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บทที ่1 
บทนํา 

 
 

 

สัญลกัษณ์จังหวัดเชียงราย 

 

 
 

ตราประจําจังหวดัเชียงราย 
รูปช้างสีขาวใต้เมฆ 

 
              เม่ือพญามงัรายไดท้รงรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือในอาณาเขตรอบ ๆ ไดแ้ลว้ จึงทรงกรีฑาทพัไป
แสดงฝีมือในการยทุธต่อหวัเมืองฝ่ายใตล้งมา   จึงไดไ้ปรวมพล  ณ.  เมืองลาวกู่เตา้   และหมอควาญไดน้าํชา้ง
มงคลของพญามงัรายไปทอด  (ผกู)  ไวใ้นป่าหัวดอยทิศตะวนัออกพลดัหายไป พญามงัราย จึงไดเ้สด็จ
ติดตามรอยชา้ง   ไปจนถึงดอยทอง ริมแม่นํ้ ากกนทัธี  ไดท้ศันาการเห็นภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์
เป็นชยัภูมิท่ีดี    จึงไดส้ร้างเมืองใหม่ ข้ึนในท่ีนัน่    ให้ก่อปราการโอบเอาดอยจอมทองไวใ้นท่ามกลางเมือง   
ขนานนามเมืองว่า  “เวียงเชียงราย”   ตามพระนามของพญามงัรายผูส้ร้าง  เม่ือวนัท่ี   26   มกราคม  พ.ศ.  
1805  ดงันั้น    จึงไดน้าํรูปชา้งสีขาวใตเ้มฆแห่งความรุ่งเรือง  และอยูเ่ยน็เป็นสุข   บนพื้นสีม่วงของ   วนัเสาร์
ซ่ึงตรงกบัวนัประสูติของพญาเมง็ราย   เป็นสีประจาํจงัหวดั 

คาํขวญัของจังหวดัเชียงราย 

“เหนือสุดในสยาม             ชายแดนสามแผ่นดิน 

ถ่ินวฒันธรรมลา้นนา           ลํ้าค่าพระธาตุดอยตุง” 
 

วสัิยทศัน์การพฒันาจังหวดัเชียงราย  (Vision) 

“เชียงราย  :  ประตูทองของวัฒนธรรมล้านนา  และการค้าสู่สากล” 
Chiangrai  :  Global  Golden  Gateway  of  Lanna  Culture  and  International  Trade 

ข้อมูลทัว่ไปจงัหวดัเชียงราย 
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    ธงประจําจังหวัดเชียงราย 

 
                                 

  ดอกไม้ประจําจังหวัด 

 
 
ช่ือดอกไม้         ดอกพวงแสด         
ช่ือ วทิยาศาสตร์ :   Pyrostegia  Venusta  (ker) Miers 
วงศ์ :                Bignonia  Ceae 
ลกัษณะชนิดพนัธ์ุไม้ : ไมเ้ล้ือยต่างประเทศ 
ช่ืออืน่ ๆ :   Orange  trumpet, Flane Flower,  
Fire – Cracder Vine   
 
                                                                          

                 ต้นไม้ประจําจังหวัด 

 
ช่ือพนัธ์ุไม้          กาสะลองคาํ 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Radermachera ignea (Kurz)  Steenis 
วงค์                    Dignoniaceae 
ช่ืออื่น ๆ      ปีบทอง, แคเป๊าะ, สําเภาหลามตน้,   สะเภา,  
                           ออ้ยชา้ง, จางจืด 
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    เชียงรายในอดีต 
 
 จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของบางยคุบางสมยัในดินแดนเหล่าน้ี  บางคร้ังก็มีความคลาดเคล่ือน
กันไปทั้งทางด้านสถานท่ีหรือด้านของเวลา  จึงยากท่ีจะช้ีชัดลงไปอย่างชัดเจนว่า  หลกัฐานใดถูกตอ้ง  
สําหรับอาณาจกัรโบราณและเมืองต่างๆ  อนัเป็นท่ีตั้งของจงัหวดัเชียงรายในปัจจุบนั  ท่ีปรากฏในตาํนาน
หรือพงศาวดารและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์นั้น  นกัวิชาการในทอ้งถ่ินไดแ้บ่งประวติัเชียงรายออกเป็นยคุ
ต่างๆ  ดงัน้ี 
  1.  ยคุอาณาจกัรโยนกไชยบุรีศรีชา้งแสน 
  2.  ยคุหิรัญนครเงินยาง 
  3.  ยคุเชียงราย  (มงัราย) 
  4.  ยคุพนัธุมติรัตนอาณาเขต 
 
1.  ยุคอาณาจักรโยนกไชยบุรีศรีช้างแสน 
 เร่ืองราวของอาณาจกัรโยนกไชยบุรีศรีชา้งแสน  (ชา้งแส่งก็เรียก)  ท่ีมีศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองโยนกนคร 
ราชธานีศรีชา้งแสน  หรือเมืองนาคพนัธ์ุสิงหนวติันครนั้น  เป็นเร่ืองราวท่ีปรากฏอยูใ่นพงศาวดารโยนกได้
กล่าวถึงมหากษตัริยอ์งคห์น่ึง  ช่ือว่า  เทวกาละ  ครองราชยส์มบติัเป็นใหญ่แก่ไทยทั้งหลายในเมืองนครไทย
เทศ  อนัมีเมืองราชคหะ (ราชคฤห์)  เป็นนครหลวงมหากษตัริยพ์ระองคน์ั้นมีราชโอรส  30  พระองค ์ ราชธิดา 
30  พระองค ์ รวมทั้งหมด  60  พระองค ์ ราชโอรสองคแ์รกมีพระนามว่า  พิมพิสารราชกุมาร  องคท่ี์สองมี
พระนามว่า  สิงหนวติักุมาร  (บางตาํราเป็นสิงหนติกุมาร  และเพี้ยนไปเป็น  สีหนติกุมาร  หรือศรีหนติกุมาร  
กมี็)  ดว้ยเหตุวา่มีลกัษณะและกาํลงัดุจราชสีห์นัน่เอง 

เม่ือนั้น  มหากษตัริยผ์ูเ้ป็นพ่อไดแ้บ่งราชสมบติัให้แก่ราชโอรสและธิดาทั้ง  60  พระองคแ์ลว้  ได้
แต่งตั้งให้เจา้พิมพิสารโอรสองคแ์รกเป็นอุปราชา  และให้อภิเษกสมรสกบัพระราชธิดาผูห้น่ึงให้อยูใ่นเมือง
ราชคฤห์นครหลวง  ส่วนโอรสและราชธิดา  29  คู่นั้น  ให้จบัคู่กนัแลว้แยกยา้ยออกไปตั้งบา้นเมืองอยูต่ามท่ี
ต่างๆ 

ส่วนเจา้สิงหนวติักุมารโอรสท่ีสองกบันอ้งหญิงผูห้น่ึงไดแ้บ่งเอาราชสมบติัพร้อมไพร่พลแสนหน่ึง
แลว้ก็เสด็จออกจากเมืองราชคฤห์นครหลวง  ขา้มแม่นํ้ าสระพูมุ่งหนา้ไปทางทิศอาคเนยอ์อกจากเมืองราชคฤห์
ได ้ 4  เดือน  “พอถึงเดือน  5  ออก  11  คํ่า  วนัศุกร์  ก็จึงไดไ้ปถึงประเทศท่ีหน่ึงมีสัณฐานราบเปียงเรียงงาม  มี
แม่นํ้ าใหญ่  นํ้าฮาม  นํ้านอ้ยมากนกั  กบ่็อพอไกลขรนที  (แม่นํ้าโขง)  เท่าใดนกั  แลมีนํ้ าหว้ยนอ้ยอนัจกัสร้าง
ไร่นาดีนกัแลเป็นแว่นแควน้เมืองสุวรรณโคมคาํเก่าอนัร้างไปแลว้นั้น  ในกาลนั้น  มีแต่พวกลวัะ  มิละข ุ คือ  
ชาวป่าชาวดอยทั้งหลาย  ยงัอยูใ่นซอกหว้ยราวเขาภูดอยไควจุ่ท่ีแลว้  และมีขนุหลวงผูห้น่ึง  นามว่า  ปู่เจา้ลาว
จก  เป็นใหญ่แก่มิละขทุั้งหลายกย็งัอยูด่อยดินแดงอนัมีหนประจิมทิศประเทศนั้น  แลยามนั้นสิงหนวติักมุารก็
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มารอดถึงท่ีหน่ึงหมดใสกวา้งนกั  บ่ไกลแม่นํ้ าใหญ่  แม่นํ้ าฮาม  แม่นํ้ านอ้ยมากแล  แลห่างจากแม่นํ้ าขรนที
นั้น  7,000  วา  แลเมืองสุวรรณโคมคาํเก่านั้น  อยูเ่บ้ืองฝ่ายแม่นํ้าขรนทีกํ้าหนา้นั้นแล” 
 ในตาํนานนั้นไดก้ล่าวอีกวา่  “เม่ือนั้นท่านก็ใหแ้ปงปางจอดยั้งเอาชยัอยูท่ี่นั้นรอดเดือนส่ี  ข้ึนหน่ึงคํ่า   
วนัศุกร์  มหาศกัราชข้ึนใหม่แถมตวัหน่ึงเป็น  18  ตวัปีลว้งเป้า  วนันั้นยงัมีพญานาคตวัหน่ึง  มีช่ือว่า “พนัธุ
นาคราช”  ก็มาเนรมิตตนเป็นพราหมณ์ผูห้น่ึง  แลว้เขา้มาสู่ท่ีแห่งเจา้สิงหนวติักุมาร  แลว้กล่าวว่า  “ดูกรเจา้
กุมารท่านน้ี  เป็นลูกทา้วพระยามหากษตัริย ์ หรือว่าเป็นลูกเศรษฐีหรือคหบดี  กระฎุมพี  แลว่าพ่อคา้  อั้นจา  
ลูกบา้นใดเมืองใดมานั้นจากแลเจา้กุมารเห็นว่ามีประโยชน์อนัใดจา  จึงมาย ั้งพกัยงัสถานท่ีน้ี  ว่าอั้น  ว่าดงัน้ี  
เม่ือนั้นเจา้สิงหนุวติักุมาร  กล่าวว่าดูกรท่านพราหมณ์  เราน้ีหากเป็นลูกกษตัริยต์นหน่ึง  ช่ือว่าเทวกาละ  ผู ้
เป็นเจา้แผน่ดินเมืองราชคฤห์นครหลวงพุน้แล  เรามาน่ีเพื่อจกัแสวงหาท่ีควรสร้างบา้นตั้งเมืองอยูแ่ล  ว่าอั้น  
เม่ือนั้น  นาคพราหมณ์ก็ว่า  ดีแทแ้ล  ท่านจุ่งมาตั้งท่ีน้ีใหเ้ป็นบา้นเมืองอยูเ่ทอะ   จกัวุฒิจาํเริญดี  จกับริบูรณ์
ดว้ยขา้วของราชสมบติัประการหน่ึง  ขา้ศึกศตัรูทั้งหลาย  เป็นตน้ว่าศึกมหานครเมืองใหญ่ทั้งหลาย  จกัมารบ
กเ็ป็นอนัยากเหตุวา่แม่นํ้ าใหญ่  สะเภาเลากาจกัมากไ็ม่ถึง  แต่วา่ขอใหมี้สัจจะรักษายงัขา้คนและสัตวท์ั้งหลาย
แด่เทอะ” 
 
 เม่ือนั้น  เจา้สิงหนวติักุมารจึงกล่าวว่า  “ดูกร  ท่านพราหมณ์  ท่านน้ีอยูท่ี่ใด  อยูบ่า้นเมืองใด  และมี
ช่ือว่าดงัฤา”  นาคพราหมณ์ก็กล่าวว่า  “ขา้น้ีมีช่ือว่าพนัธุพราหมณ์  อยูรั่กษาประเทศท่ีน่ีมาตั้งแต่ตระกลูเคา้มา
แล”  ท่านจุ่งใชส้ัปปรุริสะแห่งท่านไปตามดูท่ีอยู่แห่งขา้เทอะ  ว่าอั้น”  แลว้ก็กล่าวอาํลาเจา้สิงหนวติักุมาร
ออกไปแล เจา้สิงหนวติักุมารจึงใชใ้ห้บ่าวแห่งท่านตามไปดู  7  คน  ไปทางหนหรดี  ไกลประมาณ  1,000  วา  
แลว้ก็ลวดหายไปเสียแล  เม่ือนั้นบ่าวทั้ง  7  คน  จึงกลบัคืนมาบอกแก่เจา้แห่งเขา  ตามดัง่ท่ีไดเ้ห็นมานั้นทุก
ประการแล  เจ้าสิงหนวติักุมารได้ยินคาํดังนั้ นก็สลัง่ใจอยู่แล  ส่วนว่านาคพราหมณ์ผูน้ั้ นก็เอาเพศเป็น
พญานาคดงัเก่าแลว้กท็วนบุ่นไปใหเ้ป็นเซตคูเวียง  กวา้ง  3,000  วา  รอดชุกลํ้า  แลว้กห็นีไปสู่ท่ีอยูแ่ห่งตนใน
กลางคืนนั้นแล  คร้ันรุ่งแจง้แลว้  เจา้สิงหนวติักมุารเห็นเป็นประการฉนันั้นแลว้  ก็มีใจช่ืนชมยิง่นกั  จึงใหห้า
พราหมณ์อาจารย์มา  แล้วก็ตรัสถามว่า  “พราหมณ์ผูม้าบอําให้แก่เรานั้ น    จักเป็นเทวบุตร  เทวดา   
พระยาอินทร์พรหมดงัฤา  พราหมณ์อาจารยจึ์งกล่าวว่า  ตามดัง่ขา้ผูเ้ฒ่ามาพิจารณาดูน้ี  คงจะเป็นพญานาคเป็น
แน่แท ้ เม่ือนั้นก็พร้อมกนัเขา้ยงัเรือนหลวง  แลง้ต้ึงหอเรือนบริบูรณ์แลว้ก็เขา้อยูเ่ป็นเมืองใหญ่  แลว้พราหมณ์
อาจารยผ์ูน้ั้นก็พิจารณาเอาช่ือพญานาคพนัธ์ุนั้น  กบัช่ือกุมารผูเ้ป็นเจา้นั้นช่ือ  สิงหนวติันั้นมาผสมกนั  แลว้
เรียกนามเมืองนั้นวา่  เมืองพนัธุสิงหนวติันคร  นั้นแล 
 เม่ือเจา้สิงหนวติักุมารไดเ้ป็นเจา้เมืองพนัธุสิงหนวติันครแลว้  ไดมี้อาชญาเรียกว่าเอาขนุหลวงมิลกัขุ
ทั้งหลาย  ให้เขา้มาสู่สมภารแห่งพระองคน์ั่นแล  แต่นั้นไปภายหนา้ได ้ 3  ปี  ยงัมีเมืองอนัหน่ึงอยู่หนหรดี
ไกลประมาณ  4  คืนทาง  มีขา้งหัวกุกกะนที  (แม่นํ้ ากก)  ท่ีนัน่  ช่ือว่า  เมืองอุมงคเสลานคร  เมืองนั้นเป็นท่ี
อยู่ของชาวขอมทั้งหลาย  และส่วนว่าเมืองขอมน้ีก็เป็นเมืองพร้อมกนักบัเมืองสุวรรณโคมคาํ  แต่คร้ังสมยั
ศาสนาพระกสัสปะและยงัไม่เคยเป็นเมืองร้างเลย  พระยาขอมเจา้เมืองอุมงคเสลานครนั้น  มีมานะกระดา้งไม่
ยอมเขา้สู่บรมโพธิสมภารเจา้สิงหนวติั  พระองคจึ์งยกกาํลงัร้ีพลไปรบเอาเมืองอุมงคเสลานครไดเ้ขา้สู่บรม
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โพธิสมภารแต่นั้นมา  มหาศกัราชได ้ 22  ตวั  ปีดงัไส้  ตั้งเมืองพนัธุสิงหนวติันครได ้ 5  ปี  ถึงปีนั้นท่านก็
ปราบไดล้า้นนาไทยทั้งมวลแลฯ 
 เสนาอาํมาตย ์ พราหมณ์อาจารย ์ ไร่ไทยทั้งหลาย  ก็พร้อมใจกนัราชิเษกยงัเจา้สิงหนวติัราชกุมารข้ึน
เป็นเอกราชมหากษตัริยต์ั้งแต่นั้นมา  และเมืองน้ีก็บริบูรณ์ดว้ยผูค้น  ชา้งมาววัควายสมบติัมากนกั  เกิดเป็น
เมืองใหญ่แต่นั้นมา  มีอาณาเขตดงัน้ี 
 ในทิศบูรพา มีแม่นํ้ าขรนทีเป็นแดน 
 ในทิศปัจฉิม มีดอยรูปชา้งชุนนํ้ายอ้ยมาหาแม่คงเป็นแดน 
 ในทิศอุดร มีต่าง  (เข่ือน)  หนองแสเป็นแดน 
 ในทิศทกัษิณ มีลวะรัฐเป็นแดน 
 บา้นเมืองกมี็ความสงบสุขร่มเยน็ตลอดสมยัของพระเจา้สิงหนวติั  พระองคค์รองราชยส์มบติัได ้ 102  
ปี  มีอายไุด ้ 120  ปี  (บางตาํนานกว็า่ครองราชยไ์ด ้ 52  ปี)  ในภายหลงัอาณาจกัรโยนกไชยบุรีศรีชา้งแสน  ท่ี
มีเมืองพนัธุ สิงหนวติันครเป็นเมืองหลวงนั้น  ตาํนานไดก้ล่าวไวว้่า  ไดมี้กษตัริยป์กครองสืบเน่ืองต่อกนัมา
ประมาณกว่า  40  พระองค์  ซ่ึงบางพระองค์ก็จะปรากฏพระนามในตาํนานของการสร้างเมืองใหม่  หรือ
โบราณสถานท่ียงัคงมีมาอยูจ่นถึงยคุปัจจุบนั  ไดแ้ก่  พระเจา้อชุตราช  กษตัริยอ์งคท่ี์  3  เป็นผูส้ร้างพระธาตุ
เจา้ดอยตุง โอรสองคท่ี์สองของพระเจา้มงัรายนราช  กษตัริยอ์งคท่ี์  4  คือ  พระองคไ์ชยนารายณ์  เป็นผูส้ร้างเวียง
ไชยนารายณ์  พระองคเ์วา่หรือพระองคเ์วา  กษตัริยอ์งคท่ี์  10  เป็นผูส้ร้างพระธาตุดอยเวา  อาํเภอแม่สาย  เป็น
ตน้ 

รายนามกษตัริย์ทีป่กครองอาณาจักรโยนกไชยบุรีศรีช้างแสน 
(จากพงศาวดารโยนก  ของพระยาประชากจิกรจักร) 

   
  1.  สิงหนกมุาร   2.  คนัธกมุาร   3.  อชุตราช 
  4.  มงัรายนราช   5.  พระองคเ์ชือง   6.  พระองคชื์น 
  7.  พระองคด์าํ   8.  พระองคเ์กิง   9.  พระองคช์าติ 
10.  พระองคเ์วา 11.  พระองคแ์วน 12.  พระองคแ์กว้ 
13.  พระองคเ์งิน 14.  พระองคต์น  15.  พระองคง์าม 
16.  พรองคลื์อ 17.  พระองคร์วย   18.  พระองคเ์ชิง 
19.  พระองคก์งั 20.  พระองคเ์กา 21.  พระองคพ์ิง   
22.  พระองคศ์รี 23.  พระองคส์ม 24.  พระองคส์วรรย ์ (สวน) 
25.  พระองคแ์พง 26.  พระองคพ์วน 27.  พระองคจ์กัทร์ 
28.  พระองคฟ์ ู 29.  พระองคผ์นั 30.  พระองคว์งั 
31.  พระมงัสิงห์ 32.  พระมงัแสน 33.  พระมงัสม 
34.  พระองคทิ์พ 35.  พระองคก์อง 36.  พระองคก์ม  (กลม) 
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37.  พระองคช์าย (จาย) 38.  พระองคชิ์น (จิน) 39.  พระองคช์ม  (จม) 
40.  พระองคก์งั  (ปัง) 41.  พระองคกิ์ง  (พึง) 42.  พระองคเ์กียง  (เปียง) 
43.  พระองคพ์งั  (พงัคราช) 44.  ทุกชิต 45.  มหาวนั 
46.  มหาไชยชนะ   

 
  อาณาจกัรโยนก  ไดมี้กษตัริยป์กครองสืบต่อกนัมาจนสมยัพระองคม์หาไชยชนะ  อาณาจกัรจึงไดถึ้ง 
กาลล่มจม  ดงัปรากฏในตาํนานสิงหนวติัท่ีกล่าวว่า  ไดมี้ชาวเมืองไปไดป้ลาไหลเผือก   พระองคจึ์งให้ตดัเป็น
ท่อนแจกกนักินทัว่ทั้งเวียง  และในคืนนั้นก็ไดเ้กิดมีเหตุเสียงดงัสนัน่เหมือนกบัแผน่ดินไหวถึงสามคร้ัง  จน
เป็นเหตุให้เมืองโยนกถล่มกลายเป็นหนองนํ้ าขนาดใหญ่  แต่ก็เป็นท่ีน่าอศัจรรยท่ี์ยงัคงเหลือบา้นของหญิง
หมา้ยคนหน่ึง  ซ่ึงไม่ไดรั้บส่วนแบ่งเน้ือปลานั้นจากชาวเมืองไปบริโภค  ในปัจจุบนัหนองนํ้าดงักล่าวจึงไดมี้ผู ้
สันนิษฐานไปต่างๆ  กนั  บา้งก็สันนิษฐานว่าคือทะเลสาบเชียงแสน  (หนองบงกาย)  ในเขตอาํเภอเชียงแสน  
บา้งกว็า่คือเวียงหนองล่ม  (เวียงหนองหรือเมืองหนองก็ว่า)  ในเขตอาํเภอแม่จนั   เน่ืองจากมีช่ือสถานท่ีต่างๆ  
ไดป้รากฏอยูใ่นปัจจุบนัน้ีอยู่ใกลเ้คียงบริเวณนั้นเช่น  บา้นแม่ลาก  ก็หมายถึงตอนท่ีชาวเมืองไดช่้วยกนัลาก
ปลาไหลตวันั้น  บา้นแม่ลวั  (คงเลือนมาจากคาํว่าควั)  ก็หมายถึงตอนท่ีไดช้าํแหละปลาไหลนั้นเพื่อแจกจ่าย
กนั  แม่นํ้ ากก  หมายถึงตดัเป็นช้ินๆ  ซ่ึงช่ือดงักล่าวน้ีปัจจุบนัมีอยูใ่นทอ้งท่ีของอาํเภอท่าขา้วเปลือก  อาํเภอแม่
จนั  และยงัมีผูส้นันิษฐานวา่  คือ หนองหลวง  ในเขตอาํเภอเวียงชยัอีกดว้ย 
 หลงัจากท่ีอาณาจกัรโยนกไดล่้มสลายพร้อมดว้ยราชวงศด์งักล่าวแลว้  ชาวเมือง  จึงไดป้รึกษากนั
พร้อมใจกันยกให้ขุนลงั  ซ่ึงเป็นผูใ้หญ่บา้นข้ึนมาเป็นผูป้กครองแทนราชวงศ์  ว่ากันว่าเป็นตน้แบบของ
ประชาธิปไตย  เน่ืองจากผูน้าํไดม้าจากการประชุมปรึกษาหารือกนัคลา้ยระบบการเลือกตั้ง  จึงเป็นท่ีมาของ
ช่ือ  เวียงปรึกษา  เวียงปรึกษาไดมี้ผูป้กครองสืบต่อกนัมา  15  คน  เป็นระยะเวลา  93  ปี   
 
2.  ยุคหิรัญนครเงินยาง 
 ในยคุน้ีไดก้ล่าวถึงลวจงักราชหรือลวจกักราช  ปฐมกษตัริยข์องราชวงศน้ี์  ซ่ึงในหลกัฐานบางฉบบั
เรียกวา่  ราชวงศล์าว  เน่ืองจากพระนามของกษตัริยใ์นราชวงศน้ี์ลว้นข้ึนตน้ดว้ยคาํว่า  “ลาว”  มีอาํนาจอยูใ่น
เมืองเชียงลาว  (เชียงเรือน)  สันนิษฐานว่าอยูใ่กลบ้ริเวณดอยตุงและแม่นํ้ าสาย  ต่อมาไดข้ยายจากเมืองเชียง
ลาวมาสู่เมืองเงินยางหรือเงินยงั  ซ่ึงตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าโขง  สันนิษฐานว่าเมืองเงินยางน้ีอยูใ่กลก้บัเมืองเชียงแสน  
หรืออาจเป็นบริเวณเดียวกนัก็เป็นได ้ เมืองเงินยางมีช่ือเรียกเป็นภาษาบาลีว่า  “หิรัญนคร”  อนัเป็นท่ีมาและ
เรียกช่ือเมืองน้ีวา่หิรัญนครเงินยาง 
 ลวจงักราช  (ลาวจง)  มีราชบุตร  3  พระองค์  คือ  ลาวครอบ  ลาวช้าง  และลาวเก๊าแกว้มาเมือง
ลวจงักราชไดส่้งราชบุตรออกไปสร้างบา้นแปงเมือง  คือ  ให้ลาวครอบราชบุตรองคโ์ตไปครองเมืองเชียง
ของ  ลาวชา้ง ราชบุตรองคท่ี์สองไปครองเมืองยอง  ส่วนลาวเก๊าแกว้มาเมืองราชบุตรองคเ์ล็กน้ีให้ครองเมือง
เชียงลาวสืบเน่ืองมาดว้ยเหตุน้ีภายหลงัจึงทาํให้ราชวงศล์าว  (ลวจงักราช)  เป็นตน้ของราชวงศเ์มืองต่างๆ  เช่น  
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พะเยา  เชียงของ  เชียงคาํ  จนถึงสมยัพญามงัราย  ไดส้ร้างเมืองเชียงรายแลว้  พบว่าเจา้เมืองต่างๆ  ไดมี้เช้ือ
สายมาจากวงศล์วจงักราชดว้ยกนั  จึงมีพระราโชบายรวบรวมใหเ้ป็นปึกแผน่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 

รายนามกษตัริย์ราชวงษ์ลาว  (ลวจังกราช  หรือวงษ์หิรัญนคร) 

รัชกาลที ่ พระนาม รัชกาลที ่ พระนาม 
1. ลวจงักราช  (ลาวจง) 2. ลาวเก๊าแกว้มาเมือง 
3. ลาวเสา้  (ลาวเสา) 4. ลาวตงั  (ลาวพงั) 
5. ลาวกลม  (ลาวหลวง) 6. ลาวเหลว 
7. ลาวกบั 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. จอมผาเรือง 
19. ลาวเจิง  (ลาวเจ๋ือง) 20. ลาวเงินเรือง 
21. ลาวซิน  (ลาวช่ืน) 22. ลาวมิง 
23. ลาวเมือง  (ลาวเมิง) 24. ลาวเมง 

 
  ลาวจงมีราชบุตร  2  พระองค ์ องคพ์ี่ช่ือ  ลาวชิน  ไดใ้ห้ปกครองเมืองไชยนารายณ์  ส่วนผูน้อ้ง ช่ือ
จอมผาเรืองนั้น  ให้ครองเมืองเชียงลาวต่อมา  จอมผาเรือง  (ลาวจอมเรือง)  มีราชบุตรช่ือ  ลาวเจ่ือง  (ขุน
เจ่ือง)  ลาวเจ่ืองไดค้รองเมืองเชียงลาวอยูร่ะยะหน่ึง  และไดแ้ผข่ยายอาณาเขตไปถึงเมืองของพระยาแก๋ว  แลว้
ไดอ้ยูค่รองหลายเมือง  ส่วนทางเมืองเงินยาง  (เชียงลาว)  นั้น  ไดใ้ห้ลาวเงินเรืองราชบุตรปกครองแทน  และใน
สมยัของลาวเจ่ืองน้ีไดใ้ห้ราชบุตรอีกหลายพระองคไ์ปครองยงัเมืองต่างๆ  เช่น  เมืองลา้นชา้ง  เมืองน่าน  เป็น
ตน้  อนัเป็นการกระจายราชวงศล์าว  (ลวจงักราช)  ไปยงัหวัเมืองต่างๆ   อีกสมยัหน่ึง 
 มาจนถึงสมยัลาวเมง  ลาวเมือง  พระบิดาไดสู่้ขอนางอั้วม่ิงจอมเมืองหรือนางเทพคาํขยาย  ธิดาทา้ว
รุ้งแก่นชาย  เจา้นครเชียงรุ้ง  เมืองใหญ่แว่นแควน้สิบสองปันนา  มาอภิเษกเป็นชายาเจา้ลาวเมง คร้ังภายหลงั
อภิเษกแลว้ ไม่นานเท่าใด  นางเทพคาํขยายกท็รงมีครรภแ์ลว้ประสูติพระราชโอรส  เม่ือ  พ.ศ.1782  ทรงพระ
นามวา่  “เจา้มงัราย”   
 จะเห็นไดว้่าอาณาจกัรหิรัญนครเงินยาง  (เชียงลาว  หรือเชียงเรือง  หรือหิรัญนครเงินยาง  เชียงแสน   
ก็เรียก)  นั้น  เคยมีความรุ่งเรืองมาก่อน  มีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน  ไดมี้กษตัริยป์กครองสืบต่อกนัใน
ราชวงศล์วจงักราชมาหลายพระองค ์ มาจนถึงสมยัพญามงัราย  จึงไดมี้การสร้างเมืองใหญ่ข้ึนท่ีเชียงราย  และ
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ไดเ้ร่ิมมีความชดัเจนข้ึน  นบัแต่การสร้างเมืองเชียงรายเป็นตน้มา 
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3.  ยุคเชียงราย  (มังราย) 
 พญามงัราย  ไดข้ึ้นครองราชยส์มบติัท่ีเมืองหิรัญนครเงินยาง  เม่ือ  พ.ศ. 1802  ในขณะมีพระชนมไ์ด ้ 
20  ปี  พระองคจึ์งไดใ้ห้พระยามหานครทั้งหลายไปถวายบงัคม  เมืองใดขดัแขง็มิยอมอ่อนนอ้มแต่โดยดีก็แต่ง
กองทพัยกออกไปปราบปราม  ตีไดเ้มืองมอบ  เมืองไร  เมืองเชียงคาํ  ไดป้ลดเจา้ผูค้รองนครออกแลว้แต่งตั้ง
ให้ขนุนางอยูร้ั่งเมืองเหล่านั้น  แต่นั้นหัวเมืองทั้งหลาย  มีเมืองเชียงชา้ง  เป็นตน้  ก็พากนัอ่อนนอ้มยอมเป็น
เมืองข้ึน 
 เม่ือรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือไดแ้ลว้  คิดจะปราบหวัเมืองฝ่ายใต ้ จึงไดล้งไปอยูท่ี่เมืองหน่ึง  ช่ือ
เมืองวา่  เวียงเต่ารอง  เผอิญชา้งมงคลของพญามงัรายไดพ้ลดัไป  พญามงัรายเสดจ็ตามชา้งไปถึงยอดจอมทอง  
ริมแม่นํ้ ากก เห็นภูมิประเทศท่ีเป็นชยัภูมิดี  จึงให้สร้างพระนครไว ้ ณ  ท่ีนั้นก่อปราการโอบลอ้มเอาดอย
จอมทองไวใ้นท่ามกลางเมือง  ขนานนามว่า  เมืองเชียงราย  ใน  พ.ศ. 1805  แลว้พญามงัรายก็ยกจากเมืองหิรัญ
นครเงินยางข้ึนมาประทบัอยู่ท่ีเมืองเชียงราย ในปีเดียวกันน้ียงัได้ตีเมืองเชียงตุงอีกด้วย  ถดัมาอีก  3  ปี  
พญามงัรายไดเ้สด็จจากเมืองเชียงรายไปประทบัอยูท่ี่เมืองฝาง  (เวียงไชยปราการ)  โดยมีพระราชประสงคท่ี์
จะแผ่ขยายอาณาเขตไปทางลา้นนา  หลงัจากนั้น  1  ปี  ก็ไดย้กทพัไปตีเมืองผาแดง  เชียงของ  ตีไดเ้มืองเชียง
ของแลว้ก็กลบัประทบัท่ีเมืองฝางอีก  ต่อมาราว  6  ปี  ไดเ้สด็จยกทพัไปตีเมืองเชิงแลว้กลบัมาประทบั  ณ  
เมืองฝางดงัเก่า 
 เมืองฝางท่ีพญามงัรายประทบัอยู่ติดต่อกบัแควน้ลา้นนาพ่อคา้วานิชชาวเมืองหริภุญไชย  ไปมาท่ี
เมืองฝางเป็นอนัมาก  พญามงัรายทราบว่าเมืองหริภุญไชยเป็นเมืองมัง่คัง่สมบูรณ์  ก็อยากไดไ้วใ้นอาํนาจ  จึง
ทรงใหอ้า้ยฟ้า  เขา้ไปเป็นไสศึ้กอยูใ่นเมืองหริภุญไชย  แลว้จึงสามารถตีเมืองหริภุญไชยจากพระยายบีาไดใ้น
เวลาต่อมา  รวมทั้งตีไดเ้มืองเขลางคจ์ากพระยาเบิก  เจา้เมืองเขลางค ์ ซ่ึงเป็นนอ้งของพระยายีบาในภายหลงั
อีกดว้ย 
 ในปี  พ.ศ. 1819 พญามงัรายไดย้กกองทพัลงไปตีเมืองพะเยา  พระยางาํเมือง  เจา้เมืองพะเยา  เห็นว่าสู้
ดว้ยกาํลงัมิได ้ จึงยกกองทพัออกไปรับปลายแดน  ตอ้นรับอยา่งไมตรี  แลว้ยกตาํบลปากนํ้ าให้แก่พญามงัราย  
พญามงัรายก็รับปฏิญาณเป็นมิตรกนั  ต่อมาไดย้กทพัไปตีเมืองหงสาวดี  พระยาหงสาวดีสุทธโสม  เจา้เมือง  จึง
ไดย้กนางปายโค  พระธิดาใหเ้ป็นราชธิดา  เพื่อจะเป็นพระราชไมตรี  ในภายหลงัไดย้กกองทพัไปตีเมืองพุกาม
องัวะ   เจา้เมืององัวะไดน้าํเอาเคร่ืองราชบรรณาการมาถวายตอ้นรับขอพระราชไมตรีดว้ย  ในคร้ังน้ีไดน้าํเอา
ช่างต่างๆ  เช่น  ช่างฆอ้ง  ช่างเหล็ก  ช่างเงิน  ช่างคาํ  ช่างทอง  กลบัมาเผยแพร่อีกดว้ย  พร้อมทั้งไดบ้าํรุง
พระพทุธศาสนา  โดยไดรั้บอิทธิพลตามแบบอยา่งขององัวะ 
 ในปี  พ.ศ. 1839  พญามงัรายไดส้ร้างเมืองเชียงใหม่  และขนานนามเมืองว่า  “นพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่”  พระองคไ์ดเ้สดจ็ไปประทบัอยูท่ี่เมืองเชียงใหม่ตราบจนสวรรคต  ขณะเสดจ็ประพาสกลางเมือง  เม่ือ  
พ.ศ. 1860  ส่วนเมืองเชียงรายนั้นไดใ้หข้นุครามมาครองเมืองแทน  นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีเมืองเชียงรายเร่ิมลด
บทบาทลง  และในขณะเดียวกนั  เมืองเชียงใหม่ก็ไดเ้ร่ิมมีความสาํคญัในฐานะเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัร
ลา้นนา  ซ่ึงมีความเป็นปึกแผน่มัน่คงและรุ่งเรืองอยา่งสูงสุดในสมยัของพญามงัราย 
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  เม่ือพญามงัรายสวรรคต  พระยาไชยสงคราม  (ขุนคราม)  ราชโอรส  จึงครองเมืองเชียงรายต่อมา
และสถาปนาใหพ้ระยาแสนภู  โอรสองคใ์หญ่ไปครองเมืองเชียงใหม่  ใน  พ.ศ. 1861  ใน  พ.ศ. 1870  พระยา
แสนภู 
โอรสองคใ์หญ่ไปครองเมืองเชียงใหม่  ใน  พ.ศ. 1861  ใน  พ.ศ. 1870  พระยาไชยสงครามถึงแก่ทิวงคต  
พระยาแสนภูไดใ้หเ้จา้คาํฟรูาชโอรสไปครองเมืองเชียงใหม่  แลว้พระองคไ์ดก้ลบัมาครองเมืองเชียงราย 
 รุ่งข้ึนปี  พ.ศ. 1871  พระยาแสนภู  มีพระราชประสงคจ์ะสร้างพระนครอยู่ใหม่ตอ้งการชยัภูมิท่ีดี  
ขนุนางไดส้าํรวจหาไดท่ี้เมืองเก่าริมแม่นํ้ าโขง  อนัเป็นเมืองโบราณของเวียงไชยบุรี  จึงโปรดใหส้ร้างนครใหม่
ข้ึนท่ีนั้น  เอาแม่นํ้ าโขงเป็นคูปราการเมืองดา้นตะวนัออก  อีก  3  ดา้น  ให้ขุดโอบลอ้มพระนครไว ้ ตั้งพิธีฝัง
หลกัเมืองวนัศุกร์  เดือน  5  (เดือน  7  เหนือ)  ข้ึน  2  คํ่า  ปีมะโรง  พ.ศ. 1871  ขนานนามว่า  หิรัญนครชัยบุรี
ศรีเชียงแสน (ตามพระนามของพระองค)์  แต่คนต่อมาภายหลงัเรียกว่า  เชียงแสน  คืออาํเภอเชียงแสนใน
ปัจจุบนั  ซ่ึงยงัมีซากกาํแพงเมืองปรากฏอยู ่
  พระยาแสนภู  ครองอยูเ่มืองเชียงแสนได ้ 7  ปี  ก็ไดถึ้งแก่ทิวงคต  พระยาคาํฟู  ราชโอรส  จึงไดค้รอง
เมืองเชียงแสนต่อมา  พระยาคาํฟูจึงไดใ้ห้ทา้วผายูราชโอรสไปครองเมืองเชียงใหม่  เม่ือพระยาคาํฟูถึงแก่
ทิวงคต  ทา้วผาย ู ราชโอรส  ซ่ึงครองเมืองเชียงใหม่อยูก่ไ็ดค้รองเมืองเชียงใหม่ต่อไป  แลว้ใหท้า้วกือนา  (ต้ือ
นา)  ราชโอรส  มาครองเมืองเชียงรายแทน  นบัแต่นั้นมาเมืองเชียงราย  (รวมทั้งเชียงแสนดว้ย)   ไดเ้ร่ิมมี
ฐานะคลา้ยเมืองลูกหลวง  โดยมีเชียงใหม่เป็นเมืองหลวง  แต่ก็ยงัคงมีเช้ือพระวงศป์กครองสืบต่อกนัมาอีก
หลายพระองค ์ สุดทา้ยในสมยัพระยากลม  เป็นเจา้เมืองเชียงแสน  โดยมีพระเจา้เมกุฏครองเมืองเชียงใหม่  ใน  
พ.ศ. 2101  เมืองเชียงใหม่และเชียงแสนก็เสียให้แก่บุเรงนอง  เจา้กรุงหงสาวดี  อาณาจกัรลา้นนา  (รวมทั้ง
เชียงรายและเชียงแสนดว้ย)  จึงไดต้กเป็นเมืองข้ึนของพม่าตั้งแต่นั้นมา  แต่มีบางคร้ังก็เป็นอิสระและบางคร้ัง
กต็กอยูใ่นอาํนาจของกรุงศรีอยธุยา  รวมเป็นระยะเวลาอนัยาวนานนบั  200  ปี  จนถึงสมยัธนบุรี  แมว้่าบางสมยั
จะมีการจบัอาวุธข้ึนต่อสู้เพื่อเป็นอิสระจากพม่าแต่ก็ไม่ประสบผลสาํเร็จ  ในระยะหน่ึง  พม่าไดฟ้ื้นฟูเมือง
เชียงแสนให้เป็นเมืองเอกในการปกครองเน่ืองจากตอ้งการให้เป็นหวัเมืองเพื่อป้องกนัการรุกรานจากกรุงศรี
อยธุยา  และยงัสามารถใชเ้ป็นแหล่งสะสมเสบียงในยามศึกสงครามกบักรุงศรีอยธุยาอีกดว้ย 
 
