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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานการศึกษาส่ ว นบุคคลฉบับนี้มุ่งพิจารณาเรื่องการนาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาใช้เ ป็ น เครื่ องมือ ทางการทู ตในสาธารณรัฐ แห่ ง สหภาพเมี ยนมา เนื่ องจากเล็ งเห็ น ว่ า
เครื่องมือทางการทูตดังกล่าว นับวันจะทวีความสาคัญยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะนาไปใช้กับประเทศใด และย่อม
ได้ผ ลดี มากเมื่อน ามาใช้ กับ ประเทศเพื่อนบ้ านที่มี ความใกล้ ชิ ดยิ่งเฉกเช่น เมียนมา โดยเฉพาะใน
สภาวการณ์ปัจจุบันที่เมียนมามีความต้องการจะพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ภายหลัง
จากการปิ ดประเทศมาเป็ น เวลานานกอปรกับการมีปัญหาความมั่นคงภายในประเทศที่มีส าเหตุ
บางส่วนมาจากความเหลื่อมล้า
ผู้เขียนเชื่อว่า การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการดาเนินโครงการเพื่อการ
พัฒนาจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย–เมียนมา มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเมียนมาจะมีความ
ไว้ใจไทยในระดับที่สูงเพียงพอที่จะให้เมียนมาฟังและคล้อยตามข้อเสนอของไทยในประเด็นต่าง ๆ ที่
เป็ น ผลประโยชน์ ของทั้งเมีย นมาและไทย ซึ่งจะส่ งผลดีต่ อเศรษฐกิ จและความมั่นคงของทั้งสอง
ประเทศและภูมิภาคโดยรวมต่อไป
อย่างไรก็ดี การดาเนินโครงการเพื่อการพัฒนาโดยเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังกล่าว จะได้ผลดีสูงสุดต่อเมื่อโครงการมีความยั่งยืนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว
ผู้เขียนจึงได้ศึกษาการดาเนินโครงการโดยใช้ทฤษฎีการประเมินโครงการในรูปแบบ CIPP ของ Daniel
Stufflebeam เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความสาเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ โดยเฉพาะในแง่
ของประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้นาทุกโครงการมาถอดบทเรียนให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน
ท้ายสุด ในบทที่ 4 ผู้เขียนได้นาเสนอข้อเสนอแนะในการทาให้การดาเนินโครงการเพื่อการพัฒนา
มีผลเป็นรูปธรรมในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
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ประโยชน์สูงสุดจากการดาเนินโครงการเพื่อการพัฒนาของไทย ผ่านการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประชาชนของเมียนมามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อเป็น
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ที่เป็นประโยชน์และเป็นกาลังใจที่สาคัญ
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สุ ดท้า ยนี้ ผู้ เขีย นขอขอบพระคุณนางสาวอาจารี ศรี รัตนบั ล ล์ เอกอั ครราชทูตประจ า
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จัดการ รวมถึงการดูแลผู้เข้าอบรมด้วยความอบอุ่น และการให้กาลังใจและความช่วยเหลือในการ
จัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคลของผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดียิ่ง
จณา สินธวานนท์
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.1.1 การเมืองการปกครองของเมียนมา
ในยุคที่อังกฤษปกครองพม่า (พ.ศ. 2428–2491) อังกฤษได้ใช้นโยบายแบ่งแยก
และปกครอง (divide and rule) โดยแบ่งการปกครองพม่าออกเป็น 2 ส่วน คือ พม่าแท้ ปกครอง
โดยตรงผ่านรัฐสภาของอังกฤษที่ลอนดอน ยกเลิกระบอบการปกครองเดิมของพม่า และให้มีผู้สาเร็จ
ราชการตามแบบที่ใช้ปกครองอินเดียแทน และชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน ปกครองโดยอ้อม หรือ
รัฐอารักขา ให้ติดต่อกับอังกฤษโดยตรง โดยไม่ผ่านราชสานักคองบอง ทาให้ชนกลุ่มน้อยหวังที่จะ
แยกตัวเป็นอิสระจากพม่าหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้ว ส่งผลให้เกิดปัญหาความมั่นคงภายใน
เมียนมา1 จนถึงปัจจุบัน
ภายหลั งจากที่พม่า ได้รับ เอกราชจากอังกฤษในปี 2491 ได้ เกิดความแตกแยก
ทางการเมื อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากชนกลุ่ ม น้ อ ยต้ อ งการแยกตั ว เป็ น อิ ส ระ ตามที่ ร ะบุ ใ น
“สนธิสัญญาปางโหลง (Panglong Conference)”2 แต่อานาจของรัฐบาลพม่าในรูปแบบสหภาพกลับ
อยู่ที่เพียงชาวพม่าเท่านั้น ในช่วงทศวรรษแรกของการได้รับเอกราช พม่ามีการเลื อกตั้งถึง 3 ครั้ง แต่
เนื่องจากขาดประสบการณ์และการสนับสนุนจากประชาชน อู นุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่าจึง
หันไปขอความช่วยเหลือจากกองทัพ ซึ่งมีความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพมาก เพื่อจัดการกับชนกลุ่มน้อย
นาไปสู่การทารัฐประหารยึดอานาจของนายพล เน วิน เมื่อปี พ.ศ. 2505 และการปกครองระบอบ
เผด็จการ ทหารยาวนานกว่า 50 ปี
1.1.2 สภาพปัญหาในปัจจุบัน
โดยที่รัฐบาลทหารปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมและดาเนินนโยบายปิดประเทศ
มาเป็นเวลานาน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในที่รุมเร้าหลายเรื่อง ทั้งปัญหาชนกลุ่มน้อย ปัญหา
การทุจิตประพฤติมิช อบ ปัญหาปากท้องของประชาชน และการคว่าบาตรจากต่างชาติ ส่งผลให้
ปัญหาต่าง ๆ สั่งสมและมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น สถานการณ์ในเมียนมาดีขึ้นหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี
พ.ศ. 2558 โดยพรรค National League for Democracy (NLD) ของนางออง ซาน ซู จี ได้รับชัยชนะ
เมียนมาจึงเริ่ม มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น และเปิดรับความช่วยเหลือด้านการพัฒนา รวมถึงการ
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สหภาพพม่าเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อปี 2554
นายพล ออง ซาน ได้ลงนามในสนธิสัญญาปางโหลงกับหัวหน้าชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในลุม่ น้าอิระวดี ได้แก่
รัฐฉาน คะฉิ่น และฉิ่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2490 เพื่อให้ชนกลุ่มน้อยเข้าร่วมเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ โดย
สนธิสัญญาฯ ได้มอบบทบาททางการเมืองส่วนกลางให้แก่ชนกลุ่มน้อย ให้สิทธิในการปกครองตนเองในรูปแบบ
สหพันธรัฐ และระบุว่า เมื่อพม่าได้รับเอกราชครบ 10 ปี แต่ละชนชาติจะสามารถสถาปนาเอกราชของตนเอง
ซึ่งทาให้นักการเมืองและทหารบางกลุ่มไม่พอใจ เนื่องจากในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยมีทรัพยากรธรรมชาติจานวนมาก
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ลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเป็นลาดับ โดยในปี พ.ศ. 2561 เมียนมามีระดับการพัฒนามนุษย์ตาม
Human Development Index (HDI) 3 อยู่ในอันดับ 148 จาก 189 ประเทศ ส่วนรายได้ประชาชาติ
ขั้นต้น Gross National Income (GNI) 4 อยู่ที่ 5,567 ดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทุกปี
อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ความไม่สงบในรัฐยะไข่เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ส่งผล
ให้มีผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจาทั้งในประเทศและที่อพยพข้ามแดนไปบังกลาเทศประมาณ 850,000 คน
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ได้ ท าให้ รั ฐ บาลของนาง ซู จี เสี ย ภาพลั ก ษณ์ แ ละความน่ า เชื่ อ ถื อ จากนานาชาติ
โดยเฉพาะประเทศตะวันตกเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ไทยและอาเซียนก็ได้รับแรงกดดันให้มี
บทบาทสาคัญในการแก้ไขสถานการณ์ในรัฐยะไข่ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ
เมียนมา
1.1.3 การดาเนินการของไทย
ไทยให้ความสาคัญกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นลาดับต้นในฐานะประเทศยุทธศาสตร์
โดยในส่วนของเมียนมา ไทยถือว่าเป็น ‘Natural Strategic Partner’ ที่มีความใกล้ชิดและสาคัญยิ่ง
โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มให้ความร่วมมือ
เพื่ อ การพั ฒ นาแก่ เ มี ย นมาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2504 อาทิ การให้ ทุ น ฝึ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง าน ผ่ า น
International Organizations and Economic Department กระทรวงการต่างประเทศเมียนมา
และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้ให้ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นแก่ภูมิภาคต่าง ๆ ของเมียนมา
โดยอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของเมียนมา (Demand Driven Approach) และความเชี่ยวชาญของไทย
ได้แก่ การเกษตรและการพัฒนาชนบท การศึกษา สาธารณสุข ผ่านการเผยแพร่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการส่งเสริมให้เมียนมาบรรลุ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. 2030 หรือ SDGs’
เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในรัฐยะไข่ของเมียนมา ไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนในการ
ไม่กดดันเมียนมา และสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ต้นตอ ไทยเห็นว่า การให้ความร่วมมือด้านการพัฒนา
จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้อย่ างยั่งยืน นามาซึ่งการพัฒนาความรู้ในหลายด้าน
ทาให้มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคงขึ้น ชุมชนมีความสงบและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุ ข
ไทยจึงได้เร่งดาเนินโครงการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่รัฐยะไข่ ซึ่งบางโครงการก็ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
และหลายโครงการกาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการ
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HDI คือ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ United Nations Development Programme (UNDP) ใช้ในการนาเสนอ
Human Development Reports ของประเทศต่าง ๆ โดยเชื่อว่า นอกเหนือจากความเจริญทางเศรษฐกิจแล้ว
ประชาชน และความสามารถของประชาชนก็ควรเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญที่สุดในการประเมินระดับการพัฒนาของ
ประเทศด้วย ( HDI ของไทยอยู่อันดับที่ 83)
4
GNI คือ การวัดรายรับของประเทศหนึ่ง มีความคล้ายคลึงกับ Gross Domestic Product หรือ GDP แต่แตกต่าง
กันตรงที่ GNI นารายได้ของคนของประเทศหนึ่งที่อยู่ในต่างประเทศมาคานวณด้วย ไม่ได้คานวณจากรายได้ที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศเท่านั้น (GNI ของไทยคือ 15,516 ดอลลาร์สหรัฐ)
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินนโยบายการทูตเพื่อการพัฒนาของไทย
ในเมีย นมา ผ่ านการดาเนิ น โครงการความร่ว มมือเพื่อการพัฒ นาที่นาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (SEP) มาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในรัฐและภาคต่าง ๆ ของเมียนมา
1.2.2 เพื่อ จั ดท าข้อ เสนอแนะเชิ งนโยบายในการดาเนิน นโยบายดัง กล่ า วให้ มีผ ลเป็ น
รูปธรรมและมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เมียนมามีระดับการพัฒนาโดยรวมที่สูงขึ้น ไทยประสบ
ปัญหาข้ามแดนจากเมียนมาน้อยลง และความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาแนบแน่นยิ่งขึ้น
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาส่วนบุคคลจะนาข้อมูลตั้งแต่ไทยเริ่มดาเนินนโยบายการทูตเพื่อการพัฒนาต่อ
เมียนมา ผ่านการดาเนินโครงการที่เน้นการแพร่หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการศึกษาและ
วิเคราะห์ โ ครงการความร่ ว มมือเพื่อการพัฒ นากับเมียนมาจานวน 4 โครงการ เพื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะร่วมที่ส่งผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการดังกล่าว พร้อมจัดทาข้อเสนอแนะ
ทางนโยบาย โดยเน้นเฉพาะโครงการที่ดาเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2561 เนื่องจาก พ.ศ.
2553 เป็นปีที่ เมียนมามีการเลือกตั้งทั่ว ไปเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นพัฒนา
ประเทศในยุ ค ใหม่ และปี พ.ศ. 2561 เป็ น ปี ที่ เ มี ย นมาเริ่ ม น าแผน Myanmar Sustainable
Development Plan (MSDP) ค.ศ. 2018–2030 มาใช้ในการพัฒนาประเทศ ไทยจึงต้องปรับการ
ดาเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับเมียนมาให้เข้ากับแผนดังกล่าวด้วย
ระเบียบวิธีการศึกษา ได้แก่
1) การศึ ก ษาจากเอกสารข้ อ มู ล แนวความคิ ด ต่ า ง ๆ และยกตั ว อย่ า งโครงการที่ ไ ด้
ดาเนินการจริงเป็นกรณีศึกษา
2) การหารือ สนทนา สัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้รู้ และผู้ที่ได้ปฏิบัติงานจริงใน
พื้นที่
3) วิเคราะห์และประมวลผลเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.4 คาถามการศึกษา
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ไทยให้แก่เมียนมาจะได้ผลเป็นรูปธรรมในวงกว้าง
และมีความยั่งยืนมากขึ้นได้อย่างไร
1.5 สมมติฐานการศึกษา
ความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่
ตั้งแต่การเริ่มดาเนินโครงการ จะเป็นปัจจัยสาคัญในการรับประกันความสาเร็จในการดาเนินโครงการ
ให้ได้ผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระดับสูง
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1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
1.6.1 รับทราบการดาเนินนโนบายการทูตเพื่อการพัฒนากับเมียนมาผ่านโครงการที่ไทย
ให้ความร่วมมือกับเมียนมา รวมถึงปัญหา และอุปสรรคในระดับต่าง ๆ
1.6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการในเมียนมา เพื่อให้
บรรลุผลที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนยิ่งขึ้น
1.6.3 หากสามารถนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปปฏิบัติ ส่งผลให้โครงการเพื่อการพัฒนา
มีความยั่งยืนขึ้นได้จริง ก็จะทาให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1.7 นิยามศัพท์
Gross National Income (GNI) หรือรายได้มวลรวมประชาชาติ เป็นการวัดรายได้ที่เกิด
จากชนชาตินั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศใดก็ตาม ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ประโยชน์ของ
GNI คือ เป็นตัวเลขรายได้ของคนประเทศหนึ่งโดยแท้จริง เนื่องจากจะไม่นารายได้ของชาวต่างชาติใน
ประเทศนั้นมาคานวณด้วย
Human Development Index (HDI) หรื อ ดั ช นี ก ารพั ฒ นามนุ ษ ย์ เป็ น การวั ด ความ
คาดหมายการคงชีพ การศึกษา/ความรู้ และมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่าง ๆ
ในเชิงเปรียบเทียบ ยิ่งประเทศใดมีระดับการคาดหมายคงชีพ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อหัวมาก ก็
จะส่งผลให้ประเทศนั้นมีระดับการพัฒนามนุษย์ที่สูงตามไปด้วย
National League for Democracy (NLD) หรือพรรคสันนิบาติแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
ก่อตั้งขึ้น เมื่อ 24 กัน ยายน พ.ศ. 2531 ในช่ว งเหตุการณ์จลาจลเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของ
ประชาชน หรือที่รู้จักกันในนามเหตุการณ์ 8888 เพื่อต่อต้าน State Law and Order Restoration
Council (SLORC) หรือคณะกรรมการรักษากฎระเบียบและความเรียบร้อยแห่งรัฐ ซึ่งได้ยึดอานาจ
การปกครองและเขียนรัฐธรรมนูญกาหนดให้ทหารมีอานาจควบคุมการเมืองทั้งหมด หนึ่งในผู้ก่อตั้ง
พรรค NLD คือ นางออง ซาน ซูจี ในปัจจุบัน พรรค NLD เป็นพรรคร่วมรัฐบาล และยังได้รับความนิยม
ในระดับสูง
Myanmar Sustainable Development Plan (MSDP) หรือแผนพัฒ นาอย่างยั่งยืนของ
เมียนมา เป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศของเมียนมาที่สอดคล้องกับ Sustainable Development
Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ โดยเป็นความพยายามของรัฐบาลในการบูรณาการการทางานของ
องคาพยพของรัฐให้มีทิศทางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รัฐบาลเมียนมาหวังว่า การยึด MSDP เป็น
กรอบการทางาน จะทาให้การพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศ มีความโปร่งใส และ
ยึดความจาเป็นของประเทศเป็นหลัก
Sufficiency Economy Philosophy (SEP) หรื อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง เป็ นปรั ชญา
หรือแนวทางการดาเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดารัสแก่ชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยรัฐบาลและทุกภาคส่วน
ได้น้อมนามาปรับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียที่
เริ่มในประเทศไทย หรือวิกฤตต้มยากุ้ง เพื่อให้ประชาชนสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และความผันผวนของโลก

