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คํานํา 
 
 โครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร” ฉบับน้ี เปนโครงการวิจัยท่ี
ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการทําวิจัย (สกว.) ภายใตชุดโครงการ การพัฒนา
ขบวนการสหกรณในพื้นท่ี 36 จังหวัด โดยมีหลายฝายใหการสนับสนุนในดานขอมูล และปฏิบัติงาน
ภาคสนามรวมกับทีมวิจัยท้ังจากทางภาครัฐ และภาคประชาชน ความรวมมือท่ีทีมวิจัยไดรับน้ี สงผลให
การดําเนินงานวิจัยของทีมวิจัยพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร ภายใตกรอบการทํางานในการที่จะสรางเครือขาย
คุณคาใหเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อท่ีจะยกระดับความเปนอยูของประชาชนในระดับรากหญา 
และแกไขปญหาความยากจนใหหมดไปจากพื้นท่ีลุลวงไดดวยความเรียบรอยอยางดียิ่ง 

 ผลจากงานวิจัยในครั้งน้ีทีมผูวิจัยคาดหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการ
รวมกลุมเพื่อชวยเหลือกัน และแลกเปลี่ยนทรัพยากรตางๆ ระหวางกลุมองคกรสมาชิก โดยขยายออกเปน
เครือขายคุณคาในการพึ่งพา และชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะสามารถแกไขปญหาสภาพความ
ยากจนของประชาชนในพื้นท่ีไดในที่สุด ซ่ึงเปนแนวคิดหลักของการพัฒนาขบวนการสหกรณ โดยไมจํากัด
เฉพาะสหกรณท่ีจดทะเบียนเทานั้น หากแตยังครอบคลุมไปถึงกลุมองคกรภาคประชาชนตางๆ ท่ีเรียกวา
สหกรณภาคประชาชนอีกดวย 

ทีมผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงสําหรับทีมประสานงานกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง รศ.จุฑาทิพย  
ภัทราวาท และคณะ ท่ีไดเปดโอกาสใหกับทีมวิจัยใหไดมีทักษะ และประสบการณใหมในการดําเนินงาน
วิจัยท่ีมีขอบเขตของการวิจัยในระดับมวลชนที่เปนรากหญา และเปนประโยชนยิ่งใหญตอชุมชน ทีมผูวิจัย
ขอขอบคุณคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีไดใหการสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีเปน
อยางดีตลอดโครงการ 

ขอบกพรองประการใดที่พึงมีขึ้นในการดําเนินงานวิจัยฉบับน้ี คณะผูวิจัยขอนอมรับไวดวยใจใน
ทุกกรณีเพื่อยังใหเกิดความสมบูรณยิ่งในงานวิจัย 

 

       คณะผูวิจัย 
            15 สิงหาคม 2549 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1. สภาพท่ัวไปของจงัหวัดสกลนคร  

1.1.1 ท่ีต้ัง และอาณาเขต 

จังหวัดสกลนครเปนหน่ึงในสิบเกาจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูประมาณเสนรุงที่ 
16 องศา 45 ลิปดา ถึง 18 องศา 15 ลิปดาเหนือ  และเสนแวงที่ 103 องศา 15 ลิปดา ถึง 104  องศา 30 
ลิปดาตะวันออก   หางจากกรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนตประมาณ  647  กิโลเมตร  และหางจาก
แมนํ้าโขงตรงบริเวณจุดท่ีตั้งจังหวัดนครพนม ซ่ึงเปนเขตแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประมาณ   90   กิโลเมตร มีพื้นท่ีรวมทั้งสิ้น   9,605.76   ตารางกิโลเมตร    
หรือประมาณ  6,003,603  ไรโดยมีอาณาเขต  ดังน้ี  

ทิศเหนือ จรดเขต  จังหวัดหนองคาย    
ทิศตะวันออก จรดเขต  จังหวัดนครพนม 
ทิศใต  จรดเขต  จังหวัดกาฬสินธุ, จังหวัดอุดรธานี  
ทิศตะวันตก จรดเขต  จังหวัดอุดรธานี   

1.1.2 เขตการปกครอง 

จังหวัดสกลนครแบงเขตการปกครองออกเปน  18  อําเภอ  124  ตําบล  1,428  หมูบาน   
องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง  เทศบาลเมือง 1 แหง  เทศบาลตําบล 15 แหง  องคการบริหารสวน
ตําบล (อบต.) 123 แหง  และสภาตําบล  1  แหง 

1.1.3 ประชากร 

ประชากรจังหวัด  ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2544  รวมทั้งสิ้น  1,104,956 คน  เปนชาย  551,670  คน  
เปนหญิง 553,286 คน  สําหรับอําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองสกลนคร มีจํานวน 
120,989 คน รองลงมาไดแก  อําเภอสวางแดนดิน  มีจํานวน 133,339 คน   และอําเภอวานรนิวาส   มี
จํานวน  113,557  คน สําหรับอําเภอที่มีความหนาแนนของประชากรมากที่สุด  คือ อําเภอเมืองฯ 179 คน 
/ ตร.กม.  รองลงมา ไดแก อําเภอโคกศรีสุพรรณ 159 คน / ตร.กม. และอําเภอสวางแดนดิน  156  คน / 
ตร.กม. 
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1.1.4 เอกลักษณบงช้ีจังหวัดสกลนคร 

ตราประจาํจงัหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

รูปเจดียพระธาตเุชิงชุม 

หมายถึง พระเจดียธาตุเชิงชุม ซ่ึงเปนปูชนียสถานคูบานคูเมืองมาแตโบราณ เพราะเชื่อกันวา
เจดียน้ี กอขึ้นสวมรอยพระบาท ของพระพุทธเจาทุกพระองค ในภัทรกัปน้ี คือ พระพุทธเจากกุสันธะ  
โกนาคมนะ กัสสปะ และ โคตมะ นับวา พระศรีอาริยเมตไตรย พระพุทธเจา ซ่ึงจะมาตรัสรูในอนาคต ก็จะ
ทรงมาประทับรอยพระบาทไว ณ ท่ีน้ีดวย ตัวพระธาตุตั้งอยูบนเนินในวัดพระธาตุเชิงชุม ขางในทึบสราง
ดวยศิลาแลงและศิลาทราย ชื่อเกาของเมืองน้ีคือหนองหานและสกลทวาป เพิ่งเปลี่ยนมาใชชื่อในปจจุบัน
เม่ือ พ.ศ. 2381  

จังหวัดสกลนคร ใชอักษรยอวา " สน " 

คําขวญัของจงัหวัดสกลนคร 

“พระธาตุเชิงชมุคูบาน พระตาํหนักภูพานคูเมือง 
งามลือเลือ่งหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง 

สวยสุดซ้ึงสาวภูไท ถ่ินม่ันในพุทธธรรม” 

ธงประจาํจังหวัดสกลนคร 
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ตนไมประจาํจงัหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

ชื่อพรรณไม อนิทนิลนํ้า ชื่อวทิยาศาสตร Lagerstroemia speciosa  

1.2. สภาพทางกายภาพ 

1.2.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทางดานทิศใตเปนเทือกเขาสูง  จากนั้นจะคอย ๆ  เอียงลาดลงมา
ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก  พื้นท่ีอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเลประมาณ  172  เมตร   ลักษณะภูมิประเทศ
แตละบริเวณ   มีดังน้ี 

1.2.1.1 พ้ืนท่ีตอนใต 

สภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบสูงบนเทือกเขาภูพานและที่ราบระหวางหุบเขา มีสภาพพื้นท่ีแบบลูกคลื่น
ลอนลาดอยูบริเวณอําเภอกุดบาก  มีลําธารและลําหวย   อันเกิดจากเทือกเขาหลายแหง มีปาไมและทุง
หญาเหมาะสําหรับการเลี้ยงสัตว 

1.2.1.2 พ้ืนท่ีตอนตะวนัออกและตะวนัตก 

ดานตะวันออกของจังหวัด    ซ่ึงมีเขตติดกับจังหวัดนครพนม  มีสภาพพื้นท่ีแบบลูกคลื่นลอนลาด
รวมถึงบริเวณที่ติดกับอําเภอนาแก   จังหวัดนครพนม  สําหรับดานตะวันตกติดกับจังหวัดอุดรธานี  สวน
ใหญเปนท่ีราบสลับกับพื้นท่ีแบบลูกคลื่นลอนลาดเชนกัน  เหมาะสําหรับการทําไร 
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1.2.1.3 พ้ืนท่ีตอนกลาง 

สภาพพื้นท่ีเปนท่ีราบต่ํา เหมาะแกการทํานา โดยเฉพาะทองที่อําเภอเมืองมีหนองหารที่กวาง
ใหญ  มีนํ้าตลอดป   โดยมีอาณาเขตกวางประมาณ  7  กิโลเมตร  ยาวประมาณ  18  กิโลเมตร  ระดับนํ้า
ลึกประมาณ 3-6 เมตร  หนองหารเปนท่ีรองรับน้ําจากแมนํ้าตาง ๆ  หลายสาย 

1.2.1.4 พ้ืนท่ีตอนเหนือ 

ประกอบดวยพื้นท่ีในเขตอําเภอบานมวง   อําเภอวานรนิวาส    อําเภอคําตากลา    อําเภออากาศ
อํานวย  สภาพพื้นท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาด  มีสภาพเปนปาปนไร   ปาสวนใหญเปนพวกปาแดงโปรง   มีไม
เต็ง ไมรัง  พลวง   เหนือท่ีตั้งอําเภออากาศอํานวยและริมแมนํ้าสงครามบางสวนเปนท่ีราบลุมนํ้าทวม ซ่ึง
ใชทํานาไดบางสวนเทาน้ัน สวนใหญจะทิ้งไวรกรางวางเปลามีพวกไมพุมเตี้ยและหญาขึ้นปกคลุมทั่วไป 

1.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศของจังหวัดสกลนคร   จัดอยูในประเภทอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดูหรือแบบทุง
หญาเมืองรอน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะมีอากาศชุมชื้น และมีฝนตกชุกตลอดฤดู แตในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  หรือฤดูหนาวจะมีอากาศแหงแลงเกือบตลอดฤดู    ทองฟาโปรงเปนสวนมาก   ชวง
ตอระหวางฤดูมรสุมทั้งสองตรงกับฤดูรอน   เปนระยะเวลาที่ดวงอาทิตยกําลังเคลื่อนผานเสนศูนยสูตรขึ้น
ไปยังซีกโลกเหนือ   พื้นดินจะสะสมความรอนไว   ทําใหอากาศรอน   ฟาหลัวแหงและมีพายุฝนฟาคะนอง
เปนครั้งคราว 

1.2.2.1 ลักษณะสภาพลม 

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 2.1-3.9 นอต จัดอยูในระดับลมเบา (Ligth  Air)   จนถึงลมออน 
(Ligth Breeze)  ลมประจําฤดูท่ีสําคัญ  ไดแก  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงพัดอยูในระหวางเดือน
พฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ซ่ึงพัดระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
เมษายน   

พื้นท่ีจังหวัดสกลนคร ไดรับผลกระทบจากพายุหมุน  พายุดีเปรสชั่น   ซ่ึงกอตัวในมหาสมุทร
แปซิฟกและทะเลจีนใตนอยมาก เน่ืองจากทิศทางที่พายุเคลื่อนตัวเขามานั้นมีเทือกเขาในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกั้นไว ทําใหพายุออนตัวลงกอน
ถึงประเทศไทย  เพียงแตทําใหเกิดฝนตกหนักและลมขนาดปานกลางได   โดยเฉลี่ยจะมีดีเปรสชั่นผานป
ละประมาณ  2 ครั้ง 
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1.2.3 ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1.2.3.1 ทรัพยากรดิน 

ดินในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ไดแก บริเวณเทือกเขาทางตอน
ใตเปนดินบนภูเขาที่ลาดเชิงเขาทั่วไป สวนบริเวณที่ราบเปนดินเกิดบนที่ราบขั้นบันไดสูงที่เกาๆ ของลํานํ้า
สําหรับดินเกิดบนที่ราบขั้นบันไดสูงที่เกาๆ  ของลํานํ้าน้ัน เปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํามาก โดยดินสวน
ใหญเปนดินปนทรายซึ่งมีโครงสรางไมคงทน  เม่ือมีฝนตกทําใหเกิดการกัดกรอนผิวดินสูง โดยเฉพาะ
บริเวณที่วางเปลา เปนเหตุใหดินถูกนํ้าที่ซึมลงไปซะลางอาหารและสิ่งที่เปนประโยชนตอพืชลงไปยังสวน
ลึกพนเขตของรากพืชท่ีจะดูดเอามาเลี้ยงลําตนได  การปรับปรุงดินทําไดคอนขางลําบาก เพราะการใสปุย
อยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองดูแลเรื่องการชลประทานและการจัดการบํารุงรักษาดินอื่น ๆ พรอมกันไป
ดวย 

นอกจากปญหาความอุดมสมบูรณของดินต่ําแลว  จังหวัดสกลนครยังประสบปญหาดานดินเค็ม 
ตามผลการสํารวจของกรมพัฒนาท่ีดินพบวา จังหวัดมีพื้นท่ีดินเค็มระดับตาง ๆ  คือ ท่ีลุมมีเกลือมาก  
203.64  ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 2.1 ของพื้นท่ีรวมทั้งจังหวัดท่ีลุมมีเกลือปานกลาง 156.57 ตาราง
กิโลเมตร  คิดเปนรอยละ 1.6  ท่ีลุมมีเกลือนอย 1,363.06  ตารางกิโลเมตร   คิดเปนรอยละ 14.2 และที่สูง
ประกอบดวยหินท่ีมีเกลืออีก 1,433.18 ตารางกิโลเมตร  คิดเปนรอยละ 14.9  

การใชท่ีดินในพื้นท่ีถือครองทําการเกษตร สวนใหญเปนท่ีนา 3,021.3 ตารางกิโลเมตร  คิดเปน
รอยละ  72.4  ของพื้นท่ีถือครองทําการเกษตร  รองลงมาไดแก  พื้นท่ีพืช  462.7 ตารางกิโลเมตรคิดเปน
รอยละ 11.1  ท่ีอยูอาศัย  97.3  ตารางกิโลเมตร  คิดเปนรอยละ 2.3  ท่ีเหลือเปนการใชท่ีดินประเภทอื่น ๆ 
และที่รกรางวางเปลา 

1.2.3.2 ทรัพยากรนํ้า 

1.2.3.2.1)  แหลงนํ้าทา 

แหลงนํ้าที่สําคัญของจังหวัดสกลนคร  นอกจากน้ําฝนแลวยังไดแก  นํ้าทา  ซ่ึงประกอบดวยแหลง
นํ้าธรรมชาติหลายสาย อันมีตนนํ้าอยูในบริเวณเทือกเขาภูพาน  ลําน้ําที่สําคัญ  ไดแก   

-ลําน้ําสงคราม เปนลําน้ําที่มีขนาดคอนขางใหญ  ปริมาณน้ํามาก ตนนํ้าเกิดบริเวณพื้นท่ีอําเภอ
สองดาวไหลผาน อําเภอสวางแดนดิน, อําเภอคําตากลา, อําเภอบานมวง, อําเภอวานรนิวาส และอําเภอ
อากาศอํานวย แลวไหลลงแมนํ้าโขงที่ อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
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-ลํานํ้ายาม เปนลํานํ้าขนาดเล็ก ตนนํ้าเกิดบริเวณเทือกเขาภูพาน เขตอําเภอวาริชภูมิ ไหลผาน 
อําเภอสองดาว, อําเภอสวางแดนดิน, อําเภอวานรนิวาส, อําเภอพรรณานิคม และอําเภออากาศอํานวย 
แลวไหลลงแมนํ้าสงครามที่ อําเภออากาศอํานวย 

-ลํานํ้าอูน เปนลํานํ้าขนาดกลาง มีตนนํ้าอยูท่ีเทือกเขาภูพาน เขตอําเภอกุดบาก  ไหลลงสูเขื่อน
กั้นลํานํ้าอูน ซ่ึงเปนเขื่อนขนาดใหญท่ีสุดของจังหวัดสกลนคร  ปริมาณเก็บกักนํ้าได 520 ลานลูกบาศก
เมตร ไหลผานอําเภอพังโคน, อําเภอพรรณานิคม ไปบรรจบกับแมนํ้าสงครามที่บริเวณอําเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม เปนลําน้ําที่ไดพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนทางการเกษตรมากที่สุด เน่ืองจากมีปริมาณน้ํา
มากไหลผานพื้นท่ีราบซึ่งเปนแหลงอุดมสมบูรณของจังหวัดสกลนคร ไดดมีการพัฒนาใหมีการกระจายน้ํา
ชลประทานในระดับแปลงนา, การจัดรูปที่ดิน พื้นท่ีประมาณ  164,574  ไร  เขตพื้นท่ีอําเภอพังโคน 
อําเภอพรรณานิคม และอําเภอเมืองสกลนคร นอกจากจะมีการสงเสริมใหเกษตรกรทํานาตามฤดูกาลแลว 
ยังมีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชในชวงฤดูแลง  ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร  ทําให
เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครมีมูลคาสูงมาก 

-ลําหวยปลาหาง เปนลํานํ้าขนาดเล็ก มีตนนํ้าในพื้นที่ อําเภอวาริชภูมิ ไหลผานอําเภอสวางแดน
ดิน, อําเภอพังโคน แลวไหลบรรจบลําน้ําอูน 

 -ลํานํ้าพุง ตนนํ้าเกิดในเขตอําเภอกุดบาก มีสภาพลาดชันในชวงตนนํ้าไหลผานทองที่อําเภอกุด
บากลงสูเขื่อนนํ้าพุงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีความจุ 165 ลานลูกบาศกเมตร จากนั้นไหล
ผานอําเภอเตางอย อําเภอโคกศรีสุพรรณ และอําเภอเมืองสกลนคร แลวไหลลงหนองหาร ในเขตจังหวัด
สกลนคร 

-ลํานํ้าก่ํา เปนลํานํ้าลักษณะพิเศษที่มีตนนํ้าที่สําคัญอยูท่ีหนองหาร เสมือนหนึ่งทางระบายน้ํา
ของลุมนํ้าพุง และน้ําในหนองหารไปยังแมนํ้าโขง โดยไหลผานอําเภอเมืองสกลนคร, อําเภอโคกศรีสุพรรณ 
ของจังหวัดสกลนครไปลงแมนํ้าโขงที่อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

-หนองหาร เปนหนองน้ําธรรมชาติขนาดใหญ มีเน้ือท่ีประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร มีนํ้าตลอดป 
ลึกเฉลี่ยประมาณ 3 - 6 เมตร มีเกาะแกงมากมาย  หนองหารนี้เปนท่ีรวมของลําหวยตางๆ หลายสาย 
ปจจุบันหนองหารเปนแหลงประมงน้ําจืดท่ีใหญท่ีสุดของจังหวัดและยังเปนสถานที่เพาะพันธุปลานํ้าจืด
ของกรมประมงดวย 

1.2.3.2.2)  แหลงนํ้าใตดิน 

แหลงนํ้าใตดิน โดยทั่วไปเกิดจากรอยแตกชั้นหินแข็ง ใหปริมาณน้ําทดแทนนอยระหวาง 10-50 
แกลลอนตอนาที สวนพื้นท่ีตอนใตของจังหวัดบริเวณเทือกเขาภูพานใหปริมาณน้ําทดแทนนอยมากไมเกิน 
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10 แกลลอนตอนาที นอกจากนี้ในบางบริเวณยังประสบปญหาบอไมมีนํ้า, สภาพน้ําเปนนํ้ากรอย  หรือ
นํ้าเค็ม    

1.2.3.3 ทรัพยากรปาไม 

ในป 2542 จังหวัดสกลนคร มีเน้ือท่ีปาไม 2,067,241 ไร หรือประมาณ รอยละ 34.43 ของเนื้อท่ี
ท้ังหมดของจังหวัด (เน้ือท่ีจังหวัด 6,003,602 ไร) มีปาสงวนแหงชาติ 16 ปา เน้ือท่ี 1,702,151 ไร มี
อุทยานแหงชาติ 2 แหง มีเน้ือท่ี 501,534 ไร คือ อุทยานแหงชาติภูพาน มีเน้ือท่ีปาประมาณ  365,091  ไร 
และอุทยานแหงชาติภูผายล มีเน้ือท่ีประมาณ 136,443 ไร มีเน้ือท่ีปาไมถูกบุกรุกประมาณ  1,486,463  ไร 
คิดเปนรอยละ  71.90%  ของพื้นท่ีปาไมท้ังหมด 

มรดกทางธรรมชาต ิ

จังหวัดสกลนคร มีพื้นท่ีปาไมอยูประมาณ 870ม500 ไร หรือประมาณ รอยละ 14.5 ของพื้นท่ี
จังหวัด แบงออกเปนปาไมผลัดใบ และปาดิบแลง  มีปาหวงหามตามพระราชบัญญัติปาไมอยู ๒ ประเภท
คือ ปาอุทยานแหงชาติ มีอยู 2 แหงคือ อุทยานแหงชาติภูพาน และอุทยานแหงชาติหวยหวด  ปาสงวน
แหงชาติมี 16 แหง เปนพื้นท่ีรวมประมาณ 1,858,000 ไร อยูกระจายทั่วไปทั้งจังหวัด ท่ีสําคัญไดแก ปาดง
อีมวง ปาดงดําพลู ปาดงคํากั้ง และปาดงผาลาด เปนตน 

อุทยานแหงชาติภูพาน 

 
มีพื้นท่ีประมาณ 415,500 ไร  ประกอบดวยปาเต็งรังมีอยูประมาณ รอยละ 42 ของพื้นท่ี  ปาดิบ

แลงมีอยูประมาณ รอยละ 22 ของพื้นท่ี และปาเบญจพรรณ มีอยูประมาณ รอยละ 18 ของพื้นท่ี  
สัตวปามีอยูประมาณ 162 ชนิด เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 53 ชนิด สัตวปก 42 ชนิด  สัตวสะเทินนํ้าสะเทิน
บก 17 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 17 ชนิด  ในจํานวนดังกลาวนี้เปนสัตวท่ีหายากอยูถึง 47 ชนิด 

สภาพโดยทั่วไปของอุทยาน ฯ  เปนภูเขาหินทราย มีพื้นท่ีสูง ๆ ต่ํา ๆ สลับกันไป มีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง ประมาณ 550 เมตร  พื้นท่ีสวนใหญเปนปาดิบที่มีความสมบูรณ เปนปาตนนํ้าลํา
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ธารที่สําคัญ คือ ลํานํ้าพุง ไหลลงสูเขื่อนนํ้าพุง และลํานํ้าอูน ไหลลงสูเขื่อนนํ้าอูน พื้นท่ีทางดานทิศเหนือ
ของอุทยาน ฯ  ดานภูเพ็ก มีพระธาตุภูเพ็ก เปนศิลปกรรมแบบขอม มีความเกาแก และมีคุณคาทาง
ศิลปวัฒนธรรมอยูมาก 

อุทยานแหงชาติภูพานไดรับการประกาศจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติ เม่ือป พ.ศ. 2515  มีพื้นท่ี 
ประมาณ ๖๕๕ ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นท่ี 2 จังหวัด คือจังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ  มี
สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติดังน้ี  

นํ้าตกปรีชาสุขสันต  มีลักษณะเปนลานหินลาดเอียงประมาณ 30 องศา ยาวประมาณ 15 เมตร 
บนลานหินมีนํ้าไหลผานแผนหิน ท่ีมีความเรียบราบสม่ําเสมอกันท้ังแผน 

ผานางเมิน  มีลักษณะเปนแนวหินทอดตัวยาวหันหนาไปทางดานทิศตะวันตก สามารถชม
ทิวทัศนท่ีสวยงามไดเปนอยางดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่ดวงอาทิตยจะลับขอบฟา 

ผาเสวย  อยูในเขตอําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ เปนหนาผาที่หันหนาไปทางดานทิศใต ณ ท่ี
แหงน้ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เคยประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน ชาวบานจึงเรยีกวา ผาเสวย 
ในเวลาตอมา  

ลานสาวเอ มีลักษณะเปน ลานหินใหญ อยูบริเวณใตผานางเมิน มีธารน้ําและเพิงถ้ําตอเน่ืองกัน
ไป  สายน้ําจะมีมากในฤดูฝน และในชวงปลายฤดูฝน จะมีดอกไมปาเล็ก ๆ สลับสีกันไปบนทุงกวางบนลาน
หิน มีความสวยงามตามธรรมชาติมาก 

ทางผีผาน  เปนสะพานหินท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชื่อมตอระหวางหินสองกลุม กวางประมาณ 
1.5 เมตร ยาวประมาณ 8 เมตร ดานใตเปนวงถ้ํากวาง นับเปนความมหัศจรรย ทางธรรมชาติประการหนึ่ง 

นํ้าตกคําหอม  อยูบนเทือกเขาภูพาน เปนนํ้าตกในที่ลาดชัน ในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ํามาก
พอสมควร  เปนนํ้าตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของจังหวัดสกลนคร 

นํ้าตกหวยใหญ  อยูบนเทือกเขาภูพานมีนํ้าไหลตลอดป มีความสวยงามและใหบรรยากาศ ตาม
ธรรมชาติท่ีเปนปาเขาไดมากที่สุด  

ถํ้าขาม  อยูบนเทือกเขาภูพานที่บานคําขา ตําบลไร อําเภอพรรณานิคม มีทิวทัศนสวยงาม ใชเปน
ท่ีปฏิบัติธรรมของพระธุดงคในภาคอิสาน  
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ถํ้าภูผายนต  อยูบนเทือกเขาภูพาน ท่ีบานนาผาง ตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน บริเวณถ้ําภูผา
ยนต มีภาพแกะสลักบนหนาผาเปนเรื่องราวตาง ๆ ท่ีแสดงถึงความเปนอยูและวิถีชีวิตของชุมชน 
สันนิษฐานวา มีอายุประมาณ 3,600 ป มาแลว 

ถํ้าภูผักหวาน  อยูท่ีบานภูตะคาม ตําบลทาศิลา อําเภอสองดาว  บริเวณถ้ําแหงน้ีมีภาพเขียนสี
กอนประวัติศาสตร อยู 6-7  ภาพ สันนิษฐานวามีอายุ ประมาณ 3,600 ปมาแลว  

อุทยานแหงชาติหวยหวด  กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไมไดจัดทําเปนโครงการอุทยานแหงชาติ
หวยหวด  เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล เฉลิม
พระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยมีท่ีมาจากเมื่อป พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร โครงการอางเก็บนํ้าหวยหวด ตําบลเตางอย อําเภอ
เตางอย จังหวัดสกลนคร ไดพระราชทานพระราชดําริตอนหนึ่งวา  "ควรอนุรักษสภาพธรรมชาติและปาไม 
บริเวณใกลกับหัวงาน เขื่อนกักเก็บนํ้าของโครงการอางเก็บนํ้าหวยหวด  ตลอดจนบริเวณขางเคียงตาม
ขอบอางเก็บนํ้า  พรอมกับการปรับปรุงเสริมแตงบริเวณใหมีความสวยงาม และรักษาไว ซ่ึงสภาพ
ธรรมชาติใหมากขึ้น  เน่ืองจากบริเวณดังกลาวนั้นมีความสวยงาม เหมาะสมที่จะพัฒนาใหเปนอุทยาน
แหงชาติ หรือสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวไดเปนอยางดี"  

ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดพื้นท่ีบริเวณที่ดินปาภูลอมขาว และปาภูเพ็ก  ในเขตตําบลตองโขบ 
ตําบลเหลาโพนคอ กิ่งอําเภอศรีสุพรรณ อําเภอเมือง ฯ ตําบลกกปลาซิว อําเภอเมือง ฯ ตําบลจันทรเพ็ญ 
ตําบลเตางอย อําเภอเมือง ฯ ปาดงภูพาน ในเขตตําบลหนองบอ ตําบลคําพี้ ตําบลกานเหลือง ตําบลบาน
แกง ตําบลนาแก ตําบลพิมาน อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตําบลกกตูม ตําบลพังแดง ตําบลดงหลวง 
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปาภูศรีฐาน ในเขตตําบลคําชะอี ตําบลบานเหลา ตําบลบานคอ ตําบล
โพนงาม อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ใหเปนอุทยานแหงชาติ เม่ือป พ.ศ. 2531 

อุทยานแหงชาติหวยหวด มีพื้นท่ีควบคุม อยูในเขต 3 จังหวัด คือ จังหวัดสกลนคร จังหวัด
นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร  สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเปนภูเขาหินทราย มีความสูงอยูระหวาง 300-600 
เมตร จากระดับน้ําทะเล ปกคลุมดวยปาไมเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาดิบแลง และปาดิบเขา  ภูเขาที่สําคัญ
คือ ภูกอ อยูในเขตอําเภอเตางอย จังหวัดนครพนม สูง 630 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ซ่ึงเปนจุดท่ีสูงสุดของ
จังหวัดสกลนคร  สภาพพื้นท่ีสวนใหญเปนปาตนนํ้าลําธาร ท่ีไหลไปสูลําน้ําหลายหลาย เชน ลํานํ้าพุง หวย
หวด หวยบางทราย หวยเลา และอางเก็บอีกเปนจํานวนมาก 

อางเก็บนํ้าหวยหวด  สรางเมื่อป พ.ศ. 2530 โดยกรมชลประทาน พื้นท่ีอางประมาณ 19 ตาราง
กิโลเมตร เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึงของ จังหวัดสกลนคร อางเก็บนํ้าทอดตัวยาวไปตามภูเขา
ท้ังสองดาน มีนํ้าตกหวยหวด ไหลตกลงมาจากหนาผาหินทราย ลงสูอางเก็บนํ้า  นํ้าตกหวยนํ้าใน สูง 10 
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เมตร กวาง 2 เมตร  นํ้าตกตาดโตน สูง 15 เมตร กวาง 2 เมตร  ไหลตกจากหนาผาลงสูอางเก็บน้ํา มีจุดชม
วิวบริเวณสันเขื่อนและหนาผาขอบอางหลายแหงดวยกัน เชน ผาผ้ึง บริเวณพลับพลารับเสด็จ ฯ มีกอนหิน
รูปรางตาง ๆ วางตัวอยูตามธรรมชาติอยางสวยงาม  