4.  ยุคพนัธุมติรัตนอาณาเขต 
 ในสมยัพระเจา้กรุงธนบุรี  ยกทพัมาปราบปรามขบัไล่ขา้ศึกพม่าทางหัวเมืองฝ่ายเหนือ  แต่ไม่สาํเร็จ
เด็ดขาด  คร้ันสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  แห่งราชวงศ์จกัรี  พ.ศ. 2347  กรม
หลวงเทพหริรักษแ์ละพระยายมราช  ยกกองทพัข้ึนมาขบัไล่พม่าออกจากเชียงแสนไดส้าํเร็จ  ใหเ้ผาเมืองเสียส้ิน  
กวาดตอ้นเอาผูค้นพลเมือง  23,000  ครอบครัว  แบ่งเป็น  5  ส่วน  โดยให้ไปอยู่เมืองเชียงใหม่  นครลาํปาง  
นครน่านเมืองเวียงจนัทน์  และลงมายงักรุงเทพฯ  บางส่วนใหต้ั้งบา้นเรือนอยูเ่มืองสระบุรี  เมืองราชบุรี  บา้ง 
  หลงัจากท่ีไดก้วาดตอ้นเอาผูค้นพลเมืองให้ไปอยูต่ามเมืองต่างๆ  แลว้  เชียงแสนจึงกลายเป็นเมืองร้าง  จึง
ทาํใหน้บัแต่นั้นมา  หลกัฐานทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัเมืองเชียงแสนไดข้าดหายไประยะหน่ึง  ส่วนใหญ่
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แลว้มกัจะกล่าวถึงเมืองเชียงใหม่ท่ีเป็นศูนยก์ลางของลา้นนาในยคุนั้น  โดยมีตระกลูเจา้เจด็ตนปกครอง  ซ่ึง
จะเก่ียวพนักบัการทาํศึกสงครามกบัพม่า  บางคร้ังก็ถูกพม่ารุกราน  บางคร้ังก็ยกทพัไปตีเขตหัวเมืองข้ึนของ
พม่าและกวาดตอ้นเอาผูค้นลงมาดว้ย  อนัไดแ้ก่  พวกไทยใหญ่  ไทยล้ือ  ไทยเขิน  เป็นตน้ 
 พ.ศ. 2386  ในรัชกาลท่ี  3  ไดมี้การจดัตั้งเมืองเชียงรายฟ้ืนคืนให้เป็นบา้นเมืองข้ึนมาใหม่  เพื่อเป็น
กาํลงัช่วยเหลือเชียงใหม่ป้องกนัภยัจากพม่า  โดยมีฐานะเป็นเมืองบริวารของเชียงใหม่  พระเจา้มโหตรประเทศ
เจา้เมืองเชียงใหม่  ไดใ้ห้ญาติพี่นอ้ง  อนัมีเจา้หลวงธรรมลงัการเป็นเจา้หลวงเมืองเชียงราย  เจา้อุ่นเรือนเป็น
พระยาอุปราช  เจา้คาํแสนเป็นพระยาราชวงศ ์ เจา้ชายสาม  เจา้พูเก๋ียง  เป็นพระยาราชบุตร  และพระยาบุรีรัตน์  
มีราษฎรท่ีถูกกวาดตอ้นมากจากหวัเมืองข้ึนของพม่า  ในสมยั  “เก็บผกัใส่ซา้  เก็บขา้ใส่เมือง”  พร้อมดว้ยพ่อคา้
ท่ีเป็นคนพื้นเมืองของไพร่เมือง  4  เมือง  คือ  เมืองเชียงตุง  เมืองพยาก  เมืองเลน  และเมืองสาด  ประมาณ 
1,000  ครอบครัว  ข้ึนมาตั้งสร้างบา้นเมือง  เมืองเชียงรายในยคุน้ีไดมี้การก่อกาํแพงสร้างประตูเมืองต่างๆ  
เพิ่มเติมในส่วนท่ีเคยเป็นเมืองเก่ามาแต่สมยัพญามงัรายใหเ้ป็นเมือง  “พนัธุมติรัตนอาณาเขต”  มีสะดือเมืองอยูท่ี่
วดัจนัทโลก  (ปัจจุบนัคือ วดักลางเวียง)  ในสมยันั้นเมืองเชียงใหม่มีช่ือว่า  เมืองรัตตนติงสาวภิวนบุรี  การ
ปกครองเมืองเชียงรายในฐานะเป็นเมืองบริวารของเมืองเชียงใหม่ในสมยัน้ีเป็นยุคท่ีเรียกว่า  เจ้าขัน  5  ใบ  
ซ่ึงเป็นเช้ือสายในตระกูลเจา้เจ็ดตนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากเมืองเชียงใหม่มาเป็นคณะปกครองเมืองเชียงราย  
ประกอบดว้ย เจา้หลวง  (มีฐานะเป็นเจา้เมือง) และผูช่้วยอีก  4  ตาํแหน่ง  คือ  พระยาอุปราช  พระยาราชวงศ ์ พระ
ยาราชบุตร  พระยาบุรีรัตน์ 
 พ.ศ. 2413  ในสมยัรัชกาลท่ี  5  เจา้อุปราช  เจา้ราชวงศ ์ นครเชียงใหม่  มีใบบอกขอ้ราชการไปยงักรุงเทพฯ  
ว่า  พม่า  ล้ือ  เขิน  เมืองเชียงตุง  ประมาณ  300  ครอบครัว  มาอยูเ่มืองเชียงแสน  ตั้งตวัเป็นอิสระไม่ยอมอยู่
ใตก้ารปกครองของไทย  จึงใหอุ้ปราชแต่งคนไปว่ากล่าวให้ถอยออกจากราชอาณาจกัร  ถา้อยากจะตั้งอยูใ่หอ้ยู่
ในบงัคบับญัชาเมืองเชียงรายและนครเชียงใหม่  แต่ก็ไม่ไดผ้ล  เพราะพวกนั้นไม่ยอมออกไป  พ.ศ. 2417  เจา้
อินทวิไชยยานนท ์  เจา้นครเชียงใหม่ เกณฑก์าํลงัจากเชียงใหม่  นครลาํปาง  เมืองลาํพนู  มีไพร่ทั้งส้ิน  4,500  คน  
ยกจากเชียงใหม่มาเชียงรายและเชียงแสน ไล่ตอ้นพวกนั้นออกจากเชียงแสน  จึงทาํให้เชียงแสนกลายเป็น
เมืองร้างไประยะหน่ึง  จวบจนถึงปี  พ.ศ. 2423  จึงไดใ้ห ้ เจา้อินต๊ะ  บุตรเจา้บุญมา  (เจา้บุญมาเป็นนอ้งของเจา้
กาวิละ  เจา้นครเชียงใหม่)  เจา้ผูค้รองเมืองลาํพนูเป็นหวัหนา้  นาํราษฎรเมืองลาํพนู  เชียงใหม่  ประมาณ  1,500  
ครอบครัว  ข้ึนมาตั้งรกราก “ปักซั้งตั้งถ่ิน” อยู่เมืองเชียงแสน นบัเป็นการสร้างบ้านแปงเมือง  คร้ังใหญ่ของ
เมืองเชียงแสน  กลุ่มท่ีอพยพมารุ่นแรกไดม้าตั้งถ่ินฐานทาํกินอยู่เรียงรายตามลาํแม่นํ้ าแม่คาํ  ตั้งแต่บา้นแม่คาํ  
บา้นหว้ยนํ้าราก  จึงถึงเขตเชียงแสน  ตลอดถึงบา้นกวา๊นบุญเรือง  ในเขตประเทศลาวปัจจุบนั 
 ต่อมา  เจา้อินต๊ะ  ไดรั้บพระราชทานสัญญาบตัร  เป็นพระยาราชเดชดาํรง  ตาํแหน่ง  เจา้เมืองเชียง
แสน  สมยันั้นการปกครองลา้นนาเฉพาะมณฑลพายพัเหนือ  มีเจา้เมืองบริวารหวัเมือง  มี  5  ช่ือ  ประจาํเมือง
ต่างๆ  คือ 
  พระยาประเทศอุตรทิศ  เจา้เมืองพะเยา 
  พระยามหิทธิวงศา  เจา้เมืองฝาง 
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  พระยารัตนเขตต ์   เจา้เมืองเชียงราย 
  พระยาราชเดชดาํรง  เจา้เมืองเชียงแสน 
  พระยาจิตวงศว์รยศรังษี  เจา้เมืองเชียงของ 
 
 ในปี  พ.ศ. 2437  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี  5  โปรดเกลา้ฯ  ให ้ พระศรีสหเทพ (เลง็    
วิริยสิริ)  จดัการปกครองมณฑลพายพัใหม่  เมืองใหญ่  มีเก๊าสนามหลวง  เป็นศูนยก์ลางจดัใหมี้แคว่นแก่บา้น
(กาํนนั – ผูใ้หญ่บา้น)  แต่ละแคว่นข้ึนกบัเมือง  เรียกผูป้กครองเมืองว่า  เจา้เมือง  เมืองข้ึนกบั  บริเวณ  เรียกผู ้
เป็นหัวหนา้ว่า  ขา้หลวงบริเวณ  ขา้หลวงบริเวณข้ึนต่อเก๊าสนามหลวง  โดยไดจ้ดัทาํข้ึนเป็นพระราชบญัญติั  
เรียกวา่  พระราชบญัญติัจดัตั้งมณฑลพายพั  ตั้งนครเชียงใหม่เป็นตวัมณฑล  และเมืองเชียงแสนสมยันั้นข้ึนต่อ
กระทรวงกลาโหม  ต่อมา  พ.ศ. 2453  ตรงกบั  ร.ศ. 129  ไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ยกเมืองเชียงราย  
เป็นเมืองจตัวารวมอยูใ่นมณฑลพายพั  ดงัต่อไปน้ี 
 
ประกาศยกเมืองเชียงรายเป็นหัวเมืองจัตวา  รวมอยู่ในมณฑลพายพั 
 มีพระราชโองการดาํรัสเหนือเกลา้ฯ  ใหป้ระกาศทราบทัว่หนา้กนัว่า  แต่เดิมเมืองเชียงราย  เมืองฝาง  
เวียงป่าเป้า  เมืองพะเยา  อาํเภอแม่ใจ  อาํเภอดอกคาํใต ้ อาํเภอแม่สรวย  อาํเภอเชียงคาํ  อาํเภอเชียงของ ไดจ้ดั
รวมเขา้เป็นจงัหวดั  เรียกวา่  จงัหวดัพายพัภาคเหนือ  ต่อมาเมืองเหล่าน้ีมีความเจริญยิง่ข้ึน  จนเป็นเหตุใหเ้ห็นว่า  
การจดัให้เป็นเมือง ไม่พอแก่ราชการและความเจริญสมควรเล่ือนการปกครองข้ึนให้สมกบัราชการและความ
เจริญในทอ้งถ่ิน  จึงทรงพระกรุณาโปรดกลา้ฯ  ให้รวมเมืองเชียงแสน  เมืองเชียงราย  เมืองฝาง  เวียงป่าเป้า  
เมืองพะเยา  อาํเภอแม่ใจ  อาํเภอดอกคาํใต ้ อาํเภอแม่สรวย  อาํเภอเชียงคาํ  อาํเภอเชียงของ  ตั้งเป็นเมืองจตัวา  
เรียกว่า  เมืองเชียงราย  อยู่ในมณฑลพายพั  และจดัแบ่งการปกครองออกเป็น  10  อาํเภอ  คือ  อาํเภอเมือง
เชียงราย  อาํเภอเมืองเชียงแสน  อาํเภอเมืองฝาง  อาํเภอเวียงป่าเป้า  อาํเภอเมืองพะเยา  อาํเภอแม่ใจ  อาํเภอดอก
คาํใต ้ อาํเภอแม่สรวย  อาํเภอเชียงคาํ  อาํเภอเชียงของ  เหมือนอย่างหัวเมืองชั้นในท่ีข้ึนกบักรุงเทพฯ  ทั้งปวง  
และพระทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พระภักดีณรงค์  ซ่ึงเป็นข้าหลวงประจําจังหวัดพายพัภาคเหนือ   
เป็นผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย รับราชการสนองพระเดชพระคุณสืบไป 
 
           ศาลาวา่การกระทรวงมหาดไทย 
      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  9  มิถุนายน  รัตนโกสินทร์ศก  129 
            (ลงพระนาม)  ดาํรงราชานุภาพ 
               เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
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ตราประจําเมืองเป็นรูปหนุมาน  (หอระมาน) 
 ดวงตราประจาํเมืองพนัธุมติรัตนอาณาเขต  คือ  เมืองเชียงรายในอดีต  ท่ีแปล
มาตรงกบัตวัอกัษรลา้นนา  (ตวัเมือง)  ในดวงตรานั้น  ส่วนอกัษรไทยขา้งล่างเขียนว่า  
เมืองพนัธุมติอะณาเขรษ  เป็นการสะกดผิด  เน่ืองจากการทาํตราต่างๆ  ในสมยันั้น
ตอ้งส่งไปทาํต่างประเทศท่ีใกลท่ี้สุด  คือ  ประเทศอินเดีย  ช่ือเมืองพนัธุมติรัตนอาณา
เขต  เลยตอ้งใชอ้ย่างนั้นมา  แต่คนเชียงรายในสมยันั้นอ่านภาษาไทย  (กลาง)  ไม่
ออก 

 สภาพบา้นเมืองในยคุพนัธุมติรัตนอาณาเขตนั้น  ไดเ้กิดความยุง่ยากเก่ียวกบักบฏเง้ียว  ซ่ึงไดเ้กิดข้ึน
ตามหัวเมืองต่างๆ  ในอาณาจกัรลา้นนา  ซ่ึงเป็นผลมาจากยุคการล่าอาณานิคมของชาวตะวนัตก  ท่ีไดเ้ขา้มามี
อิทธิพลในดินแดนพม่าและลาว  และต่อมาไดมี้การยุยงสนบัสนุนให้เง้ียวก่อความไม่สงบข้ึนตามหัวเมือง
ต่าง ๆ  เพื่อจะขยายอิทธิพลเขา้มายงัลา้นนา  ท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของราชอาณาจกัรไทยแลว้  แต่ทางการก็
สามารถปราบปรามลงได ้
 ยคุพนัธุมติรัตนอาณาเขต  ไดมี้การพฒันารูปแบบการปกครองจากหวัเมืองท่ีมีเจา้เมืองครองมาจนถึง  
พ.ศ. 2453  (ร.ศ. 129)  จึงไดเ้ขา้สู่การเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล  อนัเป็นตน้แบบ
มาสู่การปรับปรุงพฒันามาสู่ในยคุปัจจุบนัท่ีมีฐานะเป็นจงัหวดั  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  16  อาํเภอ  2  ก่ิง
อาํเภอ 
 
ความสัมพนัธ์กบัอาณาจักรต่าง  
 นับตั้งแต่สมยัราชวงศ์ลวจงักราช  ไดใ้ห้พระโอรสไปสร้างและครองเมืองต่างๆ  จึงทาํให้มีการ
กระจายเช้ือพระวงศ์ออกไปยงัเมืองต่างๆ  ดว้ย  อนัเป็นการขยายอาณาเขตในลกัษณะหน่ึงมาจนถึงสมยั
พญามงัราย  จึงไดมี้การรวบรวมหัวเมืองต่างๆ  เขา้ดว้ยกนั  โดยมีเมืองหิรัญนครเงินยางเป็นศูนยก์ลาง  เม่ือมี
ความเป็นปึกแผน่แลว้  ต่อมาจึงไดข้ยายลงมาสร้างเมืองเชียงราย  เพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลางในการแผข่ยายอาณา
เขตต่อไปยงัอาณาจกัรอ่ืนๆ  รวมทั้งการมีสมัพนัธไมตรีกบัอาณาจกัรใกลเ้คียงอาณาจกัรต่างๆ  เหล่าน้ี  ไดแ้ก่
   
อาณาจักรหริภุญไชย 
 อาณาจกัรหริภุญไชย  ไดมี้ความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสมยัการสร้างเมืองเชียงราย  โดยเป็นศูนยก์ลาง
ของเมืองต่างๆ  ท่ีอยู่ในบริเวณลุ่มแม่นํ้ าปิงและแม่นํ้ าวงั  ซ่ึงตาํนานจามเทวีไดก้ล่าวว่า  ฤาษีวาสุเทพเป็น
ผูส้ร้างเมืองหริภุญไชยข้ึน  เม่ือราว  พ.ศ. 1310-1311  หลงัจากท่ีไดส้ร้างเสร็จแลว้  จึงไดทู้ลเชิญพระนางจามเทวี
ธิดาของกษตัริยเ์มืองละโว ้ (ลพบุรี)  มาครองเมือง  จึงทาํให้วฒันธรรมของละโวแ้พร่ขยายมายงัอาณาจกัรหริ
ภุญไชยดว้ย 

ดว้ยเหตุอาณาจกัรหริภุญไชย  มีความเจริญรุ่งเรืองและมัง่คัง่สมบูรณ์  พญามงัรายมีพระประสงค์
อยากไดไ้วใ้นอาํนาจ  จึงไดใ้ชก้ลอุบายใหอ้า้ยฟ้าเขา้ไปเป็นไส้ศึก  วางแผนใหเ้กิดความแตกแยกกนัในอาณาจกัร
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ในภายหลงั  กองทพัของพญามงัรายจึงเขา้ยึดอาณาจกัรหริภุญไชยจากพระยายีบา  กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของ
อาณาจกัรหริภุญไชยไวใ้นอาํนาจไดส้าํเร็จ  ในปี  พ.ศ. 1835  และไดผ้นวกหริภุญไชยเขา้ไวเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของอาณาจกัรลา้นนาตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
 
อาณาจักรสุโขทยั 
  หลงัจากท่ีพญามงัรายไดแ้ผ่ขยายอาณาเขตและรวบรวมบา้นเมืองจนเป็นปึกแผ่นมัน่คงจนเป็นท่ีมา
ของอาณาจกัรลา้นนาแลว้  จึงไดส้ร้างเมืองเชียงใหม่  หรือนพบุรีศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่ข้ึนใน  พ.ศ. 1839  เพื่อ
เป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรลา้นนา  ในการสร้างเมืองนั้น  พระองคท์รงไดทู้ลเชิญพ่อขนุรามคาํแหงจากกรุง
สุโขทยัและพญางาํเมือง เจา้เมืองพะเยาซ่ึงเป็นพระสหาย  ไดเ้สด็จมาช่วยเลือกชยัภูมิการสร้างเมือง  จึงเห็น
ไดว้า่อาณาจกัรเหล่าน้ีมีสัมพนัธไมตรี ต่อกนัอยา่งแนบแน่น  ในตาํราราชวงศป์กรณ์กล่าวว่า  กษตัริยท์ั้งสาม
ไดต้ั้งสจัจะปฏิญาณต่อกนัโดยนัง่หลงัพิงกนัท่ีฝ่ังแม่นํ้าขนุภู  แลว้เอามีดมาแทงมือกนัทุกคน  เอาเลือดใส่แพ่ง
ฝาสู่กนักิน  ให้เป็นมิตรสนิทต่อกนัทุกพระองค ์  ต่อมาแม่นํ้ าขุนภู จึงเรียกว่าแม่นํ้ าอิง  ในปัจจุบนัน้ีไดมี้
อนุสรณ์สถานคือ  อนุสาวรียส์ามกษตัริย ์ ประดิษฐานอยูท่ี่หนา้ศาลากลาง  (เก่า)  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
อาณาจักรล้านนา 
 สมยัหิรัญนครเงินยาง  อาณาจกัรลา้นนามีความเป็นมาหลงัจากท่ีพญามงัรายไดร้วบรวมหัวเมือง
ต่างๆ  อนัมีเจา้เมืองท่ีมีเช้ือสายมาจากวงศล์วจงักราชดว้ยกนัจนเป็นปึกแผ่นในอาณาจกัรหิรัญนครเงินยาง  
ต่อมาไดตี้อาณาจกัรหิรภุญไชยแลว้ผนวกเขา้ไวใ้นอาณาจกัรดว้ยนับเป็นการเร่ิมตน้ของอาณาจกัรไปอยู่ท่ี
เมืองนพบุรีศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่ ทาํใหเ้มืองเชียงรายซ่ึงเดิมนั้นเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรหิรัญนครเงินยาง
ไดล้ดความสาํคญัลงไปในระยะหลงัๆ 
 ดงันั้น  จึงกล่าวไดว้า่  เมืองเชียงรายเป็นเมืองแห่งจุดเร่ิมตน้ท่ีก่อใหเ้กิดเป็นอาณาจกัรลา้นนา ดงัมีคาํ
กล่าววา่  ถา้ไม่มีเชียงราย  คงไม่มีเชียงใหม่  ในปัจจุบนั 
 สมยัรัตนโกสินทร์  อาณาจกัรลา้นนาไดมี้บทบาทสาํคญัในการทาํสงครามกบัพม่า  โดยไดน้าํกาํลงั
ร่วมกบักองทพัทางกรุงเทพฯ  ทาํสงครามกบัพม่าในระหว่าง  พ.ศ. 2312 – 2347  สงครามในระยะดงักล่าวน้ี
ไดเ้กิดลทัธิ  เกบ็ผา้ใส่ซา้  เกบ็ขา้ใส่เมือง  ไดก้วาดตอ้นเอาผูค้นจากเมืองเชียงตุง  สิบสองปันนา  ฯลฯ  ผูค้นท่ี
ถูกกวาดตอ้นมาเหล่านั้นส่วนใหญ่  ไดแ้ก่  ชาวไทยใหญ่  ชาวไทยล้ือ  และชาวไทยเขิน  ซ่ึงมีวฒันธรรม
ประเพณีท่ีคลา้ยคลึงกบัชาวไทยโยนกของอาณาจกัรลา้นนา  แลว้มาไวต้ามหัวเมืองต่างๆ  ในอาณาจกัร
ลา้นนา  กลุ่มท่ีถูกกวาดตอ้นมานั้นไดเ้อาศิลปวฒันธรรมเขา้มาเผยแพร่ดว้ย  เช่น  การทาํเคร่ืองเขิน  แกงฮงัเล  
นํ้าพริกอ่องของชาวไทยเขิน  ขนมจีนนํ้าเง้ียวของชาวไทยใหญ่  การทอผา้ของชาวไทยล้ือ  เป็นตน้ 
 ในปัจจุบนั  กลุ่มชาวไทยล้ือหรือชาวไทยเขิน  มีถ่ินฐานกระจายอยู่ในหลายอาํเภอของจงัหวดั
เชียงราย  และจงัหวดัในภาคเหนือ  และไดถ่้ายทอดศิลปวฒันธรรมต่างๆ  ไวอ้ยา่งมาก  เช่น  วฒันธรรมการ
แต่งกาย  อาหารการกินและงานหตัถกรรม 
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   เชียงรายในปัจจุบัน 
 

 
 

 
สภาพภูมิศาสตร์ 
 

ทีต่ั้ง 
 จงัหวดัเชียงรายตั้งอยูเ่หนือสุดของประเทศไทย  อยูร่ะหว่างเส้นรุ้งท่ี  19  องศาเหนือ  ถึง  20  องศา  
30  ลิปดาเหนือ  และเส้นแวงท่ี  99  องศา  15  ลิปดา  ถึง  100  องศา  45  ลิปดาตะวนัออก  อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ 785  กิโลเมตร  
 
 อาณาเขต 

ทิศเหนือ   ติดต่อกบั    ประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต ้  ติดต่อกบั    จงัหวดัพะเยาและลาํปาง 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั    ประเทศสหภาพพม่าและจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

แผนที่จังหวัดเชียงราย 
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 แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า  ดา้นอาํเภอแม่จนั  แม่สาย  แม่ฟ้าหลวง   และเชียงแสน รวม  
130  กิโลเมตร  แยกเป็นแนวภูเขา  100  กิโลเมตร  แนวแม่นํ้ าสาย  10  กิโลเมตร  และแนวแม่นํ้ ารวก  20  
กิโลเมตร   
 แนวเขตชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีระยะทาง  180   กิโลเมตร  
โดยเป็นแนวแม่นํ้าโขง  90  กิโลเมตร  และแนวภูเขา  94  กิโลเมตร 
 
สภาพภูมิประเทศ 
 เชียงรายมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีพื้นท่ีราบ
สูงเป็นหยอ่ม ๆ ในเขตอาํเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500  
-  2,000  เมตร จากระดบันํ้ าทะเล บริเวณส่วนท่ีราบตามลุ่มแม่นํ้ าสาํคญัในตอนกลางของพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ อาํเภอ
พาน เมือง แม่จนั แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสูงประมาณ 410  -  580  เมตร จากระดบันํ้าทะเล 
 
สภาพภูมิอากาศ 
 อุณหภูมิ   ในห้วงปี  2544 – 2548   จงัหวดัเชียงรายมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีอยู่ระหว่าง  33.1 องศา
เซลเซียส   อุณหภูมิสูงสุด  38.8  องศาเซลเซียส  เม่ือวนัท่ี  28  เมษายน  2544  และวนัท่ี  9  พฤษภาคม  2546   

ฝน   ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียปีละ  1,768  มิลลิเมตร  มากท่ีสุดในปี 2544  จาํนวน  2,287.60  มิลลิเมตร 
นอ้ยท่ีสุดในปี 2546  จาํนวน  1,404.10  มิลลิเมตร  จาํนวนวนัท่ีมีฝนตกเฉล่ีย  143  วนัต่อปี 

ฤดูหนาว   (พฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์)  จงัหวดัเชียงรายมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ  15.0 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิตํ่าสุด  8.0 องศาเซลเซียส  เม่ือวนัท่ี  28  มกราคม  2544 
 
ป่าไม้ 
            พื้นท่ีจงัหวดัเชียงรายมีทั้งส้ิน  11,678.369  ตารางกิโลเมตร  หรือ  7,298,981  ไร่  ในปี  2542 มีพื้นท่ี
ป่าไมจ้าํนวน  2,365,967  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  32.42  ของพื้นท่ีทั้งหมด  พื้นท่ีป่าไมแ้บ่งออกเป็นประเภทต่างๆ  
ดงัน้ี  
  อุทยานแห่งชาติ  (National  Park)  มีอยู ่5  แห่ง  คือ  อุทยานแห่งชาติดอยหลวง  เน้ือท่ี  731,250  ไร่ 
ครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอพาน  แม่สรวย  เวียงป่าเป้า  จงัหวดัเชียงราย  และอาํเภอแม่ใจ  อาํเภอเมือง  จงัหวดั
พะเยา  อาํเภอวงัเหนือ  อาํเภองาว  จงัหวดัลาํปาง    อุทยานแห่งชาติขุนแจ    มีเน้ือท่ี  168,750  ไร่  ครอบคลุม
พื้นท่ีอาํเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย  อุทยานแห่งชาติภูซาง  เน้ือท่ี  178,050  ไร่  ครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอ
เทิง  จงัหวดัเชียงราย  อาํเภอเชียงคาํและก่ิงอาํเภอภูซาง  จงัหวดัพะเยา    อุทยานแห่งชาติแม่ปืม   มีเน้ือท่ี  
227,312  ไร่  ครอบคลุมพื้นท่ีอาํเภอเมือง  อาํเภอพาน  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชียงราย,  อาํเภอแม่ใจ  อาํเภอ
เมือง  ก่ิงอาํเภอภูกามยาว  จงัหวดัพะเยา  อุทยานแห่งชาติลํานํ้ากก  มีเน้ือท่ี  467,185  ไร่  ครอบคลุมพื้นท่ี
อาํเภอเมือง  อาํเภอแม่จนั  อาํเภอแม่ลาว  อาํเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชียงราย 
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 วนอุทยาน    (Forest  Park)   เป็นแหล่งธรรมชาติท่ีรัฐจดัไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ของ
ประชาชน  และสามารถพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดั  ในจงัหวดัเชียงรายมีวนอุทยานทั้งหมด  10  
แห่ง  คือ     

1.  วนอุทยานถํ้าหลวง-ขนุนํ้ านางนอน   มีเน้ือท่ี  5,000  ไร่  อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยนาง
นอน  ทอ้งท่ีตาํบลโป่งผา  อาํเภอแม่สาย  จงัหวดัเชียงราย 

2.  วนอุทยานดอยหัวแม่คาํ  มีเน้ือท่ี  3,500  ไร่  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้ าแม่คาํป่านํ้ า 
แม่สลอง  และป่านํ้าแม่จนัฝ่ังซา้ย  ทอ้งท่ีตาํบลแม่สลองใน  อาํเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชียงราย 

3.  วนอุทยานนํ้ าตาํตาดควนั  มีเน้ือท่ี  2,100  ไร่  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก  และ 
ป่าแม่กกฝ่ังขวา และป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยหลวง  ป่านํ้ ายาว  และป่านํ้ าซ้อ  ทอ้งท่ีอาํเภอพญาเม็งราย  
จงัหวดัเชียงราย 

4.  วนอุทยานนํ้ าตกแม่โท  มีเน้ือท่ี  4,000  ไร่  อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปูนนอ้ย  ป่าแม่ปูน
หลวง  และป่าหว้ยโป่งเหมน็  ทอ้งท่ีอาํเภอเวียงป่าเป้า  จงัหวดัเชียงราย   

 5.  วนอุทยานภูช้ีฟ้า  มีเน้ือท่ี  2,500  ไร่  อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝ่ังขวา  และป่าแม่งาว
ทอ้งท่ีอาํเภอเทิง  อาํเภอเวียงแก่น  จงัหวดัเชียงราย 

6.  วนอุทยานสันผาพญาไพร  มีเน้ือท่ี  3,000  ไร่  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านํ้ าแม่คาํ  ป่านํ้ า 
แม่สลอง  และป่านํ้าแม่จนัฝ่ังซา้ย  ทอ้งท่ีอาํเภอแม่ฟ้าหลวง  จงัหวดัเชียงราย 

7.  วนอุทยานนํ้ าตกวงัธารทอง  มีเน้ือท่ี  8,000  ไร่  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสบกกฝ่ังขวา
ทอ้งท่ีอาํเภอเชียงแสน  จงัหวดัเชียงราย 

8.  วนอุทยานดอยพระบาท  มีเน้ือท่ี  3,000  ไร่  อยูเ่ขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหว้ยสัก  และป่าแม่กกฝ่ัง
ขวา  ทอ้งท่ีก่ิงอาํเภอเวียงเชียงรุ้ง  จงัหวดัเชียงราย 

9.  วนอุทยานนํ้าตกหว้ยแม่สกั  มีเน้ือท่ี  2,800  ไร่  อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหว้ยสกั  และป่าแม่
กกฝ่ังขวา  ทอ้งท่ีก่ิงอาํเภอเวียงเชียงรุ้ง  จงัหวดัเชียงราย 

10.  วนอุทยานพญาพิภกัด์ิ  มีเน้ือท่ี  3,750  ไร่  อยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าป่าแดง  และป่าหว้ยป่า
ตาล  และป่าหว้ยไคร้  ทอ้งท่ีอาํเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย            
 สวนรุกชาติ   (Arboretum)  จงัหวดัเชียงรายมีสวนรุกชาติเพียงแห่งเดียว  คือ  สวนรุกชาติโป่งสลี  
อาํเภอเมือง  มีพื้นท่ี  668.75  ไร่  พนัธ์ุไมส่้วนใหญ่เป็นไมส้ักขนาดใหญ่  ซ่ึงเป็นป่าเดิมท่ีเหลืออยูแ่ละมีการ
ปลูกตน้ไมอ่ื้นๆ  แทรกบา้ง 
 ป่าสงวนแห่งชาติ  (National  Reserved  Forest)   จงัหวดัเชียงรายมีป่าสงวนทั้งหมด  30  แห่งมีพื้นท่ี
รวม  4,485,966  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  61.46  ของพื้นท่ีจังหวดั  แบ่งเป็นพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์  จาํนวน  
3,525,896  ไร่  พื้นท่ีมอบ  สปก. จาํนวน  960,070  ไร่  แยกออกเป็นพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ  513,683  ไร่  ป่าเพื่อ
การเกษตร  425,832  ไร่  และพ้ืนท่ีกนัคืนกรมป่าไม ้ 20,555  ไร่   
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 ป่าชุมชน   (Community  Forest)   ป่าชุมชนเป็นป่าธรรมชาติท่ีชาวบา้นไดช่้วยกนัป้องกนัรักษา
เอาไวส้ําหรับเป็นแหล่งซับนํ้ าและใช้สอย  ปัจจุบันมีการสร้างป่าชุมชนข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะ  เพื่อใช้
ประโยชน์ของชุมชน 
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า    มีจาํนวน  1  แห่ง  คือ  เขตห้ามล่าสัตวป่์าหนองบงคาย   อาํเภอเชียงแสน   
มีพื้นท่ี  2,711  ไร่ 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

แหล่งแร่ทีพ่บในจังหวดัเชียงราย   ประกอบด้วย 
 ทังสเตน     แร่ทงัสเตนเป็นแร่ท่ีพบในเทือกเขาดา้นตะวนัตกของจงัหวดั  ในเขตอาํเภอแม่สรวยและ
เวียงป่าเป้า  ซ่ึงอาจเกิดเป็นแหล่งแร่อิสระเช่นซีไลทแ์ละวุลแฟรม  หรืออาจเกิดรวมกบัแร่อ่ืน ๆ เช่น  ดีบุกและ
พลวง 
  ดีบุกและพลวง    แร่ทั้งสองประเภทเป็นแร่ในกลุ่มโลหะพ้ืนฐาน  อาจเกิดร่วมกบัแร่ทงัสเตน มีอยู่
มากในเทือกเขาดา้นตะวนัตก  เช่นกนั  แต่มีปริมาณและการผลิตนอ้ยกวา่ทงัสเตน 
 แมงกานีส    เป็นแหล่งแร่ท่ีมีขนาดเลก็  เคยมีการผลิตในเขตอาํเภอเทิง  ปัจจุบนัมีแปลงประทานใน
เขตอาํเภอพญาเมง็ราย  แต่ไม่มีการผลิต 
 ไพโรฟิลไลต์  และกัลก์    เป็นแร่ท่ีพบกระจายในเขตอาํเภอเทิงและเชียงของ  แต่ไม่มีการผลิต 
 ดินขาว  และบอลเคลย์     เป็นแร่ท่ีพบกระจายในอาํเภอเวียงป่าเป้า  มีผลผลิตจาํนวนนอ้ย  ปัจจุบนั
ยงัคงมีการผลิตบอลเคลยจ์ากเหมืองเพียงแห่งเดียว 
 หินปูนอุตสาหกรรม     เป็นหินปูนท่ีใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  ใช้ทําปูนขาวสําหรับ
อุตสาหกรรมฟอกหนงั  และอุตสาหกรรมนํ้าตาล  มีการผลิตหินปูนในเขตอาํเภอเมืองและเวียงชยั 
 
การปกครองและการเมือง 
 หน่วยการปกครอง 
      จงัหวดัเชียงรายแบ่งหน่วยปกครองออกเป็น 

- ส่วนราชการสงักดัส่วนภูมิภาค  27 หน่วยงาน 
- ส่วนราชการสงักดัส่วนกลาง    หน่วยงาน 
- ส่วนราชการสงักดัส่วนทอ้งถ่ินไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 

แห่ง เทศบาลตาํบล 25 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 120 แห่ง 
- อาํเภอ  16  อาํเภอ  และก่ิงอาํเภอ  2   ก่ิงอาํเภอ  124  ตาํบล  1,698  หมู่บา้น 
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ลาํ 
ดับ 

อาํเภอ/กิง่อาํเภอ ตําบล หมู่บ้าน 
เทศบาล
นคร 

เทศบาล
ตําบล 

อบต. 
สภา
ตําบล 

ระยะทางจาก
อาํเภอถึง

จังหวดั  กม. 
1. เมืองเชียงราย 16 228 1 1 15 - - 
2. เชียงของ 7 101 - 2 6 1 145 
3. เวียงป่าเป้า 7 92 - 2 7 - 91 
4. เทิง 10 152 - 2 10 - 64 
5. ป่าแดด 5 58 - 2 5 - 52 
6. พาน 15 323 - 1 15 - 47 
7. เวียงชยั 5 71 - 1 5 - 12 
8. แม่จนั 11 138 - 24 9 - 28 
9. เชียงแสน 6 70 - 1 6 - 60 
10. แม่สาย 8 88 - 2 8 - 63 
11. แม่สรวย 7 128 - 2 7 - 62 
12. พญาเมง็ราย 5 69 - 1 5 - 48 
13. เวียงแก่น 4 41 - - 4 - 150 
14. ขนุตาล 3 55 - 1 3 - 63 
15. แม่ฟ้าหลวง 4 76 - - 4 - 65 
16. แม่ลาว 5 63 - 2 5 - 19 
17. ก่ิง อ.เวยีงเชียงรุ้ง 3 43 - 1 3 - 45 
18. ก่ิง อ.ดอยหลวง 3 33 - - 3 - 40 

 รวม 124 1,738 1 25 120 1  

 ทีม่า  :  ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัเชียงราย 
 
ประชากร 

 ประชากร   ณ  ปี 2549   รวมทั้งส้ิน  1,003,174  คน  เป็นชาย  499,844   คน หญิง  503,330  คน  สาํหรับ
อาํเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด  ไดแ้ก่  อาํเภอเมืองมีจาํนวน  141,245  คน  รองลงมา  ไดแ้ก่  อาํเภอพานมีจาํนวน  
120,887  คน  และอาํเภอเทิงมีจาํนวน  77,818  คน  สาํหรับอาํเภอท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสุด  
คือ  อาํเภอแม่สาย  271.27  คน/ตร.กม.  รองลงมาไดแ้ก่  อาํเภอเมือง  185.98  คน/ตร.กม.  และอาํเภอเวียงชยั  
172.93  คน/ตร.กม.   
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จํานวนประชากรแยกตามเพศ  รายอาํเภอ  ตามจํานวนประชากร  ปี  2549 
 

อาํเภอ รวม ชาย หญงิ จํานวนบ้าน 
เมืองเชียงราย 141,245 69,428 71,817 50,209 
เชียงของ 52,466 26,406 26,060 17,189 
เวียงป่าเป้า 60,331 30,489 29,842 19,331 
เทิง 77,818 38,921 38,897 23,678 
ป่าแดด 12,008 6,043 5,965 3,343 
พาน 120,887 59,812 61,075 40,337 
เวียงชยั 37,992 18,900 19,092 12,273 
แม่จนั 77,804 38,363 39,441 27,249 
เชียงแสน 47,574 23,602 23,972 16,584 
แม่สาย 59,491 28,799 30,692 24,279 
แม่สรวย 74,422 37,840 36,582 22,272 
พญาเมง็ราย 37,620 18,944 18,676 10,607 
เวียงแก่น 32,642 16,619 16,023 9,396 
ขนุตาล 26,852 13,451 13,401 7,962 
แม่ฟ้าหลวง 77,568 38,808 38,760 19,750 
แม่ลาว 24,729 12,273 12,456 8,601 
ก่ิง อ.เวยีงเชียงรุ้ง 22,318 11,212 11,106 6,436 
ก่ิง อ.ดอยหลวง 19,407 9,934 9,473 7,029 

รวมทั้งจังหวดั 1,003,174 499,844 503,330 326,525 
  
ทีม่า  :  ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัเชียงราย 
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ความหนาแน่นของประชากร  รายอาํเภอ  ลาํดับตามความหนาแน่นของประชากร  ณ  ปี  2549 

   
อาํเภอ จํานวนประชากร พืน้ที ่ ตร.กม. ความหนาแน่น 

รวมทั้งจังหวดั 1,003,174 11,678.339 1,660.403 
เมืองเชียงราย 141,245 1,216.082 116.148 
เชียงของ 52,466 836.900 62.691 
เวียงป่าเป้า 60,331 1,217.000 49.574 
เทิง 77,818 821.000 94.784 
ป่าแดด 12,008 333.300 36.028 
พาน 120,887 1,023.000 118.169 
เวียงชยั 37,992 258.770 146.818 
แม่จนั 77,804 790.973 98.365 
เชียงแสน 47,574 554.000 85.874 
แม่สาย 59,491 285.000 208.740 
แม่สรวย 74,422 1,428.610 52.094 
พญาเมง็ราย 37,620 620.000 60.677 
เวียงแก่น 32,642 526.000 62.057 
ขนุตาล 26,852 234.000 114.752 
แม่ฟ้าหลวง 77,568 641.404 120.935 
แม่ลาว 24,729 406.000 60.909 
ก่ิง อ.เวยีงเชียงรุ้ง 22,318 263.300 84.763 
ก่ิง อ.ดอยหลวง 19,407 223.000 87.027 

 
ทีม่า :  ท่ีทาํการปกครองจงัหวดัเชียงราย 

 
โครงสร้างกาํลงัแรงงาน 
จากการสํารวจสถานภาพแรงงานในจังหวดัเชียงรายในหน้าไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2548 พบว่ามี

ประชากรรวม 1,301,656 คน แบ่งเป็นชาย 639,589 คน หญิง 662,067 คน เป็นประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปี
ข้ึนไป 1,012,552 คน มีประชากรอยูใ่นกาํลงัแรงงาน 745,257 คน เป็นผูมี้งานทาํ 736,790 คน ว่างงาน 8,304 
คน  และเป็นกาํลงัแรงงานรอฤดูกาล 163 คน 

 
 



21 

 
 
 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
            
 
สภาพเศรษฐกจิ 

ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวดั 
ในปี  2546  จงัหวดัเชียงราย มีผลิตภณัฑม์วลรวม (GPP) 39,835 ลา้นบาท  ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย

31,448  บาท ต่อคนต่อปี  เป็นลาํดบัท่ี  16  ของภาคเหนือ  และลาํดบัท่ี  61  ของประเทศ   รายไดห้ลกัของ
จงัหวดัเชียงรายคือ สาขาการเกษตร   10,340  ลา้นบาท   (คิดเป็นร้อยละ 25.96)    รองลงมาไดแ้ก่ สาขา 
การคา้ปลีกคา้ส่ง จาํนวน  10,278  ลา้นบาท  (คิดเป็นร้อยละ 25.80)  และสาขาการศึกษา   2,798   ลา้นบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 7.02)   ตามลาํดบั 
 

ประชากรรวม 
1,301,656 คน 

อาย ุ15 ปีข้ึนไป 
1,012,552 คน 

อายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี 
289,104 คน 

อยูใ่นกาํลงัแรงงาน 
745,257 คน 

อยูน่อกกาํลงัแรงงาน 
267,295 คน 

ผูมี้งานทาํ 
736,790 คน 

ผูว้า่งงาน 
8,304 คน 

ทาํงานบา้น 
66,580 คน 

ผูร้อฤดูกาลเกษตร 163 คน เรียนหนงัสือ 
115,345 คน 

อ่ืน ๆ 
85,731 คน 

ภาคเกษตรกรรม 
385,156 คน 

นอกภาคเกษตรกรรม 
351,634 คน 
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สาขาการผลติ 
2542 2543 2544 2545 2546 

(1999) (2000) (2001) (2002) (2003) 

ภาคเกษตร 5,757 6,692 7,569 8,768 10,340 
เกษตรกรรม การล่าสตัว ์และการป่าไม ้ 5,608 6,512 7,400 8,555 10,150 
การประมง 149 180 169 213 190 
ภาคนอกเกษตร 26,837 26,979 27,228 28,723 29,496 
การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน 207 180 200 248 260 
การผลิตอุตสาหกรรม 1,197 1,259 1,296 1,379 1,648 
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 603 672 643 622 628 
การก่อสร้าง 1,767 1,232 1,160 1,823 1,927 
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต ์
จกัรยานยนต ์ของใชส่้วนบุคคลและของใชใ้น
ครัวเรือน 

 
9,861 

 
10,008 

 
10,151 

 
10,075 

 
10,278 

โรงแรงและภตัตาคาร 1,063 1,078 1,035 1}081 1,005 
การขนส่ง สถานท่ีเกบ็สินคา้ และการคมนาคม 2,149 2,279 2,072 2,144 2,137 
ตวักลางทางการเงิน 1,483 1,331 1,337 1,456 1,524 
บริการดา้นอสงัหาริมทรัพย ์การใหเ้ช่า และบริการ
ทางธุรกิจการบริหารราชการแผน่ดินและการป้องกนั
ประเทศ 

2,299 2,356 2,354 2,444 2,447 

รวมทั้งการประกนัสงัคมภาคบงัคบั 1,708 1,945 2,009 2,341 2,452 
การศึกษา 2,798 2,849 3,064 3,717 3,257 
การบริการดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ 1,345 1,426 1,545 1,585 1,534 
การใหบ้ริการชุมชน สงัคม และบริการส่วน 
บุคคลอ่ืนๆ 

293 295 285 271 308 

ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 64 69 77 83 91 
ผลติภณัฑ์จังหวดั 32,592 33,671 34,797 37,490 39,835 

มูลค่าผลติภัณฑ์เฉลีย่ต่อคน (บาท) 28,396 29,229 29,541 31,020 32,132 

ประชากร (1,000 คน) 1,148 1,152 1,178 1,209 1,240 
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รายได้เฉลีย่ต่อหัวของประชากร ภาคเหนือ เป็นรายจังหวดั พ.ศ. 2546 
            

จังหวดั 
มูลค่าผลติภัณฑ์ 

(ล้านบาท) 
รายได้เฉลีย่ 

ต่อหัวต่อปี(บาท) 
การเรียงลาํดับ 

ภาค ประเทศ 
ลาํพนู  5,008 115,320 1 12 
กาํแพงเพชร 51,824 67,876 2 24 
เชียงใหม่ 94,118 59,943 3 33 
นครสวรรค ์ 54,798 53,063 4 39 
พิษณุโลก 40,923 51,437 5 42 
พิจิตร 22,368 43,827 6 44 
ลาํปาง 37,708 47,703 7 45 
อุตรดิตถ ์ 19,508 42,029 8 46 
ตาก 21,691 44,456 9 47 
อุทยัธานี 12,924 42,354 10 48 
แพร่ 16,967 35,720 11 51 
สุโขทยั 21,423 35,897 12 52 
เพชรบูรณ์ 34,576 33,867 13 54 
น่าน 15,475 33,117 14 57 
พะเยา 15,963 31,407 15 59 
เชียงราย 39,835 32,132 16 61 
แม่ฮ่องสอน 6,946 29,467 17 62 

 
ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 
เงินฝากและสินเช่ือ 

 ในปี  2547  จงัหวดัเชียงรายมีธนาคารรวม  52  สาขา มีเงินฝาก จาํนวน 28,245 ลา้นบาท  แยกเป็น
เงินกระแสรายวนั  859 ลา้นบาท เงินฝากประจาํ 12,522  ลา้นบาท และเงินออกทรัพย ์14,864 ลา้นบาท เงิน
สินเช่ือ รวม 18,925ลา้นบาท แยกเป็นเงินใหสิ้นเช่ือเบิกเกินบญัชี 5,087  ลา้นบาท เงินใหกู้แ้ละอ่ืนๆ 9,327 ลา้น
บาท และตัว๋เงิน 4,511 ลา้นบาท 
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จํานวนเงินฝากและเงินให้สินเช่ือของสาขาธนาคารพาณชิย์ในจังหวดัเชียงราย ปี 2541 – 2547 
         หน่วย :  ล้านบาท 