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
อาพล เสนาณรงค์ (2550) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา หรือแนวปฏิบัติที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาจะให้รากแก้วในสังคมได้ยึดเป็นแนวดารงชีวิตเพื่อความอยู่กินดี
ซึ่งองค์ประกอบสาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงมีด้วยกัน 7 ข้อ คือ พึ่งพาตนเอง พอประมาณ เดินสายกลาง
มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผ ล เป็ นคนดี และรู้รักสามัคคี โดยหลักส าคัญทั้ง 7 ข้ อนี้ คนทุกกลุ่ ม ทุกอาชีพ
สามารถน้อมนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้5
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2550) ได้อธิบายว่า คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจคาว่า
“เศรษฐกิจพอเพียง” ในระดับหนึ่ง ทว่ายังคงมองว่า เป็นเรื่องของความประหยัด มัธยัสถ์ในการใช้
ชีวิตประจาวัน หรือมองว่า เป็นการนามาประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมเท่านั้น ซึ่งอันที่จริงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในทุกภาคส่วน และนามาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้ง่ายในการทาความเข้าใจ ในขณะที่ต่างชาติมักเข้าใจผิด คิดว่าพอเพียงแปลว่ า ไม่ก้าวหน้า
ซึ่งไม่เป็นความจริงอย่างที่สุด โลกาภิวัตน์มีทั้งด้านดี และด้านลบ สิ่งที่ดีก็นามาประยุกต์ใช้ให้ประเทศ
ก้าวหน้า แต่ความก้าวหน้าต้องสมดุลกับประเทศด้วย ที่สาคัญ การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุ กต์ให้ ได้ผ ล ต้องพยายามลบค่านิยมด้านวัตถุนิยมที่เน้นความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย พร้อมปลู ก
จิตสานึกให้กับประชาชนในเรื่องของการเอื้อเฟื้อแบ่งปันเสริมเข้าไปด้วย มุ่งหวังให้สังคมไทยรู้จักคาว่า
พอเพียงมากขึ้น ไม่หลงตามไปกับกระแสบริโภคนิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนเข็มทิศ
เพื่อน าไปสู่ หนทางการตัดสิ น ใจที่ถูกต้อง และยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้อธิบายถึงคานิยามเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้จาได้ง่ายที่สุดคือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ปัจจัยที่เป็นแก่นแท้ของ 3 ห่วงคือ
(1) ความพอประมาณ ไม่สุดโต่งจนเกินไป (2) การมีเหตุมีผลที่จะคิดวิเคราะห์ทุกอย่างก่อนลงมือ
ปฏิบัติ (3) มีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อไม่ให้กระแสโลกาภิวัตน์เข้ามามีผลกระทบต่อชีวิตของเรามากเกินไป
ส่วน 2 เงื่อนไข คือ (1) ตอกย้าความมีเหตุผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง (2) คุณธรรม
หากมีสิ่งเหล่านี้ ไม่มีคาว่าไปไม่รอด ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญมากในการดาเนินชีวิต เบื้องต้นคงต้องใช้วิธี
ค่อยเป็นค่อยไป6
เกษม วัฒนชัย (2550) ได้อธิบายว่า ในขณะนี้ ประเทศชาติมีการเปลี่ยนแปลงมาก
ดังนั้น การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความจาเป็นที่จะต้องนามาใช้อย่างรู้เท่าทันและอย่าง
5