ภูผายนต หรือถ้ําผาลาย อยูท่ีบานนาผาง ตําบลกกปลาซิว อําเภอเมือง ฯ เปนสวนหนึ่งของหุบเขา
ภูพาน ศิลปะท่ีภูผายนต เปนประเภทภาพแกะรอยหรือทํารูปรอยลงในหิน มีเรื่องราวมากที่สุด และมี
ขนาดใหญท่ีสุด ในบรรดาศิลปะแบบเดียวกันท้ัง 7 แหงที่สํารวจพบในภาคอิสาน และเปนภาพแกะที่มี
ขนาดใหญท่ีสุดในเอเชีย  ภาพแกะสลักดังกลาวอยูบริเวณหนาผาทางดานทิศตะวันตกของภูผายนต  สูง
จากเชิงเขาประมาณ 200 เมตร 

ถํ้าพระดานแรง  เปนถํ้าหน่ึงที่มีความเปนมาทางประวัติศาสตร อยูบนภูดงสามป ในเขตตําบล
จันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย  เปนแหลงศิลปะถ้ําประเภทลายสลัก หรือภาพที่เกิดจากการทํารูปรอยลงใน
หิน เปนแหลง 1 ใน 3 แหลงท่ีสํารวจพบในเขตอุทยาน ฯ 

ถํ้ามวงภูกอ  ภูกอเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน  ถ้ํามวงเปนแหลงศิลปะถ้ําประเภทภาพสลัก 
หรือการทํารูปรอยลงในหิน ตั้งอยูท่ีบานบึงสา ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย เปนถํ้าขนาดใหญจุคนได
กวา 1,000 คน 

ถํ้าหีบภูผานาง  อยูท่ีบานโคกลาง ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย  ถ้ํามีลักษณะคลายหีบ ลึก
ประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตร เปนโพรงหินท่ีโผลขึ้นมาทางดานทิศตะวันตก เปนจุดชมวิวที่
สวยงาม สูงจากพื้นราบเชิงเขาประมาณ 200 เมตร 

ภูกอ  เปนยอดเขาสูงสุดในจังหวัดสกลนคร มีลักษณะเปนหนาผาสูงขึ้นคลายกําแพง  เม่ือมอง
จากยอดภูกอไปทางดานทิศตะวันออกจะเห็นผากะออม มีปางผักแพวอยูตรงกลาง และเห็นเทือกเขาภู
ลานชางอยูดานขวา  

ผาพญาเตางอย  อยูท่ีบานหวยหวด ตําบลจันทรเพ็ญ อําเภอเตางอย ลักษณะของผาเปนหินทราย 
กวาง 5 เมตร หนา 5 เมตร รูปรางคลายเตางอย (หมายถึงเตากําลังเลนนํ้า)  

หนองหาน  เปนแหลงนํ้าธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญเปนอันดับ
สามของประเทศ รองลงมาจากบึงบรเพ็ดในภาคกลาง  และกวานพะเยาในภาคเหนือ อยูสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 160 เมตร กวางประมาณ 7 กิโลเมตร  ยาวประมาณ 18 กิโลเมตร  มีพื้นท่ี
ประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตเทศบาลเมืองสกลนคร กับอีก 10 ตําบลของอําเภอเมือง ฯ 
ไดแก ตําบลธาตุเชิงชุม ตําบลธาตุนาเวง ตําบลทาแร ตําบลนาแกว ตําบลบานแปน ตําบลดงวัฒนา ตําบล
มวงลาย ตําบลเหลาปอแดง และตําบลงิ้วดอน 
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หนองหานมีนํ้าเต็มอยูตลอดป เน่ืองจากเปนแหลงรับนํ้าจากลํานํ้าหลายสาย  เปนแหลงที่ตั้งถิ่น
ฐานของชุมชนมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน  ในประวัติไดขนานนามชุมชนนี้วา เมืองหนองหาน
หลวง  พื้นท่ีโดยรอบปรากฏรองรอยการเขามาตั้งถิ่นฐานของมนุษย ยอนหลังไปถึงยุคกอนประวัติศาสตร 

มรดกทางวฒันธรรม 

แหลงโบราณคดี  จังหวัดสกลนคร อยูในบริเวณที่เรียกวาแองสกลนคร เปนแหลงอาศัยของมนุษย
มาอยางตอเน่ือง ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอเน่ืองมาถึงปจจุบัน  แมวาหลักฐานทางโบราณคดจีะขาด
ชวงอยูระยะหนึ่ง ซ่ึงอาจจะมีการสํารวจไปไมถึง  อยางไรก็ตามนับตั้งแตสมัยทวาราวดีเปนตนมา ก็มี
หลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาโดยตลอด  เปนชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนามาอยางมั่นคงตราบถึง
ปจจุบัน 

เกาะดอนสวรรคใหญ  อยูในเขตอําเภอเมือง ฯ เปนดอนใหญท่ีสุดในหนองหาน  มีซากศาสน
สถานเกา กอดวยศิลาแลง และมีศาสนสถานที่กอดวยอิฐสรางซอนทับขึ้นภายหลัง  ใกล ๆ กับศาสนสถาน
ไปทางเหนือเปนศาลาโถง สรางดวยไมเปนท่ีประดิษฐาน รอยพระพุทธบาท ซ่ึงสันนิษฐานวาสรางขึ้นใน
สมัยรัตนโกสินทร  

ดอนสวนหมาก  อยูในเขตอําเภอเมือง ฯ เปนดอนเล็ก ๆ ในหนองหาน  อยูหางจากดอนสวรรค
ใหญไปทางใต ประมาณ 3 กิโลเมตร  พบเศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ ลายขูดขีด บางเรียบ ทาสลับสี
ตาง ๆ หลายชิ้นมีลักษณะรวมสมัยกับบานเชียง  และอีกหลายชิ้นนาจะอยูในสมัยทวาราวดี และในสมัย
อื่น ๆ  ทางดานทิศใตของดอนมีซาก ศาสนสถานกอดวยศิลาแลง และหินทรายประกอบกัน  ดานเหนือ
ของศาสนสถานมีหลักเสมาหินทรายมีรอยสลักเปนยอดแกนสถูปทั้งสองดาน  

บานคูสนาม  อยูในเขตตําบลงิ้วดอน อาํเภอเมือง ฯ แหลงชุมชนโบราณอยูกลางหมูบาน มีคันดิน
ชั้นเดียวลอมรอบ กวางประมาณ 300 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร ลักษณะคลายเปนสระน้ํามากกวา
เปนคูเมือง มีพระอุโบสถแบบลานชางปรากฏอยู  

บานโพธิศรี  อยูในเขตตําบลงิ้วดอน อําเภอเมือง ฯ มีคันดินเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด
ใหญ  ชาวบานเรียกวาคูขวางคูซอย  รอบพื้นท่ีกวาง ประมาณ 500 เมตร ยาวประมาณ 900 เมตร ความ
กวางของสันคู ประมาณ 10 เมตร สูงประมาณ 1.5 เมตร ไดขุดพบไหน้ําออย และไหสีขาวออน  ไหบรรจุ
กระดูกซ่ึงเปนแบบอยางของคนสมัยกอนประวัติศาสตร  

บานหนองสระ  อยูในเขตตาํบลดงชน อําเภอเมือง ฯ ตั้งอยูริมหนองหาน ทางดานทิศใตมีแนวเนิน
ดินยาว  ชาวบานขุดพบภาชนะลายเชือกทาบอยางหยาบ โครงกระดกูมนุษย เครื่องประดับสําริด และ
เครื่องมอืเหล็ก ในระดับความลึก 1.5 เมตร  



 17 

บานนาดอกไม  อยูในเขตตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมือง ฯ เปนเนินดินยาว อยูริมหนองหาน
ทางดานตะวันตก พบโครงกระดูก ภาชนะลายเชือกทาบอยางหยาบ เครื่องประดับสําริด ลูกปดแกวและ
เครื่องมือเหล็กในระดับความลึก 1.5 เมตร 

บานลาด  อยูในเขตตําบลปอแดง อําเภอเมือง ฯ อยูริมหนองหาน ทางดานทิศใต  พบเศษ
เครื่องปนดินเผาลายเชือกทาบแบบหยาบ พบเนินดินท่ีมีการสรางศาสนสถาน  ในสมัยทวาราวดีตอน
ปลาย สมัยลพบุรี สมัยลานชาง โบราณสถานที่สําคัญไดแกเนินดินท่ีมีเสมาหินปกลอม ในเขตวัดทาวัด
เหนือ  เปนเสมาขนาดเล็กท่ีมีการสลักเปนพระสถูป หรือลวดลายที่เปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา 
พบฐานวิหารที่กอดวยศิลาแลงและอิฐ พบพระพุทธรูปแบบทวาราวดีตอนปลาย และแบบลพบุรี ฐาน
พระพุทธรูปขนาดใหญสมัยลานชาง  

ศิลปะถํ้าพระดานแรง  เปนสลักบนเพิงผาหินทราย ผนังมีสีเทายาวประมาณ ๖๐ เมตร สูง
ประมาณ 3 เมตร หันหนาไปทางทิศตะวันตก ภาพสวนใหญถูกทําลายไปโดยผูท่ีรูเทาไมถึงการณ และไม
ตระหนักถึงคุณคา จึงเหลือภาพอยูเพียงเล็กนอย เปนลายเรขาคณิตและภาพมือ เปนการทํารูปรอยลงบน
หินดวยวิธีฝนเซาะรอง กับการจาร เปนเสนลายตางๆ มีลักษณะคลายคลึงกับที่ ภูผายนต และยังมี
ภาพเหมือนกันอีกดวย  ภายในถ้ําซึ่งกวางประมาณ 400 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร มีหลังคาดานหิน 
ภายในถ้ํามีรูปภาพเขียนสีลงบนแผนหินเปนภาพมือมนุษย และสัญลักษณตาง ๆ เชนอาวุธ สัตว กวา 100 
ภาพ เปนภาพเขียนของมนุษยกอนประวัติศาสตร  

โบราณสถาน  

โบราณสถานกอนประวัติศาสตร  พบในเขตอําเภอสวางแดนดิน เชนแหลงโบราณคดี วัดชัยมงคล 
บานดอนชัย บานเตาไห บานสรางดู และบานพันนา เปนตน 

โบราณสถานสมยัประวติัศาสตร  
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สะพานขอม  เปนสะพานศิลาแลง ยาว 16 เมตร กวาง 4 เมตร สูง 3 เมตร มีบันไดขึ้นละสองทาง 
สรางเมื่อประมาณ พุทธศตวรรษที่ 18 ใชเปนทางสัญจรในสมัยโบราณ  นับวาเปนสะพานที่เกาแกท่ีสุดท่ี
เหลืออยูเพียงแหงเดียวในประเทศไทย  กรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน เม่ือป พ.ศ.2525  

 
ปราสาทบานพันนา  อยูในเขตอําเภอสวางแดนดิน เปนปราสาทศิลาแลงแบบขอม  สันนิษฐานวา

สรางในพุทธศตวรรษที่ 18 

ภาษาถ่ินในจงัหวัดสกลนคร  
 ภาษาถิ่นสกลนคร มีอยูหลายภาษาดวยกัน  เน่ืองจากมีกลุมชาติพันธุ หลายกลุม  มาตั้งถิ่นฐาน
อยู ในเขตจังหวัดสกลนคร  พอจะแบงออกไดเปน 6 กลุม ไดแกกลุมไทย - ลาว กลุมภูไท กลุมยอ กลุม
มะเลิง กลุมโยย และกลุมโซ  แตละกลุมมีภาษาพูดเปนเอกลักษณของตนเอง พอประมวลไดดังน้ี 

กลุมไท - ลาว  เปนกลุมชาติพันธุท่ีใหญท่ีสุด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย    ภาษาถิ่น
ไทย- ลาว ในเขตจังหวัดสกลนคร  มีสําเนียงพูดสูง ๆ ต่ํา ๆ ไพเราะนาฟง  คําที่มีเสียงวรรณยุกตสามัญ - 
วรรณยุกตโท ในภาษาไทยกลาง จะเปนเสียงวรรณยุกตโท และเสียงสามัญในภาษาถิ่น 

กลุมภูไท  เปนกลุมที่มีจํานวนเปนรองลงมาจากกลุมไทย - ลาว  ชาวภูไท จังหวัดสกลนครจะอยู
ในเขตอําเภอวาริชภูมิ อําเภอพรรณานิคม อําเภอเจริญศิลป อําเภอสองดาว อําเภอพังโคน อําเภอคําตา
กลา อําเภอเตางอย อําเภอบานมวง และอําเภอนิคมน้ําอูน ภาษาของชาวภูไท จะมีภาษาของชาวลื้อ และ
ภาษาของชาวลาวตะวันออกปนอยูดวย  ภาษาภูไทมีเสียงพูดสวนมากใกลเคียงกับพวกพวน ในเขตเมือง
เชียงขวางของลาว  และพวกพวนในเขต อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย  ชาวภูไทในสกลนครมี
ภาษาพูด และเสียงวรรณยุกตใกลเคียงกับภาษาไทยกลาง  มักทอดเสียงยาว และตวัดเสียงสูงขึ้นใน
พยางคทาย  
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กลุมยอ  สวนใหญอยูในเขตอําเภอเมือง ฯ อําเภอวานรนิวาส และบางสวนของอําเภอสวางแดน
ดิน ยอมีภาษาพูดและสําเนียงคลายภาษาไทยกลางมากที่สุด  เวลาพูดจะทอดเสียงไพเราะ 

กลุมกะเลิง  อยูในเขตอําเภอกุดบาก บานดงมะไฟ บานนายอในเขตอําเภอเมือง ฯ และตาม
บริเวณหนองหาน  มีภาษาพูดใกลเคียงกับภาษาไทย - ลาว และยอ  แตสําเนียงและจังหวะในการพูดจะ
สั้น และหวนกวา  

กลุมกะโซ  เปนกลุมชนที่อยูอาศัยอยูแถบเทือกเขาภูพาน บริเวณหนองหาน มีมากและเปนกลุมที่
ใหญท่ีสุดของอําเภอกุสุมาลย  มีภาษาพูดและสําเนียงคลาย เขมร และมอญ ชาวกะโซไมมีตัวอักษรใช 
ลักษณะเดนของภาษากะโซ คือ ออกเสียงควบกล้ํา ร,ล ไดชัดเจนมาก  พยางคหนาของคํามักมีเสียง อะ อัง 
หรือ อัน ซ่ึงจะออกเสียงสั้นและเบา  

กลุมโยย  ชาวโยยจะอาศัยอยูในเขตอําเภออากาศอํานวย  อําเภอวานรนิวาส และอําเภอสวาง
แดนดิน สําเนียงพูดจะทอดเสียงยาว และออกเสียงหนักทุกพยางค  จะมีคําวา ฮอ ทายประโยคคําถามอยู
เสมอ  

ปจจุบัน ผูคนในจังหวัดสกลนคร ใชภาษาไทยกลางในการติดตอกับหนวยงานราชการ และบุคคล
ท่ัวไป  แตยังคงรักษาภาษาถิ่นของคนไวใชในหมูของตนอยางมั่นคง 

จารึกในจงัหวัดสกลนคร 

 

ในจังหวัดสกลนคร  ไดสํารวจพบหลักฐานดานการจารึกอยูเปนจํานวนพอสมควร  พอประมวลได
ดังน้ี  

จารึกบานแร  เปนจารึกบนแผนศิลามีอยู 5 หลักดวยกัน  หลักท่ี 1  เปนเสมาทรงใบพาย มีดวง
ฤกษอยูดานบน ขนาดสูง 79 เซนติเมตร กวาง 42 เซนติเมตร  จารึกดวยอักษรไทยนอย 12 บรรทัด และมี
หลายสวนชํารุด พออานไดความวา จารึกเม่ือ จ.ศ.712 (พ.ศ. 1893) แตตอมาไดมีการสันนิษฐานวาอาจจะ
เปนป จ.ศ.1072,1082, และ 1182 (พ.ศ. 2253,2263,และ 2363) มีขอความเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินใหแก
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วัด ของบรรดาหัวหนาชุมชนระดับ พระยาและแสน หลักท่ี 2  เปนเสมาหินทราย กวาง 45 เซนติเมตร สูง 
140 เซนติเมตร  จารึกดวยอักษรไทยนอย 27 บรรทัด ตัวอักษรลบเลือนไปมาก  เปนจารึก เม่ือป จ.ศ.
1022(พ.ศ. 2203) เน้ือหาคงเปนจารึกท่ีเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินใหวัด 

จารึกวัดบานแร  อยูท่ีวัดบานแร ตําบลแร อําเภอพังโคน เปนเสมาหินทราย กวาง 45 เซนติเมตร 
ยาว 140 เซนติเมตร  จารึกดวยอักษรไทยนอย จํานวน 27 บรรทัด อยูในสภาพลบเลือนมาก จารึกเมื่อป จ.
ศ.1022 (พ.ศ. 2203) กลาวถึงบรรดาทาวพระยาในทองถิ่นไดถวายที่ดินใหกับวัด 

จารึกภายในอุโมงคฐานพระธาตุเชิงชุม  เปนแผนศิลาจารึกอักษรขอมสมัยพระนคร  ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 16 เปนหลักฐานประวัติการตั้งถิ่นฐาน   และการบูรณะศาสนสถาน ในยุคสมัยไทย - ลาว 
เปนตนมา  

จารึกวัดบานริมทา  เปนศิลาจารึกประเภทหินทราย เปนจารึกภาษาไทยดวยตัวอักษรไทย
นอย  จารึกไวดานเดียว มีจํานวน ๓ บรรทัด เปนเรื่องการถวายที่ดินสําหรับสรางวัดพระธาตุดุม 

พระอรยิะสงฆ 

พระอาจารย ม่ัน ภูริทัตโต ทานเปนพระที่เนนการปฏิบัติในทางธุดงควัตร 13 ขอ อยางเครงครัด 
จนไดรับการยอมรับวาเปนพระสายวิปสนา กรรมฐานที่มีศิษยมากอยูท่ัวในภาคอีสาน จึงเกิดสายวิปสสนา
กรรมฐานพระอาจารยม่ัน ภูริทตฺโต ขึ้นท่ัวประเทศ พระอาจารยม่ัน ภูริทตฺโต เท่ียวจารึก แสวงหาความ
วิเวก จนเปนพระอาจารยใหญสายวิปสนากรรมฐานและมีศิษยท่ีสําคัญ ๆ ดังน้ี พระอาจารยสิงห ขันตยาค
โม วัดปาสารวัน จังหวัดนครราชสีมา, พระอาจารยฝน อาจาโร วัดปาอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร, พระ
อาจารยมหาบัว ญาณสัมปนโน วัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี, พระอาจารยดุลย อตุโล วัดบูรพาราม 
จังหวัดสุรินทร, พระอาจารยสมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี, พระอาจารยหลา เขมปตโต วัด
บรรพตคีรี (ภูจอกอ) จังหวัดมุกดาหาร, พระอาจารยชา สุภัทโท วัดหนองปาพง จังหวัดอุบลราชธานี, พระ
อาจารยคําดี ปภาโส วัดถํ้าผาปู จังหวัดเลย, พระอาจารยสิม พุทธาจาโร วัดถ้ําผาปลอง จังหวัดเชียงใหม ,
พระอาจารยเทสก เทสรังสี วัดหินหมากเปง จังหวัดหนองคาย, พระอาจารยวิริยังค สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล 
กรุงเทพมหานคร, พระอาจารยเกิ่ง อธิมุตฺตโก วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม, พระอาจารยขาว อนาลโย วัด
ถ้ํากลองเพล จังหวัดหนองบัวลําภู, พระอาจารยลี ธัมมธุโร วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงศิษย
เหลาน้ีไดนําความเปนพระปาสายวิปสนากรรมฐานไปเผยแพรจนไดรับการยอมรับทั่วไปทุกภาคของ
ประเทศ บั้นปลายชีวิตของพระอาจารยม่ัน ภูริทัตโต ยังคงปฏิบัติธุดงควัตร 13 ขอ อยางเครงครัด  นับวา
พระอาจารยม่ัน ภูริทัตโตเปนพระภิกษุไดรับการยกยองจากศิษยวาเปนพระอาจารยใหญสาย
ธรรมยุติกนิกาย ฝายวิปสสนาธุระของภาคอีสาน 
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พระอาจารยฝน อาจาโร เปนพระมีเมตตา จนไดรับการยกยองวาเปนเทพเจา แหงอีสาน ไมวา
ทานจะไปอยู ณ ท่ีใด ผูคนก็จะพากันไปกราบนมัสการทานดวยความเคารพ และพระอาจารยฝน อาจาโร 
จะตอนรับทุกคนอยางเสมอหนากัน ไมมีเด็กไมมีผูใหญไมมีคนจนคนรวย ไมมีขาราชการผูใหญผูนอยทุก
คนไดรับความเมตตาเอื้ออาทรเสมอหนากันทุกคน ทานไมเคยตอนรับใครเปนพิเศษ ทานจึงเปนพระของ
ประชาชน ทานเปนพระที่มีความเคารพออนนอมกับพระเถระผูใหญท่ีเปนครูบาอาจารยมาก ถาทานไป
อยูกับพระอาจารยรูปใดหรือหมูใดจะไมไดรับความหนักใจ ทานจะปฏิบัติดวยความเคารพและ เลื่อมใส
ในพระธรรมวินัย จากใจจริงมั่นคงอยางเปดเผยตรงไปตรงมา อาจารยฝน อาจาโร เปนพระที่มีสติปญญา
เฉลียวฉลาดองอาจกลาหาญ ราเริงทามกลางชุมนุมชนทุกชนชั้นทุกคณะบริษัท 

พระอาจารยวัน อุตตโม (พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร) ทานเปนพระที่ทําตัวเปนตัวอยางที่ดีแกศิษย 
"ทําใหดูมากกวาบอกใหทํา" ทานจึงเปนท่ีเคารพรักของศิษยท่ัวไปปฏิปทาของทานคือความอดทนไมบน
วารอนมาก หนาวมาก ทานคงคิดวาพูดออกไปแลว ก็ไมทําใหอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไดกระมังจึงเงียบเสีย 
และคําวาเหนื่อยมาก หิวมาก กระหายมาก ทานก็ไมเคยบน พูดไปก็คงไมหายเหนื่อย พูดไปแลวคงไมหาย
หิว หายกระหาย นอกจากจะพักผอนเพื่อบรรเทาความเหนื่อยและรับประทานเสีย หลังจากที่ทานได
กลับมาปฏิบัติอุปฏฐากพระอาจารยม่ัน ภูริทัตโต จนมรณภาพ หลังจากเสร็จงานฌาปนกิจศพทานแลว 
พระอาจารยวัน อุตตโม จึงเที่ยววิเวก ไปจําพรรษาที่วัดปาพระสถิตย อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัด
หนองคาย พังงา ภูเก็ต และกลับมาสรางวัดถ้ําอภัยดํารงธรรม อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร ความมุง
หมายของการมาอยูถ้ําอภัยดํารงธรรม มี 4 ประการ คือ เพื่อรักษาสุขภาพ เพื่อประโยชนสวนตัว ดวยเปน
นักบวชในพุทธศาสนา ตองบําเพ็ญธุระ 2 ประการ คือ ตองศึกษาเลาเรียน ทองบนจดจําพระปริยัติธรรม 
และบอกสอนผูอื่นเรียกวา คันถธุระ เพื่อประโยชนของหมูคณะ เม่ือทานปฏิบัติตัวของตนไปในปฏิปทาใดก็
ได อบรมสั่งสอนหมูคณะใหดําเนินรอยในปฏิปทานั้น ประโยชนท่ีพึงไดยอมอยูท่ีตัวบุคคลแตละคน เทาที่
จะสามารถปฏิบัติได และเพื่อประโยชนแกประชาชนคนไทย ถือวาวัดเปนจุดเดนของบานเมืองตั้งแตสมัย
โบราณจนถึงปจจุบัน ในป พ.ศ.2504 

พระอาจารยหลุย จันทสาโร ทานเปนพระที่มีความมักนอย ถอมตนเปนนิสัย เม่ือพบเพื่อน
สหธรรมิกของทานผูบวชกอน แมจะมีอายนุอยกวา แตพระอาจารยหลยุ จันทสาโร จะคุกเขากมลงกราบ
แบบเบญจางคประดิษฐอยางนอบนอมออนโยน จนกลายเปนลักษณะเฉพาะของทานพระอาจารยหลุย จัน
ทสาโร  เปนท่ีทราบกันดีในหมูศิษยท้ังหลายวา พระอาจารยหลุย จันทสาโร เปนผูอยูงายไปเร็ว สถานที่ท่ี
ทานจะทําความเพียรทานจะพิจารณาสัปปายะเพียง 3 ขอแรก คอื สถานที่ชวนใหดูดด่ืมในการภาวนา 
อากาศปลอดโปรงดี บุคคลดี รูกาล รูสิ่งท่ีควรประเคน ไมเขามาวุนวายขณะทําความเพียร สวนเรื่องอาหาร
แทบไมสนใจเลย เพียงบิณฑบาตไดตามมีตามเกิดก็พอพระอาจารยหลุย จันทสาโร มีลักษณะออนนอม
ถอมตน  
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แผนยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร ประจาํปงบประมาณ 2548-2549  

จังหวัดสกลนครไดมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2548-2549 ขึ้นใช 
โดยสอดคลองกับผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม ศักยภาพของจังหวัดสกลนคร (SWOT Analysis)  ดังน้ี 

วิสัยทัศนจังหวัดสกลนคร 

 “กาวไปสูความเปนเมืองนาอยู กาวสูการเปนศูนยกลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย” 

ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของจงัหวัด 

 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 2. การพัฒนาการทองเที่ยว 

 3. การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร 

 4. การบริหารจัดการบานเมอืงที่ดี 

ยุทธศาสตรกลุมจงัหวัดยุทธศาสตรกลุมจงัหวัด  ((สกลนครสกลนคร
นครพนมนครพนม  มุกดาหารมุกดาหาร  กาฬกาฬสินธสินธ))
“สะพาน การคา และ การทองเที่ยว
อินโดจนี”
•การพฒันาทรัพยากรมนุษย
•การพฒันาการทองเที่ยว
•การพฒันาการคาชายแดน
•การพฒันาการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร

ยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนครยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนคร 
““กาวไปสูความเปนเมืองนาอยูกาวไปสูความเปนเมืองนาอยู  ควบคูควบคู
การเปนศูนยกลางพัฒนาทรัพยากรการเปนศูนยกลางพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมนุษย””
•การพฒันาทรัพยากรมนุษย
•การพฒันาการทองเที่ยว
•การพฒันาการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
•การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรจงัหวัดนครพนมยุทธศาสตรจงัหวัดนครพนม 
““เมืองนาอยูเมืองนาอยู    คูสัมพันธอินโดจนีคูสัมพันธอินโดจนี””
•การแกไขปญหาสังคมและความเดือดรอนของ
ประชาชน
•บานเมืองนาอยู
•การเตรียมความพรอมแกสังคม เพือ่ใหผูสูงอายุเปน
ทรัพยากรที่มีคุณคาของระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
•การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม
•การพฒันาระบบราชการ
•การพฒันากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรจงัหวัดมุกดาหารยุทธศาสตรจงัหวัดมุกดาหาร  
““เมืองการคาและการทองเที่ยวเมืองการคาและการทองเที่ยว
ชายโขงชายโขง  ณณ  ประตูตะวันออกสูประตูตะวันออกสู
อินโดจนีอินโดจนี””
•การขจัดความยากจน
•การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
•การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและ
แขงขันได
•การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
•การพฒันาความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคม
กับประเทศเพือ่นบาน
•เสริมสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
•สงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชา
สังคม
•การรักษาความมั่นคงชายแดน

ยุทธศาสตรจงัหวัดกาฬสินธุยุทธศาสตรจงัหวัดกาฬสินธุ 
““มุงเปนแหลงผลิตอาหารคุณภาพ
ปลอดภัยชั้นนําของภาคอีสาน 
ภายในป 2550 ดวยการทําเกษตรที่
ดี การเปนเมืองนาอยูและเปนเมือง
เรียนรู"
•การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร
•การพฒันาทรัพยากรมนุษย
•การพฒันาการทองเที่ยว
•การพฒันาธุรกิจการคา

 

 

 

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

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  “กลุมสนุก” เนนการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถใหกับบุคลากร
และแรงงาน   การยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานบริการทองเที่ยวและพัฒนาบุคลากรภาคบริการ การ
เพิ่มปริมาณและมูลคาการคา ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผานแดน  และอํานวยความสะดวกกิจกรรม
การคาชายแดน การปรับโครงสรางระบบการผลิตทางการเกษตร   และการพัฒนารูปแบบความรวมมือ 
ตลอดจนสงเสริมการรวมทุนกับประเทศเพื่อนบานกลุมอินโดจีน     

ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร  เนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยการจัดตั้งศูนยพัฒนา
ผูประกอบการ  การสง เสริมและเผยแพร ภู มิปญญาทองถิ่น   การเพิ่มขีดความสามารถของ
สถาบันการศึกษาในการใหบริการทางวิชาการ การพัฒนาขยายผลหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง  การ
พัฒนาการทองเที่ยวดวยการจัดตั้งพิพิธภัณฑภูพาน  และการฟนฟูหนองหาร  การพัฒนาการเกษตรและ
เกษตรอุตสาหกรรม  ดวยการสงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษสูครัวโลก  และการ
สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  (Key Performance Indicator : KPI)   จังหวัดสกลนคร   
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2549  ประกอบดวยตัวชี้วัด 4 มิติ  คือ  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  
เชน  รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด   (GPP)   รอยละที่ลดลงของคนในครัวเรือนท่ีมีรายได
เฉลี่ย 20,000 บาท/คน/ป รอยละของหมูบาน ชุมชนเขมแข็งที่เอาชนะยาเสพติด เปนตน   มิติดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  เชน  รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณโครงการตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด    มิติดานคุณภาพการใหบริการ  เชน  รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวม ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มิติดานการพัฒนาองคกร เชน การ
จัดการความรู    การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของจังหวัด  ระดับความสําเร็จของการบริหาร
ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  

การประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดสกลนคร ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549  ตัวชี้วัดบางรายการใชฐานขอมูลจากสวนกลาง   เชน  ตัวชี้วัด: รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด (GPP) ใชขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สวน
ตัวชี้วัด: รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จะ
ใชขอมูลที่มีอยูในจังหวัด 
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การพยากรณ และสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 

 เปนการพยากรณ  และสงสัญญาณเตือนภัย   ผานนโยบายรัฐบาล   ยุทธศาสตร  และตัวชี้วัดของ
จังหวัดสกลนคร 

ปจจยัท่ีมีผลกระทบ 

ปจจยัภายใน ปจจยัภายนอก 
1. ปจจัยภายในจังหวัด 
1.1   รายได 
1.2   ปริมาณน้าํฝน 
 
2. ปจจัยภายในประเทศ 
2.1  ราคาน้ํามนั 
2.2  อัตราดอกเบี้ย 

 

1.   ปจจัยภายนอกจังหวัด 
1.1 การผลิตสนิคาชนิดเดียวกันของจังหวัด
ขางเคียง 
1.2  การผลิตสนิคาทดแทนกนัของจังหวัด
ใกลเคียง 

        1.3 ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ
 2. ปจจัยภายนอกประเทศ 

2.1  เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว 
2.2  อุปสงคจากตางประเทศ 
2.3  ราคาน้ํามนัดิบที่เพิ่มสงูขึน้ 

 

การพยากรณ 

รายการ 
เปาหมาย 

(%) 

การพยากรณ 

(%) 
อัตราการเจรญิเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (GPP) ป 2548 2.85 2.71 

รอยละของผลติภาพการปลกูยางพารา 10 10 
รอยละทีเ่พิ่มขึน้ของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ  
OTOP 26 26 
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ขอเสนอแนะ 

 ผลการพยากรณคาดวา GPP จังหวัดสกลนคร ป 2548 มีอัตราการเจริญเติบโตรอยละ 2.71 ต่ํา
กวาเปาหมายรอยละ 0.14   ดังน้ันจังหวัดจึงตองเรงกระตุนการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑจังหวัด   ใน
สาขาที่สําคัญของจังหวัด ไดแก สาขาคาปลีก คาสง สาขาเกษตรกรรม  โดยเฉพาะสาขาเกษตรซึ่งเปน
สาขาสําคัญควรสนับสนุนใหขยายตัวอยางตอเน่ือง เริ่มตั้งแตปรับปรุงพันธพืช พันธสัตว สงเสริมการปลูก
ขาวหอมมะลิปลอดสารพิษ สงเสริมการปลูกยางพารา สงเสริมการเกษตรอินทรียเพื่อลดตนทุนในการผลิต มี
ตลาดรองรับการจําหนายผลิตผลทางการเกษตร    นอกจากนี้จังหวัดควรจัดสรรงบประมาณในการสราง
แหลงเก็บนํ้าขนาดใหญ    เพื่อใหมีนํ้าใชในการเกษตรในหนาแลง   พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ OTOP  
และพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ภาวะเศรษฐกจิจงัหวัด 

ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ขึ้นกับภาคการคาปลีก คาสง    ภาคการเกษตร ภาคการศึกษา และ
ภาคการขนสง และคมนาคม   เปนสําคัญตามลําดับ 

เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสกลนคร ในเดือนมกราคม  2549  มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น  เม่ือ
เทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว โดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้น ดานการผลิต สาขาปศุสัตวจากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณโค กระบือและสุกร เน่ืองจากผูบริโภคสวนใหญหันมาบริโภค  แทนเนื้อไกจากปญหา
ไขหวัดนก สงผลใหภาคอุตสาหกรรม และการจางงานขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน สวนการบริโภคของ
ประชาชนยังคงขยายตัวอยางตอเน่ือง การใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยและธนาคารของรัฐ  อยูในเกณฑ
ดี   ในขณะที่การลงทุนของภาคเอกชนดานการกอสราง และการลงทุนภาครัฐชะลอตัวลง การบริการและ
การทองเที่ยวยังคงซบเซา   อัตราเงินเฟออยูท่ีรอยละ 8.24 เน่ืองจากปญหาราคาน้ํามัน   

สําหรับแนวโนมภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร  ในเดือนกุมภาพันธ 2549 คาดวาจะชะลอตัวลง
จากปจจัยดานการผลิต ภาคการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการลงทุนภาคเอกชน 

 ภาวะการคลงัจงัหวัด 

 ดานรายได 

 ในเดือนมกราคม 2549 จังหวัดสกลนครจัดเก็บรายไดรวมทั้งสิ้น 48.222 ลานบาท   ขยายตัว
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 14.652 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 43.65 ภาษีท่ี
จัดเก็บไดมากขึ้นคือภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 



 26 

 ตั้งแตตนปงบประมาณถึงสิ้นเดือน มกราคม 2549 จังหวัดสกลนครจัดเก็บรายไดรวมทั้งสิ้น 
170.152  ลานบาท เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีแลว 34.034 ลานบาท   หรือเพิ่มขึ้น  รอยละ 
25.00 หนวยงานที่จัดเก็บไดเพิ่มขึ้น ไดแก สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี 

 ดานรายจาย 

 ในเดือนมกราคม 2549 จังหวัดสกลนครมีการเบิกจายเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 593.248 ลาน
บาท ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 137.588 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.83  งบ
ประจําเบิกจายได 508.901  ลานบาท  เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 69.600  ลาน
บาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.84 เน่ืองจากรัฐบาลปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น 5% งบลงทุน  เบิกจายได 
84.347  ลานบาท  ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  207.188  ลานบาท  หรือลดลงรอย
ละ  71.07 เน่ืองจากปท่ีแลวมีการเบิกจายเงินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตั้งแตตนปงบประมาณถึงสิ้นเดือนมกราคม 2549 จังหวัดสกลนครเบิกจายงบประมาณสะสมรวม
ท้ังสิ้น 2,899.872 ลานบาท   เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีแลว 388.212 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ   15.46                 

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดานรายได 

 ในเดือนมกราคม 2549  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บรายไดท้ังสิ้น 190.454 ลานบาท      
สูงกวาชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว   54.718   ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ   40.31 ตั้งแตตน
ปงบประมาณถึงสิ้นเดือนมกราคม 2549 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดเก็บรายไดรวมทั้งสิ้น 831.099  
ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว 396.431 ลานบาท    หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 91.20 

ดานรายจาย 

 ในเดือน มกราคม 2549   องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการเบิกจายเงินรวมทั้งสิ้น 83.541 ลาน
บาท สูงกวาชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 4.327 ลานบาท   หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.46 ตั้งแตตน
ปงบประมาณถึงสิ้นเดือนมกราคม 2549  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีการเบิกจายเงินรวมทั้งสิ้น 
344.541 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันปท่ีแลว 14.790 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ   4.49 
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นโยบายรฐับาล 

สินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

ในเดือนมกราคม 2549   จังหวัดสกลนครมีรายไดจากการจําหนายสินคา OTOP    เปนเงินรวม      
ท้ังสิ้น 73.95 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 6.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.12 
สินคาประเภทสมุนไพรที่มิใชอาหาร เพิ่มขึ้นรอยละ 126.18 เครื่องใชและเครื่องประดับตกแตง เพิ่มขึ้น
รอยละ 124.81 อาหารเพิ่มขึ้นรอยละ 55.77 ผาและเครื่องแตงกายลดลงรอยละ 41.23 ศิลปะประดิษฐ
และของที่ระลึก ลดลง รอยละ 62.03 ในขณะที่สินคาประเภทเครื่องดื่มลดลงรอยละ 62.03 

กองทุนหมูบานและชมุชนเมือง 

ในเดือนมกราคม 2549 ยอดเงินกองทุนท้ังสิ้น 1,502.80 ลานบาท มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเม่ือ
เทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 40.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.75 แตทรงตัวจากเดือนท่ีผานมา 
เน่ืองจากมีกองทุนหมูบานที่ไดมาตรฐานไดรับเงินเพิ่มขึ้น และมีสินเชื่อเงินกองทุน 865.61 ลานบาท ลดลง
เม่ือเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 516.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.38 มีผูยื่นกู 72,432 ราย   
สินเชื่อสวนใหญจะเปนดานการเกษตร และคาขายรายยอย     

ธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 

ในเดือนมกราคม 2549 จังหวัดสกลนครมีผูเขารวมโครงการธนาคารประชาชน โดยอนุมัติเงินกู
แลว  7,044  ราย  เปนเงินท้ังสิ้น 172.27  ลานบาท  รับชําระคืนเงินกูแลว  จํานวน 4,258 ราย  เปนเงิน  
113.45  ลานบาท    มีเงินกูคงเหลือ 58.82  ลานบาท   มีหน้ีคางชําระ รอยละ 31.09 โดยผูเขารวม
โครงการสวนใหญกูเพื่อประกอบอาชีพคาขายรายยอย  และจัดตั้งรานคาชุมชน 

โครงการพักชําระหน้ีเกษตรกร   (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร) 

ตั้งแตเริ่มตนโครงการ  ถึงสิ้นเดือนมกราคม  2549  จังหวัดสกลนคร  มีจํานวนลูกคาที่มีคุณสมบัติ
ท้ังหมด 71,752 ราย  แสดงความประสงคเขารวมโครงการ 70,693 ราย คิดเปนรอยละ  98.52     พัก
ชําระหนี้แลว   13,147   ราย    เปนเงินท้ังสิ้น  468.57  ลานบาท  และขอลดภาระหนี้    31,849  ราย 

โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน 

ในเดือนมกราคม 2549 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มีการจายเงินกูในโครงการ
แปลงสินทรัพยเปนทุนในพื้นท่ีเขต สปก. 3,632  ราย เปนเงินท้ังสิ้น 234.29 ลานบาท และในพื้นท่ีเขตนิคม
สหกรณ   44 ราย เปนเงินท้ังสิ้น 3.678 ลานบาท   รวมเปนผูกูท้ังหมด   3,676  ราย  คิดเปนเงิน  ท้ังสิ้น   
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237.97  ลานบาท ธนาคารออมสิน อนุมัติเงินกูในโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนแลว  186  ราย   เปนเงนิ
ท้ังสิ้น 4.80 ลานบาท รับชําระคืนเงินกู 125 ราย  เปนเงิน 1.55 ลานบาท มีเงินกูคงเหลือ 3.25 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 10.76  

โครงการนํารองเพื่อสรางหมูบานตนแบบในการเตรียมความพรอม  และพัฒนาศักยภาพของ
หมูบานและชุมชน (SML) (ธนาคารออมสิน) 

จังหวัดสกลนคร มีหมูบานที่ไดรับเงินจากโครงการนํารองเพื่อสรางหมูบานตนแบบในการเตรียม
ความพรอม    และพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชนแลว จํานวน 18 หมูบาน   มีหมูบานที่ไดรับเงิน 
200,000 บาท จํานวน 6 หมูบาน ไดรับเงิน 250,000 บาท จํานวน 7 หมูบาน และไดรับเงิน 300,000 บาท 
จํานวน 5 หมูบาน 

รายงานภาวะเศรษฐกจิจงัหวัดสกลนคร   

 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร  ขึ้นกับภาคการคาปลีก คาสง    ภาคการเกษตร ภาคการศึกษา 
และภาคการขนสง และคมนาคม   เปนสําคัญตามลําดับ 

เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสกลนคร ในเดือนมกราคม  2549 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น เม่ือเทียบ
กับชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  โดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้น ดานการผลิต สาขาปศุสัตว จากการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณโค กระบือและสุกร เน่ืองจากผูบริโภคสวนใหญหันมาบริโภคแทนเนื้อไกจากปญหาไขหวัดนก 
สงผลใหภาคอุตสาหกรรมและการจางงานขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน สวนการบริโภคของประชาชน
ยังคงขยายตัวอยางตอเน่ือง  การใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยและธนาคารของรัฐอยูในเกณฑดี ในขณะ
ท่ีการลงทุนของภาคเอกชนดานการกอสราง และการลงทุนภาครัฐชะลอตัวลง การบริการและการ
ทองเที่ยวยังคงซบเซา อัตราเงินเฟออยูท่ีรอยละ 8.24 เน่ืองจากปญหาราคาน้ํามัน   

สําหรับแนวโนมภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ในเดือนกุมภาพันธ 2549   คาดวาจะชะลอตัวลง
จากปจจัยดานการผลิต ภาคการเกษตรกรรม   อุตสาหกรรม และการลงทุนภาคเอกชน 

1. ดานการผลิต 

1.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐานและพลงังาน 

ในเดือนมกราคม 2549 จังหวดสกลนคร มีปริมาณน้ําในเขื่อน 845.78 ลบม.  ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดอืนเดียวกันของปท่ีแลว รอยละ 24.68 
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1.2  ภาคการเกษตร  

   1.2.1 สาขาการเกษตร 

ในเดือนมกราคม  2549    ไมมีขอมูลปริมาณผลผลิตพืชทางการเกษตร 

1.2.2 สาขาปศสัุตว 

ในเดือนมกราคม 2549 ผลผลิตทางดานปศุสัตว        มีอัตราการขยายตวัเพิ่มขึ้นจากชวงเดอืน
เดียวกันของปท่ีแลว พิจารณาจากผลผลิตโคเนื้อ กระบอื และสุกร และราคาขายที่เพิม่สูงขึ้น  เน่ืองจากเนื้อ
โคของจังหวัดสกลนคร มีคุณภาพดีเปนอนัดับ 2 ของโลก ทําใหประชาชนหันมาบริโภคเนื้อโค แทนเน้ือไก 
สืบเนื่องจากปญหาไขหวัดนก 

 1.3 ภาคนอกเกษตร 

1.3.1 สาขาอตุสาหกรรม 

ในเดือนมกราคม 2549 ภาคอตุสาหกรรมของจังหวัดสกลนคร มีอัตราการขยายตวัเพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดอืนเดียวกันของปท่ีแลวเล็กนอย โดยพิจารณาจากปริมาณการใชไฟฟาในอตุสาหกรรม เพิ่มขึน้ รอย
ละ 0.45 (ปท่ีแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.45) ทุนจดทะเบียนโรงงานอตุสาหกรรม เพิ่มขึ้นรอยละ 12.07  และ
จํานวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพิม่ขึ้น 34 คน คิดเปนรอยละ 0.55 ในขณะที่จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมลดลง 2 โรง คิดเปนรอยละ 0.09 และไมมีโรงงานอุตสาหกรรมแจงเลิกกิจการ 

1.3.2   สาขาบรกิารและทองเท่ียว 

ในเดือนมกราคม 2549 การทองเที่ยวของจังหวัดสกลนคร มีอัตราการขยายตวัชะลอลงจากชวง
เดือนเดยีวของปท่ีแลว    พิจารณาจากจํานวนโรงแรมลดลง 1 โรง จํานวนหองพกัลดลง 70 หองคิดเปนรอยละ 
7.37 อัตราการเขาพักโรงแรม ลดลงรอยละ 0.22 จํานวนนักทองเที่ยว ลดลง 248 คน คิดเปนรอยละ 
0.620 สงผลใหการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรม ลดลง 0.02 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 6.67 และ
ลดลงจากเดือนท่ีผานมา 

1.3.3 สาขาการขนสงและคมนาคม 

ในเดือนมกราคม 2549 การขนสงและคมนาคมของจังหวัดสกลนคร มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว พิจารณาจากจํานวนผูโดยสารผานเขาออกสนามบินเพิ่มขึ้น  รอยละ 
5.98 และ 5.08 ตามลําดับ จํานวนสินคาขาเขาและขาออกเพิ่มขึ้นรอยละ 47.01  และ 49.34 ในขณะที่
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จํานวนรถยนตน่ังสวนบุคคลตอทะเบียนลดลง 371 คัน  คิดเปนรอยละ 38.73 รถโดยสารตอทะเบียนลดลง 
35 คัน คิดเปนรอยละ 53.85  และรถบรรทุกตอทะเบียนลดลง 85 คัน คิดเปนรอยละ 40.48 

2. ดานการบรโิภค 

ในเดือนมกราคม 2549 การบริโภคและการใชจายของภาคเอกชนโดยรวม มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว   โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

ภาษีมูลคาเพิ่มประเภทคาปลีก คาสง   ขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของป   ท่ี
แลว  9.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 255.12  (ปท่ีแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 31.88) เน่ืองจากมีหางสรรพสินคา
ขนาดใหญเพิ่มขึ้นและเสียภาษีท่ีจังหวัดเพิ่มมากขึ้น  

ปริมาณการใชนํ้าประปาในครัวเรือน ขยายตัวในอัตราทีสู่งขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของ ปท่ีแลว  
รอยละ 99.50 (ปท่ีแลวขยายตัวลดลงรอยละ 2.41) เน่ืองจากมีการขยายเขตประปามากขึ้น  สวนปริมาณ
การใชไฟฟาขยายตวัเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึน้ รอยละ 15.53 (ปท่ีแลวขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.78) 

ปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนต ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  
1,010  คันคิดเปนรอยละ  48.91 (ปท่ีแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 30.61) และเพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีผานมา 

ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตน่ังสวนบุคคล จดทะเบียนใหมลดลง 158 คัน คิดเปนรอยละ 
52.84 (ปท่ีแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 398.33)  

3. ดานการลงทุน 

การลงทุนภาคเอกชนของจังหวัดสกลนคร ในเดือนมกราคม 2549 มีอัตราการขยายตัว ท่ีชะลอลง
จากชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว    โดยพิจารณาจาก 

พื้นท่ีอนุญาตกอสราง ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล ลดลงจากชวงเดือนเดียวกันของปท่ี
แลว รอยละ 32.73 เปนพื้นท่ีอนุญาตกอสรางเพื่อท่ีอยูอาศัย 

จํานวนธุรกิจขอจดทะเบียนใหม เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 3 แหงคิดเปน
รอยละ 20.00 สวนใหญเปนธุรกิจโรงสีขาว รับเหมากอสราง กิจการรีสอรท และคาขายเบ็ดเตล็ด   

เงินลงทุนในธุรกิจจดทะเบียนใหม ขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  รอยละ 
9.32 (ปท่ีแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 44.30) เงินลงทุนสูงสุด 5.00 ลานบาท เปนธุรกิจรับเหมากอสราง และ
ประกอบกิจการโรงสีขาว                                           
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ธุรกิจที่แจงเลิกกิจการ ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว รอยละ 40.00 และมูลคา
ทุนจดทะเบียนที่ขอเลิกกิจการลดลงรอยละ 84.05 (ปท่ีแลวเพิ่มขึ้นรอยละ120.27)   โดยธุรกิจที่แจงเลิก
กิจการสูงสุดท่ีเงินลงทุน 1.00 ลานบาท   คือธุรกิจรับเหมากอสราง และซื้อขายที่ดิน        

4. ดานการเงนิ 

ในเดือนมกราคม 2549 ปริมาณเงินฝากคงคางของธนาคารในจังหวัดสกลนคร ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 1,912.37 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.47 (ปท่ีแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 
12.04) เน่ืองจากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น จูงใจใหประชาชนหันมาออมเงินมากขึ้น ดานสินเชื่อคงคาง 
เพิ่มขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 5,365.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.46 สวนใหญจะเปน
สินเชื่อดานการบริโภคสวนบุคคล สินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัยสวนบุคคล เปนสําคัญ 

จังหวัดสกลนคร มีสาขาธนาคารพาณิชย 25 สาขา มีปริมาณเงินฝากคงคาง เพิ่มขึ้นจากชวงเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว 1,073 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.08 (ปท่ีแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.18) สวนใหญ
เปนเงินฝากออมทรัพย ปริมาณสินเชื่อคงคางเพิ่มขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 2,154.00 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 23.66 (ปท่ีแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.53) สวนใหญเปนสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง และสินเชื่อ
เพื่อท่ีอยูอาศัยสวนบุคคล 

ธนาคารอาคารสงเคราะห  มีปริมาณเงินฝากคงคาง เพิ่มขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 
74.21 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.77 (ปท่ีแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 18.81) เงินฝากสูงสุดเปนเงินฝากประจํา 
77.26 ลานบาท รองลงมาเปนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 62.27 ลานบาท และเงินฝากประเภทออมทรัพย 
13.63 ลานบาท     สินเชื่อคงคางเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจากชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 919.63 ลาน
บาท คิดเปน   รอยละ 21.79  (ปท่ีแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 29.06) สวนใหญเปนสินเชื่อเพื่อท่ีอยูอาศัย 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มีปริมาณเงินฝากคงคางเพิ่มขึ้นจากชวงเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว 775.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.27(ปท่ีแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 15.23) เงินฝากสูงสุด
เปนประเภทออมทรัพย 3,518.93 ลานบาท ประเภทเงินฝากประจํา 449.30 ลานบาท   และประเภทเงิน
ฝาก ทวีสิน 287.04 ลานบาท สินเชื่อคงคางเพิ่มขึ้น 1,555.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.72    (ปท่ีแลว
เพิ่มขึ้นรอยละ 12.98) เปนสินเชื่อดานเกษตรกร 5,541.46 ลานบาท ดานสถาบัน 420.04 และดาน
นโยบายของรัฐ 496.80 

ธนาคารออมสิน  มีปริมาณเงินฝากคงคาง ลดลงจากชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 10.36 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 0.42 (ปท่ีแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 32.50) และลดลงจากเดือนท่ีผานมา เปนเงินฝาก
ประเภทเผื่อเรียก เงินฝากประจํา สลากออมสินพิเศษ และเงินฝากสงเคราะหชีวิต สินเชื่อคงคาง เพิ่มขึ้น
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736.56 ลานบาท     คิดเปนรอยละ 35.98 เปนสินเชื่อประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการธนาคาร
ประชาชน   และแกไขหนี้สินภาคประชาชน 

5.  ดานการใชจายภาครฐั 

ในเดือนมกราคม 2549 จังหวัดสกลนครมีการเบิกจายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 593.25 ลานบาท 
ลดลงจากชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  137.59   ลานบาท หรือลดลงรอยละ 18.83 (ปท่ีแลวเพิ่มขึ้นรอย
ละ 52.44) โดยแยกเปนรายจายประจํา เบิกจายเพิ่มขึ้น 69.60 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.84      
สืบเน่ืองจากรัฐบาลปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนเพิ่ม 5 % ในขณะที่รายจายลงทุน เบิกจายลดลง 207.19 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.07   สืบเนื่องจากปท่ีแลวมีการเบิกจายเงินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีจํานวนทั้งสิ้น 83.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว 28.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.11 โดยรายจายประจําเพิ่มขึ้น 9.96 ลานบาท คิด
เปนรอยละ   28.63 สวนรายจายลงทุนเพิ่มขึ้น 19.02 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 96.11 

6.  ดานระดับราคา 

ในเดือนมกราคม 2549 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดสกลนคร มีอัตราสูงขึ้นเม่ือเทียบกับชวง
เดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 8.24 แตชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา จากการสูงขึ้นของดัชนี
ราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และดัชนีราคาสินคาหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 
11.5 และ 5.5 ตามลําดับ เปนผลจากการสูงขึ้นของราคาสินคาที่สําคัญ  คือขาวสารเหนียว  เน้ือสุกร ไกสด 
ไข  เปด ผักสด ผลไม นํ้าตาลทราย อาหารสําเร็จรูป คากระแสไฟฟา คาโดยสารสาธารณะ นํ้ามันเชื้อเพลิง 
และบุหรี่  

ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนมกราคม 2549 เทียบกับเดือนธันวาคม 2548   ลดลงรอยละ 0.1 จากการ
ลดลงของดัชนีราคาสินคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่สําคัญ   คือ ไขไก  ไขเปด  ผักสด  ผักกาดขาว 
ผักคะนา ผักบุง ตนหอม ในขณะที่ดัชนีราคาสินคาหมวดอื่น ๆ ท่ีไมใชอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 
0.6 จากการสูงขึ้นของราคาน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล ตามราคาน้ํามันในตลาดโลก  

ดัชนีราคาผูผลิตสูงขึ้นเม่ือเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว รอยละ 9.46 และสูงขึ้นจาก
เดือนท่ีผานมา 
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7. ดานการจางงาน 

ในเดือนมกราคม  2549 การจางงานของจังหวัดสกลนคร  มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวง
เดือนเดียวกันของปท่ีแลว พิจารณาจากจํานวนผูมีงานทําเพิ่มขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว     คิด
เปนรอยละ 8.98  (ปท่ีแลวลดลงรอยละ 1.19)     สงผลใหจํานวนผูวางงานลดลงรอยละ 43.25 จํานวน
ผูประกันตนในระบบประกันสังคม ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นจากชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  คิด
เปนรอยละ 9.66 (ปท่ีแลวลดลงรอยละ 36.11)  สวนอัตราคาจางขั้นต่ํา อยูในระดับ  142  บาท เพิ่มขึ้น
จากชวงเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  3  บาท คิดเปนรอยละ 2.16 (ปท่ีแลวเพิ่มขึ้นรอยละ2.96) เน่ืองจาก
รัฐบาลประกาศ ปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา ตั้งแต 1 สิงหาคม 2548     
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2. Baseline Survey ของกลุมองคกรในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนครกอนเร่ิมโครงการวจัิย 

การศึกษาสถานภาพดั้งเดิมของกลุมองคกรในพื้นท่ีจังหวัดสกลนครกอนเริ่มโครงการวิจัย เปน
ภารกิจแรกของทีมวิจัยท่ีจะตองดําเนินการ ท้ังน้ีเพื่อใหทราบถึงการทํางานดั้งเดิมของกลุมองคกรภาครัฐ/
ประชาชนของพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร และเปาหมายในการดําเนินการของแตละกลุมองคกร เพื่อใหทีมวิจัย
ไดกําหนดแผนในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม และกรอบทิศทางในการดําเนินงานในการสราง
เครือขายคุณคา รวมทั้งวิเคราะหหารูปแบบของการหนุนเสริมเพื่อใหการดําเนินการสรางเครือขายคุณคา
ใหเกิดขึ้น 

สถานภาพดั้งเดิมของกลุมองคกรในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร ขอมูลจากการลงพื้นท่ีของทีมวิจัย 
สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุมดําเนินการใหญๆไดดังน้ี 

2.1 กลุมดําเนินการโดยมีแรงสนับสนุนจากทางภาครัฐซึ่งไดรับการจดทะเบียน 

กลุมดําเนินการกลุมน้ีหมายถึง กลุมสหกรณท่ีจดทะเบียน ซ่ึงจะหมายรวมถึงสหกรณท้ัง 6 
ประเภท ไดแก สหกรณออมทรัพย, สหกรณการเกษตร, สหกรณนิคม, สหกรณประมง, สหกรณรานคา 
และสหกรณบริการ กลุมดําเนินการดังกลาวกระจายตัวอยูในพื้นท่ีท่ัวทั้งจังหวัดสกลนคร กลุมดําเนินการ
ดังกลาวขางตนน้ีมี สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนครใหความชวยเหลือสนับสนุนดูแลอยู สําหรับ 
Baseline Survey ของกลุมดังกลาวทีมวิจัยสามารถสรุปไดดังน้ี 

ตารางที่ 1.1 แสดงประเภท จํานวนสมาชิก จํานวน และรอยละ ของสหกรณท่ีจดทะเบียน ของจังหวัด
สกลนคร 

ลําดับท่ี ประเภท จํานวนสมาชกิ 
(คน) จํานวนสหกรณ รอยละ 

1 สหกรณการเกษตร 116,702 87 70.73 
2 สหกรณประมง 48 1 0.81 
3 สหกรณออมทรัพย 17,938 9 7.32 
4 สหกรณเครดิตยูเน่ียน 3,165 11 8.94 
5 สหกรณรานคา 3,763 8 6.50 
6 สหกรณบริการ 813 7 5.69 

รวมท้ังส้ิน 142,429 123 100.00 

ท่ีมา : สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร 
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ตารางที่ 1.2 แสดงกลุมสหกรณจดทะเบียนในจังหวัดสกลนคร 

ลําดับท่ี อําเภอ จํานวนสมาชกิ (กลุม) 
1 สกก.เมืองสกลนคร จํากัด 10 
2 สกก.สวางแดนดิน จํากัด 14 
3 สกก.หนองหารหลวง จํากัด 29 
4 สกก.เกษตรกรทํานาชางมิ่ง จํากัด 1 
5 สกก.คําตากลา จํากัด 3 
6 สกก.กุสุมาลย จํากัด 10 
7 สกก.วาริชภูมิ จํากัด 5 
8 สกก.เจริญศิลป จํากัด 3 
9 สกก.โคกศรีสพุรรณ จํากัด 1 

10 สกก.วานรนวิาส จํากัด 5 
11 สกก.ปาไมภูพาน จํากัด 1 
12 สกก.เตางอย จํากัด 1 
13 สกก.พรรณานคิม จํากัด 4 
14 สกก.บานมวง จํากัด 3 
15 สกก.กุดบาก จํากัก 2 
16 สกก.ภูพาน จํากัด 1 
17 สกก.กรป.กลาง นพค. สกลนคร 1 
18 สกก.บานหวยหิน จํากัด 1 
19 สหกรณผูใชนํ้าไฮหยอง จํากัด 1 
20 สกก.อากาศอํานวย จํากัด 2 
21 สกก.นิคมน้ําอนู จํากัด 1 
22 สกก.เขตจัดรูปที่ดินนํ้าอูน จํากัด 1 
23 สกก.สองดาว จํากัด 1 

รวมท้ังส้ิน 101 

ท่ีมา : สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร 
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2.2 กลุมดําเนินการโดยมีแรงสนับสนุนจากทางภาครัฐซึ่งยังไมไดรับการจดทะเบียน 