ปี 
จํานวน 
สาขา 

เงินฝาก เงินให้สินเช่ือ 

กระแส
รายวนั 

ประจํา 
ออม
ทรัพย์ 

รวม 
เบิกเกนิ
บัญชี 

เงินให้กู้
และอืน่ๆ 

ตั๋วเงิน รวม 

2541 56 272.47 21,741.90 6,611.63 28,626.00 8,928.51 9,887.34 2,239.75 21,005.60 
2542 56 309.84 20,048.77 7,104.36 27,462.97 7,800.03 10,521.30 1,612.43 19,933.76 
2543 55 365.25 19,825.36 9,130.72 29,321.33 6,219.62 10,175.40 1,581.13 17,976.15 
2544 53 512.56 19,205.75 10,419.60 30,137.91 5,600.35 9,166.40 1,585.72 16,352.47 
2545 50 625.36 16,000.27 11,495.00 28,120.63 5,734.60 9,726.07 2,310.36 17,771.03 
2546 50 618.00 13,931.00 13,043.00 27,592.00 5,730.00 9,182.00 3,285.00 18,197.00 
2547 52 859.00 12,522.00 14,864.00 28,245.00 5,087.00 9,327.00 4,511.00 18,925.00 

ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนกังานภาคเหนือ  
  

สถานประกอบการ 
จงัหวดัเชียงรายมีสถานประกอบการ  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2548  แบ่งเป็น  หา้งหุน้ส่วนสามญันิติ

บุคคล  6  รายหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  1,693  ราย  บริษทัจาํกดั  856  ราย  นิติบุคคลรวมทั้งส้ิน 2,555  ราย 
 

จาํนวนผูจ้ดทะเบียนประกอบธุรกิจการคา้ท่ีคงอยู ่ ปี  2540 – 2548 

ปี 

นิติบุคคล  (ราย) 

รวม บริษัทจํากดั ห้างหุ้นส่วน
จํากดั 

ห้างหุ้นส่วน
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 

ทีม่า  :   สาํนกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัเชียงราย 
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อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ 
 จงัหวดัเชียงราย  มีโรงงานท่ีข้ึนทะเบียนกบัสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงราย   รวมทั้งส้ิน  
1,673  โรงงาน  เงินลงทุนรวม 5,234.52  ลา้นบาท  มีแรงงานรวม 11,743  คน   แยกเป็นชาย  7,717  คน  
หญิง 4,026   คน  ประเภทอุตสาหกรรมท่ี สําคญัไดแ้ก่  อุตสาหกรรมการเกษตร จาํนวน  1,243  โรงงาน   
เงินทุน 1,902.24   ลา้นบาท   ประเภทอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัไดแ้ก่  อุตสาหกรรมอโลหะ จาํนวน 107 โรงงาน  
เงินทุน 534.47   ลา้นบาท   และอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม   จาํนวน   100  โรงงาน    เงินทุน 1,358  ลา้นบาท   
ตามลาํดบั 

สถิติจํานวนโรงงาน จํานวนโรงงาน แยกตามหมวดอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 

ที ่ รายการ จํานวน เงินลงทุน 
จํานวนแรงงาน 

ชาย หญงิ รวม 
 รวม 714 2,312,430,736 2,004 1,132 3,136 
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. อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 5 113,400,000 31 13 44 
4. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 3 45,842,000 131 151 282 
5. อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย 4 30,436,679 17 218 235 
4 อุตสาหกรรมไมแ้ละผลิตภณัฑจ์ากไม ้ 15 63,740,291 264 129 393 
5. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองเรือน 35 103,174,999 564 39 603 
6. อุตสาหกรรมกระดาษผลิตภณัฑจ์าก

กระดาษ 
15 118,780,868 186 194 380 

7. อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์ 2 16,200,000 11 9 20 
8. อุตสาหกรรมเคมี 4 144,445,000 35 0 35 
9. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภณัฑ ์ 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 
 อุตสาหกรรมผลิตภณัฑโ์ลหะ 23 118,519,000 203 7 210 

10 อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 21 88,438,400 152 1 153 
11 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 5 8,278,000 15 132 147 
12 อุตสาหกรรมขนส่ง 72 736,275,647 888 127 1,015 
13 อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 76 837,176,068 831 676 1,507 

ทีม่า : สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงราย 
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การค้าชายแดน 
ในปี  2548  จงัหวดัเชียงรายมีการคา้กบัประเทศเพื่อนบา้น คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

(ตอนใต)้  สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   จุดผา่นแดนถาวร   คือ   ด่านศุลกากร
อาํเภอแม่สาย   ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากรเชียงของ   รวมทั้งจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน
บริเวณชายแดน    โดยมีมูลค่าการคา้รวมเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ  46.44  เป็น  10,804.05  ลา้นบาท  มูลค่า
การส่งออกเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ  69.86 เป็น  8,934.20  ลา้นบาท  แต่มูลค่าการนาํเขา้ลดลงจากปีก่อนร้อย
ละ  11.17 เป็น 1,869.85  ลา้นบาท 
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การค้าชายแดน ปี 2548  (มกราคม –ธันวาคม  2548)  เทียบกบัปี  2547 
                         หน่วย  :  ลา้นบาท 

ประเทศ 
นําเข้า ส่งออก การค้ารวม ดุลการค้า 

ปี  
2547 

ปี  
2548 

ขยายตวั
(%) 

ปี  
2547 

ปี  
2548 

ขยายตวั
(%) 

ปี  
2547 

ปี 
2548 

ขยายตวั
(%) 

ปี 
2547 

ปี 
2548 

ขยายตวั
(%) 

จีน 1,242.37 1,057.79 -14.86 2,110.22 4,210.83 99.54 3,352.59 5,268.62 57.15 867.85 3,153.04 263.32 
พม่า 515.16 323.17 -37.27 2,236.73 3,211.06 43.56 2,751.89 3,534.23 28.43 1,721.57 2,887.89 67.75 
ลาว 360.44 488.89 35.64 912.67 1,512.31 65.70 1,273.11 2,001.20 57.19 552.23 1,023.42 85.32 
รวม 2,117.97 1,869.85 -11.71 5,259.62 8,934.20 69.86 7,377.59 10,804.05 46.44 3,141.65 7,064.35 124.86 

  
ทีม่า  :  สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงราย 
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การเกษตรกรรม 
 การใช้ทีด่ิน 
จงัหวดัเชียงรายมีพื้นท่ีทั้งหมดรวม  7,298,981  ไร่   แบ่งเป็นพื้นท่ีป่าไม ้   4,505,130.50   ไร่   พื้นท่ี

ถือครองทางการเกษตร   2,584,165   ไร่    และพ้ืนท่ีไม่ไดจ้าํแนก   209,685.50   ไร่    คิดเป็นร้อยละ 61.72 ,  
35.41 และ  2.87   ของพื้นท่ีทั้งหมดตามลาํดบั 
 สาํหรับพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร  แบ่งออกเป็นท่ีนา   1,463,010  ไร่   พื้นท่ีปลูกพืชไร่ 753,033 
ไร่    พื้นท่ีปลูกไมผ้ลไมย้นืตน้   335,122   ไร่    พื้นท่ีปลูกพืชผกัและไมด้อก   33,000  ไร่      
    

พชืเศรษฐกจิ 
พืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของจงัหวดัเชียงรายมีหลายชนิด   ไดแ้ก่ 

 ขา้วนาปี  ซ่ึงอาศยันํ้าฝนเป็นหลกั  สภาพภูมิอากาศจึงมีอิทธิพลต่อการปลูกขา้วพอสมควร  เกษตรกร
จงัหวดัเชียงรายนิยมปลูกขา้วเหนียวเป็นสาํคญั  คิดเป็นร้อยละ  66.09  ของพ้ืนท่ีปลูกขา้วทั้งหมด  เน่ืองจาก
ประชาชนนิยมบริโภคขา้วเหน่ียวเป็นหลกั  โดยในปี  2548  พื้นท่ีปลูกขา้วเหนียวนาปี  จาํนวน  923,701  ไร่  
พื้นท่ีเก็บเก่ียวจาํนวน  624,136  ไร่  ผลผลิตจาํนวน  387,979  ตนัเฉล่ีย  622  กิโลกรัม/ไร่  แหล่งเพาะปลูก
ขา้วเหนียวท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่  อาํเภอพาน เมือง และเทิง   ขา้วเจา้นาปีพื้นท่ีปลูกจาํนวน  467,551  ไร่  พื้นท่ีเก็บ
เก่ียวจาํนวน  398,640  ไร่  ผลผลิตจาํนวน  227,283  ตนั เฉล่ีย  570  กิโลกรัม/ไร่  แหล่งเพาะปลูกขา้วเจา้ท่ี
สําคญั  ได้แก่  อาํเภอแม่จัน  ป่าแดด  และเชียงของ  ขา้วนาปีส่วนใหญ่จะเร่ิมปลูกในเดือนมิถุนายน -  
สิงหาคม  และเกบ็เก่ียวช่วงเดือนพฤศจิกายน -  ธนัวาคม 
  ขา้วนาปรัง   ส่วนใหญ่จะเพาะปลูกในเขตท่ีมีนํ้ าชลประทาน  รวมพื้นท่ีปลูกขา้วเหนียวนาปรัง ในปี  
2548  จาํนวน  73,661  ไร่  ผลผลิตจาํนวน  53,491  ตนั  เฉล่ีย  726  กิโลกรัม/ไร่  แหล่งเพาะปลูกขา้วเหนียว
นาปรังท่ีสําคญั  ได้แก่  อาํเภอเวียงชัย  เมือง  และพาน  ขา้วเจ้านาปรังมีพื้นท่ีปลูกจาํนวน  88,083  ไร่  
ผลผลิตจาํนวน  74,105  ตนัเฉล่ีย  841  กิโลกรัม/ไร่  แหล่งเพาะปลูกขา้วเจา้นาปรังท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่  อาํเภอแม่
สาย  และแม่จัน  ขา้วนาปรังส่วนใหญ่จะเร่ิมปลูกในเดือนมกราคม – มีนาคม  และเก็บเก่ียวในเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน  
  ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์  เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัอีกพืชหน่ึงของจงัหวดัเชียงราย  เพาะปลูกได ้ 2  รุ่น 
คือ  รุ่นท่ี  1  ฤดูฝน  ปลูกในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  เก็บเก่ียวในเดือนสิงหาคม – ตุลาคม  และรุ่นท่ี  2  
ฤดูแลง้ปลูกในเดือนกนัยายน – พฤศจิกายน  เก็บเก่ียวในเดือนมกราคม – มีนาคม  ในปี  2548  มีพื้นท่ีปลูก
รุ่นท่ี  1  จาํนวน  482,987  ไร่  พื้นท่ีเก็บเก่ียวจาํนวน  428,242  ไร่  ผลผลิตจาํนวน  317,983  ตนั  เฉล่ีย  742  
กิโลกรัม/ไร่  แหล่งเพาะปลูกท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่  อาํเภอเชียงแสน  เทิง  และเวียงป่าเป้า  สาํหรับรุ่นท่ี  2  ในปี  
2547/2548  มีพื้นท่ีปลูกจาํนวน  32,883  ไร่ พื้นท่ีเก็บเก่ียว  จาํนวน  31,790  ไร่  ผลผลิตจาํนวน  32,334  ตนั  
เฉล่ีย  1,017  กิโลกรัม/ไร่  แหล่งเพาะปลูกท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่  ก่ิง  อ.เวียงเชียงรุ้ง  อาํเภอเมือง  และเทิง 
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  ถัว่เหลือง ปลูกได้  2  รุ่นเช่นเดียวกับขา้วโพดเล้ียงสัตว์  แต่ส่วนใหญ่จะปลูกในฤดูแลง้  ในปี  
2547/2548  มีพื้นท่ีปลูกรวม  40,089  ไร่  พื้นท่ีเก็บเก่ียว  39,499  ไร่  ผลผลิตจาํนวน  8,090  ตนั  เฉล่ีย  205  
กิโลกรัม/ไร่แหล่งปลูกท่ีสาํคญั  คือ  อาํเภอแม่จนั  เมือง  และเชียงแสน    
  ขิง   มีพื้นท่ีปลูก  14,203  ไร่  พื้นท่ีเก็บเก่ียว  11,753  ไร่  ผลผลิต  27,633  ตนั  เฉล่ีย  2,351  
กิโลกรัม/ไร่  ส่วนใหญ่ปลูกท่ี  อาํเภอเวียงป่าเป้า  แม่สาย  และแม่ฟ้าหลวง  ปลูกช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน  
เกบ็เก่ียวมากท่ีสุดในเดือนมกราคม 
  กระเทียม   มีพื้นท่ีปลูก  6,671  ไร่  พื้นท่ีเก็บเก่ียว  6,594  ไร่  ผลผลิต  15,167  ตนั  เฉล่ีย  2,300  
กิโลกรัม/ไร่  ส่วนใหญ่ปลูกท่ีอาํเภอแม่สาย  ปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม  เก็บเก่ียวช่วงเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 
  ลาํไย   เป็นไมผ้ลยนืตน้ท่ีสาํคญัของจงัหวดัเชียงราย  ส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุอีดอ  ปี  2548  มีพื้นท่ีปลูก
รวม  150,525  ไร่  พื้นท่ีให้ผล  115,043  ไร่  ผลผลิต  95,266  ตนั  เฉล่ีย  828.09  กิโลกรัม/ไร่  ปลูกมากใน
อาํเภอพาน แม่สรวย  ป่าแดด  เกบ็เก่ียวช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 
 ล้ินจ่ี   เป็นไมผ้ลยืนตน้ท่ีสาํคญัอีกชนิดหน่ึง  ปลูกไดทุ้กอาํเภอท่ีมีนํ้ าอุดมสมบูรณ์  ส่งใหญ่เป็น
พนัธ์ุฮงอวย  ปี  2548  มีพื้นท่ีปลูกรวม  50,962  ไร่  พื้นท่ีใหผ้ล  38,364  ไร่  ผลผลิต  22,819  ตนั  เฉล่ีย  594.80  
กิโลกรัม/ไร่ ปลูกมากในอาํเภอเมือง  แม่สรวย  แม่จนั  แม่ฟ้าหลวง  เกบ็เก่ียวช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
  สม้โอ   เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัอีกชนิดหน่ึงของจงัหวดัเชียงราย  ปลูกมากท่ีอาํเภอเวียงแก่น เชียง
ของ  แม่จนั  ส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุทองดี  ปี  2548  มีพื้นท่ีปลูกรวม  11,694  ไร่  พื้นท่ีให้ผล  6,929  ไร่  ผลผลิต  
8,900  ตนั  เฉล่ีย  1,284.46  กิโลกรัม/ไร่  เกบ็เก่ียวผลผลิตในช่วงเดือนกนัยายน - ตุลาคม 
 ส้มเขียวหวาน   คาดว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัอีกชนิดหน่ึงของจงัหวดัเชียงราย  ปลูกมากใน
อาํเภอแม่สรวย  เวียงแก่น  เชียงของ  เชียงแสน  พนัธ์ุท่ีนิยมปลูกคือ  สีทอง  และสายนํ้ าผึ้ง  ปี  2548  มีพื้นท่ี
ปลูกรวม 35,355  ไร่  ใหผ้ล  24,017  ไร่  ผลผลิต  66,880  ตนั  เฉล่ีย  2,784.69  กิโลกรัม/ไร่  เก็บเก่ียวในช่วง
เดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ 
  ชา   คาดว่าจะเป็นพืชแข่งขนัท่ีสร้างรายไดอี้กชนิดหน่ึง  พื้นท่ีปลูกรวม  47,937  ไร่  พื้นท่ีเก็บเก่ียว
39,476  ไร่  ผลผลิต  15,677  ตนั  เฉล่ีย  397  กิโลกรัม/ไร่  (แหง้)  แหล่งปลูกชาอสัสัมอยูท่ี่อาํเภอเวียงป่าเป้า  
และแม่สรวย แหล่งปลูกชาจีนอยูท่ี่อาํเภอแม่ฟ้าหลวง 

ไมด้อกไมป้ระดบั   ท่ีมีการปลูกเชิงการคา้  ไดแ้ก่  กุหลาบ  เบญจมาศ  ปทุมมา  มะลิ  เยอบิร่า ไมต้ดั
ใบ  ไมป้ระดบักระถาง  และไมช้าํถุง  ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นท่ีอาํเภอเมือง  แม่จนั  แม่ลาว  แม่ฟ้าหลวง  และ
เวียงป่าเป้า 
      พืชผกัต่างๆ   ท่ีมีการปลูกเพื่อการคา้  ส่วนใหญ่เป็นพืชผกัท่ีมีการปลูกหลงัฤดูกาลผลิตพืชหลกั เช่น  
ปลูกหลังการเก็บเก่ียวข้าวนาปี  หรือปลูกบนพื้นท่ีสูง  ท่ีมีนํ้ าตลอดปี  พืชผกัท่ีมีการปลูกมาก  ได้แก่  
หอมแดง 
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กะหลํ่าปลี  ขา้วโพดฝักอ่อน  คะนา้  แตงกวา  ถัว่แขก  ถัว่ฝักยาว  ถัว่ลนัเตา  บวบ  ผกักวางตุง้  ผกักาดขาว
ปลี  ผกัชี  ผกับุง้  พริก  ฟักทอง  มะเขือเทศ  มะเขือม่วง  เป็นตน้  แหล่งท่ีนิยมปลูก  ไดแ้ก่  อาํเภอแม่จนั  แม่
สาย  เวียงป่าเป้า  แม่สรวย  พาน  เมือง  เวียงแก่น  และเชียงแสน 
 

พชืเศรษฐกจิของจังหวดัเชียงราย 

ชนิด 
พชืทีเ่พาะปลูก

(ไร่) 
พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว  

(ไร่) 
ผลผลติ  
 (ตัน) 

ผลผลติเฉลีย่ 
(กก./ไร่) 

ขา้วนาปี (ขา้วเจา้) 
ขา้วนาปี (ขา้วเหนียว) 
ขา้วนาปรัง (ขา้วเจา้) 
ขา้วนาปรัง (ขา้วเหนียว) 

467,551 
923,701 
88,083 
73,661 

398,640 
624,136 
88,083 
73,661 

227,283 
387,979 
74,105 
53,491 

570 
622 
841 
726 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ (ฤดูฝน) 
ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ (ฤดูแลง้) 
ถัว่เหลือง 

482,987 
32,883 
40,089 

428,242 
31,790 
39,499 

317,983 
32,334 
8,090 

742 
1,017 
205 

ชา 
ลาํไย 
สม้เขียวหวาน 
ล้ินจ่ี 
สม้โอ 

47,937 
150,525 
35,355 
50,962 
11,694 

39,476 
115,043 
24,017 
38,364 
6,929 

15,677 
95,266 
66,880 
22,819 
8,900 

397 
828.09 

2,784.69 
594.80 

1,284.46 
ขิง 
กระเทียม 

14,203 
6,671 

11,753 
6,594 

27,633 
15,167 

2,351 
2,300 

 
สัตว์เศรษฐกจิ 

  ปศุสัตว์ 
จงัหวดัมีการเล้ียงสัตวข์นาดใหญ่และเล็ก   ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรายไดเ้สริมนอกเหนือจากอาชีพการ

ปลูกพืช    ในปี  2548   มีสตัวเ์ศรษฐกิจท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
- โคนม  มีจาํนวนทั้งส้ิน  2,950  ตวั  โดยมีการเล้ียงมากท่ีสุดท่ีอาํเภอเทิง  จาํนวน  726  ตวั รองลงมา 

ไดแ้ก่  อาํเภอเมือง  จาํนวน  708  ตวั  และอาํเภอพาน  จาํนวน  491  ตวั 
- โคเนื้อ   มีจาํนวนทั้งส้ิน  170,671  ตวั  โดยมีการเล้ียงมากท่ีสุดท่ีอาํเภอเมือง  จาํนวน  33,310 ตวั  

รองลงมาไดแ้ก่อาํเภอพาน  จาํนวน  21,929  ตวั  และอาํเภอแม่จนั  จาํนวน  13,934  ตวั 
- กระบือ มีจาํนวนทั้ งส้ิน  17,562  ตวั  มีการเล้ียงมากท่ีสุดในอาํเภอแม่จัน  จาํนวน  4,330  ตวั  

รองลงมาไดแ้ก่ อาํเภอแม่ฟ้าหลวง  3,584  ตวั   และอาํเภอเมือง จาํนวน  1,927  ตวั 
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- สุกร  มีจาํนวนทั้งส้ิน  183,650  ตวั  มีการเล้ียงมากท่ีสุดในอาํเภอพาน   จาํนวน  51,827   ตวั 
รองลงมาไดแ้ก่ อาํเภอเมือง   25,773  ตวั    และอาํเภอแม่สาย จาํนวน  15,867  ตวั    

- ไก่พื้น เ มือง    มีจํานวนทั้ ง ส้ิน   2 ,579 ,566  ตัว  โดยมีการเ ล้ี ยงมากท่ี สุดในอํา เภอพาน   
จาํนวน  431,091  ตวั รองลงมาไดแ้ก่ อาํเภอเมือง  จาํนวน  297,154 ตวั  และอาํเภอเทิง  จาํนวน   217,591  ตวั 

 -  ไก่เนือ้  มีจาํนวนทั้งส้ิน  559,240  ตวั  โดยมีการเล้ียงมากท่ีสุดท่ีอาํเภอเมือง  จาํนวน156,000  ตวั  
รองลงมาไดแ้ก่อาํเภอพาน  จาํนวน  110,500  ตวั  และอาํเภอแม่สรวย  จาํนวน  84,798  ตวั 

-  ไ ก่ไ ข่    มีจํานวนทั้ ง ส้ิน   440 ,362   ตัว   โดยมีการ เ ล้ียงมาก ท่ี สุด ท่ีอํา เภอ เ ชียงแสน   
จาํนวน  136,447  ตวั  รองลงมาไดแ้ก่  อาํเภอพาน  จาํนวน  98,484  ตวั  และอาํเภอแม่สาย  จาํนวน  55,785  
ตวั 
 

ประมง 
ในปี  2547  จังหวดัเชียงรายมีเพาะเล้ียงสัตว์นําจืดและการจับสัตว์นํ้ าจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ   

มีครัวเรือนเกษตรกรท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า  จาํนวน   15,448   ครัวเรือน เป็นบ่อเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืดในบ่อ  28,771  
บ่อ โดยเป็นการเล้ียงแบบยงัชีพประมาณ  80 เปอร์เซ็นต์  และการเล้ียงแบบพาณิชยอี์ก  20  เปอร์เซ็นต ์ 
รองลงมาเป็นปลาดุกประมาณ  25  เปอร์เซ็นต ์ กุง้กา้มกรามประมาณ  4  เปอร์เซ็นต ์ และสตัวน์ํ้ าจืดอ่ืนๆ  อีก
ประมาณ  5  เปอร์เซ็นต ์ (ปลาตะเพียนขาว  ปลานวลจนัทร์เทศ  ปลายี่สกเทศ  ปลาไน  และกบ)  พื้นท่ีท่ีมี
การเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าท่ีสาํคญั  ไดแ้ก่ 
   อาํเภอพาน  เป็นแหล่งผลิตปลานํ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของจงัหวดัเชียงราย  โดยเล้ียงปลานิลในบ่อเป็น
หลกั  และเป็นการเล้ียงในรูปแบบเชิงพาณิชยมี์ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ประมาณ  1,200 – 1,500  กิโลกรัม  มีกลุ่ม/
สหกรณ์/ชมรมท่ีประกอบกิจการเก่ียวกบัเล้ียงปลานํ้ าจืด  9  แห่ง  สามารถผลิตปลานํ้ าจืดไดว้นัละประมาณ  
15 – 20  ตนั  โดยจาํหน่ายเพ่ือบริโภคในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัใกลเ้คียง  เช่น  จงัหวดัเชียงใหม่  
พะเยา  ลาํปาง  และลาํพนู ฯลฯ 
 อาํเภอเทิง   เป็นแหล่งเล้ียงกุง้กา้มกรามท่ีสาํคญั  ปัจจุบนัมีเกษตรกรท่ีเล้ียงกุง้กา้มกราม  จาํนวน  45  
ราย รวม  187  บ่อ  เป็นเน้ือท่ี  1,063  ไร่  มีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ประมาณ  250  กิโลกรัม  สามารถผลิตกุง้
กา้มกรามไดปี้ละ  250  ตนั  คิดเป็นมูลค่าประมาณ  45  ลา้นบาทต่อปี  ผลผลิตท่ีไดจ้าํหน่ายเพื่อบริโภคในเขต
จงัหวดัเชียงราย  และจงัหวดัใกลเ้คียง 
  จากการคาํนวณผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัเชียงราย  สาขาประมง  ประจาํปี  2547  มีมูลค่าเท่ากบั 
282,844,808.88  บาท  แบ่งเป็น 
  ก.  การเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าจืด   มูลค่า  98,733,476.88  บาท 
  ข.  การจบัสตัวน์ํ้ าจืดจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ มูลค่า    179,597,158.00  บาท 
  ค.  การเพาะพนัธ์ุ/อนุบาลสตัวน์ํ้ าจืด     มูลค่า       4,514,174.00  บาท 
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ด้านสังคม  
สาธารณสุข 
จงัหวดัเชียงรายมีจาํนวนสถานพยาบาลทุกประเภทรวมทั้งส้ิน 794 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงพยาบาล 

ของรัฐ 18 แห่ง  โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง  สถานีอนามยั 213 แห่งบ และคลินิกทุกประเภท รวม 558 แห่ง  
สาํหรับสถานพยาบาลท่ีมีเตียงผูป่้วยรับไวค้า้งคืน ไดแ้ก่ โรงพยาบาล จาํนวน 20 แห่ง จาํนวนเตียงรวม  1,976  
เตียง 
 จาํนวนบุคลากรท่ีให้บริการประชาชนในสถานบริการภาครัฐและเอกชน  เป็นแพทย ์ 194  คน  คิด
เป็นอตัราส่วนต่อประชากร  1 : 6,552.58   ทนัตแพทย ์ 52  คน  คิดเป็นอตัราส่วนต่อประชากร  1:24,446.15  
เภสัชกร  119  คน คิดเป็นอตัราส่วนต่อประชากร  1:10,682.35  พยาบาลวิชาชีพ  1,364  คน  คิดเป็น
อตัราส่วนต่อประชากร  1:931.96  และพยาบาลเทคนิค  243  คน  คิดเป็นอตัราส่วนต่อประชากร  1:5,231.28  
จาํนวนผูป่้วยรวมทั้งส้ิน  642,486 ราย  แบ่งเป็นผูป่้วยในสถานบริการภาครัฐ  610,864  ราย  จาํนวนผูป่้วย
นอก  2,628,916  คร้ัง  ผูป่้วยในสถานบริการภาคเอกชน 31,622  ราย  จาํนวนผูป่้วยนอกของสถานบริการ
ภาคเอกชน  283,682  คร้ัง 
 

การศึกษา 
จงัหวดัเชียงรายไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันาสังคม และทรัพยากรมนุษย ์โดยให้จงัหวดั

เชียงรายเป็นศูนยก์ลางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล จึงไดมี้การส่งเสริมและจดัตั้งสถานศึกษา 
ตั้งแต่ระดบัพื้นฐาน ระดบัอุดมศึกษา เพื่อใหเ้ยาวชนไดรั้บการศึกษาอยา่งครบถว้น รวมทั้งสามารถใหบ้ริการ
แก่จงัหวดัใกลเ้คียงและประเทศเพื่อนบา้น  ในปี2546 จงัหวดัเชียงรายมีสถิติเก่ียวกบัการศึกษาดว้ย 
 1) การศึกษาข้ันพืน้ฐาน ไดแ้ก่สถานศึกษาตั้งแต่ระดบั เด็กเลก็ อนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีโรงเรียนทั้ งส้ิน 736 โรงเรียน แยกตามสังกัด คือ สังกัด
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  682 โรงเรียน สังกัดสํานักงานบริหารคณะกรมการส่งเสริมการศึกษา
ทอ้งถ่ิน 6 โรงเรียน จาํนวนห้องเรียนรวม 8,523 ห้อง แยกเป็นก่อนประถมศึกษา 1,653 ห้อง ระดับ
ประถมศึกษา 5,122 หอ้ง มธัยมศึกษา1,748 หอ้ง จาํนวนครู อาจารย ์รวมทั้งส้ิน 9,861 คน แยกเป็นชาย 3,761 
คน และหญิง 6,100 คน แยกตามระดบัการศึกษา คือ ระดบัก่อนประถมศึกษา 31,919 คน ประถมศึกษา 
110,788 คน และมธัยมศึกษา 66,907 คน 

       2)ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  แยกเป็นสถานศึกษาสงักดักรมอาชีวศึกษา มีจาํนวมรวม 7 แห่ง  
มีอาจารยร์วม 385 คน นกัศึกษา 4,603 คน สังกดั สาํนกังานคณะกรรมการเอกชน มีสถานศึกษา จาํนวน 4 
แห่ง อาจารย ์237 คน นกัศึกษา 5,544 คน และสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัราช
ภฏัเชียงราย มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง และสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเชียงราย มีอาจารยร์วม
ทั้งส้ิน 454 คน นกัศึกษา รวม 21,410 คน 
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วฒันธรรมประเพณ ี
 จงัหวดัเชียงรายเป็นเมืองเก่าแก่   มีวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน  และมีการติดต่อ
สัมพนัธ์ไมตรีกบัประเทศใกลเ้คียง  เช่น  พม่า  และลาว  มาชา้นาน  ประกอบกบัพลเมืองท่ียา้ยถ่ินฐานมาจากท่ี
ต่าง ๆ  กนั  จึงเป็นเหตุใหว้ฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ  ท่ีปรากฏสืบทอดกนัมาเป็นลกัษณะผสมผสานกลมกลืน  
หรือประยกุตข้ึ์นใหม่  วฒันธรรมทางภาษาท่ีใชส่ื้อสารกนัทัว่ไป  คือ  ภาษาคาํเมือง  ส่วนวฒันธรรมทางดา้น
วตัถุซ่ึงแสดงออกในรูปของอาคาร  วดัวาอาราม จะเป็นลกัษณะผสมผสานระหว่างพม่ากบัลาวเวียงจนัทน์มา
เป็นศิลปะลา้นนา  แต่ท่ีถือเป็นเอกลกัษณ์สาํคญัของจงัหวดัเชียงราย  คือ  วฒันธรรมเชียงแสน  โดยเฉพาะใน
เชิงช่างสกุลเชียงแสน  เช่น  ศิลปะของพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์  หน่ึง สิงห์  สอง  และสิงห์  สาม  ท่ีมี
รูปแบบเฉพาะ  สาํหรับประเพณีของทอ้งถ่ินท่ีสาํคญั  คือ 
 1. ประเพณสีงกรานต์       
    สงกรานต์  แปลว่า  ยา้ยท่ี  หรือ  เคล่ือนท่ี  คือดวงอาทิตยจ์ากราศีมีนยกเขา้สู่ราศีเมษ  กาํหนดให้
วนัท่ี  13  เมษายน  เป็นวนัข้ึนปีใหม่ของไทยในสมยัก่อน  ป๋ีใหม่เมืองของชาวลา้นนายงัคงสืบทอดกนัมา  
ดงัน้ี   

13  เมษายน  เป็นวันสังขารล่อง  ในตอนเชา้มืดจะมีการยงิปืนจุดประทดัเพื่อเป็นการขบัไล่  เสนียด  
จญัไร  ปัญหาอุปสรรค  เคราะห์กรรมต่าง ๆ  โดยจะมีการทาํความสะอาดบา้นเรือน  เส้ือผา้เคร่ืองใช้ให้
เรียบร้อย   

14  เมษายน  เป็นวันเน่า  หรือวันเนาว์  คือเป็นวนัตระเตรียมอาหาร  ขนมเพื่อนาํไปถวายวดั  โดย
ช่วงบ่ายจะมีการขนทรายเขา้วดัเพื่อก่อเจดียท์ราย  วนัน้ี  ไม่ควรประกอบการมงคลใด ๆ  และไม่ควรพูด
หยาบหรือโกหก 

15  เมษายน  เป็นวันพญาวัน  ช่วงเชา้จะมีการทาํบุญตกับาตร  ตานขนัขา้ว  ตามเจดียท์ราย  ตานตุงป๋ี
ใหม่  ปล่อยนก 

ปล่อยปลา  ฟังเทศน์  สรงนํ้าพระพทุธรูป  ดาํหวัพระสงฆ ์ แลว้จึงไปดาํหวัญาติผูใ้หญ่ 
15  เมษายน  เป็นวันปากปี  คือวนัเร่ิมตน้ปีใหม่  จะมีการประกอบพิธี  สะเดาะเคราะห์  ส่งเคราะห์  

ส่งสะตวง สืบชะตา  บางแห่งมีการสู่ขวญัเพื่อความเป็นสิริมงคล 
2. ประเพณรีดนํา้ดําหัว   
เป็นประเพณีท่ีลูกหลานไปราบคารวะพ่อแม่  ญาติผูใ้หญ่  ช่วงเทศกาลสงกรานต ์ โดยเร่ิมตั้งแต่วนั

พญาวนั  (วนัท่ี  15  เมษายน)  จนถึงส้ินเดือน  กล่าวคือ  เชา้วนัท่ี  15  เมษายน  เม่ือกลบัจากทาํบุญท่ีวดัและ
ดาํหัวคารวะบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัแลว้  บรรดาลูกหลานจดัเตรียมขา้วตอก  ดอกไม ้ ธูป  นํ้ าขม้ิน  นํ้ าส้มป่อย 
พร้อมทั้งของกิน  ส่ิงของอ่ืน ๆ  เช่น  ขนม  ผลไม ้ หมากพลู  เส้ือผา้  เงินทอง  เป็นตน้  จดัตกแต่งในภารชนะ  
เช่น  สลุงเงิน  (ขนัเงิน)  พาน  หรือถาด การดาํหัว  เป็นการสลดันํ้ าส้มป่อยลงบนศีรษะเพื่อขบัไล่เสนียด
จญัไร  ก่อใหเ้กิดสิริมงคล 
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3. ประเพณสืีบชะตา     
โดยทัว่ไปมี  3  ประเภท  ไดแ้ก่  
1)  การสืบชะตาบุคคล กระทาํไดทุ้กโอกาส  (วนัเกิด หรือเจบ็ป่วย  ไดรั้บอุบติัเหตุ) 
 2)  การสืบชุตาบา้น ทาํไดปี้ละคร้ัง  คือ  ตอนสงกรานต ์ หรือเม่ือมีเภทภยัท่ีเกิดข้ึน 
3)  การสืบชะตาเมือง จะทาํเม่ือถึงโอกาสครบรอบสร้างเมือง 

  การสืบชะตาเมือง  สืบชะตาบา้น  และสืบชะตาบุคคล  เพื่อความเป็นสิริมงคล  ความเจริญรุ่งเรือง 
มีการเตรียมเคร่ืองบูชาเซ่นไหวต่้าง ๆ  มากมาย  เพื่อบูชาพระเส้ือเมือง  พระทรงเมือง 

4. ประเพณตีานก๋วยสลาก   
การตานก๋วยสลาก  (สลากภัตต์)  จะเร่ิมในราววนัเพ็ญเดือน  12  เหนือ  และส้ินสุดในเดือน 

เก๋ียงดบั  (เดือนตุลาคม)  ก่อนวนัทาํพิธี   “ตานก๋วยสลาก”  1  วนั  เรียกว่า  “วนัดา”  เป็นวนัจดัเตรียมส่ิงของ
เคร่ืองไทยทานจดัการจกัตอกสถาน  “ก๋วย”  ไว ้ เตรียมห่อขา้วสาร  พริก  หอม  กระเทียม  เกลือ  กะปิ  ปลา
ร้า  ขนม  ขา้วตม้  และอาหารตามแต่ศรัทธาและฐานะ  ส่ิงของต่าง ๆ  เหล่าน้ีจะบรรจุลงในก๋วย  ซ่ึงกรุดว้ย
ใบตองหรือกระดาษสีต่าง ๆ  แลว้นาํ  “ยอด”  คือ  ธนบตัรผกูติดไมเ้รียวเสียบไว ้ เชา้วนัรุ่งข้ึนจะนาํ  “ก๋วย
สลาก”  ไปวดัท่ีจดังานเพ่ือถวายพระภิกษุสามเณร  มีการเขียน คาํอุทิศส่วนกุศลไปให้ผูต้าย  และเทวดา
ทั้งหลาย  มีการจบัสลากในการถวายตามหมายเลขวา่ตรงกบัพระรูปใด  พระรูปนั้นกจ็ะรับประเคนและใหพ้ร 

5. ประเพณยีีเ่ป็ง (ลอยกระทง) 
  ในวนัเพ็ญเดือนยี่  (เดือนสอง)  ของทุกปี  คือ  วนัลอยกระทง  ชาวลา้นนามีพิธีสําคญันอกเหนือ 
จากการลอยกระทง  คือ  พิธีกรรมตั้งธรรมหลวงหรือฟังเทศน์มหาชาติ  ชาวบา้นจะมีการประดบัประดาวดัวา
อาราม  บา้นเรือน  ดว้ยประทีปโคมไฟ  โคมระยา้  ทาํอุบะดอกไมไ้ปถวายวดั  ทาํซุม้ประตูป่าดว้ยตน้กลว้ย  
ออ้ย  กา้นมะพร้าว  เตรียมขา้วปลาอาหารเป็นพิเศษ  เช่น  ห่อน่ึง  แกงอ่อม  แกงฮงัเล  ลาบ  และขนมต่าง ๆ  
ไปทาํบุญ  บางแห่งมีพิธีกวนขา้วมธุปายาส  หรือขา้วพระเจา้หลวง  ถวายเป็นพุทธบูชาในตอนเชา้มืดของวนั
เพญ็เดือน  12  น้ีดว้ย  จากนั้นกจ็ะมีการทานขนัขา้วหรือสาํรับอาหารไปถึงบรรพชนคนตาย  ถวายอาหารและ
กณัฑเ์ทศน์แด่พระภิกษุสงฆ ์ และมีการฟังธรรมมหาชาติ ตั้งแต่เชา้ถึงกลางคืน  บางแห่งก็จะมีการสืบชะตา
ดว้ย  จะมีการปล่อยโคมลอย  ในช่วงพลบคํ่าจะมีการเทศน์ธรรมช่ือ  “อานิสงส์ผางประทิส”  และชาวบา้นจะมี
การจุดประทีป  โคมหูกระต่าย  โคมแขวน  เป็นพทุธบูชากนัทุกครัวเรือนสวา่งไสว 
 6. ประเพณนีมัสการพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง 

พระมหาชินธาตุเจา้ดอยตุง  นบัเป็นโบราณสถานอนัเก่าแก่แห่งหน่ึงในภาคเหนือและเป็นปฐมเจดีย์
ในดินแดนลา้นนา  ทุก ๆ  ปีจะมีนกัท่องเท่ียวข้ึนไปนมสัการพระมหาชินธาตุเจา้ดอยตุงอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  รวมทั้ง
ชมทิวทศัน์ และทศันียภาพบนดอยตุง  เม่ือถึงกาํหนดวนัเพญ็เดือน  6  เหนือ  (ราวมีนาคม)  จะมีประเพณี
นมสัการท่ียิง่ใหญ่ของจงัหวดั ศาสนิกชนเล่ือมใสศรัทธา  ทั้งชาวเชียงรายเอง  ชาวจงัหวดัใกลเ้คียง  ชาวเชียงตุง
จากรัฐฉาน  ประเทศพม่า  ชาวหลวงพระบาง  จากประเทศลาว  ตลอดถึงชนกลุ่มนอ้ยตามแนวชายแดน  ก็จะ
หลัง่ไหลข้ึนไปนมสัการในวนัสาํคญัน้ีอยา่งเนืองแน่น  

 



35 

  7.  ประเพณเีป็งพุธ 
 เป็นประเพณีเก่ียวกบัความเช่ือทางศาสนาอยา่งหน่ึงของชาวเชียงราย  ถือเอาวนัเพญ็ท่ีตรงกบัวนัพุธ
ในรอบปี  (เป็ง  คือ  คืนวนัเพญ็)  เป็นวนัท่ีจะทาํบุญตกับาตรเพ่ือบูชาพระอุปคุต  ซ่ึงเช่ือว่าวนัน้ี  พระอุปคุต
เถรเจา้จะลงมาโปรดสัตวโ์ลก  หากผูใ้ดไดต้กับาตรพระอุปคุตแลว้  จะไดอ้านิสงส์แรง  เป็นสิริมงคลแก่
ตนเอง  ซ่ึงชาวบา้นจะจดัเตรียมอาหารหรือขา้วสารอาหารแหง้ไวร้อใส่บาตรเวลากลางคืน  พอใกลจ้ะถึงเท่ียง
คืน  ก็จะพากนัออกมายืนเรียงรายตามทอ้งถนนในหมู่บา้น  หรือในเมือง  พอหลงัเท่ียงคืนผา่นไป  (ยา่งขา้ว
วนัพุธ)  พระจากหลายวดัในตวัเมือง  และวดั ตามทอ้งถ่ินก็จะออกมาบิณฑบาตกนั   ปัจจุบนัมกัทาํเป็น
ประจาํสมํ่าเสมอ 
 8. ประเพณตีานหาแม่ฟ้าหลวง  
  กาํหนดจดัในวนัท่ี  18  กรกฎาคมของทุกปี  ซ่ึงเป็นวนัคลา้ยวนัสวรรคตของสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี  องคแ์ม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย  ซ่ึงพระองคท่์านเคยเสด็จมาพาํนักท่ีพระตาํหนัก 
ดอยตุง  จงัหวดัเชียงรายจึงจดัพิธีถวายพานพุ่มสักการะท่ีไร่แม่ฟ้าหลวงในช่วงเชา้  และพิธีทาํบุญอุทิศถวายแด่
องคส์มเด็จย่าในช่วงบ่ายท่ีพระตาํหนกัดอยตุง  ขา้ราชการ  องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งประชาชน  
เขา้ร่วมพิธีอยา่งเนืองแน่น เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองคมี์ต่อประชาชนชาวเชียงราย 
 9. ประเพณทีาํบุญปอย   มี 3 อยา่งคือ 
   1)  ปอยหลวง  มีการทาํบุญฉลองอยา่งใหญ่โต เช่น ฉลองโบสถ ์วิหารหรือเจดีย ์มกัจะทาํกนัในเดือน  
5 - 8 เหนือ (ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์-พฤษภาคม) ซ่ึงเป็นระยะเวลาหลงัจากเกบ็เก่ียวขา้วแลว้ 
 2)  ปอยน้อย  หรือปอยบวชลูกแกว้ เป็นประเพณีบวชพระหรือบวชเณร ก่อนทาํบุญปอยนอ้ยเจา้ภาพ
ตอ้งปรึกษาญาติพี่นอ้งก่อนว่าผูใ้ดจะรับเอาอะไรในอฐับริขารโดยการบอกบุญดว้ยปาก  เรียกว่า “แอ่ง”   “ผา้
อุม้”  “ทนทอ”  “แอ่งพระอุ้ม” คือ เอาผา้สบงจีวรหรือหมวกท่ีพระใส่เรียกว่า “จ่อม” ใส่ในถาดหรือพานแลว้
ใหค้นถือไปบอกบุญ 
 3)  ปอยข้าวสังข์     คือ    การทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผูท่ี้ตายเน่ืองจากการคลอดบุตรการทาํบุญ 
ปอยขา้วสังฆ ์จะตอ้งนิมนตพ์ระมาสวด และเทศน์ท่ีบา้น เคร่ืองไทยทานท่ีนิยมถวายมกัจะเป็นบา้นเล็ก ๆ 
หรือเรือสาํเภา มีขา้วของต่างๆ เช่น เส้ือผา้ หมอ้ถงันํ้า กระจก หวี ฯลฯ เป็นตน้ 
 10. ประเพณจุีดบ้องไฟ   
  ภาษาถ่ินเรียกช่ือประเพณีน้ีวา่  “จิบอกไฟ”  บอกไฟ  คือ  กระบอกไมไ้ผอ่ดัดินปืนขา้งใน  ใชไ้มไ้ผย่าว
ทั้งลาํผกูเป็นหาง  รอบหัวของบอกไฟติดกระบอกไมไ้ผข่นาดเลก็หลายขนาดลดหลัน่กนั  ยาวประมาณ  1  ฟุต  
เรียกว่า “โหว”้  เพื่อใหเ้กิดเสียงเม่ือบอกไฟข้ึนและลง  การประดิษฐบ์อกไฟแต่ละคร้ังใชเ้วลาตั้งแต่  7  วนั  
ถึง  1  เดือนแต่เดิม การจุดไฟจะอยูใ่นช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  คือก่อนท่ีจะมีการทาํนา  คงจุดเพื่อบูชา
เทวดาท่ีช่ือปัชชุน  คือ เทวดาแห่งฝน  เพื่อเป็นการขอฝนให้ตกตอ้งตามฤดูกาล  เช่ือว่าฝนจะตกหรือตกมาก  
ตกนอ้ยข้ึนอยู่กบัเทวดาองคน้ี์  ต่อมาจุดกนัในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน  ความมุ่งหมายของ
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การจุดเดียวมีความเช่ือว่าจะทาํให้หมู่บา้นเจริญรุ่งเรือง  และมีฝนตกตามฤดูกาล  นิยมจุดกนัในเวลาพลบคํ่า
ถึงกลางคืน 
 
