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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มุ่งพิจารณาเรื่องการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้เป็นเครื่องมือทางการทูตในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เนื่องจากเล็งเห็นว่า 
เครื่องมือทางการทูตดังกล่าว นับวันจะทวีความส าคัญยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะน าไปใช้กับประเทศใด และย่อม
ได้ผลดีมากเมื่อน ามาใช้กับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีความใกล้ชิดยิ่งเฉกเช่นเมียนมา โดยเฉพาะใน
สภาวการณ์ปัจจุบันที่เมียนมามีความต้องการจะพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ภายหลัง
จากการปิดประเทศมาเป็นเวลานานกอปรกับการมีปัญหาความมั่นคงภายในประเทศที่มีสาเหตุ
บางส่วนมาจากความเหลื่อมล้ า 

ผู้เขียนเชื่อว่า การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการด าเนินโครงการเพ่ือการ
พัฒนาจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทย–เมียนมา มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเมียนมาจะมีความ
ไว้ใจไทยในระดับที่สูงเพียงพอที่จะให้เมียนมาฟังและคล้อยตามข้อเสนอของไทยในประเด็นต่าง ๆ ที่
เป็นผลประโยชน์ของทั้งเมียนมาและไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของทั้งสอง
ประเทศและภูมิภาคโดยรวมต่อไป 

อย่างไรก็ดี การด าเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาโดยเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังกล่าว จะได้ผลดีสูงสุดต่อเมื่อโครงการมีความยั่งยืนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว 
ผู้เขียนจึงได้ศึกษาการด าเนินโครงการโดยใช้ทฤษฎีการประเมินโครงการในรูปแบบ CIPP ของ Daniel 
Stufflebeam เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ โดยเฉพาะในแง่
ของประโยชน์ที่ชาวบ้านได้รับอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้น าทุกโครงการมาถอดบทเรียนให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน 

ท้ายสุด ในบทที่ 4 ผู้เขียนได้น าเสนอข้อเสนอแนะในการท าให้การด าเนินโครงการเพ่ือการพัฒนา 
มีผลเป็นรูปธรรมในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
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ประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาของไทย ผ่านการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ประชาชนของเมียนมามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงเพ่ือเป็น
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ระยะยาว ในโอกาสนี้ ผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณและระลึกถึงบุคคลต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือการจัดท ารายงานนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1 การเมืองการปกครองของเมียนมา 
ในยุคที่อังกฤษปกครองพม่า (พ.ศ. 2428–2491) อังกฤษได้ใช้นโยบายแบ่งแยก

และปกครอง (divide and rule) โดยแบ่งการปกครองพม่าออกเป็น 2 ส่วน คือ พม่าแท้ ปกครอง
โดยตรงผ่านรัฐสภาของอังกฤษที่ลอนดอน ยกเลิกระบอบการปกครองเดิมของพม่า และให้มีผู้ส าเร็จ
ราชการตามแบบที่ใช้ปกครองอินเดียแทน และชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน ปกครองโดยอ้อม หรือ
รัฐอารักขา ให้ติดต่อกับอังกฤษโดยตรง โดยไม่ผ่านราชส านักคองบอง ท าให้ชนกลุ่มน้อยหวังที่จะ
แยกตัวเป็นอิสระจากพม่าหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้ว ส่งผลให้เกิดปัญหาความมั่นคงภายใน
เมียนมา1 จนถึงปัจจุบัน  

ภายหลังจากที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 2491 ได้เกิดความแตกแยก
ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากชนกลุ่มน้อยต้องการแยกตัวเป็นอิสระ ตามที่ระบุใน 
“สนธิสัญญาปางโหลง (Panglong Conference)”2 แต่อ านาจของรัฐบาลพม่าในรูปแบบสหภาพกลับ
อยู่ที่เพียงชาวพม่าเท่านั้น ในช่วงทศวรรษแรกของการได้รับเอกราช พม่ามีการเลือกตั้งถึง 3 ครั้ง แต่
เนื่องจากขาดประสบการณ์และการสนับสนุนจากประชาชน อู นุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่าจึง
หันไปขอความช่วยเหลือจากกองทัพ ซึ่งมีความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพมาก เพ่ือจัดการกับชนกลุ่มน้อย 
น าไปสู่การท ารัฐประหารยึดอ านาจของนายพล เน วิน เมื่อปี พ.ศ. 2505 และการปกครองระบอบ
เผด็จการ ทหารยาวนานกว่า 50 ปี 

1.1.2  สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
โดยที่รัฐบาลทหารปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมและด าเนินนโยบายปิดประเทศ 

มาเป็นเวลานาน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในที่รุมเร้าหลายเรื่อง ทั้งปัญหาชนกลุ่มน้อย ปัญหา
การทุจิตประพฤติมิชอบ ปัญหาปากท้องของประชาชน และการคว่ าบาตรจากต่างชาติ ส่งผลให้
ปัญหาต่าง ๆ สั่งสมและมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น สถานการณ์ในเมียนมาดีขึ้นหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 
พ.ศ. 2558 โดยพรรค National League for Democracy (NLD) ของนางออง ซาน ซู จี ได้รับชัยชนะ 
เมียนมาจึงเริ่มมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น และเปิดรับความช่วยเหลือด้านการพัฒนา รวมถึงการ

                                                 
1 สหภาพพม่าเปลี่ยนช่ือประเทศเปน็สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อปี 2554 
2 นายพล ออง ซาน ได้ลงนามในสนธิสัญญาปางโหลงกับหัวหนา้ชนกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ ในลุม่น้ าอิระวดี ได้แก่  
รัฐฉาน คะฉิ่น และฉิ่น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2490 เพื่อให้ชนกลุ่มน้อยเข้าร่วมเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ โดย
สนธิสัญญาฯ ได้มอบบทบาททางการเมืองส่วนกลางให้แก่ชนกลุ่มนอ้ย ให้สิทธิในการปกครองตนเองในรูปแบบ
สหพันธรัฐ และระบุว่า เมื่อพม่าไดร้ับเอกราชครบ 10 ปี แต่ละชนชาติจะสามารถสถาปนาเอกราชของตนเอง  
ซึ่งท าให้นักการเมืองและทหารบางกลุ่มไม่พอใจ เนื่องจากในพ้ืนท่ีของชนกลุ่มน้อยมีทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมาก 
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ลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเป็นล าดับ 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 และมีแนวโน้มที่ดีข้ึนทุกปี 

อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ความไม่สงบในรัฐยะไข่เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ส่งผล
ให้มีผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจาทั้งในประเทศและที่อพยพข้ามแดนไปบังกลาเทศประมาณ 850,000 คน  
ยิ่งไปกว่านั้นได้ท าให้รัฐบาลของนาง ซู จี เสียภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือจากนานาชาติ 
โดยเฉพาะประเทศตะวันตกเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ไทยและอาเซียนก็ได้รับแรงกดดันให้มี
บทบาทส าคัญในการแก้ไขสถานการณ์ในรัฐยะไข่ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ
เมียนมา 

1.1.3  การด าเนินการของไทย 
ไทยให้ความส าคัญกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นล าดับต้นในฐานะประเทศยุทธศาสตร์ 

โดยในส่วนของเมียนมา ไทยถือว่าเป็น ‘Natural Strategic Partner’ ที่มีความใกล้ชิดและส าคัญยิ่ง 
โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ  

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มให้ความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาแก่เมียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 อาทิ การให้ทุนฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผ่าน 
International Organizations and Economic Department กระทรวงการต่างประเทศเมียนมา 
และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้ให้ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นแก่ภูมิภาคต่าง ๆ ของเมียนมา  
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการของเมียนมา (Demand Driven Approach) และความเชี่ยวชาญของไทย 
ได้แก่ การเกษตรและการพัฒนาชนบท การศึกษา สาธารณสุข ผ่านการเผยแพร่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้เมียนมาบรรลุ  ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค.ศ. 2030 หรือ SDGs’  

เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในรัฐยะไข่ของเมียนมา ไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนในการ
ไม่กดดันเมียนมา และสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ต้นตอ ไทยเห็นว่า การให้ความร่วมมือด้านการพัฒนา 
จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้อย่างยั่งยืน น ามาซึ่งการพัฒนาความรู้ในหลายด้าน 
ท าให้มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคงขึ้น ชุมชนมีความสงบและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
ไทยจึงได้เร่งด าเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่รัฐยะไข่ ซึ่งบางโครงการก็ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
และหลายโครงการก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 
  

                                                 
3 HDI คือ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ท่ี United Nations Development Programme (UNDP) ใช้ในการน าเสนอ 
Human Development Reports ของประเทศต่าง ๆ โดยเช่ือว่า นอกเหนือจากความเจริญทางเศรษฐกิจแล้ว 
ประชาชน และความสามารถของประชาชนก็ควรเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคญัที่สุดในการประเมินระดับการพฒันาของ
ประเทศด้วย ( HDI ของไทยอยู่อันดับท่ี 83) 
4 GNI คือ การวัดรายรับของประเทศหนึ่ง มีความคลา้ยคลึงกับ Gross Domestic Product หรือ GDP แต่แตกต่าง
กันตรงท่ี GNI น ารายได้ของคนของประเทศหนึ่งที่อยู่ในต่างประเทศมาค านวณด้วย ไม่ไดค้ านวณจากรายได้ที่เกดิขึ้น
ภายในประเทศเท่านั้น (GNI ของไทยคือ 15,516 ดอลลารส์หรัฐ)  
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินนโยบายการทูตเพ่ือการพัฒนาของไทย 