กลุมดําเนินการดังกลาวหมายถึง กลุมองคกรภาคประชาชนที่ไดจัดตั้ง และดําเนินงานบนหลัก
ความรวมมือและชวยเหลือตนเองเก้ือกูลกันในหมูสมาชิกของกลุม อยางไรก็ตามกลุมองคกรดังกลาวมิได
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ แตอาจมีการจดทะเบียนการรวมกลุมกันในรูปแบบอื่น อาทิเชน 
กลุมอาชีพตางๆในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร, กลุมวิสาหกิจชุมชน, กลุมกองทุนหมูบาน, กลุมออมทรัพยใน
รูปแบบตางๆ, กลุมเกษตรกรในดานตางๆ เชน กลุมเกษตรกรทํานา, กลุมเกษตรกรทําไร ฯ รวมทั้งที่สําคัญ
คือ กลุมหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ฯลฯ กลุมดําเนินการที่กลาวมาทั้งหมดนี้มีการจัดตั้งกระจาย
ตัวอยูในพื้นท่ีตางๆของจังหวัดสกลนครเปนบริเวณกวาง กลุมดําเนินการนี้มีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สกลนคร, สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ และสํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ใหความชวยเหลือ
สนับสนุนดูแลอยู ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี 

ตารางที่ 1.3 แสดงจํานวนกลุม และจํานวนสมาชิกของกลุมออมทรัพย (จําแนกตามอําเภอ) 

ลาํดับท่ี อาํเภอ จํานวนกลุม จํานวนสมาชกิ (คน) 
1 เมืองสกลนคร 75 6,429 
2 สวางแดนดิน 109 11,602 
3 วานรนิวาส 54 4,692 
4 พรรณานิคม 88 10,051 
5 บานมวง 30 1,734 
6 พังโคน 63 5,930 
7 อากาศอํานวย 55 3,803 
8 วาริชภูมิ 56 4,318 
9 โพนนาแกว 36 1,906 

10 กุสุมาลย 19 1,007 
11 เจริญศิลป 42 1,715 
12 เตางอย 12 779 
13 โคกศรีสุพรรณ 24 1,968 
14 ภูพาน 34 2,052 
15 คําตากลา 28 2,589 
16 สองดาว 43 3,303 
17 นิคมน้ําอูน 28 2,747 
18 กุดบาก 13 2,247 

รวมทัง้สิน้ 809 68,872 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสกลนคร 
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ตารางที่ 1.4 แสดงจํานวนกลุมสงเสริมอาชพีในจังหวัดสกลนคร (จําแนกตามอาํเภอ) 

ลําดับท่ี อําเภอ จํานวนกลุม 
1 เมืองสกลนคร 21 
2 สวางแดนดิน 11 
3 วานรนิวาส 4 
4 พรรณานิคม 10 
5 บานมวง 51 
6 พังโคน 1 
7 อากาศอาํนวย 8 
8 วาริชภูมิ 5 
9 โพนนาแกว 5 

10 กุสุมาลย 10 
11 เจริญศิลป 5 
12 เตางอย 5 
13 โคกศรีสุพรรณ 6 
14 ภูพาน 2 
15 คําตากลา 16 
16 สองดาว 4 
17 นิคมน้ําอูน 4 
18 กุดบาก 4 

รวมท้ังส้ิน 617 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 
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ตารางที่ 1.5 แสดงจํานวนกลุมยุวเกษตรประจําตําบล ในจังหวัดสกลนคร (จําแนกตามอําเภอ) 

ลําดับท่ี อําเภอ จํานวนกลุม จํานวนสมาชกิ 
1 เมืองสกลนคร 6 117 
2 สวางแดนดิน 5 64 
3 วานรนิวาส 11 344 
4 พรรณานิคม 10 232 
5 บานมวง 7 393 
6 พังโคน - - 
7 อากาศอาํนวย 1 27 
8 วาริชภูมิ 5 172 
9 โพนนาแกว 1 26 

10 กุสุมาลย 1 117 
11 เจริญศิลป 3 49 
12 เตางอย - - 
13 โคกศรีสุพรรณ 2 20 
14 ภูพาน 2 38 
15 คําตากลา 4 104 
16 สองดาว 4 50 
17 นิคมน้ําอูน 4 59 
18 กุดบาก 3 59 

รวมท้ังส้ิน 69 1,877 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวดัสกลนคร 
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ตารางที่ 1.6 แสดงกลุมกองทุนหมูบานของจังหวัดสกลนคร 

ลําดับท่ี อําเภอ จํานวนกลุม 
1 เมืองสกลนคร 196 
2 สวางแดนดิน 182 
3 วานรนิวาส 176 
4 พรรณานิคม 130 
5 บานมวง 97 
6 พังโคน 69 
7 อากาศอาํนวย 90 
8 วาริชภูมิ 71 
9 โพนนาแกว 48 

10 กุสุมาลย 67 
11 เจริญศิลป 52 
12 เตางอย 32 
13 โคกศรีสุพรรณ 53 
14 ภูพาน 62 
15 คําตากลา 58 
16 สองดาว 46 
17 นิคมน้ําอูน 29 
18 กุดบาก 39 

รวมท้ังส้ิน 1,497 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 
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ตารางที่ 1.7 แสดงกลุมอาชพีของจังหวัดสกลนคร 

ลําดับท่ี อําเภอ จํานวนกลุม 
1 เมืองสกลนคร 24 
2 สวางแดนดิน 20 
3 วานรนิวาส 7 
4 พรรณานิคม 10 
5 บานมวง 14 
6 พังโคน 7 
7 อากาศอาํนวย 11 
8 วาริชภูมิ 20 
9 โพนนาแกว 8 

10 กุสุมาลย 1 
11 เจริญศิลป 5 
12 เตางอย 13 
13 โคกศรีสุพรรณ 5 
14 ภูพาน 9 
15 คําตากลา 12 
16 สองดาว 12 
17 นิคมน้ําอูน 8 
18 กุดบาก 4 

รวมท้ังส้ิน 191 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 
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ตารางที่ 1.8 แสดงกลุมเกษตรกรของจังหวดัสกลนคร 

ลําดับท่ี กลุมเกษตรกร จํานวนกลุม จํานวนสมาชกิ 
(คน) รอยละ 

1 ทํานา 66 6,350 60 
2 เลี้ยงสัตว 33 2,912 30 
3 ทําสวน 5 261 4.6 
4 ทําไร 3 322 2.7 
5 ยางพารา 3 277 2.7 

รวมท้ังส้ิน 110 10,122 100 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 

-บทบาท ภารกจิ ของกลุมองคกร และสหกรณในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร 

สําหรับบทบาท ภารกิจ ของกลุมองคกร ทีมวิจัยพื้นท่ีจังหวัดสกลนครไดขอสรุปซึ่งพอจะจําแนก
ออกไดเปนสองลักษณะ กลาวคือ ในสวนของกลุมดําเนินการโดยมีแรงสนับสนุนจากทางภาครัฐซึ่งไดรับ
การจดทะเบียนน้ัน การดําเนินงาน หรือการบริหารงานกลุมของกลุมน้ีโดยสวนใหญจะเปนไปตามกรอบ
ของพระราชบัญญัติ, ขอบังคับ หรือระเบียบของกลุมที่ตั้งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสหกรณการเกษตรที่
จดทะเบียน จะมีเปาประสงคหลักในการที่จะบริการแกสมาชิกในดานตางๆ อาทิ การใหทุนสนับสนุน การ
จัดการเรื่องการตลาด รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตที่ได การเกื้อหนุนกันในระหวางกลุมสมาชิกน้ีเปนสิ่งที่
ดึงดูดกลุมองคกรที่มิไดจดทะเบียนใหหันมาพัฒนากลุมองคกรของตน เพื่อท่ีจะจดทะเบียนกันมากขึ้น 
อยางไรก็ตาม ความสับสนในเรื่องของระเบียบ และความยุงยากของกฎเกณฑตางๆก็เปนตัวแปรสําคัญที่
สงผลใหกลุมองคกรตางๆเขามาจดทะเบียนเพียงเล็กนอย 

ในสวนของกลุมที่มีการดําเนินการโดยมีแรงสนับสนุนจากทางภาครัฐที่ยังไมไดจดทะเบียนน้ัน 
การดําเนินงานของกลุมโดยสวนใหญ เกิดขึ้นจากความสมัครใจของกลุมคนในชุมชน ท่ีมีแนวคิดและมี
เปาประสงคเดียวกันในการที่จะพึ่งพาชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การบริหารงานกลุมของกลุมน้ีจะมีลักษณะ
ในการบริหารงานเปนแบบพึ่งพาผูนําเปนสวนใหญ โดยมีเปาประสงคหลักในการสรางอํานาจตอรอง
ใหกับกลุม หรือสมาชิกภายในกลุม และจะคลายคลึงกันในแตละกลุม อยางไรก็ตามจากรูปแบบการ
บริหารงานกลุมจะสังเกตเห็นถึงลักษณะของผูนําของกลุมดังกลาว 
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-บทวิเคราะห จุดเดน จุดดอย ปญหา อุปสรรคของกลุมองคกรพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร 

ในการวิเคราะหหาจุดเดน จุดดอย ปญหา และอุปสรรคของกลุมองคกรในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร
น้ัน ทีมวิจัยวิเคราะหขอมูลดังกลาวโดยใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 
โดยการสนทนากลุมเปาหมาย (Focus Group) เพื่อหาขอสรุปรวมกันในแตละกลุม แลวสังเคราะหรวม
เปนบทวิเคราะห จุดเดน จุดดอย ปญหา และอุปสรรคในสวนของ 2 กลุมองคกรหลักๆขางตนไดดังแสดงใน
ตารางที่ 9 และตารางที่ 10 

ตารางที่ 1.9 แสดงสถานการดําเนินงานของกลุมองคกรเดิมในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร 

มีการ
วางเปาหมาย
ของกลุมท่ี
ชัดเจน 

การมีสวนรวม
ของสมาชกิใน
การบรหิาร 

มีการวางแผน
ในการดําเนิน
กิจกรรมกลุม
ท่ีชัดเจน 

ผลประกอบการ 
กลุมองคกร 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี ขาดทุน กําไร 

กลุมองคกรที่จดทะเบียน         
กลุมองคกรที่ไมไดจดทะเบียน         

ท่ีมา : ผลการสงัเคราะหขอมูลของทีมวิจัย 

ตารางที่ 10 แสดงจุดเดน จุดดอย ปญหา และอุปสรรค ของกลุมองคกรพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร 

กลุมองคกร จุดเดน จุดดอย 

กลุมองคกรที่จดทะเบียน 

1. มีกฎระเบียบ/ขอบงัคับที่
ชัดเจน 
2. มีระบบการบริหารจัดการกลุม 
     ท่ีดีเปนระบบ 
3. มีรูปแบบของการเอื้อหนุน 
     สมาชิกท่ีชดัเจนและเปนธรรม 

1. รวมตวักันยากสวนใหญรวมตัว 
     กันในนาม 

กลุมองคกรที่ยงัไมจดทะเบียน 

1. มีการรวมตวัที่เรียบงาย/
รวดเรว็ 
2. จัดสรรผลประโยชนไดงายและ 
     รวดเรว็ 

1. มีกฎระเบียบ/ขอบงัคับที ่
     ไมชัดเจน 
2. ความเขมแข็งของกลุมมีนอย 
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กลุมองคกร ปญหา อุปสรรค 

กลุมองคกรที่จดทะเบียน 
1. คนในกลุมมาจากหลายที่ใน 
     ชุมชนหลากความคิดแตละมติ 
     ตัดสินใจยาก 

1. ความไมยืดหยุนของขอบังคับ/ 
    ระเบียบที่สรางขึ้น  

กลุมองคกรที่ยงัไมจดทะเบียน 
1. เปนกลุมที่เกิดงายตายเรว็ 
2. การจัดสรรผลประโยชนท่ียังไม 
     เปนธรรม 

1. สวนใหญเปนการรวมตวัเพื่อ 
     ตองการผลประโยชนจากทาง 
     ภาครัฐ 

ท่ีมา : ผลการสงัเคราะหขอมูลของทีมวิจัย 

1.3 Baseline Survey เก่ียวกับเครอืขายพันธมิตรท่ีมีอยูเดิมในพืน้ท่ีจังหวัดสกลนคร 

 เครือขายคุณคา ในที่น้ีจะมีความหมายถึง เครือขายความรวมมือท่ีกลุมองคกรที่มีเปาหมาย
สอดคลองกัน มีความรวมมือกันเพื่อประโยชนรวมกัน บนพื้นฐานความตองการรวมกัน จากขอมูลของทีม
วิจัยพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร พบวาเครือขายคุณคาน้ีปรากฏนอยมากในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร โดยสวนใหญ
แลวรูปแบบของเครือขายที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดสกลนครนั้นมักจะเปนรูปแบบเครือขายแบบหลวมๆ และ
เกิดขึ้นเพื่อสนองนโยบายภาครัฐเปนสวนใหญ หลายเครือขายในพื้นท่ีจังหวัดสกลนครจึงไมมีการดําเนิน
กิจกรรมเครือขายเกิดขึ้นแตอยางใด อยางไรก็ตามทีมวิจัยอาจสรุปเครือขายเดิมที่มีอยูในพื้นท่ีจังหวัด
สกลนคร และยังคงมีการดําเนินกิจกรรมเครือขายอยูบาง ไดดังน้ี 

- กลุมองคกรท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครฐัท่ีจดทะเบียน 

กลุมน้ีมีเครือขายเดิมที่ดําเนินการอยูแลวในพื้นท่ีคือ เครือขายชุมนุมสหกรณการเกษตรสกลนคร 
จํากัด ซ่ึงมีสมาชิกเครือขายคือกลุมสหกรณจดทะเบียนภายใตการดูแล และสนับสนุนของสํานักงาน
สหกรณจังหวัดสกลนคร จํานวนทั้งสิ้น 32 สหกรณ ดังแสดงในตารางที่ 11  
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ตารางที ่1.11 แสดงสหกรณ จํานวนสมาชิก ท่ีตั้ง ของเครือขายชุมนุมสหกรณการเกษตรสกลนคร จํากัด 

ลาํดับท่ี สหกรณ อาํเภอ จํานวนสมาชกิ 
1 สหกรณการเกษตรพังโคน จํากัด พังโคน 1,667 
2 สหกรณผูใชนํ้าบานแร จํากัด พังโคน 142 
3 สหกรณผูใชนํ้าไฮหยอง จํากัด พังโคน 179 
4 สหกรณผูใชนํ้าอุมเหมา – ฝงแดง จํากัด พังโคน 191 
5 สหกรณการเกษตรมหาชนอําเภอพังโคน จํากัด พังโคน 107 
6 สหกรณการเกษตรวาริชภูมิ จํากัด วาริชภูมิ 1,273 
7 สหกรณการเกษตรนิคมน้ําอูน จํากัด นิคมน้ําอูน 862 
8 สหกรณการเกษตรมหาชนอําเภอนิคมน้ําอูน จํากัด นิคมน้ําอูน 106 
9 สหกรณการเกษตรกุดบาก จํากัด กุดบาก 2,419 

10 สหกรณการเกษตรหมูบานปาไมภูพาน จํากัด ภูพาน 212 
11 สหกรณการเกษตรสมัชชาเกษตรกรภูพาน จํากัด ภูพาน 281 
12 สหกรณการเกษตรบานโคกกลาง (สกยอ.) จํากัด เตางอย 242 
13 สหกรณการเกษตรเตางอย จํากัด เตางอย 1,831 
14 สหกรณการเกษตรโคกศรีสุพรรณ จํากัด โคกศรีสุพรรณ 1,271 
15 สหกรณการเกษตรสองดาว จํากัด สองดาว 809 
16 สหกรณผูใชนํ้าสถานีสูบนํ้าบานโพนงามทา จํากัด โพนนาแกว 131 
17 สหกรณการเกษตรกุสุมาลย จํากัด กุสุมาลย 1,134 
18 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. สกลนคร จํากัด เมืองสกลนคร 70,632 
19 สหกรณการเกษตรเขตจัดรูปท่ีดินพอกใหญ จํากัด พรรณานิคม 1,519 
20 สหกรณการเกษตรเขตจดัรูปท่ีดินนํ้าอูน จํากัด พรรณานิคม 282 
21 สหกรณการเกษตรพรรณานิคม จํากัด พรรณานิคม 833 
22 สหกรณผูใชนํ้าพรรณาสามัคคี จํากัด พรรณานิคม 171 
23 สหกรณผูใชนํ้าตาลเลี่ยน จํากัด พรรณานิคม 238 
24 สหกรณการเกษตรอากาศอํานวย จํากัด อากาศอํานวย 1,548 
25 สหกรณการเกษตรวานรนิวาส จํากัด วานรนิวาส 5,481 
26 สหกรณการเกษตร กรป.กลาง นพค. สกลนคร จํากัด วานรนิวาส 4,380 
27 สหกรณหมูบานหวยหิน จํากัด วานรนิวาส 139 
28 สหกรณการเกษตรคําตากลา จํากัด คําตากลา 1,211 
29 สหกรณการเกษตรบานมวง จํากัด บานมวง 1,345 
30 สหกรณการเกษตรเจริญศิลป จํากัด เจริญศิลป 805 
31 สหกรณการเกษตรสวางแดนดิน จํากัด สวางแดนดิน 3,555 
32 สหกรณธุรกิจเศรษฐกิจ ร.พ.ช. อําเภอสวางแดนดิน จํากัด สวางแดนดิน 630 

ท่ีมา : สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร 
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- กลุมองคกรท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาครฐัท่ีไมไดจดทะเบียน 

 - เครือขาย OTOP เครือขายนี้เปนเครือขายที่เกิดขึ้นตามนโยบายรัฐ ท่ีจัดใหมีเครือขายหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP Network) ขึ้นในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ โดยคณะกรรมการ
เครือขายระดับจังหวัด จะคัดเลือกจากตัวแทนเครือขายระดับอําเภอ ลักษณะการดําเนินงานเครือขายจะ
เปนการดําเนินกิจกรรมในลักษณะชวยเหลือสมาชิกเครือขายในรูปแบบตางๆ อาทิเชน การจัดหาตลาด
รองรับ, การจัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งกองทุนในการกูยืมตางๆ เปนตน ซ่ึงครอบคลุมกลุมอาชีพเกือบทุกกลุม
ของพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร ตารางที่ 12 แสดงใหเห็นถึงกลุมอาชีพตางๆที่เขาเปนสมาชิกเครือขาย OTOP 
ดังกลาว 

ตารางที่ 1.12 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมอาชพีตางๆที่เปนสมาชกิเครือขาย OTOP 

ลําดับท่ี กลุมการผลิต จํานวน (กลุม) รอยละ 
1 สมุนไพร 5 2.18 
2 เครื่องดื่ม 9 3.93 
3 ศิลปะประดษิฐ 4 1.75 
4 อาหาร 9 3.93 
5 ผา 156 68.12 
6 ของใช  18 7.86 
7 ผาคราม 28 12.23 

รวม 229 100 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 

 - เครือขายกลุมอาชีพ เครือขายนี้เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกในกลุมอาชีพตางๆในจังหวัด
สกลนคร มีเปาประสงคเพื่อสรางอํานาจตอรองใหกับเครือขายของตนที่จัดตั้งขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 13 
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ตารางที่ 1.13 แสดงจํานวนกลุม จํานวนสมาชิก ของกลุมเครือขายอาชพีตางๆในจังหวัดสกลนคร 

ลําดับท่ี กลุมการผลิต จํานวน (กลุม) จํานวนสมาชกิ (คน) 
1 ของใชและเครือ่งประดบั 11 340 
2 อาหาร 16 526 
3 ผาและเครือ่งประดับ 64 2,237 
4 ศิลปะประดษิฐ 5 171 
5 เครื่องดื่ม 1 35 
6 อื่นๆ (ปุยชวีภาพ, ยางพารา, เลี้ยงสัตว ฯ) 4 103 

รวม 101 3,412 

ท่ีมา : สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร 

 - เครือขายกลุมวิสาหกิจชุมชน เครือขายน้ีเกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐ มีเปาประสงคเพื่อสราง
อํานาจตอรองใหกับเครือขายของตนที่จัดตั้งขึ้น และยกระดับฐานะของกลุมอาชีพใหดีขึ้น ดังแสดงใน
ตารางที่ 14 
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ตารางที่ 1.14 แสดงจํานวนสมาชิกเครอืขายวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร 

ประเภท ลําดับท่ี อําเภอ จํานวนสมาชกิ 
(กลุม) ออมทรัพย อาชีพ 

1 เมืองสกลนคร 9 5 4 
2 สวางแดนดิน 8 5 3 
3 วานรนิวาส 5 5 0 
4 พรรณานิคม 7 7 0 
5 บานมวง 6 5 1 
6 พังโคน 3 3 0 
7 อากาศอาํนวย 5 5 0 
8 วาริชภูมิ 3 3 0 
9 โพนนาแกว 3 3 0 

10 กุสุมาลย 2 1 1 
11 เจริญศิลป 2 2 0 
12 เตางอย 3 3 0 
13 โคกศรีสุพรรณ 3 3 0 
14 ภูพาน 3 3 0 
15 คําตากลา 3 3 0 
16 สองดาว 3 3 0 
17 นิคมน้ําอูน 3 3 0 
18 กุดบาก 3 3 0 

รวมท้ังส้ิน 74 65 9 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 
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-บทบาท ภารกจิ และบทสรปุ ของเครอืขายพันธมิตรท่ีมีอยูเดิมในพืน้ท่ีจังหวัดสกลนคร 

 ในสวนของบทบาท ภารกิจของเครือขายพันธมิตรที่มีอยูเดิมในจังหวัดสกลนครน้ัน ทีมวิจัยพบวา
ยังมีความไมชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมเครือขายในหลายๆเครือขายของจังหวัดสกลนคร อยางไรก็ตาม
ทีมวิจัยสามารถสังเคราะหรูปแบบของเครือขายที่มีอยูเดิมไดโดยสังเขปดังน้ี 

 - เครือขายกลุมอาชีพของจังหวัดสกลนคร ทีมวิจัยพบวา กวารอยละ 90 เปนกลุมผลิตผา
พื้นเมือง ซ่ึงทั้งหมดเปนผาที่ยังมิไดแปรรูป และคุณภาพของการผลิตยังอยูในขั้นท่ีไมสูงมาก สงผลให
ผลิตผลผาที่ผลิตไดจะจัดจําหนายไดยาก และมีราคาต่ํา อีกท้ังในแตละกลุมไดทุมผลิตเปนจํานวนมาก 
สงผลใหเกิดการจมทุนในบางกลุม หรือบางเครือขาย ทําใหเครือขายกลุมอาชีพผาพื้นเมืองของจังหวัด
สกลนครเดินไปอยางเชื่องชา และไมม่ันคง พรอมที่จะลมไดทุกเมื่อ 

  ในสวนประมาณ 10 เปอรเซ็นตท่ีเหลือของเครือขายกลุมอาชีพน้ัน เปนเครือขายกลุมอาชีพ
ทางดานแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร และศิลปะประดิษฐ ซ่ึงโดยสวนใหญแลวเครือขายกลุมอาชีพดังกลาวนี้
เปนกลุมเครือขายที่เขมแข็ง และสวนใหญพัฒนาไปสูการเปนวิสาหกิจชุมชนอยางรวดเร็ว เครือขายกลุม
อาชีพของจังหวัดสกลนครนี้มีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และสํานักงานสหกรณจังหวัด
สกลนคร สนับสนุน และกํากับดูแลอยู 

 - กลุมเครือขาย OTOP ของจังหวัดสกลนคร ทีมวิจัยพบวา กลุมเครือขาย OTOP น้ีเปนเครือขาย
ท่ีมีจํานวนสมาชิกเครือขายครอบคลุมกลุมอาชีพตางๆมากที่สุด แตอยางไรก็ตาม กวารอยละ 70 มาจาก
กลุมผลิตผาพื้นเมือง ซ่ึงมีจุดออนของเครือขายคลายคลึงกับเครือขายกลุมผลิตผาพื้นเมืองของจังหวัด
สกลนคร กลุมเครือขาย OTOP น้ีมีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร สนับสนุน และกํากับดูแลอยู 

 - กลุมเครือขายชุมชุมสหกรณ ทีมวิจัยพบวากลุมเครือขายนี้ แตเดิมมีการดําเนินการเครือขายอยู 
2 ชุมนุมสหกรณ คือ ชุมนุมสหกรณการเกษตร จังหวัดสกลนคร จํากัด ซ่ึงมีจํานวนสมาชิกอยูท้ังสิ้น 32 
สหกรณ และชุมนุมสหกรณโคนมสกลนคร จํากัด ซ่ึงมีสมาชิกอยู 3 สหกรณ อันประกอบไปดวย สหกรณ
การเลี้ยงปศุสัตว กรป. กลาง โพนยางคํา จํากัด, สหกรณโคนมสกลนคร จํากัด และสหกรณโคนมวาริชภูมิ 
จํากัด ซ่ึงในปจจุบันคงเหลือแตสหกรณการเลี้ยงปศุสัตว กรป. กลาง โพนยางคํา จํากัด เพียงสหกรณเดียว
ท่ียังคงดําเนินการอยู สงผลใหชุมนุมสหกรณโคนมสกลนคร จํากัด ตองลมเลิกลงไป 

  สําหรับชุมนุมสหกรณการเกษตร จังหวัดสกลนคร จํากัดน้ัน ในปจจุบันยังคงดําเนินกิจกรรม
เครือขายใหกับสมาชิกอยางตอเน่ือง ท้ังดานสวัสดิการปุย, นํ้ามัน และบริการดานการเชื่อมโยงธุรกิจดาน
การเงิน ซ่ึงมีรูปแบบการบริหารการจัดการที่ดี และเปนระบบ เครือขายชุมนุมสหกรณน้ีมีสํานักงาน
สหกรณจังหวัดสกลนครสนับสนุน และกํากับดูแลอยู 
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 - เครือขายวิสาหกิจชุมชน ทีมวิจัยพบวาเครือขายน้ีเปนเครือขายที่จับตัวกันอยางหลวมๆ ท้ังน้ี
เน่ืองจากวา วิสาหกิจชุมชนแตละวิสาหกิจนั้นเปนวิสาหกิจชุมชนที่เขมแข็งสามารถยืนไดดวยตนเองเปน
สวนใหญ การรวมตัวกันเปนเครือขายจึงมุงหวังเปาประสงคเพียงเพื่อมีอํานาจตอรองเรื่องการตลาดเสีย
สวนใหญ อยางไรก็ตามเครือขายน้ีมีการดําเนินกิจกรรมเครือขายอยางตอเน่ือง มีการบริหารจัดการ
เครือขายที่เปนระบบ เครือขายวิสาหกิจชุมชนน้ีมีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และสํานักงาน
สหกรณจังหวัดสกลนคร สนับสนุน และกํากับดูแลอยู 

 - เครือขายกลุมปุยชีวภาพ/ปุยอัดเม็ด เครือขายน้ีเปนหน่ึงในเครือขายกลุมอาชีพในจังหวัด
สกลนครที่มีความเขมแข็ง ทีมวิจัยพบวาเครือขายนี้มีศักยภาพในการผลิตสูง แตศักยภาพทางดาน
การตลาดยังไมดีพอ เครือขายนี้จึงอยูในสภาพเครือขายที่จับกันอยางหลวมๆ สวนใหญเพื่อผลทางดานการ
ผลิต และการตลาดที่มีเฉพาะในกลุมเครือขายเทาน้ัน 

 - เครือขายกลุมยางพารา เครือขายนี้ก็เปนหน่ึงในเครือขายกลุมอาชีพของจังหวัดสกลนครที่มี
ความเขมแข็งมาก ทีมวิจัยพบวาเครือขายดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในหลายๆดาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการประกันราคารับซื้อนํ้ายางที่ปจจุบันมีราคาสูง ทําใหเครือขายยางพารา
สามารถยืนไดดวยตนเองอยางเขมแข็ง การจับกลุมเกิดเปนเครือขายยางพารามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นใน
ปจจุบัน อยางไรก็ตามเครือขายยางพาราที่เกิดขึ้นยังคงเปนเครือขายยอยๆ ท่ีกระจัดกระจายอยูอยางโดดๆ 
หลายเครือขายในแตละพื้นท่ีของจังหวัดสกลนคร 

 - เครือขายอินแปง  สําหรับเครือขายน้ีทีมวิจัยพบวา เปนเครือขายภาคประชาชนที่เขมแข็งมาก 
เครือขายหนึ่งของจังหวัดสกลนคร เครือขายอินแปงนี้มีลักษณะการดําเนินงานของกลุมครอบคลุมกลุม
แมบานทอผา, กลุมแปรรูปผลไม, กลุมเพาะกลาไม, กลุมออมทรัพยเพื่อสวัสดิการ และกลุมเกษตรกร 
เครือขายนี้มีสมาชิกครอบคลุมอําเภอกุดบากซึ่งเปนท่ีตั้งของเครือขาย และอําเภอขางเคียงอีกหลายอําเภอ 
รวมทั้งในจังหวัดใกลเคียงอีกดวย เครือขายนี้ไมตองการพึ่งพิงภาครัฐในการดําเนินกิจกรรมเครือขาย และ
มีสมาชิกกระจายอยูตามเครือขายตางๆของจังหวัดสกลนครอีกดวย เครือขายอินแปงนี้เปนเครือขายที่มี
การบริหารจัดการ และการดําเนินกิจกรรมเครือขายที่ตอเน่ือง และเปนระบบในรูปแบบของตนเอง  



บทท่ี 2 
บทสังเคราะหขอมูลคนจนในพืน้ท่ีจังหวัด 

  
2.1. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล 
 การเก็บขอมูลคนจดทะเบียนคนจนของทีมวจัิยจังหวัดสกลนคร กระทําโดย  

1. ทีมวิจัยไดลงพื้นท่ีเพื่อขอรายชื่อสมาชิกของสหกรณท้ังที่จดทะเบียน และสหกรณภาค
ประชาชน เพื่อนํามารวบรวม แตวิธีการนี้มีปญหาอยางมากและไมไดขอมูลที่ตองการ เพราะสหกรณตางๆ
ไมเคยมีการสอบถามและรวบรวมรายชื่อสมาชิกท่ีไปจดทะเบียนคนจนมากอน 

