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บทที่ 1
บทนํา
ข้ อมูลทัว่ ไปจังหวัดเชียงราย
สัญลักษณ์ จังหวัดเชียงราย

ตราประจําจังหวัดเชียงราย
รูปช้ างสี ขาวใต้ เมฆ
เมื่อพญามังรายได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝ่ ายเหนื อในอาณาเขตรอบ ๆ ได้แล้ว จึงทรงกรี ฑาทัพไป
แสดงฝี มือในการยุทธต่อหัวเมืองฝ่ ายใต้ลงมา จึงได้ไปรวมพล ณ. เมืองลาวกู่เต้า และหมอควาญได้นาํ ช้าง
มงคลของพญามังรายไปทอด (ผูก) ไว้ในป่ าหัวดอยทิศตะวันออกพลัดหายไป พญามังราย จึงได้เสด็จ
ติดตามรอยช้าง ไปจนถึงดอยทอง ริ มแม่น้ าํ กกนัทธี ได้ทศั นาการเห็นภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์
เป็ นชัยภูมิที่ดี จึงได้สร้างเมืองใหม่ ขึ้นในที่นนั่ ให้ก่อปราการโอบเอาดอยจอมทองไว้ในท่ามกลางเมือง
ขนานนามเมืองว่า “เวียงเชียงราย” ตามพระนามของพญามังรายผูส้ ร้าง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.
1805 ดังนั้น จึงได้นาํ รู ปช้างสี ขาวใต้เมฆแห่งความรุ่ งเรื อง และอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข บนพื้นสี ม่วงของ วันเสาร์
ซึ่งตรงกับวันประสู ติของพญาเม็งราย เป็ นสี ประจําจังหวัด
คําขวัญของจังหวัดเชียงราย
“เหนือสุดในสยาม

ชายแดนสามแผ่ นดิน

ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา

ลํ้าค่าพระธาตุดอยตุง”

วิสัยทัศน์ การพัฒนาจังหวัดเชียงราย (Vision)
“เชียงราย : ประตูทองของวัฒนธรรมล้ านนา และการค้ าสู่ สากล”
Chiangrai : Global Golden Gateway of Lanna Culture and International Trade
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ธงประจําจังหวัดเชียงราย

ดอกไม้ ประจําจังหวัด

ชื่อดอกไม้
ดอกพวงแสด
ชื่อ วิทยาศาสตร์ : Pyrostegia Venusta (ker) Miers
วงศ์ :
Bignonia Ceae
ลักษณะชนิดพันธุ์ไม้ : ไม้เลื้อยต่างประเทศ
ชื่ออืน่ ๆ : Orange trumpet, Flane Flower,
Fire – Cracder Vine

ต้ นไม้ ประจําจังหวัด
ชื่อพันธุ์ไม้
กาสะลองคํา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Radermachera ignea (Kurz) Steenis
วงค์
Dignoniaceae
ชื่ ออื่น ๆ ปี บทอง, แคเป๊ าะ, สําเภาหลามต้น,
อ้อยช้าง, จางจืด
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สะเภา,

เชียงรายในอดีต
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของบางยุคบางสมัยในดินแดนเหล่านี้ บางครั้งก็มีความคลาดเคลื่อน
กันไปทั้งทางด้านสถานที่ ห รื อด้านของเวลา จึ งยากที่ จะชี้ ชัดลงไปอย่างชัดเจนว่า หลักฐานใดถูกต้อง
สําหรับอาณาจักรโบราณและเมืองต่างๆ อันเป็ นที่ต้ งั ของจังหวัดเชี ยงรายในปั จจุบนั ที่ปรากฏในตํานาน
หรื อพงศาวดารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์น้ นั นักวิชาการในท้องถิ่นได้แบ่งประวัติเชียงรายออกเป็ นยุค
ต่างๆ ดังนี้
1. ยุคอาณาจักรโยนกไชยบุรีศรี ชา้ งแสน
2. ยุคหิ รัญนครเงินยาง
3. ยุคเชียงราย (มังราย)
4. ยุคพันธุมติรัตนอาณาเขต
1. ยุคอาณาจักรโยนกไชยบุรีศรีช้างแสน
เรื่ องราวของอาณาจักรโยนกไชยบุรีศรี ชา้ งแสน (ช้างแส่ งก็เรี ยก) ที่มีศูนย์กลางอยูท่ ี่เมืองโยนกนคร
ราชธานี ศรี ชา้ งแสน หรื อเมืองนาคพันธุ์สิงหนวัตินครนั้น เป็ นเรื่ องราวที่ปรากฏอยูใ่ นพงศาวดารโยนกได้
กล่าวถึงมหากษัตริ ยอ์ งค์หนึ่ ง ชื่อว่า เทวกาละ ครองราชย์สมบัติเป็ นใหญ่แก่ไทยทั้งหลายในเมืองนครไทย
เทศ อันมีเมืองราชคหะ (ราชคฤห์) เป็ นนครหลวงมหากษัตริ ยพ์ ระองค์น้ นั มีราชโอรส 30 พระองค์ ราชธิดา
30 พระองค์ รวมทั้งหมด 60 พระองค์ ราชโอรสองค์แรกมีพระนามว่า พิมพิสารราชกุมาร องค์ที่สองมี
พระนามว่า สิ งหนวัติกุมาร (บางตําราเป็ นสิ งหนติกุมาร และเพี้ยนไปเป็ น สี หนติกุมาร หรื อศรี หนติกุมาร
ก็มี) ด้วยเหตุวา่ มีลกั ษณะและกําลังดุจราชสี ห์นนั่ เอง
เมื่อนั้น มหากษัตริ ยผ์ เู ้ ป็ นพ่อได้แบ่งราชสมบัติให้แก่ราชโอรสและธิ ดาทั้ง 60 พระองค์แล้ว ได้
แต่งตั้งให้เจ้าพิมพิสารโอรสองค์แรกเป็ นอุปราชา และให้อภิเษกสมรสกับพระราชธิ ดาผูห้ นึ่ งให้อยูใ่ นเมือง
ราชคฤห์นครหลวง ส่ วนโอรสและราชธิ ดา 29 คู่น้ นั ให้จบั คู่กนั แล้วแยกย้ายออกไปตั้งบ้านเมืองอยูต่ ามที่
ต่างๆ
ส่ วนเจ้าสิ งหนวัติกุมารโอรสที่สองกับน้องหญิงผูห้ นึ่ งได้แบ่งเอาราชสมบัติพร้อมไพร่ พลแสนหนึ่ ง
แล้วก็เสด็จออกจากเมืองราชคฤห์นครหลวง ข้ามแม่น้ าํ สระพูมุ่งหน้าไปทางทิศอาคเนย์ออกจากเมืองราชคฤห์
ได้ 4 เดือน “พอถึงเดือน 5 ออก 11 คํ่า วันศุกร์ ก็จึงได้ไปถึงประเทศที่หนึ่ งมีสัณฐานราบเปี ยงเรี ยงงาม มี
แม่น้ าํ ใหญ่ นํ้าฮาม นํ้าน้อยมากนัก ก็บ่อพอไกลขรนที (แม่น้ าํ โขง) เท่าใดนัก แลมีน้ าํ ห้วยน้อยอันจักสร้าง
ไร่ นาดีนกั แลเป็ นแว่นแคว้นเมืองสุ วรรณโคมคําเก่าอันร้างไปแล้วนั้น ในกาลนั้น มีแต่พวกลัวะ มิละขุ คือ
ชาวป่ าชาวดอยทั้งหลาย ยังอยูใ่ นซอกห้วยราวเขาภูดอยไคว่จุที่แล้ว และมีขนุ หลวงผูห้ นึ่ ง นามว่า ปู่ เจ้าลาว
จก เป็ นใหญ่แก่มิละขุท้ งั หลายก็ยงั อยูด่ อยดินแดงอันมีหนประจิมทิศประเทศนั้น แลยามนั้นสิ งหนวัติกมุ ารก็
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มารอดถึงที่หนึ่ งหมดใสกว้างนัก บ่ไกลแม่น้ าํ ใหญ่ แม่น้ าํ ฮาม แม่น้ าํ น้อยมากแล แลห่ างจากแม่น้ าํ ขรนที
นั้น 7,000 วา แลเมืองสุ วรรณโคมคําเก่านั้น อยูเ่ บื้องฝ่ ายแม่น้ าํ ขรนทีก้ าํ หน้านั้นแล”
ในตํานานนั้นได้กล่าวอีกว่า “เมื่อนั้นท่านก็ให้แปงปางจอดยั้งเอาชัยอยูท่ ี่น้ นั รอดเดือนสี่ ขึ้นหนึ่งคํ่า
วันศุกร์ มหาศักราชขึ้นใหม่แถมตัวหนึ่ งเป็ น 18 ตัวปี ล้วงเป้ า วันนั้นยังมีพญานาคตัวหนึ่ ง มีชื่อว่า “พันธุ
นาคราช” ก็มาเนรมิตตนเป็ นพราหมณ์ผหู ้ นึ่ ง แล้วเข้ามาสู่ ที่แห่ งเจ้าสิ งหนวัติกุมาร แล้วกล่าวว่า “ดูกรเจ้า
กุมารท่านนี้ เป็ นลูกท้าวพระยามหากษัตริ ย ์ หรื อว่าเป็ นลูกเศรษฐีหรื อคหบดี กระฎุมพี แลว่าพ่อค้า อั้นจา
ลูกบ้านใดเมืองใดมานั้นจากแลเจ้ากุมารเห็นว่ามีประโยชน์อนั ใดจา จึงมายั้งพักยังสถานที่น้ ี ว่าอั้น ว่าดังนี้
เมื่อนั้นเจ้าสิ งหนุ วตั ิกุมาร กล่าวว่าดูกรท่านพราหมณ์ เรานี้ หากเป็ นลูกกษัตริ ยต์ นหนึ่ ง ชื่อว่าเทวกาละ ผู ้
เป็ นเจ้าแผ่นดินเมืองราชคฤห์นครหลวงพุน้ แล เรามานี่ เพื่อจักแสวงหาที่ควรสร้างบ้านตั้งเมืองอยูแ่ ล ว่าอั้น
เมื่อนั้น นาคพราหมณ์ก็ว่า ดีแท้แล ท่านจุ่งมาตั้งที่น้ ีให้เป็ นบ้านเมืองอยูเ่ ทอะ จักวุฒิจาํ เริ ญดี จักบริ บูรณ์
ด้วยข้าวของราชสมบัติประการหนึ่ง ข้าศึกศัตรู ท้ งั หลาย เป็ นต้นว่าศึกมหานครเมืองใหญ่ท้ งั หลาย จักมารบ
ก็เป็ นอันยากเหตุวา่ แม่น้ าํ ใหญ่ สะเภาเลากาจักมาก็ไม่ถึง แต่วา่ ขอให้มีสัจจะรักษายังข้าคนและสัตว์ท้ งั หลาย
แด่เทอะ”
เมื่อนั้น เจ้าสิ งหนวัติกุมารจึงกล่าวว่า “ดูกร ท่านพราหมณ์ ท่านนี้ อยูท่ ี่ใด อยูบ่ า้ นเมืองใด และมี
ชื่อว่าดังฤา” นาคพราหมณ์ก็กล่าวว่า “ข้านี้มีชื่อว่าพันธุพราหมณ์ อยูร่ ักษาประเทศที่นี่มาตั้งแต่ตระกูลเค้ามา
แล” ท่านจุ่งใช้สัปปรุ ริสะแห่ งท่านไปตามดูที่อยู่แห่ งข้าเทอะ ว่าอั้น” แล้วก็กล่าวอําลาเจ้าสิ งหนวัติกุมาร
ออกไปแล เจ้าสิ งหนวัติกุมารจึงใช้ให้บ่าวแห่ งท่านตามไปดู 7 คน ไปทางหนหรดี ไกลประมาณ 1,000 วา
แล้วก็ลวดหายไปเสี ยแล เมื่อนั้นบ่าวทั้ง 7 คน จึงกลับคืนมาบอกแก่เจ้าแห่ งเขา ตามดัง่ ที่ได้เห็นมานั้นทุก
ประการแล เจ้าสิ ง หนวัติ กุม ารได้ยิน คํา ดังนั้น ก็ส ลัง่ ใจอยู่แ ล ส่ ว นว่า นาคพราหมณ์ ผูน้ ้ ัน ก็เ อาเพศเป็ น
พญานาคดังเก่าแล้วก็ทวนบุ่นไปให้เป็ นเซตคูเวียง กว้าง 3,000 วา รอดชุกลํ้า แล้วก็หนีไปสู่ ที่อยูแ่ ห่งตนใน
กลางคืนนั้นแล ครั้นรุ่ งแจ้งแล้ว เจ้าสิ งหนวัติกมุ ารเห็นเป็ นประการฉันนั้นแล้ว ก็มีใจชื่นชมยิง่ นัก จึงให้หา
พราหมณ์ อ าจารย์ม า แล้ว ก็ ต รั ส ถามว่ า “พราหมณ์ ผูม้ าบอํา ให้ แ ก่ เ รานั้น จัก เป็ นเทวบุ ต ร เทวดา
พระยาอินทร์ พรหมดังฤา พราหมณ์อาจารย์จึงกล่าวว่า ตามดัง่ ข้าผูเ้ ฒ่ามาพิจารณาดูน้ ี คงจะเป็ นพญานาคเป็ น
แน่ แท้ เมื่อนั้นก็พร้อมกันเข้ายังเรื อนหลวง แล้งตึ้งหอเรื อนบริ บูรณ์แล้วก็เข้าอยูเ่ ป็ นเมืองใหญ่ แล้วพราหมณ์
อาจารย์ผนู ้ ้ นั ก็พิจารณาเอาชื่ อพญานาคพันธุ์น้ นั กับชื่อกุมารผูเ้ ป็ นเจ้านั้นชื่อ สิ งหนวัติน้ นั มาผสมกัน แล้ว
เรี ยกนามเมืองนั้นว่า เมืองพันธุสิงหนวัตินคร นั้นแล
เมื่อเจ้าสิ งหนวัติกุมารได้เป็ นเจ้าเมืองพันธุสิงหนวัตินครแล้ว ได้มีอาชญาเรี ยกว่าเอาขุนหลวงมิลกั ขุ
ทั้งหลาย ให้เข้ามาสู่ สมภารแห่ งพระองค์นั่นแล แต่น้ นั ไปภายหน้าได้ 3 ปี ยังมีเมืองอันหนึ่ งอยู่หนหรดี
ไกลประมาณ 4 คืนทาง มีขา้ งหัวกุกกะนที (แม่น้ าํ กก) ที่นนั่ ชื่อว่า เมืองอุมงคเสลานคร เมืองนั้นเป็ นที่
อยู่ของชาวขอมทั้งหลาย และส่ วนว่าเมื องขอมนี้ ก็เป็ นเมืองพร้ อมกันกับเมื องสุ วรรณโคมคํา แต่ครั้ งสมัย
ศาสนาพระกัสสปะและยังไม่เคยเป็ นเมืองร้างเลย พระยาขอมเจ้าเมืองอุมงคเสลานครนั้น มีมานะกระด้างไม่
ยอมเข้าสู่ บรมโพธิ สมภารเจ้าสิ งหนวัติ พระองค์จึงยกกําลังรี้ พลไปรบเอาเมืองอุมงคเสลานครได้เข้าสู่ บรม
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โพธิ สมภารแต่น้ นั มา มหาศักราชได้ 22 ตัว ปี ดังไส้ ตั้งเมืองพันธุ สิงหนวัตินครได้ 5 ปี ถึงปี นั้นท่านก็
ปราบได้ลา้ นนาไทยทั้งมวลแลฯ
เสนาอํามาตย์ พราหมณ์อาจารย์ ไร่ ไทยทั้งหลาย ก็พร้อมใจกันราชิเษกยังเจ้าสิ งหนวัติราชกุมารขึ้น
เป็ นเอกราชมหากษัตริ ยต์ ้ งั แต่น้ นั มา และเมืองนี้ ก็บริ บูรณ์ดว้ ยผูค้ น ช้างมาวัวควายสมบัติมากนัก เกิดเป็ น
เมืองใหญ่แต่น้ นั มา มีอาณาเขตดังนี้
ในทิศบูรพา มีแม่น้ าํ ขรนทีเป็ นแดน
ในทิศปั จฉิม มีดอยรู ปช้างชุนนํ้าย้อยมาหาแม่คงเป็ นแดน
ในทิศอุดร
มีต่าง (เขื่อน) หนองแสเป็ นแดน
ในทิศทักษิณ มีลวะรัฐเป็ นแดน
บ้านเมืองก็มีความสงบสุ ขร่ มเย็นตลอดสมัยของพระเจ้าสิ งหนวัติ พระองค์ครองราชย์สมบัติได้ 102
ปี มีอายุได้ 120 ปี (บางตํานานก็วา่ ครองราชย์ได้ 52 ปี ) ในภายหลังอาณาจักรโยนกไชยบุรีศรี ชา้ งแสน ที่
มีเมืองพันธุ สิ งหนวัตินครเป็ นเมืองหลวงนั้น ตํานานได้กล่าวไว้ว่า ได้มีกษัตริ ยป์ กครองสื บเนื่ องต่อกันมา
ประมาณกว่า 40 พระองค์ ซึ่ งบางพระองค์ก็จะปรากฏพระนามในตํานานของการสร้ างเมื องใหม่ หรื อ
โบราณสถานที่ยงั คงมีมาอยูจ่ นถึงยุคปั จจุบนั ได้แก่ พระเจ้าอชุตราช กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 3 เป็ นผูส้ ร้างพระธาตุ
เจ้าดอยตุง โอรสองค์ที่สองของพระเจ้ามังรายนราช กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 4 คือ พระองค์ไชยนารายณ์ เป็ นผูส้ ร้างเวียง
ไชยนารายณ์ พระองค์เว่าหรื อพระองค์เวา กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 10 เป็ นผูส้ ร้างพระธาตุดอยเวา อําเภอแม่สาย เป็ น
ต้น
รายนามกษัตริย์ทปี่ กครองอาณาจักรโยนกไชยบุรีศรีช้างแสน
(จากพงศาวดารโยนก ของพระยาประชากิจกรจักร)
1.
4.
7.
10.
13.
16.
19.
22.
25.
28.
31.
34.

สิ งหนกุมาร
มังรายนราช
พระองค์ดาํ
พระองค์เวา
พระองค์เงิน
พรองค์ลือ
พระองค์กงั
พระองค์ศรี
พระองค์แพง
พระองค์ฟู
พระมังสิ งห์
พระองค์ทิพ

2.
5.
8.
11.
14.
17.
20.
23.
26.
29.
32.
35.

คันธกุมาร
พระองค์เชือง
พระองค์เกิง
พระองค์แวน
พระองค์ตน
พระองค์รวย
พระองค์เกา
พระองค์สม
พระองค์พวน
พระองค์ผนั
พระมังแสน
พระองค์กอง
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3.
6.
9.
12.
15.
18.
21.
24.
27.
30.
33.
36.

อชุตราช
พระองค์ชืน
พระองค์ชาติ
พระองค์แก้ว
พระองค์งาม
พระองค์เชิง
พระองค์พิง
พระองค์สวรรย์ (สวน)
พระองค์จกั ทร์
พระองค์วงั
พระมังสม
พระองค์กม (กลม)

37.
40.
43.
46.

พระองค์ชาย (จาย)
พระองค์กงั (ปั ง)
พระองค์พงั (พังคราช)
มหาไชยชนะ

38. พระองค์ชิน (จิน)
41. พระองค์กิง (พึง)
44. ทุกชิต

39. พระองค์ชม (จม)
42. พระองค์เกียง (เปี ยง)
45. มหาวัน

อาณาจักรโยนก ได้มีกษัตริ ยป์ กครองสื บต่อกันมาจนสมัยพระองค์มหาไชยชนะ อาณาจักรจึงได้ถึง
กาลล่มจม ดังปรากฏในตํานานสิ งหนวัติที่กล่าวว่า ได้มีชาวเมืองไปได้ปลาไหลเผือก พระองค์จึงให้ตดั เป็ น
ท่อนแจกกันกินทัว่ ทั้งเวียง และในคืนนั้นก็ได้เกิดมีเหตุเสี ยงดังสนัน่ เหมือนกับแผ่นดินไหวถึงสามครั้ง จน
เป็ นเหตุให้เมืองโยนกถล่มกลายเป็ นหนองนํ้าขนาดใหญ่ แต่ก็เป็ นที่น่าอัศจรรย์ที่ยงั คงเหลือบ้านของหญิง
หม้ายคนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้รับส่ วนแบ่งเนื้อปลานั้นจากชาวเมืองไปบริ โภค ในปัจจุบนั หนองนํ้าดังกล่าวจึงได้มีผู ้
สันนิษฐานไปต่างๆ กัน บ้างก็สันนิษฐานว่าคือทะเลสาบเชียงแสน (หนองบงกาย) ในเขตอําเภอเชียงแสน
บ้างก็วา่ คือเวียงหนองล่ม (เวียงหนองหรื อเมืองหนองก็ว่า) ในเขตอําเภอแม่จนั เนื่องจากมีชื่อสถานที่ต่างๆ
ได้ปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั นี้ อยู่ใกล้เคียงบริ เวณนั้นเช่น บ้านแม่ลาก ก็หมายถึงตอนที่ชาวเมืองได้ช่วยกันลาก
ปลาไหลตัวนั้น บ้านแม่ลวั (คงเลือนมาจากคําว่าคัว) ก็หมายถึงตอนที่ได้ชาํ แหละปลาไหลนั้นเพื่อแจกจ่าย
กัน แม่น้ าํ กก หมายถึงตัดเป็ นชิ้นๆ ซึ่ งชื่อดังกล่าวนี้ ปัจจุบนั มีอยูใ่ นท้องที่ของอําเภอท่าข้าวเปลือก อําเภอแม่
จัน และยังมีผสู ้ นั นิษฐานว่า คือ หนองหลวง ในเขตอําเภอเวียงชัยอีกด้วย
หลังจากที่อาณาจักรโยนกได้ล่มสลายพร้อมด้วยราชวงศ์ดงั กล่าวแล้ว ชาวเมือง จึงได้ปรึ กษากัน
พร้ อมใจกันยกให้ขุนลัง ซึ่ งเป็ นผูใ้ หญ่ บา้ นขึ้ นมาเป็ นผูป้ กครองแทนราชวงศ์ ว่ากันว่าเป็ นต้นแบบของ
ประชาธิปไตย เนื่ องจากผูน้ าํ ได้มาจากการประชุมปรึ กษาหารื อกันคล้ายระบบการเลือกตั้ง จึงเป็ นที่มาของ
ชื่อ เวียงปรึ กษา เวียงปรึ กษาได้มีผปู ้ กครองสื บต่อกันมา 15 คน เป็ นระยะเวลา 93 ปี
2. ยุคหิรัญนครเงินยาง
ในยุคนี้ ได้กล่าวถึงลวจังกราชหรื อลวจักกราช ปฐมกษัตริ ยข์ องราชวงศ์น้ ี ซึ่ งในหลักฐานบางฉบับ
เรี ยกว่า ราชวงศ์ลาว เนื่ องจากพระนามของกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์น้ ี ลว้ นขึ้นต้นด้วยคําว่า “ลาว” มีอาํ นาจอยูใ่ น
เมืองเชียงลาว (เชียงเรื อน) สันนิ ษฐานว่าอยูใ่ กล้บริ เวณดอยตุงและแม่น้ าํ สาย ต่อมาได้ขยายจากเมืองเชียง
ลาวมาสู่ เมืองเงินยางหรื อเงินยัง ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ โขง สันนิษฐานว่าเมืองเงินยางนี้ อยูใ่ กล้กบั เมืองเชียงแสน
หรื ออาจเป็ นบริ เวณเดียวกันก็เป็ นได้ เมืองเงินยางมีชื่อเรี ยกเป็ นภาษาบาลีว่า “หิ รัญนคร” อันเป็ นที่มาและ
เรี ยกชื่อเมืองนี้วา่ หิ รัญนครเงินยาง
ลวจังกราช (ลาวจง) มีราชบุตร 3 พระองค์ คือ ลาวครอบ ลาวช้าง และลาวเก๊าแก้วมาเมือง
ลวจังกราชได้ส่งราชบุตรออกไปสร้างบ้านแปงเมือง คือ ให้ลาวครอบราชบุตรองค์โตไปครองเมืองเชี ยง
ของ ลาวช้าง ราชบุตรองค์ที่สองไปครองเมืองยอง ส่ วนลาวเก๊าแก้วมาเมืองราชบุตรองค์เล็กนี้ ให้ครองเมือง
เชียงลาวสื บเนื่ องมาด้วยเหตุน้ ี ภายหลังจึงทําให้ราชวงศ์ลาว (ลวจังกราช) เป็ นต้นของราชวงศ์เมืองต่างๆ เช่น
6

พะเยา เชียงของ เชียงคํา จนถึงสมัยพญามังราย ได้สร้างเมืองเชียงรายแล้ว พบว่าเจ้าเมืองต่างๆ ได้มีเชื้อ
สายมาจากวงศ์ลวจังกราชด้วยกัน จึงมีพระราโชบายรวบรวมให้เป็ นปึ กแผ่นเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
รายนามกษัตริย์ราชวงษ์ ลาว (ลวจังกราช หรือวงษ์ หิรัญนคร)
รัชกาลที่
พระนาม
รัชกาลที่
พระนาม
1.
ลวจังกราช (ลาวจง)
2.
ลาวเก๊าแก้วมาเมือง
3.
ลาวเส้า (ลาวเสา)
4.
ลาวตัง (ลาวพัง)
5.
ลาวกลม (ลาวหลวง)
6.
ลาวเหลว
7.
ลาวกับ
8.
ลาวคิว (ลาวกิน)
9.
ลาวเคียง
10.
ลาวคิว
11.
ลาวเทิง (ลาวติง)
12.
ลาวทึง (ลาวเติง)
13.
ลาวคน
14.
ลาวสม
15.
ลาวกวก (ลาวพวก)
16.
ลาวกิว (ลาวกวิน)
17.
ลาวจง
18.
จอมผาเรื อง
19.
ลาวเจิง (ลาวเจื๋อง)
20.
ลาวเงินเรื อง
21.
ลาวซิน (ลาวชื่น)
22.
ลาวมิง
23.
ลาวเมือง (ลาวเมิง)
24.
ลาวเมง
ลาวจงมีราชบุตร 2 พระองค์ องค์พี่ชื่อ ลาวชิน ได้ให้ปกครองเมืองไชยนารายณ์ ส่ วนผูน้ อ้ ง ชื่อ
จอมผาเรื องนั้น ให้ครองเมืองเชี ยงลาวต่อมา จอมผาเรื อง (ลาวจอมเรื อง) มีราชบุตรชื่ อ ลาวเจื่อง (ขุน
เจื่อง) ลาวเจื่องได้ครองเมืองเชียงลาวอยูร่ ะยะหนึ่ง และได้แผ่ขยายอาณาเขตไปถึงเมืองของพระยาแก๋ ว แล้ว
ได้อยูค่ รองหลายเมือง ส่ วนทางเมืองเงินยาง (เชียงลาว) นั้น ได้ให้ลาวเงินเรื องราชบุตรปกครองแทน และใน
สมัยของลาวเจื่องนี้ ได้ให้ราชบุตรอีกหลายพระองค์ไปครองยังเมืองต่างๆ เช่น เมืองล้านช้าง เมืองน่าน เป็ น
ต้น อันเป็ นการกระจายราชวงศ์ลาว (ลวจังกราช) ไปยังหัวเมืองต่างๆ อีกสมัยหนึ่ง
มาจนถึงสมัยลาวเมง ลาวเมือง พระบิดาได้สู่ ขอนางอั้วมิ่งจอมเมืองหรื อนางเทพคําขยาย ธิ ดาท้าว
รุ ้งแก่นชาย เจ้านครเชียงรุ ้ง เมืองใหญ่แว่นแคว้นสิ บสองปั นนา มาอภิเษกเป็ นชายาเจ้าลาวเมง ครั้งภายหลัง
อภิเษกแล้ว ไม่นานเท่าใด นางเทพคําขยายก็ทรงมีครรภ์แล้วประสูติพระราชโอรส เมื่อ พ.ศ.1782 ทรงพระ
นามว่า “เจ้ามังราย”
จะเห็นได้ว่าอาณาจักรหิ รัญนครเงินยาง (เชียงลาว หรื อเชียงเรื อง หรื อหิ รัญนครเงินยาง เชียงแสน
ก็เรี ยก) นั้น เคยมีความรุ่ งเรื องมาก่ อน มีประวัติความเป็ นมาที่ยาวนาน ได้มีกษัตริ ยป์ กครองสื บต่อกันใน
ราชวงศ์ลวจังกราชมาหลายพระองค์ มาจนถึงสมัยพญามังราย จึงได้มีการสร้างเมืองใหญ่ข้ ึนที่เชียงราย และ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เริ่ มมีความชัดเจนขึ้น นับแต่การสร้างเมืองเชียงรายเป็ นต้นมา
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3. ยุคเชียงราย (มังราย)
พญามังราย ได้ข้ ึนครองราชย์สมบัติที่เมืองหิ รัญนครเงินยาง เมื่อ พ.ศ. 1802 ในขณะมีพระชนม์ได้
20 ปี พระองค์จึงได้ให้พระยามหานครทั้งหลายไปถวายบังคม เมืองใดขัดแข็งมิยอมอ่อนน้อมแต่โดยดีก็แต่ง
กองทัพยกออกไปปราบปราม ตีได้เมืองมอบ เมืองไร เมืองเชียงคํา ได้ปลดเจ้าผูค้ รองนครออกแล้วแต่งตั้ง
ให้ขนุ นางอยูร่ ้ ังเมืองเหล่านั้น แต่น้ นั หัวเมืองทั้งหลาย มีเมืองเชียงช้าง เป็ นต้น ก็พากันอ่อนน้อมยอมเป็ น
เมืองขึ้น
เมื่อรวบรวมหัวเมืองฝ่ ายเหนื อได้แล้ว คิดจะปราบหัวเมืองฝ่ ายใต้ จึงได้ลงไปอยูท่ ี่เมืองหนึ่ ง ชื่อ
เมืองว่า เวียงเต่ารอง เผอิญช้างมงคลของพญามังรายได้พลัดไป พญามังรายเสด็จตามช้างไปถึงยอดจอมทอง
ริ มแม่น้ าํ กก เห็ นภูมิประเทศที่เป็ นชัยภูมิดี จึงให้สร้ างพระนครไว้ ณ ที่น้ ันก่ อปราการโอบล้อมเอาดอย
จอมทองไว้ในท่ามกลางเมือง ขนานนามว่า เมืองเชียงราย ใน พ.ศ. 1805 แล้วพญามังรายก็ยกจากเมืองหิ รัญ
นครเงิ นยางขึ้ นมาประทับอยู่ที่เมื องเชี ย งราย ในปี เดี ยวกัน นี้ ย งั ได้ตีเ มื องเชี ย งตุงอี กด้วย ถัดมาอี ก 3 ปี
พญามังรายได้เสด็จจากเมืองเชียงรายไปประทับอยูท่ ี่เมืองฝาง (เวียงไชยปราการ) โดยมีพระราชประสงค์ที่
จะแผ่ขยายอาณาเขตไปทางล้านนา หลังจากนั้น 1 ปี ก็ได้ยกทัพไปตีเมืองผาแดง เชียงของ ตีได้เมืองเชียง
ของแล้วก็กลับประทับที่เมืองฝางอีก ต่อมาราว 6 ปี ได้เสด็จยกทัพไปตีเมืองเชิ งแล้วกลับมาประทับ ณ
เมืองฝางดังเก่า
เมืองฝางที่พญามังรายประทับอยู่ติดต่อกับแคว้นล้านนาพ่อค้าวานิ ชชาวเมืองหริ ภุญไชย ไปมาที่
เมืองฝางเป็ นอันมาก พญามังรายทราบว่าเมืองหริ ภุญไชยเป็ นเมืองมัง่ คัง่ สมบูรณ์ ก็อยากได้ไว้ในอํานาจ จึง
ทรงให้อา้ ยฟ้ า เข้าไปเป็ นไส้ศึกอยูใ่ นเมืองหริ ภุญไชย แล้วจึงสามารถตีเมืองหริ ภุญไชยจากพระยายีบาได้ใน
เวลาต่อมา รวมทั้งตีได้เมืองเขลางค์จากพระยาเบิก เจ้าเมืองเขลางค์ ซึ่งเป็ นน้องของพระยายีบาในภายหลัง
อีกด้วย
ในปี พ.ศ. 1819 พญามังรายได้ยกกองทัพลงไปตีเมืองพะเยา พระยางําเมือง เจ้าเมืองพะเยา เห็นว่าสู ้
ด้วยกําลังมิได้ จึงยกกองทัพออกไปรับปลายแดน ต้อนรับอย่างไมตรี แล้วยกตําบลปากนํ้าให้แก่พญามังราย
พญามังรายก็รับปฏิญาณเป็ นมิตรกัน ต่อมาได้ยกทัพไปตีเมืองหงสาวดี พระยาหงสาวดีสุทธโสม เจ้าเมือง จึง
ได้ยกนางปายโค พระธิ ดาให้เป็ นราชธิดา เพื่อจะเป็ นพระราชไมตรี ในภายหลังได้ยกกองทัพไปตีเมืองพุกาม
อังวะ เจ้าเมืองอังวะได้นาํ เอาเครื่ องราชบรรณาการมาถวายต้อนรับขอพระราชไมตรี ดว้ ย ในครั้งนี้ ได้นาํ เอา
ช่ างต่างๆ เช่ น ช่างฆ้อง ช่ างเหล็ก ช่างเงิน ช่ างคํา ช่างทอง กลับมาเผยแพร่ อีกด้วย พร้อมทั้งได้บาํ รุ ง
พระพุทธศาสนา โดยได้รับอิทธิพลตามแบบอย่างของอังวะ
ในปี พ.ศ. 1839 พญามังรายได้สร้างเมืองเชี ยงใหม่ และขนานนามเมืองว่า “นพบุรีศรี นครพิงค์
เชียงใหม่ ” พระองค์ได้เสด็จไปประทับอยูท่ ี่เมืองเชียงใหม่ตราบจนสวรรคต ขณะเสด็จประพาสกลางเมือง เมื่อ
พ.ศ. 1860 ส่ วนเมืองเชียงรายนั้นได้ให้ขนุ ครามมาครองเมืองแทน นับเป็ นจุดเริ่ มต้นที่เมืองเชียงรายเริ่ มลด
บทบาทลง และในขณะเดียวกัน เมืองเชียงใหม่ก็ได้เริ่ มมีความสําคัญในฐานะเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักร
ล้านนา ซึ่งมีความเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คงและรุ่ งเรื องอย่างสูงสุ ดในสมัยของพญามังราย
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เมื่อพญามังรายสวรรคต พระยาไชยสงคราม (ขุนคราม) ราชโอรส จึงครองเมืองเชี ยงรายต่อมา
และสถาปนาให้พระยาแสนภู โอรสองค์ใหญ่ไปครองเมืองเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 1861 ใน พ.ศ. 1870 พระยา
แสนภู
โอรสองค์ใหญ่ไปครองเมืองเชี ยงใหม่ ใน พ.ศ. 1861 ใน พ.ศ. 1870 พระยาไชยสงครามถึงแก่ทิวงคต
พระยาแสนภูได้ให้เจ้าคําฟูราชโอรสไปครองเมืองเชียงใหม่ แล้วพระองค์ได้กลับมาครองเมืองเชียงราย
รุ่ งขึ้นปี พ.ศ. 1871 พระยาแสนภู มีพระราชประสงค์จะสร้างพระนครอยู่ใหม่ตอ้ งการชัยภูมิที่ดี
ขุนนางได้สาํ รวจหาได้ที่เมืองเก่าริ มแม่น้ าํ โขง อันเป็ นเมืองโบราณของเวียงไชยบุรี จึงโปรดให้สร้างนครใหม่
ขึ้นที่น้ นั เอาแม่น้ าํ โขงเป็ นคูปราการเมืองด้านตะวันออก อีก 3 ด้าน ให้ขุดโอบล้อมพระนครไว้ ตั้งพิธีฝัง
หลักเมืองวันศุกร์ เดือน 5 (เดือน 7 เหนือ) ขึ้น 2 คํ่า ปี มะโรง พ.ศ. 1871 ขนานนามว่า หิรัญนครชัยบุรี
ศรี เชี ยงแสน (ตามพระนามของพระองค์) แต่คนต่อมาภายหลังเรี ยกว่า เชี ยงแสน คืออําเภอเชี ยงแสนใน
ปัจจุบนั ซึ่งยังมีซากกําแพงเมืองปรากฏอยู่
พระยาแสนภู ครองอยูเ่ มืองเชียงแสนได้ 7 ปี ก็ได้ถึงแก่ทิวงคต พระยาคําฟู ราชโอรส จึงได้ครอง
เมืองเชี ยงแสนต่อมา พระยาคําฟูจึงได้ให้ทา้ วผายูราชโอรสไปครองเมืองเชี ยงใหม่ เมื่อพระยาคําฟูถึงแก่
ทิวงคต ท้าวผายู ราชโอรส ซึ่งครองเมืองเชียงใหม่อยูก่ ไ็ ด้ครองเมืองเชียงใหม่ต่อไป แล้วให้ทา้ วกือนา (ตื้อ
นา) ราชโอรส มาครองเมืองเชียงรายแทน นับแต่น้ นั มาเมืองเชียงราย (รวมทั้งเชียงแสนด้วย) ได้เริ่ มมี
ฐานะคล้ายเมืองลูกหลวง โดยมีเชี ยงใหม่เป็ นเมืองหลวง แต่ก็ยงั คงมีเชื้ อพระวงศ์ปกครองสื บต่อกันมาอีก
หลายพระองค์ สุ ดท้ายในสมัยพระยากลม เป็ นเจ้าเมืองเชียงแสน โดยมีพระเจ้าเมกุฏครองเมืองเชียงใหม่ ใน
พ.ศ. 2101 เมืองเชียงใหม่และเชียงแสนก็เสี ยให้แก่บุเรงนอง เจ้ากรุ งหงสาวดี อาณาจักรล้านนา (รวมทั้ง
เชียงรายและเชียงแสนด้วย) จึงได้ตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่าตั้งแต่น้ นั มา แต่มีบางครั้งก็เป็ นอิสระและบางครั้ง
ก็ตกอยูใ่ นอํานาจของกรุ งศรี อยุธยา รวมเป็ นระยะเวลาอันยาวนานนับ 200 ปี จนถึงสมัยธนบุรี แม้ว่าบางสมัย
จะมีการจับอาวุธขึ้นต่อสู ้เพื่อเป็ นอิสระจากพม่าแต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็ จ ในระยะหนึ่ ง พม่าได้ฟ้ื นฟูเมือง
เชียงแสนให้เป็ นเมืองเอกในการปกครองเนื่องจากต้องการให้เป็ นหัวเมืองเพื่อป้ องกันการรุ กรานจากกรุ งศรี
อยุธยา และยังสามารถใช้เป็ นแหล่งสะสมเสบียงในยามศึกสงครามกับกรุ งศรี อยุธยาอีกด้วย
4. ยุคพันธุมติรัตนอาณาเขต
ในสมัยพระเจ้ากรุ งธนบุรี ยกทัพมาปราบปรามขับไล่ขา้ ศึกพม่าทางหัวเมืองฝ่ ายเหนื อ แต่ไม่สาํ เร็ จ
เด็ดขาด ครั้ นสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช แห่ งราชวงศ์จกั รี พ.ศ. 2347 กรม
หลวงเทพหริ รักษ์และพระยายมราช ยกกองทัพขึ้นมาขับไล่พม่าออกจากเชียงแสนได้สาํ เร็ จ ให้เผาเมืองเสี ยสิ้ น
กวาดต้อนเอาผูค้ นพลเมือง 23,000 ครอบครัว แบ่งเป็ น 5 ส่ วน โดยให้ไปอยู่เมืองเชียงใหม่ นครลําปาง
นครน่านเมืองเวียงจันทน์ และลงมายังกรุ งเทพฯ บางส่ วนให้ต้ งั บ้านเรื อนอยูเ่ มืองสระบุรี เมืองราชบุรี บ้าง
หลังจากที่ได้กวาดต้อนเอาผูค้ นพลเมืองให้ไปอยูต่ ามเมืองต่างๆ แล้ว เชียงแสนจึงกลายเป็ นเมืองร้าง จึง
ทําให้นบั แต่น้ นั มา หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองเชียงแสนได้ขาดหายไประยะหนึ่ ง ส่ วนใหญ่
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แล้วมักจะกล่าวถึงเมืองเชียงใหม่ที่เป็ นศูนย์กลางของล้านนาในยุคนั้น โดยมีตระกูลเจ้าเจ็ดตนปกครอง ซึ่ง
จะเกี่ยวพันกับการทําศึกสงครามกับพม่า บางครั้งก็ถูกพม่ารุ กราน บางครั้งก็ยกทัพไปตีเขตหัวเมืองขึ้นของ
พม่าและกวาดต้อนเอาผูค้ นลงมาด้วย อันได้แก่ พวกไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน เป็ นต้น
พ.ศ. 2386 ในรัชกาลที่ 3 ได้มีการจัดตั้งเมืองเชียงรายฟื้ นคืนให้เป็ นบ้านเมืองขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็ น
กําลังช่วยเหลือเชียงใหม่ป้องกันภัยจากพม่า โดยมีฐานะเป็ นเมืองบริ วารของเชียงใหม่ พระเจ้ามโหตรประเทศ
เจ้าเมืองเชียงใหม่ ได้ให้ญาติพี่นอ้ ง อันมีเจ้าหลวงธรรมลังการเป็ นเจ้าหลวงเมืองเชียงราย เจ้าอุ่นเรื อนเป็ น
พระยาอุปราช เจ้าคําแสนเป็ นพระยาราชวงศ์ เจ้าชายสาม เจ้าพูเกี๋ยง เป็ นพระยาราชบุตร และพระยาบุรีรัตน์
มีราษฎรที่ถูกกวาดต้อนมากจากหัวเมืองขึ้นของพม่า ในสมัย “เก็บผักใส่ ซา้ เก็บข้าใส่ เมือง” พร้อมด้วยพ่อค้า
ที่เป็ นคนพื้นเมืองของไพร่ เมือง 4 เมือง คือ เมืองเชียงตุง เมืองพยาก เมืองเลน และเมืองสาด ประมาณ
1,000 ครอบครัว ขึ้นมาตั้งสร้างบ้านเมือง เมืองเชียงรายในยุคนี้ ได้มีการก่อกําแพงสร้างประตูเมืองต่างๆ
เพิ่มเติมในส่ วนที่เคยเป็ นเมืองเก่ามาแต่สมัยพญามังรายให้เป็ นเมือง “พันธุมติรัตนอาณาเขต” มีสะดือเมืองอยูท่ ี่
วัดจันทโลก (ปั จจุบนั คือ วัดกลางเวียง) ในสมัยนั้นเมืองเชียงใหม่มีชื่อว่า เมืองรัตตนติงสาวภิวนบุรี การ
ปกครองเมืองเชี ยงรายในฐานะเป็ นเมืองบริ วารของเมืองเชียงใหม่ในสมัยนี้ เป็ นยุคที่เรี ยกว่า เจ้ าขัน 5 ใบ
ซึ่ งเป็ นเชื้อสายในตระกูลเจ้าเจ็ดตนที่ได้รับการแต่งตั้งจากเมืองเชียงใหม่มาเป็ นคณะปกครองเมืองเชียงราย
ประกอบด้วย เจ้าหลวง (มีฐานะเป็ นเจ้าเมือง) และผูช้ ่วยอีก 4 ตําแหน่ง คือ พระยาอุปราช พระยาราชวงศ์ พระ
ยาราชบุตร พระยาบุรีรัตน์
พ.ศ. 2413 ในสมัยรัชกาลที่ 5 เจ้าอุปราช เจ้าราชวงศ์ นครเชียงใหม่ มีใบบอกข้อราชการไปยังกรุ งเทพฯ
ว่า พม่า ลื้อ เขิน เมืองเชียงตุง ประมาณ 300 ครอบครัว มาอยูเ่ มืองเชียงแสน ตั้งตัวเป็ นอิสระไม่ยอมอยู่
ใต้การปกครองของไทย จึงให้อุปราชแต่งคนไปว่ากล่าวให้ถอยออกจากราชอาณาจักร ถ้าอยากจะตั้งอยูใ่ ห้อยู่
ในบังคับบัญชาเมืองเชียงรายและนครเชียงใหม่ แต่ก็ไม่ได้ผล เพราะพวกนั้นไม่ยอมออกไป พ.ศ. 2417 เจ้า
อินทวิไชยยานนท์ เจ้านครเชียงใหม่ เกณฑ์กาํ ลังจากเชียงใหม่ นครลําปาง เมืองลําพูน มีไพร่ ท้ งั สิ้ น 4,500 คน
ยกจากเชียงใหม่มาเชี ยงรายและเชี ยงแสน ไล่ตอ้ นพวกนั้นออกจากเชี ยงแสน จึงทําให้เชียงแสนกลายเป็ น
เมืองร้างไประยะหนึ่ง จวบจนถึงปี พ.ศ. 2423 จึงได้ให้ เจ้าอินต๊ะ บุตรเจ้าบุญมา (เจ้าบุญมาเป็ นน้องของเจ้า
กาวิละ เจ้านครเชียงใหม่) เจ้าผูค้ รองเมืองลําพูนเป็ นหัวหน้า นําราษฎรเมืองลําพูน เชียงใหม่ ประมาณ 1,500
ครอบครัว ขึ้นมาตั้งรกราก “ปั กซั้งตั้งถิ่น” อยู่เมืองเชียงแสน นับเป็ นการสร้ างบ้ านแปงเมือง ครั้งใหญ่ของ
เมืองเชี ยงแสน กลุ่มที่อพยพมารุ่ นแรกได้มาตั้งถิ่นฐานทํากิ นอยู่เรี ยงรายตามลําแม่น้ าํ แม่คาํ ตั้งแต่บา้ นแม่คาํ
บ้านห้วยนํ้าราก จึงถึงเขตเชียงแสน ตลอดถึงบ้านกว๊านบุญเรื อง ในเขตประเทศลาวปัจจุบนั
ต่อมา เจ้าอินต๊ะ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร เป็ นพระยาราชเดชดํารง ตําแหน่ ง เจ้าเมืองเชียง
แสน สมัยนั้นการปกครองล้านนาเฉพาะมณฑลพายัพเหนือ มีเจ้าเมืองบริ วารหัวเมือง มี 5 ชื่อ ประจําเมือง
ต่างๆ คือ
พระยาประเทศอุตรทิศ
เจ้าเมืองพะเยา
พระยามหิ ทธิวงศา
เจ้าเมืองฝาง
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พระยารัตนเขตต์
พระยาราชเดชดํารง
พระยาจิตวงศ์วรยศรังษี