ข้อมูลด้านศาสนา 

                                                          ศาสนสถาน 

อาํเภอ วดัพทัธสีมา สํานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยดิ 
เมือง 102 67 57 3 
เวียงชยั 26 20 5 - 
เชียงของ 29 17 7 1 
เทิง 46 45 4 - 
พาน 92 55 15 1 
ป่าแดด 18 14 3 - 
แม่จนั 59 47 9 2 
เชียงแสน 25 32 8 - 
แม่สาย 41 22 9 2 
แม่สรวย 16 34 47 1 
เวียงป่าเป้า 27 18 12 - 
พญาเมง็ราย 14 37 4 1 
เวียงแก่น 3 16 8 - 
ขนุตาล 20 9 1 - 
แม่ฟ้าหลวง 1 - 29 2 
แม่ลาว 25 18 4 - 
ก่ิง อ.เวยีงเชียงรุ้ง 19 13 1 - 
ก่ิง อ.ดอยหลวง 8 18 2 - 

รวม 571 502 225 13 
 

ศาสนบุคคล 
-  พระภิกษุ  2,628  รูป  สามเณร  4,217  รูป 
-  ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  236  รูป 

   -  ศิษยาภิบาล  โปแตสแตนท ์ 148  องค ์  นิกายคาทอลิก  14  องค ์
ศาสนสถาน 
-  พทุธ     1,180,853  คน  (ร้อยละ  97.24) 
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-  คริสต ์       25,752  คน  (ร้อยละ  2.12) 
-  อิสลาม        2,342  คน  (ร้อยละ  0.19) 
-  อ่ืน ๆ           5,458  คน   (ร้อยละ  0.45) 

สถานทีท่่องเทีย่ว 
    แหล่งท่องเทีย่ว 

1. อาํเภอเมือง 
 วัดพระแก้ว  เป็นวดัเก่าแก่เคยเป็นท่ีประดิษฐานพระแกว้มรกต ตั้งอยู่ท่ีถนนไตรรัตน์ เดิมช่ือว่า 
ญรุกขวนาราม หรือ วดัปานญะ 
 วันพระสิงห์  เคยเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธสิหิงส์ ซ่ึงอัญเชิญมาจากกําแพงเพชร ปัจจุบัน
ประดิษฐานอยูท่ี่เชียงใหม่ นอกจากน้ียงัมีรอยพระพทุธบาทจาํหลกับนแผน่ศิลา กวา้ง 5 น้ิว ยาว 24 น้ิว 
 พระธาตุดอยจอมทอง  ตั้งอยูบ่นดอยจอมทองริมฝ่ังแม่นํ้ ากกสร้างในสมยัพระยาเรือนแกว้ประมาณ 
พ.ศ. 1483 
 วัดงําเมือง-กู่พระยาเม็งราย    ตั้งอยู่หลงัวดัดอยจอมทอง   ริมฝ่ังแม่นํ้ ากก   เป็นกู่บรรจุพระอฐัของ
พ่อขนุเมง็รายมหาราช      สร้างโดยพระเจา้ชยัสงครามพระราชโอรสผูค้รองเมืองเชียงรายสืบต่อจากพ่อขุน
เมง็รายมหาราช 
 วัดเม็งรายมหาราช  อยูบ่นดอยฮ่องล่ี  เป็นวดัสร้างใหม่มีบรรยากาศร่มร่ืนมากในบริเวณวดัเป็นท่ีตั้ง
ของชมรมโหราศาสตร์จงัหวดัเชียงราย มีประชาชนไปตรวจโชคชะตาเป็นประจาํทุกวนั 
 วดัพระนอน  สร้างเม่ือประมาณ พ.ศ. 2191 ในวิหารมีพระนอนองคใ์หญ่ 
 วัดเจ็ดยอด  สร้างตามศิลปะล้านนา มีเจดีย์เจ็ดยอดท่ีได้เลียนแบบมาจากวดัเจ็ดยอดท่ีจังหวดั
เชียงใหม่ 
 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช  ประดิษฐานบริเวณหา้แยกทางไปอาํเภอแม่สาย   เป็นอนุสาวรีย ์ท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวเชียงราย 
 แม่นํ้ากก  เป็นแม่นํ้ าสายสําคญัของจงัหวดัเชียงราย มีตน้นํ้ าในประเทศเมียนม่าร์ไหลผ่านอาํเภอฝาง   
อาํเภอแม่อาย  จงัหวดัเชียงใหม่  ผ่านตวัเมืองเชียงราย  ไปลงแม่นํ้ าโขงท่ีอาํเภอเชียงแสน นกัท่องเท่ียวนิยม
ล่องแพจากอาํเภอแม่อายมายงัจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงท่าเรือท่ีเชียงรายตั้งอยูด่า้นขา้งศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม่  
มีเรือหางยาว   และแพให้เช่าตลอดเวลา    ธรรมชาติสองฝ่ังแม่นํ้ าสวยงามมากมีทั้ง ชายหาด ถํ้า  บ่อนํ้ าร้อน 
บ่อนํ้าพ ุหมู่บา้นชาวเขาและเกาะแก่งต่าง ๆ 
 นํ้าตกขุนกรณ์  ห่างจากตวัเมืองไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 15 กิโลเมตร อยูใ่นเขตตาํบลแม่กรณ์
เป็นนํ้าตกท่ีสูงท่ีสุด และสวยงามท่ีสุดในจงัหวดัเชียงราย 
 นํา้ตกห้วยแม่ซ้าย  อยูใ่นเขตตาํบลแม่ยาว ห่างจากตวัเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร 
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 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย   เป็นสวนสาธารณะท่ีน่าพกัผ่อนหย่อนใจภายในสวน
ประกอบดว้ย   หนองนํ้าขนาดใหญ่ ช่ือวา่  หนองบวั  มีถนนดอกไม ้  สวนรุกขชาติ  สวนไผ ่ สวนปาลม์และ
สวนสกั เป็นตน้ 
 ชายหาดเชียงราย    เป็นหาดทรายทอดยาวตามแม่นํ้ ากก  มีทิวทศัน์สวยงามจนถูกขนานนามว่า  
"พทัยา  2"   บรรยากาศร่มร่ืน  นอกจากน้ีมกัจะใชเ้ป็นสถานท่ีจดังานต่าง ๆ  ของจงัหวดั 
 

2. อาํเภอเชียงแสน 
  เมืองโบราณเชียงแสน  ตั้งอยูบ่ริเวณรอบ ๆ   ตวัอาํเภอติดแม่นํ้ าโขงสามารถเดินเท่ียวชมโบราณวตัถุ   
เจดียเ์ก่า ๆ   และซากปรักหักพงั   ท่ีบ่งบอกถึงอารยธรรมสมยัเชียงแสน ในบริเวณเมืองโบราณมีพิพิธภณัฑ์
สถานแห่งชาติเรียงรายตั้งอยูด่ว้ย เมืองโบราณน้ีเดิมช่ือ เวียงหิรัญนครเงินยาง 
 สามเหลีย่มทองคาํ  ห่างจากท่ีวา่การอาํเภอเชียงแสนไปทางทิศเหนือประมาณ 9 กิโลเมตร  มีแม่นํ้ า 2 
สายมาบรรจบกนั คือ   แม่นํ้ ารวกกบัแม่นํ้ าโขง เกิดเป็นดินแดนรอยต่อของ  3  ประเทศ คือ  ไทย  พม่า  ลาว  
ณ ท่ีแห่งนั้น ในอดีตเป็นแหล่งคา้ยาเสพติดท่ีสาํคญัของโลก ปัจจุบนัคงไวแ้ต่ทิวทศัน์บนเขาลูกน้ี 
 วัดธาตุผาเงา  ตั้งอยู่บา้นสบคาํ  หมู่ 5 ตาํบลเวียง  ห่างจากตวัอาํเภอเลียบแม่นํ้ าโขงไปทางทิศใต้
ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นวดัเก่าแก่ มีพระธาตุสร้างบนกอ้นหินใหญ่และมีพระพทุธรูปฝังอยูใ่นพื้นดิน 
 วัดพระธาตุจอมกิตติ อยูบ่นเนินเขานอกกาํแพงเมืองพระเจา้พงัคราชเป็นผูส้ร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.1483   
สมยัเดียวกบัการสร้างพระธาตุจอมทอง มีเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยอดปลอ้งไฉนเป็นเป็นลูกแกว้ ฐาน
กวา้ง 8.5 เมตร สูง 24  เมตร 
 ทะเลสาบเชียงแสน  ตั้งอยูท่ี่บา้นกู่เตา้  หมู่ท่ี  7  ตาํบลเวียง  ห่างจากตวัอาํเภอประมาณ  4  กิโลเมตร 
มีทางแยกจากถนนพหลโยธินเขา้ไปประมาณ 1,500 เมตรเป็นหนองนํ้ากวา้งใหญ่มีเน้ือท่ีประมาณ 1,000 ไร่    มี
นํ้ าขงัตลอดปี กลางหนอง มีนํ้ ามีเกาะเลก็ ๆ  ท่ีแห่งน้ีเดิมเรียกวา่ “หนองบงกาย” 
 นํ้าตกบ้านไร่  ห่างจากท่ีว่าการอาํเภอไปทางทิศใตป้ระมาณ 15 กิโลเมตร อยูใ่นเขตตาํบลบา้นแซว 
เป็นนํ้ าตกธรรมชาติ มีนํ้ าตกตลอดปี บริเวณนํ้ าตกเป็นป่าร่มร่ืนมาก เชียงแสนมีวดัท่ีน่าสนใจหลายแห่ง เช่น 
วดัพระธาตุสองพ่ีนอ้ง วดัพระเจา้ลา้นทอง วดักู่เตา้และวดัป่าสัก เป็นตน้  แต่ละวดัลว้นมีประวติัอนัยาวนาน 
ตั้งแต่สมยัอดีตกาล 
 

3. อาํเภอแม่สาย 
 ด่านชายแดน-ท่าขีเ้หลก็  ชายแดนไทยท่ีอาํเภอแม่สาย ติดต่อกบัอาํเภอท่าข้ีเหลก็ 
 

4.  อาํเภอแม่จัน 
 มีวดัและโบราณสถานท่ีน่าสนใจหลายแหล่ง  เช่น  พระธาตุดอยกู่แกว้  ตาํบลจนัจวา้  พระธาตุจอม
สวรรค ์และพระธาตุจอมจนัทร์  ตาํบลสนัทราย  นอกจากน้ียงัมีนํ้ าตกหว้ยทองแป๋  เขตตาํบลป่าตึง 
 

 



39 

5. อาํเภอพาน 
 นํ้าตกทรายขาว  เป็นนํ้ าตกเลก็ ๆ    อยูริ่มถนนพหลโยธินห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 37 กิโลเมตร 
อยูใ่นเขตตาํบลทรายขาว บ่อนํ้าร้อนอยูใ่กลเ้คียงกบันํ้าตกทรายขาว 
 นํ้าตกปูแกง  อยูใ่นเขตตาํบลแม่เยน็  มีทางแยกจากถนนพหลโยธินเขา้ไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 
12 กิโลเมตร มีนํ้ าตกไหลจากเขาสูงสลบัซบัซอ้น 
 พระธาตุจอมแว่  อยูบ่นดอยจอมแว่  หมู่ท่ี 12  ตาํบลเมืองพาน   ติดถนนพหลโยธิน   เป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ แห่งหน่ึงของอาํเภอพาน 

 

6.  อาํเภอเวยีงชัย 
 ผางาม  เป็นภูเขาโดด ๆ  อยู่กลางทุ่งนา   ในเขตตาํบลผางาม   ห่างจากตวัอาํเภอประมาณ  10 
กิโลเมตร  ลกัษณะภูเขาท่ีโดดเด่น   ตดักบัธรรมชาติโดยรอบซ่ึงเป็นทุ่งนาทาํใหผ้างามดูเด่นยิ่งนกั คู่ควรกบั
ช่ือผางาม 
 หนองหลวง  เป็นหนองนํ้ าขนาดใหญ่มีเน้ือท่ีหลายพนัไร่ นับเป็นสถานพกัผ่อนหย่อนใจอีกแห่ง
หน่ึงในอาํเภอเวียงชยั  อยูห่่างจากตวัจงัหวดัไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 18 กิโลเมตร 
 พระเจ้ากอืนา  อยูท่ี่บา้นไตรแกว้ หมู่ท่ี 8 ตาํบลเวียงเหนือ เป็นพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิอยูริ่มแม่นํ้ ากก
เป็นพระพทุธรูปนัง่และมีรากไมป้กคลุมเห็นองคพ์ระอยูภ่ายใน 
 พระพุทธรูปโพธ์ิชัย  หมู่ท่ี 7 ตาํบลเวียงเหนือ  สร้างดว้ยหินทรายขนาดใหญ่ ถูกดินและจอมปลวก
ถมไวอ้ยูก่ลางทุ่งนา เป็นพระพทุธรูปเก่าแก่องคห์น่ึงสร้างในสมยัใดไม่ปรากฏ 
 

7. อาํเภอป่าแดด 
 พระธาตุจอมคีรี  ตั้งอยู่บา้นหมู่ท่ี   11 ตาํบลป่าแดด     ห่างจากท่ีว่าการอาํเภอป่าแดดไปทางทิศ
ตะวนัออก ประมาณ 2 กิโลเมตร พระธาตุจอมคีรีเป็นพระธาตุโบราณสร้างในสมยัใดไม่ปรากฏ 
 พระธาตุมอนดอนแก้ว  ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี   5  ตาํบลป่าแดด   เป็นโบราณสถานอีกแห่งหน่ึง  ของอาํเภอ
ป่าแดด ซ่ึงเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวบา้นมากโดยไดจ้ดัใหมี้งานประเพณีฉลองสมโภชเป็นประจาํทุกปี 
 วดัถํา้พระภิรมย์  อยูบ่นเสน้ทางไปอาํเภอป่าแดด   ห่างจากอาํเภอประมาณ  10  กิโลเมตร  ภายในวดั
สงบร่มร่ืนมาก แวดลอ้มดว้ยป่าเขาลาํเนาไพร มีถํ้าต่าง ๆ หลายแห่ง 
 วัดถํา้ผาจรุย  ห่างจากตวัอาํเภอไปทางทิศเหนือประมาณ  5 กิโลเมตร   มีถํ้าท่ีสวยงาม  บรรยากาศ
สงบและร่มร่ืน  ปกคลุมดว้ยตน้ไมใ้หญ่ 
 

8. อาํเภอเชียงของ 
 ทิวทัศน์ริมแม่นํ้าโขง  เชียงของเป็นอาํเภอชายแดนและเป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัเพราะมีอาณาเขต
ติดต่อกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่นํ้าโขงเป็นเสน้กั้นพรมแดน 
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 อยา่งไรกต็ามแม่นํ้าโขงนบัเป็นสายใยท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นของประชาชนท่ีอยูส่อง
ฝ่ังโขงเสมือนบา้นพี่เมืองนอ้ง 
 สถานท่ีอ่ืน ๆ  ในเขตอาํเภอเชียงของ     มีนํ้ าตกหลายแห่งไดแ้ก่     นํ้ าตกห้วยเมง็    นํ้ าตกห้วยตอง 
นํ้าตกเห่าดง นํ้าตกตาดหมอก นํ้าตกผาหมอก และมีนํ้าหว้ยเม่ียง เป็นตน้ 

 
9. อาํเภอเวยีงป่าเป้า 

 เมืองโบราณ  เวียงกาหลง เป็นเมืองโบราณ อยูใ่นเขตบา้นทุ่งม่าน ตาํบลเวียงกาหลง ห่างจากท่ีว่าการ
อาํเภอเวียงป่าเป้า ไปทางทิศใต ้ประมาณ 16 กิโลเมตร ท่ีเวียงกาหลง มีซากวตัถุโบราณและโบราณสถาน
ต่างๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรุ่งโรจน์ของเวียงกาหลงในอดีตกาล 
 พระธาตุแม่เจดีย์  อยูใ่นเขตตาํบลแม่เจดียใ์หม่ สถานท่ีแห่งน้ีมีเจดีย ์2 องค ์มีลกัษณะเป็นศิลปะแบบ
เมียนม่าร์ 
 โป่งนํ้าร้อน    อยูท่ี่บา้นสบโป่งตาํบลแม่เจดียใ์หม่นกัท่องเท่ียวท่ีผา่นไปทางอาํเภอเวียงป่าเป้ามกัจะ
แวะพกัท่ีแห่งน้ี 
 

10. อาํเภอแม่สรวย 
 ถํ้าช้างเผือก   อยู่ในเขตตาํบลแม่สรวย    เป็นถํ้ าท่ีสวยงามถํ้ าหน่ึงภายในถํ้ ามีหินงอกหินยอ้ยตาม
ธรรมชาติ  ท่ีมุมหน่ึงของถํ้าน้ีมีแท่งศิลาใหญ่มีรูปร่างเหมือนชา้งจึงไดช่ื้อว่าถํ้าชา้งเผือก  ถํ้าน้ีชาวบา้นถือว่า
เป็นถํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ มีชาวบา้นเขา้ไปสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในถํ้าเป็นประจาํ 
 ที่พักริมทางห้วยค้อนก้อม   เป็นสวนพกัผ่อนสําหรับผูเ้ดินทางไปบนเส้นทางสายเชียงราย - แม่
สรวย  ภายในสวนมีลาํธารเล็ก ๆ ไหลผ่าน ทาํให้บรรยากาศโดยรอบ ร่มร่ืนเหมาะสาํหรับการพกัผ่อน ใน
ระยะสั้น เพื่อเปล่ียนอิริยาบถ 
 

11. กิง่อาํเภอเวยีงเชียงรุ้ง 
 นํา้ตกเวยีงชัย  อยูท่ี่บา้นหมู่ 7 ตาํบลทุ่งก่อ ห่างจากท่ีวา่การอาํเภอประมาณ 30 กิโลเมตร 
 

12. กิง่อาํเภอดอยหลวง 
 นํา้ตกตาดทอง  อยูท่ี่หมู่ท่ี 1 ตาํบลหนองป่าก่อ  
 นํา้ตกห้วยทองแป๋  เขตตาํบลป่าตึง 
 

ปูชนียสถาน 
 เชียงรายมีปูชนียสถานท่ีสาํคญัเป็นท่ีเคารพสักการะ และเป็นแหล่งศิลปกรรมโบราณสถานสูงค่าต่อ
การศึกษาและท่องเท่ียว คือ 
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 1. อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช      ตั้งอยูริ่มถนนพหลโยธิน    ก่อนเขา้ตวัเมืองเชียงรายพ่อขนุ
เมง็รายมหาราชไดท้รงสร้างเมืองเชียงราย เม่ือพุทธศกัราช  1805  (1781 เป็นปีท่ีประสูติ) และเสด็จสวรรคต 
ณ. เมืองเชียงใหม่ ในปีพทุธศกัราช 1861 รวมพระชนมม์ายไุด ้80 พรรษา 
 2. วัดพระแก้ว   ตั้งอยูใ่จกลางเมืองเชียงราย ท่ีถนนไตรรัตน์    เป็นวดัท่ีคน้พบพระแกว้มรกตหรือ
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  ปัจจุบนัเจดียท่ี์พบพระแกว้มรกตไดรั้บการบูรณะใหม่และเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า
วดัพระแกว้แห่งน้ีเป็นวดัท่ีคน้พบพระแกว้มรกตจึงไดมี้การสร้าง     “พระหยกเชียงราย”     ซ่ึงสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีไดพ้ระราชทานนามว่า “พระพุทธรัตนากรวุติวสัสานุสรณ์มงคล” มีขนาดใกลเ้คียงกบั
พระแกว้มรกต เพื่อใหพ้ทุธศาสนิกชนไดส้กัการบูชา 
 3. วัดพระสิงห์  เดิมเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธสิหิงค ์องคท่ี์ประดิษฐานอยู่  ณ  วิหารลายคาํ 
วดัพระสิงห์เชียงใหม่ ภายในวดัน้ีมีรอยพระพุทธบาทจาํลองบนแผน่ศิลากวา้ง 5 น้ิว ยาว 2 ฟุต มีอกัษรขอม
โบราณจารึกวา่ “กศุลาธมมา” สนันิษฐานวา่สร้างในสมยัพระเจา้เมง็รายมหาราช 
 4.     กู่พระเจ้าเม็งราย  ตั้งอยูห่นา้วดังาํเมือง บนดอยงาํเมือง เป็นบรรจุอฐิัของพอ่ขนุเมง็รายมหาราช 
 5. พระธาตุจอมทอง อยู่บนดอยทองริมฝ่ังแม่นํ้ ากก เป็นพระธาตุเก่าแก่ท่ีมีก่อนท่ีพ่อขุนเม็งราย
มหาราชจะทรงสร้างเมืองเชียงราย สนันิษฐานวา่สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1483 
 6. พระธาตุดอยตุง  อยูห่่างจากตวัเมืองเชียงรายประมาณ 48  กิโลเมตร เป็นท่ีบรรจุพระรากขวญั
เบ้ืองซา้ย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจา้ซ่ึงนาํมาจากมธัยมประเทศเม่ือก่อสร้างพระสถูปบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุน้ี ไดท้าํธงตะขาบ  (ภาษาพื้นเมืองเรียกวา่ ตุง) เสาธงสูง 8,000 วา ผนืธงกวา้ง 500 วา ยาว 700 
วา ปักไวก้ลางยอดดอย ถา้หากปลายธงปลิวไปไกลถึงเมืองไหนกก็าํหนดหมายเป็นฐานพระสถูปนั้น ดว้ยเหตุน้ี
ดอยซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานปฐมเจดียแ์ห่งลา้นนาไทยจึงปรากฎนามวา่ดอยตุง 
 7. พระธาตุดอยเวา    พระองคเ์วา  หรือเวา้ผูป้กครองนครนาคพนัธ์โยนกเป็นผูส้ร้างเพื่อบรรจุพระเกศา
ธาตุองคห์น่ึง   เม่ือ  พ.ศ. 364  นบัเป็นพระบรมธาตุท่ีเก่าแก่องคห์น่ึง   รองลงมาจากพระบรมธาตุดอยตุง 
 8. วัดป่าสัก  อยูห่่างจากท่ีว่าการอาํเภอเชียงแสนประมาณ 1 กิโลเมตร พระเจา้แสนภูโปรดใหส้ร้าง
ข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ. 1930 เป็นท่ีประดิษฐานพระธาตุโคปปะ ซ่ึงพระพทุธโฆษาจารย ์นาํมาถวาย 
 9. วัดพระธาตุจอมกติติ  อยูใ่นทอ้งท่ีอาํเภอเชียงแสน ตั้งอยูบ่นเนินเขานอกกาํแพงมีทางแยกซา้ยมือ  
เขา้ไปประมาณ  1.7  กิโลเมตร     ตามพงศาวดารกล่าวว่า     พระเจา้พงัคราชโปรดเกลา้ฯ       ให้สร้างเม่ือ 
พ.ศ. 1483 สมยัเดียวกบัการสร้างพระธาตุจอมทองของเชียงราย ทั้งน้ีเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นเจดีย์
ก่อเหล่ียมไมสิ้บสอง สมยัเชียงแสน 
 10. วัดพระเจ้าล้านทอง  วดัน้ีตั้งอยูใ่นเขตกาํแพงเชียงแสน เจา้ทองงัว่ ราชโอรสพระเจา้ติโลกราช
เป็นผูส้ร้างเม่ือ พ.ศ. 2023 ไดท้รงหล่อพระพุทธรูปองคห์น่ึงหนกัลา้นทอง (1,200 กิโลกรัม)    ขนานนามว่า
พระเจา้ลา้นทอง      ในวดัน้ียงัมีพระพทุธรูปอีกองคห์น่ึงจากวดัทองทิพยซ่ึ์งเป็นวดัร้างเรียกกนัว่า  พระเจา้ทอง
ทิพย ์เป็นพระพทุธรูปทองเหลืองพระพกัตร์งดงามมาก แต่ลกัษณะเป็นพระพทุธรูปสมยัสุโขทยั 
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 11. วัดเจดีย์หลวง  ตั้งอยูใ่นเขตกาํแพงเชียงแสนวดัน้ีมีเจดียข์นาดใหญ่ เรียกว่าเจดียห์ลวงเป็นเจดีย์
ใหญ่ท่ีสุดในอาํเภอเชียงแสนขนาดสูง 48 เมตร ฐานกวา้ง 24 เมตร 
 12. วัดพระธาตุผาเงา  อยูห่่างจากอาํเภอเชียงแสนไปตามถนนสายเชียงแสน-บา้นแซว   ประมาณ 4 
กิโลเมตร จากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ เช่น   พระธาตุเจ็ดยอด พระธาตุจอมจนั  พระธาตุผาเงา 2 ซาก
โบราณสถานอ่ืน ๆ ในบริเวณเดียวกนั  ทาํให้กรมศิลปากรเช่ือว่าสถานท่ีน้ีเคยรุ่งเรืองมาก  และมีอายุราว  
1,000   กวา่ปีมาแลว้ 
การรวมกลุ่ม องค์กร เครือข่าย 
 มีการรวมกลุ่มของศรัทธาหรือชาวบา้นทั้งเด็กและผูใ้หญ่ ชาย หญิงในการทาํการเขา้วดัทาํกิจกรรม
ทางศาสนา การร่วมกิจกรรมในประเพณีพื้นบา้น เช่น ระบบการเล้ียงผี การดูแลรักษาป่า ปัจจุบันการ
รวมกลุ่มต่างไปจากเดิม มีการรวมกลุ่มเน้นกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพยต่์าง ๆ รวมทั้งการรวมตวักนัเพื่อทาํ
กิจกรรมของชุมชน โดยการสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ทาํให้สํานึกในการพ่ึงพาตนเองนั้น
นอ้ยลง เปล่ียนเป็นการพึ่งพาจากองคก์รรัฐมากข้ึน 
 
 
 

จงัหวดัเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้น คือ ประเทศ
สหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นท่ีรวม 7.29 ลา้นไร่  มีประชากร 1.21 ลา้นคน 
ซ่ึงมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ประเพณีและวฒันธรรมมีเอกลกัษณ์โดดเด่น และมีฐานเศรษฐกิจท่ี
หลากหลาย โดยมีมูลค่าการผลิตรวม 35,190 ลา้นบาท ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย 31,448 บาทต่อคนต่อปี เป็น
ลาํดบัท่ี 14 ของภาคเหนือ และลาํดบัท่ี 56 ของประเทศ รายไดห้ลกัของจงัหวดั คือ ภาคการเกษตร ร้อยละ 
23.74 รองลงมา คือ การคา้ปลีกคา้ส่ง ร้อยละ 23.30 และการบริการด้านอสังหาริมทรัพย  ์ร้อยละ 6.63 
ตามลาํดบั เป็นพื้นท่ีการพฒันาตามแนวเหนือ-ใต ้(North-South Economic Corridor) เช่ือมโยงถึงจีนตอนใต ้
ภายใตโ้ครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ GMS และโครงการความร่วมมือ ACMECS 
และเป็นพื้นท่ีเป้าหมายในการพฒันาเป็นเขตเศรษฐกิจชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล ดงันั้น การพฒันา
ของจงัหวดัจึงมีจุดเนน้ ดงัน้ี  

 ประตูการคา้การลงทุน เช่ือมโยงกบัต่างประเทศ 
 เกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรีย ์และเกษตรอุตสาหกรรม 
 ความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม 
 หตัถอุตสาหกรรมและ OTOP 
 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม 
 คุณภาพทรัพยากรมนุษย ์คุณภาพชีวิต และทุนทางสงัคม 
 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  

2) ยุทธศาสตร์จงัหวดัเชียงราย 
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โดยกาํหนด วสัิยทศัน์จังหวดั ดงัน้ี 

“เชียงรายประตูทองของวฒันธรรมล้านนาและการค้าสู่สากล” 
“Chiangrai : Global Golden Gateway of Lanna Culture and International Trade” 

 

กรอบการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวดั 

1. การขจัดความยากจน 
โดยการสร้างระบบการบริหารจดัการการแกไ้ขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนท่ี

จงัหวดัเชียงรายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พฒันาชุมชนให้เขม้แข็ง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนยากจน ใหป้ระชาชนยากจนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพท่ีดีข้ึน และไดรั้บโอกาสในการเขา้สู่ทุนและท่ี
ทาํกิน 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต ดํารงฐานวัฒนธรรมล้านนาและความเข้มแข็งให้กับ
กระบวนการประชาสังคม 

โดยพฒันาคนให้มีความรู้ สามารถปรับตวั คิดเป็นทาํเป็น มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สืบทอดวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคม และสงัคมมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

3.  สร้างความเข้มแขง็ให้กบัภาคเกษตร อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ว เพือ่เพิม่มูลค่า
ให้กบัฐานเศรษฐกจิเดิมอย่างยัง่ยนื 

โดยพฒันากระบวนการผลิตเพื่อเพิม่มูลค่าภาคเกษตร อุตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม และการ
ท่องเท่ียว   โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาเป็นสินคา้ส่งออกเพ่ือเพิ่มรายไดใ้หจ้งัหวดั 

4.ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ และจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีด่ ี
โดยพฒันาระบบการป้องกนัและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้มลอ้มทั้ง

ในเมืองและชุมชน เพือ่คุณภาพชีวิตท่ีดีและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
5. พฒันาให้เป็นประตูการค้าการลงทุนเช่ือมโยงกบัต่างประเทศ 
โดยเร่งดาํเนินการตามแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย  ส่งเสริมการคา้การลงทุน การตลาด

กบัต่างประเทศ  เพื่อเป็นประตูการคา้การลงทุนของภาคเหนือและของประเทศ 
6.   การส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 
โดยพฒันาระบบการบริหารงานภาครัฐให้ใสสะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได ้ เพิ่มประสิทธิภาพ ขีด

สมรรถนะ ความทนัสมยัใหก้บับุคลากรภาครัฐ เพื่อยกระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ   
                7. การรักษาความม่ันคงของรัฐ 

โดยรักษาความมัน่คงชายแดนให้ปลอดภยัจากการคุกคามทุกดา้น พฒันาระบบเครือข่ายข่าวกรอง 
ระบบเตือนภยั และบริหาร ภยัพิบติัใหมี้ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถป้องกนัการลกัลอบเขา้เมือง และบริหาร
จดัการแรงงานต่างดา้วอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถกาํหนดสถานะบุคคลอยา่งชดัเจน 
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ทั้งน้ี จาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดผลในทาง
ปฏิบติั 

 
ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะ จังหวดัเชียงราย 

จุดแข็ง ( Strengths) 
1. ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์เหมาะแก่การเป็นจุด

ศูนยก์ลางเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบา้นอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงตอนบน (GMS) (สปป.
ลาว สหภาพพม่า และ จีนตอนใต)้ 

2. พื้นท่ีอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารและพืช
เศรษฐกิจท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ขา้ว ผกั ผลไม ้(ชา 
ล้ินจ่ี ลาํไย สบัปะรด) ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์ขิง 
มนัสาํปะหลงั 

3. มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม
และมีช่ือเสียง 

4. มีทรัพยากรธรรมชาติดี และอากาศดี 
5. มีเอกลกัษณ์ลา้นนาดา้นวฒันธรรม ประเพณี 

ภาษา ศิลปกรรม และโบราณสถาน 
6. มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีศิลปิน / สล่า(ช่าง) ท่ีมี

ช่ือเสียง 
7. มีประชาชน / ชุมชน เขม้แขง็ และมีสุขภาพดี 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ประชาชนมีฐานะยากจน  (ในปี พ.ศ. 2547 

จาํนวนครัวเรือนท่ีตกเกณฑค์วามยากจน 
รวม 50,289 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26 
จากครัวเรือนทั้งหมด 190,515 ครัวเรือน 

2. ปัญหาทางสงัคม ไดแ้ก่ ยาเสพติด โรค
เอดส์ แรงงานต่างดา้ว และความมัน่คง
ตามแนวชายแดน 

3. แรงงานไม่มีคุณภาพ วา่งงาน ขาดการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

4. การจดัการดา้นการตลาด การผลิต และ
แปรรูปสินคา้เกษตรยงัไม่มีคุณภาพ 

5. โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนและ
สะพานตามเสน้ทางหลกัท่ีเช่ือม  กบัลาว 
พม่า และจีนตอนใต ้ยงัไม่สะดวกในการ
ขนส่งสินคา้ 

 
โอกาส (Opportunities) 

1. มีความตกลงวา่ดว้ยเดินเร่ืองพาณิชยใ์น
แม่นํ้าลา้นชา้ง-แม่นํ้าโขง ระหวา่งไทย-จีน-
พม่า-ลาว 

2. นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ไดแ้ก่ พฒันาการ
เกษตรเพื่อการส่งออก   (ครัวของโลก) 
สินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 
เขตเศรษฐกิจชายแดน ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดยอ่ม SMEs การ
กระจายอาํนาจในทอ้งถ่ิน การปราบปราม
ยาเสพติดและผูมี้อิทธิพล   การเปิด FTA 

ภัยคุกคาม (Threats) 
1. กฎระเบียบ มาตรการแลกเปล่ียนและการ

เคล่ือนยา้ยสินคา้ของประเทศเพ่ือนบา้นใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงตอนบนไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกนั 

2. นกัลงทุน นกัท่องเท่ียว ของประเทศ GMS 
โดยเฉพาะจากประเทศจีนเดินทางเขา้ออก
ประเทศไทย (ทางจงัหวดัเชียงราย) ตอ้งขอ
อนุญาต  Visa จากรัฐบาลกลางจีนเป็น
อุปสรรคดา้นการคา้การลงทุน  

3. เดินทางเขา้ประเทศไทยโดยไม่ถูก
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กบัต่างประเทศ เอ้ืออาํนวยในการพฒันา
จงัหวดัเชียงราย 

3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน 
4. ความร่วมมือนโยบายการคา้และการลงทุน

ของกลุ่มประเทศเพื่อนบา้น GMS , BIMS  
มีการประสานความร่วมมือชดัเจนและเป็น
รูปธรรมข้ึน 

กฎหมาย 
4. ปัญหาความมัน่คงตามแนวชายแดน

นโยบายและสถานการณ์ของประเทศ
เพื่อนบา้นไม่แน่นอนมีการเปล่ียนแปลง
บ่อยคร้ัง 

 
 
1.2 Baseline survey เกีย่วกบักลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ ในพืน้ทีท่ีเ่ข้าโครงการ 
 
สถานการณ์กลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดัเชียงรายก่อนเข้าโครงการ 

  
 
 

กลุ่มองค์กร/เครือข่ายในพืน้ท่ีจังหวัดเชียงรายกลุ่มองค์กร/เครือข่ายในพืน้ทีจั่งหวัดเชียงราย

สหกรณ์
จดทะเบยีน
สหกรณ์

จดทะเบยีน

กลุ่ม
เกษตรกร

สก.
บริการ

สก.
ออมทรัพย์

สก.
ร้านค้า

สก.เดนิรถ

สหกรณ์
การเกษตร

เครือข่ายองค์กร
ภาคประชาชน
เครือข่ายองค์กร
ภาคประชาชน

มูลนิธิศึกษาพฒันา
ประชาชนบนท่ีสูง

(พปส.)

มูลนิธิพฒันา
สตรี

ภาคเหนือ

มูลนิธิพฒันา
ชุมชนในเขต

ภเูขา

เครือข่ายสตรี
และเยาวชน
ชนเผ่า

ทาํไร่

สก.ไฟฟ้า

เล้ียงสตัว์

ทาํนา

กลุ่มอาชีพ

กลุ่มสตรี

เครือขา่ย
ลุ่มนํ้ าแมล่าว

สก.เครดติยเูน่ียน

สมาคมเพือ่การศึกษาและ
วฒันธรรมชาวอาข่า(สศอ.)

