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คำ�นำ� 

ประสบก�รณ์ก�รสร้�งทีมปฏิบัติก�รพัฒน�ในพ้ืนท่ีเป้�หม�ยของมูลนิธิแม่ฟ้�หลวง  

ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ เริ่มตั้งแต่ปี 2530 ตั้งแต่เตรียมก�รเพื่อดำ�เนินโครงก�รพัฒน�ดอยตุง  

(พื้นที่ทรงง�น) อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ โดยได้คัดเลือกผู้ที่จบก�รศึกษ�ด้�นเกษตร 

ในจังหวัดเชียงร�ยและจังหวัดใกล้เคียง 52 คน ม�ฝึกอบรมเป็น “ทีมปฏิบัติการพัฒนา”  

เพือ่สำ�รวจขอ้มลูพืน้ฐ�นและนำ�ช�วบ�้นในพืน้ทีโ่ครงก�รฯ ปลกูป�่ ตอ่ม�ในป ี2533 ไดค้ดัเลอืก 

ช�วบ้�นในพื้นที่โครงก�รฯ ที่มีวุฒิก�รศึกษ�หรือพออ่�นออกเขียนได้ จำ�นวน 144 คน ม�ฝึก 

อบรมเป็น “อาสาสมัครโครงการพัฒนาดอยตุงฯ (อาสา คพต.พ.)” ทำ�หน้�ที่เป็นข้อต่อ  

เชื่อมสัมพันธ์ และสร้�งคว�มเข้�ใจระหว่�งโครงก�รฯ กับชุมชน เพื่อให้เข้�ใจถึงปัญห�  

คว�มต้องก�ร ศักยภ�พ คว�มคิด และคว�มรู้สึกที่แท้จริงของชุมชนในพื้นที่โครงก�รฯ ซึ่งเป็น 

ชนกลุ่มน้อย 6 ชนเผ่� ในขณะนั้น หม่อมร�ชวงศ์ดิศนัดด� ดิศกุล ร�ชเลข�นุก�รในพระองค ์

สมเดจ็พระศรนีครนิทร�บรมร�ชชนน ีเปรยีบเสมอืน “พีเ่ลีย้ง” ของทมีปฏบิตักิ�รพฒัน�ทัง้สอง  

คอยรับฟัง ถ่�ยทอดแนวคิด หลักคิด หลักปฏิบัติของก�รทำ�ง�นในขั้นตอนต่�งๆ อย่�งใกล้ชิด  

กล�่วไดว้�่หมอ่มร�ชวงศ์ดิศนดัด� ดิศกุล หรือพีเ่ลีย้ง ทมีปฏบิตักิ�รพฒัน� และอ�ส�สมคัร คพต.พ.  

เป็นข้อต่อสำ�คัญสู่คว�มร่วมมือ ร่วมใจ และก�รยอมรับของช�วบ้�นในพื้นที่โครงก�รฯ1 

ปัจจุบัน ร้อยละ 90 ของอาสา คพต.พ. กลายเป็นผู้น�าชุมชนบนดอยตุง และยังท�างานร่วมกับสมาชิก 

ทีมปฏิบัติการพัฒนาที่วันนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และโครงการพัฒนา 

ดอยตุงฯ ในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ทั้งที่ดอยตุงและในพื้นที่ขยายผลการพัฒนา

อื่นๆ 

เมื่อมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ขยายผลการพัฒนาไปที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในปี 2545  

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ (แปลง FTP 33) ต�าบลเทอดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง  

หรือโครงการปลูกป่าแบบปลูกเสริม บ้านปางมะหันในปี 2548 และโครงการปลูกชาน้�ามัน บ้านปูนะ  

ต�าบลเทอดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง หรือโครงการปลูกป่าแบบไม่ปลูกในปี 2549 ก็ด�าเนินการสร้าง 

ทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่ในลกัษณะเดียวกนั โดยมจุีดประสงค์ใหเ้ปน็กลไกส�าคญัใหท้มีปฏิบตักิาร 

1 ดูรายละเอียดโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.maefahluang.org 
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2 ภายใต้โครงการต้นแบบบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน ตามแนวพระราชด�าริ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง 
 หลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและเป็นศูนย์กลางประสานงานบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ  
 และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นภาคีหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเพื่อ “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเอง” ตามแนวพระราชด�าริ 
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พัฒนาหลักของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ซึ่งมีจ�านวนจ�ากัด สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหลายพื้นที่ได้  

“อาสาพัฒนา” จึงเป็นปัจจัยความส�าเร็จที่ท�าให้การขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริเป็นไป 

อย่างมีคุณภาพ และสามารถช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านได้จริง โดยไม่จ�ากัด 

เชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา

อย่างไรก็ดี การสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในพื้นที่ขยายผลที่ผ่านมานั้น  

แม้มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ แก้ไขความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสให้ชาวบ้าน 

ในพื้นที่ แต่จะมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และประสบการณ์การท�างานของ 

มลูนิธิแมฟ่า้หลวงฯ หลกัส�าคญัในการสรา้งทมีปฏบัิตกิารพฒันา คอื การใหผู้ร้บัการฝกึไดม้ปีระสบการณ ์

ตรงกับกิจกรรมต้นแบบต่างๆ ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ หรือโครงการขยายผลซึ่งเห็นผลประจักษ์ 

แล้ว และเน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (learning by doing) โดยมี “นักปฏิบัติการพัฒนา”  

ที่มีประสบการณ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นพี่เลี้ยง ให้ค�าแนะน�า และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง 

ตามแนวทางที่สมเด็จย่าทรงพระราชทานเป็นแบบอย่างไว้ เช่น ทรงสอนผู้ใกล้ชิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยการปฏิบัติหรือกระท�าให้ดู จึงกลายเป็นการสอนตามธรรมชาติ ผู้ถูกสอนจึงไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ 

ให้ต้องเรียน แต่ขณะเดียวกันก็ได้รู้ ได้เห็น ได้ปฏิบัติ และได้รับผลดี 

ในป ี2552 มลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ ขยายการพฒันาสูจ่งัหวัดนา่น2 และไดวิ้เคราะหส์รปุบทเรยีนการท�างาน 

ตามแนวพระราชด�าริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ตลอดเวลากว่า 20 ปี  

ในพื้นที่ต่างๆ และออกแบบกระบวนการและขั้นตอนการสร้าง “ทีมปฏิบัติการพัฒนา” ในพื้นที่ให้ม ี

ความชัดเจน ซึ่งได้เรียบเรียงและน�าเสนอเป็นแนวทางประกอบหลักสูตรการสร้าง “ทีมปฏิบัติการ 

พัฒนา” ในพื้นที่เป้าหมาย และเพื่อให้ผู้เรียนน�าไปปรับใช้ตามความเป็นจริงทางภูมิสังคมในพื้นที ่

และตามเปา้หมายของโครงการ ทัง้นี ้หากผูเ้รยีนน�าไปปฏบิตัแิลว้เกดิขอ้สงสยัหรอืปญัหา ขอใหน้กึถงึ 

หลักส�าคัญ คือ 1) ให้เอาความจริงเป็นที่ตั้ง หรือให้ย้อนกลับไปหาความเป็นจริง โดยใช้สามัญส�านึก 

ในการวิเคราะห์หาเหตุของปัญหา และทางแก้ปัญหาที่เรียบง่ายและเป็นไปได้จริงที่สุด และ 2) ให้เอา 

คนในชุมชนและประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นตัวตั้งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
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ทัง้นี ้ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทกุคนในการจดัท�าหนงัสอืเลม่นี ้ไมว่า่จะเปน็นกัปฏบิตักิารพฒันา ผูส้มัภาษณ ์ 

วิเคราะห์ และสรุปความ ผู้เรียบเรียง ตลอดจนผู้พิจารณาตรวจเนื้อหาและพิสูจน์อักษรต่างท�าหน้าที ่

บนหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถึงการท�าหน้าที ่

ของการเป็นครู หรือในที่นี้หมายถึงผู้ถ่ายทอดความรู้ว่า มีเรื่องส�าคัญ 2 เรื่อง คือ 1) ต้องสอน 

หรือในที่นี้คือ ต้องถ่ายทอดด้วยเนื้อหาของหลักวิชาที่บริสุทธิ์ ปราศจากการสอดแทรกอคติ 

หรือความเชื่อของตน และ 2) ต้องสอนหรือถ่ายทอดให้บริบูรณ์หรือให้ครบโดยไม่กลัวว่าผู้เรียน 

จะรู้มากกว่าหรือเก่งกว่า (กนก วงษ์ตระหง่าน, สัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2553) เพื่อให้ผู้เรียน 

สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

คณะผู้จัดทำ�
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[01]
การพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง

ปัญห�คว�มย�กจนในชนบท ส่วนหนึ่งม�จ�กผู้คนข�ดคว�มรู้เรื่องก�รใช้และบริห�รจัดก�ร 

ทุนท�งธรรมช�ติ เช่น นำ้� ดิน ป่� เพื่อประกอบอ�ชีพและดำ�รงชีวิต จึงต้องตัดไม้ทำ�ล�ยป่� 

เพื่อขย�ยพ้ืนท่ีทำ�กิน ฉะนั้นจึงกล่�วได้ว่� คว�มไม่รู้นำ�ไปสู่คว�มย�กจน และคว�มจนก็นำ�ไปสู่ 

คว�มไม่รู ้เช ่นกัน เพร�ะผู ้คนถูกจำ�กัดโอก�สในก�รศึกษ�ห�คว�มรู ้และพัฒน�ตนเอง  

ห�กมีคว�มเจ็บป่วยเพ่ิมเข้�ม�ย่ิงทำ�ให้ปัญห�คว�มย�กจนส�หัสขึ้น เพร�ะคนเจ็บป่วย 

ไม่ส�ม�รถทำ�ง�นช่วยเหลือตนเองและคนในครอบครัวได้ ทั้งยังเป็นภ�ระให้คนในครอบครัว 

ต้องคอยดูแล ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถห�เลี้ยงชีพได้อย่�งเต็มที่ ดังนั้น คว�มเจ็บ คว�มจน คว�มไม่รู้  

จึงเป็นปัญห�พ้ืนฐ�นที่ทำ�ให้คนไม่ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้ 

ในขณะเดียวกันสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้คนยังยากจนและรอความช่วยเหลือต่างๆ อย่างไร้ศักดิ์ศรีคือ  

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชนที่เป็นลักษณะอุปถัมภ์ ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐไม่ได้ช่วยพัฒนา 

ให้ชุมชนยืนได้ด้วยตนเอง แต่กลับช่วยด้วยการแจกหรือให้เปล่า ท�าให้ชุมชนต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐ 

ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่หลายคนจงใจรักษาฐานอ�านาจน้ีไว้ หลายคนด่วนสรุปเอาเองว่า ชุมชนไม่ม ี

ความรู ้ขีเ้กยีจ ท�าอะไรด้วยตวัเองไม่ได้ นอกจากสร้างระบบอปุถมัภ์แลว้ การท�างานของหนว่ยงานรฐั 

ยังมีข้อจ�ากัดอีกมากที่ท�าให้ชุมชนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น ส่วนภูมิภาคต้องท�าตามนโยบาย 

จากส่วนกลางท่ีไม่ตรงกบัสภาพปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จรงิของแต่ละพ้ืนที ่และส่วนภูมภิาคเอง 

ก็ไม่ได้ลงพื้นที่คลุกคลีกับชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ส่วนกลาง หรือหน่วยงาน 

แต่ละหน่วยงานต่างคนต่างท�าอยู่ในแท่งของตน (กรอบ หน้าที่ของหน่วยงาน) แม้ว่าจะอยู่ในพ้ืนที่ 

เดียวกัน หรือระเบียบราชการเดียวใช้ท่ัวประเทศทุกภูมิภาค ไม่ยืดหยุ่น ซ�้าร้ายตัวชี้วัดในการท�างาน 

ก็มุ่งแต่ผลผลิต เช่น จ�านวนครั้ง จ�านวนหัว หรือจ�านวนต้น ไม่ได้วัดที่ผลสัมฤทธ์ิ คือ คุณภาพชีวิต  

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน หรือชาวบ้านได้อะไรจากกิจกรรมพัฒนานั้นๆ นั่นคือ  

ที่ผ่านมา ไม่ได้ใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง แต่มีรัฐเป็นศูนย์กลาง ไม่ได้มุ่งท�างานเพ่ือความส�าเร็จ แต่เอา 

พอเสร็จตามงบประมาณ ตามแผนงานเท่านั้น



พักหนี้

ปลอยกู

กองทุน

ชุมชน

เง�นกระตุน

เศรษฐกิจ
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ภาพที่ 1

รัฐเป็นผู้ให้คว�มช่วยเหลือในลักษณะต่�งคนต่�งให้ โดยชุมชนเป็นผู้รับ (อุปถัมภ์) 

หลักคิดส�าคัญในการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คือ คนทุกคนมีศักยภาพและใฝ่ดี อีกทั้งสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เคยมีพระราชด�ารัสแก่กรรมการและอาสาสมัคร พอ.สว.  

จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 26 กันยายน ปี 2526 ว่า “ฉันก็หวังว่าจะด�าเนินการน้ีต่อไปอีกนานๆ จนกว่า 

ทางรัฐบาลจะช่วยไปถึงเขา” สมเด็จย่ามีพระราชประสงค์ที่จะเสริมงานในส่วนที่รัฐบาลยังท�าไปไม่ถึง  

เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ของราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ดังนั้น บทบาทหน้าที่หลักของมูลนิธ ิ

แม่ฟ้าหลวงฯ คือ เชื่อมการท�างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาเดียวกัน  

จุดประกาย กระตุ้นให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะชุมชนเป้าหมาย มีส่วนร่วมตลอดกระบวนการพัฒนาด้วย 

ความเข้าใจและกระตือรือร้นและร่วมกับชุมชนเป้าหมาย สร้างการพัฒนาที่น�าไปสู่การพึ่งพาตนเอง 

อย่างมีศักดิ์ศรีและย่ังยืนก่อนจะถอนตัว และให้ชุมชนพัฒนาตนเองต่อไปบนความร่วมมือและ 

รวมตัวกันภายในชุมชน และการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนพ่ึงพาอาศัยกับชุมชนอื่นๆ ภายนอก  

โดยมีหน่วยงานรัฐและเอกชนคอยให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนเมื่อจ�าเป็นเท่านั้น
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ภาพที่ 2
ในช่วงเริ่มต้นกำรพัฒนำ มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ มีบทบำทเป็นผู้เชื่อมกำรท�ำงำนของภำคส่วนต่ำงๆ  

และจุดประกำย กระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้ำของกำรพัฒนำ

ภาพที่ 3 
ต่อมำ ภำยหลังกระบวนกำรเข้ำใจ เข้ำถึง เมื่อชุมชนเป้ำหมำยมีควำมเข้ำใจ และควำมอยำก  

หรือพร้อมที่จะลุกขึ้นพัฒนำตนเอง บทบำทของมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ เปลี่ยนเป็นผู้ร่วมสร้ำงกำรพัฒนำ 
ที่น�ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองของชุมชน
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ภาพที่ 2
ในช่วงเริ่มต้นกำรพัฒนำ มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ มีบทบำทเป็นผู้เชื่อมกำรท�ำงำนของภำคส่วนต่ำงๆ  

และจุดประกำย กระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้ำของกำรพัฒนำ

ภาพที่ 3 
ต่อมำ ภำยหลังกระบวนกำรเข้ำใจ เข้ำถึง เมื่อชุมชนเป้ำหมำยมีควำมเข้ำใจ และควำมอยำก  

หรือพร้อมที่จะลุกขึ้นพัฒนำตนเอง บทบำทของมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ เปลี่ยนเป็นผู้ร่วมสร้ำงกำรพัฒนำ 
ที่น�ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองของชุมชน
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ภาพที่ 2

ในช่วงเริ่มต้นก�รพัฒน� มูลนิธิแม่ฟ้�หลวงฯ มีบทบ�ทเป็นผู้เชื่อมก�รทำ�ง�นของภ�คส่วนต่�งๆ  

และจุดประก�ย กระตุ้นให้เกิดก�รมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้�ของก�รพัฒน�

ภาพที่ 3

ต่อม�ภ�คหลังกระบวนก�รเข้�ใจ เข้�ถึง เมื่อชุมชนเป้�หม�ยมีคว�มเข้�ใจ และคว�มอย�กหรือพร้อม 

ที่จะลุกขึ้นพัฒน�ตนเอง บทบ�ทของมูลนิธิแม่ฟ้�หลวงฯ เปลี่ยนเป็นผู้ร่วมสร้�งก�รพัฒน�ที่นำ�ไปสู ่

ก�รพึ่งพ�ตนเองของชุมชน
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แนวทางในการพัฒนาที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่ 

สมเดจ็ย่าทรงพระราชทานไว้ในปี พ.ศ. 2531 ทีว่่า “ต้องช่วยเขาให้เขาช่วยตวัเขาเอง” และ “ท�าอย่างไร 

ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างดี” นำาไปสู่หลักการพัฒนาที่เน้นคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย 

เป็นที่ตั้ง และบูรณาการท�างานของทุกภาคส่วนสู่การคิดใหญ่ มองการณ์ไกล และวิเคราะห์ความ 

เป็นไปได้จนทะลุถึงผลลัพธ์ แล้วจึงค่อยๆ เริ่มท�าจากจุดเล็กๆ การเห็นความสำาคัญของการรับหน้าที่ 

แบกความเสีย่งก่อนท่ีชาวบ้านจะพร้อมลกุขึน้สู้ได้ด้วยตนเอง การไม่หยดุคดิหยดุท�าทีจ่ะบรหิารจัดการ 

ทรพัยากรท่ีมอียูจ่ำากดัในพืน้ที ่เพือ่เพิม่ผลติผลและมลูค่าทางเศรษฐกจิและสังคมให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

โดยเบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สุด และด้วยความกล้าที่จะลองผิดลองถูกและยอมรับในความล้มเหลว 

เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนือ่งนั้น ทำาให้โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนที่ทรงงาน)  

เมื่อชุมชนมีความรู้ความสามารถ เกิดการรวมกลุ่มบริหารจัดการ และอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง 

สามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันกับชุมชน 

อื่นๆ ภายนอก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ก็สามารถลดบทบาทและถอนตัวได้ในที่สุด ภาครัฐจะเป็นเพียง 

ผู้คอยให้บริการตามที่ชุมชนร้องขอเมื่อมีความจำาเป็น และภาคเอกชนเป็นผู้ที่ชุมชนอาจเลือกพัฒนา 

ความร่วมมือด้วยเพื่อช่วยให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน หรือมาช่วยต่อยอดทางสังคมอื่นๆ 

ภาพที่ 4
ชุมชนพึ่งพำตนเองและพึ่งพำกันเอง

10 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 
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เมื่อชุมชนมีความรู้ความสามารถ เกิดการรวมกลุ่มบริหารจัดการ และอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง 

สามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันกับชุมชน 

อื่นๆ ภายนอก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ก็สามารถลดบทบาทและถอนตัวได้ในที่สุด ภาครัฐจะเป็นเพียง 

ผู้คอยให้การสนับสนุนตามที่ชุมชนร้องขอเมื่อมีความจ�าเป็น และภาคเอกชนเป็นผู้ที่ชุมชนอาจเลือก 

พัฒนาความร่วมมือด้วย เพื่อช่วยให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชนหรือต่อยอดทางสังคม 

ด้านอื่นๆ

ภาพที่ 4 

ชุมชนพึ่งพ�ตนเองและพ่ึงพ�กันเอง

แนวทางในการพฒันาโครงการพฒันาดอยตงุ (พืน้ทีท่รงงาน) อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทีส่มเดจ็ย่า 

ทรงพระราชทานไว้ต้ังแต่ ปี 2531 ที่ว่า “ต้องช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” และ “ท�าอย่างไร 

ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างดี” น�าไปสู่หลักการพัฒนาที่เน้นคุณภาพชีวิตของชุมชนเป้าหมาย 

เป็นที่ตั้งและบูรณาการการท�างานของทุกภาคส่วนสู่การคิดใหญ่ร่วมกัน มองการณ์ไกล และวิเคราะห์ 

ความเป็นไปได้จนทะลุถึงผลลัพธ์ แล้วจึงค่อยๆ เริ่มท�าจากจุดเล็กๆ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เห็นความ 

ส�าคัญของการรับหน้าที่แบกความเสี่ยงก่อนที่ชาวบ้านจะพร้อมลุกขึ้นสู้ได้ด้วยตนเอง การไม่หยุดคิด  
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ไม่หยุดท�าเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัดในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการเพิ่ม 

ผลิตผลและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สุด และด้วยความกล้าที่จะ 

ลองผิดลองถูกและยอมรับในความล้มเหลว เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให ้

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ภายใต้การก�ากับดูแลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการยกย่องจากองค์กร 

ระดับโลกหลายองค์กรให้เป็นต้นแบบของการปฏบัิตทิีเ่ป็นเลิศในด้านการพัฒนา และภายในเวลา 16 ปี  

หลังเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สามารถขยายผลการพัฒนาช่วงต้นน�้าหรือ 

ขัน้อยู่รอด จนปัจจบุนัมชีมุชนทีม่ลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมท�างานด้วยแล้ว 13 พ้ืนทีท่ัง้ในและต่างประเทศ  

ด้วยหลักการเดิมคือ เตรียมทีมปฏิบัติการพัฒนา เตรียมความพร้อมชุมชน ปฏิบัติโครงการ และ 

ถอนตัว แต่มีรูปแบบการพัฒนาที่ให้ผลสัมฤทธิ์ดีข้ึนใช้ระยะเวลาที่ส้ันลง และด้วยต้นทุนที่ต�่าลง 

อย่างต่อเนื่อง อาสาพัฒนาชุมชนจากพื้นท่ีหน่ึงกลายเป็นพี่เลี้ยงของอีกพื้นที่หนึ่งในระยะตั้งต้น และ 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังได้พัฒนาให้พื้นที่โครงการเหล่าน้ีกลายเป็นแหล่งเรียนรู้หรือ “มหาวิทยาลัย 

ที่มีชีวิต” ให้คนที่สนใจมาแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณ์

ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมของการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง หรือ แม่ฟ้าหลวงโมเดล คือ

 • คุณภาพชีวิตที่ดี ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และความสามัคคีของชุมชน

 • การเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่นๆ แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาความรู้ ความร่วมมือ 

  ในการพัฒนา และการลงทุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้า หรือช่วยเหลือพ่ึงพากันและกัน

พระราชปณิธาน “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” จึงไม่ได้ส้ินสุดอยู่ในตัวเอง เพราะผลที่เกิดข้ึนคือ  

เมื่อคนได้รับโอกาสให้สามารถช่วยตัวเองได้แล้ว เขาจะเกิดจิตส�านึกที่ต้องการใช้ความสามารถที่มี 

ไปช่วยคนอื่นต่ออีกด้วย เมื่อแต่ละคนสามารถดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ก็จะ 

สามารถเพิ่มศักยภาพของครอบครัว ชุมชน สังคม และท้ายสุด ผลประโยชน์จะตกอยู่ที่ประเทศชาติ  

คล้ายกับที่สมเด็จย่ามีพระราชด�ารัสไว้ตอนหนึ่งว่า “ถ้าเราคนหนึ่งท�าโดยความซื่อสัตย์สุจริตและ 

คนอื่นๆ ท�าด้วย ก็เลยเป็นประโยชน์ส่วนรวม ก็จะเป็นความเจริญของประเทศชาติ”

วันนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีองค์ความรู้พร้อมใช้ท่ีมาจากประสบการณ์ บทเรียน และความพิถีพิถัน  

จนมั่นใจว่าสามารถน�าไปปรับใช้พัฒนาพื้นที่ไหนก็ได้ เพียงแต่ต้องมีความใส่ใจและความละเอียด 

อ่อนในการประยุกต์ ปรับองค์ความรู้นี้ให้เข้ากับภูมิสังคมและปัญหาความต้องการของแต่ละพ้ืนที่  

ต้องสื่อสารและปรับให้ง่ายเพื่อให้ชุมชนเข้าใจและท�าเองได้ ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม
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เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2554 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท�า 

หนังสือเรื่องพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู ่ปวงประชา โดยมีเนื้อหาสาระส�าคัญ 

ตอนหนึ่งซึ่งเป็นการให้พระราชทานสัมภาษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ว่า ด้วยหลักการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยหลักการ 

ทรงงานดังกล่าว มีความคล้ายคลึงและสอดคล้องเป็นอย่างยิ่งกับการด�าเนินงานของมูลนิธ ิ

แม่ฟ้าหลวงฯ ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ซึ่งด�าเนินการตามแนวพระราชด�าริของสมเด็จย่า ทั้งน้ี  

อาจเนื่องมาจากสมเด็จย่าทรงศึกษาและน�าบทเรียนทั้งเรื่องการปลูกป่า การปลูกพืชทดแทนพืช 

เสพติด และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการตามพระราชด�าริต่างๆ ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 93 มาปรับใช้ที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงเรียกว่าเป็น 

โครงการที่ “แม่เรียนจากลูก” อย่างไรก็ดี คงปฏิเสธมิได้ว่า การอภิบาลพระราชโอรสของสมเด็จย่า 

ด้วยการอบรมปลกูฝังหรอืทรงปฏบัิติให้เหน็เป็นตวัอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งมมุมองและความคดิ 

เกี่ยวกับคน รวมทั้งการเป็นผู้น�าส�านึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง  

หรือพระอุปนิสัยที่เรียบง่ายไม่สร้างความล�าบากให้ผู้อื่น ความมีระเบียบวินัย ช่างสังเกต หรือใฝ่รู้  

ล้วนมีอิทธิพลต่อหลักคิดและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 หรือ 

เป็นสิ่งที่ “ลูกเรียนจากแม่” นั่นเอง

3 ดูเน้ือหาของการพระราชทานสัมภาษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เร่ือง หลักการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จ- 
 พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในภาคผนวก
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[02]
องค์ประกอบ “ทีมปฏิบัติการพัฒนา” ในพื้นที่เป้าหมาย 
เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนของชุมชน

2.1 องค์ประกอบที่หายไป

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ด�าเนินการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based development) โดยเน้นการพัฒนาทั้ง 

ลุ่มน�้า เมื่อเริ่มด�าเนินโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ในปี 2531 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ บูรณาการแผนงาน  

งบประมาณ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ พัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ให้ช่วยตนเองได้  

การผนึกก�าลังของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในลักษณะนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยความส�าเร็จของโครงการฯ หรือ 

ที่เรียกว่า “การบูรณาการทุกภาคส่วน”

การขยายผลการพัฒนาจากดอยตุงไปยังพื้นที่อื่นๆ ยืนยันความส�าคัญของการพัฒนาเชิงพื้นที ่

ในลักษณะนี้มากยิ่งขึ้น เพราะเห็นได้ชัดเจนว่า องค์ประกอบที่หายไปของการพัฒนาในหลายพ้ืนที ่

คือ 1) ขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนงานและงบประมาณระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน และระหว่างหน่วยงานรัฐหน่วยงานเดียวกันในระดับต่างกัน เช่น ระดับนโยบายกับ 

ระดับพื้นที่ 2) ขาดทีมงานและการประสานในระดับพ้ืนที่ ซ่ึงส่งผลให้เกิดช่องว่างด้านความเข้าใจ 

ระหว่างภาครัฐและประชาชน และการแก้ไขปัญหาปากท้องและความยากจนในหลายพื้นที่ของ 

ประเทศไทยไม่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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2.2 “ไม้เสียบไก่”

ในการพัฒนาเชิงพื้นที่จำาเป็นต้องมีผู ้นำาหรือหน่วยงานกลางทำาหน้าที่เป็นแกนเชื่อมโยงทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน หรือเป็น “ไม้เสียบไก่” ในกรณีโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มี “ไม้เสียบไก่” คือ  

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานภาครัฐซ่ึงประกอบด้วย 35 กรม จาก  

6 กระทรวง ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทต่างๆ ที่ร่วมทุนกันโดยไม่หวังผลกำาไร ก่อตั้งบริษัทเพื่อดำาเนิน 

โครงการป่าเศรษฐกิจ บริษัทที่สนับสนุนงบประมาณในการปลูกป่า หรือที่สนับสนุนองค์ความรู ้

ในการดำาเนินกิจการแปรรูปเพิ่มมูลค่าของโครงการ และภาคประชาชน ซึ่งหมายถึง ชุมชน 

หลากหลายชาติพันธุ์ ใน 27 หมู่บ้านบนดอยตุงที่โครงการส่งเสริมและโน้มน้าวให้เข้ามามีส่วนร่วม 

ตลอดกระบวนการการทำางาน ในกรณโีครงการต้นแบบการบรูณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที ่

จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำารินั้น สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลงัพระ สบืสาน 

แนวพระราชดำารเิป็น “ไม้เสยีบไก่” หรอืเป็นศูนย์กลางประสานการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วน 

ต่างๆ และเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ ส่วนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นภาคีหลักที่นำาองค์ความรู้ในการ 

พัฒนาแบบเชื่อม	จุดประกาย	กระตุ้น	และร่วมพัฒนาเพื่อ	 “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” ตามแนว 

พระราชดำาริสมเด็จย่า มาช่วยขับเคลื่อน

ภาพที่ 5 
กำรท�ำงำนลักษณะต่ำงคนต่ำงท�ำในระดับนโยบำยและช่องว่ำงระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชน  

อันเป็นอุปสรรคส�ำคัญของกำรแก้ปัญหำชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้ผลยั่งยืน

14 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

องค์ประกอบ “ทีมปฏิบัติการพัฒนา” ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืนของชุมชน

ภาพที่ 5 

ก�รทำ�ง�นลักษณะต่�งคนต่�งทำ�ในระดับนโยบ�ยและช่องว่�งระหว่�งภ�ครัฐและภ�คประช�ชน

อันเป็นอุปสรรคสำ�คัญของก�รแก้ปัญห�ชุมชนอย่�งมีประสิทธิภ�พและได้ผลยั่งยืน

2.2 “ไม้เสียบไก่”

ในการพัฒนาเชิงพื้นที่จ�าเป็นต้องมีผู้น�าหรือหน่วยงานกลางท�าหน้าที่เป็นแกนเชื่อมโยงทุกฝ่ายที่ 

เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันหรือเป็น “ไม้เสียบไก่” ในกรณีโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มี “ไม้เสียบไก่” คือ  

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานภาครัฐ ซ่ึงประกอบด้วย 35 กรม จาก  

6 กระทรวง ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทต่างๆ ที่ร่วมทุนโดยไม่หวังผลก�าไรในการก่อต้ังบริษัทเพ่ือ 

ด�าเนินการปลูกป่าเศรษฐกิจ หรือท่ีสนับสนุนองค์ความรู้ในการแปรรูปเพิ่มมูลค่า และภาคประชาชน  

ซึ่งหมายถึง ชุมชนหลากหลายชาติพันธุ์ใน 29 หมู่บ้านที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ 

การท�างานในกรณีโครงการต้นแบบการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จังหวัดน่าน  

ตามแนวพระราชด�ารนิัน้ สถาบันส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ 

เป็น “ไม้เสียบไก่” หรือเป็นศูนย์กลางประสานการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ และ 

เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ ส่วนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นภาคีหลัก หรือเป็นพ่ีเล้ียง สร้างทีมปฏิบัติ 

การพัฒนา โดยน�าองค์ความรู้ในการพัฒนาแบบเช่ือม จุดประกาย กระตุ้น และร่วมพัฒนาเพ่ือ  

“ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” ตามแนวพระราชด�าริของสมเด็จย่ามาประยุกต์ใช้ในการขับเคล่ือน 

พัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน



ทำอยางไรใหทีมขับเคล่ือนการพัฒนา/ผูนำ

3

3.
ทีม
อสพ.

2.
ทีม

พ��เลี้ยง

15แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

องค์ประกอบ “ทีมปฏิบัติการพัฒนา” ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืนของชุมชน

ฉะนั้น การเป็น “ไม้เสียบไก่” จึงหมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการวิเคราะห์ วางยุทธศาสตร์และ 

โน้มน้าวให้บคุคลทีเ่กีย่วข้องในระดับต่างๆ จากหน่วยงานทกุภาคส่วน และจากชุมชนเป้าหมาย เข้ามา 

มีส่วนเก่ียวข้องในเวลาที่เหมาะสมด้วยกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยต้องส่ือสารเป้าหมาย 

การพัฒนาให้ทุกคนเข้าใจตรงกันหรือยอมรับจนเกิด “กระแส” ที่น�าไปสู่ความสนใจ ความอยากมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาหรือเรียกว่า การ “ระเบิดจากข้างใน” ส่งผลให้เกิดการผนึกก�าลังเพื่อบูรณาการ 

งานต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแนวระนาบ คือ ทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างกระทรวง 

หรือหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ต่างกันและในแนวด่ิง คือ ระหว่างหน่วยงานระดับต่างๆ ภายใน 

กระทรวงหรือสังกัดเดียวกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันคือ การแก้ไขปัญหาและความต้องการ 

ของชุมชนเป้าหมาย ซึ่งจะต้องปรับและประยุกต์ให้เหมาะสมตามภูมิสังคม4

ภาพที่ 6 

บทบ�ทหน้�ท่ีของ “ไม้เสียบไก่” และ “ข้อต่อ” เพ่ือให้เกิดก�รเชื่อมโยงในก�รทำ�ง�น 

และลดช่องว่�งของคว�มเข้�ใจและคว�มสัมพันธ์ และร่วมกับประช�ชนในชุมชนในก�รพัฒน�ตนเอง

4 ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน ได้อธิบายเปรียบเทียบการท�างานของเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ กับ “ไม้เสียบไก่” ว่าเป็นเสมือน “ผู้ที่ช่วย 
 รวมเครื่องหรือวัตถุดิบทุกอย่างในการท�าบาร์บีคิวเข้าด้วยกัน ให้อยู่ในระนาบเดียวกัน และเรียงตามล�าดับที่จะช่วยให้อร่อย ปิ้งง่าย และ 
 หยิบรับประทานได้สะดวก เช่น เริ่มเสียบจากเนื้อก่อน แล้วจึงตามด้วยมะเขือเทศ สลับด้วยเนื้อ และตามด้วยหัวหอม เพื่อให้เนื้อมีกลิ่นหอม  
 และรสหวานของผกัและผลไม ้วตัถดุบิใดอยูบ่รเิวณใดของไมก้เ็หมอืนการเรยีงล�าดบัวา่ หนว่ยงานไหนตอ้งท�าหนา้ทีอ่ะไร และอยู่ในขัน้ตอนไหน 
 ของกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา และสุดท้ายต้องปรุงรสด้วย “น้�าจิ้ม” รสชาติต่างๆ ตามวัฒนธรรมและความชอบของผู้บริโภค เพื่อให้ได้ 
 รสชาติที่อร่อยที่สุด น้�าจิ้มนี้ก็เปรียบได้กับแนวพระราชด�าริต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่หลากหลายตามมิติของการบริหารจัดการ 
 ทรัพยากร เช่น เรื่องดิน น้�า ป่า หรือองค์ความรู้ที่ละเอียดลงไปตามปัญหาของภูมิภาค เช่น ปัญหาดินเปรี้ยวทางภาคใต้ ปัญหาน้�าขาด 
 ในภาคอีสาน หรือน้�าเกินในภาคเหนือ เพื่อการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและเป็นไปตามความต้องการของผู้ประสบปัญหามากที่สุด”



4 ระยะหลักในการพัฒนาชุมชน

ใหยั�งยืนขั�นตนน้ำ หร�อ "อยูรอด" ตามตำราแมฟาหลวง

เตร�ยมทีมปฏิบัติการพัฒนา

ฎ

16 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

องค์ประกอบ “ทีมปฏิบัติการพัฒนา” ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืนของชุมชน

2.3 “ข้อต่อ”

การมี “ไม้เสียบไก่” จะไม่เกิดประโยชน์หากขาด “ข้อต่อ” ส�าคัญ 3 ข้อ ที่ท�าหน้าที่เช่ือมหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กับชุมชน ท�าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน มองเห็นภาพเดียวกัน ซ่ึงจะน�า 

ไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่นั้นๆ ด้วยคนในพ้ืนที่เอง ส่งผลให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้โดยมี 

ภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้จะอธิบายแนวทางการสร้าง “ข้อต่อ” 3 ทีม คือ 1) ทีมขับเคล่ือนการ 

พัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย 2) ทีมอาสาพัฒนา หรือ อสพ. 3) ทีมพ่ีเล้ียง ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญ 

ของทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย เพ่ือให้ชุมชนพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 2.3.1 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

   ในการพัฒนาหรือบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขของประชาชนในพ้ืนที่น้ันโดยตรง เช่น ข้าราชการ 

   ประจ�า โดยเฉพาะนายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ เพราะเป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งต้ังจาก 

   ส่วนกลาง และมีอ�านาจสั่งการในระดับอ�าเภอโดยตรง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เช่น สมาชิก 

   เทศบาล อบจ. อบต. หรือนักปฏิบัติการพัฒนา และภาคเอกชนที่ท�างานอยู่ในพ้ืนที่  

   โดยวัตถุประสงค์ของการมีทีมขับเคล่ือนการพัฒนาในพ้ืนที่ คือ

   • บริหารจัดการ สร้างความเป็นเอกภาพในการท�างานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    ให้ผนึกพลังสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตนเองของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

    สูงสุด สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนได ้

    จนส�าเร็จเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ การพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวงมีกระบวนการพัฒนา 19 กระบวนการ หรือสามารถสรุปเป็น  

4 ระยะของการพัฒนาหลัก เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนเป้าหมาย ตามรายละเอียด 

ในบทที่ 3 

ภาพที่ 7

4 ระยะหลักในก�รพัฒน�ชุมชนให้ยั่งยืน ต�มตำ�ร�แม่ฟ้�หลวง



17แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

องค์ประกอบ “ทีมปฏิบัติการพัฒนา” ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืนของชุมชน

โดยพื้นฐานแล้ว สมาชิกทีมหรืออย่างน้อยบุคคลที่จะน�าทีมขับเคล่ือนการพัฒนาต้องเป็นคนที่มี 

จิตวิญญาณ ศักยภาพ และคุณสมบัติพื้นฐานของนักปฏิบัติการพัฒนา กล่าวคือ มีจิตอาสาต้องการ 

ช่วยเหลือคน มีส�านึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่นสูง เป็นผู้ยึดมั่นในความ 

ถูกต้อง รักศักดิ์ศรี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มุ่งมั่นต้ังใจอยากท�างาน ใฝ่รู้  

และช่างสังเกต มีทัศนคติท่ีดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน สามารถพูดคุยสร้างความสัมพันธ์กับคน 

กลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ มีความคิดวิเคราะห์ มีทักษะความรู้ สามารถบริหาร 

จัดการสื่อสาร เข้าถึง และให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นเรื่องการจัดการทุนในพ้ืนที่ ได้แก่ น�้า ดิน ป่า และ 

ความรู้ในการประกอบอาชีพ เช่น เกษตร ปศุสัตว์ หัตถกรรมกับชาวบ้านได้ และชาวบ้านให้ความ 

เคารพเชื่อถือ ตัวชี้วัดว่า บุคคลมีคุณสมบัติเป็นนักปฏิบัติการพัฒนาที่ดี มีความพร้อมและดีพอ 

หรือไม่ในการท�าหน้าที่ดังกล่าว คือ ปฏิกิริยาของคนในชุมชน หากมีบุคคลเช่นน้ีอยู่ในพ้ืนที่แล้ว  

ก็เพียงเสริมด้วยการอบรมต่อยอดให้เข้าใจหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ และศึกษาให้รู้ถึง 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน แต่ถ้าไม่มี ก็ต้องพัฒนา สร้างขึ้นมา โดยการศึกษาดูงานโครงการต้นแบบต่างๆ  

และท�างานร่วมกับทีมพี่เลี้ยงของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพ่ือฝึกอบรมในการปฏิบัติงานจริงจนกว่าจะ 

พร้อมด�าเนินงานต่อไปเอง

 2.3.2 ทีมอาสาพัฒนา หรือ อสพ. หมายถึง คนจากพ้ืนที่เป้าหมายที่ทีมขับเคล่ือนการพัฒนา 

   ต้องพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อประจ�าอยู ่ ในพ้ืนที่และปฏิบัติหน้าที่ ใกล้ชิดกับชุมชน โดย 

   วัตถุประสงค์หลักของการมี อสพ. คือ

   ตอนเริ่มต้นโครงการ

	 	 	 • ช่วยให้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและเป็นจริง (ปัญหา 

    ความต้องการ ทุน ศักยภาพ ความคิด ความรู้สึก เป็นต้น)

	 	 	 • ช่วยสร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาต่อทีมขับเคลื่อนการพัฒนา ท�าให้เกิดความร่วมมือ 

    ระหว่างโครงการพัฒนาและชุมชน

	 	 	 • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจจนเกิดการ “ระเบิดจากข้างใน” ของชุมชนจากความพร้อม  

    (เพราะเข้าใจประโยชน์ที่ชุมชนและตนเองจะได้รับ ตลอดจนกระบวนการท�างาน)  

    และ (จึง) อยากร่วม ลงมือ พัฒนาร่วมกัน

ระหว่างการด�าเนินโครงการ

	 	 	 • เพื่อให้เกิดการสื่อสารเรื่องนโยบาย ปัญหา เป็นต้น ระหว่างทีมขับเคล่ือนการพัฒนา 

    กับชุมชนอย่างใกล้ชิด สม�่าเสมอ และต่อเนื่อง

	 	 	 • เพื่อเป็นทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่ เสริมการด�าเนินงานขับเคล่ือนการพัฒนาต่างๆ  

    เมื่อโครงการ/ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา/ทีมพ่ีเล้ียงถอนตัว



18 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

องค์ประกอบ “ทีมปฏิบัติการพัฒนา” ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืนของชุมชน

	 	 	 • เพื่อเป็นผู้น�า และด�าเนินโครงการต่างๆ ต่อไปได้อย่างดีและต่อเนื่อง เพราะเป็นผู้ที่เห็น 

    และเข้าใจหลักการและเหตุผล อีกทั้งกระบวนการท�างานต้ังแต่เริ่มต้นโครงการ

	 	 	 • ท�าหน้าที่เป็น “ข้อต่อ” ในการสื่อสารและท�างานระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงาน/ 

    องค์กรเอกชนในและนอกพื้นที่กับชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่น้ันๆ

ทั้งนี้ ในระหว่างการสร้างทีม อสพ. ทีมขับเคล่ือนการพัฒนาจ�าเป็นต้องพัฒนาและบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์กับแนวร่วมส�าคัญ คือ ผู้น�าชุมชนทางการและธรรมชาติควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจ ความร่วมมือ และการด�าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

 2.3.3 ทีมพ่ีเลี้ยง หมายถึง ผู้ที่สร้างทีมปฏิบัติการพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ 

   พฒันาเชงิพืน้ทีแ่บบองค์รวมและครบวงจร รวมทัง้การพัฒนาแบบเช่ือม จุดประกาย กระตุน้  

   และร่วมพัฒนาเพื่อ “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” ตามแนวพระราชด�าริสมเด็จย่า  

   โดยบทบาทของทีมพี่เลี้ยง คือ 

	 	 	 • ให้ค�าแนะน�าและอบรมทีมปฏิบัติการพัฒนา ทั้งหลักคิดและหลักปฏิบัติของการพัฒนา 

    ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง โดยชี้ให้เห็นถึงวิธีการแก้ไขปัญหาจากข้อมูลจริง ยึดชุมชน 

    เป็นศูนย์กลาง และมีแนวคิด “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” อยู่เสมอในการท�างาน  

    ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดในบทต่อๆ ไป

	 	 	 • ท�างานใกล้ชดิกบัทมีปฏบิตักิารพฒันามากทีสุ่ดในระยะแรก โดยจะคอยสังเกตการท�างาน  

    การประยุกต์ ใช้ทักษะ ความรู ้ ความสามารถให้ถูกที่ถูกเวลาและเหมาะสมกับ 

    สถานการณ์ รวมถึงอุปนิสัยและสภาวะทางอารมณ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติส�าคัญซึ่งเกิดจาก 

    การสั่งสมประสบการณ์จากการท�างานของนักปฏิบัติการพัฒนาแต่ละคน เพ่ือให้ทีม 

    พี่เลี้ยงสามารถวางแนวทางฝึกอบรม และพัฒนาทีมปฏิบัติการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ทีมพี่เลี้ยงจึงท�าหน้าที่ไม่ต่างจาก “ครู” ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์หรือนักปฏิบัติการพัฒนา  

ตามหลักวิชาบริสุทธิ์ ปราศจากอคติ และความเช่ือส่วนบุคคล โดยไม่กลัวว่าผู้ที่เรียนจะมีความรู้ 

มากกว่าตน พร้อมทั้งปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ การมีต้นแบบและตัวอย่างที่ดีนี้เป็นกุญแจส�าคัญ 

ที่ช่วยให้ทีมปฏิบัติการพัฒนาท�างานร่วมกับชุมชนได้อย่างดี เรียกว่า การ “พาท�า” โดยเน้นให้ทีม 

ปฏิบัติการพัฒนา เรียนรู้ด้วยการลงมือท�า (Learning by doing) เพ่ือให้เกิดความรู้ ความช�านาญ 



19แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นต้นน�้า หรือ “อยู่รอด” ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

[03]
กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นต้นนำ้า 
หรือ “อยู่รอด” ตามตำาราแม่ฟ้าหลวง5 

กระบวนก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนืขัน้ต้นนำ�้ หรอื “อยูร่อด” ต�มตำ�ร�แม่ฟ้�หลวง ประกอบด้วย 4 ระยะ  

รวม 6 ปี โดยมีกระบวนก�รพัฒน� 19 ข้ันตอน เป็นแนวท�งก�รพัฒน�ในพื้นที่เป้�หม�ย แต่มิได้ 

หม�ยคว�มว่�ถ้�ทำ�ครบแล้วจะสำ�เร็จ เพร�ะเมื่อนำ�ไปปฏิบัติ ต้องยึดคว�มเป็นจริงของบริบท 

พื้นที่หรือภูมิสังคมที่ดำ�เนินก�รอยู่เป็นหลัก และต้องพิจ�รณ�เงื่อนไขในก�รดำ�เนินก�รจ�ก 

ขั้นสู่ขั้น (อยู่รอด พอเพียง ย่ังยืน) ให้ดี มิฉะน้ัน เมื่อถึงปล�ยท�งอ�จพบว่� ทำ�เสร็จ ทำ�ครบ  

แต่ไม่สำ�เร็จ และอ�จหลงท�งจนไม่รู้ว่�ปัญห�เกิดจ�กจุดไหน

เมื่อไหร่ที่พบว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชนเป้าหมายยากหรือช้า ให้กลับไปเข้าใจ เข้าถึง 

พืน้ทีแ่ละชาวบา้นในชมุชนอกีครัง้ เพือ่คน้หาสาเหต ุหา “ประเดน็รว่ม” หรอืประเดน็ปญัหาความกงัวล 

ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนเห็นว่าส�าคัญและต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อน�ามาเป็นประเด็น 

ในการกระตุน้ใหช้มุชนลกุขึน้มารว่มลงมือพฒันา ในขณะเดยีวกนัหากมโีอกาสทีจ่ะท�าใหก้ารขับเคล่ือน 

การพัฒนาเป็นไปได้เร็วหรือดี เช่น เห็นประเด็นร่วมที่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น ให้ลงมือ 

ปฏบิตัเิลย ถงึแมจ้ะไมไ่ดร้ะบไุว้ในกระบวนการขัน้นัน้ๆ กต็าม ทีส่�าคญัตอ้งใหช้มุชนเขา้มามสีว่นรว่ม 

ในการปฏิบัติด้วยเสมอ

จากความหมายในบทที ่2 ของค�าวา่ “ไมเ้สยีบไก”่ และ “ขอ้ตอ่” นัน้ ทมีพีเ่ลีย้งเปน็ผูท้ีถ่อื “ไมเ้สยีบไก”่  

และเชื่อมประสาน (บูรณาการ) “ข้อต่อ” ทุกส่วนให้เชื่อมโยงกันบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน 

และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ผู้ถือไม้เสียบไก่ควรขับเคลื่อนหรือชะลอจังหวะการพัฒนาตามปฏิทิน 

ชมุชนหรอืความพรอ้มของชมุชนเปน็หลกั ซึง่ไมส่ามารถก�าหนดไดช้ดัเจนวา่ จะเปน็เวลาไหนหรอืใช ้

วิธีใด แต่จะต้องใช้ความเข้าใจและการสังเกต ทีมพ่ีเล้ียงจึงจ�าเป็นต้องอยู่ร่วมในพ้ืนท่ีเพ่ือให้เข้าใจ 

ชุมชนและภูมิสังคมเป็นอย่างดี ได้ข้อมูลจริงและเข้าถึงชุมชน และร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนา 

และทีมอาสาพัฒนาด�าเนินงานในพื้นที่โดยเฉพาะช่วงแรก ทั้งนี้ ประสบการณ์และบทเรียน 

จากการด�าเนินโครงการพัฒนาหลายพื้นที่ท�าให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สามารถสรุปมาตรฐาน 

การพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวงได้ดังแผนภาพที่ 8 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของทีม 

ปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายแต่ละทีมและระยะเวลา และยังสรุปกระบวนการพัฒนาได้  

19 ขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” 

5 ดูปฏิทินแสดงช่วงเวลาของกระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในภาคผนวก



1 2 3 4 5 6 ป/ระยะ

ระดับบทบาทการมีสวนรวมระดับการพัฒนา

ลงมือทำ

กลุมที่ 1 ชุมชน

กลุมที่ 2 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา

กลุมที่ 3 ทีมอาสาพัฒนา (อสพ.)

กลุมที่ 4 ทีมพ��เลี้ยง

ยั�งยืน

พอเพ�ยง

รอด

รวมกันทำ

ใหคำปร�กษา

1 2 3 4

1. ระยะเตร�ยมทีมปฏิบัติการพัฒนา 4-6 เดือน

2. ระยะเตร�ยมความพรอมชุมชน 6 เดือน

3. ระยะปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนา 1-3 ป

4. ระยะถอนตัว 4-6 ป 

20 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นต้นน�้า หรือ “อยู่รอด” ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

ภาพที่ 8 

กระบวนก�รพัฒน�ต�มตำ�ร�แม่ฟ้�หลวง

แผนภาพที่ 8 อธิบายกระบวนการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง ซึ่งแสดงบทบาทและระดับการมี 
ส่วนร่วมของคน 4 กลุ่มในการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งจะสอดคล้องกับระดับการพัฒนา 
ของพื้นที่นั้นๆ และเป็นไปตามแนวคิดหลักของการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง “ช่วยเขาให้เขา 
ช่วยตัวเขาเอง” นั่นคือ ความยั่งยืนของการพัฒนา คือ การที่ชุมชนสามารถด�าเนินการสานต่อ  
และต่อยอดการพัฒนาต่อไปด้วยตนเอง คิดเป็น วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเอง และพึ่งพาตนเองได ้ 
ทัง้นี ้เพือ่ใหถ้งึจดุนัน้ ทมีปฏบิตักิารพฒันาทัง้ 3 ทมีตอ้งเดนิคูไ่ปกบัชมุชน ตัง้แตก่ารสรา้งความเขา้ใจ 
และการมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่ม ท�าให้ดูเป็นตัวอย่าง พาท�า พร้อมทั้งพัฒนาทักษะและแนวคิดของ 
ชุมชนด้านการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป กระทั่งในที่สุด ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาและทีมพี่เลี้ยง 
เป็นเพียงผู้ให้ค�าปรึกษา ในขณะที่ชุมชนและทีมอาสาพัฒนาเป็นผู้ลงมือท�า กล่าวคือ เมื่อชุมชน 
ซมึซบัหลกัการพฒันา ลงมอืท�าอยา่งตอ่เนือ่งจนเกดิความช�านาญ มคีวามเขา้ใจกระบวนการตัง้แตต่น้ 
จนจบ เกิดความมั่นใจและสามารถลงมือปฏิบัติเองได้แล้ว ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาและทีมพี่เลี้ยง 
จะถอนตัวออกจากพื้นที่เพื่อให้ชุมชนและทีมอาสาพัฒนาเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยตัวเอง 
อย่างเต็มตัว 



1 2 3 4 5 6 ป/ระยะ

ระดับบทบาทการมีสวนรวมระดับการพัฒนา

ลงมือทำ

กลุมที่ 1 ชุมชน

กลุมที่ 2 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา

กลุมที่ 3 ทีมอาสาพัฒนา (อสพ.)

