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 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเพ่ือสนับสนุน
กระบวนการสมัชชาคุณธรรมและการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม  เกิดขึ้นจากความตระหนักอย่าง
สอดคล้องต้องกันระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายที่ต้องการสร้างสรรค์ให้จังหวัดเชียงรายเป็น
จังหวัดคุณธรรม ตามวิสัยทัศน์ “จังหวัด สะอาด ปลอดภัย น่ายล คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจเข้มแข็ง” 
ประกอบกับที่คณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงรายได้เห็นชอบให้มีการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับจิตใจประชาชนให้
มีคุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสวนร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงรายเพ่ือ
สร้างคุณธรรมในสังคมไทย และส่งเสริมใหจังหวัดเชียงรายเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประเทศและ
ประชาคมอาเซียน ประกอบกับการที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญใน             
การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) เพ่ือให้หน่วยงานและ
องค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม สร้างค่านิยม  และจิตส านึกที่ดี  อย่าง
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนในระดับประเทศด้วยการใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” น าไปสู่สังคม
คุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปันอันส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนมีความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา 
มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัย             
แม่ฟ้าหลวงในฐานะหน่วยงานด้านวิชาการจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงรายเพ่ือสนับสนุนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรมเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการจังหวัดคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมข้ึน 
 การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยการสนับสนุนของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และการได้รับ
ความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย รวมถึงผู้แทนเครือข่ายทางสังคมทั้ง 13 กลุ่มเครือข่าย
ในการให้ข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการอภิปรายกลุ่ม รวมไปถึงการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่กลุ่มผู้วิจัยตระหนักและขอขอบพระคุณในความกรุณาจากทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน รวมถึงเสียสละเวลา
ในการให้ข้อมูล และการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี   

กลุ่มผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาวิจัยนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นรูปธรรม และหากมีข้อผิดพลาดประการใด 
กลุ่มผู้วิจัยขอน้อมรับเพื่อน าไปปรับปรุงส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเพ่ือสนับสนุน
กระบวนการสมัชชาคุณธรรมและการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษารวบรวมข้อมูล
สถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยจ าแนกตามประเด็นคุณธรรม 
และความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล 
องค์กร ในจังหวัดเชียงราย และน าข้อมูลมาสนับสนุนกระบวนการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยการส ารวจสถานการณ์คุณธรรมจากสื่อและรวบรวมสถิติทาง
สังคมย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)    ที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมด้าน พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  การเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามในเครือข่ายคุณธรรม 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) เครือข่ายองค์กรภาครัฐ 2) เครือข่ายองค์กร
ภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายองค์กรการศึกษา 4) เครือข่ายองค์กรทางศาสนา 5) เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน 
6) เครือข่ายภาคประชาสังคม และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ปรากฏผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 

เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  

 ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายจากเอกสารที่
เผยแพร่แล้วเช่น ข่าว สถิติ และการขอข้อมูลจากเครือข่าย เป็นต้น ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562) 
จากแหล่งข่าวออนไลน์ (ระหว่างเดือน มกราคม2560– ธันวาคม2563) จ านวน 47 แหล่งข่าว จากเนื้อหาข่าว
ทั้งหมด จ านวน 499 ข่าวโดยจ าแนกตามประเด็นคุณธรรม และความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม
พบว่ามีสถานการณ์คุณธรรมด้านดีมากกว่าสถานการณ์คุณธรรมด้านที่ไม่ดี กล่าวคือ สถานการณ์คุณธรรมด้าน
ดีมีจ านวนทั้งหมด 275 สถานการณ์ และสถานการณ์คุณธรรมด้านไม่ดี จ านวน 224 สถานการณ์ เมื่อจ าแนก
เป็นรายด้าน ได้แก่ 1) พอเพียง 2) วินัย 3) สุจริต และ4) จิตอาสา พบว่า ตั้งแต่ปี 2560-2562 มีการน าเสนอ
ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงรายในด้านสุจริตจ านวนมากที่สุด คือ 221 สถานการณ์ โดยจ าแนก
เป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ านวน 21 สถานการณ์ และข้อมูลสถานการณ์ด้านลบ  จ านวน 
200 สถานการณ์ และเม่ือพิจารณาความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม พบว่ามีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับ
สถานการณ์คุณธรรมของเครือข่ายภาคประชาสังคมมากที่สุด จ านวน 260 สถานการณ์ โดยจ าแนกเป็น        
การน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ านวน 62 สถานการณ์ และข้อมูลสถานการณ์ด้านลบจ านวน 198  
สถานการณ์  
 

เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  

 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทางด้านคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล องค์กร ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย ในกลุ่มเครือข่ายคุณธรรม 6 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 1) เครือข่ายองค์กรภาครัฐ 2) เครือข่ายองค์กร
ภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายองค์กรการศึกษา 4) เครือข่ายองค์กรทางศาสนา 5) เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน  
และ6) เครือข่ายภาคประชาสังคม โดยการเก็บข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ  
 
 



ค 

 

1) การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (ท้ังในรูปแบบ online และ offline)  
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

       ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 302 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุช่วง 46-
60 ปีมากที่สุด ทางด้านการศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเป็นผู้ที่อยู่ในเครือข่าย
องค์กรภาครัฐมากท่ีสุด  

1.2 ข้อมูลคุณธรรมระดับบุคคลเกี่ยวกับการประพฤติตนที่สอดรับกับคุณธรรม 4 ประการ 
ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา  

1) คุณธรรมด้านความพอเพียง ประชากรชาวเชียงรายมีทรรศนะเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของตนเองที่สอดรับกับคุณธรรมด้านความพอเพียงในพฤติกรรมการกิน / ใช้สอยสิ่งต่าง ๆ และการออมใน
ระดับพอประมาณโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนในระดับสม่ าเสมอมากที่สุด 

2) คุณธรรมด้านความมีวินัย ประชากรชาวเชียงรายมีทรรศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ตนเองที่สอดรับกับคุณธรรมด้านความมีวินัยในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคมในระดับสม่ าเสมอ
มากที่สุด  

3) คุณธรรมด้านความสุจริต ประชากรชาวเชียงรายมีทรรศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ตนเองที่สอดรับกับคุณธรรมด้านความสุจริตด้วยการมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในการรักษาความจริง    
ความถูกต้อง ความเป็นธรรมในระดับสม่ าเสมอมากที่สุด 

4) คุณธรรมด้านความมีจิตอาสา ประชากรชาวเชียงรายมีทรรศนะเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของตนเองที่สอดรับกับคุณธรรมด้านความมีจิตอาสาด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินที่เกิดและผู้มีพระคุณใน
ระดับสม่ าเสมอมากที่สุด 

 1.3 ข้อมูลคุณธรรมระดับองค์กรเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในองค์กรหรือหน่วยงานใน
จังหวัดเชียงราย 

 1) คุณธรรมด้านความพอเพียงในการมีความพอประมาณในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
การด าเนินงาน / กิจกรรม / โครงการ และการมีเหตุผลในการเลือกใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน / กิจกรรม 
/ โครงการ  

2) คุณธรรมด้านความมีวินัยเกี่ยวกับการมีความเคารพต่อกติกา กฎระเบียบ และ
กฎหมายอย่างเสมอภาค  

3) คุณธรรมด้านความสุจริตในการมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทั้งต่อหน่วยงาน / 
องค์กรของตนเองและหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น  

4) คุณธรรมด้านความมีจิตในลักษณะของการที่หน่วยงาน/องค์กรส่งเสริมให้มีโครงการ
เพ่ือสาธารณะประโยชน์มากที่สุด 
  1.4 ข้อมูลคุณธรรมระดับสังคมเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย ใน 4 
ประเด็น ได้แก่   

1) ความโดดเด่นในคุณลักษณะของคุณธรรมแต่ละด้าน   
  1) คุณธรรมด้านความพอเพียง  ประชากรชาวจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นใน

ด้านความพร้อมในการรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากท่ีสุด 
  2) คุณธรรมด้านความมีวินัย  ประชากรชาวจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นในด้าน

ความเคารพต่อกติกา กฎระเบียบ และกฎหมายมากที่สุด 



ง 
 

  3) คุณธรรมด้านความสุจริต  ประชากรชาวจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นในด้าน
ความมีคุณธรรมตามหลักศาสนา หรือวัฒนธรรมมากที่สุด 

  4) คุณธรรมด้านความมีจิตอาสา ประชากรชาวจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นใน
ด้านความสามัคคีมีจิตอาสา 

2) คุณธรรม / จริยธรรมที่โดดเด่นของชาวจังหวัดเชียงราย ประชากรชาวจังหวัด
เชียงรายมีคุณธรรม / จริยธรรมที่โดดเด่นในด้านความพอเพียงมากที่สุด   

3) คุณธรรม / จริยธรรมที่ควรได้รับการปลูกฝังมากที่สุด 
   ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าควรมีการปลูกฝังคุณธรรม/จริยธรรมในด้านความมี

วินัยให้แก่ประชากรในจังหวัดเชียงรายมากท่ีสุด  
 

2) การเก็บข้อมูลจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสัมภาษณ์ผู้แทนเครือข่าย 
1) สถานการณ์คุณธรรมในองค์กร  

      องค์กรคุณธรรม ทั้ง 13 เครือข่ายมีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านต่าง 
ๆ โดยส่วนใหญ่มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

  2) สถานการณ/์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข  
      องค์กรคุณธรรม ทั้ง 13 เครือข่ายมีทรรศนะเกี่ยวกับสถานการณ์หรือปัญหาด้าน

คุณธรรม/จริยธรรมของจังหวัดเชียงรายที่ต้องการให้ได้รับการแก้ไข จ าแนกเป็นประเด็นหลัก ได้ 3 ประเด็น 
ดังนี้ 1) ปัญหาด้านพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน 2) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมของ
มนุษย ์และ 3) ปัญหา/สถานการณ์ด้านการรักษาวินัยต่อตนเองและส่วนรวม 

  3) สถานการณ์คุณธรรม / ความดีท่ีต้องการให้เกิดข้ึน   
              1) การสร้างองค์ความรู้  
        2) พัฒนาต้นแบบ  
        3) การสร้างกระบวนการขับเคลื่อน 

 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  

เพ่ือน าข้อมูลมาสนับสนุนกระบวนการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
ซึ่งผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สามารถอธิบายเป็นพ้ืนที่ทางคุณธรรม
ทางสังคมได้สามรูปแบบ คือ 1) ทุนทางสังคมที่แฝงฝังในร่างกายซึ่งแสดงออกในภูมิทัศน์พ้ืนที่ทางจิตใจ 2) ทุน
ทางสังคมที่ได้รับการสถาปนาแสดงออกในภูมิทัศน์พ้ืนที่ทางสังคม และ 3) ทุนทางสังคมที่เป็นวัตถุซึ่ง
แสดงออกในรูปภูมิทัศน์พ้ืนที่ทางกายภาพ และจากประเด็นการศึกษาเรื่องคุณธรรมที่สังคมเชียงรายต้องการ
ขับเคลื่อนที่สอดคล้องกันทั้งจากการศึกษาและการระดมความคิดจากเครือข่ายคุณธรรม คือเรื่อง วินัย 
สิ่งแวดล้อม และเยาวชนซึ่งเชื่อมโยงกับภูมิทัศน์คุณธรรมสามพ้ืนที่ โดยการปฏิบัติต้องมีการเสริมแรงเชิงบวก
และการน าของผู้น าทางสังคมประกอบกัน  น าไปสู่โมเดลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

เชิงนโยบำย  

 1) ควรมีการศึกษาสถานการณ์การเกิดขึ้นของครอบครัวแหว่งกลางและครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดช่วงของความสัมพันธ์  

2) สมัชชาคุณธรรมควรมีแนวทางในการถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องคุณธรรมที่
ประกอบด้วยความยั่งยืนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติในวิถี
ชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

เชิงปฏิบัติ 

1) สมัชชาคุณธรรมควรจัดให้มีโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสืบสานพระ
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ด้านแนวคิด “ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่มาเผยแพร่สู่ชุมชน
และมีการติดตามประเมินผลโครงการเป็นระยะเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างแท้จริง 

2) สมัชชาคุณธรรมควรส่งเสริมให้เครือข่ายมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านคุณธรรมที่
หลากหลาย และมีการประสานงานซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องมีการรายงานผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ เช่น  

- การจัดการเวทีเสวนาเกี่ยวกับประเด็นคุณธรรมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัด  

- การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สามารถส่งเสริมคุณลักษณะของความมีคุณธรรม 4 
ประการ ได้แก่ “ความพอเพียง ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีจิตอาสา”  
ตัวอย่างเช่น  โครงการ “ศึกษาล่าเรียน : เพราะความรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียน” โดยเป็น
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับหน่วยงานในท้องถิ่นเพ่ือให้เด็ก
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และเยาวชนมีโอกาสแสดงออกถึงทรรศนะหรือความต้องการเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์และ
ตรงกับความสนใจของตนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการถ่ายทอดของวิทยากร
จากหน่วยงานในท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่จริง เป็นต้น  

3) สมัชชาคุณธรรมควรส่งเสริมให้ทุกเครือข่ายหรือองค์กรมีการเชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรมในเรื่อง 
ต่าง ๆ ตามประเด็นย่อย โดยไม่ใช้การตัดสินแบบภาพรวม ตลอดจนต้องมีวิธีการตรวจสอบและใช้แบบประเมิน
ที่มีคุณภาพและมีความเป็นธรรมมาเป็นเครื่องมือ 

4) สมัชชาคุณธรรมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรมของบุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือ
สถาบัน ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม หรือมีพฤติกรรมทางคุณธรรมที่สามารถน ามาถอดบทเรียน 
หรือเป็นต้นแบบให้แก่ผู้อ่ืนได้ผ่านสื่อสาธารณะที่เป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้ง่าย สามารถท าความเข้าใจและน าไป
ปรับใช้ได้จริง เช่น สื่อวิดิทัศน์ที่เผยแพร่ผ่านทาง You tube  สื่อสังคมออนไลน์ประเภท web page หรือ face 
book เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทาง
สังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายโดยจ าแนกตามประเด็นคุณธรรม และความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม 
2) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล องค์กร ในจั งหวัดเชียงราย และ 3) เพ่ือน า
ข้อมูลมาสนับสนุนกระบวนการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม โดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยการส ารวจสถานการณ์คุณธรรมจากสื่อและรวบรวมสถิติทางสังคมย้อนหลั ง 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)    
ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมด้าน พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในเครือข่าย
คุณธรรม 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) เครือข่ายองค์กรภาครัฐ 2) เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายองค์กร
การศึกษา 4) เครือข่ายองค์กรทางศาสนา 5) เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน 6) เครือข่ายภาคประชาสังคม (ชุมชน 
ครอบครัว และเด็กและเยาวชน) และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยผลการศึกษาพบว่าภูมิทัศน์เชิง
โครงสร้าง (เชิงบวก-เชิงลบ) ที่ส่งผลต่อสถานการณ์คุณธรรมมีพ้ืนที่ทางจิตใจ พ้ืนที่ทางสังคม และพ้ืนที่ทาง
กายภาพที่ส่งผลต่อต้นทุนคุณธรรม โดยพบว่าคนเชียงรายมีทรรศนะว่าถึงแมต้นเองจะท าดีอยู่แล้วแต่ก็ยังอยาก
ท าดีเพ่ิมขึ้นอีกและเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมก็สามารถร่วมมือกันได้ สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ต่าง ๆ  
มีความยืดหยุ่นทางสังคม มีองค์กรด้านคุณธรรม มีพ้ืนที่แสดงออกทางด้านคุณธรรม (จิตอาสา) อันน าไปสู่
ข้อเสนองานวิจัยต่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงรายในสามรูปแบบ คือ คุณธรรมที่แฝงฝังใน
ร่างกาย คุณธรรมที่ได้รับการสถาปนา พ้ืนที่และวัตถุคุณธรรม 
 
ค ำส ำคัญ : คุณธรรม เชียงรำย คุณธรรมที่แฝงฝังในร่ำงกำย คุณธรรมที่ได้รับกำรสถำปนำ พื้นที่และวัตถุ
คุณธรรม 
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Abstract 

 

This study aims to investigate the ethical situations that have social impacts in Chiang 
Rai province.   The ethical situations classified by ethical issues and social organizations were 
collected and analyzed in terms of ethical capitals and individual and organization morality 
through an exploratory study.   Data were collected from news, statistical information, 
electronic media concerning morality, sufficiency, disciplines, honesty and volunteerism that 
were published during 2017-2019.    In addition, a questionnaire was also used to collect data 
from six groups of ethical networks in Chiang Rai, namely public sectors, business sectors, 
educational institutions, religious institutions, mass media sectors, and other social groups 
which included local community, families, and youths.  An interview was also conducted with 
key informants.   The findings reveal that the structural landscapes that had a critical impact 
on ethical capitals were mental, social and physical spheres.   It was found that Chiang Rai 
citizens already had a self- awareness of their good deeds; however, they were readily willing 
to elevate their morality.    To elaborate, the informants revealed that they were willing to 
collaborate and adjust themselves during social crises. The overall findings showed that Chiang 
Rai community had social flexibility, ethical organizations, volunteerism.  These qualities can 
have a potential to drive the province to become an ethical province.  This research presents 
three major findings which are ethical foundations, ethical constitutions, and scopes of 
material ethics that brings about the next process of ethical development in Chiang Rai society. 

Keyword:  morality, Chiang Rai, Embedded morality, ethical foundations, scopes of 
material ethics 
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บทที่1 

บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

 จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านสองประเทศ เป็น
พ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความเข้มแข็งทางสังคม มีความร่วมมือร่วมใจในการท างานให้ส าเร็จ
ลุล่วง ดังจะเห็นได้จากการที่องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนพร้อมสนับสนุน
และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมของบ้านเมืองให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยครบวงจรทั้งต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง  โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทุกมิติอย่าง
รอบด้าน รวมถึงร่วมสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ผสมผสานกลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจนการดูแลความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากสิ่ง
เสพติดและอาชญากรรม ภัยจากอุบัติเหตุ ภัยจากวิกฤตทางสังคม หรือภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ภาวะหมอกควัน 
แผ่นดินไหว น้ าท่วม เป็นต้น  โดยมีนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่ให้ความส าคัญในการพัฒนา
จังหวัดตามวิสัยทัศน์ (Vision Model) “จังหวัด สะอาด ปลอดภัย น่ายล คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจเข้มแข็ง” 
 ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย
เป็นจังหวัดคุณธรรมโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางหลักศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม 4 ประการ คือ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จึงกล่าวได้ว่าจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนด้านคุณธรรม ทุนทางสังคม 
ทุนทางวัฒนธรรม และทุนมนุษย์ที่พร้อมขับเคลื่อนไปสู่จังหวัดคุณธรรม ประกอบกับที่คณะอนุกรรมการ         
สงเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงรายได้เห็นชอบให้มีการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
1 (พ.ศ.2559 – 2564) โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับจิตใจประชาชนให้มีคุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงรายเพ่ือสร้างคุณธรรมในสังคมไทย     
และส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประเทศและประชาคมอาเซียน ตลอดจน      
ความเข้มแข็งด้านนโยบายจากผู้บริหารจังหวัดท าให้มีความเป็นไปได้ในการที่จะขับเคลื่อนโมเดล “เชียงราย
จังหวัดคุณธรรม” ให้เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ และจากการที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้
ความส าคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) เพ่ือให้
หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม สร้างค่านิยม  และจิตส านึกที่ดี
อย่างสอดคล้องกับการขับเคลื่อนในระดับประเทศด้วยการใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” น าไปสู่สังคม
คุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปันอันส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนมีความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา 
มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงยุทธศาสตร์ของ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ที่เน้นการวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 
โดยเฉพาะสถาบันที่ส าคัญ เช่น ครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สื่อ และกลุ่ม
วิชาชีพต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายความรว่มมือของภาคส่วนต่าง ๆ   
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการสนับสนุนของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพ้ืนที่ในระดับจังหวัดที่มีกระบวนการเชิงวิชาการและมีการเชื่อมโยง
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บูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคม 6 กลุ่มเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครั ฐ เครือข่าย
องค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรการศึกษา เครือข่ายองค์กรทางศาสนา เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน 
และเครือข่ายภาคประชาสังคม (ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน) ซึ่งเป็นการรวมตัวที่เข้มแข็งมีพลังใน
การขับเคลื่อนคุณธรรมตามบริบทของแต่ละเครือข่ายภายในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านแนวคิด “จังหวัด
คุณธรรม” อันเป็นแนวคิดการขับเคลื่อนคุณธรรมโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เป็นการบูรณาการทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเห็นพ้องในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาให้เกิดจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดยใช้หลากหลายวิธีการ ทั้งการประสานเชื่อมโยงองค์กรคุณธรรม      
ผ่านการประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับกลุ่มเครือข่ายองค์กร        
การส่งเสริมกิจกรรมกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในพ้ืนที่ ตลอดจนการถอดบทเรียนกรณีศึกษาในพ้ืนที่ต้นแบบ  
 เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายบรรลุตามเป้าหมาย
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในฐานะหน่วยงานด้านวิชาการจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาสถานการณ์
คุณธรรมของสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเพ่ือสนับสนุนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และการขับเคลื่อน
โมเดลจังหวัดคุณธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจังหวัดคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1) เพ่ือศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย โดยจ าแนกตามประเด็นคุณธรรมและความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม 

2) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทางด้านคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล องค์กร ในพ้ืนที่ จังหวัด
เชียงราย  

3) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนกระบวนการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรม 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 1) การศึกษาสภาวการณ์ ปรากฏการณ์ด้านคุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมทั้งทางบวก
และทางลบในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ จ าแนกเชื่อมโยงประเด็นที่เก่ียวข้องทางด้าน
คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา หรือคุณธรรมอ่ืน ๆ  ในช่วงที่ผ่านมา (ภายใน 3 ปี) 
 2) การรวบรวมจัดท าระบบข้อมูลต้นทุนทางคุณธรรมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
ในส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีองค์ประกอบ  ดังนี้  
 - ระดับของข้อมูล (บุคคล องค์กร เครือข่าย)  
 - แรงบันดาลใจในการด าเนินงาน (สภาพปัญหาหรือเพ่ือการพัฒนา)  
 - รูปแบบกิจกรรม / โครงการ  
 - รูปแบบของกลุ่มเป้าหมาย  
 - รูปแบบของผลผลิต ผลลัพธ์  
 - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  
 - แหล่งที่ตั้งและการติดต่อเครือข่าย 
          เป็นต้น 
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 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 200 วัน นับแต่ลง
นามในสัญญาจ้าง (ช่วงระหว่างตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 - เดือนสิงหาคม 2563) 

 
 ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย/พื้นที่ 

 1) พ้ืนที่ด าเนินงาน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงราย 
 2) กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้บริหาร แกนน า บุคลากร สมาชิกของกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร  
ชุมชนในเครือข่ายทางสังคมท่ีเข้าร่วมกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 6 กลุ่ม ได้แก่  
   1.  เครือข่ายองค์กรภาครัฐ  
   2.  เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน  
   3.  เครือข่ายองค์กรการศึกษา  
   4.  เครือข่ายองค์กรทางศาสนา  
   5.  เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน  
   6.  เครือข่ายภาคประชาสังคม (ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน ฯลฯ) 
  ทั้งนี้โดยครอบคลุมและเชื่อมโยงทั้ง 13 เครือข่าย ได้แก่   

1) เครือข่ายด้านศาสนา  
2) เครือข่ายชุมชนคุณธรรม  
3) เครือข่ายเกษตรคุณธรรม  
4) เครือข่ายเด็กและเยาวชน  
5) เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม  
6) เครือข่ายศิลปะ-วัฒนธรรม  
7) เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม  
8) เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม 
9)  เครือข่ายอ าเภอคุณธรรม  
10)  เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม  
11)  เครือข่ายสื่อสารคุณธรรม  
12)  เครือข่ายภาคประชาสังคมคุณธรรม 
13)  เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม 

  โดยมีกลุ่มเป้าหมายรองได้แก่ ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงราย 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้  
1) เข้าใจสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  
2) ค้นพบต้นทุนทางด้านคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล องค์กร ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  
3) น าข้อมูลที่ได้ไปสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
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วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย และสถำนที่ท ำกำรทดลอง / เก็บข้อมูล 

 โครงการวิจัยนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  
 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เป็นการวิจัยโดยการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายจากเอกสารที่เผยแพร่แล้วเช่น ข่าว สถิติ และการขอข้อมูลจาก
เครือข่าย เป็นต้น ย้อนหลัง 3 ปี (2560-2562) โดยจ าแนกตามประเด็นคุณธรรม และความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
เครือขา่ยทางสังคม  

 
 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เป็นการศึกษาด้วยการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน

ทางด้านคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล องค์กร ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ในกลุ่มเครือข่ายคุณธรรม 6 กลุ่ม 
โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน ดังนี้  

1) เครือข่ายองค์กรภาครัฐ  
2) เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน  
3) เครือข่ายองค์กรการศึกษา  
4) เครือข่ายองค์กรทางศาสนา  
5) เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน  
6) เครือข่ายภาคประชาสังคม (ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน ฯลฯ)  

  
 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สนับสนุนกระบวนการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมด้วยการน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาสังเคราะห์เป็นโมเดลคุณธรรม โดยใช้กรอบแนวคิดของปิแอร์ 
บูดิเยอ (Pierre Bourdieu) เกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม และแนวคิดของอันโตนิโอแกรมซี่ (Antonio Gramsci)  
เกี่ยวกับการสร้างอุดมการณ์ผ่านอ านาจน าของปัญญาชน  
 
ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย 

  ระยะเวลาการวิจัย 200 วัน 
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      แผนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

แผนกำรท ำงำนวิจัย 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 

1) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์จากแหล่ง 
ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเชิงสถิติ และข้อมูลปรากฏการณ์
จากสื่อ / ข่าวต่าง ๆ 

        

2) ส่งรายงานเบื้องต้น         

3) เข้าร่วมรายงาน / น าเสนอผลการศึกษาต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ / คณะท างานขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม เพื่อรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อผลการด าเนินงาน น าเสนอต่อศูนย์คุณธรรม 

        

4) เก็บข้อมูลเครือข่ายคุณธรรม         

5) สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลการจัดท าระบบ
ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในส่วน
จังหวัดเชียงราย 

        

6) น าเสนอรายงานความก้าวหน้า         
7) จัดกิจกรรมจากการออกแบบประสบการณ์สรุป

และสร้างเป็นโมเดล 
        

8) น าเสนอรายงานผลการศึกษาต่อศูนย์คุณธรรม 
และจังหวัด เป็นระยะ ๆ 

     -  รายงานแผนการด าเนินงาน และเครื่องมือ     
การเก็บข้อมูล ฯ รอบ 15 วัน 
     -  รายงานผลการศึกษาข้อมูล ฯ รอบ 6 เดือน  - 
รายงานผลการศึกษาข้อมูล ฯ ฉบับสมบูรณ์ รอบ
สุดท้าย ( 200 วัน / เมื่อด าเนินการจนเสร็จสิ้น
ปีงบประมาณ 2563 

 
 

       

9) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์         
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 แนวคิดเรื่องทุน 

 ในความหมายกว้างที่สุดของทุน หมายถึง ทรัพย์สินที่สามารถก่อให้เกิดทรัพย์สินเพ่ิมมากขึ้น โดย
อาจจะเป็นเงิน เครื่องจักร เครื่องมือ อาคารสถานที่ หรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้น ามาใช้เพ่ือบริโภคโดยตรง แต่เพ่ือ
ประโยชน์ในการผลิต ทุนเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตร่วมกับอีกสองปัจจัย ได้แก่ ที่ดิน และแรงงาน ใน The 
New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (1993) รากศัพท์ภาษาละตินของค า 
capital  คือ capitalism ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากค า caput, capit ที่หมายความว่า “หัว” จึงมีความเกี่ยวโยง
โดยตรงกับการค้าขาย และครอบครองฝูงสัตว์ เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นความร่ ารวยวัดได้จากการนับหัวของ
สัตว์ที่ผู้นั้นมีอยู่ในครอบครอง 
 ในทางสังคมที่ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับทุนอย่างกระจ่างชัดและครอบคลุมมิติต่าง ๆ มากที่สุดคือ 
นักปราชญ์ชาวเยอรมัน คาร์ล มาร์กซ์ ซึ่งได้ให้ความหมายของ “ทุน” ในแง่ที่เกี่ยวพันกับชนชั้นในสังคม โดย
มองว่าคุณสมบัติของทุนในฐานะที่สามารถสั่งสมปริมาณเพ่ือเพ่ิมมูลค่านั้น เป็นเครื่องสร้างความแตกต่างทาง
ชนชั้นระหว่างผู้ครอบครองทุนอันได้แก่ชนชั้นกระฎุมพี (bourgeoisie) กับผู้ใช้แรงงาน หรือที่เรียกว่าชนชั้น
กรรมาชีพ ( proletariat) ความสัมพันธ์ทางสังคมดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากระบบ “ทุนนิยม” ( capitalism) 
กล่าวคือ ระบบการผลิตสินค้าเพ่ือค้าขายแลกเปลี่ยน และมุ่งผลก าไร โดยมี กระบวนการสั่งสมทุน 
(accumulation) เป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญ ระบบทุนนิยมนี้เริ่มมีบทบาทเด่นชัดตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 
หลังจากการเบ่งบานของแนวคิดเสรีนิยม และการปฏิวัติอุตสาหกรรม อันส่งผลให้ชนชั้นกระฎุมพี ได้แก่ พ่อค้า
และผู้ประกอบการอิสระ กลายเป็นกลุ่มคนที่ครอบครองทรัพยากรในการผลิตมากที่สุด และอาศัยระบบทุน
นิยมนี้เองในการเอารัดเอาเปรียบชนชั้นกรรมาชีพ ในหนังสือชื่อ Das Kapital ( 3 vol.,1867-1894) ซึ่งเสนอ
บทวิเคราะห์กลไกของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยละเอียดนั้น มาร์กซ์ได้กล่าวถึงทุนว่ามีสองประเภทคือ ทุนคงที่ 
และทุนแปรผัน  
 ทุนคงที่ ( constant capital ) ได้แก่ ปัจจัยการผลิตที่ไม่ใช่คน คือ โรงงานและเครื่องจักร มูลค่าของ
ทุนประเภทนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ มูลค่าที่ใช้ไปในกระบวนการผลิตจะถูกถ่ายโอนไปสู่สินค้า ดังนั้น 
เจ้าของทุนลงทุนไปเท่าใด มูลค่าที่ได้กลับมาจากสินค้าที่ผลิตก็จะมีค่าเท่ากัน ส่วนทุนแปรผัน (variable 
capital) ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน มูลค่าที่ได้กลับมาจากการลงทุนประเภทนี้มีการเปลี่ยนแปลงคือ เกิดมูลค่า
ส่วนเกิน (surplus value) ของสินค้า เนื่องจากเจ้าของทุนเอาเปรียบใช้แรงงานของกรรมกรมากเกินกว่ามูลค่า
ของค่าจ้าง ท าให้มีแรงงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน มูลค่าส่วนเกินที่เกิดขึ้นนี้ก็คือ ก าไรที่เจ้าของทุนน าไปสั่งสม
และเพ่ิมปริมาณทุนให้มากขึ้นเรื่อย ๆ อันเป็นผลให้คงความร่ ารวยไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ชนชั้นกรรมาชีพจึงยิ่ง
ตกอยู่ภายใต้วงจรของการครอบง าทางเศรษฐกิจอย่างไม่มีทางหลุดพ้นหากไม่ลุกข้ึนมาต่อสู้กับชนชั้นนายทุน 
 ในทางสังคมวิทยาสมัยใหม่  แนวคิดเรื่อง “ทุน” ได้ถูกน ามาใช้ ในความหมายที่กว้างขึ้น
นอกเหนือไปจากทุนในเชิงเศรษฐกิจ เช่น ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
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ทรัพยากร ฯลฯ แนวความคิดเหล่านี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า สังคมประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ อัน
หลากหลายและซับซ้อน การพิจารณาแต่มิติทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเพียงองค์ประกอบเดียวจึงไม่น่าจะเพียงพอต่อ
การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ของสังคมทั้งสังคม ซึ่งในทีน่ี้จะกล่าวถึงทุนที่บูร์ดิเยอ ได้ศกึษาวิเคราะห์ คือทุน
ทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ ทุนทางสังคม 
 
 ทุนทางวัฒนธรรมไปสู่ทุนคุณธรรม 

 ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึงสิ่งที่บุคคลได้รับจากกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมอันกลายเป็น
คุณสมบัติติดตัวที่เอ้ือให้บุคคลสามารถน าไปเพ่ิมพูนมูลค่าของตนได้ ทั้งนี้มักเป็นสิ่งที่หลอมละลายอยู่ในตัวตน
ของบุคคลและแสดงออกผ่านทางพฤติกรรม เช่น ความรู้ รสนิยม กิริยามารยาท  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง
ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เชิงเศรษฐกิจ แต่สามารถมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจได้ เช่น 
งานศิลปะ หนังสือ เอกสารรับรองทางวิชาการ เป็นต้น  
 ปิแยร์ บูร์ดิเยอ ซึ่งเป็นผู้เสนอแนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรมได้ท าการวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้ง 
โดยน าทุนในเชิงเศรษฐกิจมาขยายขอบเขตไปสู่แหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมด้วย โดยพิจารณาได้ในสาม
ลักษณะ คือ ทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงฝังในกาย ทุนที่อยู่ในรูปวัตถุ และทุนที่อาศัยการสถาปนา  
 

ประเภททุนทางวัฒนธรรม  

 1.ทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงฝังในกาย ได้แก่ นิจภาพ หรือระบบโน้มเอียงต่าง ๆ ที่ได้รับการปลูกฝังเข้า
ไปในตัวปัจเจกผ่านกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม การหล่อหลอมรสนิยม ทัศนคติ แล้วประกอบสร้างเป็น
โครงสร้าง  การรับรู้และประเมินคุณค่า ซึ่งเอ้ือให้ปัจเจกมีศักยภาพที่จะครอบครองหรือบริโภคทรัพย์สินเหล่านี้
โดยกระท าผ่านการเข้าใจความหมายหรือรหัสเท่านั้น ทุนในลักษณะของระบบโน้มเอียงนี้ต้องได้รับการสั่งสม
ตั้งแต่ในวัยเด็ก โดยอาศัยการลงทุนทั้งเวลาและเงินของบิดามารดา สมาชิกในครอบครัว และผู้ที่มีอาชีพให้การ
อบรมสั่งสอนในการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้แฝงฝังเข้าไปในตัวบุคคลอย่างลึกซึ้งจนมองไม่เห็น และหลอมรวมเป็น
คุณสมบัติประจ าตัวที่มักจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ “ธรรมชาติ” หรือ “พระเจ้า” ให้มา ในอีกแง่หนึ่ง ทุนชนิดนี้จึงมี
บทบาทเป็นทุนทางสัญลักษณ์ด้วย เนื่องจากต้องอาศัยความชอบธรรมและการใช้เวลาในการสร้างมูลค่า  
เงื่อนไขทางสังคมของการได้รับหรือการสืบทอดก็จะต้องมีลักษณะซ่อนเร้น หรือไม่อาจมองเห็นได้เท่านั้น ทุน
ทางวัฒนธรรมรูปแบบนี้มีความเกี่ยวโยงกับทุนทางเศรษฐกิจด้วย เนื่องจาก “เวลา” เป็นปัจจัยส าคัญของการ
สั่งสมทุนทางวัฒนธรรม และผู้ที่จะมีเวลาว่างให้กับการเสริมสร้างทุนชนิดนี้ได้ก็มักจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ต้อง
เสียเวลาไปกับการสร้างทุนทางเศรษฐกิจ   
 2. ทุนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในรูปแบบของทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (biens culturels)  เช่น 
ภาพวาด หนังสือ เครื่องดนตรี ผลงานศิลปะ ฯลฯ โดยทุนในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะปรากฏมูลค่าได้ต้องอาศัย
ความสัมพันธ์กับทุนในแบบแฝงฝังในกายด้วย โดยทุนนี้สามารถครอบครองและสะสมได้ ตัวสินค้าที่มีได้รับการ
ออกแบบสร้างสรรค์ที่มีรสนิยม  
 3. ทุนในรูปแบบการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในวงการเดียวกัน เช่น ใบรับรอง
คุณวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการลบล้างข้อจ ากัดของทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวโยงกับร่างกายของผู้
ครอบครอง และช่วยเพ่ิมพูนมูลค่าของทุนทางสัญลักษณ์ได้ด้วยการอาศัยการรับรองจาก “ทางการ” ทุน
ประเภทนี้ท าให้การลงทุนทางการศึกษาของบุคคลมีมูลค่าอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสร้างทุนในทาง
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เศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของคุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งมีมูลค่าเมื่ออยู่ในตลาดแรงงาน การรับรอง
จากสถาบันที่น่าเชื่อถือของสินค้าเช่น การประกวดแข่งขัน การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้น  
 บูร์ดิเยอได้อธิบายเรื่องมโนทัศน์ว่าด้วย “สนาม” (champ  หรือ field) โดยต้องการสะท้อนภาพของ
สนามในการแข่งขันเกมกีฬา ซึ่งจะต้องมีการเดิมพันในการแข่งขัน ในแง่นี้เดิมพันในสนามของวัฒนธรรมก็คือ
ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละสนามจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละสนาม 
อันเป็นผลมาจาก “นิจภาพ” (habitus) ซึ่งประกอบขึ้นจากโครงสร้างการรับรู้และประเมินคุณค่าที่สนามแห่ง
นั้นปลูกฝังเอาไว้นั่นเอง อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในสนามที่มีทุนทางวัฒนธรรมเป็นเดิมพันนั้นต้องด าเนินไป
อย่างแนบเนียน ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการต่าง ๆ ค่อย ๆ เสริมสร้างข้ึนมา ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถสั่งสมทุนดังกล่าว
ได้ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยปราศจากเสียงคัดค้าน ยุทธวิธีหนึ่งที่ผู้กระท าการหรือกลุ่มสังคมใช้ในการธ ารงรักษา
และเพ่ิมพูนทุนทางวัฒนธรรมจึงได้แก่ การปฏิเสธกลบเกลื่อนมิติทางเศรษฐกิจหรือทางอ านาจ และพยายามชู
หลักการของ “การไม่หวังผลประโยชน์” ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของการลงทุนกระท าการต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม 
 
แนวคิดเรื่องการสร้างอุดมการณ์ผ่านอ านาจน าของปัญญาชน 

 แนวคิดท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ “การสร้างอุดมการณ์ผ่านอ านาจน าของปัญญาชน”  ในงานวิจัยนี้
ต้องการชี้ให้เห็นประเด็นที่ส าคัญของการสร้างอุดมการณ์ผ่าน “อ านาจน า” ของปัญญาชนแต่ละสถานะในสอง
ประเด็นด้วยกัน ได้แก่  การเข้ายึดพ้ืนที่ หรือการครอบครองพ้ืนที่  (War of position) และประวัติศาสตร์
ตัดขวาง (Historical bloc) ของอันโตนิโย แกรมซี (Antonio Gramsci)   ซึ่งได้เสนอแนวคิดเรื่องกลุ่ม
ประวัติศาสตร์ อันเป็นแนวคิดท่ีใช้อธิบายความสัมพันธ์เชิงอ านาจในสังคม เพ่ือใช้แทนแนวคิดเศรษฐกิจก าหนด
แบบกลไกของส านักคิดแบบมาร์กซิสต์ดั้งเดิม หรือที่เรียกว่าพวก Economism / Economic Determinism 
แนวคิดดังกล่าวเป็นการอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relation) ระหว่างชนชั้นและกลุ่ม
พลังต่าง ๆ ที่อยู่ภายในโครงสร้างของสังคมโดยอธิบายว่าในสังคมทุนนิยมนั้น ชนชั้นนายทุน (Bourgeoisie) 
จะพยายามครองอ านาจน าให้เกิดในพ้ืนที่ของความสัมพันธ์ในการผลิต (Sphere of Production) ซึ่งการครอง
อ านาจน าในพื้นท่ีนี้แต่เพียงพ้ืนที่เดียวนั้นจะไม่เกิดการครองอ านาจน าที่สมบูรณ์ (Absolute) ดังจะเห็นได้ว่า มี
การพยายามท้าทายชนชั้นนายทุนจากกลุ่มชนชั้นแรงงาน เช่น จากสหภาพแรงงานอยู่เนือง  ๆ การสร้าง
ภาวะการครองอ านาจน าที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นจึงเป็นการสร้างแนวร่วมพันธมิตร (Alliance) ระหว่างกลุ่มพลัง 
หรือชนชั้นต่าง ๆ เหนือพ้ืนที่ทางสังคมที่กว้างกว่ามิติเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น 
 ดังนั้น โดยสรุปเกี่ยวกับแนวความคิดกลุ่มประวัติศาสตร์ก็คือ แนวความคิดที่ใช้ส าหรับอธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในสังคมการเมืองหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง โดยเชื่อว่าความสัมพันธ์เชิงอ านาจชุดต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคมนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นกลไก หรือโดยอัตโนมัติ แต่เกิดขึ้นโดยฝีมือ หรือการสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ที่มี / ผ่านประวัติศาสตร์ร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเอง  
 
 ปัญญาชน (Intellectual)  

 ส าหรับกรัมชี คนทุกคนล้วนเป็นปัญญาชนในแง่ของการมีปัญญา ความรู้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้แสดง
บทบาท / หน้าที่ในฐานะของปัญญาชน กรัมชีได้แบ่งปัญญาชนออกเป็น 2 ประเภท ด้วยกัน ได้แก่  
 1) ปัญญาชนสามัญ (Traditional Intellectual) ซึ่งเป็นปัญญาชนที่ท าหน้าที่ของตนในกลุ่ม/ สังคม / 
ชนชั้นดั้งเดิมที่ตนถือก าเนิดมา และ  
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 2) ปัญญาชนจัดตั้ง (Organic Intellectual) เป็นปัญญาชนที่ยกตัวเองออกจากกลุ่มสังคม / ชนชั้น
ดั้งเดิมท่ีก าเนิดมา เช่น แรงงานที่กลายเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นต้น  
 ปัญญาชนทั้งสองประเภทนั้นไม่ได้แยกขาดจากกันแต่อย่างใด แต่มีบทบาทที่ส าคัญร่วมกันในฐานะที่
เป็นเสมือนตัวการในการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีสู่การปฏิบัติ และเชื่อมโยงระหว่างจิตส านึกของชนชั้นผู้ถูกเอา
เปรียบ เช่น ชนชั้นแรงงานให้มีความเป็นปึกแผ่นขึ้นผ่านทางกลไกต่าง  ๆ เพ่ือสร้างการครองอ านาจน าให้
เกิดข้ึนเหนือสังคม และยกกลุ่ม/ชนชั้นของตนขึ้นเป็นชนชั้นผู้กุมความได้เปรียบแทนที่ชนชั้นเดิม 

บทบาทหน้าที่ของปัญญาชน ในทัศนะของกรัมชีมองว่า ปัญญาชนจะมีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนรูป 
(Transform) จิตส านึกของชนชั้นกรรมาชีพ หรือชนชั้น/กลุ่มที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ มาสู่การสร้างพันธมิตร
ระหว่างชนชั้นอ่ืนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือเปลี่ยนจิตส านึกร่วมให้เกิดผลในทางปฏิบัติ คือการปฏิวัติเพ่ือล้มล้าง
ชนชั้นนายทุน หรือกลุ่ม/ชนชั้นผู้เอาเปรียบนั่นเอง  
 อาจกล่าวได้ว่าปัญญาชนนั้นเปรียบได้กับผู้จัดการให้เกิดการครองอ านาจน าในทางปฏิบัติ หรือเป็น
ผู้จัดการให้เกิดการครองอ านาจน า (Organizer of Hegemony) เพราะปัญญาชนนั้นจะท าหน้าที่ทั้งในการให้
ความรู้เกี่ยวกับปลุกจิตส านึกของชนชั้นในประเด็นต่าง ๆ  (Educator) พร้อมทั้งเป็นผู้น าทางสติปัญญา 
(Leader) และผู้น าในการขับเคลื่อนมวลชนทางความคิดอีกด้วย 
 