ทาํสวน

สหกรณ์ประมง

สมาคม วาย.เอม็.ซี.เอ 
เชียงราย

สมาคมพฒันาประชากร
และชุมชน
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 บทบาท ภารกจิ ของกลุ่ม/องค์กรและสหกรณ์ในพืน้ทีจั่งหวดั 
1. สหกรณ์   

สหกรณ์ในจงัหวดัเชียงราย ประกอบดว้ย สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ  6  ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร  
สหกรณ์ประมง  สหกรณ์ร้านคา้  สหกรณ์บริการ  สหกรณ์ออมทรัพย  ์ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  ซ่ึง
สหกรณ์แต่ละประเภทมีบทบาท ภารกิจ ดงัน้ี 
 1)  สหกรณ์การเกษตร    ดาํเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดาํเนินธุรกิจ
ร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และช่วยเหลือส่วนรวม โดยใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงาม ตาม
พื้นฐานของมนุษย ์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ
และสงัคมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 2)  สหกรณ์ประมง   ดาํเนินการให้ความรู้ทางด้านวิชาการในเร่ืองการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสม และมีคุณภาพในการเพาะเล้ียง การเก็บรักษา และการแปรรูปสัตวน์ํ้ าแก่สมาชิก รวมทั้งใหค้วาม
ช่วยเหลือทางดา้นธุรกิจการประมง คือ การจดัหาเงินทุนใหส้มาชิกกูไ้ปลงทุนประกอบอาชีพ การจดัหาวสัดุ
การประมงมาจําหน่ายการจัดจําหน่ายสัตว์นํ้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้ า การรับฝากเงินและสงเคราะห์ 
สมาชิกเม่ือประสบภยัพิบติั 
 3)  สหกรณ์ร้านคา้   จดัหาส่ิงของและบริการท่ีสมาชิกมีความตอ้งการมาจาํหน่าย ช่วยจาํหน่าย
ผลิตผล ผลิตภณัฑ์ของสมาชิก ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางดา้นสหกรณ์ และดา้นการคา้ให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ ปลุกจิตสํานึกให้สมาชิกรู้จักประหยดั ช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ร่วมมือและ
ประสานงานกบัสหกรณ์และหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและนอกประเทศในอนัท่ีจะเก้ือกลูกนัและกนั 
 4)  สหกรณ์บริการ   เพื่อดาํเนินธุรกิจดา้นการบริการตามรูปแบบของสหกรณ์ ส่งเสริมสวสัดิการ
แก่สมาชิกและครอบครัว ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชิก ร่วมมือกบั
สหกรณ์อ่ืนและหน่วยงานอ่ืนเพื่อความกา้วหนา้ของกิจการสหกรณ์ 
 5)  สหกรณ์ออมทรัพย  ์  เพื่อส่งเสริมการออมทรัพยเ์ป็นรายเดือน โดยการรับฝากเงินและให้
ผลตอบแทน ในรูปของดอกเบ้ียอตัราเดียวกบัธนาคารพาณิชย ์ โดยการถือหุน้หกั ณ ท่ีจ่าย แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 
ของหุ้นทั้งหมด เม่ือส้ินปีทางบญัชีตอ้งจ่ายเงินปันผลค่าหุน้ให้แก่สมาชิกในอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทั้ง 
ใหบ้ริการดา้นเงินกูแ้ก่สมาชิกตามความจาํเป็น 
    6)  สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน  เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย ์และดูแลเก่ียวกบัสวสัดิการดา้นต่างๆใหแ้ก่
สมาชิก  เม่ือส้ินปีทางบัญชีต้องจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้ ง 
ใหบ้ริการดา้นเงินกูแ้ก่สมาชิกตามความจาํเป็น 
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บทบาท ภารกจิ ของสหกรณ์ในโครงการวจัิย 
 

ที ่ สหกรณ์ บทบาท ภารกจิ 
1 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จาํกดั  

 
เพื่อให้สมาชิกดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิก
ให้ดีข้ึน ในทอ้งท่ีแดนดาํเนินงานของสหกรณ์ใน อาํเภอ
เมืองเชียงราย อาํเภอแม่ลาว อาํเภอเวียงชัย และก่ิงอาํเภอ
เวียงเชียงรุ้ง 

2 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ 
ธกส. เชียงราย จาํกดั 

เพื่อให้สมาชิกดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิก
ให้ดีข้ึน ในทอ้งท่ีแดนดาํเนินงานของสหกรณ์ในทุกอาํเภอ 
และก่ิงอาํเภอในจงัหวดัเชียงราย 
 

3 สหกรณ์ลาํไยเมืองเชียงราย จาํกดั เพื่อให้สมาชิกดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบ
อาชีพสวนลาํไยของสมาชิก ทั้งในการผลิตและการตลาด 
ในท้องท่ีแดนดํา เนินงานของสหกรณ์ในอํา เภอเมือง
เชียงราย  
 

4 ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัเชียงราย จาํกดั เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของสหกรณ์สมาชิกทุกประเภท ใน
ท้องท่ีแดนดําเนินงานของสหกรณ์ในทุกอาํเภอ และก่ิง
อาํเภอในจังหวดัเชียงราย เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกดาํเนิน
กิจกรรมร่วมกัน และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในการดาํเนินงานของสมาชิก 
 

5 สหกรณ์การเกษตรเวยีงชยั จาํกดั เพื่อให้สมาชิกดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิก
ใหดี้ข้ึน ในทอ้งท่ีแดนดาํเนินงานของสหกรณ์ในอาํเภอเวียง
ชยั 
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ที ่ สหกรณ์ บทบาท ภารกจิ 
6 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเวยีงชยั 

จาํกดั 
เพื่อให้สมาชิกดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิก
ให้ดีข้ึน ในทอ้งท่ีแดนดาํเนินงานของสหกรณ์ในเขตปฏิรูป
ท่ีดินของอาํเภอเวียงชยั 
 
 

7 สหกรณ์การเกษตรเวยีงเชียงรุ้ง จาํกดั เพื่อให้สมาชิกดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิก
ให้ดีข้ึน ในทอ้งท่ีแดนดาํเนินงานของสหกรณ์ในก่ิงอาํเภอ
เวียงเชียงรุ้ง 
 

8 สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน
เวียงเชียงรุ้ง  จาํกดั 

เพื่อให้สมาชิกดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิก
ให้ดีข้ึน ในทอ้งท่ีแดนดาํเนินงานของสหกรณ์ในก่ิงอาํเภอ
เวียงเชียงรุ้ง 
 

9 สหกรณ์การเกษตรเวยีงเชียงแสน 
จาํกดั 

เพื่อให้สมาชิกดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิก
ให้ดีข้ึน ในทอ้งท่ีแดนดาํเนินงานของสหกรณ์ในเขตอาํเภอ
เชียงแสน 
 

10 สหกรณ์การเกษตรแม่ลาว จาํกดั  เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของ
สมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีข้ึน 
ในทอ้งท่ีแดนดาํเนินงานของสหกรณ์ในเขตอาํเภอแม่ลาว 
 

11 สหกรณ์โคนมแม่ลาว จาํกดั เพื่อให้สมาชิกดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบ
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ที ่ สหกรณ์ บทบาท ภารกจิ 
อาชีพการเล้ียงโคนมของสมาชิก ในทอ้งท่ีแดนดาํเนินงาน
อาํเภอแม่ลาว 
 

 
2. กลุ่มเกษตรกร 

กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงราย ประกอบดว้ย กลุ่มเกษตรกรท่ีจาํแนกตามอาชีพหลกั คือ กลุ่ม
เกษตรกรทาํนา  ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํนาขา้ว  กลุ่มเกษตรกรทาํสวน  ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทาํสวนล้ินจ่ี ลาํไย กระทอ้น และปลูกพืชผกั  กลุ่มเกษตรกรทาํไร่  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํไร่ขา้วโพด  
กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกผลไม ้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํสวนส้ม ล้ินจ่ี ลาํไย  กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์ ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเล้ียงโคนม โคเน้ือ และกระบือ 
 

บทบาท ภารกจิ ของกลุ่มเกษตรกรในโครงการวจัิย 
 

ที ่ กลุ่มเกษตรกร บทบาท ภารกจิ 
1 กลุ่มเกษตรกรทาํไร่หว้ยสกั เพื่อส่งเสริมอาชีพทาํไร่ของสมาชิก และช่วยยกฐานะความ

เป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีข้ึน โดยให้สมาชิกดาํเนินกิจกรรม
ร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในพื้นท่ีดาํเนินงานของ
กลุ่มเกษตรกรในตาํบลหว้ยสกั อาํเภอเมืองเชียงราย 
 

2 กลุ่มเกษตรกรทาํนาสนัตน้เปา เพื่อส่งเสริมอาชีพทาํนาของสมาชิก และช่วยยกฐานะความ
เป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีข้ึน โดยให้สมาชิกดาํเนินกิจกรรม
ร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในพื้นท่ีดาํเนินงานของ
กลุ่มเกษตรกรในตาํบลสนัตน้เปา อาํเภอเมืองเชียงราย 
 

3 กลุ่มเกษตรกรทาํสวนหว้ยสกั เพื่อส่งเสริมอาชีพทาํสวนของสมาชิก และช่วยยกฐานะ
ความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีข้ึน โดยให้สมาชิกดําเนิน
กิจกรรมร่วมกัน และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ในพื้นท่ี
ดาํเนินงานของกลุ่มเกษตรกรในตาํบลห้วยสัก อาํเภอเมือง
เชียงราย 
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ที ่ กลุ่มเกษตรกร บทบาท ภารกจิ 
4 กลุ่มเกษตรกรทาํนาเวยีงเหนือ เพื่อส่งเสริมอาชีพทาํนาของสมาชิก และช่วยยกฐานะความ

เป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีข้ึน โดยให้สมาชิกดาํเนินกิจกรรม
ร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในพื้นท่ีดาํเนินงานของ
กลุ่มเกษตรกรในตาํบลเวียงเหนือ อาํเภอเวียงชยั 
 
 

5 กลุ่มเกษตรกรทาํนาป่าซาง เพื่อส่งเสริมอาชีพทาํนาของสมาชิก และช่วยยกฐานะความ
เป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีข้ึน โดยให้สมาชิกดาํเนินกิจกรรม
ร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในพื้นท่ีดาํเนินงานของ
กลุ่มเกษตรกรในตาํบลป่าซาง ก่ิงอาํเภอเวียงเชียงรุ้ง 
 

6 กลุ่มเกษตรกรทาํนาดงมหาวนั เพื่อส่งเสริมอาชีพทาํนาของสมาชิก และช่วยยกฐานะความ
เป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีข้ึน โดยให้สมาชิกดาํเนินกิจกรรม
ร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในพื้นท่ีดาํเนินงานของ
กลุ่มเกษตรกรในตาํบลดงมหาวนั ก่ิงอาํเภอเวียงเชียงรุ้ง 
 

7 กลุ่มเกษตรกรทาํนาศรีดอยมูล เพื่อส่งเสริมอาชีพทาํนาของสมาชิก และช่วยยกฐานะความ
เป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีข้ึน โดยให้สมาชิกดาํเนินกิจกรรม
ร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในพื้นท่ีดาํเนินงานของ
กลุ่มเกษตรกรในตาํบลศรีดอยมูล อาํเภอเชียงแสน 
 

8 กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวป่์าก่อดาํ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเล้ียงโคเน้ือของสมาชิก และช่วยยก
ฐานะความเป็นอยูข่องสมาชิกใหดี้ข้ึน โดยใหส้มาชิกดาํเนิน
กิจกรรมร่วมกัน และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ในพื้นท่ี
ดาํเนินงานของกลุ่มเกษตรกรในตาํบลป่าก่อดาํ อาํเภอแม่
ลาว 
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3. กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพในจังหวดัเชียงราย  เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ

ครอบครัว และหากไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นการผลิต การตลาด ก็สามารถยกระดบัเป็นอาชีพหลกัสร้างรายได้
ต่อเน่ืองให้กลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงกลุ่มอาชีพขา้งตน้ไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในจงัหวดั
เชียงราย เช่น สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงราย  สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงราย  สาํนกังานพฒันาชุมชน
จงัหวดัเชียงราย  เป็นตน้ ในส่วนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเงินทุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัเชียงราย แนะนาํส่งเสริมมีจาํนวน 209 กลุ่ม  และไดจ้าํแนกตามการผลิต/ผลิตภณัฑ ์ เป็น   6    
ประเภท ดงัน้ี 
  1)  อาหาร                                                                         จาํนวน     71 กลุ่ม 
  2)  เคร่ืองด่ืม            จาํนวน       7 กลุ่ม 
  3)  ผา้และเคร่ืองแต่งกาย                                                  จาํนวน     39  กลุ่ม 
   4)  ศิลปะประดิษฐ ์ของท่ีระลึก และของใชต้กแต่ง          จาํนวน     40  กลุ่ม 
  5)  สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร                                               จาํนวน     15  กลุ่ม 
  6)  อ่ืนๆ ไดแ้ก่ การเกษตรทั้งพืชและสตัว ์                        จาํนวน     37  กลุ่ม 
                                ทาํปุ๋ยชีวภาพ  เพาะเห็ด บริการนวด  
                                บริการท่ีพกัและเคร่ืองด่ืม 
                                                                               รวม   จํานวน    209   กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

สมาคม เป็นกลุ่มท่ีมีการจดทะเบียนเป็นทางการ มีทุนในการดาํเนินงาน  
ชมรม  เป็นการรวมกลุ่มตามธรรมชาติ ไม่มีกฎหมายรองรับ เป็นลกัษณะการรวมตวักนัทาํกิจกรรม 
ชุมนุม เป็นกลุ่มท่ีมีการการจดทะเบียน มีกฎหมายรองรับ
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บทวเิคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคของกลุ่มองค์กร/สหกรณ์ 
 
เครือข่ายองค์กร/สหกรณ์ 

ชื่อ ทีอ่ยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 

สหกรณ์การเกษตร 
1. สกก.เมืองเชียงราย - เ ป็ น ส ห ก ร ณ์ ข น า ด ใ ห ญ่  มี ทุ น

ดาํเนินการ 754 ลา้น 
- มีสาํนกังานบริการสมาชิก 4 สาขา 
- เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกบัสหกรณ์ใน

เรื่องเงินฝากกบัสหกรณ์ขนาดใหญ่ 10 
สหกรณ์มีลูกหนี้เ งินรับฝาก  107.77 
ลา้นบาท 

- เ ป็นสหกรณ์ตั้ งมานาน  กฎระ เ บียบ
ข้อบังคับบาง เ รื่ องไ ม่ เหมาะสมกับ
ภาวการณ์ปัจจุบนั 

- สหกรณ์เรียกเกบ็รายไดค้า้งรับปีที่แลว้ ได้
ต ํ่ากวา่เกณฑท์ี่กาํหนด(40%) 

- สหกรณ์ไม่มีแหล่งวัสดุการเกษตรที่มี
คุณภาพ 

- สมาชิกซํ้าซอ้นกบัสหกรณ์อื่น 
- พื้ น ที่ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า ข อ ง สหก ร ณ์
ครอบคลุม 4 อาํเภอ ตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การประสานงานกบักลุ่มเป้าหมาย 

2. สหกรณ์ สกต.ธกส.
เชียงราย 

- สห ก ร ณ์ ส า ม า ร ถ รั บ ส ม า ชิ ก ไ ด้
ครอบคลุมทุกพื้นที่  16 อาํเภอ 

- มีศกัยภาพดา้นการตลาด ผลผลิตหลกั
ของสมาชิกทั้งลิ้นจี่และลาํไย 

- มีทุนหมุนเวียนและมีสภาพคล่อง 

- สหกรณ์ไม่มีแหล่งจดัหาวสัดุที่มีคุณภาพ
และราคาตํ่า 

- สมาชิกไม่ได้สั่ ง ซื้อสินค้าและวัสดุ ที่
จาํเป็นต่อสหกรณ์ไวล้่วงหนา้ 

- การบริการจดัส่งสินคา้และวสัดุถึงกลุ่ม
สมาชิกยงัไม่ทัว่ถึง 

 

3. สก.ลาํไย เมือง
เชียงราย จาํกดั 

- เป็นสหกรณ์ที่ดาํเนินธุรกิจเฉพาะการ
ส่งเสริมการผลิตและการตลาดลาํไย
เท่านั้น 

-  - กรรมการไม่มีความรู้และจัดทําบัญชี
กลุ่มได ้

- แหล่งทุนมีนอ้ย 



53 

ชื่อ ทีอ่ยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
4. ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดั

เชียงราย 
- เ ป็ น แ ห ล่ ง ร ว บ ร ว ม ผ ล ผ ล ผ ลิ ต

ข้าวเปลือกที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด
เชียงราย 

- ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร ย ัง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ 

- ตอ้งอาศยัแหล่งทุนจากภายนอก 

- สหกรณ์มีความเป็นอิสระที่จะเชื่อมโยง
ธุรกิจระหวา่งกนัได ้

- ต้นทุนของแหล่งเงินทุนสูงทาํให้เป็น
ภาระการบริหารจดัการกบัชุมนุมต่อ 

5. สกก.เวยีงชยั จาํกดั - ผู ้นํ า ก ลุ่ ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น เ อ า ใ จ ใ ส่
แกป้ัญหาให้แก่สมาชิกโดยขบวนการ
กลุ่ม 

- สมาชิกมีความศรัทธาระบบสหกรณ์สูง 
- มีพื้นที่ดาํเนินงานอยูใ่น 2 อาํเภอ และมี

สาํนกังานบริการแก่สมาชิก 2 สาขา 
- มีการเชื่อมโยงธุรกิจกบัสหกรณ์ทั้งใน

จงัหวดัและต่างจงัหวดัหลายแห่งไดด้ี 

- สหกรณ์ยงัอาศยัแหล่งทุนจากภายนอกอยู ่
- สหกรณ์ย ังขาดแหล่งสินค้าและวัสดุ

การเกษตรรายคาตํ่าเพื่อบริการแก่สมาชิก 

- ต้นทุนของแหล่งทุนภายนอกทําให้
สมาชิกมีภาระตน้ทุนสูง 

- ที่ตั้งกลุ่มสมาชิกนอกจากตาํบลเวียงชยั 
ขาดแหล่งนํ้าเพาะปลูกนอกฤดูฝน ทาํให้
เสียโอกาส 

6. สกก. ปฏิรูปที่ดินเวียง
ชยั จาํกดั 

- มีแหล่งทุนดอกเบี้ยตํ่าจาก สปก. เพิ่ม
ทางเลือกใหแ้ก่สหกรณ์ 

- มีระบบการจดัโครงสร้างพื้นฐานฟาร์ม
ของสมาชิกก่อนเขา้สู่ระบบสหกรณ์ 

- สหกรณ์สนับสนุนการทาํการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่เป็นหลกั 

 

- พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินไม่ไดต้ิดต่อเป็นพื้นที่
เดียวกัน เนื่องจากมีการประกาศหลาย
คราว ทาํให้การสนับสนุนกลุ่มสมาชิก
ลาํบาก 

 

- พื้นที่ส่วนใหญ่อยูน่อกเขตชลประทาน 
- ปัญหาการอพยพแรงงานออกนอกพื้นที่

หลงัฤดูกาลเกบ็เกี่ยว 
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7. สกก.เวยีงเชียงรุ้ง - สกก. ตั้งอยู่ในพื้นที่ทาํการเกษตรของ

สมา ชิ ก เ กิ ด ค ว ามสะดวก ในก า ร
ประสานงาน 

- สามารถเชื่อมโยงธุรกิจดว้ยสินเชื่อและ
ก า ร ซื้ อ กับสหกร ณ์ ให ม่ ในพื้ น ที่
ใกลเ้คียงได ้

 

- เป็นสหกรณ์ขนาดเลก็ 
- ยงัไม่สามารถดาํเนินธุรกิจครบวงจร 
- ตอ้งอาศยัแหล่งทุนจากภายนอก 

- สก. ยงัไม่มีสนง.เป็นของตนเอง 
- พื้นที่ดําเนินงานสหกรณ์ทับซ้อนกับ

สหกรณ์อื่น 
- สหกรณ์มีพื้นที่ดาํเนินงานอยู่นอกเขต

ชลประทาน 

8. สกก.ปฏิรูปที่ดินเวียง
เชียงรุ้ง จาํกดั 

- มีแหล่งทุนดอกเบี้ยตํ่าจาก สปก. เพิ่ม
ทางเลือกใหแ้ก่สหกรณ์ 

- มีระบบการจดัโครงสร้างพื้นฐานฟาร์ม
ของสมาชิกก่อนเขา้สู่ระบบสหกรณ์ 

- สหกรณ์สนับสนุนการทาํการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่เป็นหลกั 

- สหกรณ์เป็นสหกรณ์ตั้งใหม่ 
- ยงัไม่สามารถตาํเนินธุรกิจครบวงจร 
- ตอ้งอาศยัแหล่งทุนจากภายนอก 

- พื้นที่ส่วนใหญ่อยูน่อกเขตชลประทาน 
- ปัญหาการอพยพแรงงานออกนอกพื้นที่

หลงัฤดูกาลเกบ็เกี่ยว 

9. สกก.แม่ลาว จาํกดั - เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ข อ ง ชุ ม ชน ที่ ใ ห้ ก า ร
สนับสนุนช่วย เหลือแก้ปัญหาการ
ประกอบอาชีพการเกษตรของสมาชิก
ในพื้นที่ 

 
 

- เป็นสหกรณ์ขนาดเลก็ 
- ทุนดาํเนินงานยงัไม่เพียงพอ 
- ไม่มีสาํนกังานเป็นของตนเอง 

- สมาชิกทับซ้อนกับสหกรณ์อื่นใน
พื้นที่เดียวกนั 
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10. สก. โคนมแม่ลาว 
จาํกดั 

- มีการส่งเสริมการผลิตและการตลาด
ครบคู่กนัไป 

- สมาชิกกับสหกรณ์วางแผนร่วมกัน
ก่อนตดัสินใจวางแผนการผลิต 

- สก. ไม่มีโรงงานแปรรูปนํ้ านมดิบเป็น
ของตนเอง 

- สมาชิกสหกรณ์ย ังไม่ได้รับมาตรฐาน
ฟาร์มครบถว้น 

- ขาดการประสานงานกบัสหกรณ์อื่นดา้น
ระบบการผลิตนํ้านมที่มีคุณภาพ 

- การบริหารจดัการของสหกรณ์ยงัไม่
เขา้สู่มาตรฐาน 

- สหกร ณ์ข าด อุปกร ณ์ เ ค รื่ อ ง มื อ
เครื่องใชท้ี่เหมาะสม 

10. สกก.เชียงแสน จาํกดั - สหกรณ์ให้ความสําคญัและสนับสนุน
ให้มีรายได้ มีงานทํากับคนภายใน
ครอบครัว สมาชิก 

- จัดให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่มสังกัด
สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จาํกดัไว ้

- ให้ความสําคญัการดูแลสุขภาพอนามยั
แก่สมาชิกและครอบครัวอยา่งต่อเนื่อง 

- สหกรณ์รับประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในการทาํกิจกรรมร่วมกนัใน
กลุ่มเป้าหมายของสหกรณ์ เช่น ธกส. 
เกษตรกร ประมง ปศุสัตว์ ปกครอง 
ฯลฯ อยา่งต่อเนื่อง 

- สหกรณ์มีธุรกิจครบวงจรไวบ้ริการแก่

- พื้นที่ดาํเนินงานของสหกรณ์ไม่ไดอ้ยู่ใน
เขตชลประทาน 
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สมาชิก 

- สหกรณ์ได้รับการยกย่องว่าผลิตและ
จาํหน่ายพนัธุ์ขา้วที่ดีมีมาตรฐาน 3 ปี 
ซอ้นจากกรมวิชาการเกษตร 

กลุ่มเกษตรกร 
1. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่หว้ย
สกั 

- เป็นกิจกรรมกลุ่มแก้ปัญหาอาชีพการ
ปลูกลาํไยของสมาชิก 

- ความผกูพนัดา้นสงัคมของสมาชิกสูง 
- นาํเอากิจกรรมที่เป็นปัญหาของสมาชิก

ไม่เชื่อมดยงธุรกิจกับสหกรณ์ใหญ่ใน
พื้นที่เดียวกนั 

- กลุ่มไม่มีธุรกิจมากพอจะจดัจา้งพนกังาน
ได ้

- กลุ่มไม่มีสาํนกังานเป็นของตนเอง 

- กรรมการไม่มีความรู้และประสบการณ์
พอที่จะจดับญัชีกลุ่มได ้

- แหล่งทุนยงัมีนอ้ย 

2. กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
หว้ยสกั 

- เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิต
ลาํไยคุณภาพ 

- เชื่อมโยงกิจกรรมปัญหาของสมาชิกกบั
การสนับสนุนขององค์กรทอ้งถิ่นโดย
ผูน้าํขององคก์รเป็นตวัเชื่อม 

- กลุ่มไม่มีธุรกิจมากพอจะจดัจา้งพนกังาน
ได ้

- กลุ่มไม่มีสาํนกังานเป็นของตนเอง 

- กรรมการไม่มีความรู้และประสบการณ์
พอที่จะจดับญัชีกลุ่มได ้

- แหล่งทุนยงัมีนอ้ย 

3. กลุ่มเกษตรกรทาํนาสนั
ตน้เปา 

- ผู ้นํ า ก ลุ่ ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น เ อ า ใ จ ใ ส่
แกป้ัญหาแก่สมาชิกโดยขบวนการกลุ่ม 

- สมาชิกมีความผูกพนัด้านสังคมที่ดี มี

- กลุ่มไม่มีธุรกิจมากพอจะจดัจา้งพนกังาน
ได ้

- กลุ่มไม่มีสาํนกังานเป็นของตนเอง 

- กรรมการไม่มีความรู้และประสบการณ์
พอที่จะจดับญัชีกลุ่มได ้

- แหล่งทุนยงัมีนอ้ย 
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ความเชื่อมัน่ในตวัผูน้าํกลุ่ม 

 
4. กลุ่มเกษตรกรทาํนา
เวียงเหนือ 

- การวางแผนการสั่งซื้อวสัดุการเกษตรที่
จาํเป็นกบักลุ่มล่วงหนา้ 

- ผูน้าํกลุ่มเป็นผูม้ีความเสียสละ เอาใจใส่
กบัการบริหารงานกลุ่ม 

- สมาชิกใหค้วามร่วมมือกบักลุ่มดี 

- กลุ่มไม่มีธุรกิจมากพอ จะจดัจา้งพนกังาน
ได ้

- กลุ่มไม่มีสาํนกังานเป็นของตนเอง 

- พื้นที่การดํา เนินงานกลุ่มท้องที่  12 
ห มู่ บ้ า น  ตํ า บ ล เ วี ย ง เ ห นื อ  ก า ร
ประสานงานทาํใหเ้สียเวลา 

- สมาชิกอยูใ่นเขตชลประทาน ทาํนาขา้ว
มากกว่ า  1  ค รั้ง  ก ลุ่มขาดอุปกรณ์
การตลาด 

5. กลุ่มเกษตรกรทาํนาป่า
ซาง 

- มีกิจกรรม กลุ่มน้อย เป็นกิจกรรมกลุ่ม
แกป้ัญหาของสมาชิก เช่น มีโรงเรียน 

- กลุ่มอาหารสัตว์จากผลิตผลจากการสี
ข้าว  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่มออม
ทรัพย ์

- มีแหล่งทุนดอกเบี้ยตํ่าในพื้นที่ ได้แก่ 
อบต. 

- เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง
เกษตรพึ่งตนเองของชุมชนต่าง ๆ ใน
จงัหวดัเชียงราย 

 

- กลุ่มไม่มีธุรกิจมากพอจะจดัจา้งพนกังาน
ได ้

- กลุ่มไม่มีสาํนกังานเป็นของตนเอง 

- กรรมการไม่มีความรู้และประสบการณ์
ผลที่จะจดัทาํบญัชีกลุ่มได ้

- แหล่งทุนยงัมีนอ้ย 
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6. กลุ่มเกษตรทาํนาดงม
หาวนั 

- เ ป็นแหล่งผลิตพัน ธุ์ข้าว ชุมชนที่ มี
คุณภาพโดยการสนับสนุนของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจาํตาํบล 

- เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิต
พันธุ์ข้าวชุมชนที่มีคุณภาพ และการ
ผลิตขา้วคุณภาพ ตามความตอ้งการของ
ตลาด 

- กลุ่มไม่มีธุรกิจมากพอจะจดัจา้งพนกังาน
ได ้

- กลุ่มไม่มีสาํนกังานเป็นของตนเอง 

- กลุ่มมีทุนนอ้ย 
- ไม่มีอุปกรณ์ดา้นการตลาด 

7. กลุ่มเกษตรผูเ้ลี้ยงสตัว์
ป่าก่อดาํ 

- สร้างอาชีพเสริมจากรายไดห้ลกั (การ
เพาะปลูก) เป็นการเลี้ยงโคเนื้อ 

- สร้างแปลงหญา้เป็นแหล่งอาหารโค ที่
เหลือจาํหน่ายหญา้สด และเมล็ดหญา้
จาํหน่ายเพื่อขยายพนัธุ์ 

- เชื่อมโยงกิจกรรมกลุ่มกับหน่วยงาน 
ปศุสัตว์ เข้ามาดูแลสุขภาพสัตว์ และ
การผสมเทียมสตัว ์

- กลุ่มไม่มีหญา้ขาย 
- ไม่มีสาํนกังานเป็นของตนเอง 
- การขยายสมาชิกไม่หมู่บา้นอื่นในตาํบล

ป่าก่อดาํ ยงัไม่ครอบคลุมพื้นที่ 

- แหล่งเงินทุน 
- คณะกรรมการกลุ่มขาดประสบการณ์

การบริหารจดัการกลุ่มที่ดี 

8. กลุ่มเกษตรกรทาํนาศรี
ดอนมูล 

- มุ่งส่งเสริมและพฒันาการปลูกขา้วของ
สมาชิกใหม้ีคุณภาพ 

- มุ่งเชื่อมโยงธุรกิจกลุ่มกบัธุรกิจสหกรณ์
การเกษตรเชียงแสน จาํกดั ทุกรูปแบบ 

- เป็นกลุ่มจดัตั้งใหม่ 
- การดาํเนินธุรกิจยงัไม่มาก 

- ไม่มีสาํนกังานเป็นของตนเอง 
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กลุ่มอาชีพ 
1. อาหารและเครื่องดื่ม 
 

- วตัถุดิบมีในทอ้งถิ่น 
- สมาชิกมีความสามคัคี 
- สินคา้ไดร้ับมาตรฐาน อย. มผช. (บาง

กลุ่ม) 
- มีการรับประกน้สินคา้ 
- มีตลาดรองรับ 

- มีอายกุารเกบ็รักษาไดไ้ม่นาน 
- วตัถุดิบมีบางฤดู 
- การผลิตขาดวสัดุอุปกรณ์ที่ทนัสมยั 
- บรรจุภณัฑย์งัไม่สะดุดตา 
- ไม่มีตราสินคา้เป็นของตนเอง 
- ขาดแรงงาน 
- ตน้ทุนการผลิตสูง 
- สินคา้เป็นที่นิยมเฉพาะทอ้งถิ่น 

- เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ 
- การบริการจดัการกลุ่มยงัไม่ดี 
- การดาํเนินธุรกิจไม่ต่อเนื่อง 
- ขาดโรงเรือน อาคาร สถานที่ผลิต 
- ผูผ้ลิตยงัขาดความรู้ ความชาํนาญ ใน

การผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน 

2. ผกัและเครื่องแต่งกาย 
 

- มีเอกลกัษณ์ลวดลายสวนงาม มีคุณภาพ
ดี ไม่เหมือนใคร 

- เกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และทอมือ 
- ดูแลง่าย สีไม่ตก 
- ไดร้ับการคดัสรรเป็นสินคา้ OTOP  
- สินคา้ไดร้ับมาตรฐาน มผช. สมส. 
- มีสถานที่ผลิตและจําหน่ายเป็นของ

กลุ่ม 

- ขาดแรงงาน 
- ผลิตไม่ทนัตามลูกคา้สัง่ 
- สมาชิกไม่ใหค้วามร่วมมือเท่าที่ควร 
- ไม่มีผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการออกแบบลวดลาย

ใหม่ ๆ  
- ไม่สามารถผลิตสินค้าตามตัวอย่างได ้

100%  
- ตน้ทุนการผลิตสูง 
- ไม่มีพาหนะนาํสินคา้ไปจาํหน่าย 
- สมาชิกส่วนมากเป็นผูสู้งวยั 

- มีการลอก เลียนแบบ 
- ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
- ผู ้นํากลุ่มขาดทักษะในการดําเนิน

ธุรกิจ การบริหารจดัการกลุ่ม 
- กรรมการไม่รู้จกับทบาทหน้าที่ของ

ตนเอง 
- เยาวชนไม่ใหค้วามสนใจ 
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3. สมุนไพรที่ไม่ใชอ้าหาร
และยา 
 

- กลุ่มมีความสามคัคี 
- ผลิตภัณฑ์ก ลุ่ม เ ป็น ที่ รู้จักกันอย่าง

แพร่หลาย 
- บรรจุภณัฑ ์สวยงาม 
- ผลิตภณัฑ ์มีมาตรฐาน อย. มผช.  
- กลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน 
- ผลิตภัณฑ์กลุ่มได้รับการคัดสรรเป็น

สินคา้ OTOP ระดบั 4 ดาว 
- วตัถุดิบมีในทอ้งถิ่น 
- มีตลาดรองรับแน่นอน 
- กลุ่มเป็นเครือข่ายในการรับฝากสินคา้

กลุ่มอื่นมาจาํหน่าย 

- ผลิตไม่ทนัตามลูกคา้สัง่ 
- มีมีอาคารสถานที่ผลิตเป็นของกลุ่ม 
- ขาดแรงงาน 
- ขาดแคลนวตัถุดิบในบางช่วงฤดูกาล 

- ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
 

4. ศิลปะประดิษฐ ์ของที่
ระลึก และของใชต้กแต่ง 

- วตัถุดิบมีในทอ้งถิ่น 
- ผลิตภณัฑ์สวยงาม มีประโยชน์ในการ

ใชส้อย 
- ผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของ

ตลาด 
- มีสินคา้หลากหลาย 
- สินคา้มีมาตรฐาน  มผช. 

- ผลิตไม่ทนัตามลูกคา้สัง่ 
- ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทนัสมยั 
- บรรจุภณัฑไ์ม่สวยงาม 
- ไม่สามารถจาํกดัเชื้อรา และมอดได ้
- ไม่มีการพฒันารูปแบบที่ทนัสมยั 
- จาํนวนวตัถุดิบลดลง 
- ขาดแรงงาน และผูช้ ํานาญในการผลิต

- ขาดเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม 
- ผูน้าํไม่มีความเสียสละ 
- ไดร้ับการสนับสนุนเงินงบประมาณ

ไม่ต่อเนื่อง 
- สมาชิกไม่ใหค้วามร่วมมือ 



61 

ชื่อ ทีอ่ยู่ จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค 
สินคา้ 

- สมาชิกผูผ้ลิตงานประดิษฐ์ ส่วนมากเป็น
ผูสู้งวยั 

5. อื่นๆ เช่น การทาํปุ๋ย
ชีวภาพปลูกผกัปลอด
สารพิษ  แปรรูปผลผลิต
การเกษตร  บริการนวด   
บริการอาหาร ที่พกัและ
ท่องเที่ยว 

- กลุ่มมีความสามคัคี 
- มีการแบ่งงานกนัตามความถนดั และ

เหมาะสม 
- วตัถุดิบส่วนมากมีในทอ้งถิ่น 
- นาํวตัถุดิบที่เป็นศตัรูพืช เช่น หอยเชอรี่

มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

- ขาดการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์ 
- ขาดแรงงานในการผลิต 
- ตลาดไม่กวา้งขวาง 
- ผลิตภณัฑเ์กบ็รักษาไดไ้ม่นาน   
- ผูผ้ลิตไม่มีความรู้ ความชาํนาญ ดา้นการ 

ผลิตสินคา้ 
- วตัถุดิบมีราคาแพง  มีบางช่วงฤดูกาล 
- ขาดวสัดุ  อุปกรณ์ที่ทนัสมยัในการผลิต

สินคา้ 
- สมาชิกผูผ้ลิตส่วนมากเป็นผูสู้งวยั 

- ขาดเงินทุนหมุนเวียน 
- การขนส่งแพง 
- ผู ้ บ ริ โ ภ ค ข า ด ค ว า ม มั่ น ใ จ ใ น

ผลิตภณัฑ ์
- เ ย า วชนไ ม่ ให้ ค ว ามสนใจด้ าน

การเกษตร 
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1.3  Baseline survey เกีย่วกบัเครือข่ายพนัธมิตรทีมี่อยู่เดิมในพืน้ทีจั่งหวดั 
 
บทบาทภารกจิของเครือข่ายพนัธมิตรทีมี่อยู่เดิมในพืน้ทีจั่งหวดั 

1. เครือข่ายเช่ือมโยงธุรกจิระหว่างสหกรณ์ 
สถาบนัเกษตรกรเช่ือมโยงธุรกิจระหว่างกนับา้งตามแต่สถานภาพ ความรู้จกัมกัคุน้ ความคุน้เคย 

ความเช่ือมัน่ต่อกนับา้ง แต่ไม่แพร่หลาย จะจาํกดัอยูใ่นวงเฉพาะสหกรณ์ขนาดใหญ่ระหว่างอาํเภอ โดยอาศยั
การเช่ือมต่อและการแนะนาํของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเป็นเจา้ภาพสหกรณ์หรือเป็นสหกรณ์ท่ีมีแผน
ดาํเนินงานอยูใ่นอาํเภอเดียวกนั บรรดาผูบ้ริหารสหกรณ์รู้จกัคุน้เคยกนั เป็นส่วนผลกัดนัใหเ้กิดการเช่ือมโยง
ธุรกิจต่อกนั 

ก่อนเดือนมิถุนายน การฝากเงินมี 7 คู่ มูลค่า 13,992,124 บาท ซ้ือขาย รวม 38 คู่ มูลค่า 18,445,853 
บาท การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 33 ราย (20 สหกรณ์/กลุ่ม) 

2. เครือข่ายการผลติและการตลาดของกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพสงักดัสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงราย จาํนวน 209 กลุ่ม มีการเช่ือมโยงธุรกิจต่อกนัอยู ่45 กลุ่ม 

คิดเป็น 21.53% ของจาํนวนกลุ่มทั้งหมด 
3. ชุมนุมสหกรณ์จังหวดัเชียงราย 

สมาชิกชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัเชียงราย มีทั้งหมด 38 แห่ง มีการเช่ือมโยงธุรกิจระหว่างกนั ตามปกติ
ไม่ถึง 50% ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด เน่ืองจากชุมนุมสหกรณ์เองมีขอ้จาํกดั ดา้นการบริหารจดัการ สภาพ
ทุนหมุนเวียนแหล่งทุนดอกเบ้ียตํ่าไม่เอ้ือต่อสหกรณ์สมาชิกท่ีจะมาใชบ้ริการกบัชุมชนสหกรณ์ เพาะตอ้งมา
เสียค่าบาริหารจดัการในสถานท่ีสูงกวา่ 

4. ชมรมผู้จัดการสหกรณ์จังหวดัเชียงราย 
ชมรมผูจ้ดัการและพนกังานสหกรณ์ตั้งเม่ือ พ.ศ. 2529 วตัถุประสงคเ์พื่อจะช่วยเหลือดา้นสังคม และ

ดา้นบุคลากร 
ปี พ.ศ. 2548-49 เป็นกิจกรรมรูปธรรมและชดัเจน ประธานมีวาระ 2 ปี มีขอ้บงัคบั เป็นความสัมพนัธ์ 

เพิ่มศกัยภาพธุรกิจ การบริหารงาน สันทนาการ บุคคลของสหกรณ์ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ประเภท
การเกษตร 

ปัจจุบนัมีประมง และแนวโนม้ประเภทออมทรัพย ์สร้างความคุน้เคยส่วนตวัก่อนดาํเนินธุรกิจ ขยาย
วงกวา้งทั้งแนวนอน และแนวด่ิง มีการประชุม 2 เดือน/คร้ัง เช่ือมโยงดว้ยระยะเวลาเครือข่ายของจงัหวดัเพื่อ
เอ้ือประโยชน์ต่อกนัและกนั 
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 1.4  สรุป 
  
 บทบาทภารกิจเครือข่ายพนัธมิตรท่ีมีอยู่เดิมจะเป็นไปทั้งท่ีเป็นโดยธรรมชาติและการจดัตั้งโดย
องค์กรของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตอ้งการท่ีมีต่อกนัโดยต่างฝ่ายเช่ือมัน่ ความ
ศรัทธาท่ีมีต่อกนัเป็นพื้นฐานเดิม แรงกระตุน้และผลกัดนัในการแลกเปล่ียนเพื่อเกิดโอกาสของกนัและกนั
เพิ่มข้ึน โดยการหนุนเสริมของหน่วยงานและองคก์รดงักล่าว แต่ก็ มีไม่นอ้ยท่ียงัไม่ชดัเจน และเกิดข้ึนไม่
สมํ่าเสมอ มีผลทาํใหแ้ต่ละสถาบนัเกษตรกรและกลุ่มองคก์รเป้าหมาย ไม่สามารถกาํหนดแผนการปฏิบติังาน
ท่ีชดัเจนไวเ้ป็นการล่วงหนา้ น่าจะเป็นการสูญเสียโอกาสท่ีดีของบางสถาบนัเกษตรไปในการขยายโอกาส
ทางธุรกิจและการพฒันาองคก์ร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักลุ่มองคก์รดงักล่าวจะมีศกัยภาพมากนอ้ยขนาดไหน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



64 

บทที ่2  
บทสังเคราะห์ข้อมูลคนจนในพืน้ทีจ่งัหวดั 

 
2.1   แหล่งขอ้มูล วิธีการเกบ็ขอ้มูล 

 กระบวนการข้ึนทะเบียนคนจน โดยการไปแจง้รายช่ือ ณ ท่ีทาํการท่ีว่าการอาํเภอ หรืออาํเภอเคล่ือน
ซ่ึงทางเจา้หน้าท่ีสอบถามขอ้มูลทัว่ไป และปัญหาของผูแ้จง้ จากนั้นกรอกเอกสารให้ครบถว้น เพื่อแยก
ประเภทของปัญหา หลงัจากนั้นมีการตรวจสอบขอ้มูลคนจน และจดัเวทีประชาคมหมู่บา้นเพ่ือรับรองคนจน 
(ผูป้ระสบกบัปัญหา 7 เร่ือง) ขอ้มูลจดัเกบ็สาํนกังานจงัหวดัเชียงรายเป็นผูจ้ดัทาํฐานขอ้มูลทะเบียนคนจนของ
จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงหากหน่วยงานใดตอ้งการทราบว่าสมาชิกของกลุ่ม/องคก์รตนเอง สามารถขอรายช่ือไดท่ี้
สํานักงานจงัหวดั (แต่ตอ้งมาคดัแยกรายช่ือสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรเอง) ในส่วนของสํานักงานสหกรณ์
จงัหวดัเชียงราย ไดป้ระสานขอรายช่ือกบัสาํนกังานจงัหวดัเชียงราย และคดัแยกจดัเก็บขอ้มูลสมาชิกสหกรณ์
ในส่วนของขอ้มูลทะเบียนคนจน และเสนอขอ้มูลในส่วนของสารสนเทศและการประชาสัมพนัธ์ของ
สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงราย 

 
2.2   ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลคนจนจดทะเบียน 

 

รายการ จํานวนคนจนจดทะเบียน(คน) ค่าร้อยละ 

ประชากรในจังหวดั                                1,003,174  คน 100 

ผู้จดทะเบียนคนจนในจังหวดั 
•  แบ่งตามพื้นท่ี 
1) อาํเภอเมืองเชียงราย 
2) อาํเภอเวยีงชยั 
3) อาํเภอเชียงของ 
4) อาํเภอเทิง 
5) อาํเภอพาน 
6) อาํเภอป่าแดด 
7) อาํเภอแม่จนั  
8) อาํเภอเชียงแสน 
9) อาํเภอแม่สาย 
10) อาํเภอแม่สรวย 
11) อาํเภอเวยีงป่าเป้า 
12) อาํเภอพญาเมง็ราย 

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 

21.85 
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รายการ จํานวนคนจนจดทะเบียน(คน) ค่าร้อยละ 
13) อาํเภอเวยีงแก่น 
14) อาํเภอขนุตาล 
15) อาํเภอแม่ฟ้าหลวง 
16) อาํเภอแม่ลาว 
17) ก่ิงอาํเภอเวียงเชียงรุ้ง 
18) ก่ิงอาํเภอเวียงเชียงรุ้ง 
19) ก่ิงอาํเภอดอยหลวง 
20) เทศบาลตาํบลแม่ลาว 
21) เทศบาลตาํบลแม่ขะจาน 
22) เทศบาลตาํบลหว้ยไคร้ 
23) เทศบาลตาํบลแม่สาย 
24) เทศบาลนครเชียงราย 
 

•  แบ่งตามปัญหาความยากจน 
1) สย. 1 ปัญหาท่ีดินทาํกิน 
2) สย. 2 ปัญหาคนเร่ร่อน 
3) สย. 3 ปัญหาผูป้ระกอบอาชีพผิดกฎหมาย 
4) สย. 4 ปัญหาการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียน/

นกัศึกษาใหมี้รายไดจ้ากอาชีพท่ีเหมาะสม 
5) สย. 5 ปัญหาการถกูหลอกลวง 
6) สย. 6 ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน 
7) สย. 7 ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของคนจน 
8) ปัญหาอ่ืน ๆ  
* หมายเหตุ รายละเอยีดแต่ละอาํเภอนําเสนอตามตารางด้านล่าง 

5,108 
7,420 
5,564 
6,686 
5,083 
3,630 

4 
407 

9 
607 

1,357 
6,033 

 

 
144,080 

108 
125 

4,713 
 

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

 
สมาชิกสหกรณ์ 
•  สหกรณ์จดทะเบียน 
•  สหกรณ์ภาคประชาชน 

-  

สมาชิกสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมเครือข่ายของโครงการ 
•  สหกรณ์จดทะเบียน 
•  สหกรณ์ภาคประชาชน 

-  
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ตารางแสดง จํานวนผู้จดทะเบียนจําแนกตามปัญหา (แบบ สย.1-7) จังหวดัเชียงราย 
 

อาํเภอ/เขต/เทศบาล สย. 1 สย. 2 สย. 3 สย. 4 สย. 5 สย.6 สย. 7 ปัญหา
อืน่ ๆ 

รวม 

1) อาํเภอเมืองเชียงราย 
2) อาํเภอเวยีงชยั 
3) อาํเภอเชียงของ 
4) อาํเภอเทิง 
5) อาํเภอพาน 
6) อาํเภอป่าแดด 
7) อาํเภอแม่จนั  
8) อาํเภอเชียงแสน 
9) อาํเภอแม่สาย 
10) อาํเภอแม่สรวย 
11) อาํเภอเวยีงป่าเป้า 
12) อาํเภอพญาเมง็ราย 
13) อาํเภอเวยีงแก่น 
14) อาํเภอขนุตาล 
15) อาํเภอแม่ฟ้าหลวง 
16) อาํเภอแม่ลาว 
17) ก่ิงอาํเภอเวยีงเชียงรุ้ง 
18) ก่ิงอาํเภอเวยีงเชียงรุ้ง 
19) ก่ิงอาํเภอดอยหลวง 
20) เทศบาลตาํบลแม่ลาว 
21) เทศบาลตาํบลแม่ขะจาน 
22) เทศบาลตาํบลหว้ยไคร้ 
23) เทศบาลตาํบลแม่สาย 
24) เทศบาลนครเชียงราย 

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 

29 
10 

2 
6 
2 
2 

13 
5 
1 

13 
6 
5 
0 
1 
3 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
4 

26 
8 
2 
1 

15 
0 

14 
4 

10 
3 

17 
4 
0 
4 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
2 

1,387 
131 
316 

66 
562 
108 
169 
221 
214 
228 
270 
433 
122 
232 

12 
181 

24 
20 

0 
0 
0 
2 
9 
6 

189 
101 
148 
226 
225 

67 
64 

124 
65 
27 
41 

234 
8 

173 
31 
72 
99 
16 

0 
2 
0 

15 
4 

57 

13,340 
4,495 
8,497 

12,174 
14,647 

4,319 
5,161 
5,089 
4,104 
8,463 
5,018 
6,113 
3,292 
4,615 
1,473 
2,138 
3,377 
1,276 

0 
123 

3 
265 
240 

1,942 

4,081 
2,156 
1,871 
1,699 
2,398 

486 
2,725 
1,467 
1,530 
2,462 
1,295 
1,362 

460 
764 
954 
643 
925 
350 

2 
60 

2 
175 
322 

1,942 

6,785 
1,220 
4,892 
1,844 
6,757 

142 
867 

2,806 
666 

6,388 
1,997 

659 
2,586 

813 
1,754 
1,623 
1,062 
2,000 

1 
65 

0 
34 

474 
1,624 

47,671 
14,688 
24,057 
28,194 
34,767 

9,201 
19,943 
17,414 
11,900 
32,852 
18,492 
15,774 

8,639 
11,545 

8,060 
9,411 
8,430 
5,186 

6 
517 

14 
1,000 
1,786 
8,821 

รวม 144,080 108 125 4,713 1,988 110,164 30,131 47,059 338,368 

 
2.3  บทสรุป 

การข้ึนทะเบียนคนจน ปัญหาท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงรายแจง้มากท่ีสุด คือ ปัญหาท่ีดินทาํ
กิน (สย. 1) รองลงมา คือ ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน (สย.6) ปัญหาท่ีแจง้นอ้ยท่ีสุด คือ ปัญหาคนเร่ร่อน      
(สย. 2) รองลงมา ปัญหาผูป้ระกอบอาชีพผิดกฎหมาย (สย. 3) พื้นท่ีท่ีมีคนมาแจง้มากท่ีสุด คือ พื้นท่ีในเขต
อาํเภอเมืองเชียงราย รองลงมา คือ อาํเภอพาน และอาํเภอแม่สรวย พื้นท่ีท่ีแจง้น้อยท่ีสุด คือ ก่ิงอาํเภอดอย
หลวง รองลงมา คือ เทศบาลตาํบลแม่ขะจาน 
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บทที ่3 
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจิยั 