ในเมียนมา ผ่านการด าเนินโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (SEP) มาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในรัฐและภาคต่าง ๆ ของเมียนมา  

1.2.2  เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการด าเนินนโยบายดังกล่าวให้มีผลเป็น
รูปธรรมและมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เมียนมามีระดับการพัฒนาโดยรวมที่สูงขึ้น ไทยประสบ
ปัญหาข้ามแดนจากเมียนมาน้อยลง และความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาแนบแน่นยิ่งขึ้น  
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาส่วนบุคคลจะน าข้อมูลตั้งแต่ไทยเริ่มด าเนินนโยบายการทูตเพ่ือการพัฒนาต่อ
เมียนมา ผ่านการด าเนินโครงการที่เน้นการแพร่หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับเมียนมาจ านวน 4 โครงการ เพ่ือเปรียบเทียบ
ลักษณะร่วมที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการดังกล่าว พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะ
ทางนโยบาย โดยเน้นเฉพาะโครงการที่ด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2561 เนื่องจาก พ.ศ. 
2553 เป็นปีที่เมียนมามีการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นพัฒนา
ประเทศในยุคใหม่  และปี พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ เมียนมาเริ่มน าแผน  Myanmar Sustainable 
Development Plan (MSDP) ค.ศ. 2018–2030 มาใช้ในการพัฒนาประเทศ ไทยจึงต้องปรับการ
ด าเนินโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับเมียนมาให้เข้ากับแผนดังกล่าวด้วย 

ระเบียบวิธีการศึกษา ได้แก่ 
1) การศึกษาจากเอกสารข้อมูลแนวความคิดต่าง ๆ และยกตัวอย่างโครงการที่ได้

ด าเนินการจริงเป็นกรณีศึกษา  
2) การหารือ สนทนา สัมภาษณ์ เพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้รู้ และผู้ที่ได้ปฏิบัติงานจริงใน

พ้ืนที่  
3)  วิเคราะห์และประมวลผลเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

1.4 ค าถามการศึกษา 
โครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ไทยให้แก่เมียนมาจะได้ผลเป็นรูปธรรมในวงกว้าง

และมีความยั่งยืนมากข้ึนได้อย่างไร 
 

1.5  สมมติฐานการศึกษา 
ความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่ 

ตั้งแต่การเริ่มด าเนินโครงการ จะเป็นปัจจัยส าคัญในการรับประกันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ
ให้ได้ผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระดับสูง  
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1.6  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา  
1.6.1  รับทราบการด าเนินนโนบายการทูตเพ่ือการพัฒนากับเมียนมาผ่านโครงการที่ไทย

ให้ความร่วมมือกับเมียนมา รวมถึงปัญหา และอุปสรรคในระดับต่าง ๆ  
1.6.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการในเมียนมา เพ่ือให้

บรรลุผลที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนยิ่งขึ้น  
1.6.3  หากสามารถน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปปฏิบัติ ส่งผลให้โครงการเพ่ือการพัฒนา

มีความยั่งยืนขึ้นได้จริง ก็จะท าให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  
 
1.7 นิยามศัพท์  

Gross National Income (GNI) หรือรายได้มวลรวมประชาชาติ เป็นการวัดรายได้ที่เกิด
จากชนชาตินั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ท่ีเกิดข้ึนในประเทศใดก็ตาม ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ประโยชน์ของ 
GNI คือ เป็นตัวเลขรายได้ของคนประเทศหนึ่งโดยแท้จริง เนื่องจากจะไม่น ารายได้ของชาวต่างชาติใน
ประเทศนั้นมาค านวณด้วย  

Human Development Index (HDI) หรือดัชนีการพัฒนามนุษย์  เป็นการวัดความ
คาดหมายการคงชีพ การศึกษา/ความรู้ และมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่าง ๆ 
ในเชิงเปรียบเทียบ ยิ่งประเทศใดมีระดับการคาดหมายคงชีพ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อหัวมาก ก็
จะส่งผลให้ประเทศนั้นมีระดับการพัฒนามนุษย์ที่สูงตามไปด้วย 

National League for Democracy (NLD) หรือพรรคสันนิบาติแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 24 กันยายน พ.ศ. 2531 ในช่วงเหตุการณ์จลาจลเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตยของ
ประชาชน หรือที่รู้จักกันในนามเหตุการณ์ 8888 เพ่ือต่อต้าน State Law and Order Restoration 
Council (SLORC) หรือคณะกรรมการรักษากฎระเบียบและความเรียบร้อยแห่งรัฐ ซึ่งได้ยึดอ านาจ
การปกครองและเขียนรัฐธรรมนูญก าหนดให้ทหารมีอ านาจควบคุมการเมืองทั้งหมด หนึ่งในผู้ก่อตั้ง
พรรค NLD คือ นางออง ซาน ซูจี ในปัจจุบัน พรรค NLD เป็นพรรคร่วมรัฐบาล และยังได้รับความนิยม 
ในระดับสูง  

Myanmar Sustainable Development Plan (MSDP) หรือแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
เมียนมา เป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศของเมียนมาที่สอดคล้องกับ Sustainable Development 
Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ โดยเป็นความพยายามของรัฐบาลในการบูรณาการการท างานของ
องคาพยพของรัฐให้มีทิศทางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รัฐบาลเมียนมาหวังว่า การยึด MSDP เป็น
กรอบการท างาน จะท าให้การพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศ มีความโปร่งใส และ
ยึดความจ าเป็นของประเทศเป็นหลัก 

Sufficiency Economy Philosophy (SEP) หรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญา
หรือแนวทางการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชด ารัสแก่ชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยรัฐบาลและทุกภาคส่วน
ได้น้อมน ามาปรับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2540 เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียที่
เริ่มในประเทศไทย หรือวิกฤตต้มย ากุ้ง เพ่ือให้ประชาชนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และความผันผวนของโลก 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
อ าพล เสนาณรงค์ (2550) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา หรือแนวปฏิบัติที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาจะให้รากแก้วในสังคมได้ยึดเป็นแนวด ารงชีวิตเพ่ือความอยู่กินดี 
ซึ่งองค์ประกอบส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงมีด้วยกัน 7 ข้อ คือ พ่ึงพาตนเอง พอประมาณ เดินสายกลาง 
มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล เป็นคนดี และรู้รักสามัคคี โดยหลักส าคัญทั้ง 7 ข้อนี้ คนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ
สามารถน้อมน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้5 

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2550) ได้อธิบายว่า คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจค าว่า 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ในระดับหนึ่ง ทว่ายังคงมองว่า เป็นเรื่องของความประหยัด มัธยัสถ์ในการใช้
ชีวิตประจ าวัน หรือมองว่า เป็นการน ามาประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมเท่านั้น ซึ่งอันที่จริงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในทุกภาคส่วน และน ามาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้ง่ายในการท าความเข้าใจ ในขณะที่ต่างชาติมักเข้าใจผิด คิดว่าพอเพียงแปลว่ า ไม่ก้าวหน้า  
ซึ่งไม่เป็นความจริงอย่างท่ีสุด โลกาภิวัตน์มีทั้งด้านดี และด้านลบ สิ่งที่ดีก็น ามาประยุกต์ใช้ให้ประเทศ
ก้าวหน้า แต่ความก้าวหน้าต้องสมดุลกับประเทศด้วย ที่ส าคัญ การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ให้ได้ผล ต้องพยายามลบค่านิยมด้านวัตถุนิยมที่เน้นความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย พร้อมปลูก
จิตส านึกให้กับประชาชนในเรื่องของการเอื้อเฟ้ือแบ่งปันเสริมเข้าไปด้วย มุ่งหวังให้สังคมไทยรู้จักค าว่า
พอเพียงมากขึ้น ไม่หลงตามไปกับกระแสบริโภคนิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนเข็มทิศ 
เพ่ือน าไปสู่หนทางการตัดสินใจที่ถูกต้อง และยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้อธิบายถึงค านิยามเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้จ าได้ง่ายที่สุดคือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ปัจจัยที่เป็นแก่นแท้ของ 3 ห่วงคือ 
(1) ความพอประมาณ ไม่สุดโต่งจนเกินไป (2) การมีเหตุมีผลที่จะคิดวิเคราะห์ทุกอย่างก่อนลงมือ
ปฏิบัติ (3) มีภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือไม่ให้กระแสโลกาภิวัตน์เข้ามามีผลกระทบต่อชีวิตของเรามากเกินไป 
ส่วน 2 เงื่อนไข คือ (1) ตอกย้ าความมีเหตุผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง (2) คุณธรรม 
หากมีสิ่งเหล่านี้ ไม่มีค าว่าไปไม่รอด ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญมากในการด าเนินชีวิต เบื้องต้นคงต้องใช้วิธี
ค่อยเป็นค่อยไป6 

