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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.  ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดลาํปาง 

 
ข้อมลูทัว่ไปจงัหวดัลําปาง 
คาํขวัญ จังหวัดลาํปาง   

“ ถ่านหินลือชา รถม้าลือลัน่ เคร่ืองปัน้ลือนาม งามพระธาตลืุอไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก ” 

 

แผนที่จังหวัดลาํปาง 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลาํปาง 
ประจาํปีงบประมาณ  2547 -2550 
1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

- แบง่การปกครองออกเป็น 13 อําเภอ 100 ตําบล 917 หมูบ้่าน 
- พืน้ท่ี  12,533.961  ตางราง กิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,726  ไร่ 
- ประชากร รวมทัง้สิน้ 799,528 คน ( 30 กนัยายน 2546)สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร 
- ปี 2543 มีผลิตภณัฑ์มวลรวม 32,066 ล้านบาท รายได้สว่นใหญ่ขึน้อยู่กบัสาขาการค้าส่งและค้า

ปลีกมากท่ีสดุถึงร้อยละ 19.72 คดิเป็นมลูคา่ 6,094 ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาการเหมืองแร่และ
ยอ่ยหิน สาขาการบริการ และสาขาการเกษตร  ตามลําดบั 

- ปี 2543 รายได้ประชากรจงัหวดัลําปางมีรายได้เฉล่ีย 41,215 บาท/คน/ปี  จดัอยู่ในอนัดบัท่ี 5 ของ
ภาคเหนือ รองจากจงัหวดัลําพนู  เชียงใหม ่กําแพงเพชร และจงัหวดัตาก 

- แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก คือ วดัพระธาตลํุาปางหลวง 
อทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน และ ศนูย์อนรัุกษ์ช้างไทย 

- โรงงานอตุสาหกรรมเซรามิค มีประมาณ 200 แห่ง มียอดการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เซรามิก ปี 2545 
จํานวน 3,500 ล้านบาท แยกเป็นตลาดภายในประเทศ 1,500 ล้านบาท และตลาดต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศยโุรป จํานวน  2,000 ล้านบาท 

ทรัพยากร 

จงัหวดัลําปาง ตัง้อยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน
สายพหลโยธิน ประมาณ 602 กม. ตามทางรถไฟประมาณ 625 กม. มีเนือ้ท่ีประมาณ 12,533,961 ตร.กม. 
หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพืน้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน 
และเพชรบรูณ์ 

จังหวัดลําปาง เป็นจังหวัดท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย ท่ีสําคัญ ได้แก่ ป่าไม้ ปัจจุบัน
จงัหวดัลําปางมีพืน้ท่ีป่าไม้ประมาณ 4,896,875 ไร่ หรือร้อยละ 62.51 ของพืน้ท่ีจงัหวดั โดยเป็นพืน้ท่ีป่า
สงวนแห่งชาติรวม 33 ป่า อทุยานแหงชาติ 5 แห่ง และเตรียมการ 2 แห่ง เนือ้ท่ี 2,067,049 ไร่ พืน้ท่ีเขต
รักษาพนัธุ์สตัว์ป่า 1 แห่ง เนือ้ท่ี 86,984 ไร่  

แร่ธาตุ จังหวัดลําปางมีแร่ธาตุอยู่มากและหลายชนิด ซึ่งล้วนเป็นวัตถุดิบท่ีสําคัญในทาง
อตุสาหกรรม โดยมีแร่สําคญัพอสรุปได้ คือ ถ่านหินลกิไนต์ ดนิขาว หินออ่น หินแกรนิต บอลเคย์ซีไลท์ พลวง 
และวลุแฟรม เป็นต้น โดยเฉพาะถ่านหินลิกไนต์ แร่ดินขาวและหินปนู จากการสํารวจในปี 2538-2539 ของ
กรมทรัพยากรธรณี พบวา่จํานวนถ่านหินลกิไนต์มีปริมาณสํารองมากถึง 1,544 ล้านตนั สามารถขดุมาใช้ใน
เชิงพาณิชย์ประมาณ 850 ล้านตนั ซึง่กําลงัการผลติในปัจจบุนัประมาณปีละ 17 ล้านตนั สามารถมีถ่านหิน
ใช้ตอ่ไปได้นานประมาณถึง 50 ปี สว่นแร่ดินขาวมี ปริมาณสํารอง 107 ล้านตนั และยงัสามารถมีแร่ดินขาว
ใช้ตอ่ไปได้อีกประมาณ 157 ปี สําหรับหินปนูมีปริมาณสํารอง 320 ล้าน สามารถขดุมาใช้ในเชิงพาณิชย์
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ประมาณ 320 ล้านตนั มีกําลงัการผลิตปัจจุบนั ประมาณปีละ 6 ล้านตนั สามารถขุดใช้ต่อไปได้อีก
ประมาณ 53 ปี 

ลักษณะภมิูอากาศ 

จากลกัษณะพืน้ท่ีของจงัหวดัท่ีเป็นแอ่งคล้ายก้นกระทะ จึงทําให้อากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี 
ฤดรู้อนร้อนจดั และหนาวจดัในฤดหูนาว มีอณุหภมูิเฉล่ียสงูสดุ 41.6 องศาเซลเซียส เฉล่ียต่ําสดุ 10.5 องศา
เซลเซียส ปริมาณนํา้ฝนวดัได้ 1,105.0 มิลลเิมตรตอ่ปี ลกัษณะภมูิอากาศ แบง่ออกได้เป็น 3 ฤด ูคือ  

 ฤดรู้อน เร่ิมประมาณต้นเดือน มีนาคม จนถึงกลางเดือน พฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าว
มาก เดือนท่ีมีอากาศร้อนท่ีสดุ คือ เดือนเมษายน  

 ฤดฝูน เร่ิมประมาณกลางเดือน พฤษภาคม  
ฤดหูนาว เร่ิมประมาณเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน กมุภาพนัธ์ อากาศจะหนาวเย็นมาก ช่วงท่ีมีอากาศ
หนาวจดัคือเดือนมกราคม 
 

ที่ 
อาํเภอ/เทศบาล จาํนวนราษฎร 

ชาย หญิง รวม 
1. อําเภอเมืองลําปาง (1,156.623 ตร.กม.) 118,733 124,967 243,700 
2. อําเภอเกาะคา (551.152 ตร.กม.) 32,806 339,977 66,783 
3. อําเภอแจ้ห่ม (1,349.121 ตร.กม.) 21,340 21,486 42,826 
4. อําเภอเถิน (1,634.763 ตร.กม.) 31,559 32,185 63,744 
5. อําเภอห้างฉตัร (684.757 ตร.กม.) 25,504 26,450 51,954 
6. อําเภอแมท่ะ (914.650 ตร.กม.) 32,340 32,218 64,558 
7. อําเภองาว (1,815.313 ตร.กม.) 29,806 29,779 59,585 
8. อําเภอวงัเหนือ (1,034.323 ตร.กม.) 24,038 23,296 47,334 
9. อําเภอสบปราบ (502.464 ตร.กม.) 14,295 14,491 29,786 

10. อําเภอแมพ่ริก (538.921 ตร.กม.) 8,584 8,769 17,353 
11. อําเภอเสริมงาม (631.727 ตร.กม.) 17,114 16,561 33,675 
12. อําเภอแมเ่มาะ (855,044 ตร.กม.) 20,334 19,781 40,115 
12. อําเภอเมืองปาน (865.103 ตร.กม.) 17,493 17,224 34,717 

รวม 
393,946 401,184 795,130 
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2. การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาจังหวัดลาํปาง 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1 .มีแหลง่ทรัพยากรธรรมชาต/ิแร่ธาตท่ีุหลากหลาย 
2.ทําเลท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์เหมาะสม  สามารถ  
เ ช่ือมโยงการขนส่งในกลุ่มภาคเหนือตอนบน /  
ภาคเหนือตอนลา่ง และภาคกลาง 
3.มีหน่วยงานภาครัฐ  และสถาบันการศึกษา
สนบัสนนุการพฒันาฝีมือแรงงาน 
4.มีความพ ร้อมทาง ด้านสาธารณูปโภคและ  
สาธารณปูการ 
5. มีศลิปวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีมีเอกลกัษณะโดดเดน่     
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม  และโบราณ    
สถานท่ีทรงคณุคา่ 

1. พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นป่าไม้ ภเูขา และมีปัญหาความ  
แห้งแล้ง 
2. ขาดนํา้เพ่ือการเกษตรและอตุสาหกรรม 
3. ช่องวา่งการกระจายรายได้ในเขตเมืองและชนบท 
4. ขาดแคลนแรงงานท่ีมีความรู้และทกัษะ 
5. ฐานการผลิตภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการ  
กระจกุตวัในเขตชมุชนเมือง 
6.ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิ ตของ  
ประชาชน 
7. แหลง่ท่องเท่ียวทัง้ทางธรรมชาตแิละโบราณสถาน
เร่ิมเส่ือมโทรม และการขาดการอนรัุกษ์อยา่งถกูต้อง 
8. ภาคการเกษตรขาดการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง และ
ไมค่รบวงจร 
9. ปัญหาการบริหารจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ 
และสิง่แวดล้อม 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) ภยัคุกคาม/ปัญหา (Threats) 

1. การเพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัทางการค้า 
2. การสร้างมลูคา่เพิ่มและความแตกตา่งในสนิค้า 
3. การขยายตลาดทางการค้าและการลงทนุ 
4. การท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงภายในจังหวดั/กลุ่ม  
จงัหวดั และการบริการสนิค้าสขุภาพ 
5.โอกาสในการสร้างพันธมิตรในกลุ่มประเทศ  
อนุภาคกลุ่มแม่นํา้โขง (GMS) และกลุ่มประเทศ 
เอเชียใต้ (BIMSTEC) 
6.รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจในระดบัชมุชน/ครัวเรือน 

1. การผนัผวนของราคาสนิค้า 
2.ท รัพยาก ร ธ ร รมช าติ แ ล ะสิ่ ง แ วด ล้ อม เ ร่ิ ม  
ขาดแคลน 
3.การเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  
ภาคบริการ และการเกษตร 
4.มีงบประมาณในการพฒันาจํากดั 
5.ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มท่ี  
ทวีความรุนแรงมากขึน้ 
6.ประเทศจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก 
(WTO) อาจส่งผลให้สินค้าจากประเทศจีนเข้ามา 
แขง่ขนักบัสนิค้าภายในประเทศ 
7. การตอบรับวฒันธรรมบริโภคนิยม 
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๓.สรุปศักยภาพและประเดน็ท้าทายของจังหวัดลาํปาง 
 

ศักยภาพ ประเดน็ท้าทายการพัฒนาของจังหวัด 
1. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และแร่ธาตุท่ี
สามารถ นํามาพัฒนาภาคการค้า และ
อตุสาหกรรม 

1.  ขาดการให้ความสําคญัตอ่การใช้ 
     ทรัพยากรธรรมชาตเิพ่ือการค้า การอตุสาหกรรม  
     และภาคการเกษตรให้เกิดประสทิธิภาพ และ         
     ประสทิธิผลสงูสดุ โดยไมส่ง่ผลกระทบเสียหาย 
     ตอ่สิง่แวดล้อมและสขุภาพอนามยัของประชาชน  
 

2.  มีทําเลท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์เหมาะสม การเป็น 
     ศนูย์การและเป็นประตกูารค้า  การคมนาคม  
     การขนสง่ และการท่องเท่ียว ท่ีสามารถเป็น 
     จดุเช่ือมโยงกบักลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน  
     เพ่ือเช่ือมโยงตอ่กลุม่ประเทศอนภุาคลุม่       
     แมนํ่า้โขง (GMS) และกลุม่ประเทศเอเชียใต้  
     (BIMTEC) 

2.  ยงัไมไ่ด้ใช้จดุเดน่ของการเป็นเมืองศนูย์กลาง  
     และการเป็นประตสููก่ลุม่จงัหวดัล้านนาอยา่งเตม็ 
     ศกัยภาพ และเป็นรูปธรรมอยา่งจริงจงั ท่ีจะ 
     สง่เสริมตอ่การพฒันาจงัหวดั  การแก้ไขปัญหา 
     ความยากจน และการกระจายรายได้สูป่ระชาชน  
 
 

3.  มีความโดดเดน่ด้านศลิปวฒันธรรมล้านนา    
     มีสถาบนัการศกึษา และหนว่ยงานการพฒันา 
     ทกัษะและฝีมือแรงงานในพืน้ท่ีจงัหวดัลําปาง  
     จํานวนมาก 

3.  ยงัไมไ่ด้นําเอกลกัษณ์ความโดดเดน่ และ 
     ทรงคณุคา่ทางศลิปวฒันธรรมล้านนา  
     มาเสริมสร้างทกัษะฝีมือแรงงาน  ในภาคการผลติ 
     สนิค้าหตัถอตุสาหกรรม / SMEs   เพ่ือเพิ่มมลูคา่ 
     สนิค้า และเพ่ือสนองตอบตอ่กระแสความ 
     ต้องการของลกูค้า 

 
4.  วิสัยทศัน์จังหวัดลาํปาง 

วิสยัทศัน์จงัหวดัลําปาง  คือ  “Lampang : Green & Clean &Ceramic”     
โดยมุ่งมัน่พฒันาจงัหวดัลําปางภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเท่ียว 

สะอาด  สวยงาม  ควบคูก่บัการเป็นเมืองเซรามิคแห่งประเทศไทย และอาเซียน 
 
5. พันธกิจ (MISSION)  
      จังหวัดลาํปาง ได้ใช้อักษรย่อคาํว่า “LAMPANG” มากาํหนดเป็นพันธกิจ ดงันี ้
L : Local to Global การพฒันาและสง่เสริมสนิค้าหตัถอตุสาหกรรมจากท้องถ่ินสูส่ากล 
A : Attractive City การพฒันาจงัหวดัลําปางให้มีความสงบ สวยงาม มีความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สนิและมีเสน่ห์ดงึดดูให้คนมาท่องเท่ียว 
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M : Manpower  การพฒันาศกัยภาพประชาชนให้มีความรู้และทกัษะเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต และ
รองรับการพฒันาในสาขาอาชีพตา่ง ๆ 

P : Participation การพฒันาท่ีเน้นกระบวนการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นของสงัคม 
A : Accountability การบริหารงานท่ียดึหลกัธรรมาภิบาล 
N : Northern Culture  การรักษาและการสืบสานศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
& Local Wisdom ประเพณี และการสง่เสริมภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
G : Green & Sustainable Agriculture การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนารักษาคุณภาพ

สิง่แวดล้อม   และเกษตรแบบยัง่ยืน 

 
6. เป้าประสงค์หลักของจังหวัด (GOAL) 
 ภายใต้กรอบวิสยัทศัน์ (Vision)    “ Lampang : Green & Clean & Ceramic ”  จงัหวดัลําปาง       
จงึได้กําหนดเป้าประสงค์การพฒันาจงัหวดั (Goal)  ดงันี ้
Green : เพ่ือให้จงัหวดัลําปางมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  น่าอยู ่น่าเท่ียว สะอาดสวยงาม   
เขียวขจีร่มร่ืนด้วยความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาต ิ และเป็นแหลง่เกษตรปลอดสารพิษ  
Clean  : ยดึหลกัการบริหารงานจงัหวดัตามหลกัธรรมาภิบาล  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  
มีความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตทรัพย์สนิ และปลอดยาเสพตดิ   อนรัุกษ์และสืบสานศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน 
Ceramic : มุง่เน้นการสร้างงานสร้างอาชีพ   การกระจายรายได้  การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน   
สง่เสริมและพฒันากระบวนการผลิตสินค้า OTOP และผลิตภณัฑ์เซรามิคครบวงจร    ให้ก้าวไปสู่การเป็น
เมืองเซรามิคแห่งประเทศไทยและอาเซียน 
 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  3 ยุทธศาสตร์หลัก   
  7.1  ยทุธศาสตร์การพฒันาให้เป็นเมืองน่าอยู ่ประกอบด้วย ๔ ยทุธศาสตร์ยอ่ย คือ 
  1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรปลอดสารพิษ 

2)  ยทุธศาสตร์การพฒันาแหลง่นํา้ 
3)  ยทุธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
4)  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความเขียวขจีร่มร่ืน  สะอาด และสวยงาม 

 7.2 ยทุธศาสตร์การพฒันาให้เป็นเมืองน่าเท่ียว ประกอบด้วย ๓ ยทุธศาสตร์ยอ่ย 
  1) ยทุธศาสตร์การพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ  

        2)  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบคุคลเพ่ือรองรับการท่องเท่ียว 

  3)  ยทุธศาสตร์การเช่ือมโยงเครือขา่ยการท่องเท่ียว 
 7.3 ยทุธศาสตร์การพฒันาให้เป็นเมืองเซรามิค ประกอบด้วย ๓ ยทุธศาสตร์ยอ่ย 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาและสง่เสริมการตลาด 
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2. ยทุธศาสตร์การพฒันากระบวนการผลติ 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาคลสัเตอร์ (Clustering) เซรามิคลําปาง 

 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
 
1. ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวัด  

          สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของจงัหวดัลําปาง มีผลิตภณัฑ์มวลรวม 38,469 ล้านบาท รายได้สว่น
ใหญ่ ขึน้อยู่กับสาขาการค้าส่งและค้าปลีกมากท่ีสุดถึงร้อยละ 18.49 คิดเป็นมูลค่า 7,115 ล้าน
บาท  รองลงมาเป็นสาขาการเหมืองแร่และการย่อยหิน ร้อยละ 14.91 คิดเป็นมลูคา่ 5,736.70 ล้านบาท 
และสาขาการผลติอตุสาหกรรม ร้อยละ 10.91  คดิเป็นมลูคา่ 4,197.30 ล้านบาท 

2. รายได้ประชากร 

         ประชากรจงัหวดัลําปางมีรายได้เฉล่ีย 48,726 บาท/คน/ปี จดัอยู่ในอนัดบั 5 ของภาคเหนือ รองจาก
จงัหวดัลําพนู  เชียงใหม ่ กําแพงเพชร  และตาก 

3. การเงนิและการธนาคาร 

     การเงนิการธนาคาร  ปี 2548 มีสาขาธนาคารพาณิชย์ตัง้อยูใ่นจงัหวดัลําปาง จํานวน 53 สาขา   โดย
มีปริมาณเงินหมนุเวียนทางเศรษฐกิจในจงัหวดั  

     การคลัง  
             รายได้ 

                           ปี 2548 จงัหวดัลําปางมีรายได้จากการจดัเก็บภาษีอากร เป็นเงิน 1,329.262 ล้านบาท 
โดยรายได้สว่นใหญ่มาจากภาษีเงินได้สว่นบคุคลภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีนิตบิคุคล  

4. การจ้างงาน 

สถานประกอบการในจังหวัดลาํปาง 

จงัหวดัลําปาง มีจํานวนสถานประกอบการทัง้หมด 3,207 แห่ง เพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 4.48 มี
จํานวนลกูจ้างทัง้หมด 56,385 คน เพิ่มขึน้  ร้อยละ 3.30 
 
โครงสร้างแรงงาน ในปี 2548 จงัหวดัลําปาง มีสถานภาพแรงงาน ดงันี ้
ประชากรรวม 787,347 คน 
แยกเป็น 

- ผู้ มีอายต่ํุากวา่ 15 ปี 158,420 คน 
- ผู้ มีอาย ุ15 ปีขึน้ไป 613,180 คน 
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ผู้มีอายุ 15 ปีขึน้ไป 613,180 คน แยกเป็น 

- กําลงัแรงงาน 459,558 คน 
- ผู้ไมอ่ยูใ่นกําลงัแรงงาน 169,369 คน 

กําลงัแรงงาน 459,558 คน แยกเป็น 
- กําลงัแรงงานปัจจบุนั 459,141 คน 
- กําลงัแรงงานท่ีรอฤดกูาล 417คน 

กําลงัแรงงานปัจจบุนั 459,141 คน แยกเป็น 
- ผู้ มีงานทํา 452,375 คน 
- ผู้ไมมี่งานทํา 6,767 คน 

ผู้ไมอ่ยูใ่นกําลงัแรงงาน 169,369 คน แยกเป็น 
- ทํางานบ้าน 39,014 คน 
- เรียนหนงัสือ 64,298 คน 
- อ่ืน ๆ 75,014 คน 

 
การเลิกจ้าง 

สํานกังานประกนัสงัคมจงัหวดัลําปางรับแจ้งการเลิกประกอบกิจการจากสถานประกอบการ 236 
แห่ง ลกูจ้างถกูเลิกจ้าง 1,393 คน มากกว่าปีก่อนซึง่มีสถานประกอบการแจ้งเลิกประกอบกิจการ 183 แห่ง 
ลกูจ้างถกูเลกิจ้าง 562 คน สํานกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัลําปาง รับแจ้งการเลกิประกอบกิจการของโรงงาน
อตุสาหกรรม 46 แห่ง ลกูจ้างถกูเลิกจ้าง 484 คน มากกว่าปีก่อนซึ่งได้รับแจ้งเลิกประกอบกิจการ 30 แห่ง 
ลกูจ้างถกูเลกิจ้าง 516 คน   
 
การจ้างแรงงานในต่างประเทศ   

ราษฎรจงัหวดัลําปางนิยมเดินทางไปทํางานต่างประเทศในอตัราค่อนข้างสงู เม่ือเปรียบเทียบกบั
กลุ่มจังหวดัในภาคเหนือ โดยมีผู้ เดินทางไปทํางานในต่างประเทศ จํานวน 40,557 คน  ประเทศท่ีนิยม
เดนิทางไปทํางานมาก 3 ลําดบัแรก ได้แก่ ไต้หวนั  สงิคโปร์  และอิสราเอล 

ปีพุทธศักราช จาํนวน (คน) 

2541 
2542 
2543 
2544 
2545  

3,214 
5,858 
5,792 
5,396 
5,168 
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ปีพุทธศักราช จาํนวน (คน) 

2546 
2547 
2548 

5,189 
5,176 
4,764 

รวม 7 ปี 40,557 

 

5. การอุตสาหกรรม 

           การอตุสาหกรรมในจงัหวดัลําปาง เป็นอตุสาหกรรมท่ีพึง่พาทรัพยากรธรรมชาตใินท้องถ่ิน ประกอบ
มีปัจจยัความพร้อมในด้านอ่ืน ๆ จงึทําให้แนวโน้มของอตุสาหกรรมในจงัหวดัลําปางขยายตวัขึน้  โดยในปี 
2547 มีโรงงานอตุสาหกรรม จํานวน 1,768 แห่ง  เงินลงทนุ 55,537,228,915 บาท  จ้างแรงงาน 33,538 
คน   
 

6. การเกษตร 

1) ด้านครัวเรือนการเกษตร 

ประชากรจงัหวดัลําปางสว่นใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยมีจํานวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพ
การเกษตร ทัง้สิน้ 143,648 ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 52.93 จากจํานวนครัวเรือนทัง้จงัหวดั 271,374 
ครัวเรือน 

ข้อมูลพืน้ฐานครัวเรือนเกษตรกร  

อาํเภอ 
จาํนวน 

ครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกร 

เมืองลําปาง 
แจ้ห่ม 
ห้างฉตัร 
เกาะคา 
แมพ่ริก 
แมท่ะ 
งาว 

52,980 
10,682 
15,551 
61,326 
3,524 

17,508 
13,210 

31,366 
9,292 

10,767 
12,825 
3,524 

14,573 
10,964 
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อาํเภอ 
จาํนวน 

ครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกร 

สบปราบ 
เถิน 
วงัเหนือ 
เสริมงาม 
แมเ่มาะ 
เมืองปาน 

28,581 
17,727 
21,271 
7,603 

12,135 
9,276 

5,767 
11,517 
11,088 
6,439 
6,653 
8,873 

รวม 13 อาํเภอ 271,374 143,648 

ท่ีมา : สํานกังานเกษตรจงัหวดัลําปาง  

2) พืน้ที่ทาํการเกษตร 

จงัหวดัลําปางมีเนือ้ท่ีประมาณ 12,533.961 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,72 ไร่ มีพืน้ท่ีทํา
การเกษตร 985,650.13 ไร หรือร้อยละ 12.04 ของเนือ้ท่ีจงัหวดั แยกได้ดงันี ้

1. พืน้ท่ีเพาะปลกู 979,002.75 ไร่ 
- พืน้ท่ีนา 546,739.25 ไร่ 
- พืน้ท่ีพืชไร่ 251,847.00 ไร่ 
- พืน้ท่ีไม้ผล 140,999.50 ไร่ 
- พืน้ท่ีพืชผกั 37,080.00 ไร่ 
- พืน้ท่ีไม้ดอกไม้ประดบั 2,337.00 ไร่ 

2. พืน้ท่ีปศสุตัว์ (พืน้ท่ีปลกูหญ้า/พืชอาหารสตัว์) 2,510.00 ไร่ 
3. พืน้ท่ีประมง 4,137.38 ไร่ 

3) การประกอบอาชีพการเกษตร 
1. การปลูกพชื 
พืชเศรษฐกิจท่ีสําคญั ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน กระเทียม ถัว่ลิสง สบัปะรด ลําไย ถัว่เหลือง ข้าวโพด

เลีย้งสตัว์  และละหุ่ง  
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 ข้อมูลการเพาะปลูกพชืเศรษฐกิจที่สาํคัญของจังหวัดลาํปาง  

ชนิดพืช พืน้ที่ปลูก(ไร่) 
ผลผลิตต่อไร่(ก.ก) ผลผลิตรวม

(ตนั) 

ข้าวเจ้านาปี 21,447 531.91 11,212.76 

ข้าวเหนียวนาปี 436,448 561.93 240,537.23 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 68,128 773 52,663 

สบัปะรด 11,734 4,000 46,936 

อ้อยโรงงาน 32,727 7,000 229,089 

ถัว่เหลือง 18,043 217 3,885 

ถัว่ลสิง 23,259 238 5,643 

กระเทียม 10,772 1,141 12,291 

ลําไย 32,001 768 18,669 

ท่ีมา : สํานกังานเกษตรจงัหวดัลําปางและศนูย์สารสนเทศการเกษตร สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
   
           2. ด้านปศุสัตว์ สตัว์เศรษฐกิจท่ีสําคญัของจงัหวดัลําปาง ได้แก่ โคเนือ้ กระบือ ไก่ สกุร สว่นใหญ่
เป็นการประกอบอาชีพเสริมจากการเพาะปลกู โดยมีปริมาณการเลีย้ง ดงันี ้
 

ข้อมูลการเลีย้งสัตว์ของจงัหวัดลาํปาง จาํแนกเป็นรายอาํเภอ 

ประเภทสัตว์เศรษฐกิจ ปี 2546 (ตวั) ปี 2547 (ตวั) ปี 2548 (ตวั) 

- โคเนือ้ 
- กระบือ 
- ไก่ 
- สกุร 

142,290 
12,983 

1,598,803 
54,575 

170,792 
11,370 

2,024,597 
46,394 

187,614 
23,084 
760,726 
47,821 

ท่ีมา : สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัลําปาง 
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3. ด้านประมง ผลผลิตจากการประกอบการเพาะเลีย้งและจากแหลง่นํา้ธรรมชาติ ผลิตรวมทัง้สิน้ 
1,594,017 กิโลกรัม  คดิเป็นมลูคา่ 48,722,089 บาท  แยกเป็น เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเลีย้งปลานํา้
จืด มีจํานวน 8,142 ราย  ผลผลติ 681,333 กิโลกรัม  คดิเป็นมลูคา่ 21,735,900 บาท  และผลผลติประมงท่ี
ได้จากแหลง่นํา้ธรรมชาต ิ912,684 กิโลกรัม คดิเป็นมลูคา่ 26,986,189 บาท  
 

4. การสหกรณ์  
           จงัหวดัลําปาง  มีสหกรณ์ 6 ประเภท รวม 75 สหกรณ์ มีผลการวดัมาตรฐานสหกรณ์จงัหวดัลําปาง 
ปี 2548 ดงัตอ่ไปนี ้ 
ประเภทสหกรณ์  จาํนวนทัง้หมด 

(สหกรณ์)  
ได้มาตรฐาน  ตํ่ากว่ามาตรฐาน  จาํนวนสมาชิก 

(คน)  
1. สหกรณ์
การเกษตร  
    - ชมุนมุสหกรณ์ 
    - สหกรณ์
การเกษตร  

 34  
1 

33  

 29 
1  

28  

 5 
1 
4  

   
46 (สหกรณ์) 

94,964  

2. สหกรณ์นิคม 1  1  1  2,626  
3. สหกรณ์ร้านค้า  2  2  1  6,085  
4. สหกรณ์ออม
ทรัพย์  

29  28  11  25,025  

5. สหกรณ์บริการ  9  5  4  2,386  
6. สหกรณ์ประมง -  -  -  -  

รวม  75  65  22  46 (สหกรณ์)  
131,086  

ท่ีมา : สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัลําปาง 
 

อาํเภอ 
จาํนวน
ทัง้หมด 

กลุ่มทาํนา กลุ่มทาํไร่ กลุ่มทาํสวน กลุ่มเลีย้งสัตว์ 

1. เมืองลําปาง 19 13 2 3 1 

2. ห้างฉตัร 10 4 1 - 5 

3. เกาะคา 16 6 3 4 3 

4. สบปราบ 6 2 4 - - 

5. เสริมงาม 6 4 2 - - 
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อาํเภอ 
จาํนวน
ทัง้หมด 

กลุ่มทาํนา กลุ่มทาํไร่ กลุ่มทาํสวน กลุ่มเลีย้งสัตว์ 

6. เถิน 10 4 4 1 1 

7. แมพ่ริก 9 - 3 - - 

8. แมท่ะ 7 4 3 - - 

9. แมเ่มาะ 5 5 - - - 

10 งาว 17 9 5 3 - 

11 วงัเหนือ 5 4 1 - - 

12.แจ้ห่ม 10 4 4 1 1 

13.เมืองปาน 3 2 1 - - 

รวม 117 61 33 12 11 

 
7. การท่องเที่ยว 
    7.1 ศกัยภาพการท่องเท่ียวของจงัหวดั  

จังหวัดลําปาง เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีศกัยภาพในการส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว เน่ืองจากมีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ทัง้ธรรมชาต ิประวตัศิาสตร์ ศลิปวฒันธรรม วิถีชีวิต และกิจกรรมงานประเพณี และ
มีสิง่อํานวยความสะดวกทางด้านการท่องเท่ียวพร้อมท่ีจะให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว เช่น 

- ด้านคมนาคม 
- สามารถเดินทางได้ทัง้ทางเคร่ืองบิน รถไฟและทางรถยนต์ โดยเฉพาะ
เส้นทางรถยนต์สามารถเช่ือมโยงไปยังจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ทุก
จงัหวดั 

- ด้านท่ีพกั 
- มีโรงแรมท่ีพกัรองรับนกัท่องเท่ียวได้อย่างเพียงพอ จํานวน 28 แห่ง 
ห้องพกัรวม 1,364 ห้อง 

- ด้านบริการนําเท่ียว 
- มีบริษัทนําเท่ียวท่ีจดทะเบียนแล้ว ประมาณ 10 บริษัท มีมคัคเุทศก์
จํานวน 150 คน 

- ด้านร้านอาหาร - มีร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั ทัง้อาหารพืน้บ้านและอาหารทัว่ ๆไป
จดัไว้บริการให้แก่นกัท่องเท่ียวเลือกชิมมากมาย 

- ด้านข้อมลูข้าวสาร 
- มีศนูย์ข้อมลูข้าวสารให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว คือ ศนูย์ข้อมลูข่าวสารการ
ท่องเท่ียวในอาคารศาลากลางจงัหวดัหลงัเก่า และศนูย์ข้อมลูข่าวสารของ
เทศบาลนครลําปาง 
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7.2 แหลง่ท่องเท่ียวท่ีสําคญัของจงัหวดั  
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 

ทางธรรมชาต ิ ประวัตศิาสตร์ ทางวัฒนธรรมและหตัถกรรม 

-  อทุยานแหง่ชาตแิจ้ซ้อน -  วดัพระธาตลํุาปางหลวง -  ศนูย์ศลิปาชีพแมต๋ํ่า 

-  ศนูย์อนรัุกษ์ช้างไทย 
-  ภาพเขียนสีก่อนประวตัศิาสตร์
ประตผูา 

-  หมูบ้่านแกะสลกั (บ้านหลกุ) 

-  เข่ือนก่ิวลม -  วดัมอ่นพระยาแช ่ -  หมูบ้่านทอผ้าพืน้เมือง 
-  อทุยานแหง่ชาตถํิา้ผาไท -  วดัพระธาตเุสดจ็ -  หมูบ้่านกระดาษสา 

-  อทุยานแหง่ชาตดิอยขนุตาล -  วดัศรีรองเมือง -  โรงงานอตุสาหกรรมเซรามิค 

-  นํา้ตกวงัแก้ว -  วดัพระแก้วดอนเต้า -  บ้านเสานกั 

-  อา่งเก็บนํา้วงัเฮือ -  วดัเจดีย์ซาว  

-  ภเูขาไฟ -  วดัพระธาตจุอมปิง  

-  สวนป่าทุ่งเกวียน -  วดัศรีชมุ  

 -  ศาลเจ้าพอ่ประตผูา  

 -  วดัป่าฝาง  

 -  วดัอกัโขชยัคีรี  

 -  ศาลเจ้าพอ่หลกัเมือง  

 -  วดัถํา้พระสบาย  

 -  วดัถํา้สขุเกษมสวรรค์  

 
7.3 สถานการณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัลําปาง ปี 2547 
ผู้มาเยือน (visitor) ท่ีจงัหวดัลําปาง ในปี พ.ศ.2547 มีจํานวนทัง้สิน้ 482,586 คนแยกเป็น 
- นกัท่องเท่ียว จํานวน 402,455 คน 
- นกัทศันาจร จํานวน 80,131 คน 
รายได้จากนกัท่องเท่ียว รายได้จากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเย่ียมเยียนท่ีจงัหวดัลําปาง ในปี 2547 มี

จํานวนทัง้สิน้ 1,407.96 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2544 ร้อยละ 1.38 คา่ใช้จ่ายของนกัท่องเท่ียวท่ีมาใช้จ่าย
ท่ีจงัหวดัลําปางเฉล่ียตอ่หวัตอ่คนตอ่วนั เป็นเงิน 1,912.26 บาทลดลงจากปี 2544 ร้อยละ 1.38 จํานวนวนัท่ี
นกัท่องเท่ียวมาพกัค้างท่ีจงัหวดัลําปางเฉล่ีย 1.66 วนั  

    



15 

 

ประเภทของนักท่องเที่ยวท่ีมาเท่ียวจงัหวดัลําปางรวมทัง้สิน้ 482,586 คน แยกเป็น   
- นกัท่องเท่ียวชาวไทย  จํานวน  425,687 คน  
- นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ  จํานวน 56,899 คน  

 
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่ีนิยมเดนิทางมาท่องเท่ียวยงัจงัหวดัลําปาง 5 อนัดบัแรก ได้แก่  

- ฝร่ังเศส 
- เยอรมนั 
- ไต้หวนั   
- เนเธอร์แลนด์ 
- องักฤษ  
สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปนิยมมาก 3 อันดบัแรก ได้แก่ 
- วดัพระธาตลํุาปางหลวง 
- นํา้ตกแจ้ซ้อน 
- ศนูย์อนรัุกษ์ช้างไทย 

 
ข้อมูลพืน้ฐาน(Baseline survey) เก่ียวกับกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ในพืน้ที่ที่เข้าโครงการ 
   
บทบาท ภารกิจ ของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ในพืน้ที่จังหวัด 
 
1.  ชมรมสหกรณ์จงัหวัดลาํปาง 
ความเป็นมา 
 ชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปาง ได้พฒันามาจากการดําเนินธุรกิจร่วมกนัของเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรในจงัหวดัลําปาง และได้จดัตัง้เป็นชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปางในปี 2548 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางและเป็นส่ือกลางในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รอบด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกิจและสงัคม  มีทุนดําเนินงาน 12,005 บาท 
สมาชิกแรกเร่ิมจํานวน  20 สหกรณ์(รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 1) 
 
กิจกรรมการดาํเนินงาน 

มีการประชมุหารือกนัยงัมีการประชมุประมาณ 1-2 ครัง้เท่านัน้ส่วนใหญ่จะเป็นการหารือในการ
ดําเนินงานของชมรมฯ ในเร่ืองการจดังานวนัสหกรณ์แห่งชาติ การจดังานกีฬาสมัพนัธ์วนัสหกรณ์ การหา
แนวทางการเช่ือมโยงกิจกรรม เช่น การช่วยเหลือด้านการบริหารจดัการแก่สหกรณ์ท่ีประสบปัญหาด้านการ
ดําเนินธุรกิจ การเช่ือมโยงธุรกิจการขาย-ซือ้ข้าวสาร แตเ่ป็นเพียงการหารือกนัในเบือ้งต้นเท่านัน้ยงัไม่มีการ
เช่ือมโยงกนัในเชิงรูปธรรม มีแตเ่พียงการเช่ือมโยงเร่ืองธุรกิจและสินเช่ือกบัโครงการการเช่ือมโยงธุรกิจและ
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สินเช่ือระหว่างสหกรณ์ของสํานักงานสหกรณ์จังหวดัท่ีเป็นพ่ีเลีย้งรับผิดชอบอยู่ ในการกู้ ยืมเงินระหว่าง
สหกรณ์ การฝากเงินระหวา่งสหกรณ์ และการซือ้ขายสนิค้าระหวา่งสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 
 
วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ือเป็นศนูย์รวมและเป็นแหลง่ข้อมลูพืน้ฐานของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรทกุประเภทในจงัหวดั
ลําปาง ในการเผยแพร่ สง่เสริม ฝึกอบรมในด้านวิชาการและขา่วสารเทคโนโลยี 

2. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของผู้ นํา ผู้บริหารของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
3. เพ่ือเป็นองค์กรแห่งความร่วมมือในการพฒันาธุรกิจในด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
4. เพ่ือเป็นองค์กรในการเช่ือมโยงเครือขา่ยสหกรณ์จงัหวดัลําปาง องค์กรภายนอกและตา่งจงัหวดั 
5. เพ่ือดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ อนัเป็นประโยชน์ตอ่สมาชิกและสาธารณประโยชน์ 
6. เพ่ือจดัให้มีกองทนุของชมรม เพ่ือพฒันาขบวนการสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

 
2.  สมาคมพฒันาสตรีจงัหวัดลาํปาง (กพสจ.) 
 