 
การดาํเนินงานโครงการวิจยัน้ี เนน้การสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใหก้ลุ่ม/สหกรณ์ประเมินตนเอง 

เพื่อใหรู้้จกัตนเอง รู้ศกัยภาพเครือข่าย รู้พฤติกรรมท่ีนาํไปสู่ปัญหาต่าง ๆ และความยากจน สนบัสนุนใหเ้กิด
การสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในพื้นท่ีจงัหวดัเพื่อไปหนุนเสริมกลุ่ม/สหกรณ์ รวมทั้งศึกษากระบวนการผลท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในพ้ืนท่ีจงัหวดั 
 
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจัิย สรุปได้ดังนี ้

 
 
 

รูป  กระบวนการเช่ือมโยงขบวนการเครือข่าย จังหวดัเชียงราย 

เร่ิมตน้ 

ประชุมทีมงาน 
- วางแผนงาน 
- คดัเลือก

กลุ่มเป้าหมาย 

ประชุมช้ีแจงโครงการ 
- สร้างความเขา้ใจการเขา้

ร่วมโครงการขบวนการ
เช่ือมโยงฯ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 
- วิ เ ค ร าะ ห์ ปัญหา

สถานการณ์กลุ่ม/
องคก์ร 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การหนุนเสริม เช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ของกลุ่ม/
องคก์ร 
- เชียงแสน 
- เวยีงชยั/เชียงรุ้ง 
- เมือง/แม่ลาว 
- กลุ่มพฒันาธุรกิจ 

การหนุนเสริมการดาํเนิน
กิจกรรมกลุ่ม/องคก์ร 

(การพฒันากลุ่ม/ 
การเช่ือมโยง) 

ตลาดนดัความรู้สหกรณ์ 

เครือข่ายกลุ่ม/องคก์รสหกรณ์ 
1) เครือข่ายพนัธมิตรสหกรณ์ 
2) เครือข่ายระดบัอาํเภอ 
2.1 อาํเภอเชียงแสน 
2.2 อาํเภอเวยีงชยั อาํเภอเวยีงเชียงรุ้ง 
2.3 อาํเภอเมือง อาํเภอแม่ลาว 



68 

 
ขั้นตอนและกระบวนการสร้างเครือข่ายคุณค่าของทมีวจิัย 
 

ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
1. 25-27 

ส.ค. 48 
ประชุมทีมวิจยัโครงการสหกรณ์ 
36 จงัหวดั 

ทีมวิจยั ผูน้าํกลุ่ม/
องคก์รภาค
ประชาชน ทั้ง 36 
จงัหวดั 

มหาวิทยาลยัเ
กษตรศาสตร์ 
กรุงเทพ ฯ 

เป็นการนําเสนอบทเรียนการดําเนินโครงการแนวทางพัฒนา
เครือข่ายฯ 9 จงัหวดั ที่ดาํเนินการเสร็จแลว้ ทั้งรูปแบบนิทรรศการ
และการสัมมนา สร้างการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จาํลอง และการ
แลกเปลี่ยนหารือแนวทางการดาํเนินโครงการ ผลที่ได้รับจากการเขา้
ร่วมกิจกรรม คือ สร้างความเขา้ใจร่วมกนัของทีมวิจยัและผูท้ี่มีส่วน
เ กี่ยวข้อง  ได้แลกเปลี่ยน  เ รียนรู้กระบวนการในการดํา เ นิน
โครงการวิจยัจากสถานการณ์จาํลองที่กาํหนดให ้และไดแ้นวคิดและ
แนวทางการดาํเนินโครงการวิจยั รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการดาํเนินงานร่วมกนัของทีมวิจยัและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

3 วนั 

2. 14 ก .ย . 
48 
 

ประชุมทาํความเขา้ใจทีมวิจยัใน
พื้นที่ 

ทีมวิจยักลาง  
ทีมวิจยัในพื้นที่ 
จาํนวน 12 คน 

สนง. 
สหกรณ์
จงัหวดั
เชียงราย 

เป็นการพดูคุยแลกเปลี่ยนระหวา่งทีมวิจยั และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง มีการวาง
แนวทางการดาํเนินงาน และแบ่งบทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบของ
แต่ละบุคคล ในการประสานงาน และการรวบรวมขอ้มูลเบื้องตน้
เพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน ทาํให้สร้างความร่วมมือในการดาํเนินงาน
ร่วมกนัของทีมวิจยั  แกนนาํ และผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง มีการชี้แจงทาํ
ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยในทิศทางเดียวกัน และหารือ
แผนการดาํเนินงานพร้อมทั้งแบ่งบทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบของ
แต่ละคน 
 

1 วนั 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
3. ต.ค. 48 

 
การศึกษาสถานการณ์และบทบาท
การดาํเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/
องคก์รประชาชน 

ทีมวิจยั และผูท้ี่มี
ส่วนเกี่ยวขอ้ง 
จาํนวน 9 คน 

จงัหวดั
เชียงราย 

- ขอ้มูลสถานการณ์และบทบาทการดาํเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม/
องคก์รประชาชนในพื้นที่จงัหวดัเชียงราย 

- คดัเลือกพื้นที่ดาํเนินการระยะแรก 5 พื้นที่ คือ อาํเภอเมือง อาํเภอ
เชียงแสน อาํเภอเชียงรุ้ง อาํเภอเวียงชยั และอาํเภอแม่ลาว 

- แนวทางการดาํเนินงานร่วมกนั (กาํหนดลงพื้นที่) 

10 วนั 

4. 10 พ .ย . 
48 

เวทีสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูน้าํ
กลุ่ม/องคก์รในพื้นที่อาํเภอเชียง
แสน 

ทีมวิจยั    เจา้หนา้ที่/
แกนนาํกลุ่มสหกรณ์   
กลุ่มเกษตร กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บา้น 
และผูท้ี่สนใจ 
จาํนวน 23 คน 

สนง.สกก. 
เชียงแสน 

เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และสหกรณ์ 
ในพื้นที่อาํเภอเชียงแสนมีการทบทวนการดาํเนินกิจกรรมของแต่ละ
กลุ่มภายกว้าง ซึ่งด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย  เป็นลักษณะการ
เ ชื่อมโยงแบบไม่เป็นทางบการ  มีการพบปะกันบางโดยทาง
สาํนกังานสหกรณ์เป็นผูป้ระสาน มีการช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํซึ่งกนั
และกัน แต่การจัดเวทีแลกเปลี่ยนหารือการเชื่อมโยงเครือข่าย
ช่วยเหลือหนุนเสริมระหว่างกลุ่มยงัไม่ค่อยมี การเชื่อมโยงเครือข่าย
พนัธมิตรระหว่างกลุ่ม องคก์รนั้นทุกคนเห็นความสําคญัและสนใจ 
นดัหมายเพื่อหารือในการเชื่อมโยงเครือข่ายต่อไป 
ปัญหาที่พบในแต่ละกลุ่ม เช่น ดา้นเงินทุน การตลาด ผลผลิต การ
บริหารจดัการ และสมาชิก 
ความตอ้งการเพิ่ม 
- การรวมกลุ่มสมาชิก 
- การพฒันาผลิตภณัฑ/์การบรรจุภณัฑ ์
- ลดตน้ทุน(ตน้ทุนสูง) 

1 วนั 



70 

ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
- เงินทุนหมุนเวียน  
- วตัถุดิบ(กลว้ย) 
- ความรู้เรื่องบญัชี 
- ลิขสิทธิ์ลายผา้ที่เป็นเอกลกัษณ์ /ยีห่อ้ 
- การตลาด 
แนวทางการพฒันากลุ่ม/องคก์ร 
- พฒันาสมาชิกกลุ่ม 
- การขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
- การรวมกลุ่มการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
ผลที่ได ้
- ความเขา้ใจและความร่วมมือที่ดีของแกนนาํกลุ่ม/องคก์รในพื้นที่

อาํเภอเชียงแสน 
- แกนนํากลุ่ม/องค์กร ทราบความเป็นมาของโครงการวิจยั และ

หารือแนวทางการดาํเนินงานร่วมกนั  
5. 11 พ .ย . 

48 
เวทีสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูน้าํ
กลุ่ม/องคก์รในพื้นที่อาํเภอเวียง
ชยั 

ทีมวิจยั    เจา้หนา้ที่/
แกนนาํกลุ่มสหกรณ์   
กลุ่มเกษตร กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บา้น 
และผูท้ี่สนใจ 25 คน 

สนง. สกก.
เวียงชยั 

การเชื่อมโยงเครือข่าย เป็นการเชื่อมลกัษณะเพื่อน เพื่อนจากกลุ่ม/
สหกรณ์ และพี่เลี้ยง 
ปัญหาร่วม 
- ปัญหาดา้นกลุ่ม/องคก์ร(การหนุนเสริมจากภาครัฐ) 
- ปัญหาการทาํงานกรมส่งเสริม (การปรับโครงสร้าง สกจ./การ

รวมศูนยจ์งัหวดั 

1 วนั 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
- เรื่องหนี้สูญ 
ผลที่ได ้
- ความเขา้ใจและความร่วมมือที่ดีของแกนนาํกลุ่ม/องคก์รในพื้นที่

อาํเภอเวียงชยั 
- แกนนํากลุ่ม/องค์กร ทราบความเป็นมาของโครงการวิจยั และ

หารือแนวทางการดาํเนินงานร่วมกนั 
6. 12 พ.ย.48 เวทีสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูน้าํ

กลุ่ม/องคก์รในพื้นที่อาํเภอเมือง 
และอาํเภอแม่ลาว 

ทีมวิจยั    เจา้หนา้ที่/
แกนนาํกลุ่มสหกรณ์   
กลุ่มเกษตร กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บา้น 
และผูท้ี่สนใจ 
จาํนวน 42 คน 

สนง. สกก.
เชียงราย 

ผลที่ได ้
- ความเขา้ใจและความร่วมมือที่ดีของแกนนาํกลุ่ม/องคก์รในพื้นที่

อาํเภอเมือง และอาํเภอแม่ลาว 
- แกนนํากลุ่ม/องค์กร ทราบความเป็นมาของโครงการวิจยั และ

หารือแนวทางการดาํเนินงานร่วมกนั 

1 วนั 

7. 6 ธ.ค. 48 ประชุมเสริมสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงธุรกิจและสินเชื่อ
ขบวนการสหกรณ์ 

เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 
ผูแ้ทนจากองคก์ร
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร 
(29สหกรณ์/กลุ่ม) 
และทีมวจิยั จาํนวน 
51 คน 
 

สนง.สหกรณ์
จงัหวดั
เชียงราย 

- การแลกเป ลี่ยนข้อ มูลการดํา เ นิน ธุร กิจระหว่ างสหกรณ์ 
สถานการณ์การดาํเนินงานแต่ละกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีการดาํเนินงาน
ใหแ้ก่สมาชิก และระหวา่งกลุ่ม สหกรณ์ ไม่วา่ดา้นสินเชื่อ การรับ
ฝากเงิน การรวมกนัซื้อ รวมการขาย  

- เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ และวางแนวทางการดาํเนินงานร่วมกนัให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1 วนั 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
8. 14 ธ.ค.48 การจดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

“การจดัการความรู้” กลุ่ม องคก์ร 
สหกรณ์ (เวทีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ เพื่อการ
เชื่อมโยงเครือข่าย) 

ทีมวิจยั เจา้หนา้ที่/
แกนนาํกลุ่มสหกรณ์   
กลุ่มเกษตร กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บา้น 
และผูท้ี่สนใจ 
จาํนวน 25 คน 

สนง. สกก.
เมืองเชียงราย 

- มีการแลกเปลี่ยนขอ้มูล บทเรียน การดาํเนินกิจกรรมของแต่ละ
กลุ่ม รวมทั้งขอ้แนะนาํต่าง ๆ ซึ่งกนัและกนั ทาํใหรู้้จกักนัมากขึ้น 
สร้างความเป็นพี่เป็นนอ้งระหวา่งกนัมากขึ้น 

ความภาคภูมิใจ/ความสําเร็จ 
 การช่วยเหลือสมาชิกในการแกไ้ขปัญหา เช่น การแกไ้ขปัญหา

ผลผลิตตกตํ่า โดยการรวมกลุ่มซื้อขาย การระดมหุน้ การรับฝาก
เงิน-กูเ้งินให้กบัสมาชิก การใชค้าํปรึกษาแนะนาํซึ่งกนัและกนั 
เป็นตน้ 

 กลุ่มมีการบริหารจดัการที่ดี เป็นที่ยอมรับของสมาชิก 
 ส่งเสริมอาชีพให้สมาชิก ทาํให้สมาชิกกลุ่มมีรายไดเ้พิ่มขึ้น เช่น 

การรวมกลุ่มกันทาํและขายทาํให้สินคา้ขายได้มากขึ้น ตลาด
กวา้งขึ้น 

 การมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 
ปัจจัยทีน่ําไปสู่ความสําเร็จ 
 มีผูน้าํที่เขม้แขง็ เสียสละ 
 เกิดการยอมรับของสมาชิก มีการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 
 มีหน่วยงานใหก้ารสนบัสนุนกลุ่มมากขึ้น เช่น สหกรณ์ ธนาคาร

เพื่อการเกษตร องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เป็นตน้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 การบริหารจัดการกลุ่ม ขาดความรู้เรื่องการทาํบญัชี การคา้ง

1 วนั 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
ชาํระหนี้ 

 การมีส่วนร่วมของสมาชิกค่อนขา้งนอ้ย 
 ปัญหาดา้นการตลาด ไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน 
 ราคาผลผลิตตกตํ่า 
 ผลิตภณัฑ์ไม่ได้รับรองมาตรฐาน สินคา้เก็บไม่ได้นาน สินคา้

คา้งสตอ๊ก  
 ขาดวสัดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทนัสมยั 
 ค่าแรงงานแพง บางอย่างตอ้งใชค้นที่มีความชาํนาญทาํให้ขาด

แรงงาน 
 การขาดงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
- สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่ม เห็นช่องทางการการเชื่อมโยงกนั

มากขึ้น 
- หารือแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือของแต่ละแห่ง 

จากเดิมเนน้เฉพาะดา้นเศรษฐกิจ จากการพดูคุยกนัมีการเชื่อมโยง
ทั้งดา้นสงัคม วฒันธรรม และการศึกษา มาร่วมดว้ย 

แนวทาง/ความต้องการ 
 ตอ้งการความช่วยเหลือดา้นเงินทุนใหเ้พียงพอกบัการดาํเนินงาน

กลุ่ม 
 ตลาดรองรับสินคา้กลุ่มที่มีคุณภาพ 
 มีการวางแผนการผลิตร่วมกนั อาจจะเริ่มจากสมาชิก ขยายไปยงั
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
กลุ่มต่าง ๆ  

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ  และสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของตลาดมากขึ้น 

 การประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑก์ลุ่มใหก้วา้งมากขึ้น 
 หน่วยงานที่เกี่ยวคล้องต้องคอยเป็นพี่เลี้ยง ให้คาํแนะนํา หา

ขอ้มูลใหม่ ๆ มาใหส้มาชิก และมีการติดตามกิจกรรมกลุ่มอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

9. 15 ธ.ค. 
48 

การจดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
“การจดัการความรู้” กลุ่ม องคก์ร 
สหกรณ์ (เวทีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ เพื่อการ
เชื่อมโยงเครือข่าย) 

ทีมวิจยั    เจา้หนา้ที่/
แกนนาํกลุ่มสหกรณ์   
กลุ่มเกษตร กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บา้น 
และผูท้ี่สนใจ 
จาํนวน 25 คน 

สนง.สกก. 
เชียงแสน 

- มีการแลกเปลี่ยนขอ้มูล บทเรียน การดาํเนินกิจกรรมของแต่ละ
กลุ่ม รวมทั้งขอ้แนะนาํต่าง ๆ ซึ่งกนัและกนั ทาํใหรู้้จกักนัมากขึ้น 
สร้างความเป็นพี่เป็นนอ้งระหวา่งกนัมากขึ้น 

ความภาคภูมิใจ/ความสําเร็จ 
 ผลิตภณัฑไ์ดร้ับการยอมรับ การเป็นสินคา้ OTOP   
 เป็นการอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่นให้คนรุ่นหลงัได้

รู้จัก เช่น การแปรรูปต่าง ๆ การผลิตตุง จักสาน การทอผา้ 
โดยเฉพาะผา้ทอลายเชียงแสน ลายประจาํทอ้งถิ่น 

 ทาํใหส้มาชิกมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
 การทาํกิจกรรมร่วมกนั เป็นการสร้างความสามคัคีในกลุ่ม 
 กลุ่มไดช้่วยเหลือชุมชน เช่น ให้ทุนการศึกษา การพฒันาชุมชน 

วดั จดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิกและชุมชน เป็นตน้ 
 เป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัชุมชนอื่น ๆ ไดเ้ขา้มาเรียนรู้ 

1 วนั 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 

ปัจจัยทีน่ําไปสู่ความสําเร็จ 
 พลงัความคิดของสมาชิก เกิดจากการเห็นปัญหาร่วมกนั และ

การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั 
 มีการแบ่งบทบาทหนา้ที่กนัชดัเจน 
 ความตั้งใจจริง 
 มีการทดลองปฏิบตัิ และเรียนรู้กบัสิ่งที่ทาํ 
 มีทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม 
 มีหน่วยงานคอยใหก้ารสนบัสนุน 
ปัญหา/อุปสรรค 
 วสัดุในการทาํผลิตภัณฑ์ขาดตลาด เช่น กลุ่มกลว้ยกวน ไม่มี

กลว้ยเพียงพอในการทาํ 
 ปัญหาดา้นบรรจุภณัฑ ์ขาดเครื่องมือในการบรรจุหีบห่อ การ

บรรจุหีบห่อไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ดึงดูดใจผูบ้ริโภค 
 ตน้ทุนสูง บางอยา่งสัง่วสัดุจากที่อื่น เช่น สัง่ผา้ที่เชียงใหม่ ทาํให้

เพิ่มตน้ทุนการผลิตสูงขึ้น  
 ขาดแรงงานในการผลิต ค่าจา้งแรงงานสูง โดยเฉพาะการผลิตที่

ตอ้งใชค้วามละเอียด ฝีมือ และความชาํนาญ ซึ่งหายาก และขาด
คนสืบทอดต่อ 

 ผลิตภณัฑเ์กบ็ไวไ้ดไ้ม่นาน ไม่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 

 การจดัการดา้นการบญัชีกลุ่มยงัไม่ดีพอ 
 ปัญหาด้านการตลาดที่ไม่แน่นอน บางช่วงไม่สามารถขาด

ผลิตภณัฑไ์ด ้โดยเฉพาะฤดูฝน 
- สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่ม เห็นช่องทางการการเชื่อมโยงกนั

มากขึ้น 
- หารือแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือของแต่ละแห่ง 

จากเดิมเนน้เฉพาะดา้นเศรษฐกิจ จากการพดูคุยกนัมีการเชื่อมโยง
ทั้งดา้นสงัคม วฒันธรรม และการศึกษา มาร่วมดว้ย 

แนวทาง/ความต้องการ 
 พฒันารูปแบบผลิตภณัฑ ์และบรรจุภณัฑ ์
 การอบรมการทาํบญัชีกลุ่ม 
 ปรับปรุงโรงเรือนการผลิตใหม้ีคุณภาพมากขึ้น 
 ตอ้งการสนบัสนุนงบประมาณ ความรู้ เครื่องมือต่าง ๆ  
 เพิ่มศกัยภาพกลุ่ม อบรมดา้นต่าง ๆ 

10. 16 ธ .ค . 
48 

การจดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
“การจดัการความรู้” กลุ่ม องคก์ร 
สหกรณ์ (เวทีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ เพื่อการ
เชื่อมโยงเครือข่าย) 

ทีมวิจยั    เจา้หนา้ที่/
แกนนาํกลุ่มสหกรณ์   
กลุ่มเกษตร กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บา้น 
และผูท้ี่สนใจ 
จาํนวน 20 คน 

สนง. สกก.
เวียงชยั 

- มีการแลกเปลี่ยนขอ้มูล บทเรียน การดาํเนินกิจกรรมของแต่ละ
กลุ่ม รวมทั้งขอ้แนะนาํต่าง ๆ ซึ่งกนัและกนั ทาํใหรู้้จกักนัมากขึ้น 
สร้างความเป็นพี่เป็นนอ้งระหวา่งกนัมากขึ้น 

ความภาคภูมิใจ/ความสําเร็จ 

 สามารถดาํเนินงานกลุ่ม/สหกรณ์ให้มีความเขม้แข็ง สามารถ
ช่วยเหลือสมาชิกได ้

1 วนั 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 

 ใหก้ารศึกษาอบรมเกี่ยวกบัการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม 
 ช่วยเหลือเชื่อมโยงสหกรณ์อื่น ๆ ทั้งด้านวสัดุการเกษตร ทุน 

การซื้อขายสินคา้ทางการเกษตร เป็นตน้ 
 ไดร้ับการยอมรับ เช่น สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเชียงรุ้ง ไดร้ับรางวลั

ดีเด่นในการรักษาป่า กลุ่มทาํนาตาํบลวงัเหนือไดร้ับรางวลัดีเด่น 
 รณรงคใ์หม้ีการรักษาชุมชนและทรัพยากรสิ่งแวดลอ้ม 
 ไดส้ืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เช่น กลุ่มทอผา้กี่กระตุกบา้นเหล่า 

มีการรวมกลุ่มทอผา้ลายพื้นเมือง ซึ่งเป็นลายที่ไม่เหมือนใคร 
 ผลิตภณัฑก์ลุ่มไดร้ับการรับรองเป็นสินคา้ OTOP 
 สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน ทาํให้สมาชิกมีรายได้

เพิ่มขึ้น 
 สามารถบริหารงานในกลุ่มไม่ให้มีหนี้ได ้ซึ่งจากเดิมกลุ่มมีหนี้

เป็นจาํนวนมาก มีการปรับเปลี่ยนคณะทาํงาน แนวทางการ
ดําเนินงาน สามารถทําให้กลุ่มไม่มีหนี้สิน (กลุ่มเกษตรกร
ทาํงานตาํบลเวียงเหนือ) 

 เป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัชุมชนอื่น ดา้นการรวมกลุ่มอาชีพ 
ปัจจัยทีน่ําไปสู่ความสําเร็จ 
 มีหน่วยงานคอยให้การสนับสนุน ทั้งงบประมาณ และความรู้

ต่าง ๆ  เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการตรวจบญัชีสหกรณ์ 
ปศุสตัว ์ธกส. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เป็นตน้ 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 

 สภาพพื้นที่ที่เอื้อต่อการทาํกิจกรรม เช่น พื้นที่ทาํนา พื้นที่ทาํไร่
นาสวนผสม 

 มีวสัดุในการผลิตสินคา้ในชุมชน ทาํใหต้น้ทุนการผลิตตํ่า 
 การมีแกนนาํที่เขม้แขง็ เสียสละ มีความซื่อสัตย ์โปร่งใส ทาํให้

กลุ่มเขม้เขง็และพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
ปัญหา/อุปสรรค 
 ปัญหาดา้นการตลาด ไม่มีตลาดรองรับผลิตภณัฑข์องกลุ่ม 
 สมาชิกบางส่วนขาดการเขา้มามีส่วนร่วมในกลุ่ม 
 สมาชิกขาดความรู้สึกในการเป็นเจา้ของสหกรณ์ 
 ตน้ทุนการผลิตสูง 
 ขาดอุปกรณ์ที่สําคญัในการผลิตสินคา้ ทาํให้ผลิตสินคา้ไม่ทนั 

เช่น กลุ่มแกะสลกั 
 ขาดแรงงานฝีมือ เพราะผลิตภณัฑบ์างอยา่งตอ้งใชค้วามชาํนาญ

และฝีมือ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ค่อนขา้งที่จะหายาก และมีคนสืบ
ทอดนอ้ย 

 ปัญหาภยัธรรมชาติ โดยเฉพาะกลุ่มทาํการเกษตร 
- สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่ม เห็นช่องทางการการเชื่อมโยงกนั

มากขึ้น 
- หารือแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือของแต่ละแห่ง 

จากเดิมเนน้เฉพาะดา้นเศรษฐกิจ จากการพดูคุยกนัมีการเชื่อมโยง
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ทั้งดา้นสงัคม วฒันธรรม และการศึกษา มาร่วมดว้ย 

แนวทาง/ความต้องการ 
 อบรมใหค้วามรู้เรื่องการประกอบอาชีพ เนน้การประกอบอาชีพ

แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 มีการพฒันารูปแบบผลิตภัณฑ์ และการบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
 ตอ้งการงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ มีวสัดุอุปกรณ์ และ

เครื่องมือที่พร้อมและทนัสมยั 
 ตอ้งการขยายแนวคิดการทาํงานทั้ งด้านสหกรณ์ และการทาํ

เกษตรผสมผสานใหก้บัสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนใหม้ากขึ้น 
 มีการรวมกลุ่มที่เขม้แข็ง และสามารถช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั

ภายในกลุ่ม และสามารถเชื่อมโยงกบักลุ่มอื่น ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

หมายเหตุ  
จากเวทีทั้ง 3 ครั้งนี้ (ลาํดบัที่ 8 -10) ทางทีมวิจยัไดใ้ชก้ระบวนการจดัการความรู้ โดยใหค้วามสาํคญักบัการเล่าของแกนนาํแต่ละกลุ่ม ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนซึ่งกนัและกนัทาํ

ให้เห็นขอ้มูล บทเรียน แนวทางการดาํเนินงาน ปัญหาต่าง  ๆ ร่วมกนั ซึ่งปัญหาบางอย่างนั้นไดร้ับคาํแนะนาํแนวทางการแกไ้ขจากสมาชิกในกลุ่ม ปัญหาบางอย่างสามารถที่จะ
ดาํเนินการพร้อมๆ กนัได ้เช่น การอบรมเรื่องบรรจุภณัฑ ์หรือมีการหาช่องทางตลาดใหแ้ก่กนั มีการเชื่อมโยงดา้นผลิตภณัฑ ์วสัดุต่าง ๆ ร่วมกนั เช่น กลุ่มประดิษฐด์อกไมม้ีประสาน
กลุ่มจกัสานในการนาํตะกร้ามาพฒันารูปแบบ บางกลุ่มบางครั้งตอ้งสั่งวสัดุจากที่อื่น เมื่อมาแลกเปลี่ยนกนัเห็นช่องทางในการหาวสัดุที่ใกลข้ึ้นทาํให้ตน้ทุนการผลิตลดลง เป็นตน้ 
เวทีครั้งนี้เป็นเพียงการการเริ่มตน้ ทาํใหแ้กนนาํที่เขา้ร่วมเห็นแนวทางเชื่อมโยงการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัมากขึ้น ซึ่งตอ้งมีการหารือในการเชื่อมโยง รวมทั้งแกนนาํที่เขา้ร่วมครั้งนี้
ตอ้งนาํแนวคิดเหล่านี้กลบัไปสร้างความเขา้ใจใหก้บัสมาชิกในกลุ่ม เพื่อไดห้าแนวทางการดาํเนินงานร่วมกนัต่อไป 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
11. 28 ม.ค. 

49 
ประชุมหารือคณะวิจยั จาํนวน 11 คน สนง. สหกรณ์ 

จงัหวดั
เชียงราย 

- เป็นการสรุปความเคลื่อนไหวการดาํเนินงานคณะวิจยั  
- สรุป/ทบทวนขอ้มูล เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง และส่วนที่

ขาดหายไป หรือวา่ยงัไม่ชดัเจน ใหม้ีความชดัเจนมากขึ้น  

1 วนั 

12. 2 ก.พ. 49 ประชุมการสร้างเครือข่ายกลุ่ม
อาชีพระดบัจงัหวดั 

ตวัแทนสหกรณ์/
กลุ่มอาชีพในพื้นที่
จงัหวดัเชียงราย เช่น 
กลุ่มแปรรุก กลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกร 
กลุ่มสตรีสหกรณ์
(26กลุ่ม/สหกรณ์)
เจา้หนา้ที่สหกรณ์
และทีมวจิยั 
จาํนวน 48 คน 

สนง.สหกรณ์
จงัหวดั
เชียงราย 

- ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัในเรื่องความเคลื่อนไหวการดาํเนิน
ธุรกิจของแต่ละกลุ่ม ปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแกไ้ข
ร่วมกนั 

ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานของกลุ่ม 
1) ขาดเงินทุนหมุนเวียน ในการพฒันาสินคา้ การจัดอบรมให้

ความรู้ที่ตอ้งใชว้ิทยากร การจดัทาํตราสินคา้ และบรรจุภณัฑ ์
2) ขาดอุปกรณ์การแปรรูปที่ไดม้าตรฐาน ของเดิมที่มีอยู่แลว้เกิด

การชาํรุด เสียหาย เพราะใชง้านมานานแลว้ 
3) เกิดความขัดแยง้กับกลุ่มบุคคลภายนอกในหมู่บ้านที่ไม่ใช่

สมาชิก และมีการต่อตา้นดา้นงบประมาณสนบัสนุน 
4) กลุ่มอาชีพยงัไม่มีความรู้ หรือความชํานาญด้านการตลาด

เท่าที่ควร โดยเฉพาะการซื้อวตัถุดิบจากโรงงานโดยตรง ซึ่งไม่รู้
ว่าวตัถุดิบที่มีราคาถูกหรือมีโรงงานไหนที่จาํหน่ายบา้ง ทาํให้
ตอ้งรับซื้อจากพอ่คา้คนกลาง ซึ่งมีราคาสูง 

5) ขาดแรงงานและผูช้าํนาญในการผลิตสินคา้ 
6) ขาดแคลนโรงเรือนสาํหรับผลิตสินคา้ที่ไดม้าตรฐาน 
- มีการหารือการวมซื้อรวมขาย  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

1 วนั 
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ระหวา่งกลุ่ม 

- ขยายผลสู่กลุ่มอื่นมากขึ้น และทางสํานักงานสหกรณ์จังหวดั
เชียงราย มีการจดัรายการทางสถานีวิทย ุFM 103 MHz ซึ่งแต่ละ
กลุ่มสามารถที่จะเข้ามาประสานงานเพื่อจัดรายการในการ
ประชาสมัพนัธ์สินคา้แต่ละกลุ่มได ้

- หารือดา้นการสร้างกลุ่มเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์  เครือข่าย
ตอ้งมีความตอ้งการร่วมกนั การทาํงานตอ้งไม่รอความช่วยเหลือ
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ตอ้งมีแนวคิดที่จะรวมกนักนั มี
การระดมเงินหุน้เพื่อการเคลื่อนงานช่วยเหลือซ◌ึ◌่งกนัและกนั 

13. 6 ก.พ.49 การเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
ธุรกิจและสินเชื่อของขบวนการ
สหกรณ์ 

เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 
ผูแ้ทนจากองคก์ร
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร 
(29สหกรณ์/กลุ่ม) 
และทีมวจิยั จาํนวน 
45 คน 

สนง.สหกรณ์
จงัหวดั
เชียงราย 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั การทบทวนการดาํเนินงานระยะที่
ผา่นมา แต่ละกลุ่ม องคก์รสหกรณ์ ปัญหาอุปสรรค และหาแนว
ทางการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

- เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ คือ กูย้มืเงิน การฝากเงิน ซื้อ-ขาย  
 

 

1 วนั 

14. 4 มี.ค.49 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวป์่าก่อดาํ 

สมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว์
ป่าก่อดาํ จาํนวน 60 
คน 

ที่ทาํการกลุ่ม 
ม.5 ต.ป่าก่อ
ดาํ อ.แม่ลาว 

- ทบทวนการดาํเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และความตอ้งการของ
สมาชิกกลุ่ม ซึ่งความตอ้งการของสมาชิกเป็นเรื่องแหล่งผลิต
อาหารให้เพียงพอ มาตรฐานฟาร์มเพื่อพฒันาอาชีพเลี้ยงโค 
การมีแหล่งทุนในพื้นที่ กิจกรรมปุ๋ยอินทรียจ์ากมูลววัและวสัดุ

1 วนั 
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เหลือจากอาหารสมาชิกอยากมีทกัษะการผสมเทียม 

- จากการแลกเปลี่ยนทาํใหก้ลุ่มหาแนวทางการเชื่อมโยง ทาํให้
เกิดกลุ่มพืชผกัปลอดสารพิษ 

15. 3 0  มี . ค . 
49 

การประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย
ธุรกิจ 

เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 
ผูแ้ทนจากองคก์ร
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร 
(29สหกรณ์/กลุ่ม) 
และทีมวจิยั จาํนวน 
39คน 

สนง. สหกรณ์
จงัหวดั
เชียงราย 

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั ติดตามความเคลื่อนไหวใน
การดาํเนินกิจกรรม 

- หารือการเชื่อมโยงธุรกิจ เช่น การรวมซื้อ การรวมขายระหวา่ง
กลุ่ม 

1 วนั 

16. 3 เม.ย.49 การประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย 
อาํเภอเมือง อาํเภอแม่ลาว และ
อาํเภอเวยีงชยั 
(ช่วงเชา้ อาํเภอเมือง+แม่ลาว  
 ช่วงบ่าย อาํเภอเวียงชยั) 

จาํนวน 32 คน สนง.สกก.
เมือง 

- มีการทบทวนการดาํเนินงานของแต่ละกลุ่ม/องคก์รทาํใหเ้ห็น
แนวทางการเชื่อมโยงแต่ละพื้นที่อาํเภอเมือง อาํเภอแม่ลาว และ
อาํเภอเวยีงชยั เช่น กลุ่มส่วนใหญ่จดทะเบียนกบัสหกรณ์ มีบาง
กลุ่มที่ไม่ไดข้ึ้นกบัสหกรณ์ มีการเชื่อมโยงดา้นสินเชื่อ ความรู้ 
ทุน และการฝากเงินบา้ง การแลกเปลี่ยนพบปะระดบัอาํเภอนั้นมี
นอ้ย ทาํใหไ้ม่เห็นปัญหาร่วมกนั ซึ่งกิจกรรมบางอยา่งสามารถ
ร่วมกนักนั และบางกลุ่มมีวตัถุดิบที่สามารถเชื่อมแต่ละกลุ่มได ้
(กลุ่ม สานตะกร้า ส่งใหก้บักลุ่มประดิษฐอ์อกไม ้แทนที่จะรับมา
จากต่างจงัหวดั เป็นตน้) 

- ไดแ้ผนการทบทวนการทาํงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อจะไดน้าํมา

1 วนั 
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กรอบทิศทางใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก 

- การบา้นใหแ้ต่ละกลุ่มกลบัไปพดูคุยในกลุ่มของตนเอง เรื่องการ
วางแผนการดาํเนินงานกลุ่ม ประกอบดว้ย 

1) เป้าหมาย/จุดมุ่งหมายของการดาํเนินงาน (ประมาณ 3 ปี) 
2) ความตอ้งการของสมาชิก 
3) บุคลากร ทั้งภายนอกและภายใน 
4) เงินทุน ทั้งภายนองและภายใน 
5) กิจกรรมและบริการที่ดี 
6) ปัญหา/อุปสรรค และคาดวา่จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 
- นดัหมายพดูคุยกนัต่อในวนัที 4 พฤษภาคม 2549 ประเดน็ คือ 

การนาํแผนแต่ละกลุ่มมาพดูคุยกนั และรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน
แต่ละกลุ่ม/สหกรณ์ เพื่อทาํทาํเนียบกลุ่ม/สหกรณ์ต่อไป 

17. 4 เม.ย.49 การประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย 
อาํเภอเชียงแสน 

จาํนวน 22 คน สนง.สกก.
เชียงแสน 

- มีการทบทวนการดาํเนินงานของแต่ละกลุ่ม/องค์กรเห็นแนว
ทางการเชื่อมโยงแต่ละพื้นที่อาํเภอเชียงแสน การทบทวนการ
ดาํเนินงานทาํให้เห็นแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมอะไรบา้ง มีสินคา้ 
วสัดุทอ้งถิ่นภายในกลุ่มมีอะไรบา้ง บา้งกลุ่มขาดแคลนวสัดุใน
การดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม แต่บางพื้นที่มีมาก ทําให้เห็น
ช่องทางการเชื่อมโยงกันมากขึ้น เช่น กล้วย ปัญหาของกลุ่ม
กลว้ยกวน คือ ขาดวสัดุดิบ (กลว้ย) อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าพื้นที่
ตนเองมีมากสามารถที่จะปลูกกลว้ยส่งใหไ้ด ้เป็นตน้  

1 วนั 



84 

ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
-  ในพื้นที่อาํเภอเชียงแสนมีทุนเดิมความแตกต่างจากอาํเภอเมือง 

แม่ลาว และเวียงชยั คือ การมีเครือข่ายอาชีพสหกรณ์เกษตรเชียง
แสน ซึ่ง มีการเชื่อมโยงกนัประมาณ 30 กวา่กลุ่ม อยูแ่ลว้ แต่ การ
เชื่อมโยงเป็นลักษณะขึ้นกับสหกรณ์  การช่วยเหลือ เรียนรู้
ร่วมกนัระหว่างกลุ่มมีน้อย การไดม้าพูดคุยครั้งนี้ทาํให้รู้จกักนั
มากขึ้น และเห็นแนวทางในการช่วยเหลือระหวา่งกลุ่ม บางอยา่ง
สามารถช่วยไดโ้ดยไม่ตอ้งรอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน เช่น 
การฝากขายสินคา้ การตลาด  การแลกเปลี่ยนบทเรียนแต่ละกลุ่ม 
เป็นตน้ นอกจากนี้ทาํใหเ้ห็นช่องทางเชื่อมโยงซึ่งกนัและกนัมาก
ขึ้น บางอย่างทาํไดเ้องภายในกลุ่ม บางอย่างหากรวมกนัระดบั
เครือข่ายทาํให้การประสานความช่วยเหลือจากภาครัฐทาํไดง้่าย
ขึ้น  

- ฝากการบา้น ใหแ้ต่ละกลุ่มกลบัไปทบทวนการทาํงานของแต่ละ
กลุ่ม เพื่อจะไดน้าํมากรอบทิศทางใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของสมาชิก นาํขอ้มูลมานาํเสนอร่วมกนัในวนัที่ 5 พ.ค. 49  

18. 5 เม.ย.49 ประชุมเสริมสร้างเครือข่ายฯ  เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 
ผูแ้ทนจากองคก์ร
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร (21 
สหกรณ์/กลุ่ม) และ

สนง.สหกรณ์
จงัหวดั
เชียงราย 

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทราบขอ้มูลการดาํเนิน
กิจกรรม ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่ม หารือการ
เสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวดั
เชียงราย  

- มีการนาํเสนอขอ้มูลการเชื่อมโยงธุรกิจ เช่น การฝากเงิน การซื้อ-

1 วนั 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
ทีมวิจยั จาํนวน 34 
คน 

ขาย  
- การหารือแนวทางการพฒันาเครือข่ายระดบัจงัหวดัให้มีความ

เขม้แขง็ การสื่อสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ซึ่งกนัและกนั 
หลักในการทํางานของสหกรณ์ คือ “สหกรณ์เป็นที่พึ่ งของ
ชาวบ้าน” การวางแผน การแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของสมาชิก และเป็นการแกไ้ขปัญหาที่ตรงจุดและยัง่ยนื 

19. 3 พ.ค. 49 ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายฯเพื่อ
กระตุน้ แนะนาํ ส่งเสริมใหม้ีการ
เชื่อมโยงเครือข่าย 

เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 
ผูแ้ทนจากองคก์ร
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร (32 
สหกรณ์/กลุ่ม) และ
ทีมวิจยั จาํนวน 50 
คน 

สนง.สหกรณ์
จงัหวดั
เชียงราย 

- เป็นการประชุมหารือโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้ใหม้ีการ
เชื่อมโยจงธุรกิจระหวา่งกลุ่ม เกิดความชดัเจนและเกิดผลในการ
ปฏิบตัิ สหกรณ์ทุกประเภทมีโอกาสพบปะศึกษาขอ้มูลและสร้าง
ความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั อนันาํสู่การคิดร่วม ทาํร่วม เพือ่ใหเ้กิด
การเชื่อมโยงธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

รูปแบบการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์  
เป็นระหวา่งจงัหวดั ภายในจงัหวดั เชื่อมโยงชุมนุมระหวา่ง

จงัหวดั และระดบัชาติ  
วิธีการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์/ชุมชน  

ฝากขาย ขายสด แลกเปลี่ยนสินคา้ รับฝากเงิน ใหกู้เ้งิน และ
การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกนั 
จุดอ่อนและปัญหาอุปสรรค 
- ขนาดของสหกรณ์ (ใหญ่ เลก็) 
- ความตอ้งการไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

1วนั 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
- ขาดการประสานงานระหวา่งสหกรณ์ดว้ยกนั 
จุดแขง็ 
- สหกรณ์สามารถเพิ่มธุรกิจและลดตน้ทุนการผลิตได ้
- ทาํใหส้หกรณ์มีความมัน่คงทางธุรกิจและการเงิน 
- ทาํใหเ้จา้หนา้ที่และผูบ้ริหารมีความรู้จกักนัมากยิง่ขึ้น 
ขอ้เสนอแนะ 
- ควรมีการจดัประชุมอยา่งต่อเนื่องและจริงจงัสมํ่าเสมอ 
- โครงการตอ้งมีความชดัเจนและแน่นอน 
นดัหมาย 

ประชุมครั้งต่อไปวนัที่ 5 มิ.ย. 49 
20. 3 พ.ค. 49 การส่งเสริมและพฒันาเครือข่าย

การผลิตและการตลาดกลุ่มอาชีพ
ระดบัจงัหวดั 

ตวัแทนสหกรณ์/
กลุ่มอาชีพในพื้นที่
จงัหวดัเชียงราย เช่น 
กลุ่มแปรรูป กลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกร 
กลุ่มสตรีสหกรณ์
(35กลุ่ม/สหกรณ์)
เจา้หนา้ที่สหกรณ์
และทีมวจิยั 
จาํนวน 44 คน 

สนง. สหกรณ์
จงัหวดั
เชียงราย 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั 
- หารือการเชื่อมโยงธุรกิจ เช่น การรวมซื้อ การรวมขายระหวา่ง

กลุ่ม 
ปัญหาอุปสรรค 
- ขาดเงินทุนหมุนเวยีนและขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐ 
- คุณภาพสินคา้ เกบ็รักษาไดไ้ม่นาน 
- ตน้ทุนการผลิตสูง 
- อาํนาจการตดัสินใจมีหลายขั้นตอน ล่าชา้ 
- คู่คา้ไม่รักษาวนิยั (เงื่อนไขการชาํระเงิน) 
- ขาดการติดต่อประสานงานและการประชาสมัพนัธ์ 

1 วนั 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
- ขาดการสนบัสนุนอยา่งต่อเนื่องจากภาครัฐ 
- ความตอ้งการวตัถุดิบไม่ตรงกนั ไม่สามารถรวมซื้อได ้
- ขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ 
- บรรจุภณัฑไ์ม่มีความสวยงาม 
วิธีการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่ม 
- มีการประชาสมัพนัธ์โดยใชว้ิทยชุุมชน แผน่พบั อินเตอร์เน็ต จดั

นิทรรศการ ออกร้าน และจาํหน่ายสินคา้ 
- การร่วมกนัออกร้านตามงานต่าง ๆ  
- มีการขายฝากสินคา้ของสหกรณ์/กลุ่ม ตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ  
- มีการแลกเปลี่ยนสินคา้ 
- มีการใหเ้งินกู ้ระดมทุนภายในสหกรณ์/กลุ่ม 
- มีการรวมซื้อ รวมขายวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ของสหกรณ์/

กลุ่ม เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
- ชองทางขยายตลาด จดัหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม 
- จดัใหม้ีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั 
จุดแขง็การเชื่อมโยงธุรกิจ 
- สหกรณ์และกลุ่มสามารถขายสินคา้ไดม้ากขึ้น 
- เพิ่มความเขม้แขง็ใหก้บัสหกรณ์/กลุ่ม 
- เป็นการเพิ่มธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่ม และลดตน้ทุนการผลิตได ้
- สร้างความสามคัคีระหวา่งสหกรณ์/กลุ่มมากขึ้น 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
- ไดร้ับขอ้มูลข่าวสารที่ดีและรวดเร็ว 

21. 4 พ.ค. 49 ประชุมแกนนาํกลุ่มอาํเภอเมือง 
แม่ลาว เพื่อหาแนวทางการ
เชื่อมโยง 

เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 
ตวัแทนสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพที่จดทะเบียน
กบัสหกรณ์ และทีม
วิจยั 
จาํนวน 16 คน 

สกก.เมือง
เชียงราย 

- ไดข้อ้มูลแต่ละกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนว

ทางแกไ้ขร่วมกนั 
- เกิดการเชื่อมโยงระหวา่งกลุ่ม (ไม่เป็นทางการ) 
- เชื่อมโยงขา้มพื้นที่ เช่น กลุ่มสงักดัสหกรณ์เมือง ไปร่วมพื้นที่

สหกรณ์เชียงแสน (กลุ่มปลูกหญา้เลี้ยงสตัว)์ 

09.00-
12.00 น. 