แนวคิดเรื่องคุณธรรม  

 คุณธรรม เป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นความดีงามที่ต้องปลูกฝังโดยเฉพาะเพ่ือให้เกิดขึ้นและเหมาะสมกับ
ความต้องการในสังคมไทย ดังที่มีผู้ให้ความหมายของคุณธรรมไว้ ตัวอย่างเช่น  
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้สรุปความหมายของค าว่าคุณธรรม ไว้ว่า คุณธรรม 
หมายถึง สภาพหรือคุณลักษณะของคุณงามความดี ซึ่งอยู่ในจิตส านึกของบุคคล เป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้เกิด
ความรู้สึกผิดชอบในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ดีงามของสังคม อีกนัยหนึ่ง คือ สามารถเห็นได้จาก
พฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ เมื่อบุคคลใดประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมแล้ว ย่อม
เกิดคุณค่าแก่บุคคลนั้น ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและบุคคลทั่วไป 
 ประวีณ ณ นคร (2555) ได้ให้ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม ไว้ในการบรรยายเรื่องปรัชญา และ
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม ว่า  “VIRTUE (คุณธรรม) กับ MERIT (จริยธรรม) ทั้ง ๒ ค า หมายถึง ความดีงาม
เหมือนกัน แต่เป็นความดีงามคนละทาง VIRTUE เป็นความดีงามทางจิตภาพ เป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในตัว
คน คือความดีงามในจิตใจ ซึ่งท าให้เคยชินประพฤติดี เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ท าให้คนไม่ทุจริต MERIT เป็น
ความดีงามทางกายภาพ คือความดีงาม ในคุณลักษณะที่ปรากฏภายนอก เช่น มีความรู้ดี มีความสามารถดี มี
ทักษะดี มีคุณลักษณะอ่ืนที่เหมาะสม VIRTUE อยู่ภายในตัวคนซึ่งมองไม่เห็น MERIT ปรากฏภายนอกตัวคน 
ซึ่งมองเห็น อย่างไรก็ดี คนมี VIRTUE คือ มีคุณธรรม เป็นคนมีความดีงามในจิตใจ ย่อมท าให้เคยชินประพฤติดี 
ซึ่งจะส่งผลให้มีจริยธรรม ดังนั้น “คุณธรรม” ที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า VIRTUE จึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้มี
จริยธรรม คือ เมื่อมี ความดีงามในจิตใจ ก็ท าให้เคยชินประพฤติดี การประพฤติดีก็คือการมีจริยธรรม 
 และทิศนา แขมมณี (2546) กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะหรือสภาพภายในจิตใจของ
มนุษยท์ีเ่ป็นไปในทางท่ีถูกต้อง ดีงาม ซึง่เป็นภาวะนามธรรมในจิตใจ 
 กล่าวโดยสรุป คุณธรรม จึงหมายถึง หลักประพฤติปฏิบัติตนในการท าความดี ซึ่งอยู่ในตัวบุคคลที่ จะ
ตระหนักรู้ว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดไม่ดี เพ่ือให้เกิดความสุขแก่ตนเองและส่วนร่วม โดยไม่เบียดเบียนใคร  
 ในการส่งเสริมให้คนไทยเป็นผู้มีคุณลักษณะด้านคุณธรรมอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาตินั้น 
จึงได้มีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (ส านักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคน
ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะ และ
สุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการพัฒนาให้คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่า
ทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทยอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดย
มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ในการปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก 
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยนั้น มีผู้ศึกษาในหลากหลายประเด็น ดัง
ตัวอย่างเช่น สิริรัตน์  โอภาพ (2560) ได้ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของจังหวัดเชียงราย สู่สังคม
คุณธรรมโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุมตัวอย่างในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ภาควิชาการ 
สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญของจังหวัดเชียงราย อันจะ
น าไปสู่คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ และแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ตามคุณธรรมที่ พึงประสงค์ของ
จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาจากบุคลากร เยาวชน นักเรียน และประชาชนในองค์กร 5 ภาคส่วน ได้แก่ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ /เอกชน ภาคประชาสังคม / ชุมชน ภาควิชาการ / สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัด
เชียงราย ผลการศึกษาพบว่า คุณธรรมที่พึงประสงค์ของจังหวัดเชียงรายเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรมของจังหวัดเชียงราย เรียงตามล าดับความส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่  อันดับ 1 ความซื่ อสัตย์สุจริต 
อันดับ 2 หลักธรรมาภิบาล อันดับ 3 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว อันดับ 4 ตระหนักรู้
ในความผิด ชอบ ชั่ว ดี อันดับ 5 เคารพกฎ ระเบียบของสังคม  ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร
จังหวัดเชียงราย พบว่า การร่วมงานประเพณีในชุมชน เช่น ประเพณีเข้าพรรษา การบวช การท าบุญกฐินฯ มี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติมากที่สุด และการใช้สื่อสร้างสรรค์ นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียงในการสร้างกระแสรณรงค์
โฆษณาผ่านสื่อ new media มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติน้อยที่สุด และรูปแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
จังหวัดเชียงราย พบว่า ควรสร้างเครือข่ายชุมชนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการสร้างกระแสทาง
สังคม กระตุ้นและปลูกจิตส านึกทางคุณธรรมจริยธรรม โดยเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
ศาสนสถาน ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด  จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคคลที่มีจิตสาธารณอย่างแท้จริง สร้าง
แบบอย่างที่ดี แทรกกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีการรวมกลุ่ม
จัดตั้งองค์กรที่ชัดเจน ก าหนดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมในทุกระดับ ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว มีการจัดกิจกรรมตามแผนงานเป็นประจ าและสม่ าเสมอ และมีการก าหนดตัวชี้วัดด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบในการด าเนินงานร่วมกันอย่างแท้จริง  
 ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สมบูรณ์ อริยา (2562) ได้ศึกษา  
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
การด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ค่าโดยรวมทุก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก แนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนที่ได้จาก
การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการอยู่ในลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนที่
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ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีพันธกิจ 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ มีการด าเนินการตามแนวทางพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน และมีข้อเสนอแนะให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดย
เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนในโรงเรียน และครูควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม แต่ละ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแผนการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ 
 และจากรายงานผลการนิเทศติดตามโครงการการขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลภาคเหนือ ของครู ผู้เรียน ผู้บริหาร และ บุคคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือ (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ , 2561) พบว่า สถานศึกษาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 แห่งมีการน าคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมไปใช้ในคิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้คู่มือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล โดยรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมาก 
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บทที่ 3 

ผลการศึกษา เชียงรายกับสถานการณ์คุณธรรม (2560-2563) 

 
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย 

ประวัติเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย หรือ เมืองเชียงราย ซึ่งได้รับการขนานนามขึ้นตามพระนามของผู้สร้างเมือง คือ  

“พญามังราย” มีประวัติความเป็นมานับแต่ครั้งที่ พญามังรายได้ขึ้นครองราชย์สมบัติที่เมืองหิรัญนครเงินยาง 
เมื่อ พ.ศ. 1802 ในขณะมีพระชนม์ได้ 20 ปี พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ หัวเมืองทั้งหลาย
ต่างพากันอ่อนน้อมยอมเป็นเมืองขึ้น ครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์รวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือได้แล้ว คิดจะปราบหัว
เมืองฝ่ายใต้ จึงได้ลงไปอยู่ที่เมืองหนึ่งชื่อเมืองว่า “เวียงเต่ารอง” เผอิญช้างมงคลของพญามังรายได้พลัดไป 
พญามังรายเสด็จตามช้างไปถึงยอดจอมทองริมแม่น้้ากก เห็นภูมิประเทศที่เป็นชัยภูมิดี จึงให้สร้างพระนครไว้ 
ณ ที่นั้นก่อปราการโอบล้อมเอาดอยจอมทองไว้ในท่ามกลางเมือง ขนานนามว่า “เมืองเชียงราย” ตามพระนาม
ของพญามังรายผู้สร้างเมือง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 แล้วพญามังรายก็ยกจากเมืองหิรัญนครเงินยาง 
ขึ้นมาประทับอยู่ที่เมืองเชียงราย  เชียงรายมีค้าขวัญประจ้าจังหวัดว่า “ เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน 
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้้าค่าพระธาตุดอยตุง”  มีตราสัญลักษณ์เป็นรูปช้างสีขาวใต้เมฆแห่งความรุ่งเรืองและอยู่
เย็นเป็นสุขบนพ้ืนสีม่วงอันเป็นสีประจ้าวันเสาร์ซึ่งตรงกับวันประสูติของพญามังราย และน้าสีม่วงมาใช้เป็นสี
ประจ้าจังหวัดอีกด้วย  
 
พื้นที่ของจังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหนือ ถึง 20 องศา 
30 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ 805 
กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 11,524.904 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเล ประมาณ 416 เมตร เป็นที่ตั้ง
ของเมืองที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งอาณาจักรล้านนา เช่น เมืองเชียงแสน เมืองเชียงราย 
เมืองเชียงของ และเมืองเทิง  มีแม่น้้ากก แม่น้้าอิง และแม่น้้าโขง เป็นแม่น้้าสายส้าคัญ อาณาเขตของจังหวัด
เชียงราย ทิศเหนือติดต่อกับเมืองสาดและจังหวัดท่าขี้เหล็กของรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ
แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันออก ติดกับแขวงอุดมไชย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ ติดต่อกับอ้าเภอภูซาง อ้าเภอจุน อ้าเภอดอกค้าใต้  อ้าเภอภูกามยาว 
อ้าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อ้าเภอเมืองปาน อ้าเภอวังเหนือ จังหวัดล้าปาง และอ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่  ทิศตะวันตก ติดกับอ้าเภอดอยสะเก็ด อ้าเภอพร้าว อ้าเภอไชยปราการ อ้าเภอฝาง และอ้าเภอแม่
อาย จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองสาด รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จังหวัดเชียงรายมีชายแดนติดกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ยาวประมาณ 153 กิโลเมตร และมีชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 155 กิโลเมตร  เนื่องจากท้าเลที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณ
รอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา หรือรู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองค้า จังหวัดเชียงรายจึงได้รับความสนใจในฐานะ
ประตูสู่พม่า ลาว และจีนตอนใต้ ผ่านทางหลวงเอเชียสาย 2 และทางหลวงเอเชียสาย 3 ปัจจุบันจังหวัด
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เชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อ้าเภอ แยกเป็น 124 ต้าบล 1,754 หมู่บ้าน  การปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน 1 แห่ง, เทศบาลนคร จ้านวน 1 แห่ง, เทศบาลต้าบล จ้านวน 
72 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 70 แห่ง 
 

 
 
    แผนภาพที่ 1 : แผนที่จังหวัดเชียงราย (https://www.panteethai.com/) 

 
สภาพทั่วไปด้านสังคม  

 จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มี พ้ืนที่ ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของภาคเหนือ รองมาจากเชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน และล้าปาง มีประชากรทั้งสิ้น 1,292,130 คน เป็นชาย 630,221 คน เป็นหญิง 661,909 คน 
ประชากรชายและหญิงคิดเป็นร้อยละ 48.8 และ 51.2 ตามล้าดับ ประชากรทีอ่าศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีจ้านวน 
370,291 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 ส่วนที่เหลือ 921,839 คน หรือร้อยละ 71.3 อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล
(ส้านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย , 2562) ด้วยเหตุที่จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมถึงมีเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยา ล้าปาง 
และเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การค้า การคมนาคมและการท่องเที่ยวแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขงระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงท้าให้จังหวัดเชียงรายเป็น
จังหวัดที่มคีวามเจริญขึ้นรองมาจากจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงรายมีความหลากหลาย
ด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภาษา วิถีชีวิตของชาวเชียงรายจึงมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับประเพณีและ
วัฒนธรรมที่หลากลายตามไปด้วย  แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในด้านการให้
ความส้าคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเอ้ือเฟ้ือต่อกัน วิถีชีวิตของชาวเชียงรายจึงเป็น
การอยู่ร่วมในสังคมด้วยมิตรไมตรีที่ดีภายใต้การผสมกลมกลืนแห่งวัฒนธรรมต่าง ๆ   
 
สภาพเศรษฐกิจ 

 จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง และแม่ฮ่องสอน 
รวมถึงมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกจึงเป็นโอกาสในการขยายตัวของการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
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โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร ซึ่งจะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นจ้านวน
มาก  โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่กระจายตามแนวถนนสายหลัก และกระจายตัวในพ้ืนที่
ใกล้เส้นทางคมนาคมขนส่ง โดยไม่มีการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความสะดวกด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์  (Chiang Rai’s Governor Office, Northern Logistics Forum, 2017)   
 

จากรายงานสถิติจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2562 (ส้านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย, 2562) ได้ระบุถึงข้อมูล
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายไว้ ดังนี้  

ด้านการเกษตร  ลักษณะเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงรายมีพืชทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญคือ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด มันสัมปะหลัง ไม้ผล ได้แก่ ล้าไย ลิ้นจี่ ส้มโอ และพืชผักต่าง ๆ   ราคาพืชผล
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะข้าวมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง
ระหว่างภูเขา ลักษณะพ้ืนที่เป็นท้องกระทะขนานกับแนวถนนพหลโยธิน มีพ้ืนที่ราบใช้เพาะปลูกประมาณร้อย
ละ 31 จัดอยู่ในประเภทเทือกเขาสูงในตอนเหนือ มีที่ราบสูงเป็นหย่อม ๆ ในเขตอ้าเภอแม่สรวย อ้าเภอเวียงป่า
เป้า และอ้าเภอเชียงของ  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกข้าว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
รองลงมาเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่เหมาะสมแก่
การปลูกผลไม้และไม้ยืนต้น เช่น ล้าไย เป็นต้น  

ด้านปศุสัตว์ จังหวัดเชียงรายมีการเลี้ยงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และสัตว์เล็ก ได้แก่ การเลี้ยงกระบือ โค สุกร 
เป็ด และไก่ เป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพในการปลูกพืช 

ด้านการประมง ประชาชนที่ท้าการประมงส่วนใหญ่อาศัยแหล่งน้้าธรรมชาติ เช่น แม่น้้ากก แม่น้้าอิง 
แม่น้้าค้า และแม่น้้าลาว เป็นต้น ท้าการประมงด้วยเครื่องมือเล็ก มีการเลี้ยงปลาในบ่อในนา ได้แก่ ปลาไน 
ปลานิล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปลาไทย ได้แก่ ปลาบึก ซึ่งเป็นปลาน้้าจืดที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดที่พบในแม่น้้าโขงเพียงแห่งเดียวในโลกในโลก  

ด้านสาธารณูปโภค  จากข้อมูลของส้านักสถิติจังหวัดเชียงราย ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2561 จังหวัด
เชียงรายมีการประปา 9 แห่ง สามารถผลิตน้้าได้รวม 34,164,000 ลูกบาศก์เมตร มีจ้านวนผู้ใช้น้้า 62,105 ราย 
มีจ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 439,906ราย 

ด้านการคมนาคมและขนส่ง  จังหวัดเชียงรายมีการคมนาคมขนส่งที่ส้าคัญทั้งทางบกและทางอากาศ 
ส่วนทางน้้าเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ โดยการคมนาคมทางบก ประกอบด้วยทางหลวง
แผ่นดิน ซึ่งเป็นเส้นทางส้าคัญที่ตัดผ่านอ้าเภอต่าง ๆ ของจังหวัด และเชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยา ทางหลวงจังหวัดเชื่อมระหว่างจังหวัดกับอ้า เภอต่าง ๆ ส่วน       
การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเชียงรายมีสนามบิน 2 แห่ง เป็นสนามบินที่ใช้ในราชการกองทัพอากาศ 1 แห่ง 
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย และสนามบินเพื่อการพาณิชย์ 1 แห่งตั้งอยู่บริเวณต้าบลบ้านดู่ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย เป็นสนามบินพาณิชย์ที่สามารถรองรับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่บินระหว่างประเทศได้  
และมีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

ด้านการศึกษา จากข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มนโยบาย
และแผน ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ,2562)  ได้ระบุว่า มี ในจังหวัดเชียงรายมีสถานศึกษารวม
จ้านวน  927 แห่ง  มีจ้านวนผู้สอน 13,942 ต้าแหน่ง จ้านวนบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา  3,324 ต้าแหน่ง 
และมีจ้านวนนักเรียนในจังหวัดเชียงรายทั้งสิ้น  264,157 คน  

ด้านสาธารณสุข ในปีพ.ศ. 2561 มีสถานพยาบาล จ้านวน 25 แห่ง โรงพยาบาลของรัฐบาล 21 แห่ง 
เอกชน 3 แห่ง และเทศบาล 2 แห่ง มีแพทย์จ้านวน 609 คน แบ่งเป็นแพทย์ของรัฐ 559 คน เอกชน 50 คน 
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ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ้านวน 4,036,318 คน และจากรายงานของส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายระบุว่าในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2563) พบว่า มีจ้านวน
บุคลากรสาธารณสุขทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 2,661 คน  

ด้านศาสนา  จังหวัดเชียงรายมีวัดจ้านวน 804 แห่ง ส้านักสงฆ์ จ้านวน 258 แห่ง โบสถ์คริสต์ จ้านวน 
186 มัสยิด จ้านวน  7 แห่ง มีพระภิกษุจ้านวน 3,756 รูป และสามเณร จ้านวน 2,948 รูป 
  
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงรายได้ด้า เนินการ
จัดท้าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) ที่มุ่งการพัฒนาแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติ โดยมุ่งเน้น     
การท้างานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน และเป็นแนวทางส้าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
เชียงรายไปข้างหน้า ตามวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงรายที่ว่า “เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และ         
การท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือ 

1. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า 
การลงทุน บริการ โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน + 6 
และ GMS 

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขี้น โดยการน้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 

3. สร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
มีคุณภาพ 

4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ปกติและแนวชายแดน 
 

โดยในแผนพัฒนาดังกล่าวประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการ 

โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด้ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้ารงความสมบูรณ์และ 

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
และมีแนวทางพัฒนาที่ส้าคัญ 3 ด้าน ดังนี้  

1. เมืองการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่ม GMS+6 และ AEC 
เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีท้าเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านการคมนาคมขนส่งสู่กลุ่ม

ประเทศ GMS และ AC เป็นจังหวัดชายแดนที่เป็นประตูสู่การค้า การลงทุนการท่องเที่ยว และ Logistics สู่
ประเทศ สปป.ลาว ประเทศพม่า และประเทศจีน ตอนใต้ และนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมจังหวัดให้เป็นเมืองเขต
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พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน GMS และ ASEAN+6 ตามกรอบความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเอ้ือต่อกิจกรรมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีโอกาสใน       
การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 

2. เมืองเกษตรกรรมสีเขียวและอาหารปลอดภัย 
จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เอ้ือต่อการเป็นแหล่งพัฒนาพันธุ์พืชและ

พันธุ์สัตว์ สามารถผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่ส้าคัญของภาคเหนือ รวมทั้งมีพืชเฉพาะถิ่นที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานระดับสากลเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคระดับบน เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู  ชา กาแฟ 
สับปะรดภูแล สับปะรดนางแล ล้าไย ลิ้นจี่ ส้มโอเวียงแก่น ปลานิล และโคเนื้อ 

3. เมืองท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาเชื่อมโยงสู่ GMS และ AEC 
จังหวัดเชียงรายมีที่ตั้งภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่น่าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ได้แก่ 
3.1. การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ และสปา เช่น น้้าพุร้อนในพ้ืนที่อ้าเภอแม่จัน อ้าเภอ

เมือง อ้าเภอเวียงป่าเป้า และมีธุรกิจสปาของเอกชนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในพ้ืนที่ 
3.2 การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ เช่น โบราณสถาน 

อ้าเภอเชียงแสน วัดพระแก้ว หมู่บ้านศิลปิน บ้านด้า วัดพระธาตุดอยตุง วัดร่องขุ่น หมู่บ้านชนเผ่าซึ่งอาศัยอยู่
แบบดั้งเดิม 

3.3 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน และ หมู่บ้านท่องเที่ยว 
OTOP ที่หลากหลาย การล่องแพ อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง ดอยตุง ล่องเรือในล้าน้้ากก รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ อาทิ สนามกอล์ฟหลายสนามในพ้ืนที่ซึ่งมีความพร้อมและเป็นที่นิยมของชาวไทย
และต่างชาติ นอกจากนั้นสามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้้า โขง (GMS) เช่น             
การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A, R3B และการท่องเที่ยวล้าน้้าโขง เป็นต้น 
 
แผนคุณธรรมจังหวัด 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงราย คือ จังหวัด สะอาด ปลอดภัย น่ายล  คนมีคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจเข้มแข็ง และกรอบยุทธศาสตร์การปฏิรูปด้านวัฒนธรรม 20 ปี (2560-2579) ที่มีเป้าหมายสร้าง
คนดี สังคมดี และการเพ่ิมคุณภาพคน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดท้า
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ของจังหวัดเชียงราย เป็นกรอบทิศทางใน
การส่งเสริมคุณธรรมให้แก่สังคมจังหวัดเชียงราย โดยการบูรณาการการด้าเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนของ
สังคม โดยได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และพันธกิจ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) : “จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองแห่งคุณธรรม  รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม น้าพาประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข” 

เป้าประสงค์ (Goal): จังหวัดเชียงราย เป็นสังคมคนดี มีคุณธรรม และปฏิบัติตนตามหลักค้าสอน ของ
ศาสนา น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธ้ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา และอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข  

พันธกิจ (Mission)  
1. พัฒนาคนเชียงรายให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นหลักในการด้าเนินชีวิต ตามวิถีวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดเชียงราย  
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2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน น้าทุนทางวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน  

3. พัฒนาสังคมคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคม
เกิดความสงบสุขร่มเย็นให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทย  

5. ส่งเสริมให้องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และสังคมในจังหวัดเชียงรายเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม 
 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ของจังหวัดเชียงราย มีขั้นตอน

การด้าเนินงานเพ่ือก้าหนดเนื้อหาสาระในการขับเคลื่อนที่เน้นส่งเสริมคุณธรรม 4 ด้าน ได้แก่  ความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อ้าเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยก้าหนดเป้าหมาย "การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่การเป็นจังหวัด
คุณธรรมต้นแบบ" และด้าเนินการแผนขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม จ้านวน 13 เครือข่าย ได้แก่  

1. เครือข่ายด้านศาสนา  
2. เครือข่ายชุมชนคุณธรรม  
3. เครือข่ายเกษตรคุณธรรม  
4. เครือข่ายเด็กและเยาวชน  
5. เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม  
6. เครือข่ายศิลปะ-วัฒนธรรม  
7. เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม  
8. เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม 
9. เครือข่ายอ้าเภอคุณธรรม  
10. เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม  
11. เครือข่ายสื่อสารคุณธรรม  
12. เครือข่ายภาคประชาสังคมคุณธรรม 
13. เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม 
 และเตรียมการจัดสมัชชาคุณจังหวัดเชียงราย ประจ้าปี 2563 โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัด

เชียงรายคุณธรรม ระยะ 3 ปี อีกทั้งการจัดกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงน้าเครื่องมือและองค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ด้าเนินการและขยายไปสู่พ้ืนที่ด้วยการบรรจุเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่เกิดการบูรณาการการท้างานจากทุกภาคส่วน ให้ประชาชนมีคุณธรรมเป็นฐานในการด้าเนินชีวิตและการ
ประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากข้ึน อยู่ร่วมกันเป็นสังคมสันติสุข ภายใต้แนวทางให้จังหวัดประกาศ
ข้อตกลง โดยมีส่วนราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ร่วมประกาศข้อตกลง มีเป้าหมาย "ปัญหาที่อยากแก้ และ
ความดีที่อยากท้า" พร้อมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมมาจากเครือข่ายประชารัฐ ให้จังหวัดถ่ายทอดไปสู่ระดับอ้าเภอ 
รวมทั้งให้จังหวัดยกย่องเชิดชูบุคคลชุมชน องค์กร อ้าเภอคุณธรรม ทั้งนี้ ให้จังหวัดมีองค์ความรู้ การพัฒนา
จังหวัดคุณธรรมให้สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับจังหวัดอ่ืน ๆ 
ได้อีกด้วย  นอกจากนั้นยังได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรม เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2562  ทั้งนี้ การพิจารณาก้าหนดให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรมน้าร่อง เนื่องจาก



18 
 

จังหวัดเชียงราย มีต้นทุนด้านคุณธรรม ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและทุนมนุษย์ที่พร้อมขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรม (ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย, 2562)  
 
ต้นทุนคุณธรรมและสถานการณ์คุณธรรมในจังหวัดเชียงราย  

จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข่าวที่มีความหลากหลาย และข้อมูลจากข่าวเด่นรายสัปดาห์ ย้อนหลัง 
จากแหล่งข่าวออนไลน์ (ระหว่างเดือน มกราคม2560– ธันวาคม2563) จ้านวน 47 แหล่งข่าว จากเนื้อหาข่าว
ทั้งหมด จ้านวน 499 ข่าว และมีการน้าข้อมูลมาสังเคราะห์ และจ้าแนกออกเป็นประเด็นคุณธรรมที่สอดคล้อง
กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ปรากฏผล ดังนี้  
 
แผนสถิติที่ 3.1 : สถิติต้นทุนคุณธรรมจาก 499 สถานการณ์คุณธรรมตั้งแต่ปี 2560 – 2562 โดยจ าแนก
เป็นสถานการณ์ด้านที่ดีและสถานการณ์ด้านที่ไม่ดี  

 
ข้อมูลจาก: ข่าวและสถานการณ์คุณธรรมด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย (ปี 2560-2562)  

 
จากแผนสถิติข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในปี 2560 มีสถานการณ์คุณธรรมที่ดี จ้านวน112 สถานการณ์ 

ส่วนสถานการณ์คุณธรรมที่ไม่ดีมีจ้านวน 56 สถานการณ์  ปี 2561 จะเห็นได้ว่ามีสถานการณ์คุณธรรมด้านดี
จ้านวน 84 สถานการณ์ และสถานการณ์คุณธรรมที่ไม่ดีมีจ้านวน 86 สถานการณ์ และในปี 2562 พบว่ามี
สถานการณ์คุณธรรมด้านดีที่จ้านวน79 สถานการณ์  และสถานการณ์คุณธรรมด้านไม่ดี มีจ้านวน 82
สถานการณ์  

เมื่อพิจารณาแผนสถิติข้างต้นสรุปได้ว่า สถานการณ์คุณธรรมในจังหวัดเชียงรายที่ปรากฏใน
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ. 2562 จ้านวน 499 สถานการณ ์มีสถานการณ์คุณธรรมด้านดี
มากกว่าสถานการณ์คุณธรรมด้านที่ไม่ดี กล่าวคือ สถานการณ์คุณธรรมด้านดีมีจ้านวนทั้งหมด 275 
สถานการณ์ และสถานการณ์คุณธรรมด้านไม่ดี จ้านวน 224 สถานการณ์ (คิดเป็น 55.11% ต่อ 44.89%)   
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สถานการณ์คุณธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของเชียงราย  

เมื่อพิจารณาสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงรายที่ได้จากการรวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์คุณธรรมที่เกิดขึ้นจ้านวน 499 เหตุการณ์ ตั้งแต่ปี 2560-2562 โดยจ้าแนกเป็นราย
ด้าน ได้แก่ 1) พอเพียง 2) วินัย 3) สุจริต และ4) จิตอาสา ปรากฏผลตามแผนภูมิที่ 3.2 - แผนภูมิที่ 3.5 ดังนี้  

 
แผนสถิติที่ 3.2 : สถานการณ์คุณธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของเชียงราย จ าแนกรายด้าน  

 
ข้อมูลจาก: ข่าวและสถานการณ์คุณธรรมด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย (ปี 2560-2562) 

 
แผนภูมิตารางท่ี 3.3 : สถานการณ์คุณธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของเชียงราย จ าแนกรายด้าน 

คุณธรรม ดี ลบ รวมจ านวน (ข่าว)  

พอเพียง 6 0 6 

สุจริต 21 200 221 

วินัย 34 23 57 

จิตอาสา 214 1 215 

รวมจ านวน (ข่าว)  275 224 499 
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แผนสถิติที่ 3.4: สถานการณ์คุณธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของเชียงราย จ าแนกรายด้านในแต่ละป ี

ข้อมูลจาก: ข่าวและสถานการณ์คุณธรรมด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย (ปี 2560-2562) 
 

 
แผนภูมิตารางท่ี 3.5 : สถานการณ์คุณธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของเชียงราย จ าแนกรายด้านในแต่ละป ี 

คุณธรรม 2560 2561 2562 รวม 

พอเพียง 5 0 1 6 

สุจริต 59 85 77 221 

วินัย 26 13 18 57 

จิตอาสา 78 72 65 215 

รวม 168 170 161 499 

 
จากแผนภูมิแสดงสถานการณ์คุณธรรมที่ 3.2 - 3.5  จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2560-2562 มีการน้าเสนอ

ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงรายในด้านความสุจริตจ้านวนมากที่สุด คือ 221 สถานการณ์ 
(44.28%) ด้านความมีจิตอาสามีการน้าเสนอในจ้านวนที่รองลงมา คือ 215 สถานการณ์ (43.08%) ส่วนข้อมูล
สถานการณ์คุณธรรมด้านความมีวินัยการน้าเสนอในจ้านวนน้อย กล่าวคือมีเพียง 57 สถานการณ์ (11.42%)  
และสถานการณ์คุณธรรมด้านความพอเพียงมีจ้านวนที่น้อยที่สุดเพียง 6 เหตุการณ์ (1.20%) โดยสามารถ
จ้าแนกตามปีได้ดังนี้  
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 ปี 2560 มีการน้าเสนอข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมด้านความมีจิตอาสาจ้านวนมากที่สุดคือ 78 
สถานการณ์ รองลงมาคือการน้าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านความสุจริต จ้านวน 59 สถานการณ์ ความมีวินัย 
จ้านวน 26 สถานการณ์ และความพอเพียงจ้านวน 5 สถานการณ์  
 ปี2561 สถานการณ์คุณธรรมที่มีจ้านวนมากเป็นอันดับ 1 ของปี 2561 คือสถานการณ์คุณธรรมด้าน
ความสุจริต จ้านวน 85 สถานการณ์ ล้าดับถัดมาคือเหตุการณ์คุณธรรมด้านความมีจิตอาสาซึ่งมีจ้านวน  72 
สถานการณ์ รองลงมาคือสถานการณ์คุณธรรมด้านความมีวินัย คือมีจ้านวน 13 สถานการณ์ แต่ไม่ปรากฏ
ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมด้านความพอเพียง 
 ปี2562 สถานการณ์คุณธรรมที่มีจ้านวนมากที่สุดคือ สถานการณ์คุณธรรมด้านความสุจริต จ้านวน 77 
สถานการณ์ รองลงมาคือสถานการณ์คุณธรรมด้านความมีจิตอาสา จ้านวน 65 สถานการณ์ รองลงมาคือ
สถานการณ์คุณธรรมด้านความมีวินัย คือมีจ้านวน 18 สถานการณ์ และข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมด้านความ
พอเพียง จ้านวน 1 สถานการณ์ 
 

กล่าวโดยสรุปการน้าเสนอข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงรายจากแหล่งข่าวต่าง ๆ  ใน
รอบ 3 ปี (พ.ศ.2560 – 2562)  จ้านวน 499 สถานการณ์ พบว่า มีการน้าเสนอข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมด้าน
ความสุจริตมากที่สุด จ้านวน 221 สถานการณ์ ส่วนใหญ่เป็นสถานการณ์ด้านไม่ดีหรือด้านลบ จ้านวน 200 
สถานการณ์ โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและลักลอบขนยาเสพติดระหว่างชายแดน 
และมีการน้าเสนอข่าวในด้านดีหรือด้านบวก จ้านวน 21 สถานการณ์ ด้านจิตอาสามีการน้าเสนอในจ้านวนที่
รองลงมา คือ 215 สถานการณ์ โดยจ้าแนกเป็นข่าวด้านดีหรือด้านบวกจ้านวน 214 สถานการณ์ และข่าวใน
ด้านไม่ดีหรือด้านลบ จ้านวน 1 สถานการณ์ ส่วนข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมด้านความมีวินัยการน้าเสนอใน
จ้านวนน้อย กล่าวคือมีเพียง 57 สถานการณ์ โดยจ้าแนกเป็นข่าวด้านดีหรือด้านบวกจ้านวน 34 สถานการณ์ 
และข่าวในด้านไม่ดีหรือด้านลบ จ้านวน 23 สถานการณ์ และการน้าเสนอสถานการณ์คุณธรรมด้านพอเพียงมี
จ้านวนที่น้อยท่ีสุดเพียง 6 เหตุการณ์ โดยเป็นการน้าเสนอข้อมูลสถานการณ์ในด้านที่ดีหรือด้านบวกทั้งสิ้น  
 
ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมที่มีผลต่อสถานการณ์คุณธรรม 

 เมื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครือข่ายหลักทางสังคม 6 เครือข่าย พบว่ามีการน้าเสนอข่าว
เกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมของเครือข่ายภาคประชาสังคมมากที่สุด จ้านวน 260 สถานการณ์( 52.10%) 
โดยจ้าแนกเป็นการน้าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ้านวน 62 สถานการณ์ (23.84%) และข้อมูล
สถานการณ์ด้านลบจ้านวน 198  สถานการณ์ (76.15%) รองลงมาคือเครือข่ายองค์กรภาครัฐ จ้านวน 190 
สถานการณ์ (38.07%) โดยจ้าแนกเป็นการน้าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ้านวน 176 สถานการณ์ 
(92.63%) และข้อมูลสถานการณ์ด้านลบจ้านวน 14 สถานการณ์ (7.36%) เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน 
จ้านวน 25 สถานการณ์ (5.01%) โดยจ้าแนกเป็นการน้าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ้านวน 21 
สถานการณ์ (84.00%) และข้อมูลสถานการณ์ด้านลบจ้านวน 4 สถานการณ์ (16.00%) เครือข่ายองค์กร
การศึกษา จ้านวน 18 สถานการณ์ ( 3.60%) โดยจ้าแนกเป็นการน้าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ้านวน 
12 สถานการณ์ (66.66%) และข้อมูลสถานการณ์ด้านลบจ้านวน 6 สถานการณ์ (33.33%) เครือข่ายองค์กร
ทางศาสนา จ้านวน 5 สถานการณ์ ( 1.00%) โดยจ้าแนกเป็นการน้าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ้านวน 3 
สถานการณ์ (60.00%) และข้อมูลสถานการณ์ด้านลบจ้านวน 2 สถานการณ์ (40.00%)  และเครือข่ายองค์กร
สื่อมวลชน จ้านวน 1 สถานการณ์ ( 0.20%) โดยเป็นการน้าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ้านวน 1 
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สถานการณ์ (100%) ตามล้าดับ ดังแผนภูมิที่ 3.6 – 3.7 แสดงข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงรายแยกตามเครือข่ายจากเอกสารที่เผยแพร่ในปี พ.ศ.2560-2562 
 
แผนภูมิสถิติที่ 3.6: ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแยกตามเครือข่ายจากเอกสารที่
เผยแพร่ในปี พ.ศ.2560-2562 

 
ข้อมูลจาก: ข่าวและสถานการณ์คุณธรรมด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย (ปี 2560-2562) 

 
แผนภูมิตารางที่ 3.7: ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแยกตามเครือข่ายจากเอกสารที่
เผยแพร่ในปี พ.ศ.2560-2562 

ล าดับ เครือข่าย 

สถานการณ์ด้านด ี สถานการณ์ด้านไม่ด ี รวม 

จ านวน
ข่าว 

เปอร์เซ็นต์ 
% 

จ านวน
ข่าว 

เปอร์เซ็นต์ 
% 

จ านวน
ข่าว 

เปอร์เซ็นต์ 
% 

1 องค์กรภาครัฐ 176 92.63 14 7.36 190 38.07 

2 องค์กรภาคธุรกิจเอกชน 21 84 4 16 25 5.01 

3 องคก์รภาคการศึกษา 12 66.66 6 33.33 18 3.60 

4 องค์กรศาสนา 3 60 2 40 5 1.00 

5 องค์กรสื่อมวลชน 1 100 0 0 1 0.20 

6 ภาคประชาสังคม 62 23.84 198 76.15 260 52.10% 

รวม 275 55.11 224 44.88 499 100 
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ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

 เมื่อพิจารณาการน้าเสนอข่าวสถานการณ์คุณธรรมในจังหวัดเชียงรายที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ. 2562 จ้านวน 499 สถานการณ์ พบว่า ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมด้านดี       
ของจังหวัดเชียงราย สามารถจ้าแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่  1) เศรษฐกิจ 2) การท่องเที่ยว 3) การต่อต้าน
อาชญากรรม 4) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 5) ศาสนา และ 6) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่วนข้อมูล
สถานการณ์คุณธรรมด้านไม่ดีของจังหวัดเชียงราย  สามารถจ้าแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่  1) การฆ่าตัวตาย     
2) อุบัติเหตุ และ 3) อาชญากรรม โดยข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมด้านไม่ดีของจังหวัดเชียงราย ปรากฏเป็น
สถิติที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ดังนี้ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการฆ่าตัวตาย 

แผนสถิติที่ 3.8: สถิติการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน แยกตามจังหวัดประจ าปี พ.ศ. 2560 

 
ข้อมูลจาก:กรมสุขภาพจิต 

 
จากแผนสถิติข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ 2560 สถิติการฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงรายอยู่ใน

ล้าดับที่ 7 จากข้อมูลของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งคิดเป็น 11.40 % ต่ออัตราประชากรแสนประชากร  
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แผนสถิติที่ 3.9:  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน แยกตามจังหวัดประจ าปี พ.ศ. 2561  

 
ข้อมูลจาก: กรมสุขภาพจิต 

 
จากแผนสถิติข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สถิติการฆ่าตัวตายของจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ 2561 อยู่ใน

ล้าดับที่ 4 จากข้อมูลของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งคิดเป็น 11.70 % ต่ออัตราประชากรแสนคน  
เมื่อน้าข้อมูลจากทั้งสองปีข้างต้นมาพิจารณา พบว่า อัตราการฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงรายเพ่ิมขึ้น 

จาก 11.40% ในปี พ.ศ.2560 เป็น 11.70% ในปี พ.ศ. 2561 ต่ออัตราประชากรแสนคน จ้านวนดังกล่าว
จ้าแนกออกเป็น เพศ และอายุ ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 

 
แผนสถิติที่ 3.10: แสดงสถิติอัตราการฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2560 โดยจ าแนกตามเพศ 

 
ข้อมูลจาก:กรมสุขภาพจิต 
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 จากแผนสถิติข้างต้น แสดงจ้านวนสถิติการฆ่าตัวตายของจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ.2560 พบว่า
ประชากรเพศชายมีอัตราการฆ่าตัวตายที่มากกว่าเพศหญิง ซึ่งในเพศชายคิดเป็น 17.16 % และเพศหญิงคิด
เป็น 5.39 %ต่ออัตราประชากรแสนคน 
 
แผนสถิติที่ 3.11: แสดงสถิติการฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ.2561โดยจ าแนกตามเพศ  

     
ข้อมูลจาก: กรมสุขภาพจิต 

 
จากแผนสถิติข้างต้น แสดงให้เห็นว่าจ้านวนสถิติการฆ่าตัวตายของจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ.2561 

พบว่าสถิติการฆ่าตัวตายดังกล่าวพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งคิดเป็น 19.16% ในประชากรเพศชายและ 
4.52% ในประชากรเพศหญิง 

จากข้อมูลที่ปรากฏในแผนสถิติจ้านวนสถิติการฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงรายซึ่งจ้าแนกตามเพศ แสดง
ให้เห็นว่า สถิติการฆ่าตัวตายพบมากในประชากรเพศชายทั้งสองปี และในปี พ.ศ.2561 จ้านวนการฆ่าตัวตาย
ในประชากรเพศชายเพ่ิมขึ้น 2.00% ต่ออัตราประชากรแสนคน ในขณะเดียวกันอัตราการฆ่าตัวตายใน
ประชากรเพศหญิงในปี พ.ศ.2561ลดลง 0.87% เมื่อเทียบกับสถิติปี พ.ศ. 2560 ต่ออัตราประชากรแสนคน 
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แผนสถิติที่ 3.12: แสดงสถิติการฆ่าตัวตายของประเทศในปี พ.ศ.2560 โดยจ าแนกตามอายุ 

 
ข้อมูลจาก: Our World in Data https://ourworldindata.org/suicide 

  
จากแผนสถิติการฆ่าตัวตายในปี พ.ศ.2560 แสดงให้เห็นว่าจ้านวนสถิติการฆ่าตัวตายของประชากร

ไทยอยู่ในช่วงอายุ 70 ปี ขึ้นไปมากที่สุด และรองลงมาคือ ช่วงอายุประมาน 15-49 ปี  
 
สถิติอุบัติเหต ุ 

แผนภูมิตารางท่ี 3.13: สถิติอุบัติเหตุในจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2560-2562 

 
ปี  

จ านวนอุบัติเหตุทั้งหมด 17,208 

จ านวนครั้งต่อปี พิการ 
(คน) 

บาดเจ็บ 
(คน) 

เสียชีวิต 
(คน) 

ป2ี560 5,442 26  5,904 256 

ป2ี561 5,697 33 6,140 269 

ป2ี562 6,069 28 6,618 318 

ข้อมูลจาก:ThaiRSC Statistical Report http://rvpreport.rvpeservice.com/ 
 
 

https://ourworldindata.org/suicide
http://rvpreport.rvpeservice.com/
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จากแผนภูมิตารางตารางแสดงสถิติอุบัติเหตุในจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 จ้านวนสถิติ
อุบัติเหตุในจังหวัดเชียงรายเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งจ้านวนดังกล่าวเมื่อเทียบกับสถิติของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
ปรากฏผลดังต่อไปนี้  

 
แผนสถิติที่ 3.14: สถิติอุบัติเหตุใน 8 จังหวัดภาคเหนือปี 2560-2562  

 
ข้อมูลจาก: ThaiRSC Statistical Report http://rvpreport.rvpeservice.com/ 

 
 จากแผนสถิติข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของจังหวัดเชียงรายในระหว่าง
ปี 2560 ถึง 2562 แม้จะอยู่ในล้าดับที่สองรองจากจังหวัดเชียงใหม่แต่ด้านจ้านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุมี
ความแตกต่างในระดับมาก 
 
ต้นทุนคุณธรรมของเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายทางด้านทัศนคติจากตนเองสู่ส่วนรวม 

นอกจากการศึกษาสถานการณ์คุณธรรมที่ปรากฏในการน้าเสนอผ่านแหล่งข่าวต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 
3 ปี นับจากปี พ.ศ. 2560 - 2562 แล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนคุณธรรมของเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย
ทางด้านทัศนคติจากตนเองสู่ส่วนรวม ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีความส้าคัญต่อการน้ามาสร้างรูปแบบในการก้าวสู่
จังหวัดคุณธรรม คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลคุณธรรมทางด้านทัศนคติจากตนเองสู่ส่วนรวมจากเครือข่าย
สมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย จ้านวน 13 เครือข่าย และรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย  
โดยการเก็บข้อมูลใน 2 ลักษณะ ดังนี้  

1) การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 

2) การเก็บข้อมูลจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ผลการศึกษาต้นทุนคุณธรรมของเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายทางด้านทัศนคติจากตนเองสู่ส่วนรวม 

1) การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม  ใน 4 หัวข้อหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย 
1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม   

http://rvpreport.rvpeservice.com/
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2) ข้อมูลคุณธรรมระดับบุคคล เป็นการสอบถามเกี่ยวกับการประพฤติตนที่สอดรับกับ
คุณธรรม 4 ประการ   

3) ข้อมูลคุณธรรมระดับองค์กร เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในองค์กรหรือ
หน่วยงานในจังหวัดเชียงราย  

4) ข้อมูลคุณธรรมระดับสังคม เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัด
เชียงราย  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แผนสถิติที่ 3.15: ข้อมูลด้านเพศ  

 
จากแผนสถิติข้างต้น ในจ้านวนผู้ตอบสอบถามทั้งหมด เมื่อจ้าแนกตามเพศแล้ว เพศหญิงจะมีจ้านวน