เจ้าเมืองเชียงราย
เจ้าเมืองเชียงแสน
เจ้าเมืองเชียงของ

ในปี พ.ศ. 2437 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ พระศรี สหเทพ (เล็ง
วิริยสิ ริ) จัดการปกครองมณฑลพายัพใหม่ เมืองใหญ่ มีเก๊าสนามหลวง เป็ นศูนย์กลางจัดให้มีแคว่นแก่บา้ น
(กํานัน – ผูใ้ หญ่บา้ น) แต่ละแคว่นขึ้นกับเมือง เรี ยกผูป้ กครองเมืองว่า เจ้าเมือง เมืองขึ้นกับ บริ เวณ เรี ยกผู ้
เป็ นหัวหน้าว่า ข้าหลวงบริ เวณ ข้าหลวงบริ เวณขึ้นต่อเก๊าสนามหลวง โดยได้จดั ทําขึ้นเป็ นพระราชบัญญัติ
เรี ยกว่า พระราชบัญญัติจดั ตั้งมณฑลพายัพ ตั้งนครเชียงใหม่เป็ นตัวมณฑล และเมืองเชียงแสนสมัยนั้นขึ้นต่อ
กระทรวงกลาโหม ต่อมา พ.ศ. 2453 ตรงกับ ร.ศ. 129 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกเมืองเชียงราย
เป็ นเมืองจัตวารวมอยูใ่ นมณฑลพายัพ ดังต่อไปนี้
ประกาศยกเมืองเชียงรายเป็ นหัวเมืองจัตวา รวมอยู่ในมณฑลพายัพ
มีพระราชโองการดํารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทัว่ หน้ากันว่า แต่เดิมเมืองเชียงราย เมืองฝาง
เวียงป่ าเป้ า เมืองพะเยา อําเภอแม่ใจ อําเภอดอกคําใต้ อําเภอแม่สรวย อําเภอเชียงคํา อําเภอเชียงของ ได้จดั
รวมเข้าเป็ นจังหวัด เรี ยกว่า จังหวัดพายัพภาคเหนือ ต่อมาเมืองเหล่านี้มีความเจริ ญยิง่ ขึ้น จนเป็ นเหตุให้เห็นว่า
การจัดให้เป็ นเมือง ไม่พอแก่ราชการและความเจริ ญสมควรเลื่อนการปกครองขึ้นให้สมกับราชการและความ
เจริ ญในท้องถิ่น จึงทรงพระกรุ ณาโปรดกล้าฯ ให้รวมเมืองเชียงแสน เมืองเชี ยงราย เมืองฝาง เวียงป่ าเป้ า
เมืองพะเยา อําเภอแม่ใจ อําเภอดอกคําใต้ อําเภอแม่สรวย อําเภอเชียงคํา อําเภอเชียงของ ตั้งเป็ นเมืองจัตวา
เรี ยกว่า เมืองเชี ยงราย อยู่ในมณฑลพายัพ และจัดแบ่งการปกครองออกเป็ น 10 อําเภอ คือ อําเภอเมือง
เชียงราย อําเภอเมืองเชียงแสน อําเภอเมืองฝาง อําเภอเวียงป่ าเป้ า อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแม่ใจ อําเภอดอก
คําใต้ อําเภอแม่สรวย อําเภอเชี ยงคํา อําเภอเชี ยงของ เหมือนอย่างหัวเมืองชั้นในที่ข้ ึนกับกรุ งเทพฯ ทั้งปวง
และพระทรงกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ ให้ พ ระภัก ดี ณ รงค์ ซึ่ งเป็ นข้า หลวงประจํา จัง หวัด พายัพ ภาคเหนื อ
เป็ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย รับราชการสนองพระเดชพระคุณสื บไป
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน รัตนโกสิ นทร์ศก 129
(ลงพระนาม) ดํารงราชานุภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
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ตราประจําเมืองเป็ นรู ปหนุมาน (หอระมาน)
ดวงตราประจําเมืองพันธุมติรัตนอาณาเขต คือ เมืองเชียงรายในอดีต ที่แปล
มาตรงกับตัวอักษรล้านนา (ตัวเมือง) ในดวงตรานั้น ส่ วนอักษรไทยข้างล่างเขียนว่า
เมืองพันธุ มติอะณาเขรษ เป็ นการสะกดผิด เนื่ องจากการทําตราต่างๆ ในสมัยนั้น
ต้องส่ งไปทําต่างประเทศที่ใกล้ที่สุด คือ ประเทศอินเดีย ชื่อเมืองพันธุมติรัตนอาณา
เขต เลยต้องใช้อย่างนั้นมา แต่คนเชี ยงรายในสมัยนั้นอ่านภาษาไทย (กลาง) ไม่
ออก
สภาพบ้านเมืองในยุคพันธุมติรัตนอาณาเขตนั้น ได้เกิดความยุง่ ยากเกี่ยวกับกบฏเงี้ยว ซึ่งได้เกิดขึ้น
ตามหัวเมืองต่างๆ ในอาณาจักรล้านนา ซึ่ งเป็ นผลมาจากยุคการล่าอาณานิ คมของชาวตะวันตก ที่ได้เข้ามามี
อิทธิ พลในดิ นแดนพม่าและลาว และต่อมาได้มีการยุยงสนับสนุ นให้เงี้ยวก่อความไม่สงบขึ้นตามหัวเมือง
ต่าง ๆ เพื่อจะขยายอิทธิ พลเข้ามายังล้านนา ที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของราชอาณาจักรไทยแล้ว แต่ทางการก็
สามารถปราบปรามลงได้
ยุคพันธุมติรัตนอาณาเขต ได้มีการพัฒนารู ปแบบการปกครองจากหัวเมืองที่มีเจ้าเมืองครองมาจนถึง
พ.ศ. 2453 (ร.ศ. 129) จึงได้เข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นแบบมณฑลเทศาภิบาล อันเป็ นต้นแบบ
มาสู่ การปรับปรุ งพัฒนามาสู่ ในยุคปั จจุบนั ที่มีฐานะเป็ นจังหวัด แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 16 อําเภอ 2 กิ่ง
อําเภอ
ความสั มพันธ์ กบั อาณาจักรต่ าง
นับตั้งแต่ สมัยราชวงศ์ลวจังกราช ได้ให้พระโอรสไปสร้ างและครองเมื องต่างๆ จึ งทําให้มีการ
กระจายเชื้ อพระวงศ์ออกไปยังเมื องต่างๆ ด้วย อันเป็ นการขยายอาณาเขตในลักษณะหนึ่ งมาจนถึงสมัย
พญามังราย จึงได้มีการรวบรวมหัวเมืองต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีเมืองหิ รัญนครเงินยางเป็ นศูนย์กลาง เมื่อมี
ความเป็ นปึ กแผ่นแล้ว ต่อมาจึงได้ขยายลงมาสร้างเมืองเชียงราย เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางในการแผ่ขยายอาณา
เขตต่อไปยังอาณาจักรอื่นๆ รวมทั้งการมีสมั พันธไมตรี กบั อาณาจักรใกล้เคียงอาณาจักรต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่
อาณาจักรหริภุญไชย
อาณาจักรหริ ภุญไชย ได้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมาก่อนสมัยการสร้างเมืองเชี ยงราย โดยเป็ นศูนย์กลาง
ของเมืองต่างๆ ที่อยู่ในบริ เวณลุ่มแม่น้ าํ ปิ งและแม่น้ าํ วัง ซึ่ งตํานานจามเทวีได้กล่าวว่า ฤาษีวาสุ เทพเป็ น
ผูส้ ร้างเมืองหริ ภุญไชยขึ้น เมื่อราว พ.ศ. 1310-1311 หลังจากที่ได้สร้างเสร็ จแล้ว จึงได้ทูลเชิญพระนางจามเทวี
ธิดาของกษัตริ ยเ์ มืองละโว้ (ลพบุรี) มาครองเมือง จึงทําให้วฒั นธรรมของละโว้แพร่ ขยายมายังอาณาจักรหริ
ภุญไชยด้วย
ด้วยเหตุอาณาจักรหริ ภุญไชย มีความเจริ ญรุ่ งเรื องและมัง่ คัง่ สมบูรณ์ พญามังรายมีพระประสงค์
อยากได้ไว้ในอํานาจ จึงได้ใช้กลอุบายให้อา้ ยฟ้ าเข้าไปเป็ นไส้ศึก วางแผนให้เกิดความแตกแยกกันในอาณาจักร
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ในภายหลัง กองทัพของพญามังรายจึงเข้ายึดอาณาจักรหริ ภุญไชยจากพระยายีบา กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของ
อาณาจักรหริ ภุญไชยไว้ในอํานาจได้สาํ เร็ จ ในปี พ.ศ. 1835 และได้ผนวกหริ ภุญไชยเข้าไว้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของอาณาจักรล้านนาตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
อาณาจักรสุ โขทัย
หลังจากที่พญามังรายได้แผ่ขยายอาณาเขตและรวบรวมบ้านเมืองจนเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คงจนเป็ นที่มา
ของอาณาจักรล้านนาแล้ว จึงได้สร้างเมืองเชียงใหม่ หรื อนพบุรีศรี นครพิงค์เชียงใหม่ข้ ึนใน พ.ศ. 1839 เพื่อ
เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา ในการสร้างเมืองนั้น พระองค์ทรงได้ทูลเชิญพ่อขุนรามคําแหงจากกรุ ง
สุ โขทัยและพญางําเมือง เจ้าเมืองพะเยาซึ่ งเป็ นพระสหาย ได้เสด็จมาช่วยเลือกชัยภูมิการสร้างเมือง จึงเห็น
ได้วา่ อาณาจักรเหล่านี้มีสัมพันธไมตรี ต่อกันอย่างแนบแน่น ในตําราราชวงศ์ปกรณ์กล่าวว่า กษัตริ ยท์ ้ งั สาม
ได้ต้ งั สัจจะปฏิญาณต่อกันโดยนัง่ หลังพิงกันที่ฝั่งแม่น้ าํ ขุนภู แล้วเอามีดมาแทงมือกันทุกคน เอาเลือดใส่ แพ่ง
ฝาสู่ กนั กิ น ให้เป็ นมิ ตรสนิ ทต่อกันทุกพระองค์ ต่อมาแม่น้ าํ ขุนภู จึ งเรี ยกว่าแม่น้ าํ อิง ในปั จจุบนั นี้ ได้มี
อนุสรณ์สถานคือ อนุสาวรี ยส์ ามกษัตริ ย ์ ประดิษฐานอยูท่ ี่หน้าศาลากลาง (เก่า) จังหวัดเชียงใหม่
อาณาจักรล้ านนา
สมัยหิ รัญนครเงินยาง อาณาจักรล้านนามีความเป็ นมาหลังจากที่พญามังรายได้รวบรวมหัวเมือง
ต่างๆ อันมีเจ้าเมืองที่มีเชื้อสายมาจากวงศ์ลวจังกราชด้วยกันจนเป็ นปึ กแผ่นในอาณาจักรหิ รัญนครเงินยาง
ต่อมาได้ตีอาณาจักรหิ รภุญไชยแล้วผนวกเข้าไว้ในอาณาจักรด้วยนับเป็ นการเริ่ มต้นของอาณาจักรไปอยู่ที่
เมืองนพบุรีศรี นครพิงค์เชียงใหม่ ทําให้เมืองเชียงรายซึ่ งเดิมนั้นเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรหิ รัญนครเงินยาง
ได้ลดความสําคัญลงไปในระยะหลังๆ
ดังนั้น จึงกล่าวได้วา่ เมืองเชียงรายเป็ นเมืองแห่ งจุดเริ่ มต้นที่ก่อให้เกิดเป็ นอาณาจักรล้านนา ดังมีคาํ
กล่าวว่า ถ้าไม่มีเชียงราย คงไม่มีเชียงใหม่ ในปัจจุบนั
สมัยรัตนโกสิ นทร์ อาณาจักรล้านนาได้มีบทบาทสําคัญในการทําสงครามกับพม่า โดยได้นาํ กําลัง
ร่ วมกับกองทัพทางกรุ งเทพฯ ทําสงครามกับพม่าในระหว่าง พ.ศ. 2312 – 2347 สงครามในระยะดังกล่าวนี้
ได้เกิดลัทธิ เก็บผ้าใส่ ซา้ เก็บข้าใส่ เมือง ได้กวาดต้อนเอาผูค้ นจากเมืองเชียงตุง สิ บสองปั นนา ฯลฯ ผูค้ นที่
ถูกกวาดต้อนมาเหล่านั้นส่ วนใหญ่ ได้แก่ ชาวไทยใหญ่ ชาวไทยลื้อ และชาวไทยเขิน ซึ่ งมีวฒั นธรรม
ประเพณี ที่คล้ายคลึงกับชาวไทยโยนกของอาณาจักรล้านนา แล้วมาไว้ตามหัวเมืองต่างๆ ในอาณาจักร
ล้านนา กลุ่มที่ถูกกวาดต้อนมานั้นได้เอาศิลปวัฒนธรรมเข้ามาเผยแพร่ ดว้ ย เช่น การทําเครื่ องเขิน แกงฮังเล
นํ้าพริ กอ่องของชาวไทยเขิน ขนมจีนนํ้าเงี้ยวของชาวไทยใหญ่ การทอผ้าของชาวไทยลื้อ เป็ นต้น
ในปั จจุ บนั กลุ่ มชาวไทยลื้ อหรื อชาวไทยเขิ น มี ถิ่นฐานกระจายอยู่ในหลายอําเภอของจังหวัด
เชียงราย และจังหวัดในภาคเหนื อ และได้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ไว้อย่างมาก เช่น วัฒนธรรมการ
แต่งกาย อาหารการกินและงานหัตถกรรม
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เชียงรายในปัจจุบัน

แผนที่จังหวัดเชียงราย

สภาพภูมิศาสตร์
ทีต่ ้งั
จังหวัดเชียงรายตั้งอยูเ่ หนื อสุ ดของประเทศไทย อยูร่ ะหว่างเส้นรุ ้งที่ 19 องศาเหนื อ ถึง 20 องศา
30 ลิปดาเหนื อ และเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจาก
กรุ งเทพฯ 785 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จังหวัดพะเยาและลําปาง
ประเทศสหภาพพม่าและจังหวัดเชียงใหม่
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แนวเขตชายแดนติดต่ อกับประเทศพม่ า ด้านอําเภอแม่จนั แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน รวม
130 กิโลเมตร แยกเป็ นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร แนวแม่น้ าํ สาย 10 กิโลเมตร และแนวแม่น้ าํ รวก 20
กิโลเมตร
แนวเขตชายแดนติ ดต่ อกับสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง 180 กิ โลเมตร
โดยเป็ นแนวแม่น้ าํ โขง 90 กิโลเมตร และแนวภูเขา 94 กิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศ
เชียงรายมีภูมิประเทศเป็ นเทือกเขาสู งในทวีปตอนเหนื อ (North Continental Highland) มีพ้ืนที่ราบ
สู งเป็ นหย่อม ๆ ในเขตอําเภอแม่สรวย เวียงป่ าเป้ า และเชียงของ บริ เวณเทือกเขาจะมีความสู งประมาณ 1,500
- 2,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเล บริ เวณส่ วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ าํ สําคัญในตอนกลางของพื้นที่ ได้แก่ อําเภอ
พาน เมือง แม่จนั แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสู งประมาณ 410 - 580 เมตร จากระดับนํ้าทะเล
สภาพภูมิอากาศ
อุณหภูมิ ในห้วงปี 2544 – 2548 จังหวัดเชี ยงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี อยู่ระหว่าง 33.1 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุ ด 38.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2544 และวันที่ 9 พฤษภาคม 2546
ฝน ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยปี ละ 1,768 มิลลิเมตร มากที่สุดในปี 2544 จํานวน 2,287.60 มิลลิเมตร
น้อยที่สุดในปี 2546 จํานวน 1,404.10 มิลลิเมตร จํานวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย 143 วันต่อปี
ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.0 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่าํ สุ ด 8.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2544
ป่ าไม้
พื้นที่จงั หวัดเชียงรายมีท้ งั สิ้ น 11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรื อ 7,298,981 ไร่ ในปี 2542 มีพ้ืนที่
ป่ าไม้จาํ นวน 2,365,967 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 32.42 ของพื้นที่ท้ งั หมด พื้นที่ป่าไม้แบ่งออกเป็ นประเภทต่างๆ
ดังนี้
อุทยานแห่ งชาติ (National Park) มีอยู่ 5 แห่ ง คือ อุทยานแห่ งชาติดอยหลวง เนื้ อที่ 731,250 ไร่
ครอบคลุมพื้นที่อาํ เภอพาน แม่สรวย เวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงราย และอําเภอแม่ใจ อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา อําเภอวังเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง อุทยานแห่ งชาติขุนแจ มีเนื้อที่ 168,750 ไร่ ครอบคลุม
พื้นที่อาํ เภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย อุทยานแห่ งชาติภูซาง เนื้ อที่ 178,050 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อาํ เภอ
เทิง จังหวัดเชี ยงราย อําเภอเชี ยงคําและกิ่งอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา อุทยานแห่ งชาติแม่ ปืม มีเนื้ อที่
227,312 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อาํ เภอเมือง อําเภอพาน อําเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย, อําเภอแม่ใจ อําเภอ
เมือง กิ่ งอําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา อุทยานแห่ งชาติลํานํ้ากก มีเนื้ อที่ 467,185 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่
อําเภอเมือง อําเภอแม่จนั อําเภอแม่ลาว อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
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วนอุทยาน (Forest Park) เป็ นแหล่งธรรมชาติที่รัฐจัดไว้ให้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ของ
ประชาชน และสามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ในจังหวัดเชียงรายมีวนอุทยานทั้งหมด 10
แห่ง คือ
1. วนอุทยานถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน มีเนื้อที่ 5,000 ไร่ อยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่ าดอยนาง
นอน ท้องที่ตาํ บลโป่ งผา อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2. วนอุ ท ยานดอยหัว แม่ คาํ มี เ นื้ อที่ 3,500 ไร่ อยู่ใ นเขตป่ าสงวนแห่ ง ชาติ ป่านํ้า แม่ ค าํ ป่ านํ้า
แม่สลอง และป่ านํ้าแม่จนั ฝั่งซ้าย ท้องที่ตาํ บลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
3. วนอุ ทยานนํ้าตํา ตาดควัน มี เ นื้ อ ที่ 2,100 ไร่ อยู่ใ นเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ป่าห้ว ยสัก และ
ป่ าแม่กกฝั่ งขวา และป่ าสงวนแห่ งชาติป่าดอยหลวง ป่ านํ้ายาว และป่ านํ้าซ้อ ท้องที่ อาํ เภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย
4. วนอุทยานนํ้าตกแม่โท มีเนื้ อที่ 4,000 ไร่ อยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่ งชาติป่าแม่ปูนน้อย ป่ าแม่ปูน
หลวง และป่ าห้วยโป่ งเหม็น ท้องที่อาํ เภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
5. วนอุทยานภูช้ ีฟ้า มีเนื้อที่ 2,500 ไร่ อยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่ งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่ าแม่งาว
ท้องที่อาํ เภอเทิง อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
6. วนอุทยานสันผาพญาไพร มีเนื้ อที่ 3,000 ไร่ อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติป่านํ้าแม่คาํ ป่ านํ้า
แม่สลอง และป่ านํ้าแม่จนั ฝั่งซ้าย ท้องที่อาํ เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
7. วนอุทยานนํ้าตกวังธารทอง มีเนื้ อที่ 8,000 ไร่ อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติป่าสบกกฝั่ งขวา
ท้องที่อาํ เภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
8. วนอุทยานดอยพระบาท มีเนื้อที่ 3,000 ไร่ อยูเ่ ขตป่ าสงวนแห่ งชาติป่าห้วยสัก และป่ าแม่กกฝั่ง
ขวา ท้องที่กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
9. วนอุทยานนํ้าตกห้วยแม่สกั มีเนื้อที่ 2,800 ไร่ อยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก และป่ าแม่
กกฝั่งขวา ท้องที่กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
10. วนอุทยานพญาพิภกั ดิ์ มีเนื้อที่ 3,750 ไร่ อยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่ งชาติป่าป่ าแดง และป่ าห้วยป่ า
ตาล และป่ าห้วยไคร้ ท้องที่อาํ เภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
สวนรุ กชาติ (Arboretum) จังหวัดเชี ยงรายมีสวนรุ กชาติเพียงแห่ งเดียว คือ สวนรุ กชาติโป่ งสลี
อําเภอเมือง มีพ้ืนที่ 668.75 ไร่ พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็ นไม้สักขนาดใหญ่ ซึ่ งเป็ นป่ าเดิมที่เหลืออยูแ่ ละมีการ
ปลูกต้นไม้อื่นๆ แทรกบ้าง
ป่ าสงวนแห่ งชาติ (National Reserved Forest) จังหวัดเชียงรายมีป่าสงวนทั้งหมด 30 แห่ งมีพ้ืนที่
รวม 4,485,966 ไร่ คิ ด เป็ นร้ อยละ 61.46 ของพื้น ที่ จ ังหวัด แบ่ ง เป็ นพื้น ที่ เ พื่อการอนุ รั ก ษ์ จํา นวน
3,525,896 ไร่ พื้นที่มอบ สปก. จํานวน 960,070 ไร่ แยกออกเป็ นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 513,683 ไร่ ป่ าเพื่อ
การเกษตร 425,832 ไร่ และพื้นที่กนั คืนกรมป่ าไม้ 20,555 ไร่
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ป่ าชุ มชน (Community Forest) ป่ าชุมชนเป็ นป่ าธรรมชาติที่ชาวบ้านได้ช่วยกันป้ องกันรักษา
เอาไว้สําหรั บ เป็ นแหล่ งซับนํ้า และใช้ส อย ปั จ จุ บ ัน มี ก ารสร้ า งป่ าชุ ม ชนขึ้ น ในพื้ น ที่ สาธารณะ เพื่อใช้
ประโยชน์ของชุมชน
เขตห้ ามล่ าสั ตว์ ป่า มีจาํ นวน 1 แห่ ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย
อําเภอเชี ยงแสน
มีพ้นื ที่ 2,711 ไร่
ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งแร่ ทพี่ บในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้ วย
ทังสเตน แร่ ทงั สเตนเป็ นแร่ ที่พบในเทือกเขาด้านตะวันตกของจังหวัด ในเขตอําเภอแม่สรวยและ
เวียงป่ าเป้ า ซึ่ งอาจเกิดเป็ นแหล่งแร่ อิสระเช่นซี ไลท์และวุลแฟรม หรื ออาจเกิดรวมกับแร่ อื่น ๆ เช่น ดีบุกและ
พลวง
ดีบุกและพลวง แร่ ท้ งั สองประเภทเป็ นแร่ ในกลุ่มโลหะพื้นฐาน อาจเกิดร่ วมกับแร่ ทงั สเตน มีอยู่
มากในเทือกเขาด้านตะวันตก เช่นกัน แต่มีปริ มาณและการผลิตน้อยกว่าทังสเตน
แมงกานีส เป็ นแหล่งแร่ ที่มีขนาดเล็ก เคยมีการผลิตในเขตอําเภอเทิง ปั จจุบนั มีแปลงประทานใน
เขตอําเภอพญาเม็งราย แต่ไม่มีการผลิต
ไพโรฟิ ลไลต์ และกัลก์ เป็ นแร่ ที่พบกระจายในเขตอําเภอเทิงและเชียงของ แต่ไม่มีการผลิต
ดินขาว และบอลเคลย์ เป็ นแร่ ที่พบกระจายในอําเภอเวียงป่ าเป้ า มีผลผลิตจํานวนน้อย ปั จจุบนั
ยังคงมีการผลิตบอลเคลย์จากเหมืองเพียงแห่งเดียว
หิ นปู น อุ ต สาหกรรม เป็ นหิ น ปู น ที่ ใ ช้ใ นอุ ต สาหกรรมปู น ซี เ มนต์ ใช้ ท ํา ปู น ขาวสํ า หรั บ
อุตสาหกรรมฟอกหนัง และอุตสาหกรรมนํ้าตาล มีการผลิตหิ นปูนในเขตอําเภอเมืองและเวียงชัย
การปกครองและการเมือง
หน่ วยการปกครอง
จังหวัดเชียงรายแบ่งหน่วยปกครองออกเป็ น
- ส่ วนราชการสังกัดส่ วนภูมิภาค 27 หน่วยงาน
- ส่ วนราชการสังกัดส่ วนกลาง หน่วยงาน
- ส่ วนราชการสังกัดส่ วนท้องถิ่นได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1
แห่ ง เทศบาลตําบล 25 แห่ ง องค์การบริ หารส่ วนตําบล 120 แห่ ง
- อําเภอ 16 อําเภอ และกิ่งอําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 124 ตําบล 1,698 หมู่บา้ น
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ลํา
ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

อําเภอ/กิง่ อําเภอ

เทศบาล เทศบาล
ตําบล หมู่บ้าน
นคร
ตําบล

เมืองเชียงราย
16
228
เชียงของ
7
101
เวียงป่ าเป้ า
7
92
เทิง
10
152
ป่ าแดด
5
58
พาน
15
323
เวียงชัย
5
71
แม่จนั
11
138
เชียงแสน
6
70
แม่สาย
8
88
แม่สรวย
7
128
พญาเม็งราย
5
69
เวียงแก่น
4
41
ขุนตาล
3
55
แม่ฟ้าหลวง
4
76
แม่ลาว
5
63
กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ ้ง
3
43
กิ่ง อ.ดอยหลวง
3
33
รวม
124 1,738
ทีม่ า : ที่ทาํ การปกครองจังหวัดเชียงราย

1
1

1
2
2
2
2
1
1
24
1
2
2
1
1
2
1
25

สภา
อบต.
ตําบล
15
6
7
10
5
15
5
9
6
8
7
5
4
3
4
5
3
3
120

1
1

ระยะทางจาก
อําเภอถึง
จังหวัด กม.
145
91
64
52
47
12
28
60
63
62
48
150
63
65
19
45
40

ประชากร
ประชากร ณ ปี 2549 รวมทั้งสิ้ น 1,003,174 คน เป็ นชาย 499,844 คน หญิง 503,330 คน สําหรับ
อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อําเภอเมืองมีจาํ นวน 141,245 คน รองลงมา ได้แก่ อําเภอพานมีจาํ นวน
120,887 คน และอําเภอเทิงมีจาํ นวน 77,818 คน สําหรับอําเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด
คือ อําเภอแม่สาย 271.27 คน/ตร.กม. รองลงมาได้แก่ อําเภอเมือง 185.98 คน/ตร.กม. และอําเภอเวียงชัย
172.93 คน/ตร.กม.
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จํานวนประชากรแยกตามเพศ รายอําเภอ ตามจํานวนประชากร ปี 2549
อําเภอ
เมืองเชียงราย
เชียงของ
เวียงป่ าเป้ า
เทิง
ป่ าแดด
พาน
เวียงชัย
แม่จนั
เชียงแสน
แม่สาย
แม่สรวย
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
ขุนตาล
แม่ฟ้าหลวง
แม่ลาว
กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ ้ง
กิ่ง อ.ดอยหลวง
รวมทั้งจังหวัด

รวม
141,245
52,466
60,331
77,818
12,008
120,887
37,992
77,804
47,574
59,491
74,422
37,620
32,642
26,852
77,568
24,729
22,318
19,407
1,003,174

ชาย
69,428
26,406
30,489
38,921
6,043
59,812
18,900
38,363
23,602
28,799
37,840
18,944
16,619
13,451
38,808
12,273
11,212
9,934
499,844

ทีม่ า : ที่ทาํ การปกครองจังหวัดเชียงราย
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หญิง
71,817
26,060
29,842
38,897
5,965
61,075
19,092
39,441
23,972
30,692
36,582
18,676
16,023
13,401
38,760
12,456
11,106
9,473
503,330

จํานวนบ้ าน
50,209
17,189
19,331
23,678
3,343
40,337
12,273
27,249
16,584
24,279
22,272
10,607
9,396
7,962
19,750
8,601
6,436
7,029
326,525

ความหนาแน่ นของประชากร รายอําเภอ ลําดับตามความหนาแน่ นของประชากร ณ ปี 2549
อําเภอ
รวมทั้งจังหวัด
เมืองเชียงราย
เชียงของ
เวียงป่ าเป้ า
เทิง
ป่ าแดด
พาน
เวียงชัย
แม่จนั
เชียงแสน
แม่สาย
แม่สรวย
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
ขุนตาล
แม่ฟ้าหลวง
แม่ลาว
กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ ้ง
กิ่ง อ.ดอยหลวง

จํานวนประชากร
1,003,174
141,245
52,466
60,331
77,818
12,008
120,887
37,992
77,804
47,574
59,491
74,422
37,620
32,642
26,852
77,568
24,729
22,318
19,407

พืน้ ที่ ตร.กม.
11,678.339
1,216.082
836.900
1,217.000
821.000
333.300
1,023.000
258.770
790.973
554.000
285.000
1,428.610
620.000
526.000
234.000
641.404
406.000
263.300
223.000

ความหนาแน่ น
1,660.403
116.148
62.691
49.574
94.784
36.028
118.169
146.818
98.365
85.874
208.740
52.094
60.677
62.057
114.752
120.935
60.909
84.763
87.027

ทีม่ า : ที่ทาํ การปกครองจังหวัดเชียงราย
โครงสร้ างกําลังแรงงาน
จากการสํา รวจสถานภาพแรงงานในจัง หวัด เชี ย งรายในหน้า ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2548 พบว่ า มี
ประชากรรวม 1,301,656 คน แบ่งเป็ นชาย 639,589 คน หญิง 662,067 คน เป็ นประชากรที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี
ขึ้นไป 1,012,552 คน มีประชากรอยูใ่ นกําลังแรงงาน 745,257 คน เป็ นผูม้ ีงานทํา 736,790 คน ว่างงาน 8,304
คน และเป็ นกําลังแรงงานรอฤดูกาล 163 คน
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ประชากรรวม
1,301,656 คน

อายุ 15 ปี ขึ้นไป
1,012,552 คน

อายุต่าํ กว่า 15 ปี
289,104 คน

อยูใ่ นกําลังแรงงาน
745,257 คน

อยูน่ อกกําลังแรงงาน
267,295 คน

ผูว้ า่ งงาน
8,304 คน

ผูม้ ีงานทํา
736,790 คน

ทํางานบ้าน
66,580 คน

ผูร้ อฤดูกาลเกษตร 163 คน

ภาคเกษตรกรรม
385,156 คน

เรี ยนหนังสื อ
115,345 คน

นอกภาคเกษตรกรรม
351,634 คน

อื่น ๆ
85,731 คน

สภาพเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมจังหวัด
ในปี 2546 จังหวัดเชียงราย มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 39,835 ล้านบาท ประชากรมีรายได้เฉลี่ย
31,448 บาท ต่อคนต่อปี เป็ นลําดับที่ 16 ของภาคเหนื อ และลําดับที่ 61 ของประเทศ รายได้หลักของ
จังหวัดเชี ยงรายคือ สาขาการเกษตร 10,340 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 25.96) รองลงมาได้แก่ สาขา
การค้าปลีกค้าส่ ง จํานวน 10,278 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 25.80) และสาขาการศึกษา 2,798 ล้านบาท
(คิดเป็ นร้อยละ 7.02) ตามลําดับ
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สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่ าไม้
การประมง
ภาคนอกเกษตร
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟ้ า ก๊าซ และการประปา
การก่อสร้าง
การขายส่ ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ใน
ครัวเรื อน
โรงแรงและภัตตาคาร
การขนส่ ง สถานที่เก็บสิ นค้า และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริ การด้านอสังหาริ มทรัพย์ การให้เช่า และบริ การ
ทางธุรกิจการบริ หารราชการแผ่นดินและการป้ องกัน
ประเทศ
รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
การศึกษา
การบริ การด้านสุ ขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
การให้บริ การชุมชน สังคม และบริ การส่ วน
บุคคลอื่นๆ
ลูกจ้างในครัวเรื อนส่ วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์ จังหวัด
มูลค่ าผลิตภัณฑ์ เฉลีย่ ต่ อคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)
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2542
2543 2544 2545
(1999) (2000) (2001) (2002)
5,757 6,692 7,569 8,768
5,608 6,512 7,400 8,555
149
180
169
213
26,837 26,979 27,228 28,723
207
180
200
248
1,197 1,259 1,296 1,379
603
672
643
622
1,767 1,232 1,160 1,823
9,861

2546
(2003)
10,340
10,150
190
29,496
260
1,648
628
1,927

10,008 10,151 10,075 10,278

1,063
2,149
1,483
2,299

1,078
2,279
1,331
2,356

1,035
2,072
1,337
2,354

1}081
2,144
1,456
2,444

1,005
2,137
1,524
2,447

1,708
2,798
1,345
293

1,945
2,849
1,426
295

2,009
3,064
1,545
285

2,341
3,717
1,585
271

2,452
3,257
1,534
308

64
32,592
28,396
1,148

69
77
83
91
33,671 34,797 37,490 39,835
29,229 29,541 31,020 32,132
1,152 1,178 1,209 1,240

รายได้ เฉลีย่ ต่ อหัวของประชากร ภาคเหนือ เป็ นรายจังหวัด พ.ศ. 2546
จังหวัด
ลําพูน
กําแพงเพชร
เชียงใหม่
นครสวรรค์
พิษณุโลก
พิจิตร
ลําปาง
อุตรดิตถ์
ตาก
อุทยั ธานี
แพร่
สุ โขทัย
เพชรบูรณ์
น่าน
พะเยา
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน

มูลค่ าผลิตภัณฑ์
(ล้านบาท)
5,008
51,824
94,118
54,798
40,923
22,368
37,708
19,508
21,691
12,924
16,967
21,423
34,576
15,475
15,963
39,835
6,946

รายได้ เฉลีย่
ต่ อหัวต่ อปี (บาท)
115,320
67,876
59,943
53,063
51,437
43,827
47,703
42,029
44,456
42,354
35,720
35,897
33,867
33,117
31,407
32,132
29,467

การเรียงลําดับ
ภาค
ประเทศ
1
12
2
24
3
33
4
39
5
42
6
44
7
45
8
46
9
47
10
48
11
51
12
52
13
54
14
57
15
59
16
61
17
62

ทีม่ า: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
เงินฝากและสิ นเชื่อ
ในปี 2547 จังหวัดเชียงรายมีธนาคารรวม 52 สาขา มีเงินฝาก จํานวน 28,245 ล้านบาท แยกเป็ น
เงินกระแสรายวัน 859 ล้านบาท เงินฝากประจํา 12,522 ล้านบาท และเงินออกทรัพย์ 14,864 ล้านบาท เงิน
สิ นเชื่อ รวม 18,925ล้านบาท แยกเป็ นเงินให้สินเชื่อเบิกเกินบัญชี 5,087 ล้านบาท เงินให้กแู้ ละอื่นๆ 9,327 ล้าน
บาท และตัว๋ เงิน 4,511 ล้านบาท
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ปี
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547

จํานวนเงินฝากและเงินให้ สินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชย์ ในจังหวัดเชียงราย ปี 2541 – 2547
หน่ วย : ล้านบาท
เงินฝาก
เงินให้ สินเชื่อ
จํานวน
กระแส
ออม
เบิกเกิน เงินให้ ก้ ู
สาขา
ประจํา
รวม
ตั๋วเงิน
รวม
รายวัน
ทรัพย์
บัญชี และอืน่ ๆ
56
272.47 21,741.90 6,611.63 28,626.00 8,928.51 9,887.34 2,239.75 21,005.60
56
309.84 20,048.77 7,104.36 27,462.97 7,800.03 10,521.30 1,612.43 19,933.76
55
365.25 19,825.36 9,130.72 29,321.33 6,219.62 10,175.40 1,581.13 17,976.15
53
512.56 19,205.75 10,419.60 30,137.91 5,600.35 9,166.40 1,585.72 16,352.47
50
625.36 16,000.27 11,495.00 28,120.63 5,734.60 9,726.07 2,310.36 17,771.03
50
618.00 13,931.00 13,043.00 27,592.00 5,730.00 9,182.00 3,285.00 18,197.00
52
859.00 12,522.00 14,864.00 28,245.00 5,087.00 9,327.00 4,511.00 18,925.00
ทีม่ า : ธนาคารแห่ งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