กลุมที่ 4 ทีมพ��เลี้ยง

ยั�งยืน

พอเพ�ยง

รอด

รวมกันทำ

ใหคำปร�กษา

1 2 3 4

1. ระยะเตร�ยมทีมปฏิบัติการพัฒนา 4-6 เดือน

2. ระยะเตร�ยมความพรอมชุมชน 6 เดือน

3. ระยะปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนา 1-3 ป

4. ระยะถอนตัว 4-6 ป 
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โดยสรุปแล้ว บทบาทและการท�างานของทีมปฏิบัติการพัฒนาทั้ง 3 ทีม แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่  

1. การเตรียมทีมปฏิบัติการพัฒนา 2. การเตรียมความพร้อมชุมชน 3. ปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรม 

พัฒนา 4. ด�าเนินกระบวนการถอนตัวออกจากพื้นที่ 

1. ระยะการเตรียมทีมปฏิบัติการพัฒนา
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาจะน�าเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อขอความเห็นชอบ 

จากหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้รับความเห็นชอบในหลักการแล้ว ทีมขับเคลื่อน 

พัฒนาจะเริ่มสื่อสารเพื่อท�าความเข้าใจแนวคิด เป้าหมาย กระบวนการ ผลึกพลังร่วมท�างานอย่าง 

แทจ้รงิ ในระยะนีท้มีขบัเคลือ่นการพฒันาจะสรา้ง “ทมีอาสาพฒันา” ในพืน้ที่ไปพรอ้มๆ กนั เพือ่เตรยีม 

โครงสร้างรองรับการด�าเนินโครงการที่จะเกิดขึ้น โดยมีการศึกษาดูงานโครงการต้นแบบ ศึกษา 

องค์ความรู้ และรับการอบรมต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อนักปฏิบัติการพัฒนา การก�าหนดพื้นที่เป้าหมาย 

ให้ชัดเจน การศึกษาและรวบรวมข้อมูลมือสองทั้งหมดที่มีอยู่ของพื้นที่เพื่อท�าความเข้าใจชุมชน 

ให้มากที่สุด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวในระยะนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของ “ทีมปฏิบัติการ 

พัฒนา” ก่อนลงพื้นที่จริง

2. ระยะการเตรียมความพร้อมชุมชน 
ทีมปฏิบัติการพัฒนา ซึ่งได้แก่ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาและทีมอาสาพัฒนา มีหน้าที่ “ลงมือท�า”  

และ “พาท�า” ให้ชุมชนเห็นเป็นประจักษ์ เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา 

จากชุมชน ในระยะนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนเห็นประโยชน์ เชื่อมั่น และศรัทธาในแนวทาง 

การพัฒนาและทีมปฏิบัติการพัฒนา พร้อมๆ กับชักชวนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน  

เดินส�ารวจพื้นที่ ทุนทางธรรมชาติ ระบบน้�า ดิน ป่า การประกอบอาชีพต่างๆ และกระตุ้นชุมชน 

ให้ร่วมกันระดมความคิด วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา ระหว่างนี้ ทีมปฏิบัติการพัฒนาควรหาโอกาส 

และจังหวะที่เหมาะสม เพื่อด�าเนินกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและได้ผล 

เร็วทันตา หรือ Quick Hit เพื่อให้ชุมชนเห็นภาพและเข้าใจรูปแบบการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น และที่ส�าคัญ 

คือเห็นประโยชน์จากการพัฒนา กระทั่งเกิดการ “ระเบิดจากข้างใน” หรือชุมชนลุกขึ้นมาลงมือท�า 

ร่วมกันด้วยความพร้อมเพรียง ซึ่งแสดงว่าชาวบ้านมีความศรัทธา พร้อมที่จะเริ่มช่วยเหลือตนเอง

3. ระยะการปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนา 
เมือ่ชมุชนเริม่ลงมอืปฏบิตัมิากขึน้ ในระยะนี ้ทมีขบัเคลือ่นการพฒันาควรจะคอ่ยๆ ลดบทบาทตวัเอง 

ลงหรือลงมือท�าน้อยลง แต่ยังคง “ร่วมกันท�า” อยู่ โดยทีมขับเคลื่อนการพัฒนาจะร่วมท�างานผ่าน 

ทีมอาสาพัฒนา ซึ่งเป็นทีมที่ท�างานใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ในระยะนี้ ทีมอาสาพัฒนาจะก้าว 

ขึ้นมามีบทบาทและเป็นหลักในการน�าชุมชนปฏิบัติมากขึ้น ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาและทีมอาสา 

พัฒนาต้องใส่ใจและประคับประคองไม่ให้กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นล้มเหลว เพราะจะท�าให้ 

ชุมชนเกิดความท้อแท้และขาดความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ การที่ทีมขับเคลื่อน 
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การพัฒนาและทีมอาสาพัฒนามุ่งมั่นท�างานโดยเรียนรู้ไปพร้อมกับชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดี 

ในการปฏิบัติ จะเปิดโอกาสให้ชุมชนซึมซับหลักการและวิธีการท�างานของทีมปฏิบัติการพัฒนา 

ไปในตัว ทั้งนี้ ทีมพี่เลี้ยง มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาและทีมอาสาพัฒนา  

เมื่อมีปัญหาที่แก้ไขได้ยากหรือตามสถานการณ์ที่เหมาะสมเท่านั้น โดยบทบาทหน้าที่ของทีมพี่เลี้ยง  

คือ การอบรมหลักคิดและหลักการพัฒนาเพิ่มเติม ปรับแนวคิดและชี้ให้เห็นวิธีการแก้ปัญหาจาก 

ข้อมูลจริง ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง เอาความต้องการของชุมชนเป็นที่ตั้ง เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ส่งผลให้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาและทีมอาสาพัฒนาได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการแก้ปัญหา 

จากประสบการณ์การท�างานจริง 

4. ระยะการด�าเนินกระบวนการถอนตัวออกจากพื้นที่

เมื่อชุมชนสามารถด�าเนินงานพัฒนาด้วยตนเองได้มากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถระดมความคิด  

วางแผน และแก้ปัญหาเองได้ การด�าเนินงานของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาจะเข้าสู่ระยะการด�าเนิน 

กระบวนการถอนตัวออกจากพื้นที่อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยชุมชนจะร่วมวางระบบกฎเกณฑ์ หน้าที ่

รับผิดชอบงานต่างๆ ไปด้วยกัน ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาจะค่อยๆ ลดบทบาทของตัวเองลงอย่าง 

ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ทีมอาสาพัฒนาและชุมชนด�าเนินงานพัฒนาด้วยตนเอง โดยทีมขับเคลื่อน 

การพัฒนาคอยสนับสนุนให้ค�าปรึกษา ส่งผลให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจในศักยภาพของ 

ตนเอง และรู้สึกเป็นเจ้าของการพัฒนามากขึ้น จนเกิดความคิดริเริ่มที่จะต่อยอดการพัฒนา กระตุ้น 

การท�างานภายในชุมชนมากขึ้น จนทีมขับเคลื่อนการพัฒนากลายเป็นเพียงผู้ “ให้ค�าปรึกษา”  

นั่นคือ แนะน�าเมื่อเกิดปัญหาที่จ�าเป็นเช่นเดียวกับทีมพี่เลี้ยง

ทั้งนี้ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาควรติดตาม ประเมินผลการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของแต่ละกลุ่ม 

ในชุมชน ให้เป็นไปตามแนวทางที่เสนอไว้ในแผนภาพที่ 8 ตลอดกระบวนการขับเคลื่อน เพื่อปรับ 

การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม เช่น หากชาวบ้านมีความสนใจและ 

กระตือรือร้นในโครงการน้อยลง (เส้นกราฟของชุมชนมีแนวโน้มลดลง) ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา 

ควรขยันเข้าหาชุมชนมากขึ้น กระตุ้นด้วยการลงมือท�าให้เห็น สร้างกระบวนการและบรรยากาศ 

การพัฒนาที่เอื้อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมท�ามากขึ้น (เส้นกราฟของทีมขับเคลื่อนการ 

พัฒนาก็จะยังไม่ลดระดับลง) 

ดังนั้น เส้นกราฟแสดงน้�าหนักการด�าเนินงานของแต่ละกลุ่มจะเข้าใกล้หรือเบนออกห่างจากเส้น 

ที่เป็นมาตรฐานในแผนภาพที่ 8 หรือไม่ ขึ้นอยู่กับภูมิสังคม ปัญหา และสถานการณ์ของแต่ละพื้นที ่ 

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาต้องใส่ใจ ฉลาดรู้ ฉลาดท�าในการปรับสมดุลกระบวนการการท�างาน  

ให้สามารถขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ให้ดีที่สุด ด้วยเทคนิควิธีการของแต่ละคนแต่ละทีม
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กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน 19 กระบวนการ

 0. ก่อนเริ่มกระบวนการ

  • น�าเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อขอความเห็นชอบ

หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์ให้เป็นหนังสือประกอบหลักสูตรการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนา 
ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพึ่งพาตนเองของ 
ชุมชน โดยมีบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือด�าเนินงานอยู่แล้วในพื้นที่เป็น 
ผู้ขับเคลื่อน โน้มน้าว และผลักดันให้เกิดกระบวนการพัฒนาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  
หรือที่เรียกว่า “ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา” การมีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ หรือ “ทีมพี่เลี้ยง”  
เป็นผู้ให้การอบรมและค�าแนะน�าปรึกษากับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาและทีมอาสาพัฒนา  
(อสพ.) ดังนั้น สมมุติฐาน คือ ผู้ที่จะเป็นทีมขับเคลื่อนการพัฒนา ต้องเป็นผู้ที่ทราบและ 
มีความเข้าใจปัญหาของพื้นที่หรือของชุมชนอยู่แล้วไม่มากก็น้อยจากเนื้องานปกติของ 
ตนเอง หรือจากการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน ซึ่งจะสามารถระบุประเด็นปัญหา 
ของพื้นที่เป้าหมายโดยสังเขปได้ดี และทีมอาสาพัฒนา (อสพ.) ต้องเป็นคนในชุมชน 
ที่ชุมชนคัดเลือกเท่านั้น

เนื่องจากมีปัญหาอยู่มากมายหลายประเภท อย่างไรก็ตาม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ หรือ 
ทีมพี่เลี้ยง มุ่งผลักดันให้เกิดกระบวนการร่วมแก้ปัญหา และสร้างการพัฒนาเฉพาะ 
ที่มีผลต่อความอยู่รอดของชุมชนในพื้นที่และน�าไปสู่การพึ่งพาตนเอง จึงได้ก�าหนด 
เงื่อนไขให้เป็นแนวทางในการพิจารณา คือ

   • พิจารณาพื้นที่พัฒนาเป็นทั้งลุ่มน้�า

   • ต้องเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของชุมชน ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ  
    เช่น ผลิตข้าวไม่พอกินตลอดปี ท�าให้ชุมชนต้องพึ่งพาคนภายนอกเพื่อความอยู่รอด  
    และต้องกู้ยืมจนมีหน้ีสินล้นตัว หรือปัญหาสังคม เช่น การปลูกพืชเชิงเด่ียว การปลูกฝ่ิน  
    การค้ามนุษย์ 

   • ต้องเป็นพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับทุน (น้�า ดิน ป่า) ในการด�ารงชีวิตหรืออาชีพหลัก เช่น  
    พึ่งพาน้�าฝน เป็นพื้นที่แห้งแล้ง ดินเสื่อมโทรมท�าการเกษตรไม่ได้ผลผลิตจนเป็น 
    สาเหตุหลักของความยากจน 

   • ต้องเป็นพื้นที่มีความละเอียดอ่อนสูงและมีผลกระทบต่อส่วนรวม เช่น เป็นพื้นที่ป่า 
    ต้นน้�าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม 
    พ้ืนถ่ินสูง หรือเป็นพ้ืนท่ีแนวชายแดน เป็นต้น (ในกรณีท่ีชุมชนเรียกร้องให้มีการสร้างถนน  
    หรือติดตั้งระบบไฟฟ้า น้�าประปา ไม่ถือว่าเป็นปัญหาตามค�าจ�ากัดความในที่นี้ของ 
    มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯเพราะไม่น�าไปสู่กระบวนการพัฒนาตนเองและความยั่งยืนในการ 
    พึ่งพาตนเองของชุมชน)



24 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นต้นน�้า หรือ “อยู่รอด” ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

   • ต้องไม่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในพื้นที่ เช่น ความขัดแย้งเรื่องการถือครอง 

    กรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือเรื่องที่ไปส่งเสริมการสร้างฐานคะแนนเสียงให้ใคร เป็นต้น

จากนั้น ผู้ริเริ่มทีมขับเคลื่อนการพัฒนาต้องน�าเสนอประเด็นปัญหา รวมทั้งแนวทางในการรวบรวม 

ข้อมูลที่เป็นจริง และเป็นปัจจุบันที่สุดที่จะน�าไปสู่ความเข้าใจต้นเหตุของปัญหา รวมทั้งแนวทาง 

ในการบูรณาการการท�างานกับหน่วยงานและชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนต่อหน่วยงาน 

ต้นสังกัดเพื่อขอความเห็นชอบ ส�าหรับในกรณีที่ผู้ริเริ่มเป็นนายอ�าเภอนั้น หากผู้ว่าราชการจังหวัด 

เห็นชอบในหลักการแล้ว จ�าเป็นต้องขอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ออกหนังสือเป็นทางการให้หน่วยงาน 

ราชการต่างๆ ในระดับจังหวัดสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนนายอ�าเภอในการด�าเนินงาน  

ในกรณีอื่นๆ เช่น ผู้ริเริ่มเป็นนักปฏิบัติการพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ควรน�าเสนอประเด็นปัญหารวมทั้ง 

แนวทางแก้ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเมื่อได้รับความเห็นชอบ ควรให้หน่วยงานของตนมีหนังสือ 

ขอความร่วมมือและท�าบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ 

อยู่ในพื้นที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือ ดังนั้น ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาอาจประกอบด้วย  

นายอ�าเภอ สมาชิก อบต. ช่างโยธาของ อบต. เกษตรต�าบล ปศุสัตว์ต�าบล เป็นต้น สาเหตุที่ต้องม ี

หนังสือเป็นทางการหรือการท�าเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจะเริ่มการกระบวนการพัฒนา  

ก็เพื่อให้เกิดกรอบข้อผูกพันและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตามมาของภาคส่วนและฝ่ายต่างๆ  

อย่างเป็นทางการว่า หน้าที่ในการท�างานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง 

ของชุมชนเป้าหมายเป็นงานหลักของแต่ละหน่วยงาน ผู้ริเริ่มทีมขับเคลื่อนการพัฒนาก็จะสามารถ 

สร้างทีมขับเคลื่อนการพัฒนาได้เร็ว ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. สร้างทีมขับเคลื่อนการพัฒนา

เมื่อผู้ริเริ่มทีมขับเคลื่อนการพัฒนาได้รับความเห็นชอบในหลักการ และมีการออกหนังสือขอความ 

ร่วมมืออย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น จึงสามารถเริ่มกระบวนการพัฒนาได้ โดยหน้าที่ของผู้ริเริ่ม 

ในขั้นนี้ คือ ท�าการสื่อสาร โน้มน้าวในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อท�าความเข้าใจ 

แนวคิดและเป้าหมายโครงการตลอดจนกระบวนการและวิธีการท�างานจนผู้ร่วมทีมขับเคลื่อน 

การพฒันาเขา้รว่มท�างานด้วยความเขา้ใจและเกิดความอยากช่วยอยากท�าอยา่งแทจ้รงิ อาจเรยีกไดว่้า 

เป็นการผลักดันให้เกิดการ “ระเบิดจากข้างใน” ของทีมงานก่อน นอกจากนี้ ทีมขับเคลื่อนการ 

พฒันายงัตอ้งตกลงเงือ่นไขในการท�างานรว่มกนัเพือ่เปา้หมายเดยีวกนันี ้เชน่ การบรูณาการแผนงาน  

แผนการสือ่สาร แผนงบประมาณ แผนตดิตามประเมนิผล เปน็ตน้ และการแบง่หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

เพื่อไม่ให้เกิดความซ้�าซ้อน แต่เกื้อหนุนกันในการด�าเนินโครงการ



25แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นต้นน�้า หรือ “อยู่รอด” ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

2. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาศึกษาดูงานโครงการต้นแบบที่มีปัญหาคล้ายคลึงกับพื้นที่เป้าหมาย 

และศึกษาองค์ความรู้เรื่องการเป็นนักปฏิบัติการพัฒนาและการส�ารวจข้อมูลภูมิสังคม

กระบวนการนี้จะช่วยท�าให้ผู้ริเริ่มและสมาชิกทีมเข้าใจหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริที่จะน�า 

มาประยุกต์ใช้ เป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้ง เห็นความ 

เป็นไปได้ในการด�าเนินโครงการให้ส�าเร็จจนเกิดความมั่นใจมากขึ้น เพราะเป็นโอกาสที่จะได้สัมผัส 

และมีประสบการณ์ตรงในโครงการพัฒนาที่ประสบผลส�าเร็จในระดับหนึ่งแล้วจริงๆ กระบวนการนี้ 

จึงอาจเป็นการเสริมให้ทีมงาน “ระเบิดจากข้างใน” ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจเป็นโอกาสสร้างความ 

รู้สึกเป็นทีมเดียวกันระหว่างสมาชิกทีมขับเคลื่อนการพัฒนาจากการมีประสบการณ์ร่วมกัน  

โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เสนอให้ 1) ศึกษาดูงานโครงการต้นแบบของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เนื่องจาก 

เป็นที่มาของการสรุปถอดบทเรียนหนังสือเล่มนี้ จึงอาจจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของคู่มือแนะแนว 

การพัฒนาเล่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น 2) ผู้ริเริ่มควรลองศึกษาให้ถี่ถ้วนว่ามีโครงการหรือชุมชนต้นแบบใด 

ที่มีองค์ความรู้ที่เหมาะสม จะมาปรับใช้กับพื้นที่เป้าหมาย โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาหรือ 

ภูมิสังคมที่ใกล้เคียงกับพื้นที่เป้าหมายที่สุด และไปศึกษาดูงานเพื่อเก็บเป็นความรู้น�าไปปรับใช้ให ้

เหมาะสมกับการด�าเนินงานของตนต่อไป

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาต้องพิจารณาหารือกันเพื่อวางแผนศึกษาหา 

องค์ความรู้และรับการอบรมต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับการเป็นนักปฏิบัติการพัฒนาตามกระบวนการ  

19 ขั้นตอนนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองให้ดี เช่น ศึกษากระบวนการอบรมอาสาพัฒนา  

หรือ อสพ. เพื่อจัดการอบรมดังกล่าวในกระบวนการขั้นต่อไป เพราะเมื่อกระบวนการขับเคลื่อน 

ไปถึงขั้นที่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาต้องท�างานกับชุมชนโดยตรงแล้ว การด�าเนินงานไม่ควรติดขัด  

เพราะความไม่พร้อมหรือไม่เตรียมการที่ดีของทีมงาน เนื่องจากจะท�าให้ชุมชนเกิดความไม่มั่นใจ 

ในทีมงานและไม่ร่วมมือในที่สุด

3. ก�าหนดพื้นที่เป้าหมาย

เมื่อทีมขับเคลื่อนการพัฒนามีความพร้อมระดับหนึ่งแล้ว ควรก�าหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจนยิ่ง

ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้

  • ยึดสภาพความเป็นจริงของทุนทางธรรมชาติที่ใช้ร่วมกันเป็นตัวก�าหนดขอบเขตเป้าหมาย 

   พื้นที่การพัฒนา เช่น ลุ่มน้�าหรือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอบเขตดังกล่าวอาจ 

   กินพื้นที่มากกว่า 1 ต�าบล ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาก็ต้องพูดคุย ท�าความเข้าใจ และให ้

   ผู้น�าในพื้นที่เหล่านั้นเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม อีกนัยหนึ่งคือ ให้ยึดการแบ่งพื้นที่ตาม 

   สภาพความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์เหนือการแบ่งตามรัฐศาสตร์



26 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นต้นน�้า หรือ “อยู่รอด” ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

  • หากเรือ่งทนุทางธรรมชาตทิี่ใชร้ว่มกนัไมม่ปีระเดน็ปญัหาชดัเจน ก็ใหเ้ลอืกพืน้ทีข่นาดเลก็ 

   ไม่เกิน 3 หมู่บ้าน หรือ 300 ครัวเรือน และเมื่อด�าเนินการไปได้ดีจนเห็นผลแล้ว จึงค่อย 

   ขยายผลต่อไปในพื้นที่ข้างเคียง เพราะบริหารจัดการง่ายกว่าการเริ่มท�าโครงการใหญ่ใน 

   หลายๆ ที่

  • เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา เพราะชุมชนจะมีแรงผลักดันภายในหรือ 

   ความต้องการในการลุกขึ้นแก้ไขปัญหาสูงกว่า

  • คนในชมุชนมคีวามพรอ้ม คอื มผีูน้�าระดบัทอ้งทีแ่ละทอ้งถิน่คนใดคนหนึง่ทีเ่ขม้แขง็ เพราะ 

   จะท�าให้การด�าเนินการของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาง่ายขึ้น คือ มีแนวร่วมดีให้เข้าไป 

   ต่อยอดได้เลย

กระบวนการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการท�าความเข้าใจสภาพความเป็นจริงและประเมินปัญหาของพื้นที่/ 

ชมุชนเปา้หมาย เปน็กระบวนการเตรยีมตวักอ่นลงพืน้ทีจ่รงิโดยมเีปา้หมาย คอื การหา “สภาวะปกต”ิ  

ของชุมชน เพราะอาจจะไม่ใช่สภาวะปกติในความคิดและประสบการณ์ของคนนอกหรือทีม 

ขับเคลื่อนการพัฒนา จึงอาจท�าให้เกิดการเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่เห็นที่รู้เป็นปัญหาของชุมชน  

ซึ่งจะส่งผลให้แผนการพัฒนาไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง เช่น บางชุมชนเก็บของป่ากิน คน 

นอกอาจมองว่ายากจนไม่มีอะไรกิน แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจเป็นวิถีชีวิตปกติของเขา ไม่ได้ม ี

ปัญหาปากท้องอะไร ไม่ต้องไปเปลี่ยนหรือแก้ไข เป็นต้น ทั้งนี้ ยิ่งใช้เวลาและท�าการส�ารวจลึก 

ลงไปเท่าไหร่ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาก็จะยิ่งเข้าใจและเห็น “สภาวะปกติ” ของชุมชนชัดเจนยิ่งขึ้น  

สามารถแยกแยะความปกติและไม่ปกติ ซึ่งต้องการการแก้ไขหรือพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น โดยภายหลัง 

การส�ารวจเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ด้วยแบบสอบถามและการจับพิกัดพื้นที่ร่วมกับสมาชิก 

ชุมชน ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาควรได้ข้อสรุป “สภาวะที่ผิดปกติ” และต้องการการเปลี่ยนแปลง 

แก้ไข เพื่อน�ามาเสนอให้ชุมชนรับรองเห็นชอบและเป็นแผนในการด�าเนินงานพัฒนาต่อไป

4. เตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่

เมื่อได้พื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนและก่อนลงพื้นที่จริง ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาต้องเตรียม 

ความพร้อมของตนเองด้านข้อมูลความรู้ โดยรวบรวมและศึกษาข้อมูลมือสองทั้งหมดที่มีอยู่ 

ที่เกี่ยวกับพื้นที่ เพื่อท�าความเข้าใจชุมชนให้มากที่สุด และเพื่อให้เห็นทางเลือกพอสังเขปในการ 

ท�าโครงการ/กิจกรรมพัฒนาก่อนลงพื้นที่จริง โดยผลที่จะได้จากการท�างานในระยะนี้ คือ แผนงาน 

และทิศทางการท�างานเบื้องต้น 



27แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นต้นน�้า หรือ “อยู่รอด” ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องท�าควบคู่กันไปในช่วงนี้ คือ การสร้างทีม อสพ. โดยประชุมหารือกันภายในทีม 

ขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างคัดเลือกอาสาสมัครในหน่วยงานต้นสังกัดของตนที่อยู่ใน 

พื้นที่อยู่แล้ว เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

(อปพร.) เป็นต้น จ�านวน อสพ. ต่อหมู่บ้านควรอยู่ที่ประมาณ 1-2 คน ขึ้นอยู่กับขนาดของชุมชน  

หากจ�านวนอาสาสมัครที่มีอยู่เดิมยังไม่พอ ให้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อสารท�าความเข้าใจ 

กับผู้น�าชุมชนให้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในพื้นที่เพื่อมารับอบรมเป็น อสพ.6

เมื่อได้ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมเป็นทีม อสพ. ครบ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาต้องก�าหนดหัวหน้าทีม  

อสพ. ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่า อสพ. ทั่วไป คือ ต้องวางแผนปฏิบัติการรายวัน  

รับผิดชอบการรายงานความคืบหน้า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานให้ทีมขับเคลื่อน 

การพัฒนารับทราบ และเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งเป็นตัวแทน 

ในการเขา้ประชมุกบัชมุชน หรอืเยีย่มเยยีนชมุชน และตอ้งรบัผดิชอบดแูลใหท้มี อสพ. มคีวามพรอ้ม 

ในการปฏิบัติงานเสมอ ดังนั้น อาจเลือกหัวหน้า อสพ. ชั่วคราวจากพัฒนากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

จังหวัด หรือผู้ที่มีประสบการณ์การท�างานกับมวลชนมาก่อน และท�าการฝึกอบรม อสพ. เรื่อง

คุณสมบัตินักปฏิบัติการพัฒนา และเรื่องการส�ารวจเก็บข้อมูลภูมิสังคมพื้นฐาน7 เพื่อให้ได้ทีม 

อสพ. ที่เข้าใจบทบาท หน้าที่ และศรัทธาในโครงการมีแรงบันดาลใจ และพร้อมลงมือท�าจริงด้วย

จิตวิญญาณ ความเข้าใจ และทักษะความรู้ที่ถูกต้อง และจึงท�าการเลือกหัวหน้า อสพ.จากผู้ที่ฉาย

แววผู้น�าที่ดีอีกครั้งหนึ่ง

5. ผู้น�าชุมชนนัดหมายชุมชน และ อสพ. เตรียมการประชุมกับชุมชนเรื่องการส�ารวจ

เมื่อองค์ประกอบต่างๆ ของทีมงานมีความพร้อมเพียงพอ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาขอให้ผู้น�าชุมชน 

พูดคุย นัดหมายกับชาวบ้านให้มาประชุมกันโดยพร้อมหน้า ตามวันและเวลาที่ชาวบ้านสะดวก  

และทีมขับเคลื่อนการพัฒนามอบหมายงานแรกให้ อสพ. หลังจากได้รับการอบรมจนมีความเข้าใจ 

และพรอ้มปฏบิตักิารในระดบัหนึง่ คอื ใหเ้ตรยีมการประชมุกบัชมุชนเรือ่งการส�ารวจ โดยประสานงาน 

กับผู้น�าชุมชน หาที่ประชุมที่กว้างขวาง จัดสถานที่ เช่น จัดการให้มีเก้าอี้เพียงพอ และเตรียม 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จอฉายภาพ เครื่องเสียง ล�าโพง เป็นต้น

6 ดูรายละเอียดคุณสมบัติและความสามารถพื้นฐาน/ติดตัวบุคคล เพื่อการคัดเลือกผู้อบรม อสพ. ในบทที่ 5
7 ดูรายละเอียดการฝึกตนให้เป็นนักปฏิบัติการพัฒนา ในบทที่ 5 และการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาพัฒนา ในบทที่ 6
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6. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประชุมกับชาวบ้านเพื่อท�าความเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ 

กระบวนการส�ารวจ พร้อมนัดหมายการส�ารวจแต่ละบ้าน/แปลง

ในการประชุมนี้ ต้องให้ผู้น�าท้องที่และท้องถิ่นและ อสพ. เข้าร่วมในฐานะทีมงานเดียวกัน เพื่อช่วย 

เบกิทางในการผกูสมัพนัธก์บัชมุชนใหท้มีขบัเคลือ่นการพฒันาและ อสพ. สรา้งความนา่เชือ่ถอืใหก้บั 

ทมี อสพ. ทัง้นี ้แตล่ะพืน้ที ่แตล่ะหมูบ่า้นใชเ้วลาและขัน้ตอนในการท�างานไมเ่ทา่กนั ขึน้อยูก่บัเงือ่นไข 

ดา้นผูน้�า ภมูหิลงั และประสบการณข์องแตล่ะที ่หลายหมูบ่า้นประชมุกลุม่ใหญเ่พยีงครัง้เดยีวไมไ่ดผ้ล  

จ�าเป็นต้องจัดเวทีพูดคุยซ้�าหลายครั้ง หรือมีการนัดหมายคุยกลุ่มย่อยเฉพาะแกนน�า หรือเข้าหา 

รายบุคคลอีก สิ่งที่ส�าคัญในการประชุมเช่นนี้คือ ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้น�าทางการเป็นผู้ตัดสินใจ 

คนเดียว เพราะคนส่วนใหญ่ในชุมชนอาจยังไม่เห็นด้วย ท�าให้ในที่สุด โครงการที่เกิดขึ้นจะไม่ได้รับ 

ความร่วมมือกับชุมชนจริงๆ

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาต้องเตรียมจัดทีมลงพื้นที่ และแจกจ่ายหน้าที่ความ 

รับผิดชอบให้เหมาะสมและครบถ้วน เพื่อท�าการส�ารวจร่วมกับชุมชน ข้อควรระวังในการเข้าหา 

ชมุชนอยา่งเปน็ทางการครัง้แรกนี ้คอื ไมค่วรใหข้า้ราชการต�ารวจ หรอืทหารน�าเพราะชมุชนสว่นใหญ ่

จะกลัว เช่น กลัวถูกจับ หรือกลัวถูกยึดที่ท�ากินจากการบุกรุกป่า และจะต่อต้าน หรือไม่ร่วมมือ

7. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา อสพ. และชุมชนร่วมกันลงมือส�ารวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม 

ด้วยแบบสอบถาม และส�ารวจจับพิกัดพื้นที่ท�ากินและที่อยู่อาศัย

กระบวนการนี้เป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่จะปูทางน�าไปสู่การพึ่งพาตนเองของ 

ชุมชนเพราะเป็นกิจกรรมที่ท�าให้ชุมชนและทีมปฏิบัติการพัฒนาเห็นภูมิสังคมและปัญหาของชุมชน 

จากข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันที่สุด จนสามารถหาต้นตอของปัญหา ประเมินศักยภาพ และ 

วางแผนโครงการที่ตอบสนองปัญหาเร่งด่วนและความต้องการที่แท้จริงต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็น 

การสร้างการท�างานเป็นทีม หรือ Teamwork เพราะทีมขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 

ผูแ้ทนจากหนว่ยงานตา่งๆ ในพืน้ที ่อสพ. ผูน้�าชมุชน และชาวบา้น ตอ้งท�าการส�ารวจเกบ็ขอ้มลูรว่มกนั  

ซึ่งการเดินส�ารวจร่วมกัน เห็นด้วยกัน และเรียนรู้ร่วมกันนี้ เป็นกระบวนการส�าคัญที่จะท�าให้ชาวบ้าน 

และทีมปฏิบัติการพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง” ซึ่งกันและกัน คือ ทีมปฏิบัติการพัฒนาเข้าใจปัญหาและ 

สภาพความเป็นอยู่ชุมชน และเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดได้ดีขึ้น ในขณะที่ชุมชนก็เข้าใจวิธีการท�างาน 

และเห็นน้�าใจและความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมปฏิบัติการพัฒนามากขึ้นที่ส�าคัญ ชุมชนเข้าใจสภาพ 

ความเป็นจริงของตนเอง เช่น มีพื้นที่ท�ากินขนาดเท่าไร เป็นต้น และเข้าใจปัญหาและศักยภาพ 

ของตนเองดีขึ้น และทีมปฏิบัติการพัฒนาเองก็อาจเห็นบทบาทและรู้จักตนเองมากขึ้น จากการม ี
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ประสบการณ์ร่วมกับชุมชนด้วย การที่เรา (โครงการ) เข้าใจเขา (ชุมชน) ดีขึ้น เขาเข้าใจเราดีขึ้น  

เขาเข้าใจตัวเขาเองดีขึ้น และเราเข้าใจตัวเราเองดีขึ้น อันเป็นผลของกระบวนการ “เข้าใจ เข้าถึง”  

ตามแนวพระราชด�าริ เป็นการเตรียมความพร้อมชุมชนให้สามารถมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของการพัฒนา 

ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการถัดไปได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย

จึงเท่ากับว่ากระบวนการส�ารวจนี้ตอบวัตถุประสงค์ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาทุนมนุษย์ 

และทุนทางสังคม เพราะชาวบ้านได้เรียนรู้จากการได้ “เห็นประจักษ์” เพราะได้มีส่วนร่วมในการ 

ส�ารวจตลอด อีกทั้งรู้สึกเป็นเจ้าของข้อมูล และเห็นความส�าคัญของข้อมูลและยังเป็นการต่อยอด 

ความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจให้ อสพ. ในการด�าเนินงานร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนา 

และชุมชนอีกด้วย

ดังนั้น ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาต้องวางแผนอย่างรอบคอบและสังเกตการณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน 

ตลอดกระบวนการ เพื่อให้สามารถปรับแผนงานได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสมเพื่อให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์เหล่านี้ให้ได้มากที่สุด

8. วิเคราะห์ เรียบเรียง และบูรณาการข้อมูลเป็นภาพใหญ่ (Mapping) เพื่อท�าให้ข้อมูลดิบจากการ 

ส�ารวจมีความหมาย

กระบวนการนี้เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมตามครัวเรือน และ 

จากการส�ารวจจับพิกัดพื้นที่ท�ากินและที่อยู่อาศัยมาสรุปเรียบเรียง เพื่อวิเคราะห์ท�าความเข้าใจ 

สภาพความเป็นจริง ปัญหา ทุน และศักยภาพของชุมชน พื้นที่ และเตรียมน�าเสนอข้อมูลให้ชุมชน 

เข้าใจได้ง่ายที่สุดและครบถ้วน ตัวอย่างการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการน�าเสนอ เช่น เริ่มจากข้อมูล 

ประชากรในหมู่บ้าน ได้แก่ จ�านวนรวม และจ�านวนประชากรแยกตามเพศ อายุ อาชีพ เป็นต้น  

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ได้แก่ จ�านวนรวมรายได้ รายจ่าย หนี้ เงินออม แหล่งที่มา และการใช้ประโยชน ์

พื้นที่ เช่น จ�านวนรวมพื้นที่ปลูกข้าวไร่ พื้นที่ปลูกข้าวนา พื้นที่ป่า พื้นที่อยู่อาศัย เป็นต้น  

เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความเสี่ยง เป็นต้น8 

นอกจากนี้ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาต้องศึกษา วิเคราะห์ และสรุปจนได้ “ประเด็นร่วม” ของชุมชน 

ที่ชัดเจนในระดับหนึ่ง เพื่อสามารถน�าไปแนะแนวทางให้กับชุมชนได้ในกระบวนการคืนข้อมูลและ 

การจัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาในขั้นตอนต่อไปได้ เช่น หากข้อมูลจากการส�ารวจชี้ชัดว่า  

ดินเป็นต้นเหตุส�าคัญที่ท�าให้พืชผลทางการเกษตรตกต่�า แต่ที่ประชุมชุมชนกลับให้คะแนนความ 

8 ดูตัวอย่างแนวทางการเรียบเรียงและสรุปข้อมูลจากการส�ารวจ ในภาคผนวก
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ส�าคัญเรื่องหนี้มากที่สุด ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาก็จะได้ช่วยชี้แจงและให้เหตุและผลเพื่อโน้มน้าว 

ให้ชุมชนเข้าใจและให้ความส�าคัญที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต่อไป

9. คืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อขอความเห็นชอบและเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึง

การคืนข้อมูลให้ชุมชนและถอดความต้องการชาวบ้านเป็นกระบวนการที่สมาชิกทุกคนในชุมชน 

ควรมีส่วนร่วม เนื่องจากเป็นการร่วมกันรับรองความถูกต้องของข้อมูล ท�าความเข้าใจต้นตอของ 

ปญัหาและก�าหนดเปา้หมายการพฒันาจากขอ้มลูที่ไดส้�ารวจรว่มกนัมา ดงันัน้ จงึไมค่วรเรง่ ชาวบา้น 

ต้องมาพร้อมเพรียงและเข้าใจข้อมูลอย่างแท้จริง และควรต้องท�า 2 กระบวนการนี้ติดต่อกัน  

เพื่อความต่อเนื่องทางความคิด และเพื่อไม่ให้เสียเวลาชาวบ้านในการท�ามาหากินมากเกินไป ดังนั้น 

ก่อนกระบวนการคืนข้อมูล ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาต้องสื่อสารท�าความเข้าใจความส�าคัญของ  

2 กระบวนการนี้ เพื่อให้ผู้น�าชุมชนไปสื่อสารต่อกับสมาชิกชุมชน และนัดหมายให้ทุกคนมา 

พร้อมเพรียงในวันและเวลาที่สะดวกของครัวเรือน

ในกรณีที่สมาชิกชุมชนหรือตัวแทนจากทุกครัวเรือนน้อยกว่าร้อยละ 70 ไม่มาร่วม ให้ขอเลื่อน 

การประชุม มิฉะนั้น การรับรองข้อมูล การสอบถามปัญหาความต้องการ และเรียงล�าดับความส�าคัญ 

ในกระบวนการต่อไปจะไม่ได้มาจากเสียงส่วนมาก หรือเท่ากับว่าคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับจริง  

ซึ่งจะท�าให้การ “ขยับ” หรือขับเคลื่อนการพัฒนา หรือลงมือท�าเป็นไปได้ยาก

เป้าหมายของการคืนข้อมูล คือ เพื่อให้ชุมชนรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่สรุปมาจากการส�ารวจ  

หากไม่เห็นชอบหรือเห็นไม่ตรงกัน จะได้พูดคุยขอความกระจ่างหรือตกลงท�าการส�ารวจเพ่ิมเติมต่อไป  

และเปา้หมายทีส่�าคญัอกีประการหนึง่ คอื ใหช้มุชนไดเ้หน็ทัง้ทนุ ศกัยภาพ และสภาพปญัหาทีช่ดัเจน 

เป็นความจริง เช่น 1) เห็นทุนคนวัยท�างานในพื้นที่จากจ�านวนประชากรแยกตามเพศและอายุ  

2) เห็นโอกาสในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้จากข้อมูลแหล่งที่มาของรายจ่าย เช่น หากรายจ่าย 

ส่วนมากของหมู่บ้านมาจากการซื้ออาหารจากนอกพื้นที่ หมู่บ้านนั้นก็ควรท�าการปลูกพืช หรือ 

เลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหาร 3) เห็นสัดส่วนที่ไม่สมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน ์

ของคนกับการเก็บรักษาธรรมชาติ เช่น มีรายได้เท่ารายจ่าย มีหนี้มาก เงินออมน้อย แม้มีการเปิด 

พื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวไร่มาก เป็นต้น

หลังการคืนข้อมูลและก่อนการสอบถามความต้องการชาวบ้านนั้น ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาควร 

ให้ชุมชนได้ท�าแบบฝึกหัดเพื่อกระตุ้นและเรียบเรียงความคิดของตนเองก่อน เพื่อให้ความคิดเรื่อง 

ปัญหาความต้องการของสมาชิกในชุมชนเป็นความคิดที่กลั่นกรองมาแล้วและมีคุณภาพ เพราะ 
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หลายครั้งแม้โครงการพัฒนาในลักษณะเดียวกันนี้จะท�าการส�ารวจความต้องการชุมชน แต่ค�าตอบ 

ที่ได้จะเป็นความ “อยากได้” มากกว่าความ “จ�าเป็น” หรือบางครั้งชุมชนให้ค�าตอบลักษณะไม่ให ้

ความส�าคัญกับกระบวนการ เช่น บางคนบอกว่าความต้องการของชุมชน คือ สัญญาณโทรศัพท ์

มือถือ เมรุเผาศพ หรือบางคนบอกว่าภรรยาคนที่สอง เป็นต้น ในการช่วยจุดประกายความคิดของ 

ชุมชนก่อนกระบวนการสอบถามและลงคะแนนจัดล�าดับความส�าคัญนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ใช้แบบ 

ฝึกหัดที่ได้พัฒนาขึ้นเองจากประสบการณ์เรียกว่า “แบบฝึกหัด ก ข ค ง จ”9 โดย

“ก” หมายถึง เก็บ (เก็บไว้รับประทาน ใช้งาน ขายให้ประโยชน์)

“ข” หมายถึง ขุด (กักเก็บไว้ หรือจัดการน้�า วางท่อ ต่อท่อ ให้มีเหมือง ฝาย และมีน้�าใช้อย่างคุ้มค่า)

“ค” หมายถึง คิด ค้น คว้า (จะท�าอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อ ก ข้อ ข มาด�าเนินการให้เกิดงาน)

“ง” หมายถึง งาน สร้างงาน (ท�าอย่างไรจะสร้างงาน น�าข้อ ก ข้อ ข ข้อ ค มา ด�าเนินการ 

 สร้างงานให้กับชุมชน สร้างอะไรบ้าง) และ

“จ” หมายถึง จัดการ (มีการจัดการอย่างไรในแต่ละเรื่อง)

10. สอบถามปัญหาความต้องการชาวบ้านและลงคะแนนจัดล�าดับความส�าคัญ

เมื่อชุมชนเห็นภาพใหญ่และความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในพื้นที่ เข้าใจสภาพความ 

เป็นจริง ปัญหาของตนเองและชุมชนตนเองดีขึ้น หรือมีข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลอยู่ในความคิดแล้ว  

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาควรด�าเนินกระบวนการสอบถามปัญหาความต้องการชาวบ้าน และให้ 

ลงคะแนนจัดล�าดับความส�าคัญ หรือถอดความต้องการของชุมชนต่อเนื่องเลยเพื่อไม่ ให้ 

ขบวนความคิดขาดตอน

ผลที่ได้ คือ ข้อสรุปปัญหาหลักในมิติต่างๆ และความต้องการเร่งด่วนที่ต้องน�าไปเป็นโจทย์ในการ 

พัฒนาโดยชาวบ้านเป็นผู้ระบุหรือก�าหนดเอง และนอกเหนือจากความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน 

ดังกล่าวแล้ว ผลที่ส�าคัญของกระบวนการในขั้นที่ 9 และ 10 นี้ คือ ชุมชนเห็นปัญหาและศักยภาพ 

ของตนในมิติต่างๆ อย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเป็นเหตุเป็นผล เกิดความคิด มีโอกาสได้แสดง 

ความคิด และเริ่มเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จึงเริ่มเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้า  

และอยากมีส่วนร่วมมากขึ้น เท่ากับทุนมนุษย์ในพื้นที่ก�าลังได้รับการพัฒนาต่อยอดไปอีกขั้นหนึ่ง

อย่างไรก็ดี หากทีมขับเคลื่อนการพัฒนาพิจารณาความพร้อมและความอยากในการร่วมพัฒนาของ 

ชุมชนแล้วรู้สึกว่า มีสมาชิกชุมชนมากกว่าร้อยละ 30 ยังไม่เชื่อมั่นในโครงการหรือทีมขับเคลื่อนการ 

พัฒนา และยังไม่อยากร่วมมือในการพัฒนา ต้องแยกกลุ่มคนที่ยังไม่ให้ความร่วมมือนี้ และด�าเนิน 

9 ดูตัวอย่างรายงาน ก ข ค ง จ ของหมู่ที่ 1 บ้านสะเกิน ต�าบลยอด อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ในภาคผนวก



32 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นต้นน�้า หรือ “อยู่รอด” ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

กระบวนการสือ่สารท�าความเขา้ใจซ้�าอกี และตอ้งท�าใหเ้หน็วา่ การแกป้ญัหาหรอืพฒันาในชมุชนดขีึน้ 

ท�าได้จริง เกิดประโยชน์จริง และประโยชน์คืออะไร เมื่อสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ คือ มากกว่า 

ร้อยละ 70 อยากได้และอยากร่วมด�าเนินโครงการ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาถึงจะขยับไปสู่ขั้นต่อไป

นอกจากกระบวนการเข้าใจ เข้าถึงชุมชนจะน�าไปสู่การวางแผนงานและการติดตามประเมินผล 

ที่ชาวบ้านจะได้รับการพิจารณาแล้ว กระบวนการนี้ยังมีคุณค่าในแง่เป็นจุดเริ่มต้นในการมีส่วนร่วม  

เป็นเจ้าของการพัฒนาของชุมชน เพราะเป็นกระบวนการกระตุ้นและโน้มน้าวให้ชาวบ้านต้องคิด  

ต้องเลือก ต้องเรียนรู้ ต้องมองอนาคต ต้องออกเสียง และตัดสินใจ ดังนั้น ยิ่งโครงการสามารถ 

ท�าให้ชาวบ้านเข้าใจ เชื่อใจ และมีบทบาทในกระบวนการนี้เร็วเท่าไร รากฐานความยั่งยืนในการ 

พัฒนาก็เกิดขึ้นได้เร็วเท่านั้น

11. ทีมปฏิบัติการพัฒนา (ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา และ อสพ.) ร่วมกันร่างแผนปฏิบัติการที่เน้นการ 

แก้ปัญหาเรื่องทุนในการด�ารงชีวิตและเรื่องอาชีพเป็นหลัก หากมีโอกาสและมั่นใจว่าท�าได้ส�าเร็จ  

ให้ท�ากิจกรรมที่แก้ปัญหาที่ได้ผลทันตาเห็น เพื่อสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นให้ชุมชนต่อทีมงาน

หลักคือ 1) แผนงานต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดร่วมกันระหว่างทีมปฏิบัติการพัฒนาและ 

ชุมชนเป้าหมาย ซึ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่องทุนในการด�ารงชีวิตและเรื่องอาชีพเป็นหลัก ภายใต ้

กรอบระยะเวลาและทรัพยากรที่ก�าหนดร่วม 2) แผนงานต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยใช้ 

ข้อมูลจากการส�ารวจเป็นหลัก และพยายามเพิ่มหรือต่อยอดทุนหรือศักยภาพที่มีอยู่แล้วในพื้นที ่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 3) แผนงานควรก�าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาติดตามประเมินผลและ 

ปรับแผน ทั้งแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งควรท�าเป็นระยะๆ อีกทั้ง ก�าหนดบุคลากรและ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น

เมื่อชุมชนมีความเข้าใจ และเริ่มเกิดความอยากในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองจากผลของ 

กระบวนการในขั้นก่อนหน้านี้แล้ว สิ่งส�าคัญที่ควรด�าเนินการระหว่างกระบวนการนี้อย่างยิ่ง คือ  

หาโอกาสท�ากจิกรรมแกป้ญัหาทีม่ผีลตอ่คนสว่นมากในชมุชน และทมีปฏบิตักิารพฒันามัน่ใจวา่จะท�า 

ไดส้�าเรจ็และมคีวามพรอ้ม เชน่ มงีบประมาณรองรบัและไดผ้ลทนัตาเหน็ โดยกระตุน้ ชกัชวน โนม้นา้ว  

ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้วย เพื่อเสริมความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ชุมชนมีต่อ 

ทีมงานให้มีมากยิ่งขึ้นไปอีก เท่ากับทีมปฏิบัติการพัฒนาจุดระเบิดให้ชุมชนรู้สึกยิ่งอยากร่วม  

อยากท�าการพัฒนาหรือ “ระเบิดจากข้างใน” ก่อนที่จะด�าเนินการโครงการในขั้นต่อไปได้ 
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จากนั้นสมาชิกของทีมปฏิบัติการพัฒนาควรน�าเสนอแผนที่ได้ร่วมกันร่างนี้ต่อชุมชนผู้น�าท้องที่ 

และท้องถิ่น หากคนในชุมชนส่วนมากไม่เห็นด้วยควรปรับแผนจนหาข้อสรุปร่วมกันได้ หากชุมชน 

เห็นด้วยและแสดงความพร้อมที่จะร่วมด�าเนินการ เช่น ตกลงว่าเอาแรงงานมาร่วมด�าเนินการ กี่แรง  

กี่วัน เป็นต้น ให้น�าเสนอแผนต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของตน เพื่อขอความเห็นชอบและ 

สนับสนุนงบประมาณ หากหน่วยงานต้นสังกัดและ/หรือผู้น�าไม่เห็นด้วย ก็ให้ปรับแผนจนสามารถ 

หาขอ้สรปุรว่มกนัได ้และเปน็ขอ้สรปุทีต่อบวตัถปุระสงคท์ีก่�าหนดรว่มกนัตัง้แตต่น้ และทมีขบัเคลือ่น 

การพัฒนาต้องน�าร่างแผนที่ปรับใหม่นี้กลับไปขอความเห็นชอบชุมชนและความร่วมมือในการ 

ปฏิบัติงานตามแผน หากชุมชนเห็นด้วยและแสดงความพร้อมก็เริ่มด�าเนินโครงการทันที

12. ทีมปฏิบัติการพัฒนา (ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา และ อสพ.) ลงมือด�าเนินการพัฒนากับชุมชน  

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการท�าจริงร่วมกัน

กระบวนการนี้เป็นการกระตุ้นและจุดประกายให้ชุมชนลุกขึ้นพัฒนาตนเองอีกครั้ง ด้วยการ “ท�าให้ดู”  

วา่ท�าได ้และ “ท�าใหเ้หน็” วา่ตอ้งลงมอืท�าจรงิจงึไดผ้ล และเพือ่ใหเ้หน็วา่ทมีปฏบิตักิารพฒันาเอาจรงิ 

และท�าจรงิ นอกจากนัน้ ทมีปฏบิตักิารพฒันาอาจตอ้งกระตุน้ตอ่เนือ่ง หรอืเสรมิความอยาก ดว้ยกลไก 

สร้างแรงจูงใจต่างๆ เช่น อธิบายประโยชน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมตรงความต้องการ และชาวบ้านเข้าใจ 

ได้ง่ายที่สุด

ผลที่คาดหวังจากกระบวนการนี้ คือ ชุมชนมั่นใจยิ่งขึ้นว่าตนเองก็ท�าได้ อยากลุกขึ้นมาท�ายิ่งขึ้น  

และเกิดความเชื่อมั่นไว้ใจกัน (Trust) ระหว่างทีมปฏิบัติการพัฒนา (ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาและ  

อสพ. กบัชมุชน) ซึง่จะน�าไปสูค่วามรว่มมอืและความกา้วหนา้ของงาน และทีส่�าคญัคอื การมสีว่นรว่ม 

และการเรียนรู้ของชุมชน

กระบวนการขั้นที่ 13-15 ไม่จ�าเป็นต้องเรียงล�าดับ แต่ให้พิจารณาตามสภาพความเป็นจริงของพื้นที ่

เป้าหมายว่า ประเด็นปัญหาเรื่องใดชัดเจนที่สุด ให้ด�าเนินการแก้ไข หรือจัดการในเรื่องนั้นก่อน

13. ฟื้นฟู และ/หรือ บริหารจัดการต้นทุนในการผลิต (น้�า ดิน การใช้ประโยชน์พื้นที่)

โดยทั่วไป ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แต่ขาดการบริหารจัดการที่ถูกต้องและ 

มีประสิทธิภาพ ทรัพยากรที่น�ามาใช้จึงไม่เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และเพียงพอต่อความต้องการ 

เพื่อความอยู่รอด ตัวอย่างเช่น ชุมชนในอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่า  

ชาวบ้านต้องใช้พื้นที่หมุนเวียน ครอบครัวละประมาณ 60 ไร่ (1 ครอบครัวมีสมาชิกเฉลี่ย 5 คน)  
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เพื่อปลูกข้าวไร่ หรือพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด เพื่อความอยู่รอด จึงไม่น่าสงสัยว่าเพราะเหตุใด 

พื้นที่ป่าของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับสถาบันปิดทองหลังพระฯ  

ได้เข้าไปส่งเสริมการปรับพื้นที่ขุดนาขั้นบันได พร้อมกับพัฒนาระบบชลประทานให้เพียงพอ  

ปรับปรุงคุณภาพดิน และส่งเสริมเมล็ดพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูงและสามารถขยายพันธุ์ต่อได้ เพื่อให้ 

ชุมชนในบริเวณนั้นสามารถท�าการเกษตรได้ผลผลิตสูงที่สุดจากการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด เป็นการ 

ชว่ยลดการใชพ้ืน้ทีแ่ละตน้ทนุอืน่ ดว้ยการมุง่บรหิารจดัการทรพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสม10

กระบวนการส่งเสริมการฟื้นฟู และ/หรือ บริหารจัดการต้นทุนในการผลิตในขั้นนี้ และการเพิ่ม 

ผลผลิตการเกษตร/ปศุสัตว์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ 

ที่ 14 และ 15 ต่อไปนั้น นอกจากมุ่งผลลัพธ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร รายได้และทรัพยากร 

ทางธรรมชาติแล้วยังมุ่งสร้างชาวบ้านผู้มีส่วนร่วมให้ “คิดเป็น” และ “ท�าเป็น” อย่างรอบคอบ  

ตระหนักถึงความเสี่ยงและความคุ้มค่า และผลกระทบต่อตนเอง ชุมชน อีกทั้งผลกระทบด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

14. เพิ่มผลผลิตการเกษตร/ปศุสัตว์ในรูปแบบกองทุน และให้ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

เมื่อต้นทุนหรือปัจจัยการผลิตทางธรรมชาติเพียงพอ เอื้ออ�านวยต่อการเพาะปลูกตลอดปี และท�าให ้

คนสามารถผลิตอาหารเพียงพอรับประทาน และช่วยลดรายจ่ายจากการซื้อเพื่อบริโภคแล้ว ก็ควร 

ส่งเสริมการเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือน

15. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย ป่าเศรษฐกิจ)

เมื่อปัญหาปากท้องได้รับการแก้ไข และคนมีพออยู่พอกิน มีความมั่นคงในชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจและ 

สังคมมากขึ้น อีกทั้ง มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทุนทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน ์ 

โดยไมเ่บยีดเบยีนธรรมชาตจินเสยีสมดลุแลว้ หากมคีวามเขา้ใจกลไก คณุคา่ และประโยชน์ในระยะยาว 

ของธรรมชาติด้วย ก็จะน�าไปสู่จิตส�านึกในการดูแลรักษาให้ดี11 

16. ติดตามประเมินผล และปรับแผนร่วมกัน

ค�าถามส�าคญัของการตดิตามประเมนิผลซึง่ตอ้งนกึถงึอยูต่ลอดเวลา คอื แตล่ะกจิกรรมทีท่�า ชาวบา้น 

ได้อะไร? ลงทุนไปเท่านี้ ชาวบ้านได้ประโยชน์เป็นมูลค่าเท่าไร? รายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายลดลง  

สินทรัพย์ เช่น จ�านวนปศุสัตว์เพิ่มขึ้น หรือความสูญเสียลดลง ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหาร 

เพิ่มขึ้น ตามเป้าหมายการพัฒนาขั้นอยู่รอดหรือไม่ อย่างไร และนอกจากผลที่เป็นเงินหรือด้าน 

เศรษฐกิจแล้ว กิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างให้เกิดประโยชน์ หรือผลกระทบทั้งด้านดีและไม่ดีต่อสังคม

10 ดูรายละเอียดการฟ้ืนฟูและ/หรือ บริหารจัดการต้นทุนการผลิต จากหนังสือแนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เร่ือง การบริหารจัดการน้�า
11 ดูรายละเอียดจากหนังสือแนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การปลูกป่า ปลูกคน: หลักการปลูกป่า ปลูกคน
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และสิ่งแวดล้อมอย่างไร? เช่น ได้ช่วยส่งเสริมด้านทุนมนุษย์ หรือช่วยพัฒนาคนให้ดีขึ้น เก่งขึ้น  

หรือมั่นใจขึ้นหรือไม่? ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือความสมดุลทางธรรมชาติหรือไม่?  