ความเป็นมา 

เม่ือ พ.ศ. 2538 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ได้คดัเลือกสตรีจากทกุหมู่บ้าน จํานวน 9-15 คน มา
เป็น กพสม. จากนัน้คดัเลือกประธานและคณะกรรมการหมู่บ้านละ 2 คน เป็น กพสต. และเลือกประธาน
และเลขา กพสต.และเลือกประธานและเลขา กพสต. 2 คน กพสอ. และคดัเลือก กพสอ. 2 คน กพสจ. โดยมี
วาระการดําเนินการ 4 ปี มาร่วมการขบัเคล่ือน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหา สํารวจ ปัญหา อปุสรรค และความ
ต้องการของสตรีทุกระดับและจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาสตรี เสนอแผนงาน โครงการ ขอรับการ
สนบัสนนุโครงการกิจกรรมสตรี 
 
จํานวนสมาชิก  200 คน และเครือขา่ยจาก 13 อําเภอ 
 
กิจกรรม/ธุรกิจ 

1. จดักิจกรรมวนัสําคญั วนัแมแ่ห่งชาต ิงานสตรีสากล งานวนัสตรีไทย 
2. เข้าร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 
3. ทําแผน/โครงการร่วมกนั โดยยดึความต้องการของสตรีเป็นหลกั 
4. นําแผน/โครงการเสนอกบัหลายหน่วยงานเพ่ือของบประมาณ 
5. สํารวจข้อมลูความต้องการ ปัญหาอปุสรรคขององค์กรสตรี 
6. กระจายขา่วสารให้กบัองค์กรสตรีท่ีมีอาชีพแตไ่มมี่ท่ีจําหน่ายสนิค้า 
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ความสําเร็จ 
1. มีการรวมตวักนัจดัตัง้สมาคมพฒันาสตรีจงัหวดัลําปาง 
2. ร่วมจดักิจกรรมในวนัสําคญัตา่งๆ  
3. มีเครือขา่ยทกุระดบั 
4. มีสว่นร่วมในด้านการเมือง 
5. ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากหลายหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 
6. มีการวางแผน/โครงการร่วมกนั 
7. จดัหาตลาดให้กบักลุม่อาชีพ 
8. ร่วมบรรเทาสาธารณะภยัตา่งๆโดยการบริจาคเงิน สิง่ของ 
9. เข้าร่วมอบรมรับฟังนโยบายตอ่ต้านยาเสพตดิระดบัประเทศแล้วนํามาปฏิบตั ิ
10. ได้รวมตวักนัเรียกร้องสทิธิของสตรีในการสนบัสนนุงบประมาณ 

 
ความภาคภมูิใจ 

1. สามารถจดทะเบียนเป็นสมาคมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
2. ทําให้สงัคมยอมรับบทบาทหน้าท่ีของสตรีในการจดักิจกรรมตา่งๆ 
3. ได้ช่วยเหลือสงัคม ชมุชน ในรูปแบบอาสาสมคัรตา่งๆ (อสม.) 
4. ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการเมือง หลายระดบั 
5. ได้รับการยอมรับจากสงัคมชมุชน มากขึน้ 
6. ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 

 
ปัญหา/อปุสรรค 

1. ผู้ นําสตรีไมเ่ข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
2. ยดึตดิกบัคา่นิยมเก่าๆ ท่ีผู้หญิงต้องเป็นช้างเท้าหลงั 
3. สตรีไมย่อมรับกนัเอง 
4. ไมป่ฏิบตัติามกฎกตกิา 
5. ไมเ่ข้มแข็งตอ่ปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้ 

 
ความสมัพนัธ์ในปัจจบุนั 

ภายใน แน่นแฟ้นดีรวมตวักนัเป็นกลุม่และมีศกัยภาพในการทํางาน 
ภายนอก มีเครือขา่ยทกุอําเภอ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
หน่วยงานสนบัสนนุ พฒันาชมุชน สํานกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัลําปาง และองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน 
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ข้อเสนอแนะ ควรตดิตามประเมินผลด้วย และทําให้เป็นรูปธรรมให้เห็นอยา่งเดน่ชดัและตอ่เน่ือง 
 
3. เครือข่ายแม่ญิงลาํปาง 917 หมูบ้่าน ๆ ละ 2 คน (กรรมการระดบัตําบล) 100 ตําบล ๆ ละ 2 คน  
 
ความเป็นมา 
 เดิมกลุ่มแม่ญิงลําปาง เคยเป็นกลุ่มอาชีพท่ีถูกจัดตัง้ขึน้มาจากกรมพัฒนาชุมชนแต่ขาดความ
ต่อเน่ืองในการดแูลกลุ่มต่างๆ ทําให้กลุ่มเหล่านีข้าดความเช่ือมัน่ความศรัทธาจากหน่วยงานหรือองค์กร
ตา่งๆ แกนนําของแตล่ะกลุม่จงึมารวมกนัเป็นเครือขา่ยแมย่ิงลําปาง และมีการแสวงหาแหลง่ทนุตา่ง ๆ ด้วย
ตวัเองทัง้การเรียนรู้ การเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนบัสนุนจากแหล่งทนุ เป็นการเปล่ียนแปลงบทบาท
จากการตัง้รับเป็นการรุกเข้าหาแหลง่ทนุในการผลกัดนัเชิงนโยบายตา่งๆ ด้วย 
 แกนนําท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในระดบัจงัหวดัสู่ระดบัภูมิภาคเม่ือมี
นโยบายจากรัฐท่ีมีผลกระทบตอ่กลุม่ตอ่เครือข่ายแม่ญิง จะมีการรวมตวักนัคดัค้านไม่เห็นด้วยกบันโยบาย
นัน้ ๆ (ประท้วง) โดยสมาชิกของกลุม่ตา่ง ๆ ท่ีมาร่วมชมุนมุบางสว่นไมรู้่ด้วยซํา้ว่ามาทําอะไร ทําให้ประธาน
กลุ่มบางกลุ่มท่ีมีความคิดขดัแย้งกบัเครือข่ายไม่นําสมาชิกมาร่วมชมุนมุด้วย จึงมุ่งไปในแนวของการดแูล
ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกมากกว่า เช่น การหาตลาดการหาความรู้เร่ืองพฒันาคณุภาพสินค้าของกลุ่ม 
เป็นต้น 
 เครือข่ายแม่ญิงลําปาง จึงมีสมาชิกในเรือข่าย 2 ลกัษณะ คือ 1) ฝ่ายท่ีผลกัดนัเชิงนโยบายไป
พร้อมๆ กับการดูแลสมาชิกกลุ่ม และฝ่ายท่ีดูแลแต่สมาชิกกลุ่มอย่างเดียวไม่ค่อยสนใจเร่ืองผลกัดนัเชิง
นโยบาย 
 
สภาพปัญหาของเครือขา่ยแมญิ่งล้านนา 

1) การขดัแย้งเชิงอํานาจของแกนนํา/คณะกรรมการระดบัเครือขา่ย(ประธานเก่ากบัประธานใหม)่ 
2) แกนนําระดบัเครือขา่ยบางสว่นพึง่พิงและรับใช้เชิงการเมือง 
3) ความอิจฉาริษยากนัเองในกลุม่ในเครือขา่ยแมญิ่งลําปาง 

 
4.  เครือข่ายลุ่มนํา้จาง  
  
ความเป็นมา 

ปี พ.ศ.2547 เครือข่ายลุ่มนํา้จาง พร้อมด้วยสถาบนัแสนผะหญาลําปางได้รับงบประมาณผู้ว่าฯ 
CEO โดยผ่านสํานกังานสิ่งแวดล้อมภาค 2 จงัหวดัลําปาง ให้ศกึษาข้อมลูสถานการณ์เก่ียวกบัสภาพความ
เส่ือมโทรมของ ลุม่นํา้จางทัง้เร่ือง ดนิ นํา้ ป่า และปัญหาขยะ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่สภาพสงัคมและสิง่แวดล้อม
ของชมุชนลุ่มนํา้จางไหลผ่านพืน้ท่ี 3 อําเภอ ได้แก่ อ.แม่เมาะ อ.แม่ทะ  และ อ.เกาะคา โครงการนีมี้ระยะ
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การทํางาน1ปี โดยมีการจดัเวทีประชมุชีแ้จงโครงการ และร่วมกนัค้นหาปัญหา สาเหต ุปัจจยัท่ีทําให้ลุ่มนํา้
จางมีสภาพเช่นนี ้กระบวนการทํางานมี 2 สว่น คือ การจดัเวทีและการเดินสํารวจพืน้ท่ีจริงของคณะทํางาน
ลุม่นํา้จางและสถาบนัแสนผะหญาจงัหวดัลําปาง 

ปีพ.ศ.2548 สถาบันแสนผะหญา และเครือข่ายลุ่มนํา้จางได้รับทุนวิจัยเพ่ือท้องถ่ินจากสํานัก
กองทนุสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) สํานกังานภาค เพ่ือต่อยอดการเคล่ือนงานในพืน้ท่ีลุ่มนํา้จางในโครงการ   
”การพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีลุ่มนํา้
จาง” โดยมีพืน้ท่ีดํานินกการดดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นระยะเวลาการดําเนินงานตัง้แต1่สิงหาคม 2548 ถึง 
31 กรกฎาคม 2549 งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นงานวิจยักึ่งงานพฒันา นอกจากเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้/
สร้างจิตสํานึกแล้วยงัเน้นการปฏิบตัิท่ีเห็นเป็นรูปธรรม เช่น การทําฝายภมูิปัญญา การศกึษาดงูานพืน้ท่ีอ่ืน 
การทอดผ้าป่ากองทนุฟืน้ฟพืูน้ท่ีทรัพยากรฯ เป็นต้น 

เคร่ืองมือท่ีสําคญัในการดําเนินงาน คือ เวที ซึ่งเครือข่ายลุ่มนํา้จางจะใช้เวที เพ่ือให้สมาชิกได้
แลกเปล่ียน แสดงความคดิเห็น และวางแผนการดําเนินงานร่วมกนั ท่ีผา่นมาได้มีการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ดงันี ้

- เวทีการทบทวนสถานการณ์องค์กรความรู้ในการจดัการทรัพยากรฯของชุมชน เพ่ือนํามาเป็น
ข้อมลูพืน้ฐานในการดําเนินงานในแตล่ะพืน้ท่ี 

- เวทีถอดบทเยนในการทํางาน เป็นเวทีใหญ่ท่ีทกุพืน้ท่ีจะได้สะท้อนและบอกเล่าการดําเนินงาน
ในแตล่ะพืน้ท่ีและหาแนวทางการทํางานตอ่ร่วมกนั 

- เวทีหารือเครือขา่ยตามวาระตา่งๆ  
 
พืน้ท่ีการดําเนินงาน 

ตําบลหวัเสือ   : บ้านสามขา บ้านทุ่ง บ้านหวัเสือ บ้านผาแมวบ้านแมลู่ ่และบ้านนายาบ 
ตําบลดอนไฟ  :  บ้านดอนไฟ 
ตําบลสนัดอนแก้ว  :  บ้านสนัดอนแก้ว 

 
5. ชมรม อสม.จังหวัดลาํปาง 

เป็นองค์กร ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัลําปาง โดยบทบาทหน้าท่ีของอ
สม.โดยตรงนัน้ทางกระทรวงสาธารณสขุคาดหวงัไว้ว่าจะเป็นแกนนําชุมชนในการประสานข้อมลูข่าวสาร 
และการช่วยเหลือด้านสาธารณสขุได้อยา่งกระจายทกุพืน้ท่ีของชมุชนท่ีมีอยู ่
 ชมรมสาธารณสุขจังหวัดลําปาง จึงได้รวมตัวกันขึน้ เพ่อหนุนเสริมซึ่งกันและกันในการดําเนิน
กิจกรรมด้านสาธารณสขุ เช่น การส่งเสริมด้านสขุภาพการส่งตอ่ของข้อมลูข่าวสาร การประสานความร่วม
มอต่อประชาชนในชุมชน ซึ่ง อสม.1 คน จะต้องรับผิดชอบ ลกูบ้านจํานวน 5 – 10 หลงัคาเรือน ทําให้
กิจกรรมของ อสม.สามารถยึดติดกับพืน้ท่ีได้อย่างจริงจัง รวมทัง้ การท่ีรัฐได้สนับสนุนให้ อสม. ได้รับ
สวสัดกิารการรักษาพยาบาล 
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6. เครือข่ายผู้ตดิเชือ้จังหวัดลาํปาง  
 จํานวนผู้ ป่วยโรคเอดส์(AIDS) หรือผู้ตดิเชือ้ ท่ีสง่ผลกระทบกบัความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศไทย
และในโลก ท่ีนบัวนัจะมีจํานวนเพิ่มมากขึน้ถึงแม้ว่าโรคนีจ้ะสามารถยบัยัง้การเสียชีวิตให้ช้าลง กอปรกับ
การประชาสมัพนัธ์บอกกลา่วของการขยายเชือ้ท่ีมีอยู่จํากดั ทําให้สงัคมได้เข้าใจและอยู่ร่วมกบัเชือ้โรคชนิด
นีไ้ด้อย่างกลมกลืน อย่างไรก็ตาม ยังมีสงัคมซึ่งเป็นสงัคมส่วนใหญ่ในชนบทกับการยอมรับและการอยู่
ร่วมกบัผู้ ป่วยได้อยา่งเข้าใจ และเอือ้เฟือ้เผ่ือแผต่อ่กนัอยา่งแท้จริง 
 เครือข่ายผู้ติดเชือ้จงัหวดัลําปาง จึงเกิดขึน้จากการรวมตวัของผู้ ท่ีติดเชือ้ และผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ
จากการติดเชือ้ขึน้อย่างเป็นโครงสร้างท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัได้ในระดบัชมุชน อําเภอ จงัหวดัและภาค โดย
มีกลุม่องค์กรในการดําเนินงานกระจายอยู่ทกุอําเภอกิจกรรมสว่นใหญ่เป็นเร่ืองการหนนุเสริมการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกนัในเร่ืองการรักษาสขุภาพ การใช้ยา การประกอบอาชีพ การให้การศึกษาความรู้กับผู้ติดเชือ้
ด้วยกนัเอง แก่ประชาชนและเยาวชนทัว่ไปให้เข้าใจเก่ียวกบัปัญหาโรคเอดส์ เป็นต้น (ตามเอกสารแนบท่ี 2) 
 
7. กลุ่มอาชีพจังหวัดลาํปาง 

กลุม่อาชีพท่ีมีอยูใ่นจงัหวดัลําปางมีอยูอ่ย่างหลากหลายทัง้ท่ีเป็นกลุม่ท่ีรวมตวักนัขึน้มาด้วยตนเอง 
หรือเป็นกลุ่มท่ีถูกจัดตัง้ขึน้ด้วยหน่วยงานของทัง้ภาครัฐและเอกชน เป็นกลุ่มท่ีได้ดําเนินการผลิตอาชีพ
เร่ิมต้นด้วยการทําเป็นอาชีพเสริมก่อน จากนัน้ถ้ากลุม่ไหนผลติภณัฑ์มีคณุภาพและเป็นท่ีต้องการของตลาด
ก็ขยายผลจนนําไปสู่การจดัทําเป็นอาชีพหลกั เช่นกลุ่มกะลา หรือกลุ่มผลิตภณัฑ์จากกะลามะพร้าว กลุ่ม
อาชีพทําข้าวแตน จากเดิมท่ีกลุ่มอาชีพได้ดําเนินการผลิตงานหตัถกรรมด้วยตนเอง โดยมีหน่วยงานและ
องค์กรตา่งๆ ได้ให้การสนบัสนนุ และเกิดจากการรวมตวักนัเองในการนําวสัดท่ีุมีอยูใ่นท้องถ่ินมาแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์จําหน่ายโดยเน้นการใช้ความรู้และภูมิปัญญาเดิมและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกับยุค
สมยัใหม่เป็นไปตามความต้องการของตลาดทัง้ภายในและต่างประเทศ มีกลุ่มอาชีพในพืน้ท่ีได้เข้าร่วม
โครงการ ได้แก่ กลุม่หตัถกรรมจากกะลามะพร้าวห้างฉตัร กลุม่อาชีพสตรีภายใต้การสนบัสนนุจากกลุม่สตรี
แมบ้่านจงัหวดัลําปาง  และกลุม่อาชีพอําเภอห้างฉตัร (ตามเอกสารแนบท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 



21 

จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคของกลุ่มองค์กร/สหกรณ์ 
 
เครือข่ายองค์กรสหกรณ์ 

ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
สหกรณ์การเกษตร 
1. สหกรณ์การเกษตรแมท่ะ จํากดั  
 

- อัต รา กํ าลัง เ จ้ าห น้ า ที่ มี ความ
เหมาะสมกบัธุรกิจ 

- เ จ้ า ห น้ า ที่ ส ห ก ร ณ์ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ ในกา รจัดกา ร
สหกรณ์ 

- โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งแยก
หน้าที่และภารกิจไว้เหมาะสม 

- มีแผนกลยทุธ์  เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบตังิาน 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบตังิาน 

- การดําเ นินธุ ร กิจ ที่สนองความ
ต้องการแก่สมาชิก  มียอดขาย / 
บริการ14.28  ล้านบาท เป็นธุรกิจ
สินเชื่อ ร้อยละ 35.84  ธุรกิจจดัหา
สินค้ามาจําหน่าย 46.43  ธุรกิจ
รวบรวมผลิตผล  5 . 71   ธุ ร กิ จ

- การติดตามเร่งรัดหนีส้ิน  ไม่ได้ตาม
แผนงานเป้าหมาย ทําให้มีหนีค้้าง
ชําระนาน 

- มีดอกเบีย้ค้าง 
- ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่ได้พัฒนา

อยา่งเป็นระบบและไมม่ีประสทิธิภาพ 
- ดอกเบีย้เงินกู้สงู 
- เครื่องมือและอปุกรณ์ที่ใช้ไมท่นัสมยั 
- ขาดระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่

ทนัสมยั 
- สมาชิกขาดการมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานของสหกรณ์ 
- สินค้าให้บริการไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของสมาชิก 
- มีดอกเบีย้ค้างชําระสงู 
- ปิดบญัชีไมต่รงตามเป้าหมาย 
- ขาดการจัดทําระบบข้อมูลเอกสารที่

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
สหกรณ์ 
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
ปั๊มนํา้มนั 12.02 

- ทนุดําเนินงานของสหกรณ์ จํานวน  
83.09  ล้านบาท  แยกเป็นทุนของ
สหกรณ์ ร้อยละ 24.95 เป็นเงินรับ
ฝากร้อยละ  48.66  เป็นเงินกู้ ยืม
ร้อยละ 23.18 หนีส้ินอื่นร้อยละ 
3.21 

- ให้ดอกเบีย้เงินรับฝากแก่สมาชิก
และบคุคลภายนอกในอตัราสงู 

เป็นระบบ/ระเบียบ 
- สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจต่อ

สหกรณ์ 
- ปัญหาการดําเนินงาน คือ ปัญหาการ

รวบรวมผลผลิต เพราะชาวบ้านไม่
สามารถรวมตัวกันได้ ต่างคนต่างทํา 
ทําให้ขาดพลงัในการต่อรองกับพ่อค้า
คนกลาง  ทัง้ ที่พ่อค้าคนกลางนัน้มี
กลวิธีเอาเปรียบเกษตรกรมากมายแต่
ส่วนใหญ่ก็ยังยอมเรื่อยมาทัง้ที่รู้เท่า
ทนัและไมเ่ท่าทนั 

2. สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากดั 
 
 

- มีอัตรากําลังเจ้าหน้าที่เพียงพอใน
การปฏิบตังิาน 

-      เจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีความสามารถ 
มีประสบการณ์ด้านสหกรณ์ 

-     โครงสร้าง บทบาท และภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ชดัเจน  

-     การให้ความร่วมมือแก่สหกรณ์  
-     มีแผนกลยทุธ์ แผนงานโครงการเพื่อ

ใช้เป็นแนวทางการปฏิบตังิาน   

- บุคลากรบางส่วนไม่ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติและบทบาทในการทํางาน  
ทําให้การทํางานเกิดความลา่ช้า 

- เจ้าหน้าที่สหกรณ์ขาดขวัญ และ
กําลงัใจ 

- การสั่งการในบางเ รื่องไม่ มีการ
ประสานงาน ขาดความชดัเจน 

- บุคลากรขาดการทํางานเป็นทีม/
การทํางานเชิงรุก/ขาดจิตสํานึกและ

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์  

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
สหกรณ์ 
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
-    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้

ในการปฏิบตังิานทัง่ถึง  
-      การมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม 
-     มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นแหล่ง

เงินทนุต้นทนุตํ่าของสมาชิก 
-     เกษตรกรอีกมากกว่าร้อยละ 50 ยงั

ไมไ่ด้เป็นสมาชิก  
-     อตัราการเรียนรู้หนงัสือที่เพิ่มขึน้  มี

วฒันธรรมและประเพณีเอือ้ต่อการ
พฒันางานสหกรณ์  

-      สมาชิกสหกรณ์ที่มีบทบาททาง
การเมือง ให้การสนับสนุนส่งเสริม
กิจการสหกรณ์ 

-      นโยบายของรัฐบาลที่สําคญั เช่น  
การพกัชําระหนี ้การแปลงสินทรัพย์
เป็นทนุ 

-      การสนับสนุนงบประมาณต่างๆให้
สหกรณ์ 

- มีแนวทางการพฒันาศกัยภาพของ
ฝ่ายจัดการ เช่น การให้การศึกษา

ความมุง่มัน่ในการให้บริการ 
- ขาดการติดตามและประเมินผลที่มี

ประสทิธิภาพ 
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ขาด

ประสทิธิภาพ 
- ขาดการประชาสมัพนัธ์ 
- การติดตาม เ ร่ ง รัด  หนี ส้ิ นของ

สมาชิกไมม่ีประสทิธิภาพ 
- ขาดการพัฒนาธุรกิจการตลาด  

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จดัการของสหกรณ์ 

- สมาชิกสหกรณ์ขาดจิตสํานกึในการ
เป็นเจ้าของสหกรณ์/มีการแสวงหา
ผลประโยชน์  

- ประชาชนยังขาดความรู้  ความ
เข้าใจในอุดมการณ์ หลักการและ
วิธีการสหกรณ์ 

- การแข่งขนัทางธุรกิจกบัภาคเอกชน
ที่มีเงินทุนมาก  ทําให้สหกรณ์ไม่
สามารถแขง่ขนัได้ในตลาด 
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
อบรมอยา่งตอ่เนื่อง 

- มีโครงการที่ให้การส่งเสริมอาชีพ
ให้กบัสมาชิก 

- สินค้าการเกษตรตกตํ่าในขณะที่
ต้นทนุผลติสงู 

- กองทุนหมู่ บ้ า น /มูล นิ ธิ / NGO/
กองทุนฟื้นฟูฯ  เป็นคู่แข่งในการ
พฒันางานสหกรณ์ 

- ระเบียบข้อบงัคบั ที่ยงัไม่สอดคล้อง
กบั พ.ร.บ. สหกรณ์ 2542 

- ขาดการบริการแก่สมาชิกอยา่งทัว่ถึง 
- มีเงินทนุหมนุเวียนไมเ่พียงพอ 
- การบริการพนกังานเจ้าหน้าที่ไม่เป็นที่

พงึพอใจของสมาชิก 
- สมาชิกไม่มีวินัยในการชําระเงินกู้  ทํา

ให้มีเงินกู้ ค้างชําระจํานวนมาก 
- สมาชิกขาดการมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานสหกรณ์ 
3. สหกรณ์การเกษตรห้างฉตัร จํากดั - เป็นศูนย์กลางการรวบรวมผลผลิต 

การจําหน่ายของข้าว ทัง้ข้าวเปลือก
และข้าวสาร  จากเกษตรกรสมาชิก
และสหกรณ์ในเค รือข่ าย  มี ปั ้ม
นํา้มันสําหรับการจําหน่ายให้กับ

- ขาดการเชื่อมโยงที่เป็นระบบขาดการ
บริการแก่สมาชิกอยา่งทัว่ถึง 

- ขาดการประสานที่ ดีระหว่าง ฝ่าย
จดัการและฝ่ายบริหาร 

- บุคลากรบางส่วนไม่ป รับ เป ลี่ยน 

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
สมาชิก 

- มีอัตรากําลังเจ้าหน้าที่เพียงพอใน
การปฏิบตังิาน 

- เจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีความสามารถ 
มีประสบการณ์ด้านสหกรณ์ 

- โครงสร้าง บทบาท และภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ชดัเจน 

- การให้ความร่วมมือแก่สหกรณ์ 
- มีแผนกลยทุธ์ แผนงานโครงการเพื่อ

ใช้เป็นแนวทางการปฏิบตังิาน 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้

ในการปฏิบตังิานทัง่ถึง 
- การมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม 
- มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นแหล่ง

เงินทนุต้นทนุตํ่าของสมาชิก 
- เกษตรกรอีกมากกว่าร้อยละ 50 ยงั

ไมไ่ด้เป็นสมาชิก 
- อตัราการเรียนรู้หนงัสือที่เพิ่มขึน้  มี

วฒันธรรมและประเพณีเอือ้ต่อการ
พฒันางานสหกรณ์ 

ทศันคตแิละบทบาทในการทํางาน  ทํา
ให้การทํางานเกิดความลา่ช้า 

- เ จ้าหน้า ที่สหกรณ์ขาดขวัญ  และ
กําลงัใจ 

- การสั่ ง ก า ร ในบาง เ รื่ อ ง ไม่ มี ก า ร
ประสานงาน ขาดความชดัเจน 

- บุคลากรขาดการทํางานเป็นทีม/การ
ทํางานเชิงรุก/ขาดจิตสํานึกและความ
มุง่มัน่ในการให้บริการ 

- ขาดการติดตามและประเมินผลที่มี
ประสทิธิภาพ 

- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  ขาด
ประสทิธิภาพ 

- ขาดการประชาสมัพนัธ์ 
- การติดตามเร่งรัด หนีส้ินของสมาชิก

ไมม่ีประสทิธิภาพ 
- ขาดการพัฒนาธุรกิจการตลาด  การ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
ของสหกรณ์ 

- สมาชิกสหกรณ์ขาดจิตสํานึกในการ

สหกรณ์
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
- สมาชิกสหกรณ์ ที่ มีบทบาททาง

การเมือง ให้การสนับสนุนส่งเสริม
กิจการสหกรณ์ 

- นโยบายของรัฐบาลที่สําคญั เช่น  
การพกัชําระหนี ้การแปลงสินทรัพย์
เป็นทนุ 

- การสนับสนุนงบประมาณต่างๆให้
สหกรณ์ 

เ ป็น เ จ้าของสหกรณ์ / มีการทุจ ริต
แสวงหาผลประโยชน์  

- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการ
สหกรณ์ 

- การแขง่ขนัทางธุรกิจกบัภาคเอกชนที่มี
เงินทุนมาก  ทําให้สหกรณ์ไม่สามารถ
แขง่ขนัได้ในตลาด 

- สิน ค้าการ เกษตรตก ตํ่าในขณะที่
ต้นทนุผลติสงู 

- กองทุนหมู่บ้าน/มูลนิธิ/NGO/กองทุน
ฟื้นฟูฯ  เป็นคู่แข่งในการพัฒนางาน
สหกรณ์ 

- ระเบียบข้อบงัคบั ที่ยงัไมส่อดคล้องกบั 
พ.ร.บ. สหกรณ์ 2542 

4. สหกรณ์การเกษตรเมืองลําปาง 
จํากดั 

- อั ต ร า กํ า ลั ง เ จ้ า ห น้ า ที่ มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ด้าน
สหกรณ์ 

- โครงสร้างบทบาทและภารกิจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ชดัเจน 

- ขาดระบบการติดตามเร่งรัดหนีส้ินของ
สหกรณ์ 

- สมาชิกมีดอกเบีย้ค้างชําระสงูและการ
ชําระหนีไ้มเ่ป็นตามที่กําหนด 

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
- มีแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการใช้

เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบตังิาน 
- มี ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ที่ ส าม า รถ

ตอบสนองความ ต้อ งกา รของ
สมาชิกดจูากการดําเนินธุรกิจ ขาย/
บริการ แยกเป็น ธุรกิจสินเชื่อ ร้อย
ละ 7.98 ธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จําหน่าย ร้อยละ 5.15 ธุรกิจนํา้มนั
ร้อยละ 77.14 ธุรกิจรวบรวมร้อยละ
ผลผลิตการเกษตรร้อยละ  0.76 
ธุรกิจผลติเมลด็พนัธุ์ ร้อยละ 4.43 

- ทุนดําเนินงาน 67,704,931 บาท 
เป็นทุนของสมาชิก ร้อยละ 29.88 
รับเงินฝากร้อยละ 64.01 เงินกู้ ยืม
ร้อยละ  1.68 หนีส้ินอื่น ร้อยละ 
4.43  

- สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ในการดําเนินธุรกิจ

สหกรณ์ 
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
ตลาดกลาง ข้ า ว เป ลื อกมูลค่ า 
2,060,000 บาท เครื่องจักรผลิต
เมล็ดพนัธุ์มลูค่า 8,169,000 บาท 
โ ก ดั ง เ ก็ บ เ ม ล็ ด พั น ธุ์ มู ล ค่ า 
1,479,000 บาท อาคารโรงงาน 
2,151,000 บาท อุปกรณ์มูลค่า 
612,000 บาท หม้อแปลงไฟฟ้า 
178,000 บาท 

5. สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จํากดั - มีสํานกังานเป็นของตนเอง 
- เป็นสหกรณ์ที่เกิดขึน้มานาน และ

เป็น ที่พึ่ งพาในเ รื่อง เ งินทุนของ
สมาชิก 

- การบริหารจัดการคณะกรรมการไม่
สอดคล้องและประสานงานเท่าที่ควร 

- มีการทจุริตในสหกรณ์  ทําให้สหกรณ์
มีสภาพปัญหาการขาดทนุดําเนินงาน 

- สมาชิกขาดความเชื่อถือ/ศรัทธาต่อ
สหกรณ์ ในสภาพปัญหาทีเกิดขึน้ 

- ขาดระบบการบ ริหารจัดการ ที่ ดี 
เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของทกุฝ่าย 

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
สหกรณ์ 

6. สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จํากดั 
  

- มีการประสานกับหน่วยงานระดับ
พืน้ที่(หน่วยงาน/องค์กร) สามารถ
ดงึเข้ามามีสว่นร่วมในการหนนุเสริม

- พืน้ที่การเกษตรน้อย อยู่ในเขตอนรุักษ์
รักษาพนัธุ์สตัว์ป่า และป่าสงวน ส่วน
ใหญ่เป็นพืน้ที่ที่อยูบ่นภเูขา 

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
การทํางานของสหกรณ์ 

-  
 

- มีแรงงานอพยพตา่งพืน้ที่(ต่างจงัหวดั/
ในเมือง/ตา่งประเทศ) 

- สมาชิกขาดความรับผิดชอบในการ
ชําระเงินกู้  

ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
สหกรณ์ 

7. สหกรณ์การเกษตรแมพ่ริก จํากดั - อั ต ร า กํ า ลั ง เ จ้ า ห น้ า ที่ มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ด้าน
สหกรณ์ 

- โครงสร้างบทบาทและภารกิจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ชดัเจน 

- มีแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการใช้
เป็นแนวทางปฏิบตั ิ

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบตังิาน 

- การมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม 

- ยงัไมม่ีการจดัระบบฐานข้อมลูที่ดีพอ 
- สมาชิกมีหนีค้้างชําระจํานวนมาก และ

ขาดสํานึกในการมีส่วนร่วมการแก้ไข
ปัญหาร่วมกบัสหกรณ์ 

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
สหกรณ์ 

8. สหกรณ์การเกษตรวงัเหนือ จํากดั - มีสํานกังานเป็นของสหกรณ์เอง 
- มีอุปกรณ์การตลาดจากรมส่งเสริม

สหกรณ์( เครื่องอบลดความชืน้) 
ลานตาก เครื่องชัง่ 

- สมาชิกสามารถผลิตหลากหลาย มี
พืชผลการเกษตรที่หลากหลาย เช่น 

- ไม่สามารถทําธุรกิจการบริการด้าน
การหนุนเสริมอาชีพสมาชิก เน้นใน
เรื่องธุรกิจเงินกู้อยา่งเดียว 

- มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ (ทจุริต) 
- ฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการ ขาดความ

เข้าใจในการบริหารจดัการสหกรณ์ 

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
สหกรณ์ 
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
ข้าว ข้าวโพด  ถัว่เหลือง เป็นต้น 

9. สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จํากดั - อั ต ร า กํ า ลั ง เ จ้ า ห น้ า ที่ มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ด้าน
สหกรณ์ 

- โครงสร้างบทบาทและภารกิจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ชดัเจน 

- มีแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการใช้
เป็นแนวทางปฏิบตั ิ

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบตังิาน 

- การมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม 
- มีทุนดําเนินการที่ได้จากเงินรับฝาก

จากสมาชิกร้อยละ 70.67  หนีส้ิน
อื่น ร้อยละ 2.53 และทุนของ
สหกรณ์ ร้อยละ 26.80  

- มีการจดัชัน้สมาชิกเพื่อประโยชน์ตอ่
การบริหารจดัการธุรกิจ 

- มี ก า ร ใ ห้ กา รศึ กษาอบรมจาก
สหกรณ์ถึงสมาชิก คณะกรรมการ
ดําเนินการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

- บริการธุรกิจที่เป็นยอดขาย/บริการ
ด้านธุ ร กิจ นํ า้มันถึ ง ร้อยละ  52.31 
ในขณะที่การบริการด้านสนิเชื่อร้อยละ 
21.67 ธุรกิจด้านจดัจดัหาสินค้ามา
จําหน่ายแก่สมาชิกร้อยละ 19.49 และ
ธุรกิจด้านการรวบรวมผลผลิตร้อยละ 
6.53 เท่านัน้ 

- การเร่งรัดหนีส้ินจากสมาชิกไม่ได้ตาม
แผนและเป้าหมาย 

- ข า ด ก า ร จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ มี
ประสทิธิภาพ 

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
สหกรณ์ 
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
อยา่งตอ่เนื่องและเหมาะสม 

- สมาชิกให้ความร่วมมือ 
10. สหกรณ์การเกษตรแมม่อก จํากดั - ไ ด้ รั บ เ งิ น อุ ด ห นุ น จ า ก ก ร ม

ชลประทาน เป็นเงินอุดหนุนชดเชย
เพื่อการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
(โครงการก่อสร้างอา่งแมม่อก) 

- ขาดบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ได้แก่ คณะกรรมการขาดความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการสหกรณ์ 

- ขาดการควบคมุภายในที่ดี 
- มีลกูหนีค้้างชําระมาก 
- สมาชิกขาดการมีสว่นร่วม 

- เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก และ
มีจํานวนสมาชิกไมม่าก  

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
สหกรณ์ 

11. สหกรณ์การเกษตรแมอ่าง จํากดั - มีการจดัหาสินค้าอุปโภคบริโภคแก่
สมาชิกตามความต้องการของ
สมาชิก 

- จําหน่ายสนิค้าเป็นเงินสด 
- มีแผนการสง่เสริมอาชีพแก่สมาชิก 

 

- มีเงินทุนหมุนเวียนไม่พอเพียงให้การ
บริการแก่สมาชิก 

- สมาชิกขาดความรู้ความเข้าในการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ 

- การบ ริกา รสิน ค้ า ไม่พอ เ พี ย งแ ก่
สหกรณ์ 

- ขาดการควบคมุภายในที่ดี 
- เป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดเลก็ 

 

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
สหกรณ์ 

- คณะกรรมการขาดความ
เข้าใจในการบริหารธุรกิจ
สหกรณ์ 
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
12. สหกรณ์การตลาดกลางลําปาง 
จํากดั (สกต.) 