มากที่สุดซึ่งคิดเป็น 61.60 % ตามด้วยเพศชายซึ่งคิดเป็น 35.80 %  และเป็นเพศทางเลือกจ้านวน 2.60 % 
 
แผนสถิติที่ 3.16: ข้อมูลด้านอาย ุ

 
 จากแผนสถิติข้างต้น แสดงให้เห็นว่า จากจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 302 คน  จ้าแนกเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีอายุช่วง 46-60 ปี มีจ้านวนมากทีสุ่ดซึ่งคิดเป็น 28.10% ตามด้วยผู้ตอบแบบสอบถาม



29 
 

ที่มีอายุช่วง 36-45 ปี ซึ่งคิดเป็น 27.50% รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุช่วง 26-35 ปี จ้านวน 
20.50 % และจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามทีมี่น้อยที่สุดคือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป กล่าวคือมีจ้านวน 6.30%  

แผนสถิติที่ 3.17: ข้อมูลด้านการศึกษา 

 

 
 จากแผนสถิติแสดงข้อมูลด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็น 51.70%  รองลงมาคือระดับปริญญาโท 23.20 % 
นอกนั้นเป็นผู้ที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 11.60% ระดับปริญญาเอก 5.65%  ระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 4.30% และระดับประถมศึกษา 3.60% 

แผนสถิติที่ 3.18: ข้อมูลด้านอาชีพ  

 

 จากแผนสถิติที่ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอาชีพข้าราชการมาก
ที่สุด กล่าวคือมีจ้านวน 23.80%  รองลงมาได้แก่ ผู้ที่มีอาชีพอิสระ 19.20%  พนักงานของรัฐ 15.90% 
เกษตรกร 14.60% นักศึกษา 7.00% พนักงานเอกชน 5.30% ลูกจ้างชั่วคราว 4.60% ลูกจ้างประจ้า 3.00% 
นักเรียน และ พระภิกษุ มีจ้านวนเท่ากัน คือ 0.70%  และอาชีพอ่ืน ๆ อีก 5.90%  
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แผนสถิติที่ 3.19: ข้อมูลด้านประเภทหน่วยงานหรือองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 ในด้านประเภทของหน่วยงานหรือองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่
อยู่ในเครือข่ายองค์กรภาครัฐมากที่สุด คิดเป็น 29.70% รองลงมาเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม 27.70%
เครือข่ายองค์กรการศึกษา 27.30% เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน 10.70% องค์กรสื่อมวลชน 2.00% 
องค์กรศาสนา 1.70% และเครือข่ายองค์กรส่วนสื่อสารคุณธรรม 0.70% และไม่ระบุประเภทของหน่วยงาน
หรือองค์กรจ้านวน 0.20%  
 
ส่วนที่2 . ข้อมูลคุณธรรมระดับบุคคล เป็นการสอบถามเกี่ยวกับการประพฤติตนที่สอดรับกับคุณธรรม     
4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย  สุจริต  และจิตอาสา  
 
แผนสถิติที่ 3.20: ข้อมูลคุณธรรมระดับบุคคลด้านพอเพียง 
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การตอบแบบสอบถามข้อมูลคุณธรรมระดับบุคคลเกี่ยวกับการประพฤติตนที่สอดรับกับคุณธรรม     
ด้านความพอเพียง ปรากฏผลเรียงล้าดับดังนี้  

1) มีพฤติกรรมการกิน / ใช้สอยสิ่งต่าง ๆ และการออมในระดับพอประมาณโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืนในระดับสม่้าเสมอ จ้านวน 137 คน คิดเป็น 45.36%  

2) มีการค้านึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมก่อนประโยชน์ที่ตนจะได้รับเสมอในระดับสม่้าเสมอ จ้านวน 
34 คน คิดเป็น 11.20% 

3) มีเหตุมีผลใช้ความรู้เพ่ือวางแผนการใช้ทรัพยากรของตนเองให้เพียงพอต่อการด้ารงชีวิตอย่าง
รอบคอบรอบด้าน และค้านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในระดับสม่้าเสมอ จ้านวน 19 คน คิดเป็น 6.29% 

4) มีภูมิคุ้มกันทางการใช้จ่ายที่ดี เช่น การท้าบัญชีรายจ่ายให้สมดุล   กับรายรับ และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในชีวิตในระดับสม่้าเสมอ จ้านวน 15 คน คิดเป็น 4.96 %  
 
แผนสถิติที่ 3.21: ข้อมูลคุณธรรมระดับบุคคลด้านวินัย 

 
การตอบแบบสอบถามข้อมูลคุณธรรมระดับบุคคลเกี่ยวกับการประพฤติตนที่สอดรับกับคุณธรรมด้าน

ความมีวินัย  ปรากฏผลเรียงล้าดับดังนี้  
1) รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคมในระดับสม่้าเสมอ จ้านวน 213 คน คิดเป็น 70.52% 
2) เคารพสิทธิของผู้อื่นและ ไม่ยอมให้ใครละเมิดสิทธิของตนในระดับสม่้าเสมอ จ้านวน 202 คน   

คิดเป็น 66.88% 
3) เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับหรือข้อตกลงขององค์กรสังคมโดยสมัครใจใน

ระดับสม่้าเสมอ จ้านวน 196 คน  คิดเป็น 64.90%   
4) ยึดประโยชน์ส่วนรวมของสังคมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนในระดับสม่้าเสมอ จ้านวน 154 คน   

คิดเป็น 50.99%  
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แผนสถิติที่ 3.22: ข้อมูลคุณธรรมระดับบุคคลด้านสุจริต 

 
การตอบแบบสอบถามข้อมูลคุณธรรมระดับบุคคลเกี่ยวกับการประพฤติตนที่สอดรับกับคุณธรรม     

ด้านความสุจริต ปรากฏผลเรียงล้าดับดังนี้ 
 1) มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมในระดับ
สม่้าเสมอ จ้านวน 216 คน  คิดเป็น 71.52 %  
 2) ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม และต่อต้านการทุจริตด้วยความกล้าหาญในระดับสม่้าเสมอ 
จ้านวน 175 คน  คิดเป็น 57.94% 

3) ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องในการปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนอย่างเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ในระดับสม่้าเสมอ 
จ้านวน 174 คน  คิดเป็น 57.61% 

4) ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงาม และมีธรรมาภิบาลด้วยการพูด  การกระท้า และการปฏิบัติหน้าที่ ใน
ระดับสม่้าเสมอ จ้านวน 153 คน  คิดเป็น 50.66%     
 

แผนสถิติที่ 3.23: ข้อมูลคุณธรรมระดับบุคคลด้านจิตอาสา 
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การตอบแบบสอบถามข้อมูลคุณธรรมระดับบุคคลเกี่ยวกับการประพฤติตนที่สอดรับกับคุณธรรม     
ด้านความมีจิตอาสา ปรากฏผลเรียงล้าดับดังนี้ 

1) กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินที่เกิดและผู้มีพระคุณในระดับสม่้าเสมอ จ้านวน  212 คน  คิดเป็น 70.19% 
2)  ไม่นิ่งดูดายต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและผู้คนในระดับสม่้าเสมอ จ้านวน 152 คน  คิดเป็น 

50.33 %  
3) ท้าความดีเพ่ือความดี เอ้ืออาทรต่อคน/สังคม โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนในระดับสม่้าเสมอ จ้านวน 

151 คน  คิดเป็น  50.00% 
4) ให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม ลงมือท้าด้วยความรัก ความสามัคคีในระดับ

สม่้าเสมอ จ้านวน 123 คน  คิดเป็น 40.72%   
 

ส่วนที่3. ข้อมูลคุณธรรมระดับองค์กร เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในองค์กรหรือ
หน่วยงานในจังหวัดเชียงราย 

แผนสถิติที่ 3.24: ข้อมูลคุณธรรมระดับองค์กรด้านพอพียง 

 
 การตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับองค์กรหรือหน่วยงานในจังหวัด
เชียงราย ด้านความพอเพียง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงานของตนมีคุณธรรมด้าน
ความพอเพียงในสถานการณ์ต่าง ๆ ปรากฏผลเรียงล้าดับดังนี้ 

 1) มีความพอประมาณในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการด้าเนินงาน / กิจกรรม / โครงการ จ้านวน 157 
คน คิดเป็น 52.00%  

2) มีเหตุผลในการเลือกใช้ทรัพยากรในการด้าเนินงาน / กิจกรรม / โครงการ จ้านวน 157 คน คิดเป็น 
52.00% 

3) มีความประหยัดในการใช้สอยทรัพยากรเพ่ือการด้าเนินงาน / กิจกรรม / โครงการ จ้านวน 146 
คน คิดเป็น 48.30% 
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4) มีความพร้อมในการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรเมื่อได้รับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
จ้านวน 141 คน  คิดเป็น 46.70% 

แผนสถิติที่ 3.25: ข้อมูลคุณธรรมระดับองค์กรด้านวินัย 

 

การตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับองค์กรหรือหน่วยงานในจังหวัด
เชียงราย ด้านความมีวินัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงานของตนมีคุณธรรมด้าน
ความความมีวินัยในสถานการณ์ต่าง ๆ ปรากฏผลเรียงล้าดับดังนี้ 

 1) มีความเคารพต่อกติกา กฎระเบียบ และกฎหมายอย่างเสมอภาค จ้านวน 214 คน คิดเป็น 
70.90% 

 2) มีการรณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดของหน่วยงาน/องค์กร จ้านวน 149 คน คิดเป็น 49.30 %  

 3) มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน / องค์กรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน จ้านวน 139 
คน  คิดเป็น 46.00% 

 4) มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน / องค์กรมีความขยันหมั่นเพียร  จ้านวน 114 คน  คิดเป็น 
37.75% 

แผนสถิติที่ 3.26: ข้อมูลคุณธรรมระดับองค์กรด้านสุจริต 

 



35 
 

การตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับองค์กรหรือหน่วยงานในจังหวัด
เชียงราย ด้านความสุจริต ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงานของตนมีคุณธรรมด้าน
ความสุจริตในสถานการณ์ต่าง ๆ ปรากฏผลเรียงล้าดับดังนี้ 

 1) มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทั้งต่อหน่วยงาน / องค์กรของตนเอง และหน่วยงาน องค์กรอ่ืน   
จ้านวน 202 คน  คิดเป็น 66.90% 

 2) มีความโปร่งใสและยุติธรรม ไม่คดโกงใคร ไม่ท้าให้ใครเดือดร้อน จ้านวน 178 คน คิดเป็น 58.95% 

 3) มีการบริหารจัดการด้วยคุณธรรมตามหลักศาสนา หรือวัฒนธรรม จ้านวน 141 คน คิดเป็น 
46.70% 

 4) มีความจริงใจในการติดต่อประสานงานของบุคลากรทุกภาคส่วน จ้านวน 137 คน คิดเป็น 45.40% 

 

แผนสถิติที่ 3.27: ข้อมูลคุณธรรมระดับองค์กรด้านจิตอาสา 

 

การตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับองค์กรหรือหน่วยงานในจังหวัด
เชียงราย ด้านความมีจิตอาสา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงานของตนมีคุณธรรม
ด้านความมีจิตอาสาในสถานการณ์ต่าง ๆ ปรากฏผลเรียงล้าดับดังนี้ 

1) หน่วยงาน/องค์กรส่งเสริมให้มีโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ จ้านวน 163 คน คิดเป็น 54.00 % 

2) หน่วยงาน/องค์กรมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามัคคีมีจิตอาสา จ้านวน 160 คน คิดเป็น 
53.00% 

3) หน่วยงาน/องค์กรมีนโยบายที่แสดงถึงความมีน้้าใจไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง จ้านวน  
คน 153 คน คิดเป็น 50.70% 

4) หน่วยงาน/องค์กรมีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จ้านวน 148 คน  คิดเป็น 49.00% 



36 
 

ส่วนที4่. ข้อมูลคุณธรรมระดับสังคม เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย 

 ในแบบสอบถามส่วนที่ 4 นี้เป็นการสอบถามเก่ียวกับข้อมูลคุณธรรมระดับสังคม ใน 4 ประเด็น ดังนี้  
1) ท่านคิดว่าภาพรวมของประชากรในจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นในคุณลักษณะของคุณธรรมแต่   
   ละด้าน ในข้อใดมากท่ีสุด 
2) ท่านคิดว่าประชากรในจังหวัดเชียงรายมีคุณธรรม / จริยธรรมที่โดดเด่นในด้านใดมากที่สุด  
3) ท่านคิดว่าควรมีการปลูกฝังคุณธรรม / จริยธรรมในด้านใดให้แก่ประชากรในจังหวัดเชียงรายมาก 
    ที่สุด 

 

จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามจ านวน 302 ชุด ปรากฏผล ดังนี้   

1) คุณลักษณะที่โดดเด่นในคุณธรรมแต่ละด้านของประชากรจังหวัดเชียงราย 
แผนสถิติที่ 3.28: ข้อมูลคุณธรรมระดับสังคมด้านพอเพียง 

 
จากแผนสถิติข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าในคุณธรรมด้านพอเพียงนั้น 

ประชากรชาวจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นในด้านความพร้อมในการรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ มากที่สุด คิดเป็น 36.40%  รองลงมาคือความพอประมาณ 4.10% ความประหยัดอดออม 13.90% 
ความมีเหตุผล 14.60% อ่ืน ๆ 1.00%   
 
แผนสถิติที่ 3.29: ข้อมูลคุณธรรมระดับสังคมด้านวินัย 
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จากแผนสถิติข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าในคุณธรรมด้านวินัยนั้น ประชากร
ชาวจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นในด้านความเคารพต่อกติกา กฎระเบียบ และกฎหมาย จ้านวน 54.60% 
รองลงมาได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร 20.20% ความสะอาด 12.30 % ความกระตือรือร้น 11.30%  อ่ืน ๆ 
1.60%  
 
แผนสถิติที่ 3.30: ข้อมูลคุณธรรมระดับสังคมด้านสุจริต 

 
จากแผนสถิติข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าในคุณธรรมด้านสุจริตนั้น ประชากร

ชาวจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นในด้านความมีคุณธรรมตามหลักศาสนา หรือวัฒนธรรม 34.40% รองลงมา
คือความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และต่อผู้อ่ืน 29.80% ความไม่คดโกงใคร ไม่ท้าให้ใครเดือดร้อน 18.20% ความ
จริงใจ 16.20% และอ่ืน ๆ 1.40%    
 
แผนสถิติที่ 3.31: ข้อมูลคุณธรรมระดับสังคมด้านจิตอาสา   

 
 

จากแผนสถิติข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าในคุณธรรมด้านจิตอาสานั้น 
ประชากรชาวจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นในด้านความสามัคคีมีจิตอาสา 35.40%  รองลงมา ได้แก่      
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ความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 31.50%  ความมีน้้าใจไม่เห็นแก่ตัว 22.50%  ความเสมอภาคไม่
เหลื่อมล้้า 10.30% และอ่ืน ๆ 0.30%  
 

2) คุณธรรม / จริยธรรมที่โดดเด่นที่สุดของประชากรในจังหวัดเชียงราย 

แผนสถิติที่ 3.32: คุณธรรม / จริยธรรมที่โดดเด่นที่สุดของประชากรในจังหวัดเชียงราย 

 

 จากแผนสถิติข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าประชากรชาวจังหวัดเชียงราย
มีคุณธรรม/จริยธรรมที่โดดเด่นในด้านความพอเพียงมากที่สุด คิดเป็น 27.50% รองลงมาได้แก่ ความเมตตา
กรุณา 19.50% ความกตัญญู ความเสียสละ และความรับผิดชอบมีจ้านวนเท่ากันคือ 8 .90% ความ
ขยันหมั่นเพียร 7.60 % ความมีวินัย 6.00% ความอดทนอดกลั้น 5.00% ความซื่อสัตย์ซื่อตรง 4.30% ความมี
สติ 0.30% 
 
3) คุณธรรม / จริยธรรมทีค่วรมีการปลูกฝังให้แก่ประชากรในจังหวัดเชียงรายมากท่ีสุด 
แผนสถิติที่ 3.33: คุณธรรม / จริยธรรมที่ควรมีการปลูกฝังให้แก่ประชากรในจังหวัดเชียงรายมากที่สุด 
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 จากแผนสถิติข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าควรมีการปลูกฝังคุณธรรม/
จริยธรรมในด้านความมีวินัยให้แก่ประชากรในจังหวัดเชียงรายมากที่สุด 26.50%  รองลงมาได้แก่ ความ
รับผิดชอบ 22.50%  ความซื่อสัตย์ซื่อตรง 10.60% ความพอเพียงและความมีสติในจ้านวนเท่ากัน คือ 
10.30% ความเสียสละ 7.90% ความกตัญญูกตเวที 2.30% ความเมตตากรุณา 1.70% ความขยันหมั่นเพียร 
4.60% และความอดทนอดกลั้น 3.30%  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริม / ปรับปรุง ด้านสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย 

 ในประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริม ปรับปรุง ด้านสถานการณ์คุณธรรมของ
จังหวัดเชียงราย ปรากฏผล ดังนี้  

 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมด้านสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย ได้แก่  

1.1 อยากให้ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นแบบอย่างของการส่งเสริมความมีคุณธรรม
จริยธรรมและด้านวินัยรวมถึงควรมีจิตอาสามากกว่าทุกวันนี้ 

1.2 ควรจัดตั้งหน่วยงานกลาง ผ่านทั้ง online หรือ offline ในการส่งเสริมความมีคุณธรรม 
ให้เห็นภาพที่ชัดเจน และมีส่วนร่วม สร้างคุณธรรมผ่านสื่อกลางนี้ เสมือนโรงเรียนแห่งความดี น้าพาชีวีสู่
สันติภาพโลก  

1.3 ควรน้าความรู้หรือแนวทางในการปฏิบัติด้านคุณธรรมต่าง  ๆ สอดแทรกเข้าไปใน
กิจกรรม/งานประเพณีท่ีจัดให้มีขึ้นอย่างสม่้าเสมอ 

1.4 ผู้บริหารในทุกระดับควรประพฤติ ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

1.5 ควรส่งเสริมให้มีความเสียสละแก่ส่วนรวม ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา พอเพียง
ตามหลักรัชกาลที่ 9 รักสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ด้วยกัน ปฏิบัติตามกฎกติกาของ
สังคมกฎเกณฑ์ และกฎหมายที่บัญญัติไว้ 

1.6 ควรส่งเสริมด้านความซื่อสัตย์ มีจิตใจเอ้ือเผื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

1.7 ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เกิดคุณธรรมในทุกมิติตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงสังคม 

1.8 ควรส่งเสริมคุณธรรมด้านความมีวินัย ให้ทุกคนของจังหวัดเชียงราย มีระเบียบวินัย 

1.9 ควรส่งเสริมให้มีคุณธรรม การท้าบุญที่มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ท้าเพ่ือเอา
หน้าตาในสังคม 

1.10 หากส่งเสริมให้ประชากรคนเชียงรายมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อ่ืน คุณธรรมใน
ส่วนต่าง ๆ ก็จะเกิดข้ึนเองโดยอัตโนมัติ 
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1.11 หาจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของคนเชียงรายและตั้งเป้าหมายพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการ
ก้าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างอัตลักษณ์ไปยังทุกชนชั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านกิจกรรม 
นโยบายต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

1.12 ควรสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชน เริ่มจากที่บ้าน โรงเรียน เป็นล้าดับแรก อย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 

1.13 ควรส่งเสริมการสร้างงานเพ่ือสร้างรายได้ให้ครอบครัวตามสมควร เมื่อเศรษฐกิจดีผู้คนก็
มีความสุขจะเปิดใจร่วมสร้างสังคมให้มีความสุขในด้านต่าง ๆ  มากขึ้น 

1.14 การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปลูกฝังคุณธรรมให้กับ
ประชาชนทุกวัย 

1.15 ควรเน้นให้เด็กวัยเรียนช่วยเหลือตนเอง การพ่ึงพาตนเอง 

1.16 จัดอบรมวิชาพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ความสัมพันธ์ครอบครัวใหญ่ จัดอบรมเด็ก ๆ และคนใน
ครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวเดี่ยวภายใต้ยุคเทคโนโลยีเติบโตสุดขีด 3 รุ่นจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้เป็น
สุข จัดอบรมจิตโพธิสัตว์ขั้นลงมือปฏิบัติจริงจนเห็นผลโดยรวม 

1.17 ควรปลูกฝังให้ประชากรเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการแสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองโดยไม่ค้านึงถึงส่วนรวม เช่น การเผาป่า การค้าขายยาเสพติด และส่งเสริมให้ประชาชนค้านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้อ่ืนเป็นหลัก เคารพกฎและกติกาของสังคม เช่น การปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร การปฏิบั ติ
ตามกฎและกติกาขององค์กรนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 

1.18 การสร้างจิตส้านึกรักบ้านเกิด 

1.19 การรู้จักประหยัด 

1.20 เมื่อเห็นบุคคลท้าสิ่งที่ดีงามแม้น้อยนิดควรชื่นชมเขา 

1.21 การปลูกฝังตั้งแต่เด็กโดยสถาบันครอบครัว ถือเป็นสิ่งที่ส้าคัญท่ีสุดที่ควรท้า 

1.22 ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมในสถานศึกษาทุกระดับให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้ เพ่ือ
ปลูกฝังให้มีจิตส้านึกด้านคุณธรรมตั้งแต่วัยเรียน 

1.23 ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรมแก่ทุกคนทุกองค์กร 

1.24 ควรมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.25 ควรมีการริเริ่มจากกลุ่มที่แตกต่าง กลุ่มท่ีไม่ใช่ข้าราชการผู้บริหารของจังหวัด ไม่ใช่ภาคี
เครือข่ายใด ๆ ที่มีบทบาทในทางสังคมของจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้มองเห็นข้อเท็จจริงด้านสถานการณ์
คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย เพ่ือน้าไปสู่การส่งเสริมและปรับปรุงให้เป็นเชียงรายโมเดลอย่างแท้จริง 
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2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงด้านสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 
2.1 อยากให้ชาวเชียงรายมีวินัยในตัวเองมากขึ้น เช่น การขับรถ การเข้าคิวซื้อของ เป็นต้น 

 2.2 ควรมีการเคารพกฎและกติกาต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ 

 2.3 ควรให้ประชาชนรู้จักรักษาวินัยมากขึ้น ควรเคร่งครัดในการลงโทษมากขึ้น 

  2.4 คนเชียงรายส่วนใหญ่ มักจะใจร้อนกว่าที่คิด และค่อนข้างปฏิบัติตามกฎจราจรหรื อ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ น้อยมาก 

 2.5 ควรปรับปรุงวินัยต่อตนเองและส่วนรวม เช่น ในสถานการณ์โควิด-19 

 2.6 เรื่องของการเคารพกฎจราจร  

2.7 การยอมรับความเห็นต่างทางด้านการเมือง 

2.8 ควรเริ่มจากสิ่งง่าย ๆ เช่น จัดหาถังขยะให้เพียงพอเพราะการทิ้งขยะเรี่ยราดส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้าง 

2.9 การท้าประโยชน์เพื่อส่วนรวม บางครั้งเราเห็นขยะที่ตกลงสู่พื้นไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตาม 
เราควรช่วยกันเก็บ เพื่อความสะอาดของสถานที่ 

2.10 ความร่วมมือระหว่างข้าราชการในท้องถิ่นและเอกชนมีความร่วมมือและประสานที่ดี
ระหว่างผู้น้าในท้องถิ่นและประชาชนที่ดี  ร่วมมือ ประสาน สนับสนุน เชื่อมโยง และมีการขับเคลื่อนของ
ผู้ใหญ่สูงสุด 

2.11 ความเป็นองค์กร ทุกคนในองค์กรเป็นเจ้าของ องค์กรไม่ใช่ของหัวหน้าองค์กรคนเดียว 
หัวหน้าองค์กรควรปฏิบัติตนที่ดี มีความรับผิดชอบ มีอัธยาศัยที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อตนเอง คนใน
องค์กร และภาคีเครือข่าย มีความคิดเห็นเป็นกลาง ควรส่งเสริมให้ทุกคนรักและศรัทธาองค์กร รับฟังความ
คิดเห็นของคนในองค์กรและผู้อ่ืน ให้มาก ๆ 

กล่าวโดยสรุป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมและ
ปรับปรุงสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย โดยจ้าแนกเป็นแนวทางในการส่งเสริมด้านสถานการณ์
คุณธรรมของจังหวัดเชียงรายมี 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

 1.1  ควรจัดตั้งหน่วยงานกลาง ผ่านทั้ง online หรือ offline โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความมีคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม 

 1.2  ควรน้าความรู้หรือแนวทางในการปฏิบัติด้านคุณธรรมต่าง ๆ สอดแทรกเข้าไปใน
กิจกรรม/งานประเพณีท่ีจัดให้มีขึ้นอย่างสม่้าเสมอ 

 1.3 ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารในทุกระดับมีการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 1.4 ควรปลูกฝังให้ประชากรเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการแสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองโดยไม่ค้านึงถึงส่วนรวม เช่น การเผาป่า การค้าขายยาเสพติด เคารพกฎและกติกาของสังคม การปฏิบัติ
ตามเครื่องหมายจราจร การปฏิบัติตามกฎและกติกาขององค์กร อย่างเคร่งครัด 
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 1.5 ควรส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมในสถานศึกษาในทุกระดับให้มากที่สุดและท้าอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือปลูกฝังให้มีจิตส้านึกด้านคุณธรรมตั้งแต่วัยเรียน 

และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงด้านสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย 
จ้าแนกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

  2.1 การรักษาวินัยต่อตนเองและส่วนรวม 
  2.2 การยอมรับทรรศนะที่แตกต่าง 
  2.3 การให้ความร่วมมือมีจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
   

 2) การเก็บข้อมูลจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสัมภาษณ์ผู้แทนเครือข่าย  

  ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมจังหวัดเชียงรายจากการสัมภาษณ์
และการเสวนาในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้แทนเครือข่าย จ้านวน 6 เครือข่ายหลัก แบ่งเป็นเครือข่าย
ย่อย 13 เครือข่าย เครือข่ายละ 2 คน รวม 26 คน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่
เชิญตะวัน โดยรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมใน 3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่   

1) สถานการณ์คุณธรรมในองค์กร 
2) สถานการณ์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
3) สถานการณ์คุณธรรม / ความดีท่ีต้องการให้เกิดข้ึน  

  
ปรากฏผลการศึกษาดังนี้    

 1) เครือข่ายองค์กรภาครัฐ  
1.1 สถานการณ์คุณธรรมในองค์กร 

          เครือข่ายองค์กรภาครัฐของจังหวัดเชียงราย มีภารกิจในการน้านโยบายของส้านักงาน
จังหวัดเชียงรายในการด้าเนินงานการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดในพ้ืนที่ จัดท้าแผนพัฒนาจังหวัด ด้าเนินการก้ากับและติดตามผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดท้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ตลอดจนอ้านวยการ 
ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอ้านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดไปสู่การปฏิบัติในเครือข่าย
ระดับต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมในระดับต่าง ๆ 
จากภาครัฐสู่ชุมชน การปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง เช่น การส่งเสริมโครงการ
ต่อต้านทุจริตต่าง ๆ เป็นต้น  

1.2 สถานการณ์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
  1.2.1 การทุจริตต่อหน้าที่  
  1.2.2 ระบบการให้ความอุปถัมภ์และการให้ความส้าคัญแก่พวกพ้อง 
  1.2.3 การไม่เอาใจใส่หรือละเลยต่อหน้าที่ที่พึงกระท้า 

1.3 สถานการณ์คุณธรรม / ความดีท่ีต้องการให้เกิดข้ึน 
  1.3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพของตนเองในหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ 
  1.3.2 การบริการประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นมิตร 
  1.3.3 การถือประโยชน์ของส่วนรวมไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มารับบริการ 
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2) เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน 
2.1 สถานการณ์คุณธรรมในองค์กร 
 องค์กรภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดเชียงรายมีหลากหลายประเภท เช่น การประกอบ

ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านงานบริการต่าง ๆ เป็นต้น แต่ละองค์กรมีการรวมตัว
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และส่วนใหญ่ยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการประกอบกิจการ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค  

2.2 สถานการณ์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
 2.2.1 การประสานงานระหว่างเครือข่ายกับภาครัฐอย่างไม่ถูกต้องโปร่งใส และไม่

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2.2.2 การประกอบการโดยขาดการค้านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ

ผู้ประกอบการบางส่วน 
 2.2.3 ความไม่คล่องตัวในการด้าเนินโครงการที่ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรอื่น ๆ โดยเฉพาะโครงการที่จะต้องรับนโยบายมาจากภาครัฐ 
2.3 สถานการณ์คุณธรรม / ความดีท่ีต้องการให้เกิดข้ึน 

  2.3.1 การเชิดชู ยกย่อง สถานประกอบการที่ด้าเนินการบนพื้นฐานของคุณธรรม 
  2.3.2 การขับเคลื่อนโครงการเกษตรปลอดภัย เช่น การสร้างตลาดสีเขียว  
  2.3.3 การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้มีความตระหนักในเรื่องการบริโภคท่ีปลอดภัย 
  2.3.4 การประกาศและขับเคลื่อนวาระจังหวัด “บ้านเมืองดี เกษตรสีเขียว อาหาร

ปลอดภัย วิถีไทยล้านนา”  
  2.3.5 การสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนของภาครัฐ

อย่างเป็นรูปธรรม 
 
3) เครือข่ายองค์กรการศึกษา  

3.1 สถานการณ์คุณธรรมในองค์กร 
 จังหวัดเชียงรายมีเครือข่ายองค์กรการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เช่น ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง การศึกษาจากโรงเรียน (รถ) เคลื่อนที่ โรงเรียนชาวนามหา
วิชชาลัยพุธเศรษฐศาสตร์ มีหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในทุกระดับชั้น รวมไปถึง
การศึกษาของผู้สูงอายุ เช่น มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เป็นต้น เครือข่ายด้านการศึกษาในแต่ละแห่งล้วนมีการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน เช่น การด้าเนินโครงการสถานศึกษาคุณธรรม การด้าเนิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมในด้านต่าง ๆ เช่น โครงการจิตศึกษา โครงการเพชรล้านนา โครงการเยาวชนต้นแบบ
คนดีศรีเชียงราย โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โครงการเยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา โครงการ
เด็กไทยโตไปไม่โกง โครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันส้าคัญทางศาสนา 
เป็นต้น  

3.2 สถานการณ์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
 3.2.1 พฤติกรรมการใช้จ่ายที่เกินความจ้าเป็น 
 3.2.2 ความไม่ซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนการสอบ 
 3.2.3 การตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการกระท้าความผิดต่าง ๆ 
 3.2.4 การขาดส้านึกรักในท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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 3.2.5 การขาดวินัยในการใช้ชีวิตซึ่งเริ่มต้นจากวินัยในครอบครัวมาสู่วินัยส่วนรวม 
3.2.6 การไม่สามารถบริหารจัดการเวลาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2.7 การขาดทักษะในการใช้ชีวิตและการสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นในสังคม 

3.3 สถานการณ์คุณธรรม / ความดีท่ีต้องการให้เกิดข้ึน 
 3.3.1 การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีการบรรจุลง

ในหลักสูตรในทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 3.3.2 การประสานเครือข่าย “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมใน

ระดับครอบครัวสู่ชุมชน 
 3.3.3 การส่งเสริมพลังจิตอาสาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาเครือข่าย 
 3.3.4 การแก้ไขด้านความมีวินัยแก่เด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นการ

ส่งเสริมยกย่องผู้ที่รักษาวินัยมากกว่าการลงโทษให้ผู้อื่นเห็น 
 3.3.5 การประสานร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือดูแลพฤติกรรมเด็กและ

เยาวชนในท้องถิ่น 
 

4) เครือข่ายด้านศาสนา  
      จังหวัดเชียงรายจัดเป็นพื้นที่ท่ีมีความหลากหลายทางศาสนา อันประกอบไปด้วย 

1. ศาสนสถาน ได้แก่  ส้านักสงฆ์ จ้านวน 309 แห่ง  วัด จ้านวน 702 แห่ง ศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ้านวน 80 แห่ง โบสถ์คริสต์ นิกายคาทอลิก จ้านวน 141 แห่ง นิกายโปแตส
แตนท ์จ้านวน 133 แห่ง และมัสยิด (จดทะเบียน) 7 แห่ง 

2. ศาสนบุคคล  ได้แก่ มหานิกาย ธรรมยุต นิกายคาทอลิก นิกายโปแตสแตนท์ 
อิหม่าม  

3. ศาสนิกชน ได้แก่ ชาวพุทธ ชาวคริสต์ ชาวอิสลาม ชาวพราหมณ์ –ฮินดู และชาว
ซิกข ์ 

 
4.1 สถานการณ์คุณธรรมในองค์กร 

เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีความเป็นพหุลักษณ์ทางศาสนา เครือข่ายองค์กรทาง
ศาสนาจึงประกอบไปด้วยศาสนาต่าง ๆ ซึ่งมีภารกิจหรือวัตถุประสงค์ในการด้าเนินงาน ดังนี้  

4.1.1 เครือข่ายศาสนาพุทธ  
1. สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   
2. ส่งเสริมเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
3. ส่งเสริม สนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาไทย และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
5.  เ พ่ือเป็น“ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก    

(International Meditation Center) 
 4.1.2 เครือข่ายศาสนาคริสต์  
                                    เครือข่ายศาสนาคริสต์ซึ่งเข้าร่วมสมัชชาคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบ
ไปด้วย   
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(1) คณะกรรมการคริสตจักรภาคที่ ๒เชียงราย ซึ่งมพัีนธกิจหลักคือ พันธกิจ
ตามแผนแม่บทคริสตจักรภาคท่ี 2 เชียงราย โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณและการขยายคริสตจักร 
(2) ด้านการพัฒนาคริสตจักรและสวัสดิการ 
(3) ด้านพันธกิจชีวิตคริสตจักรและชุมชน 
(4) ด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 

           (2) อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ซึ่งมีภารกิจหลักดังนี้  
(1) เพ่ือบริการ อภิบาล ประกาศข่าวดีแก่เยาวชนและชาวบ้านให้มี   

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
(2) เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสังคม ที่รัฐบาลได้ประกาศ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสังคม ความเชื่อ การ
ปฏิบัติศาสนกิจ การด้าเนินชีวิต ผลกระทบตามมาจะเพ่ิมผู้อพยพจากประเทศเพ่ือนบ้าน การคอร์รัปชั่น ยาเสพ
ติด การค้ามนุษย์ ปัญหาศีลธรรม และการละทิ้งศาสนา ฯลฯ พระศาสนจักรจ้าเป็นต้องส่งเสริมวิถีชุมชนวัด 
(Basic Ecclesial Community) “ชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” เพ่ือส่งเสริมฆราวาส
ให้มีส่วนร่วมในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักรอย่างกระตือรือร้นยิ่งขึ้น 
   4.1.3 เครือข่ายศาสนาอิสลาม  

ในจังหวัดเชียงรายมีศาสนสถานเพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ชาวมุสลิมในการยึดเอา
เสาหลักทั้งห้าของศาสนาอิสลามเป็นโครงสร้างชีวิต โดยเสาหลักเหล่านั้นถือเป็นการปฏิญาณตนในเรื่องความ
ศรัทธา การละหมาด การให้ซากัต (ช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้) การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน และการไปแสวง
บุญยังนครเมกกะห์ (ส้าหรับผู้ที่สามารถท้าได้) อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นผู้ศรัทธาและปฏิบัติตาม
พระบัญญัติขององค์พระอัลลอฮ์เจ้าอย่างเคร่งครัด และสามารถอนุโลมตามศรัทธานั้นในการอยู่ร่วมกับคน    
อ่ืน ๆ ในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วย 
   4.1.4 เครือข่ายพรามหมณ์  ฮินดู  และศาสนาซิกข์  

        ชาวศาสนาพรามหมณ์ - ฮินดูในจังหวัดเชียงราย ยึดถือเอาหลักพรหมธรรม 4 
ประการ และหลักธรรม 10 ประการในพระธรรมศาสตร์ในศาสนาพราหมณ์เป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิตและ
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  ส่วนศาสนาซิกข์นั้น แม้ว่าในสังคมเชียงรายจะมีผู้นับถือศาสนาซิกข์เป็นจ้านวน
น้อย แต่ชาวซิกข์ก็มีการปฏิบัติศาสนกิจที่ส้าคัญอย่างปราศจากความขัดแย้งกับชุมชนหรือผู้นับถือศาสนาอ่ืน ๆ 
เหตุเพราะชาวซิกข์ให้ความส้าคัญกับแนวคิดที่ว่า “มนุษย์คือมวลมิตรหาใช่ศัตรูผู้แปลกหน้า” ชาวซิกข์จึงมี
ความสัมพันธ์กับศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ ด้วยความรัก เคารพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ แม้ว่า
จะมีความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติและศาสนาก็ตาม 

4.2 สถานการณ์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
         4.2.1 การปรับกลยุทธ์ในการปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนหรือประชาชนให้มี

ความทันสมัยและรวดเร็ว  เช่น การปรับเปลี่ยนการเผยแผ่หลักธรรมค้าสอนและการให้ตัวอย่างที่มีความ
ทันสมัยและใช้ช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้รวดเร็วและเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

 4.2.2 การใช้ธรรมะผิดวิธี กล่าวคือ น้าธรรมะไปใช้เป็นเครื่องมือในการลงโทษ เช่น 
เมื่อเด็กท้าผิดก็ให้เด็กไปนั่งสมาธิ เช่นนี้จะท้าให้เด็กเข้าใจผิดและต่อต้านธรรมะ 

 4.2.3 การสอนคุณธรรมในบางสถานการณ์เป็นการสอนเชิงบีบบังคับหรือยัดเยียด
ให้แก่เดก็มากกว่าท้าให้เกิดการพัฒนาที่จิตใจอย่างแท้จริง  
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4.3 สถานการณ์คุณธรรม / ความดีท่ีต้องการให้เกิดข้ึน 
 4.3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการธรรมะปฏิบัติหรือกิจกรรมที่ท้าให้

ประชาชนสามารถเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ให้เกิดสัมฤทธิผลจริง 
 4.3.2 การน้าคุณธรรมไปอยู่ในชีวิตประจ้าวัน โดยไม่ต้องบังคับแต่ให้เป็นไปแบบ

ธรรมชาติท้าให้เรื่องของวิชาการกลายเป็นเรื่องของการปฏิบัติได้จริง จากนามธรรมไปสู่รูปธรรม 
 4.3.3 การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมโดยเริ่มจากการท้าให้สถาบันครอบครัวให้มี

ความเข้มแข็งผ่านหลักค้าสอนของแต่ละศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และใช้กิจกรรมหรือโครงการที่
สามารถเข้าถึงชุมชนได้ เช่น โครงการธรรมะเดลิเวอรี่ โครงการผืนผ้าแห่งศรัทธา และรวมถึงการเผยแผ่ค้าสอน
ผ่าน platform ต่าง ๆ เป็นต้น 

5) เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน  
5.1 สถานการณ์คุณธรรมในองค์กร 
 จังหวัดเชียงรายมีองค์กรด้านสื่อที่หลากหลายรูปแบบ ประกอบไปด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ 

สื่อวิทยุ และสื่อสารสนเทศ เป็นต้น  มีการพัฒนาระบบการสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็ว มีการเชื่อม
ประสานกันเป็นเครือข่ายใหญ่ที่ดูแลให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงราย)  มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือชุมชนอยู่เสมอ เช่น การจัดโครงการแบ่งปัน
น้้าใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โครงการอาสาแจ้งข่าวสาร โครงการตู้ปันใจ เป็นต้น 

5.2 สถานการณ์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
 5.2.1 การขาดความสมานฉันท์ในระหว่างแหล่งข่าว  
 5.2.2 การมุ่งน้าเสนอแต่ข่าวที่สามารถสร้างกระแสความสนใจของผู้รับสารมากกว่า

ข่าวสร้างสรรค์  
 5.2.3 การขาดจรรยาวิชาชีพของสื่อบางแหล่ง เช่น ความไม่เป็นกลาง การไม่

ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวก่อนน้าเสนอ 
5.3 สถานการณ์คุณธรรม / ความดีท่ีต้องการให้เกิดข้ึน 
 5.3.1 ความตระหนักในจรรยาวิชาชีพของสื่อ 
 5.3.2 ความรวดเร็ว ทันสมัย และตรวจสอบได้ 
 5.3.3 ศูนย์รวบรวมข่าวที่มีความเที่ยงตรง โปร่งใส สามารถแบ่งปันข่าวสารได้อย่าง

เป็นระบบ 
  

6) เครือข่ายภาคประชาสังคม  
6.1 สถานการณ์คุณธรรมในองค์กร 
 เครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงราย ประกอบไปด้วย ชุมชน ครอบครัว 

เด็กและเยาวชน ฯลฯ โดยแต่ละภาคีเครือข่ายมีการด้าเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมอย่างสอดคล้อง
กัน มีการจัดตั้งศูนย์หรือสถาบันเพ่ือให้ความรู้ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมในทุกระดับ มีการด้าเนินง าน
ค้นหาและยกย่องเชิดชูรวมถึงการมอบรางวัลแก่ผู้กระท้าความดีมีคุณธรรมในทุกพ้ืนที่  

6.2 สถานการณ์ปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
  6.2.1 พฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน  

6.2.2 พฤติกรรมการใช้สารสนเทศอันก่อให้เกิดเกิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์
ของคนในครอบครัว 
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6.2.3 การไม่เคารพในกติกาหรือระเบียบของสังคม 
6.2.4 การละเมิดสิทธิ์ของบุคคล การดูถูกเหยียดหยามในปมด้อยหรือความบกพร่อง

ของผู้อื่น 
6.2.5 การเข้าถึงสิทธิ์ในทรัพยากรอันพึงได้รับของประชาชน 
6.2.6 สถานการณ์ความขัดแย้งแตกต่างทางด้านความคิดของคนในสังคม 
6.2.7 การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก อากาศ และทางน้้าให้มีคุณภาพดี 

6.3 สถานการณ์คุณธรรม / ความดีท่ีต้องการให้เกิดข้ึน 
   6.3.1 การให้ความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อ่ืน 

  6.3.2 การกระจายความรู้ด้านสิทธิและการเข้าถึงทรัพยากรอันพึงได้รับจากภาครัฐ
แก่ประชาชนอย่างทันสมัยและเท่าเทียม 

 6.3.3 การสร้างความเข้าใจและโอนอ่อนผ่อนปรนด้านคุณธรรมที่มีความแตกต่าง
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดข้ึนจริง 

 6.3.4 ความมีคุณธรรมด้านสุขภาพของตนเอง ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและ
บุคคลในครอบครัวอันจะส่งผลเกิดสังคมท่ีประชากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดีตามมา 
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บทที่ 4 

สรุปผลการวิเคราะห์ 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเพ่ือสนับสนุน

กระบวนการสมัชชาคุณธรรมและการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ 3 
ประการ อันประกอบไปด้วย  

1) เพ่ือศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย โดยจ าแนกตามประเด็นคุณธรรมและความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม 

2) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทางด้านคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล องค์กร ในพ้ืนที่ จังหวัด
เชียงราย  

3) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนกระบวนการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรม 
 
 จากวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้จ าแนกการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  1) การศึกษาข้อมูลสถานการณ์
คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายจากเอกสารที่เผยแพร่แล้วเช่น ข่าว สถิติ และ
การขอข้อมูลจากเครือข่าย เป็นต้น ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562) โดยจ าแนกตามประเด็นคุณธรรม 
และความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม 2) การเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทางด้าน
คุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล องค์กร ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ในกลุ่มเครือข่ายคุณธรรม 6 กลุ่ม และ        
3) การน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาสังเคราะห์เป็นโมเดลคุณธรรม โดยใช้กรอบแนวคิดของปิแอร์ บูดิเยอ (Pierre 
Bourdieu) เกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม และแนวคิดของอันโตนิโอแกรมซี่ (Antonio Gramsci) เกี่ยวกับ       
การสร้างอุดมการณ์ผ่านอ านาจน าของปัญญาชน ซึ่งข้อมูลที่ค้นพบจากการวิจัยทั้งหมด น ามาสรุปผลการวิจัย 
ได้ ดังต่อไปนี้  
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  

เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  

 ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายจากเอกสารที่
เผยแพร่แล้วเช่น ข่าว สถิติ และการขอข้อมูลจากเครือข่าย เป็นต้น ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2562) 
โดยจ าแนกตามประเด็นคุณธรรม และความเก่ียวข้องกับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม 
  จากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข่าวที่มีความหลากหลาย และข้อมูลจากข่าวเด่นรายสัปดาห์ ย้อนหลัง 
จากแหล่งข่าวออนไลน์ (ระหว่างเดือน มกราคม2560– ธันวาคม2563) จ านวน 47 แหล่งข่าว จากเนื้อหาข่าว
ทั้งหมด จ านวน 499 ข่าว และมีการน าข้อมูลมาสังเคราะห์ และจ าแนกออกเป็นประเด็นคุณธรรมที่สอดคล้อง
กับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2561) สถานการณ์คุณธรรมในจังหวัด
เชียงรายที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ถึงปี พ.ศ. 2562 จ านวน 499 สถานการณ์ พบว่ามี
สถานการณ์คุณธรรมด้านดีมากกว่าสถานการณ์คุณธรรมด้านที่ไม่ดี กล่าวคือ สถานการณ์คุณธรรมด้านดี          
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มีจ านวนทั้งหมด 275 สถานการณ์ และสถานการณ์คุณธรรมด้านไม่ดี จ านวน 224 สถานการณ์ (คิดเป็น 
55.11% ต่อ 44.89%)  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ 1) พอเพียง 2) วินัย 3) สุจริต และ4) จิตอาสา พบว่า 
ตั้งแต่ปี 2560-2562 มีการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงรายในด้านสุจริตจ านวนมาก
ที่สุด คือ 221 สถานการณ์ (44.28%) โดยจ าแนกเป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านบวกจ านวน 21 
สถานการณ์ (9.50%) และข้อมูลสถานการณ์ด้านลบจ านวน 200 สถานการณ์ (90.49%)   และเมื่อพิจารณา
ความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม พบว่ามีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมของเครือข่าย
ภาคประชาสังคมมากท่ีสุด จ านวน 260 สถานการณ์ (52.10%) โดยจ าแนกเป็นการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์
ด้านบวกจ านวน 62 สถานการณ์ (23.84%) และข้อมูลสถานการณ์ด้านลบจ านวน 198 สถานการณ์ (76.15%) 
 
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2  

 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทางด้านคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล องค์กร ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย ในกลุ่มเครือข่ายคุณธรรม 6 กลุ่ม โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน ประกอบไปด้วย 1) เครือข่าย
องค์กรภาครัฐ 2) เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน 3) เครือข่ายองค์กรการศึกษา 4) เครือข่ายองค์กรทาง
ศาสนา 5) เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน  และ6) เครือข่ายภาคประชาสังคม (ชุมชน ครอบครัว และเด็กและ
เยาวชน ฯลฯ) โดยการเก็บข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ 1) การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (ท้ังในรูปแบบ online 
และ offline)  และ 2) การเก็บข้อมูลจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ทั้งในรูปแบบ online และ offline) 
ปรากฏผลดังนี้  
 

1) การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่  

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 302 คน จ าแนกเป็นเพศหญิง 61.60% เพศชาย 35.80%  
และเพศทางเลือก 2.60%  ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุช่วง 46-60 ปีมากที่สุด คิดเป็น 28.10% มีอายุช่วง 36 -
45 ปี 27.50% มีอายุช่วง 26-35 ปี 20.50 % และมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 6.30% ทางด้านการศึกษาผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด โดยคิดเป็น 51.70% และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มี
อาชีพข้าราชการมากที่สุด กล่าวคือมีจ านวน 23.80%  ในด้านประเภทของหน่วยงานหรือองค์กรของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่อยู่ในเครือข่ายองค์กรภาครัฐมากที่สุด คิดเป็น 29.70% 
รองลงมาเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม 27.70%เครือข่ายองค์กรการศึกษา 27.30% เครือข่ายองค์กรภาค
ธุรกิจเอกชน 10.70% องค์กรสื่อมวลชน 2.00% องค์กรศาสนา 1.70% และเครือข่ายองค์กรส่วนสื่อสาร
คุณธรรม 0.70% และไม่ระบุประเภทของหน่วยงานหรือองค์กรจ านวน 0.20%  
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2) ข้อมูลคุณธรรมระดับบุคคลเกี่ยวกับการประพฤติตนที่สอดรับกับคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ 
พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา 

2.1 คุณธรรมด้านความพอเพียง 

ประชากรชาวเชียงรายมีทรรศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองที่สอดรับกับคุณธรรมด้าน    
ความพอเพียงในพฤติกรรมการกิน / ใช้สอยสิ่งต่าง ๆ และการออมในระดับพอประมาณโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืนในระดับสม่ าเสมอมากที่สุด จ านวน 137 คน (45.36% ) 

2.2 คุณธรรมด้านความมีวินัย 

ประชากรชาวเชียงรายมีทรรศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองที่สอดรับกับคุณธรรมด้าน    
ความมีวินัยในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคมในระดับสม่ าเสมอมากที่สุด จ านวน 213 คน 
(70.52%)   

2.3 คุณธรรมด้านความสุจริต 

ประชากรชาวเชียงรายมีทรรศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองที่สอดรับกับคุณธรรมด้าน    
ความสุจริตด้วยการมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมในระดับ
สม่ าเสมอมากที่สุด จ านวน 216 คน (71.52 %) 

2.4 คุณธรรมด้านความมีจิตอาสา 

ประชากรชาวเชียงรายมีทรรศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองที่สอดรับกับคุณธรรมด้าน    
ความมีจิตอาสาด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินที่เกิดและผู้มีพระคุณในระดับสม่ าเสมอมากที่สุด จ านวน  
212 คน (70.19%) 

3) ข้อมูลคุณธรรมระดับองค์กรเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในองค์กรหรือหน่ วยงานในจังหวัด
เชียงราย 

3.1 คุณธรรมด้านความพอเพียง 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงานของตนมีคุณธรรมด้าน               
ความพอเพียงในการมีความพอประมาณในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการด าเนินงาน / กิจกรรม / โครงการ 
และการมีเหตุผลในการเลือกใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน / กิจกรรม / โครงการในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน 
จ านวน 157 คน (52.00%) 

3.2 คุณธรรมด้านความมีวินัย 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงานของตนมีคุณธรรมด้านความมีวินัย
เกี่ยวกับการมีความเคารพต่อกติกา กฎระเบียบ และกฎหมายอย่างเสมอภาค มากที่สุด จ านวน 214 คน 
(70.90%) 
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3.3 คุณธรรมด้านความสุจริต 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงานของตนมีคุณธรรมด้านความสุจริต
ในการมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทั้งต่อหน่วยงาน / องค์กรของตนเอง และหน่วยงาน องค์กรอื่นมากที่สุด  
จ านวน 202 คน (66.90%)  

3.4 คุณธรรมด้านความมีจิตอาสา 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงานของตนมีคุณธรรมด้านความมีจิต
อาสาในลักษณะของการที่หน่วยงาน/องค์กรส่งเสริมให้มีโครงการเพ่ือสาธารณะประโยชน์มากที่สุด จ านวน 
163 คน (54.00 %) 

4) ข้อมูลคุณธรรมระดับสังคมเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย ใน 4 ประเด็น  ได้แก่  
4.1)  ความโดดเด่นในคุณลักษณะของคุณธรรมแต่ละด้าน  4.2) คุณธรรม / จริยธรรมที่โดดเด่นของชาวจังหวัด
เชียงราย  และ 4.3) คุณธรรม / จริยธรรมที่ควรได้รับการปลูกฝังมากที่สุด 

4.1 ความโดดเด่นในคุณลักษณะของคุณธรรมแต่ละด้านของชาวจังหวัดเชียงราย   

 1) คุณธรรมด้านความพอเพียง 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ประชากรชาวจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นในด้าน
ความพร้อมในการรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากท่ีสุด คิดเป็น 36.40%   

2) คุณธรรมด้านความมีวินัย 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ประชากรชาวจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นในด้าน
ความเคารพต่อกติกา กฎระเบียบ และกฎหมาย จ านวน 54.60%  

3) คุณธรรมด้านความสุจริต 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าประชากรชาวจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นในด้าน     
ความมีคุณธรรมตามหลักศาสนาหรือวัฒนธรรม 34.40%  

4) คุณธรรมด้านความมีจิตอาสา 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าประชากรชาวจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นในด้าน   
ความสามัคคีมีจิตอาสา 35.40%   

4.2) คุณธรรม / จริยธรรมที่โดดเด่นของชาวจังหวัดเชียงราย   

จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับสังคมในจังหวัด
เชียงราย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าประชากรชาวจังหวัดเชียงรายมีคุณธรรม / จริยธรรมที่โดดเด่นใน
ด้านความพอเพียงมากที่สุด คิดเป็น 27.50%  
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4.3) คุณธรรม / จริยธรรมที่ควรได้รับการปลูกฝังมากท่ีสุด 

จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในระดับสังคมในจังหวัด
เชียงราย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าควรมีการปลูกฝังคุณธรรม/จริยธรรมในด้านความมีวินัยให้แก่
ประชากรในจังหวัดเชียงรายมากท่ีสุด 26.50%   

 2) การเก็บข้อมูลจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสัมภาษณ์ผู้แทนเครือข่าย  

  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมจังหวัดเชียงรายด้วยวิธีการสัมภาษณ์และการ
เสวนาในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้แทนเครือข่าย จ านวน 6 เครือข่ายหลัก แบ่งเป็นเครือข่ายย่อย 13 
เครือข่าย เครือข่ายละ 2 คน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมจ านวนทั้งสิ้น 60 คน เมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  โดยรวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ     
การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  1) สถานการณ์คุณธรรมในองค์กร 2) สถานการณ์/
ปัญหาที่ต้องการแก้ไข และ3) สถานการณ์คุณธรรม / ความดีท่ีต้องการให้เกิดข้ึน  สรุปผลได้ดังนี้   

1) สถานการณ์คุณธรรมในองค์กร  
องค์กรคุณธรรม ทั้ง 13 เครือข่าย มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านต่าง ๆ โดย

ส่วนใหญ่มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ดังนี้ 
1) เครือข่ายด้านศาสนา ตัวอย่างเช่น 

- วัดหัวฝาย  
- ตั้งอยู่ในชุมชนวัดหัวฝาย และเป็นวัดเพียงวัดเดียวของชุมชนนั้น โดยมี

พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ (เจ้าอาวาส) เป็นผู้ขับเคลื่อนงานคุณธรรม ผ่าน
วิถีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมในชุมชน เช่น กิจกรรมการ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตลอดทั้ง 12 เดือน การส่งเสริม
กิจกรรมคุณธรรมร่วมกับโครงการในชุมชน เป็นต้น  

- วัดพระธาตุผาเงา  
- ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสบค า ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

โดยมีพระพุทธิญาณมุนี (เจ้าอาวาส) เป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม
ร่วมกับชุมชนบ้านสบคา โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นทางด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างกิจกรรมที่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องก าหนด เพ่ือให้
ชุมชนและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและใช้
ธรรมชาติเป็นสื่อให้คนเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์  รวมถึงการ
สนับสนุนให้มีการปลูกแปลงพืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
พ้ืนบ้านไทย ด้วยการจัดหาวิทยากรให้ความรู้ในเบื้องต้น และมีผู้สูงอายุ
ที่มีความรู้ในการใช้สมุนไพรมาถ่ายทอดความรู้ โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ และได้ก่อตั้งเป็นกลุ่มแปรรูปสมุนไพรวัดพระธาตุผาเงาในปี 
พ.ศ.2550 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ในครัวเรือนและการจ าหน่าย 
นอกจากนั้นยังมีโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมย์ในการงานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โครงการปลูกป่า โครงการสืบชะตาและบวช
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ป่า รวมถึงโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยให้เข้าใจป่า รู้จักป่าสมุนไพร
และพุทธสถานในวัด และรวมถึงการขยายเครือข่ายไปยังชุมชนอ่ืน ๆ 
อีกด้วย 

- ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  
- ตั้งอยู่ทีบ่้านใหม่สันป่าเหียง ต าบลห้วยสัก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

โดยการก่อตั้งของพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
เป็น“ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ ประชาคมโลก” 
(International Meditation Center) และเป็นสถานทีใ่นการฝึกปฏิบัติ
ภาวนาของศาสนิกชน นอกจากนี้ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ยัง
เป็นที่ตั้งของส านักงานมูลนิธิวิมุตตยาลัย สถาบันวิมุตตยาลัย และมหา
วิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกเพ่ือการ
พัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์  มีการจัดตั้งโรงเรียนชาวนา 
เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้ทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพและน าธรรมะ
ไปใช้ในการหาเลี้ยงชีพโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาสลับสับเปลี่ยน
เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร รวมถึงยังได้ก่อตั้ง
โรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา ศูนย์ดนตรี กวี ศิลป์ โดยมอบหมายให้ 
ดร.ศันสนีย์  อินสาร เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมการให้
ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจด้านดนตรี กวี และศิลปะแห่งการ
ด ารงชีวิต โดยมีปราชญ์ท้องถิ่นและสากลในศิลปะแขนงต่าง ๆ รวมถึง
ครูจิตอาสามาเป็นผู้ให้ความรู้ภายใต้หลักคิด “ท ามาหากินและท ามาหา
ธรรม” ให้สามารถน าความรู้ไปใช้เลี้ยงตนอย่างมีคุณธรรมได้ นอกจากนี้
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ยังมีโครงการ / กิจกรรมส่งเสริม
ศาสนาและคุณธรรมั้งที่ด าเนินการโดยศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
และที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดทั้งปี 
เช่น  การจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพุทธศาสนา การจัดหลักสูตรสมาธิ
ภาวนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นต้น  

2) เครือข่ายชุมชนคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 
- ชุมชนคุณธรรมวัดหัวฝาย  

- ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ชุมชนบ้าน
หัวฝายเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท านา ท า
สวนและรับจ้าง ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีลักษณะเด่น
ทางด้านการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างชนเผ่าไทยยวนและไทยลื้อ  
มีการจัดท าปฏิทินความดีของชุมชน มีประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญซึ่ง
ปฏิบัติสืบทอดกันสม่ าเสมอ คือ ประเพณีการทอดกฐินสามัคคี การสืบ
ชะตาหลวง การแห่ไม้ค้ าสะหลี เลี้ยงจ้าวบ้าน มีภูมิปัญญาด้านอาหาร



54 
 

พ้ืนเมือง ด้านหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เช่น การจักสาน การท าไม้กวาด และ
มีหมอพ้ืนบ้านด้านสมุนไพร นอกจากนี้ ชุมชนบ้านหัวฝาย ยังมีการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนทั้งคนวัยท างาน ผู้สูงอายุ และ
เยาวชนได้รวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน ภายใต้แนวคิดแบบ “บวร” คือ
บ้าน (ชุมชน) วัด และโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้
และคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัว
ฝาย และการตั้งพิพิธภัณฑ์เฉลิมราชที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
จริง รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่น 12 เดือน การ
เรียนรู้หลักศาสนาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและ
การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจให้แก่
ชุมชนอีกด้วย  

- ชุมชนคุณธรรมวัดท่าข้ามศรีดอนชัย 
- ตั้งอยู่ในต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชน

ไทลื้อท่ีอพยพมาจากสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
จีน มีวัดท่าข้ามศรีดอนชัยเป็นศูนย์กลางชุมชนในการท ากิจกรรม
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยหลักศีล สมาธิ ปัญญา พร้อมจัดกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ผ่านคุณธรรมเป้าหมาย “สามัคคี พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสาและกตัญญู” เพ่ือมุ่งสู่การเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ตัวอย่าง
ของโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ การประกาศ
ธรรมนูญธรรมนูญชุมชนที่มุ่งเน้นให้สังคมเป็นสังคมแห่งความสุข เน้น
ความสุขมวลรวมของชุมชน ให้คนพออยู่ พอกิน พ่ึงพาอาศัยกัน        
การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่
อยากท า” ที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมของชุมชน ได้แก่ ปัญหาที่
อยากแก้ 3 อันดับแรกคือ  ยาเสพติด   การพนัน และสุรา  ส่วนความดี
ที่อยากท า 3 อันดับแรก คือ การส่งเสริมให้มีรายได้  การรวมกลุ่มจิต
อาสา และการออมทรัพย์ เป็นต้น  

- ชุมชนคุณธรรมบ้านสันทางหลวง อ.แม่จัน 
- บ้านสันทางหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีจุดเด่นเกี่ยวกับ 

"วิถีชาวไทยอง" และได้รับการคัดเลือกให้เป็น "หมู่บ้านวัฒนธรรม
สร้างสรรค์" จากกระทรวงวัฒนธรรม ปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านสัน
ทางหลวง อ.แม่จันได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับ
วิถีชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการการท่องเที่ยวเองโดยพยายาม
อนุรักษ์เรื่องราวที่สะท้อนและแสดงความเป็นตัวตนคนยองเอาไว้ให้
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มากที่สุด เช่น การแต่งกายแบบคนยอง  ชุมชนมีฐานการเรียนรู้เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และฝึกท าด้วยตัวเอง มีด้วยกันอยู่ทั้งหมดจ านวน 
15 ฐานการเรียนรู้ และมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ไว้ให้เลือกชม เลือกซื้อ
อีกมากมาย 

3) เครือข่ายเกษตรคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 
- โรงเรียนชาวนา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์  

- โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิชชาลัยพุทธ
เศรษฐศาสตร์ อันเป็น "สถาบันการศึกษาทางเลือกเพ่ือการพัฒนาตาม
ปรัชญาพุทธเศรษศาสตร์" มีการจัดการเรียนการสอนแก่ประชาชน
ทั่วไป โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร์กับการท าเกษตร
อินทรีย์วิถีพุทธเต็มรูปแบบ โดยผู้ศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรู้การท า
เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น เป็น
เวลา 1 ปีเต็ม จากการถ่ายทอดของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน
ต่าง ๆ รวมถึงปราชญ์พ้ืนบ้านและผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ
เป็นที่ยอมรับ โดยการเรียนการสอนเน้นทักษะการท ามาหากินควบคู่
กับการท ามาหาธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ศึกษาทุกคนถึงพร้อมด้วยความรู้
คู่กับความดีงามสามารถหยัดยืนเป็นที่พ่ึงของตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ
และจิตใจอย่างแท้จริง 

- เจมส์คันนาทองค า ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์ 
- ตั้งอยู่ ณ บ้านหงาวศาลาวาส ม.4 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย  โดย ดร.

ทวีพงษ์  อินวงศ์สกุล (ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้) เจมส์คันนาทองค า 
ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์เป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธเศรษฐศาสตร์วิถี
พ่ึงตนเอง ที่มีจุดเด่นผสมผสาน "การท ามาหากินคู่กับการท ามาหา
ธรรม" โดยยึดหลักเกษตรกรรมแบบอินทรีย์วิถีพุทธ สนับสนุนโดย มหา
วิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ เพ่ือเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้ของ
ชุมชน เป็นการน้อมน าศาสตร์พระราชา "ในหลวง ร.9" มาปรับใช้ สู่
ท้องนาเกษตรกร ซึ่งเป็นการยืนยันว่าสามารถน ามาประยุกต์ใช้อย่าง
ยั่งยืนได้จริง   

4) เครือข่ายเด็กและเยาวชน ตัวอย่างเช่น 
- ศูนย์เรียนรู้เยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา   

- ต้ังอยู่ทีว่ัดท่าเดื่อ หมู่ 4 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 
ปี พ.ศ.2549  โดยการน าของพระอาจารย์สมคิด จิตฺตส วโร (ชมภูถี) ได้
เป็นแกนน ารวมกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ศิลปะการตีกลองล้านนา เช่น กลองปู่จา 
กลองสะบัดชัย ดนตรีพื้นเมือง (วงสะล้อ ซอ ซึง) และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
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เช่น การท าโคม การต้องลาย เป็นต้น มาจนถึงปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้
เยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา มีวิสัยทัศน์เพ่ือศึกษา สืบสาน สืบทอดศิลปะ
การตีกลองล้านนา ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ดนตรีพ้ืนเมือง และภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน ให้แก่เด็กและเยาวชนและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้ และสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ และมีวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งกลุ่มเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ออก
ห่าง จากอบายมุข และสิ่งเสพติด สามารถน าความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ไปแสดงออกในทางที่ดี และมีรายได้ในระหว่างเรียน เป็นที่ยอมรับของ
สังคม  

- สภาเด็กและเยาวชนเชียงราย   
- สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย มีการด าเนินโครงการ “ตู้ฮ่วม

ใจ๋ปั๋นสุข” โดยภายในตู้ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง น้ าดื่ม นม 
ขนม และของใช้จ าเป็น เพ่ือแบ่งปนัอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อ
การด าเนินชีวิตของทุกคนในช่วงที่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) และมีกิจกรรมสร้างสรรค์งานอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อาทิ ท าฝายมีชีวิต กิจกรรมค่ายเยาวชน ตลอดจนการเข้า
ร่วมกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ กับภาครัฐและเอภชนของจังหวัดเชียงราย
ตามวาระ 

- กลุ่มเมล็ดพันธุ์พบดินเพื่อพ่อของแผ่นดิน 
- ตั้งอยู่ทีเ่ฮือนชมจันทร์ บ้านป่าแดง ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวคิด “เปิดบ้าน ให้เป็นโรงเรียนหลังเลิก
เรียน”  กลุ่มเมล็ดพันธุ์พบดินเพื่อพ่อของแผ่นดิน อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย ( ในเครือข่ายโรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา มหาวิชชาลัย
พุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ) เป็นกลุ่มบุคคลที่
มีการจัดสรรพ้ืนที่บ้านเปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนเมืองโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดนตรี พ้ืนเมือง 
นาฏศิลป์พ้ืนเมือง วิถีชีวิต (การท านา) ศิลปะ การเรียนอักษรล้านนา 
(ตั๋วเมือง)  ศิลปะในการด าเนินชีวิต โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิต
อาสาช่วยเหลือเกื้อกูล มีความกตัญญูและมีจิตส านึกรักษ์บ้านเกิด โดย
การสืบทอดภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ด ารงคงอยู่บน
พ้ืนฐานของธรรมชาติที่เก่ียวพันสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน  

5) เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 
- เทศบาลนครเชียงราย 
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- ส านักงานเทศบาลนครเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ต าบล
เวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี 
นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ก าหนดนโยบายตามหลักการบริหาร 
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน ยึดถือระเบียบ กฎหมาย ด าเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนครเชียงราย ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์สุข ของประชาชนในเขตเทศบาล อันประกอบไปด้วย 1) การ
พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้วยการด าเนินแนวทางพัฒนาเมือง
เชียงรายให้น่าอยู่ มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  2) ด้านเศรษฐกิจและ        
การท่องเที่ยว ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมืองชายแดนที่
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือรองรับ
ความเจริญในอนาคตในฐานะที่จังหวัดเชียงรายเป็นประตูสี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจ และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริมแนวทาง
ประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน
และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น 3) ด้านการศึกษา พัฒนาการจัด
การศึกษาตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงมัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศในระดับ
มาตรฐานสากล ส่งเสริมเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 4) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด าเนินการฟ้ืนฟูพัฒนา และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกแขนง มุ่งสู่ "เชียงรายเมืองวิถีพุทธ 
เชียงรายเมืองวัฒนธรรม และ เชียงรายเมืองศิลปิน" ยึดถือจารีตประ
เพณและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาเพ่ือเป็นหลักปฏิบัติของคน
ในสังคม 5) ด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยการ
สนับสนุนการบริการประชาชนในด้านสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง 6) 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนา
เมืองเชียงรายให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความร่มรื่น สวยงาม มีพ้ืนที่สี
เขียวเพ่ือเป็นปอดของเมืองเพ่ิมมากขึ้น เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา
ระบบบ าบัดน้ าเสีย น้ าท่วมขัง และการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ที่ ไ ด้ ม า ต ร ฐ าน  ปลู ก จิ ต ส า นึ ก ใ ห้ ป ร ะช าชน ในกา รอนุ รั กษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า และ การเตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมมือกับภาครัฐ ประชาชน สมาคม 
และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 7) ด้านการบริหารจัดการ ด้วยการยึดหลักการ
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บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล ปรับปรุงกระบวนงานให้มี
ประสิทธิภาพโดยการน าเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้
ยกระดับการท างานไปสู่ระดับมาตรฐานที่ยอมรับได้ เน้นการกระจาย
ภารกิจและอ านาจการตัดสินใจลงสู่ระดับปฏิบัติการ พัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมัย 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน การปฏิบัติงาน  

- องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม 
- ตั้งอยู่ที่  345 หมู่ที่  13 ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม มีหลักการใช้แนวคิด  “คุณธรรมน า
การพัฒนา” เพ่ือสร้างสังคมคุณธรรม และมุ่งมั่นในการพัฒนา “คน” 
ให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามัคคีและเอ้ืออาทร ตั้งมั่นอยู่
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาต่าง 
ๆ ผ่าน ธนาคารความดี อันเป็นกลไกหลักท่ีท าให้ความดีก้าวไปพร้อม ๆ 
กับโครงการที่ถูกบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

6) เครือข่ายศิลปะ-วัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น 
- ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนา (โรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา)   

- โรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ 
จังหวัดเชียงราย จัดตั้งขึ้นโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2555 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่
สนใจ ได้เรียนรู้ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา (2) ให้ครู ภูมิ
ปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้มีจิตอาสา ในสาขาต่าง ๆ ร่วมกันสืบ
สานและอนุรักษ์ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา โดยการ 
จัดการเรียนการสอนดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นล้านนาให้แก่ 
เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไปที่สนใจ (3) อนุรักษ์ สืบสาน และ
เผยแพร่ ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้แพร่หลาย และ ด ารงอยู่คู่กับ
สังคมล้านนาอย่างต่อเนื่อง และ (4) สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชน โดยใช้
กระบวนการเครือข่ายเพ่ือ ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่คนรุ่นหลังได้สืบ
สาน และอนุรักษ์ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ล้านนาและให้
ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ รู้จัก การเคารพ มีความรับผิดชอบ มีความ
ขยัน อดทนมีความเสียสละ มีจิตใจที่อ่อนโยน มีสมาธิ มีความสามัคคี 
และเอ้ืออารีมีน้ าใจต่อกัน  ปัจจุบันโรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนามี
เครือข่าย ทั้งองค์กรทางวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น โรงเรียน และชุมชน 
ร่วมกันในการด าเนินงานจ านวน หลายแห่งซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่มี
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เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ เข้าร่วมใน สืบสาน 
อนุรักษ์ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมท้อง ถิ่นล้านนาเป็นจ านวนมาก มีการ
เรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมทุกรูปแบบโดยยึดหลักปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง น าสู่การอยู่รอด (ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน) 

- ขัวศิลปะ 
- ตั้งอยู่ที่ 551 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย  ก่อตั้งโดยกลุ่มศิลปินเชียงราย โดยค าว่า ขัว ในภาษา
เหนือ แปลว่าสะพาน ขัวศิลปะ จึงคือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม
ขัวศิลปะเป็นหอศิลป์ส าหรับแสดงงานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัด
แสดงนิทรรศการหมุนเวียน โดยใน 1 ปีจะมีนิทรรศการหลัก คือ 
นิทรรศการขัวศิลปะ ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปินในกองทุนศิลปินเชียงราย 
นิทรรศการศิลปินไทย นิทรรศการศิลปินเชียงราย และนิทรรศการของ
ศิลปินนานาชาติเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค  

7) เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 
- โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 

- ตั้งอยู่ที่ 421 ม.6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สังกัดส านัก
การศึกษา เทศบาลนครเชียงราย โดยผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ นายวันชัย  จง
สุทธานามณี และมีนายประชวร  เขื่อนเพชร เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
คนปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายมีสีประจ าโรงเรียนคือ สี
ฟ้า – ขาว ซึ่ง สีฟ้า หมายถึง ความกว้างใหญ่ ความคิดที่กว้างไกล และ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความล้ าค่า คุณธรรม คุณงามความดี   
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาคือ 
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน สร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เสริมสร้างประสบการณ์ตรง มีทักษะ
ชีวิต มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
มีความภูมิใจในตนเอง และเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   โรงเรียน
เทศบาล 6 นครเชียงราย มีอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ภาคภูมิใน
ความดี มีจิตอาสา เก่งกล้าวิชาการ และมีการประกาศเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาคือ “โรงเรียนคุณธรรม ผู้น าการศึกษา” ดังจะเห็นได้จาก  
มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแก่ผู้เรียนหลายโครงการ เช่น 
โครงการเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด(TO BE NUMBER 
ONE) กิจกรรมจิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน กิจกรรมทางศาสนาใน
โอกาสวันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น   
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- โรงเรียนบ้านจ้อง อ าเภอแม่สาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3   

- ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1 ถนนพหลโยธิน บ้านจ้อง ต าบลโป่งผา  อ าเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์เครือข่ายคุณธรรมของ
เขตพ้ืนที่และมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน (บวร) มี
การจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องตามโครงการ
เพ่ือเยาวชนของชาติ ได้รับมอบรางวัลโครงเรียนคุณธรรมต้นแบบ 
ระดับดี เด่น จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี 2560 

8) เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 
- สถานีต ารวจภูธรแม่จัน  

- โดย พ.ต.ท.สุทัศน์ ชัยมงคล (รอง ผกก.ป.สภ.แม่จัน) ได้น าหลักคิดมาใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ คือ 1.ปลูกฝัง  2. ฝึกฝน ปฏิบัติ ควบคุม  และ       
3. ประเมินผล  นอกจากนี้ยังได้น าเจ้าหน้าที่ต ารวจและครอบครัวฟัง
พระเทศน์ปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มี
การด าเนินโครงการบ้านสวยเมืองสุข และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัดเชียงรายด้านชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยใช้
หลักคุณธรรม งานปราบปรามดีเด่น ระดับจังหวัดและระดับภาค ใช้
ข้อมูลจากการข่าวและความร่วมมือของชุมชน (ประกาศเกียรติคุณจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย) งานป้องกันและการข่าวดีเด่น ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจ าปี 2562 
ระดับภาค ต ารวจภูธรภาค 5 ระดับจังหวัดเชียงราย เป็นต้น   

9) เครือข่ายอ าเภอคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 
- อ าเภอเชียงของ 

- มีนายทัศนัย สุธาพจน์ ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอเชียงของ โดยมี
หลักการท างานแบบบูรณาการในพ้ืนที่ โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
หลักคุณธรรมจริยธรรมมาบริหารงาน และมีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากประชาชน และได้รับการประกาศ
ผลการคัดเลือกนายอ าเภอผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ประจ าปี พ.ศ. 
2562 จากกระทรวงมหาดไทยให้นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอ าเภอเชียง
ของ ได้รับรางวัลนายอ าเภอแหวนเพชร  ตามโครงการนายอ าเภอ
แหวนเพชร และโครงการปลัดอ าเภอแหวนทองค า ประจ าปี พ.ศ.2562 
เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการในต าแหน่งนายอ าเภอ และ
ปลัดอ าเภอ ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ โดยพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการผู้



61 
 

มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากประชาชน    

10) เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

- ตั้งอยู่ที่ 424 หมู่ 5 บ้านหนองยาว ต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มีผู้บริหารคือ นพ.ทศเทพ บุญทอง (นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มีโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับชุมชน ได้แก่ เป็นเจ้าภาพในการจัด “มหกรรม
รวมพลเยาวชนสร้างสรรค์” ปี 2562 มีกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 นิทรรศการ
ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากเยาวชนทั้ง 
18 อ าเภอ การเรียนรู้และสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรมโดยปราชญ์ท้องถิ่น
กับการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น  

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสองพ่ีน้อง  
- ตั้งอยู่ที่ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นโรงพยาบาล

ขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากร จ านวน น้อยกว่า 3,000 คน  
มีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในด้าน
สาธารณะสุขให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ ด้วยแนวคิดที่ว่า ผู้ที่มารับ
การบริการเป็นคน และยิ่งกว่านั้นเป็นคนที่ประสบความทุกข์ 
ดังนั้นการให้บริการของบุคลากรสาธารณะสุขจ าเป็นจะต้องมี
ทั้ง คุณธรรมและจริยธรรม ตามนโยบายการพัฒนาองค์กรของ
กระทรวงสาธารณะสุข สองประเด็น ทั้งการพัฒนาคุณภาพ 
การบริการที่ได้มาตรฐานของวิชาชีพและการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในองค์กรสาธารณสุข กิจกรรมการด าเดินการที่
ผ่านมีทั้งกิจกรรมที่องค์กร หรือ หน่วยงานสาธารณสุขด าเนิน
เอง และกิจกรรมที่ร่วมกับชุมชนและองค์กร อ่ืน ๆ เช่น 
กิจกรรมการท าบุญในวันส าคัญๆ กิจกรรมปฏิบัติธรรมตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงการพยายามรักษาระเบียบทาง
ราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต การประกาศบุคลากรที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม ส่วนกิจกรรมที่ร่วมกันกับชุมชน เช่น 
กิจกรรมจิตอาสาการพัฒนาชุมชน รวมไปถึงการเข้าร่วมพิธี
การทางศาสนาต่าง ๆ ตามชุมชน เป็นต้น  
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11) เครือข่ายสื่อสารคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 
- สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย 

- ก่อตั้งเมื่อปี 2515 เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ให้ข่าวสารและชี้น าทางสังคม  
สมาคมฯ ได้ต่อสู้เพ่ือประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ เช่น  การรณรงค์ใน
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงรายในปี 2540 หรือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวงในปัจจุบัน  การย้ายเรือนจ ากลางเชียงรายออกไปที่ ดอยฮาง  
การส่งเสริมการจัดงานวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง   การสนับสนุนการจัดงาน
เชียงรายดอกไม้งาม รวมทั้งการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามประจ าปี   
รวมถึงการน าเสนอข่าวสารเชิงสร้างสรรค์การพัฒนาจังหวัด สนับสนุน
การท่องเที่ยวของจังหวัดในทุก ๆ มิติ ทั้งทางวัฒนธรรม  สังคม  
เศรษฐกิจ  เป็นต้น ปัจจุบัน มีนายโชติศิริ ดารายน เป็นนายกสมาคม 
โดยมีวิสัยทัศน์ในการท าหน้าทีเ่พ่ือสังคมและประชาชนชาวเชียงราย 

- ชมรมชมรมสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเชียงราย 
- เป็นการรวมตัวของสื่อสถานีวิทยุและโทรทัศน์ในจังหวัดเชียงราย 

นอกเหนือจากการท าภารกิจตามบทบาทหน้าที่สื่อแล้ว ได้เป็นสื่อกลาง
ประสานความร่วมมือและน้ าใจจากหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน เอกชน 
และประชาชนในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล  กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือสังคม และมี
โครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการ “ช่วยกันด้วยใจ” ผ่านกิจกรรม “ปัน
น้ าใจให้น้อง” เพ่ือมอบความสุข โดยสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์
กีฬา ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ด้อยโอกาสและอยู่ห่าง ไกลในถิ่น
ทุรกันดาร    

12) เครือข่ายภาคประชาสังคมคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 
- มูลนิธิกระจกเงา 

- ตั้งอยู่ที่ ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  มูลนิธิกระจกเงา
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน 
ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานพัฒนาอาสาสมัคร  และการแบ่งปันทรัพยากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน 
การเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพ้ืนที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ 
และสังคมเมืองและชนบท  ผู้ก่อตั้งคือ นายสมบัติ  บุญงามอนงค์ มี
วิสัยทัศน์ คือ การสร้างคนและสร้างนวัตกรรม สร้างความเปลี่ยนแปลง
แก่สังคม กล่าวคือ  " สร้างคน "  ด้วยการสร้างนักกิจกรรมด้วย
กระบวนการ อาสาสมัคร เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางสังคม 
“สร้างนวัตกรรม” ที่จะน าไปสู่การเส้นทางใหม่ของสังคม เพ่ือวิเคราะห์
ปัญหาและออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาสังคมด้วยกระบวนการมี
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ส่วนร่วมที่สอดคล้องไปกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบันเพ่ือเป็น
ฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมที่หมุนวงล้อของสังคมสู่การ
พัฒนาต่อไป มูลนิธิกระจกเงาเดิมที่ส านักงานอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพน แต่
ต่อมาได้เคลื่อนย้ายมาจัดตั้งส านักงานที่จังหวัดเชียงรายขึ้น และจัดสรร
ให้เป็น "ห้องปฏิบัติการทางสังคม" จนก่อให้เกิดโครงการนวัตกรรมทาง
สังคมจ านวนมาก เช่น ศูนย์เด็กรู้เอง โครงการค่ายบ าบัดยาเสพติดใน
ชุมชน โครงการเด็กดอยสัญชาติไทย โครงการร้านค้า Online โครงการ
สถานีโทรทัศน์หมู่บ้าน หรือ บ้านนอกทีวี โครงการท่อง เที่ยวชนเผ่า 
โครงการพิพิธภัณฑ์ ชนเผ่า โครงการครูบ้านนอก โครงการนักศึกษาบ้า
ฝึกงาน  เป็นต้น  

- ชมรมคนดีศรีเชียงราย 
- ชมรมคนดีศรีเชียงราย ตั้งขึ้นเม่ือปีพ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน ชมรมคนดีศรี

เชียงรายได้ขยายขอบเขตของการคัดสรรคนดีตามกิจกรรม “ปักธง
คุณธรรม” ให้ครอบคลุมไปทั่วทุกอ าเภอในจังหวัดเชียงราย เพ่ือคัดสรร
คนท าความดีเพ่ือสังคมจังหวัดเชียงรายด้วยจิตอาสา และมีการจัดงาน
ประกาศเกียรติคุณ รับโล่รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงรายเป็นประจ าทุก
ปี เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ผลงานด้านต่าง ๆ ของผู้ที่มีจิตอาสาเพ่ือ
สังคม และสร้างขวัญก าลังใจ ให้แก่ผู้อุทิศตน สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 
และเพ่ือเป็นก าลังใจให้ผู้ท าความดีได้ท าความดีเพ่ือสังคม และเป็น
ต้นแบบแก่บุคคลทั่วไปและเยาวชนได้ประพฤติปฏิบัติตามต่อไป  

13) เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม ตัวอย่างเช่น 
- ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์  

- ตั้งอยู่ที่ต าบลงิ้ว อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยคุณศิริวิมล กิตะ
พาณิชย์ (ผู้ก่อตั้ง) มีแนวคิดให้ไร่รื่นรมย์เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรเชิง
สร้างสรรค์และยั่งยืน โดยการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้กับธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม และใช้หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์ธุรกิจโดยคิดถึงคนรอบข้าง 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตั้งโจทย์เพ่ือประเมินตัวเองและค้นหาศักยภาพ
ที่มี ใช้ความรู้หาเหตุและผลในแผนของธุรกิจ คิดถึงแผนส ารองที่จะช่วย
ให้ธุรกิจไปต่ออย่างยั่งยืน ด าเนินธุรกิจโดยไม่เบียดเบียนใคร จนบรรลุ
เป้าประสงค์ที่อยากพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและชุมชนผ่านการท า
เกษตรอินทรีย ์โดยใช้พ้ืนที่สร้างประสบการณ์แบบวิถีธรรมชาติ ที่อยาก
ให้คนคืนดีกับธรรมชาติ คืนดีกับชุมชน น าเสนอผ่านแนวคิด “กิน-อยู่-
รู้-นอน” เปิดประสบการณ์ให้คนกลับเข้าหาสมดุลของธรรมชาติ ผ่านไร่
เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ที่ พักฟาร์มสเตย์  ร้านอาหารสุขภาพ              
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ที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบที่ดีจากการท าเกษตรที่ดี กิจกรรม และ        
คอร์สเรียนวิถีชีวิตอินทรีย์ให้ใกล้ชิดธรรมชาติ  นอกจากนั้นยังให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทีมงาน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม และสร้าง
บรรยากาศให้ทีมงานอยากพัฒนาตัวเอง หรือการระเบิดจากภายใน ท า
ให้รู้สึกอยากพัฒนาตัวเอง ให้รู้สึกว่าท าสิ่งที่มีคุณค่า มีความหมาย จาก
การสร้างความเข้าใจและจุดมุ่งหมายว่าท าไปเพื่ออะไร  

 นอกจากนี้ยังมีโครงการอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการโดยเครือข่ายองค์กรคุณธรรมต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น 
โครงการธรรมะเดลิเวอรี่  โครงการผืนผ้าแห่งศรัทธา  โครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข  โครงการ 
Green Tourism Network โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน โครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม โครงการโรงเรียน
คุณธรรม โครงการจิตศึกษา โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิงและชุมชน 
รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ของเครือข่ายย่อยกลุ่มต่าง ๆ เช่นกลุ่มรวมพลังเพ่ือ
พ่อของแผ่นดิน ชมรมนักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เป็นต้น  
  

2) สถานการณ์/ปัญหาที่ต้องการแก้ไข  
        องค์กรคุณธรรม ทั้ง 13 เครือข่ายมีทรรศนะเกี่ยวกับสถานการณ์หรือปัญหาด้าน
คุณธรรม/จริยธรรมของจังหวัดเชียงรายที่ต้องการให้ได้รับการแก้ไข จ าแนกเป็นประเด็นหลัก ได้ 3 ประเด็น 
ดังนี้  
   1) ปัญหาด้านพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน เช่น การไม่สามารถบริหารจัดการ
เวลาในการใช้สื่อออนไลน์ ความไม่ซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนการสอบ พฤติกรรมการใช้จ่ายที่เกินความจ าเป็น 
การขาดส านึกรักในท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการกระท าความผิดต่าง ๆ 
เป็นต้น    
   2) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาป่า ไร่นา    
การทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นระเบียบ การขาดความรู้ด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ การขาดความส านึกและความรู้ใน
การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์/เครื่องจักรอันจะส่งผลต่ออากาศและสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
   3) ปัญหา/สถานการณ์ด้านการรักษาวินัยต่อตนเองและส่วนรวม เช่น การไม่เคารพ
กฎจราจร การไม่ตรงต่อเวลา การละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น เป็นต้น   
 

3) สถานการณ์คุณธรรม / ความดีท่ีต้องการให้เกิดข้ึน   
        เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นในคุณธรรมด้านความพอเพียง จิตอาสา และ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐาน ท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาคุณธรรมด้านอ่ืน ๆ ตามมาเพ่ือก้าวเข้าสู่
คุณลักษณะของจังหวัดคุณธรรมได้ หากแต่จะต้องเริ่มจากการท างานอย่างเป็นระบบ และเป็นเครือข่าย ซึ่ง
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถด าเนินการแต่เพียงล าพัง และต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนโดยมี
หน่วยงานของรัฐเป็นหลัก โดยองค์กรคุณธรรม ทั้ง 13 เครือข่ายมีทรรศนะเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรม /
ความดีที่ต้องการให้เกิดข้ึน ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
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         1) การสร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจสู่ชุมชน แสดงประโยชน์ให้เห็นในเชิงประจักษ์   
         2) พัฒนาต้นแบบ ซึ่งกลุ่มต้นเป็นกลุ่มน าร่องที่พัฒนาจากหน่วยงานทุกภาคส่วน        
ด้วยการบูรณาการจากศักยภาพของตนเอง มีการวางแผน ก าหนดรูปแบบ วางกรอบเงื่อนไข และมีกรอบ
ระยะเวลา รวมถึงการตอบโจทย์ผลสัมฤทธิ์ โดยต้นแบบนี้จะเป็นตัวอย่างให้สังคมเห็นว่า การสร้างคุณธรรม    
ไม่ว่าด้านใดก็ตาม สามารถเกิดข้ึนได้จริง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมจริงภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
          3) การสร้างกระบวนการขับเคลื่อน เมื่อมีต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ จะต้องมีกลุ่ม
ท างานที่เป็นรูปธรรมในลักษณะเครือข่ายการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมโดยเน้นการท างานที่จริงจัง มีข้ันตอน 
และมีการประเมินผลในช่วงท้าย เพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมให้ได้มากท่ีสุด       
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริม / ปรับปรุง ด้านสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย 

 ในประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริม ปรับปรุง ด้านสถานการณ์คุณธรรมของ
จังหวัดเชียงราย ปรากฏผล ดังนี้  

 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมด้านสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย จ าแนก
เป็น 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

  1.1  ควรจัดตั้งหน่วยงานกลาง ผ่านทั้ง online หรือ offline โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมความมีคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม 

  1.2  ควรน าความรู้หรือแนวทางในการปฏิบัติด้านคุณธรรมต่าง ๆ สอดแทรกเข้าไปใน
กิจกรรม/งานประเพณีท่ีจัดให้มีข้ึนอย่างสม่ าเสมอ 

  1.3 ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารในทุกระดับมีการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

  1.4 ควรควรปลูกฝังให้ประชากรเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการแสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองโดยไม่ค านึงถึงส่วนรวม เช่น การเผาป่า การค้าขายยาเสพติด เคารพกฎและกติกาของสังคม การปฏิบัติ
ตามเครื่องหมายจราจร การปฏิบัติตามกฎและกติกาขององค์กร อย่างเคร่งครัด 

  1.5 ควรส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมในสถานศึกษาในทุกระดับให้มากที่สุดและท าอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือปลูกฝังให้มีจิตส านึกด้านคุณธรรมตั้งแต่วัยเรียน 

 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงด้านสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย จ าแนก
เป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

  2.1 การรักษาวินัยต่อตนเองและส่วนรวม  
  2.2 การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน 
  2.3 การมีจิตส านึกสาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  

  จากสมมุติฐานที่ว่า สังคมประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ อันหลากหลายและซับซ้อน การท า
ความเข้าใจปรากฏการณ์ของสังคมทั้งสังคมด้วยการพิจารณาแต่มิติทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเพียงองค์ประกอบ
เดียวจึงไม่น่าจะเพียงพอ ในทางสังคมวิทยาสมัยใหม่ แนวคิดเรื่อง “ทุน” จึงได้ถูกน ามาใช้ในความหมายที่กว้าง
ขึ้นนอกเหนือไปจากทุนในเชิงเศรษฐกิจ เช่น ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
ทรัพยากร ฯลฯโดยในงานวิจัยนี้ได้น ากรอบแนวคิดของปิแอร์ บูดิเยอ (Pierre Bourdieu) เกี่ยวกับทุนทาง
วัฒนธรรมมาวิเคราะห์สถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย ซ่ึงทุนทางวัฒนธรรม หมายถึงสิ่งที่บุคคลได้รับ
จากกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมอันกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่เอ้ือให้บุคคลสามารถน าไปเพ่ิมพูนมูลค่า
ของตนได้ ทั้งนี้มักเป็นสิ่งที่หลอมละลายอยู่ในตัวตนของบุคคลและแสดงออกผ่านทางพฤติกรรม เช่น ความรู้ 
รสนิยม กิริยามารยาท  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เชิง
เศรษฐกิจ แต่สามารถมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจได้ เช่น งานศิลปะ หนังสือ เอกสารรับรองทางวิชาการ เป็นต้น 
ปิแยร์ บูร์ดิเยอ ได้น าทุนในเชิงเศรษฐกิจมาขยายขอบเขตไปสู่แหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยพิจารณาได้
ในสามลักษณะ คือ 1) ทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงฝังในกาย 2) ทุนที่อยู่ในรูปวัตถุ และ3) ทุนที่อาศัยการสถาปนา  
 ผลจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ท าให้พบว่า จังหวัดเชียงราย
เป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางคุณธรรมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงฝังในกาย ทุนที่อยู่ในรูปวัตถุ 
หรือทุนที่อาศัยการสถาปนา ดังนี้  
 
 1) ทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงฝังในกาย  
 ทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงฝังในกายเป็นทุนที่ได้รับการปลูกฝังเข้าไปในตัวปัจเจกผ่านกระบวนการ
หล่อหลอมทางสังคม การหล่อหลอมรสนิยม ทัศนคติ แล้วประกอบสร้างเป็นโครงสร้าง  การรับรู้และประเมิน
คุณค่าซึ่งเอ้ือให้ปัจเจกมีศักยภาพที่จะครอบครองหรือบริโภคทรัพย์สินเหล่านี้โดยกระท าผ่านการเข้าใจ
ความหมายหรือรหัสเท่านั้น ทุนในลักษณะนี้ต้องได้รับการสั่งสมตั้งแต่ในวัยเด็ก โดยอาศัยการลงทุนทั้งเวลา
และเงินของบิดามารดา สมาชิกในครอบครัว และผู้ที่มีอาชีพให้การอบรมสั่งสอนในการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้แฝง
ฝังเข้าไปในตัวบุคคลอย่างลึกซึ้งจนมองไม่เห็น และหลอมรวมเป็นคุณสมบัติประจ าตัวที่มักจะถูกมองว่าเป็นสิ่ง
ที่ “ธรรมชาติ” หรือ “พระเจ้า” ให้มา ในอีกแง่หนึ่ง ทุนชนิดนี้จึงมีบทบาทเป็นทุนทางสัญลักษณ์ด้วย เนื่องจาก
ต้องอาศัยความชอบธรรมและการใช้เวลาในการสร้างมูลค่า เงื่อนไขทางสังคมของการได้รับหรือการสืบทอดก็
จะต้องมีลักษณะซ่อนเร้น หรือไม่อาจมองเห็นได้เท่านั้น จากการศึกษาสามารถอธิบายถึงทุนที่แฝงฝังในสังคม
ของจังหวัดเชียงรายได้ว่า จังหวัดเชียงรายเป็นสังคมที่มีภาพลักษณ์ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม         
มีความสงบร่มเย็นดังจะเห็นได้จากวิถีของการด าเนินชีวิตของคนในสังคม (way of life) นับตั้งแต่การกิน      
การแต่งกาย การอยู่ร่วมเป็นหมู่คณะ มีความผสมกลมกลืนกันระหว่างความเป็น “วัฒนธรรมล้านนา” 
“วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์” และ “วัฒนธรรมร่วมสมัย” เช่น ความมีน้ าใจให้การต้อนรับแก่เพ่ือนบ้านหรือ
ผู้มาเยือน ดังในค าขวัญ “ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน”  การล้อมวงกินข้าวแบบขันโตก การรดน้ าด าหัวใน
เทศกาลสงกรานต์ การฮ้องขวัญ การโล้ชิงช้าของชนเผ่าอาข่า เป็นต้น  วัฒนธรรมเหล่านี้ ได้รับการถ่ายทอดไป
ยังกลุ่มคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย และรวมถึงนักท่องเที่ยว และได้รับการสถาปนาให้
กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพ้ืนถิ่นที่มีมูลค่า มีความส าคัญควรภาคภูมิใจ และสืบต่อ สิ่งเหล่านี้จึงเป็น
ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงฝังอยู่วิถีของคนเชียงรายและเป็นทุนที่จะช่วยส่งเสริมความเป็นเชียงรายเมือง
คุณธรรมได้อีกทางหนึ่ง 
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 2) ทุนที่อยู่ในรูปวัตถุ  
  ทุนประเภทนี้คือทุนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในรูปแบบของทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (biens 
culturels)  เช่น ภาพวาด หนังสือ เครื่องดนตรี ผลงานศิลปะ ฯลฯ โดยทุนในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะปรากฏ
มูลค่าได้ต้องอาศัยความสัมพันธ์กับทุนในแบบแฝงฝังในกายด้วยและทุนในลักษณะนี้สามารถครอบครองและ
สะสมได้ เช่น ตัวสินค้าที่มีได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ที่มีรสนิยม ซึ่งจังหวัดเชียงรายจัดเป็นจังหวัดที่มีทุนใน
รูปแบบของทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น ผลงานของศิลปินแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนของ
อาจารย์ถวัลย์  ดัชนี  การออกแบบวัดร่องขุ่นของอาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ หรือผลงานวรรณกรรมของ
ศิลปินพ้ืนบ้าน ตลอดจนการน าอัตลักษณ์อันงดงามของล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์มาน าเสนอในรูปแบบของ 
เครื่องนุ่งห่มและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการปรุงแต่งโภชนศิลป์ในอาหารท้องถิ่น เป็นต้น โดยจังหวัดเชียงราย
ให้ความส าคัญต่อทุนทางวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จาก การประกาศแถลงการณ์ของ
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเรื่องโครงการเชียงรายเมืองศิลปะ เมื่อวันที่ 26กันยายน 2560 หรือ     
การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีการด าเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง 
 
 3) ทุนที่อาศัยการสถาปนา 
  ทุนที่อาศัยการสถาปนาคือทุนในรูปแบบการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจาก
สมาชิกในวงการเดียวกัน เช่น ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการลบล้างข้อจ ากัดของทุนทาง
วัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวโยงกับร่างกายของผู้ครอบครอง และช่วยเพ่ิมพูนมูลค่าของทุนทางสัญลักษณ์ได้ด้วย         
การอาศัยการรับรองจาก “ทางการ” ทุนประเภทนี้ท าให้การลงทุนทางการศึกษาของบุคคลมีมูลค่าอย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถสร้างทุนในทางเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของคุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งมี
มูลค่าเมื่ออยู่ในตลาดแรงงาน การรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือของสินค้าเช่น การประกวดแข่งขัน การได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้น  ซึ่งในจังหวัดเชียงรายมีการส่งเสริมให้ประชากรได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการศึกษาทางวิชาชีพต่าง ๆ และมีสถาบันการศึกษาท่ี
มีชื่อเสียง มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับโลก เช่น การประกาศผลการจัดอันดับ 
Emerging Economies University Rankings 2020 เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์  2563 จาก  Times Higher 
Education (THE) ซึ่งเป็นการจัดอันดับจากจ านวนมหาวิทยาลัย 533 แห่งใน 47 ประเทศ (ไม่รวมประเทศ
พัฒนาแล้ว) ให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดอันดับที่ 145 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ
ไทย โดยการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการจัดอันดับเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศที่อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจระดับ 
Frontier ขึ้นไป จนถึงระดับ Secondary Emerging และ Advanced Emerging แต่ยังไม่ถึงขั้น Developed 
Economies ตามระบบ FTSE Country Classification โดยการจัดอันดับนี้ใช้ตัวชี้วัดและคะแนนเดียวกับ 
World University Rankings 2020 แต่ปรับค่าน้ าหนักให้เข้ากับบริบทของ Emerging Economies มากขึ้น
หรือการทีอ่งค์การยูเนสโกได้มีหนังสือแจ้งประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ให้เข้าเป็นสมาชิก
เครือข่าย UNESCO GNLC อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าเป็นสมาชิก
เครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก อีกท้ังการที่เทศบาลนครเชียงรายได้รับการคัดเลือกให้
เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี 2559   โดยเทศบาลนครเชียงรายได้รับการประกาศให้เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีในผลงาน “ผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ประจ าห้องเรียน”(Learnning Support Assistant : LS) และเป็นเพียงองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
เดียวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้  ตลอดจนการได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติในการแข่งขัน
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ทักษะความสามารถต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงราย เป็นต้น  ทุนที่ได้รับการสถาปนาเหล่านี้
จึงเป็นปัจจัยส่งเสริมการก้าวเข้าสู่ความเป็นจังหวัดวัฒนธรรมได้อีกประการหนึ่ง 
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บทที่ 5 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรม น าไปสู่การอภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  

อภิปรายผลการวิจัย  
5.1 สถานการณ์คุณธรรมทางสังคมในจังหวัดเชียงราย 

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงรายตามการจ าแนกประเด็นคุณธรรมและความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม โดยน ากรอบแนวคิด
เรื่องทุนทางสังคมของบูดิเยอร์มาใช้วิเคราะห์ถึงทุนทางสังคมที่แฝงฝังในร่างกาย ทุนทางสังคมที่ได้รับ         
การสถาปนา และทุนทางสังคมที่เป็นรูปวัตถุ รวมถึงการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ข่าวที่เป็นสถานการณ์
คุณธรรม และประเด็นคุณธรรม ตามเครือข่าย สามารถอธิบายเป็นพ้ืนที่ทางคุณธรรมทางสังคมได้สามรูปแบบ 
คือ 1) ทุนทางสังคมที่แฝงฝังในร่างกายซึ่งแสดงออกในภูมิทัศน์พ้ืนที่ทางจิตใจ 2) ทุนทางสังคมที่ได้รับการ
สถาปนาแสดงออกในภูมิทัศน์พ้ืนที่ทางสังคม และ 3) ทุนทางสังคมที่เป็นวัตถุซึ่งแสดงออกในรูปภูมิทัศน์พ้ืนที่
ทางกายภาพ โดยสามารถอธิบายภูมิทัศน์เชิงโครงสร้าง (เชิงบวกและเชิงลบ) ที่ส่งผลต่อสถานการณ์คุณธรรม
ได้ดังนี ้

 5.1.1 ภูมิทัศน์พื้นที่ทางจิตใจ 

สถานการณ์คุณธรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 และการเก็บข้อมูล
สถิติที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับคุณธรรม สามารถสรุปเพ่ืออภิปรายผล ในเรื่องภูมิทัศน์พ้ืนที่ในจิตใจได้ว่า 
สถานการณ์ในภูมิทัศน์นี้จะต้องเกิดขึ้นจากการสะสมด้วยการสร้างขึ้นมาอย่างยาวนานจนกระทั่งกลายเป็น
ตัวตนและแรงผลักดันการตัดสินใจในการปฏิบัติการทางสังคม ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์คุณธรรมเกี่ยวข้อง
ที่โดดเด่น เช่น จากสถิติการฆ่าตัวตายของกรมสุขภาพจิต พบว่าจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ติดอันดับสถิติฆ่า
ตัวตัวตายทั้งเรื่องจ านวนและสัดส่วนต่อประชากร (อยู่อันดับ 1-3 สลับไปมา) แต่เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การฆ่าตัวตัวตายในสถานการณ์เหล่านั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการจึงไม่อาจสรุปได้ว่าเกิดจากผลกระทบจาก
คุณธรรมทางลบในสังคมของจังหวัดเชียงราย แต่จากสถิติดังกล่าว สามารถน ามาอธิบายเรื่องภูมิทัศน์ในพ้ืนที่
ทางจิตใจของชาวเชียงรายได้ว่ากระบวนการคุณธรรมจะเข้ามาสร้างพ้ืนที่ทางจิตใจของชาวเชียงรายให้มี
ภูมิคุ้มกันในเรื่องละเอียดอ่อนเช่นนี้อย่างไร จึงกล่าวได้ว่า พ้ืนที่ทางจิตใจในการสร้างภูมิต้านทางสังคมให้มี
ความเข้าใจตนเองและความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิต มีความอดทนต่อแรงเสียดทางทางสังคมที่ต้อง
เผชิญได้อย่างมีสติของชาวเชียงรายจะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ และต้องใช้เวลายาวนาน  สถานการณ์
ที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นในภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ทางจิตใจอีกสถานการณ์หนึ่ง คือ การเกิดขึ้นของครอบครัวแหว่งกลาง
และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งส่งผลต่อการขาดช่วงวัยในการส่งต่อประสบการณ์ทางสังคมอันจะเกี่ยวพันถึงการ
สร้างภูมิทัศน์ทางจิตใจจากสถาบันครอบครัว รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมที่ต้องสร้างขึ้นจากการส่งต่อรุ่นต่อรุ่น
ทั้งบทบาททางเพศ หน้าที่ต่อตนเองและต่อครอบครัวอันเป็นพื้นฐานด้านคุณธรรมทั้งสิ้น ซึ่งในประเด็นดังกล่าว
นี้เป็นเรื่องเรื่องเร่งด่วนที่สมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจะต้องศึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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ในสถานการณ์คุณธรรมเชิงเสริมแรงในภูมิทัศน์พ้ืนที่ทางจิตใจนั้น จังหวัดเชียงรายมีสถานการณ์
ทางสุนทรียะจ านวนมาก ดังจะเห็นได้จากการได้รับการประกาศให้เป็นเมืองศิลปะโดยกระทรวงวัฒนธรรม 
ด้วยเหตุที่จังหวัดเชียงรายมีการสร้างทุนทางศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง การเกิดขึ้นของกลุ่มชนชั้นสร้างสรรค์ หรือ
ที่เรียกกันว่า ศิลปินนั้นค่อย ๆ เติบโตขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ในทศวรรษที่ 2520 การสร้างงาน
ศิลปะโดยไร่แม่ฟ้าหลวง ซึ่งริเริ่มจัดงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวงขึ้น ท าให้เชียงรายมีลักษณะเฉพาะตัวทางศิลปะ
ล้านนาที่ผนวกรวมชาติพันธุ์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน กระบวนการกลับคืนถิ่นของศิลปินในช่วงทศวรรษที่ 2530 
ท าให้จังหวัดเชียงรายมีลักษณะโดดเด่นเรื่องบ้านศิลปินที่เป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่ม
ศิลปินเพ่ือสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์และพัฒนาเมืองเชียงรายขึ้นมาในรูปแบใหม่ และรวมถึงการสร้างความร่วมมือ
กับภาครัฐและเอกชนในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเชียงรายมาโดยตลอด  

สถานการณ์คุณธรรมในภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ทางจิตใจที่โดดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ ความมจีิตอาสา
หรือจิตสาธารณะ ดังในกรณีถ้ าหลวงซึ่งเป็นกรณีศึกษาในพ้ืนที่เชียงรายที่ได้มีการระดมจิตอาสาในระดับสังคม
โลกมาท างานร่วมกันในพ้ืนที่เพ่ือแก้วิกฤต รวมถึงการบริหารจัดการแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่ไม่คาดว่าจะ
ปฏิบัติได้ในระดับจังหวัดกลับเกิดขึ้นได้ในวิกฤตการณ์นี้ อีกทั้งความร่วมมือร่วมใจของชาวจังหวัดเชียงรายอัน
เป็นที่ประจักษ์ชัดซึ่งสืบเนื่องจากเชียงรายเป็นพ้ืนที่ที่มีองค์กรพัฒนาเอกชนจ านวนมากรองลงมาจากเชียงใหม่
และมีการก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครรุ่นใหม่ขึ้นมาโดยตลอดซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นฐานการสร้างจิตอาสาในพ้ืนที่มาอย่าง
ยาวนาน 

 
5.1.2 ภูมิทัศน์พื้นที่ทางสังคม 

สถานการณ์ภูมิทัศน์พ้ืนที่ทางสังคมในจังหวัดเชียงราย หากพิจารณาจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุใน
เทศกาลที่ติดอันดับสูงสุดในบางปีและอยู่ในล าดับที ่1-3 ในบางปี ข้อมูลนี้ระบใุห้เห็นว่าความพร้อมในเรื่องวินัย
การจราจรไม่ใช่ปัญหาของคนเชียงราย เพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถยนต์ที่เข้ามาท่องเที่ยวจ านวนมาก 
แต่เมื่อพิจารณาสถิติรายวันนอกเหนือจากในช่วงเทศกาลแล้ว พบว่ายังมีสถิติของอุบัติเหตุเกิดขึ้นในจ านวนไม่
น้อย ดังนั้นเรื่องคุณธรรมด้านวินัยจึงยังคงเป็นสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงรายต้องเร่งด าเนินการ ในขณะที่สถิติ
ด้านอาชญากรรมนั้น พบว่า จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่มีสถิติอาชญากรรมน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ ใน
ภาคเหนือทั้งหมด  

จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองชายแดนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนั้นการเดินทางข้ามแดนไปมาของเพ่ือนบ้านจึงเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ปฏิสัมพันธ์ข้ามแดนมีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแรงงานข้ามชาติที่เป็นก าลังส าคัญของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ จังหวัดเชียงรายจึงเป็นเมืองหน้าด่าน เป็นพ้ืนที่อนุบาลกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้องเตรียมความพร้อมใน
การผนวกรวมเป็นหนึ่งเดียวของประเทศด้วยระบบการศึกษาและการสาธารณสุข การข้ามแดนเข้ามาเรียน
หนังสือในประเทศไทยของเยาวชนชาวเมียนมา การเข้ามารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานและการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทางที่กฎหมายก าหนด เพ่ือมนุษยธรรม เมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
หน่วยงานบรรเทาธารณะภัยของเชียงรายได้เดินทาข้ามแดนไปชวยเหลือเสมอ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว ไฟไหม้ 
น้ าท่วม เป็นพื้นที่ท่ีหลักมนุษยธรรมและหลักคุณธรรมใช้ได้ในการปฏิสัมพันธ์ข้ามแดน 

การมีชายแดนที่ติดกับสองประเทศนั้นส่งผลให้สินค้าต้องห้ามและการค้ามนุษย์เป็นสถานการณ์
ด้านคุณธรรมที่จังหวัดเชียงรายต้องเผชิญจากปฏิสัมพันธ์ข้ามแดน ดังจะเห็นได้จาก การน าเสนอข่าวการจับกุม
สินค้าต้องห้ามที่เกิดขึ้นตลอดปีเพราะเป็นทางผ่านของสินค้าเหล่านี้และเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ในขณะที่ประเด็น
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การค้ามนุษย์นั้น จังหวัดเชียงรายจัดเป็นพ้ืนที่ทางผ่านเช่นกัน แต่สถิติที่เผยแพร่ยังไม่เด่นชัด ซึ่งจากการศึกษา
ในงานวิจัยนี้พบว่ามีองค์กรที่ช่วยเหลือเรื่องการค้ามนุษย์ข้ามชาติตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ชายแดนอยู่ด้วยเช่นกัน 
 

5.1.3 ภูมิทัศพื้นที่ทางกายภาพ 

สถานการณ์คุณธรรมในพ้ืนที่ทางกายภาพ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์คุณธรรม
ส าหรับจังหวัดเชียงราย ได้แก่ เรื่องไฟป่าและหมอกควันพิษ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัด
เชียงรายเป็นอย่างมาก โดยเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าสาเหตุหลักมาจากการพัฒนาที่ไร้ทิศทาง การมุ่งเป้าที่
ผลผลิตเพ่ือรายได้มากกว่าการรักษาความสมดุลของสังคม การจัดการขยะของเสียจากการท่องเที่ยว และจาก
การจัดการที่ผิดวิธี เมืองที่ขยายโดยรัฐไม่สามารถสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกมารองรับทันต่อการขยายตัว ซึ่ง
สถานการณ์ด้งกล่าวเป็นลักษณะของเมืองชายแดนและเมืองบนพ้ืนที่สูง 

หากพิจารณาปัญหาเหล่านี้ในด้านการจัดการ ในจังหวัดเชียงรายมีตัวอย่างของการออกแบบ
พ้ืนที่ชีวิตขนาดเล็กอันเป็นตัวอย่างที่ดีในบ้านห้วยหินลาดใน ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ชุมชนขนาดเล็กในพ้ืนที่สูงที่เป็นป่าต้นน้ าจากการรื้อฟ้ืนป่า จากป่าเสื่อมโทรมมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้และมี
การจัดการสร้างกองทุนรักษาป่าขึ้นมาเพ่ือบริหารจัดการป่า แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดท่ีจะรักษาป่าเพ่ือคนทุกคน   

ด้วยเหตุนี้จึงสามารถอภิปรายผลสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย ได้ว่า เรื่องวินัย เรื่อง
สิ่งแวดล้อม และเรื่องครอบครัว ซึ่งเป็นสถานการณ์คุณธรรมที่พบใน 3 ปี ที่ผ่านมา มีลักษณะเป็นสถานการณ์
คุณธรรมที่อยู่ในพ้ืนที่ชายแดนซึ่งเป็นพ้ืนที่สูง มีความเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงมีสถานการณ์คุณธรรมที่เป็น
หลักสากล เช่น สิทธิมนุษยชนด้วย กล่าวได้ว่า จังหวัดเชียงรายก าลังเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็น
สังคมแห่งการค้าขายรายย่อยมากขึ้น ครอบครัวจะเปลี่ยนเป็นครอบครัวแหว่งกลางและครอบครัวเลี้ยงเดี่ ยว
มากขึ้นอันส่งผลกระทบถึงลักษณะความมั่นคงทางจิตใจที่เปราะบาง ดังนั้นกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
จังหวัดควรต้องมีการเข้าไปด าเนินการในสามประเด็นดังกล่าว 

 

 
แผนภาพที่ 5.1: สถานการณ์คุณธรรมทางสังคมของจังหวัดเชียงราย 
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5.2 ต้นทุนคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย 

จากแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมที่กล่าวมาแล้ว สามารถน าผลการศึกษาจากการค้นหาต้นทุน
คุณธรรมมาจัดเป็นกรอบแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมได้ ดังนี้ 

 
5.2.1 ต้นทุนด้านจิตใจ 

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า เครือข่ายคุณธรรมมีทรรศนะว่าตนเป็นผู้มีคุณธรรมดีอยู่
แล้วแต่ก็จะท าเพ่ิมในสิ่งที่คิดว่าดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีก สิ่งที่ท าดีอยู่แล้วยังไม่ดีพอจึงท าให้เกิดความยากล าบาก
ในการปฏิบัติตน ด้วยเหตุนี้ สมัชชาคุณธรรมจึงควรมีแนวทางในการถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่อง
คุณธรรมที่ประกอบด้วยความยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายร่วมเพ่ือให้ชาวเชียงรายสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
สอดคล้องกับภาวการณ์คุณธรรมที่ตนเองประสบอยู่ และรวมถึงการก้าวออกจากกับดักความคิด ความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนระหว่างคุณธรรมตามวิถีอันพึงปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติตนตามหลักของศาสนิกชน การเคารพ
กฎหมาย การรักษาสิทธิตามหน้าที่พลเมือง เป็นต้น  และคุณธรรมประดิษฐ์ที่แฝงด้วยความคาดหวังในผลจาก
การปฏิบัตินั้น เช่น การเข้าร่วมเป็นจิตอาสาตามค าสั่งของหน่วยงานเพ่ือให้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การสงเคราะห์หรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเพ่ือการได้รับการยอมรับจากสังคม  เป็นต้น  

 
5.2.2 ต้นทุนด้านสังคม 

ต้นทุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและความพอเพียงเป็นต้นทุนที่ส าคัญท าให้คนเชียงราย
สามารถปรับตัวในสภาวการณ์ที่วิกฤตได้ดี  ด้วยเป็นเมืองชายแดนที่มีความไม่มั่นคงทางสังคมเพราะมี
สถานการณ์การปฏิสัมพันธ์ข้ามชาติที่ต้องเข้าใจฝั่งเพ่ือนบ้าน การเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องความมั่นคงรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเปิดด่านชายแดนที่เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า ในช่วงทศวรรษที่ 2530 สิ่งเหล่านี้
สร้างให้คนเชียงรายมีความยืดหยุ่นทางสังคมได้เป็นอย่างดีดังจะเห็นได้จากการสามารถเผชิญและรับมือกับ
สถานการณต์่าง ๆ เช่น เรื่องหมอกควัน ไฟป่า แผ่นดินไหว และกรณีถ้ าหลวงได้ 
 

5.2.3 ต้นทุนทางกายภาพ 

จังหวัดเชียงรายมีต้นทุนคุณธรรมทางกายภาพคือเป็นพ้ืนที่ท างานขององค์กรพัฒนาเอกชน
จ านวนมาก มีโครงการในพระราชด าริ และโครงการพัฒนาที่ส าคัญคือ โครงการพัฒนาดอยตุง ที่ปัจจุบันคือ
มูลนิธิดอยตุงซึ่งเป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ (วัฒนธรรม) กับสิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง
จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ในการแสดงออกของนักคิดทั้งที่เป็นฆราวาสและเป็นภิกษุสงฆ์อยู่เป็นจ านวนมาก อีกทั้ง
ยังเป็นพื้นทีใ่นการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้านคุณธรรมได้อย่างหลากหลายเช่นกัน  
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แผนภาพที ่5.2:ต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดเชียงราย 

 

5.3 แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย 

จากสถานการณ์คุณธรรมและต้นทุนคุณธรรมของจังหวัดเชียงราย สามารถสรุปแนวทางในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดเชียงรายออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  

 
5.3.1 พื้นที่ทางจิตใจ  

พ้ืนที่ทางจิตใจจะถูกสร้างด้วยคุณธรรมที่แฝงฝังในร่างกายซึ่งต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะ ดังนั้น
การที่สมัชชาคุณธรรมเชียงรายจะสามารถสร้างพ้ืนที่ทางจิตใจได้จะต้องมีการบริหารจัดการเวลาในช่วงชีวิต
ของชาวเชียงรายตั้งแต่เด็กจนโตให้ได้เรียนรู้คุณธรรม ฝึกฝนคุณธรรม ส่งเสริมการจัดตารางเวลาชีวิตในแต่ละ
วันให้มีการฝึกฝนกล่อมเกลาคุณธรรมวันละ 1-2 ชั่วโมง ซึ่งไม่เพียงแค่ส่งเสริมคุณธรรมในด้านความมีวินัย 
ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีจิตอาสาเท่านั้น หากแต่ควรส่งเสริมการสร้างคุณธรรมใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น ความกตัญญู ความเพียร หรือความวิริยะอุตสาหะ ด้วยเช่นกัน 

 
5.3.2 พื้นที่ทางสังคม  

พ้ืนที่ทางสังคมเป็นพ้ืนที่ทางคุณธรรมที่ได้รับการสถาปนา การเสริมแรงจากสถาบันทางสังคม
ด้วยการยกย่องเชิดชูคนที่มีคุณธรรมในสังคม การให้ทุนการศึกษาซึ่งไม่เพียงแค่เรียนเก่งแต่ต้องประกอบด้วย
คุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมด้วย และในทุกสถานประกอบการ ทุกองค์กร ต้องมีการเชิดชูคนที่มีคุณธรรม
ประกอบการต่อสัญญา การเลื่อนขั้น เป็นต้น หากแต่ตอ้งมีวิธีการตรวจสอบและการประเมินที่เป็นธรรม 
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5.3.3 พื้นที่ทางกายภาพ  

พ้ืนที่ทางกายภาพและวัตถุคุณธรรม เกี่ยวข้องกับการสร้างพ้ืนที่และการอ านวยการให้คน
แสดงออกหรือปฏิบัติการทางด้านคุณธรรม ดังนั้น สมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย จึงควรส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านคุณธรรมที่หลากหลาย เช่น มีองค์กรด้านจิตอาสาให้เยาวชนเข้าร่วมอย่าง
หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มกันท าความดี โดยรัฐต้องเข้ามาด าเนินการในประเด็นเหล่านี้ ในส่วนที่
เป็นวัตถุ เช่นอนุสาวรีย์คนท าความดี หนังสือ สื่อภาพยนตร์ เพลง ที่ยกย่องชิดชูคนท าดี เป็นต้น  

 

 
แผนภาพที่ 5.3: แนวทางการขับเคลื่อนคุณะรรมจังหวัดเชียงราย 

 

5.4 โมเดลคุณธรรมของจังหวัดเชียงราย 

จากแนวคิดของอันโตนิโอ แกรมซี่ เกี่ยวกับการสร้างอ านาจน า (Hegemony) เพ่ือรวมผู้คนเข้า
มาเป็นหนึ่งเดียวนั้น สามารถสร้างได้จากกลุ่มทางประวัติศาสตร์(historical bloc)  ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาชน
ที่หมายถึงผู้น าทางความคิด กลุ่มทางประวัติศาสตร์จะตัดขวางเชื่อมโยงกลุ่มที่แตกต่างเข้าด้วยกัน ในกรณี
เชียงรายหมายถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ช่วงวัย และศาสนา ผู้น าทางความคิดต้องสร้าง
ทัศนคติเชิงบวกในกลุ่มประวัติศาสตร์หรือเชื่อมโยงอุดมการณ์ทางคุณธรรมที่เชียงรายต้องขับเคลื่อนต่อไป  

และเพ่ือยกระดับผลการวิจัยจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์คุณธรรมดังที่ได้เสนอ
มาข้างต้นให้ไปสู่การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม ผู้วิจัยจึงเสนอโมเดลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมให้กับสมัชชา
คุณธรรมจังหวัดเชียงรายเพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  โดยโมเดลดังกล่าวเกิดจากประเด็น
การศึกษาเรื่องคุณธรรมที่สังคมเชียงรายต้องการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกันทั้งจากการศึกษาและการระดม
ความคิดจากเครือข่ายคุณธรรม คือเรื่อง วินัย สิ่งแวดล้อม และเยาวชนซึ่งเชื่อมโยงกับภูมิทัศน์คุณธรรมสาม
พ้ืนที่ โดยการปฏิบัติต้องมีการเสริมแรงเชิงบวกและการน าของผู้น าทางสังคมประกอบกัน  ดังนี้  
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                                   แผนภาพที่ 5.4: โมเดลคุณธรรมของจังหวัดเชียงราย 
 
 

5.5 ข้อเสนอแนะ 

 เชิงนโยบาย  

 1) ควรมีการศึกษาสถานการณ์การเกิดขึ้นของครอบครัวแหว่งกลางและครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดช่วงของความสัมพันธ์  

2) สมัชชาคุณธรรมควรมีแนวทางในการถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องคุณธรรมที่
ประกอบด้วยความยั่งยืนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติในวิถี
ชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

เชิงปฏิบัติ 

1) สมัชชาคุณธรรมควรจัดให้มีโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสืบสานพระ
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ด้านแนวคิด “ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่มาเผยแพร่สู่ชุมชน
และมีการติดตามประเมินผลโครงการเป็นระยะเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างแท้จริง 

2) สมัชชาคุณธรรมควรส่งเสริมให้เครือข่ายมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านคุณธรรมที่
หลากหลาย และมีการประสานงานซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องมีการรายงานผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ เช่น  

- การจัดการเวทีเสวนาเกี่ยวกับประเด็นคุณธรรมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรเครือข่ายในจังหวัด  

- การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สามารถส่งเสริมคุณลักษณะของความมีคุณธรรม 4 
ประการ ได้แก่ “ความพอเพียง ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีจิตอาสา”  
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ตัวอย่างเช่น  โครงการ “ศึกษาล่าเรียน : เพราะความรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียน” โดยเป็น
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับหน่วยงานในท้องถิ่นเพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนมีโอกาสแสดงออกถึงทรรศนะหรือความต้องการเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์และ
ตรงกับความสนใจของตนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการถ่ายทอดของวิทยากร
จากหน่วยงานในท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่จริง เป็นต้น  

3) สมัชชาคุณธรรมควรส่งเสริมให้ทุกเครือข่ายหรือองค์กรมีการเชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรมในเรื่อง 
ต่าง ๆ ตามประเด็นย่อย โดยไม่ใช้การตัดสินแบบภาพรวม ตลอดจนต้องมีวิธีการตรวจสอบและใช้แบบประเมิน
ทีม่ีคุณภาพและมีความเป็นธรรมมาเป็นเครื่องมือ 

4) สมัชชาคุณธรรมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรมของบุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือ
สถาบัน ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม หรือมีพฤติกรรมทางคุณธรรมที่สามารถน ามาถอดบทเรียน 
หรือเป็นต้นแบบให้แก่ผู้อ่ืนได้ผ่านสื่อสาธารณะที่ เป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้ง่าย สามารถท าความเข้าใจและน าไป
ปรับใช้ได้จริง เช่น สื่อวิดิทัศน์ที่เผยแพร่ผ่านทาง You tube  สื่อสังคมออนไลน์ประเภท web page หรือ face 
book เป็นต้น  

 



77 
 

บรรณานุกรม 

ทิศนา แขมมณ.ี (2546)” การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. ในชุด การพัฒนา
สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เมธีทิปส์ จ ากัด.  

ประวีณ ณ นคร (2555). ปรัชญาและแนวคิดหลักเกี่ยวกับจริยธรรม. เอกสารการสัมมนาคณะกรรมการ
จริยธรรมเรื่อง“ เดินหน้าพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ข้าราชการไทยใสสะอาดด้วยจริยธรรม”. ส านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ (2561). รายงานผลการนิเทศติดตามโครงการการขยายผล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลภาคเหนือ . กรุงเทพมหานคร: 
กระทรวงศึกษาธิการ.  

สมบูรณ์ อริยา (2562). การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (2019): 
กันยายน - ธันวาคม 2562 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2560). การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการวิจัย กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย. (2561). แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 
2561 (ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2561). เอกสารอัดส าเนา,มิถุนายน 2561.   

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2560-2564). 
เอกสารอัดส าเนา,พฤษภาคม 2560.  

สิริรัตน์  โอภาพ (2560). คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของจังหวัดเชียงราย สู่สังคมคุณธรรม. เอกสาร
ประกอบการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงานวัฒนธรรมืออาชีพ 
(นบว.) รุ่นที่ ๒. กระทรวงวัฒนธรรม.  

Chiang Rai’ s Governor Office.  (2017) .  Chiang Rai Province Information in Northern Logistics 
Forum, 2017. (pp.1 – 6) . Chiang Rai: Chiang Rai’s Governor Office. 

Marx, Karl. (1990). Capital: A Critique of Political Economy. Vol. 1. Ben Fowkes, trans. London: 
Penguin Books. 

———. (1992). Capital: A Critique of Political Economy. Vol. 2. David Fernbach, trans. London: 
Penguin Books.  

———. (1992). Capital: A Critique of Political Economy. Vol. 3. David Fernbach, trans. London: 
Penguin Books.  



78 
 

Pierre Felix Bourdieu. (1997). เศรษฐกิจของทรัพย์สินเชิงสัญลักษณ์ . (แปลจาก L' Économie des 
biens symboliques, chapitre 6 - extrait de Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action  
โดย ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข). กรุงเทพ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 

Roger Simon, Gramsci's.  (1982) .  Political Thought An Introduction, London:  Lawrence and 
Wishart. 

เว็บไซต์ 

Burke, Barry. (1999,2005,2020) .Antonio Gramsci,schooling and education.Retrieved 

6/7/2020 from  https://infed.org/mobi/antonio-gramsci-schooling-and-education/ 

Gattiker, Urs E. (2014) .Pierre Bourdieu.Social Media Audits.Science Direct.Retrieved 

6/7/2020 from https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/pierre-

bourdieu 

Our World in Data. Causes of Death. https://ourworldindata.org/suicide.  สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 

2563 

Wikipedia. (2020). Pierre Bourdieu.Wikipeida.Retrieved 6/7/2020 from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu#Reconciling_the_objective_(field)_and_ 

the_subjective_(habitus) 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย. (2562). ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัด

เชียงราย ปีการศึกษา 2562. http://www.cri.moe.go.th/ สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2563 

ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน. ThaiRSC Statistical Report 

http://rvpreport.rvpeservice.com/  สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2563 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน). คุณธรรมเชิงพื้นที่. https://www.moralcenter.or.th/ สืบค้นเมื่อ 23 

มิถุนายน 2563 

สถาบันพัฒองค์กรชุมชน.เรื่องกล้วยแต่ไม่กล้วยท่ีบ้านโชคชัย ต าบลสันติสุข อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย. 

https://web.codi.or.th/development-news/20190829-8211/สืบค้นเมื่อ 10 ก.ค. 2563 

https://infed.org/mobi/antonio-gramsci-schooling-and-education/
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/pierre-bourdieu
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/pierre-bourdieu
https://ourworldindata.org/suicide.%20%20สืบค้น
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu#Reconciling_the_objective_(field)_and_ the_subjective_(habitus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu#Reconciling_the_objective_(field)_and_ the_subjective_(habitus)
http://www.cri.moe.go.th/%20สืบค้น
http://rvpreport.rvpeservice.com/%20%20สืบค้น
https://www.moralcenter.or.th/%20สืบค้น
https://web.codi.or.th/development-news/20190829-8211/


79 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561).แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564). https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422  สืบค้น

เมื่อ 23 มีนาคม 2563 

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย. (2562). สมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย.  

https://region3.prd.go.th/prchiangrai/allnews สืบค้นเมื่อ 21 กรกฎาคม 2563 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) 

จังหวัดเชียงราย. https://www.m-culture.go.th/chiangrai/ สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2563 

ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย. (2562). รายงานสถิติจังหวัดเชียงราย. http://chiangrai.nso.go.th/  สืบค้น

เมื่อ 10 มีนาคม 2563  

 

 

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422%20%20สืบค้น
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422%20%20สืบค้น
https://region3.prd.go.th/prchiangrai/allnews%20สืบค้น
https://www.m-culture.go.th/chiangrai/%20สืบค้น
http://chiangrai.nso.go.th/%20%20สืบค้น
http://chiangrai.nso.go.th/%20%20สืบค้น


80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก. แบบสอบถาม 

ภาคผนวก ข. สถานการณ์คุณธรรมจากแหล่งข่าว ปี พ.ศ.2560 – 2563 

ภาคผนวก ค. ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถาม 

  



82 
 

แบบสอบถามข้อมูลคุณธรรม 
วัตถุประสงค ์: แบบสอบถามชุดนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมลูเกี่ยวกับต้นทุนคุณธรรมของเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัด

เชียงรายทางด้านทัศนคตจิากตนเองสู่ส่วนรวม โดยขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามในการใหข้้อมูลที่
เป็นจริงและกรณุาตอบแบบสอบถามเพียงหนึ่งท่านต่อหนึ่งครั้งเท่านัน้  

ค าชี้แจง:   1) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ  
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง  
2.ข้อมูลคุณธรรมระดับบุคคล  
3.ข้อมูลคุณธรรมในองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่  
4.ข้อมูลคุณธรรมในสังคม  

                  2) โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด   
          (โปรดตอบทุกข้อท่ีมีเครื่องหมาย *)  

 
ส่วนที่1. ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.1 เพศ* 

[  ] ชาย   [  ] หญิง   [  ] เพศทางเลือก  
 
1.2 อายุ*    

[  ] อายุ ต่ ากว่า 15 ปี [  ] อายุ 15 - 18 ปี  [  ] อายุ 19 -25 ปี  [  ] อายุ 26-35 ปี  

[  ] อายุ 36-45 ปี  [  ] อายุ 46-60 ปี  [  ] อายุ 60 ปีขึ้นไป 

 
1.3 การศึกษา* 
  [  ] ประถมศึกษา  [  ] มัธยมศึกษา/เทยีบเท่า  [  ] อนุปริญญา/เทียบเท่า 

 [  ] ปริญญาตร ี  [  ] ปริญญาโท   [  ] ปริญญาเอก   

[  ]อื่น ๆ โปรดระบุ……………………. 

 
1.4 อาชีพ* 
 [  ] ข้าราชการ  [  ] พนักงานของรัฐ  [  ] ลูกจ้างประจ า    [  ] ลูกจ้างช่ัวคราว  

[  ] พนักงานเอกชน  [  ] เกษตรกร  [  ] อาชีพอิสระ     [  ] อ่ืน ๆ โปรด

ระบุ……………….. 