เกษม วัฒนชัย (2550) ได้อธิบายว่า ในขณะนี้ ประเทศชาติมีการเปลี่ยนแปลงมาก 
ดังนั้น การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน ามาใช้อย่างรู้เท่าทันและอย่าง
                                                 
5 อ าพล เสนาณรงค,์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร [ออนไลน]์, 2550, แหล่งที่มา : 
www.rdpb.go.th/th/Sufficiency/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร-c32 [25 พฤษภาคม 2562]. 
6 จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร [ออนไลน]์, 2550, แหล่งที่มา : 
www.rdpb.go.th/th/Sufficiency/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร-c32 [25 พฤษภาคม 2562]. 
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ฉลาดใช้ เพราะภาวะหลายอย่างของประเทศขณะนี้ มีปัญหาในหลายด้าน โดยเฉพาะในเรื่อง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม หากประชาชนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุข 
และวันนี้หลายคนยังมีความเข้าใจผิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นแนวคิดที่ต่อต้านโลกาภิวัตน์ 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวไปจนถึง
ประเทศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักสายกลาง อดออม ประหยัด ซึ่งทุกประเทศสามารถ
น าไปใช้ได้7 

โดยสรุป หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ ปรัชญาของการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชม ไปจนถึงรัฐ โดยยึดทางสายกลางและความพอเพียง 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยคุณสมบัติซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้ 

1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยและไม่มากเกินไป โดยการไม่เบียดเบียน
ผู้อื่นและตนเอง 

2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท าอย่างรอบคอบ 

3) ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
โดยค านึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจ และการด าเนินกิจกรรมให้อยู่ในทางสายกลางและพอเพียง 
ดังนี้ 

1) ความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบ 
ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาอย่างเชื่อมโยง เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง 
ในการปฏิบัติ 

2) คุณธรรม หมายถึง การมีความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน 
ความเพียร และการใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 

                                                 
7 เกษม วัฒนชัย, ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงคืออะไร [ออนไลน]์, 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  

ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการเ พ่ือการพัฒนา  (Official Development 
Assistance: ODA) ที่มีให้แก่ประเทศต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายชื่อประเทศก าลังพัฒนาผู้รับความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ข อ ง  Development Assistance Committee: DAC, Organization for Economic  
Co-operation and Development : OECD และองค์การพหุภาคีที่ด าเนินงานด้านการพัฒนาให้แก่
ประเทศผู้รับ ซึ่งจะต้องเป็นความช่วยเหลือที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1)  ให้โดยหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ รวมทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน หรือโดย
หน่วยงานบริหารของรัฐ 

2)  มีการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศ

ก าลังพัฒนา 
                                                 
8 หทัยชนก ศิริวัฒนกุล, การวิเคราะห์พัฒนาการ ทิศทาง แนวโน้มของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ: 
ผลกระทบต่อแนวนโยบาย ทิศทางและกระบวนการบรหิารด าเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรนักบรหิารการทูต รุ่นที่ 7 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกระทรวงการต่างประเทศ, 2558), 
หน้า 3 
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(2) มีลักษณะผ่อนปรน (concessional) และมีส่วนของการให้เปล่า (grant) 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของเงินช่วยเหลือทั้งหมด 

2.1.3  Myanmar Sustainable Development Plan (2018–2030)9 
รัฐบาลเมียนมาได้เริ่มเผยแพร่ Myanmar Sustainable Development Plan 

หรือ MSDP เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นแผนการระยะยาวในการน าประเทศไปสู่สันติภาพ 
ความมั่งค่ัง และการเป็นประชาธิปไตย MSDP จะเป็นกรอบที่ท าให้การด าเนินนโยบายของหน่วยงาน
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 

 
ตารางท่ี 1  Myanmar Sustainable Development Plan   
 

Goal 1: 
Peace, National 
Reconciliation, 

Security & Good 
Governance 

Goal 2: 
Economic 
Stability & 

Strengthened 
Macroeconomic 

Management 

Goal 3: 
Job Creation & 
Private Sector-

led Growth 

Goal 4: 
HR & Social 

Development 
for 21st 
Century 
Society 

Goal 5: 
Natural 

Resources & 
the 

Environment 
for Prosperity 
of the Nation 

Pillar 1: 
Peace & Stability 

Pillar 2: 
Prosperity & 
Partnership 

Pillar 3: 
People & Planet 

 
นอกจากนี้ การขอการอนุมัติด าเนินโครงการใด ๆ จะต้องผ่าน  Project Bank ซึ่ง

เป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลจุดเดียวของโครงการต่าง ๆ โดยจะพิจารณาข้อเสนอโครงการว่า ตรงตาม
แผนปฏิบัติการภายใต้  MSDP หรือไม่ มีแหล่งเงินทุนจากที่ใด  รวมถึงมีการสังเกตการณ์และ
ประเมินผลตามมาตรฐาน การมี Project Bank ดังกล่าว จะท าให้ไม่มีการด าเนินโครงการที่ซ้ าซ้อนกัน  
มีความโปร่งใส มีผลเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
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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ดังนั้น การให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาของไทยที่ให้แก่เมียนมานับจากนี้ 
นอกจากจะต้องสอดคล้องกับแผนการให้ความร่วมมือทางวิชาการ ระยะ 3 ปี ของไทยแล้ว ยังต้อง
ค านึงถึงแผน MSDP ของเมียนมาเป็นส าคัญด้วย เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายเมียนมา 
ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน และส่งเสริมความยั่งยืนของโครงการต่าง ๆ ในระยะยาว 
 
2.2  สรุปกรอบแนวคิดรายงานการศึกษา 

รายงานการศึกษาฉบับนี้จะใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา และ MSDP เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัจจัยในการส่งเสริมความส าเร็จ 
รวมถึงชี้ประเด็นความท้าทายของการด าเนินโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาผ่านการเผยแพร่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยในเมียนมา เพ่ือน าเสนอแนวทางในการลดปัจจัยที่จะส่งผล
กระทบด้านลบต่อความยั่งยืนของโครงการ และเพ่ิมองค์ประกอบของการด าเนินโครงการที่จะส่งเสริม
ให้โครงการมีผลเป็นรูปธรรมในระยะยาว เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินโครงการของส่วนราชการไทย 
ในเมียนมาต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

แนวคิดหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
MSDP 
แนวคิดความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนา 

ปัญหาและความท้าทายต่อ
ความยั่งยืนของโครงการ 

แนวทางแก้ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์
เปรียบเทียบการด าเนิน 

โครงการ 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ผู้เขียนท าการศึกษาเพ่ือตอบค าถามว่า “โครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ไทยให้แก่
เมียนมาจะได้ผลเป็นรูปธรรมในวงกว้างและมีความยั่งยืนมากขึ้นได้อย่างไร” โดยได้ศึกษาการด าเนิน
โครงการเพ่ือการพัฒนาของไทยในเมียนมา จ านวน 4 โครงการ ประกอบกับการสอบถามข้อมูลจาก 
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินโครงการจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง 
การต่างประเทศ10 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam ในการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการว่า ประสบความส าเร็จและมีความยั่งยืนมากน้อยเพียงใด 

 
3.1  บทสรุปจากการศึกษาโครงการปรับปรุงศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ 

หน่วยงานด าเนินงานฝ่ายไทย กรมประมง 
หน่วยงานด าเนินงานฝ่ายเมียนมา  กรมประมง 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 2561–2564 
 

ตารางท่ี 2  การประเมินโครงการปรับปรุงศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ 
 

การประเมินสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน 
(Input Evaluation) (ระยะที่ 2) 

1.  (ระยะที่ 1) รัฐยะไข่เคยมีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งใน
แหล่งน้ าธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมา แต่ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ และศูนย์เลี้ยงกุ้งที่มีอยู่
แล้ว มีคุณภาพต่ า 

2.  (ระยะที่ 1) ไทยตั้งศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งที่
เมืองซิตต่วย รัฐยะไข่  ในปี  2543 ศูนย์ฯ อยู่
ภายใต้การดูแลของภาครัฐในระยะแรก และต่อมา
ให้ภาคเอกชนบริหาร 

3.  (ระยะที่  2) รัฐบาลยะไข่ได้พยายามฟ้ืนฟูศูนย์
ดังกล่าว และในช่วงที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รอง นรม. เยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการเมื่อปี 
2560 ไทยและเมียนมาได้ลงนาม MoU ความ

1. การมี MoU เป็นข้อผูกมัดระหว่างกัน 
2.  การมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและละเอียด 
3.  การมีแผนที่จะอบรมด้านการบริหารงาน

และวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร 
4.  การก าหนด งปม . และการแบ่ งความ

รับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างหน่วยงาน
ของไทยและเมียนมา 

                                                 
10 รายชื่อผู้ให้ข้อมลูปรากฏในภาคผนวก 
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การประเมินสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน 
(Input Evaluation) (ระยะที่ 2) 