สถานประกอบการ
จังหวัดเชียงรายมีสถานประกอบการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 แบ่งเป็ น ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิติ
บุคคล 6 รายห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด 1,693 ราย บริ ษทั จํากัด 856 ราย นิติบุคคลรวมทั้งสิ้ น 2,555 ราย
จํานวนผูจ้ ดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้าที่คงอยู่ ปี 2540 – 2548
นิติบุคคล (ราย)
รวม
บริษัทจํากัด ห้ างหุ้นส่ วน ห้ างหุ้นส่ วน
ปี
จํากัด
สามัญ
2540
2,507
1,013
1,486
8
2541
2,579
1,044
1,519
6
2542
3,086
1,142
1,936
6
2543
2,973
1,135
1,822
6
2544
3,241
1,304
1,929
8
2545
3,321
1,351
1,963
7
2546
1,958
664
1,288
6
2547
2,275
753
1,516
6
2548
2,555
856
1,693
6
ทีม่ า : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย
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อุตสาหกรรมและเหมืองแร่
จังหวัดเชี ยงราย มีโรงงานที่ข้ ึนทะเบียนกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชี ยงราย รวมทั้งสิ้ น
1,673 โรงงาน เงิ นลงทุนรวม 5,234.52 ล้านบาท มีแรงงานรวม 11,743 คน แยกเป็ นชาย 7,717 คน
หญิง 4,026 คน ประเภทอุตสาหกรรมที่ สําคัญได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 1,243 โรงงาน
เงินทุน 1,902.24 ล้านบาท ประเภทอุตสาหกรรมที่สาํ คัญได้แก่ อุตสาหกรรมอโลหะ จํานวน 107 โรงงาน
เงินทุน 534.47 ล้านบาท และอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม จํานวน 100 โรงงาน เงินทุน 1,358 ล้านบาท
ตามลําดับ
สถิติจํานวนโรงงาน จํานวนโรงงาน แยกตามหมวดอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
จํานวนแรงงาน
ที่
รายการ
จํานวน
เงินลงทุน
ชาย
หญิง
รวม
714 2,312,430,736 2,004
1,132
3,136
รวม
1 อุตสาหกรรมการเกษตร
218 1,902,235,790 3,206
999
4,205
2. อุตสาหกรรมอาหาร
97
1,353,002,299 1,099
2,103
3,202
3. อุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม
5
113,400,000
31
13
44
4. อุตสาหกรรมสิ่ งทอ
3
45,842,000
131
151
282
5. อุตสาหกรรมเครื่ องแต่งกาย
4
30,436,679
17
218
235
4 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
15
63,740,291
264
129
393
5. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่ องเรื อน
35
103,174,999
564
39
603
6. อุตสาหกรรมกระดาษผลิตภัณฑ์จาก
15
118,780,868
186
194
380
กระดาษ
7. อุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์
2
16,200,000
11
9
20
8. อุตสาหกรรมเคมี
4
144,445,000
35
0
35
9. อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและผลิตภัณฑ์
6
117,258,000
56
6
62
10. อุตสาหกรรมยาง
2
11,730,000
20
14
34
อุตสาหกรรมพลาสติก
11
109,200,000
79
50
129
8 อุตสาหกรรมอโลหะ
99
498,278,279
817
111
928
9 อุตสาหกรรมโลหะ
0
0
0
0
0
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
23
118,519,000
203
7
210
10 อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
21
88,438,400
152
1
153
11 อุตสาหกรรมไฟฟ้ า
5
8,278,000
15
132
147
12 อุตสาหกรรมขนส่ ง
72
736,275,647
888
127
1,015
13 อุตสาหกรรมอื่น ๆ
76
837,176,068
831
676
1,507
ทีม่ า : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
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การค้ าชายแดน
ในปี 2548 จังหวัดเชี ยงรายมีการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจี น
(ตอนใต้) สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว จุดผ่านแดนถาวร คือ ด่านศุลกากร
อําเภอแม่สาย ด่ านศุลกากรเชี ยงแสน และด่านศุลกากรเชี ยงของ รวมทั้งจุ ดผ่านแดนและจุ ดผ่อนปรน
บริ เวณชายแดน โดยมีมูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 46.44 เป็ น 10,804.05 ล้านบาท มูลค่า
การส่ งออกเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 69.86 เป็ น 8,934.20 ล้านบาท แต่มูลค่าการนําเข้าลดลงจากปี ก่อนร้อย
ละ 11.17 เป็ น 1,869.85 ล้านบาท
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การค้ าชายแดน ปี 2548 (มกราคม –ธันวาคม 2548) เทียบกับปี 2547

ประเทศ
จีน
พม่า
ลาว
รวม

ปี
2547
1,242.37
515.16
360.44
2,117.97

นําเข้ า
ปี
2548
1,057.79
323.17
488.89
1,869.85

ขยายตัว
(%)
-14.86
-37.27
35.64
-11.71

ปี
2547
2,110.22
2,236.73
912.67
5,259.62

ส่ งออก
ปี
2548
4,210.83
3,211.06
1,512.31
8,934.20

ขยายตัว
(%)
99.54
43.56
65.70
69.86

ทีม่ า : สํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดเชียงราย
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ปี
2547
3,352.59
2,751.89
1,273.11
7,377.59

การค้ ารวม
ปี
2548
5,268.62
3,534.23
2,001.20
10,804.05

ขยายตัว
(%)
57.15
28.43
57.19
46.44

ปี
2547
867.85
1,721.57
552.23
3,141.65

หน่วย : ล้านบาท
ดุลการค้ า
ปี
ขยายตัว
2548
(%)
3,153.04 263.32
2,887.89 67.75
1,023.42 85.32
7,064.35 124.86

การเกษตรกรรม
การใช้ ทดี่ ิน
จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ท้ งั หมดรวม 7,298,981 ไร่ แบ่งเป็ นพื้นที่ป่าไม้ 4,505,130.50 ไร่ พื้นที่
ถือครองทางการเกษตร 2,584,165 ไร่ และพื้นที่ไม่ได้จาํ แนก 209,685.50 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 61.72 ,
35.41 และ 2.87 ของพื้นที่ท้ งั หมดตามลําดับ
สําหรับพื้นที่ถือครองทางการเกษตร แบ่งออกเป็ นที่นา 1,463,010 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ 753,033
ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยนื ต้น 335,122 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผักและไม้ดอก 33,000 ไร่
พืชเศรษฐกิจ
พืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของจังหวัดเชียงรายมีหลายชนิด ได้แก่
ข้าวนาปี ซึ่งอาศัยนํ้าฝนเป็ นหลัก สภาพภูมิอากาศจึงมีอิทธิพลต่อการปลูกข้าวพอสมควร เกษตรกร
จังหวัดเชียงรายนิ ยมปลูกข้าวเหนียวเป็ นสําคัญ คิดเป็ นร้อยละ 66.09 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด เนื่ องจาก
ประชาชนนิยมบริ โภคข้าวเหนี่ยวเป็ นหลัก โดยในปี 2548 พื้นที่ปลูกข้าวเหนี ยวนาปี จํานวน 923,701 ไร่
พื้นที่เก็บเกี่ยวจํานวน 624,136 ไร่ ผลผลิตจํานวน 387,979 ตันเฉลี่ย 622 กิโลกรัม/ไร่ แหล่งเพาะปลูก
ข้าวเหนี ยวที่สาํ คัญ ได้แก่ อําเภอพาน เมือง และเทิง ข้าวเจ้านาปี พื้นที่ปลูกจํานวน 467,551 ไร่ พื้นที่เก็บ
เกี่ยวจํานวน 398,640 ไร่ ผลผลิตจํานวน 227,283 ตัน เฉลี่ย 570 กิโลกรัม/ไร่ แหล่งเพาะปลูกข้าวเจ้าที่
สําคัญ ได้แ ก่ อํา เภอแม่ จ ัน ป่ าแดด และเชี ยงของ ข้า วนาปี ส่ ว นใหญ่ จ ะเริ่ มปลู ก ในเดื อ นมิ ถุน ายน สิ งหาคม และเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
ข้าวนาปรัง ส่ วนใหญ่จะเพาะปลูกในเขตที่มีน้ าํ ชลประทาน รวมพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวนาปรัง ในปี
2548 จํานวน 73,661 ไร่ ผลผลิตจํานวน 53,491 ตัน เฉลี่ย 726 กิโลกรัม/ไร่ แหล่งเพาะปลูกข้าวเหนี ยว
นาปรั งที่ สําคัญ ได้แ ก่ อําเภอเวียงชัย เมื อง และพาน ข้าวเจ้านาปรั งมี พ้ืน ที่ ปลูกจํานวน 88,083 ไร่
ผลผลิตจํานวน 74,105 ตันเฉลี่ย 841 กิโลกรัม/ไร่ แหล่งเพาะปลูกข้าวเจ้านาปรังที่สาํ คัญ ได้แก่ อําเภอแม่
สาย และแม่ จ ัน ข้า วนาปรั ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเริ่ ม ปลู ก ในเดื อ นมกราคม – มี น าคม และเก็บ เกี่ ย วในเดื อ น
พฤษภาคม - มิถุนายน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญอีกพืชหนึ่ งของจังหวัดเชียงราย เพาะปลูกได้ 2 รุ่ น
คือ รุ่ นที่ 1 ฤดูฝน ปลูกในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เก็บเกี่ยวในเดือนสิ งหาคม – ตุลาคม และรุ่ นที่ 2
ฤดูแล้งปลูกในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน เก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม – มีนาคม ในปี 2548 มีพ้ืนที่ปลูก
รุ่ นที่ 1 จํานวน 482,987 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยวจํานวน 428,242 ไร่ ผลผลิตจํานวน 317,983 ตัน เฉลี่ย 742
กิโลกรัม/ไร่ แหล่งเพาะปลูกที่สาํ คัญ ได้แก่ อําเภอเชี ยงแสน เทิง และเวียงป่ าเป้ า สําหรับรุ่ นที่ 2 ในปี
2547/2548 มีพ้นื ที่ปลูกจํานวน 32,883 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว จํานวน 31,790 ไร่ ผลผลิตจํานวน 32,334 ตัน
เฉลี่ย 1,017 กิโลกรัม/ไร่ แหล่งเพาะปลูกที่สาํ คัญ ได้แก่ กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ ้ง อําเภอเมือง และเทิง
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ถัว่ เหลื อง ปลูกได้ 2 รุ่ นเช่ นเดี ยวกับข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ แต่ส่วนใหญ่ จะปลูกในฤดู แล้ง ในปี
2547/2548 มีพ้ืนที่ปลูกรวม 40,089 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 39,499 ไร่ ผลผลิตจํานวน 8,090 ตัน เฉลี่ย 205
กิโลกรัม/ไร่ แหล่งปลูกที่สาํ คัญ คือ อําเภอแม่จนั เมือง และเชียงแสน
ขิ ง มี พ้ืนที่ ปลูก 14,203 ไร่ พื้น ที่ เ ก็บเกี่ ยว 11,753 ไร่ ผลผลิ ต 27,633 ตัน เฉลี่ ย 2,351
กิโลกรัม/ไร่ ส่ วนใหญ่ปลูกที่ อําเภอเวียงป่ าเป้ า แม่สาย และแม่ฟ้าหลวง ปลูกช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน
เก็บเกี่ยวมากที่สุดในเดือนมกราคม
กระเทียม มีพ้ืนที่ปลูก 6,671 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 6,594 ไร่ ผลผลิต 15,167 ตัน เฉลี่ย 2,300
กิ โลกรั ม/ไร่ ส่ วนใหญ่ปลูกที่ อาํ เภอแม่สาย ปลูกช่ วงเดื อนพฤศจิ กายน – มกราคม เก็บเกี่ ยวช่ วงเดื อน
มีนาคม - พฤษภาคม
ลําไย เป็ นไม้ผลยืนต้นที่สาํ คัญของจังหวัดเชียงราย ส่ วนใหญ่เป็ นพันธุ์อีดอ ปี 2548 มีพ้ืนที่ปลูก
รวม 150,525 ไร่ พื้นที่ให้ผล 115,043 ไร่ ผลผลิต 95,266 ตัน เฉลี่ย 828.09 กิโลกรัม/ไร่ ปลูกมากใน
อําเภอพาน แม่สรวย ป่ าแดด เก็บเกี่ยวช่วงเดือนกรกฎาคม – สิ งหาคม
ลิ้นจี่ เป็ นไม้ผลยืนต้นที่สาํ คัญอีกชนิ ดหนึ่ ง ปลูกได้ทุกอําเภอที่มีน้ าํ อุดมสมบูรณ์ ส่ งใหญ่เป็ น
พันธุ์ฮงอวย ปี 2548 มีพ้นื ที่ปลูกรวม 50,962 ไร่ พื้นที่ให้ผล 38,364 ไร่ ผลผลิต 22,819 ตัน เฉลี่ย 594.80
กิโลกรัม/ไร่ ปลูกมากในอําเภอเมือง แม่สรวย แม่จนั แม่ฟ้าหลวง เก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
ส้มโอ เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญอีกชนิ ดหนึ่ งของจังหวัดเชียงราย ปลูกมากที่อาํ เภอเวียงแก่น เชียง
ของ แม่จนั ส่ วนใหญ่เป็ นพันธุ์ทองดี ปี 2548 มีพ้ืนที่ปลูกรวม 11,694 ไร่ พื้นที่ให้ผล 6,929 ไร่ ผลผลิต
8,900 ตัน เฉลี่ย 1,284.46 กิโลกรัม/ไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม
ส้มเขียวหวาน คาดว่าจะเป็ นพืชเศรษฐกิ จที่สําคัญอีกชนิ ดหนึ่ งของจังหวัดเชี ยงราย ปลูกมากใน
อําเภอแม่สรวย เวียงแก่น เชียงของ เชียงแสน พันธุ์ที่นิยมปลูกคือ สี ทอง และสายนํ้าผึ้ง ปี 2548 มีพ้ืนที่
ปลูกรวม 35,355 ไร่ ให้ผล 24,017 ไร่ ผลผลิต 66,880 ตัน เฉลี่ย 2,784.69 กิโลกรัม/ไร่ เก็บเกี่ยวในช่วง
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ชา คาดว่าจะเป็ นพืชแข่งขันที่สร้างรายได้อีกชนิดหนึ่ ง พื้นที่ปลูกรวม 47,937 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว
39,476 ไร่ ผลผลิต 15,677 ตัน เฉลี่ย 397 กิโลกรัม/ไร่ (แห้ง) แหล่งปลูกชาอัสสัมอยูท่ ี่อาํ เภอเวียงป่ าเป้ า
และแม่สรวย แหล่งปลูกชาจีนอยูท่ ี่อาํ เภอแม่ฟ้าหลวง
ไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีการปลูกเชิงการค้า ได้แก่ กุหลาบ เบญจมาศ ปทุมมา มะลิ เยอบิร่า ไม้ตดั
ใบ ไม้ประดับกระถาง และไม้ชาํ ถุง ส่ วนใหญ่ปลูกในพื้นที่อาํ เภอเมือง แม่จนั แม่ลาว แม่ฟ้าหลวง และ
เวียงป่ าเป้ า
พืชผักต่างๆ ที่มีการปลูกเพื่อการค้า ส่ วนใหญ่เป็ นพืชผักที่มีการปลูกหลังฤดูกาลผลิตพืชหลัก เช่น
ปลู ก หลัง การเก็บ เกี่ ย วข้า วนาปี หรื อ ปลู ก บนพื้ น ที่ สู ง ที่ มี น้ ํา ตลอดปี พื ช ผัก ที่ มี ก ารปลู ก มาก ได้แ ก่
หอมแดง

29

กะหลํ่าปลี ข้าวโพดฝักอ่อน คะน้า แตงกวา ถัว่ แขก ถัว่ ฝักยาว ถัว่ ลันเตา บวบ ผักกวางตุง้ ผักกาดขาว
ปลี ผักชี ผักบุง้ พริ ก ฟั กทอง มะเขือเทศ มะเขือม่วง เป็ นต้น แหล่งที่นิยมปลูก ได้แก่ อําเภอแม่จนั แม่
สาย เวียงป่ าเป้ า แม่สรวย พาน เมือง เวียงแก่น และเชียงแสน

ชนิด
ข้าวนาปี (ข้าวเจ้า)
ข้าวนาปี (ข้าวเหนียว)
ข้าวนาปรัง (ข้าวเจ้า)
ข้าวนาปรัง (ข้าวเหนียว)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูฝน)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฤดูแล้ง)
ถัว่ เหลือง
ชา
ลําไย
ส้มเขียวหวาน
ลิ้นจี่
ส้มโอ
ขิง
กระเทียม

พืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย
พืชทีเ่ พาะปลูก พืน้ ทีเ่ ก็บเกีย่ ว
(ไร่ )
(ไร่ )
467,551
398,640
923,701
624,136
88,083
88,083
73,661
73,661
482,987
428,242
32,883
31,790
40,089
39,499
39,476
47,937
115,043
150,525
24,017
35,355
38,364
50,962
6,929
11,694
14,203
11,753
6,671
6,594

ผลผลิต
(ตัน)
227,283
387,979
74,105
53,491
317,983
32,334
8,090
15,677
95,266
66,880
22,819
8,900
27,633
15,167

ผลผลิตเฉลีย่
(กก./ไร่ )
570
622
841
726
742
1,017
205
397
828.09
2,784.69
594.80
1,284.46
2,351
2,300

สั ตว์ เศรษฐกิจ
ปศุสัตว์
จังหวัดมีการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่และเล็ก ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นรายได้เสริ มนอกเหนื อจากอาชี พการ
ปลูกพืช ในปี 2548 มีสตั ว์เศรษฐกิจที่สาํ คัญ ได้แก่
- โคนม มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 2,950 ตัว โดยมีการเลี้ยงมากที่สุดที่อาํ เภอเทิง จํานวน 726 ตัว รองลงมา
ได้แก่ อําเภอเมือง จํานวน 708 ตัว และอําเภอพาน จํานวน 491 ตัว
- โคเนื้อ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 170,671 ตัว โดยมีการเลี้ยงมากที่สุดที่อาํ เภอเมือง จํานวน 33,310 ตัว
รองลงมาได้แก่อาํ เภอพาน จํานวน 21,929 ตัว และอําเภอแม่จนั จํานวน 13,934 ตัว
- กระบือ มี จ าํ นวนทั้งสิ้ น 17,562 ตัว มี การเลี้ ยงมากที่ สุดในอําเภอแม่จ ัน จํา นวน 4,330 ตัว
รองลงมาได้แก่ อําเภอแม่ฟ้าหลวง 3,584 ตัว และอําเภอเมือง จํานวน 1,927 ตัว
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- สุ กร มี จาํ นวนทั้งสิ้ น 183,650 ตัว มี การเลี้ยงมากที่สุดในอําเภอพาน จํานวน 51,827 ตัว
รองลงมาได้แก่ อําเภอเมือง 25,773 ตัว และอําเภอแม่สาย จํานวน 15,867 ตัว
- ไก่ พื้ น เมื อ ง มี จ ํ า นวนทั้ งสิ้ น 2,579,566 ตั ว โดยมี ก ารเลี้ ยงมากที่ สุ ดในอํ า เภอพาน
จํานวน 431,091 ตัว รองลงมาได้แก่ อําเภอเมือง จํานวน 297,154 ตัว และอําเภอเทิง จํานวน 217,591 ตัว
- ไก่ เนือ้ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 559,240 ตัว โดยมีการเลี้ยงมากที่สุดที่อาํ เภอเมือง จํานวน156,000 ตัว
รองลงมาได้แก่อาํ เภอพาน จํานวน 110,500 ตัว และอําเภอแม่สรวย จํานวน 84,798 ตัว
- ไก่ ไข่ มี จ ํ า นวนทั้ งสิ้ น 440,362 ตั ว โดยมี ก ารเลี้ ยงมากที่ สุ ดที่ อ ํ า เภอเชี ย งแสน
จํานวน 136,447 ตัว รองลงมาได้แก่ อําเภอพาน จํานวน 98,484 ตัว และอําเภอแม่สาย จํานวน 55,785
ตัว
ประมง
ในปี 2547 จัง หวัด เชี ย งรายมี เ พาะเลี้ ย งสั ต ว์นํา จื ด และการจับ สัต ว์น้ ํา จากแหล่ ง นํ้า ธรรมชาติ
มีครัวเรื อนเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จํานวน 15,448 ครัวเรื อน เป็ นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ าํ จืดในบ่อ 28,771
บ่อ โดยเป็ นการเลี้ ยงแบบยังชี พประมาณ 80 เปอร์ เซ็นต์ และการเลี้ยงแบบพาณิ ชย์อีก 20 เปอร์ เซ็ นต์
รองลงมาเป็ นปลาดุกประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ กุง้ ก้ามกรามประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ และสัตว์น้ าํ จืดอื่นๆ อีก
ประมาณ 5 เปอร์ เซ็นต์ (ปลาตะเพียนขาว ปลานวลจันทร์ เทศ ปลายี่สกเทศ ปลาไน และกบ) พื้นที่ที่มี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ ที่สาํ คัญ ได้แก่
อําเภอพาน เป็ นแหล่งผลิตปลานํ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงราย โดยเลี้ยงปลานิ ลในบ่อเป็ น
หลัก และเป็ นการเลี้ยงในรู ปแบบเชิงพาณิ ชย์มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ประมาณ 1,200 – 1,500 กิโลกรัม มีกลุ่ม/
สหกรณ์/ชมรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเลี้ยงปลานํ้าจืด 9 แห่ ง สามารถผลิตปลานํ้าจืดได้วนั ละประมาณ
15 – 20 ตัน โดยจําหน่ ายเพื่อบริ โภคในพื้นที่จงั หวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดเชี ยงใหม่
พะเยา ลําปาง และลําพูน ฯลฯ
อําเภอเทิง เป็ นแหล่งเลี้ยงกุง้ ก้ามกรามที่สาํ คัญ ปั จจุบนั มีเกษตรกรที่เลี้ยงกุง้ ก้ามกราม จํานวน 45
ราย รวม 187 บ่อ เป็ นเนื้ อที่ 1,063 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ประมาณ 250 กิ โลกรัม สามารถผลิตกุง้
ก้ามกรามได้ปีละ 250 ตัน คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 45 ล้านบาทต่อปี ผลผลิตที่ได้จาํ หน่ายเพื่อบริ โภคในเขต
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง
จากการคํานวณผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย สาขาประมง ประจําปี 2547 มีมูลค่าเท่ากับ
282,844,808.88 บาท แบ่งเป็ น
ก. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าํ จืด
มูลค่า 98,733,476.88 บาท
ข. การจับสัตว์น้ าํ จืดจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ
มูลค่า 179,597,158.00 บาท
ค. การเพาะพันธุ์/อนุบาลสัตว์น้ าํ จืด
มูลค่า 4,514,174.00 บาท
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ด้ านสั งคม
สาธารณสุ ข
จังหวัดเชี ยงรายมีจาํ นวนสถานพยาบาลทุกประเภทรวมทั้งสิ้ น 794 แห่ ง แบ่งออกเป็ นโรงพยาบาล
ของรัฐ 18 แห่ ง โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ ง สถานี อนามัย 213 แห่ งบ และคลินิกทุกประเภท รวม 558 แห่ ง
สําหรับสถานพยาบาลที่มีเตียงผูป้ ่ วยรับไว้คา้ งคืน ได้แก่ โรงพยาบาล จํานวน 20 แห่ ง จํานวนเตียงรวม 1,976
เตียง
จํานวนบุคลากรที่ให้บริ การประชาชนในสถานบริ การภาครัฐและเอกชน เป็ นแพทย์ 194 คน คิด
เป็ นอัตราส่ วนต่อประชากร 1 : 6,552.58 ทันตแพทย์ 52 คน คิดเป็ นอัตราส่ วนต่อประชากร 1:24,446.15
เภสัชกร 119 คน คิดเป็ นอัตราส่ วนต่อประชากร 1:10,682.35 พยาบาลวิชาชี พ 1,364 คน คิดเป็ น
อัตราส่ วนต่อประชากร 1:931.96 และพยาบาลเทคนิค 243 คน คิดเป็ นอัตราส่ วนต่อประชากร 1:5,231.28
จํานวนผูป้ ่ วยรวมทั้งสิ้ น 642,486 ราย แบ่งเป็ นผูป้ ่ วยในสถานบริ การภาครัฐ 610,864 ราย จํานวนผูป้ ่ วย
นอก 2,628,916 ครั้ง ผูป้ ่ วยในสถานบริ การภาคเอกชน 31,622 ราย จํานวนผูป้ ่ วยนอกของสถานบริ การ
ภาคเอกชน 283,682 ครั้ง
การศึกษา
จังหวัดเชี ยงรายได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม และทรัพยากรมนุ ษย์ โดยให้จงั หวัด
เชี ยงรายเป็ นศูนย์กลางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล จึงได้มีการส่ งเสริ มและจัดตั้งสถานศึกษา
ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วน รวมทั้งสามารถให้บริ การ
แก่จงั หวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ในปี 2546 จังหวัดเชียงรายมีสถิติเกี่ยวกับการศึกษาด้วย
1) การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ได้แก่สถานศึกษาตั้งแต่ระดับ เด็กเล็ก อนุ บาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โดยมี โ รงเรี ยนทั้ง สิ้ น 736 โรงเรี ยน แยกตามสั ง กัด คื อ สั ง กัด
คณะกรรมการศึ กษาขั้นพื้นฐาน 682 โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานบริ หารคณะกรมการส่ งเสริ มการศึ กษา
ท้องถิ่ น 6 โรงเรี ยน จํานวนห้องเรี ยนรวม 8,523 ห้อง แยกเป็ นก่ อนประถมศึ กษา 1,653 ห้อง ระดับ
ประถมศึกษา 5,122 ห้อง มัธยมศึกษา1,748 ห้อง จํานวนครู อาจารย์ รวมทั้งสิ้ น 9,861 คน แยกเป็ นชาย 3,761
คน และหญิง 6,100 คน แยกตามระดับการศึกษา คือ ระดับก่อนประถมศึกษา 31,919 คน ประถมศึกษา
110,788 คน และมัธยมศึกษา 66,907 คน
2)ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แยกเป็ นสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา มีจาํ นวมรวม 7 แห่ ง
มีอาจารย์รวม 385 คน นักศึกษา 4,603 คน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการเอกชน มีสถานศึกษา จํานวน 4
แห่ง อาจารย์ 237 คน นักศึกษา 5,544 คน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 3 แห่ ง ได้แก่ สถาบันราช
ภัฏเชี ยงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเชี ยงราย มีอาจารย์รวม
ทั้งสิ้ น 454 คน นักศึกษา รวม 21,410 คน
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วัฒนธรรมประเพณี
จังหวัดเชี ยงรายเป็ นเมืองเก่ าแก่ มีวฒั นธรรมดั้งเดิ มที่ต่อเนื่ องมาเป็ นเวลานาน และมีการติดต่อ
สัมพันธ์ไมตรี กบั ประเทศใกล้เคียง เช่น พม่า และลาว มาช้านาน ประกอบกับพลเมืองที่ยา้ ยถิ่นฐานมาจากที่
ต่าง ๆ กัน จึงเป็ นเหตุให้วฒั นธรรมประเพณี ต่าง ๆ ที่ปรากฏสื บทอดกันมาเป็ นลักษณะผสมผสานกลมกลืน
หรื อประยุกต์ข้ ึนใหม่ วัฒนธรรมทางภาษาที่ใช้สื่อสารกันทัว่ ไป คือ ภาษาคําเมือง ส่ วนวัฒนธรรมทางด้าน
วัตถุซ่ ึ งแสดงออกในรู ปของอาคาร วัดวาอาราม จะเป็ นลักษณะผสมผสานระหว่างพม่ากับลาวเวียงจันทน์มา
เป็ นศิลปะล้านนา แต่ที่ถือเป็ นเอกลักษณ์สาํ คัญของจังหวัดเชียงราย คือ วัฒนธรรมเชียงแสน โดยเฉพาะใน
เชิงช่างสกุลเชี ยงแสน เช่น ศิลปะของพระพุทธรู ปเชียงแสนสิ งห์ หนึ่ ง สิ งห์ สอง และสิ งห์ สาม ที่มี
รู ปแบบเฉพาะ สําหรับประเพณี ของท้องถิ่นที่สาํ คัญ คือ
1. ประเพณีสงกรานต์
สงกรานต์ แปลว่า ย้ายที่ หรื อ เคลื่อนที่ คือดวงอาทิตย์จากราศีมีนยกเข้าสู่ ราศีเมษ กําหนดให้
วันที่ 13 เมษายน เป็ นวันขึ้นปี ใหม่ของไทยในสมัยก่อน ปี๋ ใหม่เมืองของชาวล้านนายังคงสื บทอดกันมา
ดังนี้
13 เมษายน เป็ นวันสั งขารล่ อง ในตอนเช้ามืดจะมีการยิงปื นจุดประทัดเพื่อเป็ นการขับไล่ เสนียด
จัญไร ปั ญหาอุปสรรค เคราะห์กรรมต่าง ๆ โดยจะมี การทําความสะอาดบ้านเรื อน เสื้ อผ้าเครื่ องใช้ให้
เรี ยบร้อย
14 เมษายน เป็ นวันเน่ า หรื อวันเนาว์ คือเป็ นวันตระเตรี ยมอาหาร ขนมเพื่อนําไปถวายวัด โดย
ช่ วงบ่ายจะมีการขนทรายเข้าวัดเพื่อก่อเจดี ยท์ ราย วันนี้ ไม่ควรประกอบการมงคลใด ๆ และไม่ควรพูด
หยาบหรื อโกหก
15 เมษายน เป็ นวันพญาวัน ช่วงเช้าจะมีการทําบุญตักบาตร ตานขันข้าว ตามเจดียท์ ราย ตานตุงปี๋
ใหม่ ปล่อยนก
ปล่อยปลา ฟังเทศน์ สรงนํ้าพระพุทธรู ป ดําหัวพระสงฆ์ แล้วจึงไปดําหัวญาติผใู ้ หญ่
15 เมษายน เป็ นวันปากปี คือวันเริ่ มต้นปี ใหม่ จะมีการประกอบพิธี สะเดาะเคราะห์ ส่ งเคราะห์
ส่ งสะตวง สื บชะตา บางแห่ งมีการสู่ขวัญเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
2. ประเพณีรดนํา้ ดําหัว
เป็ นประเพณี ที่ลูกหลานไปราบคารวะพ่อแม่ ญาติผใู ้ หญ่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเริ่ มตั้งแต่วนั
พญาวัน (วันที่ 15 เมษายน) จนถึงสิ้ นเดือน กล่าวคือ เช้าวันที่ 15 เมษายน เมื่อกลับจากทําบุญที่วดั และ
ดําหัวคารวะบรรพบุรุษที่ล่วงลับแล้ว บรรดาลูกหลานจัดเตรี ยมข้าวตอก ดอกไม้ ธู ป นํ้าขมิ้น นํ้าส้มป่ อย
พร้อมทั้งของกิน สิ่ งของอื่น ๆ เช่น ขนม ผลไม้ หมากพลู เสื้ อผ้า เงินทอง เป็ นต้น จัดตกแต่งในภารชนะ
เช่น สลุงเงิน (ขันเงิน) พาน หรื อถาด การดําหัว เป็ นการสลัดนํ้าส้มป่ อยลงบนศีรษะเพื่อขับไล่เสนี ยด
จัญไร ก่อให้เกิดสิ ริมงคล
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3. ประเพณีสืบชะตา
โดยทัว่ ไปมี 3 ประเภท ได้แก่
1) การสื บชะตาบุคคล กระทําได้ทุกโอกาส (วันเกิด หรื อเจ็บป่ วย ได้รับอุบตั ิเหตุ)
2) การสื บชุตาบ้าน
ทําได้ปีละครั้ง คือ ตอนสงกรานต์ หรื อเมื่อมีเภทภัยที่เกิดขึ้น
3) การสื บชะตาเมือง จะทําเมื่อถึงโอกาสครบรอบสร้างเมือง
การสื บชะตาเมือง สื บชะตาบ้าน และสื บชะตาบุคคล เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
มีการเตรี ยมเครื่ องบูชาเซ่นไหว้ต่าง ๆ มากมาย เพื่อบูชาพระเสื้ อเมือง พระทรงเมือง
4. ประเพณีตานก๋ วยสลาก
การตานก๋ ว ยสลาก (สลากภัต ต์) จะเริ่ ม ในราววัน เพ็ญ เดื อ น 12 เหนื อ และสิ้ น สุ ด ในเดื อ น
เกี๋ยงดับ (เดือนตุลาคม) ก่อนวันทําพิธี “ตานก๋ วยสลาก” 1 วัน เรี ยกว่า “วันดา” เป็ นวันจัดเตรี ยมสิ่ งของ
เครื่ องไทยทานจัดการจักตอกสถาน “ก๋ วย” ไว้ เตรี ยมห่ อข้าวสาร พริ ก หอม กระเทียม เกลือ กะปิ ปลา
ร้า ขนม ข้าวต้ม และอาหารตามแต่ศรัทธาและฐานะ สิ่ งของต่าง ๆ เหล่านี้ จะบรรจุลงในก๋ วย ซึ่ งกรุ ดว้ ย
ใบตองหรื อกระดาษสี ต่าง ๆ แล้วนํา “ยอด” คือ ธนบัตรผูกติดไม้เรี ยวเสี ยบไว้ เช้าวันรุ่ งขึ้นจะนํา “ก๋ วย
สลาก” ไปวัดที่จดั งานเพื่อถวายพระภิกษุสามเณร มีการเขียน คําอุทิศส่ วนกุศลไปให้ผตู ้ าย และเทวดา
ทั้งหลาย มีการจับสลากในการถวายตามหมายเลขว่าตรงกับพระรู ปใด พระรู ปนั้นก็จะรับประเคนและให้พร
5. ประเพณียเี่ ป็ ง (ลอยกระทง)
ในวันเพ็ญเดื อนยี่ (เดื อนสอง) ของทุกปี คือ วันลอยกระทง ชาวล้านนามีพิธีสําคัญนอกเหนื อ
จากการลอยกระทง คือ พิธีกรรมตั้งธรรมหลวงหรื อฟังเทศน์มหาชาติ ชาวบ้านจะมีการประดับประดาวัดวา
อาราม บ้านเรื อน ด้วยประทีปโคมไฟ โคมระย้า ทําอุบะดอกไม้ไปถวายวัด ทําซุม้ ประตูป่าด้วยต้นกล้วย
อ้อย ก้านมะพร้าว เตรี ยมข้าวปลาอาหารเป็ นพิเศษ เช่น ห่ อนึ่ ง แกงอ่อม แกงฮังเล ลาบ และขนมต่าง ๆ
ไปทําบุญ บางแห่ งมีพิธีกวนข้าวมธุปายาส หรื อข้าวพระเจ้าหลวง ถวายเป็ นพุทธบูชาในตอนเช้ามืดของวัน
เพ็ญเดือน 12 นี้ดว้ ย จากนั้นก็จะมีการทานขันข้าวหรื อสํารับอาหารไปถึงบรรพชนคนตาย ถวายอาหารและ
กัณฑ์เทศน์แด่พระภิกษุสงฆ์ และมีการฟังธรรมมหาชาติ ตั้งแต่เช้าถึงกลางคืน บางแห่ งก็จะมีการสื บชะตา
ด้วย จะมีการปล่อยโคมลอย ในช่วงพลบคํ่าจะมีการเทศน์ธรรมชื่อ “อานิสงส์ผางประทิส” และชาวบ้านจะมี
การจุดประทีป โคมหูกระต่าย โคมแขวน เป็ นพุทธบูชากันทุกครัวเรื อนสว่างไสว
6. ประเพณีนมัสการพระมหาชินธาตุเจ้ าดอยตุง
พระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง นับเป็ นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่ งหนึ่งในภาคเหนือและเป็ นปฐมเจดีย ์
ในดินแดนล้านนา ทุก ๆ ปี จะมีนกั ท่องเที่ยวขึ้นไปนมัสการพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงอันศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้ง
ชมทิวทัศน์ และทัศนี ยภาพบนดอยตุง เมื่อถึงกําหนดวันเพ็ญเดือน 6 เหนื อ (ราวมีนาคม) จะมีประเพณี
นมัสการที่ยงิ่ ใหญ่ของจังหวัด ศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธา ทั้งชาวเชียงรายเอง ชาวจังหวัดใกล้เคียง ชาวเชียงตุง
จากรัฐฉาน ประเทศพม่า ชาวหลวงพระบาง จากประเทศลาว ตลอดถึงชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน ก็จะ
หลัง่ ไหลขึ้นไปนมัสการในวันสําคัญนี้อย่างเนืองแน่น
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7. ประเพณีเป็ งพุธ
เป็ นประเพณี เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาอย่างหนึ่ งของชาวเชียงราย ถือเอาวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธ
ในรอบปี (เป็ ง คือ คืนวันเพ็ญ) เป็ นวันที่จะทําบุญตักบาตรเพื่อบูชาพระอุปคุต ซึ่งเชื่อว่าวันนี้ พระอุปคุต
เถรเจ้าจะลงมาโปรดสัตว์โลก หากผูใ้ ดได้ตกั บาตรพระอุปคุตแล้ว จะได้อานิ สงส์แรง เป็ นสิ ริมงคลแก่
ตนเอง ซึ่งชาวบ้านจะจัดเตรี ยมอาหารหรื อข้าวสารอาหารแห้งไว้รอใส่ บาตรเวลากลางคืน พอใกล้จะถึงเที่ยง
คืน ก็จะพากันออกมายืนเรี ยงรายตามท้องถนนในหมู่บา้ น หรื อในเมือง พอหลังเที่ยงคืนผ่านไป (ย่างข้าว
วันพุธ) พระจากหลายวัดในตัวเมือง และวัด ตามท้องถิ่นก็จะออกมาบิ ณฑบาตกัน ปั จจุบนั มักทําเป็ น
ประจําสมํ่าเสมอ
8. ประเพณีตานหาแม่ ฟ้าหลวง
กําหนดจัดในวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่ งเป็ นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรี นคริ น
ทราบรมราชชนนี องค์แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย ซึ่ งพระองค์ท่านเคยเสด็จมาพํานักที่พระตําหนัก
ดอยตุง จังหวัดเชียงรายจึงจัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะที่ไร่ แม่ฟ้าหลวงในช่วงเช้า และพิธีทาํ บุญอุทิศถวายแด่
องค์สมเด็จย่าในช่วงบ่ายที่พระตําหนักดอยตุง ข้าราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน
เข้าร่ วมพิธีอย่างเนืองแน่น เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวเชียงราย
9. ประเพณีทาํ บุญปอย มี 3 อย่างคือ
1) ปอยหลวง มีการทําบุญฉลองอย่างใหญ่โต เช่น ฉลองโบสถ์ วิหารหรื อเจดีย ์ มักจะทํากันในเดือน
5 - 8 เหนือ (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม) ซึ่งเป็ นระยะเวลาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
2) ปอยน้ อย หรื อปอยบวชลูกแก้ว เป็ นประเพณี บวชพระหรื อบวชเณร ก่อนทําบุญปอยน้อยเจ้าภาพ
ต้องปรึ กษาญาติพี่นอ้ งก่อนว่าผูใ้ ดจะรับเอาอะไรในอัฐบริ ขารโดยการบอกบุญด้วยปาก เรี ยกว่า “แอ่ ง” “ผ้า
อุม้ ” “ทนทอ” “แอ่ งพระอุ้ม” คือ เอาผ้าสบงจีวรหรื อหมวกที่พระใส่ เรี ยกว่า “จ่ อม” ใส่ ในถาดหรื อพานแล้ว
ให้คนถือไปบอกบุญ
3) ปอยข้ าวสังข์ คือ การทําบุญอุทิศส่ วนกุศลให้แก่ผทู ้ ี่ตายเนื่ องจากการคลอดบุตรการทําบุญ
ปอยข้าวสังฆ์ จะต้องนิ มนต์พระมาสวด และเทศน์ที่บา้ น เครื่ องไทยทานที่นิยมถวายมักจะเป็ นบ้านเล็ก ๆ
หรื อเรื อสําเภา มีขา้ วของต่างๆ เช่น เสื้ อผ้า หม้อถังนํ้า กระจก หวี ฯลฯ เป็ นต้น
10. ประเพณีจุดบ้ องไฟ
ภาษาถิ่นเรี ยกชื่อประเพณี น้ ีวา่ “จิบอกไฟ” บอกไฟ คือ กระบอกไม้ไผ่อดั ดินปื นข้างใน ใช้ไม้ไผ่ยาว
ทั้งลําผูกเป็ นหาง รอบหัวของบอกไฟติดกระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็กหลายขนาดลดหลัน่ กัน ยาวประมาณ 1 ฟุต
เรี ยกว่า “โหว้” เพื่อให้เกิดเสี ยงเมื่อบอกไฟขึ้นและลง การประดิษฐ์บอกไฟแต่ละครั้งใช้เวลาตั้งแต่ 7 วัน
ถึง 1 เดือนแต่เดิม การจุดไฟจะอยูใ่ นช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน คือก่อนที่จะมีการทํานา คงจุดเพื่อบูชา
เทวดาที่ชื่อปั ชชุน คือ เทวดาแห่ งฝน เพื่อเป็ นการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เชื่อว่าฝนจะตกหรื อตกมาก
ตกน้อยขึ้นอยู่กบั เทวดาองค์น้ ี ต่อมาจุดกันในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน ความมุ่งหมายของ
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การจุดเดียวมีความเชื่อว่าจะทําให้หมู่บา้ นเจริ ญรุ่ งเรื อง และมีฝนตกตามฤดูกาล นิ ยมจุดกันในเวลาพลบคํ่า
ถึงกลางคืน
ข้ อมูลด้ านศาสนา
อําเภอ
เมือง
เวียงชัย
เชียงของ
เทิง
พาน
ป่ าแดด
แม่จนั
เชียงแสน
แม่สาย
แม่สรวย
เวียงป่ าเป้ า
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
ขุนตาล
แม่ฟ้าหลวง
แม่ลาว
กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ ้ง
กิ่ง อ.ดอยหลวง
รวม

ศาสนสถาน
วัดพัทธสี มา สํ านักสงฆ์ โบสถ์ คริสต์
102
67
57
26
20
5
29
17
7
46
45
4
92
55
15
18
14
3
59
47
9
25
32
8
41
22
9
16
34
47
27
18
12
14
37
4
3
16
8
20
9
1
1
29
25
18
4
19
13
1
8
18
2
571
502
225

ศาสนบุคคล
- พระภิกษุ 2,628 รู ป สามเณร 4,217 รู ป
- ครู พระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน 236 รู ป
- ศิษยาภิบาล โปแตสแตนท์ 148 องค์ นิกายคาทอลิก 14 องค์
ศาสนสถาน
- พุทธ 1,180,853 คน (ร้อยละ 97.24)
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มัสยิด
3
1
1
2
2
1
1
2
13