 
1.5 ประเภทหน่วยงานองค์กรของท่าน*  

[  ] เครือข่ายองค์กรภาครัฐ  (เช่น ส่วนอ าเภอคุณธรรม ส่วนสาธารณสุขคุณธรรม ส่วนท้องถิ่น และส่วนขา้ราชการคุณธรรม) 

[  ] เครือข่ายองค์กรภาคธรุกิจเอกชน   [  ] เครือข่ายองค์กรการศึกษา 

[  ] เครือข่ายองค์กรทางศาสนา   [  ] เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน 

[  ] เครือข่ายภาคประชาสังคม  (เช่น ชุมชน ครอบครัว กลุ่มเด็กและเยาวชน เกษตรกร ศิลปะ-วัฒนธรรม) 

[  ]อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



83 
 

ส่วนที่2 . ข้อมูลคุณธรรมระดับบคุคล เป็นการสอบถามเกี่ยวกบัการประพฤติตนที่สอดรับกับคุณธรรม 5 ประการ 
 
2.1 พอเพียง* 

กิจกรรม สม่ าเสมอ บ่อย ๆ บางคร้ัง 
นาน ๆ  
คร้ัง 

ไม่
เคย
ท า 

มีการกิน / ใช้สอยสิ่งต่าง ๆ และการออมในระดับพอประมาณ    
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  

     

ค านึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมก่อนประโยชน์ท่ีตนจะได้รับเสมอ
  

     

มีภูมิคุม้กันทางการใช้จ่ายที่ดี เช่น การท าบัญชีรายจา่ยให้สมดลุ   
กับรายรับ และรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในชีวิต  

     

มีเหตมุีผลใช้ความรู้เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรของตนเอง          
ให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างรอบคอบรอบด้าน และค านึงถึง
ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้น  

     

 
2.2 วินัยเพ่ือส่วนรวมที่ส าคัญ* 

กิจกรรม สม่ าเสมอ บ่อย ๆ บางคร้ัง 
นาน ๆ
คร้ัง 

ไม่เคย
ท า 

คารพและปฏิบัตติามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับหรือข้อตกลง
ขององค์กรสังคมโดยสมัครใจ  

     

รับผิดชอบต่อหนา้ที่ของตนที่มีต่อสังคม  
     

ยึดประโยชน์ส่วนรวมของสังคมมากกว่าประโยชนส์่วนตน 
     

เคารพสิทธิของผู้อื่นและ ไม่ยอมให้ใครละเมิดสิทธิของตน 
     

 
 
2.3 สุจริต* 

กิจกรรม สม่ าเสมอ บ่อยๆ บางคร้ัง 
นาน ๆ
คร้ัง 

ไม่เคย
ท า 

มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ ยดึมั่นในการรักษาความจริง  
ความถูกต้อง ความเป็นธรรม  

     

ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม และต่อต้านการทุจรติ 
ด้วยความกล้าหาญ  
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กิจกรรม สม่ าเสมอ บ่อย ๆ บางคร้ัง 
นาน ๆ
คร้ัง 

ไม่เคย
ท า 

ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงาม และมีธรรมาภิบาลด้วยการพูด  
การกระท า และการปฏิบัตหิน้าท่ี  

     

ใช้ดุลยพินิจท่ีถูกต้องในการปฏิบัตติ่อบุคคลอื่นอย่างเที่ยงธรรม      
ไม่เลือกปฏิบัต ิ  

     

 
2.4 จิตอาสา* 

กิจกรรม สม่ าเสมอ บ่อย ๆ บางคร้ัง 
นาน ๆ
คร้ัง 

ไม่เคย
ท า 

ให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ลงมือท า         
ด้วยความรัก ความสามัคค ี  

     

ท าความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรตอ่คน/สังคม โดยไม่ได้หวัง
ผลตอบแทน  

     

ไม่นิ่งดูดายต่อการช่วยเหลือเกื้อกลูสังคมและผู้คน  
     

กตัญญูรูคุ้ณต่อแผ่นดินท่ีเกิดและผูม้ีพระคณุ  
     

 
ส่วนที่3. ข้อมูลคุณธรรมระดับองค์กร เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมในองค์กรหรือหน่วยงานในจังหวัด
เชียงราย   ** ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  **  

1) พอเพียง*  

[  ] มีความพอประมาณในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการด าเนินงาน / กิจกรรม / โครงการ 

[  ] มีเหตุผลในการเลือกใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน / กิจกรรม / โครงการ 

[  ] มีความประหยัดในการใช้สอยทรัพยากรเพื่อการด าเนินงาน / กิจกรรม / โครงการ 

[  ] มีความพร้อมในการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรเมื่อไดร้ับผลกระทบและความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 

2) มีวินัย*   

[  ] มีการรณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดของหน่วยงาน / องค์กร 

[  ] มีการส่งเสริมให้บคุลากรในหน่วยงาน / องค์กรมีความกระตือรอืร้นในการปฏิบัติงาน 

[  ] มีการส่งเสริมให้บคุลากรในหน่วยงาน / องค์กรมีความขยันหมัน่เพียร 

[  ] มีความเคารพต่อกติกา กฎระเบียบ และกฎหมายอยา่งเสมอภาค 
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3) สุจริต*  

[  ] มีความจริงใจในการตดิต่อประสานงานของบุคลากรทุกภาคส่วน 

[  ] มีความซื่อสัตย์ในการปฏบิัติงานท้ังต่อหน่วยงาน / องค์กรของตนเอง และหน่วยงาน องค์กรอื่น 

[  ] มีการบริหารจัดการด้วยคุณธรรมตามหลักศาสนา หรือวัฒนธรรม 

[  ] มีความโปร่งใส และยตุิธรรม ไม่คดโกงใคร ไม่ท าให้ใครเดือดร้อน 

4) จิตอาสา*  

[  ] หน่วยงาน / องค์กรมีนโยบายที่แสดงถึงความมีน้ าใจไม่เห็นแก่ประโยชนส์่วนตนเป็นท่ีตั้ง 

[  ] หน่วยงาน / องค์กรมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรให้มคีวามสามัคคมีีจิตอาสา 

[  ] หน่วยงาน / องค์กรมีความเสยีสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

[  ] หน่วยงาน / องค์กรส่งเสริมใหม้ีโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

 
ส่วนที่4. ข้อมูลคุณธรรมระดับสังคม เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรมของจังหวัดเชียงราย 

1) ท่านคิดว่าภาพรวมของประชากรในจังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นในคุณลักษณะของคณุธรรมแตล่ะด้านในข้อใดมากท่ีสุด     

1.1) พอเพียง **เลือกตอบเพียงข้อเดียว**  
[  ] ความมีเหตผุล   [  ] ความพอประมาณ   

[  ] ความประหยดัอดออม  [  ] ความพร้อมในการรับผลกระทบและความเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ      

[  ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………..................................................................................................................... 

 
1.2) มีวินัย  **เลือกตอบเพียงข้อเดียว**  

[  ] ความสะอาด   [  ] ความกระตือรือร้น   

[  ] ความขยันหมั่นเพียร  [  ] ความเคารพต่อกติกา กฎระเบยีบ และกฎหมาย     

[  ]  อื่น ๆ โปรดระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.3) สุจริต **เลือกตอบเพียงข้อเดียว**  

[  ] ความจริงใจ    [  ] ความซื่อสัตยต์่อตนเอง และตอ่ผู้อื่น  

[  ] ความไม่คดโกงใคร ไม่ท าให้ใครเดือดร้อน [  ] ความมีคุณธรรมตามหลักศาสนา หรือวัฒนธรรม 

[  ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.4) จิตอาสา  **เลือกตอบเพียงข้อเดียว**  
 

[  ] ความสามัคคมีีจิตอาสา   [  ] ความมีน้ าใจไมเ่ห็นแก่ตัว 

[  ] ความเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ า  [  ] ความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

[  ] อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2) ท่านคิดว่าประชากรในจังหวัดเชียงรายมีคณุธรรม / จรยิธรรมที่โดดเด่นในด้านใดมากทีสุ่ด **เลือกตอบเพียงข้อเดียว**  
 

[  ] ความพอเพียง  [  ] ความเสียสละ  [  ] ความรับผดิชอบ   

[  ] ความมีสต ิ  [  ] ความขยันหมั่นเพียร [  ] ความอดทนอดกลั้น  

[  ] ความมีวินัย  [  ] ความซื่อสัตยซ์ื่อตรง [  ] ความกตัญญูกตเวที  

[  ] ความเมตตากรณุา 

 
3) ท่านคิดว่าควรมีการปลูกฝังคณุธรรม / จริยธรรมในด้านใดให้แกป่ระชากรในจังหวัดเชียงรายมากที่สุด   
   **เลือกตอบเพียงข้อเดียว**  
 

[  ] ความพอเพียง  [  ] ความเสียสละ  [  ] ความรับผดิชอบ  

[  ] ความมีสติ   [  ] ความขยันหมั่นเพียร  [  ] ความอดทนอดกลั้น  

[  ] ความมีวินัย  [  ] ความซื่อสัตยซ์ื่อตรง [  ] ความกตัญญูกตเวที  

[  ] ความเมตตากรณุา  

 
4) โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสรมิ / ปรับปรุง ด้านสถานการณ์คณุธรรมของจงัหวัดเชียงราย (ถ้ามี) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

***ขอบพระคุณส ำหรับควำมร่วมมือ*** 
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แบบสอบถามข้อมูลคุณธรรม 
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ภาคผนวก ข. 

สถานการณ์คุณธรรมจากแหล่งข่าว ปี พ.ศ.2560 – 2563 
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ข่าวปี 2560 

1.  บสย. ผนึก คบจ. เชียงใหม่ - เชียงราย ขับเคลื่อน CSR ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
(RYT9, 5 ก.ค.60)   

2. มหกรรมเกษตรปลอดภัย วิถีพอเพียง วิถีชุมชน (RTY9, 2 มี.ค.60)  
3. พิธีเปิดการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เชิงรุก ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 (RTY9, 25 เม.ย.60) 
4. เชียงรายเปิดเส้นทางท่องเที่ยวสายศิลปะวัฒนธรรม-วิถีธรรมชาติวิถีพอเพียง (เชียงรายรีพอร์ต, 26 

ก.ย. 60)   
5. คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข” เพ่ือเข้าสู่ระดับจังหวัด (เชียงรายรีพอร์ต, 7 ก.ค.

60)  
6. กระทรวงการต่างประเทศจัดการสัมมนาและตรวจสภาพภูมิประเทศตามแนวชายแดนไทย-ลาว 

บริเวณแก่งผาได ผาตั้ง และภูชี้ดาว จังหวัดเชียงราย (RTY9, 5 ม.ค. 60)  
7. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย รับรางวัล 2 ประเภทดีเด่นหน่วยงาน

ประจ าปี 2559-2560 (เชียงรายรีพอร์ต, 25 ส.ค. 60)   
8. นครเชียงราย อบรมโครงการ ทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการ เพ่ือยกระดับการประกอบการสู่สากล  

(เชียงรายรีพอร์ต, 27 ส.ค. 60)   
9. อบจ. เชียงราย ส่งเสริมความเสมอภาคทางการเมือง(เชียงรายรีพอร์ต, 22 ส.ค. 60)   
10. อบจ.เชียงราย และคณะกรรมการออกตรวจติดตามเงินอุดหนุน โซนที่ 1 (เชียงรายรีพอร์ต, 7 ก.ย.60)   
11. กรุงไทยร่วมรัฐมอบบัตรสวัสดิการรัฐวันแรกคึกคัก(เชียงรายรีพอร์ต, 21 ก.ย. 60)   
12. ยกระดับพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพอาชีพสตรี 5 จังหวัดภาคเหนือ ฝ้าระวังปัญหาการค้าประเวณีและ

การค้ามนุษย์ (เชียงรายรีพอร์ต, 9 ส.ค. 60)   
13. พลเมืองดีเก็บเงินแสนคืนเจ้าของ ในห้างเซ็นทรัลฯ (เชียงรายรีพอร์ต, 2 มี.ค. 60)   
14. จัดหางานจังหวัดเชียงรายมอบใบอนุญาตท างานให้คนไร้สัญชาติมาตรา13 ณ บริษัท สิงห์ปาร์ค 

เชียงราย (ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย, 3 ก.พ.60)  
15. ปลัดพม.ยกทีมบุกเชียงราย ขับเคลื่อนรณรงค์ต้านค้ามนุษย์ (มติชน, 3 มิ.ย. 60) 
16. หยุดการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก พม.  เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่

เชียงราย (เนชั่นทีวี, 3 มิ.ย. 60) 
17. การประชุมคณะท างานเพ่ือความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ) – ยูนนาน ครั้งที่ ๖ (RYT9, ก.ค. 60) 
18. ปลัดท่องเที่ยว รุกเหนือสุดแดนสยาม ขานรับนโยบายรัฐบาล เตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี (RYT9, 27 

มิ.ย.60) 
19. สาธารณสุขก าชับ 8 จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบสุขภาพประชาชนจากปัญหาหมอก  

ควัน (RYT9, 10 มี.ค. 60)  
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20. “โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครเชียงราย” (เชียงรายรี
พอร์ต, 29 ก.ย. 60)   

21. เชียงราย เมืองต้นแบบการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน (เชียงรายรีพอร์ต, 20 พ.ย. 60)   
22. เปิดบ้านเทศบาลนครเชียงราย OPEN HOUSE. โชว์ผลงานนโยบายทุกด้าน ร่วมก้าวสู่นครเชียงราย 

4.0(เชียงรายรีพอร์ต, 7 ธ.ค.60)   
23. เซน็ทรัลแจงเหตุโรคติดต่อทางผิวหนังจากบ้านบอล ยืนยันท าความสะอาดทุกวัน พร้อมมีมาตราการ

ป้องกัน (เชียงรายรีพอร์ต, 1 ก.ย. 60)   
24. นครเชียงราย อบรมเชิงปฏิบัติการ“รูปแบบการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ความต่างที่ต้องเรียนรู้” 

(เชียงรายรีพอร์ต, 1 ก.ย. 60)   
25. แขวงการทางเร่งติดตั้งสัญญาณเตือนโค้งในตัวเมืองสุดอันตราย(เชียงรายรีพอร์ต,13 ก.ค. 60)   
26. นรข.โชว์แสงยานุภาพสกัดกั้นยาเสพติด(เชียงรายรีพอร์ต, 22 มิ.ย 60)   
27. อบจ.เชียงราย ด าเนิน “โครงการ 18 อ าเภอ 18 นวัตกรรมสรรค์สร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง

ยั่งยืน” (เชียงรายรีพอร์ต, 4 ก.ค. 60)   
28. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ “โครงการ 18 อ าเภอ 18 นวัตกรรมสรรค์สร้าง ความ

เข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน”(เชียงรายรีพอร์ต, 4 ก.ค. 60)   
29. อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (เชียงรายรีพอร์ต, 4 ก.ค. 

60)   
30. ทน.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก(เชียงรายรีพอร์ต, 1 พ.ค. 60)   
31. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

(เชียงรายรีพอร์ต, 4 พ.ค. 60)   
32. ตรวจเยี่ยม ติดตามจุดตรวตจ จุดสกัด จุดบริการและด่านชุมชน (เชียงรายรีพอร์ต, 4 พ.ค. 60)   
33. สิงหา 60: CHIANG RAI ZERO WASTE สร้างวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 

ส.ค. 60) 
34. รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 3 ตุลาคม 2560 ตอน เวทีเสริมพลัง 

เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ ครั้งที่ 2 (สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ, 3 ต.ค. 60)  
35. รายการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ทางแอป AIS PLAY, AIS 

PLAYBOX และ Youtube sarnrakais (เด็กดี) (RYT9, 25 พ.ค. 60)  
36. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.ชร ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย เข้าเยี่ยมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรพรรณพืช (RYT9, 4 ก.ค. 60)  
37. ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์วาตภัยในจังหวัดเชียงรายและพะเยา พร้อมประสานจังหวัดเร่งให้การชวย

เหลือผู้ประสบภัย (RYT9, 6 พ.ค. 60)  
38. สภาวิศวกร ถึงจุดหมายแล้ว เดิน-วิ่ง-ปั่น โครงการ"บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดภัยจากอัคคีภัย" (RYT9, 5 

ม.ค. 60)  
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39. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง PEA – 
EDL พร้อมเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า เชียงของ-ห้วยทราย สปป.ลาว (RYT9, 11 ม.ค. 60)  

40. นเจอร์ ไบโอเทค จ ากัด สมทบทุนการศึกษา มูลนิธิเพ่ือชีวิตและพัฒนาสังคม  (RYT9, 25 ม.ค. 60)  
41. “ยามาฮ่ามอบรางวัล CSI Championship 2016” (รางวัลผู้จ าหน่ายดีเด่น เชียงรายได้ที่หนึ่ง) 

(RYT9, 23 ก.พ. 60)  
42. นายธนินท์ – คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ และครอบครัว ร่วมพิธีถวายวิปัสสนาคารนานาชาติ ณ ไร่เชิญ

ตะวัน จ.เชียงราย(RYT9, 23 ก.พ. 60)  
43. 7/4/60: มูลนิธิยูพีเอสมอบเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคมจ านวน 40,000ดอลลาร์สหรัฐ 

(1,400,000 บาท) ส าหรับการซ่อมบ ารุงโรงเรียนในเชียงรายและโครงการอบรมครูอาสา  
(RYT9, 27 เม.ย. 60) 

44. นักศึกษานิเทศฯ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง คว้ารางวัลการประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.เชียงราย “Digital Media Challenge” (RYT9, 10 เม.ย. 60)  

45. ดีเจ.กิ่ง - เบนซ์ AF” สุดประทับใจ น าชาว Like ตามรอยเส้นทางสายพระราชด าริส าเร็จ (ดีเจ น าทัพ
มาท าที่เชียงราย) (RYT9, 12 พ.ค. 60)  

46. นครเชียงราย…นครแห่งศิลปะและวัฒนธรรม (เชียงรายรีพอร์ต, 29 ก.ย. 60)  
47. เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทาน

ธงชาติไทย และครบรอบ100ปี ธงชาติไทย(เชียงรายรีพอร์ต, 29 ก.ย. 60)  
48. เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนประชาชน “ปลูกดอกไม้สีเหลือง”  (เชียงรายรีพอร์ต, 29 ก.ย. 60)  
49. เซ็นทรัลขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงราย(เชียงรายรีพอร์ต, 6 ต.ค. 60)  
50. เทศบาลนครเชียงราย ร่วมเฝ้ารับเสด็จและรับประทานโล่รางวัล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์

เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโครงการเพชรล้านนา ประจ าปี2560(เชียงรายรีพอร์ต, 31 ต.ค. 60)  
51. นครเชียงราย เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมในการไปเข้าค่ายแลกเปลี่ยนภาษา และ

วัฒนธรรม (เชียงรายรีพอร์ต, 31 ต.ค. 60)  
52. เทศบาลนครเชียงราย น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า (เชียงรายรีพอร์ต, 31 ต.ค. 60)  
53.  เทศบาลนครเชียงราย น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระพุทธเจ้าหลวง พระปิยะมหาราช พระ

เจ้าอยู่หัวฯ (เชียงรายรีพอร์ต, 31 ต.ค. 60)  
54. นายกฯวันชัยน าทีมปลูกไผ่ยึดหน้าดิน ดอยทอง (เชียงรายรีพอร์ต, 31 ต.ค. 60)  
55. ซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เสมือนจริง เทศบาลนครเชียงราย ร่วมฟ้อนเล็บถวายอาลัย (เชียงรายรี

พอร์ต, 31 ต.ค. 60)  
56. “สวนดอกไม้ ถวายพ่อ” เทศบาลนครเชียงราย เร่งเตรียมความพร้อม เพื่อถวายอาลัย อย่างสมพระ

เกียรติ (เชียงรายรีพอร์ต, 31 ต.ค. 60)  
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57. วเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงราย เนื่องในพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ
จ าลอง สนามบินเก่า ฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย(เชียงรายรีพอร์ต, 31 ต.ค. 60)  

58. เทศบาลนครฯ ไม่ยอมหยุด!!! ผู้สูงอายุ คือคลังปัญญาของชุมชน.. นายกฯวันชัย ลั่น!! พรอ้มลุยเพื่อพ่ี
น้องเทศบาลฯ (เชียงรายรีพอร์ต, 7 ธ.ค. 60)  

59. มฟล.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ น าแนวปรัชญา ศก.พอเพียง ร่วมกับงานวิทยาศาตร์(เชียงรายรี
พอร์ต, 16 ส.ค. 60)  

60. ภาครัฐเร่งช่วยเหลือน้ าท่วมชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก (เชียงรายรีพอร์ต, 18 ส.ค. 60)  
61. บ.ฮาตาริ บริจาคช่วย มฟล.จัดสร้างศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (เชียงรายรีพอร์ต, 24 ส.ค. 

60)  
62. อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรม “D-ToC เชียงราย รวมใจถวายแม่”  (เชียงรายรีพอร์ต, 1 ก.ย. 60)  
63. นครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการคัดเลือกนักดนตรี ร่วมวงดนตรีเยาวชน สิงห์ปาร์ค-เชียงรายบราสแบนด์  

(เชียงรายรีพอร์ต, 1 ก.ย. 60)  
64. ทน.ชร.ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (เชียงรายรีพอร์ต, 1 

ก.ย. 60)  
65. นครเชียงรายปลูกดอกไม้ถวายพ่อ (เชียงรายรีพอร์ต, 1 ก.ย. 60)  
66. อบจ.เชียงราย เสริมสร้างความเข้าใจ เจตคติ เชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ (เชียงรายรีพอร์ต, 7 ก.ย. 60)  
67. อบจ.เชียงราย ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ๙,๙๙๙ ดอกถวายพ่อ (เชียงรายรีพอร์ต, 4 ก.ค. 

60)  
68. อบจ.ชร.จัดสูงวัยเกมส์ (เชียงรายรีพอร์ต, 4 ก.ค. 60)  
69.  กองก าลังผาเมือง จัดกิจกรรมปลูกป่าอาเซียน (เชียงรายรีพอร์ต, 6 ก.ค. 60)  
70. นศ.มฟล.บริจาคเลือดถวายพระราชกุศลสมเด็จย่า 22 ปี  (เชียงรายรีพอร์ต, 20 ก.ค. 60)  
71. ชาวเชียงราย รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกพวงแสด )สัญลักษณ์ จังหวัด จ านวน ๙,๙๙๙ ดอก 

ส่งเสด็จพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ (เชียงรายรีพอร์ต, 1 ส.ค. 60)  
72.  อบจ.อบรมพัฒนาทักษะกระบวนการเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  (เชียงรายรีพอร์ต, 

3 ส.ค. 60) 
73. อบจ.ชร.ท าดอกไม้จันทน์  (เชียงรายรีพอร์ต, 3 ส.ค. 60)  
74. อบจ.เชียงราย ร่วมโครงการปลูกป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริ  (เชียงรายรีพอร์ต, 3 ส.ค. 60)  
75. อบจ.เชียงราย ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง (เชียงรายรีพอร์ต, 3 ส.ค. 60)  
76. อบจ.เชียงรายด้วย ร่วมกิจกรรม “เพาะดอกดาวเรือง ถวายพ่อ ปลูกพุทธรักษา ถวายย่า” (เชียงรายรี

พอร์ต, 3 ส.ค. 60)  
77. อบจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมในพิธีลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10  (เชียงรายรีพอร์ต, 3 ส.ค. 60)  
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78. อบจ.ชร.ร่วม ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมประชารัฐร่วมใจก าจัด
ผักตบชวา (เชียงรายรีพอร์ต, 3 ส.ค. 60)  

79. นครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจ าปี ๒๕๖๐ (เชียงราย
รีพอร์ต, 3 ส.ค. 60)  

80. เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๐ (เชียงรายรีพอร์ต, 3 ส.ค. 60)  
81. นครเชียงราย เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยพุทธศาสนาและมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย  

(เชียงรายรีพอร์ต, 3 ส.ค. 60) 

82. ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 เพาะกล้าไม1้ล้านต้นแจกท่ัวภาคเหนือฟ้ืนฟูป่า (เชียงรายรีพอร์ต, 3 
ส.ค. 60)  

83. มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ ช่วยภัยแล้งทหารชายแดน (เชียงรายรีพอร์ต, 24 พ.ค. 60)  
84. อบจ.เชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีถ้อยและผู้น าชุมชน ออกส ารวจพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 

(เชียงรายรีพอร์ต, 2 มิ.ย. 60)  
85. อบจ.เชียงราย เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดกระบวนการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด

เชียงราย (เชียงรายรีพอร์ต, 2 มิ.ย. 60) 
86. อบจ.ชร.จัดโครงการกระบวนการโรงเรียนชาวนา(เชียงรายรีพอร์ต, 2 มิ.ย. 60) 
87. เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีอบรมปฐมนิเทศโครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ (เชียงรายรีพอร์ต, 2 

มิ.ย. 60) 
88. เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีท าบุญฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะต าบลชั่นเอก 

(เชียงรายรีพอร์ต, 6 มิ.ย. 60) 
89. นครเชียงราย ร่วมเปิดห้องสมุดของเล่น Play And Learn โดยมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว (เชียงราย

รีพอร์ต, 6 มิ.ย. 60) 
90. อบจ.ชร. ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช ประจ าปี 2560 (เชียงรายรีพอร์ต, 4 

ก.ค. 60) 
91. อบจ.ชร.ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแหล่งน้ าคาบเกี่ยวระหว่าง (เชียงรายรีพอร์ต, 4 ก.ค. 

60) 
92. อบจ.เชียงราย สร้างฝายชะลอน้ า (เชียงรายรีพอร์ต, 6 เม.ย. 60) 
93. เซ็นทรัลฯ ขอเชิญร่วมตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป ในงาน “ฮอมบุญ วิสาขบูชา”  (เชียงรายรีพอร์ต, 1 

พ.ค. 60) 
94. ฉีดพ่นหมอกควัน (ULV) ในพ้ืนที่หมู่บ้านดงเจริญ (เชียงรายรีพอร์ต, 4 พ.ค. 60) 
95. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมออกก าลังกายยามเช้า ( ทุกวันพุธ ) (เชียงรายรีพอร์ต, 27 มี.ค. 60) 
96. สิงห์อาสา น าเครือข่ายนักศึกษาไทยขต่างชาติ มอบเสื้อหนาว สร้างไออุ่นที่บ้านห้วยแม่เลี่ยม จังหวัด

เชียงราย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด น ากลุ่มอาสา น าเสื้อกันหนาว
ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวที่โรงเรยีนบ้านห้วยแม่เลี่ยม โดยเครือข่ายสิงห์อาสามีนักศึกษามาร่วม
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กว่า100ทั้ง นักศึกไทยและต่างชาติที่มาจาก ม.แม่ฟ้าหลวง, ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ม.แม่โจ้ 
ม.พะเยา, ม.นเรศวร, ม.ราชภฎัพิบูลสงคราม, ม.ราชภัฏชัยภูมิ, ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ม.ราช
ภัฎธนบุรี, มศว. และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (RYT9, 8 ธ.ค. 60) 

97. สมาคมชาวเหนือ บริจาคผ้าห่ม และอุปรณ์การเรียน  
สมาคมชาวเหนือพร้อมคณะ 40คน ออกเดินทางไป บริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนให้ประชาชน
และนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย  (RYT9, 16 พ.ย. 60) 

98. พ่ีตูน อทิวราห์ คงมาลัย กับการวิ่งรับบริจาค (RYT9, 8 พ.ย. 60) 
99. สนามบินเชียงราย จัดสวนดอกไม้เพ่ือถวายอาลัย ในหลวง ร เก้า (RYT9, 27 ต.ค. 60) 
100. สายการบินไทยเวียตเจ็ทเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ สุวรรณภูมิ-เชียงราย ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง

ศพ (RYT9, 5 ต.ค. 60) 
101. เบิ้ล ปทุมราช เจอดราม่า!! ไม่สนคนว่าสร้างภาพ หลังลงช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ (RYT9, 24 

ก.ค. 60) 
102. 29/12/: สมัชชา UNHCR เชียงราย https://www.unhcr.or.th/StatelessUNHCR ได้ด าเนิน

โครงการร่วมกับมูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพ่ือการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน 
โดยจัดตั้งศูนย์บริการในโรงเรียนต่างๆในพ้ืนที่อ าเภอแม่ฟ้าหลวงและแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปิด
โอกาสให้นักเรียนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติรวมทั้งครอบครัวของพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
สัญชาติ รวมทั้งช่วยเหลือเพ่ือยื่นค าร้องขอเอกสารรับรองการเกิด สัญชาติ สิทธิอาศัยถาวรและ
เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางทะเบียนราษฎรได้  (UNHCR ประเทศไทย, 29 ธ.ค. 60) 

103. เครือข่ายศิลปินเชียงรายผนึกก าลังดัน จ.เชียงราย เป็นเมืองศิลปะ เมืองศิลปิน  
  (มติชน, 11 มิ.ย. 60) 

104. ศิลปินเชียงราย วาดถ่ายไม้ 90 ใบสมทบ"พี่ตูน  (คมชัดลึก, 15 ธ.ค. 60) 
105. โตโยต้า ต่อยอดโครงการค่ายศิลปะ เปิดโอกาสนักศึกษาร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป (โต

โยต้า, 27 ก.พ. 60) 
106. ขัวศิลปะ ค่ายศิลป์ สร้างสรรค์ 2560 (Thailand Exhibition, 6 มี.ค. 60) 
107. รมว.วธ. มอบรางวัล “ถวัลย์ ดัชนี” เชิดชูศิลปิน-ผู้ส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ผนึกเครือข่ายศิลปิน

ขับเคลื่อน ยกเชียงรายต้นแบบ “เมืองศิลปะ” (Thai R News, 27 ก.ย. 60) 
108. หนังสั้นเชียงราย 0250 ฉายที่ขัวศิลปะเชียงราย ในงาน อุ่นเครื่องเมืองศิลปะ หนังสั้น (แผนงานสื่อ

ศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ, 6 มี.ค. 60) 
109. ปภ.รายงานมีพื้นท่ีประสบอุทกภัย 9 จังหวัด พร้อมระดมสรรพก าลังเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับ

สู่ภาวะปกติโดยเร็ว (RYT9, 21 ส.ค. 60)  
110. ชาวเชียงรายเตรียมพาแม่ไปฉลองวันแม่กันได้ที่งาน “เพชรสมุทรคีรี วิถีไทย ประชารัฐ” งาน

ท่องเที่ยวสุดเก๋ไก๋ สไตล์วิถีไทย 10-13 ส.ค.นี้ ลานหน้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย (RYT9, 3 ส.ค. 60)   

https://www.unhcr.or.th/StatelessUNHCR
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111. SPU: ที่ปรึกษา - อธิการบดี ม.ศรีปทุม ท าบุญมหากุศล วางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุเจดีย์ปทุมมาจอม
คีรีศรีเชียงรุ้ง วัดเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย (RYT9, 23 มิ.ย. 60)  

112. TNP ธนพิริยะ มอบศาลาที่พักและทุนการศึกษาแก่ รร.พานพสกสวัสดิ์ จ.เชียงราย (RYT9, 8 มิ.ย. 
60)   

113. รวบยกทีมอ้างเบื้องสูงปลดหนี้ให้ประชาชน (เชียงรายรีพอร์ต, 5 ต.ค. 60) 
114. ตชด.เจ๋งสกัด 2 หนุ่มขนยาบ้ารุ่นใหม่โปรยไอซ์ ดัดแปลงซุกท้องรถ (เชียงรายรีพอร์ต, 10 ต.ค. 60) 
115. รวบหนุ่มใหญ่ขนยาบ้าล้านเม็ดขณะขับรถจากชายแดน (เชียงรายรีพอร์ต, 2 พ.ย. 60) 
116. รอง ผบ.ตร.แถลงผลการปราบปราม 10 เดือนยึดยาบ้ากว่า 134 ล้านเม็ด ไอซ์กว่า 3,800 กิโลฯ 

ผู้ค้ารายใหม่เพียบ (เชียงรายรีพอร์ต, 16 ส.ค. 60) 
117. หนุ่มเมียนมาบุกเซเว่น ใช้ป้ายตีพนักงาน ก่อนฟาด ตร. (เชียงรายรีพอร์ต, 17 ส.ค 60 
118. ต ารวจเชียงรายจับยาบ้า 4 ล้าน เคตามีน200กิโลฯ (เชียงรายรีพอร์ต, 17 ส.ค 60) 
119. ชาวไร่ยาสูบชร.เดือดขู่เข้ากรุงหลังราคาลด2ปีซ้อน (เชียงรายรีพอร์ต, 18 ส.ค 60) 
120. ไลล่าแก๊งค้ายายึด 2.4 แสนเม็ดเครือข่ายยี่เซ ก่อนหลบหนีทิ้งรถ ของกลาง (เชียงรายรีพอร์ต, 22 

ส.ค 60) 
121. แอบขโมยเรือเพ่ือนรับทัวร์น้ ากก ชนโขดหิน ท า 2 แม่ลูก จมน้ าดับ (เชียงรายรีพอร์ต, 22 ส.ค 60) 
122. พบอีกศพเหตุเรือล่มน้ ากก ยังไม่พบร่างด.ญ.2ขวบ (เชียงรายรีพอร์ต, 24 ส.ค 60)  
123. รวบ 4 โจ๋ขนยาบ้า 3 แสนเม็ด หนีได้ 1 เจ้าหน้าที่เร่งตามล่า (เชียงรายรีพอร์ต, 5 ก.ย. 60) 
124. มาเลย์ตามหาเมียไม่เจอถังแตก วิ่งราว นทท.นิวซีแลนด์ ที่เชียงราย  (เชียงรายรีพอร์ต, 6 ก.ย. 60) 
125. ต ารวจแม่จันสกัดจับขบวนการขนยาไอซ์ยกทีม เกือบ100กิโลฯ มูลค่า100ล้าน (เชียงรายรีพอร์ต, 7 

ก.ย. 60) 
126. ทหารรวบโจ๋ 17 สมุนว้าเหนือขนแสนเม็ดรวบ 1 หนี 1 เร่งขยายผล (เชียงรายรีพอร์ต, 8 ก.ย. 60) 
127. ยาบ้ามูเซอ-ว้าใต้ทะลักชายแดน 2.6แสนเม็ด คาดมีจ่อชายแดนอีกเพียบ (เชียงรายรีพอร์ต, 13 ก.ค. 

60) 
128. ปปส.ไทย-มาเลย์หารือปราบยาเสพติด ปี 60 จับกระท่อมได้ 55 ตัน (เชียงรายรีพอร์ต, 13 ก.ค. 60) 
129. รวบ 2 หนุ่มขนยาบ้าซุกกระสอบฟาง(เชียงรายรีพอร์ต, 17 ก.ค. 60) 
130. แม่ทัพน้อยหารือเมียนมา เผยผู้ต้องหา ตั้งตัวเป็นเอเย่น ฝั่งท่าขี้เหล็ก (เชียงรายรีพอร์ต, 21 ก.ค. 60) 
131. แม่ทัพภาค 3 ร่วม ผบช.ภ.5 แถลงข่าววิสามัญ 2 ศพ ยึดกว่า 2 ล้านเม็ด ไอซ์ 65 กก  (เชียงรายรี

พอร์ต, 3 ส.ค. 60) 
132. พบศพขึ้นอืดติดฝายเชียงราย (เชียงรายรีพอร์ต, 9 ส.ค. 60) 
133. เมียนมา ทลายโรงงานยาบ้าห่างชายแดน7กม.ยึดยาบ้า 30ล้านเม็ด เครื่องจักร สารตั้งต้น ตราปั๊ม

เพียบ (เชียงรายรีพอร์ต, 9 ส.ค. 60) 
134. รวบอีกขนยาเกือบ 3 แสนเม็ด คาด่านตรวจ รอยต่อพะเยา – เชียงราย (เชียงรายรีพอร์ต, 8 พ.ค. 

60) 
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135. วิสามัญแก๊งค้ายา 9 ศพยึดของกลาง 7 แสนเม็ด(เชียงรายรีพอร์ต, 14 พ.ค. 60) 
136. รวบแก๊งค์สกริมเมอร์ชาวจีน ขณะใช้บัตรรูดซื้อของ(เชียงรายรีพอร์ต, 24 พ.ค. 60) 
137. ซ้อนแผนไล่จับ3หนุ่ม ยึดยาบ้าแสนเม็ด (เชียงรายรีพอร์ต, 25 พ.ค. 60) 
138. ยึดยาบ้าได้อีก 5 แสนเม็ดจากบริเวณวิสามัญ 9 ศพ (เชียงรายรีพอร์ต, 26 พ.ค. 60) 
139. อดีต ผช.ผญบ.วัย 69 ควงปืนลูกซองยิง ผญบ.เจ็บ เจ้าอาวาสสาหัส และชาวบ้านดับ เหตุคับแค้นใจ

มานาน (เชียงรายรีพอร์ต, 28 พ.ค. 60) 
140. คืบหน้า 2 ผตห.ฆ่าหั่นศพน้องแอ๋มข้ามพรมแดน ตร.สอบเข้มคนพาข้ามยังอุบไว้เกรงเสียรูปคดี 

(เชียงรายรีพอร์ต, 30 พ.ค. 60) 
141. หวั่นแก๊งฆ่าน้องแอ๋มเข้าสู่เขตปกครองว้า จนท.เมียนมาเร่งติดตาม (เชียงรายรีพอร์ต, 2 มิ.ย. 60) 
142. ผู้ว่าเชียงรายแจ้งความด าเนินคดีคนปลอมเฟส เรียกเงินครึ่งแสน  (เชียงรายรีพอร์ต, 6 มิ.ย. 60) 
143. นักศึกษาโร่แจ้งศูนย์ด ารงค์ธรรมถูกหลอกไปฝึกงานเกาหลีถูกใช้งานเหมือนทาส พร้อมลวนลามกอด

หอมแก้ม (เชียงรายรีพอร์ต, 15 มิ.ย. 60) 
144. ว.เกษตรเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีเด็กไปฝึกงานเกาหลี   (เชียงรายรีพอร์ต, 15 มิ.ย. 

60) 
145. ตร.กว่า100นายคุมตัวเภสัชกรท าแผน หวิดถูกประชาฑัณฑ์ (เชียงรายรีพอร์ต, 24 มิ.ย. 60) 
146. ย้ายแล้วผอ.วิทยาลัยเกษตรฯเชียงราย เพ่ิงย้ายมาเดือนเดียว 
 (เชียงรายรีพอร์ต, 15 มิ.ย. 60) 

147. แจ้งความแล้วนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรฯถูกใช้แรงงานหนักและท าอนาจาร 
 (เชียงรายรีพอร์ต, 17 มิ.ย. 60) 

148. ช่วยเหลือครอบครัวหอบลูก4หนีสามีทาสยา (เชียงรายรีพอร์ต, 28 มิ.ย. 60) 
149. พญาเม็งราย ยึดเหล้าเถื่อน 160 ลิตร เตรียมขายสงกรานต์  (เชียงรายรีพอร์ต, 12 เม.ย. 60) 
150. กลุ่มต้านส ารวจน้ าโขงยกพวกถือป้ายกลางเกาะชี้จะท าหนังสือถึงรัฐบาลจีน  (เชียงรายรีพอร์ต, 29 

เม.ย. 60) 
151. แก๊งค์ค้ายาใส่ชุดทหารขนยาบ้าแสนเม็ดตบตา ตร.เผยท าส าเร็จมาแล้ว 1 ครั้ง (เชียงรายรีพอร์ต, 1 

พ.ค 60) 
 

152. ยึดทรัพย์ 65 ล้านเครือข่ายยาเสพติดเชื่อมโยง 2 เรือนจ า  (เชียงรายรีพอร์ต, 11 ม.ค. 60) 
153. ทหารปะทะแก๊งขนยาบ้าวิฯ1ศพยาบ้ากว่าสองแสนเม็ด  (เชียงรายรีพอร์ต, 27 ม.ค. 60) 
154. รวบหนุ่มวิตถารงัดบ้านขโมยปลาร้าเครื่องครัวพร้อมทิ้งอึกกองโตใว้ในบ้าน  (เชียงรายรีพอร์ต, 22 

มี.ค. 60) 
155. ทหารปะทะเดือดยาบ้าวิสามัญฯ2ศพ  (เชียงรายรีพอร์ต, 29 มี.ค. 60) 
156. เชียงรายยึดยาบ้ามโหราฬกว่า 3.5 ล้านเม็ด ไอซ์อีก 9 กิโล (เชียงรายรีพอร์ต, 31 มี.ค. 60) 
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157. ภาคเหนือครองแชมป์การฆ่าตัวตายสูงสุดในประเทศไทย (Northern Public News, 18  ก.ย. 61) 
158. พบเด็กบนดอยยังประสบปัญหาสถานะบุคคลอีกหลายพันคน (สยามรัฐ, 13 ม.ค. 60) 
159. ยาเสพติดทะลัก วันเดียวต ารวจเชียงรายจับ3คดี ยาบ้า3ล้านกว่าเม็ด ไอซ์11กิโล  (มติชนออนไลน์, 

27 ก.ค. 60) 
160. ปภ. รายงาน 2 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสาน

จังหวัดภาคเหนือลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน (RYT9, 6 มี.ค. 60) 
161. ศปถ. สรุป 6 วันสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ 3,388 ครั้ง เสียชีวิต 335 ราย บาดเจ็บ 3,506 ราย  

(RYT9, 17 เม.ย. 60) 
162. แม่สายอว่ม น้ าท่วมตลาดการค้าชายแดน แม่สาย -ท่าขี้เหล็ก (เชียงรายรีพอร์ต, 18 ส.ค. 60) 
163. คนขับสิบล้อเมายาดองคลั่งอาละวาดขับรถขวางถนน (เชียงรายรีพอร์ต, 31 ส.ค. 60) 
164. อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่อ าเภอป่าแดด เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์ฝนตกหนัก 

(เชียงรายรีพอร์ต, 1 ก.ย. 60) 
165. ทน.ชร.เยี่ยมให้ก าลังใจ ผู้ได้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุสะดุดทางเดินเท้า(ฟุตบาท) ในเขต ทน. (เชียงรายรี

พอร์ต, 1 ก.ย. 60) 
166. พบแล้วหนุ่มใหญ่ตกน้ าลาวดับ (เชียงรายรีพอร์ต, 23 ก.ค. 60) 
167. คู่กรณีรุมท าร้ายในปั๊มน้ ามันแม่สรวยเข้ามอบตัวต ารวจต้องสอบร่วมเพราะยังเป็นเยาวชน (เชียงราย

รีพอร์ต, 18 ม.ค. 60) 
168. ฝนกระหน่ าเชียงราย ทางเข้าบ้านด าท่วมปิดถนน (เชียงรายรีพอร์ต, 7 ส.ค. 60) 
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ปี2561 
 
1. ตม.ไทย ร่วม เมียนมา หารือป้องกันการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ตามนโยบายบิ๊กโจ๊ก พ.ต.อ เอกกร บุษบา

บดินทร์ ผกก.ตม.จว  (เชียงรายรีพอร์ต, 3 ธ.ค. 61) 
2. ราชภัฏเชียงรายเชิญทนายความและผู้รู้แก้ไขปัญหานักศึกษาไร้สัญชาติ ก.พ. (มวลชนออนไลน์นิวส์, 26 

ก.พ. 60) 
3. ทีมหมูป่า กับ ความหวังของคนไร้สัญชาติเกือบ1ล้านคน (ข่าวสด, 26 ก.ค. 61) 
4. พมจ.เชียงราย ร่วมกับ 11 องค์กร รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ชายแดน ไทย -ลาว ที่อ าเภอเชียงแสน 

(ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 31 พ.ค. 61) 
5. กรมการขนส่งทางบกจัดประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชนในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 ที่จังหวัดเชียงราย 

(เชียงรายรีพอร์ต, 14 ธ.ค. 61) 
6. เทศบาลนครเชียงรายร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย (เชียงรายรีพอร์ต, 

2 ก.ค. 61) 
7. ครอบครัวสุดอนาถาพ่ออัมพฤตลูกสาว 11 ขวบเก็บผักเลี้ยงชีพ เรียนแก่ง เกรด4ทุกวิชา (เชียงรายรีพอร์ต

, 7 พ.ค. 61) 
8. อธิการบดี มฟล. ให้โอวาทว่าที่บัณฑิต ลูกแม่ฟ้าหลวงต้อง “เก่ง-ดี-มีอัตลักษณ์” (เชียงรายรีพอร์ต, 8 

พ.ค. 61)  
9. 4 มกราคม 2561: ความร่วมมือ ไทย-พม่าเพ่ือใช้น้ าในแม่สาย  (RYT9, 4 ม.ค. 61)  
10.  เชียงรายโมเดล ชวนปั่นเลิกบุหรี่ (RYT9, 61)  
11. กสม. เตือนใจ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย – องค์กรเครือข่าย ประชุมแก้ไขปัญหาการสถานะบุคคลในพ้ืนที่

จังหวัดเชียงราย (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,  7 ธ.ค. 61) 
12. การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ผนึกก าลังกับหน่วยงานรัฐและเแกชนในจังหวัดเชียงรายเปิดตัวโครงการ 

เชียงรายแต้ๆ ปี 2561 (ข่าวสด, 2 พ.ค. 61)  
13.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดประกวดคลิปวีดีโอเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย หัวข้อ“วัยรุ่น

เชียงรายโชว์เหนือ (ข่าวสด, 13 มิ.ย. 61) 
14. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน เชียงราย ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 มอบสิ่งของบ ารุง

ขวัญทหารหาญตามแนวชายแดน..รักษาอธิปไตย..รักษาชาติ (เชียงรายรีพอร์ต, 22 ธ.ค. 61) 
15. เมียจ่าแซม ร่วมหมูป่า ไหว้จ่าแซมวันเกิด38ปี (เชียงรายรีพอร์ต, 23 ธ.ค. 61) 
16. ผบ.ฉก.ม.2 ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมให้บริการประชาชน (เชียงรายรีพอร์ต, 30 

ธ.ค. 61) 
   
17. ผช.ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ พร้อมให้ก าลังใจ และบริการผู้ใช้รถใช้ถนน (เชียงรายรีพอร์ต, 

31 ธ.ค. 61) 
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18. ทน.เชียงรายจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (เชียงรายรีพอร์ต, 6 ม.ค. 62)  
19. ทน.เชียงรายร่วมกับโรงเรียน ท.6 ท าบุญถวายแด่ ในหลวง ร.9 (ทน นายกเทศมนตรี) (เชียงรายรีพอร์ต, 

6 ม.ค. 62)  
20. ครเชียงราย ร่วมปล่อยขบวนการแข่งขันกีฬาสีและเกมส์นันทนาการ “ฟ้าขาว เกมส์” ประจ าปี 2561 

(เชียงรายรีพอร์ต, 6 ม.ค. 62)  
21. คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาใน

นามรัฐบาล “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” (เชียงรายรีพอร์ต, 6 ม.ค. 62)  
22.  นครเชียงราย ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร จิตอาสาพัฒนาเมืองเทศบาลนครเชียงราย (เชียงรายรีพอร์ต, 6 

ม.ค. 62) 
23. เทศบาลนครเชียงราย ร่วมรณรงค์แบบ Big Cleaning Dayจังหวัดเชียงราย เพ่ือต้อนรับฤดูการท่องเที่ยว 

(เชียงรายรีพอร์ต, 6 ม.ค. 62)  
24. แม่ทัพภาคท่ี 3 น าจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ท ากิจกรรมพัฒนาท าความสะอาด พระอาราม

เก่าแก่เมืองพิษณุโลก และแหล่งท่องเที่ยว กองทัพภาคที่ 3 เปิดโครงการจิตอาสาพระราชตามแนว
พระราชด าริ (เชียงรายรีพอร์ต, 6 ธ.ค. 61)  

25. ติดตั้งแล้วภาพ THE HEROES เผยพบดินพิเศษเป็นสีทองที่ไม่เคยพบมาก่อน ท าให้ไม่ต้องทาสี (เชียงราย
รีพอร์ต, 11 ธ.ค. 61)  

26.  “จ่าแซม”ถึงเชียงรายคนรับตลอดเส้นทางติดตั้งถ้ าหลวงบ่ายพรุ่งนี้ (เชียงรายรีพอร์ต, 12 ธ.ค. 61)  
27. นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับต่อไฟพระฤกษ์ กีฬาแห่งชาติครั้งท่ี ๔๖ “เจียงฮายเกมส์” และกีฬาคน

พิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ “น้ ากกเกมส์” (เชียงรายรีพอร์ต, 13 ธ.ค. 61)  
28. นครเชียงราย ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติครั้งที่46 (เชียงรายรีพอร์ต, 13 ธ.ค. 