ร่วมมือด้านการประมง ซ่ึงรวมถึงการฟ้ืนฟูศูนย์
สาธิตฯ 

4. (ระยะที่ 2) การสร้างศูนย์สาธิตฯ ขึ้นใหม่ คุ้มค่า
กว่าการซ่อมแซมปรับปรุง 

5.  (ระยะที ่2) ตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลิตผล 
(Product Evaluation) 

1.  (ระยะที่ 1) ไม่มีแผนปฏิบัติการภายหลังการสร้าง
ศูนย์ฯ ที่ชัดเจน   

2.  (ระยะที่  1) กระบวนการบริหารจัดการไม่มี
ประสิทธิภาพ 

3.  (ระยะที่ 1) เจ้าหน้าที่และประชาชนในพ้ืนที่ไม่มี
ความพร้อม 

4.  (ระยะที่  2) มีกระบวนการบริหารจัดการและ
แผนการปฏิบัติการที่ชัดเจนและละเอียด 

5.  (ระยะที่ 2) จะมีการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นท่ี 

1.  (ระยะที่  1) ได้อาคารที่ เป็นศูนย์ฯ ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ไม่มีความ
ยั่งยืน  

2.  (ระยะที่ 1) ไม่สามารถสาธิตการเพาะเลี้ยง
กุ้งได้  

 

 
การวิเคราะห์การประเมินในรูปแบบ CIPP 
3.1.1  การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 

1)  การด าเนินโครงการในระยะที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นสมัยที่เมียนมายังอยู่ใน
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการทหาร การขอและให้ความร่วมมือระหว่างไทยและเมียนมาน่าจะ
เป็นประเด็นทางการเมืองมากกว่าการด าเนินนโยบายเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง การบริหารจัดการ
ศูนย์สาธิตฯ ในระยะแรกด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัฐ แต่อาจเนื่องด้วยการไม่มีประสบการณ์และ
ความรู้ จึงได้ให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการในเวลาต่อมา ซึ่งก็ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการเช่นเดียวกัน ศูนย์สาธิตฯ จึงไม่ได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างจริงจัง 
กอปรกับศูนย์สาธิตฯ ได้รับผลกระทบจากพายุนาร์กิสเมื่อปี 2551 ท าให้ได้รับความเสียหายด้าน
โครงสร้างมาก 

2)  ถึงแม้เวลาจะผ่านมา 20 ปี เมียนมาก็ยังประสงค์จะพัฒนาศูนย์สาธิตการ
เพาะเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากรัฐยะไข่เป็นพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งในธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมา และโดยที่
ปัจจุบันเมียนมาได้จัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นสากลมากขึ้น ประสงค์จะ
พัฒนาประเทศ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน และการได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ  
จึงเชื่อได้ว่า น่าจะมีความตั้งใจบริหารจัดการศูนย์และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนอย่างจริงจัง 
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3)  ในส่วนของไทยส าหรับการด าเนินโครงการระยะที่ 1 โดยที่เป็นการตอบสนอง
ทางการเมือง อาจจะมีความเร่งรีบ และไม่ได้วางแผนการด าเนินงานหลังสร้างศูนย์สาธิตฯ อย่างละเอียด
รอบคอบและรัดกุมเท่าที่ควร นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ไทยอาจไม่สามารถก้าวล่วงหรือมีอิทธิพล
เหนือการบริหารจัดการโครงการของฝ่ายเมียนมามากเท่าในปัจจุบัน 

4)  การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญ
กับประเทศเพ่ือนบ้านในฐานะประเทศยุทธศาสตร์ และนโยบายการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยให้ความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาประเทศเพ่ือนบ้านในทุก ๆ ด้าน  

3.1.2  การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน (Input Evaluation) 
1)  การลงนาม MoU ระหว่างกัน ท าให้มีพันธกรณีที่จะต้องด าเนินการให้ส าเร็จ 

จึงน่าจะท าให้ทั้งสองฝ่ายมีความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นในระดับหนึ่ง 
2)  การมีแผนการปฏิบัติ งาน แผนการใช้ งบประมาณ และการแบ่ งหน้าที่ 

ความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายไทยและเมียนมาอย่างชัดเจน ย่อมท าให้การด าเนินโครงการมี
ประสิทธิภาพ 

3)  การแผนการอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์และเกษตรกรใน
ชุมชน รวมถึงการให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วม น่าจะท าให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และโครงการศูนย์สาธิตฯ มีความยั่งยืนต่อไป 

3.1.3  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
1)  การด าเนินโครงการในระยะที่  1 ไม่น่ามีกระบวนการด าเนินงานหรือ

แผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ท าให้การด าเนินการไม่มีทิศทาง และไม่มีความต่อเนื่อง 
2)  การด าเนินโครงการในระยะที่ 2 มีกระบวนการด าเนินโครงการอย่างละเอียด 

ระบุห้วงเวลา ความรับผิดชอบ การด าเนินการเกี่ยวกับก่อสร้างอาคาร การบริหารศูนย์สาธิตฯ  
การอบรมถ่ายทอดความรู้อย่างละเอียด แสดงให้เห็นว่าได้ผ่านกระบวนการตรึกตรองจากผู้เกี่ยวข้อง
มาเป็นอย่างดี ทั้งนี้  ในปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนของการเริ่มการจัดซื้อจัดจ้าง และกรมประมงไทย 
ขอปรับแก้แบบเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งอยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่วางแผนไว้ 

3.1.4  การประเมินผลิตผล (Product Evaluation)  
1)  การด าเนินโครงการในระยะที่  1 อาจประสบความส าเร็จในแง่ผลผลิต 

(output) คือ สามารถส่งมอบอาคารศูนย์สาธิตฯ ให้ฝ่ายเมียนมา แต่มีความล้มเหลวในแง่ผลลัพธ์ 
(outcome) เพราะโครงการไม่มีความยั่งยืน เนื่องจากภาครัฐและเอกชนไม่มีความรู้เพียงพอที่จะบริหาร
จัดการศูนย์สาธิตฯ กอปรกับไม่มีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน จึงไม่มี demand หรือ 
แรงกดดันที่ศูนย์สาธิตฯ จะต้องคงอยู่ต่อไป 

2)  โดยที่การด าเนินโครงการระยะที่ 2 ยังไม่เสร็จสิ้น แต่ด้วยความแตกต่างทั้งใน
ด้านบริบท ปัจจัยป้อน รวมถึงกระบวนการระหว่างโครงการในระยะที่ 1 กับ 2 เชื่อได้ว่า โครงการ
ระยะที่ 2 จะประสบความส าเร็จ มีความยั่งยืน และท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยใน
ระยะยาวอย่างแน่นอน 

 
  



13 

 

3.2  บทสรุปจากการศึกษาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและ
โรงเรียนเทคนิคทวาย 

หน่วยงานด าเนินงานฝ่ายไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
หน่วยงานด าเนินงานฝ่ายเมียนมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย โรงเรียนเทคนิคทวาย 
ระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2558–2561 
 

ตารางท่ี 3  การประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและ
โรงเรียนเทคนิคทวาย 

 
การประเมินสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน 
(Input Evaluation) 

1.  มติ ครม. เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556 เห็นชอบ
แนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ร่วมไทย–เมียนมาเพ่ือพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายและพ้ืนที่ที่ เกี่ยวข้องจ านวน 6 
สาขา รวมทั้งสาขาการพัฒนาชุมชน (Joint 
Sub-Committee on Community Development 
and Relocation) ซึ่งฝ่ายไทยมีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และ
ฝ่ายเมียนมามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์ และการ
โยกย้ายถิ่นฐานเป็นประธาน 

2.  เป้าหมายประการหนึ่งของคณะอนุกรรมการฯ 
คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้าง
ที่จ าเป็นเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และลดกระทบทางสังคมที่เป็นผลมาจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายและการขยายตัวของ
เมืองทวาย 

3.  โครงการหนึ่งที่ฝ่ายไทยเสนอคือ โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เทคนิคทวายและโรงเรียนเทคนิคทวาย เพ่ือ
พัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

 

 
 

1.  การเป็นโครงการภายใต้คณะอนุกรรมการร่วม
ที่มีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินการจาก 
ครม. เป็นความกดดันของผู้ปฏิบัติที่ต้องด าเนิน
โครงการให้ส าเร็จลุล่วง 

2.  การมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและละเอียด 
3.  การให้การสนับสนุนในการปรับปรุงโครงสร้าง

ทางกายภาพของมหาวิทยาลัย การสนับสนุน
เครื่องมือ อุปกรณ์ หนังสือ รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยการให้
ทุนการศึกษาและการอบรมทั้งระยะสั้นและ
ยาว 

4.  ผู้ร่วมด าเนินโครงการหลักคือ อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยทั้งในฝ่ายไทย (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - 
มจพ .) และเมียนมา เป็นปัจจัยส าคัญต่อ
ความส าเร็จของโครงการ 
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การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลิตผล 
(Product Evaluation) 

1.  แผนงานต่าง ๆ ที่วางไว้ ได้แก่ (1) แผนงาน
ปรับปรุงห้องเรียนและห้องสมุด (2) แผนงาน
สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน และ (3) แผนงานพัฒนาบุคลากร เป็นไป
ตามแผนและกรอบเวลาที่วางไว้ 