- เ ป็ น แ ห ล่ ง ก า ร ร ว บ ร ว ม ผ ล ผ ลิ ต
การเกษตร(ข้าวโพด) 

- หาสินค้ามาจําหน่าย เช่น เครื่องมือ
วสัดกุารเกษตร รถจกัรยานยนต์   

- ได้รับการสนบัสนุนจาก ธกส. ทัง้ใน
เรื่องงบประมาณ เจ้าหน้า และวัสดุ
อปุกรณ์  

- ขาดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ในการบริหารจัดการส่วนใหญ่ถูก
กําหนดมาจากเจ้าหน้าที่ ธกส.โดยตรง 

- ขาดการจดัการกับสภาพปัญหาอย่าง
ต่อเ นื่องและจริงจัง  เ ช่นการแก้ไข
ปัญหาการรวบรวมผลผลติ  

 

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร 
สหกรณ์ รวมถึงขาดความ
เ ข้ า ใจ ใน เ รื่ อ งการ เ ป็น 
สกต. 

13. ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรลําปาง 
จํากดั 

- มีการเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกนัของสหกรณ์
ในจังหวัด ปริมาณธุรกิจ 22 ล้านบาท  
แยกเป็นธุร กิจสินเ ชื่อ ร้อยละ  0.40 
ธุรกิจจัดหาสินทรัพย์มาจําหน่าย ร้อย
ละ 97.04  ธุรกิจรวบรวมผลิตผลร้อย
ละ 2.56 

- มีทุน ดํา เ นินงาน  6 .84   ล้ านบาท 
ประกอบด้วย ทุนของสหกรณ์ 1.39 
ล้านบาท  เช่าหนีก้ารค้า 4.16 ล้านบาท  
เงินรับฝาก 1.17 ล้านบาท  หนีส้ินอื่น 
0.12  ล้านบาท 

 

- ชุมนุมสหกรณ์  มีความเสี่ ย งของ
เงินทุน เพราะมีหนีส้ินมากกว่าทุน 
3.96 เท่า 

- ชุมนุมสหกรณ์ ที่ ดํา เ นินธุ ร กิจ  ไม่
ประสบผลสําเร็จ ขาดทนุติดตอ่กนั คือ 
ปีบัญชี 2547 จํานวน 131,868.84 
บ า ท   ปี บั ญ ชี  2 5 4 8  จํ า น ว น  
44,235.45 บาท 

 ขาดความร่วมมือในการ
จัดการ บริหารองค์กร ให้
ประสบความสําเร็จ ตาม
วตัถปุระสงค์ 

 ไม่ได้กําหนดแผน กลยุทธ์ 
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ท า ง
ปฏิบตังิานในภายหน้า 
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14. สหกรณ์ผู้ปลกูสปัปะรดลําปาง 
จํากดั 

- การหนุนเสริมการแก้ไขปัญหาพืชผล
การเกษตรในทางการเมืองเมื่อเกิด
ราคาผลผลติตกตํ่า 

- มีเงินกองทนุพฒันาสหกรณ์ 
- มีท้องถิ่นให้การสนบัสนนุ 
- ฝ่ายจดัการมีความตัง้ใจในการทํางาน 

- ขาดทุนดําเนินงานที่ชัดเจน และ
ตอ่เนื่อง 

- ขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่าง
แท้จริง  

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
สหกรณ์ 

15. สหกรณ์โคนมจามเทวี จํากดั - ได้รับเงินจาก กพส. ศนูย์รวบรวมนม 
- มีเงินทุนซือ้พันธุ์ โคพันธุ์  ที่ได้รับการ

สนบัสนนุจากภาครัฐ 
- ตลาดในระยะสัน้ไม่มีปัญหา เนื่องจาก

มีตลาดรับซือ้ที่แน่นอน 

- สมาชิกขาดการพัฒนากระบวนการ
ผลติและแนวคดิการผลิตที่ถกูต้องและ
ได้มาตรฐานของการจดัการฟาร์ม 

- ขาดการจัดการฟาร์มให้สู่มาตรฐาน 
GAP   

- ไม่มีการจดัหาวตัถดุิบด้วยตนเอง ต้อง
หาซือ้ ทําให้ต้นทุนสูง เช่นการปลูก
หญ้า  ข้าวโพด  ด้วยตนเอง  ที่ เ ป็น
วตัถดุบิในการเลีย้งโค  

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
สหกรณ์ 

 

16. สหกรณ์การเกษตรแมเ่มาะพฒันา 
จํากดั 

- การได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต (กฟผ .แม่ เมาะ )  ในด้าน
งบประมาณ การกู้ เงินปลอดดอกเบีย้ 
และที่ดนิจํานวน 351 ไร่  

- มีอาคารสํานักงาน และโรงสีข้าวเป็น

- มีดอกเบีย้ค้างชําระของสมาชิกจํานวน
มาก และเป็นเวลานาน ทําให้มีหนีท้ี่
สงสยัจะสญู 

- ขาดการควบคมุภายในทัง้ระบบ 
- การบันทึกรายงานการประชุมไม่

- สมาชิกขาดความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

- คณะกร รมกา รขาด
ความ เ ข้ า ใ จ ในกา ร
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ของตนเอง 

- มีเงินทนุสํารองสงู 
- มีปัม้นํา้มันสําหรับการจําหน่ายให้กับ

สมาชิก(ปตท.) 

ครบถ้วน ไมม่ีมตทิี่ชดัเจน
- เงินทนุหมนุเวียนขาดสภาพคลอ่งเนื่อง

มีการกู้ ระยะยาวและไม่สามารถชําระ
ได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 

บริหารธุรกิจ 
- พื น้ ที ก า ร เ กษต ร ไ ม่

เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ ก า ร
เพาะปลกู  

- ไมม่ีระบบชลประทาน 
17. สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน 
จํากดั 

- - เป็นสหกรณ์ที่มีสภาพปัญหาการโกง
ของเจ้าหน้าที่  

- มีเงินค้างชําระสะสมมาก 
- สมาชิกขาดความเชื่อถือสหกรณ์ 

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
สหกรณ์ 

สหกรณ์นิคม 
18. สหกรณ์นิคมห้างฉตัร จํากดั 
  

- ไ ด้ รั บ ก า ร สนั บ สนุ น จ า ก นิ ค ม
สหกรณ์ 

- สมาชิกมีพืน้ที่ทํากินที่อยู่บริเวณ
เดียวกนั มีการกําหนดพืน้ที่และการ
ส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

- โครงสร้างบทบาทและภารกิจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ชดัเจน 

- ขาดการัดระบบฐานข้อมลูที่ดีพอ 
- การตลาดของพืชผลการเกษตรไม่

แน่นอน ทําให้สมาชิกชําระหนีไ้ม่ตรง
ตามกําหนด 

- สํานกังานขาดระบบการสื่อสารภายใน
ที่ทนัสมยัและมีประสทิธิภาพในการสัง่
การและปฏิบตังิาน  

 

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
สหกรณ์ 
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- มีแผนกลยุทธ์แผนงานโครงการใช้

เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
 

19. สหกรณ์การเกษตรนิคมกิ่วลม 
จํากดั 

สํานกังานและเทคโนโลยี 
- สํ านัก ง าน มีความมั่นค งถาว ร 

สามารถรอบรับการใช้บริการของ
สมาชิกและประชาชนทัว่ไปได้อย่าง
พอเพียง 

- สหกรณ์เป็นศูนย์ร่วมการให้บริการ
สมาชิกแบบครบวงจร ทัง้ด้านเงิน
ฝาก เงินกู้  วัสดุ อุปกรณ์ บริโภค 
นํา้มนัเชือ้เพลงิ ธุรกิจประกนัตา่ง ๆ  

- สหกรณ์มีอุปกรณ์อํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในการดําเนินธุรกิจ
อยา่งพอเพียง 

- สหก ร ณ์ มี พื น้ ที่ สํ า ห รั บ รอ ง รั บ
ผลผลติของสมาชิกอยา่งพอเพียง 

- สหกรณ์มีบุคคลากรที่พอเพียงต่อ
การบริการสมาชิกและประชาชน
ทัว่ไป 

- มีการพฒันาบคุลากรโดยการอบรม

สํานกังานและเทคโนโลยี 
- สหกรณ์ยังขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีที่

ทนัสมยัที่สามารถเชื่อมข้อมลูข่าวสาร
ในการทําธุรกิจของสหกรณ์กับแหล่ง
ธุรกิจอื่น ๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(ขาดระบบอินเตอร์เน็ต และระบบสาระ
สนเทศ) 
- ส ห ก ร ณ์ ยั ง ข า ด บุ ค ค ล า ก ร ที่ มี

ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนถึงการดูแล
รักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน
อยูเ่สมอ 

- สํานกังานยงัขาดระบบสาธารณปูโภค 
( นํ า้ประปา )  ที่พอ เ พียงกับความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่และผู้ มาใช้
บริการของสหกรณ์ 

- การดําเนินงานของสหกรณ์ ยังอยู่ใน

- สมาชิกขาดจิตสํานึกใน
การเป็นเจ้าของสหกรณ์ 

- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในอุดมการณ์
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร
สหกรณ์ 
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อยา่งสมํ่าเสมอ 

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ 
- พนกังานมีความซื่อสตัย์ทํางานด้วย

ความโปร่งใส 
- พนกังานมีความสามคัคีกนั ช่วยกนั

ทํางานให้สําเร็จลลุว่งด้วยดีเสมอมา 
- พนักงานมีความรู้  และแสวงหา

ความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพื่อ
ปฏิบตัหิน้าที่ให้ดีที่สดุ 

- พนักงานมีความ รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ดี และปฏิบตัิงานตามคําสัง่ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บงัคบับญัชา 

- พนักงานมีจิตใจเอือ้อาทะ เมตตา
และปฏิบตัิต่อสมาชิกเสมือนญาติพี่
น้อง 

- พนัก ง านบ ริ ก า รสมา ชิ ก  และ
ประชาชนทั่ ว ไป ดี  ส ร้า งความ
ประทบัใจให้กบัผู้ใช้บริการ 

คณะกรรมการสหกรณ์ 
- คณะกรรมการมีความสามัคคีกัน 

ลักษณะ ที่ ขาดกา ร นํ า เ อ า ร ะบบ
สารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจใน
เ รื่องธุ ร กิจ  มักใ ช้วิ จารญาณและ
ประสบการณ์ส่วนตัวมาวางแผน
ดําเนินงาน จึงมีโอกาสที่จะตัดสินใจ
ผิดพลาดได้ 

- สํานกังานขาดระบบการสื่อสารภายใน
ที่ทนัสมยัและมีประสทิธิภาพในการสัง่
การและปฏิบตัิงานได้อย่างรวดเร็ว ทํา
ใ ห้การส ร้างความเ ข้าใจระหว่าง
บุคลากรฝ่ายต่าง  ๆ  ไม่เอือ้ต่อการ
ประสานความร่วมมือระหวา่งบคุลากร 

- ตําแหน่งงานในสหกรณ์บางตําแหน่ง
มิได้ปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่อย่างที่
ควรจะเป็น 

ฝ่ายจดัการสหกรณ์ 
- พนักงานยงัขาดความกระตือรือร้น ที่

จะปฏิบตัิงานในหน้าที่ คือ ขาดความ
จริงใจในการปฏิบตังิาน 

- พนัก ง านบา งส่ ว นยั ง ข าดความ
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พร้อมร่วมใจกนัที่จะพฒันาสหกรณ์ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึน้ 

- คณะกรรมการมีความซื่อสตัย์ ไม่มี
การหาผลประโยชน์ คือ ไม่เข้าไป
แสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจของ
สหกรณ์ 

- คณะกรรมการมีความเชื่อถือและ
ไว้วางใจฝ่ายจัดการโดยไม่เข้าไป
ก้าวก่ายการปฏิบัติงานของฝ่าย
จดัการ 

- คณะกรรมการ มีการประชาสมัพนัธ์ 
เกี่ยวกบัสหกรณ์ให้กบัสมาชิกได้รับ
ทราบข่าวความเคลื่อนไหวของ
สหกรณ์อยูต่ลอดเวลา 

สมาชิกของสหกรณ์ จํานวน 938 คน 
- สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ให้ความ

ร่วมมือดี ในการทํากิจกรรมหรือเข้า
ร่วมประชมุตา่ง ๆ ที่สหกรณ์จดัขึน้ 

- สมาชิกบางส่วน  จง รักภัก ดีต่อ
สห ก ร ณ์ เ สมอ ต้ น เ สมอปล าย 

รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
- พนกังานบางสว่นยงัขาดความรู้ ความ

เข้าใจตลอดจนถึงความชํานาญเฉพาะ
ด้านในการปฏิบตังิานในหน้าที่ 

- พนักงานบางส่วนยังให้บริการแก่
สมาชิกด้วยอารมณ์ ทําให้สมาชิกไม่
พอ ใจ  ห รือสมา ชิก ไม่ป ระทับ ใจ
เท่าที่ควร 

- พนักงานบางส่วนยังทํางานไม่ตรง
เวลา ทําให้สมาชิกตดิตอ่ด้วยไมไ่ด้ 

- พนกังานบางสว่นยงัไม่ให้ความสําคญั
ต่อธุรกิจของสหกรณ์น้อยทําให้เสีย
โอกาสในการทําธุรกิจ 

คณะกรรมการสหกรณ์ 
- คณะกรรมการบางส่วนยงัขาดความรู้ 

และป ร ะสบกา ร ณ์ เ กี่ ย ว กับ ก า ร
ดําเนินงานของสหกรณ์ ทําให้เป็น
อปุสรรคตอ่การบริหารของสหกรณ์ 

- คณะกรรมการยงัขาดบทบาทสําคญัที่
จะสง่ผลให้การดําเนินงานของสหกรณ์
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
สนับสนุน กิจกรรมของสหกรณ์
ด้วยดีตลอดมา 

- สมาชิกบางสว่นทําหน้าที่สมาชิกที่ดี 
โดยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ส ห ก ร ณ์  ต ล อ ด จ น มี ค ว า ม
รับผิดชอบตอ่หน้าที่ตนเองได้ก่อขึน้ 

- สมาชิกให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ
สหกรณ์มากขึน้ทําให้มาการออม
เงิน ทัง้ในการซือ้หุ้ นและเงินฝาก
ตา่ง ๆ มากขึน้ 

- มีการจดัให้ระบบข้อมลูพืน้ฐานของ
สมาชิกเกี่ยวกับความต้องการของ
สมาชิก 

- มีการประเมินผลเจ้าหน้าที่ในด้าน
การให้การบริการแก่สมาชิก 

- มี ก า ร ป ร ะ ก ว ด ส ม า ชิ ก ดี เ ด่ น 
กรรมการดีเดน่ และเจ้าหน้าที่ดีเดน่ 

- มีโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก 
- มีแผนการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก

สมาชิกมี ที่ดิน ทํา กินอยู่ ในพื น้ ที่

ประสบความสําเร็จ 
- คณะกรรมการยังขาดความเข้าใจใน

หน้าที่ของคณะกรรมการที่ต้องปฏิบตัิ
ตอ่สหกรณ์ และสมาชิกของสหกรณ์ 

- คณะกรรมการบางส่วนยังไม่มีความ
พร้อม หรือเสียสละทุ่มเทให้กับการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ ทําให้ขาด
ศกัยภาพ 

- คณะกรรมการาบางส่วนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของสหกรณ์ ตลอด
จนถึงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบงัคบัตา่ง ๆ 

สมาชิกของสหกรณ์ จํานวน 938 คน 
- สมาชิกยังไม่มีความภักดีและให้การ

อุดหนุนกิจการสหกรณ์เท่าที่ควร จึง
ทําให้ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ลดลง
อยา่งเห็นได้ชดั 

- ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ์ ยั ง ไ ม่ ม อ ง เ ห็ น
ความสําคญัในฐานะเจ้าของสหกรณ์ที่
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
เดียวกนั(นิคมฯ)

  
ต้องให้การสนับสนุนและใช้บริการ
ธุรกิจของสหกรณ์ 

- สมาชิกบางสว่นยงัขาดความเข้าใจ ใน
ระบบสหกรณ์จึงทําให้สมาชิกบางราย
เข้ามาเพื่อหวงักู้ เงินเพียงอยา่งเดียว 

- สมาชิกยังขาดความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของสมาชิก เช่น การเข้าร่วม
ประชุมต่าง  ๆ  ตลอดจนถึ งความ
รับผิดชอบต่อหนีส้ินที่ตัวสมาชิกได้
ก่อนขึน้ 

- สมาชิกบางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการทําธุรกิจต่าง ๆ ร่วมกับ
สหกรณ์ จึงทําให้การมีส่วนร่วมใน
ธุรกิจของสมาชิก กบัสหกรณ์มีสดัสว่น
ที่น้อยมาก 

- สมาชิกบางสว่นยบัมีทศันคตใินทางลง
ต่อสหกรณ์อยู่  ทําให้ความร่วมมือ
ตา่งๆ ที่มีตอ่สหกรณ์ลดน้อยลง 

- สมาชิกส่วนมากประกอบอาชีพตาม
อยา่งกนั ทําให้ผลผลิตเกษตรบางชนิด
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
ออกมาล้นตลาด ราคาตํ่าขายไมไ่ด้ 

- ส ม า ชิ ก ส่ ว น ใ ห ญ่  ยั ง ไ ม่ เ ห็ น
ความสําคัญของอาชีพทําใ ห้การ
ส่งเสริมอาชีพของสหกรณ์ไม่ได้ผล
เท่าที่ควร 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
20. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน
ตํารวจภธูร 5 จํากดั 

- มีการบริหารจดัการที่ดี เนื่องจากมี
สมาชิกจํานวนไม่มาก คํานึงถึง
ความสามารถในการใช้คืนของ
สมาชิก 

- ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- มีระบบการบริหารจดัการที่ดี 
- บคุลาการมีความรู้ความสามารถใน

การบริหาร สหกรณ์ ใช้บุคลากรที่มี
อยูภ่ายในองค์กร 

- การให้ความร่วมมือและหนุนเสริม
ขบวนการสหกรณ์จงัหวดัลําปาง 

- ทนุดําเนินงานของสหกรณ์ไม่เพียงพอ
ตอ่การบริการสมาชิก 

- สหกรณ์ไมไ่ด้มีการวางแผนกลยทุธ์ 
 

ขาดการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ นอกจากเป็นแหล่งเงินกู้
อยา่งเดียว 

21. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญั 
จํากดั 

- บคุลาการมีความรู้ความสามารถใน
การบริหาร สหกรณ์ 

- มีจํานวนเงินรับฝากจากสมาชิก

- ขาดการ เ ชื่อมโยงกับสหกรณ์ อื่น 
โดยเฉพาะในจงัหวดัลําปาง 

 

ขาดการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ นอกจากเป็นแหล่งเงินกู้
อยา่งเดียว 
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
เพิ่มขึน้ในจํานวนมาก 

- ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- มีระบบการบริหารจดัการที่ดี 

 

22 สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทําไม้
ภาคเหนือ จํากดั สมาชิก ออป.  

- - ระบบการเชื่อมโยงกับสํานักงานกับ
หน่วยงานในภมูิภาค ทําให้ใช้เวลาใน
การจดัการ 

ขาดการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

23. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ
ลําปาง จํากดั 

- บคุลาการมีความรู้ความสามารถใน
การบริหาร สหกรณ์ ใช้บุคลากรที่มี
อยูภ่ายในองค์กร 

- มีจํานวนเงินรับฝากจากสมาชิก
เพิ่มขึน้ในจํานวนมาก 

- มีเงินทนุหมนุเวียนไมเ่พียงพอ
- ขาดการเชื่อมโยงกบั สหกรณ์อื่น ที่อยู่

ในพืน้ที่จังหวัดลําปาง มีเฉพาะการ
กู้ ยื ม เ งิ นจากสหกรณ์ออมท รัพ ย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม(่นอกพืน้ที่) 

ขาดการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ นอกจากเป็นแหล่งเงินกู้
อยา่งเดียว 

24. สหกรณ์ออมทรัพย์มลทนทหารบก
ที่ 32 ลําปาง จํากดั 

- กา ร ใ ห้ ค ว าม ร่ ว ม มื อ แล ะก า ร
ประสานในขบวนการสหกรณ์ 

- บคุลาการมีความรู้ความสามารถใน
การบริหาร  สหกรณ์ ใช้บุคลากร
ภายใน 

- การบ ริหารจัดการ ด้วยตัวของ
สมา ชิก เอง ด้ าน  การ เ งินบัญ ชี  
สนิเชื่อ เป็นต้น 

- การให้ความร่วมมือและหนุนเสริม

- ขาดการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ นอกจากเป็นแหลง่เงินกู้
อยา่งเดียว 
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
ขบวนการสหกรณ์จงัหวดัลําปาง

สหกรณ์บริการ 
25. สหกรณ์เดนิรถลําปาง จํากดั - อัตรากําลงัเจ้าหน้าที่เหมาะสมกับ

ขนาดธุรกิจ 
- โครงสร้างบทบาทหน้าที่และภารกิจ

ของเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม 
- มีการกําหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อใช้

เป็นแนวทางการปฏิบตังิาน 
- การให้การบริการเส้นทางเดินรถ 

สหกรณ์ได้รับสมัปทานเส้นทางเดิน
รถจํานวน 18 สาย 

- สหกรณ์มีแผนพฒันาสหกรณ์ฉบบัที่ 
1 พ.ศ.2548-2550 เพื่อเป็นแผน
แมบ่ทและแนวทาการดําเนินงาน 

- มีสํานกังานเป็นของตนเอง 
- เ ป็นสหกรณ์เดินรถแห่งเ ดียวใน

จงัหวดัลําปาง 
- สามารถเชื่อมโยงธุรกิจทุกอําเภอ

ระหวา่งสมาชิกกบั สหกรณ์ 

- คณะกรรมการยงัขาดความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารงานด้วยวิธีการสหกรณ์ 

- เจ้าหน้าที่ขิงสหกรณ์ไม่ได้รับการฝึกอบรม
เพิ่มเติมเพื่อสามารถนําความรู้มาปรับใช้
งานของสหกรณ์ให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

- ไม่ มีการให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก
เ พื่อให้สามารถเข้าใจหลักและวิ ธีการ
สหกรณ์ได้ดียิ่งขึน้ 

- บุคคลากรของ สหกรณ์ขาดความรู้ความ
เข้าใจ และขาดกระบวนการตรวจสอบ
กิจการ 

- ขาดการเชื่อมโยงกบัสหกรณ์การเกษตรที่มี
การบริการปัม้นํา้มนัที่เป็นระบบ 

- คณะกร รมกา รขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารธุรกิจ 

 

26. สหกรณ์หตัถกรรมผลติภณัฑ์ - การรวบรวมผลิตภัณฑ์ไ ม้ ที่มา - สมาชิกที่อยู่กระจดักระจายทกุอํานวย สมาชิกไม่มีสํานึกในการเป็น
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
ลําปาง จํากดั รวมกนัขายในสหกรณ์ (ไม้ ออป./ไม้

สกั) 
- สหกรณ์สามารถรองรับผลผลิตของ

สมาชิก 

ทําให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางเพื่อ
ปะสานกบัสหกรณ์ 

- ขาดการมีสว่นร่วมของสมาชิกสหกรณ์
ในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์อย่าง
แท้จริง 

 

เจ้าของสหกรณ์ ส่วนใหญ่มุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ในการ
ประกอบธุรกิจเท่านัน้ 

สหกรณ์ร้านค้า 
27.  ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลําปาง 
จํากดั 

- มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ
- มีการลดราคาสินค้าและสามารถ

จําหน่ายสินค้าคงเหลือ โดยที่ไม่
สง่ผลกระทบกบัสหกรณ์  

- มีการบริการสินค้าแก่สมาชิกอย่าง
ทัว่ถึง 

- บคุลากรของสหกรณ์มีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารสหกรณ์ และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
สหกรณ์ 

- มีการให้รางวัลแก่สมาชิกที่เข้ารับ
บริการแก่สหกรณ์ 

 

ขาดการเชื่อมโยงกบัสหกรณ์อื่นอยา่งตอ่เนื่อง ไ ม่ ส าม า ร ถ ขย าย ธุ ร กิ จ ไ ด้ 
เนื่องจากข้อจํากดัของสถานที่  
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
กลุ่มเกษตรกร 

- กลุม่เกษตรกรทํานา 
- กลุม่เกษตรกรทําสวน 
- กลุม่เกษตรกรทําไร่ 
- กลุม่อาชีพอื่น ๆ (เลีย้งปลา 

หม ูไก่ เป็นต้น) 

- เป็นกลุ่มขนาดเล็ก ดูแลสมาชิกได้
อยา่งทัว่ถึง 

 

- วง จํ ากัด ใน พื น้ ที่ ร ะดับ ตําบล  ไม่
สามารถขยายวงกว้างได้ 

- เงินทุน และการรวมกลุ่มยังเป็นแบบ
หลวม ๆ  

- ทนุดําเนินงานมีน้อย  
- แหลง่ทนุสนบัสนนุมีขีดจํากดั 
- มีกิจกรรมการดําเนินงานไมม่าก 

สมาชิกไม่เห็นความสําคญัของ
การเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของกลุม่ 
 

 
เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 

ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
เครือข่ายสตรีแม่บ้านจังหวัดลาํปาง 
1. สมาคมพฒันาสตรีจงัหวดัลําปาง
(กพสจ.) 

- มีความยืดหยุ่นในการรวมตัวกัน 
และมีหน่วยงานจากภาครัฐหนุน
เสริมการดําเนินกิจกรรม  

- ส าม า ร ถ เ ชื่ อ มป ร ะส าน ไ ด้ ทั ้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 

- กลุม่ยงัไม่สามารถเกาะเกี่ยวกนัอย่าง
เหนียวแน่นและเป็นรูปธรรมชัดเจน 
ส่วนใหญ่ทําตามสั่งหรือการจัดตัง้
จากหน่วยงานภาครัฐ 

- บางแห่ ง  ตก เ ป็น เค รื่ อ ง มือทา ง
การเมือง 

- ขาดการมีสว่นร่วมในการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน 

 

การหนุน เส ริม ที่ ซํ า้ ซ้ อนขาก
หน่ ว ย ง านภาค รั ฐ  คื อ  กลุ่ ม
เดียวกัน คนเดียวกันแต่มีหลาย
องค์กร(มีหมวกหลายใบ) ในขณะ
ที่กิจกรรมที่ทําก็เหมือนกันและ
เป็นเรื่องเดียวกนั    
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
2. เครือขา่ยแมญ่ิงลําปาง - มีเจตนารมณ์ที่เหมือนกัน ในการ

รักษาป้องกนัสิทธิของสตรี เด็กและ
ผู้ สูงอายุ และมีการเชื่อมโยงเกาะ
เกี่ยวกนัอยา่งเหนียวแน่น 

- สามารถเชื่อมโยงในการรวมตวักัน
ได้เพื่อการเคลื่อนไหวทัง้ทางด้าน
การเมือง สงัคม และด้านนโยบาย  

- เน้นในเรื่องการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในสงัคม 

- การทํางานที่ไม่มีความยืดหยุ่นกับ
การประสานเ ชื่อมโยงกับองค์กร
โดยเฉพาะการหนนุเสริมของภาครัฐ 

- ขาดการหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องจาก
แหลง่ทนุการสนบัสนนุ  

- ไม่มี กิจกรรมที่ดําเนินงานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง เช่นมีงบประมาณก็จดั
กิจกรรม  ไม่มีงบประมาณก็ไม่ได้
ดําเนินกิจกรรม  

ขาดการยอมรับจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

3. เครือขา่ยกลุม่อาชีพสตรี การประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ โดยการ
หนนุเสริมหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน 

- เป็นเครือข่ายหลวม ๆ ที่ก่อตัง้ขึน้โดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทําให้ไม่
มีการเชื่อมโยงหนุนเสริมกันอย่าง
แท้จริง 

- ขาดการหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องจาก
องค์กร หน่วยงาน  ทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ทัง้ในด้านงบประมาณ การ
ผลติ การตลาด  

 
 
 

ปัญหาด้านการผลิต คณุภาพการ
ผลิต การตลาด ที่ยงัขาดความ
ต่อเนื่อง บางกลุ่มอยู่รอด บาง
กลุม่ต้องยบุไป 
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
เครือข่ายทรัพยากร  
4. เครือขา่ยลุม่นํา้จาง - มีประเดน็การเชื่อมโยงที่กําลงัก่อตวั

กันอย่างเหนียวแน่นทัง้ในเรื่องการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ(ดิน นํา้ 
ป่า) และการแก้ไขปัญหาหนีส้ิน/
ความยากจน ตลอดจนการเกาะ
เกี่ยวในความเป็นพี่น้องวัฒนธรรม
ประเพณีที่เหมือนกนั ทําให้เกิดการ
หนนุเสริมซึง่กนัและกนัอยา่งแท้จริง 

- การหนุนเสริมขององค์กรพี่เลีย้ง
(สถาบนัแสนผะหญาลําปาง)อย่าง
จริงใจ และตัง้ใจสงู 

เป็นกลุม่ที่กําลงัเริ่มต้น ขาดการหนนุเสริมจาก
หน่วยงาน/องค์กรภายนอกทัง้ภาครัฐและ
เอกชน 

การดําเนินกิจกรรมที่ประสบกับ
การขัดขวางผลประโยชน์และ
รายได้ของเจ้าหน้าที่รัฐบางคน
และผู้ มีอิทธิพลในพืน้ที่ ส่งผลให้
คนทํางานต้องท้อแท้หมดกําลงัใจ
และเป็นอนัตรายตอ่ชีวิตตนเอง 

เครือข่ายผู้ตดิเชือ้ 
5. เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้จงัหวดัลําปาง - การหนุนเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและ

กนัของสมาชิกเครือขา่ย  
- การเป็นองค์กรที่สามารถเชื่อมโยง

เข้ากบัการหนุนเสริมทัง้ภาครัฐและ
เอกชน 

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อ
กัน ในวงก ว้าง ในระดับจังหวัด 

- ขาดการหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องของ
ภาครัฐในการช่วยเหลือยาต้านที่จะ
สามารถให้ผู้ติดเชือ้ได้สามารถมีอายุ
ที่ยืนยาวได้ 

- ขาดการประชาสัมพัน ธ์และการ
เข้าถึงประชาชนสว่นใหญ่ 

- ขาดความ เ ข้า ใจจาก
บุคคลภายนอกอย่าง
แท้จริงกับบทบาทของผู้
ติดเชือ้และการแพร่เชือ้
(ขาดการยอมรับจาก
สงัคม) 

- การไม่ยอมรับของผู้ ติด
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ชื่อ ที่อยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
ภูมิภาคและประเทศ ในการ
คุ้มครองสทิธิของตนเอง 

เ ชื อ้ ในการเ ข้า รับการ
รักษาและเ ข้ามา เ ป็น
สมาชิกเครือขา่ย 

เครือข่ายด้านสุขภาพ 
6. ชมรม อสม.จงัหวดัลําปาง - มีกิจกรรมในการดําเนินการร่วมกัน

อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง โ ด ย ผ่ า น ฝ่ า ย
สาธารณสขุในท้องถิ่น เช่น การให้
การช่วยเหลือลกูบ้านในด้านการวดั
ความดนั ชั่งนํา้หนัก พ่นยายุงเป็น
ต้น ประสานงานด้านสาธารณสขุ  

- การได้รับสวสัดิการในการคุ้มครอง
สมาชิก อสม.ทุกคน เช่นการได้รับ
การรักษาพยาบาลฟรีจากภาครัฐ 

- ขาดการเชื่อมโยงร่วมกนัในการแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่นอย่างจริงจังส่วน
ใหญ่รอรับคําสัง่จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

-  

งานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ
สุ ข ภ าพ ร่ า ง ก า ย ขอ ง คน ที่ มี
มากมายทําให้ อสม.มีภาระงานที่
มาก จนไมม่ีเวลาทํามาหากิน 