22. 4 พ.ค. 49 ประชุมแกนนาํกลุ่มอาํเภอเวยีงชยั 
เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยง 

เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 
ตวัแทนสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพที่จดทะเบียน
กบัสหกรณ์ และทีม
วิจยั  
จาํนวน 12 คน 

สกก. เวียงชยั 
จาํกดั 

- ไดข้อ้มูลแต่ละกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนว

ทางแกไ้ขร่วมกนั  
- เกิดการเชื่อมโยงระหวา่งกลุ่ม (ไม่เป็นทางการ)  

13.30 -
16.30 น.  

23. 5 พ.ค. 49 ประชุมแกนนาํกลุ่มอาํเภอเชียง
แสน เพื่อหาแนวทางการเชื่อมโยง 

เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 
ตวัแทนสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
อาชีพที่จดทะเบียน
กบัสหกรณ์ และทีม

สกก. เชียง
แสน จาํกดั 

- ไดข้อ้มูลแต่ละกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนว

ทางแกไ้ขร่วมกนั 
- เกิดการเชื่อมโยงระหวา่งกลุ่ม (ไม่เป็นทางการ) เช่น กลุ่ม

เกษตรกรทาํนา มีการเชื่อมโยงดา้นวสัดุการผลิต เช่น ปุ๋ย เงินทุน 

1 วนั 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
วิจยั 
จาํนวน 31 คน 

และดา้นวิชาการความรู้ต่าง ๆ มีการเรียนรู้กลุ่มที่ประสบ
ความสาํเร็จ  

24. 6 มิ.ย. 49 ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายฯ เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 
ผูแ้ทนจากองคก์ร
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร (34 
สหกรณ์/กลุ่ม) และ
ทีมวิจยั 50คน 

สนง.สหกรณ์
จงัหวดั
เชียงราย 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัทราบขอ้มูลการดาํเนินกิจกรรม 
ปัญหา และความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม หารือการเสริมสร้าง
เครือข่ายธุรกิจขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัเชียงราย  

- มีการนาํเสนอขอ้มูลการเชื่อมโยงธุรกิจ เช่น การฝากเงิน การซื้อ-
ขาย  
 

1 วนั 

25. 3 ก.ค. 49 การสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
ระดบัจงัหวดั 

ตวัแทนสหกรณ์/
กลุ่มอาชีพในพื้นที่
จงัหวดัเชียงราย เช่น 
กลุ่มแปรรูป กลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกร 
กลุ่มสตรีสหกรณ์
(11กลุ่ม/สหกรณ์)
เจา้หนา้ที่สหกรณ์
และทีมวจิยั 35คน 

สนง.สหกรณ์
จงัหวดั
เชียงราย 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั 
- หารือการเชื่อมโยงธุรกิจ เช่น การรวมซื้อ การรวมขายระหวา่ง

กลุ่ม การเชื่อมโยงธุรกิจนั้น เป็นเรื่องที่สาํคญัมาก เช่น การ
เชื่อมโยงดา้นการรวมกนัซื้อวตัถุดิบ ทาํใหต้น้ทุนการผลิตลดลง  

ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ  
- ขาดเงินทุนหมุนเวยีน ในการพฒันาสินคา้ การจดัอบรมให้

ความรู้ที่ตอ้งใชว้ิทยากร การจดัทาํตราสินคา้ และบรรจุภณัฑ ์
- ขาดอุปกรณ์การแปรรูปที่ไดม้าตรฐาน 
- เกิดการขดัแยง้กบักลุ่มบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิก 
- กลุ่มอาชีพยงัไม่มีความรู้ หรือความชาํนาญดา้นการผลิตสินคา้ 

ความประณีต และการตลาดเท่าที่ควร โดยเฉพาะ โดยเฉพาะการ
หาซื้อวตัถุดิบ 

1 วนั 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
- ขาดแคลนแรงงานและผูช้าํนาญในการผลิตสินคา้ ขาดแคลน

โรงเรือนสาํหรับการผลิตสินคา้ที่ไดม้าตรฐาน 
ขอ้เสนอแนะ 
- ควรมีการอบรมดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์
- มีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกลุ่มอยา่งต่อเนื่อง 
- หน่วยงานตอ้งมีการหนุนเสริมอยา่งต่อเนื่อง 
- จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งเวทีการพดูคุย และการศึกษา

ดูงานระหวา่งกลุ่ม หรือต่างพื้นที่ 
26. 21 ก.ค. 

49 
ตลาดนดัความรู้สหกรณ์ เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 

ผูแ้ทนจากองคก์ร
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร (17 
สหกรณ์/กลุ่ม) และ
ทีมวิจยั จาํนวน 49 
คน 

สกก.เมือง
เชียงราย สาขา
ป่าสกั 

แลกเปลี่ยนตวัแทนแต่ละสหกรณ์ โดยจดัเป็นลกัษณะตลาดนดั
ความรู้ คือ การนาํความรู้ที่มีอยูใ่นแต่ละคน ในแต่ละสหกรณ์มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั ใชเ้ครื่องมือการจดัการความรู้ในการดึง
องคค์วามรู้เหล่านั้น สามารถสรุปไดด้งันี้ (ดูMind Mapping ดา้นล่าง
ประกอบ) 
การเชื่อมโยงในอดีต/ปัจจุบนั 
- ด้านธุรกจิ มีการเชื่อมดา้นการเงิน เงินฝาก เงินกู ้นํ้ามนั ขา้วสาร 

ขา้วเปลือก เมลด็พนัธุ์ วสัดุการเกษตร(ปุ๋ย ยา อุปกรณ์
การเกษตร) ผลิตภณัฑก์ลุ่ม 

- ด้านสังคม/วฒันธรรม มีการจดักีฬา การประชุมสมัมนาต่าง ๆ 
สมาคมฌาปนกิจเจา้หนา้ที่ ชมรมผูจ้ดัการ/ประธาน และการ
สงัสรรคน์อกรอบ 

1 วนั 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 

- ด้านความรู้  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหวา่งกนั การอบรม
สมัมนา การประชุมต่าง ๆ และการประชุมใหญ่ประจาํปี 

การเชื่อมโยงในอนาคต (ภาพฟัน) 
- การเชื่อมโยงดา้นธุรกิจ 
 ธุรกิจดา้นนํ้าดื่ม สกก.เชียงแสน 
 ธุรกิจนํ้ามนั สกก.เมือง สก.สาธารณสุข การใชร้ถขนส่งนํ้ามนั

ร่วมกนั แม่สรวย เวียงป่าเป้า เมืองพาน และสก.ลาํไย 
 ธุรกิจลาํไย สกต. 
 ธุรกิจขา้วโพด สกก.หงาว สกก.โคนม 
 เงินกู ้สกก.เมืองพาน 
- การจดัตลาดนดัความรู้ระดบัภาค 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง 
- นดัหารือเพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนัในการเชื่อมโยงต่อไป 
ปัจจยัเงื่อนไขการเชื่อมโยง 
เงื่อนไขการสร้างความร่วมมือ/เชื่อมโยง 
- สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัตอ้งการหนุนเสริมอยา่งต่อเนื่อง 
- ช่วยเหลือสหกรณ์ที่สถานะอ่อนแอ 
- มีชมรมผูจ้ดัการหนุนเสริม 
- ธรรมเนียมสหกรณ์เด่น 
- เขา้ถึงผูม้ีอาํนาจสัง่การ 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 

เงื่อนไขขาดการเชื่อมโยง 
- ขาดการหนุนเสริมจากสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั 
- ความตอ้งการไม่เหมือนกนั 
- ขอ้มูลข่าวสาร 
- ไม่เปิดโอกาสใหร้ับสิ่งใหม่ ๆ  
- ขาดการติดต่อประสานงาน 
- นโยบายบริหารไม่สอดคลอ้งและเหมาะสม 
ปัญหา/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 
- ขาดการหนุนเสริมอยา่งต่อเนื่อง 
- ในอดีตสหกรณ์เนน้การช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ปัจจุบนัเรื่องผล

กาํไร/รายได ้
- การแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นการเติมความรู้ใหก้นั 
- หลกัการสหกรณ์กบัการปรับใชก้บัชีวติ 
ผลที่ได ้
- แต่ละสหกรณ์ไดม้ีการเชื่อมโยงหนุนเสริมซึ่งกนัและกนั 
- มีการสร้างเครือข่ายพนัธมิตร ทั้งเป็นเครือข่ายทางธุรกิจ เครือ

ข่างทางสงัคม และเครือข่ายทางความรู้ 
- นาํเสนอการสร้างความร่วมมือที่มีต่อกนั และวางทิศทางการ

สร้างความร่วมมือต่อกนัเพือ่ใหเ้กิดเครือข่ายที่แน่นแฟ้นมากขึ้น 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
27. 7 ส.ค.49 ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายฯ เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 

ผูแ้ทนจากองคก์ร
สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร (17 
สหกรณ์/กลุ่ม) และ
ทีมวิจยั 22 คน 

สนง.สหกรณ์
จงัหวดั
เชียงราย 

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัทราบขอ้มูลการดาํเนินกิจกรรม 
ปัญหา และความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม หารือการเสริมสร้าง
เครือข่ายธุรกิจขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จงัหวดัเชียงราย  

- มีการนาํเสนอขอ้มูลการเชื่อมโยงธุรกิจ เช่น การฝากเงิน การซื้อ-
ขาย  
 

1 วนั 

28. 1 1  ส .ค . 
49 

การสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
ระดบัจงัหวดั 

ตวัแทนสหกรณ์/
กลุ่มอาชีพในพื้นที่
จงัหวดัเชียงราย เช่น 
กลุ่มแปรรูป กลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกร 
กลุ่มสตรีสหกรณ์
(15กลุ่ม/สหกรณ์)
เจา้หนา้ที่สหกรณ์ 
จาํนวน 36 คน 

สนง.สหกรณ์
จงัหวดั
เชียงราย 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั 
- ติดตามความเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่ม 
- หารือการเชื่อมโยงธุรกิจเช่นการรวมซื้อ / ขายระหวา่งกลุ่ม 
วตัถุประสงคก์ารเชื่อมโยงเครือข่าย 
- เพื่อเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายดา้นการผลิต การตลาดร่วมกนั 
- เพื่อใหเ้กิดการรวมกนัซื้อ รวมกนัขาย ฝากขาย ทาํใหล้ดตน้ทุน

การผลิตสินคา้ของกลุ่ม 
- เพื่อใหเ้กิดการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ

ของกลุ่มที่มีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
วิธีการเชื่อมโยงเครือข่าย 
- การร่วมกนัออกร้านตามงานต่าง ๆ  
- มีการประชาสมัพนัธ์ ใชส้ื่อต่าง ๆ เช่น วิทยชุุมชน แผน่พบั 

อินเตอร์เน็ต จดันิทรรศการ และการออกร้านจาํหน่ายสินคา้ 
- มีการขายฝากสินคา้ของสหกรณ์/กลุ่ม ตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ  

1 วนั 
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ลาํดับ ว/ด/ป กระบวนการ/วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที ่ ผลทีเ่กดิขึน้ ระยะเวลา 
- มีการแลกเปลี่ยนสินคา้ระหวา่งกนั 
- จดัใหม้ีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนร◌ู◌้ร่วมกนั 
- จดัหาช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น 
- การรวมซื้อ รวมขายวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ของสหกรณ์/กลุ่ม 

เพื่อลดตน้ทุนการผลิต 
- มีการใหเ้งินกู ้ระดมทุนภายในสหกรณ์/กลุ่ม เพื่อใชเ้ป็นทุน

หมุนเวียน 
คุณกาํจรไดใ้หข้อ้แนะนาํในการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพระดบั
จงัหวดั คือ  
1) ใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดหาวิธีการสร้างเครือข่าย โดยเริ่มจาก

การทบทวนการดาํเนินงานของตนเอง และหาแนวทางในการ
เชื่อมโยงกบักลุ่มอื่น ๆ  

2) การจดัเวทีพบปะหารือร่วมกนัเป็นประจาํ 
3) มีการวางแผนการผลิตร่วมกนั เพื่อหนุนเสริมซึ่งกนัและกนั 

29. ม . ค .  – 
ส.ค. 49 

ประชุมประจาํเดือน ทีมวิจยั สนง. สหกรณ์
จงัหวดั
เชียงราย  

- เป็นการพบปะพดูคุย เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในการ
ดาํเนินงานร่วมกนั การนาํเสนอปัญหา บทเรียนที่ผา่นมา เพื่อหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  

- ไดแ้นวทางในการดาํเนินงาน และแกไ้ขปัญหา ทาํใหไ้ดแ้นวทาง
ที่หลากหลาย และครอบคลุมในการจดัการปัญหาที่ตรงประเดน็
มากขึ้น 
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รูป  สรุปการดําเนินโครงการฯของพืน้ทีจ่ังหวดัเชียงราย 
 

ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้ 

- สมาชิกไม่มีความ
เขา้ใจ  

- ขาดการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก 

- ขาดความรู้สึกในการ
เป็นเจา้ของร่วมกนั 

- ปัญหาการบริหาร
จดัการ ดา้นเงินทุน 
การผลิต การตลาด  

- การแกไ้ขปัญหาไม่
ตรงจุด 

 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
(Input) 

- ประชุมชี้แจงโครงการ 
- ประชุมเชิงปฏิบตัิการ

แบบมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สถานการณ์
กลุ่ม/องคก์รสหกรณ์ 

- ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
การหนุนเสริมเชื่อมโยง
ความสมัพนัธ์ของกลุ่ม/
องคก์รสหกรณ์ 

- การหนุนเสริมการ
ดาํเนินกิจกรรมกลุ่ม 

- ตลาดนดัความรู้สหกรณ์ 
 

ผลการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
- การพฒันาศกัยภาพบุคลากร: 

แนวคิด การมีส่วนร่วม วิธีการ
รวมทั้งความสมัพนัธ์กบัพื้นที่มี
มากขึ้น 

- มีการประชุมหารือแนวทางการ
ดาํเนินงานร่วมกนัมากขึ้น 

- การเชื่อมโยงความสมัพนัธ์
ระหวา่งกลุ่มในพื้นที่และนอก
พื้นที่ ทั้งดา้นธุรกิจ และ
วฒันธรรม ความร่วมมือ  

- มีความเอื้ออาทรกนัมากขึ้น 
- การขยายเครือข่ายความร่วมมือ

กบักลุ่ม/สหกรณ์ในพื้นที่ เช่น 
ดา้นตลาด วสัดุ.. 

แนวทางการพฒันา 
ในอนาคต 

- การพฒันาแกนนาํ 
กลุ่มองคก์รในดา้น
ต่าง ๆ  

- การขยายธุรกิจตาม
ความตอ้งการของ
สมาชิก 

- ประชาสมัพนัธ์
ระหวา่งกลุ่ม 

- การเชื่อมโยง
เครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งในและ
นอกพื้นที่ 
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บทที ่4  
เครือข่ายทีเ่กดิขึน้ 

 
 การเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ มีการเช่ือมโยงเครือข่ายกนัอยู ่แต่เป็นลกัษณะหลวม ๆ 
หรือจดัตั้งจากนโยบาย การเช่ือมโยงความร่วมมือ ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มยงัมีน้อย หลงัจากการนํา
กระบวนการวิจยัเขา้ไป  เป้าหมายหลกัแลว้ พฒันาหนุนเสริมเครือข่ายเดิมท่ีมีอยูใ่หมี้การเช่ือมโยงกนัมากข้ึน 
มีการทบทวนกลุ่มตนเอง เกิดการช่วยเหลือเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนื เครือข่ายท่ีเกิดข้ึน มี 2 แบบ คือ เครือข่ายพนัธมิตรสหกรณ์ และเครือข่ายระดบัอาํเภอ 
 
1. เครือข่ายพนัธมิตรสหกรณ์ 
 

1.1 เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
จากเวทีการประชุมระดบัพื้นท่ีของคณะทาํงานวิจยัตลอดระยะเวลาเดือนสิงหาคม 2548- สิงหาคม 

2549 มีสถาบนัเกษตรกร กลุ่มอาชีพสังกัดสถาบนัเกษตรกรและองค์กรประชาชนในพ้ืนท่ีได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทาํใหอ้งคก์รทั้งหลายไดมี้โอกาสประเมินศกัยภาพของตนเอง ทบทวนถึงวตัถุประสงคก์าร
ดาํเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค เหมือนเป็นพลงักระตุน้ทั้งภายในและภายนอก ผลกัดนัใหมี้การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม องคก์ร ทั้งรูปแบบ ทิศทาง ความเขม้ขน้ และความต่อเน่ือง โดยคาํนึงถึงปัจจยัพื้นฐานทางดา้น
สงัคม และความสมัพนัธ์ เช่น ความใกลชิ้ด การมีกิจกรรมร่วมกนั การส่งเสริมใหมี้ความรู้สึกการมีคุณค่าของ
องค์กรและสังคม อนัเป็นการเสริมสร้างความเช่ือมมัน่ศรัทธา และรวมถึงการมีบารมีบนพื้นฐานหลกั
คุณธรรม สงัฆหวตัถุ ความยติุธรรม โปร่งใส เป็นการรักษาความห่างของสังคม องคก์ร มากกว่าการคาํนึงถึง
ดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกัเพียงดา้นเดียว เช่น โครงสร้าง ขบวนการสหกรณ์ในแนวด่ิง ระดบัอาํเภอ จงัหวดั และ
ระดบัชาติ การเช่ือมโยงธุรกิจ และเร่ืองอ่ืน ๆ มีปัญหาอุปสรรคมากมาย 

ตวัอยา่งของพฤติกรรมองคก์รท่ีปรับเปล่ียนท่ีขอยกมาประกอบ ดงัน้ี 
 
1. มีการเช่ือมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์แนวราบมากข้ึน ในอดีตมีการเช่ือมโยงแนวด่ิง ใชชุ้มนุม

สหกรณ์จงัหวดัเป็นหลกัและธุรกิจหลกัจะเป็นธุรกิจสินเช่ือ  
ธุรกิจสินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 

ผู้ฝาก ผู้รับฝาก จํานวนเงิน (บาท) 
สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย 
จาํกดั 

1. ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัเชียงราย จาํกดั 
2. สหกรณ์โคนมบา้นตา้ จาํกดั 
3. สหกรณ์การเกษตรจุนจาํกดั 
4. สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จาํกดั 

15,016,674.93 
2,093,783.00 
3,150,705.00 
7,166,811.00 
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5. สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จาํกดั 
6. สหกรณ์การเกษตรเวยีงชยั จาํกดั 
7. สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จาํกดั 
8. สหกรณ์การเกษตรเวยีงป่าเป้า จาํกดั 
9. สหกรณ์การเกษตรหงาวตบัเต่า จาํกดั 
10. สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จาํกดั 

9,214,142.00 
35,748,188.00 
15,000,000.00 
10,249,859.00 

10,076.71 
10,122,123.00 

 รวม 107,772,362.64 
 
 2. มีการเช่ือมโยงเฉพาะสถาบนัเกษตรกรท่ีมีกิจกรรมลกัษณะเดียวกนั ไดแ้ก่ การบริหารจดัการลาํไย
สดออกนอก แหล่งผลิตและลาํไยอบแห้ง ฤดูกาลผลิต 2548-2549 โดยมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัมี
ตวัแทนแต่ละองคก์รละ 1 คน เป็นชมรมเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรทาํลาํไยอบแห้งประชุมปรึกษาหารือ 
แกไ้ขปัญหาทุกสัปดาห์ตลอดฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิตเดือนกรกฎาคม 2548 – สิงหาคม 2549 เพื่อให้มีการ
ปฏิบติัเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด ทั้ง ๆ ท่ีแต่ละสถาบนัเกษตรกรอยู่ต่างพื้นท่ีกนัเป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึน
ลกัษณะกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายดงักล่าว ประกอบดว้ย 

 
ช่ือสหกรณ์/กลุ่ม ทีต่ั้ง/

อาํเภอ 
ช่ือสหกรณ์/กลุ่ม ทีต่ั้ง / 

อาํเภอ 
1. สหกรณ์ลาํไยเมืองเชียงราย จาํกดั 
2. สหกรณ์ สกต. ธกส. เชียงราย จาํกดั 
3. กลุ่มเกษตรกรทาํนาสนัตน้เปา  
4. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนสนัตน้เปา 
5. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนหว้ยสกั 
6. กลุ่มเกษตรกรทาํไร่หว้ยสกั 
7. กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว ์หว้ยสกั 
8. กลุ่มเกษตรกรทาํงานทานตะวนั 
9. สหกรณ์ลาํไยเมืองพาน จาํกดั 

อ.เมือง 
อ.เมือง 
อ.เมือง 
อ.เมือง 
อ.เมือง 
อ.เมือง 
อ.เมือง 
อ.พาน 
อ.พาน 

10. สกก. เวยีงป่าเป้า จาํกดั 
11. สก. ผูผ้ลิตลาํไย แม่สรวย จาํกดั 
12. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนป่าแดด 
13. กลุ่มเกษตรกรทาํสวนเจดียห์ลวง 
14. สกก. เมืองเทิง จาํกดั 
15. สก. ลาํไยขนุตาล จาํกดั 
16. สก.การผลิตลาํไยป่าแดด จาํกดั 
17. สก.ผูป้ลูกลาํไยสนัมะค่า จาํกดั 
 

อ.เวียงป่าเป้า 
อ.แม่สรวย 
อ.แม่สรวย 
อ.แม่สรวย 
อ.เทิง 
อ.ขนุตาล 
อ.ป่าแดด 
อ.ป่าแดด 

  
 กิจกรรมมีการพบปะหารือติดตามผลการดาํเนินงาน รวมทั้งแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จดัทุกวนั
จนัทร์ของสัปดาห์ ทาํให้เกิดแนวทางการจดัการขายลาํไยอบแห้งกบัพ่อคา้จีนให้เป็นไปในลกัษณะเดียวกนั 
เร่ิมตั้งแต่การกาํหนดราคา การคดัคุณภาพ การจดัทาํสัญญา การ่างมอบ หลกัประกันสัญญา ให้เป็นไป
ลกัษณะเดียวกนั แนวทางการดาํเนินงานดงักล่าวไดน้าํมาใชร่้วมกนัแกไ้ขปัญหาลาํไยในปี 2549 ขบัเคล่ือน
โดยชมรมสถาบนัเกษตรกรทาํลาํไยจงัหวดัเชียงราย 
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 3. เป็นการทาํงานเชิงบูรณการของแนวใหม่ของกลุ่มองคก์ร เพื่อประสานประโยชน์และใหปั้จจยัท่ีมี
อยู่ในพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และองค์กรประชาชนในพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือไม่เก่ียวขอ้งโดยตรง สามารถท่ีจะหนุนเสริมต่อกนั อยา่งท่ีเห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ การเช่ือมโยงดา้น
แหล่งทุน ประกอบดว้ย  

1) กลุ่มเกษตรกรทาํนาป่าซาง กลุ่มเกษตรกรทาํนาดงมหาวนั ก่ิง อ. เวียงเชียงรุ้ง  
2) กลุ่มเกษตรกรเวียงเหนือ อ.เวียงชยั 
3) กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นป่าออ้ อ.เมืองเชียงราย 
4) กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวป่์าก่อดาํ อ.แม่ลาว 
5) กลุ่มผูป้ลูกผกัปลอดสารพิษบา้นป่าตึง อ.เมืองเชียงราย 
กลุ่มเหล่าน้ีไดป้ระสานกบัแหล่งทุนในพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็น อบต. ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีประจาํ

ตาํบล และไดใ้ชบ้ริการ เพื่อทาํกิจกรรมช่วยเหลือสมาชิกในการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
 
 4. เป็นแนวทางเช่ือมยทุธศาสตร์จงัหวดัเชียงราย 
 คณะทาํงานปฏิบติัการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน ในระดบัอาํเภอจะมีผูแ้ทนสถาบนัเกษตรกร 
ร่วมเป็นกรรมการพิจารณากิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดาํเนินการ ปัจจยัการผลิต ตามรายละเอียด
กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนคนจนกบักระทรวงมหาดไทยไว ้
 
 5. ปริมาณธุรกิจสถาบนัเกษตรกรเพ่ิมข้ึน 
 เป็นการหนุนเสริมใหโ้ครงการเสริมสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจสินเช่ือขบวนการสหกรณ์ท่ีมีอยู ่2 
เดือน/คร้ัง ทาํใหเ้กิดผล 

5.1 กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจเขา้ร่วมประชุมเพื่อแลกเปล่ียนจากเดิมสหกรณ์/กลุ่มละ 1 คน เป็น
กลุ่มละ 2-3 คน 

5.2 กาํหนดให้มีวาระความตอ้งการการเช่ือมโยงธุรกิจไวล่้วงหนา้ เช่น ดา้นสินเช่ือม ดา้นการรับ-
ฝากเงิน ดา้นการซ้ือ ดา้นการขาย อ่ืน ๆ  

เพื่อเป็นเวทีเตรียมตวัหรือเตรียมการก่อนท่ีจะมีการเช่ือมดยง เร่ิมมาจากสหกรณ์ก่อนว่าตอ้งการ
อะไร อาจเป็นมติของสหกรณ์ จึงจะนาํเสนอในท่ีประชุม 

5.3 มีการเสนอแผนการดาํเนินธุรกิจชัดเจน เป็นการแสดงความพร้อมหรือศกัยภาพบนเวทีการ
ประชุมการเช่ือมโยง เช่น 

- สหกรณ์ประมงพาน จาํกดั แจง้ราคาจาํหน่ายปลานิลสดประจาํวนัให้ขบวนการสหกรณ์ทราบเป็น
ประจาํ 

- สหกรณ์ สกต. ธกส. เชียงราย จาํกดั เสนอเป็นผูมี้ความพร้อมจดัหาสินคา้และวสัดุแก่ขบวนการ
สหกรณ์ส่งถึงพื้นท่ี โดยผา่นสหกรณ์ท่ีตั้งอยูทุ่กอาํเภอ 



100 

- สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จาํกดั เป็นแหล่งผลิตและจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุขา้วคุณภาพ และขา้วสาร
คุณภาพ 

- สหกรณ์การเกษตรแม่จนั จาํกดั เป็นแหล่งผลิตและจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุขา้วคุณภาพ 
จากผลสรุปการเช่ือมโยงธุรกิจและสินเช่ือขบวนการสหกรณ์ส้ินเดือนกรกาคม 2549 ปรากฏปริมาณ

การเช่ือมโยงเพิ่ม ดงัน้ี 
การซ้ือ-ขาย ระหวา่งกนัของขบวนการสหกรณ์ทั้งในและต่างจงัหวดั รวม 89 คู่ มูลค่า 44,292,842.40 

บาท เป็นการเช่ือมโยง จาํนวนคู่เพิ่มข้ึนจากเดิม 50% 
กิจกรรมในวงสัมพนัธ์ในการร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกนั สร้างความเขา้ใจระหว่างผูน้าํกลุ่ม

องคก์รในพื้นท่ีเป้าหมาย การร่วมประชุมเครือข่ายการเช่ือมโยงธุรกิจ การประชุมชมรมเครือข่ายสถาบนั
เกษตรกรท่ีทาํลาํไย การจดัให้มีกีฬาสัมพนัธ์สหกรณ์ รวมทั้งการจดัให้มีการประชุมชมรมผูจ้ดัการสหกรณ์ 
ลว้นแต่เป็นประโยชน์ดา้นสังคมเกิดความคุน้เคย แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั นาํไปสู่การร่วมมือแกไ้ข
ปัญหา เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองขององคก์ร 

 
1.2 การเสริมสร้างเครือข่ายและเช่ือมโยงธุรกจิสินเช่ือขบวนการสหกรณ์ 

 ความเป็นมาของเครือข่าย 
จากเดิมท่ีสหกรณ์ขาดการเช่ือมโยงดา้นการเงิน และธุรกิจของสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ขาดเล็ก 

ท่ีขาดสภาพคล่องในเงินทุน ในขณะท่ีสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีทุนดาํเนินการในจาํนวนมากแต่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดเลก็ได ้เน่ืองจากติดขดัในเง่ือนไขขอ้กาํหนดตาม พรบ.สหกรณ์ ปี 2511 ต่อมามีการ
แกไ้ข พรบ.ใหมี้การถือใชร้ะเบียบว่าดว้ยการรับฝากเงิน จากสหกรณ์อ่ืน ทาํใหส้หกรณ์ขนาดใหญ่นาํเงินไป
ฝากกบัสหกรณ์ขนาดเล็กได ้โดยมีเง่ือนไขให้เป็นคณะกรรมการกาํหนดไวใ้นระเบียบ จึงทาํให้สหกรณ์
ขนาดใหญ่สามารถระบายเงินของตนเอง ทาํใหมี้สภาพคล่องมากข้ึน และมีผลตอบแทน ทาํใหส้หกรณ์ขนาด
เลก็ซ่ึงไม่สามารถกูเ้งินจากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ได ้ทาํใหมี้เงินทุนดาํเนินงานใน
การดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ หรือบริการสมาชิกไดท้ัว่ถึง ทาํใหเ้กิดการเช่ือมโยงระหวา่งสหกรณ์ดว้ยกนั 

การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน 
 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางความตอ้งการเช่ือมโยงธุรกิจอยา่งสมํ่าเสมอทุก 2 เดือน 

วตัถุประสงค์/เป้าหมาย 
 เพื่อใหส้หกรณ์ทุกประเภทในจงัหวดัมีโอกาสพบปะศึกษาขอ้มูลและสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

แนวทางการดําเนินการ 
 แนะนาํให้สหกรณ์ท่ีประสงค์จะเช่ือมโยงธุรกิจต่อกนั นาํขอ้มูลหรือโครงการเสนอต่อท่ีประชุม 
เพื่อให้สหกรณ์อ่ืนรับไปพิจารณาการเช่ือมโยงธุรกิจเร่ืองดังกล่าว ควรผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์นั้นมาแลว้ 
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ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
- นโยบายการหนุนเสริมาจากภาครัฐ ในการสนับสนุนการเช่ือมโยงเครือข่าย โครงการ

กิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐ เป็นแนวทางอย่างหน่ึงท่ีทาํให้มีการเช่ือมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือมากข้ึน  

- การสร้างความคุน้เคย ความเช่ือมัน่ ศรัทธาให้เกิดข้ึนต่อกนัอย่างต่อเน่ือง ทาํให้การ
เช่ือมโยงความร่วมมือร่วมกนัง่ายข้ึน มีความจริงใจ ตั้งใจจริงท่ีจะช่วยเหลือกนัและกนัมาก
ข้ึน 

- จิตสํานักการมีส่วนร่วมของสมาชิกและองคก์ร การดาํเนินงานประสบความสําเร็จ หรือ
สามารถขบัเคล่ือนกิจกรรมได ้ตอ้งเกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิก กลุ่ม องค ์ทุกฝ่าย ซ่ึง
สร้างความเป็นเจา้ของร่วมกนั ทาํให้เกิดการร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ ร่วมสรุปบทเรียน และ
รับผลประโยชน์ร่วมกนั 

 
1.3 เครือข่ายกลุ่มอาชีพ 

ความเป็นมา 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ไดด้าํเนินการตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มสตรีและ

เยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพและกลุ่มผลิตภณัฑต่์าง ๆ ในจงัหวดัทัว่ประเทศกละกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดว้าง
กลยุทธ์ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในจงัหวดั คือ กลุ่มอาชีพจะตอ้งร่วมคิด ร่วมซ้ือ ร่วมทาํ ร่วมใช ้และร่วม
ขายแต่ปัจจุบนัการทาํกิจกรรมของแต่ละกลุ่มจะอยูใ่นลกัษณะต่างคนต่างซ้ือต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย
ทาํใหข้าดความร่วมมือในทุกดา้น ดงันั้นสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงราย ตอ้งมีบทบาทเป็นตวักลางในการ
เช่ือมโยงให้อาชีพต่าง ๆ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมไดมี้ส่วนร่วมในการพบแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจดัการทางการตลาด เพื่อสร้างความเขม้แข็งและสร้าง
โอกาสทางการแข่งขนัใหก้บักลุ่มอาชีพต่อไป 

การดําเนินการของเครือข่ายในปัจจุบัน 
- การรวมซ้ือวตัถุดิบ บางกลุ่มมีการใชว้ตัถุดิบในการทาํผลิตภณัฑเ์หมือนกนั จึงมีการรวมกลุ่มเพื่อซ้ือ

วตัถุดิบ ทาํใหไ้ดร้าคาถูกลง ค่าใชจ่้ายในการผลิตตํ่าลง 
- การฝากขายกบัภาคประชาชน นอกจากรวมขายในกลุ่มเครือข่ายอาชีพของสหกรณ์แลว้ ฝากขายกบัภาค

ประชาชน ซ่ึงเป็นภาคีเครือข่าย 
- การรวมขาย ผลิตภณัฑแ์ต่ละกลุ่ม บางกลุ่มไม่มีร้านคา้เป็นของตนเอง มีการรวมผลิตภณัฑก์บักลุ่มอ่ืน ๆ 

เพื่อขายในแหล่งเดียวกนั หรือนาํไปขายพร้อม ๆ กนั  
- การออกร้านตามงานเทศกาลต่างๆ  
- เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เป็นจุดสาํคญัท่ีทาํใหแ้ต่ละกลุ่มไดม้าเรียนรู้ร่วมกนั มีการแลกเปล่ียน

ขอ้มูลระหวา่งกลุ่ม และสร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่ายอยา่งไม่เป็นทางการใหก้บักลุ่มต่าง ๆ ในพื้นท่ี 
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วตัถุประสงค์/เป้าหมาย 
1) หนุนเสริมและพฒันาเครือข่ายการผลิตและการตลาดของกลุ่มอาชีพในจงัหวดัเชียงราย 
2) เพื่อสนบัสนุนและช่วยเหลือกลุ่มอาชีพสหกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสงักดัสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร 
3) เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดกลุ่มอาชีพในจงัหวดัเชียงราย 
4) เพื่อประสานความร่วมมือกลุ่มอาชีพท่ีสงักดัสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรภายในจงัหวดั เพื่อให้

เกิดกิจกรรมทางธุรกิจหรือการผลิตร่วมกนั 
5) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั อนันาํไปสู่การสร้างกระบวนการทาํงานร่วมกนัในกลุ่มอาชีพใหมี้

ความเขม้แขง็และยัง่ยนื 
แนวทางการดาํเนินการ 
การดาํเนินงานกิจกรรมโครงการวิจยัไดเ้นน้เร่ืองการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเนน้การมีส่วนร่วม

ของสมาชิกท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในกลุ่มองคก์รของตนเอง ไดร่้วมกนักาํหนดทิศทางการดาํเนินงานของกลุ่ม 
องคก์ร และเครือข่ายการเช่ือมโยงท่ีเนน้ในเร่ืองการเสริมสร้างผลประโยชน์ต่อกลุ่ม องคก์ร ต่อครอบครัว 
และต่อตนเอง ทั้งน้ีในการกาํหนดกรอบทิศทางหรือแผนการดาํเนินงานของกลุ่มองคก์รดงักล่าว ไดมี้การ
กาํหนดทั้งอยา่งเป็นรูปแบบท่ีเป็นทางการ และรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ท่ีไดท้าํการ
ธุรกิจร่วมกนับางคู่กมี็การทาํสญัญาท่ีเป็นรูปธรรมบางกลุ่มกมี็การเช่ือมโยงแลกเปล่ียนกนัดว้ยวาจา เช่น กลุ่ม
อาชีพผลผลิตกลว้ยกวน ซ้ือวตัถุดิบจากกลุ่มเกษตรกรทาํสวน เป็นตน้  

อย่างไรก็ตามแนวทางการดําเนินงานในการเช่ือมโยงดังกล่าว  ไม่ได้ริเ ร่ิมจากการดําเนิน
โครงการวิจยัแต่เป็นการหนุนเสริมกบักลุ่ม องค์กรเครือข่ายท่ีมีอยู่เดิมทั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร และ
สหกรณ์ การวางแผนการดาํเนินงานร่วมกนัจึงทาํใหส้าํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงรายท่ีมีบทบาทเป็นพี่เล้ียง
โดยตรงไดก้ลบันาํไปเป็นทิศทางการหนุนเสริมกิจกรรมของการเช่ือมโยงเครือข่ายไดอ้ย่างเป็นระบบและ
แน่นแฟ้นมากข้ึน   

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ไดว้างกลยทุธ์ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพท่ีสงักดัสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไวด้งัน้ี 

กลุ่มอาชีพจะตอ้งร่วมคิด ร่วมซ้ือ ร่วมทาํ ร่วมใช ้ ร่วมขาย  แต่ปัจจุบนัการทาํกิจกรรมของแต่ละกลุ่มจะอยูใ่น
ลกัษณะต่างคนต่างซ้ือ ต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย ทาํใหข้าดความร่วมมือในทุก ๆ ดา้น รวมถึงทาํให้
ตน้ทุนการผลิตสูง   ทาํใหก้ลุ่มไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร 
 หลงัจากกลุ่มอาชีพไดเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ การส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายการผลิตและ
การตลาด ของกลุ่มอาชีพระดบัจงัหวดั และร่วมจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้แลว้  กลุ่มมีความร่วมมือ มีการ
ติดต่อประสานงานกนัเพิ่มมากข้ึน ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ร่วมกนัในเครือข่ายกลุ่มอาชีพ 
ก่อให้เกิดการรวมซ้ือ รวมขาย มีการออกร้านตามงานต่าง ๆ ตลอดจนมีการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพท่ีประสบ
ผลสาํเร็จ และไดรั้บคาํแนะนาํในดา้นบรรจุภณัฑ ์และตราสินคา้ ทาํให้กลุ่มอาชีพมีความเขม็แขง็ และมัน่คง
ยิง่ข้ึน 
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 1. ดา้นการรวมซ้ือ กลุ่มท่ีมีการผลิตสินคา้เหมือนกนั มีการรวมกนัซ้ือวตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์การผลิต 
ซ่ึงเป็นการลดตน้ทุนการผลิตอีกทางหน่ึง ในปี 2548 มีกลุ่มท่ีรวมกนัซ้ือวตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์ จาํนวน 2 กลุ่ม 
มูลค่า 40,000 บาท ปี 2549 กลุ่มท่ีมีการรวมซ้ือ วตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์  จาํนวน12 กลุ่ม มูลค่า298,079 บาท   
 2. ดา้นการรวมขาย กลุ่มท่ีไม่มีความพร้อมในการนาํสินคา้ไปจาํหน่ายในงานเทศกาลต่าง ๆ หรือ
จาํหน่ายสินคา้ตามจงัหวดัต่าง ๆ ซ่ึงหากไปจาํหน่ายเองแลว้รายไดไ้ม่คุม้กบัค่าใชจ่้าย กลุ่มจะนาํสินคา้ไปนาํ
สินคา้ไปรวมหรือฝากกบักลุ่มท่ีมีความพร้อม มีรถยนตข์นส่งสินคา้ไปจาํหน่าย ทาํให้กลุ่มมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้เป็นอย่างดี  และกลุ่มได้นําสินคา้ไปฝากขายกับกลุ่มอาชีพอาํเภอ
ใกลเ้คียง ร้านคา้ ศูนย์การคา้ สถานท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวกันมากข้ึน  ปี 2548 จาํนวน18 กลุ่ม มูลค่า       
313,500 บาท   ปี 2549 จาํนวน 45 กลุ่ม  มูลค่า 1,013,879 บาท             
 4.  การแลกเปล่ียนความรู้  และการศึกษาดูงาน  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ไดมี้การไปศึกษาดูงาน  กลุ่มอาชีพ
ท่ีประสบผลสําเร็จ ทั้งในจงัหวดัและต่างจงัหวดั เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ แนวทางการแกไ้ข
ปัญหา เพื่อนาํมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบักลุ่มของตน ซ่ึงเป็นการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์/สินคา้ และ
พฒันาผลิตภณัฑ ์/ สินคา้ให้ไดม้าตรฐาน ตลอดจนพฒันาบรรจุภณัฑใ์หส้วยงามสะดุจตา เป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาด   อีกทั้งกลุ่มอาชีพในจงัหวดัเชียงรายท่ีประสบผลสาํเร็จ และเป็นศูนยแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้  ศึกษาดูงาน มี
กลุ่มอาชีพจากต่างอาํเภอ และต่างจงัหวดัมาศึกษาดูงาน  ปี 2548  จาํนวน 23 กลุ่ม 126 คร้ัง ปี 2549 จาํนวน  
42 กลุ่ม   154 คร้ัง 
 5. การออกร้านตามงานต่าง ๆ กลุ่มอาชีพไดมี้การติดต่อประสานงาน มีการส่งขอ้มูลในดา้นต่าง ๆ 
มากข้ึน รวมถึงมีการแจง้ข่าวสารเร่ืองการจดังานเทศกาลต่าง ๆ ภายในจงัหวดั และต่างจงัหวดั เพื่อใหก้ลุ่มท่ี
มีความพร้อมไดน้าํสินคา้ไปร่วมจาํหน่ายมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกช่องทางหน่ึง ปี 
2548 จาํนวน 35 กลุ่ม 126 คร้ัง  มูลค่า  1,764,120  บาท  ปี 2549 จาํนวน 23 กลุ่ม 139 คร้ัง  มูลค่า5,454,102
บาท 

6.  การสร้างตราสินคา้ และการพฒันาบรรจุภณัฑ ์กลุ่มอาชีพท่ีเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการฯ และ
ร่วมการจดัเวที ไดรั้บคาํแนะนาํจากนักวิชาการมาตรฐานสินคา้ ในดา้นการสร้างตราสินคา้ เพื่อให้กลุ่มมี
เอกลกัษณ์ มีตราสินคา้เป็นกลุ่ม   และดา้นการออกแบบบรรจุภณัฑใ์ห้สวยงามเหมาะสมกบัผลิตภณัฑห์รือ
สินคา้ของกลุ่ม ทาํให้บรรจุภณัฑ์มีความสวยงามสะดุดตาต่อผูซ้ื้อ และเป็นท่ียอมรับของตลาดเพิ่มข้ึน  ปี 
2548  จาํนวน 14  กลุ่ม 17 ผลิตภณัฑ ์ปี  2549  จาํนวน17 กลุ่ม 28 ผลิตภณัฑ ์
 
