนคร
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ตนไมประจําจังหวัดสกลนคร

ชื่อพรรณไม อินทนิลน้ํา ชื่อวิทยาศาสตร Lagerstroemia speciosa
1.2. สภาพทางกายภาพ
1.2.1 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทางดานทิศใตเปนเทือกเขาสูง จากนั้นจะคอย ๆ เอียงลาดลงมา
ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก พื้นที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 172 เมตร ลักษณะภูมิประเทศ
แตละบริเวณ มีดังนี้
1.2.1.1 พืน้ ทีต่ อนใต
สภาพพื้นที่เปนที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพานและที่ราบระหวางหุบเขา มีสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่น
ลอนลาดอยูบริเวณอําเภอกุดบาก มีลําธารและลําหวย อันเกิดจากเทือกเขาหลายแหง มีปาไมและทุง
หญาเหมาะสําหรับการเลี้ยงสัตว
1.2.1.2 พืน้ ทีต่ อนตะวันออกและตะวันตก
ดานตะวันออกของจังหวัด ซึ่งมีเขตติดกับจังหวัดนครพนม มีสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด
รวมถึงบริเวณที่ติดกับอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม สําหรับดานตะวันตกติดกับจังหวัดอุดรธานี สวน
ใหญเปนที่ราบสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดเชนกัน เหมาะสําหรับการทําไร
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1.2.1.3 พืน้ ทีต่ อนกลาง
สภาพพื้นที่เปนที่ราบต่ํา เหมาะแกการทํานา โดยเฉพาะทองที่อําเภอเมืองมีหนองหารที่กวาง
ใหญ มีน้ําตลอดป โดยมีอาณาเขตกวางประมาณ 7 กิโลเมตร ยาวประมาณ 18 กิโลเมตร ระดับน้ํา
ลึกประมาณ 3-6 เมตร หนองหารเปนที่รองรับน้ําจากแมน้ําตาง ๆ หลายสาย
1.2.1.4 พืน้ ทีต่ อนเหนือ
ประกอบดวยพื้นที่ในเขตอําเภอบานมวง อําเภอวานรนิวาส อําเภอคําตากลา อําเภออากาศ
อํานวย สภาพพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาด มีสภาพเปนปาปนไร ปาสวนใหญเปนพวกปาแดงโปรง มีไม
เต็ง ไมรัง พลวง เหนือที่ตั้งอําเภออากาศอํานวยและริมแมน้ําสงครามบางสวนเปนที่ราบลุมน้ําทวม ซึ่ง
ใชทํานาไดบางสวนเทานั้น สวนใหญจะทิ้งไวรกรางวางเปลามีพวกไมพุมเตี้ยและหญาขึ้นปกคลุมทั่วไป
1.2.2 ลักษณะภูมอิ ากาศ
ภูมิอากาศของจังหวัดสกลนคร จัดอยูในประเภทอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดูหรือแบบทุง
หญาเมืองรอน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะมีอากาศชุมชื้น และมีฝนตกชุกตลอดฤดู แตในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนาวจะมีอากาศแหงแลงเกือบตลอดฤดู ทองฟาโปรงเปนสวนมาก ชวง
ตอระหวางฤดูมรสุมทั้งสองตรงกับฤดูรอน เปนระยะเวลาที่ดวงอาทิตยกําลังเคลื่อนผานเสนศูนยสูตรขึ้น
ไปยังซีกโลกเหนือ พื้นดินจะสะสมความรอนไว ทําใหอากาศรอน ฟาหลัวแหงและมีพายุฝนฟาคะนอง
เปนครั้งคราว
1.2.2.1 ลักษณะสภาพลม
ความเร็วลมโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 2.1-3.9 นอต จัดอยูในระดับลมเบา (Ligth Air) จนถึงลมออน
(Ligth Breeze) ลมประจําฤดูที่สําคัญ ไดแก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดอยูในระหวางเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
เมษายน
พื้นที่จังหวัดสกลนคร ไดรับผลกระทบจากพายุหมุน พายุดีเปรสชั่น ซึ่งกอตัวในมหาสมุทร
แปซิฟกและทะเลจีนใตนอยมาก เนื่องจากทิศทางที่พายุเคลื่อนตัวเขามานั้นมีเทือกเขาในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกั้นไว ทําใหพายุออนตัวลงกอน
ถึงประเทศไทย เพียงแตทําใหเกิดฝนตกหนักและลมขนาดปานกลางได โดยเฉลี่ยจะมีดีเปรสชั่นผานป
ละประมาณ 2 ครั้ง
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1.2.3 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.2.3.1 ทรัพยากรดิน
ดินในพื้นที่จังหวัดสกลนคร สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ไดแก บริเวณเทือกเขาทางตอน
ใตเปนดินบนภูเขาที่ลาดเชิงเขาทั่วไป สวนบริเวณที่ราบเปนดินเกิดบนที่ราบขั้นบันไดสูงที่เกาๆ ของลําน้ํา
สําหรับดินเกิดบนที่ราบขั้นบันไดสูงที่เกาๆ ของลําน้ํานั้น เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํามาก โดยดินสวน
ใหญเปนดินปนทรายซึ่งมีโครงสรางไมคงทน เมื่อมีฝนตกทําใหเกิดการกัดกรอนผิวดินสูง โดยเฉพาะ
บริเวณที่วางเปลา เปนเหตุใหดินถูกน้ําที่ซึมลงไปซะลางอาหารและสิ่งที่เปนประโยชนตอพืชลงไปยังสวน
ลึกพนเขตของรากพืชที่จะดูดเอามาเลี้ยงลําตนได การปรับปรุงดินทําไดคอนขางลําบาก เพราะการใสปุย
อยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองดูแลเรื่องการชลประทานและการจัดการบํารุงรักษาดินอื่น ๆ พรอมกันไป
ดวย
นอกจากปญหาความอุดมสมบูรณของดินต่ําแลว จังหวัดสกลนครยังประสบปญหาดานดินเค็ม
ตามผลการสํารวจของกรมพัฒนาที่ดินพบวา จังหวัดมีพื้นที่ดินเค็มระดับตาง ๆ คือ ที่ลุมมีเกลือมาก
203.64 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 2.1 ของพื้นที่รวมทั้งจังหวัดที่ลุมมีเกลือปานกลาง 156.57 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 1.6 ที่ลุมมีเกลือนอย 1,363.06 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 14.2 และที่สูง
ประกอบดวยหินที่มีเกลืออีก 1,433.18 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 14.9
การใชที่ดินในพื้นที่ถือครองทําการเกษตร สวนใหญเปนที่นา 3,021.3 ตารางกิโลเมตร คิดเปน
รอยละ 72.4 ของพื้นที่ถือครองทําการเกษตร รองลงมาไดแก พื้นที่พืช 462.7 ตารางกิโลเมตรคิดเปน
รอยละ 11.1 ที่อยูอาศัย 97.3 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 2.3 ที่เหลือเปนการใชที่ดินประเภทอื่น ๆ
และที่รกรางวางเปลา
1.2.3.2 ทรัพยากรน้าํ
1.2.3.2.1) แหลงน้าํ ทา
แหลงน้ําที่สําคัญของจังหวัดสกลนคร นอกจากน้ําฝนแลวยังไดแก น้ําทา ซึ่งประกอบดวยแหลง
น้ําธรรมชาติหลายสาย อันมีตนน้ําอยูในบริเวณเทือกเขาภูพาน ลําน้ําที่สําคัญ ไดแก
-ลําน้ําสงคราม เปนลําน้ําที่มีขนาดคอนขางใหญ ปริมาณน้ํามาก ตนน้ําเกิดบริเวณพื้นที่อําเภอ
สองดาวไหลผาน อําเภอสวางแดนดิน, อําเภอคําตากลา, อําเภอบานมวง, อําเภอวานรนิวาส และอําเภอ
อากาศอํานวย แลวไหลลงแมน้ําโขงที่ อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
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-ลําน้ํายาม เปนลําน้ําขนาดเล็ก ตนน้ําเกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน เขตอําเภอวาริชภูมิ ไหลผาน
อําเภอสองดาว, อําเภอสวางแดนดิน, อําเภอวานรนิวาส, อําเภอพรรณานิคม และอําเภออากาศอํานวย
แลวไหลลงแมน้ําสงครามที่ อําเภออากาศอํานวย
-ลําน้ําอูน เปนลําน้ําขนาดกลาง มีตนน้ําอยูที่เทือกเขาภูพาน เขตอําเภอกุดบาก ไหลลงสูเขื่อน
กั้นลําน้ําอูน ซึ่งเปนเขื่อนขนาดใหญที่สุดของจังหวัดสกลนคร ปริมาณเก็บกักน้ําได 520 ลานลูกบาศก
เมตร ไหลผานอําเภอพังโคน, อําเภอพรรณานิคม ไปบรรจบกับแมน้ําสงครามที่บริเวณอําเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม เปนลําน้ําที่ไดพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนทางการเกษตรมากที่สุด เนื่องจากมีปริมาณน้ํา
มากไหลผานพื้นที่ราบซึ่งเปนแหลงอุดมสมบูรณของจังหวัดสกลนคร ไดดมีการพัฒนาใหมีการกระจายน้ํา
ชลประทานในระดับแปลงนา, การจัดรูปที่ดิน พื้นที่ประมาณ 164,574 ไร เขตพื้นที่อําเภอพังโคน
อําเภอพรรณานิคม และอําเภอเมืองสกลนคร นอกจากจะมีการสงเสริมใหเกษตรกรทํานาตามฤดูกาลแลว
ยังมีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชในชว งฤดูแลง ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร ทําให
เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครมีมูลคาสูงมาก
-ลําหวยปลาหาง เปนลําน้ําขนาดเล็ก มีตนน้ําในพื้นที่ อําเภอวาริชภูมิ ไหลผานอําเภอสวางแดน
ดิน, อําเภอพังโคน แลวไหลบรรจบลําน้ําอูน
-ลําน้ําพุง ตนน้ําเกิดในเขตอําเภอกุดบาก มีสภาพลาดชันในชวงตนน้ําไหลผานทองที่อําเภอกุด
บากลงสูเขื่อนน้ําพุงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีความจุ 165 ลานลูกบาศกเมตร จากนั้นไหล
ผานอําเภอเตางอย อําเภอโคกศรีสุพรรณ และอําเภอเมืองสกลนคร แลวไหลลงหนองหาร ในเขตจังหวัด
สกลนคร
-ลําน้ําก่ํา เปนลําน้ําลักษณะพิเศษที่มีตนน้ําที่สําคัญอยูที่หนองหาร เสมือนหนึ่งทางระบายน้ํา
ของลุมน้ําพุง และน้ําในหนองหารไปยังแมน้ําโขง โดยไหลผานอําเภอเมืองสกลนคร, อําเภอโคกศรีสุพรรณ
ของจังหวัดสกลนครไปลงแมน้ําโขงที่อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
-หนองหาร เปนหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญ มีเนื้อที่ประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร มีน้ําตลอดป
ลึกเฉลี่ยประมาณ 3 - 6 เมตร มีเกาะแกงมากมาย หนองหารนี้เปนที่รวมของลําหวยตางๆ หลายสาย
ปจจุบันหนองหารเปนแหลงประมงน้ําจืดที่ใหญที่สุดของจังหวัดและยังเปนสถานที่เพาะพันธุปลาน้ําจืด
ของกรมประมงดวย
1.2.3.2.2) แหลงน้าํ ใตดนิ
แหลงน้ําใตดิน โดยทั่วไปเกิดจากรอยแตกชั้นหินแข็ง ใหปริมาณน้ําทดแทนนอยระหวาง 10-50
แกลลอนตอนาที สวนพื้นที่ตอนใตของจังหวัดบริเวณเทือกเขาภูพานใหปริมาณน้ําทดแทนนอยมากไมเกิน
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10 แกลลอนตอนาที นอกจากนี้ในบางบริเวณยังประสบปญหาบอไมมีน้ํา, สภาพน้ําเปนน้ํากรอย หรือ
น้ําเค็ม
1.2.3.3 ทรัพยากรปาไม
ในป 2542 จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ปาไม 2,067,241 ไร หรือประมาณ รอยละ 34.43 ของเนื้อที่
ทั้งหมดของจังหวัด (เนื้อที่จังหวัด 6,003,602 ไร) มีปาสงวนแหงชาติ 16 ปา เนื้อที่ 1,702,151 ไร มี
อุทยานแหงชาติ 2 แหง มีเนื้อที่ 501,534 ไร คือ อุทยานแหงชาติภูพาน มีเนื้อที่ปาประมาณ 365,091 ไร
และอุทยานแหงชาติภูผายล มีเนื้อที่ประมาณ 136,443 ไร มีเนื้อที่ปาไมถูกบุกรุกประมาณ 1,486,463 ไร
คิดเปนรอยละ 71.90% ของพื้นที่ปาไมทั้งหมด
มรดกทางธรรมชาติ
จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ปาไมอยูประมาณ 870ม500 ไร หรือประมาณ รอยละ 14.5 ของพื้นที่
จังหวัด แบงออกเปนปาไมผลัดใบ และปาดิบแลง มีปาหวงหามตามพระราชบัญญัติปาไมอยู ๒ ประเภท
คือ ปาอุทยานแหงชาติ มีอยู 2 แหงคือ อุทยานแหงชาติภูพาน และอุทยานแหงชาติหวยหวด ปาสงวน
แหงชาติมี 16 แหง เปนพื้นที่รวมประมาณ 1,858,000 ไร อยูกระจายทั่วไปทั้งจังหวัด ที่สําคัญไดแก ปาดง
อีมวง ปาดงดําพลู ปาดงคํากั้ง และปาดงผาลาด เปนตน
อุทยานแหงชาติภพู าน

มีพื้นที่ประมาณ 415,500 ไร ประกอบดวยปาเต็งรังมีอยูประมาณ รอยละ 42 ของพื้นที่ ปาดิบ
แลงมีอยูประมาณ รอยละ 22 ของพื้นที่ และปาเบญจพรรณ มีอยูประมาณ รอยละ 18 ของพื้นที่
สัตวปามีอยูประมาณ 162 ชนิด เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 53 ชนิด สัตวปก 42 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทิน
บก 17 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 17 ชนิด ในจํานวนดังกลาวนี้เปนสัตวที่หายากอยูถึง 47 ชนิด
สภาพโดยทั่วไปของอุทยาน ฯ เปนภูเขาหินทราย มีพื้นที่สูง ๆ ต่ํา ๆ สลับกันไป มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 550 เมตร พื้นที่สวนใหญเปนปาดิบที่มีความสมบูรณ เปนปาตนน้ําลํา

13
ธารที่สําคัญ คือ ลําน้ําพุง ไหลลงสูเขื่อนน้ําพุง และลําน้ําอูน ไหลลงสูเขื่อนน้ําอูน พื้นที่ทางดานทิศเหนือ
ของอุทยาน ฯ ดานภูเพ็ก มีพระธาตุภูเพ็ก เปนศิลปกรรมแบบขอม มีความเกาแก และมีคุณคาทาง
ศิลปวัฒนธรรมอยูมาก
อุทยานแหงชาติภูพานไดรับการประกาศจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. 2515 มีพื้นที่
ประมาณ ๖๕๕ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ มี
สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติดังนี้
น้ําตกปรีชาสุขสันต มีลักษณะเปนลานหินลาดเอียงประมาณ 30 องศา ยาวประมาณ 15 เมตร
บนลานหินมีน้ําไหลผานแผนหิน ที่มีความเรียบราบสม่ําเสมอกันทั้งแผน
ผานางเมิน มีลักษณะเปนแนวหินทอดตัวยาวหันหนาไปทางดานทิศตะวันตก สามารถชม
ทิวทัศนที่สวยงามไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่ดวงอาทิตยจะลับขอบฟา
ผาเสวย อยูในเขตอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ เปนหนาผาที่หันหนาไปทางดานทิศใต ณ ที่
แหงนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เคยประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน ชาวบานจึงเรียกวา ผาเสวย
ในเวลาตอมา
ลานสาวเอ มีลักษณะเปน ลานหินใหญ อยูบริเวณใตผานางเมิน มีธารน้ําและเพิงถ้ําตอเนื่องกัน
ไป สายน้ําจะมีมากในฤดูฝน และในชวงปลายฤดูฝน จะมีดอกไมปาเล็ก ๆ สลับสีกันไปบนทุงกวางบนลาน
หิน มีความสวยงามตามธรรมชาติมาก
ทางผีผาน เปนสะพานหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชื่อมตอระหวางหินสองกลุม กวางประมาณ
1.5 เมตร ยาวประมาณ 8 เมตร ดานใตเปนวงถ้ํากวาง นับเปนความมหัศจรรย ทางธรรมชาติประการหนึ่ง
น้ําตกคําหอม อยูบนเทือกเขาภูพาน เปนน้ําตกในที่ลาดชัน ในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ํามาก
พอสมควร เปนน้ําตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหนึ่งของจังหวัดสกลนคร
น้ําตกหวยใหญ อยูบนเทือกเขาภูพานมีน้ําไหลตลอดป มีความสวยงามและใหบรรยากาศ ตาม
ธรรมชาติที่เปนปาเขาไดมากที่สุด
ถ้ําขาม อยูบนเทือกเขาภูพานที่บานคําขา ตําบลไร อําเภอพรรณานิคม มีทิวทัศนสวยงาม ใชเปน
ที่ปฏิบัติธรรมของพระธุดงคในภาคอิสาน
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ถ้ําภูผายนต อยูบนเทือกเขาภูพาน ที่บานนาผาง ตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน บริเวณถ้ําภูผา
ยนต มีภาพแกะสลักบนหนาผาเปนเรื่องราวตาง ๆ ที่แสดงถึงความเปนอยูและวิถีชีวิตของชุมชน
สันนิษฐานวา มีอายุประมาณ 3,600 ป มาแลว
ถ้ําภูผักหวาน อยูที่บานภูตะคาม ตําบลทาศิลา อําเภอสองดาว บริเวณถ้ําแหงนี้มีภาพเขียนสี
กอนประวัติศาสตร อยู 6-7 ภาพ สันนิษฐานวามีอายุ ประมาณ 3,600 ปมาแลว
อุทยานแหงชาติหวยหวด กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไมไดจัดทําเปนโครงการอุทยานแหงชาติ
หวยหวด เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิม
พระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยมีที่มาจากเมื่อป พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร โครงการอางเก็บน้ําหวยหวด ตําบลเตางอย อําเภอ
เตางอย จังหวัดสกลนคร ไดพระราชทานพระราชดําริตอนหนึ่งวา "ควรอนุรักษสภาพธรรมชาติและปาไม
บริเวณใกลกับหัวงาน เขื่อนกักเก็บน้ําของโครงการอางเก็บน้ําหวยหวด ตลอดจนบริเวณขางเคียงตาม
ขอบอางเก็บน้ํา พรอมกับการปรับปรุงเสริมแตงบริเวณใหมีความสวยงาม และรักษาไว ซึ่งสภาพ
ธรรมชาติใหมากขึ้น เนื่องจากบริเวณดังกลาวนั้นมีความสวยงาม เหมาะสมที่จะพัฒนาใหเปนอุทยาน
แหงชาติ หรือสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวไดเปนอยางดี"
ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดพื้นที่บริเวณที่ดินปาภูลอมขาว และปาภูเพ็ก ในเขตตําบลตองโขบ
ตําบลเหลาโพนคอ กิ่งอําเภอศรีสุพรรณ อําเภอเมือง ฯ ตําบลกกปลาซิว อําเภอเมือง ฯ ตําบลจันทรเพ็ญ
ตําบลเตางอย อําเภอเมือง ฯ ปาดงภูพาน ในเขตตําบลหนองบอ ตําบลคําพี้ ตําบลกานเหลือง ตําบลบาน
แกง ตําบลนาแก ตําบลพิมาน อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตําบลกกตูม ตําบลพังแดง ตําบลดงหลวง
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปาภูศรีฐาน ในเขตตําบลคําชะอี ตําบลบานเหลา ตําบลบานคอ ตําบล
โพนงาม อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ใหเปนอุทยานแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. 2531
อุทยานแหงชาติหวยหวด มีพื้นที่ควบคุม อยูในเขต 3 จังหวัด คือ จังหวัดสกลนคร จังหวัด
นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนภูเขาหินทราย มีความสูงอยูระหวาง 300-600
เมตร จากระดับน้ําทะเล ปกคลุมดวยปาไมเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาดิบแลง และปาดิบเขา ภูเขาที่สําคัญ
คือ ภูกอ อยูในเขตอําเภอเตางอย จังหวัดนครพนม สูง 630 เมตร จากระดับน้ําทะเล ซึ่งเปนจุดที่สูงสุดของ
จังหวัดสกลนคร สภาพพื้นที่สวนใหญเปนปาตนน้ําลําธาร ที่ไหลไปสูลําน้ําหลายหลาย เชน ลําน้ําพุง หวย
หวด หวยบางทราย หวยเลา และอางเก็บอีกเปนจํานวนมาก
อางเก็บน้ําหวยหวด สรางเมื่อป พ.ศ. 2530 โดยกรมชลประทาน พื้นที่อางประมาณ 19 ตาราง
กิโลเมตร เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่งของ จังหวัดสกลนคร อางเก็บน้ําทอดตัวยาวไปตามภูเขา
ทั้งสองดาน มีน้ําตกหวยหวด ไหลตกลงมาจากหนาผาหินทราย ลงสูอางเก็บน้ํา น้ําตกหวยน้ําใน สูง 10
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เมตร กวาง 2 เมตร น้ําตกตาดโตน สูง 15 เมตร กวาง 2 เมตร ไหลตกจากหนาผาลงสูอางเก็บน้ํา มีจุดชม
วิวบริเวณสันเขื่อนและหนาผาขอบอางหลายแหงดวยกัน เชน ผาผึ้ง บริเวณพลับพลารับเสด็จ ฯ มีกอนหิน
รูปรางตาง ๆ วางตัวอยูตามธรรมชาติอยางสวยงาม
ภูผายนต หรือถ้ําผาลาย อยูที่บานนาผาง ตําบลกกปลาซิว อําเภอเมือง ฯ เปนสวนหนึ่งของหุบเขา
ภูพาน ศิลปะที่ภูผายนต เปนประเภทภาพแกะรอยหรือทํารูปรอยลงในหิน มีเรื่องราวมากที่สุด และมี
ขนาดใหญที่สุด ในบรรดาศิลปะแบบเดียวกันทั้ง 7 แหงที่สํารวจพบในภาคอิสาน และเปนภาพแกะที่มี
ขนาดใหญที่สุดในเอเชีย ภาพแกะสลักดังกลาวอยูบริเวณหนาผาทางดานทิศตะวันตกของภูผายนต สูง
จากเชิงเขาประมาณ 200 เมตร
ถ้ําพระดานแรง เปนถ้ําหนึ่งที่มีความเปนมาทางประวัติศาสตร อยูบนภูดงสามป ในเขตตําบล
จันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย เปนแหลงศิลปะถ้ําประเภทลายสลัก หรือภาพที่เกิดจากการทํารูปรอยลงใน
หิน เปนแหลง 1 ใน 3 แหลงที่สํารวจพบในเขตอุทยาน ฯ
ถ้ํามวงภูกอ ภูกอเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ถ้ํามวงเปนแหลงศิลปะถ้ําประเภทภาพสลัก
หรือการทํารูปรอยลงในหิน ตั้งอยูที่บานบึงสา ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย เปนถ้ําขนาดใหญจุคนได
กวา 1,000 คน
ถ้ําหีบภูผานาง อยูที่บานโคกลาง ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย ถ้ํามีลักษณะคลายหีบ ลึก
ประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตร เปนโพรงหินที่โผลขึ้นมาทางดานทิศตะวันตก เปนจุดชมวิวที่
สวยงาม สูงจากพื้นราบเชิงเขาประมาณ 200 เมตร
ภูกอ เปนยอดเขาสูงสุดในจังหวัดสกลนคร มีลักษณะเปนหนาผาสูงขึ้นคลายกําแพง เมื่อมอง
จากยอดภูกอไปทางดานทิศตะวันออกจะเห็นผากะออม มีปางผักแพวอยูตรงกลาง และเห็นเทือกเขาภู
ลานชางอยูดานขวา
ผาพญาเตางอย อยูที่บานหวยหวด ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย ลักษณะของผาเปนหินทราย
กวาง 5 เมตร หนา 5 เมตร รูปรางคลายเตางอย (หมายถึงเตากําลังเลนน้ํา)
หนองหาน เปนแหลงน้ําธรรมชาติที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญเปนอันดับ
สามของประเทศ รองลงมาจากบึงบรเพ็ดในภาคกลาง และกวานพะเยาในภาคเหนือ อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 160 เมตร กวางประมาณ 7 กิโลเมตร ยาวประมาณ 18 กิโลเมตร มีพื้นที่
ประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตเทศบาลเมืองสกลนคร กับอีก 10 ตําบลของอําเภอเมือง ฯ
ไดแก ตําบลธาตุเชิงชุม ตําบลธาตุนาเวง ตําบลทาแร ตําบลนาแกว ตําบลบานแปน ตําบลดงวัฒนา ตําบล
มวงลาย ตําบลเหลาปอแดง และตําบลงิ้วดอน
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หนองหานมีน้ําเต็มอยูตลอดป เนื่องจากเปนแหลงรับน้ําจากลําน้ําหลายสาย เปนแหลงที่ตั้งถิ่น
ฐานของชุมชนมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน ในประวัติไดขนานนามชุมชนนี้วา เมืองหนองหาน
หลวง พื้นที่โดยรอบปรากฏรองรอยการเขามาตั้งถิ่นฐานของมนุษย ยอนหลังไปถึงยุคกอนประวัติศาสตร
มรดกทางวัฒนธรรม
แหลงโบราณคดี จังหวัดสกลนคร อยูในบริเวณที่เรียกวาแองสกลนคร เปนแหลงอาศัยของมนุษย
มาอยางตอเนื่อง ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอเนื่องมาถึงปจจุบัน แมวาหลักฐานทางโบราณคดีจะขาด
ชวงอยูระยะหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีการสํารวจไปไมถึง อยางไรก็ตามนับตั้งแตสมัยทวาราวดีเปนตนมา ก็มี
หลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาโดยตลอด เปนชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนามาอยางมั่นคงตราบถึง
ปจจุบัน
เกาะดอนสวรรคใหญ อยูในเขตอําเภอเมือง ฯ เปนดอนใหญที่สุดในหนองหาน มีซากศาสน
สถานเกา กอดวยศิลาแลง และมีศาสนสถานที่กอดวยอิฐสรางซอนทับขึ้นภายหลัง ใกล ๆ กับศาสนสถาน
ไปทางเหนือเปนศาลาโถง สรางดวยไมเปนที่ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาท ซึ่งสันนิษฐานวาสรางขึ้นใน
สมัยรัตนโกสินทร
ดอนสวนหมาก อยูในเขตอําเภอเมือง ฯ เปนดอนเล็ก ๆ ในหนองหาน อยูหางจากดอนสวรรค
ใหญไปทางใต ประมาณ 3 กิโลเมตร พบเศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ ลายขูดขีด บางเรียบ ทาสลับสี
ตาง ๆ หลายชิ้นมีลักษณะรวมสมัยกับบานเชียง และอีกหลายชิ้นนาจะอยูในสมัยทวาราวดี และในสมัย
อื่น ๆ ทางดานทิศใตของดอนมีซาก ศาสนสถานกอดวยศิลาแลง และหินทรายประกอบกัน ดานเหนือ
ของศาสนสถานมีหลักเสมาหินทรายมีรอยสลักเปนยอดแกนสถูปทั้งสองดาน
บานคูสนาม อยูในเขตตําบลงิ้วดอน อําเภอเมือง ฯ แหลงชุมชนโบราณอยูกลางหมูบา น มีคันดิน
ชั้นเดียวลอมรอบ กวางประมาณ 300 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร ลักษณะคลายเปนสระน้ํามากกวา
เปนคูเมือง มีพระอุโบสถแบบลานชางปรากฏอยู
บานโพธิศรี
อยูในเขตตําบลงิ้วดอน อําเภอเมือ ง ฯ มีคันดินเปนรูป สี่เหลี่ยมผื นผาขนาด
ใหญ ชาวบานเรียกวาคูขวางคูซอย รอบพื้นที่กวาง ประมาณ 500 เมตร ยาวประมาณ 900 เมตร ความ
กวางของสันคู ประมาณ 10 เมตร สูงประมาณ 1.5 เมตร ไดขุดพบไหน้ําออย และไหสีขาวออน ไหบรรจุ
กระดูกซึ่งเปนแบบอยางของคนสมัยกอนประวัติศาสตร
บานหนองสระ อยูในเขตตําบลดงชน อําเภอเมือง ฯ ตั้งอยูริมหนองหาน ทางดานทิศใตมีแนวเนิน
ดินยาว ชาวบานขุดพบภาชนะลายเชือกทาบอยางหยาบ โครงกระดูกมนุษย เครื่องประดับสําริด และ
เครื่องมือเหล็ก ในระดับความลึก 1.5 เมตร
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บานนาดอกไม อยูในเขตตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมือง ฯ เปนเนินดินยาว อยูริมหนองหาน
ทางดานตะวันตก พบโครงกระดูก ภาชนะลายเชือกทาบอยางหยาบ เครื่องประดับสําริด ลูกปดแกวและ
เครื่องมือเหล็กในระดับความลึก 1.5 เมตร
บานลาด อยูในเขตตําบลปอแดง อําเภอเมือง ฯ อยูริมหนองหาน ทางดานทิศใต พบเศษ
เครื่องปนดินเผาลายเชือกทาบแบบหยาบ พบเนินดินที่มีการสรางศาสนสถาน ในสมัยทวาราวดีตอน
ปลาย สมัยลพบุรี สมัยลานชาง โบราณสถานที่สําคัญไดแกเนินดินที่มีเสมาหินปกลอม ในเขตวัดทาวัด
เหนือ เปนเสมาขนาดเล็กที่มีการสลักเปนพระสถูป หรือลวดลายที่เปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา
พบฐานวิหารที่กอดวยศิลาแลงและอิฐ พบพระพุทธรูปแบบทวาราวดีตอนปลาย และแบบลพบุรี ฐาน
พระพุทธรูปขนาดใหญสมัยลานชาง
ศิลปะถ้ําพระดานแรง เปนสลักบนเพิงผาหินทราย ผนังมีสีเทายาวประมาณ ๖๐ เมตร สูง
ประมาณ 3 เมตร หันหนาไปทางทิศตะวันตก ภาพสวนใหญถูกทําลายไปโดยผูที่รูเทาไมถึงการณ และไม
ตระหนักถึงคุณคา จึงเหลือภาพอยูเพียงเล็กนอย เปนลายเรขาคณิตและภาพมือ เปนการทํารูปรอยลงบน
หินดวยวิธีฝนเซาะรอง กับการจาร เปนเสนลายตางๆ มีลักษณะคลายคลึงกับที่ ภูผายนต และยังมี
ภาพเหมือนกันอีกดวย ภายในถ้ําซึ่งกวางประมาณ 400 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร มีหลังคาดานหิน
ภายในถ้ํามีรูปภาพเขียนสีลงบนแผนหินเปนภาพมือมนุษย และสัญลักษณตาง ๆ เชนอาวุธ สัตว กวา 100
ภาพ เปนภาพเขียนของมนุษยกอนประวัติศาสตร
โบราณสถาน
โบราณสถานกอนประวัติศาสตร พบในเขตอําเภอสวางแดนดิน เชนแหลงโบราณคดี วัดชัยมงคล
บานดอนชัย บานเตาไห บานสรางดู และบานพันนา เปนตน
โบราณสถานสมัยประวัตศิ าสตร
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สะพานขอม เปนสะพานศิลาแลง ยาว 16 เมตร กวาง 4 เมตร สูง 3 เมตร มีบันไดขึ้นละสองทาง
สรางเมื่อประมาณ พุทธศตวรรษที่ 18 ใชเปนทางสัญจรในสมัยโบราณ นับวาเปนสะพานที่เกาแกที่สุดที่
เหลืออยูเพียงแหงเดียวในประเทศไทย กรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน เมื่อป พ.ศ.2525