เครือข่ายหอกระจ่ายข่าว 
7. ชมรมหอกระจายขา่วจงัหวดัลําปาง การเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกันของหอกระจาย

ข่าวในจังหวัด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สามารถให้ข้อมลูข่าวสาร
ได้ในทนัที  

- ขาดการเชื่อมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ  
- ขาดการดําเนินกิจกรรมร่วมกนัอย่าง

ต่อเนื่อง เพราะ ชมรมเป็นการก่อตัง้
ขึ น้ ด้ วยความสมัค ร ใจและ มี ใ จ
อาสาสมคัรเข้ามาเพื่อเผยแพร่ข้อมลู
ขา่วสารให้แก่กนัและกนัในชมุชน  

ยงัขาดเครื่องมือที่ทนัสมยัสําหรับ
การกระจายขา่วในระดบัวงกว้าง 
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ข้อมูลพืน้ฐาน (Baseline survey) เก่ียวกับเครือข่ายพันธมิตรที่มีอยู่เดมิในพืน้ที่จังหวัด 
 
 
ภาพรวมสถานการณ์ในพืน้ที่จังหวัดลาํปาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มองค์กร/เครือข่าย 
ในพืน้ทีจ่งัหวัดลําปาง
กลุ่มองค์กร/เครือข่าย 
ในพืน้ทีจ่งัหวัดลําปาง

สหกรณ์
จดทะเบียน
สหกรณ์

จดทะเบียน

สก.
นิคมฯ

กลุ่ม
เกษตรกร

สก.
บริการ

สก.
ออมทรัพย์

สก.
ร้านค้า

สก.เดนิรถ

สหกรณ์
การเกษตร

เครือข่ายองค์กร
ภาคประชาชน
เครือข่ายองค์กร
ภาคประชาชน

เครือข่าย
ทรัพยากรและ
สิง่แวดล้อม

สมาคมพฒันา
สตรี จ.ลําปาง

เครือข่ายผู้
ตดิเชือ้       

จ.ลําปาง ๑๓
อาํเภอ

เครือข่าย
ทองทุน
ชุมชน

เครือข่าย
กลุ่มสตรี

เครือข่าย
แม่ญงิ
ล้านนา

เครือข่าย
ลุ่มนํา้จาง

เครือข่าย
ลุ่มนํา้ อ.
เสริมงาม

ทาํไร่

สก.สวนป่า

สก.ไฟฟ้า

เล้ียงสัตว์

ทาํนา

กลุ่มอาชีพ

กลุ่มสตรี

เครือขา่ยองคก์ร
ชุมชน

กลุ่มแมญิ่ง
ลาํปาง ชมรมเพ่ือนช่วย

เพ่ือน

ฯลฯ

สก.เครดติยเูน่ียน

องค์กรพฒันา
เอกชน

ทาํสวน
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สหกรณ์ในจงัหวัดลาํปาง 
 
 ในจงัหวดัลําปางมีสหกรณ์ประเภทตา่ง ๆ ที่อยูใ่นความสง่เสริม แนะนําของสหกรณ์จงัหวดัลําปาง จํานวน 75 สหกรณ์ ดงันี ้
 
 สหกรณ์

การเกษตร 
สหกรณ์นิคม สหกรณ์ออม

ทรัพย์ 
ร้านสหกรณ์ สหกรณ์บริการ ชุมนุมสหกรณ์ 

1. จํานวนสหกรณ์ 
2. จํานวนสมาชิก  
3. ทนุดําเนินงาน 
4. ทนุเรือนหุ้น 
5. ทนุสํารอง 
6. เงินรับฝาก 
7. ธุรกิจสนิเชื่อ 
8. ธุรกิจซือ้ 
9. ธุรกิจขาย 
10. ธุรกิจแปรรูป 
11. ธุรกิจบริการ 
12. กําไรสทุธิ 

(สหกรณ์) 
(คน) 

(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 

33 
94,698 

913,487,308 
187,281,870 
51,699,523 

552,359,110 
297,408,279 
180,536,881 
33,642,248 

2,501,499 
95,440 

24,280,916 

1 
2,626 

58,381,818 
9,333,580 
5,654,825 

33,492,495 
17,439,590 

778,042 
296,975 

- 
- 

2,017,609 

29 
25,025 

4,448,290,003 
1,863,185,490 

224,393,667 
1,347,495,530 
4,434,675,864 

- 
- 
- 
- 

176,989,205 

2 
6,085 

6,581,628 
344,880 

1,833,935 
- 
- 

13,734,844 
- 
- 
- 

1,057,594 

9 
2,476 

7,383,930 
1,881,000 
1,377,015 
1,921,695 

- 
14,250,519 

- 
- 

187,423 
1,222,807 

1 
25 

4,567,523 
1,022,800 

254,769 
2,800,437 
1,500,000 

16,587,933 
6,940,032 

- 
- 

(18,542) 
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บทบาทภารกิจของเครือข่ายพันธมิตรที่มีอยู่เดมิในพืน้ที่จังหวัด 
 
1) สถานการณ์ในภาพรวม สหกรณ์ที่จดทะเบียน สถานภาพ/บทบาท ที่มีต่อสมาชกิ/ชุมชน 
 

ช่ือกลุ่ม / องค์กร หน่วยงานสนับสนุน บทบาทการดาํเนินงาน 

1. สหกรณ์ 
- สหกรณ์การเกษตร 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ 
- สหกรณ์เครดติยเูนียน 
- สหกรณ์ร้านค้า 
- สหกรณ์บริการ 
- สหกรณ์นิคม 

- สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั
ลําปาง  

 

- รับฝากเงินจากสมาชิก  
- ช่วยเหลือการกู้ ยืมเงิน  
- จดัสวสัดกิาร 
- ประสานหน่วยงานแหลง่ทนุ  
- จําหน่ายสนิค้าทางการ

เกษตร 
- สง่เสริมอาชีพ 
-  แปรรูปสนิค้าเกษตร 

2. สหกรณ์การเกษตร 
- กลุม่ออมทรัพย์ 
- กลุม่สตรีสหกรณ์ 
- กลุม่อาชีพ 
 

- สหกรณ์การเกษตรอําเภอ 
- สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั

ลําปาง 
- สํานกังานพฒันาชมุชน 
- พฒันาการอําเภอ 
- อบจ. 
- อบต. 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ 
- สหกรณ์เครดติยเูน่ียน 
- สํานกังานเกษตรจงัหวดั 

- รับฝากเงินจากสมาชิก  
- ช่วยเหลือการกู้ ยืมเงิน  
- จดัสวสัดกิาร 
- ประสานหน่วยงานแหลง่ทนุ  
- จําหน่ายสนิค้าทางการ

เกษตร 
- สง่เสริมอาชีพ 
-  แปรรูปสนิค้าเกษตร 

3. กลุ่มเกษตรกร 
1.1 กลุม่เกษตรกรทํานา 
1.2 กลุม่เกษตรกรทําไร่ 
1.3 กลุม่เกษตรกรทําสวน 
1.4 กลุม่เกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์ 

- สหกรณ์การเกษตรอําเภอ 
- สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั

ลําปาง 
 

- แปรรูปผลติภณัฑ์ สนิค้ากลุม่ 
- สง่เสริมอาชีพ 
- จําหน่ายสนิค้าทางการ

เกษตร 
- ออมทรัพย์ 
- ช่วยเหลือสมาชิกกู้ ยืมเงิน 
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2 ) สถานการณ์ในภาพรวม สหกรณ์ภาคประชาชนในพืน้ที่ที่มีต่อสมาชิก/ชุมชน 
 

ช่ือกลุ่ม/องค์กร หน่วยงานสนับสนุน บทบาทในการดาํเนินงาน 
1. องค์กรการเงิน 
1.1 กลุม่ออมทรัพย์ เชน่ 
- กลุม่ออมทรัพย์เพ่ือ

การผลติ 
- กลุม่ออมทรัพย์สตรี

แมบ้่าน 
- กลุม่ฌาปนกิจ

สงเคราะห์ 
1.2 กองทนุหมูบ้่านและ
ชมุชน 
1.3   เครือขา่ยกองทนุ
ชมุชน 
 

สนง.สหกรณ์จงัหวดั 
สนง.พฒันาชมุชน 
สนง. เกษตรจงัหวดั 
องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
องค์กรพฒันาเอกชน 

รับฝากเงินจากสมาชิก ช่วยเหลือการ
กู้ ยืมเงิน การจดัสวสัดิการ การพฒันา
อาชีพ และการเช่ือมโยงหน่วยงาน
สนบัสนนุ แหลง่ทนุอ่ืน ๆ  
 

2.องค์กรด้านทรัพยากร
และสิง่แวดล้อม 
2.1 เครือขา่ยสิง่แวดล้อม
ลุม่นํา้จาง 
2.2 เครือขา่ยสิง่แวดล้อม
เสริมงาม 

องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
สนง. ชลประทานจงัหวดั 
 

ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ส ม า ชิ ก เ กิ ด ก า ร
แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู้  ถ่ า ย ท อ ด
ประสบการณ์การจัดการทัง้ดิน นํา้ 
ป่า  และการจัดการขยะ  เผยแพร่
แนวคิด   การรณรงค์การอนุ รักษ์ 
รักษา ร่วมกนัสอดส่องดแูลการบุกรุก  
มีการวางกฎระเบียบการดูแลป่า
ชมุชน 
 

3. องค์กรสตรี 
3.1 สมาคมพฒันาสตรี
จงัหวดัลําปาง (กพสจ.) 
3.2    เครือขา่ยแมญิ่ง
ล้านนาจงัหวดัลําปาง 
3.3 กลุม่สตรีแมบ้่าน 
3.4 กลุม่สตรีเกษตร 
 

ศนูย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ
สตรีภาคเหนือ 
การศกึษานอกโรงเรียน 
สหกรณ์จงัหวดั 
อตุสาหกรรมจงัหวดั 
องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
องค์กรพฒันาเอกชน 

การสนบัสนุนกิจกรรมกลุ่มการระดม
ทุน             การส่งเสริมอาชีพ การ
ระดมทุน  การแลกเป ล่ียนเ รียน รู้
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การ
ประสานเ ช่ือมโยงกับหน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการหนุนเสริม
การดําเนินงานของกลุ่ม และพัฒนา
ความเ ข้มแ ข็งใ ห้กับกลุ่มสต รี ใน
จงัหวดัลําปาง 
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ช่ือกลุ่ม/องค์กร หน่วยงานสนับสนุน บทบาทในการดาํเนินงาน 
4.  เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้
จงัหวดัลําปาง 

สหกรณ์การเกษตร 
สาธารณสขุจงัหวดั 
องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
องค์กรพฒันาเอกชน 

เส ริมสร้าง กําลังใจซึ่ งกันและกัน 
ประสานงาน  ระหว่างผู้ ติดเชือ้กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกิดการ
รวมพลงั ผลกัดนัเชิงนโยบาย สง่เสริม
ใ ห้ ผู้ ติ ด เ ชื ้อ เ ข้ า ถึ ง ก า ร บ ริ ก า ร
รักษาพยาบาล ค่ายา และการดูแล
ตนเองแบบองค์รวม 
 

5. เครือขา่ยหมอพืน้บ้าน
จงัหวดัลําปาง 

องค์กรปกครองท้องถ่ิน 
องค์กรพฒันาเอกชน 

รวบรวมกลุ่มหมอพืน้บ้าน  และผู้
ประกอบศิล ป์  ฟื้นฟูอนุ รัก ษ์อง ค์
ความรู้ และ    ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
การดแูลสขุภาพ พฒันายกระดบัองค์
ความรู้และศกัยภาพของหมอพืน้บ้าน 
สืบทอดและถ่ายทอด    ภูมิปัญญา
ให้กับคนรุ่นหลัง เพ่ือเป็นการสร้าง
ทางเลือกควบคู่กับการรักษาแผน
ปัจจบุนั 
 

6.  เครือขา่ยเดก็และ
เยาวชนจงัหวดัลําปาง 

เครือขา่ยเดก็และเยาวชน
ภาคเหนือ 
สํานกังานป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิ(ปปส.) 
องค์กรพฒันาเอกชน 

พัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน หนุน
เสริม    กิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม 
สนับสนุน เ กิดกลุ่ มอา ชีพในการ
พึง่ตนเอง เกิดการพฒันาการเป็นผู้ นํา
และการกล้าแสดงออกในสิง่ท่ีดี 
 

7. เครือขา่ยวิทยชุมุชน องค์กรพฒันาเอกชน สง่เสริมและสนบัสนนุการรวมตวัของ
ชมุชน สง่เสริมการกระจายขา่วสาร
ข้อมลู ความรู้ด้านตา่ง ๆ ในการ
พฒันาท้องถ่ิน 
 

8. เครือขา่ยคุ้มครอง
ผู้บริโภคจงัหวดัลําปาง 

สํานกังานกองทนุสร้างเสริม
สขุภาพ (สสส.) 

สง่เสริม สนบัสนนุแกนนําคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค ให้ชมุชนรู้เทา่ทนั 
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ช่ือกลุ่ม/องค์กร หน่วยงานสนับสนุน บทบาทในการดาํเนินงาน 
รู้จกัสทิธิ/การใช้สทิธิของผู้บริโภค 
และรวมพลงัในการผลกัดนัเชิง
นโยบาย 
 

9. เครือขา่ยวฒันธรรม
จงัหวดัลําปาง 

สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดั
ลําปาง 

การสง่เสริมและสนบัสนนุการอนรัุกษ์
รักษา(การรวบรวม ยกระดบัและการ
ถ่ายทอด) วฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม  

 
กลุ่มองค์กรที่เป็นเครือข่ายพันมิตรที่มีอยู่เดมิในพืน้ที่  ได้แก่ 
 
1)  เครือข่ายการเช่ือมโยงธุรกิจและสินเช่ือระหว่างสหกรณ์ 

จากเดิมท่ีสหกรณ์ขาดการเช่ือมโยงด้านการเงิน และธุรกิจของสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ขาดเล็ก 
ท่ีขาดสภาพคล่องในเงินทุน ในขณะท่ีสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีทุนดําเนินการในจํานวนมากแต่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเลก็ได้ เน่ืองจากติดขดัในเง่ือนไขข้อกําหนดตาม พรบ.สหกรณ์ ปี 2511 ตอ่มามีการ
แก้ไข พรบ.ให้มีการถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน จากสหกรณ์อ่ืน ทําให้สหกรณ์ขนาดใหญ่นําเงินไป
ฝากกบัสหกรณ์ขนาดเลก็ได้ โดยมีเง่ือนไขให้เป็นคณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบ จงึทําให้สหกรณ์ขนาด
ใหญ่สามารถระบายเงินของตนเอง ทําให้มีสภาพคลอ่งมากขึน้ และมีผลตอบแทน ทําให้สหกรณ์ขนาดเล็ก
ซึ่งไม่สามารถกู้ เงินจากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ได้ ทําให้มีเงินทุนดําเนินงานใน
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ หรือบริการสมาชิกได้ทัว่ถึง ทําให้เกิดการเช่ือมโยงระหวา่งสหกรณ์ด้วยกนั 
 ทัง้นี  ้การกําหนดแนวทางการเช่ือมโยงได้กําหนดเป็นนโยบายการดําเนินงานของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ มีการส่งเสริมการดําเนินงานของสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัโดยฝ่ายท่ีรับผิดชอบโดยตรงคือ ฝ่าย
พฒันาธุรกิจสหกรณ์ มีการตดิตามสนบัสนนุการดําเนินงานของเครือขา่ยในการจดัเวทีการประชมุประจําทกุ
สองเดือน  ในจงัหวดัลําปาง การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจและสินเช่ือระหว่างสหกรณ์จงัหวดัลําปาง ได้มีการ
เช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรร่วมกนัอย่างสม่ําเสมอและเป็นประจํา ในเร่ืองการทําธุรกิจทางด้านสินเช่ือ และ
การแลกเปล่ียนสินค้า ซึ่งกนัและกัน ทัง้ในระดบัจงัหวดัและในระดบัข้ามจงัหวดัด้วย และส่วนใหญ่ก็เป็น
สหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรเท่านัน้ (ตามเอกสารแนบท่ี 4) 
 
2)  สหกรณ์ในพืน้ที่จังหวัดลาํปาง 
 
สหกรณ์การเกษตร 
   สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์ท่ีจดัตัง้ขึน้ในหมู่ผู้ มีอาชีพทางการเกษตร รวมกนัจดั ตัง้ขึน้ และจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์  โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกดําเนินกิจการร่วมกนัและ 
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ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของ สมาชิก และช่วยยกฐานะความ
เป็นอยูข่องสมาชิกให้ดีขึน้  
 
ความเป็นมา  

สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกได้จดัตัง้ขึน้ในปี พงศ. 2459  ช่ือว่า สหกรณ์วดัจนัทร์ ไม่จํากดัสินใช้ ใน
จงัหวดัพิษณโุลก เป็นสหกรณ์ การเกษตรชนิดไม่จํากดั มีขนาดเล็กในระดบัหมู่บ้านตัง้ขึน้ในหมู่เกษตรกรท่ี
มี รายได้ต่ําและมีหนีส้ินมากมีสมาชิกแรกตัง้ จํานวน 16 คน ทุนดําเนินงาน  จํานวน 3,080  บาท เป็น
คา่ธรรมเนียมแรกเข้า จํานวน 80 บาท  และเป็นทนุจากการกู้แบงก์สยามกมัมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์ใน
ปัจจบุนั) จํานวน 3,000 บาท 
 
วตัถปุระสงค์  

สหกรณ์การเกษตรดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกดําเนินธุรกิจร่วมกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลกัคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามตามพืน้ฐานของ
มนุษย์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของสหกรณ์ 
 
ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ  

ทําให้สมาชิกมีปัจจยัการผลิตเพิ่มขึน้ จากการกู้ เงินสหกรณ์ในอตัราดอกเบีย้ต่ํามาประกอบอาชีพ 
ทําให้มีท่ีดนิทํากินเป็นของตนเองหรือมีท่ีดินทํากินมากกว่าเดิม ทัง้ในรับความรู้เก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีใน
การผลิต ตัง้แต่การใช้พนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ การใช้ปุ๋ ย การใช้ยางปราบศตัรูพืชการเก็บรักษาผลผลิตอย่างมี
คุณภาพ ผลิตผล ท่ีได้จึงเป็นไปตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้สหกรณ์และบุคคลในครอบครัวมี
คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การศกึษา และการอนามยั 
 
สหกรณ์ประมง 

 สหกรณ์ประมง คือ สหกรณ์ท่ีจัดตัง้ขึน้ในหมู่ชาวประมง เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแก้ไข ให้ลลุ่วงไปได้ตามลําพงั  บุคคลเหล่านีจ้ึงรวมกัน
โดยยดึหลกัการช่วยตนเองและ 
 ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  
 
ความเป็นมา  

สหกรณ์ประมงแห่งแรกได้จดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2492 ช่ือว่าสหกรณ์ประมงพิษณโุลกจํากดั ในท้องท่ี
ลําคลองกระบงัโป่งนก อําเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก เป็นสหกรณ์ประมงประเภทนํา้จืด มีสมาชิก
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แรกตัง้ จํานวน 54 คนดําเนินการจัดสรรท่ีทํากิน การจําหน่าย การแปรรูป และขออนุญาตสมัปทานให้
สมาชิกจบัสตัว์นํา้ได้โดยสะดวก 
 
วตัถปุระสงค์  

สหกรณ์ประสงดําเนินการให้ความรู้ทางด้านวิชาการในเร่ืองการจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีเหมาะสม และ
มีคุณภาพในการเพาะเลีย้ง การเก็บรักษาและการแปรรูปสตัว์นํา้แก่สมาชิก รวมทัง้ให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านธุรกิจการประมงคือ การจดัหาเงินทนุให้สมาชิกกู้ ไปลงทนุประกอบอาชีพ การจดัหาวสัดกุารประมง
มาจําหน่ายการจดัจําหน่ายสตัว์นํา้และผลิตภณัฑ์สตัว์นํา้ การรับฝากเงินและสงเคราะห์สมาชิกเม่ือประสบ
ภยัพิบตั ิ
 
ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ   

ทําให้สมาชิกมีแหล่งเงินกู้ ท่ีมีอตัราดอกเบีย้ต่ํามาลงทนุประกอบอาชีพ ซือ้วสัดอุปุกรณ์และสิ่งของ
จําเป็นท่ีสหกรณ์นํามาจําหน่ายในราคาท่ีเป็นธรรม เม่ือมีผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์สหกรณ์จะรวบรวมขายให้
ในราคาท่ีสงูขึน้ บริการรับฝากเงินเพ่ือความสะดวก ปลอดภยัให้แก่สมาชิก และสมาชิกจะได้รับการศกึษา
อบรมเก่ียวกบัการประกอบอาชีพการประมง ตามหลกัวิชาการแผนใหม่ให้สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ
และปริมาณตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของทุกคนตาม
หลกัการและวิธีการสหกรณ์ 
 
สหกรณ์นิคม 
  สหกรณ์นิคม คือ สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีการดําเนินการจดัสรรท่ีดินทํากินให้ราษฎร 
การจัดสร้างปัจจัยพืน้ฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกให้ผู้ ท่ีอยู่อาศยัควบคู่ไปกับการดําเนินการจัดหา
สนิเช่ือปัจจยัการผลิตและสิ่งของท่ีจําเป็น การแปรรูปการเกษตร การสง่เสริมอาชีพ รวมทัง้กิจการให้บริการ
สาธารณปูโภคแก่สมาชิก  
 
ความเป็นมา  

ได้เร่ิมดําเนินงานเป็นแห่งแรกท่ีอําเภอลําลกูกาจงัหวดัปทมุธานี  เม่ือปี  พ.ศ. 2478  โดยดําเนินการ
จดัซือ้ท่ีนาราชพสัดจุากกระทรวงการคลงั  เนือ้ท่ี 4,109  ไร่เศษ มาจดัสรรให้สมาชิก 69 ครอบครัวในรูปของ
สหกรณ์การเช่าซือ้ท่ีดิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้จดัตัง้นิคมสหกรณ์ในอําเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่ 
เนือ้ท่ี 7,913 ไร่ และได้จัดสหกรณ์การเช่าท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีเส่ือมสภาพแล้ว ท่ีอําเภอบาง
สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เม่ือปี พ.ศ. 2518  
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วตัถปุระสงค์ 
1. เพ่ือการจดันิคม คือ การจดัหาท่ีดนิมาจดัสรรให้แก่ราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตร   ตลอดจน
จดับริการด้านสาธารณปูโภคแก่สมาชิก 
2. เพ่ือการจดัสหกรณ์ คือ การรวบรวมราษฎรท่ีได้รับจดัสรรท่ีดนิ    จดัตัง้ขึน้เป็นสหกรณ์  
 
งานจดันิคม  
  งานจดันิคม เป็นงานท่ีดนิทํากินให้ราษฎรโดยวิธีการสหกรณ์ มีขัน้ตอนในการดําเนินการ ดงันี ้ 
 1. การจดัหาท่ีดนิ  
      1.1 สหกรณ์นิคม โดยอาศยัพระราชบญัญตัิจดัท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511   โดยกรมสง่เสริม
สหกรณ์ ขอรับท่ีดินรกร้างว่างเปล่าท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติจําแนกเป็นท่ีจัดสรรเพ่ือการเกษตร 
นํามาจดัสรรให้ราษฎรเข้าครอบครองทําประโยชน์ และส่งเสริมให้จดัตัง้ขึน้เป็นสหกรณ์ ซึ่งเม่ือสมาชิกได้
ปฏิบตัคิรบถ้วนตามข้อบงัคบัของสหกรณ์แล้ว ก็จะได้กรรมสทิธ์ิในท่ีดนิท่ีได้รับจดัสรรนัน้ในท่ีสดุ 
      1.2 สหกรณ์การเช่าซือ้ท่ีดิน โดยอาศยัประมวลกฎหมายท่ีดินพ.ศ. 2497 และนโยบายของรัฐบาล
ในเร่ืองการจดัหาท่ีดินให้ราษฎร กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจดัซือ้ท่ีดินขององค์การ หรือเอกชนนํามาปรับปรุง
จดัสรรให้รวบรวมกันจดัตัง้ขึน้เป็นสหกรณ์ ซึ่งเม่ือสมาชิกได้ส่งชําระเงินค่าเช่าซือ้ท่ีดินและปฏิบตัิการอ่ืน
ครบถ้วนตามข้อบงัคบัของสหกรณ์แล้ว ก็จะได้กรรมสทิธ์ิในท่ีดนิท่ีได้รับจดัสรรนัน้ในท่ีสดุ 
      1.3 สหกรณ์การเช่าท่ีดิน   กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนําท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติท่ีเส่ือมโทรมแล้ว มา
จดัสรรให้ราษฎร และจดัตัง้ขึน้เป็นสหกรณ์ สมาชิกจะมีสิทธ์ิเข้าครอบครองทํากินในท่ีดินท่ีได้รับจดัสรรนัน้
โดยเสียค่าเช่าในอตัราต่ํา และท่ีดินจะตกทอดทางมรดกไปยงัลูกหลานได้ตลอดไป แต่ห้ามมิให้โอน
กรรมสทิธ์ิ สหกรณ์นิคมทัง้ 3 รูปนี ้คงมีเพียง 2 รูปแรกท่ีสมาชิกจะได้ท่ีดิน เป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง สว่นใน
รูปของสหกรณ์การเช่าท่ีดินนัน้สมาชิกจะได้เพียงสิทธิการให้ท่ีดินโดยการเช่า และสิทธิท่ีตกทอดทางมรดก
ตลอดไปเท่านัน้ 
 2. การวางผงัและปรับปรุงท่ีดนิ เม่ือได้รับท่ีดนิแปลงใดมาจดัสหกรณ์แล้วทางราชการจะสํารวจรายละเอียด
สภาพภูมิประเทศ  ชนิดและลกัษณะดิน  ปริมาณนํา้ฝน  จากนัน้จะวางแผนผังการการใช้ท่ีดิน ว่าควร
ดําเนินการสร้างบริการสาธารณปูโภคอยา่งไรบ้าง เช่น  ถนน การชลประทาน โรงเรียน   สถานีอนามยั ฯลฯ 
 3. การรับสมคัร และคดัเลือกบคุคลเพ่ือรับการจดัสรรท่ีดนิ 
 4. การอนญุาตให้เข้าทําประโยชน์ในท่ีดนิ 
 5. การกําหนดเง่ือนไขการใช้ท่ีดนิ  และการได้กรรมสทิธ์ิท่ีดนิ 
 
งานจดัสหกรณ์ 

เม่ือจัดราษฎรเข้าครอบครองทําประโยชน์ในท่ีดิน ท่ีจัดหามาเรียบร้อยแล้ว ขัน้ต่อไป คือ  การ
รวบรวมราษฎรท่ีได้รับจดัสรรท่ีดินนัน้จดัตัง้เป็นสหกรณ์ขึน้ และขอจดทะเบียนตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ 
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พ.ศ. 2542 เพ่ือให้เกษตรกรมีสถาบนัของตนเอง ท่ีจะเป็นส่ือกลางในการอํานวยบริการด้านต่างๆ ส่วนการ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณ์จะมีลกัษณะ เช่นเดียวกบัสหกรณ์การเกษตร 
 
ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ 

ทําให้สมาชิกสหกรณ์มีสหกรณ์เป็นสถาบนัท่ีเป็นส่ือกลางในการขอรับบริการตา่งๆ จากรัฐบาล และ
เป็นสถาบันท่ีอํานวยความสะดวกในด้านการจัดหาสินเช่ือ การรวมกันซือ้ รวมกันขาย การนส่งเสริม
การเกษตรและการฝึกอบรม ซึง่เป็นการเสริมสร้างให้เกิดระบบท่ีดีในการจดัหาการผลิต และการตลาดโดย
สมาชิก เพ่ือสมาชิก ในการประกอบอาชีพอยา่งมัน่คงจนมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 

 
สหกรณ์ร้านค้า 
  สหกรณ์ร้านค้า คือ สหกรณ์ท่ีมีผู้บริโภครวมกันจดัตัง้ขึน้เพ่ือจดัหาสินค้าเคร่ืองอุปโภคบริโภคมา
จําหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทัว่ไป   โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภท สหกรณ์ร้านค้า มี
สภาพเป็นนิติบคุคลซึง่ สมาชิกผู้ ถือหุ้นทกุคนเป็นเจ้าของ สมาชิกลงทนุร่วมกนัในสหกรณ์ด้วย ความสมคัร
ใจเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนในการซือ้เคร่ืองอปุโภคบริโภคและเพ่ือผดงุฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่
คณะ  
 
ความเป็นมา  

สหกรณ์ร้านค้า จดัตัง้ขึน้โดยชาวชนบท อําเภอเสนา จังหวดั พระนครศรีอยุธยา ในปีพ.ศ.2480 
และได้เลิกล้มไป ตอ่มารัฐบาลได้ช่วยเหลือ มีนโยบายท่ีจะช่วยเหลือด้านการครองชีพให้กบัประชาชน โดย
การสง่เสริม และสนบัสนนุให้มีการจดัตัง้สหกรณ์ร้านค้าขึน้  ทัง้ในสว่นกลางและสว่น ภมูิภาคทกุจงัหวดัทัว่
ประเทศ ซึ่งสหกรณ์ร้านค้าท่ีตัง้ขึน้ในเมืองท่ีประชาชน หนาแน่นจะประสบความสําเร็จมากกว่าสหกรณ์
ร้านค้าท่ีตัง้ในชนบท 
 
วตัถปุระสงค์ 

 สหกรณ์ร้านค้าจะจดัหาสิง่ของและบริการท่ีสมาชิกมีความต้องการมาจําหน่าย ช่วยจําหนา่ย
ผลติผล ผลติภณัฑ์ของสมาชิก สง่เสริมและเผยแพร่ความรู้ ทางด้านสหกรณ์ และด้านการค้าให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ ปลกุจิตสํานกึให้ สมาชิกรู้จกัประหยดั ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่กนัและกนั ร่วมมือและ 
ประสานงานกบัสหกรณ์และหนว่ยงานอ่ืนทัง้ภายในและนอกประเทศ ในอนัท่ีจะเกือ้กลูกนัและกนั 
 
ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ 
  ทําให้สมาชิกมีสถานท่ีซือ้ขายสินค้าจําเป็นตามราคาตลาดในชุมชน ซึ่ง เป็นสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ 
เท่ียงตรงในการชัง่ ตวง วดั ตามความต้องการของ สมาขิก เม่ือสิน้ปีสหกรณ์มีกําไรสทุธิประจําปี สมาชิกจะ
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ได้รับเงินปันผลตาม หุ้น และเงินเฉลี่ยคืนตามสว่นท่ีได้ทําธุรกิจกบัสหกรณ์ การซือ้ขายด้วยเงิน สดสินค้าจะ
มีราคาท่ีถูกกว่าเงินผ่อน ทําให้สมาชิกมีความรอบคอบในการ จัดหาสินค้าราคาถูกมาจําหน่ายเพ่ือ
ประโยชน์ ของสมาชิก 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบนัการเงินแบบหนึ่งท่ีมีสมาชิกเป็นบคุคลซึง่มีอาชีพอย่างเดียวกนัหรือ
ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนเดียวกนั มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้จกัการออมทรัพย์ และให้กู้ ยืมเม่ือเกิด
ความจําเป็นหรือเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติสหกรณ์ 
สามารถกู้ ยืมเงินได้เม่ือเกิดความจําเป็นตาม หลกัการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  
 
ความเป็นมา 

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย จดัตัง้ขึน้ในหมูข้่าราชการ สหกรณ์และพนกังานธนาคาร
เพ่ือการสหกรณ์ จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2492 คือ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จํากดัสินใช้ และ
ได้แพร่ หลายไปในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทัว่ประเทศ ส่วนสหกรณ์ ออมทรัพย์ในชุมชนแห่งแรก คือ 
สหกรณ์เครดติยเูน่ียนแมม่ลู จํากดั จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2522 
 
วตัถปุระสงค์ 

เพ่ือสง่เสริมการออมทรัพย์ โดยการับฝากเงินและให้ผลตอบแทน ในรูป ของดอกเบีย้อตัราเดียวกบั
ธนาคารพาณิชย์ และโดยการถือหุ้นหกั ณ ท่ีจ่าย เป็นรายเดือน แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้นทัง้หมด เม่ือสิน้ปี
ทางบญัชีต้อง จ่ายเงินปันผลคา่หุ้นให้แก่สมาชิกในอตัราท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ ให้บริการด้านเงินกู้แก่
สมาชิกตามความจําเป็น 
 
ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะไดรับ 
  เป็นแหล่งเงินฝากและเงินกู้ ของสมาชิก ทําให้สมาชิกรู้จักเก็บออมเงิน และไม่ ต้องไปกู้ เงินนอก
ระบบ ทําให้สถาบนัครอบครัวมีความมัน่คงขึน้ 
  
สหกรณ์บริการ 
  สหกรณ์บริการ คือ สหกรณ์ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ โดยมีประชาชนไม่น้อยกว่า 10 
คน ท่ีมีอาชีพอย่างเดียวกนั ได้รับ ความเดือดร้อนในเร่ืองเดียวกนัรวมตวักนัโดย ยึดหลกัการประหยดั การ
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่กนัและกนั เพ่ือแก้ ปัญหาตา่งๆ  รวมทัง้การสง่เสริมให้เกิดความมัน่คงในอาชีพ
ตอ่ไป  
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ความเป็นมา 
สหกรณ์บริการแห่งแรกจัดตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2484 เป็นการรวมตวั กันในกลุ่มผู้ มีอาชีพทําร่ม ช่ือ 

สหกรณ์ผู้ ทําร่มบอ่สร้าง จํากดัสินใช้ อยู่ท่ีตําบลต้นเปา อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ตอ่มาในปี พ.ศ. 
2496 ได้มีการจดัตัง้สหกรณ์บริการไฟฟ้าหนองแขม จํากดั อําเภอ หนองแขม กรุงเทพมหานคร เป็นสหกรณ์
ท่ีให้บริการด้านสาธรณปูโภค และในปี พ.ศ. 2497 จดัตัง้สหกรณ์มีดอรัญญิก จํากดั ท่ีตําบลทุ่งช้าง อําเภอ
นครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และมีสหกรณ์บริการ อีกหลายแบบตามมา เช่น สหกรณ์เคหสถาน 
สหกรณ์แท็กซ่ี สหกรณ์ หตัถกรรมผลิตภณัฑ์ไม้ สหกรณ์บริการนํา้ประปา สหกรณ์ผู้จดัหางาน แห่งประเทศ
ไทย ฯลฯ 
 
วตัถปุระสงค์ 

เพ่ือดําเนินธุรกิจด้านการบริการตามรูปแบบของสหกรณ์ ส่งเสริมสวัสดิการ แก่สมาชิกและ
ครอบครัว สง่เสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึง่กนั และกนัในหมู่สมาชิก ร่วมมือกบัสหกรณ์อ่ืนและ
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือความ ก้าวหน้าของกิจการสหกรณ์ 
 
ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ 

สมาชิกมีสหกรณ์เป็นศนูย์กลางในการพฒันาฝีมือการผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ให้มีคณุภาพได้มาตรฐาน
เป็นท่ีต้องการของตลาด มีแหล่งรวม ซือ้รวม ขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ช่วยให้
สมาชิกสหกรณ์ ประกอบอาชีพได้ถกูต้องตามกฎหมาย เม่ือสิน้ปีทางบญัชีถ้าสหกรณ์มี กําไรสทุธิประจําปี 
สมาชิกสหกรณ์จะได้รับเงินปันผลตามหุ้น และเงิน เฉล่ียคืนตามสว่นท่ีทําธุรกิจกบัสหกรณ์ 
 
3)  ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ 
 
ความเป็นมา 

สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน(พีดีเอ) ได้รวบรวมข้อมลู ความคิดเห็น ทศันคติ และความ
ต้องการของประชาชน อําเภอแม่เมาะรวมทัง้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทบทวน และประเมินสภาพความ
เป็นอยูข่องตนเอง วางแผนพฒันาหมู่บ้านและกําหนดแผนการจดักิจกรรมเพ่ือท่ีจะได้พฒันาหมู่บ้านให้ตรง
กบัความต้องการ เกิดความเข้มแข็งและยัง่ยืนตอ่ไป 
 
วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนในอําเภอแมเ่มาะ 
2. เพ่ือพฒันาอาชีพและเสริมรายได้แก่ประชาชนอําเภอแมเ่มาะ 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการวางแผนการพฒันาท้องถ่ิน 
4. เพ่ือพฒันาองค์กรประชาชนให้มีศกัยภาพในการพฒันาตนเองอยา่งยัง่ยืน  
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5. เพ่ือสร้างความเข้าใจในการดํารงชีวิตร่วมกนัทกุภาคสว่นอยา่งสนัตวิิธี 
 
ธนาคารหมูบ้่านรักษ์แมเ่มาะ 
 ธนาคารหมู่บ้านรักษ์แม่เมาะ คือสถาบนัการเงินของชาวบ้านท่ีชาวบ้านฝากเงินร่วมกัน เพ่ือการ
พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั โดยเงินออมจะหมนุเวียนอยู่ในหมบู้าน สมาชิกธนาคารจะได้รับ
เงินปันผลทัง้จากดอกเบีย้เงินฝาก ปันผลจากหุ้นเงินฝากและปันผลจากหุ้นเงินกู้  นอกจากนัน้สมาชิกยงัจะ
ได้รับสวสัดกิารจากกองทนุตา่ง ๆ ของธนาคารหมูบ้่านอีกด้วย 
 ธนาคารหมู่บ้านรักษ์แม่เมาะเกิดขึน้เพ่ือส่งเสริมการออมเงินของคนในชุมชน สร้างเสริมการ
รวมกลุม่ชมุชนผ่านกิจกรรมการเงิน ชมุชนได้เรียนรู้ และมีโอกาสได้บริหารจดัการกองทนุตนเอง เป็นเวทีใน
การแลกเปล่ียนความคิดระหว่างกันเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาไปสู่กลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ ในชุมชน รวมทัง้
รองรับเงินทนุจากแหลง่อ่ืน ๆ  
 
สรุป 

การดําเนินการในการเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรของกลุม่องค์กรทัง้ในสว่นของสหกรณ์และองค์กร
ชมุชน ได้มีการเช่ือมโยงกนัในเบือ้งต้นอยูแ่ล้วแตมุ่ง่เน้นการเช่ือมโยงในเชิงธุรกิจมากกว่าการสร้างพนัธมิตร
ท่ีดีตอ่กนัในหลากหลายประเดน็ และการเช่ือมโยงกนัแตล่ะกลุม่องค์กรก็เป็นไปตามแบบการหนนุเสริมของ
หน่วยงานองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนมากกว่าท่ีจะริเร่ิมจากตวัของกลุ่มองค์กรด้วยตนเอง เช่น เครือข่าย
การเช่ือมโยงธุรกิจและสินเช่ือสหกรณ์จังหวดัลําปาง  เครือข่ายองค์กรสตรีหรือชมรมสตรีจังหวดัลําปาง  
(กพสจ.) ท่ีการเช่ือมโยงโดยการหนนุเสริมของภาครัฐโดยตรงจากนโยบายของกระทรวง กรม (กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมการพฒันาชมุชน กรมสง่เสริมการเกษตร) ทัง้นีก้ารดําเนินโครงการวิจยัได้เร่ิมจากกลุ่มองค์กร 
เครือข่ายท่ีมีอยู่เดิมและเข้าไปหนุนเสริมกระบวนการดําเนินงานให้เกิดการเช่ือมโยงกันมากขึน้ ผลการ
วิเคราะห์จดุเดน่ จดุด้อยแตล่ะองค์กรทําให้เห็นภาพการเสริมจดุเดน่ แก้ไขจดุด้อยได้อยา่งสอดคล้องมากขึน้  
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บทที่ 2  
บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ที่จังหวัด 

 
การจดทะเบยีนคนจน 
 
ความเป็นมา 

ในปี 2547 เป็นปีซึง่รัฐบาลเน้นหนกัในการแก้ปัญหาความยากจนอยา่งเป็นระบบ โดยมีมาตรการท่ี
น่าสนใจคือ การแปลงสินทรัพย์เป็นทนุ และการเปิดให้คนจนมาลงทะเบียนเพ่ือแจ้งปัญหา เพ่ือให้รัฐนําไป
เป็นข้อมลูในการแก้ปัญหา ทัง้นีปั้ญหาความยากจนถือเป็นปัญหาระดบัชาติ และรัฐบาลถือเป็นวาระ
แห่งชาติ ดงันัน้จึงน่าสนใจว่า สถานการณ์ความยากจนในขณะนีเ้ป็นอย่างไร เน่ืองจากในปี 2547 เป็นปีซึง่
รัฐบาลจะโหมหนกัในการแก้ปัญหาความยากจน โดยมาตรการสําคญัได้แก่ การแปลงสนิทรัพย์เป็นทนุ และ
การเปิดให้คนจนมาลงทะเบียน เพ่ือรับความช่วยเหลือจากรัฐ ผลสรุปการดําเนินงานแก้ไขปัญหาความ
ยากจน และกระจายรายได้ในรอบคร่ึงปี 2546 จดัทําโดยสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) เพ่ือให้เห็นสถานการณ์ และปัญหาของความยากจน (มติชนรายวนั วนัท่ี 4 มกราคม 
พ.ศ. 2547 ปีท่ี 26 ฉบบัท่ี 9431) โดยสรุปได้ดงันี ้

 
1.ความยากจนเป็นปัญหาระดบัชาต ิ
ปัญหาความยากจนได้กลายเป็นปัญหาในเชิงระบบ และโครงสร้างระดบัชาติ ท่ีสัง่สมมานานใน

สงัคมไทย จนเป็นอปุสรรคสําคญั ตอ่ความยัง่ยืนของการพฒันาประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะให้ความสนใจ ใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนมาโดยตลอด โดยเฉพาะตัง้แตแ่ผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) เป็นต้นมา แตย่งัไม่สามารถแก้ไขให้บรรลผุลท่ีจริงจงั ขณะท่ีสภาพแวดล้อมทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจบุนั ได้สง่ผลให้ปัญหาความยากจน มีความ
สลบัซบัซ้อนยิ่งขึน้ ปัญหาความยากจน จึงจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นองค์รวมท่ีเช่ือมโยงมิติตา่ง ๆ 
เข้าด้วยกนัอยา่งเป็นระบบ 

แผนพฒันาฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ 
เป็นปัญหาเร่งดว่นของชาติ ท่ีจําเป็นอย่างยิ่ง จะต้องเร่งดําเนินการอย่างตอ่เน่ืองตลอดระยะเวลา 5 ปีของ
แผน โดยได้กําหนดเป้าหมายการลดสดัสว่นคนจน จากร้อยละ 15.9 ในปี 2542 ให้เหลือร้อยละ 12 ในปี 
2549 พร้อมทัง้ให้ความสําคญักบัการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบ ด้วยการกระจายโอกาสให้
คนจนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ มีการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง รวมทัง้การพฒันาศกัยภาพ
คนจนให้สามารถก่อสร้างตวัและพึ่งตนเองได้มากขึน้ ควบคู่ไปกบัการปรับปรุงระบบบริหารจดัการภาครัฐ 
ปรับกฎระเบียบตา่งๆ ให้เอือ้ตอ่คนจนให้ได้รับโอกาส สิทธิ และความเป็นธรรมอย่างทดัเทียมกบักลุม่อ่ืนใน
สงัคม 
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ปัจจบุนัการแก้ไขปัญหาความยากจน ได้รับการผลกัดนัให้เป็น "วาระแห่งชาติ" ท่ีต้องอาศยัการ
ผนกึกําลงัของทกุภาคสว่นในสงัคม ในการดําเนินงานพร้อมกนัทกุระดบั ทัง้ในระดบัชาต ิท้องถ่ิน และชมุชน 
โดย สศช.ได้จดัทํา "กรอบยทุธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบยัง่ยืน รวมถึงผู้ ด้อยโอกาส" ขึน้ ซึง่
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2545 ได้มีมตเิห็นชอบกรอบยทุธศาสตร์ดงักลา่ว ตอ่มา สศช.ได้ร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จดัทํารายละเอียดแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคญัในด้านตา่งๆ ของ "ยทุธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหาความยากจน" และได้เสนอในการประชมุเชิงปฏิบตัิการระหว่างคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน 2545 ซึง่ท่ีประชมุมีมตเิห็นชอบยทุธศาสตร์ดงักลา่ว และมอบหมายให้ สศช.
เป็นหน่วยงานหลกัประสานการจดัทําแผนปฏิบตักิารแก้ไขปัญหาความยากจนร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
และภาคีการพฒันาตา่งๆ 

 
2.สาระสําคญัสถานการณ์ความยากจนและการกระจายรายได้ในช่วงปีแรกของแผน 9 

2.1สถานการณ์ความยากจน  
1) สภาวะความยากจนทางด้านรายได้ ในช่วงก่อนแผนพฒันาฉบบัท่ี 8 เป็นช่วงท่ีประเทศมีอตัรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัสงู ทําให้คนมีงานทําในระดบัเต็มท่ี และมีรายได้เพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้
ปัญหาความยากจนบรรเทาลงได้อยา่งรวดเร็ว ทําให้จํานวนคนจนทางด้านรายได้ หรือผู้ ท่ีมีรายได้อยู่ใต้เส้น
ความยากจน มีแนวโน้มลดลงอยา่งรวดเร็วและตอ่เน่ือง จากท่ีเคยมีสดัสว่นสงูถึงร้อยละ 32.6 ของประชากร
ทัง้ประเทศ หรือจํานวน 17.9 ล้านคน ในปี 2531 ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 11.4 ของประชากร หรือประมาณ 
6.8 ล้านคน ในปี 2539 แต่เม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย อตัราการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจหดตวั จํานวนคนวา่งงานเพิ่มขึน้ ระดบัรายได้เร่ิมลดลง ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อสงู
ถึงร้อยละ 8.1 ทําให้คนบางกลุม่ไม่สามารถปรับตวัตามภาวะเศรษฐกิจ สง่ผลกระทบให้สดัสว่นคนจนเพิ่ม
สงูขึน้เป็นร้อยละ 13.0 หรือเป็นจํานวนคนจน 7.9 ล้านคน ในปี 2541 สะท้อนให้เห็นอย่างชดัเจนว่า ภาวะ
ชะงกังนัทางเศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงตอ่ปัญหาความยากจน เม่ือระบบเศรษฐกิจเร่ิมสง่สญัญาฟืน้ตวั
ขึน้ สดัสว่นคนจนจงึเร่ิมลดลง สอดคล้องกบัทิศทางการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ เหลือร้อยละ 14.2 ในปี 
2543 คดิเป็นจํานวนคนจน 8.9 ล้านคน 

การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจอย่างตอ่เน่ืองในช่วงปี 2543-2545 สง่ผลตอ่การขยายตวัระดบัรายได้ของ
คนไทยดีขึน้ ขณะท่ีเศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี อตัราเงินเฟ้อไม่เปล่ียนแปลงมากนกั มีผลให้ปัญหาความ
ยากจนลดลงอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2544 สดัสว่นความยากจนเป็นร้อยละ 13.0 คิดเป็นจํานวนคนยากจน 
8.2 ล้านคน ขณะท่ีในปี 2545 สดัสว่นความยากจนดงักลา่วลดลงเหลือร้อยละ 9.8 คิดเป็นจํานวน 6.2 ล้าน
คน หรือลดลง 2 ล้านคน เม่ือเทียบกบัปี 2544 นบัเป็นความสําเร็จท่ีเกินเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนพฒันา
ฉบบัท่ี 9 ท่ีจะลดสดัส่วนคนยากจนเหลือร้อยละ 12 ภายในสิน้ปี 2549 รวมทัง้บรรลเุป้าหมายการพฒันา
แห่งสหสัวรรษของสหประชาชาติท่ีสนบัสนุนให้ประเทศไทยลดปัญหาความยากจนท่ีเป็นอยู่ในปี 2533 
(เท่ากบัร้อยละ 27.2) ลงคร่ึงหนึง่ให้ได้ภายในปี 2558 
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2) ภาวะความยากลําบากของคนยากจน เม่ือพิจารณาปัญหาความรุนแรงของความยากจน ซึง่
แสดงด้วยดชันีช่องว่างความยากจนและดชันีความรุนแรงของปัญหาความยากจน พบว่าภาวะความ
ยากลําบากของคนยากจนในปี 2545 มีแนวโน้มท่ีลดลงจากช่วงก่อนหน้า โดยดชันีช่องว่างความยากจน
และดชันีความรุนแรงของปัญหาความยากจนลดลงจากระดบั 4.1 และ 1.6 ในปี 2543 เหลือ 2.4 และ 0.9 
ในปี 2545 ตามลําดบั อยา่งไรก็ตาม การท่ีดชันีความรุนแรงของปัญหาความยากจนลดลงเพียงเล็กน้อย บง่
บอกถึงการท่ียงัมีคนยากจนท่ีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจนมากๆ นัน้ อีกจํานวนหนึ่ง ทัง้ๆ ท่ีคนยากจน
สว่นใหญ่ลดลงจากปี 2544 ถึง 2 ล้านคนแล้ว  

3) ความแตกตา่งในกลุม่คนยากจน การประเมินเพ่ือค้นหาความเปล่ียนแปลงในกลุ่มคนยากจน
เป้าหมายท่ีแตกตา่งกนั โดยจําแนกกลุม่คนยากจนตามระดบัรายได้ออกเป็นกลุม่คือ คนจนมาก(มีรายได้ต่ํา
กว่าร้อยละ 80 ของเส้นความยากจน) คนจนน้อย(มีรายได้ร้อยละ 80-100 ของเส้นความยากจน) และคน
เกือบจนท่ีมีรายได้ใกล้เส้นความยากจนมาก เป็นผู้ มีความเส่ียงสงูท่ีจะกลบักลายเป็นคนยากจนได้ใน
อนาคต(มีรายได้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 100 ถึง 120 เหนือเส้นความยากจน) พบวา่ในปี 2545 สดัสว่นกลุม่คนท่ี
ยากจนมาก มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 8.4 ถึง 120 เหนือเส้นความยากจน) พบว่าในปี 2545 สดัสว่นกลุม่
คนท่ียากจนมาก มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 8.4 ในปี 2543 เป็น 5.1 ของประชากรทัง้หมด สดัสว่นกลุ่มคน
ยากจนน้อย มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 5.4 ในปี 2543 เป็น 4.7 ของประชากรทัง้หมดสดัสว่นคนกลุม่เส่ียง
ท่ีจะจน มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 6.3 ในปี 2543 เป็น 5.2 ของประชากรทัง้หมด ตวัเลขนีแ้สดงว่าในปี 
2545 ประเทศไทยสามารถลดปัญหากลุม่คนจนมากได้อยา่งรวดเร็ว แสดงว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจมีการ
กระจายไปถึงกลุม่คนจนมาก ซึง่คนกลุม่นีมี้รายได้ท่ีไมพ่อตอ่ความจําเป็นพืน้ฐานมาก 

4) ลกัษณะบางประการของความยากจนท่ีสําคญั คนยากจนสว่นใหญ่อยูใ่นชนบทโดยมีสดัสว่นคน
จนร้อยละ 86.2 ของคนยากจนทัง้หมด อาจกลา่วได้ว่า คนในชนบทร้อยละ 13 (หนึ่งในเจ็ดของคนชนบท) 
เป็นคนยากจน ซึง่สว่นใหญ่จะอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยคนยากจนถึง 2 ใน 3 ของคนยากจนทัง้
ประเทศกระจกุตวัอยูใ่นภาคนี ้อยา่งไรก็ตาม ในปี 2545 สดัสว่นคนจนของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีอตัรา
การลดลงเร็วกว่าภาคอ่ืน โดยลดลงจากร้อยละ 24.5 ใน 2544 เป็นร้อยละ 17.7 ของประชากรทัง้ภาค หรือ
เป็นจํานวนคนจน 3.7 ล้านคน ทัง้นี ้หากพิจารณาจากแนวโน้มในอดีตท่ีผ่านมา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
เป็นภาคท่ีมีปัญหาความยากจนมากท่ีสุดมาโดยตลอด และเม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ได้รับผลกระทบ
มากกวา่ภาคอ่ืน ในขณะท่ีภาคเหนือและภาคใต้มีปัญหาความยากจนในระดบัท่ีรองลงมา โดยในปี 2545 มี
สดัสว่นคนจนร้อยละ 9.8 และ 8.7 ตามลําดบั 

คนยากจนสว่นใหญ่กระจกุตวัในภาคเกษตร โดยเฉพาะในครัวเรือน เกษตรกรแรงงานรับจ้างภาค
เกษตร และแรงงานทัว่ไป ในปี 2545 คดิเป็นสดัสว่นคนจนร้อยละ 19.9,26.7 และ 9.5 ของครัวเรือนทัง้หมด 
จะเห็นว่าคนจนในครัวเรือนเกษตรกร และแรงงานรับจ้างทัว่ไปมีสดัสว่นลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2544 ซึง่มีคน
จนร้อยละ 28.1 และ 20.8 ตามลําดบั ส่วนแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรมีคนจนเพิ่มขึน้จากร้อยละ 24.5 
ในช่วงเดียวกนั ทัง้นีก้ลุ่มเกษตรกรท่ียากจนจะขาดปัจจยัในการทํามาหากิน โดยเฉพาะปัญหาการขาด
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แคลนท่ีดนิทํากิน การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้ครัวเรือนเกษตรกรมกัมีรายได้ต่ําและไม่แน่นอน ทัง้นี ้
จากการศึกษาพบว่าสดัส่วนความยากจนในแต่ละปีจะแปรผนักบัรายได้ในภาคเกษตร และระดบัราคา
สนิค้าท่ีเกษตรกรขายได้เป็นหลกั  

คนยากจนส่วนใหญ่มีภาระเลีย้งดสูมาชิกในครอบครัวสงู อตัราการพึ่งพิงของครัวเรือนยากจน 
(สดัสว่นสมาชิกครัวเรือนวยัเดก็ และผู้สงูอายตุอ่สมาชิกครัวเรือนทัง้หมด) เป็นร้อยละ 45.4 สงูกวา่ครัวเรือน
ไม่ยากจนประมาณร้อยละ 20 และเม่ือพิจารณาหวัหน้าครัวเรือนท่ีเป็นหญิง มีสดัส่วนร้อยละ 8.0 หรือ
ประมาณหนึ่งในห้าของครัวเรือนยากจน ในขณะท่ีหวัหน้าครัวเรือนท่ียากจน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ประถมศกึษาหรือไมมี่การศกึษา ซึง่อาจสะท้อนถึงทางเลือกในการตดัสนิใจ และโอกาสการเข้าถึงแหลง่งาน 
และความช่วยเหลือน้อยกวา่คนกลุม่อ่ืน แม้รัฐจะมีนโยบายเพ่ือแก้ไขความยากจนในหลายด้าน 

 
2.1   แหล่งข้อมูล วธีิการเก็บข้อมูล 
การเก็บข้อมลูคนจนในพืน้ท่ีจงัหวดัลําปาง ท่ีมีอยู่กระจดักระจายตามสถานท่ีราชการ่างๆ ภารกิจ

แรกของการจดทะเบียนคนจน โดย ศนูย์ปฏิบตักิารตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะ ความยากจนเชิงบรูณาการ(ศตจ.อ.) ท่ี
ปกครองจังหวัด(ศาลากลาง) ซึ่งศตจ.อ.ในแต่ละอําเภอส่งข้อมูลท่ีได้มาให้กับสํานักงานปกรองจังหวัด
โดยตรง โดยสํานกังานปกครองจงัหวดัเป็นผู้ นําข้อมลูท่ีได้มาแต่ละอําเภอทําเป็นภาพรวมทัง้ระดบัจงัหวดั  
แหลง่ข้อมลูท่ีได้มาจงึได้มาจาก ศตจ.อ.ในแตล่ะอําเภอ และในสํานกังานปกครองจงัหวดัลําปาง ซึง่ข้อมลูท่ี
ได้นัน้เป็นข้อมลูท่ีไม่สามารถระบไุด้ว่าผู้ ท่ีจดทะเบียนเป็นผู้ ท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือของกลุ่ม องค์กร 
เครือขา่ย หรือไม ่ 

 
2.2   ตารางวเิคราะห์ข้อมูลคนจนจดทะเบียน 

 
รายการ จาํนวนคนจนจดทะเบียน สมาชกิ สหกรณ์ 

ที่จดทะเบียน 
ประชากรในจังหวัด                799,528  คน   
ผู้จดทะเบียนคนจนในจงัหวดั 
•  แบ่งตามพืน้ที่ 

1. อําเภอเมืองลําปาง 
2. อําเภอแมเ่มาะ 
3. อําเภอเกาะคา 
4. อําเภอเสริมงาม 
5. อําเภองาว 
6. อําเภอแจ้ห่ม 
7. อําเภอวงัเหนือ 

 
127,266 

15,465 
7,806 
9,812 
8,187 

11,276 
8,779 

11,832 

 
 

ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
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รายการ จาํนวนคนจนจดทะเบียน สมาชกิ สหกรณ์ 
ที่จดทะเบียน 

8. อําเภอเถิน 
9. อําเภอแมพ่ริก 
10. อําเภอแมท่ะ 
11. อําเภอสบปราบ 
12. อําเภอห้างฉตัร 
13. อําเภอเมืองปาน 
14. เทศบาลตําบลห้างฉตัร 
15. เทศบาลตําบลป่าตนันาครัว 
16. เทศบาลตําบลแจ้ห่ม 
17. เทศบาลตําบลเกาะคา 
18. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
19. เทศบาลนครลําปาง 

 
•  แบ่งตามปัญหาความยากจน 
1) สย. 1 ปัญหาท่ีดนิทํากิน 
2) สย. 2 ปัญหาคนเร่ร่อน 
3) สย. 3 ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย 
4) สย. 4 ปัญหาการให้ความชว่ยเหลือ

นกัเรียน/นกัศกึษาให้มีรายได้จากอาชีพท่ี
เหมาะสม 

5) สย. 5 ปัญหาการถกูหลอกลวง 
6) สย. 6 ปัญหาหนีส้นิภาคประชาชน 
7) สย. 7 ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของคนจน 
8) ปัญหาอ่ืน ๆ  

9,688 
3,368 

10,417 
4,727 
9,486 
8,116 

17 
1,152 

0 
5 

4,155 
2,978 

 
183,774 

71,274 
28 

224 
2,361 

 
 

1,279 
63,424 
11,262 
33922 

338 
789 

ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 

 
 

ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 

 
 

ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 
ไมมี่ข้อมลู 

 
กระบวนการการขึน้ทะเบียนคนจน 
- ขึน้ทะเบียน แจ้งรายช่ือท่ีวา่การอําเภอ(อําเภอเคล่ือนท่ี) 
- การตรวจสอบข้อมลูคนจน 
- การรับรองคนจน (ผู้ประสบกบัปัญหา 7 เร่ือง) 
การมีสว่นร่วมของประชาชน 
- ร่วมให้การรองรับสมาชิกคนจน(การตรวจสอบข้อเท็จจริง) 
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หนว่ยงานท่ีจดทะเบียนคนจน 
- พฒันาชมุชน  
 
2.3  บทสรุป 

โดยทางทีมวิจยัไมส่ามารถวิเคราะห์ได้เลยวา่สมาชิกสหกรณ์ กลุม่ องค์กร ท่ีได้เข้าร่วมขบวนการใน
งาวิจยัเครือข่ายสหกรณ์ ทัง้ก่อนหรือหลงัเข้าร่วมว่าได้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้มากน้อยขนาด
ไหน เน่ืองจากกระบวนการท่ีได้มาซึง่ข้อมลูของการจดทะเยียนคนจนนบัเป็นสิ่งท่ีลําบากยากยิ่ง อย่างไรก็
ตามทีมวิจยัจะได้ขอเสนอข้อสรุปบางประการต่อการรวบรวมข้อมลูการจดทะเบียนคนของศนูย์ปฏิบตัิการ
ตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะ ความยากจนเชิงบรูณาการ(ศตจ.) โดยมีปัจจยัเง่ือนไขหลายประการได้แก่ 

กระบวนการ/วิธีการการจดทะเบียนคนจน  ขัน้ตอนและวิธีการจดทะเบียนคนได้วางและออกแบบ
ไว้อยา่งมีระบบและชดัเจน เช่น การขอขึน้ช่ือเพ่ือขอจดทะเบียนเป็นคนจนตามปัญหาหรือตามแบบฟอร์มท่ี
ทางราชการได้กําหนดไว้ว่าเป็นคนจนประเภทท่ีเท่าไหร่ 1- 7 ข้อท่ีได้กําหนดไว้(สย.1-สย.7) วิธีการดงักลา่ว
รัฐบาลได้ว่าจ้างบณัฑิตรุ่นใหม่เข้ารับการเป็นลกูจ้างและรับผิดชอบเร่ืองนีโ้ดยตรง จากการท่ีประชาชนต้อง
ไปขึน้ทะเบียนคนจนนัน้ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ในชุมชนในพืน้ท่ีจริง ๆ แล้วประชาชนเกือบทุกคนได้นําเสนอ
ตวัเองเป็นคนยากจน แม้กระทัง่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ “คนจน” ในนิยามความหมายของชาวบ้าน
กบัความหมายของภาครัฐ อาจจะนิยามท่ีเหมือนกนัหรือตา่งกนัอย่างไรนัน้ ก็ไม่อาจแน่ชดัได้ แตใ่นเง่ือนไข 
แบบฟอร์ม สย. นัน้ได้บง่บอกว่า ถ้าทกุคนท่ีอยู่ในเง่ือนไข 1-7 หรือ 8 (ปัญหาอ่ืน ๆ)เป็นผู้ ท่ีมีความยากจน 
ความเข้าใจของชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งท่ีสําคญัก็คือ การจดทะเบียนคนจนจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ ถ้า
ไม่จดจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งความเข้าใจอย่างนีทํ้าให้จํานวนผู้ ท่ีจดทะเบียนคนจนมีจํานวนมาก(บ่ง
บอกว่าว่าประเทศนีมี้แต่คนยากจน) ทําให้วิธีการรองรับว่าใครจนจริงหรือไม่จนจริง(การประชาคม) จึง
เกิดขึน้จริงน้อยมากในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนท่ีจะรองรับว่า “จนจริง” สว่นใหญ่แล้วไม่มีใคร
กล้ายกมือบอกว่าไม่จน มีแตใ่ห้การรับรองเพราะเป็นพ่ีเป็นน้องเป็นเพ่ือนบ้านในหมู่บ้านเดียวกนั บางพืน้ท่ี
ไมต้่องมีการประชาคมเจ้าหน้าท่ีก็รองรับได้  

ระบบการเก็บข้อมลูคนจน และการจดัเก็บข้อมลูคนจน การจดัเก็บระบบฐานข้อมลูคนจนในพืน้ท่ี
นัน้ ความสามารถในการจดัทําระบบท่ีมีคณุภาพขึน้อยู่กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่มีศกัยภาพในการจดัทํามากน้อย
ขนาดไหน สว่นใหญ่แล้วได้ทําตามแบบฟอร์มท่ีทางฝ่ายเหนือส่งมาให้ การติดตามขอข้อมลูในแต่ละครัง้ ก็
ยากยิ่งและข้อมลูไมท่นัสมยั(Update) บางพืน้ท่ีมีการจดัทําฐานข้อมลูท่ีชดัเจนและมีการจดัเก็บท่ีเป็นระบบ
สามารถเช่ือมโยงกบัพืน้ท่ีอ่ืนได้ แตบ่างพืน้ท่ีแทบมองหาข้อมลูไม่เจอ เจ้าหน้าท่ีโยนความรับผิดชอบแก่คน
โน้นคนนี  ้ทําให้มองได้เห็นชัดว่า มาตรฐานและรูปแบบวิธีการท่ีนํามาใช้ไม่ได้เหมือนกันทุกแห่งและ
หน่วยงานในระดับจังหวัดเอง(ศูนย์กลางหรือสํานักงานปกครองจังหวัด)ก็ไม่มองเห็นความสําคญัของ
ฐานข้อมลูท่ีจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งแท้จริง 

ในความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของภาครัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เหมือนกับ
โครงการหรือนโยบายของรัฐด้นอ่ืน ๆ ทัว่ไป โดยกลไกท่ีสําคญัของการดําเนินตามโครงการนี ้ในสภาพความ
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เป็นจริง “การจดทะเบียนคนจน” เป็นยทุธวิธีอีกรูปแบบหนึ่งของนโยบายท่ีจะกําจดัปัญหาความยากจนให้
หมดไปภายใน 6 ปีของรัฐบาลชดุปัจจบุนั จากการจดทะเบียนคนจนในภาพรวมท่ีผ่านมา ปี 2547 ปัญหาท่ี
ประชาชนไปจดทะเบียนไว้มากท่ีสดุคือสาเหตปัุญหาหนีส้นิตาม สย.1 เป็นสาเหตขุองปัญหาความยากจนท่ี
มีมากท่ีสุด  ถ้าถามประชาชนต่อไปว่าแล้วหนีส้ินท่ีมีอยู่เกิดจากอะไร คําตอบท่ีได้ ก็คือ การลงทุนด้าน
การเกษตรขาดทุนต้องไปกู้ เงินทัง้ในและนอกระบบมา ซึ่งบ่งบอกว่าการเกษตรเชิงพาณิชย์ของประชาชน
หรือเกษตรกรนัน้มีสถานการณ์ล้มเหลวอยา่งไร และในขณะเดียวกนักลไกด้านเงินทนุของรัฐกลบัเสริมสร้าง
ปัญหาหนีส้ินให้กบัเกษตรกรเพิ่มมากขึน้ เช่น เงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุน SML กองทุน
ต่างๆ แม้กระทั่งบทบาทของธนาคารท่ีเป็นท่ีพึ่งของประชาชนหรือธนาคารการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(ธกส.) ท่ีปลอ่ยเงินกู้แบบมีเง่ือนไขเชิงพาณิชย์และมีมาตรการจงูใจให้ประชาชนกู้ เงินมากขึน้ไม่
ว่าด้วยเหตผุลการลงทนุหรืออย่างอ่ืนก็ตาม หรือแม้แต่สถาบนัของเกษตรกรหรือของประชาชนเองไม่ว่าจะ
เป็นสหกรณ์ หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ท่ีมุ่งเน้นแต่ทําธุรกิจและส่งเสริมเชิงพาณิชย์มากกกว่าการสนบัสนุน
ด้านอ่ืน ๆ  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าโครงการการจดทะเบียนคนจนของ ศนูย์ปฏิบตัิการต่อสู้ เพ่ือเอาชนะ ความ
ยากจนเชิงบรูณาการ(ศตจ.) นัน้ถึงแม้จะเป็นโครงการท่ีเร่ิมต้นจากนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมือง
และเป็นนโยบายประชานิยม ท่ีพยายามมุ่งเน้นหาฐานเสียงโดยเฉพาะฐานเสียงในชนบท สิ่งท่ีได้คาดว่าจะ
ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาท่ีตามมาก็คือ การรับรู้ของมูลของประชาชน และสภาวการณ์ของประชาชนใน
ประเทศวา่เป็นอยูเ่ช่นไร หรือคดิอยา่งไรอยู ่อาจจะเป็นข้อมลูสําหรับให้ทางรัฐบาลได้นํากลบัไปทบทวนและ
วางมาตรการแก้ไขปัญหาได้ตรงกบัความต้องการของประชาชนมากขึน้ 
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บทที่ 3 
ขัน้ตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจิยั 

 
การดําเนินงานโครงการวิจยันี ้เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยให้กลุม่/สหกรณ์ประเมินตนเอง 

เพ่ือให้รู้จกัตนเอง รู้ศกัยภาพเครือขา่ย รู้พฤตกิรรมท่ีนําไปสูปั่ญหาตา่ง ๆ และความยากจน สนบัสนนุให้เกิด
การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในพืน้ท่ีจงัหวดัเพ่ือไปหนุนเสริมกลุ่ม/สหกรณ์ รวมทัง้ศึกษากระบวนการผลท่ี
เกิดขึน้จากกระบวนการเรียนรู้และการสร้างเครือขา่ยพนัธมิตรในพืน้ท่ีจงัหวดั 

 
โดยมีขัน้ตอนและกระบวนการดาํเนินงาน ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสร้าง
ความเข้าใจ
ตัวแทนกลุ่ม
องค์กรสหกรณ์
ภาคประชาชน
และสหกรณ์ที่มี
อยู่เดมิ 

การเกบ็
รวบรวมข้อมูล
กลุ่ม องค์กร
เครือข่ายภาค
ประชาชนและ
สหกรณ์ 
 

การจัดเวทกีารประชุม
เชิงปฏบิตักิารโดยการ
วิเคราะห์ปัญหา
สถานการณ์ของกลุ่ม 
องค์กรทัง้สหกรณ์และ
ภาคประชาชน   

การจัดเวทเีชิง
ปฏบิตักิารในการ
กาํหนดแนว
ทางการเช่ือมโยง
เครือข่ายการ  

เร่ิมต้น 

การจัดเวทตีลาดนัด
ความรู้สหกรณ์เพื่อนํา
ความรู้มาแลกเปล่ียนละ
สกัดความรู้ที่มีอยู่ของ
กลุ่ม/องค์กร 

การกาํหนดกรอบทศิ
ทางการดาํเนินงานของ
เครือข่ายที่ได้ คือ 
เครือข่ายภาคประชาชน 
และชมรมสหกรณ์
จังหวัดลาํปาง 

เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 

ชมรมสหกรณ์จังหวดลาํปาง 
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ขัน้ตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวิจยั 
 
ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. 25-27 ส.ค. 
48 

ประชุมทมีวจิัยโครงการ
สหกรณ์ 36 จังหวัด 

ทีมวิจยั ผู้ นํากลุม่/
องค์กรภาคประชาชน 
ทัง้ 36 จงัหวดั 

ม.เกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพ ฯ 

ได้แนวคิดและแนวทางการดําเนิน
โครงการวิจยั 

2 วนั  

2. ส.ค. 48 – 
ส.ค. 49 

ประชุมทาํความเข้าใจ 
-   การประชมุทีมวิจยั 
-   การประชมุร่วมกบัตวัแทน
กลุม่องค์กรในพืน้ที่ 
 
   

- คณะวิจยั 
- ผู้ ที่มีสว่น

เกี่ยวข้อง 
- แกนนําในแตล่ะ

กลุม่/องค์กร   

สถาบนัแสน
ผะหญา 
และ สนง. 
สหกรณ์จงัหวดั
ลําปาง 

ความ รู้ความเ ข้าใจการวางแนว
ทางการดําเนินงานครัง้ต่อไป การ
ทบทวนการดําเนินงานของแต่ละ
เดือน  และการจัดวางแผนเพื่อจัด
กิจกรรม 

ทกุวนัเสาร์ที่  
3 ของเดือน 

 

3. ส.ค. 48 – 
ส.ค. 49  

การรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น 
- ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก

หน่วยงาน/องค์กร 
- การออกแบบสํารวจข้อมลู 
- จากหน่วยงาน /องค์กร

(ข้อมลูมือสอง) 
- จากกลุม่เป้าหมาย 
- ข้อมลูทะเบียนคนจน 

- คณะวิจยั 
- ผู้ ที่มีสว่น

เกี่ยวข้อง 
- แกนนําในแตล่ะ

กลุม่/องค์กร 

หนว่ยงาน/
องค์กร สหกรณ์
ในพืน้ที่ 

ข้อมลูของกลุ่มองค์กรในพืน้ที่จงัหวดั
ลําปาง 
 

สงิหาคม 
2548 – 
สงิหาคม
2549 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
4. ต.ค – ธ.ค.48 การจัดการประชุมเชิง

ปฏิบัตกิาร “การจดัการ
ความรู้” กลุม่ องค์กร ภาค
ประชาชน 
 - เวทีการประชุมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  (โ ด ย ก า ร ใ ช้
เครื่องมือการจดัการความรู้) 

- คณะวิจยั 
- ผู้ ที่มีสว่น

เกี่ยวข้อง 
- แกนนําในแตล่ะ

กลุม่/องค์กร 

ที่ทําวา่การ
อําเภอเมือง
ลําปาง 
สนง.
ทรัพยากรจ.
ลําปาง 

การทบทวนการดําเนินกิจกรรมการ
เชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตรที่มีอยู่เดิม
และการหาแนวทางการเ ชื่อมโยง
เครือข่ายพันธมิตรให้มีระบบและ
ชดัเจนมากกวา่เดมิ 

09.00-
15.00 น. 