2. มีกระบวนการในการส่งผู้เชี่ยวชาญไปติดตาม
ผลการอบรมการน าความรู้ไปปรับใช้ส าหรับ
การเรียนการสอนที่ทวายเป็นระยะ 

 

1.  โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ในการให้การ
สนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและ
โรงเรียนเทคโนโลยีทวายทั้งในด้านการพัฒนา
ห้องเรียน การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ 
หนังสือ รวมถึงการพัฒนาบุคลกรทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว 

2.  จะมีการส่งมอบโครงการในเดือนสิงหาคม 
2562 

3.  จะต้องมีการติดตามการประเมินผลลัพธ์ของ
โครงการในระยะยาวต่อไป  

 
การวิเคราะห์ผลประเมินในรูปแบบ CIPP 
3.2.1  การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 

1)  เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและท่าเรือน้ าลึกทวายเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งอาเซียน (ASEAN Connectivity) ซึ่งกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง
และญี่ปุ่นได้ผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจะเป็นการเปิดเส้นทางการค้าประตูเชื่อมเศรษฐกิจ
ตะวันตกแห่งใหม่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง หรือ Greater 
Mekong Sub-Region (GMS) 

2)  เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นโอกาสส าคัญของไทยในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจ
แห่งใหม่ร่วมกับเมียนมา โดยหวังที่จะพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจในพ้ืนที่ให้เติบโตและเข้มแข็งขึ้น 
ซึ่งส าหรับเมียนมา จะก่อให้เกิดการสร้างงานและจ้างงานในระดับพื้นท่ีและประเทศ การยกระดับฝีมือ
แรงงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในขณะเดียวกัน ก็จะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย
ในทุกระดับ ในการการขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมให้เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจอ่ืนของไทย 

3)  การเตรียมความพร้อมให้เมียนมา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญของความส าเร็จของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายฯ จึงเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาเพ่ือให้มีอาวุธในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย ซึ่งจะท าให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอน ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่มี 
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน และสามารถรับมือกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองได้ 

3.2.2  การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน (Input Evaluation) 
1)  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายฯ ได้รับ

การเห็นชอบ (blessing) ของ ครม. ตามแนวทางของคณะอนุกรรมการร่วมไทย–เมียนมาเพ่ือพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งรัฐบาลของทั้งสองประเทศให้การสนับสนุนและ
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ผลักดันการด าเนินโครงการในกรอบใหญ่ แสดงถึง commitment ที่ทั้งสองรัฐบาลมีต่อกัน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ทุกหน่วยงานในระดับปฏิบัติในพ้ืนที่ให้ความส าคัญและความร่วมมือเป็นอย่างดี  

2)  การมีแผนปฏิบัติงานในการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ที่
เป็นหัวใจของการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องเรียน เครื่องมือ อุปกรณ์ และอาจารย์ผู้สอนและผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย อย่างละเอียด ท าให้การด าเนินโครงการมีทิศทางและกรอบเวลาในการด าเนินงานที่
ชัดเจน  

3)  คณะอาจารย์ของทั้ง มจพ. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายฯ เป็นบุคลากรที่
มีคุณภาพ 

3.2.3  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
1)  การด าเนินโครงการมี  logframe และแผนปฏิบัติงานที่ระบุถึงแผนงาน  

กรอบระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และผลผลิตอย่างชัดเจน ท าให้ง่ายต่อผู้ปฏิบัติในการ
ด าเนินโครงการ 

2)  มีการติดตามผลการด าเนินโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญ กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นระยะ  

3.2.4  Product Evaluation (การประเมินผลิตผล)  
1)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายฯ มีห้องสมุดและหนังสือเพ่ือการค้นคว้าที่

ทันสมัย รวมถึงมีห้องปฏิบัติที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนพร้อม 
2)  คณาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้รับทุนการอบรมท้ังในระยะสั้น และ

ระดับปริญญาโท เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในเนื้อหาและเทคนิคการสอน ท าให้มีความสามารถในการจัด 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  จะมีการรับมอบโครงการในส่วนของห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง
อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ อย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  

4)  จะมีการติดตามประเมินผลของโครงการเพ่ือวัดว่า มหาวิทยาลัยสามารถผลิต
แรงงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการเพ่ือป้อนให้แก่อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่  

 
3.3  บทสรุปจากการศึกษาโครงการพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

หน่วยงานด าเนินงานฝ่ายไทย กรมปศุสัตว์ 
หน่วยงานด าเนินงานฝ่ายเมียนมา กรมปศุสัตว์ กระทรวงปศุสัตว์ ประมง และพัฒนาชนบท 
ระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2558-2561 
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ตารางท่ี 4  การประเมินโครงการพัฒนาการเลี้ยงโคนม 
 

การประเมินสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน 
(Input Evaluation) 

1.  เมียนมาขอรับการสนับสนุนจากไทยในเรื่องการ
พัฒนาการเลี้ยงโคนมในการประชุมความร่วมมือ
ทางวิชาการไทย-เมียนมา 

2.  เมียนมาเป็นประเทศเกษตรกรรมเช่นเดียวกับไทย 
เกษตรกรเลี้ยงโคนมในแบบดั้งเดิม ไม่ได้พัฒนา
ความรู้ในการจัดการฟาร์ม จัดตั้งกลุ่ม หรือแปรรูป
นมวัว ท าให้เกษตรกรไม่สามารถเพ่ิมพูนรายได้ของ
ครอบครัว 

3.  ไทยประสงค์จะช่วยเมียนมาพัฒนาความรู้ในด้าน
ดังกล่าว จึงจัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีกรอบ
ระยะเวลาด าเนินโครงการระหว่างปี 2558 - 2561 

1.  มีแผนงาน (Program Logical Framework) 
ที่ระบุเป้าหมาย วัตถุประสงค์กิจกรรม
ภายใต้โครงการ และผลผลิตของโครงการ
อย่างชัดเจน 

2.  Logical Framework ระบุตัวชี้วัดรวมถึง
เอกสารอ้างอิงเพ่ือประเมินผลส าเร็จของ
โครงการ 

3.  เจ้าหน้าที่ของ Department of Livestock 
Veterinary and Breeding ของเมียนมา 
และเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมได้พัฒนาความรู้
ในทุกด้านที่เก่ียวข้อง 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลิตผล 
(Product Evaluation) 

1.  มีกระบวนการ พัฒนาความรู้ ให้ เ จ้ าหน้ าที่ ที่
เกี่ยวข้องและเกษตรกรรายย่อยของเมียนมาอย่าง
เป็นแบบแผน ตั้งแต่การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการรักษาคุณภาพนม การจัดการฟาร์ม การ
แปรรูปนมวัว  

2.  มีกระบวนการพัฒนาที่ครบวงจร โดยจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกร และฟาร์มสาธิต โดยการอบรม หารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญ การไปดูงานที่ฟาร์มโคนมและการ
ฝึกอบรมที่ฟาร์ม (on farm training) 

3.  มีการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการเพ่ือ
ปรับวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ และมีการรายงานผล
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
คณะกรรมการอ านวยการของโครงการ 

1.  เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโคนมรายย่อยของ
เมียนมาได้รับความรู้ในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง
การท าฟาร์มโคนม 

2.  วัวผลิตน้ านมได้เพ่ิมขึ้น และมีการรักษา
คุณภาพของนม โดยเฉพาะความสะอาด 
เพ่ิมสูงขึ้น 

3.  เกษตรกรรายย่อยได้รับความรู้ ในการ
บริหารจัดการฟาร์มโคนมตามมาตรฐาน
ของ Good Agricultural Practice หรือ 
GAP 

4.  มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรโคนมรายย่อย 
5.  มีการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิต 

 
การวิเคราะห์ผลประเมินในรูปแบบ CIPP 
3.3.1  การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 

1)  ประเทศไทยได้รับพระราชทานอาชีพท า โคนมจากพระบาทสมเด็ จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อกว่า 50 ปี ที่แล้ว เพ่ือให้ชาวไทยมีนมดื่ม 
และเกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมกลายเป็นอุตสาหกรรมส าคัญหนึ่ง
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ของประเทศ ผลิตรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่าหนึ่งหมี่นล้านบาท อุตสาหกรรมโคนมเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
สวนทางกับจ านวนเกษตรกรที่ลดจ านวนลง แสดงให้เห็นว่าฟาร์มโคนมของไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น 

2)  เมียนมาประสงค์จะพัฒนาอุตสาหกรรมโคนม เนื่องจากการปิดประเทศเป็น
เวลานานท าให้อุตสาหกรรมโคนม โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ไม่ได้รับการพัฒนาเพียงพอที่จะสร้าง
รายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรได้ เมียนมาจึงขอรับการสนับสนุนจากไทย ซึ่งเป็นเพ่ือนบ้านที่ใกล้ชิด
และถือว่ามีประสบการณ์ในการไม่ เพียงพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมให้สร้างมูลค่าให้ตลาด
ภายในประเทศ แต่ได้เพ่ิมมูลค่าการส่งออกให้ประเทศด้วย  