อย่างไร? ในอีกมิติหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นมีวงกว้างไปขนาดไหน? จังหวัดได้อะไร? สังคมส่วนรวม 

หรือประเทศชาติบ้านเมืองได้อะไร? คนรุ่นต่อๆ ไปได้อะไร? เป็นต้น ทั้งนี้ ควรมีการสื่อสารกับชุมชน 

ให้เข้าใจโดยง่ายไปพร้อมๆ กันว่า สิ่งที่โครงการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนบนพื้นฐานความต้องการ 

ของชุมชนและทุกคนมีส่วนร่วมลงมือลงแรงนั้น เกิดผลอย่างไร ภายในเวลาเท่าไร และด�าเนินการ 

ปรบัแผนตามสภาพความเปน็จรงิทีเ่กดิขึน้เพือ่ใหต้อบวตัถปุระสงคท์ีว่างไว ้โดยชมุชนเขา้ใจหลกัการ 

และเหตุผลด้วย

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาอาจตกลงกับทีม อสพ. ว่า ทีม อสพ. ต้องท�ารายงานความคืบหน้าและ 

การติดตามประเมินผลการด�าเนินงานเป็นระยะๆ โดยสิ่งส�าคัญ คือ เมื่อการด�าเนินงานมีปัญหา  

หรือการ “ขยับ” ขับเคลื่อนการพัฒนาเป็นไปได้ยาก และหาต้นเหตุของปัญหาหรือทางแก้ไม่ได้  

ให้กลับไปศึกษาสภาพความจริงของพื้นที่/ชุมชนด้วยกระบวนการ “เข้าใจ เข้าถึง” อีกครั้ง จนกว่า 

จะได้ค�าตอบ

17. สนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการ และร่วมก�าหนดกฎระเบียบของกิจกรรมต่างๆ ตามความ 

ต้องการของชุมชน

การจัดตั้งคณะกรรมการหรือการก�าหนดกฎระเบียบของกิจกรรมต่างๆ ไม่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้นภายหลัง 

การด�าเนินโครงการ แต่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น หรือในระหว่างนั้น เช่น หลังการปลูกป่าร่วมกัน  

อาจตั้งค�าถามขึ้นว่า ท�าอย่างไรถึงจะแน่ใจได้ว่า จะไม่มีคนมาตัดป่าที่ปลูก ชุมชนก็อาจจะหารือกัน  

และก�าหนดออกมาเป็นกติกาข้อบังคับชุมชนทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อม ทัศนคติ และคุณสมบัต ิ

ของชุมชนนั้นๆ

อย่างไรก็ดี ก่อนการถอนตัวของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาออกจากพื้นที่เพื่อให้ อสพ. และชุมชน 

ด�าเนินการต่อไปเองนั้น หากกิจกรรมใดยังไม่มีโครงสร้างการก�ากับดูแลที่เป็นทางการหรือการตกลง 

ร่วมรองรับ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนามีหน้าที่ต้องช่วยโน้มน้าว ผลักดันให้เกิดคณะกรรมการ  

กลุ่มและกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นหลักยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และให้ชุมชนเกิดความ 

รู้สึกเป็นเจ้าของการพัฒนามากขึ้น และรู้สึกว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจากการเป็น 

คณะกรรมการหรือมีส่วนในการตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาควบคุมดูแลกันเอง เท่ากับชุมชนลุกขึ้นมาบริหาร 

จัดการตนเองและทรัพยากรของตนอีกด้วย



36 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นต้นน�้า หรือ “อยู่รอด” ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

18. สร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ การใช้พื้นที่ท�ากิน และการใช้พื้นที่ป่า  

เช่น มอบเอกสารที่ดินท�ากิน ท�าข้อตกลงความร่วมมือ

เช่นเดียวกันกับกระบวนการข้อ 17 ความชัดเจนจากการมีข้อตกลงหรือได้รับเอกสารสิทธิอันเป็น 

รูปธรรมจับต้องได้ มีผลทางจิตวิทยาต่อชุมชนไม่มากก็น้อย คือ ท�าให้คนรู้สึกมั่นคง จนถึงรัก 

และห่วงแหนจากความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งผลที่จะตามมา คือ ความต้องการพัฒนาให้สิ่งที่ตนมี  

หรือรู้สึกว่าเป็นเจ้าของผลิดอกออกผลเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นต้น อย่างไรก็ดี  

การท�าข้อตกลง หรือมอบสิทธิใดๆ ต้องมีเงื่อนไข

จากประสบการณ์การด�าเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ หากด�าเนินการตามขั้นตอนและ 

กระบวนการ 18 ขั้นนี้ ชุมชนจะ “อยู่รอด” คือ มีข้าวพอกินตลอดปี มีรายได้เพิ่มจากการประกอบ 

อาชีพ หรือท�ากิจกรรมการเกษตรหลายอย่าง รายจ่ายลดลง กู้ยืมน้อยลง หนี้ลด ภายใน 2-4 ปี  

แตถ่า้ไมเ่ปน็ไปตามนี ้คอื ชมุชนยงัมปีญัหาเดมิอยู ่ทมีขบัเคลือ่นการพฒันาตอ้งกลบัไปหาความจรงิ 

ในพื้นที่ วิเคราะห์ปัญหา และด�าเนินการแก้ไข และพัฒนาร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องจนส�าเร็จ  

โดยต้องไม่ลืมว่าการพัฒนาต้องใช้เวลา (Time) เพราะฐานหรือทุนของแต่ละชุมชนแตกต่างกัน  

แต่หากชุมชนอยู่รอดตามตัวชี้วัดข้างต้นแล้ว ก็สามารถไปสู่กระบวนการต่อไปได้

19. อสพ. กับชุมชนร่วมกันพัฒนา โดยมีทีมขับเคลื่อนการพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงติดตามประเมินผลคอย

ให้ค�าปรึกษา และสนับสนุนต่อเนื่อง

(ดูภาพขยายแผนผังกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน 19 กระบวนการทั้งหน้าแทรกได้จากหน้า 37)



หนังสือ
การสรางทีมปฏิบัติการ
พัฒนาในพ��นที่เปาหมาย

2. ทีมขับเคล่ือนฯ ศึกษาเร�อ่งการเปนนักปฏิบัติการพัฒนา

(Team)

37แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นต้นน�้า หรือ “อยู่รอด” ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

ภาพที่ 9

แผนผังกระบวนก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 19 กระบวนก�ร



เร�่องคุณสมบัตินักปฏิบัติการพัฒนา

6. เตร�ยมทีมปฏิบัติการพัฒนา

และพ��นที่ทำกินรวมกันระหวาง
ทีมปฏิบัติการพัฒนากับชุมชน

(Teamwork)

38 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นต้นน�้า หรือ “อยู่รอด” ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง



11. ทีมปฏิบัติการพัฒนา

39แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นต้นน�้า หรือ “อยู่รอด” ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง



12. ทีมปฏิบัติการพัฒนา

กับชุมชน (Trust)

หนังสือ
การบร�หารจัดการน้ำ

หนังสือการสงเสร�ม
ปศุสัตวอยางครบวงจร

40 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นต้นน�้า หรือ “อยู่รอด” ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง



แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย

39

[04]
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของทีมพัฒนาในพ้ืนที่เป้าหมาย

 ล�าดับที่ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา อสพ. ประจ�าพื้นที่
  ในพื้นที่เป้าหมาย

 เตรียมตัวเอง 

 เตรียมความพร้อมชุมชน 

บริหารจัดการให้มีการเชื่อมโยงแผนงาน  

งบประมาณ และการทำางานของบุคลากร 

จากทุกหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป้าหมาย 

ให้สอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

เพื่อมุ ่งบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

เดียวกัน คือ ความอยู่ดีกินดีของชุมชน 

เป ้าหมาย โดยคิดเสมอว ่าทุกอย ่างที่ 

ดำาเนินการนั้น “ชาวบ้านได้อะไร?” ผลที่ 

ชาวบ้านจะได้คุ ้มค่ากับที่จะลงทุนลงแรง 

หรือไม่? และถ้างบประมาณที่จะใช้เป็นเงิน 

ส่วนตัวของเรา เราจะลงทุนจ่ายหรือไม่?

วางยุทธศาสตร์ แผนงาน เตรียมทีมงาน  

และเตรียมการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการ  

“ระเบิดจากข้างใน” หรือการลุกขึ้นพัฒนา 

ตนเองของชุมชน

1.

2.

เข้าอบรมการเป็นอสพ. และเรียนรู้ 

1) แนวทางการทำางานตามแนวพระราชดำาริ 

 และศึกษาภูมิปัญญาต่างๆ ที่มีอยู่ใน 

 ท้องถิ่น 

2) กระบวนการและวิธกีารในการวิเคราะห์ 

 ปัญหา สรุปประเด็น และการทำางาน 

 ประจำาวัน

เป็นตวักลางในการส่ือสารระหว่างโครงการ 

กับชุมชน เช่น สื่อสารนโยบาย หลักการ  

แนวทางการทำางาน กิจกรรมต่างๆ ให ้

ชุมชนทราบและเข้าใจ และคลายข้อข้องใจ  

ความสงสัยต่างๆ พร้อมรบัฟังปัญหา ความ 

ต้องการ ความคดิเหน็ ข้อกงัวลใจของชมุชน  

โดยต้องหาวิธอีธบิายและโน้มน้าวเพ่ือให้ได้ 

ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น และรายงานให้ 

12. ทีมปฏิบัติการพัฒนา

กับชุมชน (Trust)

หนังสือ
การบร�หารจัดการน้ำ

หนังสือการสงเสร�ม
ปศุสัตวอยางครบวงจร

41แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ “ทีมปฏิบัติการพัฒนา” ในพื้นที่เป้าหมาย

[04]
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ 
“ทีมปฏิบัติการพัฒนา” ในพื้นที่เป้าหมาย

อสพ. และเรียนรู้

โดยต้องหาวิธีอธิบายและโน้มน้าว เพ่ือให้ได้



แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย

40

 ล�าดับที่ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา อสพ. ประจ�าพื้นที่
  ในพื้นที่เป้าหมาย

 เตรียมความพร้อมชุมชน 

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาเข้าใจ รวมทั้ง 

ประสานงานกับชุมชนเพื่อเตรียมการใน 

โอกาสต่างๆ เช่น ในการจดัประชมุกลุม่ใหญ่ 

หรอืกลุม่ย่อยในระหว่างการเกบ็ข้อมลู หรอื 

ในการเยี่ยมหมู่บ้าน เป็นต้น

ค้นหาปัญหาทีแ่ท้จรงิของชมุชน โดยกระตุน้ 

และเปิดโอกาสให้ชมุชนมส่ีวนร่วมตัง้แต่ต้น 

และตลอดกระบวนการ เพื่อให้เกิดความ 

เข้าใจและสามารถร่วมคิดแก้ปัญหาและ 

พัฒนาได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแนวร่วมการ

พัฒนาต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย เช่น ผู้นำา 

ที่เป็นตัวแทนชาวบ้านจริงๆ ทั้งผู้นำาจัดตั้ง  

และผูน้ำาธรรมชาต ิผูน้ำาศาสนา คร ูเป็นต้น 

สร้างอาสาพฒันาชมุชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย12  

เพื่อให้บุคคลเหล่านี้เป็นแหล่งความรู้ และ 

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมาย เป็นผู้ร่วม 

คิด และเป็นสื่อกลางทำาความเข้าใจ และ 

สร้างความเชื่อม่ันในทีมขับเคลื่อนการ 

พัฒนากับชุมชนโดยรวมอีกทางหนึ่ง

รับผิดชอบการประสานงานกับทีมอื่นๆ  

และผูเ้กีย่วข้องในระบบปฏิบตักิารให้ทราบ 

ข้อมลูทีถ่กูต้องและเท่าเทยีมกนั เพือ่ให้เกดิ 

พลังในการขับเคล่ือนงานจากความร่วมมอื 

ของทุกฝ่ายด้วยความเข้าใจ

วางแผนปฏิบัติการประจำาวันในการสำารวจ 

เก็บข้อมูลภูมิสังคม ทำากิจกรรมย่อย หรือ 

กิจกรรมระยะสั้น

ช่วยเร่งปฏิกิริยาให้ชุมชนตื่นตัวในการ 

พัฒนาตนเอง โดยริเริ่มเข ้าไปพูดคุย 

เป็นรายบคุคล เพือ่กระตุน้ หรอืยกตัวอย่าง 

คนที่ทำาดีให้ทราบโดยทั่วกันในที่ประชุม  

เป็นต้น

3.

4.

5.

12 ดูรายละเอียดคุณสมบัตินักพัฒนาและแนวทางการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็น อสพ. ในหน้า 43 และหน้า 5512 ดูรายละเอียดคุณสมบัตินักปฏิบัติการพัฒนาและแนวทางการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็น อสพ. ในบทที่ 5 และ 6

42 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ “ทีมปฏิบัติการพัฒนา” ในพื้นที่เป้าหมาย
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 ล�าดับที่ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา อสพ. ประจ�าพื้นที่
  ในพื้นที่เป้าหมาย

 เตรียมความพร้อมชุมชน 

วิเคราะห์ถอดบทเรยีนการทำางาน กจิกรรม

และความคบืหน้า รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคที่

เกดิขึน้ประจำาวันหรอืสัปดาห์ และสรปุเป็น

รายงานที่ได้ใจความ กระชับ เป็นเหตุเป็น

ผล ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนัทีสุ่ด 

เพื่อรายงานให้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา

ร่วมรับทราบ

สำารวจเก็บข ้อมูลภูมิ สังคมตั้งต ้นและ 

ประจำาปีร่วมกับชุมชน และทีมขับเคลื่อน 

การพัฒนาและสรุปเป็นรายงาน

รบัผดิชอบ ดแูลวัสดอุปุกรณ์ เครือ่งมอืที่ใช้ 

ในการเก็บข ้อมูลและการทำางานอื่นๆ  

ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ เช่น  

ผู้รับผิดชอบการชาร์จแบตเตอรี่ต้องทำาให้ 

แบตเตอรีอ่ยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ เป็นต้น

เป็นผู้นำาชุมชนในการลงมือทำาเพื่อให้เห็น

วิธี เห็นว่าทำาได้ และทำาแล้วเกิดประโยชน์

จริง เช่น การสร้างฝายอนุรักษ์

วางยุทธศาสตร์ แผนงาน เตรียมทีมงาน 

และเตรียมการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและ

ตอบสนองความต้องการของชมุชนที่ได้มา

จากข้อมูลในการสำารวจ 

6.

7.

8.

9.

 ปฏิบัติโครงการจริง 
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รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ได ้

ตามเวลาและมาตรฐานของโครงการ เช่น  

ดแูลสขุภาพปศสุตัว์ของหมูบ้่านตามตาราง 

เวลาและมาตรฐานที่กำาหนด ฯลฯ 

เป็นตวักลางในการส่ือสารระหว่างโครงการ 

กับชุมชนและประสานงานกับหน่วยงาน 

ภายนอกต่อเนื่อง

ศึกษา เรียนรู้ เพ่ิมพูนทักษะเฉพาะด้าน 

ทกุโอกาสทีท่ำาได ้เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 

และประสทิธภิาพในการทำางานในกจิกรรม 

หรือโครงการอื่นต่อไป และเป็นตัวกลาง 

ในการสื่อสารระหว่างโครงการกับชุมชน 

และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

ต่อเนื่อง

ร่วมลงพืน้ทีป่ฏบิตักิาร ตดิตามประเมนิผล  

พัฒนาความรู้และทักษะของ อสพ. อย่าง 

ใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาได ้

ผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย โดยสิง่สำาคญั คอื  

ทีมขบัเคลือ่นการพฒันาต้องคลกุคล ีทำางาน 

ร่วม ร่วมกินร่วมอยู่กับ อสพ. และชุมชน 

อย่างไม่แบ่งระดบัและไม่แยกตวัให้แตกต่าง

สื่อสาร โน้มน้าว ทำาความเข้าใจอย่าง 

สมำ่าเสมอและต่อเนื่องกับภาคีร่วมพัฒนา 

ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

เป้าหมาย เพือ่ให้ทกุฝ่ายได้รบัทราบข้อมลู 

ข่าวสารเท่ากัน เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  

และดำาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

กระตุ้นหรือชักชวนชุมชนให้มาร่วมคิด  

และให้คำาแนะนำาการจัดทำายุทธศาสตร์ 

และแผนงาน เพื่อส่งเสริมการต่อยอดการ 

พัฒนาในระยะต่อๆ ไป จนชุมชนสามารถ 

พ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน และทีมขับเคล่ือน 

การพัฒนาสามารถถอนตัว หรือติดตาม 

ให้คำาปรึกษาอยู่ห่างๆ ได้

10.

11.

12.

 ล�าดับที่ ทีมขับเคลื่อนการพัฒนา อสพ. ประจ�าพื้นที่
  ในพื้นที่เป้าหมาย

 ปฏิบัติโครงการจริง 

 ถอนตัว 

 เป็นต้น
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[05]
คุณสมบัตินักพัฒนาที่ดี ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

หลักการทำางานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ตามแนวพระราชดำาริสมเด็จย่าให้ความสำาคัญกับคน เพราะ 

เล็งเห็นว่าทุกคนมีศักยภาพ มีด้านดี และใฝ่ดี ถ้าได้รับโอกาสที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เห็น 

ตวัอย่างท่ีดี ได้รบัการอบรมและคำาแนะนำาทีด่ ีแต่ละคนจะดงึศกัยภาพความสามารถของตนออกมาใช้ 

ในทางที่ดีจนเกิดผลดี และส่งเป็นแรงกระเพื่อมของการทำาดีต่อเนื่องได้ ในทางตรงกันข้าม ปัญหา 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมหลายอย่างที่เกิดขึ้นก็เพราะคน พวกหนึ่ง คือ จนตรอก ขาดโอกาส  

หรือไม่มีทางเลือก จึงดิ้นรนทำาทุกอย่างแม้เรื่องผิดกฎหมายเพื่อความอยู่รอด อีกพวกหนึ่ง คือ โลภ  

เห็นแก่ตัว มักง่าย ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้น คนเป็นได้ทั้งต้นเหตุและทางออกของปัญหา ทั้งหมด 

ขึ้นอยู่ที่โอกาสและสภาพแวดล้อม 

ดังนั้น หน้าที่และคุณสมบัติของนักพัฒนา คือ เป็นผู้นำาที่ดี โดยต้องเริ่มจากประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น 

ตวัอย่างทีด่ ีเพือ่เป็นแรงบนัดาลใจให้ผูอ้ืน่ และเป็นผูส้ร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมทีด่ ีเพ่ือช่วยกระตุน้ 

ให้คนได้พัฒนาตามศักยภาพของเขา ตามแนวทางของสมเด็จย่าที่ได้ทรงพระราชทานแบบอย่างไว้  

คือ ทรงสอนผู้ใกล้ชิดและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทรงปฏิบัติหรือกระทำาให้ดู จึงกลายเป็นการสอนตาม 

ธรรมชาติ ผู้ถูกสอนก็ไม่รู้สึกว่าตนถูกบังคับให้ต้องเรียน ไม่เกิดความรู้สึกต่อต้าน แต่ขณะเดียวกัน 

ก็ได้รู้ ได้เห็น ได้ปฏิบัติ และได้รับผลดี

ค�าจ�ากัดความของนักพัฒนา

นักพัฒนาที่มีคุณสมบัติพร้อมตามความหมายของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ อาจเทียบได้กับคนที่มีศิลปะ 

ตามมงคลชีวิตที่ 8 ดังที่พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ได้กล่าวไว้ว่า นอกจากจะมีความรู้รอบและรู้ลึก 

ในเรื่องที่ตนถนัดแล้ว ยังต้องมี “ศิลปะ” หรือความสามารถในการใช้ความรู้ที่มี ทำางานให้สัมฤทธิ์ผล  

พร้อมๆ กบัพฒันาผูค้นรอบตวัและผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในการพัฒนาให้ดีข้ึน ทัง้ยงัต้องหมัน่ฝึกฝนศิลปะการใช้ 

ความรู้ที่มีให้เกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ความรู้จึงเปรียบเสมือนกับการเตรียมตัว ส่วนศิลปะ คือ 

การคิดเป็น พูดเป็น และทำาเป็น

เล็งเห็นว่า ทุกคนมีศักยภาพ มีด้านดี และใฝ่ดี ถ้าได้รับโอกาสที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เห็น
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คุณสมบัตินักปฏิบัติการพัฒนาที่ดีตามตำาราแม่ฟ้าหลวง

ค�าจ�ากัดความของนักปฏิบัติการพัฒนา

ดังน้ัน หน้าท่ีและคุณสมบัติของนักปฏิบัติการพัฒนา คือ เป็นผู้น�าท่ีดี โดยต้องเร่ิมจากประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น

นักปฏิบัติการพัฒนาท่ีมีคุณสมบัติพร้อมตามความหมายของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ อาจเทียบได้กับคนท่ีมีศิลปะ
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ทั้งนี้ “มงคลชีวิต ข้อที่ 8” โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ได้ขยายความในเรื่องดังกล่าวเอาไว้ ดังนี้ 

(พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ, 2547: 65-69)

การปลกูมะม่วงจะอิม่หรอืรวยอยูท่ีผ่ลมะม่วง	ช่วงแรกทีป่ลกู	มะม่วงมลีำาต้น	กิง่	และใบ	ซึง่เป็น	

ระยะเตรียมตัวเพื่อให้ได้ผล	 ระยะน้ีเปรียบได้กับความรู้ทุกอย่าง	 ความเป็นพหูสูตรที่เรามีอยู	่

เป็นเพยีงการเตรยีมตวัเท่านัน้	ความรู้จะช่วยเราได้จรงิ	กเ็มือ่เรามศีลิปะ	สามารถนำาความรู้ทีม่ี	

ออกมาใช้ได้อย่างดีเท่านั้น

ศิลปะ	แปลว่า	การแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้นได้อย่างสวยงาม	น่าชื่นชม	หมายถึง	ฉลาดทำา		

คือ	ทำาเป็น	พหูสูตรเป็นผู้ฉลาดรู้	เรียนรู้ในหลักวิชา	รู้ว่าอะไรเป็นอะไร	รู้ว่าอะไรทำาอย่างไร	

ศิลปะเป็นความสามารถในทางปฏิบัติ	 คือ	 สามารถนำาความรู้นั้นๆ	 มาใช้ให้เกิดผลได้	 คนที่มี	

ความรู้	ใช่ว่ามีศิลปะทุกคน	เช่น	รู้วิธีหุงข้าว	ว่าจะต้องเอาข้าวซาวใส่หม้อ	ซาวข้าว	แล้วใส่น้ำ		

ยกขึ้นตั้งไฟ	เมื่อน้ำเดือดได้สักพัก	ก็รินน้ำข้าวออก	รอให้ข้าวระอุครู่หนึ่ง	แล้วจึงค่อยเอาข้าว	

ออกมาทานได้	สิ่งนี้	คือ	หลักวิชา	แต่คนที่รู้เพียงเท่านี้	ใช่ว่าจะหุงข้าวทานได้ทุกคน	อาจจะได้	

ข้าวดิบบ้าง	แฉะบ้าง	ไหม้บ้าง	เพราะไม่มีศิลปะในการหุงข้าว	เรียกว่า	“ฉลาดรู้	แต่ยังไม่ฉลาด	

ทำา”	เรื่องอื่นก็เช่นกัน	ถ้ารู้แต่ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว	จะทำาได้หรือไม่

ประเภทของศิลปะ

• ทางกาย	คอื	ฉลาดทำาการช่างต่างๆ	เช่น	ช่างทอง	ช่างเครือ่ง	ช่างวาด	ช่างออกแบบ	ช่างปั้น		

	 ช่างภาพ	ช่างพิมพ์	 รวมถึงฉลาดในการทำาอาชีพอื่นๆ	 เช่น	การทำาสวน	ทำาไร่	 ปลูกพืชผัก		

	 การเขียนหนังสือ	การตรวจคนไข้	รวมถึงการยืน	เดิน	นั่ง	นอน	อย่างมีมารยาท	การแต่งตัว	

	 ให้เหมาะสม	การต้อนรับแขก	การแสดงความเคารพ	การสำารวจกาย

• ทางวาจา	 คือ	 ฉลาดในการพูด	 มีวาทศิลป์	 รู้จักเลือกพูดแต่สิ่งที่ดี	 เป็นประโยชน์	 สามารถ	

	 ยกใจของผู้พูดและผู้ฟังให้สูงขึ้นได้

• ทางใจ	คือ	ฉลาดในการคิด	มีสติสัมปชัญญะ	สามารถควบคุมความคิด	 ให้คิดไปในทางที่ดี	

	 และสร้างสรรค์	คิดไปในทางยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น

“ศิลปะ	คือ	คิดเป็น	พูดเป็น	ทำาเป็น”
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องค์ประกอบของการมีศิลปะ

สิ่งที่ทำาแล้วเป็นศิลปะต้องประกอบด้วยองค์	6	ดังนี้

1.	ทำาด้วยความปราณีต

2.	ทำาให้สิ่งของต่างๆ	มีคุณค่าสูงขึ้น

3.	ทำาแล้วส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

4.	ทำาแล้วไม่ทำาให้กามกำาเริบ

5.	ทำาแล้วไม่ทำาให้ความคิดพยาบาทกำาเริบ

6.	ทำาแล้วไม่ทำาให้ความคิดเบียดเบียนกำาเริบ

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถมีศิลปะ

1.	ต้องมีศรัทธา	 มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่จะทำาว่าเป็นสิ่งที่ดีจริง	 มีประโยชน์จริง	 มีใจรักที่จะทำา		

	 และตั้งใจมั่นว่าจะต้องทำาให้สำาเร็จ

2.	ต้องไม่เป็นคนขี้โรค	รู้จักระวังรักษาสุขภาพของตนเอง

3.	ต้องไม่เป็นคนขี้โม้	ขี้คุย	คนโอ้อวด	ไม่มีใครอยากสอน	ไม่มีใครอยากแนะนำา	เพราะใช้เวลา	

	 ไปกับการคุยอวดจนไม่มีเวลาฝึกฝีมือ

4.	ต้องไม่เป็นคนขี้เกียจ	มีความมานะพากเพียร	อดทน

5.	ต้องเป็นคนมีปัญญา	รู้จักพินิจพิจารณา	ช่างสังเกต

วิธีฝึกตนให้มีศิลปะ

1.	ฝึกตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต	รู้จักหาจุดเด่นของสิ่งรอบตัว

2.	ตั้งใจทำางานทุกอย่างที่มาถึงตนให้ดีที่สุด	อย่าดูถูกหรือเกี่ยงงาน

3.	ตั้งใจทำางานทุกอย่างด้วยความปราณีต	ละเอียดลออ

4.	ตั้งใจปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเสมอ	ไม่ทำาอะไรอย่างชุ่ยๆ	ขอไปที

5.	หมั่นใกล้ชิดกับผู้มีศิลปะอย่างแท้จริงในสายงานนั้นๆ

6.	ฝึกสมาธอิยูเ่สมอเพือ่ให้ใจสงบ	ผ่องใส	ให้เกดิปัญญาทีจ่ะฝึกและปรบัปรงุตนเองให้มคีณุสมบัติ	

	 ของผู้มีศิลปะได้

ข้อเตือนใจ

อย่ามัวจับผิดผู้อื่น	มิเช่นนั้น	ตัวเราจะกลายเป็นศิลปินนักติ	คือ	ดีแต่ติผลงานของผู้อื่นเรื่อยไป		

เพราะหากติคนอื่นไว้มาก	 เมื่อถึงคราที่แสดงฝีมือ	 เราเองจะไม่กล้าแสดงฝีมือ	 เลยกลายเป็น	

ไม่มีผลงาน
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อานิสงส์การมีศิลปะ

1.	ทำาให้มีความสามารถเด่นกว่าผู้อื่น

2.	ทำาให้สามารถเลี้ยงตัวได้

3.	ทำาให้เป็นคนฉลาด	ช่างสังเกต	มีไหวพริบปฏิภาณดี

4.	ทำาให้เป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์

5.	ทำาให้ได้รับความสุขโลก	ทั้งโลกนี้และโลกหน้า

6.	ทำาให้โลกเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจ

ศิลปะ	แม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง	ก็ยังประโยชน์ให้สำาเร็จได้

ทั้งนี้ สามารถอธิบายมงคลชีวิตที่ 8 ในบริบทของการทำางานเป็นนักพัฒนา หรือการทำางานของทีม 

ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นได้ดังนี้

1.	กาย คือ 

• มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำาตัวที่จะเป็นอุปสรรคในการทำางาน 

• ตระหนักถึงข้อจำากัดทางร่างกายของตัวเอง 

• รู้จักดูแลสุขภาพของตนให้ดี พักผ่อนให้เพียงพอ

2.	วาจา คือ 

• มีศิลปะในการพูด เพราะเป็นเครื่องมือสำาคัญในการที่จะเข้าใจ เข้าถึงคน และให้เขาพัฒนาตนเอง

3.	ใจ คือ 

• มีน้ำใจและใจรักที่จะช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่หวังสร้างผลงาน แต่หวังว่าทำาแล้ว  

 “ชาวบ้านจะได้อะไร” 

• มีใจสู้ เข็มแข็ง เด็ดเดี่ยว กล้าคิด (นอกกรอบเป็น) กล้าทำา กล้าตัดสินใจ มีความเด็ดขาด 

• จริงใจ 

• งานพัฒนาใช้มือ เท้า และสมองอย่างเดียวไม่พอ ต้องใช้หัวใจด้วย เพราะต้องเข้าใจ เข้าถึง 

 ความรู้สึกความต้องการชุมชน เพื่อช่วยเขาเติมเต็มสิ่งที่ขาด 

• ไม่หลงตัวเอง ไม่อวดเก่ง 

• มีความรับผิดชอบสูงต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม

ทัง้นี ้สามารถอธบิายมงคลชวีติที ่8 ในบรบิทของการท�างานเปน็นกัปฏบิตักิารพฒันา หรอืการท�างาน 

ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นได้ดังนี้

มีใจสู้ เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว กล้าคิด (นอกกรอบ) กล้าท�า กล้าตัดสินใจ มีความเด็ดขาด
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4.	ฉลาดรู้	คือ 

• รู้ว่าตนไม่รู้อะไร และกล้าที่จะยอมรับ ขวนขวาย ลองทำา เรียนผิดเรียนถูก จนรู้และเข้าใจ 

• รูตั้วว่าไม่มทีางรูท้กุสิง่ทกุอย่างได้ ไม่มีทางถกูอยูค่นเดยีว เพราะฉะนัน้ ต้องเปิดใจฟังความคดิเหน็  

 กล้ายอมแพ้ในการโต้แย้ง และพยายามเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลา

• ต้องรู้จักวิเคราะห์ปรับปรุงตนเองตลอดเวลา ต้องแพ้เป็น โง่เป็น เพื่อจะได้ฉลาดขึ้น 

5.	ฉลาดทำา คือ 

• ต้องเป็นทั้งนักคิด (เชิงบวก) และนักทำาที่ “สร้างสรรค์” ไม่ใช่เพียง “สร้าง”

• มีความคิดริเริ่ม กล้าเสนอ บนพื้นฐานความถูกต้องและเป็นไปได้จริง จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ที่สามารถหาได้อย่างดีที่สุด และตามความเหมาะสมและเหตุผล ความยุติธรรม และเอาประโยชน์ 

 ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

• ต้องทำาอย่างมีสติและสมาธิ เพื่อให้เกิดปัญญาไปด้วย 

• มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ แยกแยะ ตัดสินใจสิ่งที่ควรและไม่ควรพูดหรือทำา เช่น การเผยแพร่ 

 หรือไม่เผยแพร่ข้อมูล

• รูจ้กับรหิารจดัการวางแผนงาน ใช้คนให้ถกูกบังาน เพ่ือให้เหนือ่ยหรอืเกดิปัญหาน้อยทีสุ่ด แต่ได้ผล 

 ดีที่สุด เร็วที่สุดและประหยัดที่สุด

• ชอบฟังและพูดเพื่อโอกาสและมีประเด็นเนื้อหาที่เหมาะสมเท่านั้น 

• สามารถถ่ายทอด สอนงานให้ผู้อื่นได้

6.	ทัศนคติดี	คือ 

• ไม่ท้อถอย ไม่ยอมแพ้ ขยัน อดทน 

• ไม่เกี่ยงงาน ไม่ขี้บ่น หรือโทษคนอื่น

• มองหาแต่สิ่งดีๆ ในตัวคน และรู้จักโน้มน้าว ชักจูง เพื่อดึงพลังนั้นออกมาใช้ในการทำางานร่วมกัน 

 หรือเพื่อให้เขาพัฒนาตนเอง 

• มุ่งความสำาเร็จมากกว่าเสร็จ 

• มีวิสัยทัศน์ มองไปข้างหน้า ไม่ติดอดีต 
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ทั้งน้ี อาจปรับคุณสมบัตินักพัฒนาตามรายละเอียดด้านบนให้เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานที่อสพ. พึงมี 

เพื่อให้การทำางานประสบความสำาเร็จ ทั้งในแง่เป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นพัฒนาตนเอง  

และในแง่ความก้าวหน้าของงานในแต่ละกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย ได้ดังนี้

1. ดูแลรักษาตนให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ

2. ขยัน อดทน คิดเชิงบวก เป็นทั้งนักคิดและนักทำาที่กระตือรือร้นอยู่เสมอ 

3. ไม่หลงตัวเอง ไม่อวดเก่ง

4. ใฝ่รู้ ค้นคว้าหาความรู้ที่เหมาะสมใส่ตัว 

5. รู้จักกาลเทศะ ในการนั่ง ยืน เดิน พูด ฯลฯ กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น กับชาวบ้านในที่ประชุม 

 หน่วยงานราชการ

6. คลุกคลี มีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างจริงใจและสม่ำเสมอ และทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี จนได้รับ 

 การยอมรับ

7. รู้จักฟัง จับประเด็นสำาคัญ ทำาสิ่งที่มอบหมายให้สำาเร็จ และสื่อสารต่อได้

8. สามารถวางแผนและจดัการกบัตนเองได้ เพือ่ไม่ให้ไปสายกว่ากำาหนดนดัหมาย หรอืขาดการประชุม  

 ไม่ผิดซ้ำซาก และสามารถแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้

ภาพที่ 10
คุณสมบัติ 6 มิติ ของนักพัฒนำ
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คุณสมบัตินักปฏิบัติการพัฒนาที่ดีตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

ท้ังน้ี อาจปรับคุณสมบัตินักปฏิบัติการพัฒนาตามรายละเอียดด้านบนให้เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ี อสพ. พึงมี

คุณสมบัติ 6 มิติ ของนักปฏิบัติก�รพัฒน�
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การสร้าง อสพ. ต้องใช้เวลาและกำาลังความคิดความสามารถสูง แต่ถ้าทำาได้เป็นผลสำาเร็จ จะเท่ากับ 

สร้างคนและความยั่งยืนของการพัฒนาในพื้นที่ ฉะนั้น การคัดกรองผู้เข้าอบรมเป็น อสพ. ให้ได้ผู้ที่มี 

คณุสมบติัพืน้ฐานทีด่ตีดิตวัอยูบ้่างแล้วเป็นขัน้ตอนสำาคญัในการได้มาซ่ึง อสพ. ทีม่คีณุสมบัตนิกัพัฒนา  

สามารถตอบสนองเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ใหญ่ของการพัฒนาทีย่ัง่ยนื และจะช่วยเพ่ิมความสำาเรจ็ 

ในการสร้าง อสพ. 

คุณสมบัติและความสามารถพื้นฐาน/ติดตัวบุคคลเพ่ือการคัดเลือกผู้อบรมอสพ.

1. เป็นคนที่อาศัยในพื้นที่เป้าหมาย เพราะมีหน้าที่หลักในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ และสำารวจ 

 ข้อมูลที่เป็นจริง เป็นปัจจุบันและเชิงลึก

2. ควรมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีไม่สามารถหาได้ ขอให้อ่านออก เขียนได้ เพราะ 

 ต้องใช้ในการสื่อสาร

3. อายุ 16 - 45 ปี เหตุผลของการคัดเลือกคนอายุ 16 ปี เพราะจะสามารถช่วยสื่อสารกับเยาวชน 

 ในชุมชนได้ด้วย ทั้งนี้ สัดส่วนจำานวนคนที่คัดเลือกขึ้นอยู่กับลักษณะและจำานวนประชากรในพื้นที่  

 และคนที่เหมาะสมจะเป็น อสพ. ตามคุณสมบัติต่างๆ เช่น ในชุมชนนั้นๆ มีประชากรเด็กมาก  

 ก็ควรมีสัดส่วน อสพ. ที่อายุ 16 - 20 ปี (หากหาได้) ให้สมดุลกัน

4. ไม่มีตำาแหน่งทางการเมืองในหมู่บ้าน

5. ได้รับการยอมรับและคัดเลือกมาจากผู้นำาและชุมชน

6. ไม่ติดยาเสพติด

7. ควรพิจารณาผู้ที่เคยบวชเรียนหรือเกณฑ์ทหารมาแล้วเป็นพิเศษ หรือควรใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ ์

 การคัดเลือก เพราะเท่ากับว่าบุคคลนั้นๆ ได้รับการฝึกวินัยความอดทนและกล่อมเกลาจิตใจมาแล้ว 

 ระดับหนึ่ง

แนวทางในการคัดเลือก

ให้คนระดับผู้นำา/หัวหน้า เช่น อบต. หรือผู้นำาธรรมชาติที่ชื่อเสียงดี ไม่มีประวัติด่างพร้อย เข้าใจ 

เป้าหมาย และศรทัธาในโครงการและหลกัการทำางาน ในขณะเดยีวกนั เป็นคนทีรู่จั้กคน และมศีกัยภาพ 

ท่ีจะหาคนตามคุณลักษณะด้านบนได้ดี ให้ช่วยประชาสัมพันธ์และสรรหาให้ โดยอธิบายคุณลักษณะ 

ด้านบนให้ผู้นำาชุมชนเข้าใจ และช่วยสรรหา อสพ.มารับการอบรม13

13 ดูภาคผนวก เรื่อง หนึ่งในผลผลิตของการสร้าง อสพ. ที่มีคุณสมบัตินักพัฒนาที่ดี

อสพ. มารับการอบรม13

ควรมีวุฒิการศึกษาข้ันต่�า คือ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กรณีไม่สามารถหาได้ ขอให้อ่านออก เขียนได้ เพราะ

51แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

คุณสมบัตินักปฏิบัติการพัฒนาที่ดีตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

คณุสมบติัพืน้ฐานทีด่ตีดิตวัอยูบ่า้งแลว้เปน็ขัน้ตอนส�าคญัในการไดม้าซึง่ อสพ. ทีม่คีณุสมบตันิกัปฏบิตักิาร 

พัฒนา สามารถตอบสนองเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใหญ่ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะช่วยเพิ่ม 

ความส�าเร็จในการสร้าง อสพ.

อสพ.