อาพล เสนาณรงค์, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร [ออนไลน์], 2550, แหล่งที่มา :
www.rdpb.go.th/th/Sufficiency/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร-c32 [25 พฤษภาคม 2562].
6
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร [ออนไลน์], 2550, แหล่งที่มา :
www.rdpb.go.th/th/Sufficiency/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร-c32 [25 พฤษภาคม 2562].
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ฉลาดใช้ เพราะภาวะหลายอย่ า งของประเทศขณะนี้ มี ปั ญ หาในหลายด้ า น โดยเฉพาะในเรื่ อ ง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม หากประชาชนนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุข
และวันนี้หลายคนยังมีความเข้าใจผิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นแนวคิดที่ต่อต้านโลกาภิวัตน์
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยสร้า งภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวไปจนถึง
ประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักสายกลาง อดออม ประหยัด ซึ่งทุกประเทศสามารถ
นาไปใช้ได้7
โดยสรุป หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ ปรัชญาของการดารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชม ไปจนถึงรัฐ โดยยึดทางสายกลางและความพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยคุณสมบัติซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้
1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยและไม่มากเกินไป โดยการไม่เบียดเบียน
ผู้อื่นและตนเอง
2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระทาอย่างรอบคอบ
3) ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
โดยคานึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจ และการดาเนินกิจกรรมให้อยู่ในทางสายกลางและพอเพียง
ดังนี้
1) ความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบ
ที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาอย่างเชื่ อมโยง เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติ
2) คุณธรรม หมายถึง การมีความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน
ความเพียร และการใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต

7

เกษม วัฒนชัย, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร [ออนไลน์], 2550, แหล่งที่มา :
www.rdpb.go.th/th/Sufficiency/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร-c32 [25 พฤษภาคม 2562].
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ภาพที่ 1 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.2 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา8
ความช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเป็ น ทางการเพื่ อ การพั ฒ นา (Official Development
Assistance: ODA) ที่ มี ใ ห้ แ ก่ ป ระเทศต่ า ง ๆ ที่ ป รากฏในรายชื่ อ ประเทศก าลั ง พั ฒ นาผู้ รั บ ความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ข อ ง Development Assistance Committee: DAC, Organization for Economic
Co-operation and Development : OECD และองค์การพหุภาคีที่ดาเนินงานด้านการพัฒนาให้แก่
ประเทศผู้รับ ซึ่งจะต้องเป็นความช่วยเหลือที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) ให้โดยหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ รวมทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น หรือโดย
หน่วยงานบริหารของรัฐ
2) มีการดาเนินการ ดังนี้
(1) มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศ
กาลังพัฒนา
8

หทัยชนก ศิริวัฒนกุล, การวิเคราะห์พัฒนาการ ทิศทาง แนวโน้มของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ:
ผลกระทบต่อแนวนโยบาย ทิศทางและกระบวนการบริหารดาเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกระทรวงการต่างประเทศ, 2558),
หน้า 3
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(2) มีลักษณะผ่อนปรน (concessional) และมีส่วนของการให้เปล่า (grant)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของเงินช่วยเหลือทั้งหมด
2.1.3 Myanmar Sustainable Development Plan (2018–2030)9
รัฐบาลเมียนมาได้เริ่มเผยแพร่ Myanmar Sustainable Development Plan
หรือ MSDP เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแผนการระยะยาวในการนาประเทศไปสู่สันติภาพ
ความมั่งคั่ง และการเป็นประชาธิปไตย MSDP จะเป็นกรอบที่ทาให้การดาเนินนโยบายของหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ปฏิรูปประเทศ และมุ่งบรรลุการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย
17 ข้อภายใต้ Sustainable Development Goals ของ UN ภายในปี 2573 เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีความเชื่อมโยงกัน และสามารถก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ในวงกว้างอย่างยั่งยืน
MSDP ประกอบด้วยกลยุทธ์ 28 ข้อ แผนปฏิบัติการ 251 แผน และเป้าหมาย 5 ด้าน
ภายใต้ 3 เสา ดังนี้
ตารางที่ 1 Myanmar Sustainable Development Plan
Goal 1:
Goal 2:
Goal 3:
Goal 4:
Peace, National
Economic
Job Creation & HR & Social
Reconciliation,
Stability &
Private Sector- Development
Security & Good Strengthened
led Growth
for 21st
Governance Macroeconomic
Century
Management
Society
Pillar 1:
Peace & Stability

Pillar 2:
Prosperity &
Partnership

Goal 5:
Natural
Resources &
the
Environment
for Prosperity
of the Nation

Pillar 3:
People & Planet

นอกจากนี้ การขอการอนุมัติดาเนินโครงการใด ๆ จะต้องผ่าน Project Bank ซึ่ง
เป็น เสมือนศูน ย์ข้อมูลจุดเดียวของโครงการต่าง ๆ โดยจะพิจารณาข้อเสนอโครงการว่า ตรงตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารภายใต้ MSDP หรื อ ไม่ มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น จากที่ ใ ด รวมถึ ง มี ก ารสั ง เกตการณ์ แ ละ
ประเมินผลตามมาตรฐาน การมี Project Bank ดังกล่าว จะทาให้ไม่มีการดาเนินโครงการที่ซ้าซ้อนกัน
มีความโปร่งใส มีผลเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่
อย่างแท้จริง
9

Ministry of Planning and Finance The Government of the Republic of the Union of Myanmar,
Myanmar Sustainable Development Plan (2018 -2030).
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ดั ง นั้ น การให้ ค วามร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาของไทยที่ ใ ห้ แ ก่ เ มี ย นมานั บ จากนี้
นอกจากจะต้องสอดคล้องกับแผนการให้ความร่วมมือทางวิชาการ ระยะ 3 ปี ของไทยแล้ว ยังต้อง
คานึงถึงแผน MSDP ของเมียนมาเป็นสาคัญด้วย เพื่อให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายเมียนมา
ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น และส่งเสริมความยั่งยืนของโครงการต่าง ๆ ในระยะยาว
2.2 สรุปกรอบแนวคิดรายงานการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับนี้จะใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และ MSDP เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัจจัยในการส่งเสริมความสาเร็จ
รวมถึงชี้ประเด็นความท้าทายของการดาเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผ่านการเผยแพร่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยในเมียนมา เพื่อนาเสนอแนวทางในการลดปัจจัยที่จะส่งผล
กระทบด้านลบต่อความยั่งยืนของโครงการ และเพิ่มองค์ประกอบของการดาเนินโครงการที่จะส่งเสริม
ให้โครงการมีผลเป็นรูปธรรมในระยะยาว เพื่อเป็นประโยชน์ในการดาเนินโครงการของส่วนราชการไทย
ในเมียนมาต่อไป

แนวคิดหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
MSDP
แนวคิดความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนา

ปัญหาและความท้าทายต่อ
ความยั่งยืนของโครงการ

แนวทางแก้ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์
เปรียบเทียบการดาเนิน
โครงการ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ผู้เขียนทาการศึกษาเพื่อตอบคาถามว่า “โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ไทยให้แก่
เมียนมาจะได้ผลเป็นรูปธรรมในวงกว้างและมีความยั่งยืนมากขึ้นได้อย่างไร” โดยได้ศึกษาการดาเนิน
โครงการเพื่อการพัฒนาของไทยในเมียนมา จานวน 4 โครงการ ประกอบกับการสอบถามข้อมูลจาก
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในการดาเนินโครงการจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ10 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam ในการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินโครงการว่า ประสบความสาเร็จและมีความยั่งยืนมากน้อยเพียงใด
3.1 บทสรุปจากการศึกษาโครงการปรับปรุงศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่
หน่วยงานดาเนินงานฝ่ายไทย
กรมประมง
หน่วยงานดาเนินงานฝ่ายเมียนมา
กรมประมง
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
2561–2564
ตารางที่ 2 การประเมินโครงการปรับปรุงศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่
การประเมินสภาพแวดล้อม
(Context Evaluation)
1. (ระยะที่ 1) รั ฐ ยะไข่ เ คยมี พื้ น ที่ เ พาะเลี้ ย งกุ้ ง ใน 1.
แหล่งน้าธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมา แต่ยังไม่ 2.
เพียงพอต่อความต้องการ และศูนย์เลี้ ยงกุ้งที่มีอยู่ 3.
แล้ว มีคุณภาพต่า
2. (ระยะที่ 1) ไทยตั้งศูนย์ส าธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ 4.
เมื อ งซิ ต ต่ ว ย รั ฐ ยะไข่ ในปี 2543 ศู น ย์ ฯ อยู่
ภายใต้การดูแลของภาครัฐในระยะแรก และต่อมา
ให้ภาคเอกชนบริหาร
3. (ระยะที่ 2) รั ฐ บาลยะไข่ ไ ด้ พ ยายามฟื้ น ฟู ศู น ย์
ดังกล่ าว และในช่ว งที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รอง นรม. เยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการเมื่อปี
2560 ไทยและเมี ย นมาได้ ล งนาม MoU ความ
10

