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บทคัดยอ 
 

บทคัดยอ :งานวิจัยนํารองโครงการ น้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุงศึกษาบทบาทของ
กระบวนการการสื่อสารเชิงกลยุทธในการพัฒนาชุมชนโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนของ
โครงการวิจัยโครงการปดทองหลังพระ สืบสานพระราชดําริ จังหวัดนาน จังหวัดตนแบบของ
การพัฒนา งานวิจัยน้ีมองการพัฒนาในฐานะท่ีเปนกระบวนการท่ีดําเนินการขับเคลื่อนบน
ฐานของการส่ือสารเชิงกลยุทธที่เนนการสนับสนุนวาระในการพัฒนาอยางเขมแข็งและเนน
การมีสวนรวมของภาคีแหงการพัฒนาเปนสําคัญ ซึ่งถือไดวาเปนกาวสําคัญอีกกาวหน่ึงใน
แฟมประวัติศาสตรแหงการพัฒนาของประเทศไทยท่ีตองการโนมนําการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่เนนการใหอํานาจอยางแทจริงกับชุมชนตามแนวทางบูรณาการวาดวยการพัฒนา
โดยมีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
 

This pilot qualitative research was conducted to investigate the roles of 
Strategic Communication for Community-Driven Development of the Royal 
Initiatives Discovery (RID) Scheme at the Nan, the first eligible province 
specifically selected to represent the prototypical development model for 
rural community. Community-Driven Development (CDD) project and 
subprojects launched are an extremely important component of the 
Thailand’s portfolio in the concertive efforts of rural and community 
development with Mae FahLuang Social Transformation Model as the Role 
Model. Advocacy and Participatory Communication through people’s 
empowerment and the application of Strategic Communication Intervention 
for Community-Driven Development under the World Bank’s Theoretical 
Framework were proposed as benchmark and fully investigated with report 
on solid empirical evidences on the Scheme’s implementation and impacts 
of the use of Strategic Communication. 
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คําหลัก: การสื่อสารเชิงกลยุทธ การปฏิบัติการแทรกแซงทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ การ
พัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนการส่ือสารสนับสนุนวาระอยางเขมแข็งและเนนการมี
สวนรวม 
 
Key Words: Strategic Communication, Strategic Communication Intervention, 
Community-Driven Development (CDD), Advocacy-Participatory 
Communication 
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I. เกริ่นนํา 
 

หลักการ เหตุผลและความเปนมาของโครงการปดทองหลังพระ 

จากขอมูลพ้ืนฐานของโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ 
(www.pidthong.org)อันเปนโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในป พ.ศ. 2551 เพ่ือเฉลิมฉลอง
พระชนมายุครบ 80 และ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่มีวัตถุประสงคใน
การนอมนําองคความรูตามแนวพระราชดําริใหมีการขยายผลไปสูการปฏิบัติในพ้ืนที่ชุมชน
อยางกวางขวางเพ่ือการยกระดับฐานะความเปนอยูใหอยูดีมีสุขของประชาชนและเพ่ือให
ประชาชนชาวไทยสามารถเรียนรูและสรางประสบการณตรงจากแนวทางโครงการ
พระราชดําริมาปรับใชในชีวิตประจําวัน ตอมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิปด
ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ” และ “สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ”ตอมา ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553 ไดมีการจด
ทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิปดทองหลังพระฯ ขึ้นโดยมีพันธกิจหลักกําหนดชัดเจนคือ “เพ่ือการ
จัดการความรูและสงเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดําริอยางเปนระบบกวางขวาง
จนกระท่ังเปนแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ”อนึ่ง ในการดําเนินงานโครงการปดทอง
หลังพระน้ันไดรับการขับเคลื่อนโดยยึดสามหลักการตามรอยพระยุคลบาทในการพัฒนา 
ไดแก 

หลักการท่ีหนึ่ง: หมายถึง การเนนการพัฒนาชุมชนตามหลักการองคความรูหกมิติ
ไดแก ดิน น้ํา เกษตร พลังงานทดแทน ปาและสิ่งแวดลอมโดยปรับน้ําหนักตามสภาพสังคม
และสภาพปญหาในแตละพ้ืนที่ โดยจะใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการวิเคราะหปญหา
และพัฒนาและรวมเปนเจาของโครงการเพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หลักการท่ีสอง: หมายถึงการเนนการเชิดชูหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ คือ 
เขาใจ เขาถึง พัฒนาโดยเร่ิมจาก 1) การสรางใหเกิดความเขาใจในขอมูลพ้ืนฐานดวย
การศึกษาขอมูลชุมชน ปญหาและรวบรวมองคความรูของโครงการพระราชดําริทั่วประเทศ 
2) การเขาถึงซึ่งเปนเรื่องการส่ือสารและสรางการมีสวนรวม โดยมุงส่ือสารสรางความเขาใจ
ใหชุมชนทราบและรวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชนและเนนใหชุมชนมี
สวนรวมในกระบวนการพัฒนาใหมากที่สุดและ 3) การพัฒนาเปนเรื่องของการเรียนรูเพ่ือ
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พัฒนาศักยภาพชุมชน การสรางทีมพ่ีเลี้ยง การออกแบบหลักสูตรและเมนูการพัฒนาชุมชน
อยางบูรณาการ 

หลักการท่ีสาม: ปดทองหลังพระเนนการดําเนินการโดยนอมนําหลักการทรงงาน
และหลักการโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนหลักในการปฏิบัติงาน โดยการ
นําไปปรับใชกับพื้นท่ีตางๆที่ปดทองหลังพระเลือกเปนพ้ืนท่ีตนแบบการบูรณาการองคความรู 
ทั้งนีจ้ังหวัดนานซ่ึงในโครงการวิจัยนํารองชิ้นนี้ตองการศึกษาโครงการบูรณาการแกไขปญหา
และพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดนาน ตามแนวพระราชดําริ สืบเนื่องมาจากวา จังหวัดนานนี้เปน
จังหวัดแรกท่ีโครงการไดพิจารณาคัดเลือกเปนพ้ืนที่สําหรับการพัฒนาระบบตนแบบอันจะ
ขยายผลตอไปในอนาคตจึงเห็นสมควรทําการศึกษาแบบกรณีศึกษาเร่ืองการการสื่อสาร
พัฒนาที่มีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน 

ทั้งนี้ หลักการทรงงาน ไดแก การศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ การมององครวม การ
ไมยึดติดตํารา เนนการมีสวนรวม คิดถึงประโยชนสวนรวมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง สวน
หลักการโครงการ ไดแก ระเบิดจากภายใน แกปญหาที่จุดเล็ก ทําตามลําดับขั้น เนนการ
พ่ึงพาตนเอง พออยูพอกินโดยคํานึงถึงภูมิสังคมเปนสําคัญนอกจากน้ี ในดานแนวทางการ
ปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรมของมูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริและสถาบัน
สงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระน้ันเนนการประยุกตโดยใชการเปรียบเทียบ
อุปมาอุปไมย (Analogy/Metaphor) ในเร่ืองการบริหารตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา โดยที่
ตนน้ําเปรียบดั่งแหลงองคความรูตามแนวพระราชดําริ  ปลายนํ้าหมายถึง การบูรณาการ
ระดับพ้ืนที่ ชุมชน ทองถ่ิน จังหวัดเพ่ือนําองคความรูจากโครงการพระราชดําริเชื่อมโยงและ
ปรับใชแตละพ้ืนที่อยางเหมาะสมกับภูมิสังคมและภูมิปญญาชุมชนทองถิ่นเพ่ือความอยูดีมีสุข
ของประชาชนสวนกลางนํ้าหมายถึง บทบาทสวนสําคัญของโครงการปดทองหลังพระในการ
ดําเนินงาน เปรียบไดดั่งสะพานเชื่อมระหวางตนน้ํากับปลายน้ํา  โดยมุงเนน 1) ดานการ
จัดการความรู 2) การสงเสริมการพัฒนาและ3) การสรางภาคีเครือขายความรวมมือ 

ทั้งน้ี อาจเห็นไดชัดวา โครงการปดทองหลังพระนั้นเนนการพัฒนาที่เนนชุมชนเปนตัว
ขับเคล่ือนโดยเนนการสื่อสารสืบสานสรางความรูความเขาใจตลอดจนการสรางภาคีเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบและสงเสริมการพัฒนาอยางเปน
ระบบตามหลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ทั้งนี้ บทบาทของโครงการเปนดั่งสะพานกลาง
น้ําเชื่อมโยงบูรณาการ หัวใจหลักประการหนึ่งของการบริหารจัดการโครงการจึงเปนเรื่องของ
การสื่อสารเชิงกลยุทธโดยเนนการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนสมควรไดรับการศึกษา
ลงลึกเพ่ือใชเปนกรณีศึกษาในการพัฒนาตัวตนแบบทางการบริหารการพัฒนาและการบริหาร
การสื่อสารที่ใชในกระบวนการการขยายผล (Scaling up Processes) ในการพัฒนาประเทศ
สืบไป 
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ความสําคัญของการสื่อสารกลยุทธภายใตการพัฒนาแบบชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน 
 