ปราสาทบานพันนา อยูในเขตอําเภอสวางแดนดิน เปนปราสาทศิลาแลงแบบขอม สันนิษฐานวา
สรางในพุทธศตวรรษที่ 18
ภาษาถิน่ ในจังหวัดสกลนคร
ภาษาถิ่นสกลนคร มีอยูหลายภาษาดวยกัน เนื่องจากมีกลุมชาติพันธุ หลายกลุม มาตั้งถิ่นฐาน
อยู ในเขตจังหวัดสกลนคร พอจะแบงออกไดเปน 6 กลุม ไดแกกลุมไทย - ลาว กลุมภูไท กลุมยอ กลุม
มะเลิง กลุมโยย และกลุมโซ แตละกลุมมีภาษาพูดเปนเอกลักษณของตนเอง พอประมวลไดดังนี้
กลุมไท - ลาว เปนกลุมชาติพันธุที่ใหญที่สุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ภาษาถิ่น
ไทย- ลาว ในเขตจังหวัดสกลนคร มีสําเนียงพูดสูง ๆ ต่ํา ๆ ไพเราะนาฟง คําที่มีเสียงวรรณยุกตสามัญ วรรณยุกตโท ในภาษาไทยกลาง จะเปนเสียงวรรณยุกตโท และเสียงสามัญในภาษาถิ่น
กลุมภูไท เปนกลุมที่มีจํานวนเปนรองลงมาจากกลุมไทย - ลาว ชาวภูไท จังหวัดสกลนครจะอยู
ในเขตอําเภอวาริชภูมิ อําเภอพรรณานิคม อําเภอเจริญศิลป อําเภอสองดาว อําเภอพังโคน อําเภอคําตา
กลา อําเภอเตางอย อําเภอบานมวง และอําเภอนิคมน้ําอูน ภาษาของชาวภูไท จะมีภาษาของชาวลื้อ และ
ภาษาของชาวลาวตะวันออกปนอยูดวย ภาษาภูไทมีเสียงพูดสวนมากใกลเคียงกับพวกพวน ในเขตเมือง
เชียงขวางของลาว และพวกพวนในเขต อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย ชาวภูไทในสกลนครมี
ภาษาพูด และเสียงวรรณยุกตใกลเคียงกับภาษาไทยกลาง มักทอดเสียงยาว และตวัดเสียงสูงขึ้นใน
พยางคทาย
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กลุมยอ สวนใหญอยูในเขตอําเภอเมือง ฯ อําเภอวานรนิวาส และบางสวนของอําเภอสวางแดน
ดิน ยอมีภาษาพูดและสําเนียงคลายภาษาไทยกลางมากที่สุด เวลาพูดจะทอดเสียงไพเราะ
กลุมกะเลิง อยูในเขตอําเภอกุดบาก บานดงมะไฟ บานนายอในเขตอําเภอเมือง ฯ และตาม
บริเวณหนองหาน มีภาษาพูดใกลเคียงกับภาษาไทย - ลาว และยอ แตสําเนียงและจังหวะในการพูดจะ
สั้น และหวนกวา
กลุมกะโซ เปนกลุมชนที่อยูอาศัยอยูแถบเทือกเขาภูพาน บริเวณหนองหาน มีมากและเปนกลุมที่
ใหญที่สุดของอําเภอกุสุมาลย มีภาษาพูดและสําเนียงคลาย เขมร และมอญ ชาวกะโซไมมีตัวอักษรใช
ลักษณะเดนของภาษากะโซ คือ ออกเสียงควบกล้ํา ร,ล ไดชัดเจนมาก พยางคหนาของคํามักมีเสียง อะ อัง
หรือ อัน ซึ่งจะออกเสียงสั้นและเบา
กลุมโยย ชาวโยยจะอาศัยอยูในเขตอําเภออากาศอํานวย อําเภอวานรนิวาส และอําเภอสวาง
แดนดิน สําเนียงพูดจะทอดเสียงยาว และออกเสียงหนักทุกพยางค จะมีคําวา ฮอ ทายประโยคคําถามอยู
เสมอ
ปจจุบัน ผูคนในจังหวัดสกลนคร ใชภาษาไทยกลางในการติดตอกับหนวยงานราชการ และบุคคล
ทั่วไป แตยังคงรักษาภาษาถิ่นของคนไวใชในหมูของตนอยางมั่นคง
จารึกในจังหวัดสกลนคร

ในจังหวัดสกลนคร ไดสํารวจพบหลักฐานดานการจารึกอยูเปนจํานวนพอสมควร พอประมวลได
ดังนี้
จารึกบานแร เปนจารึกบนแผนศิลามีอยู 5 หลักดวยกัน หลักที่ 1 เปนเสมาทรงใบพาย มีดวง
ฤกษอยูดานบน ขนาดสูง 79 เซนติเมตร กวาง 42 เซนติเมตร จารึกดวยอักษรไทยนอย 12 บรรทัด และมี
หลายสวนชํารุด พออานไดความวา จารึกเมื่อ จ.ศ.712 (พ.ศ. 1893) แตตอมาไดมีการสันนิษฐานวาอาจจะ
เปนป จ.ศ.1072,1082, และ 1182 (พ.ศ. 2253,2263,และ 2363) มีขอความเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินใหแก

20
วัด ของบรรดาหัวหนาชุมชนระดับ พระยาและแสน หลักที่ 2 เปนเสมาหินทราย กวาง 45 เซนติเมตร สูง
140 เซนติเมตร จารึกดวยอักษรไทยนอย 27 บรรทัด ตัวอักษรลบเลือนไปมาก เปนจารึก เมื่อป จ.ศ.
1022(พ.ศ. 2203) เนื้อหาคงเปนจารึกที่เกี่ยวกับการอุทิศที่ดินใหวัด
จารึกวัดบานแร อยูที่วัดบานแร ตําบลแร อําเภอพังโคน เปนเสมาหินทราย กวาง 45 เซนติเมตร
ยาว 140 เซนติเมตร จารึกดวยอักษรไทยนอย จํานวน 27 บรรทัด อยูในสภาพลบเลือนมาก จารึกเมื่อป จ.
ศ.1022 (พ.ศ. 2203) กลาวถึงบรรดาทาวพระยาในทองถิ่นไดถวายที่ดินใหกับวัด
จารึกภายในอุโมงคฐานพระธาตุเชิงชุม เปนแผนศิลาจารึกอักษรขอมสมัยพระนคร ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 16 เปนหลักฐานประวัติการตั้งถิ่นฐาน และการบูรณะศาสนสถาน ในยุคสมัยไทย - ลาว
เปนตนมา
จารึกวัดบานริมทา เปนศิลาจารึกประเภทหินทราย เปนจารึกภาษาไทยดวยตัวอักษรไทย
นอย จารึกไวดานเดียว มีจํานวน ๓ บรรทัด เปนเรื่องการถวายที่ดินสําหรับสรางวัดพระธาตุดุม
พระอริยะสงฆ
พระอาจารย มั่น ภูริทัตโต ทานเปนพระที่เนนการปฏิบัติในทางธุดงควัตร 13 ขอ อยางเครงครัด
จนไดรับการยอมรับวาเปนพระสายวิปสนา กรรมฐานที่มีศิษยมากอยูทั่วในภาคอีสาน จึงเกิดสายวิปสสนา
กรรมฐานพระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต ขึ้นทั่วประเทศ พระอาจารยมั่น ภูริทตฺโต เที่ยวจารึก แสวงหาความ
วิเวก จนเปนพระอาจารยใหญสายวิปสนากรรมฐานและมีศิษยที่สําคัญ ๆ ดังนี้ พระอาจารยสิงห ขันตยาค
โม วัดปาสารวัน จังหวัดนครราชสีมา, พระอาจารยฝน อาจาโร วัดปาอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร, พระ
อาจารยมหาบัว ญาณสัมปนโน วัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี, พระอาจารยดุลย อตุโล วัดบูรพาราม
จังหวัดสุรินทร, พระอาจารยสมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี, พระอาจารยหลา เขมปตโต วัด
บรรพตคีรี (ภูจอกอ) จังหวัดมุกดาหาร, พระอาจารยชา สุภัทโท วัดหนองปาพง จังหวัดอุบลราชธานี, พระ
อาจารยคําดี ปภาโส วัดถ้ําผาปู จังหวัดเลย, พระอาจารยสิม พุทธาจาโร วัดถ้ําผาปลอง จังหวัดเชียงใหม ,
พระอาจารยเทสก เทสรังสี วัดหินหมากเปง จังหวัดหนองคาย, พระอาจารยวิริยังค สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล
กรุงเทพมหานคร, พระอาจารยเกิ่ง อธิมุตฺตโก วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม, พระอาจารยขาว อนาลโย วัด
ถ้ํากลองเพล จังหวัดหนองบัวลําภู, พระอาจารยลี ธัมมธุโร วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งศิษย
เหลานี้ไดนําความเปนพระปาสายวิปสนากรรมฐานไปเผยแพรจนไดรับการยอมรับทั่วไปทุกภาคของ
ประเทศ บั้นปลายชีวิตของพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต ยังคงปฏิบัติธุดงควัตร 13 ขอ อยางเครงครัด นับวา
ภู ริ ทั ต โตเปน พระภิ ก ษุไดรั บ การยกยองจากศิษ ย วา เป น พระอาจารย ใหญสาย
พระอาจารย มั่ น
ธรรมยุติกนิกาย ฝายวิปสสนาธุระของภาคอีสาน
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พระอาจารยฝน อาจาโร เปนพระมีเมตตา จนไดรับการยกยองวาเปนเทพเจา แหงอีสาน ไมวา
ทานจะไปอยู ณ ที่ใด ผูคนก็จะพากันไปกราบนมัสการทานดวยความเคารพ และพระอาจารยฝน อาจาโร
จะตอนรับทุกคนอยางเสมอหนากัน ไมมีเด็กไมมีผูใหญไมมีคนจนคนรวย ไมมีขาราชการผูใหญผูนอยทุก
คนไดรับความเมตตาเอื้ออาทรเสมอหนากันทุกคน ทานไมเคยตอนรับใครเปนพิเศษ ทานจึงเปนพระของ
ประชาชน ทานเปนพระที่มีความเคารพออนนอมกับพระเถระผูใหญที่เปนครูบาอาจารยมาก ถาทานไป
อยูกับพระอาจารยรูปใดหรือหมูใดจะไมไดรับความหนักใจ ทานจะปฏิบัติดวยความเคารพและ เลื่อมใส
ในพระธรรมวินัย จากใจจริงมั่นคงอยางเปดเผยตรงไปตรงมา อาจารยฝน อาจาโร เปนพระที่มีสติปญญา
เฉลียวฉลาดองอาจกลาหาญ ราเริงทามกลางชุมนุมชนทุกชนชั้นทุกคณะบริษัท
พระอาจารยวัน อุตตโม (พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร) ทานเปนพระที่ทําตัวเปนตัวอยางที่ดีแกศิษย
"ทําใหดูมากกวาบอกใหทํา" ทานจึงเปนที่เคารพรักของศิษยทั่วไปปฏิปทาของทานคือความอดทนไมบน
วารอนมาก หนาวมาก ทานคงคิดวาพูดออกไปแลว ก็ไมทําใหอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไดกระมังจึงเงียบเสีย
และคําวาเหนื่อยมาก หิวมาก กระหายมาก ทานก็ไมเคยบน พูดไปก็คงไมหายเหนื่อย พูดไปแลวคงไมหาย
หิว หายกระหาย นอกจากจะพักผอนเพื่อบรรเทาความเหนื่อยและรับประทานเสีย หลังจากที่ทานได
กลับมาปฏิบัติอุปฏฐากพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต จนมรณภาพ หลังจากเสร็จงานฌาปนกิจศพทานแลว
พระอาจารยวัน อุตตโม จึงเที่ยววิเวก ไปจําพรรษาที่วัดปาพระสถิตย อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัด
หนองคาย พังงา ภูเก็ต และกลับมาสรางวัดถ้ําอภัยดํารงธรรม อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ความมุง
หมายของการมาอยูถ้ําอภัยดํารงธรรม มี 4 ประการ คือ เพื่อรักษาสุขภาพ เพื่อประโยชนสวนตัว ดวยเปน
นักบวชในพุทธศาสนา ตองบําเพ็ญธุระ 2 ประการ คือ ตองศึกษาเลาเรียน ทองบนจดจําพระปริยัติธรรม
และบอกสอนผูอื่นเรียกวา คันถธุระ เพื่อประโยชนของหมูคณะ เมื่อทานปฏิบัติตัวของตนไปในปฏิปทาใดก็
ได อบรมสั่งสอนหมูคณะใหดําเนินรอยในปฏิปทานั้น ประโยชนที่พึงไดยอมอยูที่ตัวบุคคลแตละคน เทาที่
จะสามารถปฏิบัติได และเพื่อประโยชนแกประชาชนคนไทย ถือวาวัดเปนจุดเดนของบานเมืองตั้งแตสมัย
โบราณจนถึงปจจุบัน ในป พ.ศ.2504
พระอาจารยหลุย จันทสาโร ทานเปนพระที่มีความมักนอย ถอมตนเปนนิสัย เมื่อพบเพื่อน
สหธรรมิกของทานผูบวชกอน แมจะมีอายุนอยกวา แตพระอาจารยหลุย จันทสาโร จะคุกเขากมลงกราบ
แบบเบญจางคประดิษฐอยางนอบนอมออนโยน จนกลายเปนลักษณะเฉพาะของทานพระอาจารยหลุย จัน
ทสาโร เปนทีท่ ราบกันดีในหมูศิษยทั้งหลายวา พระอาจารยหลุย จันทสาโร เปนผูอยูง ายไปเร็ว สถานที่ที่
ทานจะทําความเพียรทานจะพิจารณาสัปปายะเพียง 3 ขอแรก คือ สถานที่ชวนใหดูดดื่มในการภาวนา
อากาศปลอดโปรงดี บุคคลดี รูกาล รูสิ่งที่ควรประเคน ไมเขามาวุนวายขณะทําความเพียร สวนเรื่องอาหาร
แทบไมสนใจเลย เพียงบิณฑบาตไดตามมีตามเกิดก็พอพระอาจารยหลุย จันทสาโร มีลักษณะออนนอม
ถอมตน
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แผนยุทธศาสตรจงั หวัดสกลนคร ประจําปงบประมาณ 2548-2549
จังหวัดสกลนครไดมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2548-2549 ขึ้นใช
โดยสอดคลองกับผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม ศักยภาพของจังหวัดสกลนคร (SWOT Analysis) ดังนี้
วิสยั ทัศนจงั หวัดสกลนคร
“กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู กาวสูการเปนศูนยกลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย”
ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของจังหวัด
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2. การพัฒนาการทองเที่ยว
3. การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
4. การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร กาฬสิ
กาฬสินธ)
“สะพาน การคา และ การทองเที่ยว
อินโดจีน”

ยุทธศาสตรจง
ั หวัดมุกดาหาร
“เมืองการคาและการทองเที่ยว
ชายโขง ณ ประตูตะวันออกสู
อินโดจีน”

•การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
•การพัฒนาการทองเที่ยว
•การพัฒนาการคาชายแดน
•การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร

ยุทธศาสตรจง
ั หวัดสกลนคร
“กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู ควบคู
การเปนศูนยกลางพัฒนาทรัพยากร
มนุษย”
•การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
•การพัฒนาการทองเที่ยว
•การพัฒนาการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
•การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรจง
ั หวัดนครพนม
“เมืองนาอยู คูสัมพันธอินโดจีน”
•การแกไขปญหาสังคมและความเดือดรอนของ
ประชาชน
•บานเมืองนาอยู
•การเตรียมความพรอมแกสังคม เพือ
่ ใหผูสูงอายุเปน
ทรัพยากรที่มีคุณคาของระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
•การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม
•การพัฒนาระบบราชการ
•การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

1. การคาชายแดน (นครพนม มุกดาหาร)
2. เกษตร (กาฬสินธุ)
3. OTOP (สกลนคร นครพนม)

•การขจัดความยากจน
•การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
•การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและ
แขงขันได
•การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
•การพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคม
กับประเทศเพือ
่ นบาน
•เสริมสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
•สงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชา
สังคม
•การรักษาความมั่นคงชายแดน