13 ดูภาคผนวก เรื่อง หนึ่งในผลผลิตของการสร้าง อสพ. ที่มีคุณสมบัตินักปฏิบัติการพัฒนาที่ดี
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การฝึกตนให้เป็นนักพัฒนา

• รู้จริง ท�าจริง

 นักพฒันาต้องเป็นผู ้“รูจ้รงิ” และ “ทำาจรงิ” เพราะงานของนกัพัฒนา คอื การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่  

 การดำารงชีวิต และคุณภาพชีวิตของคน หรือความอยู่รอดของคนนั่นเอง ดังนั้น สิ่งที่นักพัฒนาเป็น 

 และสิ่งที่นักพัฒนาทำาย่อมกระทบต่อความอยู่รอดของคนและชุมชนแน่นอน การรู้จริงและทำาจริง  

 จึงเป็นเรื่องที่สำาคัญมาก 

 การ “รู้จริง” หมายความว่า นักพัฒนาต้องรู้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการพัฒนา ตั้งแต่สภาพ 

 พื้นที่ ประชากร ชุมชน อาชีพ รายได้ วัฒนธรรม ภูมิประเทศ แหล่งน้ำ สภาพดิน และป่า ไปจนถึง 

 ภูมิปัญญาในเรื่องน้ำ ดิน ป่า สิ่งแวดล้อม เกษตร ปศุสัตว์ ประมง และงานมือ ล้วนแต่เป็น 

 ข้อเท็จจริงทั้งสิ้น นั่นคือ มีทั้ง “ข้อเท็จ” และ “ข้อจริง” นักพัฒนาจำาเป็นต้องแยกให้ออกว่าข้อมูลใด 

 คือข้อมูลจริง จึงจะเรียกได้ว่าเป็นนักพัฒนาที่ “รู้จริง” ดังนั้น สิ่งที่นักพัฒนาควรทำาอยู่เสมอ คือ  

 การต้ังคำาถามว่า “ทำาไม” เพราะในกระบวนการหาคำาตอบจะทำาให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และ 

 สังเคราะห์ รวมทั้งการพิจารณาเหตุผลและที่มาของสิ่งต่างๆ และอาจจะทำาให้เกิดคำาถามว่า  

 “ทำาไม” ต่อไปอีกก็เป็นได้ และเมื่อยิ่งถาม ก็จะยิ่งรู้ นอกจากนี้ นักพัฒนายังควรถามว่า “อย่างไร”  

 ด้วย เพราะจะทำาให้รู้ลึกถึงความละเอียดอ่อนของกระบวนการหรือรู้จริงยิ่งขึ้น

 นักพัฒนายังต้องมีคุณสมบัติของผู้ “ทำาจริง” นั่นคือ ลงมือทำาในพื้นที่จริง ซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดง 

 ให้เห็นถึงแนวทาง วิธีการทำา และความเป็นไปได้ที่จะทำาแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ 

 จริงของนักพัฒนา อันเป็นหนทางหนึ่งที่ทำาให้นักพัฒนาได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา และความไว ้

 วางใจจากชุมชนด้วย เม่ือชุมชนเชื่อม่ันและไว้วางใจนักพัฒนาต้องชวนชุมชนมาร่วมคิดร่วมทำา 

 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จากนั้น จึงสร้างความเป็นเจ้าของด้วยการให้ชุมชนเป็นผู้ทำา ผู้ริเริ่มเอง  

 โดยที่นักพัฒนายังคงให้คำาปรึกษาและไม่ทอดทิ้ง เพ่ือรักษาความเช่ือมั่น และเพ่ือให้ชุมชนยัง 

 ยึดมั่นในแนวทางการพัฒนา
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การฝึกตนให้เป็นนักปฏิบัติการพัฒนา

นักปฏิบัติการพัฒนาต้องเป็นผู้ “รู้จริง” และ “ท�าจริง” เพราะงานของนักปฏิบัติการพัฒนา คือ  

การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ การด�ารงชีวิต และคุณภาพชีวิตของคน หรือความอยู่รอดของคน 

ดังนั้น สิ่งที่นักปฏิบัติการพัฒนาเป็นและสิ่งที่นักปฏิบัติการพัฒนาท�าย่อมกระทบต่อความอยู่รอด 

ของคนและชุมชนแน่นอน การรู้จริงและท�าจริงจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก

การ “รู้จริง” หมายความว่า นักปฏิบัติการพัฒนาต้องรู้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนา  

ตั้งแต่สภาพพื้นที่ ประชากร ชุมชน อาชีพ รายได้ วัฒนธรรม ภูมิประเทศ แหล่งน้�า สภาพดิน  

และป่า ไปจนถึงภูมิปัญญาในเรื่องน้�า ดิน ป่า สิ่งแวดล้อม เกษตร ปศุสัตว์ ประมง และงานมือ  

ล้วนแต่เป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้น นั่นคือ มีทั้ง “ข้อเท็จ” และ “ข้อจริง” นักปฏิบัติการพัฒนาจ�าเป็น 

ต้องแยกให้ออกว่าข้อมูลใดคือข้อมูลจริง จึงจะเรียกได้ว่าเป็นนักพัฒนาที่ “รู้จริง” ดังนั้น  

สิ่งที่นักปฏิบัติการพัฒนาจ�าเป็นต้องแยกให้ออกว่าข้อมูลใดคือข้อมูลจริง จึงจะเรียกได้ว่าเป็น 

นักปฏิบัติการพัฒนาที่ “รู้จริง” ดังนั้น สิ่งที่นักปฏิบัติการพัฒนาควรท�าอยู่เสมอ คือ การตั้งค�าถาม 

ว่า “ท�าไม” เพราะในกระบวนการหาค�าตอบจะท�าให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ รวมทั้ง 

พิจารณาเหตุผลและที่มาของสิ่งต่างๆ และอาจจะท�าให้เกิดค�าถามว่า “ท�าไม” ต่อไปอีกก็เป็นได้  

และเมื่อยิ่งถาม ก็จะยิ่งรู้ นอกจากนี้ นักปฏิบัติการพัฒนายังควรถามว่า “อย่างไร” ด้วย เพราะ

จะท�าให้รู้ลึกถึงความละเอียดอ่อนของกระบวนการหรือรู้จริงยิ่งขึ้น

นกัปฏบิตักิารพฒันายงัตอ้งมคีณุสมบตัขิองผู ้“ท�าจรงิ” นัน่คอื ลงมอืท�าในพืน้ทีจ่รงิ ซึง่ไมเ่พยีงแต ่

จะแสดงให้เห็นถึงแนวทาง วิธีการท�า และความเป็นไปได้ที่จะท�าแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความ 

มุ่งมั่นตั้งใจจริงของนักปฏิบัติการพัฒนา อันเป็นหนทางหนึ่งที่ท�าให้นักปฏิบัติการพัฒนาได้รับ 

ความเชือ่มัน่ ศรทัธา และความไวว้างใจจากชมุชนดว้ย เมือ่ชุมชนเช่ือมัน่และไว้วางใจ นกัปฏิบัติการ 

พัฒนาต้องชวนชุมชนมาร่วมคิดร่วมท�าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จากนั้น จึงแสดงความเป็นเจ้าของ 

ด้วยการให้ชุมชนเป็นผู้ท�า ผู้ริเริ่มเอง โดยที่นักปฏิบัติการพัฒนายังคงให้ค�าปรึกษาและไม่ทอดทิ้ง  

เพื่อรักษาความเชื่อมั่น และเพื่อให้ชุมชนยังยึดมั่นในแนวทางการพัฒนา
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• ช่างสังเกต

 การสังเกตหรือการพิจารณาเห็นรายละเอียด ความหมาย และความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ไม่ว่า 

 จะเล็กน้อยเพียงใด เป็นคุณสมบัติที่สำาคัญมากสำาหรับนักพัฒนา เพราะเป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดความ 

 เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลจริงของพื้นที่ นักพัฒนาที่ดีต้องรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยแต่ละคน 

 อาจจะมีรูปแบบของการสังเกตที่แตกต่างกัน เป็นผลให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันตามไปด้วย ทั้งใน 

 เร่ืองจุดสังเกต ความละเอียด และการตีความหมายจากสิ่งที่สังเกตได้ ซึ่งส่งผลให้การรับรู้และ 

 ความเข้าใจของนักพัฒนาแต่ละคนไม่ตรงกัน ดังนั้น การนั่งลงแลกเปลี่ยนและสรุปร่วมกันระหว่าง 

 นักพัฒนาจะทำาให้ได้ภาพที่ชัดเจน และมุมมองที่หลากหลายขึ้น 

 ทั้งนี้ สมองของคนมี 2 ซีก บางคนอาจคิดว่าตนเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว แต่นั่นเป็นการทำางาน 

 ของสมองเพียงซีกเดียวเท่านั้น เพราะหากไม่ลงมือปฏิบัติจริง สมองอีกซีกหนึ่งก็จะยังไม่มีอะไร 

 บรรจุลงไป จะเป็นได้ก็แค่นักพัฒนาที่รู้อย่างเดียว เมื่อต้องปฏิบัติงานจริง ก็ไม่สามารถทำาให้ 

 สำาเร็จได้ เพราะไม่รู้ว่าต้องทำาอย่างไร ตัวอย่างเช่น การเล่นปิงปอง หากดูคนตีปิงปองเพียง 

 อย่างเดียว อาจเข้าใจว่าการตีปิงปองไม่ยากเลย แต่เมื่อต้องจับไม้ตีจริงๆ อาจไม่รู้ว่าจะเหวี่ยงไม้ 

 ไปทางซ้ายหรือทางขวาก่อนถึงจะดี เพราะสมองซีกที่ใช้ “จำา” ยังไม่ได้เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นวิธีการ 

 ปฏิบัติ สมองทั้ง 2 ซีกยังทำางานแยกส่วนกัน ไม่เชื่อมต่อกัน โดยสมองซีกที่ใช้จำาจะเป็นส่วนที ่

 เชื่อมโยงและสั่งการอีกซีกหนึ่งว่าต้องทำาอะไรบ้าง ทำาเรื่องใดก่อน เรื่องใดทีหลัง ดังนั้น ประเด็น 

 เรื่องการทำางานของสมองสองซีกจึงมีความสำาคัญมาก นักพัฒนาต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 

 เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าใจและทำาให้เกิดผลสำาเร็จได้จริง

 หากนักพัฒนายึดติดกับวิธีการที่ “จำา” มาเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจความเป็นจริงของพื้นที่ และ 

 ตั้งใจสังเกตสิ่งต่างๆ นักพัฒนาจะไม่สามารถกำาหนดปัญหาและแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการ 

 แก้ไขปัญหาน้ันได้อย่างแท้จริง เมื่อปัญหาแก้ไขไม่ได้ ความเชื่อมั่นศรัทธาของชาวบ้านก็ไม่เกิด  

 การพัฒนาก็ไม่เป็นผล

53แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

คุณสมบัตินักปฏิบัติการพัฒนาที่ดีตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

การสังเกตหรือการพิจารณาเห็นรายละเอียด ความหมาย และความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ไม่ว่า 

จะเล็กน้อยเพียงใด เป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญมากส�าหรับนักปฏิบัติการพัฒนา เพราะเป็นสิ่งที่ท�าให ้

เกิดความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลจริงของพื้นที่ นักปฏิบัติการพัฒนาที่ดีต้องรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ  

รอบตัว โดยแต่ละคนอาจมีรูปแบบของการสังเกตที่แตกต่างกัน เป็นผลให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 

ตามไปด้วย ทั้งในเรื่องจุดสังเกต ความละเอียด และการตีความหมายจากสิ่งที่สังเกตได้ ซึ่งส่งผล 

ใหก้ารรบัรูแ้ละความเขา้ใจของนกัปฏบัิติการพฒันาแตล่ะคนไมต่รงกนั ดงันัน้ การนัง่ลงแลกเปล่ียน 

และสรุปร่วมกันระหว่างนักพัฒนาจะท�าให้ได้ภาพที่ชัดเจน

เร่ืองการท�างานของสมองสองซีกจึงมีความส�าคัญมาก นักปฏิบัติการพัฒนาต้องลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริง

บรรจุลงไป จะเป็นได้ก็แค่นักปฏิบัติการพัฒนาที่รู้อย่างเดียว เมื่อต้องปฏิบัติงานจริงก็ไม่สามารถ 

ท�าให้ส�าเร็จได้ เพราะไม่รู้ว่าต้องท�าอย่างไร ตัวอย่างเช่น การเล่นปิงปอง หากดูคนตีปิงปองเพียง 

อย่างเดียว อาจเข้าใจว่าการตีปิงปองไม่ยากเลย แต่เมื่อต้องจับไม้ตีจริงๆ อาจไม่รู้ว่าจะเหวี่ยงไม ้

ไปทางซ้ายหรือทางขวาก่อนถึงจะดี เพราะสมองซีกที่ใช้ “จ�า” ยังไม่ได้เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นวิธีการ 

ปฏิบัติ สมองทั้ง 2 ซีกยังท�างานแยกส่วนกัน ไม่เชื่อมต่อกัน โดยสมองซีกที่ใช้จ�าจะเป็นส่วนที ่

เชื่อมโยงและสั่งการอีกซีกหนึ่งว่าต้องท�าอะไรบ้าง ท�าเรื่องใดก่อน เรื่องใดทีหลัง ดังนั้น ประเด็น 

เรื่องการท�างานของสมองสองซีกจึงมีความส�าคัญมาก นักปฏิบัติการพัฒนาต้องลงพื้นที่ปฏิบัติ 

งานจริงเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าใจและท�าให้เกิดผลส�าเร็จได้จริง

หากนักปฏิบัติการพัฒนายึดติดกับวิธีการที่ “จ�า” มาเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจความเป็นจริง 

ของพื้นที่ และตั้งใจสังเกตสิ่งต่างๆ นักปฏิบัติการพัฒนาจะไม่สามารถก�าหนดปัญหาและแนวทาง 

หรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างแท้จริง เมื่อปัญหาแก้ไขไม่ได้ ความเชื่อมั่นและ 

ศรัทธาของชาวบ้านก็ไม่เกิด การพัฒนาก็ไม่เป็นผล

ทั้งนี้ สมองของคนมี 2 ซีก บางคนอาจคิดว่า ตนเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว แต่นั่นเป็นการท�างาน



แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 
คุณสมบัตินักพัฒนาที่ดี ตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

52

หลักการส�าคัญของนักพัฒนา: กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

“เรำได้ลงไปดูพื้นที่หรือยัง ลงไปเดินหรือยัง เพรำะจะท�ำให้แยกแยะปัญหำได้ จะไกลปืนเที่ยง 

หรือเปล่ำ เรำได้มองแววตำเขำ พูดคุยกับเขำหรือเปล่ำ เรำต้องสนใจเขำ ท�ำเป็นประจ�ำ 

จนเป็นนิสัย และจะได้ไม่แกล้งท�ำ...”

พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 29 ตุลำคม พ.ศ. 2522

ภาพที่ 11
ขยำยควำมควำมหมำยของ “กำรเข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” จำกประสบกำรณ์กำรท�ำงำนของมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ

พระร�ชดำ�รัสพระบ�มสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 9 : 29 ตุล�คม พ.ศ. 2552

54 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

คุณสมบัตินักปฏิบัติการพัฒนาที่ดีตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

หลักการส�าคัญของนักปฏิบัติการพัฒนา: กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา



แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 
คุณสมบัตินักพัฒนาที่ดี ตามตำาราแม่ฟ้าหลวง

53

หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ใช่ 

หลักการที่ปฏิบัติตามลำาดับเป็นขั้นบันไดแล้วจบ กล่าวคือ ไม่ใช่ว่าพอเข้าใจ เข้าถึง จากนั้นจึงพัฒนา 

เป็นขั้นสูงสุด แต่หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักการที่สนับสนุนและต่อยอดกันไปเรื่อยๆ  

อย่างไม่รู้จบ เพราะเมื่อเข้าใจแล้ว ก็จะเข้าถึง และนำาไปสู่การพัฒนา และเมื่อพัฒนา ก็จะยิ่งเข้าใจ  

และเข้าถึงมากขึ้น โดยหลักการนี้จะก่อให้เกิดวงจรการเรียนรู้ที่ขยายและยกตัวขึ้นเรื่อยๆ และนำาไปสู่ 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นักพัฒนาต้องคำานึงถึงหลักการนี้อยู่เสมอ เพราะต้องพึงระลึกว่าสภาพภูมิประเทศ สภาพสังคม  

วัฒนธรรม ประเพณี ความซับซ้อน ความลึกซึ้งของปัญหา ต้นทุนทางอาชีพต่างๆ และความพร้อม 

ของแต่ละชุมชนแตกต่างกัน อีกทั้งสภาพความเป็นจริงเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

นักพัฒนาจึงจำาเป็นต้องใช้กระบวนการเข้าใจ เข้าถึงที่ต่อเนื่อง เพ่ือแสวงหาและระบุตัวแปรและ 

ปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อความสำาเร็จหรือล้มเหลวในการพัฒนาของพื้นที่นั้นๆ

หากนักพัฒนาไม่รู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ิงที่แวดล้อมรอบตัวนักพัฒนา หรืออากัปกิริยา  

และการตอบสนองของคนในพื้นที่ หรือหากไม่เดินเท้าสำารวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วน 

และรอบคอบพร้อมกบัชาวบ้านและผูน้ำาในพืน้ที ่ไม่เรยีนรูแ้ละรบัฟังจากคนในพ้ืนที ่แต่กลับใส่ความคดิ 

ของตนเข้าไปแทน คือ ไม่ทำาความเข้าใจภูมิสังคมและความแตกต่างทางกายภาพและวัฒนธรรม 

ของแต่ละพื้นที่ นักพัฒนาก็จะไม่เข้าใจสภาพที่เป็นจริง และไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของชุมชน และ 

ชมุชนเองก็จะไม่เข้าใจนกัพฒันา ไม่เข้าใจตนเอง ปัญหาของตน ทางแก้ และประโยชน์ของการพัฒนา 

ตนเอง จึงได้แต่รอความช่วยเหลือ นักพัฒนาก็จะไม่สามารถเข้าถึงใจของคนในพื้นที่ได้ และไม่ได้รับ 

ความเชือ่มัน่ ศรทัธา และความไว้วางใจจากชมุชน เพราะนกัพัฒนาไม่ได้มองความเป็นอยูข่องชมุชน 

ผ่านสายตาของคนในพื้นที่ ไม่ได้กระตุ้นให้ชุมชนร่วมคิดร่วมทำา และมีส่วนร่วมในการหาทางแก้ไข 

ปัญหา ดงันัน้ ไม่ว่าจะนำาแนวทางการพฒันาแบบใดเสนอให้ชุมชนกเ็ปรยีบได้กบัการยดัเยยีด ซึง่ทำาให้ 

แนวทางนัน้ไม่ได้รบัการตอบรบัและความร่วมมือจากชมุชน เพราะชมุชนไม่มส่ีวนร่วมในกระบวนการ 

พัฒนาตั้งแต่ต้น จึงอาจไม่เห็นชอบและพอใจกับแนวทางเหล่านั้น อีกทั้ง แนวทางเหล่านั้นยังอาจเป็น 

แนวทางที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนได้ด้วย

55แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

คุณสมบัตินักปฏิบัติการพัฒนาที่ดีตามต�าราแม่ฟ้าหลวง

นักปฏิบัติการพัฒนาต้องค�านึงถึงหลักการนี้อยู่เสมอ เพราะต้องระลึกว่าสภาพภูมิประเทศ สภาพ 

สงัคม วฒันธรรม ประเพณ ีความซบัซอ้น ความลกึซึง้ของปญัหา ตน้ทนุทางอาชพีตา่งๆ และความพรอ้ม 

ของแต่ละชุมชนแตกต่างกัน อีกทั้งสภาพความเป็นจริงนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นักปฏิบัติ 

การพัฒนาจึงจ�าเป็นต้องใช้กระบวนการเข้าใจ เข้าถึงที่ต่อเนื่อง เพื่อแสวงหาและระบุตัวแปรและ 

ปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อความส�าเร็จหรือล้มเหลวในการพัฒนาของพื้นที่นั้นๆ

หากนักปฏิบัติการพัฒนาไม่รู้จักสังเกตสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักปฏิบัติการพัฒนา  

หรืออากัปกิริยาและการตอบสนองของคนในพื้นที่ หรือหากไม่เดินเท้าส�ารวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 

อย่างละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบพร้อมกับชาวบ้านและผู้น�าในพื้นที่ ไม่เรียนรู้และรับฟังจากคนใน 

พื้นที่ แต่กลับใส่ความคิดของตนเข้าไปแทน คือ ไม่ท�าความเข้าใจภูมิสังคมและความแตกต่างทาง 

กายภาพและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ นักปฏิบัติการพัฒนาก็จะไม่เข้าใจสภาพที่เป็นจริง และไม่ 

เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของชุมชน และชุมชนเองก็จะไม่เข้าใจนักปฏิบัติการพัฒนา ไม่เข้าใจตนเอง  

ปัญหาของตนเอง ทางแก้ และประโยชน์ของการพัฒนาตนเอง จึงได้แต่รอความช่วยเหลือ นักปฏิบัต ิ

การพัฒนาก็จะไม่สามารถเข้าถึงใจของคนในพื้นที่ได้ และไม่ได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา และความ 

ไว้วางใจจากชุมชน เพราะนักปฏิบัติการพัฒนาไม่ได้มองความเป็นอยู่ของชุมชนผ่านสายตาของ 

คนในพื้นที่ ไม่ได้กระตุ้นให้ชุมชนร่วมคิดร่วมท�า และมีส่วนร่วมในการหาทางแก้ไขปัญหา ดังนั้น  

ไม่ว่าจะน�าแนวทางการพัฒนาแบบใดเสนอให้ชุมชนก็เปรียบได้กับการยัดเยียด ซึ่งท�าให้แนวทางนั้น 

ไม่ได้รับการตอบรับและความช่วยเหลือจากชุมชน เพราะชุมชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 

ตั้งแต่ต้น จึงอาจไม่เห็นชอบและพอใจกับแนวทางเหล่านั้น อีกทั้ง แนวทางเหล่านั้นยังอาจเป็น 

แนวทางที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนได้ด้วย

หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ไม่ใช่
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ภาพที่ 12
พลวัต “กำรเข้ำใจเข้ำถึง พัฒนำ”

สดุท้ายการพฒันาทีย่ัง่ยนืกจ็ะไม่เกดิขึน้ เพราะชมุชนไม่ได้มส่ีวนร่วมและไม่เกดิความรูสึ้กเป็นเจ้าของ 

การพัฒนา จึงไม่ได้ลุกขึ้นมาด้วยความพร้อมและความอยากแก้ปัญหาด้วยตัวของพวกเขาเอง หรือ 

ไม่เกิดการ “ระเบิดจากข้างใน”

ดังนั้น ข้อปฏิบัติพื้นฐานที่นักพัฒนาต้องคำานึงถึงตลอดกระบวนการพัฒนา ได้แก่ 

• แมว้า่ไดด้ำาเนนิงานพฒันาแลว้ แต่นกัพฒันากต็อ้งยอ้นกลับไปเข้าใจและเข้าถงึส่ิงทีน่กัพัฒนากำาลัง 

 ทำาอยู่เสมอ 

• ในการทำาความเข้าใจชุมชน นักพัฒนาต้องมีจุดยืนที่ยึดมิติปัญหาเป็นหลัก และไม่ปล่อยให้ตนเอง 

 คล้อยตามความรู้สึกมากจนเกินไป 

• นกัพฒันาควรมปีฏสิมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคนในพืน้ทีแ่ละต้องรบัฟังพวกเขาเสมอ โดยเฉพาะคำาว่ากล่าว 

 ติเตียน เพราะถ้อยคำาเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าคนในพ้ืนที่ใส่ใจ ให้ความสนใจกับส่ิงที่นักพัฒนา 

 กำาลังทำา และหวังดีต่อนักพัฒนา และนักพัฒนาก็ควรนำาคำาวิจารณ์เหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

 สำาหรับทั้งตนเองและการพัฒนาด้วย

ภาพที่ 12

พลวัต “ก�รเข้�ใจ เข้�ถึง พัฒน�”
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ดังนั้น ข้อปฏิบัติพื้นฐานที่นักปฏิบัติการพัฒนาต้องค�านึงถึงตลอดกระบวนการพัฒนา ได้แก่

• แม้ว่าได้ด�าเนินงานพัฒนาแล้ว แต่นักปฏิบัติการพัฒนาก็ต้องย้อนกลับไปเข้าใจและเข้าถึงสิ่งที่ 

 นักปฏิบัติการพัฒนาก�าลังท�าอยู่เสมอ

• ในการท�าความเขา้ใจชมุชน นักปฏบัิติการพฒันาตอ้งมจุีดยนืทีย่ดึมติปิญัหาเปน็หลัก และไมป่ล่อย 

 ให้ตนเองคล้อยตามความรู้สึกมากจนเกินไป

• นกัปฏบิตักิารพฒันาควรมปีฏสิมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคนในพืน้ทีแ่ละตอ้งรบัฟงัพวกเขาเสมอ โดยเฉพาะ 

 ค�ากล่าวติเตียน เพราะถ้อยค�าเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าคนในพื้นที่ใส่ใจ ให้ความสนใจกับสิ่งที ่

 นักปฏิบัติการพัฒนาก�าลังท�า และหวังดีต่อนักปฏิบัติการพัฒนา และนักปฏิบัติการพัฒนาก็ควร 

 น�าค�าวิจารณ์เหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ส�าหรับตนและการพัฒนาด้วย
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[06]
การอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาพัฒนา 

หลักการ

 1. กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดคำาถามและให้เรียนรู้ด้วยตนเอง

  • จากการเผชิญสถานการณ์จริงและต้องแก้ปัญหาด้วยตนเอง

  • การเห็นจริงจากต้นแบบที่ดีและไม่ดี 

  • การปฏิบัติจริง เช่น เดินสำารวจหมู่บ้าน

 2. เสริมความเข้าใจในภาคทฤษฎี เพื่อให้สามารถตอบ/อธิบายด้วยความเข้าใจอย่างมีหลักการ

 3. สรุปให้เห็นภาพใหญ่หรือภาพรวมท่ีมีทุกองค์ประกอบ และภาพเล็กๆ หรือองค์ประกอบ 

  แต่ละส่วนในรายละเอียด และความสัมพันธ์ของภาพเล็กๆ เหล่านั้น

เป้าหมาย

 1. ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการฟัง สังเกต ตั้งคำาถาม และสรุปถอดประเด็นเรียนรู้

 2. ฝึกทักษะในการจับประเด็น สรุปบทเรียน และนำาเสนอ

 3. อบรมให้เข้าใจหลักการ และแนวทางการพัฒนา

 4. สร้างแรงบันดาลใจ ความหวัง และกำาลังใจ 

 5. หล่อหลอมทีมงานจากหลายที่ หลากประสบการณ์ และความคิดให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 

 6. ทดสอบ

  • ความอดทน เพราะในการทำางานจริง ต้องเอาประชาชนเป็นหลัก ประโยชน์ของประชาชน  

   คือ ความสำาเร็จของงาน ดังนั้น การทำางานอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกล นอนน้อย  

   ไม่ได้รับประทานอาหารบางมื้อ ก็ต้องทนได้ 

  • ความสามารถในการทำางานเป็นทีม 

 7. คัดเลือกและจำาแนกประเภทความสามารถของสมาชิกทีม เพ่ือการมอบหมายหน้าที่ความ 

  รับผิดชอบที่เหมาะสม
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3. อบรมให้เข้าใจหลักการและแนวทางการพัฒนา
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กิจกรรม - ตัวอย่างจากกรณีศึกษาการสร้าง อสพ. ในโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 

พระราชด�าริ จังหวัดน่าน 

 1. ศึกษาดูงานโครงการต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดำาเนินชีวิตที่ยั่งยืน 

 2. ออกไปทำาแบบฝึกหัดในพื้นที่เป้าหมายจริงด้วยตนเอง

 3. เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานจริง 

 4. ฝึกอบรมจากการปฏิบัติงานจริง 

  • การจัดเวทีการประชุมทำาความเข้าใจระดับชุมชน 

  • การสำารวจข้อมูลพื้นฐานภูมิสังคม

กิจกรรมที่ 1

ศึกษาดูงานโครงการต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการด�าเนินชีวิตที่ยั่งยืน 

• ศึกษาดูงานโครงการปลูกป่า (แบบปลูกเสริม) บ้านปางมะหัน ตำาบลเทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง  

 จังหวัดเชียงราย ประมาณ 5 วัน ซ่ึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาข้ันต้นน้ำ และมีสภาพพ้ืนที ่

 คล้ายกับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เมื่อเริ่มต้น (พ.ศ. 2531) กิจกรรมย่อย เช่น

 1. ก่อนการศึกษาดูงาน ทีมพี่เลี้ยงซึ่งเป็นทีมขับเคลื่อนการพัฒนา หรือทีมขบัเคลือ่นการพฒันา 

   ร่วมกับทีมงานของโครงการต้นแบบการพัฒนาให้โจทย์กับผู้นำาชุมชนที่จะไปคัดเลือก อสพ.  

   เพื่อมอบหมายให้ อสพ. ไปศึกษาพื้นที่ของตนโดยสังเขปและหาคำาตอบ ซึ่งจะมีประโยชน ์

   ต่อการมาศึกษาดูงาน เพราะจะทำาให้ อสพ. สามารถมองเห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของตน 

   ได้ชดัเจนขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่สำาหรบัอสพ. บางคนทีอ่าจจะไม่รูจ้กัชมุชนของตนเลย 

 2. กจิกรรมละลายพฤตกิรรม และกจิกรรมสร้างบรรยากาศเป็นกนัเอง เช่น แนะนำาตวั เพราะต้องการ 

   สร้างทีมและความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้อง เนื่องจากการอบรมค่อนข้างหนัก บางคนอาจท้อหรือ 

   เครียด ความเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่เป็นน้องจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้

 3. กิจกรรมแยกมวลชน เพื่อความง่ายในการบริหารจัดการและอบรม 

   - เทคนิคการแบ่งประเภทคน เช่น กลุ่มใฝ่รู้ กลุ่มมีภาวะผู้นำา หรือกลุ่มที่ต้องกำากับดูแลหรือ 

    กวดขนัเป็นพเิศษ ตวัอย่างของเทคนคิ เช่น หลงัเวลารบัประทานอาหารคำ่ จะมสีรุาวางไว้ให้  

    แล้วดปูฏกิริยิาและพฤติกรรมของแต่ละคน หรอืในเวลานำาเสนอรายงานประจำาวัน ใครเป็นคนที่ 

    เพื่อนๆ ยกให้เป็นตัวแทนบ่อยๆ เป็นต้น 
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1. ก่อนการศึกษาดูงาน ทีมพี่เลี้ยงและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับทีมงานของโครงการ 

 ต้นแบบการพัฒนาทางเลือกฯ ให้โจทย์กับผู้น�าชุมชนที่จะไปคัดเลือก อสพ. เพื่อมอบหมายให ้ 

 อสพ. ไปศึกษาพื้นที่ของตนเองโดยสังเขปและหาค�าตอบ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการมาศึกษา 

 ดูงาน เพราะจะท�าให้ อสพ. สามารถมองเห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของตนได้ชัดเจนขึ้น  

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับ อสพ. บางคนที่อาจจะไม่รู้จักชุมชนของตนเลย 

คล้ายกับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เมื่อเริ่มต้น (ปี 2531) กิจกรรมย่อย เช่น
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   - เทคนิคในการจัดการกับกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พวกที่ติดสุรา ก็ให้งานหนักขึ้น และมี 

    พี่เลี้ยงประกบใกล้ชิด สำาหรับพวกอวดรู้ อวดดี ไม่เปิดรับ จะใช้วิธี “กดเข่าคุยกัน” หมายถึง  

    ทีมพี่เลี้ยงเข้าไปคลุก รับฟัง และจับประเด็นให้ได้ ให้โอกาสเล่าเรื่องออกมาเยอะๆ ให้พูด 

    จนไม่มีอะไรจะพูด และไม่โต้แย้ง ไม่แทรก ไม่ขัด แล้วค่อยเสริมทีละเล็กน้อย ด้วยการ 

    ตั้งคำาถามเชิงเสริมและชัดเจน เช่น ทำาอย่างนั้นไปแล้ว ทำาอย่างนี้หรือยัง เป็นต้น 

 4. กำาหนดกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ใครมีหน้าที่ทำากับข้าว  

   ล้างจาน ทำาความสะอาด เป็นต้น ทุกวัน กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5.00 น. จนถึงประมาณ  

   21.00 น.

 5. ศึกษาดูงานตามฐานเรียนรู้ 14 ฐาน ได้แก่ 

  (1) หลักการทรงงานพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จย่า

  (2) การสำารวจข้อมูลพื้นฐาน

  (3) วิธีการใช้เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) 

  (4) ฝายเพื่อการอนุรักษ์และการเกษตร

  (5) ธนาคารเมล็ดพันธุ์

  (6) ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก

  (7) การเลี้ยงไก่และเป็ดเทศพันธุ์พื้นเมือง 

  (8) กองทุนแพะ แกะ

  (9) กองทุนสุกร

  (10) หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

  (11) การปลูกป่าแบบไม่ปลูก

  (12) การปลูกป่าแบบปลูกเสริม

  (13) ป่าเศรษฐกิจ 

  (14) มาตรการป้องกันไฟป่า 

 ทั้งนี้ หัวข้อฐานเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ในพ้ืนที่น้ันๆ ซ่ึงจะมีทั้งองค์ความรู้พ้ืนฐาน เช่น  

 การสำารวจข้อมูลพื้นฐานและความรู ้เฉพาะพื้นที่ เช่น หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  

 หรือการปลูกชาน้ำมันและพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ดี องค์ความรู้ที่แต่ละฐานถ่ายทอด 

 จะเน้นหนักที่หลักการและแนวคิดมากกว่ารายละเอียดทางเทคนิค โดยมีวิทยากรประจำาฐานและ 

 พี่เลี้ยงประจำากลุ่มคอยกระตุ้นให้คำาแนะนำาและสังเกตพฤติกรรม

หลักการทรงงานพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จย่า

กองทุนเมล็ดพันธุ์
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 ทั้งนี้ หัวข้อฐานเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะมีทั้งองค์ความรู้พื้นฐาน เช่น  

 การส�ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม การส�ารวจน้�า เป็นต้น และความรู้เฉพาะพื้นที่ เช่น หญ้าแฝก 

 เพือ่การอนรุกัษด์นิและน้�า หรอืการปลกูชาน้�ามนัและพชืเศรษฐกจิ เปน็ตน้ อยา่งไรกด็ ีองคค์วามรู ้

 ที่ถ่ายทอดจะเน้นที่หลักการและแนวคิดมากกว่ารายละเอียดทางเทคนิค โดยมีวิทยากรประจ�าฐาน 

 และพี่เลี้ยงประจ�ากลุ่มคอยกระตุ้นให้ค�าแนะน�าและสังเกตพฤติกรรม
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 6. มีผู้นำาหรือผู้อาวุโสระดับสูงของโครงการที่ อสพ. รู้จักไปเยี่ยม เพื่อพูดคุยให้กำาลังใจและสร้าง 

   แรงบันดาลใจ ในขณะเดียวกัน เป็นการสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้ อสพ. มีต่อผู้นำาและ 

   ทีมงานของโครงการ เพราะผู้นำาไม่ทอดทิ้งและเข้ามามีส่วนร่วมกันพวกเขาทุกขั้นตอน 

 7. สรุปภาพให้ผู้เข้าอบรมเห็นพฤติกรรมของตนเองในแต่ละวัน เช่น ทำาหนังส้ันฉายกิจกรรม 

   และพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ปรับปรุงทางอ้อม 

 8. เดินทางไปศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อให้เห็นภาพหลังจากที่การพัฒนาเกิดขึ้น 

   แล้ว ซึ่งชุมชนร่วมกันดำาเนินการขึ้นมาเอง เพ่ือให้เกิดความหวังเชิงประจักษ์ว่าการพัฒนา 

   เกิดขึ้นได้จริง 

 9. ฟังการบรรยายจากนักวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวกับปัญหาและการพัฒนาของพื้นที่เป้าหมาย

   - หลกัในการคัดเลอืกนักวชิาการ คือ ทีมพ่ีเล้ียงต้องรูปั้ญหาสำาคญัหรอืจำาเป็นเร่งด่วนของพ้ืนที่ 

    เป้าหมายก่อน แล้วคัดสรรนักวชิาการทีม่คีวามรูด้้านนัน้ๆ และต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูเ้รือ่งพ้ืนที่ 

    เป้าหมายพอสมควรด้วย เพื่อให้สามารถยกตัวอย่างที่ใกล้ตัว อสพ. และเข้าใจได้ง่าย 

• สิ่งที่ได้จากกิจกรรมศึกษาดูงาน ได้แก่

 ๐ อสพ. ได้คิดและนำาเสนอว่า จะเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปทำาอะไรที่ชุมชนของตน

 ๐ ปฏิทินชุมชนจาก อสพ. ซึ่งจะนำาไปใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดช่วงเวลาการทำางานต่อไป

 ๐ อสพ. มีความรู้ความเข้าใจ ตั้งแต่หลักการ กระบวนการ วิธีการ และเห็นกิจกรรมการพัฒนา 

  ที่เป็นรูปธรรม 

 ๐ ทีมพี่เลี้ยงเห็นความรู้ ความสามารถ นิสัย คุณสมบัติติดตัวของแต่ละคน เพื่อเป็นแนวทางในการ 

  วางแผนการฝึกอบรมต่อไป

กิจกรรมที่ 2 

ออกไปท�าแบบฝึกหัดในพื้นที่เป้าหมายจริง

• ก่อนจบการศึกษาดูงานและอนุญาตให้หยุดพักผ่อนประมาณ 10 วัน ทีมพี่เลี้ยงจะให้การบ้านกับ  

 อสพ. เพื่อไปทำาเป็นแบบฝึกหัดที่พื้นที่เป้าหมาย หรือชุมชนของตน และนำามาส่งในการนัดหมาย 

 ครั้งต่อไป ดังนั้น นอกจากเป็นการฝึกอย่างต่อเนื่องให้ อสพ. ทดสอบนำาความรู้ที่ได้ไปทำาจริงด้วย 

 ตนเองแล้ว ทีมพี่เลี้ยงยังจะได้ความก้าวหน้าของการดำาเนินงานอีกด้วย 

มีผู้น�าหรือผู้อาวุโสระดับสูงของโครงการที่ อสพ. รู้จัก ไปเยี่ยม เพื่อพูดคุยให้ก�าลังใจและสร้าง

แล้ว ซึ่งชุมชนร่วมกันด�าเนินการขึ้นมาเอง เพื่อให้เกิดความหวังเชิงประจักษ์ว่า การพัฒนา
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แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 
การอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาพัฒนา

59

• แบบฝึกหัด ได้แก่ 

 1) รายงานต้นทุนการพัฒนา (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) ในพื้นที่ หรือรายงาน ก ข ค ง จ14

 2) ให้เล่าประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานให้ผู้นำาและชุมชนได้ทราบ และให้ประสานงาน  

  ทำาความเข้าใจกบัผู้นำา กรรมการหมู่บ้าน และชมุชนในโอกาสทีเ่หมาะสม เช่น ในการประชมุประจำา 

  เดือนของหมู่บ้าน และในหัวข้อที่มอบหมาย เช่น ขอนัดประชุม ขอสถานที่เพื่อกางเต็นท์ที่พัก 

  ชัว่คราวของทีมงาน เป็นต้น ท้ังน้ี อสพ. ต้องทำารายงานส่งทมีพ่ีเล้ียงว่า ได้ไปประสานงานพูดคยุ 

  กับใคร อย่างไร เมื่อไรบ้าง 

• สิ่งที่ได้จากกิจกรรมการทำาแบบฝึกหัดในพื้นที่เป้าหมายจริง

 ๐ รายงาน ก ข ค ง จ

 ๐ ผู้นำาและชุมชนเข้าใจแนวทางการพัฒนาเบื้องต้น 

กิจกรรมที่ 3

เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานจริง 

• อสพ. และทีมพี่เลี้ยงมากินนอนร่วมกันที่สำานักงานกลาง ประมาณ 5 วัน เพื่อทำาความเข้าใจและ 

 ร่วมกันเตรียมการและวางแผนก่อนออกปฏิบัติงานจริง โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

 ๐ เตรียมความพร้อมทางกาย วาจา และใจของอสพ.

 ๐ เตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์

 ๐ สร้างความเข้าใจเรื่องหลักการ และกฎระเบียบในการทำางานต่างๆ

กฎระเบียบในการท�างานกับชุมชนที่ทีม อสพ. ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ได้แก่

 ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม

 - ทำางานต่อเนื่อง จริงจัง  - ไม่ดูถูก ไม่พูดเหยียดหยาม ไม่พูดพร่ำเพรื่อ

 - มีความซื่อสัตย์   ไม่ซอกแซกหาเรื่อง

 - ถามความต้องการของชาวบ้าน - ไม่ทำาผิดกรณีชู้สาว

 - ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม - ไม่เอาของชาวบ้าน

 - รับปากแล้วต้องทำา - ไม่รื้อฟื้นอดีต (การทำางานของโครงการอื่นๆ)

  ถ้าทำาไม่ได้ต้องชี้แจง - ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น

 - ค้นหาศักยภาพของชุมชน

14 ดูตัวอย่างรายงาน ก ข ค ง จ ของหมู่ที่ 1 บ้านสะเกิน ตำาบลยอด อำาเภอสองแคว จังหวัดน่าน ในภาคผนวก
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• วางเป้าหมาย แผนงาน และกำาหนดเวลาในการทำางาน 1 เดอืนข้างหน้า ในการสำารวจข้อมลูพ้ืนฐาน 

 ทางภูมิสังคม

• ทบทวนความรู้ที่ต้องใช้ในการทำางาน เช่น การใช้เครื่องมือ GPS การบันทึกและส่งข้อมูล ทั้งภาค 

 ทฤษฎีและทดลองทำาจริง15

• สิ่งที่ได้จากกิจกรรม

 ๐ พัฒนาการของ อสพ.

 ๐ การปรับตัวและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น 

 ๐ ความรูแ้ละความคดิใหม่ เช่น การวางแผนล่วงหน้า ความสำาคญัของการมองภาพครบกระบวนการ  

  เทคนิคการสอนโดยให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งจะทำาให้เข้าใจลึกซึ้งกว่า และ  

  อสพ. จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำางานร่วมกบัชุมชนต่อไปได้ (ตอนแรก หลายคนอาจไม่เข้าใจว่า 

  การให้ทำาทุกอย่างเองและทีมพี่เลี้ยงไม่พูดมากเป็นการสอน แต่มาถึงจุดนี้ของการอบรม จะเริ่ม 

  เกิดการเปล่ียนแปลงหรอืพฒันาการทีด่ขีึน้กบัหลายคน และคนเหล่านีจ้ะเข้าใจว่าทกุกระบวนการ 

  และขั้นตอนที่ผ่านมาเป็นการสอน)

ทีมพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ท�างานในลักษณะของ “กองทัพนักรบ” หรือบางคนเรียก  

“กองโจร” คือ เม่ือได้รับคำาสั่งในการปฏิบัติการแล้ว ต้องทำาให้สำาเร็จ เมื่อเริ่มลงมือแล้ว  

จะมีแม่ทัพวางแผน และรองแม่ทัพฝ่ายต่างๆ เตรียมประสานพื้นที่ เตรียมกองกำาลัง  

เครื่องครัว เสบียง ที่พัก ระบบการสื่อสาร ฯลฯ แบ่งหน้าที่กันตามลำาดับความสามารถ 

และลำาดับความสำาคัญในแต่ละเรื่อง มีฝ่ายดูแลความปลอดภัยในแต่ละระดับ เมื่อปฏิบัติการ 

ในแต่ละวันและทำากิจส่วนตัวเสร็จแล้ว จะมาสรุปรายงานการปฏิบัติการในแต่ละวัน  

ว่าทำาอะไรไป พบอะไร มีปัญหาอุปสรรคใด รู้สึกอย่างไร สะท้อนและแลกเปลี่ยนความคิด  

พี่สอนน้อง เพื่อนเรียนรู้จากเพื่อน ฯลฯ ทำาให้เกิดบรรยากาศของชุมชนเรียนรู้ที่มีลักษณะ 

เป็นค่ายปฏิบัติการในพื้นที่ 

15 ดูการอบรมการใช้อุปกรณ์หาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) ในภาคผนวก
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ทีมปฏิบัติการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ท�างานในลักษณะของ “กองทัพนักรบ” หรือบางคน 

เรยีก “กองโจร” คอื เม่ือไดร้บัค�าสัง้ในการปฏบิตักิารแล้ว ตอ้งท�าใหส้�าเรจ็ เมือ่เริม่ลงมอืแล้ว

 เครื่องครัว เสบียง ที่พัก ระบบการสื่อสาร เป็นต้น แบ่งหน้าที่กันตามล�าดับความสามารถ

 พีส่อนนอ้ง เพือ่นเรยีนรูจ้ากเพือ่น เปน็ตน้ ท�าใหเ้กดิบรรยากาศของชมุชนเรยีนรูท้ีม่ลีกัษณะ

15 ดูตัวอย่างการอบรมการใช้อุปกรณ์หาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) ในภาคผนวก
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กิจกรรมที่ 4

ฝึกอบรมจากการปฏิบัติงานจริง (ส�ารวจข้อมูลภูมิสังคมพ้ืนฐานหมู่บ้านเป้าหมาย)

• การจัดเวทีการประชุมทำาความเข้าใจระดับชุมชน

• การสำารวจข้อมูลพื้นฐานภูมิสังคม

• หลักในการอบรมจากการปฏิบัติงานจริง

 ๐ ในระยะแรก มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องเล็กๆ ก่อน เช่น นัดหมายชาวบ้าน แล้วคอยสังเกต 

  ศักยภาพ ความสามารถต่อไป

 ๐ เวลามอบหมายงานต้องกำาหนดขอบเขตและอำานาจในการตัดสินใจให้ด้วย เพื่อให้มีอิสระในการ 

  คิดตัดสินใจด้วยตนเอง

 ๐ พยายามให้เห็นร่วมกันก่อน เช่น ให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นคู่ และให้โจทย์ต่างกัน เพื่อให้เห็น 

  วิธีการของกันและกัน หรือเห็นสิ่งผิดถูกด้วยตัวเอง และพิจารณาว่าจะทำาตามหรือไม่ทำาตาม 

• สิ่งที่ได้จากกิจกรรม 

 ๐ พัฒนาการของ อสพ.

  - ความอดทน

  - ความกล้า เช่น ในการตัดสินใจ ซ่ึงเกิดจากความมั่นใจ และความสามารถในการหาข้อมูล  

   เหตุผลมาอธิบายได้ดีขึ้น 

  - วินัย เช่น เคยตื่นสายเป็นตื่นเช้า

  - ทำางานเป็นทีมได้ดีขึ้น จากการมีประสบการณ์ร่วมทำาให้เข้าใจเพื่อนร่วมงานระดับต่างๆ ดีขึ้น

  - มีปฏิภาณไหวพริบดีขึ้น

  - ทักษะความรู้ใหม่ๆ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำางาน การเขียนรายงาน การทำา 

   แผนงานล่วงหน้า การสังเกต

  - ความภาคภูมิใจ 
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(หลังการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง) ตัวชี้วัดความส�าเร็จในสร้างทีม อสพ. และความต่อเนือ่งของการ

อบรม เพื่อให้ได้ อสพ. ที่มีคุณสมบัตินักพัฒนามาตรฐานเดียวกัน เข้าใจหลักการและวิธีการท�างาน

ของโครงการ

• ผู้นำาและชาวบ้าน เข้าใจหลักการ วิธีการทำางานของโครงการ และให้ความร่วมมือกับโครงการ 

• ผู้นำาและชุมชนลุกขึ้นลงมือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยความเข้าใจ

• โครงการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

• จำานวนปัญหาและข้อสงสัยของชุมชนที่ได้รับการแก้ไขหรือตอบสนอง

• จำานวนความผิดพลาดในการทำางานลดลง 

อย่างไรก็ดี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้เริ่มพัฒนาเครื่องมือ 

ในการประเมนิและให้คะแนนความสามารถในการทำางานของ อสพ. โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือการบรหิาร 

จัดการทีมงานให้คนที่เหมาะสมได้ทำางานที่เหมาะสม คนที่อ่อนในบางทักษะได้ทำางานคู่กับคนที่แข็ง 

ในเรื่องนั้นๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมประสิทธิภาพของทีม ซึ่งจะส่งผลให้ในที่สุดสมาชิก 

ทุกคนมีความรู้ความสามารถรอบด้านและได้มาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยควร 

ทำาการประเมินทุก 6 เดือน16

เทคนิควิธีการสอนงาน และสร้างทีมของทีมพี่เล้ียงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

• ไม่พูดเรื่องเงินเดือนค่าจ้าง เพราะต้องการคัดเลือกคนที่ทำางานด้วยใจรักและวิญญาณอย่างแท้จริง

• สอนแบบไม่พูด แต่ทำาให้เห็น เช่น ไม่ตอบคำาถาม แต่ให้ไปหาคำาตอบเอาเอง แสดงถึงความรัก  

 ความห่วงใย และความสามัคคีในทีม เช่น หัวหน้า ลูกน้อง นอนที่พักลักษณะเดียวกันหมด

• สอนหมดทุกอย่าง ไม่หวงความรู ้อธบิายจนกระจ่างจนกว่า อสพ.จะทำาเองได้ เช่น ไปไหนพยายาม 

 พา อสพ. ไปด้วย เพื่อฝึกให้สังเกตวิธีการพูด การแก้ปัญหา หรือให้ อสพ.ออกทำางานคู่กัน และ 

 มอบหมายงานคนละชิ้นพร้อมขอบเขตอำานาจการตัดสินใจ  ซึง่ต่างคนต่างกจ็ะเรยีนรูจ้ากข้อดข้ีอเสยี 

 ของกันและกัน 

• ประชุมระหว่างมื้ออาหาร เพราะทีมจะได้รู้พร้อมกัน 

• ไม่เบื่อที่จะพูดเรื่องเก่าจนกว่าจะเข้าใจตรงกันและเท่ากันหมด 

• ถ้ามีการผิดพลาดในการทำางาน ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมของทีมต่อคนภายนอก แต่ภายใน 

 ทีมงานผู้รับผิดชอบโดยตรงต้องยอมรับและนำาไปปรับแก้
16 ดูตัวอย่างตารางแสดงความสามารถและหน้าที่ความรับผิดชอบทีม อสพ. บ้านเปียงซ้อ อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ในภาคผนวก

สอนแบบไมพ่ดู แตท่�าใหเ้หน็ เชน่ ไมต่อบค�าถาม แต่ใหไ้ปหาค�าตอบเอาเอง มกีารแสดงถงึความรกั
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อบรมเพือ่ให้ได ้อสพ. ทีม่คีณุสมบตันิกัปฏบิตักิารพฒันามาตรฐานเดยีวกนั เขา้ใจหลกัการและวธิกีาร 

ท�างานของโครงการ

และสร้างทีมของทีมพี่เลี้ยงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
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• ทีมพี่เลี้ยงแบ่งเป็น 2 ทีม คือ ทีมที่คอยกวดขัน และทีมที่ปลอบโยน ให้คำาแนะนำา

• เลือกคำาคม กินใจมาสอน อสพ. เสมอ เช่น 

 ๐ ทุกข์ของชาวบ้าน คือ ทุกข์ของเรา

 ๐ การเป็นผู้บังคับบัญชา ต้องมา(ถึง)ก่อนผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ และถ้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา  

  ต้องมา (ถึง) ก่อนผู้บังคับบัญชาเสมอ

ภาพที่ 2
สมเด็จย่ำเสด็จเยี่ยมผู้น�ำชุมชนและอำสำ คพต.พ. ที่มำเข้ำรับกำรอบรมที่ค่ำยเม็งรำยมหำรำช จ.เชียงรำย

ภาพที่ 1
สมเด็จย่ำเสด็จเยี่ยมผู้น�ำชุมชนและอำสำ คพต.พ. ที่มำเข้ำรับกำรอบรมที่ค่ำยเม็งรำยมหำรำช จ.เชียงรำย

ปัจจุบัน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ น�าประสบการณ์ด้านการพัฒนาทางเลือกในการด�ารงชีวิตที่ยั่งยืนจาก 

โครงการพฒันาดอยตงุฯ และโครงการขยายผลในพืน้ทีต่า่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ มาถอดองคค์วามรู ้ 

และพัฒนาการอบรม อสพ. ให้กลายเป็น “หลักสูตรนักปฏิบัติการพัฒนา” โดยมุ่งหมายให้ผู้เข้าอบรม 

เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ตั้งแต่แรกเริ่ม ควบคู่กับการสร้างศักยภาพชุมชนให้พึ่งพาตนเองและสานต่องานพัฒนาเองได้ 

ทั้งนี้ เนื้อหาหลักของหลักสูตรประกอบด้วย 17 บท ดังนี้

หลักการ ฐานความคิด

บทที่ 1 หลักคิด หลักปฏิบัติ และผลส�าเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บทที่ 2 คุณสมบัติของนักปฏิบัติการพัฒนา 

ทักษะพื้นฐานงานพัฒนา

บทที่ 3 แผนที่ และระบบ GIS 

บทที่ 4 การพัฒนาระบบน้�า 

บทที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 

บทที่ 6 การพัฒนาปศุสัตว์แบบครบวงจร 

บทที่ 7 การพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร (หัตถกรรม เป็นต้น) และกองทุน 

บทที่ 8 การฟื้นฟูป่า: การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้�าตามดอยตุงโมเดล 

บทที่ 9 การสร้างความเข้าใจและเทคนิคการเข้ามวลชน 

การหาปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

บทที่ 10 การส�ารวจพื้นที่ท�ากินและการใช้ประโยชน์พื้นที่ 

บทที่ 11 การเดินกายภาพ: การส�ารวจทุนทางธรรมชาติและอาชีพ 

บทที่ 12 การเดินศักยภาพ: การประเมินพลังสังคม (อุณหภูมิ) ของชุมชน 

บทที่ 13 การส�ารวจเศรษฐกิจสังคม 
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บทที่ 14 การวิเคราะห์-ประมวลข้อมูล และเตรียมการน�าเสนอข้อมูลให้ชุมชน 

บทที่ 15 การคืนข้อมูลและร่วมกับชุมชนหาปัญหาและความต้องการที่แท้จริง 

บทที่ 16 การวางแผนการพัฒนา 

การประยุกต์ใช้กับบริบทของตน

บทที่ 17 ประเมินผลผู้เข้าอบรม: แบ่งกลุ่มจัดท�าแผนการพัฒนาพื้นที่ 

แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 
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• ทีมพี่เลี้ยงแบ่งเป็น 2 ทีม คือ ทีมที่คอยกวดขัน และทีมที่ปลอบโยน ให้คำาแนะนำา

• เลือกคำาคม กินใจมาสอน อสพ. เสมอ เช่น 

 ๐ ทุกข์ของชาวบ้าน คือ ทุกข์ของเรา

 ๐ การเป็นผู้บังคับบัญชา ต้องมา(ถึง)ก่อนผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ และถ้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา  

  ต้องมา (ถึง) ก่อนผู้บังคับบัญชาเสมอ

ภาพที่ 2
สมเด็จย่ำเสด็จเยี่ยมผู้น�ำชุมชนและอำสำ คพต.พ. ที่มำเข้ำรับกำรอบรมที่ค่ำยเม็งรำยมหำรำช จ.เชียงรำย

ภาพที่ 1
สมเด็จย่ำเสด็จเยี่ยมผู้น�ำชุมชนและอำสำ คพต.พ. ที่มำเข้ำรับกำรอบรมที่ค่ำยเม็งรำยมหำรำช จ.เชียงรำย

66 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

การอบรมเตรียมความพร้อมเป็นอาสาพัฒนา
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ภาพที่ 3
จำกโครงกำรขยำยผลมำศึกษำดูงำนที่โครงกำรพัฒนำดอยตุงฯ

ภาพที่ 4
ทีม อสพ. ทีมพี่เลี้ยง ชำวบ้ำน และผู้แทนหน่วยงำนรำชกำรในพื้นที่ ร่วมเดินส�ำรวจแปลงพื้นที่ท�ำกิน

ภาพที่ 5
ทีม อสพ. ทีมพี่เลี้ยง ชำวบ้ำน และผู้แทนหน่วยงำนรำชกำรในพื้นที่ ร่วมเดินส�ำรวจแปลงพื้นที่ท�ำกิน

67แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

การอบรมเตรียมความพร้อมเป็นอาสาพัฒนา

อสพ. จ�กโครงก�รขย�ยผลม�ศึกษ�ดูง�นที่โครงก�รพัฒน�ดอยตุงฯ
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ภาพที่ 6
ทีม อสพ. ทีมพี่เลี้ยง ชำวบ้ำน และผู้แทนหน่วยงำนรำชกำรในพื้นที่ ร่วมเดินส�ำรวจแปลงพื้นที่ท�ำกิน

ภาพที่ 8
อสพ. จำกโครงกำรขยำยผลในสหภำพพม่ำกับทีมพี่เลี้ยงของมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ

ภาพที่ 7
ทีมพัฒนำประชุมทบทวนท�ำควำมเข้ำใจผู้น�ำ กรรมกำรชำวบ้ำน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดควำมอยำกมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเน่ือง

68 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

การอบรมเตรียมความพร้อมเป็นอาสาพัฒนา

ภาพที่ 7
ทีมปฏิบัติก�รพัฒน�ประชุมทบทวนทำ�คว�มเข้�ใจผู้นำ� กรรมก�รช�วบ้�น 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดคว�มอย�กมีส่วนร่วมอย่�งต่อเนื่อง

อสพ. จ�กโครงก�รขย�ยผลในส�ธ�รณรัฐสหภ�พเมียนม�กับทีมพี่เลี้ยงของมูลนิธิแม่ฟ้�หลวงฯ



แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 
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ภาพที่ 9
อบรม อสพ. เรื่องกำรใช้เครื่องมือหำพิกัดสัญญำณดำวเทียม (GPS)

ภาพที่ 10
ทีมพี่เลี้ยงจัดรำยกำรวิทยุชุมชนเพื่อสื่อสำรท�ำควำมเข้ำใจกับชุมชน

ภาพที่ 11
อสพ. ส�ำรวจเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมตำมครัวเรือน

69แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

การอบรมเตรียมความพร้อมเป็นอาสาพัฒนา
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ภาพที่ 12
อสพ. ส�ำรวจเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมตำมครัวเรือน

70 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

การอบรมเตรียมความพร้อมเป็นอาสาพัฒนา

ภาพที่ 13
 อบรม อสพ. ภ�คใต้ เรื่องก�รพัฒน�ระบบนำ้�

ภาพที่ 14
ทีม อสพ. ภ�คใต้ สำ�รวจเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมต�มครัวเรือน



71แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

การอบรมเตรียมความพร้อมเป็นอาสาพัฒนา

ภาพที่ 16
อบรม อสพ. จ�กโครงก�รขย�ยผลในส�ธ�รณรัฐสหภ�พเมียนม� เรื่องก�รทำ�บัญชี

ภาพที่ 15
อบรม อสพ. จ�กโครงก�รขย�ยผลในส�ธ�รณรัฐสหภ�พเมียนม� เรื่องก�รพัฒน�ปศุสัตว์อย่�ง
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ทรงแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยใช้องค์ความรู้

เรื่องหลักการทรงงานและแนวพระราชดำาริในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงม ี

พระราชดำารัสที่เผยแพร่เป็นที่รู้ทั่วไป หลักกว้างๆ ของพระองค์ คือ เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรว่า 

มีสิ่งอะไรท่ีควรปรับปรุงได้ดีกว่านี้ ท�าประโยชน์ให้เจริญรุ่งเรืองได้มากขึ้นกว่านี้ หรือประชาชนยังมี 

ปัญหาความทกุข์ในพืน้ทีแ่บบนีจ้ะท�าอย่างไร โดยพระองค์จะทรงใช้ความรูท้ีม่อียูแ่ล้ว หรอืหากยงัทรง 

ไม่มีความรู้ในส่ิงท่ีคิดว่าส�าคัญ พระองค์จะทรงหาความรู้ โดยทรงศึกษาและสนทนากับผู้รู ้ต่างๆ  

แล้วนำามาประยกุต์ปรบัปรงุ ด้วยความตัง้พระราชหฤทยัทีจ่ะทำาประโยชน์ให้แก่ประชาชน พระองค์เอง 

จะทรงลำาบากเดือดร้อนอย่างไรก็ไม่ทรงสนพระทัย ถ้าทรงเห็นว่าดีแล้ว ก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะท�า  

หากว่ามีปัญหาหรือใครว่ามา ก็ทรงต้องมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาก็หลีกเลี่ยงไป  

ต้องอดทนตั้งใจ ระมัดระวัง และรอบคอบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสั่งสมความรู้พื้นฐาน โดยทรงเรียนรู้จากการคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ถวาย 

รายงานในเรือ่งต่างๆ จากนัน้ทรงค่อยๆ สร้างองค์ความรูข้องพระองค์เอง หลังจากทรงท�านานๆ กท็รง 

มีประสบการณ์ จนทรงประเมินราคาโครงการได้เลย

ทรงใช้ความรู้อย่างบูรณาการ... มิได้ทรงตั้งทฤษฎีไว้ก่อน

นอกจากนี้ ทรงน�าความรู้และวิชาการต่างๆ มาใช้ร่วมกัน หรือที่สมัยนี้เรียกว่า “บูรณาการ” ไม่ทิ้ง 

แง่ใดแง่หนึ่ง อย่างเช่น เรื่องอย่างนี้ในแนววิศวกรรมศาสตร์ทำาได้ แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสมในเชิง 

เศรษฐศาสตร์ หรือเหมาะสมดีในเชิงเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แต่ไม่เหมาะสมกับความสุข 

หรือความเจริญก้าวหน้าของประชาชน ก็ไม่ได้

ภำคผนวก
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านการพัฒนาประเทศ จากบทพระราชทานสัมภาษณ์
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนังสือ พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

72 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

ภาคผนวก

รัชกาลที่ 9
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เมื่อพระองค์เสด็จฯ ไปพบประชาชนที่ทุกข์ยากทรงช่วยได้ก็จะช่วยทันที พระองค์ไม่ได้ตั้งทฤษฎี 

ไว้ก่อน แล้วทรงทำาตามทฤษฎี อย่างทฤษฎีใหม่หรือทฤษฎีอื่นๆ พระองค์ทรงเห็นอะไรที่กระทบ  

หรือเห็นว่ามีปัญหา ก็ทรงหาทางแก้ไข และเมื่อท�าไปมากๆ ก็ออกมาเป็นทฤษฎี ฉันเห็นว่าพระองค์ 

ไม่ได้ตัง้ทฤษฎโีดยทีค่ดิตามปรชัญาและทฤษฎมีาก่อน แล้วหาตัวอย่างเข้าไปปฏิบัติตาม แต่มคีวามรูสึ้ก 

ว่าพระองค์ทรงมตีวัอย่างมากมายจากการเสดจ็ฯ ไปยงัทีต่่างๆ เพ่ือทอดพระเนตรสภาพปัญหาทีแ่ท้จรงิ

ทรงพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อปรับปรุงชีวิต 

ความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุขโดยต้องคำานึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์  

ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย  

แต่ทีส่ำาคญั คือ นกัพฒันาจะต้องมคีวามรกั ความห่วงใย ความรบัผดิชอบ และการเคารพในเพือ่นมนษุย์  

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติและเป็นเรื่องของจิตใจ

การทำางานพัฒนาไม่ได้เป็นเรื่องการเสียสละเพียงอย่างเดียว เป็นการทำาเพื่อตนเองด้วย เพราะมนุษย์ 

เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าเราอยู่อย่างสุขสบาย ในขณะที่คนอื่นทุกข์ยาก เราย่อมอยู่ไม่ได้  

นักพัฒนาควรมีจิตสาธารณะ รักที่จะช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนอยู่เสมอว่า งานพัฒนานั้นต้องเป็นที่ต้องการของบุคคล 

เป้าหมาย และผู้ร่วมงานต้องพอใจ งานพัฒนาเป็นงานยากและกินเวลานาน ผู้ที่ทำางานพัฒนา หรือ 

ที่เรียกว่า “นักพัฒนา” จึงต้องเป็นผู้ที่อดทน เชื่อมั่นในคุณความดี มีใจเมตตากรุณา อยากให้ผู้อื่น 

พ้นทุกข์ และอยากให้ผู้อื่นมีความสุข ต้องมีความรู้กว้างขวาง เพราะงานพัฒนาเกี่ยวข้องกับเรื่อง 

ต่างๆ มาก ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าใจและยอมรับนับถือผู้อื่น เพราะเป็นงานที่ไม่มีทางทำาสำาเร็จ 

ได้โดยลำาพัง

นอกจากนี้ นักพัฒนาต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ถ้าคอร์รัปชันหรือโกงเสียเองแล้ว ก็จะเป็นที่เกลียดชัง 

ผู้อื่นไม่ไว้ใจ หรือไม่เป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อพัฒนาสำาเร็จมีความเจริญรุ่งเรือง ก็จะเกิดความสุขถ้วนทั่ว 

ทั้งบุคคลเป้าหมายและนักพัฒนาเอง

ด้วยวิธีเช่นนี้ และด้วยความตั้งใจจะท�าประโยชน์ให้แก่คนอื่น ตัวเองจะล�าบากเดือดร้อนไม่สนใจ หรือ 

หากเห็นว่าดีแล้ว ก็ต้องมีความตั้งใจเข้มแข็ง และอดทนพอที่จะท�าต่อไปโดยไม่ย่อท้อ
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“ระเบิดจากข้างใน” พัฒนาให้ชาวบ้านเข้มแข็งก่อน

การพัฒนาราษฎรในพื้นที่จะทรงมีวิธีของพระองค์ คือ การเสด็จฯ ไปในป่าบนเขา ตอนแรกจะเสด็จฯ  

แบบยงัไม่ได้มกีารตัดถนนเข้าไป พระองค์ต้องเสดจ็ฯ เข้าไปอย่างลำาบาก เพราะว่าพระองค์ไม่ต้องการ 

จะให้คนอื่นมาเอาเปรียบคนข้างใน ในขณะที่เขายังไม่เข้มแข็งพอ พอพัฒนาให้เขาเข้มแข็งแล้ว  

เขาจะออกมาเอง คือ “ระเบิดจากข้างใน”

แต่เด๋ียวน้ีเวลาเขาทำาการพัฒนา เขาจะต้องการถนนก่อนและคิดว่าจะได้ผลที่สุด ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ 

ที่เมืองไทย ที่เมืองจีนก็เช่นกัน และจากเอกสารของเอดีบีหรือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ก็ใช้ 

ถนนเป็นตัวชี้วัดการพัฒนา

อย่างไรก็ตาม สมัยนี้การพัฒนาจะเป็นอีกแบบ จะให้คงแบบเดิมไว้คงไม่ได้ เราก็ต้องปรับปรุง เช่น  

มีอาจารย์มาปรึกษาฉันว่า ตอนนี้ผลผลิตในพื้นที่มีมาก แล้วจะตั้งโรงงานในพื้นที่ก็เห็นจะเป็นไปไม่ได้  

โรงงานที่เราตั้งอยู่เดิมนี่ดีแล้ว ฉันกำาลังพยายามจัดการทำาถนนดีๆ ให้ไปถึงไร่ เพื่อนำาพืชผลออกมา  

และต่อไปก็ต้องจดัหารถสบิล้อสำาหรบับรรทกุพชืผลเพ่ือขนส่งไปโรงงาน และต้องเป็นรถสิบล้อทีแ่ล่นได้ 

ปลอดภัย ไม่ใช่จะยึดแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่ให้สร้างถนนเข้าไป ต้องดูตามเหตุผล  

พระองค์ทรงไม่ว่าหากมีเหตุผลและความจำาเป็น

ทรงเป็นต้นแบบ ‘ประชาพิจารณ์’

ก่อนจะเสด็จฯ ไปทรงงานตามที่ต่างๆ จะทอดพระเนตรจากแผนที่ทางอากาศก่อนว่าควรจะเสด็จฯ  

ที่ไหน หรือจะทรงแก้ปัญหาในพื้นท่ีอย่างไร เช่น สามารถนำาน้ำจากตรงนี้ไปเลี้ยงนาตรงโน้น  

ได้ประโยชน์ และจะต้องมีรายจ่ายจากการก่อสร้างหรอืดำาเนนิงานเท่าไหร่ จะได้ผลจ่ายกลบัคนืภายใน 

กี่ปี และที่สำาคัญ ต้องไปคุยกับชาวบ้านก่อนว่าเขาต้องการไหม ถ้าเขายังไม่ต้องการ ยังไม่สบายใจ 

ที่จะทำา เราก็ไปทำาที่อื่นก่อน นั่นคือ ทรงทำาประชาพิจารณ์ด้วยพระองค์เอง ทรงทำาตรงนั้นเลย  

บางครั้งมีคนกราบบังคมทูลหรือถวายความเห็น บางทีก็ดี บางทีก็แย่ คือ ประโยชน์เข้าที่ตัวเขา 

คนเดียว คนอื่นไม่ได้ พระองค์ก็ทรงทำาตามเขาไม่ได้ เพราะถ้าทรงทำา เขาสบายคนเดียว เพื่อนบ้าน 

ไม่สบาย ก็ต้องดูด้วย ทรงพิจารณาอย่างรอบคอบ

ทรงมุ่งพัฒนาทั้งคนและพื้นที่

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำารเิรือ่งต้องพัฒนาทัง้คนและพ้ืนที ่โดยจะทรงพยายามให้ 

ทัง้คนและพืน้ที่ได้รบัการพฒันา พระองค์ตรสัว่า ถ้าพ้ืนทีด่ ีคนที่ได้รบัประโยชน์ กค็อื คนเหล่านัน้ทีเ่คย 
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ลำาบาก ขณะเดียวกัน จะต้องพัฒนาคนในพื้นที่ให้ดีข้ึนด้วย หากเป็นเช่นน้ี รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะมี 

การศึกษาดี และมีอาชีพที่มั่นคง

พระองค์ทรงไม่เหน็ด้วยกบัการพฒันาโดยให้คนยากจนออกไปจากพ้ืนที ่และนำาคนทีพั่ฒนาแล้วเข้าไป 

อยู่ในพื้นที่แทน เพราะทรงเห็นว่าหากใช้วิธีนี้คนจนที่ลำาบากจะไม่ได้รับการพัฒนา

ทรงบริหารความเสี่ยง...ทดลองจนได้ผลดีก่อนพระราชทานแก่ราษฎร

ส่วนใหญ่เมื่อเขาเห็นทรงปฏิบัติหรือทดลองแล้วได้ผล เขาก็นำาไปปฏิบัติ แต่บางครั้งก็มีเสียงบ่น 

เหมือนกันว่า พระองค์ทรงทดลองอยู่นั่นเอง ทำาไมไม่เอาจริงเสียที จริงๆ แล้วพระองค์ตรัสเสมอว่า  

ถ้ายังไม่ดีจริง ไม่ให้ประชาชนนำาไปทำาแล้ว ต้องรับผลแห่งความผิดพลาดหรือรับกรรม เช่น เรานำา 

ผลไม้แบบใหม่มาปลูก จะขึ้นหรือเปล่า จะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ เราต้องเป็นคนรับผิดชอบความเสียหาย 

ท่ีจะเกดิขึน้เสยีก่อน แต่ถ้าไม่ลองของใหม่เลย ก็ใช้ไม่ได้เหมอืนกนั พระองค์จะทรงทำาโดยต้องทดลอง 

จนแน่ใจว่าทำาได้ แล้วจึงให้เขาทำา เป็นการ “บริหารความเสี่ยง” ไม่ให้เขาเสี่ยง คนที่ไม่มี แล้วยังมา 

เสี่ยงต้องรับเคราะห์กรรมอีก พระองค์จะไม่ทรงทำา

อย่างตอนเสด็จฯ จ.เชียงใหม่ ประมาณ 50 กว่าปีมาแล้ว พระองค์เสด็จพระราชดำาเนินไปเรื่อยๆ  

ไปเจอบ้านชาวเขาหลายเผ่า ทอดพระเนตรเหน็เขาปลูกฝ่ิน ซ่ึงไม่ได้ทำาให้เขารำ่รวย ซำ้ยงัทำาให้สุขภาพ 

เสื่อมโทรม เพราะว่าสูบเองบ้าง และขายราคาถูกให้พ่อค้าคนกลาง พวกค้าฝิ่นเถื่อน สมัยก่อนนั้น  

ประเทศอื่นๆ เขาปราบฝิ่นโดยการเข้าไปเผาไร่ฝิ่น แต่พระองค์ตรัสเสมอว่า ถ้าเรายังไม่สามารถ 

ช่วยเหลือใครให้มีความกินดีอยู่ดีขึ้น เราจะไปทำาลายวิถีชีวิตเก่าเขาไม่ได้ และการที่จะช่วยเขา 

ต้องทดลองทำาให้แน่ใจก่อนว่าดีแล้วจงึค่อยให้เขาทำา โดยพระองค์จะทรงทดลองปลูกพืชผกัผลไม้ต่างๆ  

เมื่อได้ผลแล้วจึงนำาไปให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่น คือ ทรงค่อยๆ ทำา

แล้วก็มีมิตรประเทศต่างๆ นำาพืชผลมาให้ลองปลูกแทนฝิ่น จนโครงการควบคุมยาเสพติดของ 

สหประชาชาติเขาถามว่า ที่เมืองไทยใครเป็นคนทำาเรื่องนี้ สมัยนั้นยังไม่มีใครทำา มีแต่พระองค์ทรง 

ทำาอยู่ เขาอาสาว่าจะมาช่วย แต่งานทั้งหมดพวกเราคนไทยทำากันเองได้ รวมทั้งงานด้านวิชาการด้วย  

เพราะเรามีคนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาช่วย ภาคกลางมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางเหนือ 

มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขณะนั้นยังไม่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อภายหลังมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เกิดขึ้น จึงมาร่วมทำางานถวายด้วย
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ทรงรับฟังและหาทางแก้ปัญหาให้ประชาชน

เวลาจะเสด็จฯ ไปไหน บางครั้ง คนทั้งขบวนยังไม่รู้เลยว่าจะเสด็จฯ ไปไหน เพราะพระองค์มีพระราช 

ประสงค์ไม่ให้ประชาชนต้องลำาบาก อย่างฉันตามเสด็จฯ บางทีพระองค์ทรงแกล้งพระราชทานแผนที่ 

มาให้ และตรัสว่าจะเสด็จฯ ประมาณตรงนี้ จะทรงขับรถไปตามที่ฉันบอกทาง ทรงให้เป็นเนวิเกเตอร์  

ฉันก็บอก เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ตรงหน้า 3 เมตร จริงๆ ไม่ถูก พระองค์ก็ทรงแกล้งขับตามที่ฉันพูด  

มีอยู่วันหนึ่ง ลงไปอยู่กลางนา ไม่มีคนเลย มีแต่พระรูปหนึ่งกำาลังซ่อมหลังคาโบสถ์ พระหันมาเห็น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั กปี็นลงจากโบสถ์ แล้วไปทีห่อกลอง ตกีลอง ทีบ่อกหางเปียมาเลียใบตอง 

พระตีกลองตะลุ่งตุ้งแช่ ฉันก็ได้เห็นคราวนั้น

พระตีกลองสักพักหนึ่ง ประชาชนก็มาเข้าเฝ้าฯ กันมากมาย มาเฝ้าฯ แล้วก็เล่าถวายว่าตรงนี ้

เป็นอย่างไร มีความเดือดร้อนอะไร พระองค์ทรงรับฟัง แล้วก็ทรงช่วยแก้ปัญหาตามที่เขากราบบังคม 

ทูล พอเขามากราบบังคมทูล พระองค์ก็เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรทันที แล้วก็ทรงถามและคุยกันว่า  

ตกลงเราจะทำาอย่างไรกนัดทีีจ่ะแก้ปัญหานัน้ๆ เช่น ปัญหาการแบ่งนำ้ทีแ่ช่ปอ สมยันีเ้ราไม่เหน็แล้วนะ 

ปอ เขาจะแช่ปอ พอแช่ไปน้ำก็จะเน่า น้ำนั้นจะเอาไปใช้การเกษตรก็ไม่ได้ เอาให้วัวควายหรือสัตว์อื่น 

กินก็จะป่วย คนที่ทำาปอกับปลูกข้าวก็ตีกัน พระองค์จึงทรงให้แยกน้ำเพ่ือทำากิจกรรมข้าวและปอ  

อย่างโครงการปากพนงั พระองค์ทรงแบ่งกจิกรรมเพ่ือทีว่่าคนไหนจะทำากจิกรรมอะไร ตรงนีเ้ขตนำ้จืด 

ตรงนี้เขตน้ำเค็ม เรียกว่า “การจัดปฏิรูปที่ดินใหม่” หรือ Land Consolidation

พระองค์ทรงงานเพื่อให้ชีวิตของคนไทยมั่นคง

หลกัของพระองค์ คือ อยากให้คนมีความรู ้แม้แต่สารานกุรมกเ็ป็นหนึง่ในงานพัฒนา การพระราชทาน 

ทนุการศึกษา การสร้างโรงเรยีน กท็รงสร้างไว้หลายโรงเรยีน งานพัฒนาเพ่ือความมัน่คง พระองค์ทรง 

เป็นผู้ริเริ่มก่อนเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ ที่สมัยนี้เรียกว่า Human Security ก็เป็นสิ่งที่เรารู้จักและ 

เคยชินกัน ไม่ใช่ว่าพัฒนาให้ประเทศไทยมีความมั่นคงอย่างเดียว แต่เป็นการทรงงานเพื่อให้ชีวิตของ 

คนไทยมั่นคง มีสุขภาพดี มีความรู้ มีการศึกษาที่สามารถจะทำาอะไรได้ และจะได้ฝึกหัดนักพัฒนา 

รุ่นต่อๆ ไปให้มจีติใจอยากจะทำาสิง่ดีๆ  ให้แก่ประเทศชาต ิและให้มคีวามรูท้ีจ่ะทำาได้ มสีปิรติ มจิีตอาสา 

ที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ

เรือ่งของการสอนคนอืน่ให้ทำา พระองค์ทรงถอืว่าสำาคญั ในส่วนของฉัน ทำาหน้าทีเ่หมอืนกบัจับเกรด็เล็ก 

ผสมน้อย โครงการที่มีอยู่เป็นจำานวนมากก็แบ่งกันไปดูแลรับผิดชอบเป็นภาคๆ ไป เมื่อมีคนขอความ 

ช่วยเหลือให้ทำาอะไรในพื้นท่ีน้ันๆ ก็ต้องไปศึกษาก่อน เพราะบางครั้งจะมีคนที่ไม่ต้องการ หรือคิด 

คนละอย่าง
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ทรงเน้นให้การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

ในการพัฒนานั้น การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่สุดที่จะค้ำจุนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ต้องมี 

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา จะต้องฝึก 

นกัเรยีนให้มทีกัษะ ทัง้ในการปฏบิตั ิและมพีลงัความคดิ ให้มรีะบบแบบวทิยาศาสตร์ และต้องมจีนิตนาการ  

ซึ่งจะนำาให้เกิดความสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้การศึกษาประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย

เมือ่ก่อนทำาโครงการต่างๆ กบัพระองค์ ตอนหลงักม็ทีำาเอง ฉนัพอจะทำาอะไรได้ กจ็ะทำา แต่รปูแบบหรอื 

สไตล์ก็จะต่างออกไป อย่างตอนแรกๆ พอพระองค์เสด็จฯ ไปไหน เห็นคนเขาอดข้าวอดปลา พระองค์ 

ทรงให้ต้ัง “มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน” สมัยโน้นก็หลายสิบปีมาแล้ว เมื่อก่อน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  

ปราโมชทำา ตอนหลังคุณหญิงอัมพร มีศุข ซึ่งท่านก็อายุประมาณ 90 กว่าปีแล้ว ก็ยังทำาอยู่  

และก็กำาลังจะฉลอง 50 ปีของมูลนิธิฯ

ในระยะเริม่ต้น ทรงให้มูลนิธิฯ จดัทำาโครงการอาหารให้เดก็นกัเรยีน รวมทัง้ทรงสอนให้นกัเรยีนปลูกผกั  

ปลูกไม้ผล เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการทำาการเกษตร สามารถลงมือทำากันเองได้ ซึ่งนอกจาก 

จะได้มูลค่าเพิ่มทางด้านสิ่งของแล้ว ยังเป็นการรวมคนด้วย พอรู้ว่าเราอยากได้อะไร อยากได้จอบ  

ได้เสียม ชาวบ้านหรือคนขายจอบ ขายเสียม ขายอุปกรณ์ต่างๆ ก็มาช่วย เห็นเราทำาเก้ๆ กังๆ  

ทำาไม่ค่อยถูกเท่าไร ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ก็มาร่วมช่วย ตอนหลังใครๆ ก็เข้ามาช่วย หลายๆ คนก็ได้รับ 

ประโยชน์

บางแห่งต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเป็นชั่วโมง ไปถึงที่นั่น ไม่มีไฟฟ้า ก็ไปช่วย ถ้าทำาไฟฟ้าพลังน้ำไม่ได้  

ก็ใช้พลงัแสงอาทติย์ การช่วยเหลอืทกุอย่างสบืเนือ่งมาจากพระองค์ ตอนนัน้พระองค์เสดจ็ฯ ไปที่ไหน  

ก็จะทรงสร้างโรงเรียนในชนบทและชุมชนที่อยู่ในที่ห่างไกล ต้องเริ่มการพัฒนา

ตั้งแต่ต้น เราต้องสร้างโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนชุมชนในหมู่บ้าน อย่างโรงเรียนตำารวจตระเวน 

ชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ตำารวจเขาคิดแล้วมาขอพระราชทานให้ช่วยทำา พระองค์เสด็จฯ  

ไปที่ไหนเห็นว่ายังไม่มีโรงเรียน ก็ทรงสร้าง อย่างเช่น โรงเรียนร่มเกล้า และอีกมากมาย ของ 

โครงการหลวงก็มี โรงเรียนสำาหรับเด็กยากจนในกรุงเทพฯ ก็มี ตอนนั้นฉันยังเล็กจำาไม่ค่อยแม่น  

จำาได้ว่าพวกนิสิตจุฬาฯ ช่วยทำา แต่ก่อนเขาเรียกว่ากองขยะถนนดินแดง ทรงทำาเรื่อยมาจนนำาไปสู่ 

การสร้างแฟลต
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ทรงศึกษาสภาพแวดล้อมระหว่างเสด็จฯ

เวลาพระองค์เสด็จฯ ไปไหน ระหว่างเสด็จฯ จะทรงศึกษาไปด้วย เช่น เวลาทรงเครื่องบินหรือ 

เฮลคิอปเตอร์พระทีน่ัง่ ทอดพระเนตรไปตลอดว่าทีต่รงนีเ้ป็นอย่างไร มข้ีอดข้ีอเสียอย่างไร จะปรบัปรงุ 

หรือจะนำาสิ่งที่ดีที่มีอยู่มาเสริมให้ได้ดีที่สุดอย่างไร ฉันก็ยังได้นำาไปสอนนักเรียนด้วย

นอกจากนี้ พระองค์ทรงสอนอีกว่า ขณะนั่งรถก็สามารถเรียนรู้ได้มาก จากการที่รถวิ่งขึ้นภูเขา หรือวิ่ง 

อยู่บนพื้นราบ พืชพันธุ์ธรรมชาติจะเปลี่ยนไปตามสภาพพื้นดิน สภาพหิน และสภาพอะไรๆ ก็เปลี่ยน 

ไปเป็นพื้นที่พืชเศรษฐกิจอะไร หรือความเป็นอยู่ของราษฎรในที่ต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร สามารถเรียนรู้ 

จากธรรมชาติได้ทั้งนั้น ทอดพระเนตรเสร็จก็ทรงนำามาคิดวิเคราะห์เป็นโครงการ ไม่ใช่ว่าพระองค ์

คิดไว้ก่อนหรอก

ทรงท�าทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความสุข

ที่แก่งกระจานมีชาวกะหร่างอาศัยอยู่มาก พระองค์เสด็จฯ เข้าไปเพ่ือทรงดูแลชาวบ้านกลุ่มนี้ว่า 

ควรจะเพาะปลูกอะไร ทำาอย่างไรจะมีอยู่มีกิน และสามารถที่จะนำาของไปขายหรือประกอบอาชีพอื่นๆ  

จึงทรงให้ความรู้ รวมถึงส่งเด็กๆ แถวนั้นเรียนหนังสือ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้เขามีชีวิต 

ความเป็นอยู่ดีขึ้น เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ทรงรักษา โดยทำาแบบครบวงจรในทุกๆ อย่าง พระองค์ทรงพัฒนา 

อย่างครบวงจร อะไรที่จะเสริมให้ดีขึ้นได้ ทรงทำาทุกอย่าง

งานบางอย่าง อาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวกับการพัฒนา อย่างเช่น การแก้ไขหรือป้องกันโรค ทูลกระหม่อมปู่  

(สมเด็จพระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก) ทรงส่งเสรมิการป้องกนัวัณโรค สำาหรบั 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุนการป้องกันอหิวาตกโรคและโรคต่างๆ รวมถึงป้องกัน 

และรักษาโปลิโอโดยให้ทำากายภาพบำาบัด เรื่องวิชาความรู้ พระองค์ก็ทรงทำาหลักของพระองค์ คือ  

ทรงทำาทุกอย่างที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีความสุข

‘ศูนย์ศึกษาการพัฒนา’ แหล่งศึกษาและทดลองเพ่ือการเรียนรู้

การทรงงานพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเลือกพ้ืนที่แห่งหนึ่ง 

เพือ่เป็นตวัอย่างสำาหรบัคนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีแบบเดียวกนัได้ลองนำาไปทำา เพ่ือเป็นแหล่งศกึษา ทดลอง และ 

เรียนรู้ เรียกว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา” โดยแต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขและสภาพพื้นที่แตกต่างกัน

78 แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

ภาคผนวก



แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / ภาคผนวก 75

นับเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่ง คือ เป็นการศึกษาของคนที่อยู่ต่างหน่วยงานราชการ ต่างความรู้  

ต่างความคิด มาทำางานร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน จะนำาความรู้ของตนเองมาทำาอย่างไรให้พื้นที่ตรงนี ้

เจริญ สามารถใช้ได้ แล้วคนรอบข้างมีความสุข อย่างเช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัด 

นราธิวาส จะแก้ปัญหาในท้องถิ่นเรื่องดินเปรี้ยว จะทำาอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ ไม่ใช่ว่า 

กรมชลประทานอยู่ส่วนชลประทาน กรมพัฒนาที่ดินอยู่ส่วนพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้อยู่ส่วนป่าไม้  

กรมปศุสัตว์อยู่ส่วนของปศุสัตว์ แต่จะมารวมกันทุกหน่วย ทุกคนนำาความรู้และเทคนิคของตัวเอง 

มาลงในโครงการเดียวกัน เป็นการศึกษาร่วมกันในรูปแบบใหม่ เสร็จแล้วราษฎรก็มาดู นักพัฒนา 

ก็มาศึกษาเพื่อนำาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ในที่ของตัวเอง หมู่บ้านบริวารเขาก็จะนำาไปทำา เมื่อทำาได้ผล  

สามารถล้างหน้ีสินได้ คนคนนั้นก็จะเป็นวิทยากรสอนคนอื่น มีน้ำใจที่จะให้ความรู้ในการช่วยคนอื่น 

ต่อไป บางคนเมื่อเขาปลูกได้แล้วเหลือกิน ใครมาขอเขาก็ให้

ตอนนี้เราก็คิดที่จะทำาเพิ่มเติมให้ทุกศูนย์ฯ มี เช่น โรงสี และจะให้ทุกศูนย์ฯ มีการขยายผลให้ 

กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้น นอกเหนือจากคนที่อยู่ในหมู่บ้านบริวาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงมีพระราชประสงค์ให้ชาวบ้านมาเรียนรู้ และนำาความรู้ไปใช้ได้จริงๆ รวมทั้งทรงให้มีการขยายผล 

ออกไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ทำาแต่เฉพาะของเรา หรือหน่วยงานและวิทยากรเท่านั้น คนที่เข้ามาช่วยเหลือ 

มทีัง้ผู้นำาท้องถ่ิน ผูน้ำาตามธรรมชาต ิปราชญ์ชาวบ้าน และบางครัง้กจ็ะมพีวกเดก็ๆ มน้ีำใจทีจ่ะมาช่วย 

กันทำา ถ่ายทอด และขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งตอนนี้ฉันก็รับเรื่องนี้มาทำา

หัวหิน... จุดเริ่มแห่งแนวพระราชด�าริ

สมัยเด็กๆ จำาความได้ พระองค์ก็เสด็จฯ เยี่ยมเยียนชาวบ้านแล้ว พี่เลี้ยงเล่าว่า ไปหัวหินครั้งแรก  

ตอนนั้นฉันอายุ 2 เดือน จากที่ประทับพระราชวังไกลกังวล พระองค์เสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรแถวนั้น  

เนื่องจากชาวบ้านแถบนั้นขาดแคลนน้ำและน้ำเค็ม ทำาอะไรไม่ค่อยได้ พระองค์จึงทรงปรับปรุง 

เรือ่งแหล่งน้ำให้ โดยทรงมพีระราชดำาริให้สร้างอ่างเกบ็นำ้เขาเต่า เกดิเป็นโครงการตามพระราชดำารขิึน้

จดุเริม่แนวพระราชดำารน่ิาจะเป็นแถวหวัหนิ เพราะแถวนัน้เป็นทีท่ีข่าดแคลนนำ้ จำาได้ว่าพ่ีเล้ียง หรอืว่า 

ข้าหลวง หรือคนที่ทำางานในวังที่วันไหนออกเวร ก็รับสนองพระราชดำาริไปเป็นอาสาสมัครออกไป 

ตามหมู่บ้านต่างๆ ไปช่วยสร้างถังน้ำ ไปทำาถวายอย่างไม่เป็นทางการและบริจาคเงินสร้างถังน้ำ 

ตามที่ต่างๆ
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ฉันเองยังได้ใช้เป็นแบบเรียนคณิตศาสตร์ ตอนเด็กพอหยุดเทอม 3 เดือน ทำาเลขอยู่ 2 ข้อ ข้อหนึ่ง คือ 

ถังน้ำ 1 ใบ เดี๋ยวน้ำรั่ว เดี๋ยวเติมน้ำเข้าไป เดี๋ยวฝนตก น้ำซึม น้ำรั่วเท่าไรกว่าจะคำานวณถังนี้ได้ก็หมด  

3 เดือน กับอีกข้อหนึง่โจทย์มีอยูว่่า คนๆ หนึง่มีค่าใช้จ่ายเดอืนละเท่าไหร่ ต้องทำาโครงการ ไปสืบราคา 

กะปิ น้ำปลา เสื้อผ้า ที่จะต้องใช้ มีลูกเท่าไร ก็ทำาบัญชีตัวเลขและพยายามบริหารชีวิตของคนๆ นี้

สมัยนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์ ยังไม่มีเกมคอมพิวเตอร์ ก็เล่นเกมนี้ตลอด 3 เดือน เหมือนบันทึกบัญชี 

รายรับรายจ่าย ทรงมีพระราชดำารัสว่า ทุกคนควรทำาบัญชีครัวเรือนได้

นอกจากนี้ ทรงให้จัดต้ัง “หมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร” โดยทรงนำาวิธีการสหกรณ์มาใช้ในการจัดตั้ง 

หมู่บ้านหุบกะพง เพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรมีราคาต่ำและไม่แน่นอน ซึ่งได้ผลดีและยกระดับเป็น 

หมู่บ้านสหกรณ์ตัวอย่าง ชื่อ “ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง” ซึ่งเป็นโครงการเริ่มแรกเกี่ยวกับ 

การจัดตั้งสหกรณ์ และทรงส่งเสริมหัตถกรรม โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเริ่มงาน 

ส่งเสริมอาชีพตั้งแต่ตอนนั้น

ทรงให้ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาดิน

นานมาแล้ว ขณะประทับอยู่ที่วังไกลกังวล ฉันอยู่ด้วย มีชาวบ้านจำาไม่ได้ว่าเป็นชาวกระเหรี่ยงหรือ 

กะหร่าง เขามาเข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลว่า เขาอยากจะกราบบังคมทูลลาไปอยู่พม่า เนื่องจากทาง 

ราชการมาถางป่า ตัดต้นไม้ คือ สมัยก่อนเวลาจะสร้างนิคม ตั้งเขตเกษตร ก็จะทำาในสิ่งที่พระองค์ 

เรียกว่า “ปอกเปลือก” ซ่ึงคนกะเหรี่ยงหรือกะหร่างนี่ เขาหวงธรรมชาติ จึงไม่สบายใจ และกราบ 

บังคมทูลลาไปอยู่พม่า ภายหลังพระองค์จึงมีพระราชดำารัสแก่ทุกคนว่า “เราต้องไม่ปอกเปลือก 

เปลือยดิน” ให้ห่มดิน แล้วดินจะดี การห่มดินก็คือ การปลูกต้นไม้นั่นเอง

‘หญ้าแฝก’ ช่วยพัฒนาดินและผลิตเป็นสินค้าหัตถกรรม

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำาให้ใช้ “หญ้าแฝก” ในการพัฒนาดินเพราะราก 

ของหญ้าแฝกขึ้นหนา งอกตรง ไม่แผ่ไปไกล สามารถยึดและป้องกันดินพังทลาย รักษาน้ำและ 

ความชื้นได้เหมือนมีเขื่อนอยู่ใต้ดิน สามารถทำาให้ดินที่แข็งร่วนซุยได้ เช่น ดินลูกรัง หญ้าแฝกมี 

หลายพันธุ์ที่ใช้ได้ตามความเหมาะสม ใบของหญ้าแฝกยังสามารถนำามาผลิตเป็นสินค้าหัตถกรรม 

ได้อีกด้วย เป็นแรงจูงใจทำาให้เกษตรกรสนใจปลูกหญ้าแฝกกัน
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การจดัต้ังสหกรณ ์และทรงสง่เสรมิหตัถกรรม โดยสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถทรงเริม่งาน 
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ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณช่วยผู้ถวายฎีกา

งานพัฒนาคงเริ่มตั้งแต่ในวัง ใครไปเจออะไร เขาก็มากราบบังคมทูล หรือว่าพระองค์ทรงไปทอด 

พระเนตรเอง แล้วกห็ลายๆ เรือ่งทีอ่ยู่ในพระราชกรณยีกจิของพระองค์ เช่น เรือ่งคดคีวามทางกฎหมาย  

ประชาชนไทยทกุคนทีค่ดถีงึทีส่ดุทีศ่าลฎกีา กม็สีทิธิถวายฎีกา พระองค์กจ็ะทรงให้คนไปดู โดยสืบต้ังแต่ 

ศาลชั้นต้นจากสำานวนคำาให้การต่างๆ จะทำาให้มองเห็นเลยว่า บางคดีเกิดขึ้นเนื่องจากความยากจน  

ความทุกข์ และความเดือดร้อน นอกจากจะตัดสินไปตามคดีความ ก็ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 

ช่วยเหลือให้เขาดีขึ้น ซึ่งพระองค์ทรงทำามาตลอด

‘อ่างเก็บน้ำใต้ดิน’ ป้องกันน้ำท่วมและน้ำระเหย

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงเลง็เหน็ว่า น้ำเป็นส่วนสำาคญัทีสุ่ดของชีวิต และเป็นปัจจัยในการผลิต 

ที่สำาคัญ ถ้าแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ ก็จะสามารถแก้ปัญหาอ่ืนๆ ต่อไปได้ ภาพที่คุ้นตาชาวไทย คือ  

ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินไปที่ต่างๆ มีแผนที่ที่ทรงต่อเองเพื่อวางแผน 

สร้างเขื่อน ฝาย ฯลฯ การวางแผนต้องอาศัยข้อมูลหลายอย่าง เช่น ที่ตั้งของโครงการ ความสูงของ 

พืน้ที ่ทศิทางน้ำไหล ปรมิาณน้ำ ลกัษณะทางธรณวีทิยา ฯลฯ ข้อมลูเหล่านีส้ามารถบันทกึไว้ในแผนที่ได้  

การสำารวจพื้นที่ การออกแบบและก่อสร้าง ต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีหลายอย่าง

โครงการชลประทานในพระราชดำารทิีมี่ลกัษณะพเิศษ คอื “อ่างเกบ็น้ำใต้ดนิ” ซึง่อยู่ในถ้ำทีบ้่านห้วยลึก  

อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ บรเิวณนีเ้ป็นภมูปิระเทศแบบคาร์สต์หรอืเป็นเขตหนิปนู จะมถีำ้เป็นจำานวนมาก  

มีพระราชดำาริที่จะเก็บน้ำไว้ในถ้ำ ซึ่งมีข้อดี คือ น้ำที่เก็บไว้ไม่ไปท่วมที่ดินของเกษตรกร และน้ำจะไม่ 

ระเหยไปมากเหมือนอยู่กลางแจ้ง ข้อที่ลำาบากมาก คือ การสำารวจพื้นของถ้ำว่ามีลักษณะอย่างไร  

เพื่อที่จะเสริมไม่ให้รั่วได้ การสำารวจต้องใช้หลายวิธีสอบเทียบกัน เช่น การวัดความต้านทานไฟฟ้า  

การใช้คลื่นตอนไปสำารวจ ก็หลงถ้ำจนเกือบขาดออกซิเจนกัน พอเข้าไปสำารวจแล้ว จึงได้รู้ว่า ในถ้ำ 

มักจะเป็นหินปูน หินปูนพอโดนน้ำ กรดในน้ำก็จะละลายออกมา หินปูนก็จะเป็นรูพรุน จะเก็บน้ำไม่ได้  

ถ้าจะให้เก็บน้ำอยู่ ก็ต้องเอาปูนมายาตรงนั้น

เขื่อนในถ้ำนี้ ต่างประเทศเขาก็ทำากัน แต่ของเขาใหญ่มาก ของเราทำาโครงการเล็กๆ ก่อน สำาหรับ 

ข้อเสีย คือ ราคาค่อนข้างแพง และถ้ำซึ่งเคยใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งทางธรรมชาติอาจจะเข้าไป 

ไม่ได้ ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์

ในด้านการป้องกันน้ำท่วม มีพระราชดำาริทำา “แก้มลิง” เพื่อเก็บน้ำเมื่อมีน้ำมากไว้ใช้ในฤดูแล้ง
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สร้างเขื่อน ฝาย เป็นต้น การวางแผนต้องอาศัยข้อมูลหลายอย่าง เช่น ที่ตั้งโครงการ ความสูงของ

อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณนี้เป็นภูมิประเทศที่มีลักษณะพิเศษแบบคาร์สต์หรือเป็นเขต 

หินปูน จะมีถ้�าเป็นจ�านวนมาก มีพระราชด�าริที่จะเก็บน้�าไว้ในถ้�า ซึ่งมีข้อดี คือ น้�าที่เก็บไว้ไม่ไปท่วม 

ที่ดินของเกษตรกร และน้�าจะไม่ระเหยไปมากเหมือนอยู่กลางแจ้ง ข้อที่ล�าบากมาก คือ การส�ารวจ 

พืน้ทีข่องถ้�าวา่มลีกัษณะอย่างไร เพือ่ท่ีจะเสรมิไม่ใหร้ัว่ได ้การส�ารวจตอ้งใหห้ลายวิธสีอบเทยีบกนั เช่น 

การวัดความต้านทานไฟฟ้า การใช้คลื่นตอนไปส�ารวจ ก็หลงถ้�าจนเกือบขาดออกซิเจนกัน พอเข้าไป

ส�ารวจแล้ว จึงได้รู้ว่า ในถ้�ามักจะเป็นหินปูน หินปูนพอโดนน้�า กรดในน้�าก็จะละลายออกมา หินปูนก็

จะเป็นรูพรุน จะเก็บน้�าไม่ได้ ถ้าจะให้เก็บน้�าอยู่ ก็ต้องเอาปูนมายาตรงนั้น
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ทรงคิดค้นกังหันน้ำชัยพัฒนาและฝนเทียม

ในการพฒันาเกีย่วกบัเรือ่งน้ำนี ้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงคิดค้น “กงัหนัน้ำชัยพัฒนา” มทีัง้หมด  

7 โมเดล เป็นเครื่องช่วยเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่า โดยทรงจดสิทธิบัตรเมื่อปี 2545  

นับเป็นเครื่องเติมอากาศเครื่องที่ 9 ในโลกที่จดสิทธิบัตร กังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับรางวัลระดับ 

นานาชาติหลายรางวัล และได้นำาไปใช้ไกลที่สุดสวนสาธารณะกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม

พระองค์ยังทรงห่วงใยเกษตรกรที่ต้องพบปัญหาไม่มีน้ำใช้ในการบริโภคและทำาการเกษตรในฤดูแล้ง  

จึงทรงคิดค้น “ฝนเทียม” ขึ้นเมื่อกว่า 50 ปีมาแล้ว เป็นที่รู้จักกันในนาม “ฝนหลวง” เป็นเทคโนโลยี 

ที่ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์และเคมี จะได้ผลในบริเวณที่ยังมีความชื้นอยู่บ้าง ใช้เครื่องบินพ่นสารเคมี 

ที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมในความสูงและพิกัดที่เหมาะสม เพ่ือรวมความชื้นให้ตกลงมาเป็นฝน  

แต่ละสภาพสิ่งแวดล้อม (สภาพทางอุตุนิยม เช่น ทิศทางลม ความเร็วลมสภาพพื้นที่) ใช้สารเคมี 

ไม่เหมือนกัน งานที่ได้ผลคือ การทำาฝนเทียมลงในอ่างเก็บน้ำ ช่วยให้ได้น้ำเป็นประโยชน์ต่อ 

เกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

การดับไฟป่าในพรุ ใช้วิธีทำาฝนเทียมลงในคลองที่ไหลลงในพรุ ได้ผลดีกว่าการใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำ 

เทลงไปอย่างที่เคยใช้

ทรงช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ

เมือ่เร็วๆ น้ี มเีพ่ือนนกัเรยีนมาบอกว่า ไม่เหน็พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงช่วยอะไรคนกรงุเทพฯ  

เลย คอื จรงิๆ แล้วพระองค์ทรงช่วย อย่างเรือ่งนำ้ท่วม ตัง้แต่ทำาเข่ือนป่าสัก นำ้ก็ไม่ท่วมหนกัอย่างเก่า  

ที่เราต้องปีนออกทางหน้าต่างหรือปีนต้นไม้ไปทำางาน แล้วใช้ไดร์โว่ก็ไม่มีแล้ว ตอนนั้นหลานกำาลัง 

จะเกิด แล้วฉันเป็นคนแต่งห้องให้เขาใหม่ สั่งทำาม่าน ต้องเอาม่านใส่เรือพายมาที่สวนจิตรฯ สมัยนั้น 

ท่วมขนาดนี้

ตอนน้ำท่วมกรงุเทพฯ พระองค์กเ็สด็จฯ ไปทอดพระเนตรเอง รถพระทีน่ัง่ไปเสียกลางทางพระองค์ทรง

ขับไปถึงซอยอ่อนนุช เพื่อทอดพระเนตรน้ำ แต่กรุงเทพฯ นี่ดูลำาบาก เพราะมีลักษณะภูมิประเทศแบน

พระองค์จะเสด็จฯ ทอดพระเนตรทั้งสถานที่จริงและใช้แผนที่ประกอบ แผนที่ หมายถึง สิ่งที่มีอยู่แล้ว  

จะเป็นหนังสือ เป็นแผนภาพ ชาร์ตหรือเป็นอะไรที่มีการบันทึกไว้ ทอดพระเนตรว่าเขาเขียนไว้ถูก 
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หรือผิดอย่างไร แล้วทรงปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม อันนี้นับเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งเรียกว่า ข้อมูลจาก 

เอกสาร คือ Literature Review ทรงดูจากเอกสารที่มีอยู่และทรงสำารวจเอง เมื่อทรงสำารวจเสร็จ  

ก็มาทรงมีพระราชดำาริว่า ควรจะทำาอย่างไร

ทรงล�าบากตรากตร�าเพื่อประชาชนผู้ยากไร้

เวลาเสด็จฯ ไปที่ไหน พระองค์จะเสด็จพระราชดำาเนินนำาไปก่อน เราก็วิ่ง คนในขบวนก็วิ่งกันกระเจิง  

ตามเสด็จฯ ไม่ค่อยทัน พระองค์ทรงพระราชดำาเนินเก่ง อาจจะเป็นเพราะทรงเติบโตในประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ เพราะว่าชาวสวิสฯ เขาชอบเดินเขา เดินป่า เวลาเสด็จพระราชดำาเนิน ก็จะทรง 

นำาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และบางครั้งก็ต้องทรงช่วยให้เสด็จข้ึนเขา แล้วก็ทรง 

ร้องเพลงลูกทุ่งอยู่บนเขา “ตายแน่ คราวนี้ต้องตายแน่ๆ...”