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลปรากฏในภาคผนวก

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน
(Input Evaluation) (ระยะที่ 2)
การมี MoU เป็นข้อผูกมัดระหว่างกัน
การมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและละเอียด
การมี แผนที่จ ะอบรมด้า นการบริ ห ารงาน
และวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร
การก าหนด งปม. และการแบ่ ง ความ
รับผิ ดชอบอย่างชัดเจนระหว่างหน่วยงาน
ของไทยและเมียนมา
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4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินสภาพแวดล้อม
(Context Evaluation)
ร่ว มมือด้านการประมง ซึ่ งรวมถึงการฟื้นฟูศูนย์
สาธิตฯ
(ระยะที่ 2) การสร้างศูนย์สาธิตฯ ขึ้นใหม่ คุ้มค่า
กว่าการซ่อมแซมปรับปรุง
(ระยะที่ 2) ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)
(ระยะที่ 1) ไม่มีแผนปฏิบัติการภายหลังการสร้าง 1.
ศูนย์ฯ ที่ชัดเจน
(ระยะที่ 1) กระบวนการบริ ห ารจั ด การไม่ มี
ประสิทธิภาพ
2.
(ระยะที่ 1) เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ไม่มี
ความพร้อม
(ระยะที่ 2) มี ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การและ
แผนการปฏิบัติการที่ชัดเจนและละเอียด
(ระยะที่ 2) จะมีการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน
(Input Evaluation) (ระยะที่ 2)

การประเมินผลิตผล
(Product Evaluation)
(ระยะที่ 1) ได้ อ าคารที่ เ ป็ น ศู น ย์ ฯ ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ แต่ ไ ม่ มี ค วาม
ยั่งยืน
(ระยะที่ 1) ไม่สามารถสาธิตการเพาะเลี้ยง
กุ้งได้

การวิเคราะห์การประเมินในรูปแบบ CIPP
3.1.1 การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)
1) การดาเนินโครงการในระยะที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นสมัยที่เมียนมายังอยู่ใน
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการทหาร การขอและให้ความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาน่าจะ
เป็นประเด็นทางการเมืองมากกว่าการดาเนินนโยบายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง การบริหารจัดการ
ศูนย์สาธิตฯ ในระยะแรกดาเนิน การโดยเจ้าหน้าที่รัฐ แต่อาจเนื่องด้ว ยการไม่มีประสบการณ์และ
ความรู้ จึงได้ให้ภาคเอกชนเข้ามาดาเนินการในเวลาต่อมา ซึ่งก็ไม่สามารถดาเนินการให้สาเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการเช่นเดียวกัน ศูนย์สาธิตฯ จึงไม่ได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างจริงจัง
กอปรกับศูนย์ สาธิตฯ ได้รั บผลกระทบจากพายุนาร์กิสเมื่ อปี 2551 ทาให้ได้รับความเสียหายด้าน
โครงสร้างมาก
2) ถึงแม้ เวลาจะผ่ านมา 20 ปี เมียนมาก็ยัง ประสงค์จ ะพัฒ นาศูน ย์ส าธิ ตการ
เพาะเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากรัฐยะไข่เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งในธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมา และโดยที่
ปัจจุบันเมียนมาได้จัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นสากลมากขึ้น ประสงค์จะ
พัฒนาประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน และการได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
จึงเชื่อได้ว่า น่าจะมีความตั้งใจบริหารจัดการศูนย์และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนอย่างจริงจัง
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3) ในส่วนของไทยสาหรับการดาเนินโครงการระยะที่ 1 โดยที่เป็นการตอบสนอง
ทางการเมือง อาจจะมีความเร่งรีบ และไม่ได้วางแผนการดาเนินงานหลังสร้างศูนย์สาธิตฯ อย่างละเอียด
รอบคอบและรัดกุมเท่าที่ควร นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไทยอาจไม่สามารถก้าวล่วงหรือมีอิทธิพล
เหนือการบริหารจัดการโครงการของฝ่ายเมียนมามากเท่าในปัจจุบัน
4) การดาเนินโครงการดังกล่าวเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสาคัญ
กับประเทศเพื่อนบ้านในฐานะประเทศยุทธศาสตร์ และนโยบายการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยให้ความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านในทุก ๆ ด้าน
3.1.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน (Input Evaluation)
1) การลงนาม MoU ระหว่างกัน ทาให้มีพันธกรณีที่จะต้องดาเนินการให้สาเร็จ
จึงน่าจะทาให้ทั้งสองฝ่ายมีความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นในระดับหนึ่ง
2) การมี แ ผนการปฏิ บั ติ ง าน แผนการใช้ ง บประมาณ และการแบ่ ง หน้ า ที่
ความรั บ ผิ ดชอบระหว่ า งฝ่ า ยไทยและเมี ย นมาอย่ า งชั ด เจน ย่ อ มท าให้ ก ารด าเนิ น โครงการมี
ประสิทธิภาพ
3) การแผนการอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์และเกษตรกรใน
ชุมชน รวมถึงการให้ ป ระชาชนและภาคเอกชนมีส่ ว นร่ว ม น่าจะทาให้ ประชาชนมีรายได้มากขึ้น
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และโครงการศูนย์สาธิตฯ มีความยั่งยืนต่อไป
3.1.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
1) การด าเนิ น โครงการในระยะที่ 1 ไม่ น่ า มี ก ระบวนการด าเนิ น งานหรื อ
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ทาให้การดาเนินการไม่มีทิศทาง และไม่มีความต่อเนื่อง
2) การดาเนินโครงการในระยะที่ 2 มีกระบวนการดาเนินโครงการอย่างละเอียด
ระบุ ห้ ว งเวลา ความรั บ ผิ ดชอบ การด าเนินการเกี่ ยวกั บก่ อสร้ างอาคาร การบริห ารศูนย์ ส าธิต ฯ
การอบรมถ่ายทอดความรู้อย่างละเอียด แสดงให้เห็นว่าได้ผ่านกระบวนการตรึกตรองจากผู้เกี่ยวข้อง
มาเป็ น อย่ างดี ทั้งนี้ ในปั จ จุ บั น อยู่ในขั้นตอนของการเริ่มการจัดซื้อจัดจ้ าง และกรมประมงไทย
ขอปรับแก้แบบเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งอยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่วางแผนไว้
3.1.4 การประเมินผลิตผล (Product Evaluation)
1) การด าเนิ น โครงการในระยะที่ 1 อาจประสบความส าเร็ จ ในแง่ ผ ลผลิ ต
(output) คือ สามารถส่งมอบอาคารศูนย์สาธิตฯ ให้ฝ่ายเมียนมา แต่มีความล้มเหลวในแง่ผลลัพธ์
(outcome) เพราะโครงการไม่มีความยั่งยืน เนื่องจากภาครัฐและเอกชนไม่มีความรู้เพียงพอที่จะบริหาร
จัดการศูนย์สาธิตฯ กอปรกับไม่มีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน จึงไม่มี demand หรือ
แรงกดดันที่ศูนย์สาธิตฯ จะต้องคงอยู่ต่อไป
2) โดยที่การดาเนินโครงการระยะที่ 2 ยังไม่เสร็จสิ้น แต่ด้วยความแตกต่างทั้งใน
ด้านบริบท ปัจจัยป้อน รวมถึงกระบวนการระหว่างโครงการในระยะที่ 1 กับ 2 เชื่อได้ว่า โครงการ
ระยะที่ 2 จะประสบความสาเร็จ มีความยั่งยืน และทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยใน
ระยะยาวอย่างแน่นอน
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3.2 บทสรุปจากการศึกษาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและ
โรงเรียนเทคนิคทวาย
หน่วยงานดาเนินงานฝ่ายไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หน่วยงานดาเนินงานฝ่ายเมียนมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย โรงเรียนเทคนิคทวาย
ระยะเวลาโครงการ
พ.ศ. 2558–2561
ตารางที่ 3 การประเมินโครงการพัฒ นาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีทวายและ
โรงเรียนเทคนิคทวาย
การประเมินสภาพแวดล้อม
(Context Evaluation)
1. มติ ครม. เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556 เห็นชอบ 1.
แนวทางการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ร่ ว มไทย–เมี ย นมาเพื่ อ พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ
พิ เ ศษทวายและพื้ น ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ านวน 6
สาขา รวมทั้ ง สาขาการพั ฒ นาชุ ม ชน (Joint 2.
Sub-Committee on Community Development 3.
and Relocation) ซึ่งฝ่ายไทยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเป็ น ประธาน และ
ฝ่ า ยเมีย นมามี รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่า การกระทรวง
สวั ส ดิ ก ารสั ง คม การบรรเทาทุ ก ข์ และการ
โยกย้ายถิ่นฐานเป็นประธาน
2. เป้าหมายประการหนึ่งของคณะอนุกรรมการฯ 4.
คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้าง
ที่จาเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และลดกระทบทางสังคมที่เป็ นผลมาจากเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวายและการขยายตั ว ของ
เมืองทวาย
3. โครงการหนึ่ ง ที่ ฝ่ า ยไทยเสนอคื อ โครงการ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคนิ คทวายและโรงเรี ย นเทคนิคทวาย เพื่อ
พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ อ งการของอุ ต สาหกรรมในเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน
(Input Evaluation)
การเป็นโครงการภายใต้คณะอนุกรรมการร่วม
ที่ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแนวทางการด าเนิ น การจาก
ครม. เป็นความกดดันของผู้ปฏิบัติที่ต้องดาเนิน
โครงการให้สาเร็จลุล่วง
การมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและละเอียด
การให้การสนับสนุนในการปรับปรุงโครงสร้าง
ทางกายภาพของมหาวิทยาลัย การสนับสนุน
เครื่องมือ อุปกรณ์ หนังสือ รวมทั้งการพัฒนา
บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ โดยการให้
ทุนการศึกษาและการอบรมทั้ งระยะสั้ นและ
ยาว
ผู้ ร่ ว มด าเนิ น โครงการหลั ก คื อ อาจารย์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในฝ่ า ยไทย (มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ มจพ.) และเมี ย นมา เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ
ความสาเร็จของโครงการ
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การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)
1. แผนงานต่าง ๆ ที่วางไว้ ได้แก่ (1) แผนงาน 1.
ปรับปรุงห้องเรียนและห้องสมุด (2) แผนงาน
สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน และ (3) แผนงานพัฒนาบุคลากร เป็นไป
ตามแผนและกรอบเวลาที่วางไว้
2. มีกระบวนการในการส่งผู้เชี่ยวชาญไปติดตาม
ผลการอบรมการนาความรู้ไปปรับใช้ส าหรับ 2.
การเรียนการสอนที่ทวายเป็นระยะ
3.