ยุทธศาสตรจง
ั หวัดกาฬสินธุ
“มุงเปนแหลงผลิตอาหารคุณภาพ
ปลอดภัยชั้นนําของภาคอีสาน
ภายในป 2550 ดวยการทําเกษตรที่
ดี การเปนเมืองนาอยูและเปนเมือง
เรียนรู"
•การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร
•การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
•การพัฒนาการทองเที่ยว
•การพัฒนาธุรกิจการคา
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สรุปยุทธศาสตรของจังหวัดสกลนคร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด “กลุมสนุก” เนนการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถใหกับบุคลากร
และแรงงาน การยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานบริการทองเที่ยวและพัฒนาบุคลากรภาคบริการ การ
เพิ่มปริมาณและมูลคาการคา ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผานแดน และอํานวยความสะดวกกิจกรรม
การคาชายแดน การปรับโครงสรางระบบการผลิตทางการเกษตร และการพัฒนารูปแบบความรวมมือ
ตลอดจนสงเสริมการรวมทุนกับประเทศเพื่อนบานกลุมอินโดจีน
ยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด สกลนคร เน น การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลด ว ยการจั ด ตั้ ง ศู น ย พั ฒ นา
ผู ป ระกอบการ การส ง เสริ ม และเผยแพร ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
สถาบั น การศึ ก ษาในการให บ ริ ก ารทางวิ ช าการ การพั ฒ นาขยายผลหมู บ า น/ชุ ม ชนเข ม แข็ ง การ
พัฒนาการทองเที่ยวดวยการจัดตั้งพิพิธภัณฑภูพาน และการฟนฟูหนองหาร การพัฒนาการเกษตรและ
เกษตรอุตสาหกรรม ดวยการสงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษสูครัวโลก และการ
สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ (Key Performance Indicator : KPI)
จังหวัดสกลนคร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 มิติ คือ มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
เชน รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) รอยละที่ลดลงของคนในครัวเรือนที่มีรายได
เฉลี่ย 20,000 บาท/คน/ป รอยละของหมูบาน ชุมชนเขมแข็งที่เอาชนะยาเสพติด เปนตน มิติดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ เชน รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณโครงการตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด มิติดานคุณภาพการใหบริการ เชน รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวม ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามี สวนร วมในการพัฒนาระบบราชการ ระดับความสํ าเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มิติดานการพัฒนาองคกร เชน การ
จัดการความรู การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของจังหวัด ระดับความสําเร็จของการบริหาร
ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
การประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดสกลนคร ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2549 ตัวชี้วัดบางรายการใชฐานขอมูลจากสวนกลาง เชน ตัวชี้วัด: รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด (GPP) ใชขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สวน
ตัวชี้วัด: รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จะ
ใชขอมูลที่มีอยูในจังหวัด
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การพยากรณ และสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
เปนการพยากรณ และสงสัญญาณเตือนภัย ผานนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดของ
จังหวัดสกลนคร
ปจจัยทีม่ ผี ลกระทบ
ปจจัยภายใน
1. ปจจัยภายในจังหวัด
1.1 รายได
1.2 ปริมาณน้าํ ฝน
2. ปจจัยภายในประเทศ
2.1 ราคาน้ํามัน
2.2 อัตราดอกเบี้ย
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ขอเสนอแนะ
ผลการพยากรณคาดวา GPP จังหวัดสกลนคร ป 2548 มีอัตราการเจริญเติบโตรอยละ 2.71 ต่ํา
กวาเปาหมายรอยละ 0.14 ดังนั้นจังหวัดจึงตองเรงกระตุนการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจังหวัด ใน
สาขาที่สําคัญของจังหวัด ไดแก สาขาคาปลีก คาสง สาขาเกษตรกรรม โดยเฉพาะสาขาเกษตรซึ่งเปน
สาขาสําคัญควรสนับสนุนใหขยายตัวอยางตอเนื่อง เริ่มตั้งแตปรับปรุงพันธพืช พันธสัตว สงเสริมการปลูก
ขาวหอมมะลิปลอดสารพิษ สงเสริมการปลูกยางพารา สงเสริมการเกษตรอินทรียเพื่อลดตนทุนในการผลิต มี
ตลาดรองรับการจําหนายผลิตผลทางการเกษตร นอกจากนี้จังหวัดควรจัดสรรงบประมาณในการสราง
แหลงเก็บน้ําขนาดใหญ เพื่อใหมีน้ําใชในการเกษตรในหนาแลง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP
และพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ขึ้นกับภาคการคาปลีก คาสง ภาคการเกษตร ภาคการศึกษา และ
ภาคการขนสง และคมนาคม เปนสําคัญตามลําดับ
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสกลนคร ในเดือนมกราคม 2549 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว โดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้น ดานการผลิต สาขาปศุสัตวจากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณโค กระบือและสุกร เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญหันมาบริโภค แทนเนื้อไกจากปญหา
ไขหวัดนก สงผลใหภาคอุตสาหกรรม และการจางงานขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน สวนการบริโภคของ
ประชาชนยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง การใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยและธนาคารของรัฐ อยูในเกณฑ
ดี ในขณะที่การลงทุนของภาคเอกชนดานการกอสราง และการลงทุนภาครัฐชะลอตัวลง การบริการและ
การทองเที่ยวยังคงซบเซา อัตราเงินเฟออยูที่รอยละ 8.24 เนื่องจากปญหาราคาน้ํามัน
สําหรับแนวโนมภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ในเดือนกุมภาพันธ 2549 คาดวาจะชะลอตัวลง
จากปจจัยดานการผลิต ภาคการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการลงทุนภาคเอกชน
ภาวะการคลังจังหวัด
ดานรายได
ในเดือนมกราคม 2549 จังหวัดสกลนครจัดเก็บรายไดรวมทั้งสิ้น 48.222 ลานบาท ขยายตัว
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว 14.652 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 43.65 ภาษีที่
จัดเก็บไดมากขึ้นคือภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
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ตั้ง แต ตนปงบประมาณถึ งสิ้นเดือ น มกราคม 2549 จั งหวั ดสกลนครจั ด เก็บรายได รวมทั้งสิ้น
170.152 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว 34.034 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ
25.00 หนวยงานที่จัดเก็บไดเพิ่มขึ้น ไดแก สํานักงานสรรพากรพื้นที่
ดานรายจาย
ในเดือนมกราคม 2549 จังหวัดสกลนครมีการเบิกจายเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 593.248 ลาน
บาท ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว 137.588 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.83 งบ
ประจําเบิกจายได 508.901 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว 69.600 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.84 เนื่องจากรัฐบาลปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น 5% งบลงทุน เบิกจายได
84.347 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว 207.188 ลานบาท หรือลดลงรอย
ละ 71.07 เนื่องจากปที่แลวมีการเบิกจายเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งแตตนปงบประมาณถึงสิ้นเดือนมกราคม 2549 จังหวัดสกลนครเบิกจายงบประมาณสะสมรวม
ทั้งสิ้น 2,899.872 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว 388.212 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 15.46
ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานรายได
ในเดือนมกราคม 2549 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บรายไดทั้งสิ้น 190.454 ลานบาท
สูงกวาช วงเดื อนเดี ยวกั นของปที่แล ว 54.718 ล านบาท หรือเพิ่มขึ้ นร อยละ 40.31 ตั้ง แตต น
ปงบประมาณถึงสิ้นเดือนมกราคม 2549 องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดเก็บรายไดรวมทั้งสิ้น 831.099
ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันของปที่แลว 396.431 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 91.20
ดานรายจาย
ในเดือน มกราคม 2549 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการเบิกจายเงินรวมทั้งสิ้น 83.541 ลาน
บาท สูงกวาชวงเดื อนเดียวกันของป ที่แลว 4.327 ลา นบาท หรือเพิ่ มขึ้นร อยละ 5.46 ตั้ง แตต น
ปง บประมาณถึง สิ้น เดือ นมกราคม 2549 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการเบิกจายเงินรวมทั้งสิ้น
344.541 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันปที่แลว 14.790 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.49
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นโยบายรัฐบาล
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ในเดือนมกราคม 2549 จังหวัดสกลนครมีรายไดจากการจําหนายสินคา OTOP เปนเงินรวม
ทั้งสิ้น 73.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว 6.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.12
สินคาประเภทสมุนไพรที่มิใชอาหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 126.18 เครื่องใชและเครื่องประดับตกแตง เพิ่มขึ้น
รอยละ 124.81 อาหารเพิ่มขึ้นรอยละ 55.77 ผาและเครื่องแตงกายลดลงรอยละ 41.23 ศิลปะประดิษฐ
และของที่ระลึก ลดลง รอยละ 62.03 ในขณะที่สินคาประเภทเครื่องดื่มลดลงรอยละ 62.03
กองทุนหมูบ า นและชุมชนเมือง
ในเดือนมกราคม 2549 ยอดเงินกองทุนทั้งสิ้น 1,502.80 ลานบาท มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว 40.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.75 แตทรงตัวจากเดือนที่ผานมา
เนื่องจากมีกองทุนหมูบานที่ไดมาตรฐานไดรับเงินเพิ่มขึ้น และมีสินเชื่อเงินกองทุน 865.61 ลานบาท ลดลง
เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว 516.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.38 มีผูยื่นกู 72,432 ราย
สินเชื่อสวนใหญจะเปนดานการเกษตร และคาขายรายยอย
ธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
ในเดือนมกราคม 2549 จังหวัดสกลนครมีผูเขารวมโครงการธนาคารประชาชน โดยอนุมัติเงินกู
แลว 7,044 ราย เปนเงินทั้งสิ้น 172.27 ลานบาท รับชําระคืนเงินกูแลว จํานวน 4,258 ราย เปนเงิน
113.45 ลานบาท มีเงินกูคงเหลือ 58.82 ลานบาท มีหนี้คางชําระ รอยละ 31.09 โดยผูเขารวม
โครงการสวนใหญกูเพื่อประกอบอาชีพคาขายรายยอย และจัดตั้งรานคาชุมชน
โครงการพักชําระหนี้เกษตรกร (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร)
ตั้งแตเริ่มตนโครงการ ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2549 จังหวัดสกลนคร มีจํานวนลูกคาที่มีคุณสมบัติ
ทั้งหมด 71,752 ราย แสดงความประสงคเขารวมโครงการ 70,693 ราย คิดเปนรอยละ 98.52 พัก
ชําระหนี้แลว 13,147 ราย เปนเงินทั้งสิ้น 468.57 ลานบาท และขอลดภาระหนี้ 31,849 ราย
โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน
ในเดือนมกราคม 2549 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มีการจายเงินกูในโครงการ
แปลงสินทรัพยเปนทุนในพื้นที่เขต สปก. 3,632 ราย เปนเงินทั้งสิ้น 234.29 ลานบาท และในพื้นที่เขตนิคม
สหกรณ 44 ราย เปนเงินทั้งสิ้น 3.678 ลานบาท รวมเปนผูกูทั้งหมด 3,676 ราย คิดเปนเงิน ทั้งสิ้น
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237.97 ลานบาท ธนาคารออมสิน อนุมัติเงินกูในโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนแลว 186 ราย เปนเงิน
ทั้งสิ้น 4.80 ลานบาท รับชําระคืนเงินกู 125 ราย เปนเงิน 1.55 ลานบาท มีเงินกูคงเหลือ 3.25 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 10.76
โครงการนําร องเพื่อสรางหมู บานตนแบบในการเตรียมความพร อม และพัฒนาศักยภาพของ
หมูบานและชุมชน (SML) (ธนาคารออมสิน)
จังหวัดสกลนคร มีหมูบานที่ไดรับเงินจากโครงการนํารองเพื่อสรางหมูบานตนแบบในการเตรียม
ความพรอม และพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชนแลว จํานวน 18 หมูบาน มีหมูบานที่ไดรับเงิน
200,000 บาท จํานวน 6 หมูบาน ไดรับเงิน 250,000 บาท จํานวน 7 หมูบาน และไดรับเงิน 300,000 บาท
จํานวน 5 หมูบาน
รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร
ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ขึ้นกับภาคการคาปลีก คาสง ภาคการเกษตร ภาคการศึกษา
และภาคการขนสง และคมนาคม เปนสําคัญตามลําดับ
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสกลนคร ในเดือนมกราคม 2549 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
กับชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว โดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้น ดานการผลิต สาขาปศุสัตว จากการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณโค กระบือและสุกร เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญหันมาบริโภคแทนเนื้อไกจากปญหาไขหวัดนก
สงผลใหภาคอุตสาหกรรมและการจางงานขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน สวนการบริโภคของประชาชน
ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง การใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยและธนาคารของรัฐอยูในเกณฑดี ในขณะ
ที่ก ารลงทุ นของภาคเอกชนดา นการกอ สรา ง และการลงทุนภาครัฐ ชะลอตัว ลง การบริก ารและการ
ทองเที่ยวยังคงซบเซา อัตราเงินเฟออยูที่รอยละ 8.24 เนื่องจากปญหาราคาน้ํามัน
สําหรับแนวโนมภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ในเดือนกุมภาพันธ 2549 คาดวาจะชะลอตัวลง
จากปจจัยดานการผลิต ภาคการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการลงทุนภาคเอกชน
1. ดานการผลิต
1.1 ดานโครงสรางพืน้ ฐานและพลังงาน
ในเดือนมกราคม 2549 จังหวดสกลนคร มีปริมาณน้ําในเขื่อน 845.78 ลบม. ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว รอยละ 24.68

29
1.2 ภาคการเกษตร
1.2.1 สาขาการเกษตร
ในเดือนมกราคม 2549 ไมมีขอมูลปริมาณผลผลิตพืชทางการเกษตร
1.2.2 สาขาปศุสตั ว
ในเดือนมกราคม 2549 ผลผลิตทางดานปศุสัตว
มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดือน
เดียวกันของปที่แลว พิจารณาจากผลผลิตโคเนื้อ กระบือ และสุกร และราคาขายที่เพิม่ สูงขึ้น เนื่องจากเนื้อ
โคของจังหวัดสกลนคร มีคุณภาพดีเปนอันดับ 2 ของโลก ทําใหประชาชนหันมาบริโภคเนื้อโค แทนเนื้อไก
สืบเนื่องจากปญหาไขหวัดนก
1.3 ภาคนอกเกษตร
1.3.1 สาขาอุตสาหกรรม
ในเดือนมกราคม 2549 ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสกลนคร มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดือนเดียวกันของปที่แลวเล็กนอย โดยพิจารณาจากปริมาณการใชไฟฟาในอุตสาหกรรม เพิ่มขึน้ รอย
ละ 0.45 (ปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.45) ทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นรอยละ 12.07 และ
จํานวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพิม่ ขึ้น 34 คน คิดเปนรอยละ 0.55 ในขณะที่จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมลดลง 2 โรง คิดเปนรอยละ 0.09 และไมมีโรงงานอุตสาหกรรมแจงเลิกกิจการ
1.3.2 สาขาบริการและทองเทีย่ ว
ในเดือนมกราคม 2549 การทองเที่ยวของจังหวัดสกลนคร มีอัตราการขยายตัวชะลอลงจากชวง
เดือนเดียวของปที่แลว พิจารณาจากจํานวนโรงแรมลดลง 1 โรง จํานวนหองพักลดลง 70 หองคิดเปนรอยละ
7.37 อัตราการเขาพักโรงแรม ลดลงรอยละ 0.22 จํานวนนักทองเที่ยว ลดลง 248 คน คิดเปนรอยละ
0.620 สงผลใหการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรม ลดลง 0.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.67 และ
ลดลงจากเดือนที่ผานมา
1.3.3 สาขาการขนสงและคมนาคม
ในเดือนมกราคม 2549 การขนสงและคมนาคมของจังหวัดสกลนคร มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว พิจารณาจากจํานวนผูโดยสารผานเขาออกสนามบินเพิ่มขึ้น รอยละ
5.98 และ 5.08 ตามลําดับ จํานวนสินคาขาเขาและขาออกเพิ่มขึ้นรอยละ 47.01 และ 49.34 ในขณะที่
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จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลตอทะเบียนลดลง 371 คัน คิดเปนรอยละ 38.73 รถโดยสารตอทะเบียนลดลง
35 คัน คิดเปนรอยละ 53.85 และรถบรรทุกตอทะเบียนลดลง 85 คัน คิดเปนรอยละ 40.48
2. ดานการบริโภค
ในเดือนมกราคม 2549 การบริโภคและการใชจายของภาคเอกชนโดยรวม มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้
ภาษีมูลคาเพิ่มประเภทคาปลีก คาสง ขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของป ที่
แลว 9.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 255.12 (ปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 31.88) เนื่องจากมีหางสรรพสินคา
ขนาดใหญเพิ่มขึ้นและเสียภาษีที่จังหวัดเพิ่มมากขึ้น
ปริมาณการใชน้ําประปาในครัวเรือน ขยายตัวในอัตราทีส่ ูงขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของ ปที่แลว
รอยละ 99.50 (ปที่แลวขยายตัวลดลงรอยละ 2.41) เนื่องจากมีการขยายเขตประปามากขึ้น สวนปริมาณ
การใชไฟฟาขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึน้ รอยละ 15.53 (ปที่แลวขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.78)
ปริม าณการจดทะเบี ยนรถจักรยานยนต ขยายตัว เพิ่มขึ้น จากช ว งเดือ นเดีย วกั น ของปที่แ ล ว
1,010 คันคิดเปนรอยละ 48.91 (ปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 30.61) และเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา
ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคล จดทะเบียนใหมลดลง 158 คัน คิดเปนรอยละ
52.84 (ปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 398.33)
3. ดานการลงทุน
การลงทุนภาคเอกชนของจังหวัดสกลนคร ในเดือนมกราคม 2549 มีอัตราการขยายตัว ที่ชะลอลง
จากชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว โดยพิจารณาจาก
พื้นที่อนุญาตกอสราง ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล ลดลงจากชวงเดือนเดียวกันของปที่
แลว รอยละ 32.73 เปนพื้นที่อนุญาตกอสรางเพื่อที่อยูอาศัย
จํานวนธุรกิจขอจดทะเบียนใหม เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว 3 แหงคิดเปน
รอยละ 20.00 สวนใหญเปนธุรกิจโรงสีขาว รับเหมากอสราง กิจการรีสอรท และคาขายเบ็ดเตล็ด
เงินลงทุนในธุรกิจจดทะเบียนใหม ขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว รอยละ
9.32 (ปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 44.30) เงินลงทุนสูงสุด 5.00 ลานบาท เปนธุรกิจรับเหมากอสราง และ
ประกอบกิจการโรงสีขาว
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ธุรกิจที่แจงเลิกกิจการ ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว รอยละ 40.00 และมูลคา
ทุนจดทะเบียนที่ขอเลิกกิจการลดลงรอยละ 84.05 (ปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ120.27) โดยธุรกิจที่แจงเลิก
กิจการสูงสุดที่เงินลงทุน 1.00 ลานบาท คือธุรกิจรับเหมากอสราง และซื้อขายที่ดิน
4. ดานการเงิน
ในเดือนมกราคม 2549 ปริมาณเงินฝากคงคางของธนาคารในจังหวัดสกลนคร ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว 1,912.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.47 (ปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ
12.04) เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น จูงใจใหประชาชนหันมาออมเงินมากขึ้น ดานสินเชื่อคงคาง
เพิ่มขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว 5,365.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.46 สวนใหญจะเปน
สินเชื่อดานการบริโภคสวนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสวนบุคคล เปนสําคัญ
จังหวัดสกลนคร มีสาขาธนาคารพาณิชย 25 สาขา มีปริมาณเงินฝากคงคาง เพิ่มขึ้นจากชวงเดือน
เดียวกันของปที่แลว 1,073 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.08 (ปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.18) สวนใหญ
เปนเงินฝากออมทรัพย ปริมาณสินเชื่อคงคางเพิ่มขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว 2,154.00 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 23.66 (ปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.53) สวนใหญเปนสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง และสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัยสวนบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห มีปริมาณเงินฝากคงคาง เพิ่มขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว
74.21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.77 (ปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 18.81) เงินฝากสูงสุดเปนเงินฝากประจํา
77.26 ลานบาท รองลงมาเปนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 62.27 ลานบาท และเงินฝากประเภทออมทรัพย
13.63 ลานบาท สินเชื่อคงคางเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจากชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว 919.63 ลาน
บาท คิดเปน รอยละ 21.79 (ปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 29.06) สวนใหญเปนสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มีปริมาณเงินฝากคงคางเพิ่มขึ้นจากชวงเดือน
เดียวกันของปที่แลว 775.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.27(ปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 15.23) เงินฝากสูงสุด
เปนประเภทออมทรัพย 3,518.93 ลานบาท ประเภทเงินฝากประจํา 449.30 ลานบาท และประเภทเงิน
ฝาก ทวีสิน 287.04 ลานบาท สินเชื่อคงคางเพิ่มขึ้น 1,555.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.72 (ปที่แลว
เพิ่มขึ้นรอยละ 12.98) เปนสินเชื่อดานเกษตรกร 5,541.46 ลานบาท ดานสถาบัน 420.04 และดาน
นโยบายของรัฐ 496.80
ธนาคารออมสิน มีปริมาณเงินฝากคงคาง ลดลงจากชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว 10.36 ลาน
บาท คิ ดเปนรอยละ 0.42 (ป ที่แ ลวเพิ่มขึ้นรอยละ 32.50) และลดลงจากเดือนที่ผานมา เป นเงินฝาก
ประเภทเผื่อเรียก เงินฝากประจํา สลากออมสินพิเศษ และเงินฝากสงเคราะหชีวิต สินเชื่อคงคาง เพิ่มขึ้น
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736.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.98 เปนสินเชื่อประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการธนาคาร
ประชาชน และแกไขหนี้สินภาคประชาชน
5. ดานการใชจา ยภาครัฐ
ในเดือนมกราคม 2549 จังหวัดสกลนครมีการเบิกจายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 593.25 ลานบาท
ลดลงจากชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว 137.59 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.83 (ปที่แลวเพิ่มขึ้นรอย
ละ 52.44) โดยแยกเปนรายจา ยประจํ า เบิกจา ยเพิ่มขึ้น 69.60 ล า นบาท หรือ เพิ่ มขึ้น ร อ ยละ 15.84
สืบเนื่องจากรัฐบาลปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนเพิ่ม 5 % ในขณะที่รายจายลงทุน เบิกจายลดลง 207.19
ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.07 สืบเนื่องจากปที่แลวมีการเบิกจายเงินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีจํานวนทั้งสิ้น 83.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดือน
เดียวกันของปที่แลว 28.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.11 โดยรายจายประจําเพิ่มขึ้น 9.96 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 28.63 สวนรายจายลงทุนเพิ่มขึ้น 19.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.11
6. ดานระดับราคา
ในเดือนมกราคม 2549 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดสกลนคร มีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชวง
เดือนเดียวกันของปที่แลวรอยละ 8.24 แตชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา จากการสูงขึ้นของดัชนี
ราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และดัชนีราคาสินคาหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่มรอยละ
11.5 และ 5.5 ตามลําดับ เปนผลจากการสูงขึ้นของราคาสินคาที่สําคัญ คือขาวสารเหนียว เนื้อสุกร ไกสด
ไข เปด ผักสด ผลไม น้ําตาลทราย อาหารสําเร็จรูป คากระแสไฟฟา คาโดยสารสาธารณะ น้ํามันเชื้อเพลิง
และบุหรี่
ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนมกราคม 2549 เทียบกับเดือนธันวาคม 2548 ลดลงรอยละ 0.1 จากการ
ลดลงของดัชนีราคาสินคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่สําคัญ คือ ไขไก ไขเปด ผักสด ผักกาดขาว
ผักคะนา ผักบุง ตนหอม ในขณะที่ดัชนีราคาสินคาหมวดอื่น ๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ
0.6 จากการสูงขึ้นของราคาน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล ตามราคาน้ํามันในตลาดโลก
ดัชนีราคาผูผลิตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว รอยละ 9.46 และสูงขึ้นจาก
เดือนที่ผานมา
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7. ดานการจางงาน
ในเดือนมกราคม 2549 การจางงานของจังหวัดสกลนคร มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวง
เดือนเดียวกันของปที่แลว พิจารณาจากจํานวนผูมีงานทําเพิ่มขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว คิด
เปนรอยละ 8.98 (ปที่แลวลดลงรอยละ 1.19) สงผลใหจํานวนผูวางงานลดลงรอยละ 43.25 จํานวน
ผูประกันตนในระบบประกันสังคม ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว คิด
เปนรอยละ 9.66 (ปที่แลวลดลงรอยละ 36.11) สวนอัตราคาจางขั้นต่ํา อยูในระดับ 142 บาท เพิ่มขึ้น
จากชวงเดือนเดียวกันของปที่แลว 3 บาท คิดเปนรอยละ 2.16 (ปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ2.96) เนื่องจาก
รัฐบาลประกาศ ปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา ตั้งแต 1 สิงหาคม 2548
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2. Baseline Survey ของกลุม องคกรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนครกอนเริม่ โครงการวิจยั
การศึกษาสถานภาพดั้งเดิมของกลุมองคกรในพื้นที่จังหวัดสกลนครกอนเริ่มโครงการวิจัย เปน
ภารกิจแรกของทีมวิจัยที่จะตองดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงการทํางานดั้งเดิมของกลุมองคกรภาครัฐ/
ประชาชนของพื้นที่จังหวัดสกลนคร และเปาหมายในการดําเนินการของแตละกลุมองคกร เพื่อใหทีมวิจัย
ไดกําหนดแผนในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม และกรอบทิศทางในการดําเนินงานในการสรา ง
เครือขายคุณคา รวมทั้งวิเคราะหหารูปแบบของการหนุนเสริมเพื่อใหการดําเนินการสรางเครือขายคุณคา
ใหเกิดขึ้น
สถานภาพดั้งเดิมของกลุมองคกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ขอมูลจากการลงพื้นที่ของทีมวิจัย
สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุมดําเนินการใหญๆไดดังนี้
2.1 กลุมดําเนินการโดยมีแรงสนับสนุนจากทางภาครัฐซึ่งไดรับการจดทะเบียน
กลุ ม ดํ า เนิ น การกลุ ม นี้ ห มายถึ ง กลุ ม สหกรณ ที่จ ดทะเบี ย น ซึ่ ง จะหมายรวมถึ ง สหกรณ ทั้ ง 6
ประเภท ไดแก สหกรณออมทรัพย, สหกรณการเกษตร, สหกรณนิคม, สหกรณประมง, สหกรณรานคา
และสหกรณบริการ กลุมดําเนินการดังกลาวกระจายตัวอยูในพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดสกลนคร กลุมดําเนินการ
ดั ง กล า วข า งต น นี้ มี สํ า นั ก งานสหกรณ จั ง หวั ด สกลนครให ค วามช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ดู แ ลอยู สํ า หรั บ
Baseline Survey ของกลุมดังกลาวทีมวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 1.1 แสดงประเภท จํานวนสมาชิก จํานวน และรอยละ ของสหกรณที่จดทะเบียน ของจังหวัด
สกลนคร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ประเภท
สหกรณการเกษตร
สหกรณประมง
สหกรณออมทรัพย
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
สหกรณรานคา
สหกรณบริการ
รวมทัง้ สิน้

ทีม่ า : สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร

จํานวนสมาชิก
จํานวนสหกรณ
(คน)
116,702
87
48
1
17,938
9
3,165
11
3,763
8
813
7
142,429
123

รอยละ
70.73
0.81
7.32
8.94
6.50
5.69
100.00
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ตารางที่ 1.2 แสดงกลุมสหกรณจดทะเบียนในจังหวัดสกลนคร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

อําเภอ
สกก.เมืองสกลนคร จํากัด
สกก.สวางแดนดิน จํากัด
สกก.หนองหารหลวง จํากัด
สกก.เกษตรกรทํานาชางมิ่ง จํากัด
สกก.คําตากลา จํากัด
สกก.กุสุมาลย จํากัด
สกก.วาริชภูมิ จํากัด
สกก.เจริญศิลป จํากัด
สกก.โคกศรีสพุ รรณ จํากัด
สกก.วานรนิวาส จํากัด
สกก.ปาไมภูพาน จํากัด
สกก.เตางอย จํากัด
สกก.พรรณานิคม จํากัด
สกก.บานมวง จํากัด
สกก.กุดบาก จํากัก
สกก.ภูพาน จํากัด
สกก.กรป.กลาง นพค. สกลนคร
สกก.บานหวยหิน จํากัด
สหกรณผูใชน้ําไฮหยอง จํากัด
สกก.อากาศอํานวย จํากัด
สกก.นิคมน้ําอูน จํากัด
สกก.เขตจัดรูปที่ดินน้ําอูน จํากัด
สกก.สองดาว จํากัด
รวมทัง้ สิน้

ทีม่ า : สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร

จํานวนสมาชิก (กลุม )
10
14
29
1
3
10
5
3
1
5
1
1
4
3
2
1
1
1
1
2
1
1
1
101
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2.2 กลุมดําเนินการโดยมีแรงสนับสนุนจากทางภาครัฐซึ่งยังไมไดรับการจดทะเบียน
กลุมดําเนินการดังกลาวหมายถึง กลุมองคกรภาคประชาชนที่ไดจัดตั้ง และดําเนินงานบนหลัก
ความรวมมือและชวยเหลือตนเองเกื้อกูลกันในหมูสมาชิกของกลุม อยางไรก็ตามกลุมองคกรดังกลาวมิได
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ แตอาจมีการจดทะเบียนการรวมกลุมกันในรูปแบบอื่น อาทิเชน
กลุมอาชีพตางๆในพื้นที่จังหวัดสกลนคร, กลุมวิสาหกิจชุมชน, กลุมกองทุนหมูบาน, กลุมออมทรัพยใน
รูปแบบตางๆ, กลุมเกษตรกรในดานตางๆ เชน กลุมเกษตรกรทํานา, กลุมเกษตรกรทําไร ฯ รวมทั้งที่สําคัญ
คือ กลุมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ฯลฯ กลุมดําเนินการที่กลาวมาทั้งหมดนี้มีการจัดตั้งกระจาย
ตัวอยูในพื้นที่ตางๆของจังหวัดสกลนครเปนบริเวณกวาง กลุมดําเนินการนี้มีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สกลนคร, สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ และสํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สกลนคร ให ค วามช ว ยเหลื อ
สนับสนุนดูแลอยู ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 1.3 แสดงจํานวนกลุม และจํานวนสมาชิกของกลุม ออมทรัพย (จําแนกตามอําเภอ)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อําเภอ
เมืองสกลนคร
สวางแดนดิน
วานรนิวาส
พรรณานิคม
บานมวง
พังโคน
อากาศอํานวย
วาริชภูมิ
โพนนาแกว
กุสุมาลย
เจริญศิลป
เตางอย
โคกศรีสุพรรณ
ภูพาน
คําตากลา
สองดาว
นิคมน้ําอูน
กุดบาก
รวมทัง้ สิน้

ทีม่ า : สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร

จํานวนกลุม
75
109
54
88
30
63
55
56
36
19
42
12
24
34
28
43
28
13
809

จํานวนสมาชิก (คน)
6,429
11,602
4,692
10,051
1,734
5,930
3,803
4,318
1,906
1,007
1,715
779
1,968
2,052
2,589
3,303
2,747
2,247
68,872
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ตารางที่ 1.4 แสดงจํานวนกลุมสงเสริมอาชีพในจังหวัดสกลนคร (จําแนกตามอําเภอ)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อําเภอ
เมืองสกลนคร
สวางแดนดิน
วานรนิวาส
พรรณานิคม
บานมวง
พังโคน
อากาศอํานวย
วาริชภูมิ
โพนนาแกว
กุสุมาลย
เจริญศิลป
เตางอย
โคกศรีสุพรรณ
ภูพาน
คําตากลา
สองดาว
นิคมน้ําอูน
กุดบาก
รวมทัง้ สิน้

ทีม่ า : สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

จํานวนกลุม
21
11
4
10
51
1
8
5
5
10
5
5
6
2
16
4
4
4
617
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ตารางที่ 1.5 แสดงจํานวนกลุมยุวเกษตรประจําตําบล ในจังหวัดสกลนคร (จําแนกตามอําเภอ)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อําเภอ
เมืองสกลนคร
สวางแดนดิน
วานรนิวาส
พรรณานิคม
บานมวง
พังโคน
อากาศอํานวย
วาริชภูมิ
โพนนาแกว
กุสุมาลย
เจริญศิลป
เตางอย
โคกศรีสุพรรณ
ภูพาน
คําตากลา
สองดาว
นิคมน้ําอูน
กุดบาก
รวมทัง้ สิน้

ทีม่ า : สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

จํานวนกลุม
6
5
11
10
7
1
5
1
1
3
2
2
4
4
4
3
69

จํานวนสมาชิก
117
64
344
232
393
27
172
26
117
49
20
38
104
50
59
59
1,877
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ตารางที่ 1.6 แสดงกลุมกองทุนหมูบานของจังหวัดสกลนคร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อําเภอ
เมืองสกลนคร
สวางแดนดิน
วานรนิวาส
พรรณานิคม
บานมวง
พังโคน
อากาศอํานวย
วาริชภูมิ
โพนนาแกว
กุสุมาลย
เจริญศิลป
เตางอย
โคกศรีสุพรรณ
ภูพาน
คําตากลา
สองดาว
นิคมน้ําอูน
กุดบาก
รวมทัง้ สิน้

ทีม่ า : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

จํานวนกลุม
196
182
176
130
97
69
90
71
48
67
52
32
53
62
58
46
29
39
1,497
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ตารางที่ 1.7 แสดงกลุมอาชีพของจังหวัดสกลนคร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อําเภอ
เมืองสกลนคร
สวางแดนดิน
วานรนิวาส
พรรณานิคม
บานมวง
พังโคน
อากาศอํานวย
วาริชภูมิ
โพนนาแกว
กุสุมาลย
เจริญศิลป
เตางอย
โคกศรีสุพรรณ
ภูพาน
คําตากลา
สองดาว
นิคมน้ําอูน
กุดบาก
รวมทัง้ สิน้