เวลาตามเสด็จฯ จงึลำาบาก จะวิง่หนเีข้าร่ม หรอืแอบไปกนิอะไรอย่างนี้ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงห้าม 

ไม่ให้เรากนิ ไม่ให้เราหลบแดด พระองค์กท็รงไม่หลบแดด ไม่ได้เสวยด้วยเหมอืนกนั บางครัง้ พระองค์ 

เองทรงประสงค์ให้คนที่ตามเสด็จฯ ได้รับประทานด้วยซ้ำ เมื่อรับประทานเสร็จแล้ว จะได้พร้อมที่จะ 

ทำางาน แต่ส่วนใหญ่ เจ้าภาพจะบอกว่า พวกนี้ไม่สุภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไม่เสวย  

แล้วทำาไมถึงกินก่อน เป็นบาปกรรม คนเขาก็คิดอย่างนั้น พระองค์เองทรงลำาบากกว่าคนอื่น 

เสียด้วยซ้ำ ตากแดดก็ตากด้วยกันเพราะ ฉะนั้น ฉันนี่มีวิตามินดีเยอะมาก เลยกระดูกแข็งแรง

เวลาตามเสด็จฯ นั้น หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นเขา เราก็ต้องปีนเขาด้วย พระองค์ 

ทรงรับสั่งว่า การทำางานพัฒนาร่างกายเราต้องแข็งแรง ดังนั้น จึงต้องพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง  

ฉันเคยฝึกให้แบกของเดินขึน้เขา เพราะถ้าเกษตรกรพ้ืนทีสู่งอยากให้เราเดนิข้ึนไปดูไร่ของเขาบนภูเขา  

ก็ควรพยายามไป เขาชี้ให้ไปดูอะไร ก็ต้องไป ถึงแม้บนยอดเขาจะมีกาแฟเพียงต้นเดียว ก็ต้องขึ้นไป  

บางครั้งปีนเขาต้ังหลายลูก เราก็ต้องไป เพื่อเป็นกำาลังใจให้เกษตรกรและผูกมิตรด้วย ไม่ว่าจะ 

เป็นใคร อยู่ที่ไหน พระองค์เสด็จฯ ไปทุกที่

ที่เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหนังสือ ที่พระองค์ทรงขับรถพระที่นั่งลงไปอยู่กลางน้ำแถวจังหวัด 

นราธิวาส พอเปิดประตูออกไป เป็นพงหนามพอดี นอกจากลงน้ำแล้ว ยังมีพงหนามอยู่ในน้ำด้วย  

และพอเวลาเสด็จฯ ไปถึงที่ไหน ก็จะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับทุกคน จนมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่า  

ถ้าขืนทรงทักคนทุกจุดอย่างนี้ กว่าจะถึงวังก็ Good Morning และไปทีไรก็ Good Morning ทุกที
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นอกจากนี้ ตอนเรียนหนังสือ ไม่ได้เข้าห้องเรียนเท่าคนอื่น เพราะต้องตามเสด็จฯ อยู่บ่อยๆ  

เพือ่นกดี็มาก จะอดัเทปไว้ให้ และได้นำาประสบการณ์จากการตามเสดจ็ฯ และแนวพระราชดำารมิาตอบ  

อีกทั้งยังได้ความรู้จากชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญที่ตามเสด็จฯ ที่ฉันไปผูกมิตรไว้ ก็เอาตัวรอดมาได้

ทรงเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่ช่วยปัดเป่าความทุกข์

ที่พวกเขาเคารพพระองค์ ไม่ใช่ว่าเพราะทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัว แต่เป็นเพราะพระองค์ทรงเป็นเหมือน 

ญาติพี่น้อง เป็นญาติผู้ใหญ่ ที่ทรงช่วยปัดเป่าความทุกข์ให้แก่เขาเวลาที่เดือดร้อน มีอะไรเขาก็มาเล่า 

ให้ฟังหมด เหมือนญาติไปเยี่ยมบ้านกัน ไปถึง เขาก็หาอะไรที่มีอยู่ในบ้านมาต้อนรับ เช่น กล้วย  

และผลไม้อื่นๆ พระสหายก็ทรงมีทุกภาค ไปถึงเขาเดือดร้อน ก็บอกเล่าให้พระองค์ฟังหมดทุกเรื่อง

ส�านักงาน กปร. เริ่มที่สภาพัฒน์

จะว่าไปแล้ว งานพัฒนานี้ เดิมทีก็สภาพัฒน์นี่แหละที่ทำาเป็นหน่วยพิจารณาว่างบประมาณควรจะได้ 

เท่าไหร่ ในการทำาโครงการช่วงแรกๆ มีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่ทันการณ์กับการพัฒนา เช่น  

การกักเก็บน้ำที่จะมีตามฤดูกาลไว้ใช้ ไม่เช่นนั้น น้ำก็จะไหลลงทะเลเสียเปล่า ตอนนั้น ทางราชการ 

ก็มีแนวคิดจะทำาถวาย โดยกันเงินงบประมาณส่วนหนึ่งมาตั้งเป็นสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ 

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ หรือสำานักงาน กปร. ขณะนั้นได้ฝากงานนี้ไว้ที ่

สภาพัฒน์

หลกัการในขณะนัน้ กค็อื เม่ือพระองค์มีพระราชดำารอิะไร กท็ดลองทำาก่อน ถ้าทำาแล้วด ีกจ็ะเขยีนเป็น 

โครงการไปขอใช้งบปกติ เวลานี้ก็ยังทำาอยู่ แต่กว่าจะเข้าระบบขอใช้งบประมาณปกติ ก็อาจจะล่าช้า  

ต้องเป็นไปตามระบบขั้นตอน

ทรงตั้ง ‘มูลนิธิชัยพัฒนา’ เพื่อช่วยเหลืออย่างครบวงจร

พระองค์ทรงเห็นว่าบางอย่างเป็นงานที่เร่งด่วน หากรองบประมาณอาจจะไม่ทันการณ์ จะทำาให้การ 

พัฒนาไม่ครบวงจร และไม่ครอบคลุมการช่วยเหลือ พระองค์จึงทรงให้ทำาในรูปแบบของเอกชน  

โดยตั้งเป็น “มูลนิธิชัยพัฒนา” ขึ้นมา เดิม ยังแยกงานออกจากสำานักงาน กปร. ไม่ค่อยออก ตอนนี้ 

ก็แยกออกมาได้แล้ว โดยทำาในลักษณะขององค์กรเอกชน หรือ NGOs โดยระดมทุนจากการบริจาค

นอกจากน้ี ยังมีการลงทุน แต่การลงทุนของเรา ทำาอย่างประหยัดและรอบคอบ เพราะฉันดูแลเอง 

อย่างใกล้ชิดทุกบาททุกสตางค์ โดยมีที่ปรึกษาการลงทุน ก็พยายามดูว่า เรื่องไหนที่สมควรลงทุน  
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เพราะจะรอจากการบริจาคอย่างเดียวไม่พอ ระยะหลัง จึงมีกิจกรรมและการลงทุนหลายอย่าง เช่น 

ออกงานขายของ มีร้านกาแฟ ร้านขายเสื้อ และขายของอื่นๆ อีกหลายอย่าง

ต้องพัฒนาแบบกึ่งการกุศล กึ่งเมตตาจิต 

บางครัง้ แม้ว่าจะเหน็ด้วยกบันกับรหิารยคุใหม่ แต่กต้็องดงึๆ ไว้เหมอืนกนั เพราะบางอย่าง ต้องพัฒนา 

กึ่งการกุศล กึ่งเมตตาจิตด้วย บางทีจะมุ่งเน้นพัฒนาชนิดที่ว่า พอลงทุนแล้วจะต้องได้ผลที่ก้าวหน้า 

ออกมาอย่างเดียวไม่ได้ แต่ว่าต้องมีเมตตาจิต คือ ช่วยเหลือ เขาน่าสงสาร ซึ่งเดิม มูลนิธิชัยพัฒนา 

เคร่งครัดเรื่องนี้มาก ทำาแต่งานพัฒนา ตอนหลังๆ ไม่ไหว ต้องเมตตาจิตด้วย

พระองค์ตรัสว่า ต้องระวงัในการทำาธรุกจิ แม้ว่าจะทำาเพ่ือหารายได้มาช่วยเหลือประชาชน แต่กต้็องทำา 

ธุรกิจแบบมีเมตตาต้องรักเขา รักที่จะทำา รักคนที่เราอยากจะช่วย เราก็จะคิดออก แล้วเราก็จะทำาได้  

จะยอมสละได้ทุกอย่าง

ผู้บริหารรุ่นใหม่บางครั้ง เขาเคร่งครัด เขาบอกต้องทำากิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ มีกำาไร ถ้าอย่างนั้น 

ง่ายมากเลย ขายเสื้อ ขายก๋วยเต๋ียว ขายไอศกรีมเดี๋ยวก็ได้ แต่การทำาอย่างนี้จะไม่ถึงชาวบ้าน  

หรือคนที่เราต้องการจะช่วย บางครั้งก็ต้องติงๆ เหมือนกัน การช่วยเหลือชาวบ้าน ก็ต้องมีเสียทิ้งน้ำ 

ไปบ้าง แต่ในขณะเดียวกัน การที่เขาติงหรือตัดงบประมาณก็ดี ทำาให้เราต้องรอบคอบ ฉันสามารถ 

ตัดงบประมาณร้อยล้านสองร้อยล้านบาท เหลือสิบเก้าล้านบาท ที่ฉันตัดงบประมาณส่วนใหญ่  

จะตัดพวกก่อสร้างอะไรที่หรูหราฟุ่มเฟือยมากเกินไป แต่อะไรที่จะให้คนจน ก็ให้เขาเถอะ

ด�าเนินโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริอย่างต่อเนือ่ง

สมยันี้ไม่ใช่ว่าไม่ทำาโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำารต่ิอ กย็งักลับไปดส่ิูงทีท่รงงานไว้ ที่ใครบอกว่า 

เดี๋ยวนี้พระองค์ไม่เสด็จฯ แล้ว ถือว่าไม่ทำาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำารินั้นไม่ถูก ที่ถูก คือ  

เราทำากันมานาน จนกระทั่งรู้แล้วว่าพระองค์ทรงโปรดแบบไหน พระองค์จะทรงให้ช่วยราษฎรพ้นจาก 

ความเดือดร้อนอย่างไร ต้องช่วยคน ต้องทำาเท่าที่จะทำาได้ เรารู้ว่าหลักการเป็นแบบนี้ สิ่งที่ฉันได้ 

มาจากการตามเสด็จฯ คือ การที่พระองค์ทรงปฏิบัติให้เห็น ทำาให้เราคิดได้ว่าควรจะทำาอย่างไร

สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามงานทางอีเมลตลอดเวลา

เดีย๋วน้ีแปลกนะ เกดิภยัธรรมชาตขิึน้บ่อยกว่าแต่ก่อน ลูกเหบ็ใหญ่เกอืบเท่าโทรศพัท์มอืถอื พอตกลงมา  

ต้นไม้ตายหมด ต้องปลูกใหม่ ร้านส้มตำา ตู้ใส่ผักล้มครืนไปทั้งตู้ ก็ต้องเข้าไปช่วย
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ตอนทีเ่กดิเหตุการณ์สนึามิ มีหลายหน่วยงานเข้าไปช่วย มลูนธิริาชประชานเุคราะห์ซึง่มหีน้าทีต่รงนัน้ 

ก็เข้าไปช่วย ส่วนของมูลนิธิชัยพัฒนาก็เข้าไปช่วยหลายอย่าง ตัวฉันเองคุมอยู่ 5 ทีม ให้ไปตรวจ 

ในเรื่องต่างๆ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชน

บางครั้งไปต่างประเทศ ไม่ต้องมีองครักษ์มาคอยรักษาความปลอดภัย ให้องครักษ์ออกไปดูแล 

ช่วยเหลือคนท่ีประสบภัยน้ำท่วม แล้วติดตามงานทางอีเมล เขาจะอีเมลมารายงาน ฉันก็อีเมล 

ส่งต่อให้ ดร.สุเมธ และคนที่เกี่ยวข้อง งานก็ยังเดินไปได้

อย่างคราวที่เรือน้ำตาลล่ม ฉันอยู่ที่ประเทศอียิปต์ มีคนเสนอความคิดเห็น ส่งอีเมลมาแนะนำาให ้

ต่อท่อเป่าลมให้น้ำตาลจมลึกลงไปกว่านี้ ชาวบ้านบางคนก็แนะนำาให้ทำาท่อลงไปให้ลึกกว่านี้ แล้วเป่า 

ให้น้ำตาลขึ้นมา คงต้องถามช่างหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าทำาได้หรือไม่ เพราะน้ำตาลหนักกว่าน้ำ  

มีคนสนใจและแนะนำามาเรื่อยๆ

บางทีก็มคีนถวายฎกีาทางอเีมล อย่างเช่น ตอนทีม่คีนบกุรกุทีม่ลูนธิชัิยพัฒนา เจ้าหน้าทีต้่องปิดประตู 

เพื่อไม่ให้เข้ามาบุกรุก เลยมีคนถวายฎีการ้องเรียนว่าผ่านเข้าที่ของตัวเองไม่ได้ เนื่องจากต้องผ่านที่ 

ของมูลนิธิฯ ซึ่งเคยเปิดให้ชาวบ้านผ่านได้ พอฉันทราบก็เข้าไปดูแล ในที่สุดก็ตกลงกันได้ด้วยดี

การพัฒนาที่ทรงเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ต้ังแต่จำาความได้ ฉันคุ้นอยู่กับคำาสองคำา คือ การพัฒนา (Development) กับ การทำาบุญกุศล  

(Charity) มีผู้ให้อรรถาธิบายว่า ถ้าอยากช่วยแล้วบริจาคเงินหรือสิ่งของโดยไม่ได้หวังว่าจะมีผลกำาไร 

อย่างไรเกดิขึ้น เรยีกว่า “ทำาบญุ” แต่ถ้าหวงัว่า ส่ิงทีด่ำาเนนิการจะเจรญิก้าวหนา้ต่อไปเรยีกว่า “พัฒนา”

การพฒันาเป็นเร่ืองกว้างมีหลายด้าน ต้องทำากนัอย่างต่อเนือ่ง และมกัต้องใช้เวลานาน เช่น การพัฒนา 

เศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการเกษตรการพัฒนาอุตสาหกรรม  

การพัฒนาที่ดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาทางการแพทย์ ฯลฯ

ข้อคิดบางประการในด้านการพัฒนา

จากการมโีอกาสตามเสดจ็ฯ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ  

ในการเสด็จพระราชดำาเนินในท้องถิ่นต่างๆ ต้ังแต่ยังเยาว์วัย ได้มีโอกาสทำางานพัฒนาอย่างจริงจัง  

ทำาให้ได้สงัเกต และได้วเิคราะห์วถิชีวีติและความต้องการของกลุม่ต่างๆ หลายกลุม่ ในสภาพสิง่แวดล้อม 

ที่ต่างกัน ชนบางกลุ่มอยู่ห่างไกลในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำานวยต่อความเป็นอยู่อย่างปกติ ขาดการ 
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บริการสาธารณะ เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพอนามัย ฯลฯ ในหลายกรณี เขาขาดแม้กระทั่ง 

ความจำาเป็นระดับพื้นฐาน

จึงได้ข้อคิดบางประการที่สำาคัญในด้านการพัฒนา คือ “การพัฒนาประเทศ (ปฏิรูป) ให้ทันสมัย”  

(Modernization) ต่างจาก “การสร้างประเทศตามแบบอย่างตะวันตก” (Westernization) และ  

“การพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน” อาจจะก่อปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา เช่น การเพาะปลูกใช้ปุ๋ย 

และยาฆ่าแมลงท่ีเป็นพิษจำานวนมากเกินพอดี เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งคนและสัตว์ในบริเวณนั้น  

อาจจะทำาให้ดินเสีย เพาะปลูกไม่ได้มากเท่าเดิม เป็นการผลิตหรือทำาการเกษตรแบบที่เรียกกันว่า  

รวยแล้วเลิก

ส่วน “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) คำาศัพท์เดิมเรียกว่า “วัฒนาถาวร” หมายถึง  

การพฒันาทีบ่คุคลจะได้ประโยชน์ต่อเนือ่งในระยะยาว ไม่สญูเสยีทรพัยากรมากเกนิไป โดย “การพฒันา”  

(Development) จะต้องสมดุลกับ “การอนุรักษ์” (Conservation) เช่น ในการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ  

ต้องดูว่าจะเสียทรัพยากรอื่นๆ ที่ควรรักษาไว้หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

หน้าที่และวิธีการของนักพัฒนา

นักพฒันาจะต้องมหีน้าทีแ่ละวธิกีารทำางานทีเ่ป็นกระบวนการ “หน้าที”่ คอื ช่วยให้บคุคลพ้ืนทีเ่ป้าหมาย  

หรือกิจการที่ตนรับผิดชอบมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น ส่วน “วิธีการของนักพัฒนา” มีหลายขั้นตอน 

และหลายลักษณะขึ้นอยู่กับงานพัฒนาที่ทำา

จะขอยกตัวอย่างการทำางานพัฒนาชุมชนอย่างง่ายๆ ที่เคยปฏิบัติ ก่อนอื่นจะต้องหาข้อมูลรวบรวม 

ปัญหา สภาพทัว่ไปของท้องถิน่และชมุชน ทัง้ในด้านภูมศิาสตร์และสังคม ซ่ึงควรดูทัง้ข้อมลูจากเอกสาร  

การออกสำารวจ และข้อมูลจากบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในพื้นที่และบุคคลที่เคยปฏิบัติงาน 

มาแล้ว ท้ังน้ี การมีความรู้ด้านภูมิศาสตร์และแผนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำาหนดพ้ืนที่ทาง 

การเกษตร อุตสาหกรรมการตั้งถิ่นฐาน จะทำาให้ทราบระยะทาง ลักษณะพื้นที่ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ  

ที่จะนำามาใช้เป็นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน

จากนั้น จะต้องเขียนโครงการบ่งให้เห็นชัดถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่ สภาพปัญหา วิธีการแก้ปัญหา  

ช่วงเวลาปฏิบัติงาน งบประมาณที่จำาเป็นต้องใช้ และแหล่งงบประมาณ (อาจต้องหาทุนเอง) และเมื่อ 

เริ่มดำาเนินโครงการแล้ว จะต้องให้ความสนใจและคอยแนะนำา รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ระหว่าง 

การทำางาน เพื่อให้สามารถทำางานในขั้นต่อไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
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เมือ่โครงการประสบความสำาเรจ็แล้ว ควรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเช่น การจัดการอบรม (Training)  

การจัดการดูงานแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้มีความรู้ในงานที่ทำาและความรู้อื่นๆ  

ทีเ่กีย่วเนือ่งดขีึน้ รวมท้ังเกดิความต่ืนตัวต่อการใฝ่รู ้ได้แนวความคดิใหม่ๆ เช่น อาจนำาคนทีเ่คยทำางาน 

ที่แห่งหนึ่งไปดูงานอีกแห่งหนึ่ง และที่สำาคัญจะต้องมีการประเมินผลโครงการ (Monitoring) เพื่อแก้ไข 

ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ทั้งในระหว่างดำาเนินโครงการ และเป็นบทเรียนสำาหรับการจัดทำาโครงการใหม ่

ครั้งต่อไป

งานพัฒนาเป็นงานระยะยาว... ต้องช่วยกันท�าในแต่ละช่วง

อย่างไรก็ตาม งานพัฒนาเป็นงานระยะยาวชั่วชีวิตคนหนึ่งก็ทำาไม่เสร็จ ต้องช่วยกันทำาในแต่ละช่วง  

คนใหม่กต้็องฟังจากคนเก่า เช่น สมุดแผนทีท่ีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯ ให้กรมแผนที่ 

พิมพ์ขึ้นนั้น ก็จะเห็นแผนที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ที่ทำาในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อจะเป็นแนวคลองต่างๆ ว่า 

ระบบที่ทำาไว้นั้นสอดคล้องกับระบบของธรรมชาติอย่างไร ถ้าจะทำาอะไรต่อและทำาตามแนวนั้น 

ก็จะทำาให้งานไปในแนวเดียวกัน วางเป้าหมายความสำาเร็จได้ ไม่มีน้ำไหลกลับขวางทาง เป็นต้น  

เพราะดูจากแผนที่เก่า ก็จะเห็นได้ชัดว่าน้ำจากที่ไหนไปลงคลองไหน จากไหนไปต่อไหน เป็นสภาพ 

อย่างไร หรือระบบการชลประทานในทุ่งรังสิตสมัยนั้น ท่านวางระบบแนวคลองมาอย่างไร อันนี ้

ก็จะช่วยได้ในการพัฒนา

พระองค์ทรงงานจนรู้สึกเป็นชีวิตประจ�าวัน

พระองค์ก็คงทรงเหนื่อยเหมือนกัน แต่ทรงไม่บ่น ทรงงาน 365 วัน ตลอด 24 ชั่วโมงโดยจะมีเสียง 

วทิยดุงัมาตลอด และยงัมอีปุกรณ์สำาหรบัตดิตามข่าวสารพัดอย่าง พระองค์กท็รงพยายามสอนถ่ายทอด 

ให้ฉัน เช่น ไฟฟ้ากี่แอมแปร์ กี่วัตต์ กี่โวลต์ พระองค์ทรงฟังคลื่นวิทยุหลายเครือข่าย ถึงทรงรู้ว่า  

มีน้ำท่วมไฟไหม้ตรงไหน มีอะไร พระองค์ก็ทรงให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ตรงนี้คงไม่เรียกว่า 

พัฒนา เป็น “บรรเทาสาธารณภัย” มากกว่า

เดี๋ยวนี้ก็ยังทรงทำาอยู่เลย พระองค์ทรงงานแบบนี้จนรู้สึกว่าเป็นชีวิตประจำาวันของพระองค์ จะทรงมี 

ของพระราชทานวางไว้ตามกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนตลอด พอเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม 

ฉับพลัน ก็สามารถนำาไปมอบให้ชาวบ้านได้ทันที แต่ว่าตอนหลังๆ พาหนะอาจจะชำารุดไปบ้าง ก็กำาลัง 

ให้เขาซ่อมและทำาใหม่ ขณะเดียวกันก็พยายามหาเครือข่ายในการทำางานร่วมกัน
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พระองค์ทรงสนพระทัยในการช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างมากและยังทรงงานอยู่ ตรงไหนที่พระองค ์

เสด็จฯ ไหว ก็จะเสด็จฯ อย่างเมื่อเร็วๆ นี้ ก็เสด็จฯ ไปทรงเปิดคลองลัดโพธิ์และสะพานภูมิพล  

ส่วนผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริต่างๆ ก็ทำางานอย่างต่อเนื่อง และมาถวาย 

รายงาน พระองค์ก็ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในการดำาเนินงาน

แม้ประทับ ณ โรงพยาบาล...ยังทรงห่วงใยประชาชน

ขณะนี้ แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ก็ยังทรงงานเพื่อจะ 

ช่วยเหลือพสกนิกรอยู่ตลอดเวลา ทรงมีพระราชดำาริแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณใกล้เคียง 

โรงพยาบาลศิริราชท่ีหนาแน่นมาก ท้ังทางบกและทางน้ำ เนื่องจากพระองค์ทรงทำาเรื่องการจราจร 

อย่างต่อเนื่องมาตลอด พระองค์จะทรงมอบหมายให้ตำารวจไปดูตามจุดต่างๆ คำานวณการเลี้ยว 

ของรถ และสำารวจจดุจราจรท่ีสำาคัญๆ เช่น ตามอนสุาวรย์ี ส่ีแยก หรอืวงเวียนต่างๆ ว่าควรจะออกแบบ 

ถนนให้มีรูปร่างแบบไหน ขนาดเท่าไร ตรงไหนควรมีสะพาน หรือควรมีอะไร เพ่ือให้การจราจร 

เคลื่อนตัวได้อย่างลื่นไหล
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ปฏิทินการปฏิบัติการ การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ล�าดับ แผนด�าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

กระบวนการเข้าใจ

1. กำาหนดพื้นที่พัฒนา

2. จัดเตรียมข้อมูลมือสอง

3. จัดหาแผนที่ต่างๆ

4. สำารวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อเข้าใจพื้นฐานสภาพทั่วไป

5. จัดเตรียมทีมลงพื้นที่เพื่อสำารวจข้อมูลพื้นฐาน

6. สร้างความเข้าใจระดับอำาเภอและทีมดำาเนินงาน

7. แจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดเตรียมทีมสำารวจ

กระบวนการเข้าถึง

8. อบรมการสำารวจข้อมูลพื้นฐาน

9. สำารวจข้อมูลพื้นฐานพร้อมทีมระดับอำาเภอ

10. รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิสังคมโดยรวม

11. คืนข้อมูลและประเมินความต้องการชุมชน

12. กำาหนดปัญหาหลักในเชิงมิติ

13. ทำาแผนพัฒนาและจัดทำางบประมาณ

14. เสนอแผนต่อหน่วยงานตามระดับขั้น

กระบวนการพัฒนา

15. สร้างความเข้าใจในชุมชนในการพัฒนา

16. ปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่

17. ติดตามและปรับแผนงาน
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ล�าดับ แผนด�าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

กระบวนการเข้าใจ

1. กำาหนดพื้นที่พัฒนา

2. จัดเตรียมข้อมูลมือสอง

3. จัดหาแผนที่ต่างๆ

4. สำารวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อเข้าใจพื้นฐานสภาพทั่วไป

5. จัดเตรียมทีมลงพื้นที่เพื่อสำารวจข้อมูลพื้นฐาน

6. สร้างความเข้าใจระดับอำาเภอและทีมดำาเนินงาน

7. แจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดเตรียมทีมสำารวจ

กระบวนการเข้าถึง

8. อบรมการสำารวจข้อมูลพื้นฐาน

9. สำารวจข้อมูลพื้นฐานพร้อมทีมระดับอำาเภอ

10. รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิสังคมโดยรวม

11. คืนข้อมูลและประเมินความต้องการชุมชน

12. กำาหนดปัญหาหลักในเชิงมิติ

13. ทำาแผนพัฒนาและจัดทำางบประมาณ

14. เสนอแผนต่อหน่วยงานตามระดับขั้น

กระบวนการพัฒนา

15. สร้างความเข้าใจในชุมชนในการพัฒนา

16. ปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่

17. ติดตามและปรับแผนงาน
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ตัวอย่างการเรียบเรียง และสรุปข้อมูลจากการส�ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
ของ 3 หมู่บ้านในต�าบลตาลชุม ต�าบลศรีภูมิ อ�าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน

โครงการต้นแบบการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่

จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชด�าริ

ข้อมูลประชากร 3 หมู่บ้าน 

บ้านน้ำป้าก บ้านห้วยธนู บ้านห้วยม่วง ประชากรแบ่งตามช่วงอายุ และเพศ

 ประชากรตามช่วงอายุ จ�านวน (คน) ร้อยละ

 1-15 ปี 153 18

 16-54 ปี 574 67

 55 ปีขึ้นไป 134 15

 เพศ จ�านวน (คน) ร้อยละ

 ชาย 449 52

 หญิง 412 48

 รวม 861 100.0

16

100
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1. ข้อมูลประชากร 3 หมู่บ้าน
บ้านน้ำป้าก ห้วยธนู ห้วยม่วง

 หมู่บ้าน จ�านวนประชากร จ�านวน จ�านวนประชากร

  (คน) ครัวเรือน (คน)/ครัวเรือน

 น้ำป้าก 284 68 4.1

 ห้วยธนู 334 92 3.6

 ห้วยม่วง 234 57 4.2

 รวม 3 หมู่บ้าน 861 217 3.9

2. จ�านวนที่ท�ากินต่อครัวเรือน

 หมู่บ้าน จ�านวนแปลง พื้นที่ท�ากิน จ�านวน เฉลี่ยพื้นที่ท�ากิน

  ที่ท�ากิน (ไร่) ครัวเรือน (ไร่)/ครัวเรือน

 น้ำป้าก 145 1,045 68 15.38

 ห้วยธนู 167 1,964 92 21.35

 ห้วยม่วง 186 2,220 57 38.95

 รวม 3 หมู่บ้าน 498 5,229 217 24.10

ข้อมูลการใช้ที่ดิน

 การใช้ประโยชน์ ไร่ ร้อยละ

 ป่าอนุรักษ์ 10,082 61.19

 ที่ทำากิน 5,229 31.74

 ป่าใช้สอย 1,054 6.40

 ที่อยู่อาศัย 111 0.67

 รวม 1,6476 100.0

4.2

15.37

4.1

852

16,476 100.00
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การใช้ประโยชน์พื้นที่ท�ากิน

สัดส่วนร้อยละการใช้ประโยชน์พื้นที่ทำากินของแต่ละหมู่บ้าน

 หมู่บ้าน สัดส่วนขนาด ไร่หมุนเวียน สวน นาข้าว

  พื้นที่ท�ากิน (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) 

 น้ำาป้าก 20 508 376 161

 ห้วยธนู 37.53 1,424 437 103

 ห้วยม่วง 42.48 1,702 330 188

	 รวม	 100	 3,634	 1,143	 452

สัดส่วนในการใช้ที่ท�ากิน

 การใช้ประโยชน์ ไร่ ร้อยละ

 ไร่หมุนเวียน 3,634 69.50

 สวน 1,143 21.86

 นา 452 8.64

 รวม 5,229 100.00
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27 หมู่บ้าน ดอยตุง ปี 2531

2 หมู่บ้าน ต.ตาลชุม

1 หมู่บ้าน ต.ตรีภูมิ ปี 2552
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การใช้ประโยชน์พื้นที่ท�ากิน

สัดส่วนร้อยละการใช้ประโยชน์พื้นที่ทำากินของแต่ละหมู่บ้าน

 หมู่บ้าน สัดส่วนขนาด ไร่หมุนเวียน สวน นาข้าว

  พื้นที่ท�ากิน (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) 

 น้ำาป้าก 20 508 376 161

 ห้วยธนู 37.53 1,424 437 103

 ห้วยม่วง 42.48 1,702 330 188

	 รวม	 100	 3,634	 1,143	 452

สัดส่วนในการใช้ที่ท�ากิน

 การใช้ประโยชน์ ไร่ ร้อยละ

 ไร่หมุนเวียน 3,634 69.50

 สวน 1,143 21.86

 นา 452 8.64

 รวม 5,229 100.00
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19.98161376508

37.561034371,424

42.461853301,720

นาข้าว

(ไร่)

สัดส่วนขนาด

พื้นที่ท�ากิน (ไร่)

สวน

(ไร่)

ไร่หมุนเวียน

(ไร่)

100.004521,1433,634
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ข้อมูลเศรษฐกิจต่อครัวเรือน

  น้ำป้าก ห้วยธนู ห้วยม่วง

 รายได้ (บาท) 101,692 77,726 64,130

 รายจ่าย (บาท) 98,028 67,879 56,131

 หนี้สิน (บาท)  108,874 32,558 31,830

 เงินออม (บาท) 9,653 2,656 7,886

 ทรัพย์สิน (บาท) 204,077 124,463 232,254

สัดส่วนรายได้
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3. ข้อมูลปศุสัตว์

 ชนิด น้ำป้าก ห้วยธนู ห้วยม่วง รวม อตัราการตาย จ�านวนที่ เป็นเงิน

  (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ร้อยละ) ตาย (ตัว) (บาท)

 โค 64 6 23 93 10 9 45,000

 กระบือ 2 6 1 9 5 1 6,000

 สุกร - - 34 34 20 7 17,500

 ไก่ 100 189 368 657 30 197 19,700

 แพะ 2 - - 2 - - -

 เป็ด 10 - 52 62 30 18 1,620

 รวม 178 197 478 853 19 232 89,820

 ประเภท โค กระบือ สุกร ไก่ แพะ เป็ด รวม

 ตัวละ 5,000 6,000 2,500 100 1,680 90 -

 รวม 46,500 54,000 85,000 65,700 3,360 5,580 678,640

4. ข้อมูลเศรษฐกิจ

 ข้อมูลเฉลี่ย บาท/ครัวเรือน

 รายได้ 81,664

 ค่าใช้จ่าย 74,241

 หนี้สิน 56,281

 เงินออม 6,223

 ทรัพย์สิน 177,725

ชนิด

หมู่บ้าน

(บาท)

201 857

อัตราการตาย

(ร้อยละ)

จ�านวนที่

ตาย (ตัว)

4. ข้อมูลเศรษฐกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจต่อครัวเรือน
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5,580

90

18

465,000

232 19

เป็ด แพะ

197

7

1

9

3,350

1,680

30

30

20

5

10

น้�าป้าก ห้วยธนู ห้วยม่วง เฉลี่ย (บาท)

รายได้ (บาท) 101,692 77,726 64,130 81,183

รายจ่าย (บาท) 98,028 67,879 56,131 74,013

หนี้สิน (บาท) 108,874 32,558 31,830 57,754

เงินออม (บาท) 9,653 2,656 7,886 6,732

ทรัพย์สิน (บาท) 20,4077 124,463 232,254 186,931

หมู่บ้านประเภท
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ข้อมูลเศรษฐกิจต่อครัวเรือน

  น้ำป้าก ห้วยธนู ห้วยม่วง

 รายได้ (บาท) 101,692 77,726 64,130

 รายจ่าย (บาท) 98,028 67,879 56,131

 หนี้สิน (บาท)  108,874 32,558 31,830

 เงินออม (บาท) 9,653 2,656 7,886

 ทรัพย์สิน (บาท) 204,077 124,463 232,254

สัดส่วนรายได้
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รายได้

 รายได้ น้ำป้าก ห้วยธนู ห้วยม่วง รวม (บาท) ร้อยละ

 รับจ้าง 3,722,253 2,313,500 2,046,970 8,082,723 45.61

 เกษตรกรรม 1,970,160 2,473,170 978,464 5,421,794 30.60

 อื่นๆ 139,500 1,677,970 8,4000 1,901,470 10.73

 หัตถกรรม 242,900 474,000 115,750 832,650 4.70

 ค้าขาย 145,500 112,000 430,000 687,500 3.88

 เลี้ยงสัตว์ 305,860 - - 305,860 1.73

 รับราชการ 226,680 - - 226,680 1.28

 นายหน้า/ตัวแทน 162,000 - - 162,000 0.91

 ดอกเบี้ยเงินกู้ 200 100,080 200 100,480 0.57

	 รวม	 6,915,053	 7,150,720	 3,655,384	 17,721,157	 100.00

สัดส่วนค่าใช้จ่าย

84,000

หมู่บ้าน
รายได้
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ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่าย น้ำป้าก ห้วยธนู ห้วยม่วง รวม (บาท) ร้อยละ

 ค่าอาหาร 2,625,650 1,832,040 933,360 5,391,050 33.46

 ที่อยู่อาศัย 268,100 2,612,610 320,864 3,201,574 19.87

 ค่าใช้จ่ายลงทุน 1,011,250 903,210 340,595 22,55,055 14.00

 เพาะปลูก

 ค่าใช้จ่าย 1,087,500 204,100 376,780 1,668,380 10.36

 เพื่อการศึกษา

 ค่ายานพาหนะ 448,813 175,500 594,200 1,218,513 7.56

 อื่นๆ เบ็ดเตล็ด 336,507 75,300 104,830 710,267 4.41

 และการสื่อสาร

 เครื่องแต่งกาย 287,500 114,200 281,200 682,900 4.24

 ค่าสุรา บุหรี่ 97,090 172,000 33,780 302,870 1.88

 ค่าใช้จ่ายพิธีกรรม 149,400 87,350 36,940 273,690 1.70

 ค่าลงทุนเลี้ยงสัตว์ 35,630 - 144,900 179,530 1.11

 ค่าภาษี 37,113 - - 98,603 0.61

 ค่าลงทุนค้าขาย 51,300 - - 51,300 0.32

 ค่ารักษาใพยาบาล 22,000 7,040 28,420 57,460 0.36

 กองทุนหัตถกรรม 15,400 - - 15,400 0.10

 ค่าอุปโภคบริโภคอื่นๆ 193,630 61,490 3,591 3,591 0.02

 รวม 6,665,883	 6,244,840	 3,199,460	 16,110,183	 100.00

หมู่บ้านค่าใช้จ่าย

6,666,883 16,111,183
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2,255,055

516,637

180,530

37,113

258,711

3.21

1.12

0.23

1.61



สัดส่วนค่าใช้จ่าย
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หนี้สิน

 ประเภทหนี้สิน น้ำป้าก ห้วยธนู ห้วยม่วง รวม (บาท) ร้อยละ

 สหกรณ์ 2,037,510 - 696,400 2,733,910 22.39

 กองทุนหมู่บ้าน 1,173,000 386,000 360,000 1,919,000 15.71
 เงินล้าน

 กองทุนกู้ยืม 1,618,206 205,200 169,000 1,992,406 16.31
 เพื่อการศึกษา

 สหกรณ์
ออมทรัพย์ 184,000 1,604,400 - 1,788,400 14.64

 สินค้าเงินผ่อน 1,103,000 124,000 - 1,227,000 10.05

 อื่นๆ (ยืมญาติ) 485,900 117,000 100,000 702,900 5.76

 กองทุนแก้ไข 85,200 79,000 288,500 452,700 3.71
 ความยากจน

 ธนาคาร ธกส. 130,000 278,000 22,400 430,400 3.52

 นายทุน 76,200 149,200 - 225,400 1.85

สัดส่วนหนี้สิน
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 ประเภทหนี้สิน น้ำป้าก ห้วยธนู ห้วยม่วง รวม (บาท) ร้อยละ 

กองทุนต่างๆ 191,400 41,500 - 232,900 1.91

 อพป. 25,500  158,000 183,500 1.50

 กองทุน
กลุ่มสตรี 166,000 3,000 - 95,500 0.78

 นาดำา 87,500 8,000 - 95,500 0.78

 ธนาคาร 40,000 - - 40,000 0.33

 กองทุนคนพิการ - - 20,000 20,000 0.16

 รวม 7,403,146 2,995,300 1,814,300 12,213,018 100.00

หมู่บ้าน
ประเภทหนี้สิน

12,213,016
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159,000 1.38



สัดส่วนหนี้สิน
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แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์พื้นที่ท�ากิน บ้านน้ำป้าก บ้านห้วยธนู 
บ้านห้วยม่วง ต�าบลตาลชมุ ต�าบลศรภีมู ิอ�าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
โครงการต้นแบบการบรูณาการการแก้ไขปัญหาและพฒันาพืน้ท่ีจงัหวดัน่าน ตามแนวพระราชด�าริ
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ตัวอย่ำงรำยงำน ก ข ค ง จ
บ้ำนสะเกิน หมู่ที่ 1 ต�ำบลยอด อ�ำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน
ด้ำน ก เก็บ: เก็บไว้รับประทำน ใช้งำน ขำยให้ประโยชน์ เช่น หวำย ลูกชิด ฯลฯ

 ล�าดับที่ รายการ ปริมาณที่มีอยู่ หมายเหตุ

 1. หวาย 100 ไร่ เขตป่าสงวน

 2. ลูกชิด 10,000 เขตป่าสงวน

 3. มะแข่น 200 ต้น เขตป่าสงวน

 4. ปอสา, ปอแต๊บ 50,000 ต้น เขตป่าสงวน

 5. หน่อไม้ 50 ไร่ เขตป่าสงวน

 6. แหย่ง 20,000 เขตป่าสงวน

 7. ก๋ง 110,000 เขตป่าสงวน

 8. หญ้าคา 100 ไร่ 

 9. ข่า 100,000 กอ 

 10. ปลาน้ำจืด 21,600 ก.ก 

 11. ไม้ข้าวหลาม 300 ไร่ 

 12. ต้นกล้วยป่า 300 ไร่ 

 13. มะนาว 10,000 ต้น 

 14. ลิ้นจี่ 10 ไร่ 

 15. ข้าวโพด 1,500 ไร่ 

 16. ขี้ค้างคาว 5,000 ก.ก/ปี 

 17. พริก 15 ไร่ 

 18. มะไฟป่า 1 ไร่ 

 19. หญ้าปลวกน้ำ 10 ไร่ 

 20. ไก่ 1,500 ตัว 

 21. เป็ด 120 ตัว 

 22. สุกร 50 ตัว 
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เป็นต้น
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 ล�าดับที่ รายการ ปริมาณที่มีอยู่ หมายเหตุ

 23. วัว 20 ตัว 

 24. ลำาไย 10 ไร่ 

 25. เงาะ 20 ไร่ 

 26. พระเจ้าห้าพระองค์ 1,000 ต้น 

 27. มะขม 500 ต้น 

 28. เสาวรส 50 ต้น 

 29. พืชสมุนไพร  มีอยู่ทั่วไป

 30. ยางพารา 14,100 ต้น 

ด้ำน ข ขุด: กักเก็บไว้ หรือจัดกำรน้ำ วำงท่อ ต่อท่อให้มีเหมือง ฝำย น�ำน้ำไปใช้อย่ำงคุ้มค่ำ   

 ล�าดับที่ รายการ หมายเหตุ

 1. สระปลา 

 2. ประปาอุปโภค บริโภค 

 3. ประปาด้านเกษตร 

 4. อ่างเก็บน้ำ 

 5. ขุดลอกลำาเหมือง 

 6. ขุดลอกหน้าอ่าง 

 7. การจัดการน้ำ 
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แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / ภาคผนวก102

ด้ำน ค คิด ค้น คว้ำ: จะท�ำอย่ำงไรเพื่อให้ได้ ข้อ ก และข้อ ข มำด�ำเนินกำรให้เกิดงำน

ล�าดับที่ 1 ด�าเนินการดังนี้

1.1 ลูกชิด จัดตั้งกลุ่มรับซื้อลูกชิด

1.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบในแต่ละฤดูกาล 

1.3 ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบให้ได้ขนาดปริมาณที่เหมาะสม

1.4 จัดหาสถานที่เก็บวัตถุดิบของกลุ่มเพื่อเตรียมทำาการแปรรูป

1.5 จัดหาตลาดรับซื้อลูกชิดของกลุ่ม

1.6 ศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของลูกชิดเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต

ล�าดับที่ 2 ด�าเนินการดังนี้

2.1 มะแข่น จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์รับซื้อมะแข่น

2.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบในแต่ละฤดูกาล 

2.3 ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบให้ได้ขนาดปริมาณที่เหมาะสม

2.4 คัดแยกวัตถุดิบ 2 แบบ คือ แบบดิบ และแบบแห้ง

2.5 จัดหาสถานที่เก็บวัตถุดิบของกลุ่มสหกรณ์

2.6 หาตลาดรับซื้อมะแข่นของกลุ่มสหกรณ์

2.7 ศึกษาเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของลูกชิดเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต 

ล�าดับที่ 3 ด�าเนินการดังนี้

3.1 ปอสา, ปอแต๊บ จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์รับซื้อ

3.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบในแต่ละฤดูกาล

3.3 ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบให้ได้ขนาดปริมาณที่เหมาะสม

3.4 จัดหาสถานที่เก็บวัตถุดิบของกลุ่มสหกรณ์

3.5 หาตลาดรับซื้อของกลุ่มสหกรณ์

3.6 จัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ปอสาและปอแต๊บในพื้นที่ตำาบลยอด 

ล�าดับที่ 4 ด�าเนินการดังนี้

4.1 แหย่ง จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์รับซื้อแหย่ง

4.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบในแต่ละฤดูกาล

4.3 ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบแปรรูปให้ได้ขนาดปริมาณที่เหมาะสม
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4.4 จัดหาสถานที่เก็บวัตถุดิบ

4.5 หาตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์

4.6 นำามาทำาผลิตภัณฑ์ครัวเรือน เครื่องจักรสาน

ล�าดับที่ 5 ด�าเนินการดังนี้

5.1 หวาย จัดตั้งกลุ่มทำาผลิตภัณฑ์เครื่องหวาย

5.2 ศึกษาขั้นตอนวิธีทำาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหวาย

5.3 จัดทำาผลิตภัณฑ์เครื่องหวายให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ

5.4 จัดหาสถานที่จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหวาย

5.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหวายให้มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

5.6 สืบทอดการทำาผลิตภัณฑ์เครื่องหวายแก่คนรุ่นต่อๆ ไป

ล�าดับที่ 6 ด�าเนินการดังนี้

6.1 หน่อไม้ จัดตั้งกลุ่มแปรรูปหน่อไม้

6.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบว่ามีปริมาณเท่าใด

6.3 ดำาเนินการแปรรูปหน่อไม้เพื่อเป็นอาหาร เช่น หน่อไม้ปิ๊บ เป็นต้น

6.4 จัดหาสถานที่จำาหน่ายผลิตภัณฑ์

ล�าดับที่ 7 ด�าเนินการดังนี้

7.1 ทำาอาหารสัตว์จากข้าวโพด จัดตั้งกลุ่มทำาอาหารสัตว์จากข้าวโพด

7.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบว่าปริมาณเท่าใด

7.3 จัดหาที่เก็บวัตถุดิบของกลุ่มสหกรณ์

7.4 หารูปแบบการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

7.5 หาตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์

ล�าดับที่ 8 ด�าเนินการดังนี้

8.1 ก๋ง จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ทำาผลิตภัณฑ์จากก๋ง

8.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบว่าปริมาณเท่าใด

8.3 จัดทำาผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากก๋ง เช่น ไม้กวาด เป็นต้น

8.4 สร้างสรรค์ผลงานให้มีความหลากหลายและสวยงามมากยิ่งขึ้น

8.6 หาตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์
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ล�าดับที่ 9 ด�าเนินการดังนี้

9.1 หญ้าคา จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ทำาผลิตภัณฑ์

9.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบว่าปริมาณเท่าใด

9.3 จัดหาที่เก็บวัตถุดิบของกลุ่มสหกรณ์

9.4 หารูปแบบการบรรจุและออกแบบยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ลำาไยของกลุ่ม

9.5 หาตลาดรับซื้อให้กับกลุ่ม 

ล�าดับที่ 10 ด�าเนินการดังนี้

10.1 มะนาว จัดตั้งกลุ่มรับซื้อมะนาว

10.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบว่าปริมาณเท่าใด

10.3 จัดหาที่เก็บวัตถุดิบของกลุ่ม

10.4 หาตลาดรับซื้อให้กับกลุ่ม 

ล�าดับที่ 11 ด�าเนินการดังนี้

11.1 ยางพารา จัดตั้งกลุ่มปลูกยางพารา

11.2 สำารวจหาพื้นที่ของสมาชิกกลุ่มในการปลูกยางพารามีปริมาณกี่ไร่

11.3 ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำาบลยอดหรือหน่วยงานรัฐ เพ่ือพาสมาชิกไปศึกษาดูงาน 

 การปลูกยางพาราจากแหล่งเพาะปลูกยางพาราที่ประสบความสำาเร็จในประเทศไทย

11.4 ขอรบัการสนบัสนนุจากเทศบาลตำาบลยอดหรอืหน่วยงานรฐัจดัหาต้นกล้ายางพาราเพือ่นำามาปลกู 

 ให้เหมาะสมกับพื้นที่

11.5 หาวทิยากรมาให้ความรูแ้ก่สมาชกิกลุม่ในการปลูก การดแูลรกัษาต่อเนือ่ง จนถงึการเกบ็ผลผลิต 

 ยางพารา

11.6 หาตลาดรับซื้อยางพาราให้แก่กลุ่มปลูกยางพาราในพื้นที่ตำาบลยอด 

ล�าดับที่ 12 ด�าเนินการดังนี้

12.1 หญ้าปลวกน้ำ จัดตั้งกลุ่มทำาผลิตภัณฑ์จากหญ้าปลวกน้ำ

12.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบว่าปริมาณเท่าใด

12.3 จัดหาที่เก็บวัตถุดิบของกลุ่ม

12.4 ฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

12.5 หาตลาดรับซื้อให้กับกลุ่ม 

ผลิตภัณฑ์หญ้าคาของกลุ่ม

ล�าไย จัดตั้งกลุ่มท�าผลิตภัณฑ์จากล�าไย
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ล�าดับที่ 13 ด�าเนินการดังนี้

13.1 ข่า จัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข่า

13.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบว่าปริมาณเท่าใด

13.3 จัดหาที่เก็บวัตถุดิบของกลุ่ม

13.4 ฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

13.5 หาตลาดรับซื้อให้กับกลุ่ม 

ล�าดับที่ 14 ด�าเนินการดังนี้

14.1 ไม้ข้าวหลาม จัดตั้งกลุ่มทำาผลิตภัณฑ์จากไม้ข้าวหลาม

14.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบว่าปริมาณเท่าใด

14.3 จัดหาที่เก็บวัตถุดิบของกลุ่ม

14.4 ฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

14.5 หาตลาดรับซื้อให้กับกลุ่ม 

ล�าดับที่ 15 ด�าเนินการดังนี้

15.1 ลิ้นจี่ จัดตั้งกลุ่มรับซื้อลิ้นจี่

15.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบว่าปริมาณเท่าใด

15.3 จัดหาที่เก็บวัตถุดิบของกลุ่ม

15.4 หาตลาดรับซื้อให้กับกลุ่ม 

ล�าดับที่ 16 ด�าเนินการดังนี้

16.1 ต้นกล้วย จัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย

16.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบว่าปริมาณเท่าใด

16.3 จัดหาที่เก็บวัตถุดิบของกลุ่ม

16.4 หาตลาดรับซื้อให้กับกลุ่ม 

ล�าดับที่ 17 ด�าเนินการดังนี้

17.1 มูลค้างคาว จัดตั้งกลุ่มทำาปุ๋ยจากมูลค้างคาว

17.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบว่าปริมาณเท่าใด

17.3 จัดหาที่เก็บวัตถุดิบของกลุ่ม

17.4 ทำาปุ๋ยจากมูลค้างคาว

17.5 หาตลาดรับซื้อให้กับกลุ่ม 
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ล�าดับที่ 18 ด�าเนินการ ดังนี้

18.1 พริก จัดตั้งกลุ่มปลูกพริก

18.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบว่าปริมาณเท่าใด

18.3 จัดหาที่เก็บวัตถุดิบของกลุ่ม

18.4 หาตลาดรับซื้อให้กับกลุ่ม

ล�าดับที่ 19 ด�าเนินการดังนี้

19.1 หญ้าปลวกน้ำ จัดตั้งกลุ่มทำาผลิตภัณฑ์จากหญ้าปลวกน้ำ

19.2 ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบว่าปริมาณเท่าใด

19.3 จัดหาที่เก็บวัตถุดิบของกลุ่ม

19.4 ฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

19.5 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูป

19.6 หาตลาดรับซื้อให้กับกลุ่ม 

การจัดการน้ำ วางท่อ ต่อท่อให้มีเหมือง มีฝาย น�าน้ำไปใช้อย่างคุ้มค่า

1. จัดให้มีการประชุมหมู่บ้าน

2. ให้ประชาชนในหมู่บ้านคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดการแหล่งน้ำ ในการวางท่อน้ำ ต่อท่อน้ำ  

 ให้มีเหมืองฝาย และวิธีการนำาน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร

3. จัดให้มีการประชุมในหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเสนอความต้องการเกี่ยวกับอ่าง ฝาย เหมือง  

 หรือท่อน้ำประปาว่า สมควรจะทำาในจุดไหนในพื้นที่

4. ให้คณะกรรมการที่ได้รบัการแต่งต้ังจากประชาชนในหมูบ้่านดำาเนนิการสำารวจแหล่งน้ำว่ามีปริมาณ 

 เพียงพอหรือคุ้มค่าต่อการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 

 ในการทำาอ่าง ฝาย เหมือง และประปา ว่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนหรือไม่

5. ให้คณะกรรมการนำาข้อมูลแหล่งน้ำที่ได้สำารวจเข้าที่ประชุม เพื่อให้ประชาชนได้มีมติในการเลือก 

 ว่าสมควรทำาแหล่งนำ้ตรงไหนก่อนเป็นอนัดับแรก เพ่ือให้สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน 

 ที่มีความจำาเป็นมากที่สุด

6. ให้คณะกรรมการนำาข้อมูลแหล่งน้ำและมติในที่ประชุมหมู่มาเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 จากเทศบาลตำาบลยอด และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือต่อไป
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ด้ำน ง งำน สร้ำงงำน: ท�ำอย่ำงไรจะสร้ำงงำน น�ำ ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค มำด�ำเนินกำร สร้ำงงำน 

ให้กับชุมชน

สร้างอะไรบ้าง

1. จัดให้มีการประชุมระดับหมู่บ้าน

2. ให้ประชาชนคัดเลือกคณะกรรมการในการรับผิดชอบแต่ละโครงการ

3. ให้ประชาชนคัดเลือกโครงการที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรก นำาเสนอขอรับการสนับสนุน 

 งบประมาณจากเทศบาลตำาบลยอด หรอืหน่วยงานรฐั หรอืหน่วยงานเอกชนให้การช่วยเหลือในการ 

 ดำาเนินงานดังกล่าว

4. ให้มีการนำาเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานแต่ละโครงการว่า มีปัญหาอะไรบ้างต่อที่ประชุม 

 คณะกรรมการของหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านจะได้รับรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

5. เมือ่คณะกรรมการสรปุปัญหาหรอือปุสรรคทีท่ำาให้การดำาเนนิงานไม่คบืหน้าแล้ว ขอความร่วมมอืจาก 

 หน่วยงาน หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่มีความรู้ความสามารถในโครงการต่างๆ ในหมู่บ้าน 

 เข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษาของโครงการนั้นๆ

6. จัดให้มีการประชุมของกลุ่มแต่ละกลุ่มที่มีอยู่ในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม หารือ แลกเปลี่ยนความรู้  

 อุปสรรค และปัญหาของแต่ละกลุ่มว่ามีอะไรบ้าง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

7. ให้คณะกรรมการหมู่บ้านนำาปัญหาอุปสรรคของแต่ละกลุ่ม ไปขอรับการแนะนำาหรือขอความ 

 ช่วยเหลือจากเทศบาลตำาบลหรือหน่วยงานรัฐหรือเอกชนต่อไป

8. ให้คณะกรรมการจัดหาสถานที่ในการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้าของแต่ละกลุ่มในหมู่บ้านให้ที่อยู่ใน 

 สถานที่จำาหน่ายเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ

9. ขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำาบลยอดหรือหน่วยงานรัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ ์

 ผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มให้รู้กันอย่างทั่วถึง เพื่อจะได้กระจายสินค้าได้มากขึ้น
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ด้ำน จ จัดกำร: มีกำรจัดกำรอย่ำงไรในแต่ละเรื่อง

	 ลำาดับ	 เรื่อง	 วิธีการจัดการ	 หมายเหตุ

 1. ลูกชิด มีการเก็บผลผลิตจากต้นลูกชิด ไม่มีการนำาไป

  (มะต๋าว) โดยไม่มีการตัดต้นของลูกชิด แปรรูปผลผลิต

   ในป่าสงวน แล้วนำาไปขายส่ง

   โรงงานโดยมีพ่อค้ารับซื้อเป็นคน

   ในหมู่บ้านนำาไปขายส่งให้โรงงาน

   อีกทอดหนึ่ง

 2. มะแข่น เก็บผลผลิตแล้วขายส่งพ่อค้า

   คนกลางจากที่อื่นที่มารับซื้อ

   ในหมู่บ้าน

 3. ปอสา,  ลอกเอาเปลือก แล้วขูดเอา ไม่มีการนำาไป

  ปอแต๊บ ผิวสีเขียวออก แล้วตากให้แห้ง แปรรูปผลผลิต

   จากนั้นขายให้กับพ่อค้าคนกลาง

   ในหมู่บ้าน

 4. แหย่ง นำาผลผลิต ไม่มีการนำาไป

   ไปขายให้พ่อค้าคนกลาง แปรรูปผลผลิต

 5. ข่า แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข่า

   ทำาเป็นเครื่องเทศ

   แปรรูปเป็นสมุนไพร

 6. ทำาปุ๋ยค้างคาว รวมกลุ่มทำาปุ๋ยค้างคาว

   เนื่องจากมีวัตถุดิบในพื้นที่

 7. ทำาอาหารสัตว์แปรรูป มีการปลูกวัตถุดิบ ยังไม่มี

  จากข้าวโพด ในพื้นที่จำานวนมาก การแปรรูป

 8. ลิ้นจี่ เก็บผลผลิตขายส่งกับ ยังไม่มี

   พ่อค้าคนกลาง การแปรรูป
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	 ลำาดับ	 เรื่อง	 วิธีการจัดการ	 หมายเหตุ

 9. ลำาไย เก็บผลผลิต ยังไม่มี

   ขายส่งกับพ่อค้าคนกลาง การแปรรูป

 10. มะนาว เก็บผลผลิต ยังไม่มี

   ขายส่งกับพ่อค้าคนกลาง การแปรรูป

 11. กลุ่มวัว เลี้ยงตามวิถีชาวบ้าน

   โดยการเลี้ยงไว้ตามธรรมชาติ

 12. ไก่ เลี้ยงตามวิถีชาวบ้าน

   โดยการเลี้ยงไว้ตามธรรมชาติ

 13. ยางพารา มีการปลูกของแต่ละคน ยังขาดความรู้

   โดยมีการลงทุนเองและปลูกในพื้นที่ ในการปลูกเก็บ

   ทำาการเกษตร ผลผลิต

    และดูแลรักษา

 14. เงาะ มีการปลูกของแต่ละคน ยังขาดความรู้

   โดยมีการลงทุนเอง ในการปลูก

   และปลูกในพื้นที่ เก็บผลผลิต

   ทำาการเกษตร และดูแลรักษา

 15. กล้วย แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ยังขาด

   จากกล้วย การแปรรูป

 16. ทำาท่อจัดส่งน้ำาเพื่อ  ยังไม่มีการ

  การเกษตรจากอ่างน้ำา  จัดการใดๆ

 17. สุกร เลี้ยงตามวิถีชาวบ้าน

   โดยการเลี้ยงไว้ตามธรรมชาติ

 18. เป็ด เลี้ยงตามวิถีชาวบ้าน

   โดยการเลี้ยงไว้ตามธรรมชาติ

113แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / 

ภาคผนวก



แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / ภาคผนวก110

	 ลำาดับ	 เรื่อง	 วิธีการจัดการ	 หมายเหตุ

 19. พระเจ้า แปรรูปเป็นเครื่องประดับ ยังไม่มี

  ห้าพระองค์ เมล็ดบรรจุเป็นกระป๋อง การแปรรูป

 20. มะขม แปรรูปเป็นเมล็ดอบแห้ง ยังไม่มี

   บรรจุกระป๋อง การแปรรูป

 21. เสาวรส แปรรูปเป็นน้ำาเสาวรส ยังไม่มี

   บรรจุขวด การแปรรูป

 22. พืชสมุนไพร แปรรูปสมุนไพร ยังไม่มี

    การแปรรูป

 23. พริก มีการปลูกในพื้นที่ของคน ยังไม่มี

   ในชุมชน ตลาดรองรับ

 24. หญ้าคา แปรรูปเป็นวัสดุมุงหลังคา ยังไม่มีตลาด

 25. ไม้ข้าวหลาม แปรเป็นวัตถุดิบในงาน ยังไม่มี

   เครื่องจักสาน การแปรรูป

 26. ก๋ง ทำาไม้กวาด ยังไม่มีตลาดรองรับ

 27. ปลาน้ำาจืด ส่งเสริมด้านการเลี้ยงปลา ยังไม่มี

   น้ำาจืดในกระชัง การดำาเนินการ

 28. หวาย แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ยังไม่มี

   เครื่องจักสาน การดำาเนินการ

 29. มะไฟ มีอยู่ในป่าดงดิบ ยังไม่มีตลาด

 30. หญ้าปลวกน้ำา แปรรูปเป็นชาแห้ง ยังไม่มีตลาด

ให้ทุกครัวเรือนจัดท�ำบัญชีครัวเรือน ได้หรือไม่?