61) 
29.  พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายและคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมใน

พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ 46 เจียงฮายเกมส์ (เชียงรายรีพอร์ต, 13 ธ.ค. 61) 
30. ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพิธีเปิดการแข่นขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” (เชียงรายรีพอร์ต, 

13 ธ.ค. 61) 
31.  ออมสินหนุนทุกด้านสร้างนศ.Start Up (มฟล) (เชียงรายรีพอร์ต, 14 ธ.ค. 61) 
32.  โตโยต้ามอบ 108 ทุน ปีที่ 14 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา (เชียงรายรีพอร์ต, 14 ธ.ค. 61 
33. เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๒ (เชียงรายรีพอร์ต, 31 ต.ค. 61)  
 
34. เอไอเอส เดินสายมอบไออุ่น ผ่านโครงการ “เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว” ปีที่ 18 (เชียงรายรีพอร์ต, 

3 ธ.ค. 61) 
35. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เชิญร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จ านวน 99 

รูป 5 ธ.ค.นี้ (เชียงรายรีพอร์ต, 4 ธ.ค. 61) 
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36. กิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดสดเทศบาล ๒ (เชียงรายรีพอร์ต, 1 ต.ค. 61)  
37.  นครเชียงราย ร่วมลงพ้ืนที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ และด้อยโอกาส  (เชียงรายรีพอร์ต, 1 

ต.ค. 61) 
38. ภาพวาดการช่วยเหลือหมูป่า 99%แล้วเหลือเก็บรายละเอียด (เชียงรายรีพอร์ต, 20 ก.ค. 61) 
39. มหกรรมสะล้อซอซึง สืบสานวัฒนธรรมดนตรีล้านนา (เชียงรายรีพอร์ต, 22 ก.ค. 61) 
40. อ.เฉลิมชัยตอกเสาหลักสร้างศาลาหอศิลป์-รูปปั้นจ่าแซมถ้ าหลวง (เชียงรายรีพอร์ต, 1 ส.ค. 61) 
41. รูปปั้นจ่าแซม สวยงามกว่าที่คิด นักท่องเที่ยวแวะชมการปั้น (เชียงรายรีพอร์ต, 60)  
42. ทน.ชร.ส่งทีมงานร่วมท าจุดลงจอด ฮ.ช่วยเหลือ 13 หมูป่า (เชียงรายรีพอร์ต, 5 ต.ค 55)  
43.  เทศบาลนครเชียงราย กรมป่าไม้ นักเรียน ตัวแทนชุมชน ร่วมโครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน (เชียงราย

รีพอร์ต, 6 ส.ค. 61)  
44. เทศบาลนครเชียงราย ร่วมปลูกป่าตามโครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา (เชียงรายรีพอร์ต, 6 ส.ค. 61)  
45. “AIS Digital For Thais” มุ่งน าดิจิทัลสร้างประโยชน์เพื่อคนไทยทั่วทุกภูมิภาค หนุนประเทศก้าวสู่ไทย

แลนด์ 4.0 (เชียงรายรีพอร์ต, 8 ส.ค. 61)  
46. อ.เฉลิมชัย เริ่มวาดภาพ “นางนอน NANGNON” เตรียมติดตั้งที่ถ้ าหลวง ขนาบข้างภาพ THE HEROES 

(เชียงรายรีพอร์ต, 25 ส.ค. 61) 
47. เทศบาลนครเชียงราย รวมในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย (เชียงรายรีพอร์ต, 

28 ส.ค. 61)  
48. นครเชียงราย มอบรางวัล ผู้กระท าความดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี ๒๕๖๑ (เชียงรายรีพอร์ต, 28 

ส.ค. 61) 
49. เทศบาลนครเชียงราย ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day (เชียงรายรีพอร์ต, 28 ส.ค. 

61) 
50.  นครเชียงราย ร่วมอวยพรชาวมุสลิม เนื่องในวันฮารีรายออีดิลอัฎฮา ประจ าปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ 

(เชียงรายรีพอร์ต, 28 ส.ค. 61) 
51. ทน.ชร.ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day (เชียงรายรีพอร์ต, 28 ส.ค. 61)  
52. ยูโอบี เปิดโลกการเรียนรู้และจินตนาการให้กับเด็กผู้พิการทางสายตา กับโครงการหนังสือนิทานภาพนูน 

(เชียงรายรีพอร์ต, 24 ก.ย. 61)  
 
53. ลูกชายอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเริ่มก่อวิหารหมื่นพระองค์ อย่างสวยงาม ที่วัดมุงเมือง (เชียงรายรีพอร์ต, 8 มิ.ย. 

61)  
54. ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เดินทางมาบริจาคเลือดในวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood 

Donor Day) (เชียงรายรีพอร์ต, 14 มิ.ย. 61)  
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55. ทีมซีลห่างเด็กประมาณ 2กม.เจ้าหน้าที่พยายามใช้สารพัดวิธีเพ่ือช่วยเหลือ (เชียงรายรีพอร์ต, 25 มิ.ย. 
61)  

56. ผู้ว่าพบญาติ 13 คนสูญหาย ย้ าทุกฝ่ายท างานเต็มที่ ทุกนาทีมีค่า (เชียงรายรีพอร์ต, 25 มิ.ย. 61)  
57. แพทย์มีประสบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เนปาลเสนอตัวช่วยเหลือนักเตะหมูป่า พร้อมแนะวิธีการรับมือ 

(เชียงรายรีพอร์ต,28 มิ.ย. 61)  
58. ชาวบ้านพบโพรงท้องถิ่น ชี้กว้างและลึกตรงกับแนวถ้ าหลวง (เชียงรายรีพอร์ต, 28. มิ.ย 61) 
59. นายกดูการท างานของเจ้าหน้าที่ก่อนให้ก าลังใจญาติแนะให้เชื่อแรงศรัทธา (เชียงรายรีพอร์ต, 29 มิ.ย. 

61)  
60. ผู้ว่าฯ ยันพบปล่องเข้าไปในถ้ าได้แล้ว แจ้งเหตุเจ้าหน้าที่เป็นลมไม่ได้ถูกไฟช็อต (เชียงรายรีพอร์ต, 29 

มิ.ย.61)  
61. นายกสมาคมน้ าบาดาลไทย ยันเด็กยังมีชิวิต พร้อมรับรางวัลจากการเจาะบาดาลครั้งนี้เป็น 13 ชีวิตที่

ออกมาอย่าปลอดภัย (เชียงรายรีพอร์ต, 29 มิ.ย. 61)  
62. บ าเพ็ญประโยชน์ขุดลอกและพัฒนาร่องน้ าด้านหลังวัดศรีทรายมูล (เชียงรายรีพอร์ต, 2 ก.ค. 61)  
63. มูลนิธิร่วมกตัญญู ขอสนับสนุนหน้ากากด าน้ าเซลฟ์เฟซ ไซส์ส าหรับเด็ก (เชียงรายรีพอร์ต, 3 ก.ค. 61)  
64. หมอเผยขั้นตอนการช่วยเหลือ มีทีมแพทย์และอุปกรณ์พร้อมรับมือ (เชียงรายรีพอร์ต, 4 ก.ค. 61)  
65. ครูบาบุญชุ่มปิดวาจา3วันท าพิธีเปิดถ้ า ให้13หมูป่า (เชียงรายรีพอร์ต, 4 ก.ค. 61) 
66. หมอนวดจิตอาสา คลายเมื่อยให้เจ้าหน้าที่ (เชียงรายรีพอร์ต, 5 ก.ค. 61)  
67. ฝาแฝดท็อป ไทค์ ดารากู้ภัยเผย น้องได้ยินเสียงไก่ขัน หมาเห่า ตอนหนีน้ า พรุ่งนี้เตรียมค้นหา  (เชียงราย

รีพอร์ต, 5 ก.ค. 61)  
68. ซีลสละชีพ 1 นาย ผบ.เผยขวัญก าลังใจเรายังดี การพลีชีพครั้งนี้ต้องไม่เสียเปล่า (เชียงรายรีพอร์ต, 6 ก.ค. 

61)  
69. มอบ1ล้านครอบครัว จ.อ.สมาน เผยเป็นภาระกิจสุดท้ายก่อนกลับ (เชียงรายรีพอร์ต, 6 ก.ค. 61)  
70. ผู้ว่าฯเผย ดีเดย์ น าหมูป่าออกจากถ้ าสู่ เตรียมเผยน าส่ง รพ  (เชียงรายรีพอร์ต, 8 ก.ค. 61)  
71. หน่วยซีล และนักประดาน้ าของต่างชาติเดินทางออกจากจังหวัดเชียงรายแล้ว หลังเสร็จสิ้นภารกิจช่วย 13 

หมูป่า (เชียงรายรีพอร์ต, 12 ก.ค. 61)  
72. ศิลปินเชียงรายรวมตัวกันวาดภาพเหตุการณ์ช่วยเลหือ 13 หมูป่า อ.เฉลิมชัยเผยหอศิลป์ถ้ าหลวงเสร็จใน 

4 เดือน  (เชียงรายรีพอร์ต, 14 ก.ค. 61)  
73. ภาพ THE HERO เล่าภาระกิจช่วยหมูป่า ใกล้เสร็จแล้ว ศิลปินแห่ร่วมวาดภาพ  (เชียงรายรีพอร์ต, 15 

ก.ค. 61)  
74. นักส ารวจถ้ าชาวอังกฤษให้ความนักเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ในการเข้าถ้ า พร้อมร่วมไว้อาลัย จ่าแซม 

วีระบุรุษถ้ าหลวง  (เชียงรายรีพอร์ต, 17 ก.ค. 61)  
75. เชียงรายจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม สมเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว (เชียงรายรี

พอร์ต, 23 เม.ย. 61)  
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76. ทน.เชียงราย เปิดโครงการอบรมคัดกรองสารพิษตกค้างในกระแสเลือดส าหรับเกษตรกรและประชาชน  

(เชียงรายรีพอร์ต, 1 พ.ค. 61)  
77. เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมกุฏิวัดป่าอ้อ บ้านดู่ หลังเสียหายจากพายุ  (เชียงรายรีพอร์ต, 26 พ.ค. 61)  
78. เทศบาลนครเชียงราย รวมพลังทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  (เชียงรายรีพอร์ต, 7 มิ.ย. 61)  
79. ร่วมปลูกป่า ”จิตอาสาประชารัฐร่วมใจ” ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (จัดให้มีเดีย, 21 มิ.ย. 61)  
80. รพ.เชียงรายฯ ปลื้ม เงินบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้ามาไม่ขาดสาย เดินหน้าโครงการจัดหาเตียง 3 

ไกร์ แบบพาราเมาท์สไตล์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่ขาด
สายเพ่ือยกระดับการให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่เข้าไปใช้บริการล่าสุด นายพณิชย์ 
วิทยาภัทร์ นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 20 ได้มอบเงินบริจาคจ านวน 150,000 
บาท ให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพ่ือจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน โดยมี
นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯ เพ่ือนร่วมสถาบันพระปกเกล้า และฮีโร่
ถ้ าหลวงเป็นผู้รับมอบปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่ง แม้ว่าจะมีงบประมาณลงไปสนับสนุนในแต่ละ
ปี แต่ก็ถือว่ายังไม่เพียงพอที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เพียงพอกับจ านวนคนไข้ท่ีนับวันจะเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย ที่เพ่ิงเปิดใช้ อาคารอุบัติเหตุ 
14 ชั้น เมื่อเดือนเมษายนปีนี้ แม้ว่าจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอจาก
ความต้องการที่จ าเป็นดังกล่าว ท าให้มีกลุ่มบุคคล คนใจบุญ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการรักษาผู้ป่วยที่
ต้องได้มาตรฐานเทียบเท่าสากลจึงได้เข้าไปสนับสนุนทุนทรัพย์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการ (RYT9, 15 
พ.ย. 61)  

81. ชาวเชียงแสนร่วมใจใส่บาตรเที่ยงคืน สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวเหนือ 
    ข่าวท่องเที่ยว 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 15:28 น. —ThaiPR.net 
    เทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน ร่วมกับ กองทุนมหาอุปคุต วัด ชุมชน โรงเรียน หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน ใน

อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และโครงการ ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล จัดงานร่วมสืบต านาน
มรดกวัฒนธรรมประเพณีโบราณ "ขบวนอัญเชิญพระอุปคุต" และ"ตักบาตรเที่ยงคืน" หรือ พิธีตักบาตรเป็ง
ปุด๊ อย่างงดงามและยิ่งใหญ่ ชาวเชียงแสนกว่าพันคนร่วมใจใส่บาตรเที่ยงคืนเพ่ือเป็นพุทธบูชา ศิริมงคล
แก่ชีวิตและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวเหนือ ณ วัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (RYT9, 24 
ต.ล. 61) 

82. ศิลปินเชียงรายสร้างแรงบันดาลใจด้านศิลปะให้กับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา พร้อมขับเคลื่อนเชียงราย
เมืองศิลปะอย่างยั่งยืน (เชียงใหม่นิวส์, 13 ก.ค. 61)  

83. มหกรรมศิลปะ “พุทธพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินล้านนา เชิญตะวัน Art Festival”  (ท้องถิ่น
นิวส์, 16 พ.ค. 61)  

84. ถ้ าหลวง: 17 วันแห่งภารกิจช่วยทีมหมูป่าจากมิตรภาพ ความร่วมมือ คราบน้ าตา สู่ความส าเร็จ  (BBC 
News Thai, 16 ก.ค. 61)  
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85. แม่ทัพภาค 3 เผยผลงาน 2 เดือนจับยาเสพติดได้เพียบ เตรียมติดรูปผู้ต้องหาตามจุดตรวจเตือนสติผู้ที่คิด
จะเก่ียวข้องกับยาเสพติด (เชียงรายรีพอร์ต, 20 ธ.ค. 61)  

86. รวบแล้ว 2 โจ๋ควงมีดดาบชิงทรัพย์ ปั๊มน้ ามันพี.ที. (เชียงรายรีพอร์ต, 20 ธ.ค. 61) 
87. เจอยาบ้า 2 แสนเม็ดซุกป่าข้าวโพดหลัง ทุกพ้ืนที่เข้มงวดป้องกัน (เชียงรายรีพอร์ต, 23 ธ.ค. 61)  
88. 2 โจรแสบขโมยเสื้อผ้าในเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ (เชียงรายรีพอร์ต, 24 ธ.ค. 61)  
89. เหลืออด ชาวบ้านจัดม็อบร้องผู้ว่า หลังนายทุนจ่อออกโฉนดทับที่ฝายเก่า (เชียงรายรีพอร์ต, 25 ธ.ค. 61)  
90. 3 โจรชุดขาว งัดตู้เซฟสหกรณ์การเกษตรเชียงราย ได้เงินสดกว่า 1 ล้านบาท (เชียงรายรีพอร์ต, 27 ธ.ค. 

61)  
91. รวบหนุ่มล าปางรับจ้างขนยาบ้ากว่า 5 หมื่นเม็ด หาเงินเที่ยวปีใหม่ (เชียงรายรีพอร์ต, 28 ธ.ค. 61)  
92. ผบ.กองก าลังผาเมือง ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ประจ าด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง วันแรก เชียงรายดับแล้ว 2 ราย 

(เชียงรายรีพอร์ต, 29 ธ.ค. 61)  
93. กองก าลังผาเมือง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ทหารพราน ปะทะ 4 ศพ ยึดยาบ้ากว่า 4 แสนเม็ด (เชียงรายรีพอร์ต

, 4 ม.ค. 61)  
94. คนร้านหลบหนีการจับกุม (เชียงรายรีพอร์ต, 4 ม.ค. 61)  
95. รอง ผบ.ตร.ติดตามกวาดล้างยาเสพติด เผยจีนยาบ้าระบาดหนักยึดได้กว่า 250 ล้านเม็ด (เชียงรายรี

พอร์ต, 6 ม.ค. 61)  
96. ยาบ้าทะลักหนัก ทหาร ต ารวจ วิสามัญอีก 1 ศพ (เชียงรายรีพอร์ต, 7 ธ.ค. 61)  
97. รอง ผบ.ตร.แถลง 1ศพ15ล้าน เผยพบแก๊งใหญ่อาศัยอยู่ชายแดน กวาดล้างเดือนกว่ายึดได้เกือบ 80 ล้าน

เม็ด (เชียงรายรีพอร์ต, 7 ธ.ค. 61) 
98. บิ๊กล็อต 3 หนุ่มตาก รับจ้าง 1.5 ล้าน ขนไอซ์300กิโล ผงขาวอีก 70 กิโล (เชียงรายรีพอร์ต, 15 ธ.ค. 61) 
99. ผบ.กองก าลังผาเมือง แถลงข่าวยึดยาบ้าโลโก้ เรอัลมาดริด 18 ล้านเม็ด เผยเป็นการก าหนดแหล่งที่มา 

ด้านเมียนมาเข้มส่งก าลังสกัดกั้นชายแดน 300 นาย (เชียงรายรีพอร์ต, 17 ธ.ค. 61) 
100. ตามล่า 2 โจ๋ควงมีดปล้นปั๊มน้ ามัน ฟันแขนพนักงาน ชิงเงิน 38,000  (เชียงรายรีพอร์ต, 18 ธ.ค. 61) 
101. ผบ.ตร.ลงพื้นที่ เชียงรายเข้มปราบยาเสพติด เผย 2 เดือน ยึดยาบ้า 138 ล้านเม็ด ไอซ์กว่า 1,200 กิโล  

(เชียงรายรีพอร์ต, 19 ธ.ค. 61) 
102. รวบ 4 โจ๋แว้นบิ๊กไบค์ข้ึนดอยขนยาบ้าเกือบแสน ไอซ์กว่า 20กิโล  (เชียงรายรีพอร์ต, 4 ต.ค. 61) 
 
103. รวบคาด่าน หนุ่มรับจ้างขนยาบ้ากว่า 2 แสนเม็ด พ่วงลูกเมียมาด้วยหวังรอดด่านตรวจ  (เชียงรายรีพอร์ต, 

7 ต.ค. 61) 
104. แก๊งค้ายาแหกด่านต ารวจท่าขี้เหล็กไล่ล่ายึดยาบ้ากว่า 2 แสนเม็ด  (เชียงรายรีพอร์ต, 11 ต.ค. 61) 
105. รวบแก๊งยาเสพติดอาศัยหยุดยาวขนยาบ้า12ล้านไอซ์100กิโล อีกรายไปเก็บเบ็ด เจอยาบ้าซุกป่าข้างทาง 

10 ล้านเม็ด (เชียงรายรีพอร์ต, 14 ต.ค. 61) 
106. ต ารวจแม่อายปฏิบัติการสกัดจับกองทัพมดขนยาเสพติดในพ้ืนที่  (เชียงรายรีพอร์ต, 21 ต.ค. 61) 
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107. ทหารพราน ร่วม นรข.เชียงราย ยึดยาบ้าริมน้ าโขง 14.6 ล้านเม็ด ฉวยโอกาสช่วง ครม.สัญจรเชียงราย  
(เชียงรายรีพอร์ต, 29 ต.ค. 61) 

108. พบอีกยาบ้าซุกพงหญ้า 6 แสนเม็ด ที่บริเวณ ถนนระหว่าง บ้านสันต้นปุย-ห้วยไคร้ หมู่ 11 ต.ห้วยไคร้ อ.
แม่สาย (เชียงรายรีพอร์ต, 3 ธ.ค. 61) 

109. ทหาร ร่วม ปส.ไล่ตามแก๊งค้ายาบ้าเจอเจ้าหน้าที่ยิงใส่ ปะทะ วิสามัญแก๊งยาบ้า 1 ศพ ยึดยาบ้า กว่า 6 
ล้านเม็ด  (เชียงรายรีพอร์ต, 4 ธ.ค. 61) 

110. ก าลังทหาร บก.ควบคุม ศป.ปส.ชน.ที่ 3 น าโดย พ.ท.นพดล โตแสนสมบัติ ผบ.บก.ควบคุม ศป.ปส.ชน.ที่ 
3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ร่วมกันจับกุม นายสุชาติ อาซาเขต อายุ 18 ปี 
พร้อมของกลางยาบ้า 4,000 เม็ด  (เชียงรายรีพอร์ต, 4 ธ.ค. 61) 

111. ทหารใช้ ม.44 รวบหนุ่มแม่สายซุกยาบ้า เกือบแสนเม็ด  (เชียงรายรีพอร์ต, 4 ธ.ค. 61) 
112. พบชาย 2 คน ซึ่งไม่เคยเห็นหน้าในพื้นท่ีมาก่อน เดินเท่าอยู่ในสวนปาร์มทางเข้าหมู่บ้าน ใกล้กับจุดที่

เจ้าหน้าที่ได้วิสามัญ นายอนุชา พากิจอุดม อายุ 25 ปี พร้อมยึดของกลาง ยาบ้า 6,100,000  (เชียงรายรี
พอร์ต, 4 ธ.ค. 61) 

113. พบอีกยาบ้าซุกพงหญ้า 6 แสนเม็ด  (เชียงรายรีพอร์ต, 3 ธ.ค. 61) 
114. จับยาไอซ์ล็อตมหึมากว่า 300 กิโลกรัม ขณะขนลงดอยอพญาพิภักดิ์ ด้านเชียงของ ทหารพรานยึดยาบ้า

อีกกว่าแสนเม็ดซุกริมฝั่งโขง  (เชียงรายรีพอร์ต, 23 ก.ค. 61) 
115. โผล่อีก 3 แสนเม็ดลอบขนทางเลี่ยงเมือง ไม่รอดสายตา ต ารวจบ้านดู่  (เชียงรายรีพอร์ต, 5 ส.ค. 61) 
116. จับแล้วผู้ต้องหายิงหนุ่มขับรถผ่านด่านแม่ต  า (เชียงรายรีพอร์ต, 5 ม.ค. 61) 
117. ปะทะเดือดคาราวานยาเสพติดกลางดอย ทหารวิสามัญเฝ้าป่า 1 ศพยึดยาบ้า4แสนเม็ด (เชียงรายรีพอร์ต, 

20 ส.ค. 61) 
118. รวบ นศ.ขนยาบ้าซุกเป้า ข้ามด่านพรมแดน อ้างหาเงินไปจ่ายค่าหอ (เชียงรายรีพอร์ต, 28 ส.ค. 61) 
119. ขนยาไอซ์ห่างชายแดน 3 กิโล เจอเจ้าหน้าที่ท้ิงของกลางวิ่งหนี (เชียงรายรีพอร์ต, 20 ส.ค. 61) 
120. รวบ 2 สาวพะเยาขนยาบ้าพันเอว 3 หมื่นเม็ดอุ้มเด็กอ าพราง (เชียงรายรีพอร์ต, 9 ก.ย. 61) 
121. ต ารวจ ปส.ปะทะคาราวานยาเสพติด วิสามัญ 2 ศพ ยึดยาบ้ากว่า 2 ล้านเม็ด ไอซ์ เฮโลอีนอีกเพียบ 

(เชียงรายรีพอร์ต, 11 ก.ย. 61) 
 
122. เผยคาราวานยาเสพติดเปลี่ยนเส้นทางล าเลียงเดินเลาะป่าเข้าถึงชั้นใน ด้านเจ้าหน้าที่ติดตามขบวนการที่

บาดเจ็บ (เชียงรายรีพอร์ต, 11 ก.ย.61) 
123. มือปืนประกบยิงประธานกู้ภัยแม่สาย วิ่งหนีเข้าป่ายังตามไปซ้ า รอดหวุดหวิด (เชียงรายรีพอร์ต, 21 ก.ย. 

61) 
124. ต ารวจแม่จันจับยาเสพติด ล็อตมหึมายาบ้า12ล้านไอซ์520กิโลฯหนีจุดตรวจ (เชียงรายรีพอร์ต, 26 ก.ย. 

61) 
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125. รวบแล้ว”ยัน แม่ข้าวต้ม” ตีนแมวตัวแสบก่อเหตุงัดแงะ ทั่วชุมชน ผู้เสียหายเพียบ(เชียงรายรีพอร์ต, 29 
ก.ย. 61) 

126. พบอีกยาบ้าซุกก่อไผ่ 120,000 เม็ด (เชียงรายรีพอร์ต, 7 มิ.ย. 61) 
127. ท าเสียเองต ารวจสกัดจับผช.ผญบ.ขนฝิ่น-ยาบ้าเสพอีกต่างหาก (เชียงรายรีพอร์ต, 8 มิ.ย. 61) 
128. ปส.ล่อซื้อยาไอซ์30กิโลฯ ห่างชายแดนเพียง 1 กิโลเมตร (เชียงรายรีพอร์ต, 21 มิ.ย. 61) 
129. ยึดอีกยาบ้าข้ามโขงซุกริมฝั่งไทย 7.4 ล.ไอซ์อีก 200 กิโล เผยลาวกดดันหนักรีบนหนีเข้าไทย (เชียงรายรี

พอร์ต, 14 ก.ค. 61) 
130. บิ๊กโจ๊กแถลงจับเว็ปพนันบอลทั่วประเทศ พร้อมรวบหนุ่มในจีเรียใช้เฟสปลอมเป็นหนุ่มหล่อหลอกสาวไทย

โอนเงิน (เชียงรายรีพอร์ต, 15 ก.ค. 61) 
131. รวบแล้วโจรก่อเหตุถีบ จยย. นศ.ย่านราชภัฎเชียงราย พบก่อเหตุหลายครั้ง (เชียงรายรีพอร์ต, 3 เม.ย. 

61) 
132. จับยาบ้า 9 ล้านเม็ดยาไอซ์ล็อตเกือบ 800 กิโลฯ ค่าเกือบ2พันล้าน (เชียงรายรีพอร์ต, 3 เม.ย. 61) 
133. ที่ปรึกษา สตช.แถลงเองยาบ้า 9 ล้านเม็ด เผยเข้มชายแดนช่วงสงกรานต์ เตือนพ่ีน้องชนเผ่าอย่ายุ่ง

เกี่ยวกบัยาเสพติด (เชียงรายรีพอร์ต, 3 เม.ย. 61) 
134. ยึดได้อีกล็อตใหญ่ ไอซ์201กิโลฯ เนียนฝากส่ง บ.เอกชน (เชียงรายรีพอร์ต, 6 เม.ย. 61) 
135. ป้าก็กล้าเกิน เสพยาบ้าย้อมใจก่อน ขนยาบ้า 12,000 เม็ด เดินข้ามด่านพรมแดน (เชียงรายรีพอร์ต, 9 

เม.ย. 61) 
136. ญาติผู้ต้องสงสัยกว่า 100 คนคดียาบ้า 9 ล้านเม็ด และไอซ์เกือบ 800 กิโล ปิดล้อมโรงพัก ยันเป็นผู้

บริสุทธิ์ (เชียงรายรีพอร์ต, 10 เม.ย. 61) 
137. คนร้ายลอบยิงก านันคนดังประธานม้งเมียลูกสาวดับ(เชียงรายรีพอร์ต, 25 เม.ย. 61) 
138. ชาวแม่อ้อกว่า 500 คน ให้ก าลังแกนน าคัดค้านสร้างฟาร์มหมูหลัง โดนฟ้องเรียกค่าเสียหาย 500 ล้าน

(เชียงรายรีพอร์ต, 27 เม.ย. 61) 
139. 4จุดหมู่บ้านก านันม้งคลี่คดีลอบยิงยกครัว (เชียงรายรีพอร์ต, 2 พ.ค. 61) 
140. โดยจับยังยิ้มแป้น ต ารวจรวบหนุ่มชาวเขาพร้อมยาไอซ์เกือบ 30 โล (เชียงรายรีพอร์ต, 7 พ.ค. 61) 
 
141. พบศพถูกยิงกลางหลังในพ้ืนที่ที่ก านันถูกยิง ยังไม่ชัดว่าโยงกันหรือไม่ (เชียงรายรีพอร์ต, 8 พ.ค. 61) 
142. ต ารวจกองปราบจับมือดีเอสไอ ล่อซื้อประเวณี หลังพลเมืองดีแจ้งเบาะแสชายอเมริกัน รับจัดเซ็กซ์ทัวร์

เด็กเมียนมา รวบพร้อมแฟนเป็นมาม่าซัง พร้อมเด็กสาวอีก 2 คน (เชียงรายรีพอร์ต, 8 พ.ค. 61) 
143. ทหารต ารวจภาค 5 ปูพรมตรวจค้น 20 จุดห้วยหานสางคดียิงก านัน (เชียงรายรีพอร์ต, 11 พ.ค. 61) 
144. รวบชาวจีน ซุกไอซ์ 2กก.เตรียมขึ้นเครื่อง เห็นท่าไม่ดีรีบหนีตามจับได้ชายแดน ไทย-ลาว (เชียงรายรี

พอร์ต, 11 พ.ค. 61) 
145. ผบช.ภ.5 เผย ออกหมายจับคดียิงก านันแล้ว 4 ราย (เชียงรายรีพอร์ต, 18 พ.ค. 61) 
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146. แม่ทัพภาค 3 แถลงข่าว ยึดยาบ้า 7 ล้านเม็ด ไอซ์ 50 กิโลกรัม พร้อมขยายเวลาการปราบปรามไปอีก 1 
เดือน เผยแก๊งค้ายาเกี่ยวโยงคดียิงก านัน (เชียงรายรีพอร์ต, 19 พ.ค. 61) 

147. ไม่หมดสักทีแก๊งค้ายาหันใช้ไปรษณีย์ถูก ตชด.จับเกือบ 4 แสนเม็ด ไอซ์อีก 2 กก. (เชียงรายรีพอร์ต, 20 
พ.ค. 61) 

148. ยึดอาวุธสงครามส่งไปรษณีย์ ถึงผู้รับหมู่บ้านชายแดน เผยต้นทางอยู่ สงขลา (เชียงรายรีพอร์ต, 21 พ.ค. 
61) 

149. โจรชั่วงัดตู้บริจาค วัดพระแก้ว ขู่เณรห้ามบอกใคร (เชียงรายรีพอร์ต, 22 พ.ค. 61) 
150. ที่ปรึกษา ผบ.ตร.แถลง ยึดยาบ้า 12 ล้านเชื่อโยงยิงก านัน (เชียงรายรีพอร์ต, 22 พ.ค. 61) 
151. จับหนุ่มขนลูกปืนหมื่นนัดคาดส่งข้ามฝั่ง (เชียงรายรีพอร์ต, 22 พ.ค. 61) 
152. รถตู้แหกด่านตชด. ไม่รอดสกัดได้ยาไอซ์120กิโล (เชียงรายรีพอร์ต, 25 พ.ค. 61) 
153. จับทนายขนไอซ์ล็อตมหึมา 800 กิโล คาดเตรียมส่งไปประเทศที่ 3 ด้าน (เชียงรายรีพอร์ต, 29 พ.ค. 61) 
154. ทหารยึดไอซ์ 30 กิโล ใกล้ชายแดน ขณะก าลังล าเลียงเดิฝ่าความมืด (เชียงรายรีพอร์ต, 1 มิ.ย. 61) 
155. ตม.เชียงของ จับเกาหลีเหนือลอบเข้าไทย (เชียงรายรีพอร์ต, 1 มิ.ย. 61) 
156. ครูเฆี่ยนลูกหลังแตกช้ าระบม แม่ร้อง ผอ.โรงเรียนดังจะเอาผิดครู (ไทยรัฐออนไลน์, 4 มิ.ย. 61) 
157. ทหารยิงปะทะดับแก๊งยาบ้า พบของกลางอ้ือ-เร่งขยายผล 
158. ปะทะ2ศพแก๊งยาเสพติด (RYT9,  61) 
159. ปะทะเดือดหน้าอบต.! วิสามัญ เจ้าพ่อยาเสพติดรายใหญ่ ยึดยาบ้ากว่า 6ล้านเม็ด (ข่าวสด, 4 ธ.ค. 61) 
160. ศพอืดติดประตูระบายน้ าคลองชลประทานเชียงรายพบเคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน (ไทยรัฐออนไลน์, 1 

เม.ย. 61) 
161. หนุ่มเชียงราย อ้างเพ่ือนชอบแอบดูดเลือดต้องฆ่า กะซวก 18 แผล ทิ้งศพบ่อเกรอะ (มติชนออนไลน์, 22 

มิ.ย. 61) 
162. เจ้าอาวาสวัดดังเชียงรายหอบเงินเกือบ 60 ล้านแจงกรรมการวัด ชาวบ้านร่วมฟังกว่า 300 ยังไม่มีข้อยุติ 

(มติชนออนไลน์, 31 พ.ค. 61) 
163. ชาวบ้านยื่นหนังสือสนง.พระพุทธศาสนาเชียงรายเอาผิดเจ้าอาวาสทุจริต (มติชนออนไลน์, 31 พ.ค. 61) 
164. กระสุนปริศนาเข้าศรีษะหนุ่ม ขณะขับผ่านด่านตรวจ หลังกลับจากท างานมาเท่ียวบ้าน (เชียงรายรีพอร์ต, 

3 ม.ค. 61) 
165. บิ๊กป๊อก’สั่งผวจ.เชียงราย รายงานปมเจอทุจริต 20 กว่าโครงการใน 3 วัน ลั่นไม่ยอมให้มีการโกงในมท. 

(ข่าวสด, 27 มี.ค. 61) 
166. หนุ่มชลบุรี เมาทะเลาะในงานกีฬาสี โมโหจัดขับกระบะไล่ชนชาวบ้าน ลุงวัย 60 หนีไม่ทันโดนชนดับคาที่ 

(เชียงรายรีพอร์ต, 15 ธ.ค. 61) 
167. ตร.บ้านดู่ ป้องปรามกลุ่มวัยรุ่นแต่งรถคลาสสิครวมตัวหวั่น ก่อเหตุ (เชียงรายรีพอร์ต, 20 ต.ค. 61) 
168. ต ารวจน าเฟอร์ซิ่งรถบัสกลางดอยมารับข้อกล่าวหา ผู้ประกอบการสั่งพักงานไม่มีก าหนด (เชียงรายรี

พอร์ต, 14 ส.ค. 61) 
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169.  2 หนุ่มใหญ่ ซิ่ง จยย.ฝ่าความมืด พุ่งชนหน้าวิหารวัดดับคู่ (เชียงรายรีพอร์ต, 9 เม.ย. 61) 
170. เป็นเรื่องแล้ว ลุงขับรถตู้เข้าแจ้งความต ารวจขู่เอาผิด หลังถูกหาว่าแก๊งลักเด็กวอนลบจากโชลเชียล-สื่อฯ 

(เชียงรายรีพอร์ต, 5 พ.ค. 61) 
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ปี 2562 
 
1. ลวธ. ชูคุณธรรมฯวัดท่าข้ามศรีดอนชัยต้นแบบชุมชนเข้มแข็งทางศาสนา-ศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ ด าเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รัฐบาลไทย, 26 ก.ย. 62) 
2. อ าเภอเชียงแสนพิจรณาการอนุมัติให้สัญชาติไทย24ราย (เกาะติดข่าวภาคเหนือ, 10 ก.ค. 62) 
3. รายงานพิเศษ: &#39;สหกรณ์ฯเชียงแสน&#39;คว้ารางวัลดีเด่นผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานGAPเพ่ิม

รายได้ (RYT9, 2562)  
4. อบจ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทโดดเด่น จากนวัตกรรมดินซีเมนต์ผสมยางพาราสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Para Soil Cement Innovation for Sustainable Development) (ส านักงานปลัด อบจ., 2562) 

5. อบจ.เชียงราย รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ.2562 
ระดับประเทศ (ส านักงานปลัด อบจ., 2562) 

6. ต้นไม้ตายหรือถูกตัด1ต้นต้องปลูก4ต้นสร้างปอดกลางเมือง (เชียงรายรีพอร์ต, 10 มิ.ย. 62)  
7. ฝ่ายงานซ่อมบ ารุง เทศบาลนครเชียงราย ด าเนินการส ารวจและปรับปรุงฝาท่อจุดที่ช ารุด (เชียงรายรี

พอร์ต, 2 มิ.ย. 62) 
8. เปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก เทศบาลนครเชียงราย (เชียงรายรีพอร์ต, 29 เม.ย. 62)  
9. ขนส่งร่วมต ารวจตรวจควันด า รณรงค์ป้องกันหมอกควันพิษ (เชียงรายรีพอร์ต, 4 เม.ย. 62)   
10. ผู้ว่าเชียงรายติวเข้มพ้ืนที่เกิดฮอตสปอต ย้ าให้ประชาชนเข้าใจ และเกิดส านึกในสังคม (เชียงรายรีพอร์ต, 

2 มี.ค. 62) 
11. ผู้ว่าเชียงรายลงพ้ืนที่จัดการปัญหา PM2.5 เน้นสร้างความชุ่มชื้นดักจับฝุ่น ชี้เป็นควันมาจากที่อ่ืน 

(เชียงรายรีพอร์ต, 25 มี.ค. 62)  
12. คนไร้สัญชาติ อ าเภอแม่สาย รอพิสูจน์สถานะมากกว่า 3หมื่นคน  (new) (Line today, 15 ก.ค. 61) 
13. อบจ.เชียงราย ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน (ส านักปลัด อบจ., 6 ก.ย. 62) 
14. โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี ร่วมกับพนักงานโรงแรม ชุมชน ผู้ประกอบการ และเยาวชน 

ชว่ยกันท ากิจกรรม เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2562 ภายใต้แนวคิด Beat Air Pollution หยุด
หมอกควัน และอากาศพิษ เพ่ือคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม (เชียงรายรีพอร์ต, 7 มิ.ย. 62) 

15. เราจะเป็นผู้ให้เสมอ ” ผบ.ร.17 พัน.3 น าทหารของประชาชน บริจาคโลหิต ช่วยผู้ปว่ยผ่าตัดด่วนเนื้องอก
ในมดลูก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์…ด้วยใจที่เสียสละ (เชียงรายรีพอร์ต, 8 มิ.ย. 62)  

 
16. ภาพถ่าย “ดีใจบนภูชี้ฟ้า” คว้ารางวัลที่1ประกวดภาพถ่าย “แอ่วเจียงฮายม่วนขนาด” (เชียงรายรีพอร์ต, 

8 มิ.ย. 62)   
17. ยูโอบี จัดประกวดจิตรกรรมปีที่10 ชูความเป็นไทยในงานศิลปะ  (เชียงรายรีพอร์ต, 10 มิ.ย. 62)  
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18. อาจารย์เฉลิมชัยชวนชม วัดร่องขุ่น Light Fest ปฐมบท โชว์แสงสียามค่ าคืนปลายปีนี้ รายได้ให้ รพ.
เชียงรายประชานุเคราะห์ (เชียงรายรีพอร์ต, 14 มิ.ย. 62)  

19. เทศบาลนครเชียงรายได้มอบโล่ห์เกียรติคุณ ในวันเทศบาล (เชียงรายรีพอร์ต, 29 เม.ย. 62)  
20. เทศบาลนครเชียงราย ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน 

(เชียงรายรีพอร์ต, 29 เม.ย. 62)  
21. ทน.เชียงราย ร่วม “ กิจกรรม Kick Off “ ออกพัฒนา ท าความสะอาดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย (เชียงราย

รีพอร์ต, 2 มิ.ย. 62) 
22. เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียน (เชียงรายรี

พอร์ต, 2 มิ.ย. 62)  
23. เทศบาลนครเชียงราย ร่วมรับชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกสัทธาสูร แสดงโดยนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (เชียงรายรีพอร์ต, 2 มิ.ย. 62)   
24. ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

(เชียงรายรีพอร์ต, 2 มิ.ย. 62)  
25.  เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการประชุมแกนน าสุขภาพ ( อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน )

เพ่ือเป็นการติดตามนิเทศงานของอาสาสมัครสาธารณสุข อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (เชียงรายรีพอร์ต, 
2 มิ.ย. 62)  

26. เทศบาลนครเชียงราย ร่วมจัดท าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “กิจกรรมวิถีพุทธและภูมิ
ปัญญา” (เชียงรายรีพอร์ต, 2 มิ.ย. 62)  

27. นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย ในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย (เชียงรายรีพอร์ต, 2 มิ.ย. 62)   

28. นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคาร “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก คลินิกหมอครอบครัวและศูนย์สุขภาพดีวัยท างาน” (เชียงรายรีพอร์ต, 2 มิ.ย. 62)   

29. ทหารเชียงราย เร่งดับไฟป่า เผยใช้ ฮ.บินดับไฟ ต่อเนื่อง 3 วันแล้ว (เชียงรายรีพอร์ต, 7 เม.ย. 62)  
30. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกระแสชมเชยและสิ่งของพระราชทานวีรบุรุษไฟป่าผู้เสียสละ (เชียงราย

รีพอร์ต, 18 เม.ย. 62) 
31. นักด าน้ าออซซี่เยี่ยมหมูป่า ก่อนเข้าส ารวจถ้ าหลวงอีกครั้ง (เชียงรายรีพอร์ต, 22 เม.ย. 62)   
32. ทน.ชร.อบรมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนมุสลิม (เชียงรายรีพอร์ต, 29 เม.ย. 62)    
33. เทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพแกนน าชุมชนและประชาชนจิตอาสา 

(เชียงรายรีพอร์ต, 29 เม.ย. 62)  
34. เทศบาลนครเชียงราย มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น ให้ตัวแทนผู้น าชุมชนรับมอบไปแจกจ่ายให้

ประชาชนในชุมชนแต่ละชุมชน (เชียงรายรีพอร์ต, 29 เม.ย. 62)   
35. เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (เชียงรายรีพอร์ต, 29 เม.ย. 62)    
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36. เทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ร่วมกิจกรรม วันอปพร.ประจ าปี 
2562 (เชียงรายรีพอร์ต, 29 เม.ย. 62)  

37. ไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองค าคึกคัก ผบ.ทร.ลงแข่งด้วย (เชียงรายรีพอร์ต, 2 มี.ค. 62)  
38. เชียงรายรวมพลังร่วมลดหมอกคัวนไฟป่า แสดงการใช้น้ าลดฝุ่นละอองในอากาศ เตรียมดันเป็นเชียงราย

โมเดล (เชียงรายรีพอร์ต, 4 มี.ค. 62)  
39. ผู้ว่าฯ เชียงรายสั่งระดมรถฉีดพ่นละอองน้ าชายแดนแม่สาย เพิ่มความชุ่มชื้น ลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 

(เชียงรายรีพอร์ต, 11 มี.ค. 62)   
40. ชาวเชียงรายร่วมใจพ่นละอองน้ าพร้อมกันหวังฝนเทียม (เชียงรายรีพอร์ต, 18 มี.ค. 62)   
41.  หน่วยซีล-ปภ.เก็บกู้อุปกรณ์ช่วยทีมหมูป่าฯ ตกค้าง ปิด ถ้ าหลวง 3 วัน สว่นสระมรกต-ขุนน้ านางนอน 

เปิดให้เที่ยวได้ตามปกติ (เชียงรายรีพอร์ต, 18 มี.ค. 62)    
42. ครบ 1 ปี หมูป่าติดถ้ า ร่วมพิธีท าบุญ “จ่าแซม” (springnews, 24 มิ.ย. 62)  
43. รักประชาธิไตยมีหมายจับมาเลือกตั้งโดนรวบคาคูหา (เชียงรายรีพอร์ต, 24 มี.ค. 62)  
44. ไม่ม่ันใจ 4 วันสุดท้ายขนของออกถ้ าหลวงเสร็จ ระดมจิตอาสาช่วย (เชียงรายรีพอร์ต, 26 มี.ค. 62)   
45. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันสตรีสากล (เชียงรายรีพอร์ต, 28 มี.ค. 62)   
46. เทศบาลนครเชียงราย เข้าอ านวยการเพ่ือระงับเหตุเพลิงไหม้ (เชียงรายรีพอร์ต, 28 มี.ค. 62)  
47. ฝุ่นควันเชียงรายยังหนัก ทหารระดมสร้างความชุ่มชื้นให้ มหาวิทยาลัย ด้านเอกชนขอเร่งแก้ไขหวั่น

กระทบท่องเที่ยว (เชียงรายรีพอร์ต, 2 เม.ย. 62)  
48. ขนส่งร่วมต ารวจตรวจควันด า รณรงค์ป้องกันหมอกควันพิษ (เชียงรายรีพอร์ต, 4 เม.ย. 62)  
49. มฟล.เปิดโต๊ะ เป็นตัวกลาง หาทางแก้หมอกควัน (เชียงรายรีพอร์ต, 4 เม.ย. 62)  
50. ลูกศิษย์นับหมื่นแห่ร่วมท าบุญครูบาบุญชุ่ม 55 ปี หลังทราบจะปลีกวิเวกนาน 3 ปี 3 เดือน (เชียงรายรี

พอร์ต, 8 ม.ค. 62)  
51. แก้ไขแล้ว หลังดราม่าใบสั่งไฟแดงทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเชียงราย (ต้นเปา)  (เชียงรายรีพอร์ต, 23 ม.ค. 