ทีม่ า : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

จํานวนกลุม
24
20
7
10
14
7
11
20
8
1
5
13
5
9
12
12
8
4
191
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ตารางที่ 1.8 แสดงกลุมเกษตรกรของจังหวัดสกลนคร
ลําดับที่
1
2
3
4
5

กลุม เกษตรกร
ทํานา
เลี้ยงสัตว
ทําสวน
ทําไร
ยางพารา
รวมทัง้ สิน้

จํานวนกลุม
66
33
5
3
3
110

จํานวนสมาชิก
(คน)
6,350
2,912
261
322
277
10,122

รอยละ
60
30
4.6
2.7
2.7
100

ทีม่ า : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
-บทบาท ภารกิจ ของกลุม องคกร และสหกรณในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร
สําหรับบทบาท ภารกิจ ของกลุมองคกร ทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดสกลนครไดขอสรุปซึ่งพอจะจําแนก
ออกไดเปนสองลักษณะ กลาวคือ ในสวนของกลุมดําเนินการโดยมีแรงสนับสนุนจากทางภาครัฐซึ่งไดรับ
การจดทะเบียนนั้น การดําเนินงาน หรือการบริหารงานกลุมของกลุมนี้โดยสวนใหญจะเปนไปตามกรอบ
ของพระราชบัญญัติ, ขอบังคับ หรือระเบียบของกลุมที่ตั้งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสหกรณการเกษตรที่
จดทะเบียน จะมีเปาประสงคหลักในการที่จะบริการแกสมาชิกในดานตางๆ อาทิ การใหทุนสนับสนุน การ
จัดการเรื่องการตลาด รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตที่ได การเกื้อหนุนกันในระหวางกลุมสมาชิกนี้เปนสิ่งที่
ดึงดูดกลุมองคกรที่มิไดจดทะเบียนใหหันมาพัฒนากลุมองคกรของตน เพื่อที่จะจดทะเบียนกันมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ความสับสนในเรื่องของระเบียบ และความยุงยากของกฎเกณฑตางๆก็เปนตัวแปรสําคัญที่
สงผลใหกลุมองคกรตางๆเขามาจดทะเบียนเพียงเล็กนอย
ในสวนของกลุมที่มีการดําเนินการโดยมีแรงสนับสนุนจากทางภาครัฐที่ยังไมไดจดทะเบียนนั้น
การดําเนินงานของกลุมโดยสวนใหญ เกิดขึ้นจากความสมัครใจของกลุมคนในชุมชน ที่มีแนวคิดและมี
เปาประสงคเดียวกันในการที่จะพึ่งพาชวยเหลือซึ่งกันและกัน การบริหารงานกลุมของกลุมนี้จะมีลักษณะ
ในการบริหารงานเปนแบบพึ่งพาผูนําเปนสวนใหญ โดยมีเปาประสงคหลักในการสรางอํานาจตอรอง
ใหกับกลุม หรือสมาชิกภายในกลุม และจะคลายคลึงกันในแตละกลุม อยางไรก็ตามจากรูปแบบการ
บริหารงานกลุมจะสังเกตเห็นถึงลักษณะของผูนําของกลุมดังกลาว
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-บทวิเคราะห จุดเดน จุดดอย ปญหา อุปสรรคของกลุม องคกรพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร
ในการวิเคราะหหาจุดเดน จุดดอย ปญหา และอุปสรรคของกลุมองคกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
นั้น ทีมวิจัยวิเคราะหขอมูลดังกลาวโดยใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
โดยการสนทนากลุมเปาหมาย (Focus Group) เพื่อหาขอสรุปรวมกันในแตละกลุม แลวสังเคราะหรวม
เปนบทวิเคราะห จุดเดน จุดดอย ปญหา และอุปสรรคในสวนของ 2 กลุมองคกรหลักๆขางตนไดดังแสดงใน
ตารางที่ 9 และตารางที่ 10
ตารางที่ 1.9 แสดงสถานการดําเนินงานของกลุมองคกรเดิมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

กลุม องคกร

มีการวางแผน
มีการ
การมีสว นรวม
ในการดําเนิน
วางเปาหมาย
ของสมาชิกใน
กิจกรรมกลุม
ของกลุม ที่
การบริหาร
ทีช่ ดั เจน
ชัดเจน
มี

กลุมองคกรที่จดทะเบียน
กลุมองคกรที่ไมไดจดทะเบียน

ไมมี

มี

3

3
3

3

ไมมี

มี

ผลประกอบการ

ไมมี ขาดทุน

3

กําไร
3

3

3

ทีม่ า : ผลการสังเคราะหขอ มูลของทีมวิจัย
ตารางที่ 10 แสดงจุดเดน จุดดอย ปญหา และอุปสรรค ของกลุมองคกรพื้นที่จังหวัดสกลนคร
กลุม องคกร

กลุมองคกรที่จดทะเบียน

กลุมองคกรที่ยงั ไมจดทะเบียน

จุดเดน
จุดดอย
1. มีกฎระเบียบ/ขอบังคับที่
ชัดเจน
2. มีระบบการบริหารจัดการกลุม 1. รวมตัวกันยากสวนใหญรวมตัว
ที่ดีเปนระบบ
กันในนาม
3. มีรูปแบบของการเอื้อหนุน
สมาชิกที่ชดั เจนและเปนธรรม
1. มีกฎระเบียบ/ขอบังคับที่
1. มีการรวมตัวที่เรียบงาย/
ไมชัดเจน
รวดเร็ว
2. จัดสรรผลประโยชนไดงา ยและ 2. ความเขมแข็งของกลุมมีนอย
รวดเร็ว
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กลุม องคกร
กลุมองคกรที่จดทะเบียน

กลุมองคกรที่ยงั ไมจดทะเบียน

ปญหา
อุปสรรค
1. คนในกลุมมาจากหลายที่ใน
1. ความไมยืดหยุนของขอบังคับ/
ชุมชนหลากความคิดแตละมติ
ระเบียบที่สรางขึ้น
ตัดสินใจยาก
1. เปนกลุมที่เกิดงายตายเร็ว
1. สวนใหญเปนการรวมตัวเพื่อ
2. การจัดสรรผลประโยชนทยี่ ังไม
ตองการผลประโยชนจากทาง
เปนธรรม
ภาครัฐ

ทีม่ า : ผลการสังเคราะหขอ มูลของทีมวิจัย
1.3 Baseline Survey เกีย่ วกับเครือขายพันธมิตรทีม่ อี ยูเ ดิมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร
เครือขายคุณคา ในที่นี้จะมีความหมายถึง เครือขายความรวมมือที่กลุมองคกรที่มีเปาหมาย
สอดคลองกัน มีความรวมมือกันเพื่อประโยชนรวมกัน บนพื้นฐานความตองการรวมกัน จากขอมูลของทีม
วิจัยพื้นที่จังหวัดสกลนคร พบวาเครือขายคุณคานี้ปรากฏนอยมากในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยสวนใหญ
แลวรูปแบบของเครือขายที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสกลนครนั้นมักจะเปนรูปแบบเครือขายแบบหลวมๆ และ
เกิดขึ้นเพื่อสนองนโยบายภาครัฐเปนสวนใหญ หลายเครือขายในพื้นที่จังหวัดสกลนครจึงไมมีการดําเนิน
กิจกรรมเครือขายเกิดขึ้นแตอยางใด อยางไรก็ตามทีมวิจัยอาจสรุปเครือขายเดิมที่มีอยูในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร และยังคงมีการดําเนินกิจกรรมเครือขายอยูบาง ไดดังนี้
- กลุมองคกรทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากภาครัฐทีจ่ ดทะเบียน
กลุมนี้มีเครือขายเดิมที่ดําเนินการอยูแลวในพื้นที่คือ เครือขายชุมนุมสหกรณการเกษตรสกลนคร
จํากัด ซึ่งมีสมาชิกเครือขายคือกลุมสหกรณจดทะเบียนภายใตการดูแล และสนับสนุนของสํานักงาน
สหกรณจังหวัดสกลนคร จํานวนทั้งสิ้น 32 สหกรณ ดังแสดงในตารางที่ 11
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ตารางที่ 1.11 แสดงสหกรณ จํานวนสมาชิก ที่ตั้ง ของเครือขายชุมนุมสหกรณการเกษตรสกลนคร จํากัด
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

สหกรณ
สหกรณการเกษตรพังโคน จํากัด
สหกรณผูใชน้ําบานแร จํากัด
สหกรณผูใชน้ําไฮหยอง จํากัด
สหกรณผูใชน้ําอุมเหมา – ฝงแดง จํากัด
สหกรณการเกษตรมหาชนอําเภอพังโคน จํากัด
สหกรณการเกษตรวาริชภูมิ จํากัด
สหกรณการเกษตรนิคมน้ําอูน จํากัด
สหกรณการเกษตรมหาชนอําเภอนิคมน้ําอูน จํากัด
สหกรณการเกษตรกุดบาก จํากัด
สหกรณการเกษตรหมูบานปาไมภูพาน จํากัด
สหกรณการเกษตรสมัชชาเกษตรกรภูพาน จํากัด
สหกรณการเกษตรบานโคกกลาง (สกยอ.) จํากัด
สหกรณการเกษตรเตางอย จํากัด
สหกรณการเกษตรโคกศรีสุพรรณ จํากัด
สหกรณการเกษตรสองดาว จํากัด
สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําบานโพนงามทา จํากัด
สหกรณการเกษตรกุสุมาลย จํากัด
สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. สกลนคร จํากัด
สหกรณการเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ จํากัด
สหกรณการเกษตรเขตจัดรูปที่ดินน้ําอูน จํากัด
สหกรณการเกษตรพรรณานิคม จํากัด
สหกรณผูใชน้ําพรรณาสามัคคี จํากัด
สหกรณผูใชน้ําตาลเลี่ยน จํากัด
สหกรณการเกษตรอากาศอํานวย จํากัด
สหกรณการเกษตรวานรนิวาส จํากัด
สหกรณการเกษตร กรป.กลาง นพค. สกลนคร จํากัด
สหกรณหมูบานหวยหิน จํากัด
สหกรณการเกษตรคําตากลา จํากัด
สหกรณการเกษตรบานมวง จํากัด
สหกรณการเกษตรเจริญศิลป จํากัด
สหกรณการเกษตรสวางแดนดิน จํากัด
สหกรณธุรกิจเศรษฐกิจ ร.พ.ช. อําเภอสวางแดนดิน จํากัด

ทีม่ า : สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร

อําเภอ
พังโคน
พังโคน
พังโคน
พังโคน
พังโคน
วาริชภูมิ
นิคมน้ําอูน
นิคมน้ําอูน
กุดบาก
ภูพาน
ภูพาน
เตางอย
เตางอย
โคกศรีสุพรรณ
สองดาว
โพนนาแกว
กุสุมาลย
เมืองสกลนคร
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม
พรรณานิคม
อากาศอํานวย
วานรนิวาส
วานรนิวาส
วานรนิวาส
คําตากลา
บานมวง
เจริญศิลป
สวางแดนดิน
สวางแดนดิน

จํานวนสมาชิก
1,667
142
179
191
107
1,273
862
106
2,419
212
281
242
1,831
1,271
809
131
1,134
70,632
1,519
282
833
171
238
1,548
5,481
4,380
139
1,211
1,345
805
3,555
630
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- กลุมองคกรทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจากภาครัฐทีไ่ มไดจดทะเบียน
- เครือขาย OTOP เครือขายนี้เปนเครือขายที่เกิดขึ้นตามนโยบายรัฐ ที่จัดใหมีเครือขายหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP Network) ขึ้นในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ โดยคณะกรรมการ
เครือขายระดับจังหวัด จะคัดเลือกจากตัวแทนเครือขายระดับอําเภอ ลักษณะการดําเนินงานเครือขายจะ
เปนการดําเนินกิจกรรมในลักษณะชวยเหลือสมาชิกเครือขายในรูปแบบตางๆ อาทิเชน การจัดหาตลาด
รองรับ, การจัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งกองทุนในการกูยืมตางๆ เปนตน ซึ่งครอบคลุมกลุมอาชีพเกือบทุกกลุม
ของพื้นที่จังหวัดสกลนคร ตารางที่ 12 แสดงใหเห็นถึงกลุมอาชีพตางๆที่เขาเปนสมาชิกเครือขาย OTOP
ดังกลาว
ตารางที่ 1.12 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมอาชีพตางๆที่เปนสมาชิกเครือขาย OTOP
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

กลุม การผลิต
สมุนไพร
เครื่องดื่ม
ศิลปะประดิษฐ
อาหาร
ผา
ของใช
ผาคราม
รวม

จํานวน (กลุม )
5
9
4
9
156
18
28
229

รอยละ
2.18
3.93
1.75
3.93
68.12
7.86
12.23
100

ทีม่ า : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
- เครือขายกลุมอาชีพ เครือขายนี้เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกในกลุมอาชีพตางๆในจังหวัด
สกลนคร มีเปาประสงคเพื่อสรางอํานาจตอรองใหกับเครือขายของตนที่จัดตั้งขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 13
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ตารางที่ 1.13 แสดงจํานวนกลุม จํานวนสมาชิก ของกลุมเครือขายอาชีพตางๆในจังหวัดสกลนคร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

กลุม การผลิต
ของใชและเครือ่ งประดับ
อาหาร
ผาและเครือ่ งประดับ
ศิลปะประดิษฐ
เครื่องดื่ม
อื่นๆ (ปุยชีวภาพ, ยางพารา, เลี้ยงสัตว ฯ)
รวม

จํานวน (กลุม )
11
16
64
5
1
4
101

จํานวนสมาชิก (คน)
340
526
2,237
171
35
103
3,412

ทีม่ า : สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร
- เครือขายกลุมวิสาหกิจชุมชน เครือขายนี้เกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐ มีเปาประสงคเพื่อสราง
อํานาจตอรองใหกับเครือขายของตนที่จัดตั้งขึ้น และยกระดับฐานะของกลุมอาชีพใหดีขึ้น ดังแสดงใน
ตารางที่ 14
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ตารางที่ 1.14 แสดงจํานวนสมาชิกเครือขายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อําเภอ
เมืองสกลนคร
สวางแดนดิน
วานรนิวาส
พรรณานิคม
บานมวง
พังโคน
อากาศอํานวย
วาริชภูมิ
โพนนาแกว
กุสุมาลย
เจริญศิลป
เตางอย
โคกศรีสุพรรณ
ภูพาน
คําตากลา
สองดาว
นิคมน้ําอูน
กุดบาก
รวมทัง้ สิน้

จํานวนสมาชิก
(กลุม )
9
8
5
7
6
3
5
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
74

ทีม่ า : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

ประเภท
ออมทรัพย
5
5
5
7
5
3
5
3
3
1
2
3
3
3
3
3
3
3
65

อาชีพ
4
3
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
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-บทบาท ภารกิจ และบทสรุป ของเครือขายพันธมิตรทีม่ อี ยูเ ดิมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร
ในสวนของบทบาท ภารกิจของเครือขายพันธมิตรที่มีอยูเดิมในจังหวัดสกลนครนั้น ทีมวิจัยพบวา
ยังมีความไมชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมเครือขายในหลายๆเครือขายของจังหวัดสกลนคร อยางไรก็ตาม
ทีมวิจัยสามารถสังเคราะหรูปแบบของเครือขายที่มีอยูเดิมไดโดยสังเขปดังนี้
- เครื อ ข า ยกลุ ม อาชี พ ของจั ง หวั ด สกลนคร ที ม วิ จั ย พบว า กว า ร อ ยละ 90 เป น กลุ ม ผลิ ต ผ า
พื้นเมือง ซึ่งทั้งหมดเปนผาที่ยังมิไดแปรรูป และคุณภาพของการผลิตยังอยูในขั้นที่ไมสูงมาก สงผลให
ผลิตผลผาที่ผลิตไดจะจัดจําหนายไดยาก และมีราคาต่ํา อีกทั้งในแตละกลุมไดทุมผลิตเปนจํานวนมาก
สงผลใหเกิดการจมทุนในบางกลุม หรือบางเครือขาย ทําใหเครือขายกลุมอาชีพผาพื้นเมืองของจังหวัด
สกลนครเดินไปอยางเชื่องชา และไมมั่นคง พรอมที่จะลมไดทุกเมื่อ
ในสวนประมาณ 10 เปอรเซ็นตที่เหลือของเครือขายกลุมอาชีพนั้น เปนเครือขายกลุมอาชีพ
ทางดานแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร และศิลปะประดิษฐ ซึ่งโดยสวนใหญแลวเครือขายกลุมอาชีพดังกลาวนี้
เปนกลุมเครือขายที่เขมแข็ง และสวนใหญพัฒนาไปสูการเปนวิสาหกิจชุมชนอยางรวดเร็ว เครือขายกลุม
อาชีพของจั งหวัดสกลนครนี้ มีสํ า นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และสํา นักงานสหกรณจังหวัด
สกลนคร สนับสนุน และกํากับดูแลอยู
- กลุมเครือขาย OTOP ของจังหวัดสกลนคร ทีมวิจัยพบวา กลุมเครือขาย OTOP นี้เปนเครือขาย
ที่มีจํานวนสมาชิกเครือขายครอบคลุมกลุมอาชีพตางๆมากที่สุด แตอยางไรก็ตาม กวารอยละ 70 มาจาก
กลุมผลิตผาพื้นเมือง ซึ่งมีจุดออนของเครือขายคลายคลึงกับเครือขายกลุมผลิตผาพื้นเมืองของจังหวัด
สกลนคร กลุมเครือขาย OTOP นี้มีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร สนับสนุน และกํากับดูแลอยู
- กลุมเครือขายชุมชุมสหกรณ ทีมวิจัยพบวากลุมเครือขายนี้ แตเดิมมีการดําเนินการเครือขายอยู
2 ชุมนุมสหกรณ คือ ชุมนุมสหกรณการเกษตร จังหวัดสกลนคร จํากัด ซึ่งมีจํานวนสมาชิกอยูทั้งสิ้น 32
สหกรณ และชุมนุมสหกรณโคนมสกลนคร จํากัด ซึ่งมีสมาชิกอยู 3 สหกรณ อันประกอบไปดวย สหกรณ
การเลี้ยงปศุสัตว กรป. กลาง โพนยางคํา จํากัด, สหกรณโคนมสกลนคร จํากัด และสหกรณโคนมวาริชภูมิ
จํากัด ซึ่งในปจจุบันคงเหลือแตสหกรณการเลี้ยงปศุสัตว กรป. กลาง โพนยางคํา จํากัด เพียงสหกรณเดียว
ที่ยังคงดําเนินการอยู สงผลใหชุมนุมสหกรณโคนมสกลนคร จํากัด ตองลมเลิกลงไป
สําหรับชุมนุมสหกรณการเกษตร จังหวัดสกลนคร จํากัดนั้น ในปจจุบันยังคงดําเนินกิจกรรม
เครือขายใหกับสมาชิกอยางตอเนื่อง ทั้งดานสวัสดิการปุย, น้ํามัน และบริการดานการเชื่อมโยงธุรกิจดาน
การเงิน ซึ่งมีรูปแบบการบริหารการจัดการที่ดี และเปนระบบ เครือขายชุมนุมสหกรณนี้มีสํานักงาน
สหกรณจังหวัดสกลนครสนับสนุน และกํากับดูแลอยู
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- เครือขายวิสาหกิจชุมชน ทีมวิจัยพบวาเครือขายนี้เปนเครือขายที่จับตัวกันอยางหลวมๆ ทั้งนี้
เนื่องจากวา วิสาหกิจชุมชนแตละวิสาหกิจนั้นเปนวิสาหกิจชุมชนที่เขมแข็งสามารถยืนไดดวยตนเองเปน
สวนใหญ การรวมตัวกันเปนเครือขายจึงมุงหวังเปาประสงคเพียงเพื่อมีอํานาจตอรองเรื่องการตลาดเสีย
สวนใหญ อยางไรก็ตามเครือขายนี้มีการดําเนินกิจกรรมเครือขายอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการ
เครือขายที่เปนระบบ เครือขายวิสาหกิจชุมชนนี้มีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และสํานักงาน
สหกรณจังหวัดสกลนคร สนับสนุน และกํากับดูแลอยู
- เครือขายกลุมปุยชีวภาพ/ปุยอัดเม็ด เครือขายนี้เปนหนึ่งในเครือขายกลุมอาชีพในจังหวัด
สกลนครที่ มี ค วามเขมแข็ ง ที ม วิ จัย พบวา เครื อ ขา ยนี้มี ศัก ยภาพในการผลิ ต สู ง แตศั ก ยภาพทางด า น
การตลาดยังไมดีพอ เครือขายนี้จึงอยูในสภาพเครือขายที่จับกันอยางหลวมๆ สวนใหญเพื่อผลทางดานการ
ผลิต และการตลาดที่มีเฉพาะในกลุมเครือขายเทานั้น
- เครือขายกลุมยางพารา เครือขายนี้ก็เปนหนึ่งในเครือขายกลุมอาชีพของจังหวัดสกลนครที่มี
ความเขมแข็งมาก ทีมวิจัยพบวาเครือขายดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในหลายๆดาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการประกันราคารับซื้อน้ํายางที่ปจจุบันมีราคาสูง ทําใหเครือขายยางพารา
สามารถยืนไดดวยตนเองอยางเขมแข็ง การจับกลุมเกิดเปนเครือขายยางพารามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นใน
ปจจุบัน อยางไรก็ตามเครือขายยางพาราที่เกิดขึ้นยังคงเปนเครือขายยอยๆ ที่กระจัดกระจายอยูอยางโดดๆ
หลายเครือขายในแตละพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร
- เครือขายอินแปง สําหรับเครือขายนี้ทีมวิจัยพบวา เปนเครือขายภาคประชาชนที่เขมแข็งมาก
เครือขายหนึ่งของจังหวัดสกลนคร เครือขายอินแปงนี้มีลักษณะการดําเนินงานของกลุมครอบคลุมกลุม
แมบานทอผา, กลุมแปรรูปผลไม, กลุมเพาะกลาไม, กลุมออมทรัพยเพื่อสวัสดิการ และกลุมเกษตรกร
เครือขายนี้มีสมาชิกครอบคลุมอําเภอกุดบากซึ่งเปนที่ตั้งของเครือขาย และอําเภอขางเคียงอีกหลายอําเภอ
รวมทั้งในจังหวัดใกลเคียงอีกดวย เครือขายนี้ไมตองการพึ่งพิงภาครัฐในการดําเนินกิจกรรมเครือขาย และ
มีสมาชิกกระจายอยูตามเครือขายตางๆของจังหวัดสกลนครอีกดวย เครือขายอินแปงนี้เปนเครือขายที่มี
การบริหารจัดการ และการดําเนินกิจกรรมเครือขายที่ตอเนื่อง และเปนระบบในรูปแบบของตนเอง

บทที่ 2
บทสังเคราะหขอ มูลคนจนในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
2.1. แหลงขอมูล/วิธกี ารเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลคนจดทะเบียนคนจนของทีมวิจัยจังหวัดสกลนคร กระทําโดย
1. ที ม วิ จั ย ได ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ ขอรายชื่ อ สมาชิ ก ของสหกรณ ทั้ ง ที่ จ ดทะเบี ย น และสหกรณ ภ าค
ประชาชน เพื่อนํามารวบรวม แตวิธีการนี้มีปญหาอยางมากและไมไดขอมูลที่ตองการ เพราะสหกรณตางๆ
ไมเคยมีการสอบถามและรวบรวมรายชื่อสมาชิกที่ไปจดทะเบียนคนจนมากอน
2. ทีมวิจัยทําการขอรายชื่อขอมูลคนจนจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด และหนวยงาน
ตางๆ ที่ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลคนจน จากนั้นจึงขอรายชื่อสมาชิกของสหกรณที่จดทะเบียน สหกรณภาค
ประชาชน ทั้งที่เขารวมเครือขายของโครงการ จากสหกรณ และกลุมตางๆ ที่ไมไดเขารวมเครือขาย
จากนั้นก็นํามาคนหารายชื่อผูที่จดทะเบียนคนจน (เนน สย. 8) โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหา
จํานวนของผูที่จดทะเบียนคนจนดังกลาว
2.2. ตารางวิเคราะหขอ มูลคนจนจดทะเบียน
รายการ

จํานวนคนจนจดทะเบียน
1,104,956
99,859
79,736
20,123
87,756
26,457
xxx
19,500
15
530

ประชากรในจังหวัด
ผูจดทะเบียนคนจนในจังหวัด
- แบงตามพื้นที่
- แบงตามปญหาความยากจน (สย.8)
สมาชิกสหกรณ
- สหกรณจดทะเบียน
- สหกรณภาคประชาชน
สมาชิกสหกรณที่เขารวมเครือขายของโครงการ
- สหกรณจดทะเบียน
- สหกรณภาคประชาชน
หมายเหตุ 1. ขอมูล ณ มีนาคม 2549
2. ขอมูลดานจํานวนตัวเลขของสหกรณภาคประชาชนไมสามารถหาได

คารอยละ
100.00
100.00
79.84
20.16
100.00
30.12
xxx
100.00
0.07
2.72
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2.3. บทสรุป
จากการลงพื้นที่วิจัยในการสรางเครือขายตางๆ และการจัดเวทีกับภาคราชการ พบขอสรุปที่
สําคัญดังตอไปนี้
1. จากการลงพื้นที่วิจัยเครือขายตางๆ พบวาประชาชนเห็นดวยกับโครงการแกปญหาความ
ยากจนจากภาครัฐ อาทิ โครงการลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอย ตามนโยบายของรัฐบาล ผานระบบ
สถาบันเกษตรกร การพักชําระหนี้ของลูกคา ธกส. การพัฒนาและการสงเสริมอาชีพ การสงเสริม OTOP
หรือแมแตการใหความรูดานตางๆ เพื่อการประกอบอาชีพ แตสิ่งหนึ่งที่ชาวบานมักตั้งคําถามคือ การ
สงเสริมในรูปแบบตางๆ นั้นบางครั้งมาในลักษณะสําเร็จรูป เปนสิ่งที่สั่งการมาจากเบื้องบนจึงไมตรงกับ
ความตองการที่แทจริงของชาวบาน และเปนการสงเสริมแบบไมจริงจัง เปนไปตามกระแส หรือเพื่อสราง
ผลงานของหนวยราชการเทานั้น และการตีความความยากจนนั้นจะยึดเกณฑของใคร ชาวบานบางครั้ง
ยากจนแตเมื่อมีหนวยงานเขามาสํารวจกลับพบวาเขาไมจนแลว เพราะผักที่เก็บมาจากขางทาง รัฐก็
ตีความวานี่คือเม็ดเงิน ที่ชาวบานไดรับ ซึ่งชาวบานไมเห็นดวยกับการตีความในลักษณะเชนนี้ สวนเรื่อง
ของคาราวานแกจนของผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอนั้น บางเรื่องหรือบางครอบครัวก็พึงพอใจ แต
สวนมากแลวมักจะเปนเพียงการฝากเรื่องเอาไวกอน เพราะผูที่มากับคาราวานไมมีอํานาจเพียงพอที่จะ
ตัดสินใจใหความชวยเหลือชาวบานได
2. จากการจัดเวทีกับภาคราชการ ในหัวขอ แนวคิด และมุมมองของหนวยงานในพืน้ ที่ ตอนโยบาย
ของรัฐในการแกไขปญหาความยากจน ซึ่งเวทีนี้ไดเชิญตัวแทนจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
เกษตรจังหวัด สหกรณจังหวัด พัฒนาชุมชน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน โดยทีมวิจัยไดขอใหทุกทานในเวทีฉายภาพตามมุมองของตนเอง ซึ่งในภาพรวมแลว
ทุ ก หนว ยงานค อ นข า งเห็ น ด ว ยกั น นโยบายที่ ต นรั บ มาปฏิ บั ติ และยั ง ต อ งการดํ า เนิ น การต อ สํ า หรั บ
โครงการที่เสร็จสิ้นไปแลว เนื่องจากเห็นวาเปนโครงการที่ดี และมีประโยชน เชน โครงการลดภาระหนี้
ใหแกเกษตรกรรายยอย ตามนโยบายของรัฐบาล ผานระบบสถาบันเกษตรกร
แตทั้งนี้ตัวแทนของหนวยงานตางๆ ก็ยังมีความคิดเห็นที่ตรงกันวา
- ควรจะนิยามคําวายากจนใหตรงกันทุกหนวยงาน
- การที่รัฐมีดัชนี้ชี้วัดความสําเร็จ (KPI) นั่นเปนสิ่งที่ดี แตบางครั้งก็เปนสิ่งที่ทําใหหนวยงานอยู
รอดโดยไมไดคํานึงถึงความอยูรอดที่แทจริงของชาวบาน
- เจาหนาที่ ที่ลงไปกับคาราวานแกจนไมมีอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ที่จะแกปญหา
ใหชาวบานได เพราะจะมีผลกับเรื่องงบประมาณที่ไดวางแผนไปแลว จึงเปนลักษณะของการรับเรื่องราว
ของปญหามากกวาการเขาไปแกปญหา
- ควรจะมีการแกปญหาดานตลาด มากกวาการสงเสริมเฉพาะเรื่องการผลิตอยางเดียว
- เกษตรกรตองการเพียงแตเงิน โดยเฉพาะโครงการที่จายเปนเงินสด แตหากเปนโครงการที่มี
การตอยอดดานตางๆ กอนใหเงินก็มักจะไมไดรับความรวมมือ

บทที่ 3
ขัน้ ตอน/กระบวนการสรางเครือขายคุณคาของทีมวิจยั

ลํา
ดับ
ที่

วัน
เดือน
ป

กระบวนการ/
วิธกี าร

กลุม เปาหมายที่
เขาสูก ระบวนการ
(จํานวน)

สถานที่

1

15
ก.ย.
48

ประชุมยอย
ทีมวิจัย

ทีม วิจัย 7 คน

หองพรรณา
นิคม มก.
ฉกส.