 

5. - การรวบรวมสรุปข้อมูล 
- ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น
ความก้าวหน้า 

- คณะวิจยั 
- ผู้ ที่มีสว่น

เกี่ยวข้อง 

- การจดัหมวดหมู ่สรุปวิเคราะห์ข้อมลู   

6 - การจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิาร “การแลกเปลี่ยน
ความรู้/จดัการความรู้” กลุม่ 
องค์กร ภาคประชาชน 
 - เวทีการประชุมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร (โ ด ย ก า ร ใ ช้
เครื่องมือการจัดการความรู้) 
(ต่อ) 

-  (รายละเอียด
ข้างลา่ง) 

การทบทวนการดําเนินกิจกรรมการ
เชื่อมโยงเครือข่ายพนัธมิตรที่มีอยู่เดิม
และการหาแนวทางการเ ชื่อมโยง
เครือข่ายพันธมิตรให้มีระบบและ
ชดัเจนมากกวา่เดมิ 

 

7. 7 ก.ย. 48 1) เครือข่ายภาคประชาชน 
(เครือข่ายกลุ่มอาชีพ  กลุ่ม
สตรี กลุ่มผู้ติดเชือ้ ทรัพยากร 

- คณะวิจยั 
- ผู้ ที่มีสว่น

สํานกังาน
สหกรณ์อําเภอ

- การหาแนวทางการเชื่อมโยง
เครือขา่ยพนัธมิตร ของภาคประชาชน 

09.00-
15.00 น. 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
กลุม่เกษตรกร) 
2) เครือข่ายกลุ่มองค์กร
สหกรณ์ 
(ชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปาง) 

เกี่ยวข้อง 
- แกนนําในแตล่ะ

กลุม่/องค์กร 

เมืองเก่า   
อ.เมือง   
จ.หวดัลําปาง 

และกลุม่องค์กรที่จดทะเบียน
 

8. 17 ต.ค. 48  การจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิาร “การแลกเปลี่ยน
ความรู้/จดัการความรู้” กลุม่ 
องค์กร ภาคประชาชน 
 

- ชมรมหอกระจาย
ขา่ว 

- กลุม่สตรี 
- เครือขา่ยแมญ่ิง 
- กลุม่อาชีพ 
- เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้ 
- ชมรม อสม. 

ณ หอประชมุ
ที่วา่การอําเภอ
เมือง จ.ลําปาง 

แนวทางการดําเนินโครงการวิจยั และ
ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร ห นุ น เ ส ริ ม
กระบวนการทํางานของเครือข่ายที่มี
อยู่และกลุ่มองค์กรทัง้ภาครัฐและ
เอกชน 

09.00-
15.00 น. 

 

11. 31 ต.ค. 48 กระบวนการ 
- รวบรวมข้อมลู 
- การวิเคราะห์ข้อมลู 
- การเชื่อมโยงข้อมลู / 

คน 
- การพฒันาเครือขา่ย 

 

- กลุม่สตรี
เครือขา่ยแมญ่ิง 

- กลุม่อาชีพ 
- เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้ 
- ชมรม อสม.  
- ชมรมหอกระจาย

ขา่ว 

ณ  ที่วา่การ
อําเภอเมือง
ลําปาง 

เครือข่ายกลุ่มสตรี ที่มีอยู่จํานวน 2 
เครือขา่ยด้วยกนัคือ  

- กลุม่แมญ่ิงลําปาง 
-  สมาคมสตรีจงัหวดัลําปาง  

โดยทัง้สองกลุ่มนีท้ี่ผ่านมาปัญหาที่
พบคือ การขาดความเข้าใจซึง่กนัและ
กัน การมองว่ากลุ่มสมาคมฯ เป็น
กลุ่มนําการเมืองและสนองต่อการ
ทํางานภาครัฐ ส่วนกลุ่มแม่ญิง เป็น

09.00-
15.00 น. 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
กลุ่มเอ็นจีโอ เป็นกลุ่มหวัรุนแรงอะไร
นิดหน่อยก็ประท้วง  
การประชุมครัง้นี ้จึงได้ข้อเสนอว่าทํา
อย่างไรสตรีสองกลุ่มที่ เป็นแมญิง
ลําปางเหมือนกนัจะได้ทํางานร่วมกนั
ได้โดยไม่ต้องใส่หมวกใบไหน  แต่
ข อ ใ ห้ ใ ส่ ห ม ว ก  แ ม่ ญิ ง ลํ า ป า ง
เหมือนกนัเท่านัน้ ซึง่แนวทางตอ่ไปจะ
หารือร่วมกันว่าจะมีการวางแผนใน
การเชื่อมโยงกันอย่างไร ทัง้ทางด้าน
สังคม  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ
(อาชีพ) 

10. 4 พ.ย. 48  การจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิาร “การแลกเปลี่ยน
ความรู้/จดัการความรู้” กลุม่ 
องค์กร ภาคประชาชน 
 

- ชมรมหอกระจาย
ขา่ว 

- กลุม่สตรี 
- เครือขา่ยแมญ่ิง 
- กลุม่อาชีพ 
- เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้ 
- ชมรม อสม. 

ณ  ที่วา่การ
อําเภอเมือง
ลําปาง 

การกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ร่วมกัน ครัง้นีไ้ด้มีการหารือถึงการ
ดําเนินกิจกรรมของชมรมหอกระจาย
ข่าวที่ได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน และ
ทางชมรมฯ พร้อมที่จะเป็นศนูย์กลาง
การกระจายข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม
ต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของ
เครือข่ายผู้ติดเชือ้ที่อยากจะกระจาย

09.00-
15.00 น. 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
และการสร้างความเข้าใจร่วมกับ
ประชาชนในแตล่ะพืน้ที่ ทางชมรมหอ
กระจายข่าวจงัหวดัลําปาง มีตวัแทน
อยู่ทุกพืน้ ที่ทัง้ระดับชุมชน  ตําบล 
อําเภอและจงัหวดั  
ครัง้นีท้าง กลุ่มสตรีบ้านสนามบิน ได้
นําเอาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรี กลุ่ม
อาชีพ ไปนําเสนอกบัตลาดที่กลุม่สตรี
สนามบินได้เป็นตวัแทนในการจดัการ
หาตลาดอยู่โดยได้นดัหมายหารือกับ
ทางกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีต่าง ๆ 
เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และความ
ต้องการของตลาดโดยทางกลุ่มจะ
เชื่อมโยงและประสานกันเอง(กลุ่ม
สตรีสนามบิน  มีการเ ชื่อมโยงกับ
ตลาดทัง้ภายในและต่างประเทศ 
สินค้าที่ต้องการ เน้นสินค้าที่ทําจาก
ฝีมือและใช้วสัดจุากธรรมชาต)ิ 

12. 29 พ.ย. 48 การประชุมคณะกรรมการ
ชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปาง  

คณะกรรมการชมรม
สหกรณ์จงัหวดัลําปาง  

ณ ห้องประชมุ
สํานกังาน

หารือในการหาแนวทางการเชื่อมโยง
เครือข่ายพันธมิตรในการเชื่อมโยง

09.00-
12.30 น. 

การจํากดั
ยอดการขาย
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
สหกรณ์
จงัหวดัลําปาง 

เครือข่ายทางธุรกิจนํา้มันระหว่าง
สหกรณ์ที่มีสถานีบริการนํา้มันกับ
สมาชิกสหกรณ์เดินรถ การดําเนิน
กิจกรรมการจําหน่ายข้าวสารของ
สกก.ห้างฉัตร ที่ได้จดัจําหน่ายให้กับ
สมาชิกชมรมฯจํานวน 120 ตนั ได้
จําหน่ายไปหมดแล้ว โดยในปี 2549 
สหกรณ์มีแผนในการรวบรวมข้าว 2 
โครงการ คือ 

- การรับซือ้ข้าวเปลือกเพื่อ
นําไปจําหน่ายกบั ธกส. ตาม
โครงการรับจํานําข้าวของ
รัฐบาล 

- การรับซือ้ข้าวเปลือกจาก
สมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์
ตา่ง ๆ เพื่อแปรรูปเป็น
ข้าวสารจําหนา่ย โดยที่สกก.
ห้างฉตัรยินดีจะรับซือ้
ข้าวเปลือกจากสหกรณ์ทกุ
สหกรณ์ในราคาตามที่ตกลง

นํา้มนัของ
นโยบายของ
รัฐที่ต้องการ
ประหยดั
พลงังาน 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
กนัแตอ่ยากให้สหกรณ์ที่นํา
ข้าวเปลือกมาจําหน่ายและ
สหกรณ์เครือขา่ยช่วยรับซือ้
ข้าวสารจากสกก.ห้างฉตัรไป
จําหน่ายด้วย เพื่อเพิม่
ช่องทางการตลาดให้กบั
สหกรณ์ ขณะนีม้ีสหกรณ์ที่
รับซือ้ข้าวสารจากสกก.ห้าง
ฉตัร 2 สหกรณ์ คือ ร้าน
สหกรณ์โรงพยาบาลลําปาง 
จํากดั และสหกรณ์แมเ่มาะ
พฒันา จํากดั 

พร้อมกันนีท้างชมรมได้ขอให้หารือ
และการให้ข้อคิดเห็นการเชื่อมโยงคือ
ถ้าหากไม่มีกิจกรรมก็เหมือนกับขาด
จิตวิญญาณ ดงันัน้จึงต้องมาร่วมกัน
กําหนดแนวทางการดําเนินงานการ
เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรร่วมกัน
ตอ่ไป 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
13. 20 ธ.ค. 48 

 

การแลกเปลี่ยน 
ความภาคภมูใิจ 
ปัญหาและอปุสรรค 
กิจกรรม 
 

เครือขา่ยลุม่นํา้จาง ณ สํานกั 
งาน
สิง่แวดล้อม
จงัหวดัลําปาง 

สิ่งแวดล้อมลุ่มนํา้จางในประเด็นการ
เชื่อมโยงความร่วมมือในกรจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นปัญหาการประกอบอาชีพ 
ด้านหนีส้นิของประชาชนในลุม่นํา้จาง 
แนวทางการขับเคลื่อนต่อไป 

การนําบทเรียนของแต่ละ
แห่งทัง้อําเภอแม่ทะ มาแลกเปลี่ยน
กนัเพื่อหาทางออกร่วมกนั หรือตัง้เป็น
เครือขา่ยในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั  

- ประเดน็การจดัการทรัพยากร 
ประเดน็กองทนุชมุชนเครือขา่ย 

09.30-
14.30 น. 

 

14. 21 ธ.ค. 48  การจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิาร “การแลกเปลี่ยน
ความรู้/จดัการความรู้” กลุม่ 
องค์กร ภาคประชาชน 

- กลุม่อาชีพ  
- กลุม่สหกรณ์ 
- กลุม่วฒันธรรม 

บ้านส้มป่อย 
อําเภอห้างฉตัร
จงัหวดัลําปาง 

แนวทางการดําเนินงานของกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ในพืน้ที่อําเภอห้างฉัตร 
และแนวทางหารเชื่อมโยงซึ่งกันและ
กนั ส่วนใหญ่การหารือกนัในครัง้นีจ้ะ
เ น้ น เ รื่ อ ง ก า ร ท บ ท ว น ปั ญ ห า
สถานการณ์ของกลุม่องค์กรตนเองใน
การดําเนินงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ประกอบอาชีพทัง้อาชีพหลัก

09.00-
15.00 น. 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
และอาชีพเสริม ซึง่ผู้ เข้าร่วมสว่นใหญ่
มาจากชุมชนในเขตอําเภอห้างฉัตร 
โ ด ย มี แ กน นํ า บ้ า น ส้ ม ป่ อ ย เ ป็ น
เจ้าภาพในการดําเนินกิจกรรมและ
ชวนแลกเปลี่ยนหารือ ทิศทางการ
เชื่อมโยงของเครือข่ายอําเภอห้างฉตัร
นัน้จะนําไปหารือกนัตอ่ในการประชมุ
ค รั ้ง ต่ อ ไ ป โ ดย ใ ห้ ท า ง  สหก ร ณ์
การ เกษตร ห้างฉัตร  จํ ากัด  เ ป็น
ศนูย์กลางและเป็นเจ้าภาพตอ่ไป 

15. 31 ม.ค. 49 การประชุมสมาชิกชมรม
สหกรณ์จังหวัดลาํปาง 

สมาชิกชมรมสหกรณ์
จงัหวดัลําปาง 

ณ ห้องประชมุ
สํานกังาน
สหกรณ์จงัหวดั
ลําปาง 

1. เ ป็นการประชุมสมาชิกของ
ชมรมสหกรณ์จังหวัดลําปาง 
โ ด ย ม ร ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ข้อคดิเห็นตอ่กนั 

2. การร่วมกนักําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานของชมรมสหกรณ์
จงัหวดัลําปาง 

08.30-
12.30 น. 

 

15. 11 ก.พ. 49 การประชุมสมาชิกชมรม
สหกรณ์จังหวัดลาํปาง  
 

สมาชิกชมรมสหกรณ์
จงัหวดัลําปาง 

ณ  
ห้องพวงชมพ ู
ศนูย์การศกึษา

- การพิจารณาแก้ไขข้อกําหนด
ระเบียบข้อตกลงเครือขา่ย 

- การเลือกตัง้คณะกรรมการ

08.30-
12.30 น. 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
นอกโรงเรียน
ภาคเหนือ 

อํานวยการเครือขา่ย 
- การกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินกิจกรรมของชมรม 
16. 22 พ.ค. 49  จัด รูปแบบเวที เ ป็นการ

แลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย 3 
กลุม่  ได้แก่ 
กลุ่ม 1  เครือข่ายผู้หญิง
ลําปาง  กับ  กลุ่ มสต รี  กพ
สจ.(กลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัด
ลําปาง) 
กลุม่ 2  เครือข่ายผู้ติดเชือ้ กบั 
ชมรม อ.ส.ม 
กลุม่ 3  กลุม่อาชีพ 
 

- เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้ 
จ.ลําปาง 

- เครือขา่ยแมห่ญิง
ลําปาง 

- กลุม่พฒันาสตรี   
จ.ลําปาง(กพสจ.) 

- กลุม่อาชีพ           
จ.ลําปาง 

- ชมรม อ.ส.ม 13 
อําเภอ+1 เทศบาล 

- ชมรมหอกระจาย
ขา่ว 

ณ หอประชมุ
ที่วา่การอําเภอ
เมือง จ.ลําปาง 

3. ตัง้โครงสร้างใหม่ขึน้มาโดยมี
ตวัแทนจากทัง้ ๒ องค์กรร่วมอยู่
ในโครงสร้างพร้อมเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เกี่ยวข้อง 

4. กําหนดรูปแบบการทํางานและ
สร้างกฎกตกิาร่วม 

5. จัดเก็บข้อมูลกลุ่มอาชีพของ
สมาชิกเครือขา่ย 

6. มี ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น สิ น ค้ า
ผลติภณัฑ์ระหวา่งเครือขา่ย 

การเชื่อมประสานการทาํงานกับ
เครือข่ายอื่น ๆ  

- อสม. สนบัสนุนการรวมกลุ่ม
ของผู้ติดเชือ้แล้วประสานไปยงั
เครือข่ายอื่น ๆ ส่วนเครือข่ายผู้
ติดเชือ้ส่งต่อผู้ ติดเชือ้ให้ได้รับ
การช่วยเหลือจาก อ.ส.ม 

08.30-
16.00 น. 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
- การร่วมรณรงค์ให้ความรู้ความ

เข้าใจในการรู้จักการป้องกัน
ดแูลตนเอง 

- ประสานส่งข่าวสารกลุ่มผู้ ติด
เชือ้แก่ประธาน อ.ส.ม ประจํา
อําเภอ 

- จัดเวที ทํางานร่วมกับระดับ
ตําบล 

- การเยี่ยมเยียนดูแลการทํางาน
ของผู้ตดิเชือ้ 

- อ.ส.ม เทศบาล ดึงผู้ติดเชือ้เข้า
ร่ วม กิ จก ร รม  เ ช่ น  ช่ ว ยชั่ ง
นํา้หนักเด็ก เป็นต้น (ผู้ สมัคร
เป็นอาสาฯ ต้องมีสขุภาพดีเกิน 
180 วนัหลงัเข้าทํางาน) 

17. 29 พ.ค. 49 การแลกเปลี่ยน เ พื่อถอด
บทเรียนกลุ่มองค์กรสหกรณ์ 
แต่ละแห่งและหาแนวทางใน
การเชื่อมโยงเครือขา่ย   
 

- เครือขา่ยลุม่นํา้
จาง 

- สหกรณ์
การเกษตรแมท่ะ 
จํากดั 

ณ วดับ้านสาม
ขา  อ.แมท่ะ 
 จ.ลําปาง 

แนวทางการเชื่อมโยงความร่วมมือทัง้
ทางด้านธุรกิจ การจดัการสิ่งแวดล้อม 
ด้านอาชีพ เช่น มีการหาแนวทางการ
ทํ าการ สํ า รวจแต่ละหมู่ บ้ าน ที่ มี
ปั๊มนํา้มันบริการประชาชน และให้

08.30-
16.00 น. 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
  - สหกรณ์ผู้ใช้นํา้แม่

ทะ 
- สหกรณ์โคเนือ้แม่

ทะ จํากดั 
- สหกรณ์โคนมแม่

ทะ จํากดั 
- กลุม่วิสาหกิจ

ชมุชน 

ทาง สกก.แม่ทะที่มีปั๊มให้การบริการ
นํา้มันอยู่แล้วว่าจะสามารถให้ทุก
หมู่บ้านได้มาใช้ปั๊มนํามันจากสกก.
แม่ทะได้หรือไม่ เพราะว่าปั๊มนํา้มัน
ของ สกก.แม่ทะเป็นปั๊มนํา้มันที่เป็น
ของชาวบ้านและใช้ของ บ.บางจาก
อยู่ซึ่งนํา้มันบางจากเป็นนํา้มันชนิด
เดียว ที่ เ ป็นยังคงเป็นของคนไทย 
สหกรณ์การเกษตรอํา เภอแม่ทะ 
จ.ลําปาง (สหกรณ์เหมือนบอนไซ ไม่
ตายแตไ่มโ่ต) 

และ  ประธานกลุ่มโฮวอค 
บ้ านสันดอนแ ก้ ว  อ .แม่ทะ  ซึ่ ง มี
สมาชิก 400 ครัวเรือน มีเงินออม
ทรัพย์ของกลุม่ปัจจบุนั 500,000 บาท 
เป็นวิสาหกิจชมุชนโดยมีที่นา 100 ไร่ 
มี ร ถ ไ ถ ที่ ต้ อ ง ใ ช้ ห ล ายคัน  หาก
สามารถซือ้นํา้มนัจากสหกรณ์ได้ก็จะ
เป็นการดีมากเพราะทางกลุ่มมีความ
ต้องการในการใช้นํา้มนัคอ่นข้างสงู      
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
แนวทางตอ่เนื่อง 
- แตล่ะตําบลไปสํารวจวา่มีปั๊ม

หลอดกี่แหง่ 
- ให้ทางสหกรณ์เตรียมข้อมลูราคา

นํา้มนัมาชีแ้จงเพื่อหาข้อ
เปรียบเทียบ 

การเชื่อมประสานระหว่างกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ  

กลุ่มอาชีพได้รู้จักพูดคุยแลกเปลี่ยน
การทํางานของกลุ่มตน และได้มีการ
ประชาสมัพนัธ์เรื่องสิทธิเด็กและสตรี
หากใครรู้เบาะแสให้แจ้งมาที่กลุ่ม
พิทกัษ์เดก็และสตรี 

18. 30 พ.ค. 49 การแลกเปลี่ยน เ พื่อถอด
บทเรียนกลุ่มองค์กรสหกรณ์ 
แต่ละแห่งและหาแนวทางใน
การเชื่อมโยงเครือขา่ย   
 
  

- กลุม่วิสาหกิจ
ชมุชน 

- กลุม่ร่มฉตัร
หตัถกรรม 

- กลุม่วิสาหกิจ
ชมุชนแปรรูป
อาหาร 

ณ สหกรณ์
การเกษตร
อําเภอห้างฉตัร 
อ.ห้างฉตัร  
จ.ลําปาง 

แนวทางการดาํเนินงานต่อ 
1. การยกระดบัภายใน อาจเป็น

กลุม่ที่มีกิจกรรมคล้ายกนัได้
เชื่อมโยงพดูคยุแลกเปลี่ยนกนั 
และสิง่ที่ทําได้เลย คือ การสร้าง
จิตสํานกึในกลุม่ สร้างความ
เป็นเจ้าของให้กลุม่เกิดความ

เวลา 09.30 
น.-15.00 น. 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
- ประธานกลุม่เย็บ

รองเท้า 
- ประธานกลุม่

เครื่องหนงัห้างฉตัร 
- รองประธานกลุม่

เลีย้งสตัว์ 
- กลุม่เย็บผ้า 
- กลุม่เครื่องดื่ม

สมนุไพร 
- กลุม่พนัธ์ทิพย์

โอสถ 
- กลุม่ดอกส้มป่อย 
- กลุม่ปลกูหญ้า 

ยัง่ยืน 
2. การเชื่อมโยงข้ามขา่ย หากจะ

ทําเรื่องตลาดจะหาตลาด
ร่วมกนัอยา่งไร อาจหาแกน
นํามาพจิารณาแนวทางร่วมกนั
ตัง้คณะกรรมการขึน้มาชดุหนึง่
แล้วไปเชื่อมกบัหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้องหรือองค์กรที่มีแหลง่
ทนุสนบัสนนุ 

3. จดัเวทีใหญ่เพื่อหารือกลุม่
อาชีพอําเภอห้างฉตัร เพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัญหาของกลุม่/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/หาแนวทาง
การทํางานร่วมกนั 

 
19. 8 ม.ิย 49  การส รุปบท เ รี ยนและ

ทบทวนการดําเนินงานที่ผ่าน
มาของกลุ่ ม  และ ร่ วมกัน
กําหนดทิศทางการดําเนินงาน
และการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม 

ประธานกลุ่มร่มฉัตร
หตัถกรรม  
คุณประพาส   รัตน-
ประทีป 
พนกังานประจํา 

ณ กลุม่ร่มฉตัร
หตัถกรรม  

ปัญหาอุปสรรคต่อการดาํเนินงาน 
- สนิค้าถกูลอกเลียนแบบ 
- คนรับงานไปทําที่บ้านขาดวินัย
และความรับผิดชอบในการทํางาน 
- กองทุนที่ตัง้ขึน้ไม่เป็นระบบทําให้

เวลา 09.30 
น.-14.00 น. 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
รวมทัง้การหาทิศทางสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของ
กลุ่มกะลาในจังหวัดลําปาง
เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกนั 

พนกังานรายวนั 
กลุม่รับงานไปทําที่
บ้าน 

เ กิดความไม่ ไ ว้ วางใจไม่ ร่ วม มือ
สามคัคีกนั 
 
แนวทางการดําเนินงานตอ่ไป 
- ต้องสร้างแนวคิดแบบพอเพียงให้
คนทํางาน ให้ทํางานอย่างเต็มที่ตาม
กําลงัความสามารถที่มี 
- อยากให้มีการรวมกลุ่มเพื่อให้
ไ ด้ ม าพบปะพูดคุ ย แลก เป ลี่ ยน
เกี่ยวกบัการทํางานและเรื่องตา่ง ๆ  
- อยากหาตลาดได้เองเ พื่อเปิด
ตลาดสนิค้าให้กว้างขึน้ 
- สร้างมาตรฐาน(มอก.)ให้สนิค้า 
- ต้องทํางานเชิงรุกเข้าถึงทุกกลุ่ม
เครือขา่ยรวมทัง้ตลาดสนิค้าด้วย 
- หาคนกลางในการทํางานเชื่อม
ประสานระหว่างคนในกลุม่ประจํากบั
กลุม่เครือขา่ยที่รับงานไปทําที่บ้าน 
ปัญหาการทํางาน 
- เครือขา่ยไมม่ีการพบปะพดูคยุกนั
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
นอกจากช่วงที่มารับงานพร้อมกนั 
- ขาดวัตถุดิบซึ่งผู้ รับเหมาจะซือ้
จากทางกลุ่มใหญ่อีกทีเพราะหากหา
ซือ้เองข้างนอกมีราคาสูง ทางกลุ่ม
ใหญ่เอง ก็ ไม่สามารถหาวัตถุดิบ
สํารองได้เพียงพอเพราะกะลาเริ่มหา
ยากยิ่งเป็นกะลาสีดําจะหายากกว่า
กะลาสีขาว 
- งานขาดช่วงไม่ต่อเนื่อง แม้จะ
เป็นอาชีพเสริมแต่บางที 1 เดือนมี
งานครัง้สมาชิกก็เริ่มถอยออกทีละคน
เพราะไมคุ่้มกบัรายได้ที่ไม่แน่นอน แต่
ละกลุม่จงึมีสมาชิกเหลือไม่กี่คนทําให้
การรวมกลุ่มกนัทําได้ยากยิ่งขึน้ ไม่
กล้ารับงานนอกทําให้ขาดรายได้อีก
ส่วนไปทัง้ ๆ ที่สามารถรับงานนอกได้
แต่ เพราะ     ออเดอร์ ที่ เ ข้ามาไม่
แน่นอนทําให้ไม่กล้ารับงานนอกเกรง
ว่าหากมีงานของทางกลุ่มใหญ่เข้ามา
พร้อมกนั อาจทํางานนอกไมท่นั 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
20. 15 มิ.ย. 49 การวางกรอบทศิทางการ

ดาํเนินงานของกลุ่ม 
องค์กรภาคประชาชน 

- ชมรมหอกระจาย
ขา่ว 

- ชมรมอสม. 
- เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้ 
- กลุม่อาชีพ 
- เครือขา่ยแมญ่ิง 
- กลุม่สตรี 
 

 
 
 
 

ณ วดัทุง่บอ่แป้น  
ต.ปงยางคก 
อ.ห้างฉตัร  
จ.ลําปาง 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ ในวนันีม้ีมา
จากกลุม่สตรีในพืน้ที่ตําบลปงยากคก 
เท่านัน้สว่นเครือข่ายแม่ญิงลําปาง ไม่
มีตัวแทนมา เ ข้า ร่ วม  แกน นํา ไม่
สามารถมาเข้าร่วมได้ บอกว่าติดธุระ 
การประชุมวันนีจ้ึงเหลือแต่กลุ่มสตรี
ลําปางมาเข้า ร่วมซึ่งกลุ่มนี ม้ีการ
รวมกลุ่มกันในระดบัตําบล เน้นเรื่อง
การรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ และที่สําคัญเครือข่ายสตรี
ตําบลปงยางคก เป็นกลุ่มที่มีบทบาท
เป็นสมาชิกอยู่ทัง้สองเครือข่าย คือ 
เป็นทัง้ เครือข่ายสตรีลําปาง  และ 
เครือข่ายแม่ญิงลําปาง การพูดคุย
หา รือกันในวัน นี จ้ึ ง เ ป็นการถอด
บทเ รียนการทํางานของกลุ่มปก
ยางคก และสถานการณ์เครือขา่ยสตรี
ทัง้สองเครือขา่ย มีข้อสรุปดงันี ้
เ ค รื อ ข่ า ย แ ม่ ญิ ง ลํ า ป า ง แล ะ
เครือข่ายสตรีลําปาง รวมตัวกัน
ไม่ได้เพราะ... 

เวลา 09.30 
น.-14.30 น. 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ไม่ต้องการเชื่อมโยง เพราะ

คิดว่าต่างคนต่างอยู่อย่างนีด้ี
แล้ว 

2. กลวัเสียสทิธิ์เสียอํานาจใน
การบริหารจดัการ 

3. เรื่องผลประโยชน์กลุม่ 
(งบประมาณสนบัสนนุจากที่
ตา่งๆ) 

4. รวมกนัแล้วปัญหาอาจจะ
มากกวา่เดมิ 

5. ลกัษณะงานตา่งกนั 
ความคดิตา่งกนั 

6. เครือขา่ยแมญ่ิงลําปาง มกั
เคลื่อนไหวทางการเมือง ทาง
นโยบายรัฐ 

21. 26  มิ.ย. 49 การแลกเปลี่ยน 
เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้ 
ชมรม อสม. 
ชมรมหอกระจายขา่ว 

- กลุม่ผู้ตดิเชือ้
ระดบัอําเภอ  13  
อําเภอ 

-  กลุม่ผู้ตดิเชือ้
จงัหวดัลําปาง 

  การหาแนวทางการเชื่อมโยงการหนนุ
เสริมซึง่กนัและกนัของ อสม.และผู้ตดิ
เชือ้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้
วางแนวทางดงันี ้

- การอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ

เวลา 09.30 
น.-15.00 น. 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 

-  ชมรม   อสม. 
ระดบัตําบล/
อําเภอ/เทศบาล   

- ประธาน     อสม.
อําเภอ แมเ่มาะ 

- เจ้าหน้าที่ PDA  

ลกัษณะของโรคเอดส์ 
- การดแูลผู้ตดิเชือ้ด้วยกนั 
- รณรงค์ป้องกนัการอยูร่่วม/ผู้

ไมต่ดิเชือ้ 
- การให้ความรู้เรื่องยาต้าน 
- การขบัเคลื่อนเรื่องนโยบาย

ประเดน็หลกัประกนัสขุภาพ  
เรื่องยา/สทิธิบตัรยา 

จังหวะก้าวต่อไป 
1.  เวทีพัฒนาศักยภาพ/ร้อยใจ

สานรัก ระดบัอาํเภอแม่เมาะ 
กลุ่มเป้าหมาย    ผู้ ติดเชือ้ตัวแทน
อําเภอแม่เมาะ  6 คน ประธาน  อสม. 
5 ตําบล เจ้าหน้าที่สาธารณสขุอําเภอ 
4 สาธารณสขุ  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  
1  คน เจ้าหน้าที่  PDA 1 คน  ชมรม 
อสม. เทศบาล อําเภอ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ตําบล 
สถานศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) 
พระสงฆ์ เพื่อการหนุนเสริมในการ
สร้างเครือขา่ยความร่วมมือตอ่กนัไป 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
22. 1 ก.ค. 49 การแลกเปลี่ยน 

กลุม่เป้าหมาย 2 เครือขา่ย 
เครือขา่ยแมญ่ิงลําปาง กบั 
เครือขา่ยสตรีลําปาง 
 

- ชมรมหอกระจาย
ขา่ว 

- ชมรมอสม. 
- เครือขา่ยผู้ตดิเชือ้ 
- กลุม่อาชีพ 
- เครือขา่ยแมญ่ิง 
- กลุม่สตรี 
 

ณ วดัทุง่บอ่แป้น  
ต.ปงยางคก 
อ.ห้างฉตัร  
จ.ลําปาง 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ ในวนันีม้ีมา
จากกลุม่สตรีในพืน้ที่ตําบลปงยากคก 
เท่านัน้สว่นเครือข่ายแม่ญิงลําปาง ไม่
มีตัวแทนมา เ ข้า ร่ วม  แกน นํา ไม่
สามารถมาเข้าร่วมได้ บอกว่าติดธุระ 
การประชุมวันนีจ้ึงเหลือแต่กลุ่มสตรี
ลําปางมาเข้า ร่วมซึ่งกลุ่มนี ม้ีการ
รวมกลุ่มกันในระดบัตําบล เน้นเรื่อง
การรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ และที่สําคัญเครือข่ายสตรี
ตําบลปงยางคก เป็นกลุ่มที่มีบทบาท
เป็นสมาชิกอยู่ทัง้สองเครือข่าย คือ 
เป็นทัง้ เครือข่ายสตรีลําปาง  และ 
เครือข่ายแม่ญิงลําปาง การพูดคุย
หา รือกันในวัน นี จ้ึ ง เ ป็นการถอด
บทเรียนการทํางานของกลุ่มปก -
ยางคก และสถานการณ์เครือขา่ยสตรี
ทัง้สองเครือขา่ย มีข้อสรุปดงันี ้
เครือข่ายแม่ญิงลาํปางและ
เครือข่ายสตรีลาํปาง รวมตวักัน
ไม่ได้เพราะ... 