ตั้งแตชวงปลายศตวรรษท่ี 20 จนถึงปจจุบัน การส่ือสารกลยุทธถูกผนวกภายใตแนวคิด
ของกรอบความเขาใจวาดวยการสื่อสารกลยุทธ (Strategic Communication Framework) 
ที่องคการระหวางประเทศตาง ๆ มักบรรจุเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ พัฒนา 
(Development Process) โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development)ดวยการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับ เคล่ือน  (Community-driven 
Development) หรือท่ีในงานวิจัยฉบับนี้ตอไปขอเรียกวาเปนการพัฒนาแบบ “CDD” นั้น 
หากพิจารณาจากกรอบการพัฒนาของธนาคารโลกหรือ World Bank ที่มุงเนนการพัฒนา
ชุมชนในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนาน้ัน หมายถึงการพัฒนาที่ เนนวา
ประชาชน โดยเฉพาะผูยากไรนั้นนับเปน“ผูมีบทบาทหลัก”(Prime actors) ในกระบวนการ
การพัฒนา ไมใชเพียง “กลุมเปาหมาย” ของความพยายามใดๆในการขจัดปญหาความ
ยากจน(Gellespie, 2004) 

หัวใจหลักของการพัฒนาแบบ CDD นั้นมุงเนนวากระบวนการควบคุมการตัดสินใจและ
การควบคุมทรัพยากร (Control of Decisions and Resources) ตองอยูในมือของชุมชนท่ี
อาจรวมพัฒนาแบบเปนหุนสวนพันธมิตรกับหนวยงานภาครัฐและทางสังคมที่ตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชนเปนสําคัญ (demand-responsive support) อาจเห็นไดชัดวาการ
ใหอํานาจชุมชน (Empowerment) และการขับเคลื่อนชุมชน (Community mobilization)
ผานกระบวนการสื่อสารเชิงกลยุทธในรูปแบบของการท่ีนักพัฒนาเนนการสงเสริมสนับสนุน
วาระในการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาผานการมีสวนรวมของภาคีพัฒนาอยางเขมแข็ง
(Advocacy-Participatory Communication) พรอมกับการบริหารจัดการกระบวนการ
การสื่อสารในการเปดรับฟงความคิดเห็น มุมมองตอสภาวการณและปญหาเพ่ือคนหาความ
ตองการ (Inquiry Communication) ควบคูกันไปเพ่ือใหไดมาซึ่งการสื่อสารแบบมีสวนรวม
อยางแทจริง (Participatory Communication) 

อนึ่ง การสรางสมรรถนะ(Capacity Building) ของหนวยงานตางๆในระดับทองถิ่นใน
การรวมมือกับหนวยงานระดับชาติและองคการระหวางประเทศตามแนววิถีของการทํางาน
แบบพหุภาคหรือ (Multi-Sectoral Approach)ตลอดท้ังกระบวนการแหงการพัฒนาแบบ 
CDD นั้นนับวามีความสําคัญอยางยิ่งภายใตกระบวนการการสื่อสารเชิงกลยุทธในการ
ขับเคลื่อนภารกิจดังกลาวเปนสําคัญ นอกจากน้ี ภายใตแนวคิดหลักของการส่ือสารเพ่ือการ
พัฒนา (Development Communication) ไดตอกย้ําเนนการกําหนดวัตถุประสงคหลัก 
ผลลัพธที่คาดหวังและผลกระทบของการส่ือสารกลยุทธไปสูกลุมเปาหมายโดยเนนการ
สนับสนุนการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายผานการส่ือสารแบบมีสวนรวมโดยเนนการสงเสริม
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ยกระดับการเรียนรูของกลุมเปาหมายนั้นไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหอํานาจเต็มพิกัด 
(learning is fully leveraged)ทั้งนี้ ยังรวมถึง การจัดหาชองทางในการสื่อสารที่จะรับฟง
ความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย การเนนการสรางและรักษาสายสัมพันธของความเปน
หุนสวน (partnerships) ระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมาย เครือขายจนสามารถพัฒนา
เปนพันธมิตรที่เขมแข็งขึ้น รวมถึงการรวมสรางอิทธิพลที่มีตอการตัดสินใจในเชิงสรางสรรค
ของกลุมเปาหมาย โดยเนนการพิจารณาปจจัยอ่ืนๆรวมดวยภายใตบริบทการพัฒนา อยาง 
อาทิ พลวัตรดานจิตวิทยา สภาพสังคมการเมือง วัฒนธรรมเศรษฐกิจในกลุมเปาหมายทุก
กลุมโดยเนนการผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมตามแนวคิด “ขับเคลื่อน บริหารจัดการ ลงมือ
ปฏิบัติการ” (mobilize,  organize, and undertake) ผานการส่ือสารกลยุทธ ทั้งนี้ การ
บริหารการใหและรับขาวสารขอมูล (information) ในเชิงกลยุทธดังที่ไดกลาวมาขางตน
ทั้งหมดจะทําใหเกิดคุณคาทางสังคมและที่สําคัญ ยังกอใหเกิดความรูสึกในเชิงของการไดรับ
การยอมรับวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งทางสังคม (social inclusion) ของทุกภาคสวนของ
ภาคีแหงการพัฒนาผานการมีสวนรวม (participation) เพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน
(Sustainable Community Development) 

 อน่ึง แนวคิดเรื่องการ “พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” เปนส่ิงจําเปนและสําคัญ และเปน
หัวใจในการศึกษาของโครงการนํารองปดทองหลังพระ โดยเนนพิจารณาประชาชนฐานราก 
ในชุมชนวา มีความเขมแข็งภายในชุมชนอยางไร สามารถพ่ึ งพาตนเองไดหรือไม มี
ความสามารถในการจัดการกับตนเอง อยางตอเนื่องในการรับมือกับปญหาภายในชุมชน 
หรือไม  และจะแก ไขอยางไรซึ่ งสอดคลองกับ  แนวคิดกระแสพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ไดทรงแนะนําเรื่องการ “ระเบิดจากภายใน” (inside-out) 
โดยเนนการสรางฐานราก ใหมั่นคง ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ครัวเรือน หมูบาน ชุมชนใหมี
ความเขมแข็ง มีโอกาสเตรียมตัวและพรอมรับมือกับการพัฒนาและการเปล่ียนแปลง ซึ่งการ
จะทําใหกระบวนการการพัฒนายั่งยืนขึ้นไดก็ตองอาศัยกระบวนการการสื่อสารอยางมีสวน
รวมจากพหุภาค อาทิชุมชน ปราชญชาวบาน นักวิชาการ คณะผูวิจัย และรัฐ ในการรวมมือ
เพ่ือนํามาสูการพัฒนาที่ยั่งยืนอันเปนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนของประเทศสืบไป 

วัตถุประสงคและชุดคําถามของงานวิจัย 

งานวิจัยนํารองชิ้นน้ีตองการศึกษาแนวคิดหลักวาดวยกระบวนการการสื่อสารกลยุทธ
ภายใตการพัฒนาแบบ CDD ที่โครงการปดทองหลังพระไดดําเนินการในจังหวัดการพัฒนา
ตนแบบ ไดแก จังหวัดนานโดยมีวัตถุประสงคของงานวิจัยหลักๆดังนี้ ไดแก 
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1) เพ่ือศึกษาแนวคิด โครงสราง กระบวนการและกระแสการสื่อสาร (Concepts, 
Structure, Process and Communication Flow) ของการส่ือสารเชิงกลยุทธในระดับ
หนวยงาน (Institutional Communication) ของโครงการปดทองหลังพระ จังหวัดนาน
ภายใตกรอบแนวคิดของการสื่อสารเชิงกลยุทธโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนหรื อ 
Community-Driven Development or CDD 

2)  เพ่ือทําการประเมินกระบวนการส่ือสาร (Communication Process) ของการระบุชี้
และการประเมินประเด็นตามลําดับความสําคัญ (Identification and assessments of 
priorities) ของกระบวนการส่ือสารเพื่อการพัฒนารวมท้ังการใชการสื่อสารในการระบุชี้ 
(Identify) การตรวจสอบ  (Investigate) และวิ เ คราะห  (Analyze) ความต องการ 
(Needs)และความเส่ียง (Risk) และปญหาตาง ๆ ภายใตกระบวนการการสื่อสารรวมทั้งการ
ติดตาม กํากับดูแลและการประเมินผลอยางเปนระบบ 

3)  เพ่ือศึกษาปจจัยเอ้ือและอุปสรรคของกระบวนการการสื่อสาร รวมถึงชุดเครื่องมือ
ทางการสื่อสารและเทคนิคทางการส่ือสารภายใตโครงการดังกลาวโดยมุงศึกษาท้ังในการวาง
แผนการสื่อสารเชิงกลยุทธของหนวยงานและการตีความในการสรางความเขาใจของชุมชน 
(Community Sense-Making) ในประเด็นที่เก่ียวของกับการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 