2. ทีมวิจัยทําการขอรายชื่อขอมูลคนจนจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด และหนวยงาน
ตางๆ ท่ีดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลคนจน จากนั้นจึงขอรายชื่อสมาชิกของสหกรณท่ีจดทะเบียน สหกรณภาค
ประชาชน ท้ังที่เขารวมเครือขายของโครงการ  จากสหกรณ และกลุมตางๆ ท่ีไมไดเขารวมเครือขาย 
จากนั้นก็นํามาคนหารายชื่อผูท่ีจดทะเบียนคนจน (เนน สย. 8) โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อหา
จํานวนของผูท่ีจดทะเบียนคนจนดังกลาว 
 
2.2. ตารางวเิคราะหขอมูลคนจนจดทะเบยีน 
 

รายการ จํานวนคนจนจดทะเบียน คารอยละ 
ประชากรในจังหวัด 1,104,956 100.00 
ผูจดทะเบียนคนจนในจังหวัด 
- แบงตามพื้นท่ี 
- แบงตามปญหาความยากจน  (สย.8)           

99,859 
79,736 
20,123 

100.00 
79.84 
20.16 

สมาชิกสหกรณ 
- สหกรณจดทะเบียน 
- สหกรณภาคประชาชน 

87,756 
26,457 

xxx 

100.00 
30.12 

xxx 
สมาชิกสหกรณท่ีเขารวมเครือขายของโครงการ 
- สหกรณจดทะเบียน 
- สหกรณภาคประชาชน 

19,500 
15 

530 

100.00 
0.07 
2.72 

หมายเหต ุ 1. ขอมูล ณ มีนาคม 2549 
    2. ขอมูลดานจํานวนตัวเลขของสหกรณภาคประชาชนไมสามารถหาได 
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2.3. บทสรุป 
 จากการลงพื้นท่ีวิจัยในการสรางเครือขายตางๆ  และการจัดเวทีกับภาคราชการ พบขอสรุปที่
สําคัญดังตอไปนี้ 
 1. จากการลงพื้นท่ีวิจัยเครือขายตางๆ พบวาประชาชนเห็นดวยกับโครงการแกปญหาความ
ยากจนจากภาครัฐ อาทิ โครงการลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอย ตามนโยบายของรัฐบาล ผานระบบ
สถาบันเกษตรกร การพักชําระหนี้ของลูกคา ธกส. การพัฒนาและการสงเสริมอาชีพ การสงเสริม OTOP 
หรือแมแตการใหความรูดานตางๆ เพื่อการประกอบอาชีพ แตสิ่งหน่ึงที่ชาวบานมักตั้งคําถามคือ การ
สงเสริมในรูปแบบตางๆ น้ันบางครั้งมาในลักษณะสําเร็จรูป เปนสิ่งที่สั่งการมาจากเบื้องบนจึงไมตรงกับ
ความตองการที่แทจริงของชาวบาน  และเปนการสงเสริมแบบไมจริงจัง เปนไปตามกระแส หรือเพื่อสราง
ผลงานของหนวยราชการเทาน้ัน และการตีความความยากจนนั้นจะยึดเกณฑของใคร ชาวบานบางครั้ง
ยากจนแตเม่ือมีหนวยงานเขามาสํารวจกลับพบวาเขาไมจนแลว เพราะผักท่ีเก็บมาจากขางทาง รัฐก็
ตีความวานี่คือเม็ดเงิน ท่ีชาวบานไดรับ ซ่ึงชาวบานไมเห็นดวยกับการตีความในลักษณะเชนน้ี  สวนเรื่อง
ของคาราวานแกจนของผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอนั้น บางเรื่องหรือบางครอบครัวก็พึงพอใจ แต
สวนมากแลวมักจะเปนเพียงการฝากเรื่องเอาไวกอน เพราะผูท่ีมากับคาราวานไมมีอํานาจเพียงพอที่จะ
ตัดสินใจใหความชวยเหลือชาวบานได  
 2. จากการจัดเวทีกับภาคราชการ ในหัวขอ แนวคิด และมุมมองของหนวยงานในพืน้ท่ี ตอนโยบาย
ของรัฐในการแกไขปญหาความยากจน  ซ่ึงเวทีน้ีไดเชิญตัวแทนจากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 
เกษตรจังหวัด สหกรณจังหวัด พัฒนาชุมชน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน โดยทีมวิจัยไดขอใหทุกทานในเวทีฉายภาพตามมุมองของตนเอง ซ่ึงในภาพรวมแลว
ทุกหนวยงานคอนขางเห็นดวยกันนโยบายที่ตนรับมาปฏิบัติ  และยังตองการดําเนินการตอสําหรับ
โครงการที่เสร็จสิ้นไปแลว เน่ืองจากเห็นวาเปนโครงการที่ดี และมีประโยชน เชน โครงการลดภาระหนี้
ใหแกเกษตรกรรายยอย ตามนโยบายของรัฐบาล ผานระบบสถาบันเกษตรกร  
 แตท้ังน้ีตัวแทนของหนวยงานตางๆ ก็ยังมีความคิดเห็นท่ีตรงกันวา  

- ควรจะนิยามคําวายากจนใหตรงกันทุกหนวยงาน  
- การที่รัฐมีดัชน้ีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) น่ันเปนสิ่งที่ดี แตบางครั้งก็เปนสิ่งที่ทําใหหนวยงานอยู

รอดโดยไมไดคํานึงถึงความอยูรอดที่แทจริงของชาวบาน 
 - เจาหนาที่ ท่ีลงไปกับคาราวานแกจนไมมีอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ท่ีจะแกปญหา
ใหชาวบานได เพราะจะมีผลกับเรื่องงบประมาณที่ไดวางแผนไปแลว จึงเปนลักษณะของการรับเรื่องราว
ของปญหามากกวาการเขาไปแกปญหา 
 - ควรจะมีการแกปญหาดานตลาด มากกวาการสงเสริมเฉพาะเรื่องการผลิตอยางเดียว 
 - เกษตรกรตองการเพียงแตเงิน โดยเฉพาะโครงการที่จายเปนเงินสด แตหากเปนโครงการที่มี
การตอยอดดานตางๆ กอนใหเงินก็มักจะไมไดรับความรวมมือ 



บทท่ี  3  
ข้ันตอน/กระบวนการสรางเครอืขายคุณคาของทีมวิจัย 

 

ลาํ
ดับ
ท่ี 

วนั  
เดือน 
ป 

กระบวนการ/
วธีิการ 

กลุมเปาหมายที่
เขาสูกระบวนการ  

(จํานวน) 
สถานที ่ ผลท่ีเกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

1 
15 
ก.ย.
48 

ประชุมยอย     
ทีมวิจัย 

ทีม วิจัย 7 คน 
หองพรรณา
นิคม มก.
ฉกส. 

การวางแผนการ
ดําเนินงานวิจัยใน
ภาพรวมของทีม  

3 ช่ัวโมง  

2 
20 
ก.ย.
48 

นําเสนอ
โครงการ/
แนวทาง/

กระบวนการ/
เปาหมายของ
งานวิจัย 

ผูวาราชการ
จังหวัดสกลนคร 

ศาลากลาง
จังหวัด
สกลนคร 

เกิดแรงสนับสนุน/ความ
รวมมือ ในการใหขอมูล

กับทีมวิจัย 
0.5 ช่ัวโมง  

3 

3 ต.ค. 
48      
ถึง      
20 
ต.ค.
48 

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับ

หนวยงานใน
พื้นท่ีระดับ
อําเภอ 

หัวหนา/เจาหนาท่ี
สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอ 

สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน

อําเภอ (ทุก
อําเภอ) 

หนวยงานในพื้นท่ี ท่ีมี
บทบาทในการยกระดับ
ความยากจนในพื้นท่ีมี

ความเขาใจใน
กระบวนการ/วิธีการ       
รวมท้ังบทบาทของทีม
วิจัยในการลงพื้นท่ี 

14 วัน 

ดําเนิน 
การ

ท้ังหมด
รวม 18 
อําเภอ 

4 
21 
ต.ค.
48 

ประชุมยอย      
ทีมวิจัย 

ทีม วิจัย 7 คน 
หองพรรณา
นิคม มก.
ฉกส. 

การสรุปขอมูลจากการที่
ลงไปสรางเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับหนวยงานตางๆ 
พรอมกับการวางแผนการ
ดําเนินงานวิจัยตอไป  

3 ช่ัวโมง  

5 
25 
ต.ค.
48 

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับ

หนวยงานใน

พัฒนาชุมชน/
สหกรณ/เกษตร
จังหวัดสกลนคร 

สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน/
สํานักงาน

เกิดแรงสนับสนุน/ความ
รวมมือ ในการใหขอมูล

กับทีมวิจัย 
3 ช่ัวโมง  
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ลาํ
ดับ
ท่ี 

วนั  
เดือน 
ป 

กระบวนการ/
วธีิการ 

กลุมเปาหมายที่
เขาสูกระบวนการ  

(จํานวน) 
สถานที ่ ผลท่ีเกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

พื้นท่ีระดับ
จังหวัด 

เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัด
สกลนคร 

6 
 7 
พ.ย.
48 

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับ
สํานักงาน

พัฒนาชุมชน 

หัวหนาสํานักงาน
พัฒนาชุมชน

อําเภอ            
(ทุกอําเภอ) 

สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด
สกลนคร 

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ของสถานการณกลุม

องคกรภาคประชาชนใน
ภาพรวมของจังหวัด 

2 ช่ัวโมง  

7 
10 
พ.ย.
48 

เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับองคกร
ภาคประชาชน    
อ.โพนนาแกว 

องคกรภาค
ประชาชน ในเขต 
อ.โพนนาแกว      

(40 คน) 

หองประชุม 
อบต.นาตง
วัฒนา 

รับทราบขอมูลและ
สถานการณ และความ
ตองการตางๆ ของกลุม 

1 วัน  

8 
12 
พ.ย.
48 

เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกลุม
ผูผลิตปุย

ชีวภาพสมุนไพร
ปราบศัตรูพืช
เขต อ.เมือง 

ผูผลิตปุยชีวภาพ
สมุนไพรปราบ

ศัตรูพืช            
(30 คน) 

ท่ีทําการ
กลุมผูผลิต
ปุยชีวภาพ
สมุนไพร
ปราบ

ศัตรูพืช พัง
ขวาง 

รับทราบขอมูลและ
สถานการณ และความ
ตองการตางๆ ของกลุม 

1 วัน  

9  
18 
พ.ย. 
48 

เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกลุม
อาชีพ อ.เมือง 

กลุมอาชีพ          
(26 คน) 

ศาลาวัด
บานงิ้วดอน 

รับทราบขอมูลและ
สถานการณ และความ
ตองการตางๆ ของกลุม 

1 วัน  

10 
24 
พ.ย.
48 

ประชุมยอย   
ทีมวิจัย ทีม วิจัย 7 คน 

หองพรรณา
นิคม มก.
ฉกส. 

การสรุปขอมูลจากการที่
ลงไปสรางเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับองคกรตางๆ 
พรอมกับการวางแผนการ
ดําเนินงานเวทีระดับจังหวัด 
และงานสวนตางๆตอไป  

1 วัน  
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ลาํ
ดับ
ท่ี 

วนั  
เดือน 
ป 

กระบวนการ/
วธีิการ 

กลุมเปาหมายที่
เขาสูกระบวนการ  

(จํานวน) 
สถานที ่ ผลท่ีเกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

11 
25 
พ.ย.
48 

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับ
สํานักงาน

สหกรณจังหวัด 
และกลุม
สหกรณจด
ทะเบียน 

สหกรณจังหวัด
และกลุมสหกรณ
จดทะเบียน         

(10 คน) 

สํานักงาน
สหกรณ
จังหวัด
สกลนคร 

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ของสถานการณกลุม

สหกรณจดทะเบียน และ
ประสานเรื่องการจัดเวที

ระดับทีจังหวัด 

2 ช่ัวโมง  

12 
28 
พ.ย.
48 

เวทีใหญ
แลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวาง
หนวยงาน

ภาครัฐ/กลุม
องคกรภาค
ประชาชน/       

กลุมสหกรณจด
ทะเบียน 

ผูวาราชการ
จังหวัด/หัวหนา
สวนราชการที่
เกี่ยวของ/กลุม
องคกรภาค

ประชาชน/กลุม
สหกรณจด
ทะเบียน          
(500 คน) 

หองระพี  
สาคริก มก.

ฉกส. 

กลุมองคกรภาคประชาชน
เกิดความเขาใจใน

กระบวนการสหกรณและ
เครือขายคุณคาท่ีจะ

เกิดขึ้นและพรอมท่ีจะให
ขอมูลกับทีมวิจัยในการ
สรางเครือขายคุณคาและ
เกิดพันธะทางใจแหง  
เครือขายคุณคาขึ้นของ
กลุมเปาหมายที่เขาสู

กระบวนการ 

3 ช่ัวโมง 

มีผูเขารวม
ในเวที
ท้ังสิ้น       

ประมาณ 
600 คน 

13 
28 
พ.ย. 
48 

เวทีประชุมกับ
หนวยราชการ
และหัวหนา
กลุมองคกรท่ี
คาดวาจะเปน
กลุมเปาหมาย 

ขาราชการและ
หัวหนากลุมองคกร
ท่ีคาดวาจะเปน
กลุมเปาหมาย   

(50 คน) 

หองประชุม 
1 อาคาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ    

ช้ีแจงวิธีการดําเนินการ
และนัดแนะการลงพื้นท่ี  3 ช่ัวโมง  

14 
13 
ธ.ค.
48 

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับกลุม
องคกรภาค
ประชาชน        

กลุมองคกรภาค
ประชาชน/กลุม
เครือขาย OTOP 
อําเภอคําตากลา     

(30 คน) 

สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน

อําเภอคํา
ตากลา 

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ของสถานการณกลุม
องคกรภาคประชาชน/

กลุมเครือขาย OTOP ของ
อําเภอคําตากลา          

3 ช่ัวโมง  
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ลาํ
ดับ
ท่ี 

วนั  
เดือน 
ป 

กระบวนการ/
วธีิการ 

กลุมเปาหมายที่
เขาสูกระบวนการ  

(จํานวน) 
สถานที ่ ผลท่ีเกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

อําเภอคําตา
กลา 

และเกิดพันธะแหง  
เครือขายคุณคาขึ้นของ
กลุมเปาหมายที่เขาสู

กระบวนการ 

15 
16 
ธ.ค.
48 

ประชุมยอย     
ทีมวิจัย ทีม วิจัย 5 คน 

หองประชุม
คณะศิลป
ศาสตรและ
วิทยาการ
จัดการ  มก.

ฉกส. 

การสรุปขอมูลจากการที่
ลงไปสรางเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับองคกรตางๆ 

พรอมกับการวางแผนการ
ดําเนินงานตอไป  

3 ช่ัวโมง  

16 
17 
ธ.ค.
48 

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับกลุม
เครือขายทอผา
ยอมคราม        
อําเภอคําตา

กลา 

กลุมเครือขายทอ
ผายอมคราม        

อําเภอคําตากลา 
( 20 คน) 

สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน

อําเภอคํา
ตากลา 

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ของสถานการณกลุม/
ปญหาและอุปสรรค        

ของเครือขายกลุมทอผา  
ยอมคราม อําเภอคําตา
กลา และความตองการ
การหนุนเสริมเพื่อสราง

เครือขายคุณคา 

1 วัน  

17 
6 ม.ค.

49 
ประชุมยอย    
ทีมวิจัย 

ทีม วิจัย 5 คน 

หองประชุม
คณะศิลป
ศาสตรและ
วิทยาการ
จัดการ  มก.

ฉกส. 

การสรุปขอมูลจากการที่
ลงไปสรางเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับองคกรตางๆ 

พรอมกับการวางแผนการ
ดําเนินงานตอไป  

3 ช่ัวโมง  

18 
9 ม.ค.

49 

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับกลุม
เครือขาย
ยางพารา        
อําเภอนิคม 

กลุมเครือขาย
ยางพารา          

อําเภอนิคมน้ําอูน 
(10 คน) 

ท่ีทําการ
ประธาน
กลุม

เครือขาย
ยางพารา     
อําเภอนิคม

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ของสถานการณกลุม/
ปญหาและอุปสรรค ของ
เครือขายยางพารา อําเภอ

นิคมน้ําอูน 

3 ช่ัวโมง  
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ลาํ
ดับ
ท่ี 

วนั  
เดือน 
ป 

กระบวนการ/
วธีิการ 

กลุมเปาหมายที่
เขาสูกระบวนการ  

(จํานวน) 
สถานที ่ ผลท่ีเกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

นํ้าอูน นํ้าอูน 

19 
13 
ม.ค.
49 

เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกลุม
อาชีพบริเวณ

รอบๆ
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

กลุมอาชีพตางๆ  
(32 คน) 

ลานชุมชน
บานหนอง

หอย 

รับทราบขอมูลและ
สถานการณ และความ
ตองการตางๆ ของกลุม 

1 วัน ชวงบาย 

20 
19 
ม.ค.
49 

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับกลุม
เครือขายปุย
ชีวภาพ          

อําเภอนิคม       
นํ้าอูน 

กลุมเครือขาย       
ปุยชีวภาพ         

อําเภอนิคมน้ําอูน 
(10 คน) 

ท่ีทําการ
ประธาน
กลุม

เครือขาย
ปุยชีวภาพ    
อําเภอนิคม
นํ้าอูน 

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ของสถานการณกลุม/
ปญหาและอุปสรรค ของ
เครือขายปุยชีวภาพ 
อําเภอนิคมน้ําอูน 

3 ช่ัวโมง  

21 
27 
ม.ค.
49 

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับกลุม
เครือขายแปร

รูปเมา          
อําเภอกุดบาก 

กลุมเครือขาย       
แปรรูปเมา         

อําเภอกุดบาก   
(10 คน) 

ท่ีทําการ
ประธาน
กลุม

เครือขาย
แปรรูปเมา    
อําเภอกุด
บาก 

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ของสถานการณกลุม/
ปญหาและอุปสรรค ของ
เครือขายแปรรูปเมา       

อําเภอกุดบาก 

3 ช่ัวโมง  

22 
 3 
ก.พ.
49 

ประชุมยอย     
ทีมวิจัย 

ทีม วิจัย 5 คน 

หองประชุม
คณะศิลป
ศาสตรและ
วิทยาการ
จัดการ  มก.

ฉกส. 

การสรุปขอมูลจากการที่
ลงไปสรางเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับองคกรตางๆ

และแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
ระหวางนักวิจัยในทีม 

พรอมกับการวางแผนการ
ดําเนินงานตอไป  

3 ช่ัวโมง  

23 18 เวทียอย กลุมเครือขายทอ สํานักงาน ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล 3 ช่ัวโมง  
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ลาํ
ดับ
ท่ี 

วนั  
เดือน 
ป 

กระบวนการ/
วธีิการ 

กลุมเปาหมายที่
เขาสูกระบวนการ  

(จํานวน) 
สถานที ่ ผลท่ีเกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

ก.พ.
49 

แลกเปลี่ยน
เรียนรูกับกลุม
เครือขายทอผา
ยอมคราม        
และกลุม 

OTOP ผา     
ยอมคราม        
อําเภอคําตา

กลา 

ผายอมคราม        
และกลุม OTOP     
ผายอมคราม        

อําเภอคําตากลา 
(20 คน) 

พัฒนา
ชุมชน

อําเภอคํา
ตากลา 

เพื่อสรางเครือขายคุณคา
กลุมเครือขายทอผายอม
ครามและกลุม OTOP 

อําเภอคําตากลา และเกิด
พันธะทางใจแหง  
เครือขายคุณคาขึ้น         

ของกลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 

24 
27 
ก.พ.
49 

เวทียอย
แลกเปลี่ยน
เรียนรูความ
ตองการการ
หนุนเสริมของ
กลุมเครือขาย
ทอผายอมคราม   
อําเภอคําตา

กลา 

กลุมเครือขายทอ
ผายอมคราม        

และกลุม OTOP     
ผายอมคราม        

อําเภอคําตากลา 
(20 คน) 

สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน

อําเภอคํา
ตากลา 

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ความตองการ/รูปแบบ   
การหนุนเสริมเพื่อสราง
เครือขายคุณคากลุม

เครือขายทอผายอมคราม 
อําเภอคําตากลา 

3 ช่ัวโมง  

25 3 มี.ค.
49 

เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับชุมชน

รอบ
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

ประชาชนในเขต
ตําบลเชียงเครือ     

(32 คน) 

ลานชุมชน
บานหนอง

หอย 

รับทราบขอมูล 
สถานการณ ปญหา และ
ความตองการตางๆ ของ

ประชาชน 

1 วัน  

26 

13    
-15 
มี.ค. 
49   

เวทีจัดเตรียม
รูปแบบการ
หนุนเสริม
กระบวนการ
สรางเครือขาย

คุณคา 

ท้ังหมดของทีมวิจัย 
และทั้งหมดของ
ทีมในการหนุน

เสริมกระบวนการ
สรางเครือขาย
คุณคา (10 คน) 

มหาวิทยาลั
ยเกษตรศา
สตร วิทยา

เขต
บางเขน/ 
วิทยาเขต
เฉลิมพระ
เกียรติ 

ไดรูปแบบของ
กระบวนการในการหนุน
เสริมการสรางเครือขาย
คุณคา รวมท้ังชวงเวลาใน
การหนุนเสริมใหเกิด
เครือขายคุณคา 

3 วัน  
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ลาํ
ดับ
ท่ี 

วนั  
เดือน 
ป 

กระบวนการ/
วธีิการ 

กลุมเปาหมายที่
เขาสูกระบวนการ  

(จํานวน) 
สถานที ่ ผลท่ีเกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

จังหวัด
สกลนคร 

27 
17 
มี.ค. 
49 

ประชุมยอย      
ทีมวิจัย ทีม วิจัย 5 คน 

หองประชุม
คณะศิลป
ศาสตรและ
วิทยาการ
จัดการ  มก.

ฉกส. 

การสรุปขอมูลจากการที่
ลงไปสรางเวทีฯพรอมกับ

การวางแผนการ
ดําเนินงานตอไป  

3 ช่ัวโมง  

28 
24 
มี.ค.
49 

อบรมการรมดํา
มีด 

กลุมตีมีด         
บานนายอ         
(15 คน) 

อาคาร
ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเค
รื่องกล       
มก.ฉกส. 

ชาวบานไดรับความรูและ
ฝกปฏิบัติดานการรมดํา

เหล็ก 
1 วัน   

29 
31 
มี.ค.
49 

เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับชุมชน

รอบ
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

ประชาชนในเขต
ตําบลเชียงเครือ     

(32 คน) 

ลานชุมชน
บานหนอง

หอย 

รับทราบความตองการ
ตางๆ ของประชาชน และ
แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อ

พัฒนาชุมชน 

3 ช่ัวโมง  

30 

17-
21 
เม.ย.
49  

เวทีการหนุน
เสริมเครือขาย
คุณคาการแปร
รูปผายอมคราม 

ทีมวิจัย/ทีมหนุน
เสริม/เครือขาย
กลุมอาชีพทอผา
ยอมคราม/

เครือขาย OTOP 
ผายอมคราม 

อําเภอคําตากลา 
(40 คน) 

สํานักงาน
พัฒนา
ชุมชน 

อําเภอคํา
ตากลา 

เกิดกลุมเครือขายแปรรูป
ผายอมครามขึ้นในพื้นท่ี
อําเภอคําตากลา ทําใหท้ัง
เครือขายกลุมอาชีพทอผา

ยอมคราม และกลุม
เครือขาย OTOP ทอผา
ยอมครามสามารถดําเนิน
กิจกรรมเครือขายคุณคา   

ไดสมบรูณมากขึ้น 

5 วัน  

31 24 
เม.ย.

ประชุมยอย     
ทีมวิจัย ทีม วิจัย 5 คน หองประชุม

คณะศิลป
การสรุปขอมูลจากการที่
ลงไปสรางเวทีหนุนเสริมฯ

3 ช่ัวโมง  
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ลาํ
ดับ
ท่ี 

วนั  
เดือน 
ป 

กระบวนการ/
วธีิการ 

กลุมเปาหมายที่
เขาสูกระบวนการ  

(จํานวน) 
สถานที ่ ผลท่ีเกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

49 ศาสตรและ
วิทยาการ
จัดการ  มก.

ฉกส. 

พรอมกับการวางแผนการ
ดําเนินงานตอไป  

32 
28 
เม.ย.
49 

เวทีใหญ
แลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวาง
กลุมเครือขาย
ยางพารา/
เครือขายปุย
ชีวภาพ/

เครือขายแปร
รูปเมา/

เครือขายทอผา
ฝาย อําเภอนิคม
นํ้าอูน/ กุด
บาก/ภูพาน/     
วาริชภูมิ 

ตัวแทนกลุม
เครือขาย
ยางพารา/
เครือขายปุย

ชีวภาพ/เครือขาย
แปรรูปเมา/
เครือขายทอผา
ฝาย  ( 20 คน) 

ศาลา
ประชาคม 
ท่ีวาการ

อําเภอนิคม
นํ้าอูน 

ทีมวิจัยไดรับทราบขอมูล
ของสถานการณกลุม/
ปญหาและอุปสรรค      
รวมท้ังความตองการ/

รูปแบบการหนุนเสริมเพื่อ
สรางเครือขายคุณคา     

และเกิดพันธะทางใจแหง  
เครือขายคุณคาขึ้น         

ของกลุมเปาหมายที่เขาสู
กระบวนการ 

1 วัน  

33 
9 พ.ค.

49 

เวทียอย
แลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวาง
กลุมเครือขาย
ยางพารา/
เครือขายปุย
ชีวภาพ/

เครือขายแปร
รูปเมา/อําเภอ
นิคมน้ําอูน/กุด
บาก/ภูพาน/ 
วาริชภูมิ 

ตัวแทนกลุม
เครือขาย
ยางพารา/
เครือขายปุย

ชีวภาพ/เครือขาย
แปรรูปเมา         

(15 คน) 

ท่ีทําการ
กลุมแปรรูป
เมา ตําบล
สรางคอ 
อําเภอภู
พาน 
จังหวัด
สกลนคร 

เกิดพันธะเบื้องตนในการ
ผสานเครือขายแตละ
เครือขายใหเกิดเปน

เครือขายคุณคาท่ีย่ังยืน 

1 วัน  
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ลาํ
ดับ
ท่ี 

วนั  
เดือน 
ป 

กระบวนการ/
วธีิการ 

กลุมเปาหมายที่
เขาสูกระบวนการ  

(จํานวน) 
สถานที ่ ผลท่ีเกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

34 
16 
พ.ค.
49 

เวทียอย
แลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวาง
กลุมเครือขาย
ยางพารา/
เครือขายปุย
ชีวภาพ/

เครือขายแปร
รูปเมา/อําเภอ
นิคมน้ําอูน/ กุด
บาก/ภูพาน/
วาริชภูมิ 

ตัวแทนกลุม
เครือขาย
ยางพารา/
เครือขายปุย

ชีวภาพ/เครือขาย
แปรรูปเมา         

(12 คน) 

ท่ีทําการ
กลุมแปรรูป
เมา ตําบล
สรางคอ 
อําเภอภู
พาน 
จังหวัด
สกลนคร 

เกิดขอตกลงในเบื้องตนใน
การสรางแรงหนุนเสริม
ระหวางเครือขายใน
รูปแบบตางตอบแทน 

1 วัน  

35 
19 
พ.ค.
49 

ประชุมยอย    
ทีมวิจัย ทีม วิจัย 5 คน 

หองประชุม
คณะศิลป
ศาสตรและ
วิทยาการ
จัดการ  มก.

ฉกส. 

การสรุปขอมูลจากการที่
ลงไปสรางเวทีฯพรอมกับ

การวางแผนการ
ดําเนินงานตอไป  

3 ช่ัวโมง  

36 
26 
พ.ค.
49 

เวทียอย
แลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวาง    
แหลงภูมิปญญา
ทองถิ่น/ กลุม
เครือขาย
ยางพารา/
เครือขายปุย
ชีวภาพ/

เครือขายแปร
รูปเมา/อําเภอ
นิคมน้ําอูน/ กุด
บาก/ภูพาน/

ตัวแทนกลุม
เครือขาย
ยางพารา/
เครือขายปุย

ชีวภาพ/เครือขาย
แปรรูปเมา         

(15 คน) 

วัดปาดง
ชมพูพาน     
ตําบลสราง

คอ          
อําเภอภู
พาน         
จังหวัด
สกลนคร 

เกิดกระบวนการหนุน
เสริมการสรางเครือขาย
คุณคาจากแหลงท่ีเปนภูมิ
ปญญาทองถิ่น สงผลให
สามารถดําเนินกิจกรรม

เครือขายคุณคาได
สมบรูณมากขึ้น 

1 วัน  
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ลาํ
ดับ
ท่ี 

วนั  
เดือน 
ป 

กระบวนการ/
วธีิการ 

กลุมเปาหมายที่
เขาสูกระบวนการ  

(จํานวน) 
สถานที ่ ผลท่ีเกิดจากกระบวนการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

วาริชภูมิ 

37 
14 
มิ.ย.
49 

เวทีหนุนเสริม
เพื่อการ

แกปญหาเมา
แบบบูรณาการ 

เครือขายแปรรูป
เมา และ

นักวิชาการดาน
บริหารธุรกิจ     

(15 คน) 

ท่ีทําการ
กลุมแปรรูป
เมา ตําบล
สรางคอ 
อําเภอภู
พาน 
จังหวัด
สกลนคร 

เกิดแนวคิด และวิธีการ
แกปญหาทางดาน

การตลาดเมา และการ
สานตอแนวคิดเพื่อ

แกปญหาโดยนักวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

1 วัน  

38 
14 
ก.ค.
49 

ประชุมเวที 
แนวคิดและ
มุมมองของ
หนวยงานใน
พื้นท่ีตอ

นโยบายของรัฐ
ในการแกปญหา
ความยากจน 

สหกรณ/เกษตร/
เกษตรและห
สกรณ/ธกส./
พัฒนาชุมชน     

(12 คน) 

หองพระ
พิรุณ        
อาคาร

บริหาร มก.
ฉกส. 