เวลา 09.30 
น.-15.00 น. 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
- ไมต่้องการเชื่อมโยง เพราะ

คดิวา่ตา่งคนตา่งอยูอ่ยา่งนีด้ี
แล้ว 

- กลวัเสียสทิธิ์เสียอํานาจใน
การ 

- บริหารจดัการ 
เรื่องผลประโยชน์กลุม่ 
(งบประมาณสนบัสนนุจากที่ 
ตา่งๆ) 

- รวมกนัแล้วปัญหาอาจจะ
มากกวา่เดมิ 

- ลกัษณะงานตา่งกนั 
ความคดิตา่งกนั 

- เครือขา่ยแมญ่ิงลําปาง มกั
เคลื่อนไหวทางการเมือง ทาง
นโยบายรัฐ 

23. 18 ก.ค. 49 การแลกเปลี่ยน ประเดน็ 
แรงบนัดาลใจการตัง้ชมรม 
พฒันาการชมรม 
กิจกรรม 

- ตวัแทนของ
สหกรณ์ที่เป็น
สมาชิกชมรม
สหกรณ์จงัหวดั

ณ ห้องประชมุ 
โรงแรมทิพย์ช้าง 
อําเภอเมือง 
จงัหวดัลําปาง 

การทบทวนบทบาทของการเชื่อมโยง
ของชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปาง ที่
ผา่นมาวา่มีความเป็นมาอยา่งไรทําไม
ถึงรวมตวักนัปัญหาอปุสรรคอยา่งไร 

เวลา 09.30 
น.-17.00 น. 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
ปัญหาอปุสรรค 
ทิศทางการดําเนินงานของ
ชมรม 

ลําปาง 
 

ทําไมจงึได้จดัให้มีชมรมฯ ในขณะที่
ยงัมีชมุนมุสหกรณ์จงัหวดัลําปาง 
และมีเครือขา่ยการเชื่อมโยงธุรกิจ
สหกรณ์อยูแ่ล้ว 
ความเป็นมาของชมรมสหกรณ์
จงัหวดัลําปาง 
แรงบันดาลใจ/กาํกึด๊ 

- มาจากสนันิบาตสิหกรณ์ 
- เริ่มก่อตัง้ ปี 2548 

ปัจจัยเงื่อนไขของการเกดิชมรม 
- มีคา่สมคัร สก.ละ 500 บาท 
- ปัญหาของแตล่ะสหกรณ์ 
- ไมท่ราบความเป็นมาของ

ชมรมฯ  ไมรู่้ข้อมลูชมรม 
- ขาดการประชาสมัพนัธ์ขาด

การบอกตอ่/ประสานงาน 
ของผู้แทนสหกรณ์ที่เคยเข้า
ร่วมชมรมฯ 
กิจกรรมการเชื่อมโยง 

1. ด้านสังคม     
- กีฬา งานกีฬาวนัสหกรณ์ 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
2. ด้านธุรกิจ 
- ธุรกิจร่วม ด้านการเงินเงิน

ฝากจากสกก.แมพ่ริก ฝาก 
สอ.ตํารวจสกก.แมพ่ริก ฝาก
เงิน         

3. ด้านความรู้ 
- การศกึษาอบรม 
4.  ด้านอื่น ๆ     

ปัญหา/อุปสรรค 
- ขาดทนุการดําเนินงาน 

- ความเข้าใจที่มีตอ่ชมรม
อยา่งถกูต้อง 

- ขาดการประชาสมัพนัธ์ 
- ขาดการประสานงาน 

- ข้อระเบียบ/ข้อบงัคบั 

- ข้อตกลงที่ร่วมกนัไมถ่กูต้อง 
เช่น สก.เดนิรถ 

- ขาดการจดัการ ที่ถกูต้อง 
- เงื่อนไข/ระเบียบในการ

จดัการ เชน่ สกก.มีนํา้มนั+
สก.เดนิรถยงัไมช่ดัเจน 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
- ขาดเจ้าภาพ/ผู้ประสานงาน 

- กลไกการจดัการ ต้องอาศยั
กลไกจงัหวดั 

- กิจกรรมไมต่อ่เนื่อง ขาดการ
เชื่อมโยงและตอ่เนื่อง 

- กิจกรรมบางอยา่งหยดุชะงกั 

- เกิดการรวมตวักนัอยา่ง
หลวม ๆ และยงัออ่นแอ 

24. 22 ก.ค. 49 คว าม คื บห น้ า ขอ งก า ร
เ ชื่อมโยงชมรม  สหกรณ์
จงัหวดัลําปาง การกําหนด
แนวทางกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของชมรมสหกรณ์
จงัหวดัลําปาง 

- ตวัแทนของ
สหกรณ์ที่เป็น
สมาชิกชมรม
สหกรณ์จงัหวดั
ลําปาง 

- นกัวจิยัที่มาจาก 

ณ ห้องประชมุ
สหกรณ์
การเกษตรห้าง
ฉตัร จํากดั 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
- การเชื่อมโยง 
- การสร้างความร่วมมือ /

ความเข้าใจ 
- การประชาสมัพนัธ์ 
- การรวมตวัอยา่งจริงจงั 
- ธุรกิจ  เงินฝาก รวม ซือ้ /ขาย 
- มีกิจกรรมอยา่งตอ่เนื่อง 
- การขบัเคลื่อนด้วยกนัเอง ไม่

รอการสนบัสนนุ/โดยมี
รูปแบบของชมรมฯเอง(การ
ขบัเคลื่อนด้วยตวัของชมรม 

เวลา 09.30 
น.-16.00 น. 
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ลาํดบั ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ผลที่เกิดขึน้ ระยะเวลา หมายเหตุ 
25. 6 ส.ค. 49

  
การ กํ าหนดแนวทางกา ร 
กรอบทิศทางการดําเนินงาน
ของชมรมสหกรณ์จังหวัด
ลําปาง 

- ตวัแทนของ
สหกรณ์ที่เป็น
สมาชิกชมรม
สหกรณ์จงัหวดั
ลําปาง 

 

ณ ห้องประชมุ
สนง.สหกรณ์
การเกษตรเกาะ
คา จํากดั 

- การแก้ไขข้อกําหนด ชมรมสหกรณ์
จงัหวดัลําปาง 

- การ กําหนดกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของชมรมสหกรณ์ฯ 

- การหารือถึงแนวทางการสนบัสนนุ
จากโครงการวิจัยฯ ที่ผ่านมาเกิด
ปัญหาและความเข้าใจในการ
ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว่ า ง ท า ง
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําปาง
และ โครงการวิ จัย ฯ  จึ ง ทํ า ใ ห้
กิจกรรมของชมรมฯไม่ตอ่เนื่องกว่า
จะประชุมแต่ละครัง้ก็ต้องเลื่อน
เวลาออกไปตัง้หลายรอบ และคาด
ว่าในช่วงระยะเวลาที่โครงการยัง
พอมีเวลาอยู่ หรือหลงัจากนัน้ทาง
ช ม ร ม ฯ จ ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้
โครงการวิจัยจะไปหนุน เส ริม
กระบวนการดําเนินงานของชมรม
ให้บรรล ุ

เวลา 09.30 
น.-17.00 น. 
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บทที่ 4  
 

เครือข่ายที่เกดิขึน้ 
 

การดําเนินโครงการวิจยัท่ีผา่นมาในช่วงระยะเวลาตัง้แตเ่ดือนเดือนสิงหาคม 2548- สิงหาคม 2549 
มีองค์กรประชาชน องค์กรสหกรณ์ และเครือข่ายต่าง ๆ ได้เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กันอย่างมากมาย 
หลายองค์กรได้ประเมินศกัยภาพตนเองการทบทวนการดําเนินงานท่ีผา่นมา ตอ่ปัญหาสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
ซึง่แตล่ะกิจกรรมได้มีเพ่ือนร่วมขบวนการเดียวกนัท่ีได้นําเอาเร่ืองราวของตนเองจากประสบการณ์ของแตล่ะ
แห่งได้เข้าสูก่ารแลกเปล่ียนความรู้กนัอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการหนนุเสริมช่วยเหลือซึง่กนัและกนั การ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีงาม โดยเน้นวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามเป็นพืน้ฐานของการเกาะเก่ียว ทัง้ท่ีเป็นแบบ
ทางการและไมเ่ป็นทางการ ซึง่สามารถก่อให้เกิดการเช่ือมโยงได้สองลกัษณะ ดงันี ้ 
 
หน่ึง  เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดลาํปาง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

แสนผะหญาลาํปาง 

สกจ. ลาํปาง 

เครือข่ายผู้ตดิเชือ้ เครือข่ายทรัพยากร 

เครือข่ายเดก็และเยาวชน 

กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน 

การพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ีจงัหวดั
ลําปาง 

ส. การเกษตร 

ส. ออมทรัพย์ 

ส. เครดติยูเน่ียน 

ส. บริการ 

ส. ร้านค้า 

ส. นิคม 

กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มสตรีสหกรณ์
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เครือข่ายผู้ติดเช้ือ 

เครือข่ายองค์กรสตรี 
เครือข่ายกลุ่มอาชีพ 

- เยบ็ผ้า 
- สมุนไพร 
- จักสาน 
- เป็นต้น 

เครือข่ายองค์กร
ประชาชน(แสน
ผะหญาลาํปาง)

เครือข่ายอสม. 

ชมรมสหกรณ์จงัหวดั
ลําปาง (25 สหกรณ์) 

อาํเภอแม่ทะ 
- หนีสิ้น 
- กลุ่มอาชีพ 
- นํา้มนั 

อาํเภอห้างฉัตร 
 -กลุ่มอาชีพ (กะลา ผ้าทอ  
เยบ็รองเท้า สมุนไพร ปลูก
หญ้า แปรรูป ทาํร่ม เซรามคิ   
- สหกรณ์ 
- กลุ่มเกษตรกร 

กลุ่มเกษตรกร 
 ทาํนาทาํสวน ทาํไร่ 

สุขภาพ 

ชมรมหอ
กระจายข่าว 

เครือข่าย(ลุ่มนํา้จาง) 
- หนีสิ้น 
- การจัดการทรัพยากร 

รูป เครือข่ายภาคประชาชน และสหกรณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัลาํปาง
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เครือข่ายลุ่มนํ้ าจาง 

 
เครือข่ายผูติ้ดเช้ือจงัหวดั

ลาํปาง 

 
ชมรม อสม.จงัหวดัลาํปาง

 

 
เครือข่ายกลุ่มอาชีพลาํปาง 

 
สมาคมพฒันาสตรีจงัหวดั

ลาํปาง 

 
เครือข่ายแม่ญิงลาํปาง 

เครือข่ายภาคประชาชน 
 จ.ลาํปาง(สถาบันแสน

ผะหญาลาํปาง) 

 

เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเร่ิมต้นโครงการวิจยัในการลงพืน้ท่ีเพ่ือค้นหากลุม่องค์กรภาครัฐและเอกชน จะเห็นได้ว่าได้เร่ิม

จากกลุม่องค์กร ท่ีมีอยูใ่นภาคีการดําเนินงานในพืน้ท่ีจงัหวดัลําปาง(เจ้าภาพ) โดยเห็นภาพของการเช่ือมโยง
ท่ีมีอยูแ่ล้วทัง้ในระดบับคุคล องค์กร และชมุชน ยิ่งในตวับคุคลแล้วการทําหน้าท่ีหลายบทบาทของตนเองใน
ชมุชน(หนึ่งคนมีหมวกหลายใบ) การเช่ือมโยงท่ีมีอยู่ในเบือ้งต้นนัน้ การจดักิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยง
เครือข่าย การพฒันาหนุนเสริมกลุ่มองค์กรในพืน้ท่ี ท่ีผ่านมา ทําให้พบว่าการขบัเคลื่อนเช่ือมโยงในภาค
ประชาชนนัน้ เป็นแตเ่พียงการหนนุเสริมให้เกิดการเกาะเก่ียวกนัให้มากกว่าเดิมท่ีมีอยู่เท่านัน้ ซึง่ก็คล้ายกบั

การเช่ือมโยง 
- อาชีพ 
- สุขภาพ 
- หน้ีสิน 
- ส่ิงแวดลอ้ม 
- การออมทรัพย ์
- สงัคม(เพื่อน/จาวหมู่) 
- ความรู้ การใหก้ารศึกษา

อบรม 

ชมรมหอกระจายข่าวลาํปาง 
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กลุม่องค์กรของสหกรณ์ด้วยกนัเอง ท้ายท่ีสดุแล้วการรวมกนัหรือการเกาะเก่ียวกนัอยู่ท่ีการตดัสินใจของแต่
ละกลุม่แตล่ะองค์กรเท่านัน้  

การเช่ือมโยงกนัในปัจจบุนั  อาจจะยงัไม่สามารถเห็นภาพการเช่ือมโยงกนัในลกัษณะเป็นรูปธรรม
ชดัเจน เน่ืองจากกลุม่องค์กรทัง้หลายมีพืน้ท่ีดําเนินการกนัอยา่งกว้างขวาง และการเช่ือมโยงกนันัน้ทางกลุม่
องค์กรก็สามารถเช่ือมโยงกนัได้เอง โดยไม่จําเป็นต้องมีโครงการวิจยัหนนุเสริม เช่น เครือข่ายผู้ติดเชือ้ กบั
ชมรม อสม.จงัหวดัลําปาง มีแผนการดําเนินงานกนัอย่างชดัเจนในการดําเนินกิจกรรมร่วมกนั และมีองค์กร
ในพืน้ท่ีเข้าการหนนุเสริม เช่น เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ สมาคมพฒันาประชากร(PDA)  กลุม่อาชีพท่ีมีผลผลิต
ของตนเองก็เช่ือมโยงกบักลุ่มอาชีพบ้านพระบาท คณุทศันีย์  อนแุสง (ตําบลพระบาท อําเภอเมือง) ในการ
ซือ้-ขาย สินค้าผลิตภณัฑ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มร่มฉัตรหัตถกรรม ท่ีดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการทํา
ผลติภณัฑ์จากกะลามะพร้าว ก็เป็นกลุม่ท่ีรับทําหน้าท่ีช่วยประสานและประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ให้กบักลุม่
อาชีพตา่ง ๆ เป็นต้น 
 
สอง  ชมรมสหกรณ์จังหวัดลาํปาง 
 

ชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปาง ท่ีมีแนวคิดอยากเห็นการเช่ือมโยงและหนนุเสริมช่วยเหลือซึง่กนัและ
กันมากกว่าโดยไม่จํากัดสมาชิกท่ีจะเข้ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ว่าจะเป็นสหกรณ์ประเภทอะไร(ไม่จํากัด
ประเภทของสหกรณ์) ซึง่ของเดิมท่ีมีอยู่ท่ีเป็นชมุนมุสหกรณ์จงัหวดัลําปาง เครือข่ายการเช่ือมโยงธุรกิจและ
สินเช่ือของสหกรณ์จงัหวดัลําปาง ส่วนใหญ่แล้วยงัมีสหกรณ์การเกษตรท่ีได้เข้าร่มการเช่ือมโยงธุรกิจ  ซึ่ง
ทางสมาชิกชมรมได้วิเคราะห์ร่วมกนัว่าท่ีผ่านมาสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ มุ่งหาผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่าง
เดียว ไม่ไดค้าํนึงถึงการหนุนเสริมช่วยเหลือกนั ชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปางจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งท่ี
สหกรณ์สมาชิกชมรมอยากจะให้เป็นท่ีเกาะเก่ียวโดยเน้นการหนุนเสริมช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั อยา่งแทจ้ริง  
สมาชิกของชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปาง เร่ิมต้น จํานวน 20 สหกรณ์ ในขณะนีมี้อยู่ 27 สหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกร ได้แก่ 
 
สหกรณ์การเกษตร  

1. สหกรณ์การเกษตรแมท่ะ จํากดั 
2. สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จํากดั 
3. สหกรณ์การเกษตรห้างฉตัร จํากดั 
4. สหกรณ์การเกษตรเมืองลําปาง จํากดั 
5. สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จํากดั 
6. สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จํากดั 
7. สหกรณ์การเกษตรแมพ่ริก จํากดั 
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8. สหกรณ์การเกษตรวงัเหนือ จํากดั 
9. สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จํากดั 
10. สหกรณ์การเกษตรแมม่อก จํากดั 
11. สหกรณ์การเกษตรแมอ่าง จํากดั 
12. สหกรณ์การตลาดกลางลําปาง จํากดั 
13. ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรลําปาง จํากดั 
14. สหกรณ์ผู้ปลกูสปัปะรดลําปาง จํากดั 
15. สหกรณ์โคนมจามเทวี จํากดั 
16. สหกรณ์การเกษตรแมเ่มาะพฒันา จํากดั 
17. สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จํากดั 
สหกรณ์นิคม 
18. สหกรณ์นิคมห้างฉตัร จํากดั 
19. สหกรณ์นิคมก่ิวลม จํากดั 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
20. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตํารวจภธูร 5 จํากดั 
21. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญั จํากดั 
22. สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทําไม้ภาคเหนือ จํากดั 
23. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําปาง จํากดั 
24. สหกรณ์ออมทรัพย์มลทนทหารบกท่ี 32 ลําปาง จํากดั 
สหกรณ์บริการ 
25. สหกรณ์เดนิรถลําปาง จํากดั 
26. สหกรณ์หตัถกรรมผลติภณัฑ์ลําปาง จํากดั 
สหกรณ์ร้านค้า 
27. สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลลําปาง จํากดั 
28. กลุม่เกษตรกร 
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สหกรณ์การเกษตร 
19 สหกรณ์ 

สหกรณ์ร้านคา้ 
1 สหกรณ์ 
(สก.ร้านคา้ รพ.
ลาํปาง) 

กลุ่มเกษตรกร 

- ทาํนา 

- ทาํสวน 

- ทาํไร่ 

 
สหกรณ์บริการ 

2 สหกรณ์ 

สหกรณ์นิคมฯ 
2 สหกรณ์ 

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย ์

5 สหกรณ์ 

 
ชมรมสหกรณ์
จงัหวดัลาํปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกจิสหกรณ์สังคม/วฒันธรรม

วทิยาการ(ความรู้)

-เครือญาติ/เพ่ือน/จาวหมู่

-ประเพณี/วฒันธรรม

-กีฬา

-ผา้ป่า

-ฯลฯ -FTA

-เศรษฐกิจ

-การผลิต/ตลาด

-การบริหารจดัการ

-ความรู้ความเขา้ใจต่อสหกรณ์

-การซ้ือ/การขาย(ขา้วสาร 
ขา้วเปลือก)

-เงินกู/้เงินฝาก

-นํ้ ามนั

-รวมผลผลิต(ขา้ว/ลาํไย/ถัว่
เหลือง/มนัสาํปะหลงั)

-ฯลฯ

การเช่ือมโยง
ชมรมสหกรณ์จงัหวดัลาํปาง

 

รูป ชมรมสหกรณ์จงัหวดัลาํปาง 
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หลังจากท่ีได้หารือร่วมกัน ในการทบทวนการดําเนินงานของชมรมสหกรณ์ท่ีผ่านมา และการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานของชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปาง  เพ่ือท่ีจะสร้างชมรมฯให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ท่ีเน้นในการเช่ือมโยงเครือข่าย ให้มีการหนนุเสริมช่วยเหลือซึง่กนัและกนัอย่างแท้จริง ซึ่งจากการ
ดําเนินกิจกรรมร่วมกนัในห้วงระยะเวลาไมน่านสามารถสรุปการดําเนินงานของชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปาง 
และการกําหนดแนวทางหรือกรอบทิศทางการดําเนินงานของชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปางได้ ดงันี ้

 
การกาํหนดแนวทางหรือกรอบทศิทางการดาํเนินงานของชมรมสหกรณ์จงัหวัดลาํปาง   
 

1. การแก้ไขปัญหาเดมิและการวางแนวทางการดาํเนินงานการเช่ือมโยงชมรมสหกรณ์
จังหวัดลาํปาง 

 
ด้านสงัคม/วฒันธรรม 

- การจดังานกีฬาสหกรณ์  ท่ีจะมีทกุปี เร่ิมต้นด้วยการหารือการจดังานในเดือนกภุาพนัธ์ 250 ท่ีจะถึง
นี ้ซึง่ได้กําหนดให้เป็น วนัเสาร์ ท่ี 24  กมุภาพนัธ์ 2550 สก.ออมทรัพย์ สถานท่ีตํารวจ หรือมนทน
ทหารบกท่ี 32 ลําปาง จะรับผิดชอบด้านสถานท่ี และการหารือกนัในเร่ืองการจดัประเภทของกีฬา 
ได้แก่ กีฬาสากล เช่น เซปักตระกร้อ วอลเลย์บอล(หญิง) ฟตุบอล(11 คน) เปตอง(ชาย หญิง) กีฬา
พืน้บ้าน  เช่น วิ่งกระสอบวิ่งวิบาก วิ่งสามขา ชกัคะเย่อ อ่ืนๆ(ฝ่ายสถานท่ีจดัตามความเหมาะสม) 
คา่ใช้จ่าย(350 บาท/คน)คา่เสือ้ คา่อาหาร กลุม่สี 4 กลุม่ สถานท่ีคงต้องดคูวามพร้อมกนัอีกทีว่าจะ
เป็นท่ี มทบ.32 ศนูย์ฝึกฯ(รร.พลเก่า) หรือสนามกีฬากลาง ซึง่ทางผู้ รับผิดชอบจะแจ้งให้ทางสมาชิก
เครือขา่ยได้ทราบอีกที 

- การจดัหารถตู้บริการสําหรับสหกรณ์สมาชิกชมรมฯ โดยชมรมฯบริหารจดัการ โดยมีการวางแผนกนั
ว่าจะรวบรวมงบประมาณหรือให้สมาชิกชมรมฯได้เข้ามาถือหุ้ นในการซือ้รถตู้ ของหน้าหมู่
(ส่วนรวม) เพ่ือใช้ในการให้บริการกับสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกก่อนในเบือ้งต้น ในราคาท่ีเป็นกันเอง 
และจะให้การบริการลกูค้าทัว่ไปด้วย 

 

ด้านวทิยาการจดัการ / การศกึษา/ความรู้ 
- การกําหนดแนวทางการให้ความรู้เร่ืองการติดตามหนีส้ินของสหกรณ์ เน่ืองจากมีสหกรณ์ท่ีเป็น

สมาชิกชมรมฯ ได้ประสบกบัปัญหาการติดตามหนีส้ินท่ีค้างชําระของสมาชิกสหกรณ์ ทัง้นีไ้ด้มีการ
กําหนดแนวทางนอกจากการนําเอาวิทยากรท่ีเป็นนกัวิชาการจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้แล้ว 
ทางชมรมยงัได้กําหนดแนวทางการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีจะนําเอาความรู้จากสหกรณ์ท่ีสามารถ
จดัการปัญหาหนีส้นิได้ดี มาแลกเปล่ียนกบัสหกรณ์ท่ีมีปัญหา  
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- ชมรมฯ ขอให้ทางสํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําปาง และทีมงานจากโครงการวิจัยช่วยกําหนด
รูปแบบและประสานความร่วมมือหาวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมฯ โดยให้คําตอบ
ในการประชมุคณะกรรมการชมรมฯ ในเดือน ตลุาคม 2549 นี ้

 
ด้านการเช่ือมโยงธุรกิจ  

ข้าว โดย สหกรณ์การเกษตรห้างฉตัร จํากดั(แม่ข่าย) ขายข้าวให้กบัสหกรณ์การเกษตรแม่เมาะ 
จํากดั(ซือ้) และยงัได้มีการแลกเปล่ียนสินค้ากบั สหกรณ์การเกษตรเมืองอทุยัธานี จํากดั (การแลกเปลี่ยน
สินค้าข้าวจ้าวแลกข้าวเหนียว) ซึ่งทางสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จํากัดยังมีความต้องการสินค้า
การเกษตร และสินค้าอ่ืนเพิ่มเติม เช่น พริก กระเทียม และเซรามิค พร้อมกนันีท้างสหกรณ์การเกษตรห้าง
ฉตัร จํากดัยงัได้เช่ือมโยงตอ่กบั สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จํากดั ซึง่ทัง้นีท้างสหกรณ์การเกษตรห้าง
ฉตัรได้หารือกบั สหกรณ์การตลาดกลางลําปาง จํากดั (สกต.) เพ่ือร่วมกนัวางแผนการรับซือ้-ขายและการ
แลกเปล่ียนสินค้ากับสหกรณ์ต่างพืน้ท่ีอย่างไร  เพ่ือท่ีจะทําการรองรับ/การเช่ือมโยงกบัสหกรณ์อ่ืน ๆ เช่น 

สหกรณ์เดินรถลําปาง จํากดั สหกรณ์ ออมทรัพย์โรงเรียนตํารวจภูธร จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์มนทน
ทหารบกท่ี 32 จํากัด และสก.อ่ืน ๆ ในการดําเนินธุรกิจการซือ้/ขายข้าวสาร เน่ืองจากสหกรณ์ต่าง ๆ  มี
สมาชิกท่ีมีความจําเป็นพืน้ฐานในการบริโภคข้าวทกุวนั ทางชมรมฯจะวางแผนการเช่ือมโยงในการนําข้าว
จากสหกรณ์การเกษตรห้างฉตัร จํากดั โดยให้ สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัลําปาง เป็นพ่ีเลีย้งในการหนนุเสริม 
โดยจะนําแนวทางมาจดัทําแผนให้ชดัเจนในเดือนตลุาคม 2549 อีกที  

ด้านธุรกิจนํา้มัน จากการเช่ือมโยงธุรกิจนํา้มนัในการให้การบริการนํา้มนัแก่สหกรณ์เดนิรถลําปาง 
จํากดั โดยมีสหกรณ์ห้างฉตัร จํากดั สหกรณ์การเกษตรเสริมงามจํากดั สหกรณ์นิคมก่ิวแล จํากดั สหกรณ์
การเกษตรเกาะคา จํากัด สหกรณ์การเกษตรเมือง จํากัด สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จํากัด สหกรณ์
การเกษตรแมะทะ จํากดั สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จํากดั ซึง่ท่ีผา่นมายงัไมส่ามารถให้การบริการได้ดี ทํา
ให้เกิดปัญหาเร่ืองระบบการจดัการ ได้แก่ การรูดบตัร การบริการ เงินเฉลี่ยคืน โดยเฉพาะเร่ืองการบริการซึง่
ท่ีผา่นมาสหกรณ์ท่ีมีปัม้นํา้มนัขาดการบริการให้กบัคนอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์ หรือการบริการไม่เป็นท่ีน่า
ประทบัใจ แนวทางแก้ไข ใช้ระบบสมดุบนัทึก บริการเฉพาะในพืน้ท่ีก่อน(สมาชิกของชมรมฯ ท่ีอยู่ในเขต
พืน้ท่ีการดําเนินงานของสหกรณ์ท่ีมีปัม้นํา้มนั) ซึง่สมดุบนัทึกไม่สามารถเช่ือมโยงกบัท่ีอ่ืนได้ ทัง้นีร้ะบบบตัร
รูดถ้าสามารถแก้ไขปัญหาระบบเดมิก็จะสามารถเช่ือมโยงกบัสหกรณ์อ่ืนได้ ซึง่ทางชมรมฯจะได้ประสานกบั
ผู้ เช่ียวชาญบริษัทนํา้มนับางจาก  เพ่ือแก้ไขระบบเดิมให้ใช้การได้ และสามารถจดัระบบทําบตัรรูดให้กับ
สมาชิกของชมรมฯ ได้ และแนวทางแก้ไขอีกทางหนึ่งก็คือ การออกบตัร หรือสติ๊กเกอร์ โดยให้สว่นลดผู้ ท่ีถือ
บตัร ในรูปแบบชมรมฯ ซึง่จะต้องออกเงื่อนไข/ข้อตกลงร่วมกัน การจดัการ(บตัร/สติ๊กเกอร์) ชมรมฯ
จะแจ้ง สหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกชมรมฯ กําหนดเง่ือนไขของแตล่ะ สหกรณ์ได้หารือร่วมกนั และแก้ไขปัญหา
เดมิก่อนพร้อมกบัได้ร่วมกนัหาทางออกใหมท่ี่ดีกวา่เดมิ โดยให้แจ้งข้อตกลงมายงัชมรมฯ หรือตอ่โดยตรงกบั
สหกรณ์เดนิรถลําปาง จํากดั ซึง่แนวทางการเช่ือมโยงทางธุรกิจนํา้มนัทางสหกรณ์การเกษตรแมเ่มาะพฒันา 
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จํากดั ท่ีมีปัม้นํา้มนับริการ จะหาข้อตกลงในการเช่ือมโยงกบัสหกรณ์ออมทรัพย์มนทนทหารบท ท่ี 32 จํากดั 
ทัง้นี ้จะต้องให้การบริการแก่สหกรณ์เดนิรถลําปาง จํากดั เป็นอนัดบัแรกก่อน  

ด้านเงินกู้/เงินฝาก จากท่ีมีอยู่เดิม คือการเช่ือมโยงกบัโครงการการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจและ
สนิเช่ือสหกรณ์ของสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัท่ีให้การหนนุเสริมอยู่แล้ว ภาพท่ีเห็นการเช่ือมโยงธุรกิจการรับ
ฝาก และการกู้ ยืมเงินระหว่างสหกรณ์จะเห็นชดัว่า สหกรณ์ท่ีนําเงินไปฝากมากท่ีสดุคือสหกรณ์การเกษตร
สบปราบ จํากดั 

มันสําปะหลัง สก.นิคมห้างฉตัร ขาดตลาดรองรับทัง้หมด สก.โคนมลําพนูโรงงานมาซือ้สมาชิกไม่
ขาย (นอกเหนือเง่ือนไขเดิม ..ถกูกว่าข้อตกลงเดิม)ทําให้สมาชิกขาดส่งเงินกู้ต่อสหกรณ์ ไม่มีการเก็บเก่ียว
(ขดุ) การแปรรูป ทัง้สบัด้วยแรงมือ และด้วยเคร่ืองจกัร(โรงงาน) 

ลาํไย ถ่ัวเหลือง จะหาแนวทางการเอมโยงโดยให้แตล่ะสหกรณ์ได้กลบัไปหารือกบัทางฝ่ายจดัการ
และคณะกรรม เพ่ือเอาแนวทางมานําเสนอเป็นแผนการจดัการพืชผลด้านถัว่เหลืองและลําไยตอ่ไป 
 

การกาํหนดแผนการดาํเนินงานของชมรมฯ 
การประชมุคณะกรรมการชมรมฯ  2 เดือน/ครัง้ (เดือน ตลุาคม 2549) ซึง่การเช่ือมโยงธุรกิจนํา้มนั

ให้ส่งข้อตกลงภายใน เดือน ธันวาคม 2549 ให้ส่งข้อตกลงมายงัชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปาง เพ่ือให้
สามารถเกิดการดําเนินการเช่ือมโยงด้านธุรกิจนํา้มัน ภายในเดือน มกราคม 2550 โดยให้สหกรณ์
การเกษตรแม่ทะ จํากดั และสหกรณ์การเกษตรห้างฉตัรนําร่องก่อน สว่นการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของชมรมฯ ให้นําวตัถุประสงค์เดิมของชมมาเป็นตวัตัง้และให้ดําเนินกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดงักลา่ว 

 
2. การกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานโดยให้นําวัตถุประสงค์มาตัง้ ดงันี ้

 

วตัถปุระสงค์ข้อ 1 ศนูย์รวมและแหลง่ข้อมลูพืน้ฐานฯ  
- ให้จัดทําฐานข้อมูลของชมรมสหกรณ์จังหวัดลําปางให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถ

เช่ือมโยงกนัได้ ซึง่ข้อมลูมีอยู่แล้วในสํานกังานสหกรณ์ทกุสหกรณ์ โดยให้สง่ข้อมลูพร้อมไฟล์มายงั
โครงการวิจยัท่ีจะช่วยในการจดัทําฐานข้อมลูให้ในเบือ้งต้น ซึง่การจดัทําฐานข้อมลู จะมีสํานกังาน
สหกรณ์จงัหวดัลําปาง และทีมวิจยัจะช่วยดําเนินการในระยะแรก เพราะปัญหาท่ีผ่านมาสหกรณ์
ทกุสหกรณ์ ขาดคนทําข้อมลูท่ีสามารถดไูด้ทนัที ไม่สามารถค้นคว้าและมีมีฐานข้อมลูของสมาชิกท่ี
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทําให้ระบบการตรวจสอบสมาชิกไม่ดีเท่าท่ีควร  เช่น การตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนคนจนท่ีสมาชิกสหกรณ์ได้ไปขึน้ทะเบียนไว้ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้วิธีการเก็บ
ข้อมลูท่ีผา่นมาก็ยุง่ยากซบัซ้อน   
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วตัถปุระสงค์ ข้อ 2 เวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้ผู้ นําฯ 
- โดยนําประเดน็ปัญหาท่ีประสบในเบือ้งต้นเก่ียวกบัความรู้ในการจดัการปัญหาหนีค้้างชําระ เทคนิค

วิธีการติดตามหนี ้โดยให้คําตอบท่ีประชมุในครัง้ต่อไป ซึง่รูปแบบวิธีการน่าจะเป็นการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์จากความสําเร็จจากท่ีหนึ่งมาสูก่ารแก้ไขปัญหาอีกท่ีหนึ่ง(การจดัการความรู้) ในการ
กําหนดการอบรม ประสานงานให้ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์และทีมวิจัยช่วยประสานวิทยากร ใน
เบือ้งต้นจะประสานไปยงัศนูย์ฝึกอบรมสหกรณ์ก่อน 

 

วตัถปุระสงค์ ข้อ 3 องค์กรแห่งความร่วมมือพฒันาธุรกิจด้านเศรษฐกิจ และสงัคม 
- ชมรมสหกรณ์จังหวัดลําปาง มีเป้าหมายท่ีจะเป็นองค์กรในการเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ใน 

จงัหวดัลําปางโดยไม่ได้มุ่งเน้นในเร่ืองธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่จะมีการวางแผนการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นท่ีพึ่งพิงของสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก โดยการประชุมครัง้ต่อไปให้แต่ละ
สหกรณ์ได้นําแนวทางการดําเนินงานของชมรมฯ ท่ีจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุง่เน้นการเช่ือมโยง
ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 

 

วตัถปุระสงค์ข้อ 4 ดําเนินกิจกรรมตา่งๆ อนัเป็นประโยชน์ตอ่สมาชิกและสาธารณประโยชน์ 
- ชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปาง ได้วางแผนการหาเงินเข้ากองทุน โดยจดัให้มีกองทุนของชมรมฯ ซึ่ง

กิจกรรมแรกจะจดัทําผ้าป่ากองทนุชมรมสหกรณ์ขึน้ ในปี 2550  และตัง้กองผ้าป่าวนังานสหกรณ์
แห่งชาต(ิงานกีฬา) เพ่ือนําเงินกองทนุมาพฒันาชมรมฯให้เข้มแข็งตอ่ไป โดยเน้นให้สมาชิกเข้ามามี
สว่นร่วมในการดําเนินกิจกรรมร่วมกนั การหาเงินเข้ากองทนุ ได้วางแนวทางในการทําธุรกิจร่วมของ
ชมรมฯ ได้แก่ การจัดทําธุรกิจรถตู้  การขอค่าส่วนต่างจากการทําธุรกิจ การเปิดรับบริจาคเข้า
กองทนุ เป็นต้น 

 

ชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปางตัง้ปฏิญาณไว้   
โดยยดึหลกั การช่วยเหลือตนเองก่อนท่ีจะขอรับการหนนุเสริมจากท่ีอ่ืน และสิง่ท่ีสําคญัต้อง 

เน้นในเร่ืองการเรียนรู้ บนหลัก"สหกรณ์" อย่างแท้จริง                       
- ต้องศรัทธาตอ่ผู้ นํา                   
- มีจิตสาธารณะ                           
- และความตัง้ใจจริง 
 