4)  เพ่ือใชเปนฐานขอมูลปฐมภูมิในการนําไปเอ้ือตอการพัฒนาตัวตนแบบทางการสื่อสารเพ่ือ
การพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนในบริบทของประเทศไทย 

คําถามงานวิจัย 

คําถามวิจัยที่ 1:ภายใตกรอบแนวคิดของการส่ือสารเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาโดยมีชุมชน
เปนตัวขับเคลื่อน (CDD) ที่กําหนดโดย World Bank (2004) นั้น ภายใตการดําเนินงานของ
โครงการปดทอง จังหวัดนาน สามารถสะทอนกรอบการพัฒนาวาดวยกระบวนการของการ
ปฏิบัติการแทรกแซงทางการส่ือสารเชิงกลยุทธ  (Strategic Communication 
Intervention) ดังกลาวอยางเปนรูปธรรมและวิสัยทัศนแบบ CDD อยางไร 

คําถามวิจัยที่ 2:ภายใตกรอบแนวคิดของการส่ือสารเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาโดยมีชุมชน
เปนตัวขับเคลื่อน (CDD) ที่กําหนดโดย World Bank (2004) นั้น ภายใตการดําเนินงานของ
โครงการปดทอง จังหวัดนาน สามารถสะทอนใหเห็นปมประเด็นปญหาและปจจัยเสี่ยงใดๆที่
อาจเปนอุปสรรคของการสื่อสารเชิงกลยุทธหรือไมอยางไร 
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ขอบเขตงานวิจัย 

โครงการน้ีเปนโครงการนํารองเพ่ือศึกษาขอมูลในการดําเนินงานวิจัยสมบูรณแบบตอไปในมิติ
ที่เกี่ยวของกับแนวคิดที่หลากหลายวาดวยการสื่อสารการพัฒนาแบบ  CDD การ
เชิงสนับสนุนวาระในการพัฒนาอยางเขมแข็งและการมีสวนรวม (Advocacy and 
Participatory Communication) การขับเคล่ือนทางสังคม (Social Mobilization) การ
สรางสมรรถนะและการใหอํานาจกับชุมชน (Community Capacity Building and 
Empowering) การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management)และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการนําไปพัฒนาตนแบบทางการสื่อสาร เชิงกลยุทธอยางยั่งยืน 
(Sustainable Strategic Communication) บนฐานการพัฒนาแบบ CDD ภายใตบริบทของ
ประเทศไทยเพ่ือกระบวนการการขยายผลและพลวัตรการขยายผล (Scaling up Processes 
and Dynamics of Scaling up) การพัฒนาตามหลักการ แนวทางและรูปแบบปฏิบัติของ
โครงการปดทองหลังพระสืบไป 
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II. กรอบแนวคิดและทฤษฎี  
 

ภายใตหัวขอที่สองนี้จะไดกลาวถึงกรอบแนวคิดของงานวิจัยชิ้นนี้โดยเนนการให
อรรถาธิบายถึงการพัฒนาแบบย่ังยืน การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาชุมชนโดยครอบคลุมประเด็นหลากหลายประเด็นรวมสี่ประเด็นหลักพอสังเขป ดังนี้ 
ไดแก  

o หาแนวคิดวาดวยการพัฒนา: การพัฒนาอยางยั่งยืนการพัฒนาตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาชุมชนและแนวคิดวาดวยชุมชนใน
สังคมรวมสมัยตัวแบบการพัฒนาแบบแมฟาหลวง: ตนแบบการเปล่ียนผาน
ทางสังคมสําหรับศตวรรษท่ี 21 (The Social Transformation Model)
การพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน 

o ปริทรรศนหลักทางการสื่อสารภายใตบริบทการพัฒนา 
o การสื่อสารเชิงกลยุทธและการสื่อสารเชิงกลยุทธภายใตการพัฒนาแบบ

ชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน 
o หาขั้นตอนของการส่ือสารเชิงกลยุทธภายใตการพัฒนาแบบชุมชนเปนตัว

ขับเคล่ือน 
 

หาแนวคิดวาดวยการพัฒนา: การพัฒนาอยางยั่งยืน การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาชุมชนและแนวคิดวาดวยชุมชนในสังคมรวมสมัย ตัวแบบ
การพัฒนาแบบแมฟาหลวง: ตนแบบการเปลี่ยนผานทางสังคมสําหรับศตวรรษท่ี 
21 (The Social Transformation Model) และการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัว
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน 

การพัฒนาอยางย่ังยืน(Sustainable Development) 

 การพัฒนาอยางยั่งยืนเปนสิ่งที่ทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาลวนพึง
ปรารถนา แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเขามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาสังคมโลก ตั้งแตป 
ค.ศ. 1962 หรือ พ.ศ. 2515 เริ่มตั้งแตสหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมสุดยอดวาดวย
สิ่งแวดลอมของมนุษย (human environment) ณ กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน ซึ่ง
เรียกรองใหทั่วโลกคํานึงถึงการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ไมฟุมเฟอยตอมาในป  ค.ศ. 
197 หรือ พ.ศ. 2526 สหประชาชาติไดจัดตั้งสมัชชาสิ่งแวดลอมโลกและการพัฒนาโลก 
(World Commission on Environment and Development  หรือเปนท่ีรูจักโดยทั่วไปวา 
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Brundtland Commission โดยเรียกรองใหประชาชนท่ัวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิต
ใหปลอดภัยโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับขอจํากัดของธรรมชาติ รวมทั้งไดเสนอ
วามนุษยชาติสามารถที่จะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาไดตอมาในป ค.ศ. 1987 
คณะกรรมการหรือสมัชชาสิ่งแวดลอมโลกไดจัดทํารายงานการศึกษาการพัฒนาและสภาวะ
แวดลอมของโลกไดแก “Brundtland Report” หรือที่รูจักกันในนามที่ใหคํานิยาม การ
พัฒนาที่ยั่งยืน วาหมายถึง “การพัฒนาที่สามารถสนองตอบความตองการของคนรุนปจจุบัน
โดยไมกระทบกระเทือน ตอการตอบสนองความตองการของคนในอนาคต” นั่นหมายถึง กล
ยุทธในการพัฒนาที่มุงเนน การใชทรัพยากรอยาง ระมัดระวังและการเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในระดับรากหญาในกระบวนการการพัฒนา (จามรี เชียงทอง,2549) 

ตอมา จะเห็นไดวา การพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสําคัญมากย่ิงข้ึน เมื่อสหประชาชาติได
จัดใหมีการประชุมวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UN Conference on Environment 
and Development หรือ UNCED) หรือการประชุม Earth Summit ที่กรุงริโอ เดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล เมื่อป ค.ศ. 1982 หรือ พ.ศ.2535 ซึ่งผลการประชุมนี้ ผูแทนของ 178 
ประเทศรวมทั้งไทยไดรวมลงนามรับรอง แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งถือเปนแผน
แมบทของโลกท่ีประเทศสมาชิกตองตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม และเห็นความสําคัญที่จะ
รวมกันพิทักษสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนใหเกิดขึ้นในโลก จากแผนปฏิบัติการ 
21 ขางตน ทั้งนี้ เพ่ือใหการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถแทรกเขาไปในทุกสวนของสังคมโลก เมื่อ
เริ่มตนทศวรรษท่ี 1980 (หรือเมื่อประมาณป พ.ศ.2523 เปนตนมา) องคการสหประชาชาติ 
จึงเสนอใหประเทศกําลังพัฒนาที่ประสบความลมเหลวในการพัฒนาเรงปฏิรูประบบเศรษฐกิจ
ควบคูไปกับการปฏิรูปการเมือง การบริหาร การศึกษา การขจัดและลดความยากจน การ
สงเสริมใหมีการบูรณาการทางการผลิต ทางการเกษตร การสรางงาน ที่พอเพียงกับการ
เติบโตของประชากร การพิทักษสิ่งแวดลอม และการลดอัตราการขยายตัวของประชากร เปน
ตน โดยนําระบบการจัดการที่ดี ที่เรียกวา Good Governance หรือธรรมาภิบาล หรือธรรม
รัฐ หรือการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีมาใชเปนยุทธศาสตรในการพัฒนา 