- คริ สต์ 25,752 คน (ร้อยละ 2.12)
- อิสลาม 2,342 คน (ร้อยละ 0.19)
- อื่น ๆ
5,458 คน (ร้อยละ 0.45)
สถานทีท่ ่ องเทีย่ ว
แหล่ งท่ องเทีย่ ว
1. อําเภอเมือง
วัดพระแก้ ว เป็ นวัดเก่ าแก่ เคยเป็ นที่ ประดิ ษฐานพระแก้วมรกต ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรั ตน์ เดิ มชื่ อว่า
ญรุ กขวนาราม หรื อ วัดปานญะ
วั น พระสิ ง ห์ เคยเป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธสิ หิ ง ส์ ซึ่ งอัญ เชิ ญ มาจากกํา แพงเพชร ปั จ จุ บ ัน
ประดิษฐานอยูท่ ี่เชียงใหม่ นอกจากนี้ยงั มีรอยพระพุทธบาทจําหลักบนแผ่นศิลา กว้าง 5 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว
พระธาตุดอยจอมทอง ตั้งอยูบ่ นดอยจอมทองริ มฝั่งแม่น้ าํ กกสร้างในสมัยพระยาเรื อนแก้วประมาณ
พ.ศ. 1483
วัดงําเมือง-กู่พระยาเม็งราย ตั้งอยู่หลังวัดดอยจอมทอง ริ มฝั่งแม่น้ าํ กก เป็ นกู่บรรจุพระอัฐของ
พ่อขุนเม็งรายมหาราช สร้างโดยพระเจ้าชัยสงครามพระราชโอรสผูค้ รองเมืองเชียงรายสื บต่อจากพ่อขุน
เม็งรายมหาราช
วัดเม็งรายมหาราช อยูบ่ นดอยฮ่องลี่ เป็ นวัดสร้างใหม่มีบรรยากาศร่ มรื่ นมากในบริ เวณวัดเป็ นที่ต้ งั
ของชมรมโหราศาสตร์จงั หวัดเชียงราย มีประชาชนไปตรวจโชคชะตาเป็ นประจําทุกวัน
วัดพระนอน สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2191 ในวิหารมีพระนอนองค์ใหญ่
วัด เจ็ ด ยอด สร้ า งตามศิ ล ปะล้า นนา มี เ จดี ย ์เ จ็ด ยอดที่ ไ ด้เ ลี ย นแบบมาจากวัด เจ็ด ยอดที่ จ ัง หวัด
เชียงใหม่
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ประดิษฐานบริ เวณห้าแยกทางไปอําเภอแม่สาย เป็ นอนุสาวรี ย ์ ที่
ศักดิ์สิทธิ์ เป็ นที่เคารพสักการะของชาวเชียงราย
แม่ นํ้ากก เป็ นแม่น้ าํ สายสําคัญของจังหวัดเชียงราย มีตน้ นํ้าในประเทศเมียนม่าร์ ไหลผ่านอําเภอฝาง
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านตัวเมืองเชี ยงราย ไปลงแม่น้ าํ โขงที่อาํ เภอเชี ยงแสน นักท่องเที่ยวนิ ยม
ล่องแพจากอําเภอแม่อายมายังจังหวัดเชียงราย ซึ่ งท่าเรื อที่เชียงรายตั้งอยูด่ า้ นข้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
มีเรื อหางยาว และแพให้เช่าตลอดเวลา ธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ าํ สวยงามมากมีท้ งั ชายหาด ถํ้า บ่อนํ้าร้อน
บ่อนํ้าพุ หมู่บา้ นชาวเขาและเกาะแก่งต่าง ๆ
นํ้าตกขุนกรณ์ ห่ างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร อยูใ่ นเขตตําบลแม่กรณ์
เป็ นนํ้าตกที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุดในจังหวัดเชียงราย
นํา้ ตกห้ วยแม่ ซ้าย อยูใ่ นเขตตําบลแม่ยาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร

37

สวนสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์ เ ชี ย งราย เป็ นสวนสาธารณะที่ น่ า พัก ผ่อ นหย่อ นใจภายในสวน
ประกอบด้วย หนองนํ้าขนาดใหญ่ ชื่อว่า หนองบัว มีถนนดอกไม้ สวนรุ กขชาติ สวนไผ่ สวนปาล์มและ
สวนสัก เป็ นต้น
ชายหาดเชี ยงราย เป็ นหาดทรายทอดยาวตามแม่น้ าํ กก มี ทิวทัศน์สวยงามจนถูกขนานนามว่า
"พัทยา 2" บรรยากาศร่ มรื่ น นอกจากนี้มกั จะใช้เป็ นสถานที่จดั งานต่าง ๆ ของจังหวัด
2. อําเภอเชียงแสน
เมืองโบราณเชียงแสน ตั้งอยูบ่ ริ เวณรอบ ๆ ตัวอําเภอติดแม่น้ าํ โขงสามารถเดินเที่ยวชมโบราณวัตถุ
เจดียเ์ ก่า ๆ และซากปรักหักพัง ที่บ่งบอกถึงอารยธรรมสมัยเชียงแสน ในบริ เวณเมืองโบราณมีพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติเรี ยงรายตั้งอยูด่ ว้ ย เมืองโบราณนี้เดิมชื่อ เวียงหิ รัญนครเงินยาง
สามเหลีย่ มทองคํา ห่ างจากที่วา่ การอําเภอเชียงแสนไปทางทิศเหนือประมาณ 9 กิโลเมตร มีแม่น้ าํ 2
สายมาบรรจบกัน คือ แม่น้ าํ รวกกับแม่น้ าํ โขง เกิดเป็ นดินแดนรอยต่อของ 3 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว
ณ ที่แห่งนั้น ในอดีตเป็ นแหล่งค้ายาเสพติดที่สาํ คัญของโลก ปัจจุบนั คงไว้แต่ทิวทัศน์บนเขาลูกนี้
วัดธาตุผาเงา ตั้งอยู่บา้ นสบคํา หมู่ 5 ตําบลเวียง ห่ างจากตัวอําเภอเลียบแม่น้ าํ โขงไปทางทิศใต้
ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็ นวัดเก่าแก่ มีพระธาตุสร้างบนก้อนหิ นใหญ่และมีพระพุทธรู ปฝังอยูใ่ นพื้นดิน
วัดพระธาตุจอมกิตติ อยูบ่ นเนิ นเขานอกกําแพงเมืองพระเจ้าพังคราชเป็ นผูส้ ร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1483
สมัยเดียวกับการสร้างพระธาตุจอมทอง มีเจดียบ์ รรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ยอดปล้องไฉนเป็ นเป็ นลูกแก้ว ฐาน
กว้าง 8.5 เมตร สู ง 24 เมตร
ทะเลสาบเชียงแสน ตั้งอยูท่ ี่บา้ นกู่เต้า หมู่ที่ 7 ตําบลเวียง ห่ างจากตัวอําเภอประมาณ 4 กิโลเมตร
มีทางแยกจากถนนพหลโยธินเข้าไปประมาณ 1,500 เมตรเป็ นหนองนํ้ากว้างใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ มี
นํ้าขังตลอดปี กลางหนอง มีน้ าํ มีเกาะเล็ก ๆ ที่แห่งนี้เดิมเรี ยกว่า “หนองบงกาย”
นํ้าตกบ้ านไร่ ห่ างจากที่ว่าการอําเภอไปทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร อยูใ่ นเขตตําบลบ้านแซว
เป็ นนํ้าตกธรรมชาติ มีน้ าํ ตกตลอดปี บริ เวณนํ้าตกเป็ นป่ าร่ มรื่ นมาก เชียงแสนมีวดั ที่น่าสนใจหลายแห่ ง เช่น
วัดพระธาตุสองพี่นอ้ ง วัดพระเจ้าล้านทอง วัดกู่เต้าและวัดป่ าสัก เป็ นต้น แต่ละวัดล้วนมีประวัติอนั ยาวนาน
ตั้งแต่สมัยอดีตกาล
3. อําเภอแม่ สาย
ด่ านชายแดน-ท่ าขีเ้ หล็ก ชายแดนไทยที่อาํ เภอแม่สาย ติดต่อกับอําเภอท่าขี้เหล็ก
4. อําเภอแม่ จัน
มีวดั และโบราณสถานที่น่าสนใจหลายแหล่ง เช่น พระธาตุดอยกู่แก้ว ตําบลจันจว้า พระธาตุจอม
สวรรค์ และพระธาตุจอมจันทร์ ตําบลสันทราย นอกจากนี้ยงั มีน้ าํ ตกห้วยทองแป๋ เขตตําบลป่ าตึง
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5. อําเภอพาน
นํ้าตกทรายขาว เป็ นนํ้าตกเล็ก ๆ อยูร่ ิ มถนนพหลโยธิ นห่ างจากตัวจังหวัดประมาณ 37 กิโลเมตร
อยูใ่ นเขตตําบลทรายขาว บ่อนํ้าร้อนอยูใ่ กล้เคียงกับนํ้าตกทรายขาว
นํ้าตกปูแกง อยูใ่ นเขตตําบลแม่เย็น มีทางแยกจากถนนพหลโยธิ นเข้าไปทางทิศตะวันตกประมาณ
12 กิโลเมตร มีน้ าํ ตกไหลจากเขาสูงสลับซับซ้อน
พระธาตุจอมแว่ อยูบ่ นดอยจอมแว่ หมู่ที่ 12 ตําบลเมืองพาน ติดถนนพหลโยธิ น เป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ แห่ งหนึ่งของอําเภอพาน
6. อําเภอเวียงชัย
ผางาม เป็ นภู เขาโดด ๆ อยู่กลางทุ่ง นา ในเขตตําบลผางาม ห่ างจากตัว อําเภอประมาณ 10
กิโลเมตร ลักษณะภูเขาที่โดดเด่น ตัดกับธรรมชาติโดยรอบซึ่ งเป็ นทุ่งนาทําให้ผางามดูเด่นยิ่งนัก คู่ควรกับ
ชื่อผางาม
หนองหลวง เป็ นหนองนํ้าขนาดใหญ่มีเนื้ อที่หลายพันไร่ นับเป็ นสถานพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่ ง
หนึ่งในอําเภอเวียงชัย อยูห่ ่ างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร
พระเจ้ ากือนา อยูท่ ี่บา้ นไตรแก้ว หมู่ที่ 8 ตําบลเวียงเหนื อ เป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์อยูร่ ิ มแม่น้ าํ กก
เป็ นพระพุทธรู ปนัง่ และมีรากไม้ปกคลุมเห็นองค์พระอยูภ่ ายใน
พระพุทธรู ปโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 ตําบลเวียงเหนื อ สร้างด้วยหิ นทรายขนาดใหญ่ ถูกดินและจอมปลวก
ถมไว้อยูก่ ลางทุ่งนา เป็ นพระพุทธรู ปเก่าแก่องค์หนึ่งสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ
7. อําเภอป่ าแดด
พระธาตุจอมคีรี ตั้งอยู่บา้ นหมู่ที่ 11 ตําบลป่ าแดด ห่ างจากที่ว่าการอําเภอป่ าแดดไปทางทิศ
ตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร พระธาตุจอมคีรีเป็ นพระธาตุโบราณสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ
พระธาตุมอนดอนแก้ ว ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 5 ตําบลป่ าแดด เป็ นโบราณสถานอีกแห่ งหนึ่ง ของอําเภอ
ป่ าแดด ซึ่งเป็ นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมากโดยได้จดั ให้มีงานประเพณี ฉลองสมโภชเป็ นประจําทุกปี
วัดถํา้ พระภิรมย์ อยูบ่ นเส้นทางไปอําเภอป่ าแดด ห่ างจากอําเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ภายในวัด
สงบร่ มรื่ นมาก แวดล้อมด้วยป่ าเขาลําเนาไพร มีถ้ าํ ต่าง ๆ หลายแห่ง
วัดถํา้ ผาจรุ ย ห่ างจากตัวอําเภอไปทางทิศเหนื อประมาณ 5 กิโลเมตร มีถ้ าํ ที่สวยงาม บรรยากาศ
สงบและร่ มรื่ น ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่
8. อําเภอเชียงของ
ทิวทัศน์ ริมแม่ นํ้าโขง เชียงของเป็ นอําเภอชายแดนและเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สาํ คัญเพราะมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าํ โขงเป็ นเส้นกั้นพรมแดน
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อย่างไรก็ตามแม่น้ าํ โขงนับเป็ นสายใยที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้ นของประชาชนที่อยูส่ อง
ฝั่งโขงเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง
สถานที่อื่น ๆ ในเขตอําเภอเชียงของ มีน้ าํ ตกหลายแห่ งได้แก่ นํ้าตกห้วยเม็ง นํ้าตกห้วยตอง
นํ้าตกเห่ าดง นํ้าตกตาดหมอก นํ้าตกผาหมอก และมีน้ าํ ห้วยเมี่ยง เป็ นต้น
9. อําเภอเวียงป่ าเป้า
เมืองโบราณ เวียงกาหลง เป็ นเมืองโบราณ อยูใ่ นเขตบ้านทุ่งม่าน ตําบลเวียงกาหลง ห่ างจากที่ว่าการ
อําเภอเวียงป่ าเป้ า ไปทางทิศใต้ ประมาณ 16 กิโลเมตร ที่เวียงกาหลง มีซากวัตถุโบราณและโบราณสถาน
ต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่ งโรจน์ของเวียงกาหลงในอดีตกาล
พระธาตุแม่ เจดีย์ อยูใ่ นเขตตําบลแม่เจดียใ์ หม่ สถานที่แห่ งนี้ มีเจดีย ์ 2 องค์ มีลกั ษณะเป็ นศิลปะแบบ
เมียนม่าร์
โป่ งนํ้าร้ อน อยูท่ ี่บา้ นสบโป่ งตําบลแม่เจดียใ์ หม่นกั ท่องเที่ยวที่ผา่ นไปทางอําเภอเวียงป่ าเป้ ามักจะ
แวะพักที่แห่ งนี้
10. อําเภอแม่ สรวย
ถํ้าช้ างเผือก อยู่ในเขตตําบลแม่สรวย เป็ นถํ้าที่ สวยงามถํ้าหนึ่ งภายในถํ้ามี หิ นงอกหิ นย้อยตาม
ธรรมชาติ ที่มุมหนึ่ งของถํ้านี้ มีแท่งศิลาใหญ่มีรูปร่ างเหมือนช้างจึงได้ชื่อว่าถํ้าช้างเผือก ถํ้านี้ ชาวบ้านถือว่า
เป็ นถํ้าศักดิ์สิทธิ์ มีชาวบ้านเข้าไปสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ในถํ้าเป็ นประจํา
ที่พักริ มทางห้ วยค้ อนก้ อม เป็ นสวนพักผ่อนสําหรับผูเ้ ดินทางไปบนเส้นทางสายเชี ยงราย - แม่
สรวย ภายในสวนมีลาํ ธารเล็ก ๆ ไหลผ่าน ทําให้บรรยากาศโดยรอบ ร่ มรื่ นเหมาะสําหรับการพักผ่อน ใน
ระยะสั้น เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ
11. กิง่ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
นํา้ ตกเวียงชัย อยูท่ ี่บา้ นหมู่ 7 ตําบลทุ่งก่อ ห่างจากที่วา่ การอําเภอประมาณ 30 กิโลเมตร
12. กิง่ อําเภอดอยหลวง
นํา้ ตกตาดทอง อยูท่ ี่หมู่ที่ 1 ตําบลหนองป่ าก่อ
นํา้ ตกห้ วยทองแป๋ เขตตําบลป่ าตึง
ปูชนียสถาน
เชียงรายมีปูชนียสถานที่สาํ คัญเป็ นที่เคารพสักการะ และเป็ นแหล่งศิลปกรรมโบราณสถานสู งค่าต่อ
การศึกษาและท่องเที่ยว คือ
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1. อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตั้งอยูร่ ิ มถนนพหลโยธิ น ก่อนเข้าตัวเมืองเชียงรายพ่อขุน
เม็งรายมหาราชได้ทรงสร้างเมืองเชียงราย เมื่อพุทธศักราช 1805 (1781 เป็ นปี ที่ประสู ติ) และเสด็จสวรรคต
ณ. เมืองเชียงใหม่ ในปี พุทธศักราช 1861 รวมพระชนม์มายุได้ 80 พรรษา
2. วัดพระแก้ ว ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองเชียงราย ที่ถนนไตรรัตน์ เป็ นวัดที่คน้ พบพระแก้วมรกตหรื อ
พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากร ปั จจุบนั เจดียท์ ี่พบพระแก้วมรกตได้รับการบูรณะใหม่และเพื่อเป็ นอนุสรณ์ว่า
วัดพระแก้วแห่ งนี้เป็ นวัดที่คน้ พบพระแก้วมรกตจึงได้มีการสร้าง “พระหยกเชียงราย” ซึ่งสมเด็จพระศรี
นคริ นทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามว่า “พระพุทธรัตนากรวุติวสั สานุสรณ์มงคล” มีขนาดใกล้เคียงกับ
พระแก้วมรกต เพื่อให้พทุ ธศาสนิกชนได้สกั การบูชา
3. วัดพระสิ งห์ เดิมเคยเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธสิ หิงค์ องค์ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารลายคํา
วัดพระสิ งห์เชียงใหม่ ภายในวัดนี้มีรอยพระพุทธบาทจําลองบนแผ่นศิลากว้าง 5 นิ้ว ยาว 2 ฟุต มีอกั ษรขอม
โบราณจารึ กว่า “กุศลาธมมา” สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าเม็งรายมหาราช
4. กู่พระเจ้ าเม็งราย ตั้งอยูห่ น้าวัดงําเมือง บนดอยงําเมือง เป็ นบรรจุอฐั ิของพ่อขุนเม็งรายมหาราช
5. พระธาตุจอมทอง อยู่บนดอยทองริ มฝั่งแม่น้ าํ กก เป็ นพระธาตุเก่าแก่ที่มีก่อนที่พ่อขุนเม็งราย
มหาราชจะทรงสร้างเมืองเชียงราย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1483
6. พระธาตุดอยตุง อยูห่ ่ างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 48 กิโลเมตร เป็ นที่บรรจุพระรากขวัญ
เบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้าซึ่ งนํามาจากมัธยมประเทศเมื่อก่อสร้างพระสถูปบรรจุพระ
บรมสารี ริกธาตุน้ ี ได้ทาํ ธงตะขาบ (ภาษาพื้นเมืองเรี ยกว่า ตุง) เสาธงสู ง 8,000 วา ผืนธงกว้าง 500 วา ยาว 700
วา ปักไว้กลางยอดดอย ถ้าหากปลายธงปลิวไปไกลถึงเมืองไหนก็กาํ หนดหมายเป็ นฐานพระสถูปนั้น ด้วยเหตุน้ ี
ดอยซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานปฐมเจดียแ์ ห่งล้านนาไทยจึงปรากฎนามว่าดอยตุง
7. พระธาตุดอยเวา พระองค์เวา หรื อเว้าผูป้ กครองนครนาคพันธ์โยนกเป็ นผูส้ ร้างเพื่อบรรจุพระเกศา
ธาตุองค์หนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 364 นับเป็ นพระบรมธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่ง รองลงมาจากพระบรมธาตุดอยตุง
8. วัดป่ าสั ก อยูห่ ่ างจากที่ว่าการอําเภอเชียงแสนประมาณ 1 กิโลเมตร พระเจ้าแสนภูโปรดให้สร้าง
ขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1930 เป็ นที่ประดิษฐานพระธาตุโคปปะ ซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์ นํามาถวาย
9. วัดพระธาตุจอมกิตติ อยูใ่ นท้องที่อาํ เภอเชียงแสน ตั้งอยูบ่ นเนินเขานอกกําแพงมีทางแยกซ้ายมือ
เข้าไปประมาณ 1.7 กิโลเมตร ตามพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าพังคราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมื่อ
พ.ศ. 1483 สมัยเดียวกับการสร้างพระธาตุจอมทองของเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุเป็ นเจดีย ์
ก่อเหลี่ยมไม้สิบสอง สมัยเชียงแสน
10. วัดพระเจ้ าล้ านทอง วัดนี้ ต้ งั อยูใ่ นเขตกําแพงเชียงแสน เจ้าทองงัว่ ราชโอรสพระเจ้าติโลกราช
เป็ นผูส้ ร้างเมื่อ พ.ศ. 2023 ได้ทรงหล่อพระพุทธรู ปองค์หนึ่ งหนักล้านทอง (1,200 กิโลกรัม) ขนานนามว่า
พระเจ้าล้านทอง ในวัดนี้ยงั มีพระพุทธรู ปอีกองค์หนึ่งจากวัดทองทิพย์ซ่ ึ งเป็ นวัดร้างเรี ยกกันว่า พระเจ้าทอง
ทิพย์ เป็ นพระพุทธรู ปทองเหลืองพระพักตร์งดงามมาก แต่ลกั ษณะเป็ นพระพุทธรู ปสมัยสุ โขทัย
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11. วัดเจดีย์หลวง ตั้งอยูใ่ นเขตกําแพงเชียงแสนวัดนี้ มีเจดียข์ นาดใหญ่ เรี ยกว่าเจดียห์ ลวงเป็ นเจดีย ์
ใหญ่ที่สุดในอําเภอเชียงแสนขนาดสูง 48 เมตร ฐานกว้าง 24 เมตร
12. วัดพระธาตุผาเงา อยูห่ ่ างจากอําเภอเชียงแสนไปตามถนนสายเชียงแสน-บ้านแซว ประมาณ 4
กิ โลเมตร จากหลักฐานที่ ปรากฏอยู่ เช่ น พระธาตุเจ็ดยอด พระธาตุจอมจัน พระธาตุ ผาเงา 2 ซาก
โบราณสถานอื่น ๆ ในบริ เวณเดี ยวกัน ทําให้กรมศิลปากรเชื่ อว่าสถานที่น้ ี เคยรุ่ งเรื องมาก และมีอายุราว
1,000 กว่าปี มาแล้ว
การรวมกลุ่ม องค์ กร เครือข่ าย
มีการรวมกลุ่มของศรัทธาหรื อชาวบ้านทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ ชาย หญิงในการทําการเข้าวัดทํากิจกรรม
ทางศาสนา การร่ ว มกิ จกรรมในประเพณี พ้ืน บ้า น เช่ น ระบบการเลี้ ย งผี การดู แ ลรั ก ษาป่ า ปั จ จุ บ ัน การ
รวมกลุ่มต่างไปจากเดิ ม มีการรวมกลุ่มเน้นกลุ่มอาชี พ กลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ รวมทั้งการรวมตัวกันเพื่อทํา
กิ จกรรมของชุ มชน โดยการสนับสนุ นจากหน่ วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ทําให้สํานึ กในการพึ่งพาตนเองนั้น
น้อยลง เปลี่ยนเป็ นการพึ่งพาจากองค์กรรัฐมากขึ้น

2) ยุทธศาสตร์ จงั หวัดเชียงราย
จังหวัดเชี ยงรายตั้งอยู่เหนื อสุ ดของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศ
สหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพ้ืนที่รวม 7.29 ล้านไร่ มีประชากร 1.21 ล้านคน
ซึ่ งมี ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ประเพณี และวัฒนธรรมมี เอกลักษณ์ โดดเด่ น และมี ฐานเศรษฐกิ จที่
หลากหลาย โดยมีมูลค่าการผลิตรวม 35,190 ล้านบาท ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 31,448 บาทต่อคนต่อปี เป็ น
ลําดับที่ 14 ของภาคเหนื อ และลําดับที่ 56 ของประเทศ รายได้หลักของจังหวัด คือ ภาคการเกษตร ร้อยละ
23.74 รองลงมา คือ การค้าปลี ก ค้าส่ ง ร้ อยละ 23.30 และการบริ การด้านอสังหาริ มทรั พย์ ร้ อยละ 6.63
ตามลําดับ เป็ นพื้นที่การพัฒนาตามแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) เชื่อมโยงถึงจีนตอนใต้
ภายใต้โครงการความร่ วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ GMS และโครงการความร่ วมมือ ACMECS
และเป็ นพื้นที่เป้ าหมายในการพัฒนาเป็ นเขตเศรษฐกิจชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การพัฒนา
ของจังหวัดจึงมีจุดเน้น ดังนี้
 ประตูการค้าการลงทุน เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี ย ์ และเกษตรอุตสาหกรรม
 ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
 หัตถอุตสาหกรรมและ OTOP
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุ ขภาพ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
 คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และทุนทางสังคม
 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ดี
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โดยกําหนด วิสัยทัศน์ จังหวัด ดังนี้
“เชียงรายประตูทองของวัฒนธรรมล้านนาและการค้ าสู่ สากล”
“Chiangrai : Global Golden Gateway of Lanna Culture and International Trade”
กรอบการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ ของจังหวัด
1. การขจัดความยากจน
โดยการสร้างระบบการบริ หารจัดการการแก้ไขปั ญหาสังคมและความยากจนเชิ งบูรณาการในพื้นที่
จังหวัดเชี ยงรายให้เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ พัฒนาชุ มชนให้เข้มแข็ง แก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนของ
ประชาชนยากจน ให้ประชาชนยากจนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ดีข้ ึน และได้รับโอกาสในการเข้าสู่ ทุนและที่
ทํากิน
2. พัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ คุ ณภาพชี วิต ดํารงฐานวัฒนธรรมล้ านนาและความเข้ มแข็งให้ กับ
กระบวนการประชาสั งคม
โดยพัฒนาคนให้มีความรู ้ สามารถปรับตัว คิดเป็ นทําเป็ น มีคุณภาพชี วิตที่ดี สื บทอดวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม และสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ภาคเกษตร อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม การท่ องเทีย่ ว เพือ่ เพิม่ มูลค่ า
ให้ กบั ฐานเศรษฐกิจเดิมอย่ างยัง่ ยืน
โดยพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิม่ มูลค่าภาคเกษตร อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาเป็ นสิ นค้าส่ งออกเพื่อเพิ่มรายได้ให้จงั หวัด
4.ดํารงความเป็ นฐานทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ุดมสมบูรณ์ และจัดการคุณภาพสิ่ งแวดล้ อมทีด่ ี
โดยพัฒนาระบบการป้ องกันและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมล้อมทั้ง
ในเมืองและชุมชน เพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
5. พัฒนาให้ เป็ นประตูการค้ าการลงทุนเชื่อมโยงกับต่ างประเทศ
โดยเร่ งดําเนิ นการตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย ส่ งเสริ มการค้าการลงทุน การตลาด
กับต่างประเทศ เพื่อเป็ นประตูการค้าการลงทุนของภาคเหนือและของประเทศ
6. การส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี
โดยพัฒนาระบบการบริ หารงานภาครัฐให้ใสสะอาด โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ขีด
สมรรถนะ ความทันสมัยให้กบั บุคลากรภาครัฐ เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
7. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
โดยรั กษาความมัน่ คงชายแดนให้ปลอดภัยจากการคุกคามทุกด้าน พัฒนาระบบเครื อข่ายข่าวกรอง
ระบบเตือนภัย และบริ หาร ภัยพิบตั ิให้มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งสามารถป้ องกันการลักลอบเข้าเมือง และบริ หาร
จัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งสามารถกําหนดสถานะบุคคลอย่างชัดเจน
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ทั้งนี้ จําเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดผลในทาง
ปฏิบตั ิ
ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะ จังหวัดเชียงราย
จุดแข็ง ( Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ทําเลที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์เหมาะแก่การเป็ นจุด
1. ประชาชนมีฐานะยากจน (ในปี พ.ศ. 2547
ศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอนุ
จํานวนครัวเรื อนที่ตกเกณฑ์ความยากจน
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขงตอนบน (GMS) (สปป.
รวม 50,289 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 26
จากครัวเรื อนทั้งหมด 190,515 ครัวเรื อน
ลาว สหภาพพม่า และ จีนตอนใต้)
2. ปั ญหาทางสังคม ได้แก่ ยาเสพติด โรค
2. พื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็ นแหล่งอาหารและพืช
เอดส์ แรงงานต่างด้าว และความมัน่ คง
เศรษฐกิจที่สาํ คัญ ได้แก่ ข้าว ผัก ผลไม้ (ชา
ตามแนวชายแดน
ลิ้นจี่ ลําไย สับปะรด) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขิง
3. แรงงานไม่มีคุณภาพ ว่างงาน ขาดการ
มันสําปะหลัง
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
3. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
4. การจัดการด้านการตลาด การผลิต และ
และมีชื่อเสี ยง
แปรรู ปสิ นค้าเกษตรยังไม่มีคุณภาพ
4. มีทรัพยากรธรรมชาติดี และอากาศดี
5. มีเอกลักษณ์ลา้ นนาด้านวัฒนธรรม ประเพณี
5. โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและ
ภาษา ศิลปกรรม และโบราณสถาน
สะพานตามเส้นทางหลักที่เชื่อม กับลาว
6. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศิลปิ น / สล่า(ช่าง) ที่มี
พม่า และจีนตอนใต้ ยังไม่สะดวกในการ
ชื่อเสี ยง
ขนส่ งสิ นค้า
7. มีประชาชน / ชุมชน เข้มแข็ง และมีสุขภาพดี
ภัยคุกคาม (Threats)
โอกาส (Opportunities)
1. กฎระเบียบ มาตรการแลกเปลี่ยนและการ
1. มีความตกลงว่าด้วยเดินเรื่ องพาณิ ชย์ใน
เคลื่อนย้ายสิ นค้าของประเทศเพื่อนบ้านใน
แม่น้ าํ ล้านช้าง-แม่น้ าํ โขง ระหว่างไทย-จีนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขงตอนบนไม่เป็ น
พม่า-ลาว
มาตรฐานเดียวกัน
2. นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ได้แก่ พัฒนาการ
2. นักลงทุน นักท่องเที่ยว ของประเทศ GMS
เกษตรเพื่อการส่ งออก (ครัวของโลก)
โดยเฉพาะจากประเทศจีนเดินทางเข้าออก
สิ นค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
เขตเศรษฐกิจชายแดน ส่ งเสริ มรัฐวิสาหกิจ
ประเทศไทย (ทางจังหวัดเชียงราย) ต้องขอ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม SMEs การ
อนุญาต Visa จากรัฐบาลกลางจีนเป็ น
กระจายอํานาจในท้องถิ่น การปราบปราม
อุปสรรคด้านการค้าการลงทุน
ยาเสพติดและผูม้ ีอิทธิพล การเปิ ด FTA
3. เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ถูก
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กับต่างประเทศ เอื้ออํานวยในการพัฒนา
จังหวัดเชียงราย
3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศดีข้ ึน
4. ความร่ วมมือนโยบายการค้าและการลงทุน
ของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน GMS , BIMS
มีการประสานความร่ วมมือชัดเจนและเป็ น
รู ปธรรมขึ้น

กฎหมาย
4. ปัญหาความมัน่ คงตามแนวชายแดน
นโยบายและสถานการณ์ของประเทศ
เพื่อนบ้านไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง

1.2 Baseline survey เกีย่ วกับกลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ ในพืน้ ทีท่ เี่ ข้ าโครงการ
สถานการณ์ กลุ่ม/องค์ กร/สหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงรายก่อนเข้ าโครงการ
กลุ
้ นที
กลุม่ ม่ องค์
องค์กกร/เครื
ร/เครืออข่ข่าายในพื
ยในพืนที
้ จ่ จ่ งั งัหวั
หวัดดเชีเชียยงราย
งราย
กลุม่ อาชีพ

สหกรณ์ประมง

สก.ไฟฟ้า

ทํานา
ทําไร่
ทําสวน
เลี้ยงสัตว์

มูลนิธพิ ฒ
ั นา
ชุมชนในเขต
ภูเขา

สหกรณ์
สหกรณ์
จดทะเบี
จดทะเบียยนน

เครื
เครืออข่ข่าายองค์
ยองค์กกรร
ภาคประชาชน
ภาคประชาชน

กลุ่ม
เกษตรกร
สก.
ออมทรัพย์

เครือข่ายสตรี
และเยาวชน
ชนเผ่า

สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ
เชียงราย

สก.เดินรถ

สก.
บริการ

กลุม่ สตรี

สหกรณ์
การเกษตร

เครือข่าย
ลุม่ นํ้าแม่ลาว

สก.
ร้านค้า
สก.เครดิตยูเนีย่ น

มูลนิธศิ กึ ษาพัฒนา
ประชาชนบนทีส่ งู
(พปส.)

มูลนิธพิ ฒ
ั นา
สตรี
ภาคเหนือ
สมาคมเพือ่ การศึกษาและ
วัฒนธรรมชาวอาข่า(สศอ.)

สมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน
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บทบาท ภารกิจ ของกลุ่ม/องค์ กรและสหกรณ์ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
1. สหกรณ์
สหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ 6 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ ประมง สหกรณ์ ร้า นค้า สหกรณ์ บริ ก าร สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ และสหกรณ์ เครดิ ตยูเ นี่ ย น ซึ่ ง
สหกรณ์แต่ละประเภทมีบทบาท ภารกิจ ดังนี้
1) สหกรณ์ การเกษตร ดําเนิ นธุ รกิ จแบบอเนกประสงค์ เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิ กดําเนิ นธุ รกิ จ
ร่ วมกัน ช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน และช่ วยเหลือส่ วนรวม โดยใช้หลักคุณธรรม จริ ยธรรมอันดี งาม ตาม
พื้นฐานของมนุ ษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่ วนรวมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีท้ งั ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
2) สหกรณ์ ป ระมง ดํา เนิ น การให้ค วามรู ้ ท างด้า นวิ ช าการในเรื่ อ งการจัด หาวัส ดุ อุป กรณ์ ที่
เหมาะสม และมีคุณภาพในการเพาะเลี้ยง การเก็บรักษา และการแปรรู ปสัตว์น้ าํ แก่สมาชิก รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านธุรกิจการประมง คือ การจัดหาเงินทุนให้สมาชิกกูไ้ ปลงทุนประกอบอาชีพ การจัดหาวัสดุ
การประมงมาจํา หน่ า ยการจัด จํา หน่ า ยสั ต ว์น้ ําและผลิ ต ภัณ ฑ์ สั ต ว์น้ ํา การรั บ ฝากเงิ น และสงเคราะห์
สมาชิกเมื่อประสบภัยพิบตั ิ
3) สหกรณ์ร้านค้า จัดหาสิ่ งของและบริ การที่สมาชิกมีความต้องการมาจําหน่ าย ช่วยจําหน่ าย
ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของสมาชิ ก ส่ งเสริ มและเผยแพร่ ความรู ้ทางด้านสหกรณ์ และด้านการค้าให้แก่สมาชิ ก
สหกรณ์ ปลุ ก จิ ต สํา นึ ก ให้ ส มาชิ ก รู ้ จ ัก ประหยัด ช่ ว ยตนเองและช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน ร่ ว มมื อ และ
ประสานงานกับสหกรณ์และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและนอกประเทศในอันที่จะเกื้อกูลกันและกัน
4) สหกรณ์บริ การ เพื่อดําเนิ นธุ รกิจด้านการบริ การตามรู ปแบบของสหกรณ์ ส่ งเสริ มสวัสดิการ
แก่สมาชิกและครอบครัว ส่ งเสริ มการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในหมู่สมาชิก ร่ วมมือกับ
สหกรณ์อื่นและหน่วยงานอื่นเพื่อความก้าวหน้าของกิจการสหกรณ์
5) สหกรณ์ ออมทรั พย์ เพื่อส่ งเสริ มการออมทรั พย์เป็ นรายเดื อน โดยการรั บฝากเงิ นและให้
ผลตอบแทน ในรู ปของดอกเบี้ยอัตราเดียวกับธนาคารพาณิ ชย์ โดยการถือหุ น้ หัก ณ ที่จ่าย แต่ไม่เกิน 1 ใน 5
ของหุ ้นทั้งหมด เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีตอ้ งจ่ายเงินปั นผลค่าหุ น้ ให้แก่สมาชิกในอัตราที่กฎหมายกําหนด รวมทั้ง
ให้บริ การด้านเงินกูแ้ ก่สมาชิกตามความจําเป็ น
6) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อส่ งเสริ มการออมทรัพย์ และดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่างๆให้แก่
สมาชิ ก เมื่ อ สิ้ น ปี ทางบัญ ชี ต ้อ งจ่ า ยเงิ น ปั น ผลค่ า หุ ้ น ให้แ ก่ ส มาชิ ก ในอัต ราที่ ก ฎหมายกํา หนด รวมทั้ง
ให้บริ การด้านเงินกูแ้ ก่สมาชิกตามความจําเป็ น
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บทบาท ภารกิจ ของสหกรณ์ ในโครงการวิจยั
ที่
สหกรณ์
บทบาท ภารกิจ
1 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จํากัด เพื่อให้สมาชิกดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็ นอยูข่ องสมาชิก
ให้ดี ข้ ึ น ในท้องที่ แ ดนดําเนิ นงานของสหกรณ์ ใน อํา เภอ
เมืองเชี ยงราย อําเภอแม่ ลาว อําเภอเวียงชัย และกิ่ งอําเภอ
เวียงเชียงรุ ้ง
2 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า เพื่อให้สมาชิ กดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่ งกัน
ธกส. เชียงราย จํากัด
และกัน เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็ นอยูข่ องสมาชิก
ให้ดีข้ ึน ในท้องที่แดนดําเนิ นงานของสหกรณ์ในทุกอําเภอ
และกิ่งอําเภอในจังหวัดเชียงราย
3

สหกรณ์ลาํ ไยเมืองเชียงราย จํากัด

เพื่อให้สมาชิ กดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนในการประกอบ
อาชี พสวนลําไยของสมาชิ ก ทั้งในการผลิ ตและการตลาด
ในท้อ งที่ แ ดนดํา เนิ น งานของสหกรณ์ ใ นอํา เภอเมื อ ง
เชียงราย

4

ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย จํากัด

เพื่อส่ งเสริ มกิ จกรรมของสหกรณ์ สมาชิ กทุ ก ประเภท ใน
ท้อ งที่ แ ดนดํา เนิ น งานของสหกรณ์ ใ นทุ ก อํา เภอ และกิ่ ง
อํา เภอในจังหวัด เชี ย งราย เพื่ อ ให้ส หกรณ์ สมาชิ ก ดํา เนิ น
กิ จ กรรมร่ ว มกัน และช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กัน และกัน เพื่ อ แก้ไ ข
ปัญหาความเดือดร้อนในการดําเนินงานของสมาชิก

5

สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จํากัด

เพื่อให้สมาชิ กดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็ นอยูข่ องสมาชิก
ให้ดีข้ ึน ในท้องที่แดนดําเนินงานของสหกรณ์ในอําเภอเวียง
ชัย
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ที่
สหกรณ์
บทบาท ภารกิจ
6 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย เพื่อให้สมาชิกดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่ งกัน
จํากัด
และกัน เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็ นอยูข่ องสมาชิก
ให้ดีข้ ึน ในท้องที่แดนดําเนิ นงานของสหกรณ์ในเขตปฏิรูป
ที่ดินของอําเภอเวียงชัย

7

สหกรณ์การเกษตรเวียงเชียงรุ ้ง จํากัด

เพื่อให้สมาชิกดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็ นอยูข่ องสมาชิก
ให้ดีข้ ึน ในท้องที่แดนดําเนิ นงานของสหกรณ์ในกิ่ งอําเภอ
เวียงเชียงรุ ้ง

8

สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เวียงเชียงรุ ้ง จํากัด

เพื่อให้สมาชิ กดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็ นอยูข่ องสมาชิก
ให้ดีข้ ึน ในท้องที่แดนดําเนิ นงานของสหกรณ์ในกิ่ งอําเภอ
เวียงเชียงรุ ้ง

9

สหกรณ์การเกษตรเวียงเชียงแสน
จํากัด

เพื่อให้สมาชิกดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็ นอยูข่ องสมาชิก
ให้ดีข้ ึน ในท้องที่แดนดําเนิ นงานของสหกรณ์ในเขตอําเภอ
เชียงแสน

10 สหกรณ์การเกษตรแม่ลาว จํากัด

เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชี พของ
สมาชิ ก และช่ วยยกฐานะความเป็ นอยู่ของสมาชิ กให้ดีข้ ึน
ในท้องที่แดนดําเนินงานของสหกรณ์ในเขตอําเภอแม่ลาว

11 สหกรณ์โคนมแม่ลาว จํากัด

เพื่อให้สมาชิ กดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนในการประกอบ
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ที่

สหกรณ์

บทบาท ภารกิจ
อาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิ ก ในท้องที่แดนดําเนิ นงาน
อําเภอแม่ลาว

2. กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชี ยงราย ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรที่จาํ แนกตามอาชี พหลัก คือ กลุ่ม
เกษตรกรทํานา ซึ่ งส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาข้าว กลุ่มเกษตรกรทําสวน ซึ่ งส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทําสวนลิ้นจี่ ลําไย กระท้อน และปลูกพืชผัก กลุ่มเกษตรกรทําไร่ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พทําไร่ ขา้ วโพด
กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกผลไม้ ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนส้ม ลิ้นจี่ ลําไย กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ ส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม โคเนื้อ และกระบือ
บทบาท ภารกิจ ของกลุ่มเกษตรกรในโครงการวิจัย
ที่
กลุ่มเกษตรกร
1 กลุ่มเกษตรกรทําไร่ หว้ ยสัก

บทบาท ภารกิจ
เพื่อส่ งเสริ มอาชี พทําไร่ ของสมาชิก และช่วยยกฐานะความ
เป็ นอยู่ของสมาชิ กให้ดีข้ ึน โดยให้สมาชิ กดําเนิ นกิ จกรรม
ร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในพื้นที่ดาํ เนินงานของ
กลุ่มเกษตรกรในตําบลห้วยสัก อําเภอเมืองเชียงราย

2

กลุ่มเกษตรกรทํานาสันต้นเปา

เพื่อส่ งเสริ มอาชีพทํานาของสมาชิก และช่วยยกฐานะความ
เป็ นอยู่ของสมาชิ กให้ดีข้ ึน โดยให้สมาชิ กดําเนิ นกิ จกรรม
ร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในพื้นที่ดาํ เนินงานของ
กลุ่มเกษตรกรในตําบลสันต้นเปา อําเภอเมืองเชียงราย

3

กลุ่มเกษตรกรทําสวนห้วยสัก

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม อาชี พ ทํา สวนของสมาชิ ก และช่ ว ยยกฐานะ
ความเป็ นอยู่ข องสมาชิ ก ให้ ดี ข้ ึ น โดยให้ ส มาชิ ก ดํา เนิ น
กิ จ กรรมร่ ว มกัน และช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน ในพื้ น ที่
ดําเนิ นงานของกลุ่มเกษตรกรในตําบลห้วยสัก อําเภอเมือง
เชียงราย
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ที่
กลุ่มเกษตรกร
4 กลุ่มเกษตรกรทํานาเวียงเหนือ

บทบาท ภารกิจ
เพื่อส่ งเสริ มอาชีพทํานาของสมาชิก และช่วยยกฐานะความ
เป็ นอยู่ของสมาชิ กให้ดีข้ ึน โดยให้สมาชิ กดําเนิ นกิ จกรรม
ร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในพื้นที่ดาํ เนินงานของ
กลุ่มเกษตรกรในตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย

5

กลุ่มเกษตรกรทํานาป่ าซาง

เพื่อส่ งเสริ มอาชีพทํานาของสมาชิก และช่วยยกฐานะความ
เป็ นอยู่ของสมาชิ กให้ดีข้ ึน โดยให้สมาชิ กดําเนิ นกิ จกรรม
ร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในพื้นที่ดาํ เนินงานของ
กลุ่มเกษตรกรในตําบลป่ าซาง กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุ ้ง

6

กลุ่มเกษตรกรทํานาดงมหาวัน

เพื่อส่ งเสริ มอาชีพทํานาของสมาชิก และช่วยยกฐานะความ
เป็ นอยู่ของสมาชิ กให้ดีข้ ึน โดยให้สมาชิ กดําเนิ นกิ จกรรม
ร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในพื้นที่ดาํ เนินงานของ
กลุ่มเกษตรกรในตําบลดงมหาวัน กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุ ้ง