 ดงัท่ีได้นําเสนอในเบือ้งแล้วนัน้ ว่าการเช่ือมโยงชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปาง ได้มีประเด็นในเร่ือง
สงัคม วฒันธรรม วิทยาการจดัการ(ความรู้) และเร่ืองธุรกิจท่ีเปรียบเสมือนกลไกในการเช่ือมโยงเครือข่าย
พนัธมิตรของชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปางได้เกาะเก่ียวกนั แตก่ลไกท่ีสําคญัในการเช่ือมโยงอีกอนัหนึ่งก็คือ
ตวัของคณะกรรมการชมรมสหกรณ์จังหวดัลําปาง ท่ีเป็นผู้ ท่ีมีแนวคิดการดําเนินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการ
เช่ือมโยงกนั โดยเฉพาะตวัประธานชมรมคนแรก คือ พ.ต.ท.เกียรติณรงค์  ยอดวีระพงษ์  ในการนําแนวคิด
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การหนุนเสริมซึ่งกันและกันและการยึดหลัก “สหกรณ์” ท่ีเน้นในเร่ืองการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การ
พึง่ตนเอง โดยความเป็นพ่ีน้องคนลําปางเหมือนกนั ซึง่เร่ิมต้นของการตัง้ชมรมฯ จะเน้นในเร่ืองการพึง่ตนเอง
ของชมรมฯก่อนท่ีจะขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัลําปาง ในเบือ้งต้นนีท้าง
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดลําปางจะเป็นตัวกลางสําหรับการเช่ือมโยงก่อน หลงัจากนัน้ทางชมรมฯก็จะ
ขบัเคลื่อนด้วยตวัเอง โดยมีการพบปะพดูคยุกนัทกุ ๒ เดือน เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของชมรมฯ และ
การแลกเปล่ียนพูดคยุ และการกําหนดการดําเนินงานร่วมกนัของชมรมฯ อย่างต่อเน่ือง ซึ่งความสมัพนัธ์
ของการเช่ือมโยงชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปาง  
 อย่างไรก็ตาม ชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปาง เป็นเครือข่ายพนัธมิตรท่ีเพิ่งเร่ิมต้นในการเช่ือมโยงซึ่ง
กันและกัน การดําเนินกิจกรรมร่วมกันมีกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนในเร่ืองการเช่ือมโยงด้านสังคม
วฒันธรรมท่ีใช้งานกีฬา และงานผ้าป่า เป็นจดุเร่ิมต้นของการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั ทัง้นีก้าร
ร่วมกนักําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานของชมรมจึงจําเป็นต้องอาศยัเง่ือนไขของระยะเวลาเน่ืองจาก
การเข้าร่วมจดักิจกรรมในการหนนุเสริมการสร้างเครือขา่ยคณุคา่ของชมรมฯ อยู่ในระยะเวลาช่วงปลายของ
การดําเนินโครงการวิจัย จึงทําให้การเช่ือมโยงของชมรมฯยังไม่แน่นพอ ถึงแม้ว่าโครงการจะสิน้สุด
ระยะเวลา แต่นกัวิจยัยงัคงต้องหนุนเสริมเพ่ือให้ชมรมฯได้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน
ตอ่ไป 
 
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างเครือข่ายคุณค่าในพืน้ที่จังหวัดลาํปาง 
 

ปัจจัยที่เอือ้ต่อการ
สนับสนุนการสร้างเครือข่าย 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ
สนับสนุนการสร้างเครือข่าย 

แนวทางการแก้ไขและ 
ความต้องการการหนุนเสริม 

- ความรู้และความเข้าใจ
ของแกนนําองค์กรในการ
เห็นความสําคัญของการ
เช่ือมโยงเครือขา่ย 

- การหนุนเสริมจากองค์กร  
ภาครัฐและองค์กรชมุชน 

- ศักยภาพของคน  กลุ่ ม
องค์กรเป้าหมาย ท่ีเข้าร่วม
โครงการ   

- ความสัมพัน ธ์ของกลุ่ม
องค์กรท่ีมีอยูเ่ดมิ 

- บุคล าก ร ในอ ง ค์ ก ร ข าด
ความรู้ความเข้าใจในการ
เช่ือมโยงเครือขา่ย 

- ขาดความเข้าใน และการ
หนุนเสริมอย่างต่อเน่ืองจาก
ห น่ ว ย ง า น โ ด ย เ ฉ พ า ะ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก
อย่ า งแ ท้ จ ริ ง (สํ านัก ง าน
สหกรณ์จงัหวดั) 

- ช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ดําเนินการสนับสนุนของ
โครงการวิจยัท่ีสัน้ 

 

- การหนนุเสริมการดําเนินงาน
ของเครือข่ายอย่างจริงใจ
และต่อเน่ือง จากหน่วยงาน
องค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง 

-  การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจต่อองค์กรสหกรณ์ท่ี
มุ่งเน้นของการใช้ความรู้ใน
การขับ เคลื่ อนขบวนการ
สหกรณ์มากกว่าการใช้เงิน
ในการขบัเคลื่อน 

- การหนุนเสริมอย่างต่อเน่ือง
และมีเจ้าภาพเป็นตวัเช่ือม 
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บทที่ 5 

 

บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

5.1 ตวัแบบในการวิเคราะห์  
ตวัแบบของการใช้วดัและประเมินปัญหาความยากจนนัน้ “การลดคา่ใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และขยาย

โอกาส” ก็เป็นตวัแบบอีกอย่างหนึ่งท่ีจะสามารถนํามาวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาความยากจนได้ อย่างไรก็
ตามประเด็นท่ีสําคญัก็คือ เครือข่ายคณุคา่ท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินโครงการวิจยันีน้อกจากจะเป็นเพียงการ
เร่ิมต้นการสร้างเครือขา่ยท่ีมีอยูเ่ดมิหรือเครือขา่ยใหมใ่ห้มีคณุคา่เพิ่มมากขึน้ การใช้ตวัแบบเพ่ือการวดัคา่ใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนนัน้อยู่ท่ีผู้วิจยัจะตีความหมายและใช้อะไรมาวดั การวดัโดยการใช้ข้อมลูของ
หนีส้ินของสมาชิกกลุ่มองค์กร ก็เป็นตวัแบบอีกอย่างหนึ่งท่ีจะสามารถไว้ได้ในเชิงปริมาณว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการมีหนีส้ินเท่าไหร่ และหลงัจากจบโครงการแล้วหนีส้ินลดลงและเพิ่มขึน้หรือไม่ ในตวัแบบแต่ละตวั
จะสามารถวดัได้เม่ือได้มีการจดัเก็บข้อมลูเชิงลกึท่ีชดัเจน โดยเฉพาะการลดคา่ใช้จ่ายและการเพิ่มรายได้ ท่ี
จําเป็นต้องมีการบนัทึกหรือจัดทําบญัชีครัวเรือน  ส่วนในเร่ืองการขยายโอกาสนัน้ มีทัง้โอกาสทางด้าน
รูปธรรมท่ีสามารถมองเห็นได้ชดัเจน เช่น การประกอบอาชีพ การให้เงินกู้  และในสว่นท่ีไม่สามารถมองเห็น
ได้ในเร่ืองการให้โอกาสในความคิด ความรู้ และทกัษะเคร่ืองมือท่ีไม่สามารถถวดัได้ในทนัที ทัง้นีจ้ึงจําเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะต้องนําเอาปัจจยัสภาพแวดล้อมทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ประเพณีและวฒันธรรม 
มาวิเคราะห์ร่วมด้วยเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและสถานการณ์ในปัจจบุนั 

 
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ท่ีชีใ้ห้เห็นบทบาทของเครือขา่ยคณุคา่กบัการแก้ไขปัญหาความยากจน 
เครือข่ายคุณค่าจากการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ซึ่งสามารถนําไปเป็นเป็นแนว

ทางการแก้ไขปัญหาความยากจน การดําเนินงานท่ีผ่านมาของโครงการในห้วงระยะเวลาท่ีมีอยู่จํากดัของ
โครงการวิจัย อาจจะยังไม่สามารถตอบคําถามและแก้ไขปัญหาความยากจนได้ในขณะนี  ้คงต้องใช้
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและพฒันาสมาชิกของกลุ่มองค์กรได้มีการเรียนรู้ในวิถีการดําเนินชีวิตแบบ
พอเพียงไม่วิ่งตามกระแสยคุเศรษฐกิจเป็นตวันํา ซึง่ในยคุสมยัท่ีเน้นเร่ือง “เงิน“เป็นเร่ืองสําคญั ซึง่เงินนัน้ก็
สามารถหาง่ายมากตามกองทนุตา่ง ๆ ท่ีไหลบา่เข้าสูช่มุชน จากข้อมลูของกลุม่องค์กรท่ีได้พบวา่กองทนุตา่ง 
ๆ ของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนฟืน้ฟู กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ก็เป็น
อปุสรรคสําหรับการดําเนินกิจการของสหกรณ์  

การให้คํานิยามความหมายของคําว่า “ความยากจน” ในมาตรฐานท่ีเหมือนหรือตา่งกนัอย่างไร ถ้า 
“ความยากจน” เกิดจากสาเหตปัุจจยัตามท่ีโดย ศนูย์ปฏิบตักิารตอ่สู้ เพ่ือเอาชนะความยากจนเชิงบรูณาการ 
(ศตจ.) ได้นิยามเอาไว้ 7-8 ข้อท่ีได้แก่ 1) ปัญหาหนีส้นิภาคประชาชน 2) ปัญหาท่ีดินทํากิน  3) ปัญหาคน
จนไม่มีท่ีอยู่อาศยั 4) ปัญหาถกูหลอกลวง 5) ปัญหานกัเรียน/นกัศกึษา 6) ปัญหาคนเร่ร่อน 7) ปัญหาการ
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ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย สามารถวิเคราะห์ถึงสมาชิกของสหกรณ์ท่ีสามารเก็บข้อมลูตวัเลขของสภาวะ
หนีส้ินท่ีมีอยู่ได้ ยกตวัอย่างเช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจโรงเรียนภธูร 5 จํากดั ท่ีมีสมาชิกกู้ เงิน จํานวน 
186 คน และมีจํานวนเงินกู้ ยืมทัง้สิน้ ประมาณทัง้หมด จํานวน 70,000,000 บาท (เฉล่ียคนละ 370,000 
บาท) ชีใ้ห้เห็นวา่ สมาชิกของสหกรณ์ฯ จํานวน 186 คน มีหนีส้นิและก็เป็นคนยากจนด้วยเช่นกนั 

กระบวนการดําเนินโครงการวิจยัท่ีผา่นมาจะสามารถสร้างการเรียนรู้ให้กบัสมาชิกกลุม่ องค์กรท่ีได้
เข้าร่วมกระบวนการ ได้ตระหนกัถึงประเด็นปัญหาดงักล่าวหรือไม่อยู่ท่ีว่ากระบวนการดงักล่าวได้เข้มข้น
และลุม่ลกึมากน้อยขนาดไหน ซึง่ในห้วงระยะเวลาการดําเนินโครงการวิจยัท่ีผา่นมาการสร้างความตระหนกั
ร่วมกันยงัต้องใช้เวลาเป็นเคร่ืองมือให้กบัสมาชิกกลุ่มองค์กร กอปรกบั กระแสการความขดัแย้งทางเมือง
และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนักบัแนวคิดการสง่เสริมเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระ
เจ้าอยู่หวั ก็เป็นสิ่งท่ีจะสามารถทําให้สมาชิกกลุ่มองค์กร ได้มีแนวคิดการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตให้
อยู่แบบพออยู่พอกินลดการใช้จ่ายท่ีฟุ่ มเฟือยลงได้ อนัจะสามาถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนได้
อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

จากการดําเนินโครงการวิจยัท่ีผ่านมา ในการนําเอาประเด็นวฒันธรรมนําเร่ืองเศรษฐกิจให้กบักลุม่
องค์กร ทัง้ในระบบและนอกระบบของรัฐ เป็นไปแบบยากย่ิง  ยิ่งการนําแนวคิดไปแลกเปล่ียนในระยะเวลา
อนัสัน้ด้วย แต่ด้วยประสบการณ์ของนกัวิจยัและการยอมรับของสงัคมกบัการแก้ไขปัญหาของชุมชนบ้าน
สามขา ตําบลหวัเสือ อําเภอแม่ทะ ซึง่มีคณุชาญ  อทุธิยะ และจสอ.ชยั  วงศ์ตระกลู ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบักลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการขบัเคลื่อนกระบวนการคิดกระบวนการดําเนินงาน 
ซึ่งสถาบนัแสนผะหญาลําปางท่ีเป็นเสมือนท่ีพึ่งของกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ในการขบัเคล่ือนแนวทาง
ตา่งๆ โดยเฉพาะการใช้วฒันธรรมนําการพฒันาด้านเศรษฐกิจ การแลกเปล่ียนแนวคดิ กระบวนการทํางาน
ให้กบักลุม่องค์กรเหลา่นีก็้เป็นการพยายามอีกอย่างหนึ่งของาการนําเอาวฒันธรรมเข้าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา
ของชุมชน โดยยึดหลกัคําว่า “ป้ีฮู้สอง น้องฮู้หน่ึง พริกมีบ้านเหนือ เกลือมีบ้านใต้” ซึ่งหมายความว่า 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั ซึง่เป็นวฒันธรรมของคนเมืองล้านนา และคํา ๆ 
นีก็้เป็นคําท่ีได้บอกกล่าวสืบทอดกันมาหลายชัว่อายุคน วฒันธรรมเป็นวิถีดัง้เดิมท่ีอยู่คู่กับชุมชน/องค์กร
ชมุชนมาช้านาน 

เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ท่ีมีแสนผะหญาเป็นศนูย์กลางของการขบัเคลื่อนท่ีจะให้การหนุน
เสริมในกระบวนการคิด กระบวนการทํางาน และการเช่ือมโยงเกาะเก่ียวกนัระหว่างกลุม่/องค์กร/เครือข่าย 
ของภาคประชาชนและองค์กรสหกรณ์ รวมถึงการเป็นศนูย์การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัของชมรมสหกรณ์
จงัหวดัลําปางท่ีเป็นเสมือนศนูย์กลางของการขบัเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ โดยเน้นการชปูระเด็นด้านสงัคม
วฒันธรรม ซึง่เป็นเป้าหมายหลกัของชมรมฯเองในการเร่ิมต้นการจดัตัง้ชมรมสหกรณ์จงัหวดัลําปางขึน้ เป็น
ท่ีทราบและประจกัษ์อย่างยิ่งว่าประเด็นดงักล่าวได้ถูกนํามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในเวทีมากมายจน
ถึงกบัวา่ “สหกรณ์การเกษตรท่ีมีป๊ัมนํา้มนัและควรท่ีจะเป็นป๊ัมนํา้มนัของบริษัทบางจากเท่านัน้ เพราะนํา้มนั
บางจากเป็นป๊ัมนํา้มนัของคนไทยแห่งเดียวท่ียงัคงเหลืออยู”่   
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บทที่ 6 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

6.1  สรุปผลการดําเนินการในประเดน็ตอ่ไปนี ้
 
การดําเนินกิจกรรมในระยะแรก ได้ใช้เคร่ืองมือ“ การจดัการความรู้ :KM ”   ซึ่งเป็นรูปแบบและ

วิธีการในการเข้าถึง และการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือเป็นการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการสกัด
ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบตัิของตวัแทนกลุ่มองค์กร โดยให้แต่ละกลุ่มองค์กรได้เล่าเร่ือง “ความภาคภมูิใจ / 
ความสําเร็จ” “ปัจจยัท่ีทําให้เกิดความสําเร็จ” “ปัญหาอปุสรรค” ในการดําเนินงานแตล่ะกลุม่ซึง่ทําให้การจดั
เวทีในแต่ละครัง้ได้เกิดการแลกเปล่ียนกันมากขึน้จากเดิมท่ีการจัดกิจกรรมได้นําประเด็นปัญหามา
แลกเปล่ียนกันก่อนทําให้บรรยากาศตึงเครียด และผู้ เข้าร่วมมีความรู้สึกไม่มีความสขุ ในการใช้เคร่ืองมือ
การจดัการความรู้ จําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมและทกัษะของ “คณุอํานวย” และ “คณุบนัทึก” ซึง่ทัง้
สองคนนีจ้ะมีบทบาทสําคญัในการสกดัความรู้จากตวัคนออกมา คณุอํานวยจะทําหน้าท่ีในการซกัไซ้ การ
ตัง้คําถาม การจุดประกายความคิด ชวนพดูชวนคยุ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนกนัให้มากท่ีสดุ หรือให้เกิด
การเลา่เร่ืองได้อยา่งราบร่ืนและให้ได้ข้อมลูตามประเดน็ท่ีวางไว้ สว่นคณุบนัทกึทําหน้าท่ีในการบนัทึกข้อมลู
ความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนและการเลา่เร่ืองไว้ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุได้เห็นข้อมลูร่วมกนั 

 
อย่างไรก็ตาม การรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นท่ีผ่านมาของโครงการวิจยัในจงัหวดัลําปางทําให้ พบว่า 

สถานการณ์และบริบทของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน มีการเช่ือมโยงเฉพาะด้านธุรกิจการเงิน สินเช่ือเท่านัน้ทัง้
ในลกัษณะเป็นตวั “เงิน” และ “วสัดอุปุกรณ์” โดยการเช่ือมประสานก็เฉพาะกลุ่มและองค์กรเท่านัน้ยงัไม่
สามารถครอบคลมุและทัว่ถึงได้ทกุกลุม่/องค์กร สว่นใหญ่ตา่งกลุม่/องค์กรดําเนินเฉพาะกิจกรรมของตนเอง
ไม่มีการเช่ือมโยงกบักลุ่ม/องค์กรอ่ืน(ต่างคนต่างอยู่) ซึ่งสาเหตปัุจจยัหลกั ก็คือ ท่ีผ่านมากลุ่ม/องค์กรต้อง
พึง่พาองค์กรภาครัฐ เช่น สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัมาโดยตลอดซึง่ทําหน้าท่ีเสมือนพ่ีเลีย้งทําให้กลุม่/องค์กร
ไมส่ามารถตดัสนิใจ หรือมีความคดิเห็นของตนเอง สมาชิกขาดการมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน ขาดความรู้
ความเข้าใจต่อกลุ่ม/องค์กร ขาดความเช่ือมัน่ในกลุ่ม/องค์กรของตนเอง รวมถึงการขาดตวัเช่ือมประสาน
ระหว่างกลุ่ม/องค์กรอย่างแท้จริง ส่วนสถานการณ์และบริบทขององค์กรภาคประชาชน ท่ีผ่านมามีการ
เช่ือมโยงกนักนับ้างตามประเดน็ปัญหาท่ีคล้าย ๆ กนั เช่น ประเดน็ผู้ตดิเชือ้ การจดัการทรัพยากร วฒันธรรม 
การออมทรัพย์ การเช่ือมโยงท่ีเกิดขึน้เป็นไปตามเง่ือนไขและการสนบัสนนุขององค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ี
เก่ียวข้อง เช่น จากสํานกังานพฒันาชมุชน องค์กรพฒันาเอกชน เป็นต้น สมาชิกสว่นใหญ่ยงัขาดการมีสว่น
ร่วมในการดําเนินกิจกรรม ส่วนใหญ่ไม่มีการเช่ือมโยงกับกลุ่ม/องค์กรอ่ืน(ต่างคนต่างอยู่) โดยเฉพาะการ
เช่ือมโยงกบัสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ซึง่ประเด็นท่ีสําคญัได้แก่ การออมทรัพย์ กองทนุชมุชน 
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ท่ีมีมากมายหลายกลุม่/องค์กรในภาคประชาชน โจทย์ท่ีสําคญัของโครงการก็คือจะทําอย่างไรท่ีจะสามารถ
สร้างเครือขา่ยความร่วมมือให้กบักลุม่/องค์กรทัง้ท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจดัการระบบกองทนุของชมุชนตอ่ไป 

 
สว่นข้อดีหรือจดุแข็งของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนอย่างเป็นทางการก็คือ การหนนุเสริมจากหน่วยงาน

ของภาครัฐ เช่น สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั สํานกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ ในการส่งเสริมให้ความรู้ การ
ตรวจสอบควบคมุการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัของแต่ละกลุ่ม/องค์กร รวม
ไปถึงการหนนุเสริมงบประมาณในการพฒันาความรู้ และอาชีพ สว่นข้อดีหรือจดุแข็งของกลุม่/องค์กรภาค
ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการเข้ามีสว่นร่วมของสมาชิกกลุ่ม/องค์กรถึงแม้จะยงัไม่สามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมได้ทัง้หมดแต่ก็ยงัมีมากกว่าในส่วนของสหกรณ์ท่ีได้จดทะเบียนโดยเง่ือนไขท่ีสําคญัในการสร้างการมี
ส่วนร่วมก็คือประเด็นปัญหาร่วมกันของสมาชิก ท่ีสําคัญก็คือ จะทําอย่างไร จะใช้ขบวนการสหกรณ์ 
เครือข่ายความร่วมมือ หรือเครือข่ายความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กบัสมาชิก
กลุม่/องค์กรเหลา่นีไ้ด้อยา่งแท้จริง   

 
ในระยะท่ีสอง ได้พยายามเข้าถึงเพ่ือหนุนเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงองค์กรท่ีมีอยู่เดิม คือ ชมรม

สหกรณ์จงัหวดัลําปาง หลงัจากท่ีพบว่าวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการดําเนินกิจกรรมชมรมฯ เป็นไป
ตามเง่ือนไขและเป้าหมายของการดําเนินโครงการวิจยัอย่างชดัเจน ในระยะแรกนัน้ทางทีมวิจยัไม่สามารถ
ดําเนินกิจกรรมร่วมกบัชมรมฯได้เท่าท่ีควร เน่ืองจากมีข้อจํากดัในเร่ืองการติดต่อประสานงาน ซึง่ทางชมรม
สหกรณ์จงัหวดัลําปางในเบือ้งต้นยงัต้องอาศยักลไกการประสานงานของสํานกังานจงัหวดัลําปาง ในตวัของ
สํานกังานจงัหวดัลําปางนัน้ยงัไมเ่ข้าใจ และให้ความร่วมมือเท่าท่ีควรทัง้ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีของสํานกังานสหกรณ์
จงัหวดัเองเป็นทีมวิจยัอยู่ทัง้นีเ้ง่ือนไขดงักล่าวมาจากการสบัเปล่ียนของสหกรณ์จงัหวดัในช่วงการดําเนิน
โครงการวิจยัระหว่างจงัหวดัเชียงราย และจงัหวดัลําปาง ประกอบกบัเง่ือนไขในด้านสขุภาพของสหกรณ์
จังหวดัลําปางในปัจจุบนัท่ีไม่สามารถเป็นกลไกการประสานได้ในช่วงแรก ทําให้การดําเนินงานร่วมกับ
ชมรมสหกรณ์จึงประสบปัญหาความล่าช้าออกไป การดําเนินกิจกรรมในระยะสองจะเน้นในเร่ืองการ
ประสานเช่ือมโยงกลุ่มองค์กร ทัง้ภาคประชาชน และองค์กรสหกรณ์ ไนส่วนขององค์กรภาคประชาชนนัน้ 
การเช่ือมโยงอาจจะยงัไม่เห็นรูปธรรมท่ีขดัเจนในเร่ืองของแผน กรอบทิศทาง แต่ในความเป็นจริงนัน้ ทาง
กลุม่องค์กรได้มีการเช่ือมโยงด้วยตนเองโดยไมจํ่าเป็นต้องอาศยัพ่ีเลีย้งหรือตวักลางในการสนบัสนนุ การจดั
กิจกรรมทกุครัง้เน้นในเร่ืองการสร้างการมีส่วนร่วมในแนวคิด เสริมทกัษะในกระบวนการ เพ่ือท่ีจะให้กลุ่ม 
องค์กรเป้าหมายได้นํากลบัไปเป็นแนวทางในการพฒันากลุม่องค์กรตนเองตอ่ไป  
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ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึน้จากทมีวิจยั/ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสนับสนุนโครงการวิจยั 
 

ปัจจัยที่เอือ้ต่อการ
สนับสนุนโครงการวิจยั  

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ
สนับสนุนโครงการวิจยั  

แนวทางการแก้ไข และความ
ต้องการการหนุนเสริม  

- ศักยภาพของคน  กลุ่ ม
องค์กรเป้าหมาย ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

- ศักยภาพของทีมวิจัยใน
พืน้ท่ี  

- ความสนใจและความตัง้ใจ
ของทีมวิจยัในการเข้าร่วม
ดําเนินกิจกรรมโครงการ 

 

- ข าดกา รหนุ น เ ส ริ ม จ าก
องค์กรภาคประชาชน และ
องค์กรภาครัฐ 

- เง่ือนไขของระยะเวลาการ
ดํา เ นิน โครงการวิ จัย ท่ี มี
จํากดั (1 ปี) 

- ขาดความเข้าใจ/ขาดทักษะ
ในกระบวนการวิ จัย เ ชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(PAR) ของทีมวิจัย(การเก็บ
รวบรวมข้อมลู)การวิเคราะห์
สถานการณ์กลุม่องค์กร 

- การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ทกัษะการทําวิจยั PAR/และ
การใช้เคร่ืองมือการจัดการ
ความรู้ 

- การจดักิจกรรมการเช่ือมโยง
เครือขา่ยความร่วมมือ 

- การสร้างความเข้าใจในการ
นํากระบวนการวิ จัยและ
ผลการวิจัยไปปรับใช้และ
พัฒนากลุ่ ม อ ง ค์ก ร  และ
สหกรณ์ 

 
6.2  ประโยชน์ที่ตวันักวิจัยและทมีวิจัยได้รับ 

 
1) ชดุความรู้ใหม ่

- การเร่ิมต้นจากสิ่งท่ีมีอยู่เดิมแล้วคอ่ยเสริมฐานและตอ่ยอดจะเป็นสิ่งท่ีดีและมีคา่กว่าการเร่ิมต้นสิ่งใหม ่
และซํา้รอยกบัสิ่งเดิมท่ีมีอยู่เพราะจะทําให้ซํา้ซ้อน และสร้างความสบัสนให้กบักลุ่มเป้าหมายมากขึน้ 
รวมทัง้การเร่ิมต้นท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีสําคญัอย่างชดัเจนตัง้แต่แรก(การเข้ามวย) จะทําให้ง่ายต่อ
การดําเนินโครงการวิจยัและสามารถบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ได้อยา่งราบร่ืน 

- กระบวนการหนนุเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายในพืน้ท่ีนัน้ ทกัษะความรู้ของผู้จดักระบวนการหนนุเสริม
จงึเป็นสิง่สําคญัยิ่ง การออกแบบการหนนุเสริมแตล่ะครัง้แตล่ะเวทีต้องอาศยับทเรียนและประสบการณ์
ครัง้ก่อนและนํามาปรับใช้ในการดําเนินกิจกรรมของแต่ละครัง้ ซึง่สิ่งเหล่านีถื้อว่าเป็นบทเรียนและเป็น
ความรู้ท่ีเกิดขึน้ให้กบันกัวิจยัท่ีเปรียบเสมือนผู้จดักระบวนการเรียนรู้ในแตล่ะครัง้ และในแตล่ะเวทีนัน้ก็
มีความแตกตา่งตามบริบทของพืน้ท่ี และกลุม่เป้าหมาย  

- การหนุนเสริมการเช่ือมโยงเครือข่าย ต้องใช้เวลา จุดเร่ิมแรก คือ การสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่าง
ชดัเจนให้กบัทกุ ๆ ผ่าน การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั ทําให้แตล่ะกลุม่ได้เรียนรู้กบักลุม่อ่ืน ๆ แต่
กระบวนการจัดเวทีแลกเปล่ียนนัน้ ต้องมีการปรับเปล่ียน และจัดให้ผู้ เข้าร่วมมีความสุขและได้
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ประโยชน์มากท่ีสดุ ต้องไม่ได้เน้นด้านวิชาการ มีการแลกเปล่ียนโดยธรรมชาติแต่วิทยากรต้องคอยเติม
เต็ม สรุปความคิดท่ีแตล่ะคนเสนอให้กบัเวทีได้เห็นภาพร่วมกนั และช่วยกนัเติมเต็ม การหนนุเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั การเสริมทกัษะให้แกนนําไมว่า่ด้านการวิเคราะห์ข้อมลู การวางแผน ด้านอ่ืนๆ 
ต้องมีการหนนุเสริมอยา่งตอ่เน่ือง 

- บทเรียนการดําเนินงานแตล่ะกลุม่ องค์กร เครือขา่ย จากการดําเนินโครงการทําให้แตล่ะกลุม่/สหกรณ์มี
การวิเคราะห์ตนเอง ทําให้รู้จดุเด่น จุดด้อย  ความสําเร็จ ความภาคภมูิใจ วิเคราะห์ปัจจยัเง่ือนไขแห่ง
ความสําเร็จ กระบวนการทํางานท่ีผ่านมา รวมทัง้การเช่ือมโยงภาคีท่ีผ่านมา ซึง่เป็นบทเรียนท่ีมีคณุค่า 
สามารถนําไปปรับใช้ในการวางแผนงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายหรือเป็นบทเรียนสําหรับพืน้ท่ีอ่ืน ๆ 
ท่ีต้องการเรียนรู้ หรือกําลงัดําเนินกิจกรรม นําบทเรียนเหลา่นีไ้ปปรับใช้ในการพฒันากลุม่ตอ่ไป 

 
2) ทกัษะและประสบการณ์ใหม ่

- การประสานงานและการเช่ือมโยงกับหน่วยงานทัง้ภาครัฐ เอกชน และองค์กรประชาชน ต้องอาศยั
กลไกของพืน้ท่ีท่ีมีอยู่ทัง้ตวับุคคลและองค์กร เพราะจะสามารถเข้าถึงและเข้าใจ และการใช้เส้นทาง
ความสมัพนัธ์เดิมท่ีมีอยู่ในตวับคุคลและองค์กร ทําให้ “ง่าย” ตอ่การเช่ือมประสาน และการสร้างความ
ไว้วางใจได้มากขึน้ 

- ข้อพงึระวงัตอ่การใช้ประเดน็ในการจดักระบวนการเรียนรู้แตล่ะครัง้ โดยประเดน็ท่ีสําคญัท่ีไม่ควรเอ่ยถึง
เลยก็คือ “เร่ืองการเมือง” ในความคิดเห็นท่ีแตกต่างด้านการเมืองก็เป็นสาเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งท่ีไม่
สามารถสร้างเครือขา่ยคณุคา่ได้ในองค์กรสตรี ซึง่ถือวา่เป็นบทเรียนและประสบการณ์ของทีมวิจยัอย่าง
ยิ่งในการพงึระวงัการพดูคยุประเดน็ตา่งๆ ในการจดัเวทีแตล่ะครัง้ 

- วิสยัทศัน์กว้างขึน้จากการเรียนรู้ระหว่างการดําเนินโครงการทําให้นกัวิจยัมีวิสยัทศัน์ในการทํางานมาก
ขึน้ เห็นมมุมองจากหลากหลายกลุม่/องค์กร เห็นการทํางานของแตล่ะพืน้ท่ี รวมทัง้ได้เรียนรู้กบัโครงการ
ตา่ง ๆ ทําให้ได้เรียนรู้บทเรียนจากพืน้ท่ี โครงการตา่ง ๆ เพ่ือนํามาปรับใช้ในการทํางานของตนเองตอ่ไป 

- ทกัษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ การหนนุเสริมการสร้างเครือข่าย ทกัษะท่ีสําคญัมาก คือ การเป็น
วิทยากรกระบวนการ ในการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การตัง้คําถาม การดงึประเด็นจากผู้ เข้าร่วม การ
สรุปประเด็น รวมทัง้การบนัทึกข้อมลูต่าง ๆ จากการเข้าร่วมเวทีหลาย ๆ ครัง้ การวิเคราะห์ สงัเคราะห์
ข้อมลู ทําให้มีแนวคดิและวิสยัทศัน์ในการดําเนินชีวิตและการทํางานมากขึน้ 

- การสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมในการพฒันากลุม่/เครือขา่ย ผู้ เข้าร่วมมีความแตกตา่งกนัหลาย ๆ ด้าน 
ทัง้ เพศ วยั อาชีพ และประสบการณ์การทํางาน ดงันัน้ต้องทําความเข้าใจและมีการเตรียมแผนงานท่ีดี 
ความชดัเจนของงาน การทําความเข้าใจในทิศทางการทํางานเพ่ือทําความเข้าใจแก่ผู้ ร่วมโครงการ ต้อง
ตัง้อยู่บนฐานความรู้ความเข้าใจในสิ่งท่ีสมาชิกกลุ่ม/องค์กรกําลงัทําอยู่จะทําให้การทํางานง่ายขึน้
รวมทัง้ต้องมีการประสานประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ให้สอดคล้องกนั รวมทัง้การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเน้น
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กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ๆ ทําให้เกิดความร่วมมือ และมีทิศทางการดําเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

- เคร่ืองมือ KM คือ การจดัการความรู้ ซึง่ทําให้นกัวิจยัมีทกัษะในการวางกระบวนการเพ่ือดงึความรู้จาก
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาปรับใช้ในการวางแผนการดําเนินงาน และท่ีสําคัญท่ีสุดทําให้
กลุ่มเป้าหมายเห็นชุดข้อมูล ชุดความรู้ของตนเองเพ่ือนํากลับไปปรับปรุงการดําเนินงานของกลุ่ม/
องค์กรตนเองต่อไป รวมทัง้เห็นช่องทางในการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มมากขึน้ 
นอกจากนีก้ารสรุปบทเรียนจะเป็นการยํา้ กระตุ้นให้นกัวิจยั และกลุม่/องค์กรเกิดการเรียนรู้ โดยทบทวน
ผลจากการทํางาน เป็นการเตมิเตม็ในบางเร่ืองท่ีไมเ่ข้าใจ       สามารถมองเห็นทิศทางการทํางานตอ่ไป  

- รู้จกัการวางแผนในการทํางาน มีความมัน่ใจในการดําเนินกิจกรรมมากขึน้ เกิดการทํางานแบบบรูณการ
เช่ือมโยงกนัมากขึน้ มีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมร่วมกนั มีการติดตามประเมินผลกิจกรรมทําให้
เกิดความเช่ือมัน่ในการดําเนินกิจกรรมแตล่ะครัง้ 

 
6.3  ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกระบวนการวิจยั 
การดําเนินโครงการการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพืน้ท่ี 36 จงัหวดั พืน้ท่ีจงัหวดัลําปางระยะเวลา

ในการดําเนินงาน 1 ปี ถือว่าคอ่นข้างสัน้ในการดําเนินกิจกรรมการเช่ือมโยงเครือข่าย รวมทัง้การเตรียมทีม
ในพืน้ท่ี การสร้างความเข้าใจร่วมกนัแกนหลกัในการขบัเคล่ือน กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยการนํา
เร่ืองความภาคภูมิใจเป็นตวัเร่ิม ทําให้ผู้ เข้าร่วมมีความสขุ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการสร้าง
เครือขา่ยท่ีมีคณุคา่จริง ๆ  

 
2) ข้อเสนอแนะสําหรับการตอ่ยอดโครงการวิจยัในอนาคต 

- การจัดกิจกรรมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองในการสร้างความร่วมมือท่ีดีต่อกันของ
กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ เครือข่ายต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม จะนําไปสู่
การสร้างมิตใิหมข่องการสร้างความร่วมมือของกลุม่องค์กรเครือขา่ยได้อยา่งตอ่เน่ือง 

- การจัดตลาดนัดความรู้ คือ การจัดเวทีสรุปบทเรียนแต่ละระยะ เพ่ือเป็นการถอดองค์ความรู้ในการ
ดําเนินกิจกรรมแต่ละกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ หรือจดัเวทีตามประเด็นเด่นของแต่ละพืน้ท่ี เป็นการได้มา
เรียนรู้ร่วมกนั การแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ แบ่งปันข้อมลู แนวคิด กระบวนการ อนันําไปสู่การ
เช่ือมโยงความร่วมมือตอ่ไป 
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