ที่สําคัญ ในชวงตนทศวรรษ 1990 ไดมีแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ให
ความสําคัญกับมิติทางส่ิงแวดลอมและเนนการเสริมสรางสุขภาวะของมนุษยในระยะยาว 
ควบคูไปกับการบริหารจัดการระบบนิเวศนอยางยั่งยืน  ในป 1992 เปนปที่องคการ
สหประชาชาติไดจัดการประชุมสุดยอด หรือที่เรียกวา “The Earth Summit” วาดวยเรื่อง
การพัฒนาและ สิ่งแวดลอมเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศโดยเนน 
1) ดานสังคมและวัฒนธรรม โดยใหความสําคัญกับมิติของคนและส่ิงแวดลอม 2) ดาน
เศรษฐกิจ เนนการเติบโตโดยไมทําลายสิ่งแวดลอมและ 3) ดานการเมือง การปกครองที่ให
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ความสําคัญกับ การกระจายอํานาจจัดการสูทองถิ่น (Mark& Hoff,1994)อนึ่ง ประเทศ
ไทยไดรับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเขามา เชน บรรจุแนวคิดนี้ไวชัดเจนตั้งแตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) โดยไมเพียงเนน “คน”เปน
ศูนยกลางการพัฒนา เนนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเนนชุมชนเขมแข็งแลว ยังเนนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอีกดวย ในป 2546 ประเทศไทยไดปรับหลักของธรรมาภิบาลหรือที่เรียกวา 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและตอมาไดประกาศใชพระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ .ศ.2546  ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองบริหาร
ราชการ โดยยึดหลักของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การพัฒนาตามหลักดังกลาวนี้ ให
ความสําคัญกับ 6 หลักการ ไดแก หลักนิติธรรม (rule of laws) หลักคุณธรรม (ethics) 
หลักความโปรงใส (transparency) หลักความมีสวนรวม (participation) หลักความ
รับผิดชอบ (accountability) และหลักความคุมคา (value for money) 

 ในป 2005 องคการสหประชาชาติไดจัดประชุมสุดยอดอีกครั้งหนึ่ง (The United 
Nations 2005 Summit) โดยเนนเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองมุงเนนให
ความสําคัญใน 3 ระดับ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (economic development) 
การพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคม (social development) และการพัฒนาที่ยั่งยืนทาง 
สิ่งแวดลอม (environmental protection)  อนึ่ง แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) ที่ไดรับความสนใจในปจจุบัน แบงออกเปน 4 ประการ โดย 
United Nations Fund for Population Activities: UNFPA มีดังนี้ 

ประการแรก การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตรงกับความตองการตามความจําเปน
ในปจจุบัน โดยสามารถรองรับ ความตองการ และ/ หรือ ความจําเปนที่จะเกิดแกชนรุน
หลังๆดวย โดยพิจารณาจากมาตรฐานการครองชีพที่ตอบสนอง ประชาชนโดยเนนความ
ยั่งยืนของมาตรฐานการบริโภคในระยะยาว (Long-Termed Sustainability)  

ประการท่ีสอง การพัฒนาที่ยั่งยืน จะครอบคลุมมาตรการรักษามรดกทางทรัพยากรไวใหชน
รุนหลัง  

ประการที่สาม การพัฒนาแบบย่ังยืน เนนการกระจายประโยชนของความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจไดอยางทั่วถึง ตลอดจนการปกปองส่ิงแวดลอมทั้งในระดับทองถิ่นและระดับโลก 
เพ่ือเนนคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน(Sustainable Quality of Life) 

ประการที่สี่ การพัฒนาแบบย่ังยืน มุงเนนการทําใหคุณภาพชีวิตมนุษยดีขึ้นภายในระบบ
นิเวศวิทยาที่สามารถรองรับการ ดําเนินชีวิตได รวมท้ังเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Sustainable 
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Economy) ที่เนนการธํารงรักษาแหลงทรัพยากรไว โดยอาศัยการยกระดับความรู ปรับปรุง
องคกร ตลอดจนปรับประสิทธิภาพทางเทคนิคและเชาวปญญา 

 จะเห็นไดวา การพัฒนาแบบย่ังยืน จะตองเนนการแสวงหาทางออกในการพิจารณาวา 
ทําอยางไรจึงจะทําให ทรัพยากรท่ีมีอยูตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะนํามาซ่ึงความย่ังยืนในอนาคต นอกจากน้ันในป 2000 ไดเกิดแนวคิดการ
จัดทําตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยองคการสหประชาชาติ โดยมีผูนําประเทศตางๆเขารวม 
189 ประเทศ โดยมีเปาหมายของการประชุมเพ่ือสงเสริมการพัฒนา “คน” เปนศูนยกลาง
และพัฒนาคนอยางยั่งยืน ประกอบดวยเปาหมายหลัก 8 ขอ ไดแก การขจัดความยากจน
และหิวโหยการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษาการสงเสริมการเทาเทียมกัน
ทางเพศและสงเสริมบทบาทสตรีการลดอัตราการตายของเด็กการพัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ
การตอสูโรคเอดส มาลาเรีย และโรคสําคัญอ่ืนๆการรักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
และการสงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 

การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวคิดวาดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  มีพระราชดํารัส แกชาวไทย  พ.ศ. 2517 เปนตนมา เพ่ือเปนแนวทางการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืนในกระแส
โลกาภิวัตนและความเปล่ียนแปลงตาง ๆ โดยมุงเนนใหพสกนิกรชาวไทยไดเขาถึงทางสาย
กลางของชีวิตและเพ่ือคงไวซึ่งทฤษฏีของการพัฒนาที่ยั่ งยืน ทฤษฎีนี้เปนพ้ืนฐานของการ
ดํารงชีวิตซึ่งอยูระหวางสังคมระดับทองถิ่นและตลอดระดับสากล จุดเดนของแนวปรัชญาน้ี
คือ แนวทางที่สมดุลโดยประเทศชาติสามารถทันสมัยและกาวสูความเปนสากลไดโดย
ปราศจากการตอตาน กระแสโลกาภิวัฒนและการอยูรวมกันของทุกคนในสังคมเศรษฐกิจ
พอเพียงเชื่อวาจะสามารถปรับเปล่ียน โครงสรางทางสังคมของชมชุนใหดีขึ้นโดยมีปจจัยคือ
การผลิตจะตองมีความสัมพันธกันระหวาง ปริมาณผลผลิตและการบริโภค 

ที่สําคัญ ชุมชนจะตองมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเองการพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ซึ่งหมายถึง การพัฒนาที่ตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท โดยคํานึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจและการกระทําที่เนนใหเห็นวาการพัฒนาของไทยจึงควรยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเปนพ้ืนฐานของการพัฒนากระแสหลัก มิใชกระแสเลือก (Alternative 
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Development) และควรไดรับเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนไทยและยังคงสามารถ
ประยุกตใชเปนพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศไดในทุกภาคการผลิต รวมทั้งเปนแนวทางในการ
ดํารงชีวิตและปฏิบัติงานของคนไทยท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม(สศช.
,2549)สําหรับกรอบแนวคิดวาดวยเศรษฐกิจพอเพียงนั้นครอบคลุมแนวคิดวาดวยกรอบของ
สามหวง สองเข่ือนไขซ่ึงสามหวงประกอบดวยความพอประมาณ การมีภูมิคุมกัน ความมีเหตุ
มีผลบนฐานของสองเงื่อนไขคือ เงื่อนไขวาดวยความรูและเง่ือนไขวาดวยคุณธรรมโดยมีการ
วางแนวทางของแนวคิดวาดวยเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุมเรื่องสําคัญ ดังนี้ 

ประการแรก การดําเนินการในทางสายกลางที่อยูบนพ้ืนฐานความพอดี เนนการ
พ่ึงตนเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถใหกาวทันโลกในยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียงที่เนน
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ การผลิต และบริโภค
อยูบนความพอประมาณมีเหตุผล มีความสมดุลและเปนการพัฒนาอยางเปนองครวม มีสมดุล
ระหวางกระแสการแขงขันจากโลกาภิวัฒน และกระแสทองถิ่นนิยม มีความหลากหลายใน
โครงสรางการผลิต มีการใชทุนที่มีอยูในสังคมใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด ไม
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ภูมิปญญาและวิถีชีวิตที่ดีงาม 

ประการท่ีสอง ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียง
จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลท่ี
คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 

  ประการสาม การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรในการเตรียมความพรอม รูเทากัน
ตอผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงตาง ๆ มีความยืดหยุนในการปรับตัว มีการตัดสินใจ
อยางมีเหตุมีผล มีความเขมแข็ง มั่นคงและยั่งยืน อนึ่ง การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวยังหมายถึง 
การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึง
ความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกลและไกลทั้งสาม
ประการน้ีตองตั้งอยูบนสองเง่ือนไขวาดวยความรูและคุณธรรม นั่นหมายถึงการเสริมสราง
จิตใจคนและพัฒนาคนในชาติใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มี
สติปญญา มีความเพียรอดทนและรอบคอบอาจสรุปไดวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางใน
การพัฒนาที่นําไปสูความสามารถในการพ่ึงตนเองในระดับตาง ๆ อยางเปนขั้นตอนโดยลด
ความเสี่ยงกับความผันแปรของธรรมชาติหรือการเปล่ียนแปลงจากปจจัยตาง ๆ โดยอาศัย
ความพอประมาณและความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี มีความรู ความเพียร และความ
อดทน สติและปญญา การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี 
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การพัฒนาชุมชนและแนวคิดวาดวยชุมชนในสังคมรวมสมัย 