7

กลุ่มเกษตรกรทํานาศรี ดอยมูล

เพื่อส่ งเสริ มอาชีพทํานาของสมาชิก และช่วยยกฐานะความ
เป็ นอยู่ของสมาชิ กให้ดีข้ ึน โดยให้สมาชิ กดําเนิ นกิ จกรรม
ร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในพื้นที่ดาํ เนินงานของ
กลุ่มเกษตรกรในตําบลศรี ดอยมูล อําเภอเชียงแสน

8

กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ป่าก่อดํา

เพื่อส่ งเสริ มอาชี พการเลี้ยงโคเนื้ อของสมาชิ ก และช่ วยยก
ฐานะความเป็ นอยูข่ องสมาชิกให้ดีข้ ึน โดยให้สมาชิกดําเนิน
กิ จ กรรมร่ ว มกัน และช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน ในพื้ น ที่
ดําเนิ นงานของกลุ่มเกษตรกรในตําบลป่ าก่ อดํา อําเภอแม่
ลาว
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3. กลุ่มอาชีพ
กลุ่ ม อาชี พ ในจัง หวัด เชี ย งราย เป็ นการรวมกลุ่ ม กัน เพื่ อ ประกอบอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ใ ห้กับ
ครอบครัว และหากได้รับการพัฒนาทั้งด้านการผลิต การตลาด ก็สามารถยกระดับเป็ นอาชีพหลักสร้างรายได้
ต่อเนื่ องให้กลุ่มและสมาชิ กกลุ่ม ซึ่ งกลุ่มอาชี พข้างต้นได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงานต่างๆในจังหวัด
เชียงราย เช่น สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงราย เป็ นต้น ในส่ วนที่ได้รับการสนับสนุ นด้านเงินทุนจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ โดยสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดเชียงราย แนะนําส่ งเสริ มมีจาํ นวน 209 กลุ่ม และได้จาํ แนกตามการผลิต/ผลิตภัณฑ์ เป็ น 6
ประเภท ดังนี้
1) อาหาร
จํานวน 71 กลุ่ม
2) เครื่ องดื่ม
จํานวน 7 กลุ่ม
3) ผ้าและเครื่ องแต่งกาย
จํานวน 39 กลุ่ม
4) ศิลปะประดิษฐ์ ของที่ระลึก และของใช้ตกแต่ง
จํานวน 40 กลุ่ม
5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
จํานวน 15 กลุ่ม
6) อื่นๆ ได้แก่ การเกษตรทั้งพืชและสัตว์
จํานวน 37 กลุ่ม
ทําปุ๋ ยชีวภาพ เพาะเห็ด บริ การนวด
บริ การที่พกั และเครื่ องดื่ม
รวม
จํานวน 209 กลุ่ม

หมายเหตุ
สมาคม เป็ นกลุ่มที่มีการจดทะเบียนเป็ นทางการ มีทุนในการดําเนินงาน
ชมรม เป็ นการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ ไม่มีกฎหมายรองรับ เป็ นลักษณะการรวมตัวกันทํากิจกรรม
ชุมนุม เป็ นกลุ่มที่มีการการจดทะเบียน มีกฎหมายรองรับ
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บทวิเคราะห์ จุดเด่ น จุดด้ อย ปัญหา อุปสรรคของกลุ่มองค์ กร/สหกรณ์
เครือข่ ายองค์กร/สหกรณ์
ชื่อ ทีอ่ ยู่
สหกรณ์ การเกษตร
1. สกก.เมืองเชียงราย

2. สหกรณ์ สกต.ธกส.
เชียงราย

3. สก.ลําไย เมือง
เชียงราย จํากัด

จุดเด่ น
- เ ป็ น ส ห ก ร ณ์ ข น า ด ใ ห ญ่ มี ทุ น
ดําเนินการ 754 ล้าน
- มีสาํ นักงานบริ การสมาชิก 4 สาขา
- เชื่ อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจกับสหกรณ์ใน
เรื่ องเงินฝากกับสหกรณ์ขนาดใหญ่ 10
สหกรณ์ มี ลู ก หนี้ เงิ น รั บ ฝาก 107.77
ล้านบาท
- ส ห ก ร ณ์ ส า ม า ร ถ รั บ ส ม า ชิ ก ไ ด้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 16 อําเภอ
- มีศกั ยภาพด้านการตลาด ผลผลิตหลัก
ของสมาชิกทั้งลิ้นจี่และลําไย
- มีทุนหมุนเวียนและมีสภาพคล่อง
- เป็ นสหกรณ์ ที่ดาํ เนิ นธุ รกิ จเฉพาะการ
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และการตลาดลํา ไย
เท่านั้น

จุดด้ อย

ปัญหาอุปสรรค

- เป็ นสหกรณ์ ต้ ั งมานาน กฎระเบี ย บ - สมาชิกซํ้าซ้อนกับสหกรณ์อื่น
ข้ อ บั ง คั บ บางเรื่ องไม่ เ หมาะสมกั บ - พื้ น ที่ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า ข อ ง ส ห ก ร ณ์
ภาวการณ์ปัจจุบนั
ครอบคลุม 4 อําเภอ ต้องใช้ระยะเวลาใน
- สหกรณ์เรี ยกเก็บรายได้คา้ งรับปี ที่แล้ว ได้ การประสานงานกับกลุ่มเป้ าหมาย
ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด(40%)
- สหกรณ์ ไ ม่ มี แ หล่ ง วัส ดุ ก ารเกษตรที่ มี
คุณภาพ
- สหกรณ์ไม่มีแหล่งจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพ - การบริ การจัดส่ งสิ นค้าและวัสดุถึงกลุ่ม
และราคาตํ่า
สมาชิกยังไม่ทวั่ ถึง
- สมาชิ ก ไม่ ไ ด้ สั่ ง ซื้ อสิ นค้า และวัส ดุ ที่
จําเป็ นต่อสหกรณ์ไว้ล่วงหน้า
-
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- กรรมการไม่ มี ค วามรู ้ แ ละจัด ทํา บัญ ชี
กลุ่มได้
- แหล่งทุนมีนอ้ ย

ชื่อ ทีอ่ ยู่
4. ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัด เชียงราย

จุดเด่ น
เ ป็ น แ ห ล่ ง ร ว บ ร ว ม ผ ล ผ ล ผ ลิ ต ข้า วเปลื อ กที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของจั ง หวัด
เชียงราย
-

5. สกก.เวียงชัย จํากัด

ผู ้ นํ า ก ลุ่ ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น เ อ า ใ จ ใ ส่ แก้ปัญหาให้แก่ สมาชิ กโดยขบวนการ กลุ่ม
สมาชิกมีความศรัทธาระบบสหกรณ์สูง
มีพ้ืนที่ดาํ เนิ นงานอยูใ่ น 2 อําเภอ และมี
สํานักงานบริ การแก่สมาชิก 2 สาขา
มีการเชื่ อมโยงธุ รกิ จกับสหกรณ์ ท้ งั ใน
จังหวัดและต่างจังหวัดหลายแห่งได้ดี
มี แหล่ งทุน ดอกเบี้ ย ตํ่าจาก สปก. เพิ่ ม ทางเลือกให้แก่สหกรณ์
มีระบบการจัดโครงสร้างพื้นฐานฟาร์ ม
ของสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบสหกรณ์
สหกรณ์ ส นับ สนุ น การทํา การเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่เป็ นหลัก

-

6. สกก. ปฏิรูปที่ดินเวียง
ชัย จํากัด

-

จุดด้ อย
ปัญหาอุปสรรค
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร ยั ง ไ ม่ มี - สหกรณ์มีความเป็ นอิสระที่จะเชื่อมโยง
ประสิ ทธิภาพ
ธุรกิจระหว่างกันได้
ต้องอาศัยแหล่งทุนจากภายนอก
- ต้น ทุ น ของแหล่ ง เงิ น ทุ น สู ง ทํา ให้ เ ป็ น
ภาระการบริ หารจัดการกับชุมนุมต่อ
สหกรณ์ยงั อาศัยแหล่งทุนจากภายนอกอยู่ - ต้น ทุ น ของแหล่ ง ทุ น ภายนอกทํา ให้
สหกรณ์ ย ัง ขาดแหล่ ง สิ นค้า และวัส ดุ สมาชิกมีภาระต้นทุนสูง
การเกษตรรายคาตํ่าเพื่อบริ การแก่สมาชิก - ที่ต้ งั กลุ่มสมาชิ กนอกจากตําบลเวียงชัย
ขาดแหล่งนํ้าเพาะปลูกนอกฤดูฝน ทําให้
เสี ยโอกาส

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินไม่ได้ติดต่อเป็ นพื้นที่ - พื้นที่ส่วนใหญ่อยูน่ อกเขตชลประทาน
เดี ย วกัน เนื่ อ งจากมี ก ารประกาศหลาย - ปัญหาการอพยพแรงงานออกนอกพื้นที่
คราว ทํา ให้ก ารสนับ สนุ น กลุ่ ม สมาชิ ก หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ลําบาก
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ชื่อ ทีอ่ ยู่
7. สกก.เวียงเชียงรุ ้ง

-

-

8. สกก.ปฏิรูปที่ดินเวียง
เชียงรุ ้ง จํากัด

-

9. สกก.แม่ลาว จํากัด

-

จุดเด่ น
สกก. ตั้งอยู่ในพื้นที่ทาํ การเกษตรของ ส ม า ชิ ก เ กิ ด ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ประสานงาน
สามารถเชื่อมโยงธุรกิจด้วยสิ นเชื่อและ
ก า ร ซื้ อ กั บ ส ห ก ร ณ์ ใ ห ม่ ใ น พื้ น ที่
ใกล้เคียงได้
มี แหล่ งทุน ดอกเบี้ ย ตํ่าจาก สปก. เพิ่ ม
ทางเลือกให้แก่สหกรณ์
มีระบบการจัดโครงสร้างพื้นฐานฟาร์ ม
ของสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบสหกรณ์
สหกรณ์ ส นับ สนุ น การทํา การเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่เป็ นหลัก
เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ข อ ง ชุ ม ช น ที่ ใ ห้ ก า ร
สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ แก้ ปั ญหาการ
ประกอบอาชี พการเกษตรของสมาชิ ก
ในพื้นที่

จุดด้ อย
เป็ นสหกรณ์ขนาดเล็ก
ยังไม่สามารถดําเนินธุรกิจครบวงจร
ต้องอาศัยแหล่งทุนจากภายนอก

ปัญหาอุปสรรค
- สก. ยังไม่มีสนง.เป็ นของตนเอง
- พื้ น ที่ ด ํา เนิ น งานสหกรณ์ ท ับ ซ้อ นกับ
สหกรณ์อื่น
- สหกรณ์ มีพ้ืนที่ ดาํ เนิ นงานอยู่นอกเขต
ชลประทาน

- สหกรณ์เป็ นสหกรณ์ต้ งั ใหม่
- ยังไม่สามารถตําเนินธุรกิจครบวงจร
- ต้องอาศัยแหล่งทุนจากภายนอก

- พื้นที่ส่วนใหญ่อยูน่ อกเขตชลประทาน
- ปั ญหาการอพยพแรงงานออกนอกพื้นที่
หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว

-

-

เป็ นสหกรณ์ขนาดเล็ก
ทุนดําเนินงานยังไม่เพียงพอ
ไม่มีสาํ นักงานเป็ นของตนเอง
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สมาชิ ก ทับ ซ้ อ นกับ สหกรณ์ อื่ น ใน
พื้นที่เดียวกัน

ชื่อ ทีอ่ ยู่
10. สก. โคนมแม่ลาว
จํากัด

-

10. สกก.เชียงแสน จํากัด

-

-

-

จุดเด่ น
มี ก ารส่ ง เสริ ม การผลิ ต และการตลาด ครบคู่กนั ไป
สมาชิ ก กับ สหกรณ์ ว างแผนร่ วมกัน ก่อนตัดสิ นใจวางแผนการผลิต
-

จุดด้ อย
สก. ไม่ มี โ รงงานแปรรู ป นํ้า นมดิ บ เป็ น ของตนเอง
สมาชิ ก สหกรณ์ ย ัง ไม่ ไ ด้รั บ มาตรฐาน ฟาร์มครบถ้วน
ขาดการประสานงานกับสหกรณ์อื่นด้าน
ระบบการผลิตนํ้านมที่มีคุณภาพ
สหกรณ์ ให้ความสําคัญและสนับสนุ น - พื้นที่ดาํ เนิ นงานของสหกรณ์ไม่ได้อยู่ใน
ให้ มี ร ายได้ มี ง านทํา กั บ คนภายใน
เขตชลประทาน
ครอบครัว สมาชิก
จั ด ให้ มี ก ารขึ้ นทะเบี ย นกลุ่ ม สั ง กั ด
สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จํากัดไว้
ให้ความสําคัญการดูแลสุ ขภาพอนามัย
แก่สมาชิกและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
สหกรณ์ รั บ ประสานกับ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ยวข้องในการทํากิ จกรรมร่ วมกันใน
กลุ่ มเป้ าหมายของสหกรณ์ เช่ น ธกส.
เกษตรกร ประมง ปศุ สั ต ว์ ปกครอง
ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง
สหกรณ์มีธุรกิจครบวงจรไว้บริ การแก่
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ปัญหาอุปสรรค
การบริ หารจัดการของสหกรณ์ยงั ไม่
เข้าสู่มาตรฐาน
สห ก รณ์ ข า ด อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง มื อ
เครื่ องใช้ที่เหมาะสม

ชื่อ ทีอ่ ยู่

จุดเด่ น
-

กลุ่มเกษตรกร
1. กลุ่มเกษตรกรทําไร่ หว้ ย สัก
-

2. กลุ่มเกษตรกรทําสวน
ห้วยสัก

-

3. กลุ่มเกษตรกรทํานาสัน ต้นเปา
-

จุดด้ อย

ปัญหาอุปสรรค

สมาชิก
สหกรณ์ ไ ด้รั บ การยกย่อ งว่ า ผลิ ต และ
จํา หน่ า ยพัน ธุ์ ข า้ วที่ ดี มี ม าตรฐาน 3 ปี
ซ้อนจากกรมวิชาการเกษตร
เป็ นกิ จ กรรมกลุ่ ม แก้ปัญ หาอาชี พ การ
ปลูกลําไยของสมาชิก
ความผูกพันด้านสังคมของสมาชิกสู ง
นําเอากิจกรรมที่เป็ นปั ญหาของสมาชิก
ไม่เชื่ อมดยงธุ รกิ จกับสหกรณ์ ใหญ่ใน
พื้นที่เดียวกัน
เป็ นแหล่ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ารผลิ ต
ลําไยคุณภาพ
เชื่อมโยงกิจกรรมปั ญหาของสมาชิกกับ
การสนับสนุ นขององค์กรท้องถิ่นโดย
ผูน้ าํ ขององค์กรเป็ นตัวเชื่อม
ผู ้ นํ า ก ลุ่ ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น เ อ า ใ จ ใ ส่
แก้ปัญหาแก่สมาชิกโดยขบวนการกลุ่ม
สมาชิ กมี ความผูกพัน ด้านสังคมที่ ดี มี

-

-

-

กลุ่มไม่มีธุรกิจมากพอจะจัดจ้างพนักงาน - กรรมการไม่มีความรู ้และประสบการณ์
ได้
พอที่จะจัดบัญชีกลุ่มได้
กลุ่มไม่มีสาํ นักงานเป็ นของตนเอง
- แหล่งทุนยังมีนอ้ ย

กลุ่มไม่มีธุรกิจมากพอจะจัดจ้างพนักงาน - กรรมการไม่มีความรู ้และประสบการณ์
ได้
พอที่จะจัดบัญชีกลุ่มได้
กลุ่มไม่มีสาํ นักงานเป็ นของตนเอง
- แหล่งทุนยังมีนอ้ ย

กลุ่มไม่มีธุรกิจมากพอจะจัดจ้างพนักงาน - กรรมการไม่มีความรู ้และประสบการณ์
พอที่จะจัดบัญชีกลุ่มได้
ได้
- แหล่งทุนยังมีนอ้ ย
กลุ่มไม่มีสาํ นักงานเป็ นของตนเอง
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ชื่อ ทีอ่ ยู่

4. กลุ่มเกษตรกรทํานา
เวียงเหนือ

จุดเด่ น
ความเชื่อมัน่ ในตัวผูน้ าํ กลุ่ม
-

5. กลุ่มเกษตรกรทํานาป่ า
ซาง

-

-

การวางแผนการสั่งซื้อวัสดุการเกษตรที่ จําเป็ นกับกลุ่มล่วงหน้า
ผูน้ าํ กลุ่มเป็ นผูม้ ีความเสี ยสละ เอาใจใส่ กับการบริ หารงานกลุ่ม
สมาชิกให้ความร่ วมมือกับกลุ่มดี
มีกิจกรรม กลุ่มน้อย เป็ นกิ จกรรมกลุ่ม แก้ปัญหาของสมาชิก เช่น มีโรงเรี ยน
กลุ่มอาหารสัตว์จากผลิ ตผลจากการสี ข้า ว กลุ่ ม ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ และกลุ่ ม ออม
ทรัพย์
มี แ หล่ งทุ น ดอกเบี้ ย ตํ่า ในพื้ น ที่ ได้แ ก่
อบต.
เป็ นแหล่ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ นวทาง
เกษตรพึ่ งตนเองของชุ มชนต่ าง ๆ ใน
จังหวัดเชียงราย

จุดด้ อย

ปัญหาอุปสรรค

กลุ่มไม่มีธุรกิจมากพอ จะจัดจ้างพนักงาน - พื้ น ที่ ก ารดํา เนิ น งานกลุ่ ม ท้อ งที่ 12
ได้
ห มู่ บ้ า น ตํ า บ ล เ วี ย ง เ ห นื อ ก า ร
กลุ่มไม่มีสาํ นักงานเป็ นของตนเอง
ประสานงานทําให้เสี ยเวลา
- สมาชิกอยูใ่ นเขตชลประทาน ทํานาข้าว
มากกว่ า 1 ครั้ ง กลุ่ ม ขาดอุ ป กรณ์
การตลาด
กลุ่มไม่มีธุรกิจมากพอจะจัดจ้างพนักงาน - กรรมการไม่มีความรู ้และประสบการณ์
ผลที่จะจัดทําบัญชีกลุ่มได้
ได้
- แหล่งทุนยังมีนอ้ ย
กลุ่มไม่มีสาํ นักงานเป็ นของตนเอง
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ชื่อ ทีอ่ ยู่
6. กลุ่มเกษตรทํานาดงม
หาวัน

-

-

7. กลุ่มเกษตรผูเ้ ลี้ยงสัตว์
ป่ าก่อดํา

-

-

8. กลุ่มเกษตรกรทํานาศรี
ดอนมูล

-

จุดเด่ น
เป็ นแหล่ ง ผลิ ต พั น ธุ์ ข ้ า วชุ ม ชนที่ มี
คุ ณ ภาพโดยการสนั บ สนุ น ของศู น ย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล
เป็ นแหล่ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ารผลิ ต
พัน ธุ์ ข ้า วชุ ม ชนที่ มี คุ ณ ภาพ และการ
ผลิตข้าวคุณภาพ ตามความต้องการของ
ตลาด
สร้ างอาชี พเสริ มจากรายได้หลัก (การ
เพาะปลูก) เป็ นการเลี้ยงโคเนื้อ
สร้างแปลงหญ้าเป็ นแหล่งอาหารโค ที่
เหลื อจําหน่ ายหญ้าสด และเมล็ดหญ้า
จําหน่ายเพื่อขยายพันธุ์
เชื่ อ มโยงกิ จ กรรมกลุ่ ม กับ หน่ ว ยงาน
ปศุ สั ต ว์ เข้า มาดู แ ลสุ ข ภาพสั ต ว์ และ
การผสมเทียมสัตว์
มุ่งส่ งเสริ มและพัฒนาการปลูกข้าวของ
สมาชิกให้มีคุณภาพ
มุ่งเชื่อมโยงธุรกิจกลุ่มกับธุรกิจสหกรณ์
การเกษตรเชียงแสน จํากัด ทุกรู ปแบบ

-

จุดด้ อย
ปัญหาอุปสรรค
กลุ่มไม่มีธุรกิจมากพอจะจัดจ้างพนักงาน - กลุ่มมีทุนน้อย
ได้
- ไม่มีอุปกรณ์ดา้ นการตลาด
กลุ่มไม่มีสาํ นักงานเป็ นของตนเอง

-

กลุ่มไม่มีหญ้าขาย
- แหล่งเงินทุน
- คณะกรรมการกลุ่ มขาดประสบการณ์
ไม่มีสาํ นักงานเป็ นของตนเอง
การขยายสมาชิ กไม่หมู่บา้ นอื่นในตําบล การบริ หารจัดการกลุ่มที่ดี
ป่ าก่อดํา ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่

-

เป็ นกลุ่มจัดตั้งใหม่
การดําเนินธุรกิจยังไม่มาก
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- ไม่มีสาํ นักงานเป็ นของตนเอง

ชื่อ ทีอ่ ยู่
กลุ่มอาชีพ
1. อาหารและเครื่ องดื่ม

จุดเด่ น
-

2. ผักและเครื่ องแต่งกาย

-

วัตถุดิบมีในท้องถิ่น
สมาชิกมีความสามัคคี
สิ นค้าได้รับมาตรฐาน อย. มผช. (บาง
กลุ่ม)
มีการรับประก้นสิ นค้า
มีตลาดรองรับ

มีเอกลักษณ์ลวดลายสวนงาม มีคุณภาพ ดี ไม่เหมือนใคร
เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และทอมือ ดูแลง่าย สี ไม่ตก
ได้รับการคัดสรรเป็ นสิ นค้า OTOP
สิ นค้าได้รับมาตรฐาน มผช. สมส.
มี ส ถานที่ ผ ลิ ต และจํา หน่ า ยเป็ นของ
กลุ่ม
-

จุดด้ อย
มีอายุการเก็บรักษาได้ไม่นาน
วัตถุดิบมีบางฤดู
การผลิตขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ทนั สมัย
บรรจุภณ
ั ฑ์ยงั ไม่สะดุดตา
ไม่มีตราสิ นค้าเป็ นของตนเอง
ขาดแรงงาน
ต้นทุนการผลิตสู ง
สิ นค้าเป็ นที่นิยมเฉพาะท้องถิ่น
ขาดแรงงาน
ผลิตไม่ทนั ตามลูกค้าสัง่
สมาชิกไม่ให้ความร่ วมมือเท่าที่ควร
ไม่มีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบลวดลาย
ใหม่ ๆ
ไม่ ส ามารถผลิ ต สิ น ค้า ตามตัว อย่ า งได้
100%
ต้นทุนการผลิตสูง
ไม่มีพาหนะนําสิ นค้าไปจําหน่าย
สมาชิกส่ วนมากเป็ นผูส้ ูงวัย
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ปัญหาอุปสรรค
-

เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ
การบริ การจัดการกลุ่มยังไม่ดี
การดําเนินธุรกิจไม่ต่อเนื่อง
ขาดโรงเรื อน อาคาร สถานที่ผลิต
ผูผ้ ลิตยังขาดความรู ้ ความชํานาญ ใน
การผลิ ตสิ นค้าให้มีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน

-

มีการลอก เลียนแบบ
ขาดเงินทุนหมุนเวียน
ผู ้นํา กลุ่ ม ขาดทัก ษะในการดํา เนิ น
ธุรกิจ การบริ หารจัดการกลุ่ม
กรรมการไม่ รู้จกั บทบาทหน้าที่ ของ
ตนเอง
เยาวชนไม่ให้ความสนใจ

-

ชื่อ ทีอ่ ยู่
3. สมุนไพรที่ไม่ใช้อาหาร และยา
4. ศิลปะประดิษฐ์ ของที่
ระลึก และของใช้ตกแต่ง

-

จุดเด่ น
กลุ่มมีความสามัคคี
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม เป็ นที่ รู้ จ ั ก กั น อย่ า ง
แพร่ หลาย
บรรจุภณ
ั ฑ์ สวยงาม
ผลิตภัณฑ์ มีมาตรฐาน อย. มผช.
กลุ่มเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ศึกษาดูงาน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ลุ่ ม ได้รั บ การคัด สรรเป็ น
สิ นค้า OTOP ระดับ 4 ดาว
วัตถุดิบมีในท้องถิ่น
มีตลาดรองรับแน่นอน
กลุ่มเป็ นเครื อข่ายในการรั บฝากสิ นค้า
กลุ่มอื่นมาจําหน่าย
วัตถุดิบมีในท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์สวยงาม มีประโยชน์ในการ
ใช้สอย
ผลิ ต สิ น ค้า ได้ต ามความต้อ งการของ
ตลาด
มีสินค้าหลากหลาย
สิ นค้ามีมาตรฐาน มผช.

-

จุดด้ อย
ผลิตไม่ทนั ตามลูกค้าสัง่
มีมีอาคารสถานที่ผลิตเป็ นของกลุ่ม
ขาดแรงงาน
ขาดแคลนวัตถุดิบในบางช่วงฤดูกาล

-

ผลิตไม่ทนั ตามลูกค้าสัง่
ขาดเครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่ทนั สมัย
บรรจุภณ
ั ฑ์ไม่สวยงาม
ไม่สามารถจํากัดเชื้อรา และมอดได้
ไม่มีการพัฒนารู ปแบบที่ทนั สมัย
จํานวนวัตถุดิบลดลง
ขาดแรงงาน และผูช้ ํา นาญในการผลิ ต
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-

-

ปัญหาอุปสรรค
ขาดเงินทุนหมุนเวียน

ขาดเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม
ผูน้ าํ ไม่มีความเสี ยสละ
ได้รับการสนับสนุ นเงินงบประมาณ
ไม่ต่อเนื่อง
สมาชิกไม่ให้ความร่ วมมือ

ชื่อ ทีอ่ ยู่

จุดเด่ น

จุดด้ อย
-

5. อื่นๆ เช่น การทําปุ๋ ย
ชีวภาพปลูกผักปลอด
สารพิษ แปรรู ปผลผลิต
การเกษตร บริ การนวด
บริ การอาหาร ที่พกั และ
ท่องเที่ยว

-

กลุ่มมีความสามัคคี
มีการแบ่งงานกันตามความถนัด และ
เหมาะสม
วัตถุดิบส่ วนมากมีในท้องถิ่น
นําวัตถุดิบที่เป็ นศัตรู พืช เช่น หอยเชอรี่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์

-

สิ นค้า
สมาชิ กผูผ้ ลิตงานประดิษฐ์ ส่ วนมากเป็ น
ผูส้ ูงวัย
ขาดการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
ขาดแรงงานในการผลิต
ตลาดไม่กว้างขวาง
ผลิตภัณฑ์เก็บรักษาได้ไม่นาน
ผูผ้ ลิตไม่มีความรู ้ ความชํานาญ ด้านการ
ผลิตสิ นค้า
วัตถุดิบมีราคาแพง มีบางช่วงฤดูกาล
ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่ทนั สมัยในการผลิต
สิ นค้า
สมาชิกผูผ้ ลิตส่ วนมากเป็ นผูส้ ูงวัย
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-

ขาดเงินทุนหมุนเวียน
การขนส่ งแพง
ผู ้ บ ริ โ ภ ค ข า ด ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น
ผลิตภัณฑ์
เ ย า ว ช น ไ ม่ ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ ด้ า น
การเกษตร

1.3 Baseline survey เกีย่ วกับเครือข่ ายพันธมิตรทีม่ ีอยู่เดิมในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
บทบาทภารกิจของเครือข่ ายพันธมิตรทีม่ อี ยู่เดิมในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
1. เครือข่ ายเชื่อมโยงธุรกิจระหว่ างสหกรณ์
สถาบันเกษตรกรเชื่ อมโยงธุ รกิ จระหว่างกันบ้างตามแต่สถานภาพ ความรู ้ จกั มักคุน้ ความคุน้ เคย
ความเชื่อมัน่ ต่อกันบ้าง แต่ไม่แพร่ หลาย จะจํากัดอยูใ่ นวงเฉพาะสหกรณ์ขนาดใหญ่ระหว่างอําเภอ โดยอาศัย
การเชื่ อมต่อและการแนะนําของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ที่เป็ นเจ้าภาพสหกรณ์หรื อเป็ นสหกรณ์ที่มีแผน
ดําเนิ นงานอยูใ่ นอําเภอเดียวกัน บรรดาผูบ้ ริ หารสหกรณ์รู้จกั คุน้ เคยกัน เป็ นส่ วนผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยง
ธุรกิจต่อกัน
ก่อนเดือนมิถุนายน การฝากเงินมี 7 คู่ มูลค่า 13,992,124 บาท ซื้ อขาย รวม 38 คู่ มูลค่า 18,445,853
บาท การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ 33 ราย (20 สหกรณ์/กลุ่ม)
2. เครือข่ ายการผลิตและการตลาดของกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย จํานวน 209 กลุ่ม มีการเชื่อมโยงธุรกิจต่อกันอยู่ 45 กลุ่ม
คิดเป็ น 21.53% ของจํานวนกลุ่มทั้งหมด
3. ชุ มนุมสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย มีท้ งั หมด 38 แห่ ง มีการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกัน ตามปกติ
ไม่ถึง 50% ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เนื่ องจากชุมนุ มสหกรณ์เองมีขอ้ จํากัด ด้านการบริ หารจัดการ สภาพ
ทุนหมุนเวียนแหล่งทุนดอกเบี้ยตํ่าไม่เอื้อต่อสหกรณ์สมาชิกที่จะมาใช้บริ การกับชุมชนสหกรณ์ เพาะต้องมา
เสี ยค่าบาริ หารจัดการในสถานที่สูงกว่า
4. ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย
ชมรมผูจ้ ดั การและพนักงานสหกรณ์ต้ งั เมื่อ พ.ศ. 2529 วัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยเหลือด้านสังคม และ
ด้านบุคลากร
ปี พ.ศ. 2548-49 เป็ นกิจกรรมรู ปธรรมและชัดเจน ประธานมีวาระ 2 ปี มีขอ้ บังคับ เป็ นความสัมพันธ์
เพิ่มศักยภาพธุ รกิจ การบริ หารงาน สันทนาการ บุคคลของสหกรณ์ สมาชิ กส่ วนใหญ่เป็ นสหกรณ์ประเภท
การเกษตร
ปัจจุบนั มีประมง และแนวโน้มประเภทออมทรัพย์ สร้างความคุน้ เคยส่ วนตัวก่อนดําเนิ นธุรกิจ ขยาย
วงกว้างทั้งแนวนอน และแนวดิ่ง มีการประชุม 2 เดือน/ครั้ง เชื่อมโยงด้วยระยะเวลาเครื อข่ายของจังหวัดเพื่อ
เอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน
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1.4 สรุ ป
บทบาทภารกิ จเครื อข่ายพันธมิ ตรที่ มีอยู่เดิ มจะเป็ นไปทั้งที่ เป็ นโดยธรรมชาติ และการจัดตั้งโดย
องค์กรของภาครั ฐและเอกชน ซึ่ งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่มีต่อกันโดยต่างฝ่ ายเชื่ อมัน่ ความ
ศรัทธาที่มีต่อกันเป็ นพื้นฐานเดิม แรงกระตุน้ และผลักดันในการแลกเปลี่ยนเพื่อเกิ ดโอกาสของกันและกัน
เพิ่มขึ้น โดยการหนุ นเสริ มของหน่ วยงานและองค์กรดังกล่าว แต่ก็ มีไม่นอ้ ยที่ยงั ไม่ชดั เจน และเกิ ดขึ้นไม่
สมํ่าเสมอ มีผลทําให้แต่ละสถาบันเกษตรกรและกลุ่มองค์กรเป้ าหมาย ไม่สามารถกําหนดแผนการปฏิบตั ิงาน
ที่ชดั เจนไว้เป็ นการล่วงหน้า น่ าจะเป็ นการสู ญเสี ยโอกาสที่ดีของบางสถาบันเกษตรไปในการขยายโอกาส
ทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กลุ่มองค์กรดังกล่าวจะมีศกั ยภาพมากน้อยขนาดไหน
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บทที่ 2
บทสั งเคราะห์ ข้อมูลคนจนในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
2.1 แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล
กระบวนการขึ้นทะเบียนคนจน โดยการไปแจ้งรายชื่อ ณ ที่ทาํ การที่ว่าการอําเภอ หรื ออําเภอเคลื่อน
ซึ่ งทางเจ้าหน้าที่ สอบถามข้อมูลทัว่ ไป และปั ญหาของผูแ้ จ้ง จากนั้นกรอกเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อแยก
ประเภทของปั ญหา หลังจากนั้นมีการตรวจสอบข้อมูลคนจน และจัดเวทีประชาคมหมู่บา้ นเพื่อรับรองคนจน
(ผูป้ ระสบกับปั ญหา 7 เรื่ อง) ข้อมูลจัดเก็บสํานักงานจังหวัดเชียงรายเป็ นผูจ้ ดั ทําฐานข้อมูลทะเบียนคนจนของ
จังหวัดเชียงราย ซึ่ งหากหน่วยงานใดต้องการทราบว่าสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรตนเอง สามารถขอรายชื่อได้ที่
สํานักงานจังหวัด (แต่ตอ้ งมาคัดแยกรายชื่ อสมาชิ กของกลุ่ม/องค์กรเอง) ในส่ วนของสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย ได้ประสานขอรายชื่อกับสํานักงานจังหวัดเชียงราย และคัดแยกจัดเก็บข้อมูลสมาชิกสหกรณ์
ในส่ วนของข้อมูลทะเบี ยนคนจน และเสนอข้อมูลในส่ วนของสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ของ
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย
2.2 ตารางวิเคราะห์ขอ้ มูลคนจนจดทะเบียน
รายการ
ประชากรในจังหวัด
ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวัด
• แบ่งตามพื้นที่
1) อําเภอเมืองเชียงราย
2) อําเภอเวียงชัย
3) อําเภอเชียงของ
4) อําเภอเทิง
5) อําเภอพาน
6) อําเภอป่ าแดด
7) อําเภอแม่จนั
8) อําเภอเชียงแสน
9) อําเภอแม่สาย
10) อําเภอแม่สรวย
11) อําเภอเวียงป่ าเป้ า
12) อําเภอพญาเม็งราย

จํานวนคนจนจดทะเบียน(คน)
1,003,174 คน
219,353
32,151
9,286
15,077
18,504
24,321
6,064
14,009
9,985
7,367
17,816
13,189
9,676
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100
21.85

รายการ
13) อําเภอเวียงแก่น
14) อําเภอขุนตาล
15) อําเภอแม่ฟ้าหลวง
16) อําเภอแม่ลาว
17) กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุ ้ง
18) กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุ ้ง
19) กิ่งอําเภอดอยหลวง
20) เทศบาลตําบลแม่ลาว
21) เทศบาลตําบลแม่ขะจาน
22) เทศบาลตําบลห้วยไคร้
23) เทศบาลตําบลแม่สาย
24) เทศบาลนครเชียงราย

จํานวนคนจนจดทะเบียน(คน)
5,108
7,420
5,564
6,686
5,083
3,630
4
407
9
607
1,357
6,033

• แบ่งตามปั ญหาความยากจน
1) สย. 1 ปัญหาที่ดินทํากิน
2) สย. 2 ปัญหาคนเร่ ร่อน
3) สย. 3 ปัญหาผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมาย
4) สย. 4 ปัญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน/

144,080
108
125
4,713

นักศึกษาให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม
5) สย. 5 ปัญหาการถูกหลอกลวง

1,988
110,164
30,131
47,059

6) สย. 6 ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
7) สย. 7 ปัญหาที่อยูอ่ าศัยของคนจน
8) ปั ญหาอื่น ๆ
* หมายเหตุ รายละเอียดแต่ ละอําเภอนําเสนอตามตารางด้ านล่ าง

-

สมาชิกสหกรณ์
• สหกรณ์จดทะเบียน
• สหกรณ์ภาคประชาชน
สมาชิกสหกรณ์ ทเี่ ข้ าร่ วมเครือข่ ายของโครงการ
• สหกรณ์จดทะเบียน
• สหกรณ์ภาคประชาชน

-
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ตารางแสดง จํานวนผู้จดทะเบียนจําแนกตามปัญหา (แบบ สย.1-7) จังหวัดเชียงราย
อําเภอ/เขต/เทศบาล

สย. 1

1) อําเภอเมืองเชียงราย
2) อําเภอเวียงชัย
3) อําเภอเชียงของ
4) อําเภอเทิง
5) อําเภอพาน
6) อําเภอป่ าแดด
7) อําเภอแม่จนั
8) อําเภอเชียงแสน
9) อําเภอแม่สาย
10) อําเภอแม่สรวย
11) อําเภอเวียงป่ าเป้ า
12) อําเภอพญาเม็งราย
13) อําเภอเวียงแก่น
14) อําเภอขุนตาล
15) อําเภอแม่ฟ้าหลวง
16) อําเภอแม่ลาว
17) กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุ ้ง
18) กิ่งอําเภอเวียงเชียงรุ ้ง
19) กิ่งอําเภอดอยหลวง
20) เทศบาลตําบลแม่ลาว
21) เทศบาลตําบลแม่ขะจาน
22) เทศบาลตําบลห้วยไคร้
23) เทศบาลตําบลแม่สาย
24) เทศบาลนครเชียงราย
รวม

21,834
6,567
8,329
12,178
10,161
4,077
10,930
7,698
5,310
15,268
9,848
6,964
2,171
4,943
3,833
4,744
2,942
1,522
3
267
9
506
732
3,244
144,080

สย. 2 สย. 3 สย. 4 สย. 5
29
10
2
6
2
2
13
5
1
13
6
5
0
1
3
1
1
2
0
0
0
1
1
4
108

26 1,387 189
8 131 101
2 316 148
66 226
1
15 562 225
0 108
67
14 169
64
4 221 124
10 214
65
3 228
27
17 270
41
4 433 234
0 122
8
4 232 173
12
0
31
9 181
72
24
0
99
20
0
16
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
15
2
4
4
9
2
57
6
125 4,713 1,988

สย.6

สย. 7

13,340 4,081
4,495 2,156
8,497 1,871
12,174 1,699
14,647 2,398
4,319
486
5,161 2,725
5,089 1,467
4,104 1,530
8,463 2,462
5,018 1,295
6,113 1,362
3,292
460
4,615
764
1,473
954
2,138
643
3,377
925
1,276
350
0
2
123
60
3
2
265
175
240
322
1,942 1,942
110,164 30,131

ปัญหา
รวม
อืน่ ๆ
6,785 47,671
1,220 14,688
4,892 24,057
1,844 28,194
6,757 34,767
142 9,201
867 19,943
2,806 17,414
666 11,900
6,388 32,852
1,997 18,492
659 15,774
2,586 8,639
813 11,545
1,754 8,060
1,623 9,411
1,062 8,430
2,000 5,186
1
6
65
517
0
14
34 1,000
474 1,786
1,624 8,821
47,059 338,368

2.3 บทสรุ ป
การขึ้นทะเบียนคนจน ปั ญหาที่ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงรายแจ้งมากที่สุด คือ ปั ญหาที่ดินทํา
กิน (สย. 1) รองลงมา คือ ปั ญหาหนี้ สินภาคประชาชน (สย.6) ปั ญหาที่แจ้งน้อยที่สุด คือ ปั ญหาคนเร่ ร่อน
(สย. 2) รองลงมา ปั ญหาผูป้ ระกอบอาชีพผิดกฎหมาย (สย. 3) พื้นที่ที่มีคนมาแจ้งมากที่สุด คือ พื้นที่ในเขต
อําเภอเมืองเชี ยงราย รองลงมา คือ อําเภอพาน และอําเภอแม่สรวย พื้นที่ที่แจ้งน้อยที่สุด คือ กิ่ งอําเภอดอย
หลวง รองลงมา คือ เทศบาลตําบลแม่ขะจาน
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บทที่ 3
ขั้นตอนและกระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของทีมวิจยั
การดําเนินงานโครงการวิจยั นี้ เน้นการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้โดยให้กลุ่ม/สหกรณ์ประเมินตนเอง
เพื่อให้รู้จกั ตนเอง รู ้ศกั ยภาพเครื อข่าย รู ้พฤติกรรมที่นาํ ไปสู่ ปัญหาต่าง ๆ และความยากจน สนับสนุนให้เกิด
การสร้างเครื อข่ายพันธมิตรในพื้นที่จงั หวัดเพื่อไปหนุนเสริ มกลุ่ม/สหกรณ์ รวมทั้งศึกษากระบวนการผลที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการเรี ยนรู ้และการสร้างเครื อข่ายพันธมิตรในพื้นที่จงั หวัด
ขั้นตอนและกระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของทีมวิจัย สรุปได้ ดังนี้

เริ่ มต้น

ประชุมทีมงาน
- วางแผนงาน
- คัดเลือก
กลุ่มเป้ าหมาย

ตลาดนัดความรู้สหกรณ์

ประชุมชี้แจงโครงการ
- สร้างความเข้าใจการเข้า
ร่ วมโครงการขบวนการ
เชื่อมโยงฯ

ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร
แบบมีส่วนร่ วม
- วิ เ คราะห์ ปั ญหา
สถานการณ์ ก ลุ่ ม /
องค์กร

การหนุนเสริ มการดําเนิน
กิจกรรมกลุ่ม/องค์กร
(การพัฒนากลุ่ม/
การเชื่อมโยง)

ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร
การหนุนเสริ ม เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของกลุ่ม/
องค์กร
- เชียงแสน
- เวียงชัย/เชียงรุ ้ง
- เมือง/แม่ลาว
- กลุ่มพัฒนาธุรกิจ

เครื อข่ายกลุ่ม/องค์กรสหกรณ์
1) เครื อข่ายพันธมิตรสหกรณ์
2) เครื อข่ายระดับอําเภอ
2.1 อําเภอเชียงแสน
2.2 อําเภอเวียงชัย อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง
2.3 อําเภอเมือง อําเภอแม่ลาว

รูป

กระบวนการเชื่อมโยงขบวนการเครือข่ าย จังหวัดเชียงราย
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ขั้นตอนและกระบวนการสร้ างเครือข่ ายคุณค่ าของทีมวิจัย
ลําดับ ว/ด/ป
1. 25-27
ส.ค. 48

2.