การประเมินผลิตผล
(Product Evaluation)
โครงการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให้ ก าร
สนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและ
โรงเรียนเทคโนโลยีทวายทั้งในด้านการพัฒนา
ห้ อ งเรี ย น การสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
หนังสื อ รวมถึงการพัฒนาบุคลกรทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
จะมี ก ารส่ ง มอบโครงการในเดื อ นสิ ง หาคม
2562
จะต้องมีการติดตามการประเมินผลลัพธ์ของ
โครงการในระยะยาวต่อไป

การวิเคราะห์ผลประเมินในรูปแบบ CIPP
3.2.1 การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)
1) เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและท่าเรือน้าลึกทวายเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งอาเซียน (ASEAN Connectivity) ซึ่งกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขง
และญี่ปุ่นได้ผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะเป็นการเปิดเส้นทางการค้าประตูเชื่อมเศรษฐกิจ
ตะวั น ตกแห่ ง ใหม่ ต ามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ตอนใต้ ข องอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง หรื อ Greater
Mekong Sub-Region (GMS)
2) เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นโอกาสสาคัญของไทยในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจ
แห่งใหม่ร่วมกับเมียนมา โดยหวังที่จะพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตและเข้มแข็งขึ้น
ซึ่งสาหรับเมียนมา จะก่อให้เกิดการสร้างงานและจ้างงานในระดับพื้นที่และประเทศ การยกระดับฝีมือ
แรงงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในขณะเดียวกัน ก็จะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย
ในทุกระดับ ในการการขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมให้เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจอื่นของไทย
3) การเตรี ย มความพร้อ มให้ เมี ยนมา โดยเฉพาะในพื้น ที่ เป็นองค์ป ระกอบที่
สาคัญของความสาเร็จของโครงการเขตเศรษฐกิจพิ เศษทวาย โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายฯ จึงเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาเพื่อให้มีอาวุธในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษทวาย ซึ่ ง จะท าให้ ค รอบครั ว มี ร ายได้ ที่ มั่ น คงและแน่ น อน ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และสามารถรับมือกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองได้
3.2.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน (Input Evaluation)
1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายฯ ได้รับ
การเห็นชอบ (blessing) ของ ครม. ตามแนวทางของคณะอนุกรรมการร่วมไทย–เมียนมาเพื่อพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งรัฐบาลของทั้งสองประเทศให้การสนับสนุนและ
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ผลักดันการดาเนินโครงการในกรอบใหญ่ แสดงถึง commitment ที่ทั้งสองรัฐบาลมีต่อกัน ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ทุกหน่วยงานในระดับปฏิบัติในพื้นที่ให้ความสาคัญและความร่วมมือเป็นอย่างดี
2) การมีแผนปฏิบัติงานในการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ที่
เป็นหัวใจของการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องเรียน เครื่องมือ อุปกรณ์ และอาจารย์ผู้สอนและผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย อย่างละเอียด ทาให้การดาเนินโครงการมีทิศทางและกรอบเวลาในการดาเนินงานที่
ชัดเจน
3) คณะอาจารย์ของทั้ง มจพ. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายฯ เป็นบุคลากรที่
มีคุณภาพ
3.2.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
1) การด าเนิ น โครงการมี logframe และแผนปฏิ บั ติ ง านที่ ร ะบุ ถึ ง แผนงาน
กรอบระยะเวลา งบประมาณ ผู้รั บผิ ดชอบ และผลผลิตอย่างชัดเจน ทาให้ง่ายต่อผู้ปฏิบัติในการ
ดาเนินโครงการ
2) มีการติดตามผลการดาเนินโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญ กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นระยะ
3.2.4 Product Evaluation (การประเมินผลิตผล)
1) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ท วายฯ มี ห้ อ งสมุ ด และหนั ง สื อ เพื่ อ การค้ น คว้ า ที่
ทันสมัย รวมถึงมีห้องปฏิบัติที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนพร้อม
2) คณาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้รับทุนการอบรมทั้งในระยะสั้น และ
ระดั บปริ ญญาโท เพื่ อเพิ่ มพู นความรู้ ในเนื้ อหาและเทคนิ คการสอน ท าให้ มี ความสามารถในการจั ด
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) จะมี การรั บ มอบโครงการในส่ ว นของห้ อ งสมุด และห้ อ งปฏิบั ติการ รวมทั้ ง
อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ อย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
4) จะมีการติดตามประเมินผลของโครงการเพื่อวัดว่า มหาวิทยาลัยสามารถผลิต
แรงงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการเพื่อป้อนให้แก่อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่
3.3 บทสรุปจากการศึกษาโครงการพัฒนาการเลี้ยงโคนม
หน่วยงานดาเนินงานฝ่ายไทย กรมปศุสัตว์
หน่วยงานดาเนินงานฝ่ายเมียนมา กรมปศุสัตว์ กระทรวงปศุสัตว์ ประมง และพัฒนาชนบท
ระยะเวลาโครงการ
พ.ศ. 2558-2561
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ตารางที่ 4 การประเมินโครงการพัฒนาการเลี้ยงโคนม

1.
2.

3.

1.

2.

3.

การประเมินสภาพแวดล้อม
(Context Evaluation)
เมีย นมาขอรั บ การสนั บ สนุ น จากไทยในเรื่องการ 1.
พัฒนาการเลี้ยงโคนมในการประชุมความร่วมมือ
ทางวิชาการไทย-เมียนมา
เมียนมาเป็นประเทศเกษตรกรรมเช่นเดียวกับไทย
เกษตรกรเลี้ ย งโคนมในแบบดั้ ง เดิม ไม่ ได้ พั ฒ นา 2.
ความรู้ในการจัดการฟาร์ม จัดตั้งกลุ่ม หรือแปรรูป
นมวัว ทาให้เกษตรกรไม่สามารถเพิ่มพูนรายได้ของ
ครอบครัว
3.
ไทยประสงค์จะช่วยเมียนมาพัฒนาความรู้ในด้าน
ดังกล่าว จึงจัดทาโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีกรอบ
ระยะเวลาดาเนินโครงการระหว่างปี 2558 - 2561
การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)
มี ก ระบวนการพั ฒ นาความรู้ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ 1.
เกี่ยวข้องและเกษตรกรรายย่อยของเมียนมาอย่าง
เป็ นแบบแผน ตั้งแต่การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการรักษาคุณภาพนม การจัดการฟาร์ม การ 2.
แปรรูปนมวัว
มีกระบวนการพัฒ นาที่ครบวงจร โดยจัดตั้งกลุ่ ม
เกษตรกร และฟาร์มสาธิต โดยการอบรม หารือกับ 3.
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ การไปดู ง านที่ ฟ าร์ ม โคนมและการ
ฝึกอบรมที่ฟาร์ม (on farm training)
มีการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการเพื่อ
ปรับวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ และมีการรายงานผล 4.
ทุ ก 3 เ ดื อ น ร ว ม ถึ ง ก า ร ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง 5.
คณะกรรมการอานวยการของโครงการ

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน
(Input Evaluation)
มีแผนงาน (Program Logical Framework)
ที่ ร ะบุ เ ป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ กิ จ กรรม
ภายใต้โครงการ และผลผลิตของโครงการ
อย่างชัดเจน
Logical Framework ระบุตัวชี้วัดรวมถึง
เอกสารอ้างอิงเพื่อประเมินผลสาเร็จของ
โครงการ
เจ้าหน้าที่ของ Department of Livestock
Veterinary and Breeding ของเมียนมา
และเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมได้พัฒนาความรู้
ในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผลิตผล
(Product Evaluation)
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโคนมรายย่อยของ
เมียนมาได้รับความรู้ในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
การทาฟาร์มโคนม
วัว ผลิ ตน้านมได้เ พิ่มขึ้น และมีการรักษา
คุณภาพของนม โดยเฉพาะความสะอาด
เพิ่มสูงขึ้น
เกษตรกรรายย่ อ ยได้ รั บ ความรู้ ใ นการ
บริห ารจัดการฟาร์มโคนมตามมาตรฐาน
ของ Good Agricultural Practice หรือ
GAP
มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรโคนมรายย่อย
มีการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิต

การวิเคราะห์ผลประเมินในรูปแบบ CIPP
3.3.1 การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)
1) ประเทศไทยได้ รั บ พระราชทานอาชี พ ท าโคนมจากพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อกว่า 50 ปี ที่แล้ว เพื่อให้ชาวไทยมีนมดื่ม
และเกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมกลายเป็นอุตสาหกรรมสาคัญหนึ่ง
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ของประเทศ ผลิตรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่าหนึ่งหมี่นล้านบาท อุตสาหกรรมโคนมเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สวนทางกับจานวนเกษตรกรที่ลดจานวนลง แสดงให้เห็นว่าฟาร์มโคนมของไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น
2) เมียนมาประสงค์จะพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม เนื่องจากการปิดประเทศเป็น
เวลานานทาให้อุตสาหกรรมโคนม โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ไม่ได้รับการพัฒนาเพียงพอที่จะสร้าง
รายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรได้ เมียนมาจึงขอรับการสนับสนุนจากไทย ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด
และถื อ ว่ า มี ป ระสบการณ์ ใ นการไม่ เ พี ย งพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมโคนมให้ ส ร้ า งมู ล ค่ า ให้ ต ลาด
ภายในประเทศ แต่ได้เพิ่มมูลค่าการส่งออกให้ประเทศด้วย
3.3.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน (Input Evaluation)
1) การมี Program Logical Framework ช่วยให้ผู้ดาเนินโครงการทั้งสองฝ่าย
เห็ น ภาพรวมของโครงการ มีข้อมูล ล่ ว งหน้าเกี่ยวกับความรู้ที่จะได้รับ จึงสามารถปรับให้ ตรงกับ
ความต้องการจริงในพื้นที่ได้
2) การระบุตัวชี้วัดที่ค่อนข้างชัดเจน รวมถึงเอกสารอ้างอิงที่สามารถตรวจสอบ
สถิติต่าง ๆ เช่น รายงานของกระทรวงปศุสัตว์ ประมง และพัฒนาชนบท (Ministry of Livestock,
Fisheries and Rural Development) ข อ ง เ มี ย น ม า ใ น Program Logical Framework ท า ใ ห้
สามารถประเมินผลลัพธ์ของโครงการได้ในระยะยาว เพื่อวิเคราะห์ประโยชน์ที่เกษตรกรและเมียนมา
ได้รับจากการดาเนินโครงการดังกล่าวของไทยอย่างเป็นระบบ
3) การมีส่ วนร่ วมของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และเกษตรกรที่มีห น้าที่และอาชีพ
เกี่ยวข้องโดยตรงตั้งแต่เริ่มโครงการ สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน
ทาให้ทุกคนมีความตั้งใจ และได้รับประโยชน์ที่จะนาไปปรับใช้กับอาชีพของตนได้อย่างแท้จริง
4) การให้ความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์มโคนมตาม GAP ทาให้ความรู้ที่ได้รับมี
มาตรฐานที่อ้างอิงได้และมีความเป็นสากล
3.3.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
1) มีกระบวนการพัฒนาความรู้อย่างครบวงจรคือ ให้ความรู้เรื่องโคนม ตั้งแต่
วิธีการเพิ่มปริมาณน้านม การพัฒนาคุณภาพของนม การเก็บรักษาน้านม การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมวัว
ความรู้ด้านการพัฒนาฟาร์มโคนม ตั้งแต่การจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิต การจัดเก็บสถิติต่าง ๆ การจัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรโคนมรายย่อย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือกันในระยะยาว
รวมถึงการประเมิน ทาให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์และความรู้ทุก
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
2) มีกระบวนการประเมินผลที่กาหนดไว้ชัดเจน เช่น การประชุมคณะกรรมการ
อานวยการของโครงการ รวมถึงการประเมินติดตามผลระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร และการจัดทา
รายงานผลการดาเนินโครงการทุก 3 เดือน การประชุมหารือเหล่านี้ทาให้มีเวทีและช่องทางในการ
ปรึกษาและปรับวิธีการดาเนินโครงการให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเกษตรกรโคนมรายย่อย เพื่อการ
พัฒนาความรู้ที่อย่างต่อเนื่อง
3.3.4 การประเมินผลิตผล (Product Evaluation)
1) ปริมาณน้านมและคุณภาพน้านมจากโคนมที่เพิ่มสูงขึ้น ทาให้เกษตรกรรายย่อย
มีรายได้สูงขึ้น นาไปสู่ความมั่นคงทางรายได้ของครอบครัว และชุมชน
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2) ฟาร์มโคนมสาธิตหรือฟาร์มตัวอย่างทาให้เกษตรกรสามารถนาความรู้จากการ
อบรมและการฝึกงานมาปรับใช้ โดยฟาร์มสาธิตจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถกลับมาปรึกษา
ซักถามข้อสงสัยกับผู้เชี่ยวชาญได้ในระยะยาว
3) กลุ่ มเกษตรกรโคนมรายย่อยทาให้เกษตรกรมีความเป็นกลุ่ มก้อน สามารถ
รวมตัวกันแจ้ งข้อขัดข้องหรือปั ญหาที่ทางกลุ่ มประสบต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ และยังสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนกันได้อย่างสม่าเสมอ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรภายหลังจากการให้
ความรู้ต่าง ๆ เป็นวิธีสร้างการพึ่งพากันเองอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง
3.4 บทสรุปจากการศึกษาโครงการส่งเสริมการจัดการและใช้ประโยชน์ไผ่อย่างยั่งยืน
หน่วยงานดาเนินงานฝ่ายไทย
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานดาเนินงานฝ่ายเมียนมา สถาบันวิจัยป่าไม่ กรมป่าไม้ กระทรวงอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและป่าไม้
ระยะเวลาโครงการ
พ.ศ. 2558–2562
ตารางที่ 5 การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการและใช้ประโยชน์ไผ่อย่างยั่งยืน
การประเมินสภาพแวดล้อม
(Context Evaluation)
1. ไผ่เป็นพืชเอนกประสงค์ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของ 1.
คนไทยมาช้ านาน ไทยมี ปั จ จั ย แวดล้ อ มและ
ภูมิ อากาศที่ เหมาะกั บ การกระจายพั น ธุ์แ ละ
เจริญเติบโตของไผ่ จึงมีไผ่ถึง 17 สกุล 72 ชนิด
กระจายอยู่ทุกภาคของประเทศ
2. ปั จ จุ บั น มี ค วามต้ อ งการไผ่ ม ากขึ้ น เพื่ อ เป็ น 2.
วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรม
ภายในครัวเรือนไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
3. เมีย นมาขอรั บ การสนั บ สนุ น จากไทยในเรื่อ ง
การจั ด การและใช้ ป ระโยชน์ จ ากไผ่ ใ นการ
ประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-เมียนมา
เนื่องจากมีปริมาณการผลิตไม้ไผ่ได้ค่อนข้างต่า 3.
จึ งประสงค์จ ะพัฒ นาองค์ความรู้เพื่อส่ งเสริ ม
การจัดการและใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างยั่งยืน
และเห็นว่าไทยมีประสบการณ์ในด้านนี้

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน
(Input Evaluation)
เป็นโครงการที่มีระยะเวลาดาเนินงานยาว 5 ปี
จึงมีแผนปฏิบัติงานที่ล งรายละเอียดเป็นราย
เ ดื อ น โ ด ย ร ะ บุ ร า ย ล ะ เ อี ย ด กิ จ ก ร ร ม
เป้ า ประสงค์ ผลผลิ ต ของแต่ ล ะกิ จ กรรม
ตัวชี้วัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ผู้มีส่ วนร่วมในโครงการประกอบด้ว ยทุกภาค
ส่ ว นที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่
ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เมียนมา ผู้นา
ชาวบ้ า น และผู้ ท าหน้ า ที่ เ ลี้ ย งดู ต้ น อ่ อ น
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการบริหารโครงการ
เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
กิ จ กรรมครอบคลุ ม การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้
เกี่ยวกับไผ่อย่างครบวงจร ได้แก่ การทดลอง
เชิงเปรียบเทียบทั้งในวิธีการของไทย และพม่า
ทั้ ง ใ น แ ป ล ง ท ด ล อ ง แ ล ะ ป่ า ธ ร ร ม ช า ติ
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมระสั้น การให้ทุน
ระยะยาว
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การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)
1. มี ก ระบวนการวางแผนด าเนิ น โครงการที่ 1.
ละเอียด โดยกาหนดระยะเวลาสาหรับแต่ล ะ
กิจกรรมอย่างชัดเจน เนื่องจากการปลูกไผ่และ
การเก็ บ ข้ อมู ล ในทุ กขั้ น ตอนมีก าหนดเวลาที่
แน่นอน
2. มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี สามารถจั ด 2.
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
อย่างต่อเนื่อง
3. มีกระบวนการเก็บข้อมูลและติดตามประเมินผล 3.
การดาเนินโครงการทุกขั้นตอนโดยผู้เชี่ยวชาญ 4.
และคณะกรรมการบริ ห ารโครงการอย่ า ง
ละเอียดและสม่าเสมอ

การประเมินผลิตผล
(Product Evaluation)
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สถาบันวิจัยป่าไม้ เกษตรกร
และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ องค์ ค วามรู้ ทั้ ง ในแง่
วิชาการจากการอบรมระยะสั้น และการศึกษา
ระดับปริญญาโท และจากการเก็บข้อมูลจาก
แปลงทดลองและป่าธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในชนบทมีความสามารถ
เพิ่มขึ้นในการจัดการสวนไผ่ และใช้ประโยชน์
จากไผ่อย่างยั่งยืน
สวนไผ่ให้ผลผลิตในปริมาณที่สูงขึ้น
เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการอนุรักษ์ป่าไผ่
เพิ่มขึ้น