 คําวา การพัฒนาชุมชน (Community development) มีผูใหความหมายไวคอนขาง
หลายต้ังแตหลายทศวรรษท่ีผานมา อาทิ อมรา พงศาพิชญ และคณะ (2546 กลาว

อยางนาสนใจวา เปาหมายของการพัฒนา คือ “ชุมชนมีศักยภาพในการเรียนรูเพ่ือเกิดการ
พัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีองคประกอบในการวัดความสําเร็จของการพัฒนาคือ เนนใหชุมชนมี
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง เนนการรวมตัวขององคกรประชาชน เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนและทายสุด เนนความเปนธรรมทางสังคมในงานวิจัยนี้จะขอกลาวถึง แนวคิด
ทฤษฎีวาดวยชุมชน(The Theoretical Notions of Community) พอสังเขปกอนกลาวถึง
แนวคิดวาดวยการพัฒนาชุมชน 

 อนึ่ง สําหรับงานวิจัยนี้อยูบนกรอบความเขาใจทางทฤษฎีที่วา คําวา ชุมชนหรือ 
Community เดิมถูกจํากัดดวยลักษณะรวมของกลุมที่อยูรวมกันทางภูมิศาสตร ตอมาใน
ปจจุบัน การสรางชุดความจริงของคําวา ชุมชนก็มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในแงคําจํากัด
ความและการตีความคําจํากัดความนั้นๆและไมถูกจํากัดดวยภูมิศาสตรของการอยูรวมกัน
ของชุมชนอีกตอไป อาทิ ชุมชนแหงความสนใจรวมกัน (Community of Interests) ชุมชน
แหงวัฒนธรรม (Community of Culture) ชุมชนแหงการปฏิบัติการ (Community of 
Practices) ชุมชนแหงวาทกรรม (Community of Discourse) เปนตน แมจะมีความ
หลากหลายในการมองแนวคิดวาดวยชุมชนในโลกปจจุบัน ลักษณะรวมกันของชุมชนใดๆ นั้น
หมายถึงชุมชนตองมีลักษณะและองคประกอบที่เกี่ยวของกับมิติดังตอไปนี้ (Beilharz& 
Hogan, 2005) ไดแก (1) สมาชิกภาพ (membership); (2) อิทธิพล (Influence); (3) 
การบูรณาการและการเติมเต็มของความตองการ (Integration and Fulfillment of 
Needs); และความเช่ือมโยงติดตอของอารมณความรูสึกรวมกัน (shared emotional 
connection)  

อนึ่ง ในการจัดการชุมชนนั้น (Community Organizing) จําเปนตองมีการศึกษาถึงเรื่อง
โครงสรางทางอํานาจของชุมชน (Power Structure of Community) ในการสราง ดํารง
รักษาและคงไวถึงความเปนมวลรวมของชุมชนซึ่งสวนใหญตองอาศัยการบริหารจัดการจัดทิศ
ทางผานภาวะผูนําแหงชุมชน (Community-Led Leadership)ซึ่งหนึ่งในหัวใจสําคัญ
ประการหน่ึงของการบริหารชุมชม ไดแก การปกปองปกปกษหรือปองกันชุมชนจากการ
เปดรับอิทธิพลใดๆ  จากภายนอกที่มากเกินพอดีจนควบคุมไมไดหรือไมเปนระเบียบ 
(Shielding the community from any inordinate influences) ที่จะทําใหชุมชนเกิด
การสูญเสียอัตลักษณไป  
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ในขณะเดียวกัน ที่สําคัญ ผูนําชุมชนจะตองเขาใจวาภายในชุมชนนั้นจะมีลักษณะของ
ความเปนพหุหรือความเปนหลากหลายของอาณาเขตท่ีทับซอน (Multiplicity of 
Overlapping Boundaries) ตางๆ ซึ่งอาณาเขตเหลานี้เกี่ยวของกับชุดความเชื่อ โลกทัศน 
คานิยม อุดมการณพฤติกรรมของคนในชุมชนจนสามารถสรางเปนอาณาเขตซอนทับท่ี
หลากหลายชั้นแหงอัตลักษณชุมชน (Boundaries of Community Identity) นั้นท่ีตั้งอยูใน
บริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจในระดับกวางที่หอมลอมชุมชนน้ันขึ้นไปอีกหลายระดับ
ทั้งนี้ Brazilaai(1990) ไดนําเสนอ “ทฤษฎีวาดวยชุมชนนิยมเชิงวิพากษ” หรือ Theory 
of Critical Communitarianismขึ้นเพ่ือนําเสนอแนวคิดที่สะทอนถึงขอเท็จจริงที่วา 
ชุมชนใด ก็ตามที่ ต ามสถานภาพไม ใช ชุ มชนที่ อยู ใ นระดับปกครอง  (non-ruling 
communities) จะพยายามสรางรูปแบบทางวัฒนธรรมแหงชุมชนของตนเองในการมี
ปฏิสัมพันธกับกลุมชุมชนกระแสหลักที่เปนผูครอบครองอํานาจทางการเมืองในรูปแบบตางๆ 
(Political Powers) เพ่ือความดํารงคงไวแหงชุมชนของตนเองเปนสําคัญ จึงมักจะมีการ
ปรับเปล่ียนเรียนรูพลวัตของการอยูรอดชมุชนและมีการสรางกฎเกณฑวาดวยหลักการปฏิบัติ
ภายในชุมชนน้ันอยางเปนนัยๆ (implicit rules of conduct) ไมชัดเจนในข้ันแรก ซึ่งตอมา
อาจไดรับการปรับเปลี่ยนความเชื่อ คานิยมอันสามารถจะกลายเปนกลยุทธในการสรางและ
รักษาไวซึ่งอัตลักษณแหงความเปนชุมชน (The Creation of Community) นั้นๆ ได  

หากยอนกลับไปดูความหมายเดิมของการพัฒนาชุมชนท้ังในบริบทไทยและตางประเทศ 
สุวิทยยิ่งวรพันธุ (2509) ใหความหมายของคําวา การพัฒนาชุมชนไววา เปนการปรับปรุง
สงเสริมใหชุมชนใดชุมชนหนึ่งดีขึ้น หรือมีวิวัฒนาการดีขึ้นการสงเสริมใหชุมชนนั้น ๆ มี
วิวัฒนาการดีขึ้น คือ เจริญทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการพัฒนาชุมชนน้ัน
จะตองพัฒนาทางดานวัตถุและพัฒนาดานจิตใจนับเปนกระบวนการที่มุงสงเสริมความเปนอยู
ของประชาชนใหดีขึ้น ทั้งนี้โดยประชาชนเขารวมมือและริเริ่มดําเนินการเองที่สําคัญ การ
พัฒนาชุมชน คือการรวมกําลังดําเนินการปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนใหมีความ
เปนปกแผนและดําเนินการไปในแนวทางที่ตนตองการ โดยอาศัยความรวมกําลังของ
ประชาชนในชุมชนนั้นในการชวยเหลือตัวเองและรวมมือกันดําเนินงานผสานกับความ
ชวยเหลือทางดานวิชาการจากหนวยราชการหรือองคการอาสาสมัครอ่ืน ๆ  ควบคูไปดวย 
ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวาการพัฒนาของไทยต้ังแตอดีต เชน ในสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา 
หรือกรุงรัตนโกสินทรกอนเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ.2475 ถือไดวา เปนการพัฒนา 
มิใชเปนการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพราะภาคประชาชนมิไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาดวย
ความเต็มใจ และอาจเปนการเขารวมเพราะถูกเกณฑแรงงานมาเปนตน ดังนั้นการดําเนินการ
พัฒนาที่แลวมาเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคของการพัฒนาและความอยูดีกินดีของชุมชนโดย
สวนรวมนั้นคอนขางยากลําบาก (สุวิทย, อางแลว) 
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ทั้งนี้ World Bank (2000) ใหคําอธิบายถึงแนวคิดหน่ึงภายใตการพัฒนาชุมชน นั่นคือ
ความอยูดีมีสุขของชุมชน (Community Well-being) ถือเปนเปาหมายของการพัฒนาซึ่ง
ตองประกอบดวย 2 มิติ ไดแก  

ประการแรกความอยูดีมีสุขดานภววิสัยหรือวัตถุวิสัย (Objective Well-being) ที่ควร
เนนความเพียงพอและความพอเพียงของปจจัยดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตท่ีจับ
ตองได เชน ปจจัยสี่ รายไดสุทธิเทียบกับรายจาย เปนตน และ 