กระบวนการ/วิธีการ
ประชุมทีมวิจยั โครงการสหกรณ์
36 จังหวัด

14 ก .ย . ประชุมทําความเข้าใจทีมวิจยั ใน
48
พื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย
ทีมวิจยั ผูน้ าํ กลุ่ม/
องค์กรภาค
ประชาชน ทั้ง 36
จังหวัด

ทีมวิจยั กลาง
ทีมวิจยั ในพื้นที่
จํานวน 12 คน

สถานที่
ผลทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลา
มหาวิทยาลัยเ เป็ นการนํา เสนอบทเรี ยนการดํา เนิ น โครงการแนวทางพัฒ นา 3 วัน
กษตรศาสตร์ เครื อข่ายฯ 9 จังหวัด ที่ดาํ เนิ นการเสร็ จแล้ว ทั้งรู ปแบบนิ ทรรศการ
และการสัมมนา สร้ างการเรี ยนรู ้ ผ่านสถานการณ์ จาํ ลอง และการ
กรุ งเทพ ฯ
แลกเปลี่ยนหารื อแนวทางการดําเนินโครงการ ผลที่ได้ รับจากการเข้า
ร่ วมกิจกรรม คือ สร้างความเข้าใจร่ วมกันของทีมวิจยั และผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ ย วข้อ ง ได้ แ ลกเปลี่ ย น เรี ยนรู ้ ก ระบวนการในการดํา เนิ น
โครงการวิจยั จากสถานการณ์จาํ ลองที่กาํ หนดให้ และได้แนวคิดและ
แนวทางการดําเนินโครงการวิจยั รวมทั้งเป็ นการสร้างเครื อข่ายความ
ร่ วมมือในการดําเนินงานร่ วมกันของทีมวิจยั และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
สนง.
เป็ นการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างทีมวิจยั และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง มีการวาง 1 วัน
สหกรณ์
แนวทางการดําเนิ นงาน และแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
จังหวัด
แต่ละบุคคล ในการประสานงาน และการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
เชียงราย
เพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน ทําให้สร้างความร่ วมมือในการดําเนิ นงาน
ร่ วมกันของทีมวิจยั แกนนํา และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการชี้แจงทํา
ความเข้า ใจในกระบวนการวิ จ ัย ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน และหารื อ
แผนการดําเนินงานพร้อมทั้งแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละคน
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ลําดับ ว/ด/ป
3. ต.ค. 48

4.

กระบวนการ/วิธีการ
กลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาสถานการณ์และบทบาท ทีมวิจยั และผูท้ ี่มี
การดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/ ส่ วนเกี่ยวข้อง
องค์กรประชาชน
จํานวน 9 คน

สถานที่
จังหวัด
เชียงราย

10 พ .ย . เวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ าํ ทีมวิจยั เจ้าหน้าที่/ สนง.สกก.
48
กลุ่ม/องค์กรในพื้นที่อาํ เภอเชียง แกนนํากลุ่มสหกรณ์ เชียงแสน
แสน
กลุ่มเกษตร กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บา้ น
และผูท้ ี่สนใจ
จํานวน 23 คน
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ผลทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลา
- ข้อมูลสถานการณ์และบทบาทการดําเนิ นงานของสหกรณ์/กลุ่ม/ 10 วัน
องค์กรประชาชนในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย
- คัดเลือกพื้นที่ดาํ เนิ นการระยะแรก 5 พื้นที่ คือ อําเภอเมือง อําเภอ
เชียงแสน อําเภอเชียงรุ ้ง อําเภอเวียงชัย และอําเภอแม่ลาว
- แนวทางการดําเนิ นงานร่ วมกัน (กําหนดลงพื้นที่)
เป็ นการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และสหกรณ์ 1 วัน
ในพื้นที่อาํ เภอเชียงแสนมีการทบทวนการดําเนินกิจกรรมของแต่ละ
กลุ่ ม ภายกว้า ง ซึ่ งด้า นการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย เป็ นลัก ษณะการ
เชื่ อ มโยงแบบไม่ เ ป็ นทางบการ มี ก ารพบปะกั น บางโดยทาง
สํานักงานสหกรณ์เป็ นผูป้ ระสาน มีการช่วยเหลือให้คาํ แนะนําซึ่งกัน
และกัน แต่ ก ารจัด เวที แ ลกเปลี่ ย นหารื อ การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย
ช่วยเหลือหนุนเสริ มระหว่างกลุ่มยังไม่ค่อยมี การเชื่อมโยงเครื อข่าย
พันธมิตรระหว่างกลุ่ม องค์กรนั้นทุกคนเห็นความสําคัญและสนใจ
นัดหมายเพื่อหารื อในการเชื่อมโยงเครื อข่ายต่อไป
ปั ญหาที่พบในแต่ละกลุ่ม เช่ น ด้านเงิ นทุน การตลาด ผลผลิต การ
บริ หารจัดการ และสมาชิก
ความต้องการเพิม่
- การรวมกลุ่มสมาชิก
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์/การบรรจุภณ
ั ฑ์
- ลดต้นทุน(ต้นทุนสูง)

ลําดับ

5.

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

ผลทีเ่ กิดขึน้

ระยะเวลา

- เงินทุนหมุนเวียน
- วัตถุดิบ(กล้วย)
- ความรู ้เรื่ องบัญชี
- ลิขสิ ทธิ์ลายผ้าที่เป็ นเอกลักษณ์ /ยีห่ อ้
- การตลาด
แนวทางการพัฒนากลุ่ม/องค์กร
- พัฒนาสมาชิกกลุ่ม
- การขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ
- การรวมกลุ่มการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ผลที่ได้
- ความเข้าใจและความร่ วมมือที่ดีของแกนนํากลุ่ม/องค์กรในพื้นที่
อําเภอเชียงแสน
- แกนนํากลุ่ ม/องค์กร ทราบความเป็ นมาของโครงการวิ จยั และ
หารื อแนวทางการดําเนินงานร่ วมกัน
11 พ .ย . เวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ าํ ทีมวิจยั เจ้าหน้าที่/ สนง. สกก. การเชื่ อมโยงเครื อข่าย เป็ นการเชื่ อมลักษณะเพื่อน เพื่อนจากกลุ่ม/ 1 วัน
48
กลุ่ม/องค์กรในพื้นที่อาํ เภอเวียง แกนนํากลุ่มสหกรณ์ เวียงชัย
สหกรณ์ และพี่เลี้ยง
ชัย
กลุ่มเกษตร กลุ่ม
ปั ญหาร่ วม
- ปั ญหาด้านกลุ่ม/องค์กร(การหนุนเสริ มจากภาครัฐ)
อาชีพ กลุ่มแม่บา้ น
และผูท้ ี่สนใจ 25 คน
- ปั ญหาการทํางานกรมส่ งเสริ ม (การปรั บโครงสร้ าง สกจ./การ
รวมศูนย์จงั หวัด
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ลําดับ

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

ผลทีเ่ กิดขึน้

ระยะเวลา

- เรื่ องหนี้ สูญ

6.

7.

ผลที่ได้
- ความเข้าใจและความร่ วมมือที่ดีของแกนนํากลุ่ม/องค์กรในพื้นที่
อําเภอเวียงชัย
- แกนนํากลุ่ ม/องค์กร ทราบความเป็ นมาของโครงการวิ จยั และ
หารื อแนวทางการดําเนินงานร่ วมกัน
1 วัน
12 พ.ย.48 เวทีสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ าํ ทีมวิจยั เจ้าหน้าที่/ สนง. สกก. ผลที่ได้
- ความเข้าใจและความร่ วมมือที่ดีของแกนนํากลุ่ม/องค์กรในพื้นที่
กลุ่ม/องค์กรในพื้นที่อาํ เภอเมือง แกนนํากลุ่มสหกรณ์ เชียงราย
อําเภอเมือง และอําเภอแม่ลาว
และอําเภอแม่ลาว
กลุ่มเกษตร กลุ่ม
- แกนนํากลุ่ ม/องค์กร ทราบความเป็ นมาของโครงการวิ จยั และ
อาชีพ กลุ่มแม่บา้ น
หารื อแนวทางการดําเนินงานร่ วมกัน
และผูท้ ี่สนใจ
จํานวน 42 คน
6 ธ.ค. 48 ประชุมเสริ มสร้างเครื อข่าย
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
สนง.สหกรณ์ - การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล การดํ า เนิ นธุ รกิ จ ระหว่ า งสหกรณ์ 1 วัน
เชื่อมโยงธุรกิจและสิ นเชื่อ
ผูแ้ ทนจากองค์กร
จังหวัด
สถานการณ์การดําเนินงานแต่ละกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีการดําเนินงาน
ขบวนการสหกรณ์
เชียงราย
ให้แก่สมาชิก และระหว่างกลุ่ม สหกรณ์ ไม่วา่ ด้านสิ นเชื่อ การรับ
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร
ฝากเงิน การรวมกันซื้อ รวมการขาย
(29สหกรณ์/กลุ่ม)
- เกิดการเชื่อมโยงธุ รกิจ และวางแนวทางการดําเนิ นงานร่ วมกันให้
และทีมวิจยั จํานวน
มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
51 คน
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ลําดับ ว/ด/ป
กระบวนการ/วิธีการ
8. 14 ธ.ค.48 การจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
“การจัดการความรู ้” กลุ่ม องค์กร
สหกรณ์ (เวทีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย)

กลุ่มเป้าหมาย
สถานที่
ผลทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลา
ทีมวิจยั เจ้าหน้าที่/ สนง. สกก. - มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล บทเรี ยน การดําเนิ นกิ จกรรมของแต่ละ 1 วัน
แกนนํากลุ่มสหกรณ์ เมืองเชียงราย
กลุ่ม รวมทั้งข้อแนะนําต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน ทําให้รู้จกั กันมากขึ้น
สร้างความเป็ นพี่เป็ นน้องระหว่างกันมากขึ้น
กลุ่มเกษตร กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บา้ น
ความภาคภูมิใจ/ความสํ าเร็จ
และผูท้ ี่สนใจ
 การช่ วยเหลือสมาชิ กในการแก้ไขปั ญหา เช่น การแก้ไขปั ญหา
จํานวน 25 คน
ผลผลิตตกตํ่า โดยการรวมกลุ่มซื้ อขาย การระดมหุ น้ การรับฝาก
เงิ น-กูเ้ งินให้กบั สมาชิ ก การใช้คาํ ปรึ กษาแนะนําซึ่ งกันและกัน
เป็ นต้น
 กลุ่มมีการบริ หารจัดการที่ดี เป็ นที่ยอมรับของสมาชิก
 ส่ งเสริ มอาชีพให้สมาชิก ทําให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น
การรวมกลุ่ ม กัน ทํา และขายทํา ให้สิ น ค้า ขายได้ม ากขึ้ น ตลาด
กว้างขึ้น
 การมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
ปัจจัยทีน่ ําไปสู่ ความสํ าเร็จ
 มีผนู ้ าํ ที่เข้มแข็ง เสี ยสละ
 เกิดการยอมรับของสมาชิก มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 มีหน่วยงานให้การสนับสนุนกลุ่มมากขึ้น เช่น สหกรณ์ ธนาคาร
เพื่อการเกษตร องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น
ปัญหา/อุปสรรค
 การบริ ห ารจัด การกลุ่ ม ขาดความรู ้ เ รื่ อ งการทํา บัญ ชี การค้า ง
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ลําดับ

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

ผลทีเ่ กิดขึน้
ชําระหนี้
 การมีส่วนร่ วมของสมาชิกค่อนข้างน้อย
 ปัญหาด้านการตลาด ไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน
 ราคาผลผลิตตกตํ่า
 ผลิ ตภัณฑ์ไม่ได้รับรองมาตรฐาน สิ นค้าเก็บไม่ ได้นาน สิ นค้า
ค้างสต๊อก
 ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือที่ทนั สมัย
 ค่าแรงงานแพง บางอย่างต้องใช้คนที่มีความชํานาญทําให้ขาด
แรงงาน
 การขาดงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
- สร้างความร่ วมมือระหว่างกลุ่ม เห็นช่องทางการการเชื่อมโยงกัน
มากขึ้น
- หารื อแนวทางการเชื่ อมโยงเครื อข่ายความร่ วมมือของแต่ละแห่ ง
จากเดิมเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจ จากการพูดคุยกันมีการเชื่อมโยง
ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา มาร่ วมด้วย
แนวทาง/ความต้ องการ
 ต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุนให้เพียงพอกับการดําเนินงาน
กลุ่ม
 ตลาดรองรับสิ นค้ากลุ่มที่มีคุณภาพ
 มีการวางแผนการผลิตร่ วมกัน อาจจะเริ่ มจากสมาชิก ขยายไปยัง
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ระยะเวลา

ลําดับ

9.

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

15 ธ.ค. การจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
48
“การจัดการความรู ้” กลุ่ม องค์กร
สหกรณ์ (เวทีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย)

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

ทีมวิจยั เจ้าหน้าที่/ สนง.สกก.
แกนนํากลุ่มสหกรณ์ เชียงแสน
กลุ่มเกษตร กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บา้ น
และผูท้ ี่สนใจ
จํานวน 25 คน
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ผลทีเ่ กิดขึน้

ระยะเวลา

กลุ่มต่าง ๆ
 การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ และสอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของตลาดมากขึ้น
 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มให้กว้างมากขึ้น
 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วคล้อ งต้อ งคอยเป็ นพี่ เ ลี้ ย ง ให้ค าํ แนะนํา หา
ข้อมูลใหม่ ๆ มาให้สมาชิก และมีการติดตามกิจกรรมกลุ่มอย่าง
สมํ่าเสมอ
- มีการแลกเปลี่ ยนข้อมูล บทเรี ยน การดําเนิ นกิ จกรรมของแต่ละ 1 วัน
กลุ่ม รวมทั้งข้อแนะนําต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน ทําให้รู้จกั กันมากขึ้น
สร้างความเป็ นพี่เป็ นน้องระหว่างกันมากขึ้น
ความภาคภูมิใจ/ความสํ าเร็จ
 ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับ การเป็ นสิ นค้า OTOP
 เป็ นการอนุรักษ์และสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่ นหลังได้
รู ้ จ ัก เช่ น การแปรรู ป ต่ า ง ๆ การผลิ ต ตุ ง จัก สาน การทอผ้า
โดยเฉพาะผ้าทอลายเชียงแสน ลายประจําท้องถิ่น
 ทําให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
 การทํากิจกรรมร่ วมกัน เป็ นการสร้างความสามัคคีในกลุ่ม
 กลุ่มได้ช่วยเหลือชุมชน เช่น ให้ทุนการศึกษา การพัฒนาชุมชน
วัด จัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกและชุมชน เป็ นต้น
 เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั ชุมชนอื่น ๆ ได้เข้ามาเรี ยนรู ้

ลําดับ

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

ผลทีเ่ กิดขึน้
ปัจจัยทีน่ ําไปสู่ ความสํ าเร็จ
 พลังความคิดของสมาชิ ก เกิ ดจากการเห็ นปั ญหาร่ วมกัน และ
การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 มีการแบ่งบทบาทหน้าที่กนั ชัดเจน
 ความตั้งใจจริ ง
 มีการทดลองปฏิบตั ิ และเรี ยนรู ้กบั สิ่ งที่ทาํ
 มีทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม
 มีหน่วยงานคอยให้การสนับสนุน
ปัญหา/อุปสรรค
 วัสดุ ในการทําผลิ ตภัณฑ์ขาดตลาด เช่ น กลุ่ม กล้ว ยกวน ไม่ มี
กล้วยเพียงพอในการทํา
 ปั ญหาด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ ขาดเครื่ องมือในการบรรจุหีบห่ อ การ
บรรจุหีบห่อไม่ได้มาตรฐาน ไม่ดึงดูดใจผูบ้ ริ โภค
 ต้นทุนสูง บางอย่างสัง่ วัสดุจากที่อื่น เช่น สัง่ ผ้าที่เชียงใหม่ ทําให้
เพิ่มต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
 ขาดแรงงานในการผลิต ค่าจ้างแรงงานสู ง โดยเฉพาะการผลิตที่
ต้องใช้ความละเอียด ฝี มือ และความชํานาญ ซึ่ งหายาก และขาด
คนสื บทอดต่อ
 ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้ไม่นาน ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
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ระยะเวลา

ลําดับ

10.

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

ผลทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลา
 การจัดการด้านการบัญชีกลุ่มยังไม่ดีพอ
 ปั ญ หาด้า นการตลาดที่ ไ ม่ แ น่ น อน บางช่ ว งไม่ ส ามารถขาด
ผลิตภัณฑ์ได้ โดยเฉพาะฤดูฝน
- สร้างความร่ วมมือระหว่างกลุ่ม เห็นช่องทางการการเชื่อมโยงกัน
มากขึ้น
- หารื อแนวทางการเชื่ อมโยงเครื อข่ายความร่ วมมือของแต่ละแห่ ง
จากเดิมเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจ จากการพูดคุยกันมีการเชื่อมโยง
ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา มาร่ วมด้วย
แนวทาง/ความต้ องการ
 พัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์
 การอบรมการทําบัญชีกลุ่ม
 ปรับปรุ งโรงเรื อนการผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น
 ต้องการสนับสนุนงบประมาณ ความรู ้ เครื่ องมือต่าง ๆ
 เพิ่มศักยภาพกลุ่ม อบรมด้านต่าง ๆ
16 ธ .ค . การจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ทีมวิจยั เจ้าหน้าที่/ สนง. สกก. - มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล บทเรี ยน การดําเนิ นกิ จกรรมของแต่ละ 1 วัน
48
“การจัดการความรู ้” กลุ่ม องค์กร แกนนํากลุ่มสหกรณ์ เวียงชัย
กลุ่ม รวมทั้งข้อแนะนําต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน ทําให้รู้จกั กันมากขึ้น
กลุ่มเกษตร กลุ่ม
สหกรณ์ (เวทีการแลกเปลี่ยน
สร้างความเป็ นพี่เป็ นน้องระหว่างกันมากขึ้น
เรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อการ อาชีพ กลุ่มแม่บา้ น
ความภาคภูมิใจ/ความสํ าเร็จ
เชื่อมโยงเครื อข่าย)
และผูท้ ี่สนใจ
 สามารถดําเนิ นงานกลุ่ม/สหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
จํานวน 20 คน
ช่วยเหลือสมาชิกได้
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ลําดับ

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

77

ผลทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลา
 ให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับการส่ งเสริ มอาชีพที่เหมาะสม
 ช่ วยเหลื อเชื่ อมโยงสหกรณ์ อื่น ๆ ทั้งด้านวัสดุ การเกษตร ทุ น
การซื้อขายสิ นค้าทางการเกษตร เป็ นต้น
 ได้รับการยอมรับ เช่น สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเชียงรุ ้ง ได้รับรางวัล
ดีเด่นในการรักษาป่ า กลุ่มทํานาตําบลวังเหนือได้รับรางวัลดีเด่น
 รณรงค์ให้มีการรักษาชุมชนและทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม
 ได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านเหล่า
มีการรวมกลุ่มทอผ้าลายพื้นเมือง ซึ่งเป็ นลายที่ไม่เหมือนใคร
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มได้รับการรับรองเป็ นสิ นค้า OTOP
 สร้ า งรายได้ สร้ า งอาชี พ ให้กับ ชุ ม ชน ทํา ให้ส มาชิ ก มี ร ายได้
เพิ่มขึ้น
 สามารถบริ หารงานในกลุ่มไม่ให้มีหนี้ ได้ ซึ่ งจากเดิมกลุ่มมีหนี้
เป็ นจํา นวนมาก มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นคณะทํา งาน แนวทางการ
ดํา เนิ น งาน สามารถทํา ให้ ก ลุ่ ม ไม่ มี ห นี้ สิ น (กลุ่ ม เกษตรกร
ทํางานตําบลเวียงเหนือ)
 เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั ชุมชนอื่น ด้านการรวมกลุ่มอาชีพ
ปัจจัยทีน่ ําไปสู่ ความสํ าเร็จ
 มีหน่ วยงานคอยให้การสนับสนุ น ทั้งงบประมาณ และความรู ้
ต่าง ๆ เช่ น กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมการตรวจบัญชี สหกรณ์
ปศุสตั ว์ ธกส. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น

ลําดับ

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่
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ผลทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลา
 สภาพพื้นที่ที่เอื้อต่อการทํากิจกรรม เช่น พื้นที่ทาํ นา พื้นที่ทาํ ไร่
นาสวนผสม
 มีวสั ดุในการผลิตสิ นค้าในชุมชน ทําให้ตน้ ทุนการผลิตตํ่า
 การมีแกนนําที่เข้มแข็ง เสี ยสละ มีความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส ทําให้
กลุ่มเข้มเข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา/อุปสรรค
 ปัญหาด้านการตลาด ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
 สมาชิกบางส่ วนขาดการเข้ามามีส่วนร่ วมในกลุ่ม
 สมาชิกขาดความรู ้สึกในการเป็ นเจ้าของสหกรณ์
 ต้นทุนการผลิตสูง
 ขาดอุปกรณ์ ที่สําคัญในการผลิตสิ นค้า ทําให้ผลิตสิ นค้าไม่ทนั
เช่น กลุ่มแกะสลัก
 ขาดแรงงานฝี มือ เพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องใช้ความชํานาญ
และฝี มือ ซึ่ งกลุ่มคนเหล่านี้ ค่อนข้างที่จะหายาก และมีคนสื บ
ทอดน้อย
 ปัญหาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะกลุ่มทําการเกษตร
- สร้างความร่ วมมือระหว่างกลุ่ม เห็นช่องทางการการเชื่อมโยงกัน
มากขึ้น
- หารื อแนวทางการเชื่ อมโยงเครื อข่ายความร่ วมมือของแต่ละแห่ ง
จากเดิมเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจ จากการพูดคุยกันมีการเชื่อมโยง

ลําดับ

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

ผลทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลา
ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และการศึกษา มาร่ วมด้วย
แนวทาง/ความต้ องการ
 อบรมให้ความรู ้เรื่ องการประกอบอาชีพ เน้นการประกอบอาชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
 มี การพัฒนารู ปแบบผลิ ตภัณ ฑ์ และการบรรจุ ภ ัณ ฑ์ใ หม่ ๆ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 ต้องการงบประมาณสนับสนุ นที่เพียงพอ มีวสั ดุ อุปกรณ์ และ
เครื่ องมือที่พร้อมและทันสมัย
 ต้อ งการขยายแนวคิ ด การทํา งานทั้งด้า นสหกรณ์ และการทํา
เกษตรผสมผสานให้กบั สมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนให้มากขึ้น
 มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และสามารถช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ภายในกลุ่ม และสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่น ๆ ได้เป็ นอย่างดี

หมายเหตุ
จากเวทีท้ งั 3 ครั้งนี้ (ลําดับที่ 8 -10) ทางทีมวิจยั ได้ใช้กระบวนการจัดการความรู ้ โดยให้ความสําคัญกับการเล่าของแกนนําแต่ละกลุ่ม ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทํา
ให้เห็นข้อมูล บทเรี ยน แนวทางการดําเนิ นงาน ปั ญหาต่าง ๆ ร่ วมกัน ซึ่ งปั ญหาบางอย่างนั้นได้รับคําแนะนําแนวทางการแก้ไขจากสมาชิกในกลุ่ม ปั ญหาบางอย่างสามารถที่จะ
ดําเนินการพร้อมๆ กันได้ เช่น การอบรมเรื่ องบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อมีการหาช่องทางตลาดให้แก่กนั มีการเชื่อมโยงด้านผลิตภัณฑ์ วัสดุต่าง ๆ ร่ วมกัน เช่น กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้มีประสาน
กลุ่มจักสานในการนําตะกร้ามาพัฒนารู ปแบบ บางกลุ่มบางครั้งต้องสั่งวัสดุจากที่อื่น เมื่อมาแลกเปลี่ยนกันเห็นช่องทางในการหาวัสดุที่ใกล้ข้ ึนทําให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง เป็ นต้น
เวทีครั้งนี้เป็ นเพียงการการเริ่ มต้น ทําให้แกนนําที่เข้าร่ วมเห็นแนวทางเชื่อมโยงการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันมากขึ้น ซึ่งต้องมีการหารื อในการเชื่อมโยง รวมทั้งแกนนําที่เข้าร่ วมครั้งนี้
ต้องนําแนวคิดเหล่านี้กลับไปสร้างความเข้าใจให้กบั สมาชิกในกลุ่ม เพื่อได้หาแนวทางการดําเนินงานร่ วมกันต่อไป
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ลําดับ ว/ด/ป
กระบวนการ/วิธีการ
11. 28 ม.ค. ประชุมหารื อคณะวิจยั
49
12.

2 ก.พ. 49 ประชุมการสร้างเครื อข่ายกลุ่ม
อาชีพระดับจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 11 คน

สถานที่
ผลทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลา
สนง. สหกรณ์ - เป็ นการสรุ ปความเคลื่อนไหวการดําเนินงานคณะวิจยั
1 วัน
จังหวัด
- สรุ ป/ทบทวนข้อมูล เป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง และส่ วนที่
เชียงราย
ขาดหายไป หรื อว่ายังไม่ชดั เจน ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
ตัวแทนสหกรณ์/
สนง.สหกรณ์ - ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันในเรื่ องความเคลื่อนไหวการดําเนิ น 1 วัน
กลุ่มอาชีพในพื้นที่ จังหวัด
ธุ รกิ จของแต่ละกลุ่ม ปั ญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข
จังหวัดเชียงราย เช่น เชียงราย
ร่ วมกัน
กลุ่มแปรรุ ก กลุ่ม
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกร
1) ขาดเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น ในการพัฒ นาสิ น ค้า การจัด อบรมให้
กลุ่มสตรี สหกรณ์
ความรู ้ที่ตอ้ งใช้วิทยากร การจัดทําตราสิ นค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์
(26กลุ่ม/สหกรณ์)
2) ขาดอุปกรณ์การแปรรู ปที่ได้มาตรฐาน ของเดิมที่มีอยู่แล้วเกิ ด
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
การชํารุ ด เสี ยหาย เพราะใช้งานมานานแล้ว
และทีมวิจยั
3) เกิ ด ความขัด แย้ง กับ กลุ่ ม บุ ค คลภายนอกในหมู่ บ ้า นที่ ไ ม่ ใ ช่
สมาชิก และมีการต่อต้านด้านงบประมาณสนับสนุน
จํานวน 48 คน
4) กลุ่ ม อาชี พ ยัง ไม่ มี ค วามรู ้ หรื อ ความชํา นาญด้า นการตลาด
เท่าที่ควร โดยเฉพาะการซื้อวัตถุดิบจากโรงงานโดยตรง ซึ่งไม่รู้
ว่าวัตถุดิบที่มีราคาถูกหรื อมีโรงงานไหนที่จาํ หน่ ายบ้าง ทําให้
ต้องรับซื้อจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งมีราคาสูง
5) ขาดแรงงานและผูช้ าํ นาญในการผลิตสิ นค้า
6) ขาดแคลนโรงเรื อนสําหรับผลิตสิ นค้าที่ได้มาตรฐาน
- มี ก ารหารื อการวมซื้ อ รวมขาย สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
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สถานที่

ผลทีเ่ กิดขึน้
-

-

13.

14.

6 ก.พ.49

4 มี.ค.49

การเสริ มสร้างเครื อข่ายเชื่อมโยง
ธุรกิจและสิ นเชื่อของขบวนการ
สหกรณ์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ป่าก่อดํา

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผูแ้ ทนจากองค์กร
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร
(29สหกรณ์/กลุ่ม)
และทีมวิจยั จํานวน
45 คน
สมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์
ป่ าก่อดํา จํานวน 60
คน

สนง.สหกรณ์ จังหวัด
เชียงราย
-

ที่ทาํ การกลุ่ม ม.5 ต.ป่ าก่อ
ดํา อ.แม่ลาว
81

ระยะเวลา

ระหว่างกลุ่ม
ขยายผลสู่ ก ลุ่ มอื่ น มากขึ้น และทางสํานักงานสหกรณ์ จ ัง หวัด
เชียงราย มีการจัดรายการทางสถานี วิทยุ FM 103 MHz ซึ่ งแต่ละ
กลุ่ ม สามารถที่ จ ะเข้า มาประสานงานเพื่ อ จัด รายการในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าแต่ละกลุ่มได้
หารื อด้านการสร้างกลุ่มเครื อข่ายกลุ่มอาชี พสหกรณ์ เครื อข่าย
ต้องมีความต้องการร่ วมกัน การทํางานต้องไม่รอความช่วยเหลือ
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ต้องมีแนวคิดที่จะรวมกันกัน มี
การระดมเงินหุน้ เพื่อการเคลื่อนงานช่วยเหลือซ◌ึ◌่งกันและกัน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน การทบทวนการดําเนินงานระยะที่ 1 วัน
ผ่านมา แต่ละกลุ่ม องค์กรสหกรณ์ ปัญหาอุปสรรค และหาแนว
ทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ คือ กูย้ มื เงิน การฝากเงิน ซื้อ-ขาย

ทบทวนการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และความต้องการของ 1 วัน
สมาชิกกลุ่ม ซึ่ งความต้องการของสมาชิ กเป็ นเรื่ องแหล่งผลิต
อาหารให้เพียงพอ มาตรฐานฟาร์ มเพื่อพัฒนาอาชี พเลี้ ยงโค
การมีแหล่งทุนในพื้นที่ กิจกรรมปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ากมูลวัวและวัสดุ

ลําดับ

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

15.

3 0 มี . ค . การประชุมเชื่อมโยงเครื อข่าย
49
ธุรกิจ

16.

3 เม.ย.49 การประชุมเชื่อมโยงเครื อข่าย
อําเภอเมือง อําเภอแม่ลาว และ
อําเภอเวียงชัย
(ช่วงเช้า อําเภอเมือง+แม่ลาว
ช่วงบ่าย อําเภอเวียงชัย)

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผูแ้ ทนจากองค์กร
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร
(29สหกรณ์/กลุ่ม)
และทีมวิจยั จํานวน
39คน
จํานวน 32 คน

สถานที่

ผลทีเ่ กิดขึน้
เหลือจากอาหารสมาชิกอยากมีทกั ษะการผสมเทียม
จากการแลกเปลี่ยนทําให้กลุ่มหาแนวทางการเชื่อมโยง ทําให้
เกิดกลุ่มพืชผักปลอดสารพิษ
สนง. สหกรณ์ - เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ติดตามความเคลื่อนไหวใน
จังหวัด
การดําเนินกิจกรรม
เชียงราย
- หารื อการเชื่อมโยงธุรกิจ เช่น การรวมซื้ อ การรวมขายระหว่าง
กลุ่ม

สนง.สกก.
เมือง
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- มีการทบทวนการดําเนินงานของแต่ละกลุ่ม/องค์กรทําให้เห็น

แนวทางการเชื่อมโยงแต่ละพื้นที่อาํ เภอเมือง อําเภอแม่ลาว และ
อําเภอเวียงชัย เช่น กลุ่มส่ วนใหญ่จดทะเบียนกับสหกรณ์ มีบาง
กลุ่มที่ไม่ได้ข้ นึ กับสหกรณ์ มีการเชื่อมโยงด้านสิ นเชื่อ ความรู ้
ทุน และการฝากเงินบ้าง การแลกเปลี่ยนพบปะระดับอําเภอนั้นมี
น้อย ทําให้ไม่เห็นปัญหาร่ วมกัน ซึ่งกิจกรรมบางอย่างสามารถ
ร่ วมกันกัน และบางกลุ่มมีวตั ถุดิบที่สามารถเชื่อมแต่ละกลุ่มได้
(กลุ่ม สานตะกร้า ส่ งให้กบั กลุ่มประดิษฐ์ออกไม้ แทนที่จะรับมา
จากต่างจังหวัด เป็ นต้น)
- ได้แผนการทบทวนการทํางานของแต่ละกลุ่ม เพื่อจะได้นาํ มา

ระยะเวลา

1 วัน

1 วัน

ลําดับ

17.

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

4 เม.ย.49 การประชุมเชื่อมโยงเครื อข่าย
อําเภอเชียงแสน

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวน 22 คน

สถานที่

สนง.สกก.
เชียงแสน
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ผลทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลา
กรอบทิศทางให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก
- การบ้านให้แต่ละกลุ่มกลับไปพูดคุยในกลุ่มของตนเอง เรื่ องการ
วางแผนการดําเนินงานกลุ่ม ประกอบด้วย
1) เป้ าหมาย/จุดมุ่งหมายของการดําเนินงาน (ประมาณ 3 ปี )
2) ความต้องการของสมาชิก
3) บุคลากร ทั้งภายนอกและภายใน
4) เงินทุน ทั้งภายนองและภายใน
5) กิจกรรมและบริ การที่ดี
6) ปั ญหา/อุปสรรค และคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
- นัดหมายพูดคุยกันต่อในวันที 4 พฤษภาคม 2549 ประเด็น คือ
การนําแผนแต่ละกลุ่มมาพูดคุยกัน และรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
แต่ละกลุ่ม/สหกรณ์ เพื่อทําทําเนียบกลุ่ม/สหกรณ์ต่อไป
- มี ก ารทบทวนการดํา เนิ น งานของแต่ ล ะกลุ่ ม /องค์ก รเห็ น แนว 1 วัน
ทางการเชื่ อมโยงแต่ละพื้นที่อาํ เภอเชียงแสน การทบทวนการ
ดําเนิ นงานทําให้เห็ นแต่ละกลุ่มทํากิ จกรรมอะไรบ้าง มี สินค้า
วัสดุทอ้ งถิ่นภายในกลุ่มมีอะไรบ้าง บ้างกลุ่มขาดแคลนวัสดุใน
การดํา เนิ น กิ จ กรรมของกลุ่ ม แต่ บ างพื้ น ที่ มี ม าก ทํา ให้ เ ห็ น
ช่ อ งทางการเชื่ อ มโยงกัน มากขึ้ น เช่ น กล้ว ย ปั ญ หาของกลุ่ ม
กล้วยกวน คือ ขาดวัสดุ ดิบ (กล้วย) อี กกลุ่มหนึ่ งบอกว่าพื้น ที่
ตนเองมีมากสามารถที่จะปลูกกล้วยส่ งให้ได้ เป็ นต้น

ลําดับ

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่
-

-

18.

5 เม.ย.49 ประชุมเสริ มสร้างเครื อข่ายฯ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผูแ้ ทนจากองค์กร
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร (21
สหกรณ์/กลุ่ม) และ

สนง.สหกรณ์ จังหวัด
เชียงราย
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ผลทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลา
ในพื้นที่อาํ เภอเชียงแสนมีทุนเดิมความแตกต่างจากอําเภอเมือง
แม่ลาว และเวียงชัย คือ การมีเครื อข่ายอาชีพสหกรณ์เกษตรเชียง
แสน ซึ่ง มีการเชื่อมโยงกันประมาณ 30 กว่ากลุ่ม อยูแ่ ล้ว แต่ การ
เชื่ อ มโยงเป็ นลัก ษณะขึ้ น กับ สหกรณ์ การช่ ว ยเหลื อ เรี ย นรู ้
ร่ วมกันระหว่างกลุ่มมีน้อย การได้มาพูดคุยครั้งนี้ ทาํ ให้รู้จกั กัน
มากขึ้น และเห็นแนวทางในการช่วยเหลือระหว่างกลุ่ม บางอย่าง
สามารถช่วยได้โดยไม่ตอ้ งรอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน เช่น
การฝากขายสิ นค้า การตลาด การแลกเปลี่ยนบทเรี ยนแต่ละกลุ่ม
เป็ นต้น นอกจากนี้ทาํ ให้เห็นช่องทางเชื่อมโยงซึ่งกันและกันมาก
ขึ้น บางอย่างทําได้เองภายในกลุ่ม บางอย่างหากรวมกันระดับ
เครื อข่ายทําให้การประสานความช่วยเหลือจากภาครัฐทําได้ง่าย
ขึ้น
ฝากการบ้าน ให้แต่ละกลุ่มกลับไปทบทวนการทํางานของแต่ละ
กลุ่ม เพื่อจะได้นาํ มากรอบทิศทางให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสมาชิก นําข้อมูลมานําเสนอร่ วมกันในวันที่ 5 พ.ค. 49
เกิ ดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ทราบข้อมูลการดําเนิ น 1 วัน
กิ จ กรรม ปั ญหา และความต้อ งการของแต่ ล ะกลุ่ ม หารื อ การ
เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ขบวนการสหกรณ์ ใ นพื้ น ที่ จ ัง หวัด
เชียงราย
มีการนําเสนอข้อมูลการเชื่อมโยงธุรกิจ เช่น การฝากเงิน การซื้อ-

ลําดับ

19.

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย
ทีมวิจยั จํานวน 34
คน

3 พ.ค. 49 ประชุมเชื่อมโยงเครื อข่ายฯเพื่อ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
กระตุน้ แนะนํา ส่ งเสริ มให้มีการ ผูแ้ ทนจากองค์กร
เชื่อมโยงเครื อข่าย
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร (32
สหกรณ์/กลุ่ม) และ
ทีมวิจยั จํานวน 50
คน

สถานที่

ผลทีเ่ กิดขึน้

ระยะเวลา

ขาย
- การหารื อแนวทางการพัฒนาเครื อข่ายระดับจังหวัดให้มีความ
เข้มแข็ง การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร ซึ่งกันและกัน
หลัก ในการทํา งานของสหกรณ์ คื อ “สหกรณ์ เ ป็ นที่ พ่ ึ ง ของ
ชาวบ้าน” การวางแผน การแก้ไ ขปั ญหา สอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการของสมาชิก และเป็ นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและยัง่ ยืน
สนง.สหกรณ์ - เป็ นการประชุมหารื อโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุน้ ให้มีการ
1วัน
จังหวัด
เชื่อมโยจงธุรกิจระหว่างกลุ่ม เกิดความชัดเจนและเกิดผลในการ
เชียงราย
ปฏิบตั ิ สหกรณ์ทุกประเภทมีโอกาสพบปะศึกษาข้อมูลและสร้าง
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันนําสู่การคิดร่ วม ทําร่ วม เพือ่ ให้เกิด
การเชื่อมโยงธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น
รู ปแบบการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์
เป็ นระหว่างจังหวัด ภายในจังหวัด เชื่อมโยงชุมนุมระหว่าง
จังหวัด และระดับชาติ
วิธีการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์/ชุมชน
ฝากขาย ขายสด แลกเปลี่ยนสิ นค้า รับฝากเงิน ให้กเู้ งิน และ
การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกัน
จุดอ่อนและปัญหาอุปสรรค
- ขนาดของสหกรณ์ (ใหญ่ เล็ก)
- ความต้องการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
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ลําดับ

20.

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

ผลทีเ่ กิดขึน้
- ขาดการประสานงานระหว่างสหกรณ์ดว้ ยกัน
จุดแข็ง
- สหกรณ์สามารถเพิ่มธุรกิจและลดต้นทุนการผลิตได้
- ทําให้สหกรณ์มีความมัน่ คงทางธุรกิจและการเงิน
- ทําให้เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารมีความรู ้จกั กันมากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่ องและจริ งจังสมํ่าเสมอ
- โครงการต้องมีความชัดเจนและแน่นอน
นัดหมาย
ประชุมครั้งต่อไปวันที่ 5 มิ.ย. 49
สนง. สหกรณ์ - แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3 พ.ค. 49 การส่ งเสริ มและพัฒนาเครื อข่าย ตัวแทนสหกรณ์/
การผลิตและการตลาดกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพในพื้นที่ จังหวัด
- หารื อการเชื่อมโยงธุรกิจ เช่น การรวมซื้ อ การรวมขายระหว่าง
ระดับจังหวัด
จังหวัดเชียงราย เช่น เชียงราย
กลุ่ม
กลุ่มแปรรู ป กลุ่ม
ปัญหาอุปสรรค
แม่บา้ นเกษตรกร
- ขาดเงินทุนหมุนเวียนและขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
กลุ่มสตรี สหกรณ์
- คุณภาพสิ นค้า เก็บรักษาได้ไม่นาน
- ต้นทุนการผลิตสู ง
(35กลุ่ม/สหกรณ์)
- อํานาจการตัดสิ นใจมีหลายขั้นตอน ล่าช้า
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
และทีมวิจยั
- คู่คา้ ไม่รักษาวินยั (เงื่อนไขการชําระเงิน)
จํานวน 44 คน
- ขาดการติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์
86

ระยะเวลา

1 วัน

ลําดับ

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่
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ผลทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลา
- ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่ องจากภาครัฐ
- ความต้องการวัตถุดิบไม่ตรงกัน ไม่สามารถรวมซื้ อได้
- ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้า
- บรรจุภณ
ั ฑ์ไม่มีความสวยงาม
วิธีการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่ม
- มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้วิทยุชุมชน แผ่นพับ อินเตอร์เน็ต จัด
นิทรรศการ ออกร้าน และจําหน่ายสิ นค้า
- การร่ วมกันออกร้านตามงานต่าง ๆ
- มีการขายฝากสิ นค้าของสหกรณ์/กลุ่ม ตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ
- มีการแลกเปลี่ยนสิ นค้า
- มีการให้เงินกู้ ระดมทุนภายในสหกรณ์/กลุ่ม
- มีการรวมซื้ อ รวมขายวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้าของสหกรณ์/
กลุ่ม เพื่อลดต้นทุนการผลิต
- ชองทางขยายตลาด จัดหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม
- จัดให้มีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
จุดแข็งการเชื่อมโยงธุรกิจ
- สหกรณ์และกลุ่มสามารถขายสิ นค้าได้มากขึ้น
- เพิ่มความเข้มแข็งให้กบั สหกรณ์/กลุ่ม
- เป็ นการเพิ่มธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่ม และลดต้นทุนการผลิตได้
- สร้างความสามัคคีระหว่างสหกรณ์/กลุ่มมากขึ้น

ลําดับ

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่
-

21.

22.

23.

4 พ.ค. 49 ประชุมแกนนํากลุ่มอําเภอเมือง
แม่ลาว เพื่อหาแนวทางการ
เชื่อมโยง

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตัวแทนสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพที่จดทะเบียน
กับสหกรณ์ และทีม
วิจยั
จํานวน 16 คน
4 พ.ค. 49 ประชุมแกนนํากลุ่มอําเภอเวียงชัย เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยง
ตัวแทนสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพที่จดทะเบียน
กับสหกรณ์ และทีม
วิจยั
จํานวน 12 คน
5 พ.ค. 49 ประชุมแกนนํากลุ่มอําเภอเชียง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
แสน เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยง ตัวแทนสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพที่จดทะเบียน
กับสหกรณ์ และทีม

สกก.เมือง
เชียงราย

-

ผลทีเ่ กิดขึน้
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีและรวดเร็ว
ได้ขอ้ มูลแต่ละกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนว
ทางแก้ไขร่ วมกัน
เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม (ไม่เป็ นทางการ)
เชื่อมโยงข้ามพื้นที่ เช่น กลุ่มสังกัดสหกรณ์เมือง ไปร่ วมพื้นที่
สหกรณ์เชียงแสน (กลุ่มปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์)

สกก. เวียงชัย - ได้ขอ้ มูลแต่ละกลุ่ม
จํากัด
- แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน กิจกรรม ปั ญหาอุปสรรค แนว
ทางแก้ไขร่ วมกัน
- เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม (ไม่เป็ นทางการ)

ระยะเวลา
09.0012.00 น.