ไดรับทราบแนวคิด และ
มุมมองตางๆ ของภาครัฐ
ท่ีมีตอนโยบายแกปญหา

ความยากจน 

4 ช่ัวโมง  

39 
31 
ก.ค.
49 

ประชุมยอย   
ทีมวิจัย ทีม วิจัย 5 คน 

หองประชุม
คณะศิลป
ศาสตรและ
วิทยาการ
จัดการ  มก.

ฉกส. 

การสรุปขอมูลเพื่อการ
เขียนรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ 
1 วัน  

 



บทท่ี 4  
เครอืขายคุณคาพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร 

 

4.1. จํานวน/รูปแบบเครอืขายท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร 

 ในการดําเนินงานของทีมวิจัยพื้นท่ีจังหวัดสกลนครภายใตกรอบวิธีวิจัย ในการที่จะสราง
เครือขายคุณคา เพื่อแกไขปญหาความยากจนในพื้นท่ีอยางยั่งยืนน้ัน หลังจากที่ทีมวิจัยไดลงพื้นท่ี
ดําเนินงานวิจัย ปรากฏผลของการรวมตัวของกลุมอาชีพตางๆ ท้ังที่ปรากฏอยูในภาครัฐ และปรากฏอยูใน
ภาคประชาชน เขาเปนเครือขายความรวมมือในการที่จะพัฒนาไปสูการเปนเครือขายคุณคาขึ้นในพื้นท่ี
จังหวัดสกลนคร จํานวนทั้งสิ้น 2 เครือขายใหญๆซึ่งจะไดอรรถาธิบายดังตอไปนี้ 

 4.1.1 เครือขายคุณคาผายอมครามคาํตากลา 

ผลผลติ

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 เครอืขายคุณคาผายอมครามคําตากลา 
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 4.1.2 เครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน 

เครือขาย
ปุยชีวภาพ

เครือขาย
แปรรูปเมา

เครือขาย
ยางพารา

อ.กดุบากอ.วาริชภูมิ

อ.นคิม
น้ําอูน อ.ภูพาน

บ.สรางคอ

บ.โนนหัวชาง

เครือขาย
เกษตรปลูกเมา

อ.วาริชภูมิ

อ.นคิม
น้ําอูน

เครือขายทดลอง
ปลูกเมา

อ.สองดาว

อ.ภูพาน

บ.โนนหัวชาง

บ.สรางคอ

กลุม OTOP
อ.ภูพาน

ตลาดยางพารา

OTOP สกลนคร

วัดปาดงชมภูพาน

ผลผลิต
ผลผลิ

ต

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 แสดงเครือขายคณุคาเทือกผาภูพาน 

4.2. ความเปนมา และความสาํคัญของแตละเครอืขาย 

 4.2.1 เครือขายคุณคาผายอมครามคาํตากลา 

  4.2.1.1 ความเปนมาของเครอืขาย 

 สําหรับเครือขายผายอมครามคําตากลาน้ี เกิดขึ้นจากการผสานรวมตัวกันระหวางเครือขาย
กลุมอาชีพทอผายอมครามเดิม และเครือขาย OTOP ของอําเภอคําตากลา รวมกับกลุมเครือขายที่เกิดจาก
การหนุนเสริมของทีมวิจัย อันไดแก เครือขายการแปรรูปผายอมคราม ขึ้นเปนเครือขายคุณคาผายอมคราม
คําตากลา ดังแสดงความเกี่ยวเนื่องระหวางเครือขายดั้งเดิม และเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นดังน้ี 
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- เครือขายเดิม อําเภอคําตากลา 

เครอืขายเครอืขาย
OTOP OTOP 

ออ..คําตากลาคําตากลา

กลุมเย็บผา
บานโคกอุดม

กลุมทอผา
บานแพด

กลุมผลติ
เครือ่งนอน 

ม.12

กลุมเย็บผา
บานโพนกอ

เครอืขาย OTOP จังหวัดสกลนคร

?

ผลิต
ผล

ผลิต
ผล

เครือขายเครือขาย
กลุมทอผากลุมทอผา

กลุมทอผา
บานเพีย

กลุมทอผา
บานดงบัง

กลุมทอผา
บานแสนสขุ

กลุมทอผา
บานหนอง
บัวใต

กลุมทอผา
บานหนอง
พอกใหญ

?

เครือขายเครือขาย
OTOP OTOP 

ออ..คําตากลาคําตากลา

ผลิต
ผล

ผลิตผล

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่4.3 แสดงเครือขาย OTOP ของอาํเภอคําตากลา (แสดงเฉพาะกลุมที่มีความเขมแข็ง) 

 

 

 

ภาพที่4.4 แสดงเครือขายกลุมทอผาอาํเภอคําตากลา (แสดงเฉพาะกลุมที่มีความเขมแข็ง) 

- สถานภาพเครอืขายเดิม อําเภอคําตากลา 

เครือขายเครือขาย
OTOP OTOP 

ออ..คําตากลาคําตากลา

กลุมเย็บผา
บานโคกอุดม

กลุมทอผา
บานแพด

กลุมผลติ
เครื่องนอน 

ม.12

กลุมเย็บผา
บานโพนกอ

เครือขายเครือขาย
กลุมทอผากลุมทอผา

กลุมทอผา
บานเพีย

กลุมทอผา
บานดงบัง

กลุมทอผา
บานแสนสขุ

กลุมทอผา
บานหนอง
บัวใต

กลุมทอผา
บานหนอง
พอกใหญ

เครือขาย OTOP จังหวดัสกลนคร

เครือขาย OTOP จังหวดัสกลนคร

ผลิ
ตผ

ลผลิตผล

ผลิตผลผลิ
ตผ

ล

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 แสดงสถานภาพเครือขายเดิม อาํเภอคาํตากลา 
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ผลผลติ

- เครือขายคุณคาท่ีเกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 แสดงเครือขายคณุคาผายอมครามคําตากลา 

  4.2.1.2 การดําเนินการของเครอืขายคุณคา 

 สําหรับเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาที่ เ กิดขึ้นน้ี  ปจจุบันมีการดําเนินงานที่
ประสานกันระหวางเครือขาย OTOP และเครือขายกลุมทอผามากขึ้น โดยมีสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
คําตากลาเขามาเปนพี่เลี้ยงในการประสานเครือขายทั้งสอง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมแปรรูปผาที่เกิดขึ้น
ใหมจากการหนุนเสริมของทีมวิจัยน้ันเปนท่ีจับตามองของภาครัฐในพื้นท่ี ซ่ึงมีสวนเขามาชวยจัดบทบาท
ของกลุมดังกลาวที่จัดตั้งขึ้นใหมีศักยภาพสูงสุด อยางไรก็ตามกลุมแปรรูปผาที่เกิดขึ้นน้ียังคงตองอาศัย
เวลาในการพัฒนาฝมือดานการแปรรูปผาอยูบางพอสมควรจึงจะทําใหเครือขายคุณคาน้ีสมบรูณได แตถึง
กระนั้นก็ตามกระแสตอบรับจากทั้งเครือขาย OTOP และ เครือขายทอผา ตอกลุมแปรรูปผาทีเ่กดิขึน้น้ีเปน
ที่พอใจของทั้งสองกลุมเครือขายอยางมาก โดยทั้งสองกลุมเครือขายตางมีการเกื้อหนุนกันมากขึ้นโดยผาน
กลุมแปรรูปผาที่เกิดขึ้นน้ีเอง โดยกลุมแปรรูปผาจะมีหนาที่แปรรูปผาดิบที่เปนผลิตผลของทั้งสองกลุมที่มี
มากใหเปนผลิตภัณฑท่ีสามารถหาตลาดไดงาย และมีราคาโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเครือขายทอผาที่มี
ตลาดผาดิบที่แคบ และราคาถูก อีกท้ังเมื่อผลิตผลของกลุมทอผาสงผานไปยังกลุมแปรรูปผาที่ไดรับการ
หนุนเสริมน้ีจะสามารถมีตลาดรองรับผานทางกลุมเครือขาย OTOP ท่ีเปนสมาชิกเครือขายคุณคาน้ีได ซ่ึง
ตลาดดังกลาวเปนตลาดที่กวาง และไดรับการสนับสนุนจากทางจังหวัดสกลนคร และจากสมาชิก OTOP 
จากสวนตางๆ อีกเปนจํานวนมาก 

  4.2.1.3 วัตถุประสงค/เปาหมายของเครอืขายคุณคา 

 เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาที่เกิดขึ้นน้ี มีวัตถุประสงคหลักเพื่อที่จะยกระดับความ
ยากจนของประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงอําเภอคําตากลาน้ีเปนอําเภอที่นับไดวามีระดับของความยากจนสูง
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อําเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนคร อยางไรก็ตามวัตถุประสงครองทางดานอื่นน้ันทีมวิจัยก็มิอาจมองขามได 
ดังน้ันทีมวิจัยจึงมีแนวทางของวัตถุประสงครวมของเครือขายตางๆ ท่ีเกิดเปนเครือขายคุณคาดังน้ี 

- เพื่อเปนเครือขายคุณคาที่ยั่งยืน สามารถนําพากลุมสมาชิกเครือขายกาวขามพนกําแพง
แหงความยากจนได  

- เพื่อเปนเครือขายคุณคาที่กลุมสมาชิกทุกกลุมในเครือขายสามารถมีสวนรวมไดอยางเต็มที่ 
และสามารถพัฒนากลุมองคกรในเครือขายใหกาวหนาไดในทุกกลุมสมาชิก 

- เพื่อเปนเครือขายคุณคาที่ลดการพึ่งพิงการดําเนินงาน และการชวยเหลือจากภาครัฐลง 
สามารถพึ่งพาตนเองไดในระดับหน่ึง 

- เพื่อเปนเครือขายคุณคาที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายกับเครือขายคุณคาอื่นในพื้นท่ีท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตได 

 จากวัตถุประสงคของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาขางตนน้ัน ทีมวิจัยไดกําหนด
เปาหมาย หรือเปาประสงคของเครือขายคุณคาไวประกอบวัตถุประสงคดังน้ี 

- เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นน้ี ตองสามารถทีจ่ะนําพาสมาชกิกาวพนประตูแหงความยากจน
ไปสูประตแูหงความอยูดีกินดี ตามเกณฑท่ีรฐักําหนดไวได 

- เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นน้ี ตองสามารถดาํเนินกิจกรรมของเครอืขาย ในการพัฒนากลุม
องคกรสมาชิกไดอยางตอเน่ือง และยั่งยืน และมีการพึ่งพิงภาครัฐนอยลง 

- เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นน้ี ตองมีการเกือ้หนุนระหวางกลุมองคกรสมาชกิในเครือขายอยาง
เปนระบบ และยุติธรรม 

 4.2.1.4 แนวทางการดาํเนินการ 

 ในเวทีรวบรวมขอมูล และเวทีสังเคราะหขอมูลของทีมวิจัยพื้นท่ีจังหวัดสกลนครที่ไดลงพื้นท่ีไป
น้ัน เม่ือทีมวิจัยพบแนวทางความเปนไปไดของเครือขายคุณคาที่จะเกิดขึ้นของพื้นท่ีอําเภอคําตากลา ทีม
วิจัยไดดําเนินการประชุมทีมวิจัยรวมกับหนวยงานภาครัฐในพื้นท่ี ท่ีมีความเกี่ยวพันใกลชิดกับกลุมองคกร
เปาหมาย และผูนําองคกรกลุมเปาหมายเพื่อหาแนวทางการหนุนเสริม รวมทั้งหาบริบทรวมของเครือขาย
คุณคาที่จะเกิดขึ้น ในสวนของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา ภายหลังจากเวทีสังเคราะหขอมูล
ทีมวิจัยไดมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการดังน้ี 
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(1) ทีมวิจัย/กลุมเครือขาย/หนวยงานภาครัฐ รวมกันคนหาบริบทรวม และลักษณวิถีของ
เครือขายคุณคาที่เหมาะสมกบัสภาพการณ และอตัวิสัยของกลุมเครือขายในพื้นท่ี 

(2) ทีมวิจัย/กลุมเครือขาย/หนวยงานภาครัฐ รวมกันคนหาแรงหนุนเสริม ท่ีจะสามารถสงให
เกิดเครอืขายคณุคาขึ้นในพื้นท่ี 

(3) ทีมวิจัย/ทีมหนุนเสรมิ ลงพื้นท่ีดําเนินการหนุนเสริมเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
วิเคราะหความเปนไปไดของปญหา และอปุสรรคในอันท่ีจะเกิดกับเครอืขายคุณคาในภาย
ภาคหนา 

(4) ทีมวิจัย/หนวยงานภาครัฐ/เครือขายคุณคา รวมกันสังเคราะหปญหา และอุปสรรค อนัพึง
คาดวาจะเกิดขึ้นกับเครือขายคุณคา และแปรรูปผลของการสังเคราะหน้ันไปเปน บริบท
ของปจจัยแหงความสําเร็จ 

 4.2.1.5 ปจจยัแหงความสาํเร็จ 

 ในขณะปจจุบันน้ี เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาไดดําเนินการไปตามบริบท และ
ลักษณวิถีของเครือขายตามสภาพอันพึงเปนของเครือขายคุณคาในภาวะเริ่มตน ทีมวิจัยยังมิอาจสรุปไดวา
เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาน้ี ประสบผลสําฤทธิ์ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตั้งไวท้ังสิ้น
ทุกประการ แตอยางไรก็ตามความสําเร็จแหงการกําเนิดขึ้นของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา
เปนสิ่งท่ีทําใหทีมวิจัยหวังไวอยางสูงวา เครือขายคุณคาที่ถือกําเนิดขึ้นดังกลาว จะสามารถบรรเทาปญหา
ความยากจนในพื้นท่ีลงไดบาง ซ่ึงปจจัยแหงความสําเร็จในการเกิดเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา 
ท่ีทีมวิจัยสามารถสรุปไดในขณะนี้มีดังน้ี 

(1) ปจจยัแหงความสาํเร็จอันเก่ียวเน่ืองมาจากทมีวิจัย 

 สําหรับในประเด็นน้ี องคประกอบของปจจัยท่ีสงผลใหเกิดผลสําเร็จในการสรางเครือขายคุณ
คาที่สําคัญไดแก 

 - ความชัดเจนในโจทยวิจัย และความชัดแจงในบริบทของการสรางเครือขายคุณคา ของทีม
วิจัยทุกทานที่มีทิศทางเดียวกัน 

 - การมีสวนรวมในการวิเคราะห/สังเคราะห ท่ีทีมวิจัยเปดกวางใหผูมีสวนเกี่ยวของกับบริบทท่ี
จะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห/สังเคราะห ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว 
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 - การกําหนดและคัดเลือกบรรดาองคกร/ผูนํากลุมองคกรภาคประชาชน รวมทั้งเครือขายที่
เหมาะสมในการเขามาสูกระบวนการสรางเครือขายคุณคา 

 - การลงพื้นท่ีของทีมวิจัยอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ รวมทั้งการเรงรุกลงพื้นท่ีในชวงจังหวะเวลาที่
เหมาะสม  

(2) ปจจยัแหงความสาํเร็จอันเก่ียวเน่ืองมาจากกลุมองคกรประชาชน/หนวยงานในพืน้ท่ี 

 สําหรับในประเด็นน้ี องคประกอบของปจจัยท่ีสงผลใหเกิดผลสําเร็จในการสรางเครือขายคุณ
คาที่สําคัญไดแก 

  - ความชัดเจน และความเขาใจในเครือขายคุณคา ของกลุมองคกร/ผูนําองคกรภาคประชาชน 
และหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นท่ี 

  - การไดเขามามีสวนรวมในการวิเคราะห/สังเคราะห ของกลุมองคกร/ผูนําองคกรภาค
ประชาชน และหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นท่ี 

  - กลุมองคกร/ผูนํากลุมองคกรภาคประชาชน รวมทั้งเครือขายที่เกี่ยวเน่ืองมีความตองการ
รวมกันในการที่จะขจัดความยากจนใหหมดไปจากกลุมสมาชิก และพื้นท่ี 

  - กลุมองคกร/ผูนํากลุมองคกรภาคประชาชน รวมทั้งเครือขายที่รวมกันกอเกิดเปนเครือขาย
คุณคานั้น ลวนเปนเครือขายที่เขมแข็ง และมีระบบการจัดการกลุมที่ดี 

  - หนวยงานภาครัฐเขาใจบทบาท และกระบวนการในการวิจัยของทีมวิจัย รวมทั้งใหการ
สนับสนุนใหเกิดเครือขายคุณคาขึ้นในพื้นท่ี 

 4.2.1.6 การดําเนินกิจกรรมของเครอืขายคุณคาท่ีเกิดข้ึน 

 สําหรับในการดําเนินการ หรือการดําเนินกิจกรรมของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาที่
เกิดขึ้นน้ี จะมีแกนในการดําเนินกิจกรรมคือ กลุมเครอืขาย OTOP อําเภอคําตากลา ท้ังน้ีเน่ืองมาจากวา
กลุมเครือขายดังกลาวนี้ มีความเขมแข็งในการดําเนินกิจกรรมที่เปนระบบอยูเปนทุนเดิม และสามารถ
ดําเนินกิจกรรมกลุมไดอยางตอเน่ืองในรูปแบบปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นใหม ท้ังดานการผลิต และดานการตลาดที่มี
ฐานอาํนาจอยูเดิม ซ่ึงจะเปนประโยชนกับเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นใหมน้ีไดเปนอยางดี  

 กลุมองคกรที่เกิดขึ้นใหมในเครือขายนี้ท่ีสําคัญคือ กลุมแปรรูปผาดิบ ซ่ึงเปนกลุมที่มาจากสวน
หน่ึงของกลุมผาฝายธรรมชาติ, กลุมผาฝายยอมคราม และกลุมผาดิบในรูปแบบอื่นท่ีมีอยูเดิมเปนจํานวน
มากในพื้นท่ี คนเหลานี้รวมตัวกันเปนกลุมมีเปาประสงคหลักในการระบายผาดบิทีก่องอยูในพื้นท่ีท่ีมีอยู
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เปนจํานวนมาก โดยการระบายผาดิบออกสูภาคการตลาดนั้น จะเนนในการแปรรูปผาดิบในรูปแบบตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผายอมครามที่มีอยูอยางมากในพื้นท่ี ใหเปนสินคาในรูปแบบตางๆทีมี่ความ
หลากหลายและมีความประณีตมากขึ้น อกีท้ังยังมีความเปนรูปแบบสมัยนิยมมากขึ้นกวาที่ผานมาในอดตี 
โดยผาดิบที่ผานการแปรรูปแลวนี้ จะถูกสงตอไปยังกลุม OTOP เพื่อดําเนินการดานการตลาดที่ไดรบัการ
สนับสนุนอยูในสาระบบเดิมของกลุมที่ไดรบัการสนับสนนุจากภาครัฐทัง้ในสวนทองถิ่น และภูมิภาค 

 อยางไรก็ตามในการสรางความเชื่อม่ันใหกบักลุมเครือขายคุณคาที่เกิดขึน้ใหมน้ี มีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในพืน้ท่ีในการสรางทางเดินท่ีมีเปาหมาย มิใชเปนการ
เดินท่ียังคลุมเครือแมวาจะเปนทางเดินใหมก็ตาม ดังน้ันทีมวิจัยจังหวัดสกลนคร จึงไดขอความรวมมือ
สํานักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอคําตากลาในการเปนพีเ่ลี้ยงของกลุมเครอืขายคุณคาทีเ่กิดขึ้นน้ี ท้ังในดาน
วิชาการการผลิต และสงเสริมความเปนระบบของกลุมเครือขายอันเปนสากลใหเกิดขึ้น ซ่ึงสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอาํเภอคาํตากลาไดใหความรวมมืออยางเต็มที่ ท้ังยังไดประชาสัมพนัธเครือขายคณุคาที่
เกิดขึ้นไปยังพืน้ท่ี และหนวยงานตางๆ ใหเห็นถึงคุณคาแหงเครอืขายในรูปแบบของความเกือ้หนุนกันโดย
ปราศจากผลประโยชน ซ่ึงไดรับการตอบรับในการเกิดขึน้ของเครอืขายคุณคาของคนในพื้นท่ีเปนอยางดี
มาก 

 4.2.1.7 ปญหาและการแกปญหาในระหวางการสรางเครอืขายคุณคา 

 การเกิดขึ้นของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาซึ่งใชเวลาในการสรางเพยีง 1 ปน้ัน ดูราว
กับวาเปนระยะเวลาทีร่วดเรว็ ปราศจากอุปสรรค และปญหาในการดําเนินการสรางเครอืขายคณุคาให
เกิดขึ้น แตในสภาพแหงความจริงในการดําเนินงานของทีมวิจัยแลวนัน้ ปญหาตางๆไดเกิดขึ้นอยาง
มากมาย อยางไรก็ตามกระบวนการแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกปญหาเฉพาะหนานั้น 
เปนสิ่งท่ีทีมวิจัยจังหวัดสกลนครตองอาศัยความรอบคอบในการตัดสินใจเปนอยางมาก อน่ึงปญหา และ
การดําเนินการแกปญหาตางๆ สําหรับเครือขายคุณคาผายอมครามคาํตากลา ทีมวิจัยจังหวัดสกลนคร
สามารถจําแนก และอรรถาธบิายไดพอสังเขปดงัน้ี 

  - ปญหาการเลือกประเภท และรูปแบบของเครอืขายคณุคาที่จะเกิดขึน้ 

   ปญหาในประเด็นน้ีเปนเรื่องที่หนักใจอยางมากในกระบวนการสรรหาเครือขาย
ท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร เพื่อพฒันาใหเกิดเครือขายคุณคาขึน้ เน่ืองจากวาจังหวัดสกลนครเปน
จังหวัดท่ีมีพื้นท่ีกวางขวางมาก อีกท้ังยังมีพื้นที่บางสวนของจังหวัดยังเปนท่ีกันดาร ยากตอการเขาถงึ 
ดังน้ันการสรรหาประเภทของการหนุนเสรมิ และรูปแบบของเครอืขายคณุคาจึงกระทําไดยากในชวงแรก
ของการดาํเนินงานของทีมวิจัย 
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   ตอปญหาดังกลาวทีมวิจัยไดประชุมตัดสินใจในการเลือกประเภท และรูปแบบ
ของเครอืขายคณุคาที่จะเกิดขึน้จากขอมูลของทางภาครัฐ ทีมวิจัยจังหวัดสกลนครจึงไดใชวิธีปูพรมหา
ขอมูลกลุมองคกรเครอืขายทีมี่อยูในจังหวัดสกลนครทั้งหมดในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ จากขอมูลที่ได ทีม
วิจัยไดดําเนินการประชุมสังเคราะหขอมูลทีร่วบรวมไดท้ังหมดเพื่อคัดเลอืกหากลุมเครอืขายเปาหมายที่
ตองการบนความเขาใจ และแนวทางการดําเนินงานที่เปนไปในทางเดียวกันของทีมวิจัยทั้งหมด ซ่ึงสงให
ปญหาดังกลาวผานลวงไปไดดวยด ี

  - ปญหาการสรางความเขาใจในเรื่องเครอืขายคุณคากบักลุมองคกรในพื้นท่ี 

   ปญหาในประเด็นน้ีเกิดขึ้นจาก ความไมเขาใจของกลุมองคกรภาคประชาชนใน
พื้นท่ีถึงสิ่งท่ีนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชนพยายามยกระดับความเปนอยูของประชาชนในพื้นท่ีใหดีขึ้น 
ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการที่กลุมองคกรภาคประชาชนดังกลาว ไดสัมผัสถึงความลมเหลวแหงความพยายามให
ความชวยเหลอืแบบฉาบฉวย อันมีผลประโยชนแอบแฝง และการถูกทอดทิ้งจากกระบวนการที่ไมตอเน่ือง
แหงความพยายามชวยเหลือน้ัน อีกท้ังไมเขาใจในระบบการดําเนินการที่ซับซอนท่ีภาครัฐไดสรางขึ้นใน
พื้นท่ี การตอตาน การไมไหความรวมมอื จึงมักเกิดขึ้นกอนเปนลําดับแรกเมื่อมีโครงการประเภทนี้เกิดขึ้น
ในพื้นท่ี 

   ปญหานี้เปนปญหาที่ทาทายทีมวิจัยมากที่สุด สรางความหนักใจใหกับทีมวิจัย
อยางมากในการลงพื้นท่ี การไมสนองตอบตอกระบวนการสรางเครือขายคุณคาของมวลชนในพื้นท่ีเกิดขึ้น
อยางมากในชวงแรกของการดําเนินงานวิจัย การอาศัยหนวยงานภาครัฐในการสรางความเขาใจกับ
มวลชนในพื้นท่ีน้ันกลับกลายเปนเรือ่งยากขึ้นไปอีก ในเมื่อหนวยงานภาครัฐบางหนวยงานยังคงมีความ
เขาใจในกระบวนการแกไขปญหาในเรื่องเดยีวกันท่ีไมตรงกัน ดังน้ันการอาศัยขอมูลภาครัฐบางหนวยงาน
ในการลงพื้นท่ีน้ันกระทําไมได ทีมวิจัยพยายามเปนอยางยิ่งในการทําความเขาใจในกระบวนการสราง
เครือขายคุณคาใหกับมวลชนในพื้นท่ี การลงพื้นท่ีใหมากขึ้น และการลงพื้นท่ีโดยไมอาศัยการอางถึง
หนวยงานภาครัฐเปนทางเลือกเดียวที่ยังพอใหเราไดเห็นแสงแหงความรวมมือจากกลุมองคภาคประชาชน
ไดบาง แมวาจะยังเปนเพียงแสงรําไรกต็าม  

   อยางไรก็ตาม ความเหนื่อยยาก ท้ังทางกาย และทางใจอยางสาหัสก็ไดหายเปน
ปลิดท้ิง เม่ือแสงแหงความรวมมือไดเจิดจรัสขึ้นในพื้นท่ีจนได ทีมวิจัยพบวาสิ่งสาํคญัที่สามารถขจัดเมฆ
หมอกแหงความระแวง อนันํามาซึ่งความไมไววางใจกันใหหมดไปนั้น คือการที่เรากลายอมรบัฟงความ
ผิดพลาดในอดตีทั้งหมดที่ถูกยกขึ้นมาพิจารณาโดยกลุมมวลชนในพื้นท่ี รวมทั้งยอมรับฟงแนวทางการ
ดําเนินการแกไขความผิดพลาดในอดีตจากกลุมมวลชนในพื้นท่ีท่ีอยูติดกับปญหาที่เกิดขึน้มากที่สุด โดยไม
แกตัวใหกับขอผิดพลาดในอดตีที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนใครกอขึ้นไว ไมเวนแมแตทีมวิจัยเองก็ตาม 



 71 

  - ปญหากระบวนการหนุนเสริมกิจกรรมการดําเนินการเครือขายคุณคา 

   เม่ือเครอืขายคณุคาผายอมครามคําตากลาเริ่มมีการรวมตัว และมีการ
ดําเนินการเครอืขายในระยะแรกผานพนไป กระบวนการตกแตงเครอืขายจึงบังเกิดขึน้ ปญหาก็บงัเกิด
ตามมา รูปแบบของกระบวนการหนุนเสริมเครือขายเปนท่ีถกเถียงกันอยางกวางขวาง ความเห็นท่ีไม
ตรงกันก็บังเกดิ ยังผลไหเกิดความไมม่ันใจในเครือขายคณุคาที่จะบังเกดิขึ้น  

   ทีมวิจัยจังหวัดสกลนคร ใชความพยายามในการปรับรปูแบบกระบวนการหา
รูปแบบของการหนุนเสริมของกลุมเครือขายคุณคาที่จะเกดิขึ้น โดยการใชการจําลองความเปนไปไดแหง
ผลลัพธใหสมาชิกในแตละกลุมที่ตองการไดเห็นพรอมๆกันในทุกกลุมสมาชิก การดําเนินการดังกลาวสงผล
ใหกระบวนการสรรหารูปแบบของการหนุนเสริมการดํารงอยูของเครอืขายคุณคาที่จะเกดิขึ้นน้ี เปนรูปเปน
รางขึ้น ซ่ึงผลความตองการกระบวนการหนุนเสริมของเครือขายคุณคานี้เปนไปในทางเดียวกันของกลุม
สมาชิกเครอืขาย 

 4.2.1.8 องคความรูใหมท่ีไดจากเครอืขายคุณคาผายอมครามคาํตากลา 

  ในการดําเนินการสรางเครอืขายคุณคาผายอมครามคาํตากลานี้ ทีมวิจัยไดเรียนรู
กระบวนทัศนในการดําเนินงานตางๆมากมาย ซ่ึงสามารถสังเคราะหองคความรูใหมท่ีไดดังน้ี 

   - การไดเขาใจถึงกระบวนการวางเงือ่นไขในการดําเนินงานวิจัยที่เหมาะสม 
โดยการพิจารณาเงื่อนไขเดิมที่เคยใชในพื้นท่ีเปาหมายทั้งที่สามารถดําเนินการไดลุลวง และที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดลลุวง ซ่ึงสามารถสรุปไดโดยสงัเขปแหงวิถีการวางเงื่อนไขคือ ผูซ่ึงเปนผูวางเงื่อนไขนั้นควรจะ
ประกอบไปดวย ทีมวิจัย และองคกรกลุมเปาหมายในพืน้ท่ี เปนผูวางเงื่อนไขรวมกัน มิใชเปนการวาง
เงื่อนไขเพียงฝายใดฝายหนึ่ง ซ่ึงโดยมากแลวเปนการวางเงื่อนไขของกลุมผูวิจัยเพียงฝายเดียว โดยไม
คํานึงถึงบทเรยีนท่ีเคยเกิดขึน้ในพื้นท่ีเปาหมาย 

   - การเขาถึงบริบทของขอมูลจริงในพื้นท่ี ท่ีทีมวิจัยไดรับจากหนวยงานภาครัฐที่
เก่ียวของนั้น ไมสามารถใชเปนขอมูลประกอบการดาํเนนิงานวิจัยได ทีมวิจัยตองสังเคราะหขอมูลในเรื่อง
เดียวกันของแตละหนวยงานที่มีความไมตรงกัน ไมสอดคลองกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งนิยามที่ไมตรงกับ
บริบทท่ีควรจะเปน ทีมวิจัยตองอาศยัทฤษฎีแหงความนาจะเปนในการสังเคราะหขอมูลเรื่องเดยีวกนัท่ีมา
จากหลายๆหนวยงานที่เก่ียวของ เพือ่ใหไดขอมูลในการดําเนินงานวจัิยใหใกลเคียงกับบริบทแหงความ
เปนจริงในพื้นท่ีมากที่สุด 
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 4.2.2 เครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน 

  4.2.2.1 ความเปนมาของเครอืขาย 

 ในสวนของเครือขายเดิมบริเวณเทือกภูพานนี้ ประกอบไปดวยกลุมเครือขายตางๆ จํานวนมาก
กระจายอยูเปนบริเวณกวาง ซ่ึงโดยสวนใหญแลว เครือขายเหลาน้ีมักจะอยูในลักษณะเครือขายโดดๆ          
มีความเกี่ยวเนื่องกันระหวางเครือขายนอย ซ่ึงภายหลังจากที่ทีมวิจัยไดลงพื้นท่ีตามกระบวนการที่กําหนด
แลว ทีมวิจัยพบวากลุมเครือขายที่สามารถที่จะกอใหเกิดเครือขายคุณคาขึ้นไดประกอบไปดวย กลุม
เครือขายแปรรูปเมา, กลุมเครือขายปุยชีวภาพ, กลุมเครือขายเกษตรกรปลูกเมา และกลุมเครือขาย
ยางพารา ดังแสดงความเกี่ยวเนื่องระหวางเครือขายดั้งเดิม และเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นดังน้ี 

- เครือขายเดิมบริเวณเทือกภูพาน 

เครอืขายเครอืขาย
แปรรปูเมาแปรรปูเมา

สกก.
บานโนนหัวชาง

เครือขาย OTOP 
จังหวดัสกลนคร

ผลิ
ตผ

ล

?