ประการที่สองความอยูดีมีสุขดานอัตตวิสัย (Subjective Well-being) ที่เนนความพึง
พอใจของปจจัยดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตท่ีเปนนามธรรมในชุมชน อาทิ ความ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความสุขกายสบายใจที่ไดปฏิบัติตามลัทธิความเชื่อขนบธรรมเนียมความ
เปนมาของชุมชน เปนตน ซึ่งความอยูดีมีสุขท้ังสองดานน้ีมีความเชื่อโยงกัน และมีผลตอ
ความสุขโดยรวมของคนอันเปนรากฐานของการพัฒนาชุมชนอยางมีหลักการ 

อนึ่ง จะเห็นไดชัดวา แนวคิดดังกลาวนี้สอดคลองกับ Santucci (2003) ที่เนนวาการ
พัฒนาชุมชนที่แทจริงควรเปนความพยายามผสมผสานบูรณาการแนวคิดเร่ืองความจําเปน
พ้ืนฐาน การกระจายรายไดพรอมๆ กับการเติบโตอยางมั่นคง การพ่ึงตนเองของชุมชน การ
พัฒนาจากภายในบนฐานแกรงของวัฒนธรรมชุมชน ความเปนอยูอันดีของชุมชนและการ
พัฒนาอยางย่ังยืนเขาดวยกันดังท่ีหลายหนวยงาน อาทิ องคการระหวางประเทศท่ีใหความ
ชวยเหลือดานการพัฒนาหลายองคการน้ันไดพยายามผลักดันการบูรณาการแผนงานการ
พัฒนาที่เนนพ้ืนท่ีชนบทของประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยู
จํานวนมาก โดยยึดเปนพ้ืนที่หลักในการลดปญหาการวางงาน เพ่ิมการเขาถึงบริการและ
สินคาสาธารณะ ลดความยากจน และความไมเสมอภาคของรายได ในดานการเกษตรมุง
สงเสริมการพัฒนาเกษตรกรรายยอย  (small-scale farmers) โดยเนนการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม (appropriate technology) มากกวาเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Modern 
Technology) และสงเสริมใหใชวิธีการผลิตที่ใชแรงงานอยางเขมขน (labor-intensive 
technique) มากกวาการใชเครื่องจักร อีกท้ังยังสงเสริมความอยูดีกินดีของประชาชนใน
ชุมชนน้ันไปพรอมๆ กันเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สวน  Dunham, 1967)  กลาวไววา การ
พัฒนาชุมชน คือการรวมกําลังดําเนินการปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนใหมีความ
เปนปกแผนและดําเนินการไปในแนวทางที่ตนตองการ โดยอาศัยความรวมกําลังของ
ประชาชนในชุมชนนั้นในการชวยเหลือตัวเองและรวมมือกันดําเนินงาน แตมักจะไดรับความ
ชวยเหลือทางดานวิชาการจากหนวยราชการหรือองคการอาสาสมัครอ่ืน ๆ1 

                                                           
1 Arthur Dunham, “The Outlook for Community Development “ in The Social Welfare Forum 1958 (Proceeding of The National Conference 
on Social Welfare), p.3. 
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ทินพันธ นาคะตะ (2002) กลาวไวในหนังสือ กาวสูสหัสวรรษใหม: จากบทเรียนการ
พัฒนา วาแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแนวทางในการพัฒนาของไทยเทาที่ผาน
มาคอนขางประสบปญหาอัน เกิดข้ึนจากพหุปจจัย อาทิ จากประสบการณงานพัฒนาในอดีต 
พบวา แนวทางกระแสหลักของการพัฒนาไมเหมาะสมกับสภาพการณของทองถิ่น เพราะถูก
ครอบงําจากภายนอก โดยนําแนวคิดที่ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นอันเกิดจาก
การ “หยิบยืมสูตรสําเร็จรูปหรือวิธีการแกไขปญหามาจากตางประเทศ ซึ่งในทาง
สังคมศาสตรยอมไมมีสูตรสําเร็จรูปในการแกไขปญหาใดๆ ที่คนพบวาเปนจริงในสังคมหน่ึง 
ยุคหนึ่งจะสามารถนําไปใชไดดีในอีกสังคมหนึ่ง อีกยุคหน่ึง เพราะสภาพความเปนจริงตางๆ
ของแตละสังคมไมเหมือนกัน การหยิบยืมหลักการวิธีการและระบบ แนวทาง รูปแบบมาจาก
ตางประเทศโดยไมมีการดัดแปลงใหเขากับสภาวะความเปนจริงในสังคมของตนเองยอมไม
ไดผล เวนแตจะทําการศึกษาวิจัยเพื่อใหรูจักสังคมของตนและหาวิธีแกไดดวยตนเองขึ้นมาให
ไดเทานั้น”(หนา 2-3) อีกท้ังยังทําลายสิ่งดีๆ หรือภูมิปญญาด้ังเดิม จึงเสนอทางออกวา ทางท่ี
ดีควรพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของแตละชุมชนเพ่ือผลประโยชนของสวนรวม 
(public Interest) ดวย นอกจากน้ีการใชประสบการณของการพัฒนาตามแนวทางกระแส
หลักท่ีลมเหลวในการในการยกระดับความอยูดีมีสุขของประชาชนในชนบท เนื่องจากลําเอียง
ไปในทางการสรางประโยชนใหกับคนเมือง (urban bias) เปนตน 

จะเห็นไดชัดวาแนวคิดของทินพันธ (อางแลว) นั้นสอดคลองกับแนวคิดทฤษฏีวาดวยการ
พัฒนาตามแนววัฒนธรรมชุมชนหรือ The Community Culture Approach ที่เนน
การศึกษาเขาใจรูปแบบสหความสัมพันธที่เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางใกลชิดกับวิถีชีวิตชุมชน
อันสะทอนใหเห็นประเด็นอันหลากหลายวาดวยความเชื่อในชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การทํามาหากิน ความสัมพันธทางสังคมซึ่งการพัฒนาชุมชนจะเหมาะสมไดตองให
ความสําคัญกับองคประกอบเหลานี้ใหกาวไปดวยกัน การพัฒนาตามแนวน้ีจําแนกไดสาม
แบบ:ประการแรก การยึดวัฒนธรรมเปนเปาหมายในตัวเอง (เนนการอนุรักษวัฒนธรรม) 
ประการที่สองการนําวัฒนธรรมมาปรับใชใหเกื้อกูลกับการพัฒนาชุมชนและประการท่ีสาม 
การสงวนรักษาวัฒนธรรมชุมชนใหมีอยูในวิถีชีวิต ตัวอยางการผสมผสานกิจกรรมทางวัตถุกับ
ความเชื่อและประเพณีทองถิ่น อาทิ การร้ือฟนระบบลงแขกเพ่ือลดปญหาการขาดแรงงาน  
การจัดตั้งกองทุนออมทรัพยแบบยึดสัจจะ หรือ แบบอิสลาม (ไมมีดอกเบ้ีย)  การร้ือฟนระบบ
สาธารณสุขและการดูแลรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบาน เปนตน 

จากมุมมองของวิรัช วิรัชภาวรรณ(1997) สามารถมองการพัฒนาชุมชนจากสี่มุมมองได
คือ จากความหมายที่เปนไดทั้งเชิงขบวนการ เชิงโครงการ เชิงวิธีการ และเชิงกระบวนการ 
(Community Development as Movement, Project, Method, and Process) ในที่นี้
จะขออธิบายพอสังเขปดังนี้คือ ประการที่หนึ่ง การพัฒนาชุมชนในฐานะที่เปนขบวนการ 
(Movement) หมายถึง “การรณรงค (campaign) หรือรวมตัวกันเรียกรอง (rally) ของ

report nida.indd   23report nida.indd   23 10/7/56 BE   9:24 AM10/7/56 BE   9:24 AM



24

 

มวลชนหรือประชาชน”  เพ่ือดําเนินการหรือเรียกรองใหเกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพ
ความเปนอยูของประชาชนหรือชุมชน ผูเขารวมขบวนการจะไดรับการกระตุน เรงเรา หรือ
ปลูกฝงดานจิตใจเพ่ือเกิดความรูสึกนึกคิดในลักษณะท่ีตองการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพ
ความเปนอยูใหดีข้ึนกวาเดิม การพัฒนาชุมชนในฐานะนี้จึงใหความสําคัญกับจิตใจ โดยเฉพาะ
อุดมการณ และจิตวิญญาณเพ่ือสวนรวม โดยผูเขารวมขบวนการจะเชื่อมั่นและศรัทธาวาการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนสิ่งที่สมควรกระทําอยางยิ่ง ตัวอยางเชน การรณรงค
ตอตานการทุจริต เปนตน 

ประการท่ีสอง การพัฒนาชุมชนในฐานะที่เปนโครงการ (Programs) การพัฒนาชุมชนใน
ฐานะน้ี ถือวา รัฐเปนผูจัดเตรียมและใหบริการสาธารณะตาง ๆ แกประชาชนหรือชุมชนใน
รูปของโครงการพัฒนาตาง ๆ เปนตนวา โครงการสรางงานในชนบท และโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค เพ่ือกระตุนใหชุมชนเกิดความตองการในอันที่จะนําบริการเหลาน้ันไป
ตอบสนองความตองการของชุมชน 