13.30 16.30 น.

1 วัน
สกก. เชียง - ได้ขอ้ มูลแต่ละกลุ่ม
แสน จํากัด
- แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน กิจกรรม ปั ญหาอุปสรรค แนว
ทางแก้ไขร่ วมกัน
- เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม (ไม่เป็ นทางการ) เช่น กลุ่ม
เกษตรกรทํานา มีการเชื่อมโยงด้านวัสดุการผลิต เช่น ปุ๋ ย เงินทุน
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ลําดับ

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

24.

6 มิ.ย. 49 ประชุมเชื่อมโยงเครื อข่ายฯ

25.

3 ก.ค. 49 การสร้างเครื อข่ายกลุ่มอาชีพ
ระดับจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย
วิจยั
จํานวน 31 คน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผูแ้ ทนจากองค์กร
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร (34
สหกรณ์/กลุ่ม) และ
ทีมวิจยั 50คน
ตัวแทนสหกรณ์/
กลุ่มอาชีพในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย เช่น
กลุ่มแปรรู ป กลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกร
กลุ่มสตรี สหกรณ์
(11กลุ่ม/สหกรณ์)
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
และทีมวิจยั 35คน

สถานที่

ผลทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลา
และด้านวิชาการความรู ้ต่าง ๆ มีการเรี ยนรู ้กลุ่มที่ประสบ
ความสําเร็ จ
สนง.สหกรณ์ - การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกันทราบข้อมูลการดําเนิ นกิ จกรรม 1 วัน
จังหวัด
ปั ญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่ม หารื อการเสริ มสร้ าง
เชียงราย
เครื อข่ายธุรกิจขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย
- มีการนําเสนอข้อมูลการเชื่อมโยงธุรกิจ เช่น การฝากเงิน การซื้ อขาย
สนง.สหกรณ์ - แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
1 วัน
จังหวัด
- หารื อการเชื่อมโยงธุรกิจ เช่น การรวมซื้ อ การรวมขายระหว่าง
เชียงราย
กลุ่ม การเชื่อมโยงธุรกิจนั้น เป็ นเรื่ องที่สาํ คัญมาก เช่น การ
เชื่อมโยงด้านการรวมกันซื้อวัตถุดิบ ทําให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ
- ขาดเงินทุนหมุนเวียน ในการพัฒนาสิ นค้า การจัดอบรมให้
ความรู ้ที่ตอ้ งใช้วิทยากร การจัดทําตราสิ นค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์
- ขาดอุปกรณ์การแปรรู ปที่ได้มาตรฐาน
- เกิดการขัดแย้งกับกลุ่มบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิก
- กลุ่มอาชีพยังไม่มีความรู ้ หรื อความชํานาญด้านการผลิตสิ นค้า
ความประณี ต และการตลาดเท่าที่ควร โดยเฉพาะ โดยเฉพาะการ
หาซื้อวัตถุดิบ
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ลําดับ

26.

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

21 ก.ค. ตลาดนัดความรู ้สหกรณ์
49

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผูแ้ ทนจากองค์กร
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร (17
สหกรณ์/กลุ่ม) และ
ทีมวิจยั จํานวน 49
คน

สถานที่

ผลทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลา
- ขาดแคลนแรงงานและผูช้ าํ นาญในการผลิตสิ นค้า ขาดแคลน
โรงเรื อนสําหรับการผลิตสิ นค้าที่ได้มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารระหว่างกลุ่มอย่างต่อเนื่ อง
- หน่วยงานต้องมีการหนุนเสริ มอย่างต่อเนื่ อง
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ทั้งเวทีการพูดคุย และการศึกษา
ดูงานระหว่างกลุ่ม หรื อต่างพื้นที่
1 วัน
สกก.เมือง
แลกเปลี่ยนตัวแทนแต่ละสหกรณ์ โดยจัดเป็ นลักษณะตลาดนัด
เชียงราย สาขา ความรู ้ คือ การนําความรู ้ที่มีอยูใ่ นแต่ละคน ในแต่ละสหกรณ์มา
ป่ าสัก
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ใช้เครื่ องมือการจัดการความรู ้ในการดึง
องค์ความรู ้เหล่านั้น สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (ดูMind Mapping ด้านล่าง
ประกอบ)
การเชื่อมโยงในอดีต/ปัจจุบนั
- ด้ านธุรกิจ มีการเชื่อมด้านการเงิน เงินฝาก เงินกู้ นํ้ามัน ข้าวสาร
ข้าวเปลือก เมล็ดพันธุ์ วัสดุการเกษตร(ปุ๋ ย ยา อุปกรณ์
การเกษตร) ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
- ด้ านสั งคม/วัฒนธรรม มีการจัดกีฬา การประชุมสัมมนาต่าง ๆ
สมาคมฌาปนกิจเจ้าหน้าที่ ชมรมผูจ้ ดั การ/ประธาน และการ
สังสรรค์นอกรอบ
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ลําดับ

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

91

ผลทีเ่ กิดขึน้
- ด้ านความรู้ มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกัน การอบรม
สัมมนา การประชุมต่าง ๆ และการประชุมใหญ่ประจําปี
การเชื่อมโยงในอนาคต (ภาพฟัน)
- การเชื่อมโยงด้านธุรกิจ
 ธุรกิจด้านนํ้าดื่ม สกก.เชียงแสน
 ธุรกิจนํ้ามัน สกก.เมือง สก.สาธารณสุ ข การใช้รถขนส่ งนํ้ามัน
ร่ วมกัน แม่สรวย เวียงป่ าเป้ า เมืองพาน และสก.ลําไย
 ธุรกิจลําไย สกต.
 ธุรกิจข้าวโพด สกก.หงาว สกก.โคนม
 เงินกู้ สกก.เมืองพาน
- การจัดตลาดนัดความรู ้ระดับภาค
- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
- นัดหารื อเพื่อหาข้อตกลงร่ วมกันในการเชื่อมโยงต่อไป
ปัจจัยเงื่อนไขการเชื่อมโยง
เงื่อนไขการสร้ างความร่ วมมือ/เชื่อมโยง
- สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดต้องการหนุนเสริ มอย่างต่อเนื่อง
- ช่วยเหลือสหกรณ์ที่สถานะอ่อนแอ
- มีชมรมผูจ้ ดั การหนุนเสริ ม
- ธรรมเนี ยมสหกรณ์เด่น
- เข้าถึงผูม้ ีอาํ นาจสัง่ การ

ระยะเวลา

ลําดับ

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

ผลทีเ่ กิดขึน้
เงื่อนไขขาดการเชื่อมโยง
- ขาดการหนุนเสริ มจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัด
- ความต้องการไม่เหมือนกัน
- ข้อมูลข่าวสาร
- ไม่เปิ ดโอกาสให้รับสิ่ งใหม่ ๆ
- ขาดการติดต่อประสานงาน
- นโยบายบริ หารไม่สอดคล้องและเหมาะสม
ปัญหา/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
- ขาดการหนุนเสริ มอย่างต่อเนื่ อง
- ในอดีตสหกรณ์เน้นการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ปั จจุบนั เรื่ องผล
กําไร/รายได้
- การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการเติมความรู ้ให้กนั
- หลักการสหกรณ์กบั การปรับใช้กบั ชีวติ
ผลที่ได้
- แต่ละสหกรณ์ได้มีการเชื่อมโยงหนุนเสริ มซึ่ งกันและกัน
- มีการสร้างเครื อข่ายพันธมิตร ทั้งเป็ นเครื อข่ายทางธุรกิจ เครื อ
ข่างทางสังคม และเครื อข่ายทางความรู ้
- นําเสนอการสร้างความร่ วมมือที่มีต่อกัน และวางทิศทางการ
สร้างความร่ วมมือต่อกันเพือ่ ให้เกิดเครื อข่ายที่แน่นแฟ้ นมากขึ้น
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ระยะเวลา

ลําดับ ว/ด/ป
27. 7 ส.ค.49

28.

กระบวนการ/วิธีการ
ประชุมเชื่อมโยงเครื อข่ายฯ

1 1 ส . ค . การสร้างเครื อข่ายกลุ่มอาชีพ
49
ระดับจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผูแ้ ทนจากองค์กร
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร (17
สหกรณ์/กลุ่ม) และ
ทีมวิจยั 22 คน
ตัวแทนสหกรณ์/
กลุ่มอาชีพในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย เช่น
กลุ่มแปรรู ป กลุ่ม
แม่บา้ นเกษตรกร
กลุ่มสตรี สหกรณ์
(15กลุ่ม/สหกรณ์)
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
จํานวน 36 คน

สถานที่
ผลทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลา
สนง.สหกรณ์ - เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันทราบข้อมูลการดําเนินกิจกรรม 1 วัน
จังหวัด
ปั ญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่ม หารื อการเสริ มสร้ าง
เชียงราย
เครื อข่ายธุรกิจขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงั หวัดเชียงราย
- มีการนําเสนอข้อมูลการเชื่อมโยงธุรกิจ เช่น การฝากเงิน การซื้ อขาย
สนง.สหกรณ์ - แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
- ติดตามความเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่ม
จังหวัด
- หารื อการเชื่อมโยงธุรกิจเช่นการรวมซื้ อ / ขายระหว่างกลุ่ม
เชียงราย
วัตถุประสงค์การเชื่อมโยงเครื อข่าย
- เพื่อเกิดการเชื่อมโยงเครื อข่ายด้านการผลิต การตลาดร่ วมกัน
- เพื่อให้เกิดการรวมกันซื้ อ รวมกันขาย ฝากขาย ทําให้ลดต้นทุน
การผลิตสิ นค้าของกลุ่ม
- เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ
ของกลุ่มที่มีความหลากหลายรู ปแบบมากขึ้น
วิธีการเชื่อมโยงเครื อข่าย
- การร่ วมกันออกร้านตามงานต่าง ๆ
- มีการประชาสัมพันธ์ ใช้สื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน แผ่นพับ
อินเตอร์เน็ต จัดนิทรรศการ และการออกร้านจําหน่ายสิ นค้า
- มีการขายฝากสิ นค้าของสหกรณ์/กลุ่ม ตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ
93

1 วัน

ลําดับ

29.

ว/ด/ป

กระบวนการ/วิธีการ

ม . ค . – ประชุมประจําเดือน
ส.ค. 49

กลุ่มเป้าหมาย

ทีมวิจยั

สถานที่

ผลทีเ่ กิดขึน้
ระยะเวลา
- มีการแลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างกัน
- จัดให้มีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนร◌ู ◌้ร่วมกัน
- จัดหาช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
- การรวมซื้ อ รวมขายวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้าของสหกรณ์/กลุ่ม
เพื่อลดต้นทุนการผลิต
- มีการให้เงินกู้ ระดมทุนภายในสหกรณ์/กลุ่ม เพื่อใช้เป็ นทุน
หมุนเวียน
คุณกําจรได้ให้ขอ้ แนะนําในการสร้างเครื อข่ายกลุ่มอาชีพระดับ
จังหวัด คือ
1) ให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันคิดหาวิธีการสร้างเครื อข่าย โดยเริ่ มจาก
การทบทวนการดําเนินงานของตนเอง และหาแนวทางในการ
เชื่อมโยงกับกลุ่มอื่น ๆ
2) การจัดเวทีพบปะหารื อร่ วมกันเป็ นประจํา
3) มีการวางแผนการผลิตร่ วมกัน เพื่อหนุนเสริ มซึ่งกันและกัน
สนง. สหกรณ์ - เป็ นการพบปะพูดคุย เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในการ
จังหวัด
ดําเนินงานร่ วมกัน การนําเสนอปัญหา บทเรี ยนที่ผา่ นมา เพื่อหา
เชียงราย
แนวทางแก้ไขปัญหาร่ วมกัน
- ได้แนวทางในการดําเนินงาน และแก้ไขปั ญหา ทําให้ได้แนวทาง
ที่หลากหลาย และครอบคลุมในการจัดการปัญหาที่ตรงประเด็น
มากขึ้น
94

95

ก่อนเข้ าร่ วมกระบวนการ
เรียนรู้
- สมาชิกไม่มีความ
เข้าใจ
- ขาดการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิก
- ขาดความรู ้สึกในการ
เป็ นเจ้าของร่ วมกัน
- ปั ญหาการบริ หาร
จัดการ ด้านเงินทุน
การผลิต การตลาด
- การแก้ไขปั ญหาไม่
ตรงจุด

รูป

การจัดกระบวนการเรียนรู้
(Input)
- ประชุมชี้แจงโครงการ
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วมในการ
วิเคราะห์สถานการณ์
กลุ่ม/องค์กรสหกรณ์
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การหนุนเสริ มเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของกลุ่ม/
องค์กรสหกรณ์
- การหนุนเสริ มการ
ดําเนินกิจกรรมกลุ่ม
- ตลาดนัดความรู ้สหกรณ์

-

-

-

สรุปการดําเนินโครงการฯของพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย

96

ผลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร:
แนวคิด การมีส่วนร่ วม วิธีการ
รวมทั้งความสัมพันธ์กบั พื้นที่มี
มากขึ้น
มีการประชุมหารื อแนวทางการ
ดําเนินงานร่ วมกันมากขึ้น
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มในพื้นที่และนอก
พื้นที่ ทั้งด้านธุรกิจ และ
วัฒนธรรม ความร่ วมมือ
มีความเอื้ออาทรกันมากขึ้น
การขยายเครื อข่ายความร่ วมมือ
กับกลุ่ม/สหกรณ์ในพื้นที่ เช่น
ด้านตลาด วัสดุ..

-

-

-

แนวทางการพัฒนา
ในอนาคต
การพัฒนาแกนนํา
กลุ่มองค์กรในด้าน
ต่าง ๆ
การขยายธุรกิจตาม
ความต้องการของ
สมาชิก
ประชาสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม
การเชื่อมโยง
เครื อข่ายความ
ร่ วมมือทั้งในและ
นอกพื้นที่

บทที่ 4
เครือข่ ายทีเ่ กิดขึน้
การเชื่อมโยงเครื อข่ายกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายกันอยู่ แต่เป็ นลักษณะหลวม ๆ
หรื อจัดตั้งจากนโยบาย การเชื่ อมโยงความร่ วมมื อ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มยังมี น้อย หลังจากการนํา
กระบวนการวิจยั เข้าไป เป้ าหมายหลักแล้ว พัฒนาหนุนเสริ มเครื อข่ายเดิมที่มีอยูใ่ ห้มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น
มีการทบทวนกลุ่มตนเอง เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและ
ยัง่ ยืน เครื อข่ายที่เกิดขึ้น มี 2 แบบ คือ เครื อข่ายพันธมิตรสหกรณ์ และเครื อข่ายระดับอําเภอ

1. เครือข่ ายพันธมิตรสหกรณ์
1.1 เครือข่ ายสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
จากเวทีการประชุมระดับพื้นที่ของคณะทํางานวิจยั ตลอดระยะเวลาเดือนสิ งหาคม 2548- สิ งหาคม
2549 มี สถาบัน เกษตรกร กลุ่ มอาชี พ สังกัดสถาบัน เกษตรกรและองค์ก รประชาชนในพื้น ที่ ไ ด้มีโ อกาส
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทําให้องค์กรทั้งหลายได้มีโอกาสประเมินศักยภาพของตนเอง ทบทวนถึงวัตถุประสงค์การ
ดําเนิ นกิจกรรม ปั ญหาอุปสรรค เหมือนเป็ นพลังกระตุน้ ทั้งภายในและภายนอก ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม องค์กร ทั้งรู ปแบบ ทิศทาง ความเข้มข้น และความต่อเนื่ อง โดยคํานึ งถึงปั จจัยพื้นฐานทางด้าน
สังคม และความสัมพันธ์ เช่น ความใกล้ชิด การมีกิจกรรมร่ วมกัน การส่ งเสริ มให้มีความรู ้สึกการมีคุณค่าของ
องค์กรและสังคม อันเป็ นการเสริ มสร้ างความเชื่ อมมัน่ ศรั ทธา และรวมถึ งการมี บารมี บนพื้น ฐานหลัก
คุณธรรม สังฆหวัตถุ ความยุติธรรม โปร่ งใส เป็ นการรักษาความห่ างของสังคม องค์กร มากกว่าการคํานึ งถึง
ด้านเศรษฐกิจเป็ นหลักเพียงด้านเดียว เช่น โครงสร้าง ขบวนการสหกรณ์ในแนวดิ่ง ระดับอําเภอ จังหวัด และ
ระดับชาติ การเชื่อมโยงธุรกิจ และเรื่ องอื่น ๆ มีปัญหาอุปสรรคมากมาย
ตัวอย่างของพฤติกรรมองค์กรที่ปรับเปลี่ยนที่ขอยกมาประกอบ ดังนี้
1. มีการเชื่ อมโยงธุ รกิ จระหว่างสหกรณ์แนวราบมากขึ้น ในอดี ตมีการเชื่ อมโยงแนวดิ่ ง ใช้ชุมนุ ม
สหกรณ์จงั หวัดเป็ นหลักและธุรกิจหลักจะเป็ นธุรกิจสิ นเชื่อ
ธุรกิจสิ นเชื่อ ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549
ผู้ฝาก
ผู้รับฝาก
จํานวนเงิน (บาท)
สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย 1. ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย จํากัด
15,016,674.93
จํากัด
2. สหกรณ์โคนมบ้านต้า จํากัด
2,093,783.00
3. สหกรณ์การเกษตรจุนจํากัด
3,150,705.00
4. สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จํากัด
7,166,811.00
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5. สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จํากัด
6. สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จํากัด
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จํากัด
8. สหกรณ์การเกษตรเวียงป่ าเป้ า จํากัด
9. สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จํากัด
10. สหกรณ์การเกษตรป่ าแดด จํากัด
รวม

9,214,142.00
35,748,188.00
15,000,000.00
10,249,859.00
10,076.71
10,122,123.00
107,772,362.64

2. มีการเชื่อมโยงเฉพาะสถาบันเกษตรกรที่มีกิจกรรมลักษณะเดียวกัน ได้แก่ การบริ หารจัดการลําไย
สดออกนอก แหล่ งผลิ ตและลําไยอบแห้ง ฤดู กาลผลิ ต 2548-2549 โดยมีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกันมี
ตัวแทนแต่ละองค์กรละ 1 คน เป็ นชมรมเครื อข่ายสถาบันเกษตรกรทําลําไยอบแห้งประชุ มปรึ กษาหารื อ
แก้ไขปั ญหาทุกสัปดาห์ตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตเดื อนกรกฎาคม 2548 – สิ งหาคม 2549 เพื่อให้มีการ
ปฏิบตั ิเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนด ทั้ง ๆ ที่แต่ละสถาบันเกษตรกรอยู่ต่างพื้นที่กนั เป็ นเครื อข่ายที่เกิดขึ้น
ลักษณะกิจกรรม กลุ่มเป้ าหมายดังกล่าว ประกอบด้วย
ชื่อสหกรณ์ /กลุ่ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สหกรณ์ลาํ ไยเมืองเชียงราย จํากัด
สหกรณ์ สกต. ธกส. เชียงราย จํากัด
กลุ่มเกษตรกรทํานาสันต้นเปา
กลุ่มเกษตรกรทําสวนสันต้นเปา
กลุ่มเกษตรกรทําสวนห้วยสัก
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ หว้ ยสัก
กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ ห้วยสัก
กลุ่มเกษตรกรทํางานทานตะวัน
สหกรณ์ลาํ ไยเมืองพาน จํากัด

ทีต่ ้งั /
อําเภอ
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.พาน
อ.พาน

ชื่อสหกรณ์ /กลุ่ม
10. สกก. เวียงป่ าเป้ า จํากัด
11. สก. ผูผ้ ลิตลําไย แม่สรวย จํากัด
12. กลุ่มเกษตรกรทําสวนป่ าแดด
13. กลุ่มเกษตรกรทําสวนเจดียห์ ลวง
14. สกก. เมืองเทิง จํากัด
15. สก. ลําไยขุนตาล จํากัด
16. สก.การผลิตลําไยป่ าแดด จํากัด
17. สก.ผูป้ ลูกลําไยสันมะค่า จํากัด

ทีต่ ้งั /
อําเภอ
อ.เวียงป่ าเป้ า
อ.แม่สรวย
อ.แม่สรวย
อ.แม่สรวย
อ.เทิง
อ.ขุนตาล
อ.ป่ าแดด
อ.ป่ าแดด

กิจกรรมมีการพบปะหารื อติดตามผลการดําเนิ นงาน รวมทั้งแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ จัดทุกวัน
จันทร์ ของสัปดาห์ ทําให้เกิดแนวทางการจัดการขายลําไยอบแห้งกับพ่อค้าจีนให้เป็ นไปในลักษณะเดียวกัน
เริ่ มตั้งแต่ ก ารกําหนดราคา การคัดคุ ณภาพ การจัด ทําสัญญา การ่ างมอบ หลักประกันสัญญา ให้เป็ นไป
ลักษณะเดียวกัน แนวทางการดําเนิ นงานดังกล่าวได้นาํ มาใช้ร่วมกันแก้ไขปั ญหาลําไยในปี 2549 ขับเคลื่อน
โดยชมรมสถาบันเกษตรกรทําลําไยจังหวัดเชียงราย
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3. เป็ นการทํางานเชิงบูรณการของแนวใหม่ของกลุ่มองค์กร เพื่อประสานประโยชน์และให้ปัจจัยที่มี
อยู่ในพื้นที่ ไม่ ว่าจะเป็ นสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชี พ และองค์กรประชาชนในพื้นที่ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรื อไม่เกี่ยวข้องโดยตรง สามารถที่จะหนุนเสริ มต่อกัน อย่างที่เห็นได้ชดั ได้แก่ การเชื่อมโยงด้าน
แหล่งทุน ประกอบด้วย
1) กลุ่มเกษตรกรทํานาป่ าซาง กลุ่มเกษตรกรทํานาดงมหาวัน กิ่ง อ. เวียงเชียงรุ ้ง
2) กลุ่มเกษตรกรเวียงเหนือ อ.เวียงชัย
3) กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นป่ าอ้อ อ.เมืองเชียงราย
4) กลุ่มเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว
5) กลุ่มผูป้ ลูกผักปลอดสารพิษบ้านป่ าตึง อ.เมืองเชียงราย
กลุ่มเหล่านี้ ได้ประสานกับแหล่งทุนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็ น อบต. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจํา
ตําบล และได้ใช้บริ การ เพื่อทํากิจกรรมช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาความยากจน
4. เป็ นแนวทางเชื่อมยุทธศาสตร์จงั หวัดเชียงราย
คณะทํางานปฏิบตั ิการต่อสู ้เพื่อเอาชนะความยากจน ในระดับอําเภอจะมีผูแ้ ทนสถาบันเกษตรกร
ร่ วมเป็ นกรรมการพิจารณากิ จกรรมกลุ่มเป้ าหมาย ระยะเวลาดําเนิ นการ ปั จจัยการผลิต ตามรายละเอี ยด
กลุ่มเป้ าหมาย เกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนคนจนกับกระทรวงมหาดไทยไว้
5. ปริ มาณธุรกิจสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น
เป็ นการหนุนเสริ มให้โครงการเสริ มสร้างเครื อข่ายเชื่อมโยงธุรกิจสิ นเชื่อขบวนการสหกรณ์ที่มีอยู่ 2
เดือน/ครั้ง ทําให้เกิดผล
5.1 กลุ่มเป้ าหมายให้ความสนใจเข้าร่ วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนจากเดิมสหกรณ์/กลุ่มละ 1 คน เป็ น
กลุ่มละ 2-3 คน
5.2 กําหนดให้มีวาระความต้องการการเชื่ อมโยงธุ รกิจไว้ล่วงหน้า เช่น ด้านสิ นเชื่ อม ด้านการรับฝากเงิน ด้านการซื้อ ด้านการขาย อื่น ๆ
เพื่อเป็ นเวทีเตรี ยมตัวหรื อเตรี ยมการก่ อนที่ จะมีการเชื่ อมดยง เริ่ มมาจากสหกรณ์ ก่อนว่าต้องการ
อะไร อาจเป็ นมติของสหกรณ์ จึงจะนําเสนอในที่ประชุม
5.3 มี การเสนอแผนการดําเนิ นธุ รกิ จชัดเจน เป็ นการแสดงความพร้ อมหรื อศักยภาพบนเวที การ
ประชุมการเชื่อมโยง เช่น
- สหกรณ์ประมงพาน จํากัด แจ้งราคาจําหน่ายปลานิลสดประจําวันให้ขบวนการสหกรณ์ทราบเป็ น
ประจํา
- สหกรณ์ สกต. ธกส. เชี ยงราย จํากัด เสนอเป็ นผูม้ ีความพร้อมจัดหาสิ นค้าและวัสดุแก่ขบวนการ
สหกรณ์ส่งถึงพื้นที่ โดยผ่านสหกรณ์ที่ต้ งั อยูท่ ุกอําเภอ
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- สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จํากัด เป็ นแหล่งผลิตและจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ขา้ วคุณภาพ และข้าวสาร
คุณภาพ
- สหกรณ์การเกษตรแม่จนั จํากัด เป็ นแหล่งผลิตและจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ขา้ วคุณภาพ
จากผลสรุ ปการเชื่อมโยงธุรกิจและสิ นเชื่อขบวนการสหกรณ์สิ้นเดือนกรกาคม 2549 ปรากฏปริ มาณ
การเชื่อมโยงเพิ่ม ดังนี้
การซื้อ-ขาย ระหว่างกันของขบวนการสหกรณ์ท้ งั ในและต่างจังหวัด รวม 89 คู่ มูลค่า 44,292,842.40
บาท เป็ นการเชื่อมโยง จํานวนคู่เพิม่ ขึ้นจากเดิม 50%
กิ จกรรมในวงสัมพันธ์ในการร่ วมประชุมเพื่อปรึ กษาหารื อกัน สร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ าํ กลุ่ม
องค์กรในพื้นที่เป้ าหมาย การร่ วมประชุมเครื อข่ายการเชื่ อมโยงธุ รกิ จ การประชุ มชมรมเครื อข่ายสถาบัน
เกษตรกรที่ทาํ ลําไย การจัดให้มีกีฬาสัมพันธ์สหกรณ์ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมชมรมผูจ้ ดั การสหกรณ์
ล้วนแต่เป็ นประโยชน์ดา้ นสังคมเกิดความคุน้ เคย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน นําไปสู่ การร่ วมมือแก้ไข
ปั ญหา เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร
1.2 การเสริมสร้ างเครือข่ ายและเชื่อมโยงธุรกิจสิ นเชื่อขบวนการสหกรณ์
ความเป็ นมาของเครือข่ าย
จากเดิมที่สหกรณ์ขาดการเชื่อมโยงด้านการเงิน และธุ รกิจของสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ขาดเล็ก
ที่ ขาดสภาพคล่องในเงิ นทุน ในขณะที่ สหกรณ์ ขนาดใหญ่ มีทุนดําเนิ นการในจํานวนมากแต่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเล็กได้ เนื่องจากติดขัดในเงื่อนไขข้อกําหนดตาม พรบ.สหกรณ์ ปี 2511 ต่อมามีการ
แก้ไข พรบ.ให้มีการถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน จากสหกรณ์อื่น ทําให้สหกรณ์ขนาดใหญ่นาํ เงินไป
ฝากกับสหกรณ์ ขนาดเล็กได้ โดยมีเงื่ อนไขให้เป็ นคณะกรรมการกําหนดไว้ในระเบียบ จึงทําให้สหกรณ์
ขนาดใหญ่สามารถระบายเงินของตนเอง ทําให้มีสภาพคล่องมากขึ้น และมีผลตอบแทน ทําให้สหกรณ์ขนาด
เล็กซึ่งไม่สามารถกูเ้ งินจากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ได้ ทําให้มีเงินทุนดําเนินงานใน
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ หรื อบริ การสมาชิกได้ทวั่ ถึง ทําให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ดว้ ยกัน
การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบัน
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อหาแนวทางความต้องการเชื่อมโยงธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอทุก 2 เดือน
วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
เพื่อให้สหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดมีโอกาสพบปะศึกษาข้อมูลและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
แนวทางการดําเนินการ
แนะนําให้สหกรณ์ ที่ประสงค์จะเชื่ อมโยงธุ รกิ จต่อกัน นําข้อมูลหรื อโครงการเสนอต่อที่ประชุ ม
เพื่อให้สหกรณ์ อื่นรั บไปพิจารณาการเชื่ อมโยงธุ รกิ จเรื่ องดังกล่ าว ควรผ่านมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์น้ นั มาแล้ว
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ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
- นโยบายการหนุ นเสริ มาจากภาครัฐ ในการสนับสนุ นการเชื่ อมโยงเครื อข่าย โครงการ
กิ จกรรมต่าง ๆ ของภาครั ฐ เป็ นแนวทางอย่างหนึ่ งที่ ทาํ ให้มีการเชื่ อมโยงเครื อข่ายความ
ร่ วมมือมากขึ้น
- การสร้ างความคุน้ เคย ความเชื่ อมัน่ ศรั ทธาให้เกิ ดขึ้นต่อกันอย่างต่อเนื่ อง ทําให้การ
เชื่อมโยงความร่ วมมือร่ วมกันง่ายขึ้น มีความจริ งใจ ตั้งใจจริ งที่จะช่วยเหลือกันและกันมาก
ขึ้น
- จิ ตสํานักการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กและองค์กร การดําเนิ นงานประสบความสําเร็ จ หรื อ
สามารถขับเคลื่อนกิ จกรรมได้ ต้องเกิ ดการมี ส่วนร่ วมของสมาชิ ก กลุ่ม องค์ ทุกฝ่ าย ซึ่ ง
สร้างความเป็ นเจ้าของร่ วมกัน ทําให้เกิดการร่ วมกันคิด ร่ วมกันทํา ร่ วมสรุ ปบทเรี ยน และ
รับผลประโยชน์ร่วมกัน
1.3 เครือข่ ายกลุ่มอาชีพ
ความเป็ นมา
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้ดาํ เนิ นการตามโครงการส่ งเสริ มกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ซึ่ งได้แก่ กลุ่มสตรี และ
เยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพและกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในจังหวัดทัว่ ประเทศกละกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้วาง
กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มกลุ่มอาชีพในจังหวัด คือ กลุ่มอาชีพจะต้องร่ วมคิด ร่ วมซื้ อ ร่ วมทํา ร่ วมใช้ และร่ วม
ขายแต่ปัจจุบนั การทํากิจกรรมของแต่ละกลุ่มจะอยูใ่ นลักษณะต่างคนต่างซื้ อต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย
ทําให้ขาดความร่ วมมือในทุกด้าน ดังนั้นสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงราย ต้องมีบทบาทเป็ นตัวกลางในการ
เชื่อมโยงให้อาชี พต่าง ๆ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมได้มีส่วนร่ วมในการพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ เพื่อสร้ างความร่ วมมือในการบริ หารจัดการทางการตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้าง
โอกาสทางการแข่งขันให้กบั กลุ่มอาชีพต่อไป
การดําเนินการของเครือข่ ายในปัจจุบัน
- การรวมซื้ อวัตถุดิบ บางกลุ่มมีการใช้วตั ถุดิบในการทําผลิตภัณฑ์เหมือนกัน จึงมีการรวมกลุ่มเพื่อซื้ อ
วัตถุดิบ ทําให้ได้ราคาถูกลง ค่าใช้จ่ายในการผลิตตํ่าลง
- การฝากขายกับภาคประชาชน นอกจากรวมขายในกลุ่มเครื อข่ายอาชีพของสหกรณ์แล้ว ฝากขายกับภาค
ประชาชน ซึ่งเป็ นภาคีเครื อข่าย
- การรวมขาย ผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม บางกลุ่มไม่มีร้านค้าเป็ นของตนเอง มีการรวมผลิตภัณฑ์กบั กลุ่มอื่น ๆ
เพื่อขายในแหล่งเดียวกัน หรื อนําไปขายพร้อม ๆ กัน
- การออกร้านตามงานเทศกาลต่างๆ
- เวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน เป็ นจุดสําคัญที่ทาํ ให้แต่ละกลุ่มได้มาเรี ยนรู ้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกลุ่ม และสร้างความร่ วมมือ สร้างเครื อข่ายอย่างไม่เป็ นทางการให้กบั กลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่
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วัตถุประสงค์ /เป้าหมาย
1) หนุนเสริ มและพัฒนาเครื อข่ายการผลิตและการตลาดของกลุ่มอาชีพในจังหวัดเชียงราย
2) เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มอาชีพสหกรณ์ต่าง ๆ ที่สงั กัดสหกรณ์หรื อกลุ่มเกษตรกร
3) เพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายการผลิตและการตลาดกลุ่มอาชีพในจังหวัดเชียงราย
4) เพื่อประสานความร่ วมมือกลุ่มอาชีพที่สงั กัดสหกรณ์ หรื อกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัด เพื่อให้
เกิดกิจกรรมทางธุรกิจหรื อการผลิตร่ วมกัน
5) เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน อันนําไปสู่การสร้างกระบวนการทํางานร่ วมกันในกลุ่มอาชีพให้มี
ความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
แนวทางการดําเนินการ
การดําเนินงานกิจกรรมโครงการวิจยั ได้เน้นเรื่ องการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย โดยเน้นการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิกที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในกลุ่มองค์กรของตนเอง ได้ร่วมกันกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกลุ่ม
องค์กร และเครื อข่ายการเชื่อมโยงที่เน้นในเรื่ องการเสริ มสร้างผลประโยชน์ต่อกลุ่ม องค์กร ต่อครอบครัว
และต่อตนเอง ทั้งนี้ในการกําหนดกรอบทิศทางหรื อแผนการดําเนินงานของกลุ่มองค์กรดังกล่าว ได้มีการ
กําหนดทั้งอย่างเป็ นรู ปแบบที่เป็ นทางการ และรู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการ ได้แก่ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ได้ทาํ การ
ธุรกิจร่ วมกันบางคู่กม็ ีการทําสัญญาที่เป็ นรู ปธรรมบางกลุ่มก็มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันด้วยวาจา เช่น กลุ่ม
อาชีพผลผลิตกล้วยกวน ซื้อวัตถุดิบจากกลุ่มเกษตรกรทําสวน เป็ นต้น
อย่ า งไรก็ ต ามแนวทางการดํา เนิ น งานในการเชื่ อ มโยงดัง กล่ า ว ไม่ ไ ด้ริ เริ่ มจากการดํา เนิ น
โครงการวิจยั แต่เป็ นการหนุ นเสริ มกับกลุ่ม องค์กรเครื อข่ายที่มีอยู่เดิ มทั้งกลุ่มอาชี พ กลุ่มเกษตรกร และ
สหกรณ์ การวางแผนการดําเนินงานร่ วมกันจึงทําให้สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงรายที่มีบทบาทเป็ นพี่เลี้ยง
โดยตรงได้กลับนําไปเป็ นทิศทางการหนุ นเสริ มกิจกรรมของการเชื่อมโยงเครื อข่ายได้อย่างเป็ นระบบและ
แน่นแฟ้ นมากขึ้น
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้วางกลยุทธ์ในการส่งเสริ มกลุ่มอาชีพที่สงั กัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไว้ดงั นี้
กลุ่มอาชีพจะต้องร่ วมคิด ร่ วมซื้อ ร่ วมทํา ร่ วมใช้ ร่ วมขาย แต่ปัจจุบนั การทํากิจกรรมของแต่ละกลุ่มจะอยูใ่ น
ลักษณะต่างคนต่างซื้อ ต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย ทําให้ขาดความร่ วมมือในทุก ๆ ด้าน รวมถึงทําให้
ต้นทุนการผลิตสูง ทําให้กลุ่มไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าที่ควร
หลังจากกลุ่มอาชี พได้เข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การส่ งเสริ มและพัฒนาเครื อข่ายการผลิตและ
การตลาด ของกลุ่มอาชี พระดับจังหวัด และร่ วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แล้ว กลุ่มมีความร่ วมมือ มีการ
ติดต่อประสานงานกันเพิ่มมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน ร่ วมกันในเครื อข่ายกลุ่มอาชี พ
ก่อให้เกิดการรวมซื้ อ รวมขาย มีการออกร้านตามงานต่าง ๆ ตลอดจนมีการศึกษาดูงานกลุ่มอาชี พที่ประสบ
ั ฑ์ และตราสิ นค้า ทําให้กลุ่มอาชีพมีความเข็มแข็ง และมัน่ คง
ผลสําเร็ จ และได้รับคําแนะนําในด้านบรรจุภณ
ยิง่ ขึ้น
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1. ด้านการรวมซื้ อ กลุ่มที่มีการผลิตสิ นค้าเหมือนกัน มีการรวมกันซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์การผลิต
ซึ่งเป็ นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง ในปี 2548 มีกลุ่มที่รวมกันซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ จํานวน 2 กลุ่ม
มูลค่า 40,000 บาท ปี 2549 กลุ่มที่มีการรวมซื้อ วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ จํานวน12 กลุ่ม มูลค่า298,079 บาท
2. ด้านการรวมขาย กลุ่มที่ไม่มีความพร้อมในการนําสิ นค้าไปจําหน่ ายในงานเทศกาลต่าง ๆ หรื อ
จําหน่ายสิ นค้าตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่ งหากไปจําหน่ายเองแล้วรายได้ไม่คุม้ กับค่าใช้จ่าย กลุ่มจะนําสิ นค้าไปนํา
สิ นค้าไปรวมหรื อฝากกับกลุ่มที่มีความพร้อม มีรถยนต์ขนส่ งสิ นค้าไปจําหน่ าย ทําให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น
สามารถลดค่ า ใช้จ่ า ยในการขนส่ ง ได้เ ป็ นอย่างดี และกลุ่ มได้นําสิ น ค้าไปฝากขายกับ กลุ่ มอาชี พ อํา เภอ
ใกล้เ คี ย ง ร้ า นค้า ศู น ย์ก ารค้า สถานที่ ที่ เ ป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วกัน มากขึ้ น ปี 2548 จํา นวน18 กลุ่ ม มูล ค่ า
313,500 บาท ปี 2549 จํานวน 45 กลุ่ม มูลค่า 1,013,879 บาท
4. การแลกเปลี่ยนความรู ้ และการศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้มีการไปศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพ
ที่ประสบผลสําเร็ จ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ แนวทางการแก้ไข
ปั ญหา เพื่อนํามาปรั บใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มของตน ซึ่ งเป็ นการปรั บปรุ งคุณภาพผลิ ตภัณฑ์/สิ นค้า และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ / สิ นค้าให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สวยงามสะดุจตา เป็ นที่ตอ้ งการของ
ตลาด อีกทั้งกลุ่มอาชีพในจังหวัดเชียงรายที่ประสบผลสําเร็ จ และเป็ นศูนย์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ศึกษาดูงาน มี
กลุ่มอาชี พจากต่างอําเภอ และต่างจังหวัดมาศึกษาดูงาน ปี 2548 จํานวน 23 กลุ่ม 126 ครั้ง ปี 2549 จํานวน
42 กลุ่ม 154 ครั้ง
5. การออกร้านตามงานต่าง ๆ กลุ่มอาชี พได้มีการติดต่อประสานงาน มีการส่ งข้อมูลในด้านต่าง ๆ
มากขึ้น รวมถึงมีการแจ้งข่าวสารเรื่ องการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ภายในจังหวัด และต่างจังหวัด เพื่อให้กลุ่มที่
มีความพร้ อมได้นาํ สิ นค้าไปร่ วมจําหน่ ายมากขึ้น ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มช่ องทางการตลาดอีกช่ องทางหนึ่ ง ปี
2548 จํานวน 35 กลุ่ม 126 ครั้ง มูลค่า 1,764,120 บาท ปี 2549 จํานวน 23 กลุ่ม 139 ครั้ง มูลค่า5,454,102
บาท
6. การสร้างตราสิ นค้า และการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ กลุ่มอาชีพที่เข้าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการฯ และ
ร่ วมการจัดเวที ได้รับคําแนะนําจากนักวิชาการมาตรฐานสิ นค้า ในด้านการสร้ างตราสิ นค้า เพื่อให้กลุ่มมี
เอกลักษณ์ มีตราสิ นค้าเป็ นกลุ่ม และด้านการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรื อ
สิ นค้าของกลุ่ม ทําให้บรรจุภณ
ั ฑ์มีความสวยงามสะดุดตาต่อผูซ้ ้ื อ และเป็ นที่ยอมรั บของตลาดเพิ่มขึ้น ปี
2548 จํานวน 14 กลุ่ม 17 ผลิตภัณฑ์ ปี 2549 จํานวน17 กลุ่ม 28 ผลิตภัณฑ์