บานสรางคอ

?

ผลิ
ตผ

ล

ผลิ
ตผ
ล วัดปาดงชมภูพาน

วัดปาดงชมภูพาน

บานสรางคอ

อ.ภูพาน
เครอืขายเครอืขาย

เกษตรกรปลกูเมาเกษตรกรปลกูเมา

ปุยชีวภาพ/ปุยเคมี
(ตางถิ่น)

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 แสดงเครือขายแปรรูปเมา (แสดงเฉพาะกลุมที่มีความเขมแข็ง) 

เครอืขาย
กลุมปุยชีวภาพ

อ.กุดบาก

อ.นิคม
นํ้าอูน

อ.ภูพาน

อ.วาริชภูมิ
?

ผลิตผล

ผลิตผล

เครอืขาย
กลุมอินแปง

?

?

?

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.8 แสดงเครือขายปุยชีวภาพ (แสดงเฉพาะกลุมที่มีความเขมแข็ง) 
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เครอืขาย
กลุมยางพารา
บ.หนองปลงิ

อ.กุดบาก

อ.นิคม
น้ําอูน

อ.ภูพาน

อ.วาริชภูมิ

ตลาดยางพารา

ผลิตผล อ.สองดาว

ปุยชีวภาพ/ปุยเคมี
(ตางถิ่น)

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.9 แสดงเครือขายยางพารา (แสดงเฉพาะกลุมที่มีความเขมแข็ง) 

- สถานภาพเครอืขายเดิมบริเวณเทือกภูพาน 

เครอืขายเครอืขาย
แปรรปูเมาแปรรปูเมา

สกก.
บานโนนหัวชาง

เครือขาย OTOP 
จังหวดัสกลนคร

ผลิ
ตผ

ล

?

บานสรางคอ

?

ผลิ
ตผ

ล

ผลิ
ตผ
ล วัดปาดงชมภูพาน

วัดปาดงชมภูพาน

บานสรางคอ

อ.ภูพาน
เครอืขายเครอืขาย

เกษตรกรปลกูเมาเกษตรกรปลกูเมา

ปุยชีวภาพ/ปุยเคมี
(ตางถ่ิน)

 

 

เครอืขาย
กลุมยางพารา
บ.หนองปลงิ

อ.กุดบาก

อ.นิคม
น้ําอูน

อ.ภูพาน

อ.วาริชภูมิ

ตลาดยางพารา

ผลิตผล อ.สองดาว

ปุยชวีภาพ/ปุยเคมี
(ตางถิ่น)

 

 

 

 

 

เครอืขาย
กลุมปุยชวีภาพ

อ.กุดบาก

อ.นิคม
นํ้าอูน

อ.ภูพาน

อ.วาริชภูมิ
?

ผลิตผล

ผลิตผล

เครอืขาย
กลุมอินแปง

?

?

?

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10 แสดงสถานภาพเดิมของกลุมเครือขายบริเวณเทือกภูพาน 
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- เครือขายคุณคาท่ีเกิดข้ึน 

เครือขาย
ปุยชีวภาพ

เครือขาย
แปรรูปเมา

เครือขาย
ยางพารา

อ.กดุบากอ.วาริชภูมิ

อ.นคิม
น้ําอูน อ.ภูพาน

บ.สรางคอ

บ.โนนหัวชาง

เครือขาย
เกษตรปลูกเมา

อ.วาริชภูมิ

อ.นคิม
น้ําอูน

เครือขายทดลอง
ปลูกเมา

อ.สองดาว

อ.ภูพาน

บ.โนนหัวชาง

บ.สรางคอ

กลุม OTOP
อ.ภูพาน

ตลาดยางพารา

OTOP สกลนคร

วัดปาดงชมภูพาน

ผลผลิต
ผลผลิ

ต

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.11 แสดงเครือขายคณุคาเทือกผาภูพาน 

  4.2.2.2 การดําเนินการของเครอืขายคุณคา 

 เครือขายคุณคาเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้นน้ี จากเวทีติดตามขยายผลของทีมวิจัย พบวาเครือขาย
คุณคาดังกลาวเปนการรวมตัวกันของกลุมเครือขายที่มีความเขมแข็ง และมีระบบการบริหารกลุมที่
เขมแข็งอยูเปนทุนเดิม สงผลใหการบริหารจัดการเครือขายคุณคากาวผลภาวะตั้งไขไปสูภาวะของการกาว
เดินดวยความรวดเร็ว โดยเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนี้ทีมวิจัยพบวามีอัตราการพึ่งพาความชวยเหลือ
จากทางภาครัฐ/เอกชนในระดับต่ํา กลุมเครือขายสมาชิกเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนี้ตางดําเนิน
กิจกรรมเครือขายคุณคาในรูปแบบตางตอบแทน กลาวคือกลุมเครือขายแปรรูปเมาที่มีอัตราตองการ
วัตถุดิบสูงถึงปละ 100 ตัน ในขณะที่วัตถุดิบที่เครือขายตนเองผลิตไดมีเพียงปละประมาณ 20 – 30 ตัน
เทาน้ัน เมื่อเกิดเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานขึ้นน้ัน ในเวทีความรวมมือเบื้องตนผลผลิตเมาสวนหนึ่งจะ
มาจากกลุมปุยชีวภาพที่สนับสนุนพื้นท่ี  ของสมาชิกในกลุมสวนหนึ่งในการเพาะปลูกเมา แลวปอนผลิตผล
ใหกับกลุมแปรรูปเมาในราคาที่ตกลงกันไว โดยกลุมแปรรูปเมาน้ันจะสนับสนุนกลุมปุยชีวภาพในเรื่องของ
กลาพันธุในราคาที่ถูกมาก ซ่ึงกลุมปุยชีวภาพก็จะดําเนินการสนับสนุนในเรื่องของปุยท่ีกลุมตนเองผลิตได
ใหกับกลุมเครือขายแปรรูปเมา โดยหักเปนคาใชจายในสวนของกลาพันธุเมาที่ไดรับ 

 สําหรับเครือขายยางพาราที่เขามาเปนสมาชิกเครือขายคุณคา ตางก็ดําเนินกิจกรรมเครือขาย
ในลักษณะตางตอบแทนกับกลุมเครือขายทั้งสอง กลาวคือเครือขายยางพาราในขณะที่ตองบริหารจัดการ
เรื่องปุยจากตางถิ่น กลับกลายเปนการบริหารจัดการเรื่องปุยในเครือขายคุณคาของตนเองซึ่งเปนเรื่องที่



 75 

เรียบงาย, สะดวก และราคาถูก โดยมีกลุมปุยชีวภาพเปนแหลงทรัพยากรหลักทดแทนแหลงทรัพยากร
จากตางพื้นท่ี ในขณะเดียวกันสมาชิกบางสวนของกลุมเครือขายยางพารายังมีการจัดสรรพื้นท่ีบางสวนไว
สําหรับปลูกเมาเพื่อสงผลิตผลใหกับกลุมแปรรูปเมาโดยไดรับการเอื้อในเรื่องของกลาพันธุในราคาที่ถูก
มาก ในขณะเดียวกันน้ีเองในสวนของการประสานการดําเนินกิจกรรมจะมี วัดปาดงชมพูพานเปนสื่อกลาง
ในการประสานเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้น เน่ืองจากเปนแหลงรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องของเมา, 
พันธุเมา, การเพาะปลูกเมา, เรื่องของยางพารา และการแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ ของทองถิ่นเปนอยางดี 
อยางไรก็ตามเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้นน้ียังคงตองอาศัยเวลาในการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเน่ืองสักระยะหนึ่ง จึงจะทําใหเครือขายคุณคานี้สมบรูณได 

  4.2.2.3 วัตถุประสงค/เปาหมายของเครอืขายคุณคา 

 เครือขายคุณคาเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้นน้ี มีวัตถุประสงคหลักเพื่อท่ีจะยกระดับความยากจน
ของประชาชนในพื้นท่ี อยางไรก็ตามกลุมองคกรภาคประชาชนในพื้นท่ีบริเวณเทือกเขาภูพานนี้สวนใหญ
เปนกลุมองคกรที่เขมแข็ง หลายกลุม หลายเครือขายสามารถดําเนินกิจกรรมเครือขายโดยลําพังไดอยาง
เขมแข็ง ดังน้ันทีมวิจัยจึงมีแนวทางของวัตถุประสงครวมของเครือขายตางๆ ท่ีเกิดเปนเครือขายคุณคาดังน้ี 

- เพื่อเปนเครือขายคุณคาที่ยั่งยืน สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูในพื้นท่ีของแตละ
เครือขายไดอยางสมดุล  

- เพื่อเปนเครือขายคุณคาที่กลุมสมาชิกทุกกลุมในเครือขายสามารถมีสวนรวมไดอยางเต็มที่ 
และสามารถเกื้อหนุนกันระหวางกลุมองคกรตางๆในเครือขายคุณคาอยางเปนระบบ 

- เพื่อเปนเครือขายคุณคาที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายกับเครือขายคุณคาอื่นในพื้นท่ีท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตได 

 จากวัตถุประสงคของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลาขางตนน้ัน ทีมวิจัยไดกําหนด
เปาหมาย หรือเปาประสงคของเครือขายคุณคาไวประกอบวัตถุประสงคดังน้ี 

- เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นน้ี ตองสามารถที่จะจัดสรรทรัพยากรในพื้นท่ีของแตละเครือขายใน
ลักษณะเกื้อหนุนกันในระหวางสมาชิกเครือขายคุณคาอยางเปนระบบ และเปนธรรม 

- เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นน้ี ตองสามารถดาํเนินกิจกรรมของเครอืขาย ในการพัฒนากลุม
องคกรสมาชิกไดอยางตอเน่ือง และยั่งยืน และมีการพึ่งพิงภาครัฐนอยลง 

- เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นน้ี ตองมีการเกื้อหนุนระหวางกลุมองคกรสมาชิกในเครือขายอยาง
เปนระบบ และยุติธรรม 
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  4.2.2.4 แนวทางการดาํเนินการ 

 ในเวทีรวบรวมขอมูล และเวทีสังเคราะหขอมูลของทีมวิจัยพื้นท่ีจังหวัดสกลนครที่ไดลงพื้นท่ีไป
น้ัน เม่ือทีมวิจัยพบแนวทางความเปนไปไดของเครือขายคุณคาที่จะเกิดขึ้นของพื้นท่ีบริเวณเทือภูพาน ทีม
วิจัยไดดําเนินการประชุมทีมวิจัยรวมกับกลุมเครือขายตางๆในพื้นท่ี ท่ีมีความเหมาะสมที่จะเปนกลุม
เครือขายองคกรเปาหมาย รวมทั้งปรึกษาเฉพาะในสวนแกนนําองคกรกลุมเปาหมายเพื่อหาแนวทางการ
หนุนเสริม รวมทั้งหาบริบทรวมของเครือขายคุณคาที่จะเกิดขึ้น ในสวนของเครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน 
ภายหลังจากเวทีสังเคราะหขอมูลทีมวิจัยไดมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการดังน้ี 

(1) ทีมวิจัย/กลุมเครือขาย/หนวยงานภาครัฐ รวมกันคนหาบริบทรวม และลักษณวิถีของ
เครือขายคุณคาที่เหมาะสมกบัสภาพการณ และอตัตวิสยัของกลุมเครอืขายในพื้นท่ี 

(2) ทีมวิจัย/กลุมเครือขาย/หนวยงานภาครัฐ รวมกันคนหาแรงหนุนเสริม ท่ีจะสามารถสงให
เกิดเครอืขายคณุคาขึ้นในพื้นท่ี 

(3) ทีมวิจัย/ทีมหนุนเสริม ลงพื้นท่ีดําเนินการหนุนเสริมเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
วิเคราะหความเปนไปไดของปญหา และอปุสรรคในอันท่ีจะเกิดกับเครอืขายคุณคาในภาย
ภาคหนา 

(4) ทีมวิจัย/หนวยงานภาครัฐ/เครือขายคุณคา รวมกันสังเคราะหปญหา และอุปสรรค อนัพึง
คาดวาจะเกิดขึ้นกับเครือขายคุณคา และแปรรูปผลของการสังเคราะหน้ันไปเปน บริบท
ของปจจัยแหงความสําเร็จ 

  4.2.2.5 ปจจยัแหงความสาํเร็จ 

 ในขณะปจจุบันน้ี เครือขายคุณคาเทือกผาภูพานไดดําเนินการไปตามบริบท และลักษณวิถีของ
เครือขายตามสภาพอันพึงเปนของเครือขายคุณคาในภาวะเริ่มตน ทีมวิจัยยังมิอาจสรุปไดวาเครือขาย
คุณคาเทือกผาภูพานนี้ ประสบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ตั้งไวท้ังสิ้นทุกประการ แต
อยางไรก็ตามความสําเร็จแหงการกําเนิดขึ้นของเครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน เปนสิ่งที่ทําใหทีมวิจัยหวัง
ไวอยางสูงวา เครือขายคุณคาที่ถือกําเนิดขึ้นดังกลาว จะสามารถบรรเทาปญหาความยากจนในพื้นท่ีลงได
บาง และสามารถใชทรัพยากรในพื้นท่ีไดอยางสมดุล รวมทั้งใชความเขมแข็งของเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้น
เปนแนวทางในการเกิดเครือขายคุณคาอื่นๆ ตามมา ซ่ึงปจจัยแหงความสําเร็จในการเกิดเครือขายคุณคา
เทือกผาภูพาน ท่ีทีมวิจัยสามารถสรุปไดในขณะนี้มีดังน้ี 
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(1) ปจจยัแหงความสาํเร็จอันเก่ียวเน่ืองมาจากทมีวิจัย 

 สําหรับในประเด็นน้ี องคประกอบของปจจัยท่ีสงผลใหเกิดผลสําเร็จในการสรางเครือขายคุณ
คาที่สําคัญไดแก 

 - ความชัดเจนในโจทยวิจัย และความชัดแจงในบริบทของการสรางเครือขายคุณคา ของทีมวิจัย
ทุกทานที่มีทิศทางเดียวกัน 

 - การมีสวนรวมในการวิเคราะห/สังเคราะห ท่ีทีมวิจัยเปดกวางใหผูมีสวนเก่ียวของกับบริบทที่
จะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห/สังเคราะห ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว 

 - การกําหนดและคัดเลือกบรรดาองคกร/ผูนํากลุมองคกรภาคประชาชน รวมทั้งเครือขายที่
เหมาะสมในการเขามาสูกระบวนการสรางเครือขายคุณคา 

 - การลงพื้นท่ีของทีมวิจัยอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ รวมทั้งการเรงรุกลงพื้นท่ีในชวงจังหวะเวลาที่
เหมาะสม  

(2) ปจจยัแหงความสาํเร็จอันเก่ียวเน่ืองมาจากกลุมองคกรประชาชน 

 สําหรับในประเด็นน้ี องคประกอบของปจจัยท่ีสงผลใหเกิดผลสําเร็จในการสรางเครือขายคุณ
คาที่สําคัญไดแก 

 - ความชัดเจน และความเขาใจในเครือขายคุณคา ของกลุมองคกร/ผูนําองคกรภาคประชาชน 
และหนวยงานที่เก่ียวของในพื้นท่ี 

 - การไดเขามามีสวนรวมในการวิเคราะห/สังเคราะห ของกลุมองคกร/ผูนําองคกรภาค
ประชาชนในพื้นท่ี 

 - กลุมองคกร/ผูนํากลุมองคกรภาคประชาชน รวมทั้งเครือขายที่รวมกันกอเกิดเปนเครือขาย
คุณคานั้น ลวนเปนเครือขายที่เขมแข็ง และมีระบบการจัดการกลุมที่ดี 

 - หนวยงานภาครัฐเขาใจบทบาท และกระบวนการในการวิจัยของทีมวิจัย รวมทั้งใหการ
สนับสนุนใหเกิดเครือขายคุณคาขึ้นในพื้นท่ี 
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 4.2.2.6 การดําเนินกิจกรรมของเครอืขายคุณคาท่ีเกิดข้ึน 

  การเกิดขึ้นของเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนี้ เกิดจากการรวมตวักันของกลุมเครอืขาย
ท่ีมีความเขมแข็งเดิมในพื้นท่ี โดยบางกลุมสมาชิกน้ันเปนกลุมเครือขายผูประกอบการที่มีความเขม็แข็ง
มาก ดวยความที่มีความเข็มแข็งมากนี้เอง สงผลใหการดําเนินงานของเครือขายผูประกอบการเดิมในพื้นท่ี 
ไมสามารถกาวเดินไดอยางมัน่คงนัก กลาวคือ กลุมผูประกอบการที่เขม็แข็งมากนั้น สวนใหญเปนกลุมผู
แปรรูปผลหมากเมา ซ่ึงผลประกอบการไมสามารถรองรบัความตองการที่มีมากของกลุมผูบริโภคไดอยาง
เหมาะสม ความตองการทุนในรูปแบบที่ไมใชตัวเงินจึงเปนสิ่งท่ีกลุมสมาชิกกลุมน้ีตองการเปนอยางมาก  

  ในขณะเดียวกนัน้ันเอง กลุมสมาชิกอีกกลุมหนึ่งท่ีมีความเข็มแข็งทางดานเกษตรกรรม 
กลับประสบกบัปญหาสภาพคลองทางดานเกษตร กลาวคอื สวนใหญของสมาชิกมีพื้นท่ีในการทํา
เกษตรกรรมอยูเปนจํานวนมาก และโดยสวนมากมักเปนเครือขายของกลุมผูปลูกยางพาราทีเ่กิดขึ้นใหม 
ซ่ึงยังตองอาศยัระยะเวลานานกวาจะไดผลผลิต พื้นท่ีเกษตรที่ยังคงมอียูอีกเปนจํานวนมากจึงถูกพิจารณา
ถึงความเปนไปไดในการสนองตอบตอกลุมผูประกอบการแปรรูปผลหมากเมา 

  เม่ือท้ังสองกลุมหลักอยูในเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้น การดาํเนินงาน
เครือขายที่เปนระบบจึงเกิดขึ้น และในเมื่อท้ังสองกลุมหลักเปนกลุมที่มีความเข็มแข็งพรอมอยูแลว ทุน
ทางดานเม็ดเงนิของทั้งสองฝายจึงไมจําเปนมากนักในการดําเนินงานเครอืขายคุณคา การแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนตางตอบแทนซึ่งกันและกันเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมกับเครอืขายคุณคาเทอืกผาภูพานนี ้

  กลุมสมาชิกผูประกอบการแปรรูปผลหมากเมา ทําหนาที่เปนแกนหลักในเรื่องการ
ดําเนินการแปรรูปผลผลิต และการตลาด สําหรับกลุมสมาชิกเกษตรยางพารา ทําหนาที่เปนสวนสงกําลัง
การผลิตใหกบักลุมสมาชิกผูประกอบการแปรรูปผลหมากเมา ในรูปของวัตถุดิบ โดยอาศัยพื้นท่ีเกษตรที่มี
อยูอยางมากนั่นเอง รูปแบบการเกิดขึ้นของเครอืขายคณุคาเทือกผาภูพานนี้ ไดถูกจับตามองอยางมาก
สําหรับกลุมองคกรภาคประชาชนในพื้นท่ี  

  ผลการถูกจับตามองนี้เอง ทําใหกลุมองคกรภาคประชาชนในพื้นท่ี เริ่มมีความสนใจใน
รูปแบบเครอืขายคุณคา กลุมองคกรที่มีความสนใจเปนพิเศษที่จับตามองก็คือ กลุมปุยชีวภาพ ซ่ึงเปนกลุม
องคกรภาคประชาชนที่ใหญ และเข็มแข็งอยูกอนแลวในพื้นท่ี โดยสวนมากเปนสมาชิกกลุมเครือขายอิน
แปงเดิม ท้ังนี้เน่ืองจากสภาพการณของกลุมอินแปงในปจจุบันน้ีน้ัน เปนกลุมองคกรที่ใหญ มีสมาชิก
จํานวนมากอยูในหลายจังหวัดใกลเคียง บางกลุมสมาชิกเดิมมีสภาวการณแหงสถานภาพที่นอยลง จึงตอง
มีการดําเนินกิจกรรมเครือขายแบบพึง่พาตนเองบางในบางสวน กลุมปุยชีวภาพนี้ไดเล็งเห็นการดําเนิน
กิจกรรมของเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้นวา เปนเครือขายทีพ่ยายามสรรสรางบริบทแหงความ
เก้ือหนุนกันและกัน บนพื้นฐานทรัพยากรที่มีอยูในแตละกลุมเปนทุนเดิม และการขยายขนาดของ
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เครือขายก็เปนไปในลักษณะของความเกื้อหนุนกัน การณดังกลาวทําใหกลุมปุยชีวภาพไดเขามารวมเปน
สมาชิกกลุมเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้น โดยกลุมปุยชีวภาพจะทําหนาทีผ่ลิตปุยชีวภาพใหกับ
กลุมเกษตรยางพาราทีป่ลูกเมาในพื้นท่ี และยังใชพื้นท่ีของสมาชิกท่ีมีอยูอยางมากปลกูผลหมากเมา เพื่อ
เปนทุนดานวัตถุดิบใหกับกลุมแปรรูปผลหมากเมา อยางไรก็ตามหากเรามองการดาํเนินงานอยางกวางๆ
แลว ดูเหมือนวาจะเปนธุรกิจที่มีเม็ดเงินเขามาเกี่ยวของ อยางไรกต็ามในความเปนจริงแลวนั้น การ
ดําเนินการดังกลาวอยูในรูปธุรกิจแบบผลติผลตางตอบแทนเปนหลัก กลาวคอืกลุมแปรรูปผลหมากเมา ใช
ตนกลาเมาพันธุดีแลกกับทุนดานปุยชวีภาพกับกลุมปุยชวีภาพ ในขณะเดียวกันก็จําหนายตนกลาหมาก
เมาพันธุดีใหกับกลุมเกษตรยางพาราในราคาถูก แลกกบัพื้นท่ีของกลุมเกษตรยางพาราที่ใชในการปลูก
เมา ซ่ึงการดาํเนินการในรปูแบบดังกลาวกําลังเปนท่ีจับตามองของกลุมองคกรภาคประชาชนกลุมอืน่ๆใน 
และนอกพื้นท่ี 

 4.2.2.7 ปญหาและการแกปญหาในระหวางการสรางเครอืขายคุณคา 

  เครือขายคุณคาเทือกผาภูพานที่เกิดขึ้นน้ี โดยสวนใหญเกิดจากการรวมตัวกันของกลุม
องคกรภาคประชาชนที่มีความเข็มแข็งอยูเปนทุนเดิม ดังน้ันการกอรางสรางเครอืขายคุณคาจึงไมประสบ
ปญหาในการสรางมากนัก แตอยางไรก็ตาม ปญหาหนึ่งท่ีเปนปญหาพื้นฐานของทุกกลุมองคกรก็คอื เงนิ  

  ในการรวมตัวกันเปนเครือขายคุณคาในระยะแรกนั้น แตละกลุมองคกรสมาชิกมองกนัท่ี
ตัวเงิน และผลกําไรเปนหลกั การขจัดมุมมองในเรื่องนีใ้หหมดไปกระทําไดยาก การดําเนินงานวจัิยใน
ระยะแรกกับเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานจึงเดินไปไดอยางเชือ่งชา และตองอาศัยความอดทนในการ
ประสานในแตละกลุมเปนอยางมาก ทีมวิจัยไดตัดสนิใจยกมุมมองการรวมตวักันของกลุมองคกรภาค
ประชาชนในอดีต      ท่ีมองแตตัวเงิน และผลกําไร ในแตละพื้นท่ีท่ีเกิดความลมเหลว และไมสามารถ
นําพาสมาชิกไปสูเปาหมายทีว่างไวไดมาแสดงใหกลุมสมาชิกไดเห็น และไดใหพวกเขาเหลานั้นไดแสดง
หนทางแหงการแกไขที่ถูกตองรวมกัน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงหนทางแหงการเกือ้หนุนโดยใช
สินคาตางตอบแทน โดยมีการใชเม็ดเงนิใหนอยท่ีสุดก็ไดหลั่งไหลออกมาจากความคิดของกลุมสมาชิก
เครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนั่นเอง 

 4.2.2.8 องคความรูใหมท่ีไดจากเครอืขายคุณคาเทือกผาภูพาน 

  ในการดําเนินการสรางเครอืขายคุณคาเทือกผาภูพานนี้ ทีมวิจัยไดเรียนรูกระบวนทัศน
ในการดําเนินงานตางๆมากมาย ซ่ึงสามารถสังเคราะหองคความรูใหมท่ีไดดังน้ี 

   - การไดเขาใจถึงกระบวนการวางเงือ่นไขในการดําเนินงานวิจัยที่เหมาะสม 
โดยการพิจารณาเงื่อนไขเดมิที่เคยใชในพื้นท่ีเปาหมายทั้งที่สามารถดําเนินการไดลุลวง และที่ไมสามารถ



 80 

ดําเนินการไดลลุวง ซ่ึงสามารถสรุปไดโดยสงัเขปแหงวิถีการวางเงื่อนไขคือ ผูซ่ึงเปนผูวางเงื่อนไขนั้นควรจะ
ประกอบไปดวย ทีมวิจัย และองคกรกลุมเปาหมายในพืน้ท่ี เปนผูวางเงื่อนไขรวมกัน มิใชเปนการวาง
เงื่อนไขเพียงฝายใดฝายหนึ่ง ซ่ึงโดยมากแลวเปนการวางเงื่อนไขของกลุมผูวิจัยเพียงฝายเดียว โดยไม
คํานึงถึงบทเรยีนท่ีเคยเกิดขึน้ในพื้นท่ีเปาหมาย 

   - การยกตัวอยางบริบทแหงการเดินทางที่ไมบรรลุเปาหมาย และการยอมรับ
โดยไมมีการแกตางในความลมเหลวนั้นของทีมวิจัยที่กลุมองคกรภาคประชาชนในพื้นท่ีไดใหขอมูล โดยไม
คํานึงวาเปนหนวยงานใด องคกรใด หรือแมแตเปนทีมวจัิยเองก็ตามที่เปนผูดําเนินการนั้น  การยอมรับ
แนวความคิดดังกลาวของกลุมองคกรภาคประชาชนในพื้นท่ี ทําใหบรรยากาศในการดําเนินงานวจัิยมี
ความไววางใจกันมากขึ้น และอาจนําไปสูเปาหมายที่ทีมวิจัย และกลุมองคกรเปาหมายไดวางไวรวมกันได
รวดเรว็มากขึ้น และมีปญหาในการดําเนินงานที่นอยลงกอนลงมือดําเนินงาน 

   - การสรางความไววางใจระหวางทีมวิจัย กับกลุมองคกรภาคประชาชนในพื้นท่ี 
ไมสามารถทําไดโดยการนํากลไกของหนวยงานภาครัฐมาใช การอางกลไกของรัฐเพื่อสรางความไววางใจ
ใหเกิดขึ้นในพื้นท่ี มักถูกปฏิเสธจากกลุมองคกรภาคประชาชนในพื้นท่ี ท้ังท่ีแสดงออก และไมแสดงออก 
ท้ังน้ีเน่ืองมาจากความพยายามของภาครฐัที่ผานมาในอดีต มักไมประสบผลสัมฤทธิ์ในการยกระดบัความ
เปนอยูของกลุมองคกรภาคประชาชนในพื้นท่ีไดจริง  

 

 

 



บทท่ี 5 
บทสังเคราะหเครอืขายคุณคากับการแกปญหาความยากจน 

 
5.1. ตัวแบบในการวเิคราะห 

 การสรางเครือขายคุณคาของกลุมองคกรภาคประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดสกลนครนั้น มี
วัตถุประสงคสําคัญในการที่จะสรางความเขมแข็งใหกับกลุมองคกรภาคประชาชน ในการดําเนินกิจกรรม
กลุมเพื่อแกไขปญหาความยากจนในพื้นท่ี และยกระดับความเปนอยูของสมาชิกในกลุมอยางยั่งยืน ภายใต
กรอบวิจัยที่ไดกําหนดไวเปนแนวทางในการดําเนินงานสรางเครือขายคุณคา ดังน้ี 