การวางแผนการ
ดําเนินงานวิจัยใน
ภาพรวมของทีม

3 ชั่วโมง

2

20
ก.ย.
48

นําเสนอ
โครงการ/
แนวทาง/
กระบวนการ/
เปาหมายของ
งานวิจัย

ผูวาราชการ
จังหวัดสกลนคร

ศาลากลาง
จังหวัด
สกลนคร

เกิดแรงสนับสนุน/ความ
รวมมือ ในการใหขอมูล
กับทีมวิจัย

0.5 ชั่วโมง

3

3 ต.ค.
48
ถึง
20
ต.ค.
48

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับ
หนวยงานใน
พื้นที่ระดับ
อําเภอ

สํานักงาน
หัวหนา/เจาหนาที่
พัฒนา
ชุมชน
สํานักงานพัฒนา
อําเภอ (ทุก
ชุมชนอําเภอ
อําเภอ)

หนวยงานในพื้นที่ ที่มี
บทบาทในการยกระดับ
ความยากจนในพื้นที่มี
ความเขาใจใน
กระบวนการ/วิธีการ
รวมทั้งบทบาทของทีม
วิจัยในการลงพื้นที่

14 วัน

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหตุ

4

21
ต.ค.
48

ประชุมยอย
ทีมวิจัย

ทีม วิจัย 7 คน

การสรุปขอมูลจากการที่
หองพรรณา ลงไปสรางเวทีแลกเปลี่ยน
นิคม มก. เรียนรูกับหนวยงานตางๆ
พรอมกับการวางแผนการ
ฉกส.
ดําเนินงานวิจัยตอไป

5

25
ต.ค.
48

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับ
หนวยงานใน

พัฒนาชุมชน/
สหกรณ/เกษตร
จังหวัดสกลนคร

สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน/
สํานักงาน

เกิดแรงสนับสนุน/ความ
รวมมือ ในการใหขอมูล
กับทีมวิจัย

ดําเนิน
การ
ทั้งหมด
รวม 18
อําเภอ

53
ลํา
ดับ
ที่

วัน
เดือน
ป

กระบวนการ/
วิธกี าร

กลุม เปาหมายที่
เขาสูก ระบวนการ
(จํานวน)

พื้นที่ระดับ
จังหวัด

สถานที่

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหตุ

เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัด
สกลนคร

6

7
พ.ย.
48

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับ
สํานักงาน
พัฒนาชุมชน

หัวหนาสํานักงาน
พัฒนาชุมชน
อําเภอ
(ทุกอําเภอ)

สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด
สกลนคร

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ของสถานการณกลุม
องคกรภาคประชาชนใน
ภาพรวมของจังหวัด

2 ชั่วโมง

7

10
พ.ย.
48

เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับองคกร
ภาคประชาชน
อ.โพนนาแกว

องคกรภาค
ประชาชน ในเขต
อ.โพนนาแกว
(40 คน)

หองประชุม
อบต.นาตง
วัฒนา

รับทราบขอมูลและ
สถานการณ และความ
ตองการตางๆ ของกลุม

1 วัน

8

12
พ.ย.
48

เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกลุม
ผูผลิตปุย
ชีวภาพสมุนไพร
ปราบศัตรูพืช
เขต อ.เมือง

ผูผลิตปุยชีวภาพ
สมุนไพรปราบ
ศัตรูพืช
(30 คน)

ที่ทําการ
กลุมผูผลิต
ปุยชีวภาพ
สมุนไพร
ปราบ
ศัตรูพืช พัง
ขวาง

รับทราบขอมูลและ
สถานการณ และความ
ตองการตางๆ ของกลุม

1 วัน

9

18
พ.ย.
48

เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกลุม
อาชีพ อ.เมือง

กลุมอาชีพ
(26 คน)

ศาลาวัด
บานงิ้วดอน

รับทราบขอมูลและ
สถานการณ และความ
ตองการตางๆ ของกลุม

1 วัน

10

24
พ.ย.
48

ประชุมยอย
ทีมวิจัย

ทีม วิจัย 7 คน

การสรุปขอมูลจากการที่
ลงไปสรางเวทีแลกเปลี่ยน
หองพรรณา
เรียนรูกับองคกรตางๆ
นิคม มก.
พรอมกับการวางแผนการ
ฉกส.
ดําเนินงานเวทีระดับจังหวัด
และงานสวนตางๆตอไป

1 วัน

54
ลํา
ดับ
ที่

11

12

13

14

วัน
เดือน
ป

กระบวนการ/
วิธกี าร

กลุม เปาหมายที่
เขาสูก ระบวนการ
(จํานวน)

สถานที่

25
พ.ย.
48

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับ
สํานักงาน
สหกรณจังหวัด
และกลุม
สหกรณจด
ทะเบียน

สหกรณจังหวัด
และกลุมสหกรณ
จดทะเบียน
(10 คน)

สํานักงาน
สหกรณ
จังหวัด
สกลนคร

ผูวาราชการ
จังหวัด/หัวหนา
สวนราชการที่
เกี่ยวของ/กลุม
องคกรภาค
ประชาชน/กลุม
สหกรณจด
ทะเบียน
(500 คน)

กลุมองคกรภาคประชาชน
เกิดความเขาใจใน
กระบวนการสหกรณและ
เครือขายคุณคาที่จะ
หองระพี เกิดขึ้นและพรอมที่จะให
สาคริก มก. ขอมูลกับทีมวิจัยในการ
ฉกส.
สรางเครือขายคุณคาและ
เกิดพันธะทางใจแหง
เครือขายคุณคาขึ้นของ
กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหตุ

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ของสถานการณกลุม
สหกรณจดทะเบียน และ
ประสานเรื่องการจัดเวที
ระดับทีจังหวัด

2 ชั่วโมง

28
พ.ย.
48

เวทีใหญ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
หนวยงาน
ภาครัฐ/กลุม
องคกรภาค
ประชาชน/
กลุมสหกรณจด
ทะเบียน

28
พ.ย.
48

เวทีประชุมกับ
หนวยราชการ
และหัวหนา
กลุมองคกรที่
คาดวาจะเปน
กลุมเปาหมาย

ขาราชการและ
หองประชุม
หัวหนากลุมองคกร
1 อาคาร
ที่คาดวาจะเปน
เทคโนโลยี
กลุมเปาหมาย
สารสนเทศ
(50 คน)

ชี้แจงวิธีการดําเนินการ
และนัดแนะการลงพื้นที่

3 ชั่วโมง

13
ธ.ค.
48

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับกลุม
องคกรภาค
ประชาชน

กลุมองคกรภาค
ประชาชน/กลุม
เครือขาย OTOP
อําเภอคําตากลา
(30 คน)

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ของสถานการณกลุม
องคกรภาคประชาชน/
กลุมเครือขาย OTOP ของ
อําเภอคําตากลา

3 ชั่วโมง

สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน
อําเภอคํา
ตากลา

3 ชั่วโมง

มีผูเขารวม
ในเวที
ทั้งสิ้น
ประมาณ
600 คน

55
ลํา
ดับ
ที่

วัน
เดือน
ป

กระบวนการ/
วิธกี าร

กลุม เปาหมายที่
เขาสูก ระบวนการ
(จํานวน)

สถานที่

อําเภอคําตา
กลา

15

16

17

18

16
ธ.ค.
48

ประชุมยอย
ทีมวิจัย

17
ธ.ค.
48

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับกลุม
เครือขายทอผา
ยอมคราม
อําเภอคําตา
กลา

6 ม.ค.
49

ประชุมยอย
ทีมวิจัย

9 ม.ค.
49

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับกลุม
เครือขาย
ยางพารา
อําเภอนิคม

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหตุ
และเกิดพันธะแหง
เครือขายคุณคาขึ้นของ
กลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ

ทีม วิจัย 5 คน

กลุมเครือขายทอ
ผายอมคราม
อําเภอคําตากลา
( 20 คน)

หองประชุม
การสรุปขอมูลจากการที่
คณะศิลป
ลงไปสรางเวทีแลกเปลี่ยน
ศาสตรและ
เรียนรูกับองคกรตางๆ
วิทยาการ
พรอมกับการวางแผนการ
จัดการ มก.
ดําเนินงานตอไป
ฉกส.

สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน
อําเภอคํา
ตากลา

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ของสถานการณกลุม/
ปญหาและอุปสรรค
ของเครือขายกลุมทอผา
ยอมคราม อําเภอคําตา
กลา และความตองการ
การหนุนเสริมเพื่อสราง
เครือขายคุณคา

3 ชั่วโมง

1 วัน

ทีม วิจัย 5 คน

หองประชุม
การสรุปขอมูลจากการที่
คณะศิลป
ลงไปสรางเวทีแลกเปลี่ยน
ศาสตรและ
เรียนรูกับองคกรตางๆ
วิทยาการ
พรอมกับการวางแผนการ
จัดการ มก.
ดําเนินงานตอไป
ฉกส.

3 ชั่วโมง

กลุมเครือขาย
ยางพารา
อําเภอนิคมน้ําอูน
(10 คน)

ที่ทําการ ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ประธาน
ของสถานการณกลุม/
กลุม
ปญหาและอุปสรรค ของ
เครือขาย เครือขายยางพารา อําเภอ
ยางพารา
นิคมน้ําอูน
อําเภอนิคม

3 ชั่วโมง

56
ลํา
ดับ
ที่

วัน
เดือน
ป

กระบวนการ/
วิธกี าร

กลุม เปาหมายที่
เขาสูก ระบวนการ
(จํานวน)

น้ําอูน

19

20

21

13
ม.ค.
49

เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกลุม
อาชีพบริเวณ
รอบๆ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

19
ม.ค.
49

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับกลุม
เครือขายปุย
ชีวภาพ
อําเภอนิคม
น้ําอูน

27
ม.ค.
49

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับกลุม
เครือขายแปร
รูปเมา
อําเภอกุดบาก

สถานที่

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหตุ

น้ําอูน

กลุมอาชีพตางๆ
(32 คน)

ลานชุมชน
บานหนอง
หอย

รับทราบขอมูลและ
สถานการณ และความ
ตองการตางๆ ของกลุม

1 วัน

กลุมเครือขาย
ปุยชีวภาพ
อําเภอนิคมน้ําอูน
(10 คน)

ที่ทําการ
ประธาน
กลุม
เครือขาย
ปุยชีวภาพ
อําเภอนิคม
น้ําอูน

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ของสถานการณกลุม/
ปญหาและอุปสรรค ของ
เครือขายปุยชีวภาพ
อําเภอนิคมน้ําอูน

3 ชั่วโมง

กลุมเครือขาย
แปรรูปเมา
อําเภอกุดบาก
(10 คน)

ที่ทําการ
ประธาน
กลุม
เครือขาย
แปรรูปเมา
อําเภอกุด
บาก

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ของสถานการณกลุม/
ปญหาและอุปสรรค ของ
เครือขายแปรรูปเมา
อําเภอกุดบาก

3 ชั่วโมง

การสรุปขอมูลจากการที่
หองประชุม
ลงไปสรางเวทีแลกเปลี่ยน
คณะศิลป
เรียนรูกับองคกรตางๆ
ศาสตรและ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
วิทยาการ
ระหวางนักวิจัยในทีม
จัดการ มก.
พรอมกับการวางแผนการ
ฉกส.
ดําเนินงานตอไป

3 ชั่วโมง

สํานักงาน

3 ชั่วโมง

22

3
ก.พ.
49

ประชุมยอย
ทีมวิจัย

ทีม วิจัย 5 คน

23

18

เวทียอย

กลุมเครือขายทอ

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล

ชวงบาย

57
ลํา
ดับ
ที่

วัน
เดือน
ป
ก.พ.
49

กระบวนการ/
วิธกี าร
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับกลุม
เครือขายทอผา
ยอมคราม
และกลุม
OTOP ผา
ยอมคราม
อําเภอคําตา
กลา

กลุม เปาหมายที่
เขาสูก ระบวนการ
(จํานวน)
ผายอมคราม
และกลุม OTOP
ผายอมคราม
อําเภอคําตากลา
(20 คน)

สถานที่

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหตุ

พัฒนา
ชุมชน
อําเภอคํา
ตากลา

เพื่อสรางเครือขายคุณคา
กลุมเครือขายทอผายอม
ครามและกลุม OTOP
อําเภอคําตากลา และเกิด
พันธะทางใจแหง
เครือขายคุณคาขึ้น
ของกลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูความ
ตองการการ
หนุนเสริมของ
กลุมเครือขาย
ทอผายอมคราม
อําเภอคําตา
กลา

กลุมเครือขายทอ
ผายอมคราม
และกลุม OTOP
ผายอมคราม
อําเภอคําตากลา
(20 คน)

สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน
อําเภอคํา
ตากลา

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ความตองการ/รูปแบบ
การหนุนเสริมเพื่อสราง
เครือขายคุณคากลุม
เครือขายทอผายอมคราม
อําเภอคําตากลา

3 ชั่วโมง

เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับชุมชน
3 มี.ค.
รอบ
25
49
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ประชาชนในเขต
ตําบลเชียงเครือ
(32 คน)

ลานชุมชน
บานหนอง
หอย

รับทราบขอมูล
สถานการณ ปญหา และ
ความตองการตางๆ ของ
ประชาชน

1 วัน

มหาวิทยาลั
ไดรูปแบบของ
ทั้งหมดของทีมวิจัย ยเกษตรศา
และทั้งหมดของ สตร วิทยา กระบวนการในการหนุน
เสริมการสรางเครือขาย
ทีมในการหนุน
เขต
เสริมกระบวนการ บางเขน/ คุณคา รวมทั้งชวงเวลาใน
การหนุนเสริมใหเกิด
สรางเครือขาย
วิทยาเขต
เครือขายคุณคา
คุณคา (10 คน)
เฉลิมพระ
เกียรติ

3 วัน

24

26

27
ก.พ.
49

13
-15
มี.ค.
49

เวทีจัดเตรียม
รูปแบบการ
หนุนเสริม
กระบวนการ
สรางเครือขาย
คุณคา

58
ลํา
ดับ
ที่

วัน
เดือน
ป

กระบวนการ/
วิธกี าร

กลุม เปาหมายที่
เขาสูก ระบวนการ
(จํานวน)

สถานที่

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหตุ

จังหวัด
สกลนคร

27

17
มี.ค.
49

ประชุมยอย
ทีมวิจัย

ทีม วิจัย 5 คน

หองประชุม
คณะศิลป การสรุปขอมูลจากการที่
ศาสตรและ ลงไปสรางเวทีฯพรอมกับ
การวางแผนการ
วิทยาการ
ดําเนินงานตอไป
จัดการ มก.
ฉกส.

3 ชั่วโมง

อาคาร
ปฏิบัติการ ชาวบานไดรับความรูและ
วิศวกรรมเค ฝกปฏิบัติดานการรมดํา
รื่องกล
เหล็ก
มก.ฉกส.

1 วัน

24
มี.ค.
49

อบรมการรมดํา
มีด

กลุมตีมีด
บานนายอ
(15 คน)

31
มี.ค.
49

เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับชุมชน
รอบ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ประชาชนในเขต
ตําบลเชียงเครือ
(32 คน)

30

1721
เม.ย.
49

เวทีการหนุน
เสริมเครือขาย
คุณคาการแปร
รูปผายอมคราม

ทีมวิจัย/ทีมหนุน
เสริม/เครือขาย
กลุมอาชีพทอผา
ยอมคราม/
เครือขาย OTOP
ผายอมคราม
อําเภอคําตากลา
(40 คน)

31

24
เม.ย.

ประชุมยอย
ทีมวิจัย

ทีม วิจัย 5 คน

28

29

ลานชุมชน
บานหนอง
หอย

รับทราบความตองการ
ตางๆ ของประชาชน และ
แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อ
พัฒนาชุมชน

3 ชั่วโมง

สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน
อําเภอคํา
ตากลา

เกิดกลุมเครือขายแปรรูป
ผายอมครามขึ้นในพื้นที่
อําเภอคําตากลา ทําใหทั้ง
เครือขายกลุมอาชีพทอผา
ยอมคราม และกลุม
เครือขาย OTOP ทอผา
ยอมครามสามารถดําเนิน
กิจกรรมเครือขายคุณคา
ไดสมบรูณมากขึ้น

5 วัน

หองประชุม การสรุปขอมูลจากการที่
คณะศิลป ลงไปสรางเวทีหนุนเสริมฯ

3 ชั่วโมง

59
ลํา
ดับ
ที่

วัน
เดือน
ป

กระบวนการ/
วิธกี าร

กลุม เปาหมายที่
เขาสูก ระบวนการ
(จํานวน)

32

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหตุ

ศาสตรและ พรอมกับการวางแผนการ
ดําเนินงานตอไป
วิทยาการ
จัดการ มก.
ฉกส.

49

28
เม.ย.
49

สถานที่

เวทีใหญ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
ตัวแทนกลุม
กลุมเครือขาย
เครือขาย
ยางพารา/
ยางพารา/
เครือขายปุย
ชีวภาพ/
เครือขายปุย
เครือขายแปร ชีวภาพ/เครือขาย
แปรรูปเมา/
รูปเมา/
เครือขายทอผา เครือขายทอผา
ฝาย อําเภอนิคม ฝาย ( 20 คน)
น้ําอูน/ กุด
บาก/ภูพาน/
วาริชภูมิ

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
กลุมเครือขาย
ยางพารา/
9 พ.ค. เครือขายปุย
33
ชีวภาพ/
49
เครือขายแปร
รูปเมา/อําเภอ
นิคมน้ําอูน/กุด
บาก/ภูพาน/
วาริชภูมิ

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ของสถานการณกลุม/
ปญหาและอุปสรรค
ศาลา
รวมทั้งความตองการ/
ประชาคม
รูปแบบการหนุนเสริมเพื่อ
ที่วาการ
สรางเครือขายคุณคา
อําเภอนิคม
และเกิดพันธะทางใจแหง
น้ําอูน
เครือขายคุณคาขึ้น
ของกลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ

1 วัน

ที่ทําการ
ตัวแทนกลุม
กลุมแปรรูป
เครือขาย
เมา ตําบล เกิดพันธะเบื้องตนในการ
ยางพารา/
สรางคอ
ผสานเครือขายแตละ
เครือขายปุย
อําเภอภู
เครือขายใหเกิดเปน
ชีวภาพ/เครือขาย
พาน
เครือขายคุณคาที่ยั่งยืน
แปรรูปเมา
จังหวัด
(15 คน)
สกลนคร

1 วัน

60
ลํา
ดับ
ที่

34

35

36

วัน
เดือน
ป

กระบวนการ/
วิธกี าร

กลุม เปาหมายที่
เขาสูก ระบวนการ
(จํานวน)

16
พ.ค.
49

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
กลุมเครือขาย
ยางพารา/
เครือขายปุย
ชีวภาพ/
เครือขายแปร
รูปเมา/อําเภอ
นิคมน้ําอูน/ กุด
บาก/ภูพาน/
วาริชภูมิ

ที่ทําการ
ตัวแทนกลุม
กลุมแปรรูป
เครือขาย
เมา ตําบล เกิดขอตกลงในเบื้องตนใน
ยางพารา/
สรางคอ
การสรางแรงหนุนเสริม
เครือขายปุย
อําเภอภู
ระหวางเครือขายใน
ชีวภาพ/เครือขาย
รูปแบบตางตอบแทน
พาน
แปรรูปเมา
จังหวัด
(12 คน)
สกลนคร

19
พ.ค.
49

26
พ.ค.
49

ประชุมยอย
ทีมวิจัย

ทีม วิจัย 5 คน

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
ตัวแทนกลุม
แหลงภูมิปญญา
เครือขาย
ทองถิ่น/ กลุม
ยางพารา/
เครือขาย
เครือขายปุย
ยางพารา/
เครือขายปุย ชีวภาพ/เครือขาย
แปรรูปเมา
ชีวภาพ/
(15 คน)
เครือขายแปร
รูปเมา/อําเภอ
นิคมน้ําอูน/ กุด
บาก/ภูพาน/

สถานที่

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหตุ

1 วัน

หองประชุม
คณะศิลป การสรุปขอมูลจากการที่
ศาสตรและ ลงไปสรางเวทีฯพรอมกับ
การวางแผนการ
วิทยาการ
ดําเนินงานตอไป
จัดการ มก.
ฉกส.

3 ชั่วโมง

วัดปาดง
เกิดกระบวนการหนุน
ชมพูพาน
เสริมการสรางเครือขาย
ตําบลสราง
คุณคาจากแหลงที่เปนภูมิ
คอ
ปญญาทองถิ่น สงผลให
อําเภอภู
สามารถดําเนินกิจกรรม
พาน
เครือขายคุณคาได
จังหวัด
สมบรูณมากขึ้น
สกลนคร

1 วัน

61
ลํา
ดับ
ที่

วัน
เดือน
ป

กระบวนการ/
วิธกี าร

กลุม เปาหมายที่
เขาสูก ระบวนการ
(จํานวน)

สถานที่

ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหตุ

วาริชภูมิ

37

38

39

เครือขายแปรรูป
เมา และ
นักวิชาการดาน
บริหารธุรกิจ
(15 คน)

14
มิ.ย.
49

เวทีหนุนเสริม
เพื่อการ
แกปญหาเมา
แบบบูรณาการ

14
ก.ค.
49

ประชุมเวที
แนวคิดและ
สหกรณ/เกษตร/
มุมมองของ
เกษตรและห
หนวยงานใน
สกรณ/ธกส./
พื้นที่ตอ
พัฒนาชุมชน
นโยบายของรัฐ
(12 คน)
ในการแกปญหา
ความยากจน

31
ก.ค.
49

ประชุมยอย
ทีมวิจัย

ทีม วิจัย 5 คน

ที่ทําการ
เกิดแนวคิด และวิธีการ
กลุมแปรรูป
แกปญหาทางดาน
เมา ตําบล
การตลาดเมา และการ
สรางคอ
สานตอแนวคิดเพื่อ
อําเภอภู
แกปญหาโดยนักวิชาการ
พาน
ของมหาวิทยาลัย
จังหวัด
เกษตรศาสตร
สกลนคร

1 วัน

หองพระ
พิรุณ
อาคาร
บริหาร มก.
ฉกส.

ไดรับทราบแนวคิด และ
มุมมองตางๆ ของภาครัฐ
ที่มีตอนโยบายแกปญหา
ความยากจน

4 ชั่วโมง

หองประชุม
คณะศิลป
ศาสตรและ
วิทยาการ
จัดการ มก.
ฉกส.

การสรุปขอมูลเพื่อการ
เขียนรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ

1 วัน

บทที่ 4
เครือขายคุณคาพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร
4.1. จํานวน/รูปแบบเครือขายทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร
ในการดํา เนินงานของทีมวิจัย พื้นที่จังหวัดสกลนครภายใตก รอบวิธีวิจัย ในการที่จะสรา ง
เครื อ ข า ยคุ ณ ค า เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความยากจนในพื้ น ที่ อ ย า งยั่ ง ยื น นั้ น หลั ง จากที่ ที ม วิ จั ย ได ล งพื้ น ที่
ดําเนินงานวิจัย ปรากฏผลของการรวมตัวของกลุมอาชีพตางๆ ทั้งที่ปรากฏอยูในภาครัฐ และปรากฏอยูใน
ภาคประชาชน เขาเปนเครือขายความรวมมือในการที่จะพัฒนาไปสูการเปนเครือขายคุณคาขึ้นในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร จํานวนทั้งสิ้น 2 เครือขายใหญๆซึ่งจะไดอรรถาธิบายดังตอไปนี้
4.1.1 เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา

ผลผลิต

ภาพที่ 4.1 เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา
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4.1.2 เครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน
ตลาดยางพารา

บ.โนนหัวชาง

อ.สองดาว

อ.วาริชภูมิ

บ.สรางคอ

OTOP สกลนคร

ผลผล

ลิต
ผลผ

ิต

กลุม OTOP
อ.ภูพาน

เครือขาย
แปรรูปเมา

อ.นิคม
น้ําอูน

เครือขาย
ยางพารา
อ.ภูพาน

วัดปาดงชมภูพาน

เครือขาย
ปุยชีวภาพ

อ.วาริชภูมิ

บ.โนนหัวชาง
เครือขาย
เกษตรปลูกเมา

อ.กุดบาก
อ.นิคม
น้ําอูน

เครือขายทดลอง
ปลูกเมา

อ.ภูพาน

บ.สรางคอ

ภาพที่ 4.2 แสดงเครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน
4.2. ความเปนมา และความสําคัญของแตละเครือขาย
4.2.1 เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา
4.2.1.1 ความเปนมาของเครือขาย
สําหรับเครือขายผายอมครามคําตากลานี้ เกิดขึ้นจากการผสานรวมตัวกันระหวางเครือขาย
กลุมอาชีพทอผายอมครามเดิม และเครือขาย OTOP ของอําเภอคําตากลา รวมกับกลุมเครือขายที่เกิดจาก
การหนุนเสริมของทีมวิจัย อันไดแก เครือขายการแปรรูปผายอมคราม ขึ้นเปนเครือขายคุณคาผายอมคราม
คําตากลา ดังแสดงความเกี่ยวเนื่องระหวางเครือขายดั้งเดิม และเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นดังนี้
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- เครือขายเดิม อําเภอคําตากลา
กลุม เย็บผา
บานโคกอุดม

ผล
ิตผ
ล

เครือขาย OTOP จังหวัดสกลนคร

เครือขาย
OTOP
อ.คําตากลา

กลุม ทอผา
บานแพด

ผล
ิตผ
ล

กลุม ผลิต
เครือ่ งนอน
ม.12

?