2. เครือข่ ายระดับอําเภอ
ในการทําโครงการการพัฒนาขบวนการกลุ่ม องค์กร สหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด (จังหวัดเชียงราย)
ได้คดั เลือกพื้นที่ในการหนุ นเสริ มกระบวนการ 5 อําเภอด้วยกัน คือ อําเภอเชี ยงแสน อําเภอเมือง อําเภอแม่
ลาว อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง และอําเภอเวียงชัย แบ่งพื้นที่การทํางาน เป็ น 2 โซน คือ โซนที่ 1 อําเภอเชียงแสน ซึ่ ง
มีจุดเด่นด้านกลุ่มอาชี พ มีเครื อข่ายกลุ่มอาชี พอยู่แต่เป็ นการรวมกลุ่มเบื้องต้น ต่างคนต่างทํางาน ไม่มีการ
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เชื่อมโยง มีเพียงสํานักงานสหกรณ์ หรื อ สหกรณ์การเกษตรเชียงแสนซึ่ งกลุ่มอาชีพได้ไปขึ้นทะเบียนไว้เข้า
ไปจัดเวทีแลกเปลี่ยนบ้าง แต่พูดในลักษณะเชิงธุรกิจ หรื อตามภาระหน้าที่/นโยบายที่ได้รับมา การเชื่อมโยง
กันจึงเป็ นลักษณะหลวม ๆ ประชุมเสร็ จต่างคนต่างทํา โซนที่ 2 อําเภอเมือง อําเภอแม่ลาว อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง
และอําเภอเวียงชัย พื้นที่ท้ งั 4 อําเภอนั้น เดิมเป็ นพื้นที่อยู่ในเขตอําเภอเมือง แต่ถูกแบ่งอําเภอออกไป ดังนั้น
ฐานเดิมของสหกรณ์ยงั คงมีอยู่ มีการเชื่อมโยงกันอยู่ บ้างพื้นที่มีสมาชิกซํ้าซ้อน และใช้บริ การทั้งสองทาง มี
การเชื่อมโยงด้านการซื้อขายปั จจัยการผลิต การรวบรวมผลผลิต แต่เป็ นการทําธุรกิจในแนวดิ่ง ดังนั้นการนํา
กระบวนการพัฒนาขบวนการเครื อข่ายสหกรณ์ เป็ นเครื่ องมือในการสร้างการเรี ยนรู ้ให้กบั พื้นที่ ทําให้มีการ
เชื่ อมโยงเครื อข่ายความร่ วมมือ ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันมากขึ้น หลังจากที่นาํ กระบวนการเข้าไป สามารถ
สรุ ปผลการเชื่อมโยงเครื อข่ายแต่ละพื้นที่ ดังนี้
2.1 อําเภอเชียงแสน
อําเภอเชียงแสน มีสหกรณ์การเกษตรเชี ยงแสนเป็ นศูนย์กลางในการประสานเชื่ อมโยงแต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพซึ่งรวมกลุ่มเป็ นเครื อข่ายกลุ่มอาชีพ มี 32 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกร
ทําสวนป่ าสัก กลุ่มเกษตรกรทําสวนแม่เงิน กลุ่มเกษตรกรทํานาบ้านแซว กลุ่มเกษตรกรทํานาศรี ดอนมูล
ความต้ องการเพิ่ม

แนวทาง

-การรวมกลุ่มสมาชิก
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์/การบรรจุภณ
ั ฑ์
-ลดต้ นทุน(ต้ นทุนสูง)

-กลุ่มทําสวนป่ าสัก
-กลุ่มทํานาบ้ านแซว
-กลุ่มทําสวนแม่ เงิน
-กลุ่มทํานาศรีดอนมูล

-การประสานความร่ วมมือ
-สกก.เชียงแสนอบรมบัญชี

-เงินทุนหมุ นเวียน
กลุ่มเกษตรกร

-ส่ งเสริมการปลูกกล้ วย

-เครื อข่ ายกลุ่มอาชีพระดับจังหวัด

-วัตถุดิบ(กล้ วย)

เครื อข่ ายกลุ่มอาชีพ(๓๒ กลุ่ม)

-ความรู้ เรื่ องบัญชี
-ลิขสิทธิ์ลายผ้ าที่เป็ นเอกลักษณ์ /ยี่ห้อ

คณะกรรมการ ๗ คน
-กลุ่มสตรีบ้านป่ าแดด

-การตลาด

-กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านดอยจําปี

สกก.เชียงแสน

-กลุ่มทอผ้ าเชียงแสน

- ธุรกิจเงินกู้

-กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรกล้ วย
กวน

- วัสดุการเกษตร

-กลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้ านสบรวก

- วิทยุชุมชน

-กลุ่มเพาะเห็ดแปรรู ปแม่ มะ

- หนุนเสริ มการพัฒนากลุ่ม

-กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

-หนุนเสริ มการจัดทําบัญชีกลุ่ม
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แนวทางการพัฒนากลุ่ม /องค์ กร

ความรู้

-พัฒนาสมาชิกกลุ่ม

-การรับจํานําข้ าว

-การขอความช่ วยเหลือจากภาครัฐ

-การทําข้ าวกล้ อง

-การรวมกลุ่มการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์

-เมล็ดพันธุ์หญ้ า

การเชื่อมโยงเครื อข่ าย
องค์ กร/สหกรณ์
ปั ญหาร่ วม
-เงินทุน

เพื่อน/จาวหมู่

-ตลาด
-ผลผลิต
-การบริหารจัดการ

โครงการการเชื่อมโยงเครื อข่ายธุรกิจสหกรณ์

-สมาชิก

หลังจากการเข้าร่ วมโครงการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ทาํ ให้แต่ละกลุ่มมีการทบทวนการดําเนิ นงาน
ของกลุ่ม โดยเฉพาะความสําเร็ จ ความภาคภูมิใจของกลุ่ม (เห็นศักยภาพของแต่ละกลุ่ม) สภาพปั ญหา ความ
ต้องการ ซึ่ งทําให้แต่ละกลุ่มเห็นช่องทางการเชื่อมโยงกัน เกิดการตื่นตัวในการเชื่อมโยงกันประสานกันมาก
ขึ้น หลายกลุ่มที่มีปัญหาด้านการทําบัญชี จึงคิดร่ วมกันที่จะประสานการจัดอบรมเรื่ องการทําบัญชีและการ
สอนกันระหว่างกลุ่ม การซื้อวัตถุดิบ การหาตลาด และวางขายสิ นค้าร่ วมกัน เช่น กลุ่มแปรรู ปกล้วยนั้นขาด
วัตถุดิบ (กล้วย)ในการทําผลิตภัณฑ์ มีบางกลุ่มที่มีวตั ถุดิบ ก็เกิดแนวทางการเชื่อมโยงกันมากขึ้น นอกจาก
การได้เรี ยนรู ้บทเรี ยนซึ่งกันและกันทําให้ได้แนวทางในการปรับใช้ในกลุ่มของตนเอง
จุ ด เด่ น ของสหกรณ์ ก ารเกษตรเชี ย งแสน คื อ การใช้วิทยุชุ ม ชนในการประชาสัมพัน ธ์ เผยแพร่
ข่าวสารให้กบั สมาชิก ซึ่ งแต่ละกลุ่มสามารถนําสิ นค้ามาประชาสัมพันธ์ได้ รวมทั้งมีศูนย์จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์
และศูนย์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านดอยจําปี ) เป็ นตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มอีกส่ วนหนึ่ง
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การประชาสัมพันธ์
- สมาชิกสหกรณ์
- กลุ่มเกษตรกร
- กลุ่มอาชีพ
เครื อข่ายกลุ่มอาชีพ 32 กลุ่ม อ.เชียงแสน
- คณะกรรมการ 7 คน
- เงินทุน
- เงินฝาก
- วัสดุการเกษตร
- วิทยากรความรู้ (การจัดทําบัญชี
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์)
- การตลาด
- การพัฒนากลุ่ม

สถานีวทิ ยุชุมชน

กลุ่มเกษตรกร
- กลุ่มเกษตรกรทํานา
- กลุ่มเกษตรกรทําสวน
- กลุ่มเกษตรกรทําไร่

สหกรณ์ การเกษตรเชียงแสน จํากัด

ศูนย์ จําหน่ ายผลิตภัณฑ์
และศูนย์ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
(กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านดอยจําปี )

ภายนอก
- รร. ตชด. อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา (บรรจุภณั ฑ์)
- กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรเมืองสามหมอก จ.แม่ฮ่องสอน (นํ้ามันงา)
- กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้านกลางเวียง อ.เวียงชัย (ข้าวแตน)
- กลุ่มแม่บา้ นการแปรรู ปสมุนไพร อ.พาน (ครี มมะขาม มะขามแก้ว)
- กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นกิ่วพร้าว อ.แม่จนั (ผ้าปั ก)
- ฯลฯ

รูป

เครือข่ ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ อําเภอเชียงแสน

106

2.3 อําเภอเมือง อําเภอแม่ ลาว
อําเภอเมือง อําเภอแม่ลาว อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง และอําเภอเวียงชัย พื้นที่ท้ งั 4 อําเภอนั้น เดิมเป็ นพื้นที่
อยู่ในเขตอําเภอเมือง แต่ถูกแบ่งอําเภอออกไป ดังนั้นฐานเดิ มของสหกรณ์ยงั คงมีอยู่ มีการเชื่ อมโยงกันอยู่
บ้างพื้นที่ มีสมาชิ กซํ้าซ้อน และใช้บริ การทั้งสองทาง มี การเชื่ อมโยงด้านการซื้ อขายปั จจัยการผลิ ต การ
รวบรวมผลผลิต แต่เป็ นการทําธุ รกิจในแนวดิ่ง ในการดําเนิ นโครงการวิจยั นั้นเข้าไปพูดคุยกันเป็ น 2 พื้นที่
คือ เขตอําเภอเมือง/แม่ลาว และเขตอําเภอเวียงเชียงรุ ้ง/อําเภอเวียงชัย
อําเภอเมือง อําเภอแม่ลาวมีสหกรณ์การเกษตรเมืองเชี ยงราย เป็ นจุดเชื่ อมโยงในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
การเชื่อมโยงด้านสังคม (ความเป็ นเพื่อน “จาวหมู่” /พี่เลี้ยง) ด้านความรู ้ เช่น เรื่ องค้าข้าว การรวมกลุ่ม การ
ผลิตสิ นค้า หนี้ สูญ และด้านธุรกิจ เช่น เงินฝาก สิ นเชื่อ การรวบรวมผลผลิต (ข้าว/ลําไย) หลังจากการจัด
กระบวนการทําให้แต่ละกลุ่ม องค์กร สหกรณ์มีการทบทวนตนเอง และได้แนวทางการเชื่อมโยงกันมากขึ้น
เช่น ธุรกิจนํ้ามัน (รถขนส่ งนํ้ามัน) ธุรกิจข้าวโพด เป็ นต้น
กลุ่มอาชีพ

สก.

- กลุ่มสตรีสหกรณ์ ป่าซาง

-สกก.เมือง

-กลุ่มสตรีสหกรณ์ ป่าอ้ อ
-กลุ่มสตรีเครดิตยูเนี่ยนป่ า
ซาง
-กลุ่มสตรีสหกรณ์ ป่าตึง
-กลุ่มสตรีสหกรณ์ เวียงคุ้ม
-กลุ่มตัดเย็บเสือ้ ผ้ าทุ่งยาว
-กลุ่มสตรีสหกรณ์ ป่าไผ่

อ.เมือง

-สกก.ลําไยเมือง
-สกต.ธกส.เมืองเชียงราย
-สก.เดินรถเมืองเชียงราย

กลุ่มเกษตรกร

สก.

-ทําไร่ ห้วยสัก

แม่ ลาว

-ทําสวนห้ วยสัก
-ผู้เลีย้ งสัตว์

กลุ่มเกษตรกร

-ทําสวนนางแล

-กลุ่มสตรีสหกรณ์ สันทราย
หลวง

-เลีย้ งสัตว์ นางแล

-กลุ่มสตรีสหกรณ์ ร่องเพียว

-ทําสวนสันต้ นเปา

-กลุ่มจักสานสันต้ นเปา

-ทํานาสันต้ นเปา

-สกก.แม่ลาว
-สกก.รุ่ งเรื อง
-สก.โคนมแม่ลาว

- ทํานาโป่ งแพร่
-ทํานาจอมหมอก
แก้ ว
-ทํานาบัวสลี
-ทํานาดงมะดะ

-กลุ่มผักปลอดสารพิษ

-ทําสวนบัวสลี
-เลี ้ยงสัตว์ป่าก่อดํา
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กลุ่มอาชีพ
-กลุม่ สตรี สหกรณ์หมู่ ๙
-กลุม่ สตรี สหกรณ์หมู่ ๑๐
-กลุม่ สตรี สหกรณ์บ้านร่องศาลา
-ตัดเย็บผ้ าดงมะดะ

กลุ่มเกษตรกร
- ทํานาโป่ งแพร่
- ทํานาจอมหมอกแก้ว
- ทํานาบัวสลี
- ทํานาดงมะดะ
- ทําสวนบัวสลี
- เลี้ยงสัตว์ป่าก๋ อดํา

กลุ่มอาชีพ
- กลุ่มสตรี สหกรณ์ ม. 9
- กลุ่มสตรี สหกรณ์ ม. 10
- กลุ่มสตรี สหกรณ์บา้ นร่ องศาลา
- กลุ่มตัดเย็บผ้าดงมะดะ

กลุ่มอาชีพ
- กลุ่มสตรี สหกรณ์ป่าซาง
- กลุ่มสตรี สหกรณ์ป่าอ้อ
- กลุ่มสตรี เครดิตยูเนี่ยนป่ าซาง
- กลุ่มสตรี สหกรณ์ป่าตึง
- กลุ่มสตรี สหกรณ์เวียงคุม้
- กลุ่มตัดเย็บเสื้ อผ้าทุ่งยาว
- กลุ่มสตรี สหกรณ์ป่าไผ่
- กลุ่มสตรี สหกรณ์สันทรายหลวง
- กลุ่มสตรี สหกรณ์ร่องเพรี ยว
- กลุ่มจักสานสันต้นเปา
- กลุ่มผักปลอดสารพิษ

สิ นเชื่อ
เงินกู้
ความรู้
พี่เลี้ยง

รูป

สกก.แม่ ลาว
- สกก.รุ่ งเรื อง
- สก.โคนมแม่ลาว

สกก.เมืองเชียงราย
4 สาขา

กลุ่มเกษตรกร
- ทําไร่ หว้ ยสัก
- ทําสวนห้วยสัก
- ผูเ้ ลี้ยงสัตว์
- ทําสวนนางแล
- เลี้ยงสัตว์นางแล
- ทําสวนสันต้นเปา
- ทํานาสันต้นเปา

เครือข่ ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ อําเภอเมือง/อําเภอแม่ ลาว
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การเชื่อมโยง
1) สังคม (ความเป็ นเพื่อน
“จาวหมู่” /พี่เลี้ยง
2) ความรู้ เช่น เรื่ องค้าข่าว
การรวมกลุ่ม การผลิต
สิ นค้า หนี้สูญ
3) ธุรกิจ เช่น เงินฝาก สิ น
เชื่อม การรวบรวมผลผลิต
(ข้าว/ลําไย)

2.2 อําเภอเวียงชัย อําเภอเวียงเชียงรุ้ง

สก

กลุ่มอาชีพ
-กลุม่ สตรี แกะสลักไม้

-ผู้เลี ้ยงสัตว์ ต.เวียงชัย

-สกก.เวียงชัย(การบริ การ
เงินกู้เงินฝาก ส่งเสริ ม
กลุม่ อาชีพต่าง ๆ )

-ทํานาป่ าซาง

-สก.ปฏิรูปที่ดินเวียงชัย

กลุ่มเกษตรกร
-ทําสวนดงมหาวัน

-กลุม่ อาชีพกระดาษสา
-กลุม่ ผู้เลี ้ยงวัว

-ทํานาทุ่งก่อ

อ.เวียงชัย
อ.เชียงรุ้ ง

กลุ่มเกษตรกร
-ทํานาประชาผานาม
-ทํานาเวียงเหนือ
-ทํานาตําบลเวียงชัย

กลุ่มอาชีพ

สก.

-กลุม่ จักสานนาเจริ ญ

-สกก.เวียงเชียงรุ้ง

-กลุม่ ทอผ้ ากี่กระตุก
เวียงเชียงรุ้ง

-สก.ปฏิรูปที่ดินเวียงเชียงรุ้ง
-สกก.รวงทองพัฒนา
-สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวียงเหนือ
-สหกรณ์กลุม่ อาชีพ อบจ.ชร

แหล่ งทุน
คน/องค์ กร

- กรมส่งเสริมสหกรณ์

- การเข้ ารั บบริการจาก
สหกรณ์ เวียงชัย

ความรู้
-การค้ าข้ าว
-แนวทางการรวมกลุ่ม/
พัฒนากลุ่ม/แก้ ไขปั ญหา
-แนวทางการผลิตสินค้ า
ของกลุ่ม
-เรื่ องหนีส้ ูญ

การเชื่อมโยง

-การอบรมการย้ อมสีส่ งิ ทอ

เพื่อน

ปั ญหาร่ วม

-พี่เลีย้ ง

-ปั ญหากลุม่ /องค์กร(การ
หนุนเสริมจากรัฐ)

-เพื่อนจากกลุ่ม/สหกรณ์

-ปั ญหาการทํางานกรม
สส.(ปรับโครงสร้ างสกจ./
รวมศูนย์จงั หวัด)
-เรื่ องหนี ้สูญ
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อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง และอําเภอเวียงชัย หลังจากการเข้าร่ วมกระบวกการเรี ยนรู ้การเชื่อมโยงสหกรณ์
จากเดิมต่างคนต่างอยู่ มีการแลกเปลี่ยนพบปะกันมากขึ้น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่ม องค์กร
และการช่วยเหลือระหว่างกลุ่ม มีการเชื่อมโยงด้านวัตถุดิบ แต่ละกลุ่ม และองค์ความรู ้ดา้ นต่าง ๆ ซึ่งหากใคร
มี ขอ้ มูลที่ น่าสนใจก็มีการประสาน ประชาสัมพันธ์ยงั กลุ่ มอื่นมากขึ้น และมี การเชื่ อมประสานในระดับ
จังหวัดมากขึ้น

กลุ่มอาชีพเวียงเชียงชัย
- กลุ่มสตรี แกะสลักไม้
- กลุ่มชีพกระดาษสา
- กลุ่มผูเ้ ลี้ยงวัว

-

แหล่งทุน
ความรู้การทําบัญชี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การตลาด

กลุ่มเกษตรกรเวียงเชียงรุ ้ง
- ทําสวนดงมหาวัน
- ผูเ้ ลี้ยงสัตว์ ต.เวียงชัย
- ทํานาป่ าซาง
- ทํานาทุ่งก่อ

-

เงินกู้
วัสดุการเกษตร

เครือข่ ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
อําเภอเวียงชัย /อําเภอเวียงเชียงรุ้ ง

กลุ่มอาชีพเวียงเชียงรุ ้ง
- กลุ่มอาชีพจักสานนาเจริ ญ
- กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกเวียงเชียงรุ ้ง

-

เงินเชื่อ/เงินฝาก
วัสดุการเกษตร
ความรู้การจัดทําบัญชี
ตลาด

สหกรณ์ อ.เวียงเชียงรุ ้ง
- สกก.เวียงเชียงรุ ้ง
- สก.ปฏิรูปเวียงเชียงรุ ้ง
- สกก.รวงทองพัฒนา
- สก.เครดิตยุเนี่ยนเวียงเหนือ
- สก.กลุ่มอาชีพ อบจ.เชียงราย

สหกรณ์ อ.เวียงชัย
- สกก.เวียงชัย
- สก.ปฏิรูปที่ดินเวียงชัย

รูป

กลุ่มเกษตรกรเวียงชัย
- ทํานาผานาม
- ทํานาเวียงเหนือ
- ทํานาตําบลเวียงชัย

เครือข่ ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ อําเภอเวียงชัย/อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
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บทที่ 5
บทสั งเคราะห์ เครือข่ ายคุณค่ ากับการแก้ ไขปัญหาความยากจน
5.1 ตัวแบบในการวิเคราะห์
การใช้จาํ นวนของหนี้ สินและปั ญหาของเกษตรกรหรื อของสมาชิกกลุ่ม องค์กรที่มีอยู่ ก่อนเข้าร่ วม
โครงการ และหลังจากเข้าร่ วมโครงการ เป็ นตัวแบบที่จะสามารถใช้ในการวิเคราะห์ถึงปัญหาความยากจนได้
อย่างเป็ นรู ปธรรมทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยู่กบั การเก็บข้อมูลของสมาชิ กที่มีอยู่อย่างชัดเจนและเป็ นระบบ ก็จะสามารถ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาหนี้ สินของสมาชิกกลุ่ม องค์กรได้ ขณะเดียวกันการวิเคราะห์ตอ้ งนําเอาปั จจัย
สภาพแวดล้อมที่เกิ ดขึ้นมาเป็ นตัวแบบวิเคราะห์ ร่วมกันด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับปั ญหาและสถานการณ์
ปัจจุบนั ได้แก่สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เป็ นต้น
5.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ที่ช้ ีให้เห็นบทบาทของเครื อข่ายคุณค่ากับการแก้ไขปั ญหาความยากจน
การสร้ างเครื อข่ายกลุ่ ม/องค์กร/สหกรณ์ เป็ นการสร้ างความร่ วมมื อระหว่างกลุ่ มมากขึ้ น มี การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน จากเดิมมีการแลกเปลี่ยนเฉพาะด้านเศรษฐกิจ หลังจากนํากระบวนการเรี ยนรู ้อย่าง
มีส่วนร่ วม และเครื่ องมือการจัดการความรู ้ ทําให้เห็นการเชื่อมโยงเครื อข่าย นอกจากด้านเศรษฐกิจ การกู-้
ฝากเงิน การฝากขายสิ นค้า อื่น ๆ แล้วมีการเชื่ อมโยงด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม ไม่ว่าความร่ วมมือ
ช่วยเหลือระหว่างกลุ่ม ระหว่างบุคคล การแลกเปลี่ยนแนวความคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ทําให้เห็น
ความแตกต่าง และความเหมือนระหว่างพื้นที่ กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์
การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะแนวคิด แนวปฏิบตั ิ แต่ละคน กลุ่ม องค์กร สหกรณ์น้ นั มีการ
เติมเต็มให้แก่กนั และกัน และที่สาํ คัญ คือ การแลกเปลี่ยนแบบพี่แบบน้อง การเอื้อเฟื้ อแบ่งปั นให้แก่กนั และ
การ เป็ นการเสริ มสร้างกําลังใจให้แก่กนั และกัน หนุ นเสริ มการทํากิจกรรม และช่วยเหลือซึ่ งกันและกันอีก
ทางหนึ่ ง ทําให้การดําเนิ นงานของแต่ละกลุ่มมีคุณภาพมากขึ้น มีการวมซื้ อรวมขาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
วัสดุ ระหว่างกลุ่ม การใช้วสั ดุ ในท้องถิ่ น เป็ นการลดต้นทุนการผลิต สร้ างรายได้ให้กบั กลุ่มมากขึ้น และ
สามารถต่อรองกับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ได้ อันนําสู่ ความเข้มแข็งของกลุ่ม และเกิดเครื อข่ายความร่ วมมือ
และสามารถแก้ไขปัญหาให้กบั สมาชิกได้อย่างแท้จริ งและยัง่ ยืนต่อไป
การนําเอาตัวเลขของหนี้สินของสมาชิกที่มีอยูม่ าตรวจสอบเพื่อเชื่อมโยงเครื อข่ายคุณค่าที่เกิดขึ้นนั้น
ไม่สามารถบอกให้เห็ นชัดได้เลยว่าหนี้ สินของสมาชิ กมีจาํ นวนลดลง จากสถิติที่ได้เห็ นในภาพรวมของ
สมาชิกที่มีหนี้ อยูใ่ นกลุ่ม องค์กรนั้น เช่น จํานวนเงินกูย้ มื และการชําระคืน ปี 2547 และปี 2548 ของสมาชิก
สหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย ในปี 2547 จํานวนเงินกูย้ ืม 6108.93 ล้านบาท และในปี 2548 มีจาํ นวนเงินกูย้ ืม
จํานวน 7532.30 ล้านบาท และในขณะเดียวกันการชําระคืนเงินกูก้ ลับมีจาํ นวนลดลงจากปี 2547 จํานวน ร้อย
ละ 90.67 และในปี 2548 จํานวน ร้อยละ 66.12 สามารถสะท้อนให้เห็นแล้วว่า ปั จจัยภายนอกที่มีส่วน
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เกี่ ย วข้อ งทั้ง ในเรื่ อ งเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ ง ที่ มุ่ ง เน้น ให้ เ กิ ด การใช้จ่ า ยในภาคประชาชนอย่า ง
กว้างขวาง “คนไม่กลัวการเป็ นหนี้ ” ปริ มาณของ “หนี้ สิน” ไม่สามารถวัดถึงความยากจนได้ท้ งั หมด คนเป็ น
หนี้ ไม่ได้หมายความว่าต้องยากจนเหมือนกัน เครื อข่ายคุณค่าที่เกิดขึ้นจึงจําเป็ นที่ไม่ตอ้ งเน้นเรื่ องการสร้าง
เครื อข่ายเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทําอย่างไรที่จะให้สมาชิกในเครื อข่ายพันธมิตรต้องกลับมาทบทวน
ตนเอง เพื่อให้มีคุณค่าในตัวเองด้วยเช่นกัน โดยเน้นเรื่ องการหนุ นเสริ มช่วยเหลือซึ่ งกันและกันอย่างแท้จริ ง
บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิ มทั้งในด้านวัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิ จและสังคม เพื่อนําไปสู่
เครื อข่ายคุณค่าที่แท้จริ งต่อไป
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บทที่ 6
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการดําเนิ นงานโครงการวิจยั การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ในช่ วงระยะแรกเป็ นการรวบรวม
ข้อมูล การเสาะแสวงหา กลุ่ม/องค์กร ที่คาดว่าจะเหมาะสมในการเชื่อมโยงความร่ วมมือต่อกัน กระบวนการ
ที่ใช้จึงเปรี ยบเสมือนตระแกรงที่ร่อนหากลุ่มเป้ าหมายที่มีความพร้อม ในการเข้าร่ วมการแลกเปลี่ยน และการ
นําไปสู่ การเชื่อมโยงเครื อข่ายพันธมิตรได้ในอนาคต มีการร่ อนหาเฉพาะกลุ่มองค์กรที่มีความพร้อมในการ
จัดเวทีเพื่อสร้างเครื อข่ายพันธมิตรร่ วมกัน จึงได้ดาํ เนิ นกิจกรรมได้ในเฉพาะส่ วนของกลุ่มองค์กรสหกรณ์ที่
ได้จดทะเบี ย นอย่า งเป็ นทางการ และเลื อ กคัดสรรกลุ่ มเป้ าหมายที่ ค าดว่าจะสามารถเชื่ อมโยงเครื อข่ าย
พันธมิตรกันได้ ในระยะหลังเป็ นการจัดเวทีเพื่อแต่ละกลุ่ม/องค์กรได้ทบทวนตนเอง และการนําข้อมูลมา
แลกเปลี่ยนร่ วมกัน เพื่อหาแนวทางในการเชื่ อมโยงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการแต่ละกลุ่ม/
องค์กรมากขึ้น
การดําเนิ นกิจกรรมที่ผา่ นมา ได้ใช้เครื่ องมือ “การจัดการความรู ้ :KM” ซึ่ งเป็ นรู ปแบบและวิธีการ
ในการเข้าถึง และการเชื่อมโยงเครื อข่ายความร่ วมมือเป็ นการใช้กระบวนการเรี ยนรู ้โดยการสกัดความรู ้ที่ได้
จากการปฏิบตั ิของตัวแทนกลุ่มองค์กร โดยให้แต่ละกลุ่มองค์กรได้เล่าเรื่ อง “ความภาคภูมิใจ / ความสําเร็ จ”
“ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิ ดความสําเร็ จ” “ปั ญหาอุปสรรค” ในการดําเนิ นงานแต่ละกลุ่ม รวมทั้งจัดเวที “ตลาดนัด
ความรู ้สหกรณ์” เพื่อถอดบทเรี ยน/องค์ความรู ้ของสหกรณ์ ในอดีต/ปั จจุบนั มีความเชื่อมโยงกันมากน้อยแค่
ไหน อนาคตเราจะมีแนวทางในการเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง เพื่อให้การดําเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถ
แก้ไขปัญหาแต่ละกลุ่ม/สหกรณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก ผลของการจัดเวทีแต่ละครั้ง ทํา
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น จากเดิมที่การจัดกิจกรรมได้นาํ ประเด็นปั ญหามาแลกเปลี่ยนกันก่อนทําให้
บรรยากาศตึงเครี ยด และผูเ้ ข้าร่ วมมีความรู ้สึกไม่มีความสุ ข ในการใช้เครื่ องมือการจัดการความรู ้ จําเป็ นต้อง
มีการเตรี ยมความพร้อมและทักษะของ “คุณอํานวย” และ “คุณบันทึก” ซึ่ งทั้งสองคนนี้จะมีบทบาทสําคัญใน
การสกัดความรู ้จากตัวคนออกมา คุณอํานวยจะทําหน้าที่ในการซักไซ้ การตั้งคําถาม การจุดประกายความคิด
ชวนพูดชวนคุย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันให้มากที่สุด หรื อให้เกิดการเล่าเรื่ องได้อย่างราบรื่ นและให้ได้
ข้อมูลตามประเด็นที่วางไว้ ส่ วนคุณบันทึกทําหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลความรู ้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนและ
การเล่าเรื่ องไว้ให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมได้เห็นข้อมูลร่ วมกัน กระบวนการเน้อนความเป็ นกันเอง และจัดกิจกรรม
ที่ผอ่ นคลาย เน้นการเรี ยนรู ้ผา่ นการทํากิจกรรมร่ วมกัน
จากการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ จงั หวัดเชี ยงราย พบว่า สถานการณ์ และบริ บทของสหกรณ์ ท่ี จด
ทะเบียน มีการเชื่อมโยงเฉพาะในด้านธุรกิจทั้งในด้านเงินกู้ และวัสดุอุปกรณ์ และมีการเชื่อมโยงเฉพาะกลุ่ม/
สหกรณ์ เท่านั้น และพบว่าบางพื้นที่ในส่ วนของกลุ่มสตรี สหกรณ์ ที่อยู่ภายใต้การหนุ นเสริ มของสหกรณ์
การเกษตรได้มีการเชื่ องโยงเครื อข่ายพันธมิตรกันบ้างแล้ว เช่ น กลุ่มสตรี สหกรณ์ในเขตอําเภอเชี ยงแสน
ภายใต้สังกัดสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จํากัด มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายความร่ วมมือกันอยูใ่ นส่ วนของการ
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แลกเปลี่ยนความรู ้ ทั้งในด้านการผลิต และการตลาด แต่ยงั เป็ นลักษณะหลวม ๆ มีการเชื่อมโยงเฉพาะกลุ่ม
เท่านั้น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนของโครงการวิจยั ที่ผ่านมา ทําให้เกิดแนวทางการเชื่อมโยงความร่ วมมือหรื อ
เกิ ดเครื อข่ายพันธมิ ตรของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี สหกรณ์ และสหกรณ์ ในแต่ละพื้นที่ โดยมี ประเด็นที่
สามารถก่อให้เกิดการเชื่ อมโยงกัน ได้แก่ ความต้องการวัสดุการผลิตแต่ละกลุ่ม การแลกเปลี่ยนสิ นค้าและ
วัสดุ สิ นเชื่อ รวมไปถึงการการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น
ส่ วนข้อดีหรื อจุดแข็งของสหกรณ์ที่จดทะเบียนอย่างเป็ นทางการ คือ การหนุ นเสริ มจากหน่ วยงาน
ของภาครัฐ เช่น สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด สํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ในการส่ งเสริ มให้ความรู ้ การ
ตรวจสอบควบคุมการดําเนินงานให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม/องค์กร รวมไป
ถึงการหนุ นเสริ มงบประมาณในการพัฒนาความรู ้ และอาชี พ ส่ วนข้อดี หรื อจุดแข็งของกลุ่ม/องค์กรภาค
ประชาชน ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องการเข้ามีส่วนร่ วมของสมาชิกกลุ่ม/องค์กรถึงแม้จะยังไม่สามารถเข้ามามีส่วน
ร่ วมได้ท้ งั หมดแต่ก็ยงั มีมากกว่าในส่ วนของสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนโดยเงื่อนไขที่สาํ คัญในการสร้างการมี
ส่ ว นร่ ว มก็ คื อ ประเด็ น ปั ญ หาร่ ว มกัน ของสมาชิ ก ที่ สํา คัญ ก็คื อ จะทํา อย่า งไร จะใช้ข บวนการสหกรณ์
เครื อข่ายความร่ วมมือ หรื อเครื อข่ายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปั ญหาความยากจนให้กบั สมาชิ ก
กลุ่ม/องค์กรเหล่านี้ได้อย่างแท้จริ ง
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการสนับสนุนโครงการวิจัย
ปัจจัยทีเ่ อือ้ ต่ อการสนับสนุน
ปัจจัยทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่ อการ
แนวทางการแก้ ไข และความ
โครงการวิจัย
สนับสนุนโครงการวิจัย
ต้ องการการหนุนเสริม
- การหนุ น เสริ มจากองค์ก ร - ขาดความเข้าใจ/ขาดทักษะใน - การจัด กิ จ กรรมเพื่ อ พัฒ นา
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ข อ ง ภ า ค รั ฐ โ ด ย เ ฉ พ า ะ
ทักษะการทําวิจยั PAR/และ
สํานักงาน สหกรณ์จงั หวัด
แบบมีส่วนร่ วม(PAR) ของทีม
การใช้เ ครื่ อ งมื อ การจัด การ
- ความสนใจและความตั้ง ใจ
วิ จ ัย (การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล )
ความรู ้
ของที ม วิ จ ัย ในการเข้า ร่ ว ม
การวิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่ม - การจัดกิจกรรมการเชื่ อมโยง
ดําเนินกิจกรรมโครงการ
องค์กร
เครื อข่ายความร่ วมมือ
- ศักยภาพของคน กลุ่มองค์กร - ขาดการหนุ นเสริ มจากองค์กร - การสร้ างความเข้า ใจในการ
เป้ าหมาย ที่เข้าร่ วมโครงการ
นํ า กระบวนการวิ จ ั ย และ
ภาคประชาชน
ผลการวิ จ ัย ไปปรั บ ใช้ แ ละ
พั ฒ น า ก ลุ่ ม อ ง ค์ ก ร แ ล ะ
สหกรณ์
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ประโยชน์ ทตี่ วั นักวิจัยและทีมวิจัยได้ รับ
1) ชุ ดความรู้ใหม่
- บทเรี ยนการดําเนิ นงานแต่ละกลุ่ม/สหกรณ์ จากการดําเนิ นโครงการทําให้แต่ละกลุ่ม/สหกรณ์มีการ
วิเ คราะห์ ต นเอง ทํา ให้รู้ จุ ด เด่ น จุ ด ด้อย ความสํา เร็ จ ความภาคภู มิ ใ จ วิ เ คราะห์ ปัจ จัย เงื่ อนไขแห่ ง
ความสําเร็ จ กระบวนการทํางานที่ผ่านมา รวมทั้งการเชื่อมโยงภาคีที่ผ่านมา ซึ่ งเป็ นบทเรี ยนที่มีคุณค่า
สามารถนํา ไปปรั บ ใช้ใ นการวางแผนงานของกลุ่ ม/องค์ก ร หรื อเป็ นบทเรี ย นสํา หรั บพื้น ที่ อื่น ๆ ที่
ต้องการเรี ยนรู ้ หรื อกําลังดําเนินกิจกรรม นําบทเรี ยนเหล่านี้ไปปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มต่อไป
- กระบวนการหนุ นเสริ มการเชื่ อมโยงเครื อข่าย การหนุ นเสริ มการเชื่ อมโยงเครื อข่าย ต้องใช้เวลา จุด
เริ่ มแรก คือ การสร้ างความเข้าใจร่ วมกันอย่างชัดเจนให้กบั ทุก ๆ ผ่าน การจัดเวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ร่ ว มกัน ทํา ให้แ ต่ ละกลุ่ ม ได้เ รี ย นรู ้ กับ กลุ่ ม อื่ น ๆ แต่ ก ระบวนการจัด เวที แ ลกเปลี่ ย นนั้น ต้อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยน และจัดให้ผเู ้ ข้าร่ วมมีความสุ ขและได้ประโยชน์มากที่สุด ต้องไม่ได้เน้นด้านวิชาการ มีการ
แลกเปลี่ยนโดยธรรมชาติแต่วิทยากรต้องคอยเติมเต็ม สรุ ปความคิดที่แต่ละคนเสนอให้กบั เวทีได้เห็น
ภาพร่ วมกัน และช่วยกันเติมเต็ม การหนุนเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน การเสริ มทักษะให้แกนนํา
ไม่วา่ ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล การวางแผน ด้านอื่น ๆ ต้องมีการหนุนเสริ มอย่างต่อเนื่อง

-

-

-

-

2) ทักษะและประสบการณ์ ใหม่
วิสัยทัศน์กว้างขึ้นจากการเรี ยนรู ้ระหว่างการดําเนิ นโครงการทําให้นกั วิจยั มีวิสัยทัศน์ในการทํางานมาก
ขึ้น เห็นมุมมองจากหลากหลายกลุ่ม/องค์กร เห็นการทํางานของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งได้เรี ยนรู ้กบั โครงการ
ต่าง ๆ ทําให้ได้เรี ยนรู ้บทเรี ยนจากพื้นที่ โครงการต่าง ๆ เพื่อนํามาปรับใช้ในการทํางานของตนเองต่อไป
การประสานงานและการเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรประชาชน ต้องอาศัยกลไก
ของพื้ น ที่ ที่ มี อ ยู่ท้ ัง ตัว บุ ค คลและองค์ก ร เพราะจะสามารถเข้า ถึ ง และเข้า ใจ และการใช้เ ส้ น ทาง
ความสัมพันธ์เดิมที่มีอยู่ในตัวบุคคลและองค์กร ทําให้ “ง่าย” ต่อการเชื่อมประสาน และการสร้างความ
ไว้วางใจได้มากขึ้น
ทักษะการเป็ นวิทยากรกระบวนการ การหนุ นเสริ มการสร้างเครื อข่าย ทักษะที่สาํ คัญมาก คือ การเป็ น
วิทยากรกระบวนการ ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การตั้งคําถาม การดึงประเด็นจากผูเ้ ข้าร่ วม การ
สรุ ปประเด็น รวมทั้งการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ จากการเข้าร่ วมเวทีหลาย ๆ ครั้ง การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล ทําให้มีแนวคิดและวิสยั ทัศน์ในการดําเนินชีวิตและการทํางานมากขึ้น
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนากลุ่ม/เครื อข่าย ผูเ้ ข้าร่ วมมีความแตกต่างกันหลาย ๆ ด้าน
ทั้ง เพศ วัย อาชีพ และประสบการณ์การทํางาน ดังนั้นต้องทําความเข้าใจและมีการเตรี ยมแผนงานที่ดี
ความชัดเจนของงาน การทําความเข้าใจในทิศทางการทํางานเพื่อทําความเข้าใจแก่ผรู ้ ่ วมโครงการ ต้อง
ตั้งอยูบ่ นฐานความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่สมาชิกกลุ่ม/องค์กรกําลังทําอยูจ่ ะทําให้การทํางานง่ายขึ้นรวมทั้ง
ต้องมี การประสานประโยชน์ที่จะเกิ ดขึ้นให้สอดคล้องกัน รวมทั้งการสร้ างเวทีแลกเปลี่ ยนเน้น
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กระบวนการการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย ๆ ทําให้เกิ ดความร่ วมมือ และมีทิศทางการดําเนิ นงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
- เครื่ องมือ KM คือ การจัดการความรู ้ ซึ่ งทําให้นกั วิจยั มีทกั ษะในการวางกระบวนการเพื่อดึงความรู ้จาก
กลุ่ ม เป้ าหมาย เพื่ อ นํา ข้อ มู ลที่ ไ ด้ม าปรั บ ใช้ใ นการวางแผนการดํา เนิ น งาน และที่ สํา คัญ ที่ สุด ทํา ให้
กลุ่มเป้ าหมายเห็นชุดข้อมูล ชุดความรู ้ของตนเองเพื่อนํากลับไปปรับปรุ งการดําเนินงานของกลุ่ม/องค์กร
ตนเองต่อไป รวมทั้งเห็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างกลุ่มมากขึ้น นอกจากนี้
การสรุ ปบทเรี ยนจะเป็ นการยํ้า กระตุน้ ให้นกั วิจยั และกลุ่ม/องค์กรเกิดการเรี ยนรู ้ โดยทบทวนผลจากการ
ทํางาน เป็ นการเติมเต็มในบางเรื่ องที่ไม่เข้าใจ สามารถมองเห็นทิศทางการทํางานต่อไป
- รู ้จกั การวางแผนในการทํางาน มีความมัน่ ใจในการดําเนินกิจกรรมมากขึ้น เกิดการทํางานแบบบูรณการ
เชื่ อมโยงกันมากขึ้น มีการวางแผนการดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน มีการติดตามประเมินผลกิจกรรมทําให้
เกิดความเชื่อมัน่ ในการดําเนินกิจกรรมแต่ละครั้ง
ข้ อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุ งกระบวนการวิจยั
- การดําเนินโครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด พื้นที่จงั หวัดเชียงราย ระยะเวลาใน
การดําเนินงาน 1 ปี ถือว่าค่อนข้างสั้นในการดําเนิ นกิจกรรมการเชื่อมโยงเครื อข่าย รวมทั้งการเตรี ยมทีม
ในพื้นที่ การสร้างความเข้าใจร่ วมกันแกนหลักในการขับเคลื่อน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยการ
นําเรื่ องความภาคภูมิใจเป็ นตัวเริ่ ม ทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมมีความสุ ข
- ทีมวิจยั ต้องเข◌้าใจ และเลือกกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั กระบวนการสหกรณ์เดิมมองแต่ฐานของสหกรณ์เอง
การเจอกันรู ้จกั กันในพื้นที่ การได้ทบทวนตนเอง การรับรู ้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทําอย่างไรให้คน
ในสหกรณ์ทบทวนจุดยืนของตนเอง การพัฒนาตนเองภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ วิธีการสหกรณ์ดีที่สุดแต่
ปั ญหาอยู่ที่คน ดังนั้นการทํางานต้องมีการเตรี ยมคน โดยเฉพาะคนชวนพูดชวนคุยควรเป็ นคนภายใน
พื้นที่ คนนอกเพียงกระตุน้ ให้แนวคิดเท่านั้น มีการเชื่อมโยงด้านวิถีวฒั นธรรม เชื่อมโยง หลอมรวมกับ
วัฒนธรรม สังคมปั จจุบนั และควรมีคนกลางในการกรองข้อมูลอีกรอบหนึ่ง
2) ข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดโครงการวิจยั ในอนาคต
- การจัดกิ จกรรมในการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องในการสร้ างความร่ วมมือที่ดีต่อกันของ
กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ เครื อข่ายต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จะนําไปสู่ การ
สร้างมิติใหม่ของการสร้างความร่ วมมือของกลุ่มองค์กรเครื อข่ายได้อย่างต่อเนื่อง
- การจัดตลาดนัดความรู ้ คือ การจัดเวทีสรุ ปบทเรี ยนแต่ละระยะ เพื่อเป็ นการถอดองค์ความรู ้ในการดําเนิน
กิจกรรมแต่ละกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ หรื อจัดเวทีตามประเด็นเด่นของแต่ละพื้นที่ เป็ นการได้มาเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน แบ่งปั นข้อมูล แนวคิด กระบวนการ อันนําไปสู่การเชื่อมโยงความร่ วมมือต่อไป
116