ไดข้อความรว่มมือชาวบ้านใหค้วามสำาคัญในการจัดทำาบญัชีครวัเรอืน ซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่ครวัเรอืน 

ในการบริหารทรัพยากรทางการเงิน และให้มีเงินออมในครัวเรือน
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หนึ่งในผลผลิตของการสร้าง อสพ.
ที่มีคุณสมบัตินักปฏิบัติการพัฒนาที่ดี

ถอดเทปสัมภาษณ์ คุณวิชัย เขียวสีฟ้า (หนานวิ)
วันพฤหัสที่ 31 มีน�คม ปี 2559 
ณ สำ�นักง�นมูลนิธิแม่ฟ้�หลวงฯ เปียงก่อ จังหวัดน่�น

ก่อนมาเป็น อสพ. ผมเคยช่วยครอบครัวขายของที่ชายแดนห้วยโก๋น วันหนึ่งก�านันแจ้งว่า ต้องการ 

อาสาสมัครไปดูงานที่ดอยตุง ผมจึงลองสมัครดู โดยที่ไม่ทราบว่าจะให้ไปท�าอะไร ตอนแรกนึกว่า 

คล้ายกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ที่เข้ามาดูแลหมู่บ้าน และไม่จ�าเป็นต้องออกไป 

ท�างานที่อื่น เพราะตัวเองเคยบวชเรียนอยู่ 10 กว่าปี ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ จึงอยากอยู่กับพวกท่าน  

เมื่อทีมงานพาไปดูงานที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  

บ้านปางมะหัน ก็ยังไม่ทราบว่า คือโครงการอะไร ไปดูแปลงกาแฟ แมคคาเดเมีย โรงงานทอผ้า  

และได้เห็นพี่ๆ ทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ หลังจากได้ดูงานแล้ว รู้สึกว่าดอยตุงแตกต่างจากบ้านเรา  

เพราะที่ดอยตุงมีอาชีพหลากหลาย มีพืชหลากหลาย มีการขายของ เศรษฐกิจดี แต่พื้นที่ของเรา 

มีแต่ข้าวโพด 

ในตอนนั้น ทีมงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ถามว่า “เห็นความแตกต่างอะไรหรือไม่ ต้องการให้พื้นที ่

ของเราเหมือนกับที่ดอยตุงหรือไม่ ต้องการพัฒนาพื้นที่ของเราหรือไม่” ในวันนั้นผมยังตอบไม่ได้  

เพราะยังไม่รู้ว่าเราต้องมาท�างาน หรือท�าอะไรต่อหรือไม่ ครึ่งเดือนต่อมา ทีมงานจึงนัดรวมตัวกัน 

ที่บ้านก�านัน เพื่อท�าความเข้าใจว่า อาสาพัฒนาชุมชน หรือ อสพ. คืออะไร ต้องท�าอะไร เพื่ออะไร  

โดยได้พบกับผู้บริหาร และทีมงานแม่ฟ้าหลวงฯ จึงเริ่มเข้าใจว่า อสพ. คือ ผู้ปฏิบัติงานพัฒนา 

ในพื้นที่ตามแนวทางการพัฒนาที่ดอยตุง เราจะมาเป็นตัวต่อ เชื่อมคนในชุมชนกับโครงการ 

เมื่อมาเป็น อสพ. ช่วงแรก รู้สึกตื่นเต้น เพราะเมื่อก่อนผมเป็นพระ ท�างานคนเดียว ไม่มีความสนุก  

ไมม่คีวามทา้ทาย เมือ่มาเปน็ อสพ. จงึไดเ้รยีนรูก้ารท�างานกบัคนหมูม่าก ตอ้งปรบัตวัเยอะ เหมอืนเปน็ 

อีกชีวิตหนึ่ง เพราะมีหลายคนมาอยู่รวมกัน จึงต้องมีกรอบ กฎกติกา และระเบียบวินัย 

ในช่วง 3-4 เดือนแรก อสพ. ทุกคนต้องมาเรียนรู้ ท�าความรู้จักกันใหม่ ฝึกใช้เครื่องมือ เช่น  

เครื่อง GPS เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการลงชุมชน การสื่อสาร การสัมภาษณ์ รวมถึงได้ฝึกฝนเรื่อง 

การจัดกระบวนการพัฒนาจากทีมพี่เลี้ยง กระทั่งฝึกจนคล่อง จึงออกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได ้
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ออกพื้นที่คนเดียว มีทีมพี่เลี้ยงไปด้วยตลอด เมื่อเจอปัญหา จึงคุยกับทีมพี่เลี้ยงได้ทันที เช่น  

หากลงพืน้ทีส่มัภาษณ ์แลว้พบคนหวัแขง็ เราไมส่ามารถไปตอ่ได ้ทางทมีพีเ่ลีย้ง จะชว่ยสอนเทคนคิวา่  

เราตอ้งดูโอกาส ดเูวลาทีจ่ะเขา้ไปวา่ชาวบา้นท�าอะไรอยู ่เขาทานขา้วอยู ่หรอืทานเหลา้แลว้ และหาก 

จะเข้าไปก็ต้องขออนุญาตก่อน หรือเมื่อมีปัญหาอะไรที่ตอบไม่ได้ ก็จะกลับมาปรึกษาทีมพี่เลี้ยง  

นอกจากนี้ ทีมพี่เลี้ยงยังน�าประสบการณ์จากการท�าโครงการพัฒนาในที่ต่างๆ ทั้งดอยตุง อินโดนีเซีย  

และพม่า มาสอน และสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมๆ รวมทั้งท�าให้ดูเป็นตัวอย่างและท�าไปด้วยกัน  

เช่น การมัดลวดสร้างกล่องเกเบี้ยนไปท�าฝาย เมื่อเขียนในกระดาษไม่เข้าใจ ต้องลงมือท�า เทคนิค 

การสร้างความเข้าใจ การสืบค้นปัญหา การจัดเวทีชุมชน การคืนข้อมูล การเรียงความต้องการ  

การท�าแผน เทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากทีมพี่เลี้ยง น�ามาใช้ในการท�างานจนถึงทุกวันนี้

อย่างไรก็ตาม ผ่านไปสักระยะ ทีม อสพ. เริ่มรู้สึกเหนื่อย เพราะท�างานเลิก 4-5 ทุ่มทุกวัน จับพิกัด  

GPS เลิก 1 ทุ่ม แล้วยังต้องกลับมาสรุปงานอีก จากนั้น ต้องตื่นแต่เช้า ท�ากับข้าว ท�าให้หลายคน 

เริ่มท้อ ในช่วงนี้ ทีมพี่เลี้ยงจะเข้ามาละลายพฤติกรรม สร้างแรงบันดาลใจ ท�าให้ทีมงานค่อยๆ  

ขยบัขึน้มาไดอ้กีครัง้หนึง่ การท�างานทีน่ีจ่งึเปรยีบเสมอืนการอยูก่บัครอบครวั ทมีพีเ่ลีย้ง จะปลกุนอ้งๆ  

ขึ้นมาท�างาน ไม่ได้สั่งงาน เราจึงไม่ได้รู้สึกว่า เป็นลูกน้องที่ท�างานตามสั่งหัวหน้า แต่เหมือนม ี

พี่คอยสอนน้องมากกว่า 

อีกสิ่งส�าคัญที่ได้เรียนรู้ คือ ทีมพี่เลี้ยงสอนให้เรารู้จักรับแรงกดดัน บางครั้งมีแรงกดดันถาโถมเข้ามา  

เราต้องเรียนรู้วิธีการจะอยู่กับมัน ก่อนหน้านี้ไม่มีฝ่ายการเงิน พัสดุ ทีมข้อมูล เราต้องเรียนรู้และ 

ท�าเองทั้งหมด อีกทั้งต้องเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างโครงการกับชาวบ้านในพื้นที่ให้เขาเข้าใจให้ได ้ 

รวมถึงต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจคนอื่น เมื่อรวมกันจึงกลายเป็นความกดดัน เราจึงจ�าต้องหมั่นฝึกฝน  

เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ปรับแก้ ท�าซ้�า และเรียนรู้จากสิ่งที่พลาด ซึ่งจะช่วยให้การท�างานดีขึ้น  

เวลาท�างานแต่ละคนมีหน้าที่ของตนเอง แต่เมื่อมาอยู่รวมกันก็อยู่อย่างพี่น้อง เมื่อออกพื้นที่ต้อง 

ดูแลกันและกัน เมื่อเจอปัญหาต้องให้ก�าลังใจ รู้จักช่วยเหลือกัน รวมถึงการแบ่งงานและช่วยกัน 

นึ่งข้าว ดูแลห้องน้�า เป็นต้น ทีมพี่เลี้ยงสอนและหมั่นฝึกฝนเราเหมือนพ่อเหมือนแม่ เราไม่ได ้

เคารพเพราะเขาเป็นหัวหน้าแต่เคารพที่การกระท�าของเขา 

นอกจากนี้ เราได้รับการปลูกจิตส�านึกที่ดีมีเป้าหมายที่ชัดเจน ท�าให้มีใจที่จะท�าจริงๆ หลักการ 

ในการท�างานเหมือนเป็นแรงหนุน แรงเสริม เมื่อมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ผลก็เกิดขึ้น 

กับชาวบ้านโดยตรง ที่อื่นๆ อาจจะฉาบฉวย ตัวเองได้ผลประโยชน์ แต่ที่นี่กลับกันคือ เราคิดตลอดว่า 

ท�าอย่างไรให้ชาวบ้านอยู่ได้ คิดถึงความคุ้มค่าอยู่เสมอ เช่น เรื่องการท�าฝาย ชาวบ้านได้รับ 
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ผลประโยชน์หรือไม่ ท�าช่วงไหน เมื่อน้�ามา ฝายที่ท�ารับได้หรือไม่ เราคิดเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอ และ 

นั่นท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการท�างาน

เมื่อท�างานจริง การเรียนรู้ก็ยังไม่สิ้นสุด เพราะมีปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เราจึงต้องฝึกฝน  

และเรียนรู้ตลอดเวลาเช่นกัน บางคนคิดว่าแก้ไขปัญหาไปแล้วก็เสร็จ แต่แท้จริงมันไม่ส�าเร็จ ปัญหา 

เหมือนห่วงโซ่ เราต้องท�าให้ชาวบ้านเห็นว่าปัญหามีได้ตลอด ต้องให้เขาฝึกตัวเอง เรียนรู้วิธีการ 

รับมือเพื่อที่จะแก้ปัญหา ยิ่งไปกว่านั้นทีมพี่เลี้ยงยังสอนให้เราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ แม้จะม ี

คนเก่งเยอะแต่คนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ต้องมาจากประสบการณ์ บางคนเรียนทฤษฎีมา 

แต่เมื่อลงพื้นที่จริงมันคนละเรื่องกัน เช่น การคุยกับสาธารณชน การคุยกับชาวบ้าน และที่ส�าคัญคือ 

เราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ครั้งแรกที่เจอคุณชาย (หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธาน 

กรรมการมลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ) คณุชายไมไ่ดถ้ามวา่คณุเรยีนจบอะไรมา แตค่ณุชายบอกวา่ “ขอ 2 อยา่ง  

ขยันและซื่อสัตย์ อะไรที่ไม่มีในตัวเรา เราสามารถให้ได้ พี่เลี้ยงมีความรู้ทุกอย่าง ขอให้บอกเราว่า 

อยากเรียนรู้อะไร” 

การเป็น อสพ. เหมือนจะง่าย ไม่ว่าใครก็พูดได้แต่ท�าจริงยากเพราะเป็นเรื่องของจิตใจ ความแน่วแน ่ 

ความตั้งมั่นที่ต้องมาจากข้างในจริงๆ ทักษะต่างๆ สามารถเรียนรู้ได้ แต่เรื่องจิตใจและทัศนคติมุ่งมั่น 

ต้องมีเป็นพื้นฐาน บางคนอาจท�างานวันๆ ไม่มีเป้าหมาย เมื่อไม่มีเป้าหมายเราก็ไม่อยากเดินต่อ  

เพราะไม่รู้ว่าจะเดินไปเพื่ออะไร จึงอยู่ไปวันๆ เหมือนกับท�างานในโรงงานที่รับเงินเดือน ไม่ได้คิดถึง 

เป้าหมายองค์กรหรือเป้าหมายของตัวเอง แต่การเป็น อสพ. ไม่เหมือนท�างานโรงงาน เราไม่ได้แค่ 

เงินเดือน สิ่งที่เราได้คือ สิ่งที่ชาวบ้านและพี่น้องเราจะได้ 

ทุกวันนี้เรามีความภาคภูมิใจมากเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงจริง แต่ก่อนชาวบ้านไม่รู้อะไรเลย  

ไม่ได้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งการท�าไร่ข้าวโพดหรือการไม่ฉีดวัคซีนแก่สัตว์เป็นปัญหาของเขา และ 

มองว่าเราแก้ไขปัญหาไม่ได้หรอก กระทั่งเราน�าแนวทางของดอยตุงเข้ามาปรับใช้ในพื้นที่ของเรา  

จนเขาสามารถค้นหาปัญหาของเขาเองได้ และช่วยกันแก้ไข ทั้งในบ้านน้�าช้าง บ้านน้�ารี 6 บ้านบน  

บ้านบวกหญ้า บ้านกิ่วจันทร์ ซึ่งส�าหรับบ้านกิ่วจันทร์ ช่วงแรกไม่ยอมรับโครงการเลย แต่ในวันนี ้

เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ ดูแลป่า มีกลุ่มปลูกไม้เศรษฐกิจ และมีคณะกรรมการดูแลป่า ซึ่งเป็นผล 

จากการที่เราเข้าไปพูดคุยสร้างความเข้าใจ ท�าให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ อีกทั้ง เราก็เป็น 

คนในพื้นที่เองด้วย เมื่อเห็นชุมชนเรามีชีวิตดีขึ้นเราก็ภาคภูมิใจ จากที่คนไม่ยอมรับและไม่เห็นด้วย 

กับเรา (โครงการ) เลย ณ วันนี้ เราสามารถพูดคุยกับชาวบ้าน น�าชาวบ้านได้ และท�าให้ชาวบ้าน 

ยอมรับเราได้ เราจึงภาคภูมิใจ
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ทั้งนี้ ผมอยากให้ชาวบ้านขุนน่านอยู่ได้อย่างยั่งยืน มีความสุขจริงๆ ปัจจัยภายนอกอย่างเงิน  

ท�าใหเ้ขาอยูร่อด แตเ่ขามกัลมืคดิถงึปจัจยัจรงิในการด�ารงชวีติ ทัง้ความมัน่คงทางดา้นอาหาร ปา่ น้�า  

เราต้องไม่ฆ่าตัวเอง ในอดีตเวลาไปไร่ชาวบ้านไม่เคยต้องแบกน้�าไป แค่นึ่งข้าวไปอย่างเดียว กับข้าว 

และน้�าสามารถไปหาเอาที่ไร่ มีผัก มีเนื้อให้กิน 

แต่ปัจจุบันต้องน�าไปทุกอย่างเหมือนเขาฆ่าอนาคตของตัวเอง หากมัวแต่ซื้อกับข้าวจากรถพุ่มพวง  

ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ค�าว่าอยู่รอดได้จริงๆ สุดท้ายคนในพื้นที่ไม่ว่าวัยรุ่นหรือเด็กจะคิดว่าต้องไป 

ท�างานที่อื่น หาเงินมาเยอะๆ เพื่อสร้างครอบครัว แต่ที่จริงแล้ว ราอยากให้เขาไปเรียน ไปพัฒนา 

ตนเอง แล้วกลับมาพัฒนาพื้นที่ เราสามารถพัฒนาพืชเศรษฐกิจหรือปศุสัตว์ให้กลายเป็นวิสาหกิจ  

และสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนได้ เด็กรุ่นใหม่จะได้เห็นว่าไม่จ�าเป็นต้องไปรับจ้างนอกพื้นที่หรือ 

ลูกจ้างโรงงานอีกต่อไป แต่ทุกคนสามารถประกอบอาชีพ ท�าวิสาหกิจร่วมกันจากความรู้ที่ได้เรียนมา  

ผสมกับต้นทุนในพื้นที่เพื่อสร้างตัว สร้างครอบครัว และดูแลธรรมชาติไปพร้อมกันได้ 

ถอดเทปสัมภาษณ์ คุณชาติ แปงอุด (ชาติ)
วันอ�ทิตย์ที่ 3 เมษ�ยน ปี 2559 
ณ สำ�นักง�นมูลนิธิแม่ฟ้�หลวงฯ เปียงก่อ จังหวัดน่�น

ก่อนที่จะมาเป็น อสพ. ผมเคยท�างานก่อสร้างและโรงงานที่กรุงเทพฯ ประมาณ 1-2 ปี จึงกลับมา 

อยู่บ้าน ขณะนั้นผู้ใหญ่บ้านก�าลังหา อสพ. หมู่บ้านละ 2 คน เพื่อไปศึกษาดูงานที่โครงการพัฒนา 

ดอยตุงฯ ในตอนแรกผมยังไม่ทราบว่าจะไปที่ไหน ต้องอะไร เมื่อไปถึง ผมได้เรียนรู้การท�างาน  

การบริหารจัดการต่างๆ ของพื้นที่ดอยตุง ได้รู้และเห็นภาพดอยตุงเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ซึ่งไม่ต่างจาก 

พื้นที่ขุนน่านและพื้นที่ใกล้เคียงเลย ที่ดอยตุงปลูกฝิ่นแต่ที่นี่ปลูกข้าวโพด ท�าไร่หมุนเวียน ลักษณะ 

พื้นที่เหมือนกันแต่เขาพัฒนาแล้วและท�าส�าเร็จ ผมจึงมีค�าถามกับตัวเองว่า “ท�าไมเขาท�าส�าเร็จ?” 

เมือ่กลบัจากการดงูาน แรกๆ ยงันกึไมอ่อกวา่จะพฒันาอยา่งไร เพราะไมแ่น่ใจวา่โครงการจะมาท�าจรงิ 

หรอืไม ่นกึวา่ไปดงูานเพือ่เปดิหเูปดิตาเหมอืนโครงการอืน่ๆ แลว้ไมไ่ดก้ลบัมาท�าอะไร ไมไ่ดม้าตดิตาม  

แต่ในครั้งนี้ ทุกคนกลับมาเป็น อสพ. มาช่วย มาลุยกับชาวบ้านเพื่อพัฒนาบ้านเกิด โดยมารวมทีม 

กันในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 และมีการจัดทีม แบ่งกลุ่ม ลงพื้นที่ไปส�ารวจภูมิสังคมต่างๆ  

ทีมพี่เลี้ยงน�าทีม อสพ. ไปเรียนรู้ ท�าให้รู้สึกอยากเป็นอาสาสมัครจริงๆ เพราะเห็นทุกคนที่มา 

รวมตัวกันได้ท�างานจริงลงพื้นที่จริง
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ในชว่งแรกของการอบรม อสพ. เปน็ชว่งสรา้งคน สรา้งทมี จงึมอีปุสรรคเรือ่งการอยู ่การกนิ การท�างาน  

เพราะคนต่างพ่อต่างแม่มารวมกัน มีบ้างที่จะไม่เข้าใจกัน จึงจ�าเป็นต้องพูดคุยกัน ส่วนเรื่องท้อ  

เราไม่ท้อ เพราะเราท�างานที่บ้าน ไม่ได้ท�างานที่อื่น เมื่อท�างานเสร็จก็ได้กลับบ้าน ท�างาน 4-5 วัน  

ก็ได้กลับบ้าน ต่างจากแต่ก่อนไม่ได้อยู่บ้าน ห่างพ่อแม่ ตอนนี้ได้กลับมาบ้าน พัฒนาชุมชน พัฒนา 

บ้านเกิด คุยกับพี่น้อง และเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากพี่เลี้ยง เมื่อมีปัญหา ก็มาร่วมคุย ช่วยกัน 

แก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ เดินแปลง ถ้าทีมงานแก้ปัญหาไม่ได้ ทีมพี่เลี้ยงก็จะมาช่วย 

อีกแรงหนึ่ง 

ส�าหรับการท�างานพัฒนาคน พัฒนาหมู่บ้าน พี่เลี้ยงสอนทุกวันว่าจะท�าอย่างไรให้เขาเชื่อถือและ 

หากเราต้องการเรียนรู้สิ่งไหนเพิ่มเติม ทีมพี่เลี้ยงจะพาไปศึกษาดูงานที่อื่นๆ จากนั้นเราจึงกลับมา 

ถ่ายทอดให้ชุมชน เช่น การไปศึกษาดูงานเรื่องพืช เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เราจะกลับมาถ่ายทอด 

ให้ครอบครัวก่อน เพราะการพัฒนาต้องเริ่มที่ตัวเรา เมื่อได้ผล ชาวบ้านจะรับรู้และท�าตาม หากเรา 

ไมเ่ริม่กย็ากทีช่าวบา้นจะเชือ่ ดงันัน้ เราตอ้งเริม่ท�าเองกอ่น ตอนนี ้เราไดเ้ปน็พีเ่ลีย้งใหโ้ครงการอืน่ๆ  

ของจังหวัดน่านด้วย เช่น โครงการซ่อมแซมฝายของจังหวัด หากมีสิ่งใดที่ท�าไม่ได้ก็จะปรึกษา 

ทีมพี่เลี้ยงบ้าง เรื่องใดที่พอจะท�าได้ก็ท�าเลย เช่น เรื่องดิน และการเกษตร

ปัญหาที่มักพบในการท�างานและบางครั้งก็ท�าให้รู้สึกท้อ คือ ความร่วมมือของชาวบ้าน เช่น เวลา 

ไปประชุมสร้างความเข้าใจ ชาวบ้านพูดแย้งบ้าง บางครั้งเข้าไปเก็บข้อมูลในชุมชน ชาวบ้านไม่ให ้

ความร่วมมือ กระบวนการจัดการตรงนี้คือ เราก็ต้องไปพูดคุย กินนอนกับเขา ใช้เวลากับพวกเขา  

เขาจึงยอมให้ความร่วมมือกลับมา 

ผมภมูิใจมากเมือ่ชาวบา้นที่ไดไ้ปพดูคยุดว้ย ท�าตาม หากเปน็พวกหวัไว ใจสู ้จะเดนิเขา้มาซกัถามทนัท ี 

ส่วนชาวบ้านไม่ท�าตาม มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มรอดูท่าที คือ รอดูว่า นาย ก นาย ข ท�าแล้วจะประสบ 

ความส�าเร็จหรือไม่ กับอีกกลุ่มคือ กลุ่มที่ออกไปรับจ้างนอกพื้นที่ ซึ่งขณะนี้เริ่มย้ายกลับกันมาแล้ว  

รวมถึงกลุ่มคนปลูกข้าวโพดก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลง เพราะรู้ตัวแล้วว่าท�าไปแล้วติดลบ ต้องเอาเงิน 

ไปจ่ายพ่อค้าคนกลางหมด เท่ากับปลูกข้าวโพดไม่ได้เงินสักบาท ค่าแรงก็ไม่ได้ ขาดทุน ไม่มีก�าไร  

เขาคิดได้เองจึงเลิกปลูกข้าวโพดและหันมาร่วมงานกับเรา สิ่งส�าคัญคือ ต้องให้เขารู้ด้วยตัวเขาเอง 

การจะเป็น อสพ. ที่ดีได้นั้นต้องบอกได้ว่า สิ่งที่ท�าได้ตอบโจทย์ชาวบ้านเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

อย่างไร ไม่ใช่แย่ลงและท�าแล้วต้องดีขึ้นเรื่อยๆ ต้องวัดว่าชาวบ้านมีพอกินจริงหรือเปล่า เวลาเข้าไป 
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คลุกคลีกับชาวบ้านเขาท�าตามค�าแนะน�าเราขนาดไหน ต้องคิด ต้องวางแผนในแต่ละวัน ต้องรู้ว่า 

แต่ละวันมีกิจกรรมอะไรบ้าง มีแผนอะไรบ้าง ต้องคิดต่อเนื่องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้าน  

ไมต่อ้งรอใหเ้จา้นายมาสัง่ และอยากจะฝากวา่ หากคดิจะมาเปน็ อสพ. ตอ้งมาดว้ยใจ ดว้ยจติวญิญาณ  

และความมุ่งมั่นที่อยากจะท�าจริงๆ เพระเคยมี อสพ. ที่เจอปัญหาแล้วท้อถอยจึงลาออกไป ดังนั้น  

หากจะมาเป็น อสพ. ขอให้มาด้วยใจที่อยากจะพัฒนาจริงๆ ถึงจะท�าให้งานส�าเร็จได้ 

ถอดเทปสัมภาษณ์ คุณวันชัย บัวแสน (เต้อ) 
วันจันทร์ที่ 4 เมษ�ยน ปี 2559 
ณ สำ�นักง�นมูลนิธิแม่ฟ้�หลวงฯ เปียงก่อ จังหวัดน่�น

ก่อนมาเป็น อสพ. ผมท�าการเกษตร ปลูกพืชไร่ พืชสวน และรับจ้างทั่วไป โดยไม่มีความรู้วิชาการ  

หรอืเทคนคิใดๆ ในการด�าเนนิชวีติเลย ท�างานไปวนัๆ ไมม่เีปา้หมาย เนือ่งจากขาดความรู ้ขาดโอกาส 

ที่จะไปสู่สังคมที่เขาอาจจะมีความรู้มากกว่าเรา เรียกได้ว่า ยังไม่ได้เปิดหูเปิดตา แต่เมื่อเรามาเป็น  

อสพ. จึงมีโอกาสเปิดหูเปิดตา ท�าให้พบว่างานหรือสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงเร็วมาก เราจึงต้องตาม 

ให้ทัน ต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

ในช่วงแรกของการเป็น อสพ. ผมรู้สึกว่า มันยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท�างาน หรือระยะเวลา  

เพราะเราท�างานไม่เป็นเวลา ไม่ได้เข้างาน 8 โมงเช้า เลิก 4 โมงเย็น แต่เราต้องท�างานให้ส�าเร็จ  

แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปถึง 3-5 ทุ่ม เราต้องช่วยกันท�างานเป็นทีมเพื่อสรุปงานในแต่ละวัน แต่เมื่อ 

เวลาผ่านไป ความรู้ต่างๆ และความสามัคคีในกลุ่มก็เกิดขึ้น การท�างานก็ส�าเร็จและเป็นการท�างาน 

อย่างมีความสุข 

ระหว่างการอบรม อสพ. ผมได้อบรมเรื่องปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีน ยารักษาโรค การแก้ปัญหา 

และการเฝ้าระวังโรคระบาดเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งเรามีทีมปศุสัตว์มาให้ความรู้ ที่เน้นการลงพื้นที่และ 

ปฏิบัติจริง ดังนั้น ความรู้ที่ อสพ. ได้รับจึงเป็นความรู้ที่สามารถน�าไปปฏิบัติจริงได้ 

อสพ. ที่นี่ต่างจากอาสาสมัครที่อื่นเป็นอย่างมาก เพราะมีทีมพี่เลี้ยงช่วยก�ากับดูแล ติดตาม เสริม 

ความรู้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องว่าตรงไหนขาด ตรงไหนเป็นจุดบอด ถือเป็นการท�างานร่วมกันเป็นทีม  

เมื่อไม่เข้าใจหรือมีปัญหาตรงไหนเราจึงสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้ ความแตกต่างอีกข้อหนึ่งคือ  

ในอดีตผมเคยเป็นอาสาสมัครในหมู่บ้าน ผู้น�าสั่งให้ไปทางไหน ผมไปหมด ไม่ว่าจะเป็นการอบรม  
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การศึกษาดูงาน แต่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านคนอื่นๆ ได้ จนวันที ่

ผมได้มาเป็น อสพ. 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนแล้ว สิ่งส�าคัญที่ได้รับจากการเป็น อสพ. คือความรู้ที่ไม่สามารถ 

ตีมูลค่าได้ จากทีมพี่เลี้ยงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สมัยก่อน ผมรู้สึกว่าแต่ละวันมืดทุกด้าน ความรู้จาก 

ทีมพี่เลี้ยงเหมือนการเปิดปากอุโมงค์ ท�าให้เราได้เห็นแสงสว่าง เห็นโอกาสในอนาคตอย่างชัดเจน  

ส�าหรับตัวผมที่เป็น อสพ. ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่เราสามารถรับความรู้จากทีมพี่เลี้ยง และ 

น�าไปปฏิบัติได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบน้�า การสร้างฝาย ปศุสัตว์ การส่งเสริมพืชผักต่างๆ เป็นต้น  

และที่ส�าคัญคือ ความรู้ไม่หยุดนิ่ง เราสามารถต่อยอดได้ และน�าความรู้ที่ได้มา ถ่ายทอดแก่ชาวบ้าน 

และชุมชนต่อ ช่วยให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้ ความรู้ที่ได้เป็นการถ่ายทอดความรู้อย่างครบทุก 

มิติ ทั้ง เรื่องดิน น้�า ป่า และสัตว์ต่างๆ ท�าให้ชาวบ้านสามารถน�าความรู้ไปปรับใช้ได้จริง ในปัจจุบัน  

ชาวบ้านในพื้นที่เป็นปราชญ์ในการออกแบบฝายและระบบส่งน้�าเอง ถือเป็นความภาคภูมิใจของ 

ชุมชน เพราะในอดีตชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย ส�าหรับตัวผมเองก็น�าหลักการทรงงานของ 

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปท�างานเพื่อชุมชน ท�าให้มีความรู้และสามารถน�าเอาความรู้ไปปรับใช้ให้เกิด 

ประโยชน์ และท�าให้ชาวบ้านอยู่อย่างยั่งยืนได้

ส�าหรับอนาคตของพื้นที่นี้ ผมคิดว่า เราจะท�าอย่างไรให้ชาวบ้านในพื้นที่มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม  

ด้วยการใช้หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนอกจากมีรายได้แล้ว ต้องม ี

ภูมิคุ้มกันด้วย เราจึงพยายามให้ชาวบ้านคิดเอง ท�าเอง ในการประกอบอาชีพและให้ลองคิดด้วยว่า 

สิ่งที่ก�าลังจะท�าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ มีชาวบ้านหลายคนเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว  

เขารู้แล้วว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวกับปลูกพืชผสมผสานแตกต่างกันอย่างไร เพราะโลกเรา สังคมเรา 

เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากโดยเฉพาะด้านการเกษตร การถ่ายทอดความรู้ต่างๆ จึงต้องท�าอย่างต่อเนื่อง  

เราต้องไม่หยุด ต้องท�าความเข้าใจมากขึ้น และท�าให้เห็นตัวอย่างมากขึ้น เช่น การลดต้นทุน 

อาหารสัตว์ เรามีข้าวโพดอยู่แล้วและยังมีเครื่องบดอาหารสัตว์ในหมู่บ้านด้วย เราก็สามารถน�า 

ข้าวโพดไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ได้เลย ไม่จ�าเป็นต้องไปซื้อหัวอาหารกิโลกรัมละ 20 บาทจากที่อื่น  

เราพยายามที่จะปรับพฤติกรรมชาวบ้าน ช่วยประหยัดต้นทุนต่างๆ และค่อยๆ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 

ของพวกเขาให้ดีขึ้น 

แม้ว่าในการท�างานจะเจออุปสรรคและแรงต้านบ้าง คือ มีทั้งคนที่เห็นด้วย ท�าตาม และคนที่ยัง 

ไมเ่หน็ดว้ย แต่ในปจัจบุนัหลงัจากสรา้งความเขา้ใจมากขึน้ และพยายามบรูณาการการท�างานรว่มกนั  
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ก็ท�าให้สามารถดึงคนและหน่วยงานในพื้นที่มาท�างานร่วมกันเป็นทีมได้ดีขึ้น เช่น หากต้องการ 

ความรู้เรื่องพืชผัก สามารถติดต่อเกษตรอ�าเภอให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ ถือเป็นการแก้ปัญหาเป็นทีม  

และเกิดการสร้างเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ 

ส�าหรับการเป็น อสพ. ที่ดี เราต้องดูตัวเองก่อนว่า ในอดีตเราเป็นอย่างไร ต้องปรับพฤติกรรม 

อย่างไรบ้าง และที่ส�าคัญคือ ต้องมีความซื่อสัตย์ ความขยัน ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ  

สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่น และท�างานเป็นทีมได้ จึงอยากให้ อสพ. ทุกคนมีใจรักในงาน 

และหน้าที่ของตนเอง เพราะค�าว่า อสพ. ก็บ่งบอกถึงการอาสาเข้ามา การท�างานตรงนี้ต้องมีใจอาสา 

และใจที่รักงาน แม้ว่าค่าตอบแทนอาจจะไม่มากนัก แต่เราก็ภูมิใจที่มีส่วนในการพัฒนาชุมชน และ 

ท�าให้ชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะการได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่จนอยู่หรือไม่มีโอกาส เราสามารถ 

น�าความรู้ในฐานะ อสพ. ไปเปิดโอกาสให้เขามีความรู้ และท�าให้เขามีชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมได้ 

ถอดเทปสัมภาษณ์ คุณศักดรินทร์ นุแปงถา (เบิร์ด) 
วันเส�ร์ที่ 9 เมษ�ยน ปี 2559 
ณ สำ�นักง�นมูลนิธิแม่ฟ้�หลวงฯ เปียงก่อ จังหวัดน่�น

ผมเรียนจบจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และเคยท�างานกับทีมพัฒนาชุมชน (พช.) น่าน  

ได้เงินวันละ 200 บาท ท�าหน้าที่วาดรูปแปลงที่ดินท�ากินของชาวบ้าน โดยใช้กระดาษไขทาบกับ 

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่ แล้วระบุรหัส เลขที่ และชื่อเจ้าของแปลง เพื่อเตรียมข้อมูล 

ส�าหรับการเสนอเรื่องโฉนดชุมชน ท�างานได้ประมาณ 2 เดือน ก็ทราบข่าวว่า โครงการปิดทอง 

หลังพระฯ ต้องการรับสมัครคนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ พิมพ์งาน ท�าข้อมูลและแผนที่ได ้ 

ซึ่งผมมีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ จึงลองสมัคร แต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าลักษณะงานเป็นอย่างไร

เมื่อสมัครแล้ว ผมจึงได้ไปเรียนรู้งานแผนที่ GPS กับทีมมูลนิธิรักษ์ไทย 1 เดือน ที่อ�าเภอปัว  

จังหวัดน่าน จากนั้น ผมลงไปอยู่พื้นที่บ้านยอด ต�าบลยอด อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ในช่วง 

ของการอบรม อสพ. และเลือกพื้นที่ ผมจึงได้ไปดูการท�างานในพื้นที่ และช่วยทีมจัดเก็บข้อมูล  

โดยมีเจ้าหน้าที่ภาคสนาม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นทีมพี่เลี้ยงขับเคลื่อนงานในพื้นที่ 

ผมมีโอกาสลงพื้นที่เพื่อส�ารวจพื้นที่กับทีม และท�ารายงานเก็บข้อมูล ซึ่งกว่าจะท�ารายงานเสร็จ  

ประมาณ 5 ทุ่มถึงตี 2 ในช่วงแรกจึงรู้สึกเพลีย เพราะเดินลุยมาทั้งวันแล้วยังต้องมานั่งท�ารายงาน 
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ต่ออีก แต่ด้วยแรงจูงใจที่ว่า สมัยเรียนผมไปเที่ยวกลับบ้านตี 1 ตี 2 แล้วยังตื่นไปเรียนหนังสือได้  

แล้วครั้งนี้มีโอกาสท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆ ท�าไมจะทนไม่ได้ จึงท�าให้มีแรงท�างาน อีกทั้ง  

ทีมพี่เลี้ยงยังคอยสอนการคิด การเก็บข้อมูล การท�ารายงานอยู่เสมอ ซึ่งในช่วงแรก ผมไม่เข้าใจว่า 

ท�าไมทีมพี่เลี้ยงต้องละเอียดขนาดนั้น แต่เมื่อท�างานสักระยะหนึ่ง จึงเข้าใจและเห็นประโยชน์  

วิธีการสอนแบบนี้ท�าให้ผมคิดเป็น เอาความรู้มาใช้ได้ และมีพัฒนาการมากขึ้น 

อกีสิง่ทีผ่มไดเ้รยีนรูจ้ากทมีพีเ่ลีย้ง คอื แรงบนัดาลใจ รวมถงึความรูท้ีถ่กูตอ้ง และทีส่�าคญั คอื หลกัการ 

ท�างานที่ว่า “ถ้าไม่เข้าใจ ต้องลงไปในพื้นที่ ถ้านั่งอยู่ในห้อง จะไปเข้าใจได้อย่างไร” ท�าให้ผม 

ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต และการท�างานบนฐานชีวิตจริงของชาวบ้าน ท�าให้ทราบความคิด ปัญหา และ 

การแก้ไขที่ตรงจุด หากชาวบ้าน ทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ทุกอย่างก็เป็นไปได ้ 

เพียงแค่เข้าใจและเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งการที่ได้ท�างานจริง ท�าให้ผมได้รับประสบการณ์  

และทักษะที่ไม่มีในต�าราเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงของการพัฒนาที่เชื่อมโยงภาคเอกชน 

เข้ามาสนับสนุนด้านการตลาด ท�าให้ผมได้เรียนรู้การพัฒนาด้านการตลาดในชีวิตจริง และถือเป็น 

การทบทวนความรู้เดิมให้กลับคืนมา 

การเป็น อสพ. ความตั้งใจที่มาด้วยจิตอาสาและความคิดที่ว่า “ต้องท�าให้ดีที่สุด” เป็นเรื่องส�าคัญ  

และส่งผลกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท�างานอย่างชัดเจน ผมภูมิใจที่ได้ท�างานตาม 

สิ่งที่ตนเองตั้งใจไว้ การเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อท�าให้เกิดความสุขส่วนรวม ท�าให้ผมมีความสุข 

และได้บุญกุศล เพราะได้ช่วยคนน่านด้วยกัน และมีโอกาสไปช่วยคนอีกหลายๆ จังหวัด ในการ 

ให้ความรู้และพัฒนาให้เขาอยู่รอดได้

ทั้งนี้ การเป็น อสพ. ที่ดีนั้น ผมคิดว่า ต้องมีความขยัน มุ่งมั่น อดทน เสียสละ มีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และชุมชน มีไหวพริบ ทันเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งเหตุการณ์บ้านเมือง  

และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน อีกทั้งยังต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  

ไม่คดโกง ไม่ถือตัว เคารพนอบน้อม แต่กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าเสนอ มีวาทศิลป์ และ 

เปิดใจกว้าง การเป็น อสพ. สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้น�าได้ และ ท�าให้รู้จักคิดหาสิ่งที่ดีมา 

ปรับใช้กับคนในชุมชนอยู่เสมอ ดังนั้น คุณสมบัติที่ส�าคัญที่สุดของ อสพ. คือ การมีใจรักที่จะท�างาน 

เพื่อส่วนรวม เนื่องจากค�าว่า อสพ. ย่อมาจาก อาสาพัฒนาชุมชน ดังนั้น ผู้ที่จะเป็น อสพ. ได้ 

ต้องมาจากการมีจิตอาสา ไม่ได้มาเพราะต้องการเงิน 
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ถอดเทปสัมภาษณ์ คุณธนิดา บ่อวารี (เพลิน)
วันจันทร์ ที่ 10 มกร�คม ปี 2554

ณ สำ�นักง�นปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่�น

ก่อนที่จะมาอยู่ที่ปิดทองหลังพระ เคยเป็นครู กศน. มาก่อน ได้เคยสัมผัสประสบการณ์ในการ 

อยู่ร่วมกับชุมชนมาแล้วเป็นทุนเดิมตั้งแต่แรก ซึ่งประสบการณ์ตรงนั้นท�าให้มีกระบวนการหรือ 

องค์ความรู้เยอะพอสมควรจากการเป็นครู กศน. ก็ได้น�าเอามาปรับใช้กับการท�างานที่นี่ นั่นก็คือ 

การอยู่ร่วมกับชุมชน จะท�าอย่างไรให้ชุมชนยอมรับเราได้ เราควรท�าอย่างไรและวางตัวอย่างไร 

ตอนแรกอยู่กับทีมเมืองน่านก่อน ยังไม่ได้มาอยู่ที่ปิดทอง สาเหตุที่ได้ท�างานเพราะมีคนไปชักชวน 

ใหม้าท�างานเพราะเหน็วา่พีเ่พลนิอยูบ่า้นวา่งๆ เขาบอกวา่ใหไ้ปท�าแบบส�ารวจขอ้มลู พีเ่พลนิกถ็ามวา่ 

โครงการนี้เป็นอย่างไร พี่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินเดือน ไม่มีค่าจ้างอะไรให้ ถ้าไปชีวิตความเป็นอยู่ 

ของพี่น้องเราคนเมืองน่านจะดีขึ้น คนที่ชักชวนมาชื่อ สุพงษ์ กระจาย เป็นรองนายก อบต. ปอน  

อยู่ที่อ�าเภอทุ่งช้าง พี่เพลินก็ไปครั้งแรกที่บ้านยอด ถึงบ้านยอดตอนบ่ายก็เจอทีมแม่ฟ้าหลวง  

มคีณุณรงค ์และทมีใครตอ่ใครเตม็ไปหมด ทมีรวมกนัอยูท่ีศ่าลา เขากท็�ากบัขา้วกนิขา้ว ตอนแรก คอื  

เข้าไปก็กล้าๆ กลัวๆ ก็แอบอยู่ในรถกลางสนามโรงเรียนบ้านยอด ตอนนั้นมาจากทุ่งช้าง 3 คน  

ทั้งหมดที่มากันรุ่นนั้นราว 20 กว่าคน มาจากท่าวังผา 5 คน ที่พี่เบิ้มพาไป ที่เหลือก็เป็นคนสองแคว  

และคนในพื้นที่ ทีมพี่เลี้ยงเขาก็บอกให้พวกเราไปนอนกันที่น้�าป้าก ไปถึงก็นอนที่วัด เข้าไปนอน 

ในโบสถ์ ถามว่ากลัวไหม ก็ไม่กลัว เพราะเคยชินกับการอยู่บนดอยมาก่อน สาเหตุที่ต้องไปน้�าป้าก 

เพราะที่บ้านยอดที่นอนไม่พอ คนเยอะก็เลยแบ่งคนไปนอนกันที่น้�าป้าก เพราะตอนนั้นมีทีมจากน่าน  

และทีมจากดอยตุงก็มา จากนั้นทีมพี่เลี้ยงก็บอกว่าวันที่ 5-12 จะมีการอบรม เมื่อมาถึงทีมพี่เลี้ยง 

ก็บอกว่า “น้องบ้านหลังนี้ยกให้” ตอนนั้นเกี๋ยงก็อยู่ด้วยกัน เกี๋ยงเป็นคนพื้นที่บ้านยอด คนในพื้นที ่

ก็มาหมด ทีมเขาบอกว่ายกบ้านให้ก็ช่วยกันท�าความสะอาดทั้งหมด บ้านเหมือนบ้านร้างเขาให้เรา 

ท�าความสะอาด เช็ดถู เราก็ท�ากันทั้งวันกว่าจะท�าเสร็จก็เย็น ทีมพี่เลี้ยงเขาก็เข้ามาบอกว่าต้องท�า 

ตรงนี้อีก พอตกตอนกลางคืนพวกเรากันเองก็มานั่งคุยกันว่าพี่พวกนี้ไม่เห็นท�าอะไรเลย เขาจะมา 

บังคับเราหรือเปล่า เราจะอยู่กันได้ไหม ก็เกิดความท้อขึ้น พี่เพลินก็ปลอบน้องๆ ยกตัวอย่าง 

ให้ฟังว่าสมัยที่พี่เพลินอยู่บนดอยยิ่งกว่านี้อีก เพราะเด็กเกิดความท้อขึ้นมา ก็ให้ก�าลังใจ เราทนอยู่ 

ไปก่อนไหม ตกลงก็อยู่ตรงนี้กันก่อน จากนั้นก็ท�าอาหารกินกันทั้งทีม เราก็อบรมอยู่อาทิตย์หนึ่ง  

อบรมเกี่ยวกับเรื่อง GPS การส�ารวจข้อมูล เขาให้เราเดินจับ GPS พี่เลี้ยงก็พาเราเดินอยู่อย่างนั้น  

9 วัด ในความคิดของเราคิดว่าพี่เลี้ยงท�าตัวไม่สมกับเป็นพี่เลี้ยงเลย เดินๆ ไปไม่สนใจบอกเราเลย  
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ใจเองก็คิดว่าท�าไมเขาเอาพี่เลี้ยงแบบนี้มาสอนเรา การอบรมครั้งนี้มีอาจารย์แพร่พันธุ์มาสอนด้วย  

พอฝึกไปฝึกไปประมาณ 4 วัน พี่เพลินก็เริ่มสังเกตเห็นว่าที่พี่เลี้ยงเขาไม่สอนโดยการพูด เขาไม่ค่อย 

พูด เขาจะเฉยๆ ถามอะไรจะตอบเหมือนเขาไม่ค่อยรู้ เขาไม่ค่อยบอกอะไรกับเราเลย แท้ที่จริง 

พี่พวกนี้เขาเก่งกันหมดแล้ว แต่เขาต้องการให้เราท�าเอาเองเพื่อสอน เพราะเขาอยากให้เราซัก  

อยากให้เราถามในสิ่งที่เราอยากรู้ อยากให้เราหัดคิดวางแผน มันเป็นเทคนิคในการสอน พอตกเย็น 

ก็จะมีการสรุปทุกคืน จึงได้บอกกับน้องๆ ว่าทีมพี่เลี้ยงที่เขาอยู่กับเรา เขามีเทคนิคอย่างหนึ่ง 

ให้น้องๆ สังเกตเอานะ จดจ�าเอาไว้นะ เขาถามว่าพี่เพลินสังเกตจากอะไร พี่เพลินจึงยกตัวอย่างว่า 

เช่น การสอนของเขา เขาจะไม่บอกเราปากต่อปาก อาจจะกลัวเราร�าคาญ แต่เขาสอนโดยการกระท�า  

เขาจะดูเราว่าเราช่างซักถามไหม เราจะเป็นคนคิดวางแผนไหม สาเหตุที่เด็กๆ กลัวในตอนนั้นและ 

รู้สึกไม่ดี คือว่า ไม่เข้าใจและก็ไม่กล้าถาม คนที่มาฝึกส่วนมากที่มาจะไม่เข้าใจเกือบทั้งหมด  

ซึ่งอันนี้พี่เพลินก็แนะน้องๆ ไปว่ามันเป็นเทคนิค และบอกน้องๆ ว่า จ�าไว้นะเราเป็นคนเมืองน่าน 

เราต้องการให้โครงการดีๆ อย่างนี้อยู่ในเมืองน่าน เพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอเลยโครงการอย่างนี ้ 

ซึ่งรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโครงการที่ดีก็ดูจากการกระท�าที่ออกมาของทีม เขาจะมีความรัก ความห่วงใย 

กันตลอด เช่น การนอนตอนกลางคืน มีการจัดเต็นท์ให้นอน แม้กระทั่งพวกเราคนน่านเขายังห่วง 

เราเลย และปกติที่น่าน หัวหน้ามักจะนอนในที่ดีๆ แต่ทีมพี่เลี้ยงเรา หัวหน้าไม่ได้แยกชั้นวรรณะ  

นอนเหมือนกันหมด บางครั้งก็นั่งสอนกันตอนกินข้าวเที่ยง ตัวอย่างเช่น พี่บุญเป็งเขาอยู่ทีมพี่เพลิน  

เขาสอนทุกอย่างไม่หวงความรู้เลย จึงได้ถามพี่เขาว่าท�าไมสอนเราหมดทุกอย่างไม่หวงเลย พี่เป็ง 

เขาก็บอกว่าพี่ไม่หวงหรอก ทีมพี่เลี้ยงจากดอยตุงทุกคนได้รับการฝึกมาอย่างนี้ ให้น�าสิ่งดีๆ ที่พี่ม ี

ที่สามารถสอนน้องๆ ได้ก็ให้ถ่ายทอดให้เขาไป ก็เลยเอาเรื่องนี้ซึ่งเป็นสิ่งเล็กน้อยไปบอกต่อน้องๆ  

ทีมน่านว่าแค่เรื่องเท่านี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดี ที่เราควรเอาเป็นแบบอย่าง 

หลังจากอบรม 7 วันแล้ว วันแรกก็เข้าพื้นที่บ้านยอด ไปถึงคืนแรกพี่เพลินร้องไห้ ชาวบ้านเขาเตรียม 

สถานที่ ศาลาให้เราอยู่ แต่หัวหน้าไม่เอาเพราะไม่อยากให้ชาวบ้านเดือนร้อน จึงไปขออาศัยอยู่ใน 