ประการท่ีสาม การพัฒนาชุมชนในฐานะที่เปนวิธีการ (Method) มุงใหความสําคัญกับ 
“วิธีการปฎิบัติงานพัฒนา” เปนหลักโดยมีเงื่อนไขที่นักพัฒนาชุมชนควรตระหนักวาหาก
กิจกรรมพัฒนาทั้งหลายสั่งการหรือดําเนินงานโดยกลไกของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐทั้งหมด 
โดยท่ีประชาชนไมไดเขาไปมีสวนรวมดวย กิจกรรมพัฒนาน้ันก็ไมถือวาเปนกิจกรรมพัฒนา
ตามวิธีการพัฒนาชุมชน ตัวอยางเชน การทํากิจกรรมท่ีสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการปฏิบัติงานพัฒนาทุกขั้นตอน 

ประการท่ีสี่ การพัฒนาชุมชนในฐานะที่เปนกระบวนการ (Process) หมายถึง การพัฒนา
หรือการเปล่ียนแปลงที่ใหความสําคัญกับ “การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานผานทาง
กิจกรรมพัฒนาที่ ป ระกอบด วยหลาย ข้ันตอนที่ สอดคล องกันอย า ง เป นระบบ ” 
กระบวนการพัฒนาชุมชนยังตองเปนกระบวนการตอเนื่องอีกดวย กลาวคือ หลังจาก
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานผานทางกิจกรรมพัฒนาหน่ึงไปแลว ก็จะนําไปสูการเร่ิมดําเนินงาน
หรือปฏิบัติงานผานทางกิจกรรมพัฒนาอ่ืนตอๆ ไปอีกที่สําคัญกระบวนการพัฒนาชุมชนใน
ฐานะท่ีเปนกระบวนการน้ี ยังใหความสําคัญกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่คํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงดานจิตใจและเนนผลสําเร็จของงานท่ีตองผานการมีส วนรวมของประชาชน 
(Community Participation) 

วิรัช (อางแลว) เสนอวา ควรมองการพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงที่มีการ
วางแผนหรือตั้งใจไวกอน เชน มีเปาหมาย ทิศทาง ระยะเวลา และขั้นตอนการดําเนินงาน
การพัฒนาใหประชาชนในชุมชนมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นทั้งดานวัตถุและจิตใจ หรือทั้ง
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ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อีกทั้งมองวาการพัฒนาชุมชนน้ันถือเปนกระบวนการที่นํา
ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนในชุมชนมาใชประโยชนและสรางประโยชนแกชุมชนให
มากที่สุด มุงเนนใหการศึกษาแกประชาชน โดยเนนการเปล่ียนแปลงทางทัศนะและแนวคิด
ใหถูกทิศทางและยังเปนกระบวนการท่ีสอดคลองกับขีดความสามารถของประชาชนและ
แนวนโยบายของรัฐดวย ที่สําคัญ เปนกระบวนการเปล่ียนแปลงที่สงเสริมใหประชาชนใน
ชุมชนรูจักวิธีชวยตัวเองโดยใชพลังกลุมเปนสําคัญและอาศัยความรวมมือระหวางประชาชน
กับประชาชน และประชาชนกับหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนที่ควรสนับสนุนสงเสริมให
ประชาชนมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนของตนเอง อีกทั้งการมองการพัฒนาชุมชนใน
เชิงกระบวนการพัฒนาที่ตองเขาใจและเขาถึงโครงสรางทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาชาวบานที่ทําการพัฒนากอปรกับ
เปนกระบวนการพัฒนาท่ีใชหลักการและแนวทางของการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขเปนพ้ืนฐานในการดําเนินงานพัฒนาดวย (วิรัช, อางแลว) 

อนึ่ง ในบทความน้ีจะขอเนนย้ําความสําคัญของการกําหนดตําแหนงการพัฒนาชุมชนใน
ฐานะท่ีเปนกระบวนการ (Process-based) โดยมีการสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาชุมชนโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนอันเน่ืองมาจากวามีแนวคิดท่ีสอดคลองกับมโนทัศน
หลักของหลักการการส่ือสารเชิงกลยุทธในโลกปจจุบัน อีกท้ังยังมีขอบเขตแนวคิดที่เปนระบบ
ระเบียนเปนขั้นตอนและสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัว
ขับเคลื่อนบนฐานของการปรับใหเขากับวัฒนธรรมประเพณีอันงามด้ังเดิมของชุมชนเปน
สําคัญ 

 
ตัวแบบการพัฒนาแบบแมฟาหลวง: ตนแบบการเปลี่ยนผานทางสังคมสําหรับศตวรรษ 
ที่ 21 (The Social Transformation Model) 
 

ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตนภายใตหัวขอของการพัฒนาอยางย่ังยืนวา รายงานฉบับ  
The Brundtland Report 1987 ใหคําจํากัดความคําวา การพัฒนาอยางยั่งยืนวา หมายถึง 
การพัฒนาที่ตองชวยตอบสนองความตองการในปจจุบัน โดยไมมองขามหรือละเลย
ความสามารถของชนรุนหลังในการตอบสนองความตองการของพวกเขาในอนาคต โดยที่
จะตองรักษาสมดุลยระหวางสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กิจกรรมตาง ๆ ในการ
พัฒนาจะตองมาจากคานิยมที่แทจริง (True Values) ของความรับผิดขอบตอสังคมและ
กระบวนการพัฒนาเองก็จะตองไมมองขามความเปนจริงตาง ๆ (Realities) ที่อยูแวดลอม
สังคมน้ัน ๆจะเห็นไดวา โครงการการพัฒนาดอยตุงหรือ The Doi Tung Development 
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Project (DTDP) ของมูลนิธิแมฟาหลวง (MFLF) เนนตนแบบการพัฒนาชีวิตและความ
เปนอยูทางเลือกแบบย่ังยืนหรือ “SALD” (Sustainable Alternative Livelihood 
Development) ที่เนนการพัฒนาแบบองครวมโดยเนนการบูรณาการทั้งในดานชีวิตความ
เปนอยู (Livelihood) สุขภาพ (Health) และการศึกษา (Education) (Self-reliant) และมี
เกียรติภูมิศักศ์ิศรี (dignity) ของความเปนมนุษย 

โครงการดอยตุงเกิดจากดําริของสมเด็จยาในป ค .ศ.1987 หรือ พ.ศ. 2530ที่ทาน
ทรงเนนย้ําเพ่ือใหคนและธรรมชาติที่ดอยตุงอยูรวมกันอยางสมานฉันทโดยเฉพาะอยางย่ิง 
มนุษยคือหัวใจความยั่งยืน (Humans are the key to sustainability) ทั้งนี้ มูลนิธิแมฟา
หลวงเนนการมองภาพรวม (Macro picture) ในขณะที่จะเนนการศึกษาทุกแงมุมของทุกสิ่ง
ทุกอยางในระดับยอย ๆ ลงไป โดยเนนเอาความมุงมั่นที่จะใหอํานาจแกประชาชนและ
ปลดปลอยคนหาพัฒนาศักยภาพของมนุษย (Empower People and Unleash their 
true potentials) ดังคํากลาวที่วา เปาหมายของแมฟาหลวงคือ “ชุบชีวิตใหธรรมชาติ ให
อํานาจของปวงประชา” (To Rejuvenate the nature and empower the individual) 
ในขณะที่สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน (Strengthening the Community) ทั้งนี้ มูลนิธิ
แมฟาหลวงตระหนักถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจวา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  (Economic 
Stability) หมายถึง สภาพความเปนอยูที่สามารถพ่ึงพาตนเองได 

โดยสรุป แนววิถีการพัฒนาแบบแมฟาหลวง (The MFLF’s Development 
Approach) ที่มีประสบการณกวา 23 ป นั้นเนนเอามนุษยเปนศูนยกลาง (Human-Centric) 
โดยมุงเขาใจปญหาท่ีรากฐานโดยตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษยเพ่ือโอกาสท่ี
ดีกวาและเพ่ือใหอํานาจประชาชนและชุมชนในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยแบงเปน 
3 ระยะคือ รอด, พอเพียง, และยั่งยืน (Survival, Sufficiency and Sustainability) ซึ่ง
กรอบแนวทางน้ีสามารถนําไปผสมผสานกับแนวทางการการพัฒนาของโครงการปดทองหลัง
พระไดอยางกลมกลืน อันไดแก 

ขั้นที่ 1 : รอด 

อาจใชเวลาประมาณ 1-2 ป เพื่อใหประชาชนอิ่มทอง ดูแลตนเองไดไมเปนหนี้สิน 

ขั้นที่ 2 : พอเพียง 

คือประชาชนจะตองเรียนรู (Learn) ในการใชทรัพยากรที่มีอยูใหดีที่สุดดวยความรู 
ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือปลดหนี้สิน และสามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของประชาชน 
อันถือวาเปนลักษณะของชีวิตที่พอเพียง ซึ่งในขั้นที่ 2 นี้ อาจอยูในกรอบเวลาประมาณ 3-6 
ป 
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ขั้นที่ 3 : ยั่งยืน 