3.4.1 การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)
1) ไม้ไผ่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน โดยไผ่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น สถิติเมื่อปี พ.ศ. 2550 มีมูลค่าการนาเข้า 40 ล้านบาท และ
ส่งออก 60 ล้านบาท และในส่วนของหน่อไม้ มีมูลค่าการแปรรูปภายในประเทศประมาณ 1,400 ล้าน
บาท และส่งออกไม่ต่ากว่า 1,000 ล้านบาท ไทยจึงมีประสบการณ์และองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้
เมียนมาได้
2) ความสามารถในการบริหารจัดการไผ่ ลาไผ่ และการแปรรูปในระดับวิสาหกิจ
ชุมชนจนถึงอุตสาหกรรม จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนไผ่มีความมั่นคงทางรายได้ และมาตรฐานชีวิต
ความเป็นอยู่ที่สูงขึ้น
3) เมียนมาไม่ได้พัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคการปลูก การเลือกพันธุ์ การตัดลาต้นไผ่
ฯลฯ มาเป็ น เวลานาน ทาให้ ได้ผ ลผลิ ตจากการปลู กไผ่ในปริมาณต่า จึงประสงค์ให้ ไทยถ่ายทอด
องค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งรายได้ให้เกษตรกรในระยะยาว
ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
3.4.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน (Input Evaluation)
1) การมีแผนการปฏิบัติงานที่ละเอียดรายเดือนสาหรับโครงการระยะยาว 5 ปี
เป็นความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการทางานที่เป็นระบบตรงตามเป้าหมายและระยะเวลาที่วางไว้ ทาให้
สามารถติดตามผลการดาเนินการจากผู้เป็นปฏิบัติได้อย่างสม่าเสมอ
2) การระบุ ร ายละเอียดกิจกรรม ผลผลิ ต และผู้ รับผิ ด ชอบในแผนปฏิบัติงาน
เดียวกัน ทาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนมองเห็นภาพรวมร่วมกัน เพื่อการทางานที่มีบูรณาการไปในทิศทาง
เดียวกัน และสามารถเตรียมพร้อมในแต่ละส่วนล่วงหน้าได้
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3) การให้บุคลากรจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในโครงการ ทาให้โครงการมี
ความสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรสามารถเห็นระบบการทางานอย่างครบวงจร
4) การก าหนดคุ ณสมบั ติ ให้ ผู้ รั บทุ นการศึ กษาระดั บปริ ญญาโท (ก) เป็ นผู้ ที่ มี
ส่วนร่วมกับโครงการตั้งแต่แรกเริ่ม (ข) เป็นเจ้าหน้าที่ของ Forest Research Institute (ค) ต้องเก็บ
ข้ อ มู ล การท าวิ จั ย ส าหรั บ การศึ ก ษาดั ง กล่ า วจากพื้ น ที่ โ ครงการ และ (ง) หากเป็ น อาจารย์ จ าก
University of Forestry จะได้รับการพิจารณาด้วยดี ทาให้ความรู้ที่ได้จากการศึกษา และข้อมูลที่
ได้ รั บ โครงการเอื้อ ประโยชน์ กั น และมั่ นใจได้ ว่ าทรั พยากรที่ ล งทุ น ไปจะไม่ สู ญ เปล่ า และจะเป็ น
ประโยชน์ เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทางานด้านนี้โดยตรง
3.4.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
1) โครงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการวางแผน
ที่ผ่านการปรึกษาหารือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างละเอียดถี่ถ้วนในทุกขั้นตอน
2) การดาเนินโครงการระยะยาว ต้องอาศัยกระบวนการประสานงาน ปรึกษาหารือ
และพูดคุยระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในฝ่ายไทย และเมียนมา และระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ผู้มี
ส่วนร่วมในโครงการทุกคนจึงต้องมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นต่อโครงการในระดับสูง
3) กระบวนการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ภายใต้ โ ครงการมี ค วามเชื่ อ มโยง และ
สอดคล้องกันอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะข้อมูลระหว่างการอบรมระยะสั้น และการศึกษาปริญญาโท กับการ
นามาประยุกต์ใช้ในการปลูกในแปลงหรือป่าธรรมชาติ และในทางกลับกัน ทาให้การโครงการดังกล่าว
ก่อประโยชน์ในหลายด้าน
3.4.4 การประเมินผลิตผล (Product Evaluation)
1) การได้ รั บ ความรู้ แ บบองค์ ร วมจากโครงการท าให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก รมป่ า ไม้
สถาบันวิจัยป่าไม้ เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานและอาชีพของตน
เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตจากไม้ไผ่ อนุรักษ์ป่าไผ่ และแปรรูปจากไผ่ ซึ่งล้วนส่งผลดีต่อความมั่นคงทางรายได้
ให้ชุมชน และประเทศในภาพใหญ่
2) ในส่วนของการอนุรักษ์ป่าไผ่ โครงการได้ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกั บการผลิตสื่อ
เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ให้ ชุ ม ชนช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์ ป่ า ไผ่ เ พื่ อ ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3) แปลงสาธิ ต การปลู ก ไผ่ จะเป็ น แหล่ ง แลกเปลี่ ย นความรู้ และประสบการณ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
4) การเผยแพร่รายงานผลการดาเนินโครงการแก่เกษตรกร ทาให้สามารถเผยแพร่
ความรู้และเทคนิคในการปลูกไผ่ไปสู่เกษตรกรได้เป็นจานวนมาก เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเกษตรกร
ผู้ปลูกไผ่ในวงกว้างต่อไป
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3.5 การถอดความเชื่อมโยงของโครงการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีเหตุผล
สร้างศูนย์ฯ เพื่อเป็นแหล่ง
ความรู้และที่มาของรายได้

พอประมาณ
มีสิ่งอานวยความสะดวกใน
ศูนย์ฯ ที่เหมาะสมกับการใช้
งานและความจาเป็นในพื้นที่

ความรู้
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมประมงให้
คาปรึกษาตลอดโครงการ และ
ฝึกอบรมหลายหลักสูตร
ที่ไทยและเมียนมา
เศรษฐกิจ
ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น
และมีความมั่นคงทางรายได้

มีภูมิคุ้มกัน
ให้ความรู้และทักษะแก่
เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ตัวอย่าง เพื่อกระจายความรู้
ไปยังชุมชน

คุณธรรม
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านแลกเปลี่ยน
ความรู้และข้อมูลระหว่างกัน ทางาน
ร่วมกันอย่างอดทน
สังคม
ศูนย์สาธิตฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้
ชาวบ้านและเกษตรกรตัวอย่าง
ให้ความรู้ชาวบ้านที่สนใจ และช่วย
กระชับความสัมพันธ์ไทย–เมียนมา
ความ
ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
กุ้งตามแหล่งน้าไม่ถูกจับและสามารถ ชาวบ้านแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะ
เจริญเติบโต เพื่อรักษาระบบ
มีความสามัคคีร่วมมือกันรักษาวิถี
นิเวศวิทยา
ชุมชนในการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ภาพที่ 2 แผนภูมิโครงการปรับปรุงศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่
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มีเหตุผล
ปรับปรุงห้องสมุดและ
ห้องปฏิบัติการ พร้อมมอบ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

พอประมาณ
ปรับปรุงห้องต่าง ๆ และมอบ
อุปกรณ์ที่จาเป็น เพื่อกระตุ้น
และสนับสนุนให้เกิดภาวะที่
เหมาะสมแก่การเรียนรู้

ความรู้
อาจารย์จาก มจพ. ให้คาปรึกษา
และการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
ที่ไทย และผู้เชี่ยวชาญ ติดตามผล
การอบรมที่เมียนมา

มีภูมิคุ้มกัน
คณาจารย์และผู้บริหารได้รับ
การอบรมในระยะสั้นและ
ยาว และผู้เชี่ยวชาญได้ไป
ติดตามผลการอบรม

คุณธรรม
คณาจารย์จาก มจพ. และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายฯ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและมี
ความรับผิดชอบร่วมกัน

เศรษฐกิจ
แรงงานมีค่าแรงสูงขึ้น เนื่องจากมี
ความรู้และทักษะที่ตรงกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจทวาย
ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น

สังคม
ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ลูกหลานไม่ต้องออกไปทางานนอก
พื้นที่ ครอบครัวมีความอบอุ่น และ
ช่วยกระชับความสัมพันธ์
ไทย–เมียนมา

ความ
ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมของเขต
อาจารย์ นักศึกษา ชาวบ้านมี
เศรษฐกิจทวายสามารถประกอบ
ความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคี
อาชีพอย่างมีสานึกต่อสภาพแวดล้อม ครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันและช่วยกัน
เนื่องจากได้รับความรู้และทักษะที่ อนุรักษ์วถิ ีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เหมาะสม
ภาพที่ 3 แผนภูมิโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีท วายและโรงเรียน
เทคนิคทวาย
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เพิ่มปริมาณการผลิตโคนม
และพัฒนาการบริหารจัดการ
ฟาร์มโคนม ตามหลัก
วิชาการ

พอประมาณ
ใช้เทคโนโลยีและวิธีการ
ที่เหมาะสมกับพื้นที่

ความรู้
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมปศุสัตว์ให้
คาปรึกษาและถ่ายทอดความรู้แก่
เจ้าหน้าที่และเกษตรกร

มีภูมิคุ้มกัน
เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบวงจร

คุณธรรม
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความรู้กัน ทุกคนมีส่วนร่วม
มีความตั้งใจ และความสามัคคี