62)  
52. นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนเทศบาล 7 (เชียงรายรี

พอร์ต, 29 ม.ค. 62)  
53. จิตอาสา 904 รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” (เชียงรายรีพอร์ต, 31 ม.ค. 62)  
54. นพค.35 สนภ.3 นทพ. มอบผ้าห่มกันหนาว (เชียงรายรีพอร์ต, 31 ม.ค. 62)  
55. ทหาร ร่วม หน่วยงานที่เกี่ยวในพื้นที่ ท าแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ลด ไฟป่า หมอกควันในช่วงฤดูแล้ง 

(เชียงรายรีพอร์ต, 5 ก.พ. 62)  
56. น้ าตาร่วง 2 แม่ลูกพบกันแล้ว หลังแม่หายออกจากบ้าน 8 เดือน ไปโผล่คุณหมิงประเทศจีน (เชียงรายรี

พอร์ต, 14 ก.พ. 62)  
57. มฟล.ร่วมเอกชนพัฒนาธุรกิจ นวัตกรรม สินค้าชุทชน นศ.สู่ไทยแลนด์4.0 (เชียงรายรีพอร์ต, 26 ก.พ. 62)  
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58. ทน.เชียงราย ได้รับเมตตาจาก ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ในพิธีบวงสรวงและ
อัญเชิญองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (เชียงรายรีพอร์ต, 28 ก.พ. 62)  

59. หัวใจน่ากราบ! ครอบครัว อัมพุธ  ยอมมอบร่างลูกชายให้ รพ. ไปต่อชีวิตคนอีก 6 ราย ประเด็นน่าสนใจ
เด็กหนุ่มวัย 18 ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต แต่กลับต่อชีวิตให้กับคนอีก 6 คน หลังเขาไปบริจาคอวัยวะไว้
กับสภากาชาดไทย ด้านครอบครัวตกใจ และยากจะยอมรับ แต่ก็พร้อมมอบร่างให้กับโรงพยาบาล เพื่อ
ช่วยชีวิตคนตามเจตนารมณ์ของลูก เหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์เตือนใจส าหรับผู้ปกครองที่มีเด็กเล็ก 
ควรดูแลให้ดีอย่าคลาดสายตาเพราะอาจเกิดโศกนาฏกรรมสุดสลดขึ้นได้ (mthai, 30 พ.ค. 62)  

60. ภาพหมอภาคย-์ เด็กๆ ทีมหมูป่า กลับเข้าถ้ าหลวง ขนอุปกรณ์ช่วยชีวิตออกจากถ้ าหน่วยซีล พร้อมทหาร 
และเจ้าหน้าที่ 110 นาย ขนอุปกรณ์ช่วยชีวิต 13 หมูป่าออกจากถ้ าหลว (mthai, 21 มี.ค. 62)  

61. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายไทย ประชุมหารือร่วมกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายพม่า กรณี
การส่งกลับแรงงานพม่าผู้พลัดถิ่น (เชียงรายรีพอร์ต, 7 มี.ค. 62)  

62. ชาวเชียงรายแห่ร่วมเป็นจิตอาสาฟื้นฟูถ้ าหลวง  (PPTV Online, 13 ก.ค. 61)   
63. พ่อเมืองเชียงรายน าจิตอาสาฯ ร่วมพัฒนา “หนองกล้วย” แหล่งน้ าส าคัญของเมือง (เชียงใหม่เดลี่, 13 

ต.ค. 62)  
64. ปะทุหนัก! ระดมก าลังเร่งดับไฟป่าดอยจระเข้ จ.เชียงราย ไฟป่าที่เกิดข้ึนในเขตอุทยานแห่งชาติล าน้ ากก 

บริเวณดอยจระเข้ ต าบลป่าแม่จัน และต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ยังคงลุกไหม้อย่าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา จนขณะนี้ คาดว่าท าให้พ้ืนที่ป่าไม้เสียหายไปกว่า 
1,000 ไร่แล้ว เมื่อวานนี้ (15 เม.ย.) พลตรีจิระเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคท่ี 3 ได้เดินทางไป
อ านวยการดับไฟป่าในพ้ืนที่ดังกล่าว รวมทั้งติดตามการใช้เฮลิคอปเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการดับไฟป่าที่
เกิดข้ึนด้วย และประชาชนอาสาดับไฟป่ากว่า 2,000 คน ได้เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่ากัน (Ch7news, 
2562) 

65. นักเรียนแม่สายแจกหน้ากาก รณรงค์ให้หยุดเผา พ่อเมืองพอใจจุดความร้อน-หมอกควันลด (มติชน, 5 
เม.ย. 62)  

66. 6ชนเผ่าอาขา และโล้ชิงช้า หมู่บ้านอาข่าจัดเทศกาลโล้ชิงช้า “บ่อ ฉ่อง ตุ๊” เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมของ อา
ข่า 6 ชนเผ่า  (เกาะติดข่าวภาคเหนือ, 8 ก.ย. 62)  

67. ลี-อายุ จือปา AKHA AMA (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2562) 
68. ชาวจีนเชียงรายจัดฉลอง60ปีมูลนิธิสารธารณกุศลสงเคราะห์ (Line today, 4 พ.ย. 62)  
69. วว. /อบจ.เชียงราย/บริษัทเชยีงรายยูไนเต็ดคลับฯร่วมวิจัยพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ด้วย วทน.

ขับเคลื่อนพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดปลอดขยะในอนาคต (RYT9, 16 ธ.ค. 62)   
70. เชียงรายพร้อมแล้วจัดแข่งกีฬาคนพิการน้ ากกเกมส์ (siamsport, 17 ม.ค. 62)  
71. หนุ่มอบต.วิ่งจากปัตตานีถึงเชียงราย 4,200 กม.ระดมทุนช่วยเหลือรพ.ชุมชน (โพสต์ทูเดย์, 4 พ.ย. 62)  
72. นิทรรศการ “Global Women- Women’s Art” โดย กลุม่ศิลปินแม่ญิงเจียงฮายและศิลปินนานาชาติ 

(เชียงรายโฟกัส, 2562) 
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73. แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมรวมพลเยาวชนสร้างสรรค์” ประจ าปี 2562 (เชียงรายรนิวส์, 26 ส.ค. 
62) 

74. จังหวัดเชียงรายสุดคึกคัก เปิดตัวเมืองแห่งกีฬาเชื่อมโยงจุดแข็งด้านวัฒนธรรม กีฬาพ้ืนบ้าน รังสรรค์
สะท้อนแหล่งศิลปะ และอาณาจักรของศิลปินแห่งล้านนา (ศูนย์รวมข่าวเอเชีย, 21 ธ.ค. 62)  

75. ศิลปินแห่งชาติ อธิบาย 'พระพุทธรูปอุลตร้าแมน' ปกป้องนศ.ศิลปะ (กรุงเทพธุรกิจ,9 ก.ย. 62)  
76. สธ.-สสจ.เชียงราย จัดกิจกรรม ‘สาธารณสุขชวนวิ่ง’ ตามแนวคิดทา่น ว.วชิรเมธี (มติชน,17 ก.ค. 62) 
77. หลวงพ่ีหัวใจไทย เดินธุดงค์เชียงรายถึงปลายด้ามขวาน (โพสต์ทูเดย์, 1 พ.ค. 62)  
78. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่งเร่งฉีดพ่นน้ าลดฝุ่นละอองในอากาศ หลังพบค่า PM 2.5 สูงเกินค่า

มาตรฐาน (ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, 11 มี.ค. 62)  
79. 13 หมูป่า 'นางนอน' ชีวิตที่เลือกเอง (คมชัดลึก, 23 พ.ย. 62)   
80. ควบ 2 หนุ่มรับจ้าง 4 แสน ขนยาบ้า เกือบล้านเม็ด ซุกในรถกระบะจากชายแดน ปลายทางอยุทธยาฯ  

(เชียงรายรีพอร์ต, 8 มิ.ย. 62) 
81. ยึดทรัพย์แก๊งยาบ้า หลังถูกรวบพร้อมของกลางเกือบล้านเม็ด พบใช้เส้นทางอ้อมออกนอกประเทศเลี่ยง

ด่าน ก่อนวกกลับเข้าไทย (เชียงรายรีพอร์ต, 9 มิ.ย. 62) 
82. ต ารวจ ปส.ร่วมทหาร ฉก.ม.2 กองก าลังผาเมือง สกัดแก๊งค้ายายึดยาบ้า 2.2 ล้านเม็ดไอซ์ 11 กิโลฯ  

(เชียงรายรีพอร์ต, 12 มิ.ย. 62) 
83. พบโครงกระดูกปริศนาถูกเผากลางป่าเหลือแต่ข้อเท้า (เชียงรายรีพอร์ต, 2562) 
84. สุดโหด ขับรถไล่เบียดใช้ลูกซองยิงคู่กรณีดับ คาดปัญหาธุรกิจมืด กับชู้สาว (เชียงรายรีพอร์ต, 13 มิ.ย. 

62)   
85. บช.ปส. ฉก.ม.2 แถลงข่าวจับผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า 2.2 ล้านเม็ด ไอซ์ 11 กิโลกรัม (เชียงรายรีพอร์ต, 14 

มิ.ย. 62) 
86. เมียนมาส่งตัวเสรี ผู้ต้องหายาเสพติด อันดับ 1 ภาคใต้ หลังกบดานกว่า 2 ปี (ผ่านด่านเชียงราย) 

(เชียงรายรีพอร์ต, 14 มิ.ย. 62)  
87. ทน.ชร.การจัดอบรมให้ความรู้ และแนะน าผู้ประกอบการขนาดย่อมสู่ประเทศไทย4.0 ตามโครงการ

พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage) (เชียงรายรีพอร์ต, 29 เม.ย. 62) 
88. ยึดยาบ้ามหึมา 10 ล้านเม็ด ทางข้ึนดอยแม่สลอง (เชียงรายรีพอร์ต, 29 เม.ย. 62)  
89. ไทยขอเมียนมาติดตามไล่ล่าแก๊งมันทุกเม็ด พ่วงชะลอสร้างฝายและแก้ปัญหาหมอกควัน (เชียงรายรีพอร์ต

, 30 เม.ย. 62)  
90. รวบแม่เฒ่า64ปีนายหน้าค้าสาวพม่าชายแดน (เชียงรายรีพอร์ต, 1 พ.ค. 62)  
91. ปะทะกลางดึก วิฯ4 ศพ ยึดยาเค 340 กิโลฯ หลังน้ าแล้งแก๊งค้ายาเดินข้ามน้ า 30 คนจ๊ะเอ๋ทหาร  

(เชียงรายรีพอร์ต, 12 พ.ค. 62) 
92. ตร.แม่สาย แจง กรณีรีดเงินชายชาวเขา เรียกสอบ ตร.แล้ว (เชียงรายรีพอร์ต, 23 พ.ค. 62)  
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93. เจ้าหน้าที่สนธิก าลัง บุกรวบนักพนันคาบ่อน แตกกระเจิง วิ่งหนีกระโดดลงชั้น 2 เจ็บ (เชียงรายรีพอร์ต, 
25 พ.ค. 62)  

94. 2 วัยรุ่น ขนยาไอซ์ 50 กิโล กระโดดลงจากรถวิ่งไล่จับกันวุ่น (เชียงรายรีพอร์ต, 25 พ.ค. 62)   
95. รวบแก๊งค้ายาบ้ากะฉวยโอกาสนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ ไม่รอดรวบได้ พร้อมยาบ้า 1 แสนเม็ด  

(เชียงรายรีพอร์ต, 10 เม.ย. 62) 
96. ไฟไหม้ดอยจระเข้เจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ให้ลามได้ พบไหม้หลายจุดทั่วจังหวัด ผู้ว่าสั่งขยายเวลางดเผาถึงสั้น

เดือน เม.ย. (เชียงรายรีพอร์ต,16 เม.ย. 62) 
97. ทิ้งยาบ้า 2 หมื่นเม็ดริมแม่น้ าสาย (เชียงรายรีพอร์ต,18 เม.ย. 62)  
98. ยาเสพติดระบาดหนักแม่สาย จับยาไอซ์ 15 กิโล อีกราย ยาบ้าเกือบแสนเม็ด (เชียงรายรีพอร์ต, 20 เม.ย. 

62) 
99. ทหารไล่ติดตามรถขับฝ่าเจ้าหน้าที่บริเวณชายแดน ก่อนทิ้งรถหนี ค้นรถพบยาบ้า 1 ล้านเม็ด (เชียงรายรี

พอร์ต, 3 มี.ค. 62) 
100. ขนยาบ้าซิ่งจยย.หนีทหารพรานจวนตัวทิ้งรถหนีเข้าป่า ค้นเจอสองแสนเม็ด (เชียงรายรีพอร์ต, 9 มี.ค. 62)  
101. ต ารวจ191 รวบ 2 หม่อง ส่งเคตามีน5กิโล ไปรษณีย์ไปสหรัฐ (เชียงรายรีพอร์ต, 10 มี.ค. 62)  
102. รวบ 2 หนุ่มคาชายแดน หลังซื้อเฮโลอีน ยาบ้า จากประเทศเพ่ือนบ้าน มาขายให้ชาวบ้าน  (เชียงรายรี

พอร์ต, 12 มี.ค. 62) 
103. ปส.วิสามัญแก๊งค้ายา 1 ศพหลังยิงเปิดทาง รวบอีก 2 ยึดยาบ้า 8 ล้านเม็ด (เชียงรายรีพอร์ต, 16 มี.ค. 

62) 
104. รวบ 2 หนุ่มชาวเขารับจ้าง 3 หมื่นขนยาบ้า 3.4 แสนเม็ด (เชียงรายรีพอร์ต,17 มี.ค. 62)   
105. เลือกตั้งยังไม่ทันเสร็จดีแอบขนยาบ้าเช้าตรู่ ทหารสกัดได้คาชายแดน 50,000 เม็ด (เชียงรายรีพอร์ต, 25 

มี.ค. 62)   
106. แก๊งค้ายาขนยาบ้า 47 กระสอบ กว่า 9 ล้านเม็ด ยางแตกทิ้งรถหนี (เชียงรายรีพอร์ต, 29 มี.ค. 62)  
107. อุปฑูตสหรัฐ ร่วมต ารวจข่าวกรองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ยาเสพติด (เชียงรายรีพอร์ต, 29 มี.ค. 62)  
108. ผู้ว่าฯ เชียงรายเรียกประชุมด่วนหลังหมอกควันเชียงรายพุ่งหนัก กว่า 1,300 จุด (เชียงรายรีพอร์ต, 1 

เม.ย. 62)  
109. รัฐ-เอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือร่วม 6 แขวงลาวเหนือถกแก้ค้าชายแดน (เชียงรายรีพอร์ต, 4 เม.ย. 62) 
110. บุกทลายคาราโอเกะลอบค้าประเวณีเด็ก (เชียงรายรีพอร์ต, 3 เม.ย. 62)   
111. ต ารวจเชียงรายเจ๋ง รวมแก๊งยาบ้า 3 ราย รวมกว่า 20 ล้านเม็ด (เชียงรายรีพอร์ต, 4 เม.ย. 62)  
112. ยังเงียบ เมียนมาไม่ส่งตัว “อิคคิว” แก๊งมันทุกเม็ด (เชียงรายรีพอร์ต, 24 ม.ค. 62)  
113. “อ๊ิกคิว มันทุกเม็ด” ต้องรับโทษ หลบหนีเข้าเมืองที่เมียนมาก่อน 5-6 เดือน ก่อนส่งตัวให้ไทย (เชียงรายรี

พอร์ต, 24 ม.ค. 62) 
114. รวบ 3 หนุ่มเวียงแก่นส่งยาบ้า ไอซ์ ทาง บ.รับส่งพัสดุ (เชียงรายรีพอร์ต, 25 ม.ค. 62)  
115. บังคับสัปเหร่อเมียนมาขนยาบ้าข้ามน้ า เผยลูกเมียถูกจับเป็นตัวประกัน (เชียงรายรีพอร์ต, 26 ม.ค. 62)  
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116. ปะทะแก๊งค้ายาย้า วิสามัญ 1 ศพ ยึดเกือบ3ล้านเม็ด (เชียงรายรีพอร์ต, 28 ม.ค. 62)  
117. ตม.ไทย พบ เจ้าหน้าที่เมียนมา คาดอีก 2 วัน จะส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง 81 คนให้ไทย (เชียงรายรีพอร์ต, 6 

ก.พ. 62)  
118. เมียนมาเผยรายชื่อ 5 ผู้ต้องหา เครือข่ายมันทุกเม็ด ยังไร้ร่องรอยเทพโซโล บิ๊กโจ๊กเตรียมบินแถลงข่าว 

(เชียงรายรีพอร์ต, 7 ก.พ. 62)  
119. แก๊งค้ายาแหกด่านถูกไล่ทันทิ้งรถค้นเจอยาบ้า4.4ล้านเม็ด (เชียงรายรีพอร์ต, 8 ก.พ. 62)  
120. กระหน่ ายิงหนุ่มนักร้องชาวไทยดับ คาลานจอดรถผับดังเมียนมา  (เชียงรายรีพอร์ต, 9 ก.พ. 62) 
121. แก๊งค้ายาเตรียมส่งมอบยาไอซ์ ต ารวจตามเจอท้ิงข้างทาง 5 กิโล (เชียงรายรีพอร์ต, 9 ก.พ. 62)  
122. รวบชาวเขาซิ่งมอเตอร์ไซค์แอบขนยาเสพติด เข้าชายแดน (เชียงรายรีพอร์ต, 12 ก.พ. 62)  
123. ปล่อยตัวแล้ว 81 คนไทยถูกพม่าจับ ตรวจพบมีหมายจับเพ่ิมเป็น16ราย แก๊งมันทุกเม็ด 15 ราย 

(เชียงรายรีพอร์ต, 13 ก.พ. 62)  
124. รวบ 3 สาวใหญ่ ขนยาบ้า 5 แสนเม็ด พบประวัติท ามาแล้ว 7 ครั้ง (เชียงรายรีพอร์ต, 17 ก.พ. 62)  
125. วิสามัญหนุ่มอาข่าขนยาบ้า 5 ล้านเม็ดยิงต่อสู้ขณะหลบหนีอีกคนรอดไปได้ (เชียงรายรีพอร์ต, 21 ก.พ. 

62)  
126. เฉลิมเกียรติ ขึ้นเหนือ ยึดทรัพย์แก๊งยาบ้า เครือข่ายยาเสพติดเกือบ50ล้าน (เชียงรายรีพอร์ต, 21 ก.พ. 

62)  
127. ศุลกากร ลงพ้ืนที่ตรวจตลาดชายแดน หลังพ่อค้าขายบุหรี่ไฟฟ้าให้เด็ก (เชียงรายรีพอร์ต, 25 ก.พ. 62)  
128. พบ น้องกัปตัน หายตัวปริศนาที่เชียงราย สภาพล่อนจ้อนคาดคนปล่อยทิ้ง (mthai, 5 พ.ค. 62)  
129. จับยาบ้าที่แม่สายที่ขนโดยสารวัตรสืบเมืองอุทัยฯ รับจ้างขนยาบ้า (mthai, 11 ก.ย. 62)  
130. ฆ่ายกครัว 3 ศพพ่อแม่ลูก ดับปริศนาคาบ้าน (62)  (เดลินิวส์, 3 ธ.ค. 62) 
131. นักสิทธิมนุษยชนชี้ “น้ าผึ้ง” เป็นบุคคลไร้สัญชาติในไทยคนแรกท่ีถูกสหรัฐฯ ปฏิเสธไม่ออกวีซ่าให้  ( BBC 

News Thai, 8 พ.ค. 62) 
132. ตม จว เชียงรายจับต่างด้าวลอบท างานต้องห้าม ไร้ใบอนุญาต  (สยามฮอตไลน์, 9 ส.ค. 62)  
133. ขนยาบ้า8ล้านเม็ดเจอสกัด งัดปืนยิงสู้ถูกปส.เป่าดับ1ศพ (เดลินิวส์i, 16 มี.ค. 62) 
134. เชียงรายโมเดลแผลงฤทธิ์! 5 เดือนวิสามัญแก๊งยานรกแล้ว 13 ศพยึดยาบ้าได้นับร้อยล้านเม็ด 

(MGRonline, 30 มี.ค. 62) 
135. ตม.เชียงราย รวบหนุ่มค้ามนุษย์เพ่ือนร่วมชาติ คาบ้านพักเจ้าตัวยังปฏิเสธ (เชียงใหม่นิวส์, 30 มิ.ย. 62) 
136. จนท.บุกทลายร้านโอเกะเชียงราย ลักลอบค้ากามพบบัญชีส่วยจ านวนมาก (Workpoint today, 2562)  
137. หนุ่มเชียงรายจอดบิ๊กไบค์ ปลิดชีพปริศนาคาโรงพัก คาดเจ๊งเทรดเงิน (ไทยรัฐ, 12 ก.ย. 62) 
138. สลด สาวกรุงวัย 18 ปิดห้องรมควัน ฆ่าตัวคาหอพักท่ีเชียงราย (ไทยรัฐ, 9 ก.ย. 62)  
139. โซเชียลจวกแหม่มท าท่าโยคะแหกขาหน้าวัดร่องเสือเต้น ด้านตร.ท่องเที่ยวเรียกเตือนแล้ว (เชียงรายรี

พอร์ต, 5 มิ.ย. 62) 
140. หนุ่มใหญ่เมาเหล้าลงเล่นน้ าดับ (เชียงรายรีพอร์ต, 20 มิ.ย. 62)  
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141. แฉครูโรงเรียนดังเชียงรายแชตตื๊อจีบ นร.สาว ม.6-ชอบเปิดคลิปโคโยตี้ให้เด็ก (MGRonline, 2562)  
142. สั่งย้ายฟ้าผ่า 9 ต ารวจ สภ.แม่สาย เซ่นข่าวฉาว รีดเงิน 2 หมื่น  (ไทยรัฐ, 25 พ.ค. 62)  
143. สวนกล้วยหอมจีนในพญาเม็งรายฉาวอีก คนงานพม่าโวยถูกเบี้ยวค่าแรง-เผยธุรกิจทรุดหนัก (สยามรัฐ, 23 

ธ.ค. 62)  
144. หนุ่มเชียงรายถูกแฟนทิ้ง เครียดจัดปีนหมอชิต หวังโดดฆ่าตัวตาย  (Microsoft News, 23 ธ.ค. 62) 
145. ‘จ.เชียงราย’ ยื่นมือช่วยชาวนา หลังจากเอกชนค้างจ่ายเงินค่าข้าวข้ามปี ‘เสียหายรวม 3.3 ล.’ (มติชน, 3 

พ.ค. 62)  
146. “ชาวนาแม่จัน” ขายข้าวไปแล้วเกือบปีแต่ไม่ได้เงิน มูลค่ากว่า 3.5ล.บาท นัดรวมพล 2 พ.ค.นี้ (มติชน, 1 

พ.ค. 62) 
147. รวบ ดร.สาว หนีคดีโกงเงิน สโมสรเชียงราย กว่า 6 ล้าน ซุก กทม. คาเขตบางนา  (ไทยรัฐ, 27 ก.ย. 62)  
148. คุกคนละ10ปี 6 ด.! อดีตนายก อบต.ห้วยชมภู เชียงราย-พวก ทุจริตสร้างถนนคอนกรีต 7 โครงการ 

(ส านักข่าวอิศรา, 27 ก.ย. 62)  
149. คุก 6 ด. ให้รอการลงโทษ! อดีตผู้ว่าฯ เชียงราย ทุจริตอนุญาตสร้างคอมเพลกซ์กีฬา 'กลิซ' (ส านักข่าวอิศ

รา, 2 ก.พ. 62)  
150. ป.ช.อุบเงียบฟันอาญา ปลัดเทศบาลบ้านแซว เชียงราย-พวก 5 ราย คดีทุจริตจัดซื้อ ผ้าห่ม ปี 57 (ส านัก

ข่าวอิศรา, 27 พ.ค. 62)   
151. รวบเครือข่ายค้ายาไอซ์ 7 คน พร้อมของกลาง จากแม่สายสู่ กทม. (คมชัดลึก, 8 ธ.ค. 62)  
152. ฝุ่นเชียงรายฟุ้งต่อเนื่องวันที่ 3 ฝ่ายปกครอง-อปท.ผนึกก าลังเร่งดับไฟเวียงแก่น  (ประชาชาติธุรกิจ, 13 

มี.ค. 62)  
153. “โค้ชเอก” โต้รับทรัพย์หนัง “13 หมูป่า” เผยข้าวยังจะไม่มีกินเลย (PPTV online, 11 ก.ย. 62)  
154. จับคาเขาขณะก าลังเผาป่าอ้างเป็นที่ท ากินจะท าอย่างไรก็ได้ (เชียงรายรีพอร์ต, 9 เม.ย. 62)  
155. หมอกควันเชียงรายยังน่าห่วง ผู้ว่าฯ สั่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวณในป่าจับคนเผา ด้านเมียนมาสั่ง 19 

หมู่บ้านชายแดนงดเผาแล้ว (เชียงรายรีพอร์ต, 15 มี.ค. 62)  
156. จับแล้วมือเผา หลังผู้ว่าฯ เข้ม ด้านเมียนมากระทบหนักยกเลิกเที่ยวบินแล้ว (เชียงรายรีพอร์ต, 15 มี.ค. 

62) 
157. ไฟไหม้ร้านขายอุปกรณ์เครื่องครัวรายใหญ่เชียงราย เจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุ (เชียงรายรีพอร์ต, 27 มี.ค. 

62)  
158. เชียงรายวิกฤตหนัก หมอกควันพุ่งเกินค่า ไฟป่า ฟ้าหม่นทึบทั้งเมือง สังเวยชีวิตแล้ว 1 ศพ หลังเหตุไฟป่า

(ข่าวสด, 31 มี.ค. 62)  
159. วิกฤตอีกครั้ง! ฝุ่น PM 2.5 จ.เชียงราย พบชาวบ้านกลับมาเผาเตรียมท าเกษตร(Ch7 news, 2562)  
160.  วิกฤตPM2.5 เชียงรายลุกลาม! ม.แม่ฟ้าหลวงปิด 2 วัน-วอนรัฐเร่งแก้ไข (Workpoint today, 31 มี.ค. 

62) 
161. สุดเศร้า อาสาดับไฟป่าถูกไฟคลอกเสียชีวิตแล้ว ผู้ว่าฯ เร่งเยียวยา (เชียงรายรีพอร์ต, 12 เม.ย. 62)  
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ภาคผนวก ค. 

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน   
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ประวัติผู้วิจัย 

 

หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ - สกุล  ดร.ภัททิรา  วิภวภิญโญ  

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด ส านักวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

e-mail pattira@mfu.ac.th 

การศึกษา 

2555   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2538 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2535 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ความสนใจทางวิชาการ 

Discourse Analysis 

Sociolinguistics 

 
ผลงานวิจัย   

2548 ภัททิรา  วิภวภิญโญ. การสัมผัสทางภาษาของกลุ่มชนในเขตชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษา

เฉพาะบริเวณเขตติดต่อจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า และอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ประเทศไทย. 

2553 ภัททิรา  วิภวภิญโญ. วาทกรรมและการสร้างอัตลักษณ์ของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชน. การประชุมแม่ฟ้าหลวงวิชาการ พ.ศ. 2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า (19-20 พ.ย. 2553) 

2557 ภัททิรา  วิภวภิญโญ. กลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในบทเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.  

2560 ภัททิรา  วิภวภิญโญ. การใช้กลวิธีทางภาษาไทยในค าสอนเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยการพูดของพระ

มหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์. 
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บทความวิชาการเผยแพร่ 

2551 ภัททิรา  วิภวภิญโญ. การสัมผัสทางภาษาของกลุ่มชนในเขตชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษา

เฉพาะบริเวณเขตติดต่อจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเเทศพม่า และอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ประเทศไทยProceeding การประชุมเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 

“เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงแรม โซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น (17-19 

มกราคม 2551)  

2558 ภัททิรา  วิภวภิญโญ. กลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในบทเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.

Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติ "ภาษาและวัฒนธรรม 2558" เรื่อง อ านาจไร้พรมแดน : 

ภาษาวัฒนธรรม และอ านาจของการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน. (27 กรกฎาคม 2558)  

2558 ภัททิรา  วิภวภิญโญ. กลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในบทเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ. 

 บทความวิจัย.วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – 

ธันวาคม) หน้า 145-161. 

2559 ภัททิรา  วิภวภิญโญ.จากความแตกต่างสู่กระบวนการปรับรับเพื่อเรียนรู้ในห้องเรียนพหุ

วัฒนธรรม.  

 (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติภาษาและวัฒนธรรม 2559  สถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล “เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม:อนาคตและความ

ท้าทายของประเทศไทย” 25-26 กรกฎาคม 2559 

2560 ภัททิรา  วิภวภิญโญ.การใช้กลวิธีทางภาษาไทยในค าสอนเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยการพูดของพระ

มหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์. ( Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติิ 

ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0"  25-27 กรกฏาคม 2560 

2561 ณัฐมา ศุภชนานันท์ พลวัฒ ประพัฒน์ทอง และ ภัททิรา วิภวภิญโญ. สงคราม แสงธรรม และ

ประชาธิปไตย: ก าเนิดหลักสูตรพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาไทย. บทความวิจัย. วารสาร

รมยสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) หน้า 291-310 
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ผู้ร่วมวิจัย 1  

ชื่อ - สกุล ดร. ภรณี แก้วบวร  

ต าแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด ส านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

e-mail phoranee.kae@mfu.ac.th 

 
การศึกษา 

1993  B.A. (Mass Communication)  

              Ramkhumheang University, THAILAND 

2000  M.A. (International Relations-Political Sciences)  

               Jawaharlal Nehru University,INDIA 

2012  Ph.D. (Social Sciences)   

              Mae Fah Luang University,THAILAND 

 
ความสนใจทางวิชาการ 

Social Media Paradigm 
 
ผลงานวิจัย   
 
2549 ภรณี แก้วบวร. ปัญหากระบวนการค้าแรงงานพม่าด้านการบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย. 

2552 ภรณี แก้วบวร.อิทธิพลของสื่อต่อการปรับตัวในยุควิกฤตเศรษฐกิจของชาวบ้านตับเต่า จังหวัด

เชียงราย. 

2012 Phoranee Kaewbovorn. Empowerment by Language. Burmese Workers and Thai 

Media in Northern Thailand. 

2015 Marisa Phumipak N.Nongkai and Phoranee Kaewbovorn. Ways to Improve the 

Management of Health Promotion Projects of Sri Muang Chum Sub District, Mae 

Sai District, Chiang Rai Province, Thailand.  
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2559  ภรณี แก้วบวร.งานวิชาการนอกกระดาษ:สื่อใหม่และอ านาจ. Journal of Language and 

Culture. Vol. 35(Special Issue) January-June 2516 Research Institute of Languages and 

Cultures of Asia. Mahidol University.P.185(Thai language article) 

2559  ภรณี แก้วบวร. Life in Exchange for Like : A Case Study of Teenagers Tombon  

Thasud, Muang District, Chiang Rai THAILAND.”  

2017 Phoranee Kaewbovorn. Media Power –Patriotism Paradigm : A Case Study of 

Laos’ Ideology on Thai Media.  

2019  Phoranee Kaewbovorn. Social Phenomenon and Media Challenges: A Case Study 

of World Rescue Mission of Tham Luang Cave, Chiang Rai, Thailand.  

 
บทความวิชาการเผยแพร่ 
 
2549 ภรณี แก้วบวร. ปัญหากระบวนการค้าแรงงานพม่าด้านการบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย. 

เชียงราย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน,ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(Thai language article)   

2552 ภรณี แก้วบวร.อิทธิพลของสื่อต่อการปรับตัวในยุควิกฤตเศรษฐกิจของชาวบ้านตับเต่า จังหวัด

เชียงราย. สัมมนาวิชาการระดับชาติประจ าปีคณะศิลปศาสตร์ ฉลองครบรอบ 7 ปี มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ เรื่อง “มองมนุษย์และสังคมในยุคโลกไร้พรมแดน (Proceeding).วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2552. 

เชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด.(Thai language article) 

2012 Phoranee Kaewbovorn. Empowerment by Language. Burmese Workers and Thai 

Media in Northern Thailand. Zeitschrift zur Kultur Asiens,Volumn1/2012. 

ORIENTIERUNGEN.Bonn, GERMANY  

2015 Marisa Phumipak N.Nongkai and Phoranee Kaewbovorn. Ways to Improve the 

Management of Health Promotion Projects of Sri Muang Chum Sub District, Mae 

Sai District, Chiang Rai Province, Thailand. International Journal of Health, Physical 

Education and Computer Science in Sports. Volume-17  No.1 Quarterly January – 

March 2015. INDIA 
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2559  ภรณี แก้วบวร.งานวิชาการนอกกระดาษ:สื่อใหม่และอ านาจ. Journal of Language and 

Culture. Vol. 35(Special Issue) January-June 2516 Research Institute of Languages and 

Cultures of Asia. Mahidol University.P.185(Thai language article) 

2559  ภรณี แก้วบวร. Life in Exchange for Like : A Case Study of Teenagers Tombon  

Thasud, Muang District, Chiang Rai THAILAND.”(Proceedings)การประชุมวิชาการ

ระดับชาติภาษาและวัฒนธรรม 2559  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

“เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม:อนาคตและความท้าทายของประเทศไทย” 25-26 

กรกฎาคม 2559 หน้า 47  

2017 Phoranee Kaewbovorn. Media Power –Patriotism Paradigm : A Case Study of 

Laos’ Ideology on Thai Media. (Online Proceedings)The 10th 

InternationalConference of HUSOC Network on “Dynamics of Humanities and Social 

Sciences in Cross-Border Societies”. February 2nd - 3rd,2017.  Faculty of Humanities, 

Chian Rai Rajabhat University 

2019  Phoranee Kaewbovorn. Social Phenomenon and Media Challenges: A Case Study 

of World Rescue Mission of Tham Luang Cave, Chiang Rai, Thailand. Oral 

Presentation.The 3rd National Conference on Education in the Digital Era : Challenges 

for Humanities and Social Sciences. Faculty of Liberal Arts,Mahidol 

University,Thailand.10 June 2019.(Online  Proceedings since 12 July 2019)        

 

ผู้ร่วมวิจัย 2  

ชื่อ - สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวฒั  ประพัฒน์ทอง 

ต าแหน่ง  อาจารย์ 

สังกัด   ส านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

e-mail   pollavat.pra@mfu.ac.th 
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การศึกษา 

 2553   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 2540   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาพิพิธภัณฑ์และการอนุรักษ์วัตถุทาง 

                    วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 

          2531   ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

 
ความสนใจทางวิชาการ 

 Ethnicity 

 Museum Studies 

 Cultural Studies 

 Contemporary Art in Thailand 

 
ผลงานวิจัย   

2556 พลวัฒ ประพัฒน์ทอง.“แนวทางการจัดการพื้นที่ชายแดนและเส้นเขตแดนรัฐให้กลายเป็นทุนทาง

สังคมระหว่างรัฐ”เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : พื้นที่ เชียงแสน ถึงเชียงของ 

และพื้นที่ต่อเนื่องในประเทศสหภาพเมียนม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ทุนวิจัย 

สกอ(หัวหน้าโครงการ) 

2556 พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. “นโยบายด้านความม่ันคงของรัฐเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้คน ในพื้นที่

ชายแดนอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย : การปรับนโยบายความม่ันคงชายแดน. ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 

2557   พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. “ความเป็นชาติพันธุ์ของเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิ” งบ 

วิจัยจากมูลนิธิสตราฟิชคันทรีโฮม(หัวหน้าโครงการ) 

2558   พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. “การศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่

ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง

(องค์การมหาชน) (หัวหน้าโครงการ) 
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2558  พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. “ภูมิปัญญาในวัฒนธรรมไก่ชนไทยในภาคเหนือตอนบน” โครงการวิจัยได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558(

หัวหน้าโครงการ) 

2559   พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. “พื้นที่ทางวัฒนธรรม ในกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์ปลัง จากการศึกษาเปรียบเทียบ

ต าราการท านายด้วยกระดูกไก่ จากสามหมู่บ้านใน พื้นที่เชียงรายและรัฐฉาน ประเทศสหภาพ

เมียนมา”  ทุนวิจัยมุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์ ปี 2559 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายวิชาการ-มนุษยศาสตร์) และ ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) (หัวหน้าโครงการ) 

2560  พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. “มังคลาภรณ์นฤมิต : การออกแบบและผลิตสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อ

สร้างมูลค่าจากฐานภูมิปัญญา”  ทุนวิจัย โครงการนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(หัวหน้าโครงการ) 

2560  พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. “ชาติพันธุ์สัมพันธ์ในพื้นที่ของพุทธศาสนาของกลุ่มปลัง (ไตดอย-ลัวะ)”  

ทุนวิจัยมุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์ ปี 2560 ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายวิชาการ-มนุษยศาสตร์) และ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) (หัวหน้าโครงการ) 

2560  พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. “ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย ในอ านาจของเส้นเขตแดน” ทุนวิจัย

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) ฝ่าย ชุมชนและสงัคม (ฝ่าย 4)  (หัวหน้าโครงการ) 

บทความวิชาการเผยแพร่ 
 
2557  พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. บทความวิชาการ จากภาพยนตร์ พลเมืองจูหลิง ถึง จูหลิงในแบบพลเมือง 

อาเซียนวารสารวิชาการMFU Connexionปีที่3 ฉบับที่1มกราคม-มิถุนายน2557 หน้า 183-201 

2557  พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. บทความวิจัย จากเชียงของถึงเชียงแสน:จากเมืองชายแดนให้เป็นเมือง 

สุนทรียภาพ. น าเสนอแบบบรรยายและตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding)  

ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งท่ี 14 พ.ศ.2556 วันที่ 26-28 

พ.ย. 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



126 
 

2557  พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. บทความวิจัย ประชาธิปไตยของคนสีขม้ิน: พื้นที่ และจินตนาการเรื่อง

ประชาธิปไตยในกลุ่มเยาวชนอายุ18 ถึง 25 ปี ที่ไม่มีสิทธ์เลือกตั้ง. น าเสนอแบบบรรยาย และ

ตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 14 พ.ศ.2556 วันที่ 26-28 พ.ย. 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2558  พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. บทความวิจัย การศึกษาแหล่งวางไข่และอนุบาลลูกปลาบึกจากฐาน

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติพันธุ์ในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ าโขง. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพ

ชีวิต ปีที่3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558 (TCIกลุ่มท่ี1) 

2558  พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. บทความวิชาการ “ระบบลอยเงิน” ในพื้นที่เมืองชายแดนแม่สายจังหวัด

เชียงรายการศึกษาเปรียบเทียบกับ “ระบบโพยก๊วน” ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความวิชาการ 1ปี

ส านักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

2558  พลวัฒ ประพัฒน์ทอง,สมารัฐ มหาปิยศิลป์ บทความวิจัย  การคัดสรรเพื่อสร้างพลเมืองชายแดน : 

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิทัศน์ชายแดนของรัฐกับผู้คนในพื้นชายแดนจังหวัดเชียงราย. น าเสนอ

แบบบรรยาย และตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม(Proceeding) ในการประชุมวิชาการ

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งท่ี 15 พ.ศ.2558วันที่ 5-6พ.ย. 2558 มหาวิทยาลัย

บูรพา 

2558  พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง,ปฐมพงศ์  มโนหาญ บทความวิจยัเร่ือง การศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง. จัดโดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ในการประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอ 

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

2558  พลวัฒ ประพัฒน์ทอง. บทความวิชาการ  “สืบสายเลือด สืบอุดมการณ์” ของเยาวชนเชื้อสายจีน  

          ยูนนานในภาคเหนือของประเทศไทย. น าเสนอแบบบรรยาย และตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการ 

ประชุม(Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษา” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 

1 สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 
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2558  Prapattong ,Pollavat .Fighting Cocks in Cultures Previously without Cockfighting. 

Oral Presentation .Tokyo HCMR Seminar.26-27 September 2015, Toshi Center Hotel, 

Tokyo 

2558  ปรีชา อุปโยคิน,พลวัฒประพัฒน์ทอง,ภัทรา ชลด ารงกุล,พิมทรัพย์พิมพิสุทธิ์, การศึกษาความต้องการ 

แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง,วารสาร MFU Connexion ปีที่ 4 ฉบับ

ที2่ หน้า 43-64 , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เชียงราย 

2559  พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ทุนและแรงงานของ “เธอ” : นางแบบภาพเปลือยของกลุ่มศิลปะแนว 

“อเมริกันสคูลในประเทศไทย” วารสารสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 

28 เล่มที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2559  

2560   Cherdchat Hiranro, Assaree Mahama, Pollavat Prapattong, Cultural Spaces Based on 

the Comparison of Chicken Bone Divination Scripts from Three Villages, 

Proceeding  in The 10th International Conference of  HUSOC  Network on “Dynamics 

of Humanities and Social Sciences in Cross-Border Societies” was held on February 

2nd – 3rd, 2017. Main Auditorium at Chiang Rai Rajabhat University. p. 58-71 

2560  Songsan Udomsilp,Pollavat Prapattong,Kamol Sarikanon The Artist As A Significant 

Emerging Profession And Identity Of Chiang Rai, Proceeding  in The 10th 

International Conference of  HUSOC  Network on “Dynamics of Humanities and Social 

Sciences in Cross-Border Societies” was held on February 2nd – 3rd, 2017. The Main 

Auditorium at Chiang Rai Rajabhat University. p. 589 -595 