3.3.2  การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน (Input Evaluation) 
1)  การมี Program Logical Framework ช่วยให้ผู้ด าเนินโครงการทั้งสองฝ่าย

เห็นภาพรวมของโครงการ มีข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับความรู้ที่จะได้รับ จึงสามารถปรับให้ตรงกับ  
ความต้องการจริงในพ้ืนที่ได้  

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 เพ่ือวิเคราะห์ประโยชน์ที่เกษตรกรและเมียนมา
ได้รับจากการด าเนินโครงการดังกล่าวของไทยอย่างเป็นระบบ 

3)  การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และเกษตรกรที่มีหน้าที่และอาชีพ
เกี่ยวข้องโดยตรงตั้งแต่เริ่มโครงการ สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
ท าให้ทุกคนมีความตั้งใจ และได้รับประโยชน์ที่จะน าไปปรับใช้กับอาชีพของตนได้อย่างแท้จริง 

4)  การให้ความรู้ในการบริหารจัดการฟาร์มโคนมตาม GAP ท าให้ความรู้ที่ได้รับมี
มาตรฐานที่อ้างอิงได้และมีความเป็นสากล 

3.3.3  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
1)  มีกระบวนการพัฒนาความรู้อย่างครบวงจรคือ ให้ความรู้เรื่องโคนม ตั้งแต่

วิธีการเพ่ิมปริมาณน้ านม การพัฒนาคุณภาพของนม การเก็บรักษาน้ านม การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมวัว 
ความรู้ด้านการพัฒนาฟาร์มโคนม ตั้งแต่การจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิต การจัดเก็บสถิติต่าง ๆ การจัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรโคนมรายย่อย เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือกันในระยะยาว 
รวมถึงการประเมิน ท าให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์และความรู้ทุก
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 

2)  มีกระบวนการประเมินผลที่ก าหนดไว้ชัดเจน เช่น การประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการของโครงการ รวมถึงการประเมินติดตามผลระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร และการจัดท า
รายงานผลการด าเนินโครงการทุก 3 เดือน การประชุมหารือเหล่านี้ท าให้มีเวทีและช่องทางในการ
ปรึกษาและปรับวิธีการด าเนินโครงการให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเกษตรกรโคนมรายย่อย เพ่ือการ
พัฒนาความรู้ที่อย่างต่อเนื่อง 

3.3.4  การประเมินผลิตผล (Product Evaluation)  
1)  ปริมาณน้ านมและคุณภาพน้ านมจากโคนมที่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรรายย่อย 

มีรายได้สูงข้ึน น าไปสู่ความมั่นคงทางรายได้ของครอบครัว และชุมชน 
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2)  ฟาร์มโคนมสาธิตหรือฟาร์มตัวอย่างท าให้เกษตรกรสามารถน าความรู้จากการ
อบรมและการฝึกงานมาปรับใช้ โดยฟาร์มสาธิตจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถกลับมาปรึกษา 
ซักถามข้อสงสัยกับผู้เชี่ยวชาญได้ในระยะยาว 

3)  กลุ่มเกษตรกรโคนมรายย่อยท าให้เกษตรกรมีความเป็นกลุ่มก้อน สามารถ
รวมตัวกันแจ้งข้อขัดข้องหรือปัญหาที่ทางกลุ่มประสบต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ และยังสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนกันได้อย่างสม่ าเสมอ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรภายหลังจากการให้
ความรู้ต่าง ๆ เป็นวิธีสร้างการพึ่งพากันเองอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 
3.4  บทสรุปจากการศึกษาโครงการส่งเสริมการจัดการและใช้ประโยชน์ไผ่อย่างย่ังยืน 

หน่วยงานด าเนินงานฝ่ายไทย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หน่วยงานด าเนินงานฝ่ายเมียนมา สถาบันวิจัยป่าไม่ กรมป่าไม้ กระทรวงอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ 
ระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2558–2562 
 

ตารางท่ี 5  การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการและใช้ประโยชน์ไผ่อย่างยั่งยืน 
 

การประเมินสภาพแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน 
(Input Evaluation) 

1.  ไผ่เป็นพืชเอนกประสงค์ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของ
คนไทยมาช้านาน ไทยมีปัจจัยแวดล้อมและ
ภูมิอากาศที่เหมาะกับการกระจายพันธุ์และ
เจริญเติบโตของไผ่ จึงมีไผ่ถึง 17 สกุล 72 ชนิด 
กระจายอยู่ทุกภาคของประเทศ 

2.  ปัจจุบันมีความต้องการไผ่มากขึ้น เพ่ือเป็น
วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรม
ภายในครัวเรือนไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  

3.  เมียนมาขอรับการสนับสนุนจากไทยในเรื่อง
การจัดการและใช้ประโยชน์จากไผ่ในการ
ประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-เมียนมา 
เนื่องจากมีปริมาณการผลิตไม้ไผ่ได้ค่อนข้างต่ า 
จึงประสงค์จะพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริม
การจัดการและใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างยั่งยืน 
และเห็นว่าไทยมีประสบการณ์ในด้านนี้ 

1.  เป็นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินงานยาว 5 ปี 
จึงมีแผนปฏิบัติงานที่ลงรายละเอียดเป็นราย
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 าประสงค์  ผลผลิตของแต่ละกิจกรรม 
ตัวชี้วัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ  

2.  ผู้มีส่วนร่วมในโครงการประกอบด้วยทุกภาค
ส่ วนที่ เ ป็ นองค์ ประกอบที่ ส า คัญ  ได้ แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เมียนมา ผู้น า
ชาวบ้ าน  และผู้ ท าหน้ าที่ เลี้ ย งดูต้น อ่อน 
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการบริหารโครงการ
เพ่ือติดตามความคืบหน้าของโครงการ 

3.  กิจกรรมครอบคลุมการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับไผ่อย่างครบวงจร ได้แก่ การทดลอง
เชิงเปรียบเทียบทั้งในวิธีการของไทย และพม่า 
ทั้ ง ใ น แป ล ง ท ดล อง  แ ล ะป่ า ธ ร ร มช า ติ 
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมระสั้น การให้ทุน
ระยะยาว 
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การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลิตผล 
(Product Evaluation) 

1.  มีกระบวนการวางแผนด าเนินโครงการที่
ละเอียด โดยก าหนดระยะเวลาส าหรับแต่ละ
กิจกรรมอย่างชัดเจน เนื่องจากการปลูกไผ่และ
การเก็บข้อมูลในทุกขั้นตอนมีก าหนดเวลาที่
แน่นอน 

2.  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  สามารถจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
อย่างต่อเนื่อง 

3.  มีกระบวนการเก็บข้อมูลและติดตามประเมินผล
การด าเนินโครงการทุกขั้นตอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
และคณะกรรมการบริหารโครงการอย่าง
ละเอียดและสม่ าเสมอ 

1.  เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สถาบันวิจัยป่าไม้ เกษตรกร 
และผู้ เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้ทั้ ง ในแง่
วิชาการจากการอบรมระยะสั้น และการศึกษา
ระดับปริญญาโท และจากการเก็บข้อมูลจาก
แปลงทดลองและป่าธรรมชาติ 

2.  เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในชนบทมีความสามารถ
เพ่ิมขึ้นในการจัดการสวนไผ่ และใช้ประโยชน์
จากไผ่อย่างยั่งยืน 

3.  สวนไผ่ให้ผลผลิตในปริมาณที่สูงขึ้น 
4.  เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการอนุรักษ์ป่าไผ่

เพ่ิมข้ึน 

 
3.4.1  การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 

1)  ไม้ไผ่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน โดยไผ่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น สถิติเมื่อปี พ.ศ. 2550 มีมูลค่าการน าเข้า 40 ล้านบาท และ
ส่งออก 60 ล้านบาท และในส่วนของหน่อไม้ มีมูลค่าการแปรรูปภายในประเทศประมาณ 1,400 ล้าน
บาท และส่งออกไม่ต่ ากว่า 1,000 ล้านบาท ไทยจึงมีประสบการณ์และองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้
เมียนมาได้ 

2)  ความสามารถในการบริหารจัดการไผ่ ล าไผ่ และการแปรรูปในระดับวิสาหกิจ
ชุมชนจนถึงอุตสาหกรรม จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนไผ่มีความมั่นคงทางรายได้ และมาตรฐานชีวิต
ความเป็นอยู่ที่สูงข้ึน 

3)  เมียนมาไม่ได้พัฒนาองค์ความรู้และเทคนิคการปลูก การเลือกพันธุ์ การตัดล าต้นไผ่ 
ฯลฯ มาเป็นเวลานาน ท าให้ได้ผลผลิตจากการปลูกไผ่ในปริมาณต่ า จึงประสงค์ให้ไทยถ่ายทอด 
องค์ความรู้ดังกล่าว เพ่ือการใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งรายได้ให้เกษตรกรในระยะยาว 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

3.4.2  การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน (Input Evaluation) 
1)  การมีแผนการปฏิบัติงานที่ละเอียดรายเดือนส าหรับโครงการระยะยาว 5 ปี 

เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือการท างานที่เป็นระบบตรงตามเป้าหมายและระยะเวลาที่วางไว้ ท าให้
สามารถติดตามผลการด าเนินการจากผู้เป็นปฏิบัติได้อย่างสม่ าเสมอ 

2)  การระบุรายละเอียดกิจกรรม ผลผลิต และผู้รับผิดชอบในแผนปฏิบัติงาน
เดียวกัน ท าให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนมองเห็นภาพรวมร่วมกัน เพ่ือการท างานที่มีบูรณาการไปในทิศทาง
เดียวกัน และสามารถเตรียมพร้อมในแต่ละส่วนล่วงหน้าได้ 
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3)  การให้บุคลากรจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในโครงการ ท าให้โครงการมี
ความสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรสามารถเห็นระบบการท างานอย่างครบวงจร  

4)  การก าหนดคุณสมบัติให้ผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  (ก) เป็นผู้ที่มี 
ส่วนร่วมกับโครงการตั้งแต่แรกเริ่ม (ข) เป็นเจ้าหน้าที่ของ Forest Research Institute (ค) ต้องเก็บ
ข้อมูลการท าวิจัยส าหรับการศึกษาดังกล่าวจากพ้ืนที่โครงการ และ (ง) หากเป็นอาจารย์จาก 
University of Forestry จะได้รับการพิจารณาด้วยดี ท าให้ความรู้ที่ได้จากการศึกษา และข้อมูลที่
ได้รับโครงการเอ้ือประโยชน์กัน และมั่นใจได้ว่าทรัพยากรที่ลงทุนไปจะไม่สูญเปล่าและจะเป็น
ประโยชน์ เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ที่ท างานด้านนี้โดยตรง 

3.4.3  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
1)  โครงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการวางแผน

ที่ผ่านการปรึกษาหารือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในทุกระดับอย่างละเอียดถี่ถ้วนในทุกขั้นตอน 
2)  การด าเนินโครงการระยะยาว ต้องอาศัยกระบวนการประสานงาน ปรึกษาหารือ 

และพูดคุยระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในฝ่ายไทย และเมียนมา และระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ผู้มี
ส่วนร่วมในโครงการทุกคนจึงต้องมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นต่อโครงการในระดับสูง 

3)  กระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการมีความเชื่อมโยง และ
สอดคล้องกันอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะข้อมูลระหว่างการอบรมระยะสั้น และการศึกษาปริญญาโท กับการ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปลูกในแปลงหรือป่าธรรมชาติ และในทางกลับกัน ท าให้การโครงการดังกล่าว
ก่อประโยชน์ในหลายด้าน  

3.4.4  การประเมินผลิตผล (Product Evaluation)  
1)  การได้รับความรู้แบบองค์รวมจากโครงการท าให้ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 

สถาบันวิจัยป่าไม้ เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานและอาชีพของตน 
เพ่ือเพ่ิมพูนผลผลิตจากไม้ไผ่ อนุรักษ์ป่าไผ่ และแปรรูปจากไผ่ ซึ่งล้วนส่งผลดีต่อความมั่นคงทางรายได้
ให้ชุมชน และประเทศในภาพใหญ่ 

2)  ในส่วนของการอนุรักษ์ป่าไผ่ โครงการได้ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อ
เ พ่ือสร้ างความตระหนักให้ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ป่ า ไผ่ เ พ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3)  แปลงสาธิตการปลูกไผ่จะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร  

4)  การเผยแพร่รายงานผลการด าเนินโครงการแก่เกษตรกร ท าให้สามารถเผยแพร่
ความรู้และเทคนิคในการปลูกไผ่ไปสู่เกษตรกรได้เป็นจ านวนมาก เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเกษตรกร  
ผู้ปลูกไผ่ในวงกว้างต่อไป 
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3.5  การถอดความเชื่อมโยงของโครงการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มีเหตุผล 
สร้างศูนย์ฯ เพ่ือเป็นแหล่ง
ความรู้และที่มาของรายได้ 

 พอประมาณ 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ศูนย์ฯ ที่เหมาะสมกับการใช้
งานและความจ าเป็นในพ้ืนที่ 

 มีภูมิคุ้มกัน 
ให้ความรู้และทักษะแก่
เจ้าหน้าที่และเกษตรกร

ตัวอย่าง เพื่อกระจายความรู้
ไปยังชุมชน 

 
ความรู้ 

ผู้เชี่ยวชาญจากกรมประมงให้
ค าปรึกษาตลอดโครงการ และ

ฝึกอบรมหลายหลักสูตร 
ที่ไทยและเมียนมา  

 คุณธรรม 
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านแลกเปลี่ยน

ความรู้และข้อมูลระหว่างกัน ท างาน
ร่วมกันอย่างอดทน 

 
 

เศรษฐกิจ 
ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

และมีความม่ันคงทางรายได้ 

สังคม 
ศูนย์สาธิตฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้
ชาวบ้านและเกษตรกรตัวอย่าง 

ให้ความรู้ชาวบ้านที่สนใจ และช่วย
กระชับความสัมพันธ์ไทย–เมียนมา 

 
 

 
สิ่งแวดล้อม 

กุ้งตามแหล่งน้ าไม่ถูกจับและสามารถ
เจริญเติบโต เพื่อรักษาระบบ

นิเวศวิทยา 
 

 
วัฒนธรรม 

ชาวบ้านแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะ 
มีความสามัคคีร่วมมือกันรักษาวิถี

ชุมชนในการเพาะเลี้ยงกุ้ง 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมิโครงการปรับปรุงศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ 

  

ความ

ยั่งยืน 
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มีเหตุผล 
ปรับปรุงห้องสมุดและ

ห้องปฏิบัติการ พร้อมมอบ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 พอประมาณ 
ปรับปรุงห้องต่าง ๆ และมอบ
อุปกรณ์ที่จ าเป็น เพ่ือกระตุ้น
และสนับสนุนให้เกิดภาวะที่

เหมาะสมแก่การเรียนรู้    

 มีภูมิคุ้มกัน 
คณาจารย์และผู้บริหารได้รับ
การอบรมในระยะสั้นและ
ยาว และผู้เชี่ยวชาญได้ไป

ติดตามผลการอบรม 
 

ความรู้ 
อาจารย์จาก มจพ. ให้ค าปรึกษา 

และการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
ที่ไทย และผู้เชี่ยวชาญ ติดตามผล

การอบรมที่เมียนมา 

 คุณธรรม 
คณาจารย์จาก มจพ. และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายฯ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและมี

ความรับผิดชอบร่วมกัน 
 

เศรษฐกิจ 
แรงงานมีค่าแรงสูงขึ้น เนื่องจากมี
ความรู้และทักษะที่ตรงกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมในเขต

เศรษฐกิจทวาย  
ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น 

สังคม 
ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ลูกหลานไม่ต้องออกไปท างานนอก
พ้ืนที่ ครอบครัวมีความอบอุ่น และ

ช่วยกระชับความสัมพันธ์ 
ไทย–เมียนมา 

 
 

 
สิ่งแวดล้อม 

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมของเขต
เศรษฐกิจทวายสามารถประกอบ

อาชีพอย่างมีส านึกต่อสภาพแวดล้อม
เนื่องจากได้รับความรู้และทักษะที่

เหมาะสม 

 
วัฒนธรรม 

อาจารย์ นักศึกษา ชาวบ้านมี
ความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคี 

ครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันและช่วยกัน
อนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
ภาพที่ 3   แผนภูมิโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและโรงเรียน

เทคนิคทวาย 
 

  

ความ

ยั่งยืน 
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มีเหตุผล 
เพ่ิมปริมาณการผลิตโคนม

และพัฒนาการบริหารจัดการ
ฟาร์มโคนม ตามหลัก

วิชาการ 

 พอประมาณ 
ใช้เทคโนโลยีและวิธีการ 

ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 มีภูมิคุ้มกัน 
เจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

อย่างครบวงจร 

 
ความรู้ 

ผู้เชี่ยวชาญจากกรมปศุสัตว์ให้
ค าปรึกษาและถ่ายทอดความรู้แก่

เจ้าหน้าที่และเกษตรกร     

 คุณธรรม 
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและความรู้กัน ทุกคนมีส่วนร่วม
มีความตั้งใจ และความสามัคคี 

 
เศรษฐกิจ 

เกษตรกรรายย่อยมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ครอบครัวและชุมชนมีความมั่นคงทาง

รายได้ 

สังคม 
ฟาร์มโคนมสาธิตฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ให้เกษตรกรและชาวบ้านที่สนใจ  
กลุ่มเกษตรกรโคนมรายย่อยสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน และกระชับ

ความสัมพันธ์ไทย–เมียนมา 
 

 

 
สิ่งแวดล้อม 

เกษตรกรและชุมชนช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมจากการบริหารจัดการ
ฟาร์มโคนมอย่างเป็นระบบและไม่มี

ขยะเหลือทิ้ง 

 
วัฒนธรรม 

ชาวบ้านในพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ 
อยู่ร่วมกัน และช่วยกันอนุรักษ์วิถีชีวิต 

และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
ภาพที่ 4  แผนภูมิโครงการพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

 
 
 

  

ความ

ยั่งยืน 
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มีเหตุผล 

แนะน าการปลูกไผ่พันธุ์ต่าง 
ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