กลุม เย็บผา
บานโพนกอ

ภาพที่4.3 แสดงเครือขาย OTOP ของอําเภอคําตากลา (แสดงเฉพาะกลุม ที่มีความเขมแข็ง)
กลุม ทอผา
บานหนอง
พอกใหญ

เครือขาย
OTOP
อ.คําตากลา

ผลิต
ผล

กลุม ทอผา
บานเพีย

เครือขาย
กลุม ทอผา

กลุม ทอผา
บานดงบัง

ผล
ผลิต
กลุม ทอผา
บานแสนสุข

?

กลุม ทอผา
บานหนอง
บัวใต

ภาพที่4.4 แสดงเครือขายกลุม ทอผาอําเภอคําตากลา (แสดงเฉพาะกลุมที่มีความเขมแข็ง)
- สถานภาพเครือขายเดิม อําเภอคําตากลา
กลุม ทอผา
บานเพีย

ผลิต

ผลิตผล

กลุม เย็บผา
บานโคกอุดม

กลุม ทอผา
บานหนอง
พอกใหญ

เครือขาย OTOP จังหวัดสกลนคร

ผล

กลุม ทอผา
บานแพด

เครือขาย
OTOP
อ.คําตากลา

เครือขาย
กลุมทอผา

ล

ผลิต
ผล

กลุม เย็บผา
บานโพนกอ

กลุม ทอผา
บานแสนสุข
ผลิตผ

กลุม ผลิต
เครื่องนอน
ม.12

กลุม ทอผา
บานดงบัง

เครือขาย OTOP จังหวัดสกลนคร

กลุม ทอผา
บานหนอง
บัวใต

ภาพที่ 4.5 แสดงสถานภาพเครือขายเดิม อําเภอคําตากลา
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- เครือขายคุณคาทีเ่ กิดขึน้

ผลผลิต

ภาพที่ 4.6 แสดงเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา
4.2.1.2 การดําเนินการของเครือขายคุณคา
สํ า หรั บ เครื อ ข า ยคุ ณ ค า ผ า ย อ มครามคํ า ตากล า ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ ป จ จุ บั น มี ก ารดํ า เนิ น งานที่
ประสานกันระหวางเครือขาย OTOP และเครือขายกลุมทอผามากขึ้น โดยมีสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
คําตากลาเขามาเปนพี่เลี้ยงในการประสานเครือขายทั้งสอง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมแปรรูปผาที่เกิดขึ้น
ใหมจากการหนุนเสริมของทีมวิจัยนั้นเปนที่จับตามองของภาครัฐในพื้นที่ ซึ่งมีสวนเขามาชวยจัดบทบาท
ของกลุมดังกลาวที่จัดตั้งขึ้นใหมีศักยภาพสูงสุด อยางไรก็ตามกลุมแปรรูปผาที่เกิดขึ้นนี้ยังคงตองอาศัย
เวลาในการพัฒนาฝมือดานการแปรรูปผาอยูบางพอสมควรจึงจะทําใหเครือขายคุณคานี้สมบรูณได แตถึง
กระนั้นก็ตามกระแสตอบรับจากทั้งเครือขาย OTOP และ เครือขายทอผา ตอกลุมแปรรูปผาทีเ่ กิดขึน้ นีเ้ ปน
ที่พอใจของทั้งสองกลุมเครือขายอยางมาก โดยทั้งสองกลุมเครือขายตางมีการเกื้อหนุนกันมากขึ้นโดยผาน
กลุมแปรรูปผาที่เกิดขึ้นนี้เอง โดยกลุมแปรรูปผาจะมีหนาที่แปรรูปผาดิบที่เปนผลิตผลของทั้งสองกลุมที่มี
มากใหเปนผลิตภัณฑที่สามารถหาตลาดไดงาย และมีราคาโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเครือขายทอผาที่มี
ตลาดผาดิบที่แคบ และราคาถูก อีกทั้งเมื่อผลิตผลของกลุมทอผาสงผานไปยังกลุมแปรรูปผาที่ไดรับการ
หนุนเสริมนี้จะสามารถมีตลาดรองรับผานทางกลุมเครือขาย OTOP ที่เปนสมาชิกเครือขายคุณคานี้ได ซึ่ง
ตลาดดังกลาวเปนตลาดที่กวาง และไดรับการสนับสนุนจากทางจังหวัดสกลนคร และจากสมาชิก OTOP
จากสวนตางๆ อีกเปนจํานวนมาก
4.2.1.3 วัตถุประสงค/เปาหมายของเครือขายคุณคา
เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาที่เกิดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อที่จะยกระดับความ
ยากจนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอําเภอคําตากลานี้เปนอําเภอที่นับไดวามีระดับของความยากจนสูง
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อําเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนคร อยางไรก็ตามวัตถุประสงครองทางดานอื่นนั้นทีมวิจัยก็มิอาจมองขามได
ดังนั้นทีมวิจัยจึงมีแนวทางของวัตถุประสงครวมของเครือขายตางๆ ที่เกิดเปนเครือขายคุณคาดังนี้
- เพื่อเปนเครือขายคุณคาที่ยั่งยืน สามารถนําพากลุมสมาชิกเครือขายกาวขามพนกําแพง

แหงความยากจนได
- เพื่อเปนเครือขายคุณคาที่กลุมสมาชิกทุกกลุมในเครือขายสามารถมีสวนรวมไดอยางเต็มที่

และสามารถพัฒนากลุมองคกรในเครือขายใหกาวหนาไดในทุกกลุมสมาชิก
- เพื่อเปนเครือขายคุณคาที่ลดการพึ่งพิงการดําเนินงาน และการชวยเหลือจากภาครัฐลง

สามารถพึ่งพาตนเองไดในระดับหนึ่ง
- เพื่อเปนเครือขายคุณคาที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายกับเครือขายคุณคาอื่นในพื้นที่ที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตได
จากวัตถุประสงคของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาขางตนนั้น ทีมวิจัยไดกําหนด
เปาหมาย หรือเปาประสงคของเครือขายคุณคาไวประกอบวัตถุประสงคดังนี้
- เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นนี้ ตองสามารถทีจ่ ะนําพาสมาชิกกาวพนประตูแหงความยากจน

ไปสูประตูแหงความอยูดีกินดี ตามเกณฑที่รฐั กําหนดไวได
- เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นนี้ ตองสามารถดําเนินกิจกรรมของเครือขาย ในการพัฒนากลุม

องคกรสมาชิกไดอยางตอเนื่อง และยั่งยืน และมีการพึ่งพิงภาครัฐนอยลง
- เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นนี้ ตองมีการเกือ้ หนุนระหวางกลุม องคกรสมาชิกในเครือขายอยาง

เปนระบบ และยุติธรรม
4.2.1.4 แนวทางการดําเนินการ
ในเวทีรวบรวมขอมูล และเวทีสังเคราะหขอมูลของทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดสกลนครที่ไดลงพื้นที่ไป
นั้น เมื่อทีมวิจัยพบแนวทางความเปนไปไดของเครือขายคุณคาที่จะเกิดขึ้นของพื้นที่อําเภอคําตากลา ทีม
วิจัยไดดําเนินการประชุมทีมวิจัยรวมกับหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ ที่มีความเกี่ยวพันใกลชิดกับกลุมองคกร
เปาหมาย และผูนําองคกรกลุมเปาหมายเพื่อหาแนวทางการหนุนเสริม รวมทั้งหาบริบทรวมของเครือขาย
คุณคาที่จะเกิดขึ้น ในสวนของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา ภายหลังจากเวทีสังเคราะหขอมูล
ทีมวิจัยไดมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการดังนี้
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(1) ทีมวิจัย/กลุมเครือขาย/หนวยงานภาครัฐ รวมกันคนหาบริบทรวม และลักษณวิถีของ
เครือขายคุณคาที่เหมาะสมกับสภาพการณ และอัตวิสัยของกลุมเครือขายในพื้นที่
(2) ทีมวิจัย/กลุมเครือขาย/หนวยงานภาครัฐ รวมกันคนหาแรงหนุนเสริม ที่จะสามารถสงให
เกิดเครือขายคุณคาขึ้นในพื้นที่
(3) ทีมวิจัย/ทีมหนุนเสริม ลงพื้นที่ดําเนินการหนุนเสริมเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
วิเคราะหความเปนไปไดของปญหา และอุปสรรคในอันทีจ่ ะเกิดกับเครือขายคุณคาในภาย
ภาคหนา
(4) ทีมวิจัย/หนวยงานภาครัฐ/เครือขายคุณคา รวมกันสังเคราะหปญหา และอุปสรรค อันพึง
คาดวาจะเกิดขึ้นกับเครือขายคุณคา และแปรรูปผลของการสังเคราะหนั้นไปเปน บริบท
ของปจจัยแหงความสําเร็จ
4.2.1.5 ปจจัยแหงความสําเร็จ
ในขณะปจจุบันนี้ เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาไดดําเนินการไปตามบริบท และ
ลักษณวิถีของเครือขายตามสภาพอันพึงเปนของเครือขายคุณคาในภาวะเริ่มตน ทีมวิจัยยังมิอาจสรุปไดวา
เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลานี้ ประสบผลสําฤทธิ์ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตั้งไวทั้งสิ้น
ทุกประการ แตอยางไรก็ตามความสําเร็จแหงการกําเนิดขึ้นของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา
เปนสิ่งที่ทําใหทีมวิจัยหวังไวอยางสูงวา เครือขายคุณคาที่ถือกําเนิดขึ้นดังกลาว จะสามารถบรรเทาปญหา
ความยากจนในพื้นที่ลงไดบาง ซึ่งปจจัยแหงความสําเร็จในการเกิดเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา
ที่ทีมวิจัยสามารถสรุปไดในขณะนี้มีดังนี้
(1) ปจจัยแหงความสําเร็จอันเกีย่ วเนือ่ งมาจากทีมวิจยั
สําหรับในประเด็นนี้ องคประกอบของปจจัยที่สงผลใหเกิดผลสําเร็จในการสรางเครือขายคุณ
คาที่สําคัญไดแก
- ความชัดเจนในโจทยวิจัย และความชัดแจงในบริบทของการสรางเครือขายคุณคา ของทีม
วิจัยทุกทานที่มีทิศทางเดียวกัน
- การมีสวนรวมในการวิเคราะห/สังเคราะห ที่ทีมวิจัยเปดกวางใหผูมีสวนเกี่ยวของกับบริบทที่
จะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห/สังเคราะห ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว
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- การกําหนดและคัดเลือกบรรดาองคกร/ผูนํากลุมองคกรภาคประชาชน รวมทั้งเครือขายที่
เหมาะสมในการเขามาสูกระบวนการสรางเครือขายคุณคา
- การลงพื้นที่ของทีมวิจัยอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ รวมทั้งการเรงรุกลงพื้นที่ในชวงจังหวะเวลาที่
เหมาะสม
(2) ปจจัยแหงความสําเร็จอันเกีย่ วเนือ่ งมาจากกลุม องคกรประชาชน/หนวยงานในพืน้ ที่
สําหรับในประเด็นนี้ องคประกอบของปจจัยที่สงผลใหเกิดผลสําเร็จในการสรางเครือขายคุณ
คาที่สําคัญไดแก
- ความชัดเจน และความเขาใจในเครือขายคุณคา ของกลุมองคกร/ผูนําองคกรภาคประชาชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
- การได เ ข า มามี ส วนร ว มในการวิเ คราะห / สั ง เคราะห ของกลุม องค กร/ผู นํา องค กรภาค
ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
- กลุมองคกร/ผูนํากลุมองคกรภาคประชาชน รวมทั้งเครือขายที่เกี่ยวเนื่องมีความตองการ
รวมกันในการที่จะขจัดความยากจนใหหมดไปจากกลุมสมาชิก และพื้นที่
- กลุมองคกร/ผูนํากลุมองคกรภาคประชาชน รวมทั้งเครือขายที่รวมกันกอเกิดเปนเครือขาย
คุณคานั้น ลวนเปนเครือขายที่เขมแข็ง และมีระบบการจัดการกลุมที่ดี
- หนวยงานภาครัฐเขาใจบทบาท และกระบวนการในการวิจัยของทีมวิจัย รวมทั้งใหการ
สนับสนุนใหเกิดเครือขายคุณคาขึ้นในพื้นที่
4.2.1.6 การดําเนินกิจกรรมของเครือขายคุณคาทีเ่ กิดขึน้
สําหรับในการดําเนินการ หรือการดําเนินกิจกรรมของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาที่
เกิดขึ้นนี้ จะมีแกนในการดําเนินกิจกรรมคือ กลุมเครือขาย OTOP อําเภอคําตากลา ทั้งนี้เนื่องมาจากวา
กลุมเครือขายดังกลาวนี้ มีความเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมที่เปนระบบอยูเปนทุนเดิม และสามารถ
ดําเนินกิจกรรมกลุมไดอยางตอเนือ่ งในรูปแบบปฏิบัติทเี่ กิดขึ้นใหม ทั้งดานการผลิต และดานการตลาดที่มี
ฐานอํานาจอยูเ ดิม ซึ่งจะเปนประโยชนกับเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นใหมนี้ไดเปนอยางดี
กลุมองคกรที่เกิดขึ้นใหมในเครือขายนี้ที่สําคัญคือ กลุมแปรรูปผาดิบ ซึ่งเปนกลุมที่มาจากสวน
หนึ่งของกลุมผาฝายธรรมชาติ, กลุมผาฝายยอมคราม และกลุมผาดิบในรูปแบบอื่นทีม่ ีอยูเดิมเปนจํานวน
มากในพื้นที่ คนเหลานี้รวมตัวกันเปนกลุมมีเปาประสงคหลักในการระบายผาดิบทีก่ องอยูในพื้นที่ที่มีอยู
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เปนจํานวนมาก โดยการระบายผาดิบออกสูภาคการตลาดนั้น จะเนนในการแปรรูปผาดิบในรูปแบบตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผายอมครามที่มีอยูอ ยางมากในพื้นที่
ใหเปนสินคาในรูปแบบตางๆทีม่ ีความ
หลากหลายและมีความประณีตมากขึ้น อีกทั้งยังมีความเปนรูปแบบสมัยนิยมมากขึ้นกวาที่ผานมาในอดีต
โดยผาดิบที่ผานการแปรรูปแลวนี้ จะถูกสงตอไปยังกลุม OTOP เพื่อดําเนินการดานการตลาดที่ไดรบั การ
สนับสนุนอยูในสาระบบเดิมของกลุมที่ไดรบั การสนับสนุนจากภาครัฐทัง้ ในสวนทองถิ่น และภูมิภาค
อยางไรก็ตามในการสรางความเชื่อมั่นใหกบั กลุมเครือขายคุณคาที่เกิดขึน้ ใหมนี้ มีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองไดรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในพืน้ ที่ในการสรางทางเดินที่มีเปาหมาย มิใชเปนการ
เดินที่ยังคลุมเครือแมวาจะเปนทางเดินใหมก็ตาม ดังนั้นทีมวิจัยจังหวัดสกลนคร จึงไดขอความรวมมือ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคําตากลาในการเปนพีเ่ ลี้ยงของกลุมเครือขายคุณคาทีเ่ กิดขึ้นนี้ ทั้งในดาน
วิชาการการผลิต และสงเสริมความเปนระบบของกลุมเครือขายอันเปนสากลใหเกิดขึ้น ซึ่งสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอคําตากลาไดใหความรวมมืออยางเต็มที่
ทั้งยังไดประชาสัมพันธเครือขายคุณคาที่
เกิดขึ้นไปยังพืน้ ที่ และหนวยงานตางๆ ใหเห็นถึงคุณคาแหงเครือขายในรูปแบบของความเกือ้ หนุนกันโดย
ปราศจากผลประโยชน ซึ่งไดรับการตอบรับในการเกิดขึน้ ของเครือขายคุณคาของคนในพื้นที่เปนอยางดี
มาก
4.2.1.7 ปญหาและการแกปญ
 หาในระหวางการสรางเครือขายคุณคา
การเกิดขึ้นของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาซึ่งใชเวลาในการสรางเพียง 1 ปนั้น ดูราว
กับวาเปนระยะเวลาทีร่ วดเร็ว ปราศจากอุปสรรค และปญหาในการดําเนินการสรางเครือขายคุณคาให
ปญหาตางๆไดเกิดขึ้นอยาง
เกิดขึ้น แตในสภาพแหงความจริงในการดําเนินงานของทีมวิจัยแลวนัน้
มากมาย อยางไรก็ตามกระบวนการแกปญ
 หาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาเฉพาะหนานั้น
เปนสิ่งที่ทีมวิจัยจังหวัดสกลนครตองอาศัยความรอบคอบในการตัดสินใจเปนอยางมาก อนึ่งปญหา และ
การดําเนินการแกปญหาตางๆ สําหรับเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา ทีมวิจัยจังหวัดสกลนคร
สามารถจําแนก และอรรถาธิบายไดพอสังเขปดังนี้
- ปญหาการเลือกประเภท และรูปแบบของเครือขายคุณคาที่จะเกิดขึน้
ปญหาในประเด็นนี้เปนเรื่องที่หนักใจอยางมากในกระบวนการสรรหาเครือขาย
ที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อพัฒนาใหเกิดเครือขายคุณคาขึน้ เนื่องจากวาจังหวัดสกลนครเปน
จังหวัดที่มีพื้นที่กวางขวางมาก อีกทั้งยังมีพื้นที่บางสวนของจังหวัดยังเปนที่กันดาร ยากตอการเขาถึง
ดังนั้นการสรรหาประเภทของการหนุนเสริม และรูปแบบของเครือขายคุณคาจึงกระทําไดยากในชวงแรก
ของการดําเนินงานของทีมวิจยั
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ตอปญหาดังกลาวทีมวิจัยไดประชุมตัดสินใจในการเลือกประเภท และรูปแบบ
ของเครือขายคุณคาที่จะเกิดขึน้ จากขอมูลของทางภาครัฐ ทีมวิจัยจังหวัดสกลนครจึงไดใชวิธีปูพรมหา
ขอมูลกลุมองคกรเครือขายทีม่ ีอยูในจังหวัดสกลนครทั้งหมดในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ จากขอมูลที่ได ทีม
วิจัยไดดําเนินการประชุมสังเคราะหขอมูลทีร่ วบรวมไดทั้งหมดเพื่อคัดเลือกหากลุมเครือขายเปาหมายที่
ตองการบนความเขาใจ และแนวทางการดําเนินงานที่เปนไปในทางเดียวกันของทีมวิจัยทั้งหมด ซึ่งสงให
ปญหาดังกลาวผานลวงไปไดดวยดี
- ปญหาการสรางความเขาใจในเรื่องเครือขายคุณคากับกลุมองคกรในพื้นที่
ปญหาในประเด็นนี้เกิดขึ้นจาก ความไมเขาใจของกลุมองคกรภาคประชาชนใน
พื้นที่ถึงสิ่งที่นักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชนพยายามยกระดับความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ใหดีขึ้น
ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่กลุมองคกรภาคประชาชนดังกลาว ไดสัมผัสถึงความลมเหลวแหงความพยายามให
ความชวยเหลือแบบฉาบฉวย อันมีผลประโยชนแอบแฝง และการถูกทอดทิ้งจากกระบวนการที่ไมตอ เนื่อง
แหงความพยายามชวยเหลือนั้น อีกทั้งไมเขาใจในระบบการดําเนินการที่ซับซอนทีภ่ าครัฐไดสรางขึ้นใน
พื้นที่ การตอตาน การไมไหความรวมมือ จึงมักเกิดขึ้นกอนเปนลําดับแรกเมื่อมีโครงการประเภทนี้เกิดขึ้น
ในพื้นที่
ปญหานี้เปนปญหาที่ทาทายทีมวิจัยมากที่สุด สรางความหนักใจใหกับทีมวิจัย
อยางมากในการลงพื้นที่ การไมสนองตอบตอกระบวนการสรางเครือขายคุณคาของมวลชนในพื้นที่เกิดขึ้น
อยางมากในชวงแรกของการดําเนินงานวิจยั
การอาศัยหนวยงานภาครัฐในการสรางความเขาใจกับ
มวลชนในพื้นที่นั้นกลับกลายเปนเรือ่ งยากขึ้นไปอีก ในเมื่อหนวยงานภาครัฐบางหนวยงานยังคงมีความ
เขาใจในกระบวนการแกไขปญหาในเรื่องเดียวกันที่ไมตรงกัน ดังนั้นการอาศัยขอมูลภาครัฐบางหนวยงาน
ในการลงพื้นที่นั้นกระทําไมได ทีมวิจัยพยายามเปนอยางยิ่งในการทําความเขาใจในกระบวนการสราง
เครือขายคุณคาใหกับมวลชนในพื้นที่ การลงพื้นที่ใหมากขึ้น และการลงพื้นที่โดยไมอาศัยการอางถึง
หนวยงานภาครัฐเปนทางเลือกเดียวที่ยังพอใหเราไดเห็นแสงแหงความรวมมือจากกลุมองคภาคประชาชน
ไดบาง แมวา จะยังเปนเพียงแสงรําไรก็ตาม
อยางไรก็ตาม ความเหนื่อยยาก ทั้งทางกาย และทางใจอยางสาหัสก็ไดหายเปน
ปลิดทิ้ง เมื่อแสงแหงความรวมมือไดเจิดจรัสขึ้นในพื้นที่จนได ทีมวิจัยพบวาสิ่งสําคัญที่สามารถขจัดเมฆ
หมอกแหงความระแวง อันนํามาซึ่งความไมไววางใจกันใหหมดไปนั้น คือการที่เรากลายอมรับฟงความ
ผิดพลาดในอดีตทั้งหมดที่ถูกยกขึ้นมาพิจารณาโดยกลุมมวลชนในพื้นที่ รวมทั้งยอมรับฟงแนวทางการ
ดําเนินการแกไขความผิดพลาดในอดีตจากกลุมมวลชนในพื้นที่ที่อยูติดกับปญหาที่เกิดขึน้ มากที่สุด โดยไม
แกตัวใหกับขอผิดพลาดในอดีตที่เกิดขึ้นไมวา จะเปนใครกอขึ้นไว ไมเวนแมแตทีมวิจัยเองก็ตาม
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- ปญหากระบวนการหนุนเสริมกิจกรรมการดําเนินการเครือขายคุณคา
เมื่อเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาเริ่มมีการรวมตัว
และมีการ
ดําเนินการเครือขายในระยะแรกผานพนไป กระบวนการตกแตงเครือขายจึงบังเกิดขึน้ ปญหาก็บงั เกิด
ตามมา รูปแบบของกระบวนการหนุนเสริมเครือขายเปนที่ถกเถียงกันอยางกวางขวาง ความเห็นที่ไม
ตรงกันก็บังเกิด ยังผลไหเกิดความไมมั่นใจในเครือขายคุณคาที่จะบังเกิดขึ้น
ทีมวิจัยจังหวัดสกลนคร ใชความพยายามในการปรับรูปแบบกระบวนการหา
รูปแบบของการหนุนเสริมของกลุมเครือขายคุณคาที่จะเกิดขึ้น โดยการใชการจําลองความเปนไปไดแหง
ผลลัพธใหสมาชิกในแตละกลุม ที่ตองการไดเห็นพรอมๆกันในทุกกลุมสมาชิก การดําเนินการดังกลาวสงผล
ใหกระบวนการสรรหารูปแบบของการหนุนเสริมการดํารงอยูของเครือขายคุณคาที่จะเกิดขึ้นนี้ เปนรูปเปน
รางขึ้น ซึ่งผลความตองการกระบวนการหนุนเสริมของเครือขายคุณคานี้เปนไปในทางเดียวกันของกลุม
สมาชิกเครือขาย
4.2.1.8 องคความรูใ หมทไี่ ดจากเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา
ในการดําเนินการสรางเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลานี้
ทีมวิจัยไดเรียนรู
กระบวนทัศนในการดําเนินงานตางๆมากมาย ซึ่งสามารถสังเคราะหองคความรูใหมที่ไดดังนี้
- การไดเขาใจถึงกระบวนการวางเงือ่ นไขในการดําเนินงานวิจัยที่เหมาะสม
โดยการพิจารณาเงื่อนไขเดิมที่เคยใชในพื้นที่เปาหมายทั้งที่สามารถดําเนินการไดลุลวง และที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดลลุ วง ซึ่งสามารถสรุปไดโดยสังเขปแหงวิถีการวางเงื่อนไขคือ ผูซึ่งเปนผูวางเงื่อนไขนั้นควรจะ
ประกอบไปดวย ทีมวิจัย และองคกรกลุมเปาหมายในพืน้ ที่ เปนผูวางเงื่อนไขรวมกัน มิใชเปนการวาง
เงื่อนไขเพียงฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งโดยมากแลวเปนการวางเงื่อนไขของกลุมผูวิจัยเพียงฝายเดียว โดยไม
คํานึงถึงบทเรียนที่เคยเกิดขึน้ ในพื้นที่เปาหมาย
- การเขาถึงบริบทของขอมูลจริงในพื้นที่ ที่ทีมวิจัยไดรับจากหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของนั้น ไมสามารถใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินงานวิจัยได ทีมวิจัยตองสังเคราะหขอ มูลในเรื่อง
เดียวกันของแตละหนวยงานที่มีความไมตรงกัน ไมสอดคลองกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งนิยามที่ไมตรงกับ
บริบทที่ควรจะเปน ทีมวิจัยตองอาศัยทฤษฎีแหงความนาจะเปนในการสังเคราะหขอ มูลเรื่องเดียวกันที่มา
จากหลายๆหนวยงานที่เกีย่ วของ เพือ่ ใหไดขอมูลในการดําเนินงานวิจัยใหใกลเคียงกับบริบทแหงความ
เปนจริงในพื้นที่มากที่สุด
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4.2.2 เครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน
4.2.2.1 ความเปนมาของเครือขาย
ในสวนของเครือขายเดิมบริเวณเทือกภูพานนี้ ประกอบไปดวยกลุมเครือขายตางๆ จํานวนมาก
กระจายอยูเปนบริเวณกวาง ซึ่งโดยสวนใหญแลว เครือขายเหลานี้มักจะอยูในลักษณะเครือขายโดดๆ
มีความเกี่ยวเนื่องกันระหวางเครือขายนอย ซึ่งภายหลังจากที่ทีมวิจัยไดลงพื้นที่ตามกระบวนการที่กําหนด
แลว ทีมวิจัยพบวากลุมเครือขายที่สามารถที่จะกอใหเกิดเครือขายคุณคาขึ้นไดประกอบไปดวย กลุม
เครือขายแปรรูปเมา, กลุมเครือขายปุยชีวภาพ, กลุมเครือขายเกษตรกรปลูกเมา และกลุมเครือขาย
ยางพารา ดังแสดงความเกี่ยวเนื่องระหวางเครือขายดั้งเดิม และเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นดังนี้

สกก.
บานโนนหัวชาง

เครือขาย OTOP
จังหวัดสกลนคร

ผลิตผล

ผลิต
ผล

- เครือขายเดิมบริเวณเทือกภูพาน

?

วัดป
าดง
ชมภ
ูพาน

เครือขาย
แปรรูปเมา
ผลิตผล

บานสรางคอ

บานสรางคอ

เครือขาย
เกษตรกรปลูกเมา

?