  - เนนการสรางกระบวนการเรียนรูโดยใหกลุม/สหกรณมีการประเมินตนเองเพื่อใหรูจัก
ตนเองรูศักยภาพของเครือขาย รูพฤติกรรมที่นําไปสูปญหาตางๆ และความยากจน 

  - สนับสนุนใหเกิดการสรางเครือขายคุณคาในพื้นท่ีจังหวัดเพื่อไปหนุนเสริมกลุม/
สหกรณ 

  - ศึกษากระบวนการผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู และการสรางเครือขายคุณคา
ในพื้นท่ีจังหวัด 

 ทีมวิจัยพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร ไดมีการดําเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory action research) ในการสรางเครือขายคุณคาในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร โดยมี
รูปแบบขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยดังน้ี 

 (1) การสรางเวทีความเขาใจรวมกันระหวางทีมวิจัย, หนวยงานที่เกี่ยวของ และกลุมองคกร
ภาคประชาชนกลุมตางๆใหมีความเขาใจเครือขายคุณคาที่ตรงกัน 

 (2) การสรางเวทีในการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมองคกรภาคประชาชนตางๆในพื้นท่ี รวมทั้ง
สรางเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลระหวางกลุมองคกรภาคประชาชนตางๆในพื้นท่ี 

 (3) การสรางเวทีในการสังเคราะหขอมูลในการวิเคราะหหาศักยภาพของกลุมองคกร และสราง
เวทีในการเลือกกลุมองคกรเปาหมาย รวมทั้งการสรางเวทีการสนทนากลุมเปาหมายเพื่อหาจุดรวมในการ
สรางแรงหนุนเสริมเครือขายคุณคาที่จะเกิดขึ้น 

 (4) การสรางเวทีหนุนเสริมเครือขายเพื่อใหเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นสามารถดําเนินงานได 
รวมทั้งการสรางเวทีในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเครือขายคุณคาใหบรรลุเปาหมาย 
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 (5) การสรางเวทีติดตามขยายผลเพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรคของเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้น 
และสรางเวทีในการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นใหเปนเครือขายคุณคาที่ยั่งยืน 

start

เครอืขายคุณคา

-เวทีสรางความเขาใจหนวยงานที่เกี่ยวของ
-เวทีสรางความเขาใจผูนํากลุม
-เวทีในการสรางเปาหมายรวมกัน

-เวทีเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมองคกร
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมองคกร

-เวทีวิเคราะหศักยภาพของกลุมองคกร
-เวทีสังเคราะหแรงหนุนเสริมท่ีจะเกิดข้ึน
-เวทีกําหนดกลุมองคกรที่จะมีพันธะกิจรวม

-เวทีกําหนดแนวทางของเครือขายคุณคา
-เวทีกําหนดรูปแบบเครือขายคุณคา
-เวทีการหนุนเสริมเครือขายคุณคา

-เวทีติตามการบริหารเครือขายคุณคา
-เวทีประเมินปญหาและอุปสรรคของเครือขาย
-เวทีเชื่อมโยงเครือขายคุณคา

เวทีความเขาใจรวม

เวทีรวบรวมขอมูลเวทีสงัเคราะหขอมูล

เวทีหนุนเสริมเครือขาย

เวทีติดตามขยายผล

-เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา
-เครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน

  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5.1 กระบวนการสรางเครือขายคุณคาพื้นท่ีจังหวดัสกลนคร 

5.2. สรุปผลการวเิคราะหท่ีช้ีใหเห็นบทบาทของเครอืขายคุณคากับการแกปญหาความยากจน 

 บทบาทของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา บทบาทของเครือขายคุณคาน้ีจะทําหนาที่ใน
การที่จะขจัดสภาวะผาดิบลนตลาด และมีราคาที่ต่ํา ทําใหปญหาการจมทุนของกลุมองคกรบางกลุม หรือ
กลุมสมาชิกเครือขาย OTOP ใหลดนอยลง รวมทั้งกระจายระบบตลาดที่กระจุกตัวอยูบริเวณศูนยกลาง 
และผูกติดอยูกับกลุมองคกร หรือเครือขายบางเครือขายใหขยายวงกวางขึ้น รวมทั้งลดระบบพอคาคน
กลาง ใหลดนอยลง บทบาทเหลานี้ของเครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา จะเปนปจจัยกอใหเกิดการ
ยกระดับความเปนอยูของสมาชิกเครือขายในพื้นท่ีใหสูงขึ้น และสามารถขจัดความยากจนของสมาชิกให
ลดนอยลงไดในบางกลุม 

 สําหรับบทบาทของเครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน จะมีบทบาทสําคัญในการเกื้อหนุนแลกเปลี่ยน
ทางดานทรัพยากรตางตอบแทนในพื้นท่ีของตนในระหวางกลุมสมาชิกเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้น โดยมีเรื่อง
ของผลประโยชนในรูปตัวเงินเปนเรื่องรองลงไป สิ่งน้ีทําใหเกิดการยกระดับความเปนอยูของสมาชิก
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เครือขายในพื้นท่ีใหสูงขึ้น และสามารถขจัดความยากจนของสมาชิกใหลดนอยลงได รวมทั้งมีการใช
ทรัพยากรในพื้นท่ีไดอยางเหมาะสม และเกิดคุณประโยชนสูงสุดสําหรับสมาชิกเครือขายคุณคา 

 อยางไรก็ดี การเกิดขึ้นของเครือขายคุณคาทั้งสองในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร ทีมวิจัยมีความคาดหวัง
เปนอยางสูงวา จากการดําเนินกิจกรรมของเครือขายทั้งสองนี้ จะสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของ
ประชาชนในพื้นท่ีไดไมมากก็นอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเครือขายคุคาผายอมครามคําตากลา ซ่ึงสมาชิก
โดยสวนใหญแลวอยูในฐานะที่ไมม่ันคงนัก จากรูปแบบการดําเนินกิจกรรมในเบื้องตนท่ีทีมวิจัยไดติดตาม
ผลการดําเนินงานนั้น แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดอยางสูงที่จะเกิดผลสัมฤทธิ์ในกระบวนการยกระดับ
ความเปนอยูของประชาชนในพื้นท่ี และลดการถูกกดขี่จากพอคาคนกลางไดมากขึ้น 

 ท้ังหมดที่เกิดขึ้นเหลาน้ีลวนเปนความคาดหวังของทีมวิจัยท้ังสิ้น ท้ังหมดยังคงตองอาศัยเวลา 
และการติดตามผลการดําเนินการอยางตอเน่ือง ยิ่งสําหรับพื้นท่ีจังหวัดสกลนครดวยแลวน้ัน ปจจัยแหง
ความผันแปรการดําเนินกิจกรรมเครือขายน้ันมีมาก ท้ังจากการกระตุนจากภาครัฐในเรื่องการยกระดับ
ความเปนอยูในรูปแบบตางๆที่เกิดขึ้นใหมอยูเสมอ และปจจัยแหงความเปนพื้นท่ีท่ีทุรกันดาร ซ่ึงยากตอ
การรวมตัวกันเปนกลุมกอน รวมทั้งคานิยมของกลุมคนในพื้นท่ีท่ีมักมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
เหลานี้ลวนเปนปจจัยเก้ือหนุน ในการที่ทําใหการดําเนินกิจกรรมเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นน้ันสะดุดลง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 ปจจัยท่ีสงผลกับการดําเนินกิจกรรมเครอืขายคณุคา 

ทีมวิจัยจังหวัดสกลนครก็ไดแตคาดหวังวา การดําเนินกิจกรรมเครือขายคุณคาท่ีเกิดข้ึนน้ี จะเกิด
ผลสัมฤทธ์ิข้ึนกอนท่ีปจจัยดังกลาวเหลาน้ีจะเขามาแทรกแซง. 



บทท่ี 6 

สรปุและขอเสนอแนะ 

6.1. สรุปผลการดาํเนินการทีมวิจัยพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร 

 6.1.1 การดําเนินโครงการวจัิย 

  การดําเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร” ในครั้งน้ี 
ทีมวิจัยสามารถดําเนินงานวิจัยเปนไปไดอยางดี โดยมีหลายฝายใหการสนับสนุนในดานขอมูล และ
ปฏิบัติงานภาคสนามรวมกับทีมวิจัยท้ังจากทางภาครัฐ และภาคประชาชน ความรวมมือท่ีทีมวิจัยไดรับน้ี 
สงผลใหการดําเนินงานวิจัยของทีมวิจัยพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร ภายใตกรอบการทํางานในการที่จะสราง
เครือขายคุณคาใหเกิดขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร เพื่อท่ีจะยกระดับความเปนอยูของประชาชนในระดับ
รากหญา และแกไขปญหาความยากจนใหหมดไปจากพื้นท่ี จากเดิมที่เครือขายตางๆในพื้นท่ีจังหวัด
สกลนครเปนไปอยางหลวมๆ หรือเปนไปเพื่อหวังการชวยเหลือจากภาครัฐแบบเฉพาะกิจ สามารถกอเกิด
เครือขายคุณคาขึ้นมาไดท้ังหมด 2 เครือขาย ประกอบไปดวย เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา และ
เครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน ท้ังสองเครือขายที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผน และกรอบของงานวิจัยท่ีทีมวิจัย
กําหนดขึ้น 

  เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา ทีมวิจัยมีเปาประสงคในการที่จะขจัดสภาวะ
ผาดิบลนตลาด และมีราคาที่ต่ํา รวมทั้งกระจายระบบตลาดที่กระจุกตัวอยูบริเวณศูนยกลาง ซ่ึงผูกติดอยู
กับกลุมองคกร หรือเครือขายบางเครือขาย รวมทั้งระบบพอคาคนกลาง ใหลดนอยลง อันเปนปจจัยใหเกิด
การยกระดับความเปนอยูของสมาชิกเครือขายในพื้นท่ีใหสูงขึ้น ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมเครือขายในระยะ
เริ่มตนน้ี ทีมวิจัยพบวาเปนไปตามเปาประสงคของทีมวิจัยที่วางไว 

  ในสวนของเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนั้น หลังจากที่ทีมวิจัยไดวิเคราะห/สังเคราะห
ขอมูลในเบื้องตน ทีมวิจัยไดเล็งเห็นถึงทรัพยากรที่มีอยูอยางมากในพื้นท่ี ท่ียังไมไดจัดสรรการใชประโยชน
รวมกันของกลุมเครือขายในพื้นท่ีใหเหมาะสม ดังน้ันเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนี้ ทีมวิจัยมี
เปาประสงคท่ีจะแสวงหาทรัพยากรรวมกันของกลุมเครือขายในพื้นท่ี แลวนํามาจัดสรรใหกับกลุม
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เครือขายคุณคาที่เกิดขึ้น โดยการจัดสรรทรัพยากรนี้ ทีมวิจัยไดวางใหกลุมเครือขายคุณคาที่เขารวม
โครงการเปนผูจัดสรรกันเอง โดยทีมวิจัยจะหนุนเสริมในสวนที่เปนประโยชนเกื้อกูลกันท้ังสองฝายเพื่อยัง
ประโยชนสูงสุดใหกับสมาชิกเครือขายคุณคาอยางเปนธรรม ซ่ึงเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนี้ดําเนิน
กิจกรรมเครือขายเปนไปตามกรอบแนวทางที่ทีมวิจัยวางไว และที่สําคัญจากการติดตามขยายผลของทีม
วิจัยพบวา สมาชิกเครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน มีการเกื้อหนุนแลกเปลี่ยนทางดานทรัพยากรตางตอบ
แทนในพื้นท่ีของตนใหกับกลุมสมาชิกเครือขายคุณคา โดยมีเรื่องของผลประโยชนในรูปตัวเงินเปนเรื่อง
รองลงไป สิ่งน้ีทําใหทีมวิจัยมีความคาดหวังวา เครือขายคุณคาเทือกผาภูพาที่เกิดขึ้นน้ีจะเปนเครือขายที่
สามารถพฒันาไปสูเครือขายคุณคาที่มีความยั่งยืนไดเปนอยางดี 

  ทีมวิจัยพื้นท่ีจังหวัดสกลนครไดวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล และวางกรอบการดําเนิน
กิจกรรมเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นอยางดีท่ีสุด เพื่อใหเครือขายคุณคาทั้งสองเครือขายนี้สามารถยืนหยัด 
และพัฒนากาวไปสูการเปน “เครือขายคุณคาที่ยั่งยืน”ได ภายหลังจากที่ทีมวิจัยถอนตัวออกจากพื้นท่ี 
อยางไรก็ตามเหลาน้ีท้ังมวลลวนเปนความคาดหวังของทีมวิจัย ซ่ึงอาจยังหาหลักประกันไมไดในขณะ
เริ่มตนน้ี 

 6.1.2 ปญหา/อุปสรรคท่ีเกิดจากทีมวิจัย/ปจจัยสภาพแวดลอมอ่ืน 

  ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินโครงการวิจัยของทีมวิจัยพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร ในการ
สรางเครือขายคุณคาในครั้งน้ี ทีมวิจัยสามารถจําแนกปญหา/อุปสรรคออกไดเปน 2 ปจจัย กลาวคือ 
ปญหา/อุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายในทีมวิจัยหน่ึง และปญหา/อุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายนอกอัน
เน่ืองมาจากสภาพแวดลอมในการดําเนินงานวิจัยอีกหน่ึง ปญหา/อุปสรรคจากทั้งสองปจจัยขางตน
ดังกลาวอาจทําใหการดําเนินงานวิจัยของทีมวิจัยสะดุดลงบางเปนบางครั้ง แตในที่สุดบริบทจากเวทีกลุม
ยอยของทีมวิจัยก็สามารถบรรเทาปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับทีมวิจัยใหเบาบางลง และสามารถนํา
งานวิจัยไปสูเปาประสงคของทีมวิจัยท่ีไดวางไว 

ปญหา/อุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งของทีมวิจัยท่ีมิไดเปนปญหา/อุปสรรคโดยตรง ท่ี
ทีมวิจัยสังเคราะหไดก็คอื ปญหาเรื่องชวงเวลาในการวิจัยท่ีมีชวงเวลาในการดําเนินงานวิจัยท่ีสั้น สงผลให
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ทีมวิจัยมีเวลาในการสังเคราะห และประมวลผลเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นท้ังสองเครือขายที่สั้น และผลเชิง
ประจักษของเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นยังมิอาจที่จะสรุปไดอยางชัดเจนมากนัก 

อยางไรก็ตาม ในสวนของปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานวิจัยท่ีทีมวิจัยประสบพบ 
และสังเคราะหหาถึงที่มาของปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นกับทีมวิจัยสามารถกลาวโดยสรุปไดดังตารางที่ 15  

ตารางที่ 6.1 แสดงปญหา/ อปุสรรคที่เกิดขึน้ในการดําเนินงานวิจัย 

ปญหา/อุปสรรคอนัเกิดจาก       
ปจจยัภายในทีมวิจัย 

1. ชวงเวลาในการดําเนินงานวิจัยของนักวจัิยในทีมวิจัย 
          - ทีมวิจัยมีภาระงานสอนที่มีวันเวลาไมตรงกัน 
              ทําใหมีชวงเวลาลงพืน้ท่ีไมพรอมกนั 
2. การลงพื้นท่ีของนักวิจัยในทีมวิจัย 
          - ทีมวิจัยมีภาระงานสอนมาก  ทําใหมีการลงพื้นท่ีไมตอเน่ือง 
          - ความคุนเคยของนักวิจัยในพื้นท่ีมีนอย เน่ืองจากทีมวิจัยสวน 
              ใหญเปนคนนอกพื้นท่ีวิจัย 
          - ความเขาใจภาษาถิน่ของทีมวิจัยมีไมมากนัก 

ปญหา/อุปสรรคอนัเกิดจาก        
ปจจยัภายนอก 

1. ระยะทางในการเดินทางลงพื้นท่ี 
          - ระยะทางไกลสุดในการลงพื้นท่ี (ไป-กลับ)  280 กิโลเมตร 

            - ระยะทางโดยเฉลีย่ (ไป-กลับ)  150 กิโลเมตร 
2. ความรวมมอืของกลุมองคกรในพื้นท่ี 
          - การเดนิทางเขารวมกิจกรรมของกลุมองคกรลําบาก (ไกล) 
          - ระยะเวลาในการเดนิทางเขารวมกิจกรรมใชเวลามาก 
3. การตอบสนองของกลุมองคกรในพื้นท่ี 
          - ความเชื่อม่ันของกลุมองคกรในพื้นท่ีท่ีมีตอหนวยงานรัฐ 
          - ความเขาใจในการดําเนินงานวิจัยของกลุมองคกรในพื้นท่ี 
          - กลุมองคกรในพื้นท่ีในหลายกลุมยังคงมุงผลประโยชนในรูป 
              ของเงินตอบแทนเปนหลัก 
4. การตอบสนองของหนวยงานรัฐในพื้นท่ี 
          - หนวยงานรัฐมีขอมูลของกลุมองคกรในพื้นท่ีท่ีไมเปนปจจุบัน 
          - การเขาถึงขอมูลหนวยงานรัฐชา, ยุงยาก  
          - ขอมูลจากหนวยงานรัฐซ้ําซอน และไมตรงกัน 

ท่ีมา : ผลวิเคราะห/สังเคราะหของทีมวิจัย 
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6.2. ประโยชนท่ีนักวิจัย และทมีวิจัยไดรับ 

 6.2.1 ชุดความรูใหม 

  ประโยชนท่ีไดจากการดําเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาขบวนการสหกรณพื้นท่ีจังหวัด
สกลนคร” ท่ีทีมวิจัยไดรับน้ันมีเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชุดความรูใหมท่ีทีมวิจัยไดรับ ซ่ึงเปนชุด
ความรูท่ีสามารถพัฒนากอใหเกิดประโยชนไดมากมาย ท่ีสําคัญไดแก 

   - ชุดความรูในเรื่องของ ภูมิปญญาทองถิ่นอันเกิดจากกลุมองคกรภาคประชาชน 
รวมทั้งการนําภูมิปญญาที่ไดไปใชไดจริงในทางปฏิบัติ ไมวาจะเปนชุดความรูภูมิปญญาที่ไดจากกลุมทอ
ผา, การยอมผา, การแปรรูปผลิตภัณฑทองถิ่น ฯลฯ 

   - ชุดความรูในเรื่องของ รูปแบบกระบวนการหนุนเสริมของภาครัฐที่มีตอกลุม
องคกรภาคประชาชนในพื้นท่ี ทีมวิจัยไดรับทราบถึงรูปแบบกระบวนการหลากหลายที่นํามาใชหนุนเสริม
กลุมองคกรภาคประชาชนในแตละกลุมองคกรวารูปแบบใดจะสามารถกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีท่ีสุดตอ
กลุมองคกรเปาหมาย 

   - ชุดความรูในเรื่องของ กระบวนการรวมตัวของกลุมองคกรประชาชนในพื้นท่ี ท่ี
มีรูปแบบการรวมตัวที่หลากหลาย ชุดความรูดังกลาวทําใหทีมวิจัยสามารถคาดเดากระบวนการรวมตัว
ของกลุมองคกรประชาชนในพื้นท่ีไดพอสมควร 

 6.2.2 ทักษะ/ประสบการณใหมของทีมวิจัย 

  สิ่งที่ไดจากการดําเนินโครงการวิจัยน้ี อีกประเด็นหน่ึงที่มีความสําคัญตอทีมวิจัยอยาง
มากก็คือ ทักษะ/ประสบการณใหมท่ีทีมวิจัยไดรับ ซ่ึงทักษะ/ประสบการณอันเดนชัด, สําคัญ และเปน
ประโยชนท่ีนักวิจัยทุกทานในทีมวิจัยน้ีไดรับอาจสรุปไดโดยสังเขปไดดังน้ี 

   - ทักษะ/ประสบการณในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู นักวิจัยทุกทานในทีม
วิจัยน้ีตางก็ไดรับทักษะ/ประสบการณในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตั้งแตระดับเวทีเล็ก หรือเวทีกลุม
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ยอยท่ีมีจํานวนผูเขารวมตั้งแต 5 ถึง 10 คน ไปจนถึงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูขนาดใหญถึงใหญมากที่มี
จํานวนผูเขารวมในเวทีสูงถึงกวา 600 คน 

   - ทักษะ/ประสบการณในการลงพื้นท่ี รวมทั้งทักษะ/ประสบการณในการฝงตัว
ในพื้นท่ีเพื่อใหบรรลุถึงขอมูลที่ตองการ ซ่ึงนักวิจัยในทีมวิจัยไดรับประสบการณน้ีโดยตรง 

   - ทักษะ/ประสบการณในการบริหารจัดการขอมูล ในสวนน้ีทีมวิจัยไดเรียนรูใน
การท่ีจะจัดการขอมูลในเรื่องเดียวกัน แตมีท่ีมาจากหลายๆแหลงไดอยางเปนเหตุเปนผลมากขึ้น ซ่ึงสงผล
ใหนักวิจัยในทีมวิจัยสามารถสังเคราะหขอมูลไดอยางละเอียด รอบคอบ และแมนยํามากขึ้น 

   - ทักษะ/ประสบการณในการประสานขอมูลกับหนวยงานราชการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหนวยงานราชการที่มีฐานขอมูลขนาดใหญ และซับซอน รวมทั้งประสบการในการคัดกรองขอมูลที่
รวดเร็ว 

6.3. ขอเสนอแนะ 

 6.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการปรบัปรุงกระบวนการวจัิย 

  กระบวนการวิจัยในชุดโครงการวิจัยยอยท่ีเกิดขึ้นในโครงการวิจัยน้ี หากจะบอกวามี
ความสมบูรณพรอมโดยไมมีขอบกพรองเลยก็เห็นจะเปนเรื่องที่ไมถูกตองนัก แตอยางไรก็ตาม หากมองใน
ภาพรวมแลว กระบวนการวิจัยท่ีดําเนินการในชุดโครงการวิจัยยอยน้ีนับไดวามีขอบกพรองนอยมาก ท้ังน้ี
เปนผลอันเน่ืองมาจากกระบวนการวิจัยท่ีไดวางแนวทางไวตั้งแตในชุดโครงการวิจัยหลักอยางรอบคอบ ถึง
กระนั้น เม่ือทีมวิจัยไดลงพื้นท่ี ทีมวิจัยไดเห็นถึงขอบกพรองเล็กนอย ซ่ึงถาไดรับการปรับปรุงแลวจะทําให
กระบวนการวิจัยน้ีสมบูรณมากขึ้น กลาวคือ 

    - ชวงเวลาในการดําเนินโครงการวิจัยท่ีมีระยะเวลาเพียง 1 ป นับไดวาเปน
โครงการวิจัยขนาดใหญท่ีมีระยะเวลาการทํางานที่สั้นมาก การลงพื้นท่ีทํางานกับชุมชนเปนงานที่ตองใช
เวลาในการสรางความคุนเคยกับมวลชน ยิ่งเปนมวลชนกลุมใหญยิ่งตองใชเวลามาก โครงการวิจัยชุดน้ีจะ
มีความสมบูรณมากขึ้นถาระยะเวลาในการดําเนินโครงการมีมากกวานี้ 
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    - ชองทางการสื่อสารระหวางทีมประสานงานกลาง และทีมวิจัยในพื้นท่ี ทีมวิจัย
พื้นท่ีจังหวัดสกลนคร พบวาการสงขอมูลจากทีมประสานงานกลางใหกับทีมวิจัยโดยผานทาง ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (Email) เพียงอยางเดียวน้ัน สําหรับพื้นท่ีสกลนครแลวไมมีความสะดวกนัก เน่ืองจากการ
ลมของระบบเครือขายที่เกิดขึ้นบอย และการสูญหายของขอมูล ทีมประสานงานกลางควรมีชองทางการ
สื่อสารที่ดี และมากกวานี้ 

    - การกําหนดกลุมองคกรเปาหมายของโครงการวิจัยท่ีกวางมาก และมีความ
ชัดเจนนอย สงผลใหทีมวิจัยในพื้นท่ีตองลองผิดลองถูกหาองคกรกลุมเปาหมายที่นาจะเปน ซ่ึงใชเวลาใน
การหากลุมองคกรดังกลาวพอสมควร และอาจยังไมตรงตามเปาประสงคของชุดโครงการหลัก 

    - การจัดสรรงบประมาณของโครงการวิจัย ท่ีหมดลงเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย ทีม
วิจัยเห็นวาควรมีงบประมาณในกระบวนการติดตามผลของงานวิจัย เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเปนกระบวนการ
สรางเครือขายคุณคาใหเกิดขึ้น เม่ือเครือขายคุณคาไดถือกําเนิดขึ้น ควรมีกระบวนการติดตามเครือขาย
ดังกลาวหลังจากสิ้นสุดงานวิจัยแลวสักระยะหนึ่ง เพื่อใหเห็นถึงทิศทางที่เครือขายคุณคาน้ีวามีการเดินไป
ในทิศทางใด 

 6.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการตอยอดโครงการวจัิยในอนาคต 

  การดําเนินงานวิจัยของทีมวิจัยพื้นท่ีจังหวัดสกลนครนั้น ไดกอใหเกิดเครือขายคุณคาขึ้น
ในพื้นท่ีจังหวัดสกลนครคือ เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา และเครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน ซ่ึง
ท้ังสองเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นดังกลาว ทีมวิจัยมีความคาดหวังวา จะเปนเครือขายที่สามารถยกระดับ
ความเปนอยูของประชาชนระดับรากหญาในพื้นท่ี และสามารถขจัดความยากจนใหหายไปจากพื้นท่ี
จังหวัดสกลนครไดบางไมมากก็นอย  

  อยางไรก็ดีสําหรับเครือขายคุณคาที่เกิดขึ้นน้ีหากมีการตอยอดโครงการดังกลาว ก็จะ
สงผลใหเปาประสงคของโครงการวิจัยท่ีวางไวมีผลสัมฤทธิ์ขยายวงกวางออกไปสูพื้นท่ีอื่นๆ ของจังหวัด
สกลนครมากขึ้น หรืออาจขยายวงออกไปสูจังหวัดขางเคียงก็เปนได สําหรับการตอยอดโครงการวิจัยท่ีทีม
วิจัยพื้นท่ีจังหวัดสกลนครมีขอเสนอแนะนั้น มีดังน้ี 
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    - เครือขายคุณคาผายอมครามคําตากลา เปนท่ีนาสังเกตวาเครือขายน้ีได
กอใหเกิดกลุมอาชีพกลุมหน่ึงเกิดขึ้น คือกลุมอาชีพแปรรูปผาพื้นเมือง หรือกลาวไดอีกนัยหน่ึงไดวาเปน
กลุมแปรรูปผายอมครามของอําเภอคําตากลา ในที่น้ีหมายรวมถึงผาประเภทอื่นๆดวย  

     เปนความจริงอยางหนึ่งที่วา กลุมแปรรูปผาน้ี ตองอาศัยทักษะ และเวลาสัก
ระยะหนึ่งในการฟูมฝกฝมือใหมีความกาวหนามากขึ้น ดังน้ันการตอยอดโครงการในสวนของเครือขาย
คุณคาผายอมครามคําตากลาน้ี ควรมีการสงเสริมการพัฒนาฝมือทางดานการแปรรูปผา ใหกับกลุม
ดังกลาวอยางตอเน่ือง และที่สําคัญ ถาเราสามารถที่จะสรางกลุมแปรรูปผาพื้นเมืองเชนเดียวกันน้ีใหเกิด
ขึ้นกับเครือขายคุณคาในอําเภออื่นๆของจังหวัดสกลนครก็จะสามารถขจัดสภาวะผาดิบลนตลาด และมี
ราคาที่ต่ํา รวมทั้งกระจายระบบตลาดที่กระจุกตัวอยูบริเวณศูนยกลาง ซ่ึงผูกติดอยูกับกลุมองคกร หรือ
เครือขายบางเครือขาย รวมทั้งระบบพอคาคนกลาง ใหลดนอยลง อันเปนปจจัยใหเกิดการยกระดับความ
เปนอยูของสมาชิกเครือขายในพื้นท่ีใหสูงขึ้น 

    - เครือขายคุณคาเทือกผาภูพาน เครือขายน้ีเปนการใชทรัพยากรของสมาชิก
เครือขายคุณคาใหเกิดประโยชนแกสมาชิกเครือขายคุณคาใหมากที่สุด ดังน้ันการตอยอดของเครือขาย
คุณคานี้ควรจะอยูในรูปของการขยายวงของเครือขายคุณคาใหกวางออกไปยังบริเวณอื่นๆของเทือกภูพาน 
ซ่ึงยังมีกลุมองคกร และกลุมเครือขายตางๆที่มีทรัพยากรที่สามารถเกื้อหนุนกันไดเปนอยางดี สิ่งสําคัญก็
คือ การหนุนเสริมใหกลุมองคกร หรือกลุมเครือขายที่กระจัดกระจายอยูตามพื้นท่ีตางๆบนเทือกภูพาน
เหลาน้ีเขาใจถึงกระบวนการ และความสําคัญของเครือขายคุณคา และที่สําคัญที่สุดการเนนใหสมาชิก
เครือขายไดเล็งเห็นถึง การใชทรัพยากรที่ตนเองมีอยูในกลุมองคกร หรือเครือขายตนเองเปนสินคาตาง
ตอบแทนกันระหวางสมาชิกเครือขายคุณคาแทนการใชเงินตรา ซ่ึงจากการดําเนินการติดตามผลวิจัยของ
ทีมวิจัยพื้นท่ีจังหวัดสกลนครพบวา กลุมองคกร และกลุมเครือขายตางๆบนเทือกภูพานหลายกลุมกําลังจับ
ตามองการกาวเดินของเครือขายคุณคาเทือกผาภูพานนี้อยู  
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