เกี่ยวกับการปลูกและบริหาร
จัดการไม้ไผ่ 

 พอประมาณ 
เปรียบเทียบวิธีการปลูกไผ่ของ
ไทยและเมียนมา เพ่ือความ

เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 มีภูมิคุ้มกัน 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมี 
ส่วนร่วมให้ความรู้และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
แนะน า และติดตามผล

ต่อเนื่อง 
 

ความรู้ 
ผู้เชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความรู้
ผ่านการให้ค าปรึกษา การอบรมและ

ศึกษาในระดับปริญญา 

 คุณธรรม 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร

รายย่อยมีส่วนร่วม ตั้งใจท างาน
ร่วมกันอย่างอดทน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและเทคนิคท่ีเกี่ยวข้อง 

 
เศรษฐกิจ 

เกษตรกรรายย่อยมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากผลผลิตจากไผ่เพิ่มข้ึน 

สามารถน ามาแปรรูป ครอบครัวและ
ชุมชนมีความม่ันคงทางรายได้ และมี

รายได้หมุนเวียนตลอดปี 

สังคม 
แปลงสาธิตการปลูกไผ่เป็นแหล่ง

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 

ไทย–เมียนมา 
 

 

 
สิ่งแวดล้อม 

เจ้าหน้าที่และชุมชนร่วมกันปลูกไผ่ที่
เหมาะสมกับดินและพ้ืนที่ ร่วมกัน

อนุรักษ์ป่าไม้ และดูแลป่าอย่างยั่งยืน 
 

 
วัฒนธรรม 

ชุมชนมีความร่วมมือกัน ชาวบ้านมี
ความสามัคคี แลกเปลี่ยนข้อมูล และ
ช่วยกันอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
 

 
ภาพที่ 5  แผนภูมิโครงการส่งเสริมการจัดการและใช้ประโยชน์ไผ่อย่างยั่งยืน 

 
 

ความ

ยั่งยืน

ไผ่เ 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะศึกษาโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่เผยแพร่หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไทยให้แก่เมียนมา เพื่อตอบค าถามว่า โครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาจะ
ส่งผลเป็นรูปธรรมในวงกว้างและมีความยั่งยืนมากขึ้นได้อย่างไร ภายใต้สมมติฐานว่า การมีส่วนร่ วม
หรือสร้างความเป็นเจ้าของของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นท่ีตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการจะเป็นปัจจัย
ที่ส่งเสริมความส าเร็จของโครงการ ท าให้ได้ผลที่เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระดับสูงได้ โดยเดิมที
จะศึกษาเปรียบเทียบโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จกับโครงการที่ประสบความส าเร็จ จ านวน 4 
โครงการ 

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า ข้อมูลโครงการที่ผู้เขียนสามารถหามาได้ ต่างสนับสนุนข้อสรุปว่า 
ทุกโครงการล้วนเป็นโครงการที่ประสบความส าเร็จ ทั้งตามการประเมินของกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และตามสมมติฐานของผู้เขียนว่า ทุกโครงการมีโอกาสสูงที่จะมีผล
เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระยะยาว ยกเว้นโครงการปรับปรุงศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งใน  
รัฐยะไข่ (ระยะที่ 1) ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ไทยไม่ประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินนโยบายการทูตเพ่ือการพัฒนาใน
เมียนมา ผ่านการด าเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่
และประยุกต์ใช้แต่อย่างใด โดยอาจพบปัญหาในการสื่อสาร และการท าความเข้าใจในระดับพ้ืนที่บ้าง 
อย่างไรก็ดี ในระดับนโยบาย เมียนมาเห็นประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยิ่ง ที่จะ
สามารถสร้างโอกาสและพลิกฟ้ืนชีวิตของชาวบ้านและชุมชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของเมียนมาให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หากไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา ผู้เขียน
อาจสามารถสัมภาษณ์ผู้ร่วมด าเนินโครงการในฝ่ายเมียนมาได้ อาทิ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ และ
ชาวบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งอาจท าให้ได้รับมุมมองที่หลากหลายขึ้น 

4.1.2 ทั้ง 4 โครงการ พิสูจน์ให้เห็นว่า สามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ได้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นในภาคเกษตรกรรม หรือภาคการศึกษา  

4.1.3 การด าเนินโครงการทั้ง 4 โครงการ ได้ให้เจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่ ซึ่ งมีหน้าที่
เกี่ยวข้องโดยตรง และผู้น าชุมชน รวมถึงชาวบ้าน มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มด าเนินโครงการ 
เช่น การเลือกผู้น าชุมชน หรือเกษตรกรเข้ารับการอบรม หรือการจัดตั้งศูนย์สาธิตเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และชาวบ้านแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของความส าเร็จในการน าปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียงไปประยุกต์ใช้ โดยการสร้างความรู้สึกของ
ความเป็นเจ้าของ (ownership) ของประชาชนในพื้นท่ีที่เข้าไปท าโครงการ มิเช่นนั้นอาจมีผลต่อความ
ยั่งยืนของโครงการ เนื่องจากประชาชนอาจเกิดความรู้สึกหรือการกระท าที่ต่อต้านโครงการได้ 
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4.1.4 ทั้ง 4 โครงการ ให้ความส าคัญสูงสุดกับการพัฒนาคน ซึ่งเป็นหัวใจที่จะรับประกัน
ความยั่งยืนยิ่งของโครงการ ทั้งนี้ การพัฒนาคนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะการพัฒนาคนเป็นการระเบิดจากข้างใน โดยเริ่มจากการพัฒนาแต่ละบุคคล ซึ่งจะ
ขยายต่อไปในระดับชุมชนและระดับประเทศตามล าดับ เช่น การจัดการอบรม ให้ทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญาแก่เจ้าหน้าที่และชาวบ้าน เพ่ือให้เขามีความรู้ติดตัวและสามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วย
ตัวเอง โดยไม่ต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือของไทยตลอดไป เป็นการสอนให้เขาตกปลา ไม่ใช่แค่การให้
เบ็ดตกปลา ซึ่งหมายถึงการติดอาวุธ หรือ empowerment ให้ชาวบ้าน เกษตรกร และชุมชนที่เราไป
ด าเนินโครงการ ซึ่งเมื่อพวกเขามีความรู้ ก็จะถ่ายทอดความรู้นี้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพ่ือพัฒนาชุมชน
และประเทศชาติต่อไป 
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  โดยที่เมียนมามีแผน Myanmar Sustainable Development Plan (ค.ศ.

2018-2030) การด าเนินโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาใด ๆ ที่ไทยจะด าเนินการร่วมกับเมียนมา 
จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ฝ่ายเมียนมาขอรับความช่วยเหลือ 
หรือว่าโครงการที่ฝ่ายไทยเป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรับประกันว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุก
ระดับของฝ่ายเมียนมา และเพ่ือไม่ให้งบประมาณของไทยสูญเปล่า อีกทั้งเพ่ือให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์และได้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนให้แก่เมียนมาอย่างแท้จริง 

2)  การด าเนินโครงการเพ่ือการพัฒนา ไม่ควรเป็นโครงการในลักษณะครั้งเดียว 
แต่ควรเป็นโครงการที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต  

3)  ควรมีการประเมินความส าเร็จของโครงการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นหลัก 
มิใช่การประเมินโดยกรมหรือเจ้าของเรื่องที่เป็นผู้ด าเนินโครงการนั้น ๆ เพ่ือความโปร่งใสและ 
การสะท้อนผลการด าเนินโครงการที่ปราศจากอคติ โดยคณะบุคคลภายนอกดังกล่าว ควร
ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินโครงการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ และ
หากเป็นไปได้ ควรมีผู้แทนชุมชนด้วย 

4)  ควรให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ในพ้ืนที่ที่มีการด าเนินโครงการ
ท าหน้าที่ติดตามประเมินผลลัพธ์ของโครงการ เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศมีการปรับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ตามวาระ จึงอาจท าให้ขาดความต่อเนื่องของการติดตามผลการด าเนินโครงการได้ โดย
สามารถประเมินจากการเก็บสถิติของอัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้ครัวเรือน และอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดนั้น อย่างน้อย 5 ปี เป็นต้น เพ่ือวิเคราะห์ถึงความยั่งยืนและความคุ้มค่าของ
โครงการในระยะยาว  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1)  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินโครงการ 

องค์ประกอบ  
(1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินโครงการ 
(2) ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาวิชาที่เป็นเนื้อหาของการด าเนินโครงการ 
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(3) ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ของประเทศที่ด าเนิน
โครงการประจ าประเทศไทย 

(4) ผู้แทนชุมชน (หากเป็นไปได้) 
(5) ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (ส่วนประเมินในระดับ

ผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินโครงการ 

องค์ประกอบ 
(1) ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(2) ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ที่ประจ าอยู่ในพ้ืนที่ด าเนิน

โครงการ 
(3) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของประเทศท่ีด าเนินโครงการ 
(4) ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของเรื่องของต่างประเทศจากส่วนกลาง และพ้ืนที่ 
(5) ผู้แทนชุมชน 
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