2. เครือข่ายระดบัอาํเภอ 
 ในการทาํโครงการการพฒันาขบวนการกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์ในพื้นท่ี 36 จงัหวดั (จงัหวดัเชียงราย) 
ไดค้ดัเลือกพื้นท่ีในการหนุนเสริมกระบวนการ 5 อาํเภอดว้ยกนั คือ อาํเภอเชียงแสน อาํเภอเมือง อาํเภอแม่
ลาว อาํเภอเวียงเชียงรุ้ง และอาํเภอเวียงชยั แบ่งพื้นท่ีการทาํงาน เป็น 2 โซน คือ โซนท่ี 1 อาํเภอเชียงแสน ซ่ึง
มีจุดเด่นดา้นกลุ่มอาชีพ มีเครือข่ายกลุ่มอาชีพอยู่แต่เป็นการรวมกลุ่มเบ้ืองตน้ ต่างคนต่างทาํงาน ไม่มีการ
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เช่ือมโยง มีเพียงสาํนกังานสหกรณ์ หรือ สหกรณ์การเกษตรเชียงแสนซ่ึงกลุ่มอาชีพไดไ้ปข้ึนทะเบียนไวเ้ขา้
ไปจดัเวทีแลกเปล่ียนบา้ง แต่พูดในลกัษณะเชิงธุรกิจ หรือตามภาระหนา้ท่ี/นโยบายท่ีไดรั้บมา การเช่ือมโยง
กนัจึงเป็นลกัษณะหลวม ๆ ประชุมเสร็จต่างคนต่างทาํ โซนท่ี 2 อาํเภอเมือง อาํเภอแม่ลาว อาํเภอเวียงเชียงรุ้ง 
และอาํเภอเวียงชยั พื้นท่ีทั้ง 4 อาํเภอนั้น เดิมเป็นพื้นท่ีอยู่ในเขตอาํเภอเมือง แต่ถูกแบ่งอาํเภอออกไป ดงันั้น
ฐานเดิมของสหกรณ์ยงัคงมีอยู ่มีการเช่ือมโยงกนัอยู ่บา้งพื้นท่ีมีสมาชิกซํ้ าซอ้น และใชบ้ริการทั้งสองทาง มี
การเช่ือมโยงดา้นการซ้ือขายปัจจยัการผลิต การรวบรวมผลผลิต แต่เป็นการทาํธุรกิจในแนวด่ิง ดงันั้นการนาํ
กระบวนการพฒันาขบวนการเครือข่ายสหกรณ์ เป็นเคร่ืองมือในการสร้างการเรียนรู้ใหก้บัพื้นท่ี ทาํให้มีการ
เช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน หลงัจากท่ีนาํกระบวนการเขา้ไป สามารถ
สรุปผลการเช่ือมโยงเครือข่ายแต่ละพื้นท่ี ดงัน้ี 
 
2.1 อาํเภอเชียงแสน 
 อาํเภอเชียงแสน มีสหกรณ์การเกษตรเชียงแสนเป็นศูนยก์ลางในการประสานเช่ือมโยงแต่ละกลุ่ม 
ประกอบดว้ยกลุ่มอาชีพซ่ึงรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายกลุ่มอาชีพ มี 32 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกร
ทาํสวนป่าสกั กลุ่มเกษตรกรทาํสวนแม่เงิน กลุ่มเกษตรกรทาํนาบา้นแซว กลุ่มเกษตรกรทาํนาศรีดอนมูล  

สกก.เชียงแสน

- ธุรกิจเงินกู้
- วสัดกุารเกษตร

- วทิยชุุมชน

- หนุนเสริมการพัฒนากลุ่ม

เครือข่ายกลุ่มอาชีพ(๓๒ กลุ่ม) 
คณะกรรมการ ๗ คน

-กลุ่มสตรีบ้านป่าแดด

-กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอยจําปี

-กลุ่มทอผ้าเชียงแสน

-กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรกล้วย
กวน

-กลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านสบรวก

-กลุ่มเพาะเหด็แปรรูปแม่มะ

-กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กลุ่มเกษตรกร

-กลุ่มทาํสวนป่าสกั

-กลุ่มทาํนาบ้านแซว

-กลุ่มทาํสวนแม่เงิน

-กลุ่มทาํนาศรีดอนมูล

-หนุนเสริมการจัดทาํบญัชีกลุ่ม

ความต้องการเพิ่ม

-การรวมกลุ่มสมาชิก

-การพัฒนาผลติภณัฑ์/การบรรจุภณัฑ์

-ลดต้นทุน(ต้นทุนสงู)

-เงินทุนหมุนเวียน 

-วัตถุดิบ(กล้วย)

-ความรู้เร่ืองบัญชี

-ลขิสทิธิ์ลายผ้าที่เป็นเอกลกัษณ์ /ยี่ห้อ

-การตลาด

แนวทาง

-ส่งเสริมการปลกูกล้วย

-การประสานความร่วมมือ

-สกก.เชียงแสนอบรมบัญชี

-เครือข่ายกลุ่มอาชีพระดับจงัหวัด
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การเชื่อมโยงเครือข่าย
องค์กร/สหกรณ์

แนวทางการพฒันากลุ่ม/องค์กร

-พฒันาสมาชิกกลุ่ม

-การขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ

-การรวมกลุ่มการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ปัญหาร่วม

-เงินทุน

-ตลาด

-ผลผลิต

-การบริหารจัดการ

-สมาชิก

เพื่อน/จาวหมู่

ความรู้

-การรับจาํนําข้าว

-การทาํข้าวกล้อง

-เมล็ดพันธ์ุหญ้า

โครงการการเช่ือมโยงเครือขา่ยธุรกิจสหกรณ์

 

 
หลงัจากการเขา้ร่วมโครงการพฒันาขบวนการสหกรณ์ทาํใหแ้ต่ละกลุ่มมีการทบทวนการดาํเนินงาน

ของกลุ่ม โดยเฉพาะความสาํเร็จ ความภาคภูมิใจของกลุ่ม (เห็นศกัยภาพของแต่ละกลุ่ม) สภาพปัญหา ความ
ตอ้งการ ซ่ึงทาํใหแ้ต่ละกลุ่มเห็นช่องทางการเช่ือมโยงกนั เกิดการต่ืนตวัในการเช่ือมโยงกนัประสานกนัมาก
ข้ึน หลายกลุ่มท่ีมีปัญหาดา้นการทาํบญัชี จึงคิดร่วมกนัท่ีจะประสานการจดัอบรมเร่ืองการทาํบญัชีและการ
สอนกนัระหว่างกลุ่ม การซ้ือวตัถุดิบ การหาตลาด และวางขายสินคา้ร่วมกนั เช่น กลุ่มแปรรูปกลว้ยนั้นขาด
วตัถุดิบ (กลว้ย)ในการทาํผลิตภณัฑ ์มีบางกลุ่มท่ีมีวตัถุดิบ ก็เกิดแนวทางการเช่ือมโยงกนัมากข้ึน นอกจาก
การไดเ้รียนรู้บทเรียนซ่ึงกนัและกนัทาํใหไ้ดแ้นวทางในการปรับใชใ้นกลุ่มของตนเอง 

จุดเด่นของสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน คือ การใช้วิทยุชุมชนในการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่
ข่าวสารให้กบัสมาชิก ซ่ึงแต่ละกลุ่มสามารถนาํสินคา้มาประชาสัมพนัธ์ได ้รวมทั้งมีศูนยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑ์
และศูนยแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้ (กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นดอยจาํปี) เป็นตวัเช่ือมระหวา่งกลุ่มอีกส่วนหน่ึง 
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รูป เครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ อาํเภอเชียงแสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเกษตรกร 
- กลุ่มเกษตรกรทาํนา 
- กลุ่มเกษตรกรทาํสวน 
- กลุ่มเกษตรกรทาํไร่ 

สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จํากดั 

สถานีวทิยชุุมชน 

เครือข่ายกลุ่มอาชีพ 32 กลุ่ม อ.เชียงแสน 
- คณะกรรมการ 7 คน 
- เงินทุน 
- เงินฝาก 
- วสัดุการเกษตร 
- วทิยากรความรู้ (การจดัทาํบญัชี

และการพฒันาผลิตภณัฑ)์ 
- การตลาด 
- การพฒันากลุ่ม 

การประชาสมัพนัธ์ 
- สมาชิกสหกรณ์ 
- กลุ่มเกษตรกร 
- กลุ่มอาชีพ 

ศูนย์จําหน่ายผลติภัณฑ์ 
และศูนย์แลกเปลีย่นเรียนรู้ 

(กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอยจําปี) 

ภายนอก 
- รร. ตชด. อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา (บรรจุภณัฑ)์ 
- กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเมืองสามหมอก จ.แม่ฮ่องสอน (นํ้ามนังา) 
- กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นกลางเวยีง อ.เวยีงชยั (ขา้วแตน) 
- กลุ่มแม่บา้นการแปรรูปสมุนไพร อ.พาน (ครีมมะขาม มะขามแกว้) 
- กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นก่ิวพร้าว อ.แม่จนั (ผา้ปัก) 
- ฯลฯ 
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2.3 อาํเภอเมือง อาํเภอแม่ลาว 
 อาํเภอเมือง อาํเภอแม่ลาว อาํเภอเวียงเชียงรุ้ง และอาํเภอเวียงชยั พื้นท่ีทั้ง 4 อาํเภอนั้น เดิมเป็นพื้นท่ี
อยู่ในเขตอาํเภอเมือง แต่ถูกแบ่งอาํเภอออกไป ดงันั้นฐานเดิมของสหกรณ์ยงัคงมีอยู่ มีการเช่ือมโยงกนัอยู ่
บา้งพื้นท่ีมีสมาชิกซํ้ าซ้อน และใช้บริการทั้งสองทาง มีการเช่ือมโยงด้านการซ้ือขายปัจจยัการผลิต การ
รวบรวมผลผลิต แต่เป็นการทาํธุรกิจในแนวด่ิง ในการดาํเนินโครงการวิจยันั้นเขา้ไปพูดคุยกนัเป็น 2 พื้นท่ี 
คือ เขตอาํเภอเมือง/แม่ลาว และเขตอาํเภอเวียงเชียงรุ้ง/อาํเภอเวียงชยั 
 อาํเภอเมือง อาํเภอแม่ลาวมีสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย เป็นจุดเช่ือมโยงในการเรียนรู้ร่วมกนั 
การเช่ือมโยงดา้นสังคม (ความเป็นเพื่อน “จาวหมู่” /พี่เล้ียง) ดา้นความรู้ เช่น เร่ืองคา้ขา้ว การรวมกลุ่ม การ
ผลิตสินคา้ หน้ีสูญ และดา้นธุรกิจ เช่น เงินฝาก สินเช่ือ การรวบรวมผลผลิต (ขา้ว/ลาํไย) หลงัจากการจดั
กระบวนการทาํใหแ้ต่ละกลุ่ม องคก์ร สหกรณ์มีการทบทวนตนเอง และไดแ้นวทางการเช่ือมโยงกนัมากข้ึน 

เช่น ธุรกิจนํ้ามนั (รถขนส่งนํ้ามนั) ธุรกิจขา้วโพด เป็นตน้ 

 

อ.เมือง

สก.

-สกก.เมือง

-สกก.ลําไยเมือง

-สกต.ธกส.เมืองเชียงราย

-สก.เดินรถเมืองเชียงราย

กลุ่มอาชีพ

- กลุ่มสตรีสหกรณ์ป่าซาง

-กลุ่มสตรีสหกรณ์ป่าอ้อ

-กลุ่มสตรีเครดิตยูเน่ียนป่า
ซาง

-กลุ่มสตรีสหกรณ์ป่าตึง

-กลุ่มสตรีสหกรณ์เวียงคุ้ม

-กลุ่มตัดเย็บเสือ้ผ้าทุ่งยาว

-กลุ่มสตรีสหกรณ์ป่าไผ่

-กลุ่มสตรีสหกรณ์สันทราย
หลวง

-กลุ่มสตรีสหกรณ์ร่องเพียว

-กลุ่มจักสานสันต้นเปา

-กลุ่มผักปลอดสารพิษ

กลุ่มเกษตรกร

-ทาํไร่ห้วยสัก

-ทาํสวนห้วยสัก

-ผู้เลีย้งสัตว์

-ทาํสวนนางแล

-เลีย้งสัตว์นางแล

-ทาํสวนสันต้นเปา

-ทาํนาสันต้นเปา

กลุ่มอาชีพ

-กลุม่สตรีสหกรณ์หมู ่๙

-กลุม่สตรีสหกรณ์หมู ่๑๐

-กลุม่สตรีสหกรณ์บ้านร่องศาลา

-ตดัเย็บผ้าดงมะดะ

สก.

-สกก.แม่ลาว

-สกก.รุ่งเรือง

-สก.โคนมแม่ลาวกลุ่มเกษตรกร

- ทํานาโป่งแพร่

-ทํานาจอมหมอก
แก้ว

-ทํานาบวัสลี

-ทํานาดงมะดะ

-ทําสวนบวัสลี

-เลีย้งสตัว์ป่าก่อดํา

แม่ลาว
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รูป เครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ อาํเภอเมือง/อาํเภอแม่ลาว 
 
 
 

สกก.เมืองเชียงราย 
4 สาขา 

สกก.แม่ลาว 
- สกก.รุ่งเรือง 
- สก.โคนมแม่ลาว 

กลุ่มเกษตรกร 
- ทาํนาโป่งแพร่ 
- ทาํนาจอมหมอกแกว้ 
- ทาํนาบวัสลี 
- ทาํนาดงมะดะ 
- ทาํสวนบวัสลี 
- เล้ียงสตัวป่์าก๋อดาํ 

กลุ่มอาชีพ 

- กลุ่มสตรีสหกรณ์ ม. 9 
- กลุ่มสตรีสหกรณ์ ม. 10 
- กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นร่องศาลา 
- กลุ่มตดัเยบ็ผา้ดงมะดะ 

กลุ่มเกษตรกร 
- ทาํไร่หว้ยสกั 
- ทาํสวนหว้ยสกั 
- ผูเ้ล้ียงสตัว ์
- ทาํสวนนางแล 
- เล้ียงสตัวน์างแล 
- ทาํสวนสนัตน้เปา 
- ทาํนาสนัตน้เปา 

กลุ่มอาชีพ 
- กลุ่มสตรีสหกรณ์ป่าซาง 
- กลุ่มสตรีสหกรณ์ป่าออ้ 
- กลุ่มสตรีเครดิตยเูน่ียนป่าซาง 
- กลุ่มสตรีสหกรณ์ป่าตึง 
- กลุ่มสตรีสหกรณ์เวยีงคุม้ 
- กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้ทุ่งยาว 
- กลุ่มสตรีสหกรณ์ป่าไผ ่
- กลุ่มสตรีสหกรณ์สันทรายหลวง 
- กลุ่มสตรีสหกรณ์ร่องเพรียว 
- กลุ่มจกัสานสันตน้เปา 
- กลุ่มผกัปลอดสารพิษ 

การเช่ือมโยง 
1) สังคม (ความเป็นเพ่ือน 

“จาวหมู่” /พ่ีเล้ียง 
2) ความรู้ เช่น เร่ืองคา้ข่าว 

การรวมกลุ่ม การผลิต
สินคา้ หน้ีสูญ 

3) ธุรกิจ เช่น เงินฝาก สิน
เช่ือม การรวบรวมผลผลิต 
(ขา้ว/ลาํไย) 

สินเช่ือ 
 เงินกู ้
 ความรู้ 

พ่ีเล้ียง 
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2.2 อาํเภอเวยีงชัย อาํเภอเวยีงเชียงรุ้ง 
 

อ.เวียงชัย

อ.เชียงรุ้ง

สก.

-สกก.เวียงเชียงรุ้ง

-สก.ปฏิรูปท่ีดินเวียงเชียงรุ้ง

-สกก.รวงทองพฒันา

-สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนเวียงเหนือ

-สหกรณ์กลุม่อาชีพ อบจ.ชร

สก

-สกก.เวียงชยั(การบริการ
เงินกู้ เงินฝาก สง่เสริม
กลุม่อาชีพต่าง ๆ )

-สก.ปฏิรูปท่ีดินเวียงชยั

กลุ่มเกษตรกร

-ทํานาประชาผานาม

-ทํานาเวียงเหนือ

-ทํานาตําบลเวียงชยั

กลุ่มอาชีพ

-กลุม่สตรีแกะสลกัไม้

-กลุม่อาชีพกระดาษสา

-กลุม่ผู้ เลีย้งววั

กลุ่มเกษตรกร

-ทําสวนดงมหาวนั

-ผู้ เลีย้งสตัว์ ต.เวียงชยั

-ทํานาป่าซาง

-ทํานาทุ่งก่อ

กลุ่มอาชีพ

-กลุม่จกัสานนาเจริญ

-กลุม่ทอผ้าก่ีกระตกุ
เวียงเชียงรุ้ง

 
 
 

การเช่ือมโยง

ความรู้

-การค้าข้าว

-แนวทางการรวมกลุ่ม/
พัฒนากลุ่ม/แก้ไขปัญหา

-แนวทางการผลิตสินค้า
ของกลุ่ม

-เร่ืองหนีสู้ญ

-การอบรมการย้อมสีส่ิงทอ

คน/องค์กร

- การเข้ารับบริการจาก
สหกรณ์เวียงชัย

เพื่อน

-พี่เลีย้ง

-เพื่อนจากกลุ่ม/สหกรณ์

แหล่งทุน

- กรมสง่เสริมสหกรณ์

ปัญหาร่วม

-ปัญหากลุม่/องค์กร(การ
หนนุเสริมจากรัฐ)

-ปัญหาการทํางานกรม
สส.(ปรับโครงสร้างสกจ./
รวมศนูย์จงัหวดั)

-เร่ืองหนีส้ญู
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 อาํเภอเวียงเชียงรุ้ง และอาํเภอเวียงชยั หลงัจากการเขา้ร่วมกระบวกการเรียนรู้การเช่ือมโยงสหกรณ์ 
จากเดิมต่างคนต่างอยู ่มีการแลกเปล่ียนพบปะกนัมากข้ึน โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ระหวา่งคนในกลุ่ม องคก์ร 
และการช่วยเหลือระหวา่งกลุ่ม มีการเช่ือมโยงดา้นวตัถุดิบ แต่ละกลุ่ม และองคค์วามรู้ดา้นต่าง ๆ ซ่ึงหากใคร
มีขอ้มูลท่ีน่าสนใจก็มีการประสาน ประชาสัมพนัธ์ยงักลุ่มอ่ืนมากข้ึน และมีการเช่ือมประสานในระดับ
จงัหวดัมากข้ึน 
 

 
 

รูป เครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ อาํเภอเวยีงชัย/อาํเภอเวยีงเชียงรุ้ง 
 
 

เครือข่ายสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร
อาํเภอเวยีงชัย /อาํเภอเวยีงเชียงรุ้ง 

- เงินกู ้
- วสัดุการเกษตร 

- แหล่งทุน 
- ความรู้การทาํบญัชี 
- การพฒันาผลิตภณัฑ ์
- การตลาด 

กลุ่มอาชีพเวยีงเชียงรุ้ง 
- กลุ่มอาชีพจกัสานนาเจริญ 
- กลุ่มทอผา้ก่ีกระตุกเวยีงเชียงรุ้ง 

กลุ่มอาชีพเวยีงเชียงชยั 
- กลุ่มสตรีแกะสลกัไม ้
- กลุ่มชีพกระดาษสา 
- กลุ่มผูเ้ล้ียงววั 

กลุ่มเกษตรกรเวยีงเชียงรุ้ง 
- ทาํสวนดงมหาวนั 
- ผูเ้ล้ียงสตัว ์ต.เวยีงชยั 
- ทาํนาป่าซาง 
- ทาํนาทุ่งก่อ 

กลุ่มเกษตรกรเวยีงชยั 
- ทาํนาผานาม 
- ทาํนาเวยีงเหนือ 
- ทาํนาตาํบลเวยีงชยั 

- เงินเช่ือ/เงินฝาก 
- วสัดุการเกษตร 
- ความรู้การจดัทาํบญัชี 
- ตลาด 

สหกรณ์ อ.เวยีงชยั 
- สกก.เวยีงชยั 
- สก.ปฏิรูปท่ีดินเวยีงชยั 

สหกรณ์ อ.เวยีงเชียงรุ้ง 
- สกก.เวยีงเชียงรุ้ง 
- สก.ปฏิรูปเวยีงเชียงรุ้ง 
- สกก.รวงทองพฒันา 
- สก.เครดิตยเุน่ียนเวยีงเหนือ 
- สก.กลุ่มอาชีพ อบจ.เชียงราย 
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บทที ่5 
บทสังเคราะห์เครือข่ายคุณค่ากบัการแก้ไขปัญหาความยากจน 

 
5.1 ตวัแบบในการวิเคราะห์ 
 
การใชจ้าํนวนของหน้ีสินและปัญหาของเกษตรกรหรือของสมาชิกกลุ่ม องคก์รท่ีมีอยู ่ก่อนเขา้ร่วม

โครงการ และหลงัจากเขา้ร่วมโครงการ เป็นตวัแบบท่ีจะสามารถใชใ้นการวิเคราะห์ถึงปัญหาความยากจนได้
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัการเก็บขอ้มูลของสมาชิกท่ีมีอยู่อย่างชดัเจนและเป็นระบบ ก็จะสามารถ
ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาหน้ีสินของสมาชิกกลุ่ม องคก์รได ้ขณะเดียวกนัการวิเคราะห์ตอ้งนาํเอาปัจจยั
สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนมาเป็นตวัแบบวิเคราะห์ร่วมกนัดว้ยเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัปัญหาและสถานการณ์
ปัจจุบนั ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรม เป็นตน้ 
 

5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ท่ีช้ีใหเ้ห็นบทบาทของเครือข่ายคุณค่ากบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
การสร้างเครือข่ายกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มมากข้ึน มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั จากเดิมมีการแลกเปล่ียนเฉพาะดา้นเศรษฐกิจ หลงัจากนาํกระบวนการเรียนรู้อยา่ง
มีส่วนร่วม และเคร่ืองมือการจดัการความรู้ ทาํให้เห็นการเช่ือมโยงเครือข่าย นอกจากดา้นเศรษฐกิจ การกู-้
ฝากเงิน การฝากขายสินคา้ อ่ืน ๆ แลว้มีการเช่ือมโยงดา้นสังคม การศึกษา วฒันธรรม ไม่ว่าความร่วมมือ
ช่วยเหลือระหว่างกลุ่ม ระหว่างบุคคล การแลกเปล่ียนแนวความคิด วิถีชีวิต วฒันธรรมประเพณี ทาํให้เห็น
ความแตกต่าง และความเหมือนระหวา่งพื้นท่ี กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์  

การมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเฉพาะแนวคิด แนวปฏิบติั แต่ละคน กลุ่ม องคก์ร สหกรณ์นั้น มีการ
เติมเตม็ใหแ้ก่กนัและกนั และท่ีสาํคญั คือ การแลกเปล่ียนแบบพี่แบบนอ้ง การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันให้แก่กนัและ
การ เป็นการเสริมสร้างกาํลงัใจให้แก่กนัและกนั หนุนเสริมการทาํกิจกรรม และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอีก
ทางหน่ึง ทาํให้การดาํเนินงานของแต่ละกลุ่มมีคุณภาพมากข้ึน มีการวมซ้ือรวมขาย รวมทั้งการแลกเปล่ียน
วสัดุระหว่างกลุ่ม การใช้วสัดุในทอ้งถ่ิน เป็นการลดตน้ทุนการผลิต สร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มมากข้ึน และ
สามารถต่อรองกบัหน่วยงาน/องคก์รต่าง ๆ ได ้อนันาํสู่ความเขม้แขง็ของกลุ่ม และเกิดเครือข่ายความร่วมมือ 
และสามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัสมาชิกไดอ้ยา่งแทจ้ริงและยัง่ยนืต่อไป 

การนาํเอาตวัเลขของหน้ีสินของสมาชิกท่ีมีอยูม่าตรวจสอบเพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่าท่ีเกิดข้ึนนั้น
ไม่สามารถบอกให้เห็นชัดไดเ้ลยว่าหน้ีสินของสมาชิกมีจาํนวนลดลง จากสถิติท่ีไดเ้ห็นในภาพรวมของ
สมาชิกท่ีมีหน้ีอยูใ่นกลุ่ม องคก์รนั้น เช่น  จาํนวนเงินกูย้มื และการชาํระคืน ปี 2547 และปี 2548 ของสมาชิก
สหกรณ์ในจงัหวดัเชียงราย ในปี 2547 จาํนวนเงินกูย้ืม 6108.93 ลา้นบาท และในปี 2548 มีจาํนวนเงินกูย้ืม
จาํนวน 7532.30 ลา้นบาท และในขณะเดียวกนัการชาํระคืนเงินกูก้ลบัมีจาํนวนลดลงจากปี 2547 จาํนวน ร้อย
ละ 90.67 และในปี 2548 จาํนวน ร้อยละ 66.12   สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นแลว้ว่า ปัจจยัภายนอกท่ีมีส่วน
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เก่ียวขอ้งทั้ งในเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการใช้จ่ายในภาคประชาชนอย่าง
กวา้งขวาง “คนไม่กลวัการเป็นหน้ี” ปริมาณของ “หน้ีสิน” ไม่สามารถวดัถึงความยากจนไดท้ั้งหมด คนเป็น
หน้ีไม่ไดห้มายความว่าตอ้งยากจนเหมือนกนั เครือข่ายคุณค่าท่ีเกิดข้ึนจึงจาํเป็นท่ีไม่ตอ้งเนน้เร่ืองการสร้าง
เครือข่ายเชิงธุรกิจเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ทาํอยา่งไรท่ีจะใหส้มาชิกในเครือข่ายพนัธมิตรตอ้งกลบัมาทบทวน
ตนเอง เพื่อให้มีคุณค่าในตวัเองดว้ยเช่นกนั โดยเนน้เร่ืองการหนุนเสริมช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอยา่งแทจ้ริง
บนพื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่เดิมทั้งในดา้นวฒันธรรมประเพณี เศรษฐกิจและสังคม เพื่อนําไปสู่
เครือข่ายคุณค่าท่ีแทจ้ริงต่อไป 
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บทที ่6 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
จากการดาํเนินงานโครงการวิจยัการพฒันาขบวนการสหกรณ์  ในช่วงระยะแรกเป็นการรวบรวม

ขอ้มูล การเสาะแสวงหา กลุ่ม/องคก์ร ท่ีคาดว่าจะเหมาะสมในการเช่ือมโยงความร่วมมือต่อกนั กระบวนการ
ท่ีใชจึ้งเปรียบเสมือนตระแกรงท่ีร่อนหากลุ่มเป้าหมายท่ีมีความพร้อม ในการเขา้ร่วมการแลกเปล่ียน และการ
นาํไปสู่การเช่ือมโยงเครือข่ายพนัธมิตรไดใ้นอนาคต  มีการร่อนหาเฉพาะกลุ่มองคก์รท่ีมีความพร้อมในการ
จดัเวทีเพื่อสร้างเครือข่ายพนัธมิตรร่วมกนั จึงไดด้าํเนินกิจกรรมไดใ้นเฉพาะส่วนของกลุ่มองคก์รสหกรณ์ท่ี
ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ และเลือกคดัสรรกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดว่าจะสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย
พนัธมิตรกนัได ้ในระยะหลงัเป็นการจดัเวทีเพื่อแต่ละกลุ่ม/องคก์รไดท้บทวนตนเอง และการนาํขอ้มูลมา
แลกเปล่ียนร่วมกนั เพื่อหาแนวทางในการเช่ือมโยงและพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการแต่ละกลุ่ม/
องคก์รมากข้ึน  
 การดาํเนินกิจกรรมท่ีผา่นมา ไดใ้ชเ้คร่ืองมือ “การจดัการความรู้ :KM”   ซ่ึงเป็นรูปแบบและวิธีการ
ในการเขา้ถึง และการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือเป็นการใชก้ระบวนการเรียนรู้โดยการสกดัความรู้ท่ีได้
จากการปฏิบติัของตวัแทนกลุ่มองคก์ร โดยให้แต่ละกลุ่มองคก์รไดเ้ล่าเร่ือง “ความภาคภูมิใจ / ความสาํเร็จ” 
“ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความสําเร็จ” “ปัญหาอุปสรรค” ในการดาํเนินงานแต่ละกลุ่ม รวมทั้งจดัเวที “ตลาดนัด
ความรู้สหกรณ์” เพื่อถอดบทเรียน/องคค์วามรู้ของสหกรณ์ ในอดีต/ปัจจุบนัมีความเช่ือมโยงกนัมากนอ้ยแค่
ไหน อนาคตเราจะมีแนวทางในการเช่ือมโยงกนัอยา่งไรบา้ง เพื่อให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถ
แกไ้ขปัญหาแต่ละกลุ่ม/สหกรณ์  และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก ผลของการจดัเวทีแต่ละคร้ัง ทาํ
ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนกนัมากข้ึน จากเดิมท่ีการจดักิจกรรมไดน้าํประเด็นปัญหามาแลกเปล่ียนกนัก่อนทาํให้
บรรยากาศตึงเครียด และผูเ้ขา้ร่วมมีความรู้สึกไม่มีความสุข ในการใชเ้คร่ืองมือการจดัการความรู้ จาํเป็นตอ้ง
มีการเตรียมความพร้อมและทกัษะของ “คุณอาํนวย” และ “คุณบนัทึก” ซ่ึงทั้งสองคนน้ีจะมีบทบาทสาํคญัใน
การสกดัความรู้จากตวัคนออกมา คุณอาํนวยจะทาํหนา้ท่ีในการซกัไซ ้การตั้งคาํถาม การจุดประกายความคิด 
ชวนพดูชวนคุย เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนกนัให้มากท่ีสุด หรือใหเ้กิดการเล่าเร่ืองไดอ้ยา่งราบร่ืนและให้ได้
ขอ้มูลตามประเด็นท่ีวางไว ้ส่วนคุณบนัทึกทาํหนา้ท่ีในการบนัทึกขอ้มูลความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนและ
การเล่าเร่ืองไวใ้หผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดเ้ห็นขอ้มูลร่วมกนั กระบวนการเนอ้นความเป็นกนัเอง และจดักิจกรรม
ท่ีผอ่นคลาย เนน้การเรียนรู้ผา่นการทาํกิจกรรมร่วมกนั 
 จากการรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย พบว่า สถานการณ์และบริบทของสหกรณ์ท่ีจด
ทะเบียน มีการเช่ือมโยงเฉพาะในดา้นธุรกิจทั้งในดา้นเงินกู ้และวสัดุอุปกรณ์ และมีการเช่ือมโยงเฉพาะกลุ่ม/
สหกรณ์เท่านั้น และพบว่าบางพื้นท่ีในส่วนของกลุ่มสตรีสหกรณ์ท่ีอยู่ภายใตก้ารหนุนเสริมของสหกรณ์
การเกษตรไดมี้การเช่ืองโยงเครือข่ายพนัธมิตรกนับา้งแลว้ เช่น กลุ่มสตรีสหกรณ์ในเขตอาํเภอเชียงแสน 
ภายใตส้ังกดัสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จาํกดั มีการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือกนัอยูใ่นส่วนของการ
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แลกเปล่ียนความรู้ ทั้งในดา้นการผลิต และการตลาด แต่ยงัเป็นลกัษณะหลวม ๆ มีการเช่ือมโยงเฉพาะกลุ่ม
เท่านั้น การจดัเวทีแลกเปล่ียนของโครงการวิจยัท่ีผ่านมา ทาํให้เกิดแนวทางการเช่ือมโยงความร่วมมือหรือ
เกิดเครือข่ายพนัธมิตรของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ และสหกรณ์ในแต่ละพื้นท่ี โดยมีประเด็นท่ี
สามารถก่อให้เกิดการเช่ือมโยงกนั ไดแ้ก่ ความตอ้งการวสัดุการผลิตแต่ละกลุ่ม การแลกเปล่ียนสินคา้และ
วสัดุ สินเช่ือ รวมไปถึงการการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์การบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

ส่วนขอ้ดีหรือจุดแขง็ของสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ คือ การหนุนเสริมจากหน่วยงาน
ของภาครัฐ เช่น สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั สาํนกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ ในการส่งเสริมให้ความรู้ การ
ตรวจสอบควบคุมการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของแต่ละกลุ่ม/องคก์ร รวมไป
ถึงการหนุนเสริมงบประมาณในการพฒันาความรู้ และอาชีพ ส่วนขอ้ดีหรือจุดแข็งของกลุ่ม/องคก์รภาค
ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการเขา้มีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม/องคก์รถึงแมจ้ะยงัไม่สามารถเขา้มามีส่วน
ร่วมไดท้ั้งหมดแต่ก็ยงัมีมากกว่าในส่วนของสหกรณ์ท่ีไดจ้ดทะเบียนโดยเง่ือนไขท่ีสาํคญัในการสร้างการมี
ส่วนร่วมก็คือประเด็นปัญหาร่วมกันของสมาชิก ท่ีสําคญัก็คือ จะทาํอย่างไร จะใช้ขบวนการสหกรณ์ 
เครือข่ายความร่วมมือ หรือเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในการแกไ้ขปัญหาความยากจนให้กบัสมาชิก
กลุ่ม/องคก์รเหล่าน้ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

 
ปัจจัยทีส่่งผลต่อการสนับสนุนโครงการวจัิย 
 

ปัจจัยทีเ่อือ้ต่อการสนับสนุน
โครงการวจัิย  

ปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการ
สนับสนุนโครงการวจัิย  

แนวทางการแก้ไข และความ
ต้องการการหนุนเสริม  

- การหนุนเสริมจากองค์กร
ของภ าค รั ฐ  โดย เฉพาะ
สาํนกังาน สหกรณ์จงัหวดั 

- ความสนใจและความตั้ งใจ
ของทีมวิจัยในการเข้าร่วม
ดาํเนินกิจกรรมโครงการ 

- ศกัยภาพของคน กลุ่มองคก์ร
เป้าหมาย ท่ีเขา้ร่วมโครงการ  

 

- ขาดความเขา้ใจ/ขาดทกัษะใน
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม(PAR) ของทีม
วิจัย(การเก็บรวบรวมข้อมูล)
การวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม
องคก์ร 

- ขาดการหนุนเสริมจากองค์กร
ภาคประชาชน 

 

- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทกัษะการทาํวิจยั PAR/และ
การใช้เคร่ืองมือการจัดการ
ความรู้ 

- การจดักิจกรรมการเช่ือมโยง
เครือข่ายความร่วมมือ 

- การสร้างความเขา้ใจในการ
นํากระบวนการวิ จัยและ
ผลการวิจัยไปปรับใช้และ
พัฒน า ก ลุ่ ม อ ง ค์ ก ร  แล ะ
สหกรณ์ 
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ประโยชน์ทีต่วันักวจัิยและทมีวจัิยได้รับ 
1) ชุดความรู้ใหม่ 

- บทเรียนการดาํเนินงานแต่ละกลุ่ม/สหกรณ์ จากการดาํเนินโครงการทาํให้แต่ละกลุ่ม/สหกรณ์มีการ
วิเคราะห์ตนเอง ทาํให้รู้จุดเด่น จุดด้อย  ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ วิเคราะห์ปัจจัยเง่ือนไขแห่ง
ความสําเร็จ กระบวนการทาํงานท่ีผ่านมา รวมทั้งการเช่ือมโยงภาคีท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นบทเรียนท่ีมีคุณค่า 
สามารถนําไปปรับใช้ในการวางแผนงานของกลุ่ม/องค์กร หรือเป็นบทเรียนสําหรับพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ี
ตอ้งการเรียนรู้ หรือกาํลงัดาํเนินกิจกรรม นาํบทเรียนเหล่าน้ีไปปรับใชใ้นการพฒันากลุ่มต่อไป 

- กระบวนการหนุนเสริมการเช่ือมโยงเครือข่าย การหนุนเสริมการเช่ือมโยงเครือข่าย ตอ้งใช้เวลา จุด
เร่ิมแรก คือ การสร้างความเขา้ใจร่วมกนัอย่างชัดเจนให้กบัทุก ๆ ผ่าน การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน ทาํให้แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้กับกลุ่มอ่ืน ๆ แต่กระบวนการจัดเวทีแลกเปล่ียนนั้ น ต้องมีการ
ปรับเปล่ียน และจดัให้ผูเ้ขา้ร่วมมีความสุขและไดป้ระโยชน์มากท่ีสุด ตอ้งไม่ไดเ้นน้ดา้นวิชาการ มีการ
แลกเปล่ียนโดยธรรมชาติแต่วิทยากรตอ้งคอยเติมเต็ม สรุปความคิดท่ีแต่ละคนเสนอให้กบัเวทีไดเ้ห็น
ภาพร่วมกนั และช่วยกนัเติมเตม็ การหนุนเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั การเสริมทกัษะใหแ้กนนาํ
ไม่วา่ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล การวางแผน ดา้นอ่ืน ๆ ตอ้งมีการหนุนเสริมอยา่งต่อเน่ือง 

 
2) ทกัษะและประสบการณ์ใหม่ 

- วิสัยทศัน์กวา้งข้ึนจากการเรียนรู้ระหว่างการดาํเนินโครงการทาํให้นกัวิจยัมีวิสัยทศัน์ในการทาํงานมาก
ข้ึน เห็นมุมมองจากหลากหลายกลุ่ม/องคก์ร เห็นการทาํงานของแต่ละพื้นท่ี รวมทั้งไดเ้รียนรู้กบัโครงการ
ต่าง ๆ ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้บทเรียนจากพื้นท่ี โครงการต่าง ๆ เพื่อนาํมาปรับใชใ้นการทาํงานของตนเองต่อไป 

- การประสานงานและการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองคก์รประชาชน ตอ้งอาศยักลไก
ของพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่ทั้ งตัวบุคคลและองค์กร เพราะจะสามารถเข้าถึงและเข้าใจ และการใช้เส้นทาง
ความสัมพนัธ์เดิมท่ีมีอยู่ในตวับุคคลและองคก์ร ทาํให้ “ง่าย” ต่อการเช่ือมประสาน และการสร้างความ
ไวว้างใจไดม้ากข้ึน 

- ทกัษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ การหนุนเสริมการสร้างเครือข่าย ทกัษะท่ีสาํคญัมาก คือ การเป็น
วิทยากรกระบวนการ ในการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การตั้งคาํถาม การดึงประเด็นจากผูเ้ขา้ร่วม การ
สรุปประเด็น รวมทั้งการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ จากการเขา้ร่วมเวทีหลาย ๆ คร้ัง การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ขอ้มูล ทาํใหมี้แนวคิดและวิสยัทศัน์ในการดาํเนินชีวิตและการทาํงานมากข้ึน 

- การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันากลุ่ม/เครือข่าย ผูเ้ขา้ร่วมมีความแตกต่างกนัหลาย ๆ ดา้น 
ทั้ง เพศ วยั อาชีพ และประสบการณ์การทาํงาน ดงันั้นตอ้งทาํความเขา้ใจและมีการเตรียมแผนงานท่ีดี 
ความชดัเจนของงาน การทาํความเขา้ใจในทิศทางการทาํงานเพื่อทาํความเขา้ใจแก่ผูร่้วมโครงการ ตอ้ง
ตั้งอยูบ่นฐานความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีสมาชิกกลุ่ม/องคก์รกาํลงัทาํอยูจ่ะทาํใหก้ารทาํงานง่ายข้ึนรวมทั้ง
ตอ้งมีการประสานประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนให้สอดคลอ้งกนั รวมทั้งการสร้างเวทีแลกเปล่ียนเน้น
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กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ๆ ทาํให้เกิดความร่วมมือ และมีทิศทางการดาํเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

- เคร่ืองมือ KM คือ การจดัการความรู้ ซ่ึงทาํให้นกัวิจยัมีทกัษะในการวางกระบวนการเพ่ือดึงความรู้จาก
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนําขอ้มูลท่ีได้มาปรับใช้ในการวางแผนการดาํเนินงาน และท่ีสําคญัท่ีสุดทาํให้
กลุ่มเป้าหมายเห็นชุดขอ้มูล ชุดความรู้ของตนเองเพ่ือนาํกลบัไปปรับปรุงการดาํเนินงานของกลุ่ม/องคก์ร
ตนเองต่อไป รวมทั้งเห็นช่องทางในการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มมากข้ึน นอกจากน้ี
การสรุปบทเรียนจะเป็นการย ํ้า กระตุน้ใหน้กัวิจยั และกลุ่ม/องคก์รเกิดการเรียนรู้ โดยทบทวนผลจากการ
ทาํงาน เป็นการเติมเตม็ในบางเร่ืองท่ีไม่เขา้ใจ สามารถมองเห็นทิศทางการทาํงานต่อไป  

- รู้จกัการวางแผนในการทาํงาน มีความมัน่ใจในการดาํเนินกิจกรรมมากข้ึน เกิดการทาํงานแบบบูรณการ
เช่ือมโยงกนัมากข้ึน มีการวางแผนการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั มีการติดตามประเมินผลกิจกรรมทาํให้
เกิดความเช่ือมัน่ในการดาํเนินกิจกรรมแต่ละคร้ัง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1) ขอ้เสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงกระบวนการวจิยั 
- การดาํเนินโครงการการพฒันาขบวนการสหกรณ์ในพื้นท่ี 36 จงัหวดั พื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย  ระยะเวลาใน

การดาํเนินงาน 1 ปี ถือว่าค่อนขา้งสั้นในการดาํเนินกิจกรรมการเช่ือมโยงเครือข่าย รวมทั้งการเตรียมทีม
ในพื้นท่ี การสร้างความเขา้ใจร่วมกนัแกนหลกัในการขบัเคล่ือน กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยการ
นาํเร่ืองความภาคภูมิใจเป็นตวัเร่ิม ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมมีความสุข 

- ทีมวิจยั ตอ้งเข◌้าใจ และเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีชดั กระบวนการสหกรณ์เดิมมองแต่ฐานของสหกรณ์เอง 
การเจอกนัรู้จกักนัในพื้นท่ี การไดท้บทวนตนเอง การรับรู้สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ทาํอยา่งไรใหค้น
ในสหกรณ์ทบทวนจุดยนืของตนเอง การพฒันาตนเองภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู ่วิธีการสหกรณ์ดีท่ีสุดแต่
ปัญหาอยู่ท่ีคน ดงันั้นการทาํงานตอ้งมีการเตรียมคน โดยเฉพาะคนชวนพูดชวนคุยควรเป็นคนภายใน
พื้นท่ี คนนอกเพียงกระตุน้ให้แนวคิดเท่านั้น มีการเช่ือมโยงดา้นวิถีวฒันธรรม เช่ือมโยง หลอมรวมกบั
วฒันธรรม สงัคมปัจจุบนั และควรมีคนกลางในการกรองขอ้มูลอีกรอบหน่ึง 

 
2) ขอ้เสนอแนะสาํหรับการต่อยอดโครงการวิจยัในอนาคต 

- การจดักิจกรรมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองในการสร้างความร่วมมือท่ีดีต่อกนัของ
กลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ เครือข่ายต่าง ๆ ในหลาย ๆ ดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม จะนาํไปสู่การ
สร้างมิติใหม่ของการสร้างความร่วมมือของกลุ่มองคก์รเครือข่ายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

- การจดัตลาดนดัความรู้ คือ การจดัเวทีสรุปบทเรียนแต่ละระยะ เพื่อเป็นการถอดองคค์วามรู้ในการดาํเนิน
กิจกรรมแต่ละกลุ่ม/องคก์ร/สหกรณ์ หรือจดัเวทีตามประเด็นเด่นของแต่ละพื้นท่ี เป็นการไดม้าเรียนรู้
ร่วมกนั แบ่งปันขอ้มูล แนวคิด กระบวนการ อนันาํไปสู่การเช่ือมโยงความร่วมมือต่อไป 
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