อ.ภูพาน

ปุยชีวภาพ/ปุยเคมี
(ตางถิ่น)

ภาพที่ 4.7 แสดงเครือขายแปรรูปเมา (แสดงเฉพาะกลุมที่มีความเขมแข็ง)
?

อ.กุดบาก

?

อ.นิคม
น้ําอูน

เครือขาย
กลุม ปุยชีวภาพ

?

ล

ผลิตผล

อ.วาริชภูมิ

ผลิตผ

อ.ภูพาน

เครือขาย
กลุม อินแปง

?

ภาพที่ 4.8 แสดงเครือขายปุย ชีวภาพ (แสดงเฉพาะกลุมที่มีความเขมแข็ง)
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ปุยชีวภาพ/ปุยเคมี
(ตางถิ่น)
อ.กุดบาก

อ.วาริชภูมิ

อ.นิคม
น้ําอูน

เครือขาย
กลุม ยางพารา
บ.หนองปลิง
ผลิตผล

อ.ภูพาน

อ.สองดาว

ตลาดยางพารา

ภาพที่ 4.9 แสดงเครือขายยางพารา (แสดงเฉพาะกลุมที่มีความเขมแข็ง)

สกก.
บานโนนหัวชาง

เครือขาย OTOP
จังหวัดสกลนคร

วัดป
าดง
ชมภ
ูพาน

ผลิตผล

ผลิต
ผล

- สถานภาพเครือขายเดิมบริเวณเทือกภูพาน

?

ปุยชีวภาพ/ปุยเคมี
(ตางถิ่น)

เครือขาย
แปรรูปเมา
ผลิตผล

บานสรางคอ

อ.กุดบาก

บานสรางคอ

อ.นิคม
น้ําอูน

เครือขาย
เกษตรกรปลูกเมา

?

อ.ภูพาน

อ.ภูพาน

เครือขาย
กลุม ยางพารา
บ.หนองปลิง
ผลิตผล

ปุยชีวภาพ/ปุยเคมี
(ตางถิ่น)

อ.วาริชภูมิ

ตลาดยางพารา

?

อ.กุดบาก

?

อ.นิคม
น้ําอูน

เครือขาย
กลุม ปุย ชีวภาพ

?

ล

ผลิตผล

อ.วาริชภูมิ

ผลิตผ

อ.ภูพาน

เครือขาย
กลุม อินแปง

?

ภาพที่ 4.10 แสดงสถานภาพเดิมของกลุมเครือขายบริเวณเทือกภูพาน

อ.สองดาว
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- เครือขายคุณคาทีเ่ กิดขึน้
บ.โนนหัวชาง

ตลาดยางพารา
อ.สองดาว

อ.วาริชภูมิ

บ.สรางคอ

OTOP สกลนคร

ผลผล

ลิต
ผลผ

ิต

กลุม OTOP
อ.ภูพาน

เครือขาย
แปรรูปเมา

อ.นิคม
น้ําอูน

เครือขาย
ยางพารา
อ.ภูพาน

วัดปาดงชมภูพาน

เครือขาย
ปุยชีวภาพ

อ.วาริชภูมิ

บ.โนนหัวชาง
เครือขาย
เกษตรปลูกเมา

อ.กุดบาก
อ.นิคม
น้ําอูน

เครือขายทดลอง
ปลูกเมา

อ.ภูพาน

บ.สรางคอ

ภาพที่ 4.11 แสดงเครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน
4.2.2.2 การดําเนินการของเครือขายคุณคา
เครือขายคุณคาเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้นนี้ จากเวทีติดตามขยายผลของทีมวิจัย พบวาเครือขาย
คุณคา ดังกลาวเปนการรวมตัวกันของกลุมเครือขายที่มีความเขมแข็ง และมีระบบการบริหารกลุมที่
เขมแข็งอยูเปนทุนเดิม สงผลใหการบริหารจัดการเครือขายคุณคากาวผลภาวะตั้งไขไปสูภาวะของการกาว
เดินดวยความรวดเร็ว โดยเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนี้ทีมวิจัยพบวามีอัตราการพึ่งพาความชวยเหลือ
จากทางภาครัฐ/เอกชนในระดับต่ํา กลุมเครือขายสมาชิกเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนี้ตางดําเนิน
กิจกรรมเครือขายคุณคาในรูปแบบตางตอบแทน กลาวคือกลุมเครือขายแปรรูปเมาที่มีอัตราตองการ
วัตถุดิบสูงถึงปละ 100 ตัน ในขณะที่วัตถุดิบที่เครือขายตนเองผลิตไดมีเพียงปละประมาณ 20 – 30 ตัน
เทานั้น เมื่อเกิดเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานขึ้นนั้น ในเวทีความรวมมือเบื้องตนผลผลิตเมาสวนหนึ่งจะ
มาจากกลุมปุยชีวภาพที่สนับสนุนพื้นที่ ของสมาชิกในกลุมสวนหนึ่งในการเพาะปลูกเมา แลวปอนผลิตผล
ใหกับกลุมแปรรูปเมาในราคาที่ตกลงกันไว โดยกลุมแปรรูปเมานั้นจะสนับสนุนกลุมปุยชีวภาพในเรื่องของ
กลาพันธุในราคาที่ถูกมาก ซึ่งกลุมปุยชีวภาพก็จะดําเนินการสนับสนุนในเรื่องของปุยที่กลุมตนเองผลิตได
ใหกับกลุมเครือขายแปรรูปเมา โดยหักเปนคาใชจายในสวนของกลาพันธุเมาที่ไดรับ
สําหรับเครือขายยางพาราที่เขามาเปนสมาชิกเครือขายคุณคา ตางก็ดําเนินกิจกรรมเครือขาย
ในลักษณะตางตอบแทนกับกลุมเครือขายทั้งสอง กลาวคือเครือขายยางพาราในขณะที่ตองบริหารจัดการ
เรื่องปุยจากตางถิ่น กลับกลายเปนการบริหารจัดการเรื่องปุยในเครือขายคุณคาของตนเองซึ่งเปนเรื่องที่
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เรียบงาย, สะดวก และราคาถูก โดยมีกลุมปุยชีวภาพเปนแหลงทรัพยากรหลักทดแทนแหลงทรัพยากร
จากตางพื้นที่ ในขณะเดียวกันสมาชิกบางสวนของกลุมเครือขายยางพารายังมีการจัดสรรพื้นที่บางสวนไว
สําหรับปลูกเมาเพื่อสงผลิตผลใหกับกลุมแปรรูปเมาโดยไดรับการเอื้อในเรื่องของกลาพันธุในราคาที่ถูก
มาก ในขณะเดียวกันนี้เองในสวนของการประสานการดําเนินกิจกรรมจะมี วัดปาดงชมพูพานเปนสื่อกลาง
ในการประสานเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้น เนื่องจากเปนแหลงรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องของเมา,
พันธุเมา, การเพาะปลูกเมา, เรื่องของยางพารา และการแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ ของทองถิ่นเปนอยางดี
อยางไรก็ตามเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้นนี้ยังคงตองอาศัยเวลาในการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องสักระยะหนึ่ง จึงจะทําใหเครือขายคุณคานี้สมบรูณได
4.2.2.3 วัตถุประสงค/เปาหมายของเครือขายคุณคา
เครือขายคุณคาเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อที่จะยกระดับความยากจน
ของประชาชนในพื้นที่ อยางไรก็ตามกลุมองคกรภาคประชาชนในพื้นที่บริเวณเทือกเขาภูพานนี้สวนใหญ
เปนกลุมองคกรที่เขมแข็ง หลายกลุม หลายเครือขายสามารถดําเนินกิจกรรมเครือขายโดยลําพังไดอยาง
เขมแข็ง ดังนั้นทีมวิจัยจึงมีแนวทางของวัตถุประสงครวมของเครือขายตางๆ ที่เกิดเปนเครือขายคุณคาดังนี้
- เพื่อเปนเครือขายคุณคาที่ยั่งยืน สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่ของแตละ

เครือขายไดอยางสมดุล
- เพื่อเปนเครือขายคุณคาที่กลุมสมาชิกทุกกลุมในเครือขายสามารถมีสวนรวมไดอยางเต็มที่

และสามารถเกื้อหนุนกันระหวางกลุมองคกรตางๆในเครือขายคุณคาอยางเปนระบบ
- เพื่อเปนเครือขายคุณคาที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายกับเครือขายคุณคาอื่นในพื้นที่ที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตได
จากวัตถุประสงคของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาขางตนนั้น ทีมวิจัยไดกําหนด
เปาหมาย หรือเปาประสงคของเครือขายคุณคาไวประกอบวัตถุประสงคดังนี้
- เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นนี้ ตองสามารถที่จะจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่ของแตละเครือขายใน

ลักษณะเกื้อหนุนกันในระหวางสมาชิกเครือขายคุณคาอยางเปนระบบ และเปนธรรม
- เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นนี้ ตองสามารถดําเนินกิจกรรมของเครือขาย ในการพัฒนากลุม

องคกรสมาชิกไดอยางตอเนื่อง และยั่งยืน และมีการพึ่งพิงภาครัฐนอยลง
- เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นนี้ ตองมีการเกื้อหนุนระหวางกลุมองคกรสมาชิกในเครือขายอยาง

เปนระบบ และยุติธรรม
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4.2.2.4 แนวทางการดําเนินการ
ในเวทีรวบรวมขอมูล และเวทีสังเคราะหขอมูลของทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดสกลนครที่ไดลงพื้นที่ไป
นั้น เมื่อทีมวิจัยพบแนวทางความเปนไปไดของเครือขายคุณคาที่จะเกิดขึ้นของพื้นที่บริเวณเทือภูพาน ทีม
วิจัยไดดําเนินการประชุมทีมวิจัยรวมกับกลุมเครือขายตางๆในพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมที่จะเปนกลุม
เครือขายองคกรเปาหมาย รวมทั้งปรึกษาเฉพาะในสวนแกนนําองคกรกลุมเปาหมายเพื่อหาแนวทางการ
หนุนเสริม รวมทั้งหาบริบทรวมของเครือขายคุณคาที่จะเกิดขึ้น ในสวนของเครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน
ภายหลังจากเวทีสังเคราะหขอมูลทีมวิจัยไดมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการดังนี้
(1) ทีมวิจัย/กลุมเครือขาย/หนวยงานภาครัฐ รวมกันคนหาบริบทรวม และลักษณวิถีของ
เครือขายคุณคาที่เหมาะสมกับสภาพการณ และอัตตวิสยั ของกลุมเครือขายในพื้นที่
(2) ทีมวิจัย/กลุมเครือขาย/หนวยงานภาครัฐ รวมกันคนหาแรงหนุนเสริม ที่จะสามารถสงให
เกิดเครือขายคุณคาขึ้นในพื้นที่
(3) ทีมวิจัย/ทีมหนุนเสริม ลงพื้นที่ดําเนินการหนุนเสริมเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
วิเคราะหความเปนไปไดของปญหา และอุปสรรคในอันทีจ่ ะเกิดกับเครือขายคุณคาในภาย
ภาคหนา
(4) ทีมวิจัย/หนวยงานภาครัฐ/เครือขายคุณคา รวมกันสังเคราะหปญหา และอุปสรรค อันพึง
คาดวาจะเกิดขึ้นกับเครือขายคุณคา และแปรรูปผลของการสังเคราะหนั้นไปเปน บริบท
ของปจจัยแหงความสําเร็จ
4.2.2.5 ปจจัยแหงความสําเร็จ
ในขณะปจจุบันนี้ เครือขายคุณคาเทือกผาภูพานไดดําเนินการไปตามบริบท และลักษณวิถีของ
เครือขายตามสภาพอันพึงเปนของเครือขายคุณคาในภาวะเริ่มตน ทีมวิจัยยังมิอาจสรุปไดวาเครือขาย
คุณคาเทือกผาภูพานนี้ ประสบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตั้งไวทั้งสิ้นทุกประการ แต
อยางไรก็ตามความสําเร็จแหงการกําเนิดขึ้นของเครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน เปนสิ่งที่ทําใหทีมวิจัยหวัง
ไวอยางสูงวา เครือขายคุณคาที่ถือกําเนิดขึ้นดังกลาว จะสามารถบรรเทาปญหาความยากจนในพื้นที่ลงได
บาง และสามารถใชทรัพยากรในพื้นที่ไดอยางสมดุล รวมทั้งใชความเขมแข็งของเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้น
เปนแนวทางในการเกิดเครือขายคุณคาอื่นๆ ตามมา ซึ่งปจจัยแหงความสําเร็จในการเกิดเครือขายคุณคา
เทือกผาภูพาน ที่ทีมวิจัยสามารถสรุปไดในขณะนี้มีดังนี้
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(1) ปจจัยแหงความสําเร็จอันเกีย่ วเนือ่ งมาจากทีมวิจยั
สําหรับในประเด็นนี้ องคประกอบของปจจัยที่สงผลใหเกิดผลสําเร็จในการสรางเครือขายคุณ
คาที่สําคัญไดแก
- ความชัดเจนในโจทยวิจัย และความชัดแจงในบริบทของการสรางเครือขายคุณคา ของทีมวิจัย
ทุกทานที่มีทิศทางเดียวกัน
- การมีสวนรวมในการวิเคราะห/สังเคราะห ที่ทีมวิจัยเปดกวางใหผูมีสวนเกี่ยวของกับบริบทที่
จะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห/สังเคราะห ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว
- การกําหนดและคัดเลือกบรรดาองคกร/ผูนํากลุมองคกรภาคประชาชน รวมทั้งเครือขายที่
เหมาะสมในการเขามาสูกระบวนการสรางเครือขายคุณคา
- การลงพื้นที่ของทีมวิจัยอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ รวมทั้งการเรงรุกลงพื้นที่ในชวงจังหวะเวลาที่
เหมาะสม
(2) ปจจัยแหงความสําเร็จอันเกีย่ วเนือ่ งมาจากกลุม องคกรประชาชน
สําหรับในประเด็นนี้ องคประกอบของปจจัยที่สงผลใหเกิดผลสําเร็จในการสรางเครือขายคุณ
คาที่สําคัญไดแก
- ความชัดเจน และความเขาใจในเครือขายคุณคา ของกลุมองคกร/ผูนําองคกรภาคประชาชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
- การได เ ข า มามี ส ว นร ว มในการวิ เ คราะห / สั ง เคราะห ของกลุ ม องค ก ร/ผู นํ า องค ก รภาค
ประชาชนในพื้นที่
- กลุมองคกร/ผูนํากลุมองคกรภาคประชาชน รวมทั้งเครือขายที่รวมกันกอเกิดเปนเครือขาย
คุณคานั้น ลวนเปนเครือขายที่เขมแข็ง และมีระบบการจัดการกลุมที่ดี
- หน ว ยงานภาครัฐ เขาใจบทบาท และกระบวนการในการวิจัย ของที มวิ จัย รวมทั้งให การ
สนับสนุนใหเกิดเครือขายคุณคาขึ้นในพื้นที่
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4.2.2.6 การดําเนินกิจกรรมของเครือขายคุณคาทีเ่ กิดขึน้
การเกิดขึ้นของเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนี้ เกิดจากการรวมตัวกันของกลุมเครือขาย
ที่มีความเขมแข็งเดิมในพื้นที่ โดยบางกลุมสมาชิกนั้นเปนกลุมเครือขายผูประกอบการที่มีความเข็มแข็ง
มาก ดวยความที่มีความเข็มแข็งมากนี้เอง สงผลใหการดําเนินงานของเครือขายผูประกอบการเดิมในพื้นที่
ไมสามารถกาวเดินไดอยางมัน่ คงนัก กลาวคือ กลุมผูประกอบการที่เข็มแข็งมากนั้น สวนใหญเปนกลุมผู
แปรรูปผลหมากเมา ซึ่งผลประกอบการไมสามารถรองรับความตองการที่มีมากของกลุมผูบริโภคไดอยาง
เหมาะสม ความตองการทุนในรูปแบบที่ไมใชตัวเงินจึงเปนสิ่งที่กลุมสมาชิกกลุมนี้ตองการเปนอยางมาก
ในขณะเดียวกันนั้นเอง กลุมสมาชิกอีกกลุมหนึ่งที่มีความเข็มแข็งทางดานเกษตรกรรม
กลับประสบกับปญหาสภาพคลองทางดานเกษตร กลาวคือ สวนใหญของสมาชิกมีพื้นที่ในการทํา
เกษตรกรรมอยูเปนจํานวนมาก และโดยสวนมากมักเปนเครือขายของกลุมผูปลูกยางพาราทีเ่ กิดขึ้นใหม
ซึ่งยังตองอาศัยระยะเวลานานกวาจะไดผลผลิต พื้นที่เกษตรที่ยังคงมีอยูอ ีกเปนจํานวนมากจึงถูกพิจารณา
ถึงความเปนไปไดในการสนองตอบตอกลุมผูประกอบการแปรรูปผลหมากเมา
เมื่อทั้งสองกลุม หลักอยูในเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้น
การดําเนินงาน
เครือขายที่เปนระบบจึงเกิดขึ้น และในเมื่อทั้งสองกลุมหลักเปนกลุมที่มีความเข็มแข็งพรอมอยูแลว ทุน
ทางดานเม็ดเงินของทั้งสองฝายจึงไมจําเปนมากนักในการดําเนินงานเครือขายคุณคา การแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนตา งตอบแทนซึ่งกันและกันเปนทางเลือกทีเ่ หมาะสมกับเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนี้
กลุมสมาชิกผูประกอบการแปรรูปผลหมากเมา
ทําหนาที่เปนแกนหลักในเรื่องการ
ดําเนินการแปรรูปผลผลิต และการตลาด สําหรับกลุมสมาชิกเกษตรยางพารา ทําหนาที่เปนสวนสงกําลัง
การผลิตใหกบั กลุมสมาชิกผูประกอบการแปรรูปผลหมากเมา ในรูปของวัตถุดิบ โดยอาศัยพื้นที่เกษตรที่มี
อยูอ ยางมากนั่นเอง รูปแบบการเกิดขึ้นของเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนี้ ไดถูกจับตามองอยางมาก
สําหรับกลุมองคกรภาคประชาชนในพื้นที่
ผลการถูกจับตามองนี้เอง ทําใหกลุมองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ เริ่มมีความสนใจใน
รูปแบบเครือขายคุณคา กลุมองคกรที่มีความสนใจเปนพิเศษที่จับตามองก็คือ กลุมปุยชีวภาพ ซึ่งเปนกลุม
องคกรภาคประชาชนที่ใหญ และเข็มแข็งอยูกอ นแลวในพื้นที่ โดยสวนมากเปนสมาชิกกลุมเครือขายอิน
แปงเดิม ทั้งนี้เนื่องจากสภาพการณของกลุมอินแปงในปจจุบันนี้นั้น เปนกลุมองคกรที่ใหญ มีสมาชิก
จํานวนมากอยูใ นหลายจังหวัดใกลเคียง บางกลุมสมาชิกเดิมมีสภาวการณแหงสถานภาพที่นอยลง จึงตอง
มีการดําเนินกิจกรรมเครือขายแบบพึง่ พาตนเองบางในบางสวน กลุมปุยชีวภาพนี้ไดเล็งเห็นการดําเนิน
กิจกรรมของเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้นวา เปนเครือขายทีพ่ ยายามสรรสรางบริบทแหงความ
เกื้อหนุนกันและกัน บนพื้นฐานทรัพยากรที่มีอยูในแตละกลุมเปนทุนเดิม และการขยายขนาดของ
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เครือขายก็เปนไปในลักษณะของความเกื้อหนุนกัน การณดังกลาวทําใหกลุมปุยชีวภาพไดเขามารวมเปน
สมาชิกกลุมเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้น โดยกลุมปุยชีวภาพจะทําหนาทีผ่ ลิตปุยชีวภาพใหกับ
กลุมเกษตรยางพาราทีป่ ลูกเมาในพื้นที่ และยังใชพื้นที่ของสมาชิกที่มอี ยูอยางมากปลูกผลหมากเมา เพื่อ
เปนทุนดานวัตถุดิบใหกับกลุมแปรรูปผลหมากเมา อยางไรก็ตามหากเรามองการดําเนินงานอยางกวางๆ
แลว ดูเหมือนวาจะเปนธุรกิจที่มีเม็ดเงินเขามาเกี่ยวของ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวนั้น การ
ดําเนินการดังกลาวอยูในรูปธุรกิจแบบผลิตผลตางตอบแทนเปนหลัก กลาวคือกลุมแปรรูปผลหมากเมา ใช
ตนกลาเมาพันธุดีแลกกับทุนดานปุยชีวภาพกับกลุมปุยชีวภาพ ในขณะเดียวกันก็จาํ หนายตนกลาหมาก
เมาพันธุดีใหกับกลุมเกษตรยางพาราในราคาถูก แลกกับพื้นที่ของกลุม เกษตรยางพาราที่ใชในการปลูก
เมา ซึ่งการดําเนินการในรูปแบบดังกลาวกําลังเปนที่จับตามองของกลุม องคกรภาคประชาชนกลุมอืน่ ๆใน
และนอกพื้นที่
4.2.2.7 ปญหาและการแกปญ
 หาในระหวางการสรางเครือขายคุณคา
เครือขายคุณคาเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้นนี้ โดยสวนใหญเกิดจากการรวมตัวกันของกลุม
องคกรภาคประชาชนที่มีความเข็มแข็งอยูเ ปนทุนเดิม ดังนั้นการกอรางสรางเครือขายคุณคาจึงไมประสบ
ปญหาในการสรางมากนัก แตอยางไรก็ตาม ปญหาหนึ่งที่เปนปญหาพื้นฐานของทุกกลุมองคกรก็คอื เงิน
ในการรวมตัวกันเปนเครือขายคุณคาในระยะแรกนั้น แตละกลุมองคกรสมาชิกมองกันที่
ตัวเงิน และผลกําไรเปนหลัก การขจัดมุมมองในเรื่องนีใ้ หหมดไปกระทําไดยาก การดําเนินงานวิจัยใน
ระยะแรกกับเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานจึงเดินไปไดอยางเชือ่ งชา และตองอาศัยความอดทนในการ
ทีมวิจัยไดตัดสินใจยกมุมมองการรวมตัวกันของกลุมองคกรภาค
ประสานในแตละกลุมเปนอยางมาก
ประชาชนในอดีต
ที่มองแตตัวเงิน และผลกําไร ในแตละพื้นที่ทเี่ กิดความลมเหลว และไมสามารถ
นําพาสมาชิกไปสูเปาหมายทีว่ างไวไดมาแสดงใหกลุมสมาชิกไดเห็น และไดใหพวกเขาเหลานั้นไดแสดง
หนทางแหงการแกไขที่ถูกตองรวมกัน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหนทางแหงการเกือ้ หนุนโดยใช
สินคาตางตอบแทน
โดยมีการใชเม็ดเงินใหนอยที่สุดก็ไดหลั่งไหลออกมาจากความคิดของกลุมสมาชิก
เครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนั่นเอง
4.2.2.8 องคความรูใ หมทไี่ ดจากเครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน
ในการดําเนินการสรางเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนี้ ทีมวิจัยไดเรียนรูกระบวนทัศน
ในการดําเนินงานตางๆมากมาย ซึ่งสามารถสังเคราะหองคความรูใหมที่ไดดังนี้
- การไดเขาใจถึงกระบวนการวางเงือ่ นไขในการดําเนินงานวิจัยที่เหมาะสม
โดยการพิจารณาเงื่อนไขเดิมที่เคยใชในพื้นที่เปาหมายทั้งที่สามารถดําเนินการไดลุลวง และที่ไมสามารถ
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ดําเนินการไดลลุ วง ซึ่งสามารถสรุปไดโดยสังเขปแหงวิถีการวางเงื่อนไขคือ ผูซึ่งเปนผูวางเงื่อนไขนั้นควรจะ
ประกอบไปดวย ทีมวิจัย และองคกรกลุมเปาหมายในพืน้ ที่ เปนผูวางเงื่อนไขรวมกัน มิใชเปนการวาง
เงื่อนไขเพียงฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งโดยมากแลวเปนการวางเงื่อนไขของกลุมผูวิจัยเพียงฝายเดียว โดยไม
คํานึงถึงบทเรียนที่เคยเกิดขึน้ ในพื้นที่เปาหมาย
- การยกตัวอยางบริบทแหงการเดินทางที่ไมบรรลุเปาหมาย และการยอมรับ
โดยไมมีการแกตางในความลมเหลวนั้นของทีมวิจัยที่กลุมองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ไดใหขอมูล โดยไม
คํานึงวาเปนหนวยงานใด องคกรใด หรือแมแตเปนทีมวิจัยเองก็ตามที่เปนผูดําเนินการนั้น การยอมรับ
แนวความคิดดังกลาวของกลุม องคกรภาคประชาชนในพื้นที่ ทําใหบรรยากาศในการดําเนินงานวิจัยมี
ความไววางใจกันมากขึ้น และอาจนําไปสูเ ปาหมายที่ทีมวิจัย และกลุมองคกรเปาหมายไดวางไวรว มกันได
รวดเร็วมากขึ้น และมีปญหาในการดําเนินงานที่นอยลงกอนลงมือดําเนินงาน
- การสรางความไววางใจระหวางทีมวิจัย กับกลุมองคกรภาคประชาชนในพื้นที่
ไมสามารถทําไดโดยการนํากลไกของหนวยงานภาครัฐมาใช การอางกลไกของรัฐเพื่อสรางความไววางใจ
ใหเกิดขึ้นในพื้นที่ มักถูกปฏิเสธจากกลุมองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ ทั้งที่แสดงออก และไมแสดงออก
ทั้งนี้เนื่องมาจากความพยายามของภาครัฐที่ผานมาในอดีต มักไมประสบผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับความ
เปนอยูของกลุม องคกรภาคประชาชนในพื้นที่ไดจริง

บทที่ 5
บทสังเคราะหเครือขายคุณคากับการแกปญ
 หาความยากจน
5.1. ตัวแบบในการวิเคราะห
การสร า งเครื อ ข า ยคุ ณ ค า ของกลุ ม องค ก รภาคประชาชน ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สกลนครนั้ น มี
วัตถุประสงคสําคัญในการที่จะสรางความเขมแข็งใหกับกลุมองคกรภาคประชาชน ในการดําเนินกิจกรรม
กลุมเพื่อแกไขปญหาความยากจนในพื้นที่ และยกระดับความเปนอยูของสมาชิกในกลุมอยางยั่งยืน ภายใต
กรอบวิจัยที่ไดกําหนดไวเปนแนวทางในการดําเนินงานสรางเครือขายคุณคา ดังนี้
- เนนการสรางกระบวนการเรียนรูโดยใหกลุม/สหกรณมีการประเมินตนเองเพื่อใหรูจัก
ตนเองรูศักยภาพของเครือขาย รูพฤติกรรมที่นําไปสูปญหาตางๆ และความยากจน
- สนั บ สนุ น ให เ กิ ด การสร า งเครื อ ข า ยคุ ณ ค า ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เพื่ อ ไปหนุ น เสริ ม กลุ ม /
สหกรณ
- ศึกษากระบวนการผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู และการสรางเครือขายคุณคา
ในพื้นที่จังหวัด
ทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดสกลนคร ไดมีการดําเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory action research) ในการสรางเครือขายคุณคาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมี
รูปแบบขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยดังนี้
(1) การสรางเวทีความเขาใจรวมกันระหวางทีมวิจัย, หนวยงานที่เกี่ยวของ และกลุมองคกร
ภาคประชาชนกลุมตางๆใหมีความเขาใจเครือขายคุณคาที่ตรงกัน
(2) การสรางเวทีในการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมองคกรภาคประชาชนตางๆในพื้นที่ รวมทั้ง
สรางเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลระหวางกลุมองคกรภาคประชาชนตางๆในพื้นที่
(3) การสรางเวทีในการสังเคราะหขอมูลในการวิเคราะหหาศักยภาพของกลุมองคกร และสราง
เวทีในการเลือกกลุมองคกรเปาหมาย รวมทั้งการสรางเวทีการสนทนากลุมเปาหมายเพื่อหาจุดรวมในการ
สรางแรงหนุนเสริมเครือขายคุณคาที่จะเกิดขึ้น
(4) การสรางเวทีหนุนเสริมเครือขายเพื่อใหเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นสามารถดําเนินงานได
รวมทั้งการสรางเวทีในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเครือขายคุณคาใหบรรลุเปาหมาย
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(5) การสรางเวทีติดตามขยายผลเพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรคของเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้น
และสรางเวทีในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นใหเปนเครือขายคุณคาที่ยั่งยืน
-เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา
-เครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน

-เวทีติตามการบริหารเครือขายคุณคา
-เวทีประเมินปญหาและอุปสรรคของเครือขาย
-เวทีเชื่อมโยงเครือขายคุณคา

เวทีติดตามขยายผล

เครือขายคุณคา

start

เวทีความเขาใจรวม

เวทีสงั เคราะหขอมูล

เวทีรวบรวมขอมูล

เวทีหนุนเสริมเครือขาย

-เวทีวิเคราะหศักยภาพของกลุมองคกร
-เวทีสังเคราะหแรงหนุนเสริมที่จะเกิดขึ้น
-เวทีกําหนดกลุมองคกรที่จะมีพันธะกิจรวม

-เวทีสรางความเขาใจหนวยงานที่เกี่ยวของ
-เวทีสรางความเขาใจผูนํากลุม
-เวทีในการสรางเปาหมายรวมกัน

-เวทีเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมองคกร
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมองคกร

-เวทีกําหนดแนวทางของเครือขายคุณคา
-เวทีกําหนดรูปแบบเครือขายคุณคา
-เวทีการหนุนเสริมเครือขายคุณคา

ภาพที่ 5.1 กระบวนการสรางเครือขายคุณคาพื้นที่จังหวัดสกลนคร
5.2. สรุปผลการวิเคราะหทชี่ ใี้ หเห็นบทบาทของเครือขายคุณคากับการแกปญ
 หาความยากจน
บทบาทของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา บทบาทของเครือขายคุณคานี้จะทําหนาที่ใน
การที่จะขจัดสภาวะผาดิบลนตลาด และมีราคาที่ต่ํา ทําใหปญหาการจมทุนของกลุมองคกรบางกลุม หรือ
กลุมสมาชิกเครือขาย OTOP ใหลดนอยลง รวมทั้งกระจายระบบตลาดที่กระจุกตัวอยูบริเวณศูนยกลาง
และผูกติดอยูกับกลุมองคกร หรือเครือขายบางเครือขายใหขยายวงกวางขึ้น รวมทั้งลดระบบพอคาคน
กลาง ใหลดนอยลง บทบาทเหลานี้ของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา จะเปนปจจัยกอใหเกิดการ
ยกระดับความเปนอยูของสมาชิกเครือขายในพื้นที่ใหสูงขึ้น และสามารถขจัดความยากจนของสมาชิกให
ลดนอยลงไดในบางกลุม
สําหรับบทบาทของเครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน จะมีบทบาทสําคัญในการเกื้อหนุนแลกเปลี่ยน
ทางดานทรัพยากรตางตอบแทนในพื้นที่ของตนในระหวางกลุมสมาชิกเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้น โดยมีเรื่อง
ของผลประโยชนในรูปตัวเงินเปนเรื่องรองลงไป สิ่งนี้ทําใหเกิดการยกระดับความเปนอยูของสมาชิก
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เครือขายในพื้นที่ใหสูงขึ้น และสามารถขจัดความยากจนของสมาชิกใหลดนอยลงได รวมทั้งมีการใช
ทรัพยากรในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม และเกิดคุณประโยชนสูงสุดสําหรับสมาชิกเครือขายคุณคา
อยางไรก็ดี การเกิดขึ้นของเครือขายคุณคาทั้งสองในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทีมวิจัยมีความคาดหวัง
เปนอยางสูงวา จากการดําเนินกิจกรรมของเครือขายทั้งสองนี้ จะสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของ
ประชาชนในพื้นที่ไดไมมากก็นอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเครือขายคุคาผายอมครามคําตากลา ซึ่งสมาชิก
โดยสวนใหญแลวอยูในฐานะที่ไมมั่นคงนัก จากรูปแบบการดําเนินกิจกรรมในเบื้องตนที่ทีมวิจัยไดติดตาม
ผลการดําเนินงานนั้น แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดอยางสูงที่จะเกิดผลสัมฤทธิ์ในกระบวนการยกระดับ
ความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ และลดการถูกกดขี่จากพอคาคนกลางไดมากขึ้น
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเหลานี้ลวนเปนความคาดหวังของทีมวิจัยทั้งสิ้น ทั้งหมดยังคงตองอาศัยเวลา
และการติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง ยิ่งสําหรับพื้นที่จังหวัดสกลนครดวยแลวนั้น ปจจัยแหง
ความผันแปรการดําเนินกิจกรรมเครือขายนั้นมีมาก ทั้งจากการกระตุนจากภาครัฐในเรื่องการยกระดับ
ความเปนอยูในรูปแบบตางๆที่เกิดขึ้นใหมอยูเสมอ และปจจัยแหงความเปนพื้นที่ที่ทุรกันดาร ซึ่งยากตอ
การรวมตัว กันเปนกลุมกอน รวมทั้งคานิยมของกลุมคนในพื้นที่ที่มักมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
เหลานี้ลวนเปนปจจัยเกื้อหนุน ในการที่ทําใหการดําเนินกิจกรรมเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นนั้นสะดุดลง

ภาพที่ 5.2 ปจจัยที่สงผลกับการดําเนินกิจกรรมเครือขายคุณคา
ทีมวิจัยจังหวัดสกลนครก็ไดแตคาดหวังวา การดําเนินกิจกรรมเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นนี้ จะเกิด
ผลสัมฤทธิ์ขึ้นกอนที่ปจจัยดังกลาวเหลานี้จะเขามาแทรกแซง.

บทที่ 6
สรุปและขอเสนอแนะ
6.1. สรุปผลการดําเนินการทีมวิจยั พืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร
6.1.1 การดําเนินโครงการวิจยั
การดําเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณพื้นที่จังหวัดสกลนคร” ในครั้งนี้
ทีมวิจัยสามารถดําเนินงานวิจัยเปนไปไดอยางดี โดยมีหลายฝายใหการสนับสนุนในดา นขอมูล และ
ปฏิบัติงานภาคสนามรวมกับทีมวิจัยทั้งจากทางภาครัฐ และภาคประชาชน ความรวมมือที่ทีมวิจัยไดรับนี้
สงผลใหการดําเนินงานวิจัยของทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดสกลนคร ภายใตกรอบการทํางานในการที่จะสราง
เครือขายคุณคาใหเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อที่จะยกระดับความเปนอยูของประชาชนในระดับ
รากหญา และแกไขปญหาความยากจนใหหมดไปจากพื้นที่ จากเดิมที่เครือขายตางๆในพื้นที่จังหวัด
สกลนครเปนไปอยางหลวมๆ หรือเปนไปเพื่อหวังการชวยเหลือจากภาครัฐแบบเฉพาะกิจ สามารถกอเกิด
เครือขายคุณคาขึ้นมาไดทั้งหมด 2 เครือขาย ประกอบไปดวย เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา และ
เครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน ทั้งสองเครือขายที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผน และกรอบของงานวิจัยที่ทีมวิจัย
กําหนดขึ้น
เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา ทีมวิจัยมีเปาประสงคในการที่จะขจัดสภาวะ
ผาดิบลนตลาด และมีราคาที่ต่ํา รวมทั้งกระจายระบบตลาดที่กระจุกตัวอยูบริเวณศูนยกลาง ซึ่งผูกติดอยู
กับกลุมองคกร หรือเครือขายบางเครือขาย รวมทั้งระบบพอคาคนกลาง ใหลดนอยลง อันเปนปจจัยใหเกิด
การยกระดับความเปนอยูของสมาชิกเครือขายในพื้นที่ใหสูงขึ้น ซึ่งการดําเนินกิจกรรมเครือขายในระยะ
เริ่มตนนี้ ทีมวิจัยพบวาเปนไปตามเปาประสงคของทีมวิจัยที่วางไว
ในสวนของเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนั้น หลังจากที่ทีมวิจัยไดวิเคราะห/สังเคราะห
ขอมูลในเบื้องตน ทีมวิจัยไดเล็งเห็นถึงทรัพยากรที่มีอยูอยางมากในพื้นที่ ที่ยังไมไดจัดสรรการใชประโยชน
ร ว มกั น ของกลุ ม เครื อ ข า ยในพื้ น ที่ ใ ห เ หมาะสม ดั ง นั้ น เครื อ ข า ยคุ ณ ค า เทื อ กผาภู พ านนี้ ที ม วิ จั ย มี
เป า ประสงค ที่ จ ะแสวงหาทรั พ ยากรร ว มกั น ของกลุ ม เครื อ ข า ยในพื้ น ที่ แล ว นํ า มาจั ด สรรให กั บ กลุ ม
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เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้น โดยการจัดสรรทรัพยากรนี้ ทีมวิจัยไดวางใหกลุมเครือขายคุณคาที่เขารวม
โครงการเปนผูจัดสรรกันเอง โดยทีมวิจัยจะหนุนเสริมในสวนที่เปนประโยชนเกื้อกูลกันทั้งสองฝายเพื่อยัง
ประโยชนสูงสุดใหกับสมาชิกเครือขายคุณคาอยางเปนธรรม ซึ่งเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนี้ดําเนิน
กิจกรรมเครือขายเปนไปตามกรอบแนวทางที่ทีมวิจัยวางไว และที่สําคัญจากการติดตามขยายผลของทีม
วิจัยพบวา สมาชิกเครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน มีการเกื้อหนุนแลกเปลี่ยนทางดานทรัพยากรตางตอบ
แทนในพื้นที่ของตนใหกับกลุมสมาชิกเครือขายคุณคา โดยมีเรื่องของผลประโยชนในรูปตัวเงินเปนเรื่อง
รองลงไป สิ่งนี้ทําใหทีมวิจัยมีความคาดหวังวา เครือขายคุณคาเทือกผาภูพาที่เกิดขึ้นนี้จะเปนเครือขายที่
สามารถพัฒนาไปสูเครือขายคุณคาที่มีความยั่งยืนไดเปนอยางดี
ทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดสกลนครไดวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล และวางกรอบการดําเนิน
กิจกรรมเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นอยางดีที่สุด เพื่อใหเครือขายคุณคาทั้งสองเครือขายนี้สามารถยืนหยัด
และพัฒนากาวไปสูการเปน “เครือขายคุณคาที่ยั่งยืน”ได ภายหลังจากที่ทีมวิจัยถอนตัวออกจากพื้นที่
อยางไรก็ตามเหลานี้ทั้งมวลลวนเปนความคาดหวังของทีมวิจัย ซึ่งอาจยังหาหลักประกันไมไดในขณะ
เริ่มตนนี้
6.1.2 ปญหา/อุปสรรคที่เกิดจากทีมวิจัย/ปจจัยสภาพแวดลอมอื่น
ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินโครงการวิจัยของทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในการ
สรางเครือขายคุณคาในครั้งนี้ ทีมวิจัยสามารถจําแนกปญหา/อุปสรรคออกไดเปน 2 ปจจัย กลาวคือ
ปญหา/อุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายในทีมวิจัยหนึ่ง และปญหา/อุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายนอกอัน
เนื่องมาจากสภาพแวดลอมในการดําเนินงานวิจัยอีกหนึ่ง ปญหา/อุปสรรคจากทั้งสองปจจัยขางตน
ดังกลาวอาจทําใหการดําเนินงานวิจัยของทีมวิจัยสะดุดลงบางเปนบางครั้ง แตในที่สุดบริบทจากเวทีกลุม
ยอยของทีมวิจัยก็สามารถบรรเทาปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับทีมวิจัยใหเบาบางลง และสามารถนํา
งานวิจัยไปสูเปาประสงคของทีมวิจัยที่ไดวางไว
ปญหา/อุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งของทีมวิจัยที่มิไดเปนปญหา/อุปสรรคโดยตรง ที่
ทีมวิจัยสังเคราะหไดก็คอื ปญหาเรื่องชวงเวลาในการวิจัยที่มีชวงเวลาในการดําเนินงานวิจัยที่สั้น สงผลให
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ทีมวิจัยมีเวลาในการสังเคราะห และประมวลผลเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นทั้งสองเครือขายที่สั้น และผลเชิง
ประจักษของเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นยังมิอาจที่จะสรุปไดอยางชัดเจนมากนัก
อยางไรก็ตาม ในสวนของปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานวิจัยที่ทีมวิจัยประสบพบ
และสังเคราะหหาถึงที่มาของปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นกับทีมวิจัยสามารถกลาวโดยสรุปไดดังตารางที่ 15
ตารางที่ 6.1 แสดงปญหา/ อุปสรรคที่เกิดขึน้ ในการดําเนินงานวิจัย

ปญหา/อุปสรรคอันเกิดจาก
ปจจัยภายในทีมวิจยั

ปญหา/อุปสรรคอันเกิดจาก
ปจจัยภายนอก

1. ชวงเวลาในการดําเนินงานวิจัยของนักวิจัยในทีมวิจัย
- ทีมวิจัยมีภาระงานสอนที่มีวันเวลาไมตรงกัน
ทําใหมีชวงเวลาลงพืน้ ที่ไมพรอมกัน
2. การลงพื้นที่ของนักวิจัยในทีมวิจัย
- ทีมวิจัยมีภาระงานสอนมาก ทําใหมีการลงพื้นที่ไมตอเนือ่ ง
- ความคุนเคยของนักวิจัยในพื้นที่มีนอย เนื่องจากทีมวิจัยสวน
ใหญเปนคนนอกพื้นที่วิจัย
- ความเขาใจภาษาถิน่ ของทีมวิจัยมีไมมากนัก
1. ระยะทางในการเดินทางลงพื้นที่
- ระยะทางไกลสุดในการลงพื้นที่ (ไป-กลับ) 280 กิโลเมตร
- ระยะทางโดยเฉลีย่ (ไป-กลับ) 150 กิโลเมตร
2. ความรวมมือของกลุมองคกรในพื้นที่
- การเดินทางเขารวมกิจกรรมของกลุมองคกรลําบาก (ไกล)
- ระยะเวลาในการเดินทางเขารวมกิจกรรมใชเวลามาก
3. การตอบสนองของกลุมองคกรในพื้นที่
- ความเชื่อมั่นของกลุม องคกรในพื้นที่ที่มีตอหนวยงานรัฐ
- ความเขาใจในการดําเนินงานวิจัยของกลุมองคกรในพื้นที่
- กลุมองคกรในพื้นที่ในหลายกลุมยังคงมุงผลประโยชนในรูป
ของเงินตอบแทนเปนหลัก
4. การตอบสนองของหนวยงานรัฐในพื้นที่
- หนวยงานรัฐมีขอมูลของกลุมองคกรในพื้นที่ที่ไมเปนปจจุบัน
- การเขาถึงขอมูลหนวยงานรัฐชา, ยุงยาก
- ขอมูลจากหนวยงานรัฐซ้ําซอน และไมตรงกัน

ทีม่ า : ผลวิเคราะห/สังเคราะหของทีมวิจัย
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6.2. ประโยชนทนี่ กั วิจยั และทีมวิจยั ไดรบั
6.2.1 ชุดความรูใ หม
ประโยชนที่ไดจากการดําเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณพื้นที่จังหวัด
สกลนคร” ที่ทีมวิจัยไดรับนั้นมีเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชุดความรูใหมที่ทีมวิจัยไดรับ ซึ่งเปนชุด
ความรูที่สามารถพัฒนากอใหเกิดประโยชนไดมากมาย ที่สําคัญไดแก
- ชุดความรูในเรื่องของ ภูมิปญญาทองถิ่นอันเกิดจากกลุมองคกรภาคประชาชน
รวมทั้งการนําภูมิปญญาที่ไดไปใชไดจริงในทางปฏิบัติ ไมวาจะเปนชุดความรูภูมิปญญาที่ไดจากกลุมทอ
ผา, การยอมผา, การแปรรูปผลิตภัณฑทองถิ่น ฯลฯ
- ชุดความรูในเรื่องของ รูปแบบกระบวนการหนุนเสริมของภาครัฐที่มีตอกลุม
องคกรภาคประชาชนในพื้นที่ ทีมวิจัยไดรับทราบถึงรูปแบบกระบวนการหลากหลายที่นํามาใชหนุนเสริม
กลุมองคกรภาคประชาชนในแตละกลุมองคกรวารูปแบบใดจะสามารถกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดตอ
กลุมองคกรเปาหมาย
- ชุดความรูในเรื่องของ กระบวนการรวมตัวของกลุมองคกรประชาชนในพื้นที่ ที่
มีรูปแบบการรวมตัวที่หลากหลาย ชุดความรูดังกลาวทําใหทีมวิจัยสามารถคาดเดากระบวนการรวมตัว
ของกลุมองคกรประชาชนในพื้นที่ไดพอสมควร
6.2.2 ทักษะ/ประสบการณใหมของทีมวิจยั
สิ่งที่ไดจากการดําเนินโครงการวิจัยนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญตอทีมวิจัยอยาง
มากก็คือ ทักษะ/ประสบการณใหมที่ทีมวิจัยไดรับ ซึ่งทักษะ/ประสบการณอันเดนชัด, สําคัญ และเปน
ประโยชนที่นักวิจัยทุกทานในทีมวิจัยนี้ไดรับอาจสรุปไดโดยสังเขปไดดังนี้
- ทักษะ/ประสบการณในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู นักวิจัยทุกทานในทีม
วิจัยนี้ตางก็ไดรับทักษะ/ประสบการณในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตั้งแตระดับเวทีเล็ก หรือเวทีกลุม
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ยอยที่มีจํานวนผูเขารวมตั้งแต 5 ถึง 10 คน ไปจนถึงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูขนาดใหญถึงใหญมากที่มี
จํานวนผูเขารวมในเวทีสูงถึงกวา 600 คน
- ทักษะ/ประสบการณในการลงพื้นที่ รวมทั้งทักษะ/ประสบการณในการฝงตัว
ในพื้นที่เพื่อใหบรรลุถึงขอมูลที่ตองการ ซึ่งนักวิจัยในทีมวิจัยไดรับประสบการณนี้โดยตรง
- ทักษะ/ประสบการณในการบริหารจัดการขอมูล ในสวนนี้ทีมวิจัยไดเรียนรูใน
การที่จะจัดการขอมูลในเรื่องเดียวกัน แตมีที่มาจากหลายๆแหลงไดอยางเปนเหตุเปนผลมากขึ้น ซึ่งสงผล
ใหนักวิจัยในทีมวิจัยสามารถสังเคราะหขอมูลไดอยางละเอียด รอบคอบ และแมนยํามากขึ้น
- ทักษะ/ประสบการณในการประสานขอมูลกับหนวยงานราชการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหนวยงานราชการที่มีฐานขอมูลขนาดใหญ และซับซอน รวมทั้งประสบการในการคัดกรองขอมูลที่
รวดเร็ว
6.3. ขอเสนอแนะ
6.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจยั
กระบวนการวิจัยในชุดโครงการวิจัยยอยที่เกิดขึ้นในโครงการวิจัยนี้ หากจะบอกวามี
ความสมบูรณพรอมโดยไมมีขอบกพรองเลยก็เห็นจะเปนเรื่องที่ไมถูกตองนัก แตอยางไรก็ตาม หากมองใน
ภาพรวมแลว กระบวนการวิจัยที่ดําเนินการในชุดโครงการวิจัยยอยนี้นับไดวามีขอบกพรองนอยมาก ทั้งนี้
เปนผลอันเนื่องมาจากกระบวนการวิจัยที่ไดวางแนวทางไวตั้งแตในชุดโครงการวิจัยหลักอยางรอบคอบ ถึง
กระนั้น เมื่อทีมวิจัยไดลงพื้นที่ ทีมวิจัยไดเห็นถึงขอบกพรองเล็กนอย ซึ่งถาไดรับการปรับปรุงแลวจะทําให
กระบวนการวิจัยนี้สมบูรณมากขึ้น กลาวคือ
- ชวงเวลาในการดําเนินโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาเพียง 1 ป นับไดวาเปน
โครงการวิจัยขนาดใหญที่มีระยะเวลาการทํางานที่สั้นมาก การลงพื้นที่ทํางานกับชุมชนเปนงานที่ตองใช
เวลาในการสรางความคุนเคยกับมวลชน ยิ่งเปนมวลชนกลุมใหญยิ่งตองใชเวลามาก โครงการวิจัยชุดนี้จะ
มีความสมบูรณมากขึ้นถาระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีมากกวานี้

89
- ชองทางการสื่อสารระหวางทีมประสานงานกลาง และทีมวิจัยในพื้นที่ ทีมวิจัย
พื้นที่จังหวัดสกลนคร พบวาการสงขอมูลจากทีมประสานงานกลางใหกับทีมวิจัยโดยผานทาง ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (Email) เพียงอยางเดียวนั้น สําหรับพื้นที่สกลนครแลวไมมีความสะดวกนัก เนื่องจากการ
ลมของระบบเครือขายที่เกิดขึ้นบอย และการสูญหายของขอมูล ทีมประสานงานกลางควรมีชองทางการ
สื่อสารที่ดี และมากกวานี้
- การกําหนดกลุมองคกรเปาหมายของโครงการวิจัยที่กวางมาก และมีความ
ชัดเจนนอย สงผลใหทีมวิจัยในพื้นที่ตองลองผิดลองถูกหาองคกรกลุมเปาหมายที่นาจะเปน ซึ่งใชเวลาใน
การหากลุมองคกรดังกลาวพอสมควร และอาจยังไมตรงตามเปาประสงคของชุดโครงการหลัก
- การจัดสรรงบประมาณของโครงการวิจัย ที่หมดลงเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย ทีม
วิจัยเห็นวาควรมีงบประมาณในกระบวนการติดตามผลของงานวิจัย เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนกระบวนการ
สรางเครือขายคุณคาใหเกิดขึ้น เมื่อเครือขายคุณคาไดถือกําเนิดขึ้น ควรมีกระบวนการติดตามเครือขาย
ดังกลาวหลังจากสิ้นสุดงานวิจัยแลวสักระยะหนึ่ง เพื่อใหเห็นถึงทิศทางที่เครือขายคุณคานี้วามีการเดินไป
ในทิศทางใด
6.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอดโครงการวิจยั ในอนาคต
การดําเนินงานวิจัยของทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดสกลนครนั้น ไดกอใหเกิดเครือขายคุณคาขึ้น
ในพื้นที่จังหวัดสกลนครคือ เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา และเครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน ซึ่ง
ทั้งสองเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นดังกลาว ทีมวิจัยมีความคาดหวังวา จะเปนเครือขายที่สามารถยกระดับ
ความเปนอยูของประชาชนระดับรากหญาในพื้นที่ และสามารถขจัดความยากจนใหหายไปจากพื้นที่
จังหวัดสกลนครไดบางไมมากก็นอย
อยางไรก็ดีสําหรับเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นนี้หากมีการตอยอดโครงการดังกลาว ก็จะ
สงผลใหเปาประสงคของโครงการวิจัยที่วางไวมีผลสัมฤทธิ์ขยายวงกวางออกไปสูพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัด
สกลนครมากขึ้น หรืออาจขยายวงออกไปสูจังหวัดขางเคียงก็เปนได สําหรับการตอยอดโครงการวิจัยที่ทีม
วิจัยพื้นที่จังหวัดสกลนครมีขอเสนอแนะนั้น มีดังนี้

90
- เครื อ ข า ยคุ ณ ค า ผ า ย อ มครามคํ า ตากล า เป น ที่ น า สั ง เกตว า เครื อ ข า ยนี้ ไ ด
กอใหเกิดกลุมอาชีพกลุมหนึ่งเกิดขึ้น คือกลุมอาชีพแปรรูปผาพื้นเมือง หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งไดวาเปน
กลุมแปรรูปผายอมครามของอําเภอคําตากลา ในที่นี้หมายรวมถึงผาประเภทอื่นๆดวย
เปนความจริงอยางหนึ่งที่วา กลุมแปรรูปผานี้ ตองอาศัยทักษะ และเวลาสัก
ระยะหนึ่งในการฟูมฝกฝมือใหมีความกาวหนามากขึ้น ดังนั้นการตอยอดโครงการในสวนของเครือขาย
คุณคาผายอมครามคําตากลานี้ ควรมีการสงเสริมการพัฒนาฝมือทางดานการแปรรูปผา ใหกับกลุม
ดังกลาวอยางตอเนื่อง และที่สําคัญ ถาเราสามารถที่จะสรางกลุมแปรรูปผาพื้นเมืองเชนเดียวกันนี้ใหเกิด
ขึ้นกับเครือขายคุณคาในอําเภออื่นๆของจังหวัดสกลนครก็จะสามารถขจัดสภาวะผาดิบลนตลาด และมี
ราคาที่ต่ํา รวมทั้งกระจายระบบตลาดที่กระจุกตัวอยูบริเวณศูนยกลาง ซึ่งผูกติดอยูกับกลุมองคกร หรือ
เครือขายบางเครือขาย รวมทั้งระบบพอคาคนกลาง ใหลดนอยลง อันเปนปจจัยใหเกิดการยกระดับความ
เปนอยูของสมาชิกเครือขายในพื้นที่ใหสูงขึ้น
- เครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน เครือขายนี้เปนการใชทรัพยากรของสมาชิก
เครือขายคุณคาใหเกิดประโยชนแกสมาชิกเครือขายคุณคาใหมากที่สุด ดังนั้นการตอยอดของเครือขาย
คุณคานี้ควรจะอยูในรูปของการขยายวงของเครือขายคุณคาใหกวางออกไปยังบริเวณอื่นๆของเทือกภูพาน
ซึ่งยังมีกลุมองคกร และกลุมเครือขายตางๆที่มีทรัพยากรที่สามารถเกื้อหนุนกันไดเปนอยางดี สิ่งสําคัญก็
คือ การหนุนเสริมใหกลุมองคกร หรือกลุมเครือขายที่กระจัดกระจายอยูตามพื้นที่ตางๆบนเทือกภูพาน
เหลานี้เขาใจถึงกระบวนการ และความสําคัญของเครือขายคุณคา และที่สําคัญที่สุดการเนนใหสมาชิก
เครือขายไดเล็งเห็นถึง การใชทรัพยากรที่ตนเองมีอยูในกลุมองคกร หรือเครือขายตนเองเปนสินคาตาง
ตอบแทนกันระหวางสมาชิกเครือขายคุณคาแทนการใชเงินตรา ซึ่งจากการดําเนินการติดตามผลวิจัยของ
ทีมวิจัยพื้นที่จังหวัดสกลนครพบวา กลุมองคกร และกลุมเครือขายตางๆบนเทือกภูพานหลายกลุมกําลังจับ
ตามองการกาวเดินของเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนี้อยู
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