เศรษฐกิจ
สังคม
เกษตรกรรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น ฟาร์มโคนมสาธิตฯ เป็นแหล่งเรียนรู้
ครอบครัวและชุมชนมีความมั่นคงทาง ให้เกษตรกรและชาวบ้านที่สนใจ
รายได้
กลุ่มเกษตรกรโคนมรายย่อยสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน และกระชับ
ความสัมพันธ์ไทย–เมียนมา
ความ
ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
เกษตรกรและชุมชนช่วยรักษา
ชาวบ้านในพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้
สิ่งแวดล้อมจากการบริหารจัดการ อยู่ร่วมกัน และช่วยกันอนุรักษ์วิถีชีวิต
ฟาร์มโคนมอย่างเป็นระบบและไม่มี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ขยะเหลือทิ้ง
ภาพที่ 4 แผนภูมิโครงการพัฒนาการเลี้ยงโคนม
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มีเหตุผล
แนะนาการปลูกไผ่พันธุ์ต่าง
ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปลูกและบริหาร
จัดการไม้ไผ่

พอประมาณ
เปรียบเทียบวิธีการปลูกไผ่ของ
ไทยและเมียนมา เพื่อความ
เหมาะสมกับพื้นที่

ความรู้
ผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความรู้
ผ่านการให้คาปรึกษา การอบรมและ
ศึกษาในระดับปริญญา

มีภูมิคุ้มกัน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
แนะนา และติดตามผล
ต่อเนื่อง

คุณธรรม
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร
รายย่อยมีส่วนร่วม ตั้งใจทางาน
ร่วมกันอย่างอดทน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐกิจ
สังคม
เกษตรกรรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น
แปลงสาธิตการปลูกไผ่เป็นแหล่ง
เนื่องจากผลผลิตจากไผ่เพิ่มขึ้น
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
สามารถนามาแปรรูป ครอบครัวและ ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
ชุมชนมีความมั่นคงทางรายได้ และมี ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
รายได้หมุนเวียนตลอดปี
ไทย–เมียนมา
ความ
ยั่งยืน
ไผ่เ

สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่และชุมชนร่วมกันปลูกไผ่ที่ ชุมชนมีความร่วมมือกัน ชาวบ้านมี
เหมาะสมกับดินและพื้นที่ ร่วมกัน ความสามัคคี แลกเปลี่ยนข้อมูล และ
อนุรักษ์ป่าไม้ และดูแลป่าอย่างยั่งยืน ช่วยกันอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ภาพที่ 5 แผนภูมิโครงการส่งเสริมการจัดการและใช้ประโยชน์ไผ่อย่างยั่งยืน

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะศึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่เผยแพร่หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไทยให้แก่เมียนมา เพื่อตอบคาถามว่า โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาจะ
ส่งผลเป็นรูปธรรมในวงกว้างและมีความยั่งยืนมากขึ้นได้อย่างไร ภายใต้สมมติฐานว่า การมีส่วนร่ วม
หรือสร้างความเป็นเจ้าของของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่เริ่มดาเนินโครงการจะเป็นปัจจัย
ที่ส่งเสริมความสาเร็จของโครงการ ทาให้ได้ผลที่เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระดับสูงได้ โดยเดิมที
จะศึกษาเปรียบเทียบโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จกับโครงการที่ประสบความสาเร็จ จานวน 4
โครงการ
อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า ข้อมูลโครงการที่ผู้เขียนสามารถหามาได้ ต่างสนับสนุนข้อสรุปว่า
ทุกโครงการล้วนเป็นโครงการที่ประสบความสาเร็จ ทั้งตามการประเมินของกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และตามสมมติฐานของผู้เขียนว่า ทุกโครงการมีโอกาสสูงที่จะมีผล
เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระยะยาว ยกเว้นโครงการปรับปรุงศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งใน
รัฐยะไข่ (ระยะที่ 1) ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
4.1.1 ไทยไม่ประสบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินนโยบายการทูตเพื่อการพัฒนาใน
เมียนมา ผ่านการดาเนินโครงการเพื่อการพัฒนาที่นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่
และประยุกต์ใช้แต่อย่างใด โดยอาจพบปัญหาในการสื่อสาร และการทาความเข้าใจในระดับพื้นที่บ้าง
อย่างไรก็ดี ในระดับนโยบาย เมียนมาเห็นประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยิ่ง ที่จะ
สามารถสร้างโอกาสและพลิกฟื้นชีวิตของชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของเมียนมาให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หากไม่มีข้อจากัดด้านเวลา ผู้เขียน
อาจสามารถสั ม ภาษณ์ ผู้ ร่ ว มดาเนิ นโครงการในฝ่ ายเมีย นมาได้ อาทิ เจ้าหน้าที่ข องภ าครัฐ และ
ชาวบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งอาจทาให้ได้รับมุมมองที่หลากหลายขึ้น
4.1.2 ทั้ง 4 โครงการ พิสู จน์ ให้ เ ห็ น ว่า สามารถน าปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งมา
ประยุกต์ใช้ได้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นในภาคเกษตรกรรม หรือภาคการศึกษา
4.1.3 การด าเนิ น โครงการทั้ ง 4 โครงการ ได้ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นระดั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่
เกี่ยวข้องโดยตรง และผู้นาชุมชน รวมถึงชาวบ้าน มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มดาเนินโครงการ
เช่น การเลือกผู้นาชุมชน หรือเกษตรกรเข้ารับการอบรม หรือการจัดตั้งศูนย์สาธิตเพื่อให้เจ้าหน้าที่
และชาวบ้านแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของความสาเร็จในการนาปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงไปประยุกต์ใช้ โดยการสร้างความรู้สึกของ
ความเป็นเจ้าของ (ownership) ของประชาชนในพื้นที่ที่เข้าไปทาโครงการ มิเช่นนั้นอาจมีผลต่อความ
ยั่งยืนของโครงการ เนื่องจากประชาชนอาจเกิดความรู้สึกหรือการกระทาที่ต่อต้านโครงการได้
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4.1.4 ทั้ง 4 โครงการ ให้ความสาคัญสูงสุดกับการพัฒนาคน ซึ่งเป็นหัวใจที่จะรับประกัน
ความยั่งยืนยิ่งของโครงการ ทั้งนี้ การพัฒนาคนเป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะการพัฒนาคนเป็นการระเบิดจากข้างใน โดยเริ่มจากการพัฒนาแต่ละบุคคล ซึ่งจะ
ขยายต่อไปในระดับชุมชนและระดับประเทศตามลาดับ เช่น การจัดการอบรม ให้ทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญาแก่เจ้าหน้าที่และชาวบ้าน เพื่อให้เขามีความรู้ติดตัวและสามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้ว ย
ตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือของไทยตลอดไป เป็นการสอนให้เขาตกปลา ไม่ใช่แค่การให้
เบ็ดตกปลา ซึ่งหมายถึงการติดอาวุธ หรือ empowerment ให้ชาวบ้าน เกษตรกร และชุมชนที่เราไป
ดาเนินโครงการ ซึ่งเมื่อพวกเขามีความรู้ ก็จะถ่ายทอดความรู้นี้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อพัฒนาชุมชน
และประเทศชาติต่อไป
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) โดยที่เมียนมามีแผน Myanmar Sustainable Development Plan (ค.ศ.
2018-2030) การดาเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาใด ๆ ที่ไทยจะดาเนินการร่วมกับเมียนมา
จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ฝ่ายเมียนมาขอรับความช่วยเหลือ
หรือว่าโครงการที่ฝ่ายไทยเป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับประกันว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุก
ระดับ ของฝ่ ายเมีย นมา และเพื่อไม่ให้ งบประมาณของไทยสู ญเปล่ า อีกทั้งเพื่อให้ โ ครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และได้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนให้แก่เมียนมาอย่างแท้จริง
2) การดาเนินโครงการเพื่อการพัฒนา ไม่ควรเป็นโครงการในลักษณะครั้งเดียว
แต่ควรเป็นโครงการที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต
3) ควรมีการประเมินความสาเร็จของโครงการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นหลัก
มิใ ช่ การประเมิ น โดยกรมหรื อ เจ้ า ของเรื่ องที่ เป็ น ผู้ ด าเนิ น โครงการนั้น ๆ เพื่ อความโปร่ ง ใสและ
การสะท้ อ นผลการด าเนิ น โครงการที่ ป ราศจากอคติ โดยคณะบุ ค คลภายนอกดั ง กล่ า ว ควร
ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินโครงการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ และ
หากเป็นไปได้ ควรมีผู้แทนชุมชนด้วย
4) ควรให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ในพื้นที่ที่มีการดาเนินโครงการ
ทาหน้าที่ติดตามประเมินผลลัพธ์ของโครงการ เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศมีการปรับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ตามวาระ จึงอาจทาให้ขาดความต่อเนื่องของการติดตามผลการดาเนินโครงการได้ โดย
สามารถประเมินจากการเก็บสถิติของอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือน และอัตราการเจริญเติ บโต
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดนั้น อย่างน้อย 5 ปี เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ถึงความยั่งยืนและความคุ้มค่าของ
โครงการในระยะยาว
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินโครงการ
องค์ประกอบ
(1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินโครงการ
(2) ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาที่เป็นเนื้อหาของการดาเนินโครงการ
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(3) ผู้ แ ทนสถานเอกอัค รราชทู ต /สถานกงสุ ล ใหญ่ ของประเทศที่ ด าเนิ น
โครงการประจาประเทศไทย
(4) ผู้แทนชุมชน (หากเป็นไปได้)
(5) ผู้ แ ทนกรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ (ส่ ว นประเมิ น ในระดั บ
ผู้อานวยการ และเจ้าหน้าที่) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดาเนินโครงการ
องค์ประกอบ
(1) ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
(2) ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ที่ประจาอยู่ในพื้นที่ดาเนิน
โครงการ
(3) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่ดาเนินโครงการ
(4) ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของเรื่องของต่างประเทศจากส่วนกลาง และพื้นที่
(5) ผู้แทนชุมชน
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