โรงเรียน ทางโรงเรียนเขาก็ยกหอประชุมเก่าของโรงเรียนให้ซึ่งรกมาก แล้วหัวหน้าก็บอกทีมทุกคน 

ให้ช่วยกันท�าความสะอาด ทุกคนช่วยกันหมดแม้กระทั่งหัวหน้าก็ช่วยกันท�า ปกติระดับหัวหน้า 

ที่น่านที่พี่เพลินเคยเห็นของคนน่านที่ผ่านมามักจะไม่ท�า จะชี้นิ้วสั่งอย่างเดียว ก็สังเกตว่าเราจะเอา 

ตรงนี้เป็นแบบอย่างอาจเป็นเทคนิคการท�างาน เวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง ก็เสร็จสะอาดเรียบร้อย ก็มา 

นั่งคิดเอาเองว่าอันนี้แหละนะ คือ ความสามัคคี จากนั้นหัวหน้าก็บอกว่า น้องเพลินเย็นนี้ช่วยกัน 

ท�ากับข้าวกินกันและเราจะคุยกัน วางแผนกันตอนกินข้าว พี่เพลินก็บอกว่า เวลากินข้าวคนน่าน 

เขาถือกันว่าตอนกินข้าวห้ามคุยกัน แต่หัวหน้าก็สอนว่า ทุกคนจะอยู่พร้อมหน้ากันก็ตอนกินข้าว 
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สิ่งที่เกิดขึ้นที่ได้รับกับพี่เพลินจากการอบรม 7 วัน คือ ได้ทักษะความรู้เรื่อง GPS ได้ความอดทน  

ได้เรียนรู้วิธีการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น ได้เทคนิคการสอนคนโดยไม่ต้องใช้ค�าพูด ได้เรียนรู้การท�า 

ข้อมูลการส�ารวจข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ได้ค้นคว้าด้วยตนเอง เขาสอนให้เราท�าปฏิบัติจนกระทั่งทุกวันนี้ 

ท�าให้เราท�าได้ ได้เรื่องการวางแผน การท�างานต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เมื่อก่อนเราท�าเฉพาะ 

ที่เขาสั่งแต่ปัจจุบันเราสามารถวางแผนงานเพื่อท�างานได้ 

ตอนแรกๆ ที่ท�าให้พี่เพลินท้อเกือบจะลาออก วันแรกตื่นแต่เช้า นึ่งข้าว ท�ากับข้าว กินข้าว และ 

ทกุคนหอ่ขา้วไปทานกลางวนัใหเ้สรจ็กอ่น 7 โมงเชา้ พรอ้มขึน้รถออกไปท�างาน ทุกคนตอ้งเดนิแปลง  

พี่เพลินคิดว่าต้องเดินทุกแปลงจนครบ เพราะว่าเรากลัวเขาถามตอนเย็นเราจะตอบไม่ได้  

ก็ต้องเดินพื้นที่หมดถึงแม้ว่าจะค่�าจะเย็นแล้ว ก็ต้องท�าให้เสร็จเพราะเกรงใจที่ชาวบ้านมาคอย  

เรื่องนี้คิดเองท�าเอง พี่เลี้ยงเขาไม่ได้สอนเรา เพราะคิดกลัวไปเองว่าอีกหน่อยชาวบ้านเขาจะ 

ไมเ่ชือ่เรา ในการท�างานทกุคนจะท�าอยา่งเตม็ที ่ในการท�างานบางครัง้จะท�าจนมดืจนค่�าถงึ 6 โมงเยน็  

เราก็บอกกับน้องๆ ว่า เราลองคิดว่าถ้าเราเป็นชาวบ้าน มารอเราตั้งแต่เช้าแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไร 

ถ้าเราไม่ไปหาเขา กลับมาถึงที่พักก็มาท�าอาหาร ไม่มีใครท�า เราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วยังต้อง 

มาท�ากับข้าวตอนเย็นอีก กว่าจะเสร็จได้กินข้าวก็ปาเข้าไปหนึ่งทุ่มแล้ว เด็กผู้ชายส่วนใหญ่เขาก ็

ไม่คิดเรื่องท�ากับข้าว ผู้หญิงก็มีแต่พี่เพลินกับน้องเกี๋ยงเท่านั้น ก็ช่วยกันท�าอาหาร พอตอนกลางคืน 

น้องเกี๋ยงกลับไปนอนบ้านของเขา ตัวพี่เพลินก็นอนคนเดียว สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีโทรไปหา 

ทางบ้านก็ไม่ได้เป็นอะไรหรือเปล่าติดต่อใครก็ไม่ได้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้าง ใจก็อยากจะกลับบ้าน

แล้วไม่อยู่ดีกว่า กลับไปอยู่บ้านก็มีข้าวกิน

ต่อมาตอนหลังก็ถึงได้รู้ว่าพี่ๆ เขาฝึกเราเรื่องความอดทน ไปท�างานทั้งวันหนักมาก กลับมาก็มาท�า 

กับข้าว เสร็จแล้วก็ยังต้องมาท�ารายงานอีก ซึ่งตัวพี่เพลินเองคิดว่ามันเหนื่อยมาก หัวหน้าพวกนี ้

บังคับเราจริงๆ ตอนเช้าถ้าใครไม่ทันขึ้นรถตอน 7 โมงเช้า รถจะไม่รอ ฉะนั้นจะต้องเร็วต้องทัน  

อยู่มาวันหนึ่งฝนตก ใจก็คิดว่าจะไม่ได้ไปท�างานเขาคงจะได้หยุด ปรากฏว่าเขาไม่ให้หยุด แต่หัวหน้า 

เขากลับเอาเสื้อกันฝน เอารองเท้าบูทให้ ส่วนเครื่องมือ GPS ก็ให้ใส่ถุงพลาสติกไป ให้ออกไปท�างาน  

ใครไม่ออกไปท�างานก็จะไม่ได้เงิน ตอนนั้นได้รายวัน วันละ 200 บาท หากไม่ไปท�างานก็ไม่ได้เงิน 

ความรู้สึกตอนนั้นใจอ่อน ท้อแล้วกะว่าจะเลิก ยิ่งไปกว่านั้นตอนที่คุณณรงค์เขียนแผนขึ้นบอร์ดลง 

บนกระดาน ท�างานตลอด 31 วันท�างานหมด ตวัเองก็มาคิดว่าลกูกเ็ล็ก แม่ก็อยู่คนเดยีวจะท�าอย่างไร  

ใจหนึ่งก็คิดว่าถ้าโครงการนี้ดีอย่างที่พี่สุพงษ์ว่าจริง เราก็จะช่วยคนน่านได้ ก็จึงได้อดทนอยู่ต่อไป  
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ทีร่อ้งไหเ้พราะเหนือ่ยกบังานและเปน็หว่งทางบา้นดว้ย แตต่อ่มากร็ูส้กึสนกุกบังานเพราะสิง่ทีท่ �างาน 

อยู่นั้นเราไม่เคยท�ามาก่อน ท�าให้เราก็ได้บทเรียนหลายอย่างได้ความรู้หลายอย่าง เพราะตัวพี่เพลิน 

ชอบเรียนรู้ด้วยการท�า ไม่ชอบเรียนรู้ด้วยการสอน เมื่อก่อนคอมพิวเตอร์ท�าไม่เป็น แต่ต่อมาเมื่อ 

ท�างานตอนเย็นต้องท�ารายงาน หมอเอ็ดเขาก็จะฝึกให้ท�ารายงาน สอนท�าคอมพิวเตอร์ ท�าให้เราใช ้

คอมพิวเตอร์เป็น และพยายามเคลียร์รายงานให้เสร็จเป็นวันๆ จะไม่ให้สะสมเพราะจะท�าให้เหนื่อย  

และหัวหน้าเขาจะเช็ครายงานก่อนส่ง เมื่อผิดตรงไหนเขาก็จะบอกเราว่าผิดตรงไหนอย่างไร และให้ 

แก้ไขอย่างไร 

สิง่ทีท่�าใหพ้ีเ่พลนิคดิวา่เขาก�าลงัฝกึเราอยู ่เพราะเมือ่กอ่นอยู ่กศน. เขาเอางานใหเ้ราท�า เรากท็�าเสรจ็  

ก็ส่งไปเขาไม่เคยบอกเราว่าที่ท�าไปว่าถูกหรือผิด ถึงผิดหัวหน้าเขาก็จะแก้ไขเอง แต่ของดอยตุง 

เขาจะสอนบอกเราว่าอันนี้ผิด ผิดตรงไหน เพราะอะไร จะสอน ให้เราได้เรียนรู้ว่าเราผิดเพราะอะไร

พออยู่ครบ 1 เดือน ทางทีมเขาก็ให้กลับบ้าน ไปพักบ้านประมาณอาทิตย์กว่าๆ สิ่งที่ได้จากการ 

ท�างาน 1 เดือน คือ ความอดทน ได้ท�าคอมพิวเตอร์เป็น ท�ารายงาน ท�าแผนเป็น ตอนแรกน�าเสนอ 

สั่นมาก พอตอนหลังพี่เขาสอนให้เรามั่นใจ ต้องศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเอง จากปกติเฉื่อยชาตื่นสาย  

ปัจจุบันกลับกลายเป็นคนขยันตื่นเช้า ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมา ซึ่งมาจากฐานที่เขาบังคับให้ทานข้าว 

ก่อน 7 โมงเช้า เรื่องฝาย ที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ชาย แต่พอมาอยู่ตรงนี้รู้หมดว่าท�าอย่างไร  

วางแผนอย่างไรต้องคิดล่วงหน้า ฝึกการสังเกต ปรับตัวเอง เช่นเป็นคนใจร้อนก็พยายามปรับตัวเอง 

ให้ใจเย็นลง 

การที่ชาวบ้านเขาจะให้ความร่วมมือกับเราหรือไม่ สังเกตจาก ถ้าเราพูดไปถ้าชาวบ้านเขาเฉยๆ  

แสดงว่าเขายังไม่ยอมรับเรา แต่ถ้าเขายอมรับเรา ประชุมทุกครั้งหรือไปที่ไหน ชาวบ้านเขาจะเอาเรา 

ไปด้วย ท�าอะไรก็จะท�าด้วย

สิ่งที่ได้มีค่ามากกว่าเงิน คือ ความรู้ที่ได้จากทีมพี่เลี้ยงที่ถ่ายทอดความรู้มาให้ ตอนนี้ตัวเองสามารถ 

วางแผนท�างานเองได้ หัวหน้าเขาบอกว่าพี่เพลินเป็นคนเด็ดขาด พี่เพลินก็บอกว่าที่ตัวเอง 

มีความเด็ดขาดก็เพราะมีหัวหน้าที่ดี และเมื่อก่อนท�างาน กศน. ที่ออกมาเพราะชกกับหัวหน้าเก่า  

เป็น ผอ.ศูนย์ ซึ่งเขากดดันพี่เพลิน เขาให้พี่เพลินอยู่หมู่บ้านไกลๆ ไม่มีรถเข้าต้องใช้วิธีเดินเข้าไป 

หมู่บ้านได้อย่างเดียว วันแรกที่ไปรายงานตัวเขาก็หันหน้าซุบซิบกันคงนินทาว่าเราคงไปไม่รอด หรือ 

เขาแกล้งเราให้ไปอยู่ในพื้นที่ไกลๆ เมื่อเข้าไปอยู่กับชาวบ้านพี่เพลินก็อยู่ได้ และตัวพี่เพลินเอง 

ก็มีจิตใจชอบช่วยเหลือคนอื่น และได้มีความตั้งใจเพราะอยากให้ลูกให้หลานได้เรียนหนังสือ ท�างาน 
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ผลงานดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้ามาในพื้นที่รู้จักคุ้นเคยกับพี่เพลินดี เจ้านายก็อิจฉา ก็ย้ายพี่เพลินเข้าไป 

หมู่บ้านที่ลึกกว่าเดิมอีก เป็นเผ่าลัวะ จึงได้ระดมทุนในการสร้างโรงเรียนและบ้านพักครู โดยค่าวัสด ุ

อุปกรณ์ไม่ได้ของบของรัฐบาลสักบาท ใช้วิธีการขอจากคนรู้จักและชาวบ้านช่วยกันสร้างโรงเรียนได ้ 

ตอนหลังมีโครงการท�าไม้กวาด คุณไพบูลย์ที่อยู่กับศูนย์ของสมเด็จพระเทพฯ ก็ให้งบประมาณ  

15,000 บาท เพื่อจัดตั้งกลุ่มท�าไม้กวาด ซึ่งหัวหน้าศูนย์เขากินเงิน เอาวัสดุอุปกรณ์นิดหน่อยมา 

ใหช้าวบา้นไมเ่กนิ 1,000 บาท และใหค้รทูีเ่ปน็ลกูนอ้งเซน็รบัรอง แตรู่ว้า่เงนิที่ไดม้าเอามาใหช้าวบา้น 

ไม่ครบ เอามาให้แค่ 7,000 บาท แต่เขาบังคับให้เราเซ็นรับรอง 15,000 บาท คนอื่นเขายอมเซ็น 

เพราะกลัวเขาประเมินการท�างานให้ไม่ผ่าน แต่พี่เพลินไม่ยอมและไม่เซ็นด้วย จึงชกหัวหน้าศูนย ์

และก็ลาออกด้วย นอกจากนั้นเขายังโกงกินค่ารายหัวเด็ก อีกใจหนึ่งก็เลยคิดว่าถ้าสักวันหนึ่งได้มา 

เป็นหัวหน้าก็จะฟันธงไปเลย อันไหนดีก็จะฟันธงเอาไปเลย อันไหนไม่ดีก็จะฟันธงว่าไม่เอา ดังนั้น  

เมื่อเป็นหัวหน้าก็จึงท�าให้เราเด็ดขาดในเรื่องที่จะท�า 

จากหยุดกลับบ้านมาก็ได้ไปดอยตุง เขาให้ไปปางมะหัน ไปเรียนรู้จากการสังเกต มีคนบรรยาย  

ไปดูแปลงเพาะกล้า ในชีวิตไม่เคยเห็นบ่อพวง เพิ่งเคยเห็นที่ปางมะหัน และที่น่านนี่แหละ และได้รู้ 

ว่ามีประโยชน์อย่างไร ตอนนี้อยากลดอายุไปเหลือสัก 15 จะได้เรียนรู้และท�าอะไรได้มากกว่านี้

การไปดูงานควรจะให้เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานจริงก่อน จากนั้นค่อยไปดูงานที่ดอยตุง เพราะการเข้าพื้นที่ 

ก่อนจะท�าให้เราเห็นภาพของพื้นที่ชัดเจน เมื่อไปดอยตุงก็จะเข้าใจมากขึ้น

สิ่งที่ได้จากปางมะหัน และดอยตุง คือ ได้ฝึกท�าแผน ได้เห็นการจ้างแรงงานซึ่งเป็นการจ้างแรงงาน 

ในพืน้ที ่อนัทีค่ดิวา่อยากเอากลบัมาท�าทีน่า่น คอื เรือ่งความรกัชาต ิตอนเชา้เขาฝกึใหท้กุคนเขา้แถว 

เคารพธงชาติพร้อมกัน ปลูกฝังให้รักชาติ มีวินัย และเป็นการเช็คชื่อคนท�างานไปด้วยในตัว และ 

ยังได้ความรู้เรื่องการท�าฝาย 

การฝึก อสพ. ตามกระบวนการที่ผ่านมา ในความคิดของพี่เพลินคิดว่าดีอยู่แล้ว ในการท�างานของ  

อสพ. ภายในระยะเวลา 1 อาทิตย์ ยังไม่มีคนออก สาเหตุที่เขาออกกันก็เพราะเด็กส่วนใหญ่ที่มาท�า 

ตรงนี้เขาอยากจะได้เงินขึ้น หลังจากผ่านการทดลองงาน 3 เดือน จะบรรจุให้กินเงินเดือน แต่พอ 

ถึงเวลาปุ๊บก็ไม่มีใครได้สักคน พี่เพลินก็บอกน้องว่า ท�าไมเราถึงไม่ได้ ก็ยกตัวอย่างให้เขาฟังว่า  

คนเราถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทสักแห่งหนึ่ง คนหนึ่งท�างานขยันมาก มีการคิดมีการวางแผน  

ออกแบบแปรรูปท�าให้บริษัทของเขารุ่งได้ คนนั้นสมควรให้เงินเดือนเพิ่ม แต่ถ้าอีกคนหนึ่งท�าไป 
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เรื่อยๆ เฉื่อยๆ ไม่มีการวางแผน เขาจะขึ้นเงินเดือนให้ใคร เขาก็เริ่มตัดพ้อว่าเงินเดือนน้อย  

แตเ่ขาไมย่อ้นไปดตูวัเองวา่เรามคีวามสามารถหรอืเปลา่ ไม่ใชแ่ตเ่รยีกรอ้งอยา่งเดยีว สว่นตวัพีเ่พลนิ 

ไม่ได้คิดถึงเงินเดือนแต่คิดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้องค์ความรู้สามารถเอาไปท�าที่บ้านได้ อันนี้มันไม่ได ้

มาด้วยใจแต่มาด้วยเงิน ก็เลยบอกน้องว่าไหนบอกว่าจะให้เมืองน่านบ้านเกิดของเราดีขึ้น เด็กก็ 

พัฒนาขึ้น ที่บ้านยอดก็มีการย้�าบ่อยๆ ความรู้ที่ดีๆ ให้กอบโกยเอาไปให้หมด อันไหนที่ไม่ดี 

ไม่ต้องเอาไปท�า

ถ้าหากพี่เพลินจะต้องสร้างคนขึ้นมาสักคน จะต้องมีคุณสมบัติ คือ ต้องมีจิตใจที่รักการท�างานจริงๆ  

ในจุดที่ตัวเองท�า เช่น เกี๋ยง ก็ค่อยๆ สร้างความเข้าใจกับเกี๋ยงก่อน ชวนน้องพูดคุยกันว่าเกี๋ยง 

รักบ้านยอดไหม ท�าไมถึงรักบ้านยอด จุดประสงค์ของเกี๋ยงคือ อยากให้พ่อแม่พี่น้องของตัวเองดีขึ้น  

ครั้งแรกก็มีคนว่ากล่าวนินทาเขาแต่เขาก็อดทนไม่สนใจ เกี๋ยงมีความเชื่อมั่นในตัวเอง และตอนนี้ 

ชาวบ้านก็ยอมรับและไว้เนื้อเชื่อใจเขา

ถ้าจะหาคนมาเป็น อสพ. คนๆ นั้นต้องมีจิตรักที่จะท�างานจริงๆ ก็ต้องให้เกณฑ์กับผู้น�าในพื้นที่ไปหา 

มาให้เรา เพราะไม่มีทางอื่น แต่ผู้น�าก็มี 2 อย่าง คือ กลุ่มที่หนึ่งคือเล่นพวก กลุ่มที่สองคือหาจริงๆ 

ตอนนี้พี่เพลินสร้างคนแล้วที่บ้านยอด 10 กว่าคน จุดประสงค์ก็เพื่อว่า สมมุติว่าเราไม่อยู่ท�างาน 

ตรงนั้น งานจะได้ด�าเนินการไปได้ตลอด สามารถท�างานต่อจากเราได้ เหมือนเราไปท�าธุระเขาก็จะ 

ท�างานแทนเราได้ ตอนเย็นนี้พี่เพลินจะเขียนหลักสูตรให้กับเด็กนักเรียน 10 กว่าคนของโรงเรียน 

บ้านยอด เพื่อให้เขามาเรียนรู้โครงการฯ ของเรา เกี่ยวกับกองทุน เช่น กองทุนหมู กองทุนไก่ และ 

พืชผักสวนครัว จะให้เรียน 3 อย่าง เพราะเด็กยังเล็กอยู่ ตอนแรกที่พี่เพลินเริ่มสอนเด็ก เพราะบางวัน 

จะเห็นเด็กวิ่งไปวิ่งมา ก็เลยเรียกเด็กมา เปิดวีดีโอ นาย ก นาย ข ให้เด็กดู เด็กเขาก็ได้เรียนรู้  

แล้วยังไม่พอเขายังเอาไปบอกพ่อบอกแม่เขาให้พ่อแม่เขาปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา เหมือนวีดีโอ  

เวลาพ่อแม่ไปท�างานเจอเด็กมาวิ่งเล่นที่โรงเรียนก็ถามว่าพ่อแม่ไปไหน เด็กก็บอกว่าพ่อแม่ 

ไปสวนหอม ที่ห้วยหาด ก็เลยบอกเด็กว่าท�าไมไม่ไปกับพ่อแม่จะได้รู้ว่าพ่อแม่เขาปลูกหอมยังไง  

จะได้ท�าเป็น เด็กก็เชื่อก็จะวิ่งไปหาพ่อหาแม่ เพราะอยากให้เด็กไปเรียนรู้กับพ่อแม่ บางครั้งเสาร ์

อาทิตย์เพื่อให้เด็กมีรายได้ เราก็จะประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้าน ให้เด็กกรอกดินลงถุงเพื่อใช้ 

ในแปลงเพาะ นอกจากเด็กจะมีรายได้แล้ว เด็กก็จะได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น ให้กรอกดิน  

2 ใน 3 ส่วน ค่าจ้างกรองคิดที่ 100 ถุง ได้ 30 บาท เด็กก็จะคิดเลขบวกไปได้ว่าถ้า 200 ถุง  

ก็จะได้ 60 บาท เขาก็จะได้วิชาคณิตศาสตร์ไปด้วย และได้ทั้งวิชาเกษตรไปด้วย
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คู่มือการอบรมการใช้อุปกรณ์หาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS)

GPS คือ ระบบระบุต�ำแหน่งบนพื้นโลกโดยสัญญำณดำวเทียม ในปัจจุบัน มีผู ้น�ำมำ 

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ จ�ำนวนมำก เช่น กำรก�ำหนดพิกัดของสถำนที่ กำรท�ำ

แผนที่ งำนส�ำรวจ ซึ่งกำรสนับสนุนให้ อสพ. เรียนรู้ระบบ GPS ตลอดจนน�ำไปใช้ในงำน

ภำคสนำมจะช่วยให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

การเตรียมความพร้อม

1. พื้นที่เปิดโล่งส�าหรับทดสอบการใช้เครื่องรับสัญญาณ GPS

2. อุปกรณ์

 2.1 เครื่องรับสัญญาณ GPS จำานวนตามคนหรือกลุ่ม

 2.2 แผนที่อัตราส่วน 1:50,000 เนื่องจากเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการเดินสำารวจด้วยเท้า 

   ที่ต้องการความละเอียด จำานวนตามคน หรือกลุ่ม 

 2.3 เวลา ประมาณครึ่งวันถึงหนึ่งวัน 

ขั้นตอนการอบรม

1. “ท�าให้ดู” ในขั้นตอนแรกของการอบรม พี่เลี้ยงอธิบายสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ GPS  

และสาธิตการใช้งานเครื่องรับสัญญาณ โดยอาจกำาหนดหัวข้อคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

 • ลักษณะการทำางานของระบบ GPS 

 • องค์ประกอบเครื่องรับสัญญาณ GPS และการใช้งานปุ่มต่างๆ

 • การใช้แผนที่ประกอบเครื่องรับสัญญาณ GPS 

 • วิธีการใช้งานเครื่องรับสัญญาณ GPS โดยอาจเลือกอธิบายเฉพาะในส่วนที่ต้องใช้เป็นประจำา 

  ในการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกข้อมูลการเดินทาง (Track log) และการคำานวณพื้นที่  

  (Area calculation) 

 • ข้อควรระวังในการใช้งาน
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คู่มือการอบรมการใช้อุปกรณ์หาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS)

GPS คือ ระบบระบุต�ำแหน่งบนพื้นโลกโดยสัญญำณดำวเทียม ในปัจจุบัน มีผู ้น�ำมำ 

ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ จ�ำนวนมำก เช่น กำรก�ำหนดพิกัดของสถำนที่ กำรท�ำ

แผนที่ งำนส�ำรวจ ซึ่งกำรสนับสนุนให้ อสพ. เรียนรู้ระบบ GPS ตลอดจนน�ำไปใช้ในงำน

ภำคสนำมจะช่วยให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

การเตรียมความพร้อม

1. พื้นที่เปิดโล่งส�าหรับทดสอบการใช้เครื่องรับสัญญาณ GPS

2. อุปกรณ์

 2.1 เครื่องรับสัญญาณ GPS จำานวนตามคนหรือกลุ่ม

 2.2 แผนที่อัตราส่วน 1:50,000 เนื่องจากเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการเดินสำารวจด้วยเท้า 

   ที่ต้องการความละเอียด จำานวนตามคน หรือกลุ่ม 

 2.3 เวลา ประมาณครึ่งวันถึงหนึ่งวัน 

ขั้นตอนการอบรม

1. “ท�าให้ดู” ในขั้นตอนแรกของการอบรม พี่เลี้ยงอธิบายสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ GPS  

และสาธิตการใช้งานเครื่องรับสัญญาณ โดยอาจกำาหนดหัวข้อคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

 • ลักษณะการทำางานของระบบ GPS 

 • องค์ประกอบเครื่องรับสัญญาณ GPS และการใช้งานปุ่มต่างๆ

 • การใช้แผนที่ประกอบเครื่องรับสัญญาณ GPS 

 • วิธีการใช้งานเครื่องรับสัญญาณ GPS โดยอาจเลือกอธิบายเฉพาะในส่วนที่ต้องใช้เป็นประจำา 

  ในการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกข้อมูลการเดินทาง (Track log) และการคำานวณพื้นที่  

  (Area calculation) 

 • ข้อควรระวังในการใช้งาน
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แนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง เรื่องการสร้างทีมพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย / ภาคผนวก 129

2.	“ทำาร่วมกัน” ในขั้นตอนนี้ พี่เลี้ยงจะให้ อสพ. เรียนรู้การใช้เครื่องรับสัญญาณ GPS ด้วยการปฏิบัติ 

จริง โดยพี่เลี้ยงมอบเครื่องรับสัญญาณ GPS ให้แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มรับผิดชอบ จากนั้น จึงเริ่ม 

ให้ทดสอบปฏิบัติสิ่งที่เรียนมาในระยะใกล้ เมื่อ อสพ. สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเริ่ม 

ให้ทดสอบการใช้ในพื้นที่ระยะไกล เป็นต้นว่า พี่เลี้ยงอาจกำาหนดพิกัดของสถานที่ที่อยู่ห่างไกลออกไป  

และให้แต่ละกลุม่ใช้เครือ่งรบัสญัญาณ GPS ออกไปหาตำาแหน่งของสถานทีด่งักล่าว และบนัทกึข้อมลู 

การเดินทางในแต่ละสถานที่ด้วยตนเองภายในเวลาที่กำาหนด ในการทดสอบการใช้ในพื้นที่ระยะไกลนี้  

พี่เลี้ยงควรปล่อยให้ อสพ. ทำาด้วยตัวเองทั้งหมดโดยไม่ให้ความช่วยเหลือหรือคำาปรึกษาชี้นำา เพื่อ 

ประเมินว่า อสพ. มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 

3.	“ให้คำาปรึกษา” หลังการทดสอบ พี่เลี้ยงตรวจผลการหาตำาแหน่งและบันทึกข้อมูลการเดินทาง 

ของ อสพ. หากคนหรือกลุ่มใดทำาไม่ถูกต้อง พี่เลี้ยงจะชี้แจงวิธีการใช้อีกรอบ และให้ อสพ. ทำาซ้ำ 

จนกว่าจะถูกต้อง ก่อนจบการอบรมพี่เลี้ยงเปิดให้ อสพ. ซักถามเพิ่มเติม และอธิบายประโยชน์ของ

การนำาระบบ GPS ไปปรับใช้ในการสำารวจพื้นที่
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ตารางแสดงความสามารถด้านต่างๆ ของสมาชิกทีมอาสาพัฒนา

ใน จังหวัดน่าน

ความสามารถด้านต่างๆ ความสามารถพิเศษ/ระดับ 1-10 คะแนน 
จะเรียงจากมากไปหาน้อย

ลำ�ดับ 
ที่

รูป 
ภ�พ

ชื่อ- 
สกุล

วุฒิ 
ก�ร 
ศึกษ�

สำ�รวจ 
ข้อมูล

GPS ประชุม
ชุมชน

บรรย�ย/
นำ�เสนอ
ข้อมูล

สร้�ง 
ฝ�ย

อนุรักษ์

สำ�รวจ
แหล่ง 
น้ำ�

พื้นฐ�น
สุขภ�พ
สัตว์

ภ�วะ
ก�รณ์
เป็นผู้นำ�

เพ�ะ 
พันธุ์
กล้�ไม้

รวม ใช้ 
กล้อง 
สำ�รวจ

ปศุ- 
สัตว์

ป่�ไม้/
พันธุ์ 
ไม้

สอน
คว�ย
ไถน�

ร�ยง�น/
เอกส�ร

คอม- 
พิวเตอร์

วิเคร�ะห์
ประเด็น

รวม หม�ย 
เหตุ

ง�น 
ที่ได้รับ 

มอบหม�ย

หม�ยเหตุ วัน 
เข้�ง�น

อ�ยุ 
ง�น

1. ม.6          10 1 9 3 1 2 1 1 18 ปศุสัตว์
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

2. ป.ตรี          14 1 10 4 1 6 4 6 32

หน.ทีม 
สำ�นักง�น 

ประส�นง�น  
นำ�เสนอ 
ประชุม

5 ก.ย.  
52

2 ปี  
0 เดือน  
29 วัน

3. ม.6          12 2 6 4 3 4 3 4 26
ประส�นง�น  
ฝ�ยน้ำช้�ง

ทุกทีมต้อง 
ช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกัน เช่น  

ง�นมวลชนเป็น
หน้�ที่ของทุกคน

31 ส.ค.  
52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

4. ป. 6          9 - 8 3 1 3 - 1 16 ปศุสัตว์
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

5. ม.3          11 3 4 2 - 2 1 1 13 ระบบน้ำ
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

6. ป.ตรี          12 2 7 3 3 3 2 3 23
น� 

ขั้นบันได
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

7. ปวช.          10 1 6 2 1 2 1 1 14
น� 

ขั้นบันได
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

8. ปวส.          9 3 8 3 5 4 5 2 30 ปศุสัตว์
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

9. ปวช.          11 - 5 1 3 2 - 3 14
น� 

ขั้นบันได
31 ส.ค. 

52

2 ปี  
1 เดือน  
3 วัน

10. ม.3          9 3 8 4 4 2 1 1 23
น� 

ขั้นบันได
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน
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ความสามารถด้านต่างๆ ความสามารถพิเศษ/ระดับ 1-10 คะแนน 
จะเรียงจากมากไปหาน้อย

ลำ�ดับ 
ที่

รูป 
ภ�พ

ชื่อ- 
สกุล

วุฒิ 
ก�ร 
ศึกษ�

สำ�รวจ 
ข้อมูล

GPS ประชุม
ชุมชน

บรรย�ย/
นำ�เสนอ
ข้อมูล

สร้�ง 
ฝ�ย

อนุรักษ์

สำ�รวจ
แหล่ง 
น้ำ�

พื้นฐ�น
สุขภ�พ
สัตว์

ภ�วะ
ก�รณ์
เป็นผู้นำ�

เพ�ะ 
พันธุ์
กล้�ไม้

รวม ใช้ 
กล้อง 
สำ�รวจ

ปศุ- 
สัตว์

ป่�ไม้/
พันธุ์ 
ไม้

สอน
คว�ย
ไถน�

ร�ยง�น/
เอกส�ร

คอม- 
พิวเตอร์

วิเคร�ะห์
ประเด็น

รวม หม�ย 
เหตุ

ง�น 
ที่ได้รับ 

มอบหม�ย

หม�ยเหตุ วัน 
เข้�ง�น

อ�ยุ 
ง�น

1. ม.6          10 1 9 3 1 2 1 1 18 ปศุสัตว์
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

2. ป.ตรี          14 1 10 4 1 6 4 6 32

หน.ทีม 
สำ�นักง�น 

ประส�นง�น  
นำ�เสนอ 
ประชุม

5 ก.ย.  
52

2 ปี  
0 เดือน  
29 วัน

3. ม.6          12 2 6 4 3 4 3 4 26
ประส�นง�น  
ฝ�ยน้ำช้�ง

ทุกทีมต้อง 
ช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกัน เช่น  

ง�นมวลชนเป็น
หน้�ที่ของทุกคน

31 ส.ค.  
52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

4. ป. 6          9 - 8 3 1 3 - 1 16 ปศุสัตว์
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

5. ม.3          11 3 4 2 - 2 1 1 13 ระบบน้ำ
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

6. ป.ตรี          12 2 7 3 3 3 2 3 23
น� 

ขั้นบันได
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

7. ปวช.          10 1 6 2 1 2 1 1 14
น� 

ขั้นบันได
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

8. ปวส.          9 3 8 3 5 4 5 2 30 ปศุสัตว์
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

9. ปวช.          11 - 5 1 3 2 - 3 14
น� 

ขั้นบันได
31 ส.ค. 

52

2 ปี  
1 เดือน  
3 วัน

10. ม.3          9 3 8 4 4 2 1 1 23
น� 

ขั้นบันได
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน
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ความสามารถด้านต่างๆ ความสามารถพิเศษ/ระดับ 1-10 คะแนน 
จะเรียงจากมากไปหาน้อย

ลำ�ดับ 
ที่

รูป 
ภ�พ

ชื่อ- 
สกุล

วุฒิ 
ก�ร 
ศึกษ�

สำ�รวจ 
ข้อมูล

GPS ประชุม
ชุมชน

บรรย�ย/
นำ�เสนอ
ข้อมูล

สร้�ง 
ฝ�ย

อนุรักษ์

สำ�รวจ
แหล่ง 
น้ำ�

พื้นฐ�น
สุขภ�พ
สัตว์

ภ�วะ
ก�รณ์
เป็นผู้นำ�

เพ�ะ 
พันธุ์
กล้�ไม้

รวม ใช้ 
กล้อง 
สำ�รวจ

ปศุ- 
สัตว์

ป่�ไม้/
พันธุ์ 
ไม้

สอน
คว�ย
ไถน�

ร�ยง�น/
เอกส�ร

คอม- 
พิวเตอร์

วิเคร�ะห์
ประเด็น

รวม หม�ย 
เหตุ

ง�น 
ที่ได้รับ 

มอบหม�ย

หม�ยเหตุ วัน 
เข้�ง�น

อ�ยุ 
ง�น

11. ม.3     4 1 4 1 1 1 1 9
งานส่งเสริม
อาชีพแปลง
เพาะกล้า

31 ส.ค.  
52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

12. ม. 3          10 1 8 4 1 4 3 1 22 ปศุสัตว์
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

13. ป.ตรี          12 3 7 2 3 4 7 3 29 ระบบน้ำา
5 ก.ย.  
52

2 ปี  
0 เดือน 
29 วัน

14. ป.ตรี          11 4 6 3 5 4 3 4 29
หัวหน้าทีม 
ระบบน้ำา

31 ส.ค.  
52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

15. ม. 6          13 2 7 6 6 5 3 3 32
หัวหน้าทีม 
นาขั้นบันได

31 ส.ค.  
52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

16. ม.6          11 2 7 3 2 3 3 3 23 ปศุสัตว์
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

17. ม.3          10 5 9 2 2 3 5 5 31 ปศุสัตว์
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

18. ม.3          12 5 5 1 2 3 1 1 18
นา 

ขั้นบันได
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

19. ม.3          10 1 6 2 5 3 1 18 สำานักงาน 
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

20. ม.6          11 1 8 2 3 3 1 4 22
นา 

ขั้นบันได
31 ส.ค.  

52

2 ปี 
1 เดือน 
3 วัน

21. ม.3         8 1 7 4 2 3 4 1 22
งานส่งเสริม
อาชีพแปลง
เพาะกล้า

31 ส.ค.  
52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

22. ป.6          11 3 4 1 1 2 - 3 14 ระบบน้ำา
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

23. พล ม. 6          11 3 4 1 1 3 - 3 15 ระบบน้ำา
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน
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ความสามารถด้านต่างๆ ความสามารถพิเศษ/ระดับ 1-10 คะแนน 
จะเรียงจากมากไปหาน้อย

ลำ�ดับ 
ที่

รูป 
ภ�พ

ชื่อ- 
สกุล

วุฒิ 
ก�ร 
ศึกษ�

สำ�รวจ 
ข้อมูล

GPS ประชุม
ชุมชน

บรรย�ย/
นำ�เสนอ
ข้อมูล

สร้�ง 
ฝ�ย

อนุรักษ์

สำ�รวจ
แหล่ง 
น้ำ�

พื้นฐ�น
สุขภ�พ
สัตว์

ภ�วะ
ก�รณ์
เป็นผู้นำ�

เพ�ะ 
พันธุ์
กล้�ไม้

รวม ใช้ 
กล้อง 
สำ�รวจ

ปศุ- 
สัตว์

ป่�ไม้/
พันธุ์ 
ไม้

สอน
คว�ย
ไถน�

ร�ยง�น/
เอกส�ร

คอม- 
พิวเตอร์

วิเคร�ะห์
ประเด็น

รวม หม�ย 
เหตุ

ง�น 
ที่ได้รับ 

มอบหม�ย

หม�ยเหตุ วัน 
เข้�ง�น

อ�ยุ 
ง�น

11. ม.3     4 1 4 1 1 1 1 9
งานส่งเสริม
อาชีพแปลง
เพาะกล้า

31 ส.ค.  
52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

12. ม. 3          10 1 8 4 1 4 3 1 22 ปศุสัตว์
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

13. ป.ตรี          12 3 7 2 3 4 7 3 29 ระบบน้ำา
5 ก.ย.  
52

2 ปี  
0 เดือน 
29 วัน

14. ป.ตรี          11 4 6 3 5 4 3 4 29
หัวหน้าทีม 
ระบบน้ำา

31 ส.ค.  
52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

15. ม. 6          13 2 7 6 6 5 3 3 32
หัวหน้าทีม 
นาขั้นบันได

31 ส.ค.  
52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

16. ม.6          11 2 7 3 2 3 3 3 23 ปศุสัตว์
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

17. ม.3          10 5 9 2 2 3 5 5 31 ปศุสัตว์
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

18. ม.3          12 5 5 1 2 3 1 1 18
นา 

ขั้นบันได
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

19. ม.3          10 1 6 2 5 3 1 18 สำานักงาน 
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

20. ม.6          11 1 8 2 3 3 1 4 22
นา 

ขั้นบันได
31 ส.ค.  

52

2 ปี 
1 เดือน 
3 วัน

21. ม.3         8 1 7 4 2 3 4 1 22
งานส่งเสริม
อาชีพแปลง
เพาะกล้า

31 ส.ค.  
52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

22. ป.6          11 3 4 1 1 2 - 3 14 ระบบน้ำา
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

23. พล ม. 6          11 3 4 1 1 3 - 3 15 ระบบน้ำา
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน
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ความสามารถด้านต่างๆ ความสามารถพิเศษ/ระดับ 1-10 คะแนน 
จะเรียงจากมากไปหาน้อย

ลำาดับ	
ที่

รูป	
ภาพ

ชื่อ-	
สกุล

วุฒิ	
การ	
ศึกษา

สำารวจ	
ข้อมูล

GPS ประชุม
ชุมชน

บรรยาย/
นำาเสนอ
ข้อมูล

สร้าง	
ฝาย

อนุรักษ์

สำารวจ
แหล่ง	
น้ำา

พื้นฐาน
สุขภาพ
สัตว์

ภาวะ
การณ์
เป็นผู้นำา

เพาะ	
พันธุ์
กล้าไม้

รวม ใช้	
กล้อง	
สำารวจ

ปศุ-	
สัตว์

ป่าไม้/
พันธุ์	
ไม้

สอน
ควาย
ไถนา

รายงาน/
เอกสาร

คอม-	
พิวเตอร์

วิเคราะห์
ประเด็น

รวม หมาย	
เหตุ

งาน	
ที่ได้รับ	

มอบหมาย

หมายเหตุ วัน	
เข้างาน

อายุ	
งาน

24. พร ป.6          11 - 7 2 1 4 - 2 16
สำานักงาน 
นาขั้นบันได 

31 ส.ค.  
52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

25. ไทย ม.3          11 3 7 4 5 3 1 1 24
นา 

ขั้นบันได
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

26. เอก ปวส.          12 1 7 2 3 5 5 4 27
หัวหน้าทีม
ปศุสัตว์

12 ต.ค.  
52

1 ปี  
11 เดือน 
22 วัน

27. หนี่ง ม.6          12 5 5 1 2 5 3 3 24 ระบบน้ำา
21 พ.ย. 

52

1 ปี  
10 เดือน 
13 วัน

28. มาลี ป. 6    3 0 4 2 1 2 1 1 11 สำานักงาน
2 ธ.ค.  
52

1 ปี  
10 เดือน 
2 วัน

29. ป.ตรี

มาใหม่ 
ยังไม่
ครบ
ระยะ
เวลา

คอมพวิเตอร/์ 
ข้อมูล

29 เม.ย. 
53

1 ปี  
5 เดือน 
5 วัน

30. ป.ตรี

มาใหม่ 
ยังไม่
ครบ
ระยะ
เวลา

พัสดุ/ข้อมูล ยังไม่ได้บรรจุ
20 พ.ค. 

53

1 ปี  
4 เดือน  
14 วัน

31. แบค ม.3   2 0 0 0 0 2 1 0 3
ทั่วไป 

ไม่สังกัดทีม
หลานอุ้ยปลื้ม 

บ้านด่าน
21 มี.ค.  

53

1 ปี  
6 เดือน  
13 วัน
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ความสามารถด้านต่างๆ ความสามารถพิเศษ/ระดับ 1-10 คะแนน 
จะเรียงจากมากไปหาน้อย

ลำาดับ	
ที่

รูป	
ภาพ

ชื่อ-	
สกุล

วุฒิ	
การ	
ศึกษา

สำารวจ	
ข้อมูล

GPS ประชุม
ชุมชน

บรรยาย/
นำาเสนอ
ข้อมูล

สร้าง	
ฝาย

อนุรักษ์

สำารวจ
แหล่ง	
น้ำา

พื้นฐาน
สุขภาพ
สัตว์

ภาวะ
การณ์
เป็นผู้นำา

เพาะ	
พันธุ์
กล้าไม้

รวม ใช้	
กล้อง	
สำารวจ

ปศุ-	
สัตว์

ป่าไม้/
พันธุ์	
ไม้

สอน
ควาย
ไถนา

รายงาน/
เอกสาร

คอม-	
พิวเตอร์

วิเคราะห์
ประเด็น

รวม หมาย	
เหตุ

งาน	
ที่ได้รับ	

มอบหมาย

หมายเหตุ วัน	
เข้างาน

อายุ	
งาน

24. พร ป.6          11 - 7 2 1 4 - 2 16
สำานักงาน 
นาขั้นบันได 

31 ส.ค.  
52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

25. ไทย ม.3          11 3 7 4 5 3 1 1 24
นา 

ขั้นบันได
31 ส.ค.  

52

2 ปี  
1 เดือน 
3 วัน

26. เอก ปวส.          12 1 7 2 3 5 5 4 27
หัวหน้าทีม
ปศุสัตว์

12 ต.ค.  
52

1 ปี  
11 เดือน 
22 วัน

27. หนี่ง ม.6          12 5 5 1 2 5 3 3 24 ระบบน้ำา
21 พ.ย. 

52

1 ปี  
10 เดือน 
13 วัน

28. มาลี ป. 6    3 0 4 2 1 2 1 1 11 สำานักงาน
2 ธ.ค.  
52

1 ปี  
10 เดือน 
2 วัน

29. ป.ตรี

มาใหม่ 
ยังไม่
ครบ
ระยะ
เวลา

คอมพวิเตอร/์ 
ข้อมูล

29 เม.ย. 
53

1 ปี  
5 เดือน 
5 วัน

30. ป.ตรี

มาใหม่ 
ยังไม่
ครบ
ระยะ
เวลา

พัสดุ/ข้อมูล ยังไม่ได้บรรจุ
20 พ.ค. 

53

1 ปี  
4 เดือน  
14 วัน

31. แบค ม.3   2 0 0 0 0 2 1 0 3
ทั่วไป 

ไม่สังกัดทีม
หลานอุ้ยปลื้ม 

บ้านด่าน
21 มี.ค.  

53

1 ปี  
6 เดือน  
13 วัน
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ตารางแสดงงานท่ีได้รับมอบหมายในปัจจุบันของสมาชิกทีมภาคสนาม

บ้านเปียงซ้อ ต�าบลขุนน่าน อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ลำ�ดับ รูปภ�พ ชื่อ-สกุล
วุฒิ 

ก�รศึกษ�
ง�นที่ได้รับ 
มอบหม�ย

หม�ยเหตุ วันเข้�ง�น อ�ยุง�น

1. นายสมพร ประทุมชาติ ม.6 ปศุสัตว์ 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

2. นายวิชัย เขียวสีฟ้า ป.ตรี

หน.ทีม 
สำานักงาน 

ประสานงาน  
นำาเสนอ 
ประชุม

5 ก.ย. 52
2 ปี  

0 เดือน 29 วัน

3. นายวันชัย บัวแสน ม.6
ประสานงาน 
ฝายน้ำาช้าง 

ทุกทีม 
ต้องช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน  

เช่น งานมวลชน 
เป็นหน้าที่ 
ของทุกคน

31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

4. นายนวพล มูลยะ ป.6 ปศุสัตว์ 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

5. นายสุโรจน์ อุ่นถิ่น ม.3 ระบบน้ำา 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

6. นายจิระพัฒน์ แสนสี ป.ตรี นาขั้นบันได 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

7. นายอุทัย แปงอุด ปวช. นาขั้นบันได 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

8. นายสมพาส ฮ้งคำา ปวส. ปศุสัตว์ 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

9. นายชาติ แปงอุด ปวช. นาขั้นบันได 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน
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ตารางที่ได้รับมอบหมายของสมาชิกภาคสนาม บ้านเปียงซ้อ 

ตำาบลขุนน่าน อำาเภอเฉลิมเพระเกียรติ จังหวัดน่าน (ณ ปี 2555)
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ลำาดับ รูปภาพ ชื่อ-สกุล
วุฒิ	

การศึกษา
งานที่ได้รับ	
มอบหมาย

หมายเหตุ วันเข้างาน อายุงาน

10 นายชนะ หอมดอก ม.3 นาขั้นบันได 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

11. นายฤทธิ์ อุ่นถิ่น ม.3
งานส่งเสริม

อาชีพ  
แปลงเพาะกล้า

31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

12. น.ส.สุวิสา อุ่นถิ่น ม. 3 ปศุสัตว์ 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

13. นายอตุพล คำาแคว่น ป.ตรี ระบบน้ำา 5 ก.ย. 52
2 ปี  

0 เดือน 29 วัน

14. นายวินันทวัฒน์ ใจปิง ป.ตรี
หัวหน้าทีม 
ระบบน้ำา

31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

15. นายวุฒิชัย อุปจักร์ ม. 6
หัวหน้าทีม  
นาขั้นบันได 

31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

16. นายทวี พิสุทธิ์ศักด์สกุล ม.6 ปศุสัตว์ 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

17. นายกิตติศักดิ์ อุดเต็น ม.3 ปศุสัตว์ 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

18. นายเลย อุ่นถิ่น ม.3 นาขั้นบันได 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

19. น.ส.จินตรา แปงอุด ม.3 สำานักงาน 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

20. นายสุพล อุ่นถิ่น ม.6 นาขั้นบันได 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน
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ลำ�ดับ รูปภ�พ ชื่อ-สกุล
วุฒิ 

ก�รศึกษ�
ง�นที่ได้รับ 
มอบหม�ย

หม�ยเหตุ วันเข้�ง�น อ�ยุง�น

21. นายสุชาติ แปงอุด ม.3
งานส่งเสริม

อาชีพ 
แปลงเพาะกล้า

31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

22. นายนัด อุ่นถิ่น ป.6 ระบบน้ำา 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

23. นายสุรพล อุ่นถิ่น ม. 6 ระบบน้ำา 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

24. น.ส.พร อุ่นถิ่น ป.6
สำานักงาน  
นาขั้นบันได 

31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

25. นายประสิทธิ์ ใจปิง ม.3 นาขั้นบันได 31 ส.ค. 52
2 ปี  

1 เดือน 3 วัน

26. นายเอก พรหมพินิจ ปวส.
หัวหน้าทีม
ปศุสัตว์

12 ต.ค. 52
1 ปี  

11 เดือน 22 วัน

27.
นายศุภัทรพงษ์  
ศุชกุลกานต์

ม.6 ระบบน้ำา 21 พ.ย. 52
1 ปี  

10 เดือน 13 วัน

28. น.ส.มาลี อุ่นถิ่น ป. 6 สำานักงาน 2 ธ.ค. 52
1 ปี  

10 เดือน 2 วัน

29. นายนพชัย ศักดาศรี ป.ตรี
คอมพิวเตอร์/

ข้อมูล
29 เม.ย. 53

1 ปี  
5 เดือน 5 วัน

30. น.ส.วรัญญา วงค์ธรรม ป.ตรี พัสดุ/ข้อมูล ยังไม่ได้บรรจุ 20 พ.ค. 53
1 ปี  

4 เดือน 14 วัน

31. นายพลศักดิ์ บัวเหล็ก ม.3
ทั่วไป 

ไม่สังกัดทีม 
หลานอุ้ยปลื้ม 

บ้านด่าน
21 มี.ค. 53

1 ปี  
6 เดือน 13 วัน
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คณะผู้จัดทำาหนังสือ

แนวทางการพัฒนาตามตำาราแม่ฟ้าหลวง 

เรื่อง การสร้างทีมปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย

ที่ปรึกษา 

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

ณรงค์ อภิชัย

ทีมปฏิบัติการภาคสนามผู้ให้ข้อมูล

ณรงค์ อภิชัย

สมรส พรมมินทร์

ถนอม ใจการ

พงษ์ศักดิ์ อภิสวัสดิ์สุนทร

ประยงค์ สีสัตย์ใจ

พิชิต ยาละ

ธนิดา บ่อวารี

วิชัย เขียวสีฟ้า

ชาติ แปงอุด

วันชัย บังแสน

ศักดรินทร์ นุแปงถา

ผู้ถอดบทเรียนองค์ความรู้

พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

อมรรัตน์ บังคมเนตร

ธีรดา ศิริพันธุ์

ปรารถนา ส�าราญสุข

บรรณาธิการ

พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

ผู้เรียบเรียง

พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

ผู้ช่วยเรียบเรียง

นิษฏ์ เพียรชูพัฒน์

วิสิษฐ์อร รัชตะนาวิน

ณาฏฐิศา สุขสวัสดิ์

เหมือนแพร วัฒนะโชติ

ขอขอบคุณชาวบ้านในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานที่ได้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมพัฒนาจนเกิดเป็น 
องค์ความรู้เหล่านี้ ขอขอบคุณอาสาพัฒนาชุมชนอ�าเภอสองแคว อ�าเภอท่าวังผา และอ�าเภอ 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ที่ร่วมทดลองอ่านต�าราทุกชุด และขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เบื้องหลัง
การผลิต ร่วมอุทิศแรงกาย แรงใจ แรงความคิด จนท�าให้เกิดเป็นต�าราแม่ฟ้าหลวงชุดนี้
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ขนาด 18.5x26 cm. (ยังไมกาง)

ขนาด 37.2x26 cm. (กางออกแลวรวมสัน)

เวนสันปกเผื่อไว 0.5 cm.

(รบกวนโรงพิมพชวยดูเรื่องขนากสันปกใหอีกทีดวยคะ)

แนวทางการพัฒนา
ตามตำราแมฟาหลวง

เรื่อง

การสรางทีมปฏิบัติการพัฒนา

ในพื้นที่เปาหมาย