ภายใตกรอบของเวลา ปที่ 7 -12 เปนชวงท่ีเกดความส่ังสมทางทักษะและความรู
จนถึงขึ้นเปนมืออาชีพ (Professionalism) และเพ่ือใหเศรษฐกิจของชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได รวมทั้งความสามารถในการรวมมือกับกระแสตลาดโลก อาจมีการสรางแบรนด
สินคาหรือยี่หอของชุมชนโดยมูลนิธิใหการสนับสนุนความรวมมือระหวางธุรกิจชุมชนและ
องคกรทางสังคมทองถิ่นตาง ๆ เพ่ือสรางความยั่งยืนที่ไมเฉพาะจากมุมมองทางเศรษฐกิจ
เทานั้น หากรวมถึงการใหอํานาจอยางย่ังยืนกับประชาชนและชุมชนในการรวมกันระดม
ความคิด ความสามารถการแกปญหาของชุมชนตนเองอยางมีจริยธรรม และในขณะเดียวกัน
ก็รวมปกปองอนุรักษคานิยมทางวัฒนธรรมตาง ๆ (Cultural Values) รวมถึงใหความสําคัญ
กับการรักษาสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 

ภาพประกอบ:  วงจรความย่ังยืนมูลนิธิแมฟาหลวง 

 

 

 

ขอมูลจาก Sasin Journal of Management (2010) Special Edition (Thailand Rebalance) 

“The Mae FahLuang: The Social Transformation Model for the 21th Century by the 

MFLF under Royal Patronage, pp.64-75 

อาจกลาวไดวา มูลนิธิแมฟาหลวงนั้นมุงเนนการพัฒนามนุษยผานกระบวนการใหอํานาจ
แกประชาชนอยางคอยเปนคอยไป (Gradual Empowerment) โดยเนนองคประกอบ 3 ตัว
ที่เกี่ยวของกันในขณะเดียวกันคือ สุขภาพ ชีวิตความเปนอยูและการศึกษา ทั้ง 3 สวนนี้
หมายถึงการเริ่มจากการท่ีโครงการจะเนนใหคนตระหนักในคุณคาแหงตน (Worth) และ
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ เมื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเปนอิสระจากความวิตก
กังวลตาง ๆ โดยการจะตอกยํ้าถึงการปลูกจิตสํานึกทางความรับผิดขอบตอสังคมและความ
ซาบซ้ึงรูคุณคาของส่ิงแวดลอม อาจกลาวไดวามูลนิธิแมฟาหลวงเนนความสมดุลยระหวาง  
(1) ภูมิปญญามนุษย (Human Wisdom) (2) ความเปนอยูอันดีทางสังคม (Social 
Wellbeing) (3) ความงอกงามทางส่ิงแวดลอม (Environmental Wellness) และ (4) ความ
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เจริญงอกเงยทางเศรษฐกิจ (Economic prosperity)ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ได
อยางแทจริง 

การพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน (Community-Driven Development) 

ภายใตกระบวนการการพัฒนาสวนใหญและเทาที่ผานมา ประชาชนผูยากไรถูกมอง
วาเปนเปาหมายของความพยายามในการขจัดความยากจน แตในทางตรงกันขามสําหรับการ
พัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนหรือ CDD นั้น จะปฏิบัติตอกลุมผูยากไรในฐานะที่เปนทั้ง
สินทรัพย (assets) และหุนสวน (partners) ภายใตกระบวนการการพัฒนาคําจํากัดความ
ของ CDD นั้นหมายถึงการใหกลุมชุมชนมีอํานาจในการควบคุมการตัดสินใจและควบคุม
ทรัพยากร ซึ่งบอยครั้ง ชุมชนจะทํางานบนฐานของความเปนหุนสวน (partnership) กับ
องคกรท่ีใหการสนับสนุนที่ตอบสนองกับความตองการของชุมชน  (Demand-responsive 
support organizations) รวมทั้งภาคีตาง ๆ อาทิ กลุมหนวยงานภาครัฐที่ไดรับการ
มอบหมายภารกิจจากรัฐ กลุม NGO ภาคเอกชน 

 จากการศึกษาของ Narayan และทีม (2000) จากการสัมภาษณประชาชนผูยากไร
ในกวา 60 ประเทศภายใตการวิจัย “เสียงของผูยากไร” (The voice of the poor study) 
นักวิจัยพบวา คนยากจนตองการกระบวนการการพัฒนาที่ขับเคล่ือนโดยชุมชนของพวกเขา
เอง โดยพวกเขาตองการท่ีจะ (ก) มีองคกรของชุมชนเองที่สามารถเจรจาตอรองกับรัฐบาล 
กลุมพอคาพาณิชยและกลุม NGO; (ข) ไดรับความชวยเหลือผานโครงการที่ขับเคล่ือนโดย
ชุมชนเพ่ือที่วาพวกเขาจะไดกําหนดชะตาชีวิตของตนเองได (ค) เปนเจาของกองทุนตาง ๆ ใน
ระดับทองถิ่นเพ่ือที่พวกเขาจะไดสามารถยุติระบบการโกงกินคอรับชั่น สิ่งท่ีสําคัญคือ กลุม
ประชาชนผูยากไรตองการใหรัฐบาลและ NGO สามารถเปนที่พ่ึงพิงและไววางใจไดในการ
สรางความยั่งยืนใหกับชุมชนท่ีตองเขาถึงกลุมประชาชนท่ียากไร (poor groups) และกลุมที่
เปนกลุมชายขอบตาง ๆ รวมถึงการสรางทุนทางสังคมเชิงบวกและการรับฟงเสียงของ
ประชาชนโดยเฉพาะกลุมรากหญา (The grassroots levels) เปนสําคัญ 

อนึ่ง การพัฒนาแบบ CDD คือ วิธีการในการใหอํานาจประชาชนผูยากไร การพัฒนาธรร
มาภิบาล (Governance) การสงเสริมสนับสนุนเสถียรภาพ (Security) ของกลุมผูยากไร โดย
การจัดการบริการทางสังคมและระบบสาธารณูปโภคอุปโภค ดังนั้น การสนับสนุนการพัฒนา
แบบ CDD มักรวมเอาถึงความพยายามในรูปแบบดังตอไปน้ี 

สรางความเขมแข็งและการใหการสนับสนุนทางการเงินใหกับกลุมชุมชนที่ใหความ
รวมมือและรับผิดชอบทุมเท 
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ชวยเอื้ออํานวยความสะดวก (Facilitate) ในการเขาถึงขอมูลของชุมชนผานสื่อและ
ชองทางการส่ือสารท่ีหลากหลายและขอมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสรรคสรางสายสัมพันธเชื่อมโยงหนาที่ระหวางกลุมชุมชนและหนวยงานอยาง
เปนทางการ รวมทั้งการสรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนา โดยเนนนโยบายที่เนน
ชุมชนเปนผูขับเคล่ือนอยางเหมาะสม อาทิ การสงเสริมการบริหารจัดการแบบการ
กระจายอํานาจภายใตกรอบกฎเกณฑและกฎหมายท่ีเอ้ือในการดําเนินงาน 

ที่นาสังเกต การพัฒนาแบบ CDD  นั้นเหมาะสมกับการพัฒนาในขอบเขตที่ระบบชุมชน
ไมกวางขวางและซับซอนจนเกินไปนักและตองการการรวมมือจากภาคสวนทองถิ่นตาง  ๆ 
อาทิ ระบบฝาย การพัฒนาคนหรือการสนับสนุนชุมชนอยางแข็งขัน รวมทั้งการกํากับติดตาม
ดูแลผลอยางตอเนื่อง ตราบใดท่ีขอบเขตที่ระบบมีชุมชนมากมายขยายวงกวาง จําเปนตอง
ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลสวนกลางหรือทองถิ่น โดยอาศัยวิธีทางการตลาด (market-
based approach) เขามาชวย อยางไรก็ตาม การพัฒนาแบบ CDD สามารถลดชองวางเมื่อ
การตลาดที่มีอยูในชุมชนไดรับการดําเนินการอยางไมถูกตองเหมาะสมหรือการขาดการตลาด
อยางสิ้นเชิงท่ีนาสนใจจาก จากทฤษฎีที่วาดวยการพัฒนาสังคมโดยเนนชุมชนเปนตัว
ขับเคลื่อน ของ ดร. เอนสมิงเงอร(Ensminger) จะมุงเนนการพัฒนาคนเปนสําคัญ คือ การ
ทําใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดอยางนับถือตนเอง เนนการพัฒนาแบบมีสวนรวม  โดยใหคน
ในชุมชนมีความรับผิดชอบในการแกปญหาของตนเอง แสวงหาเทคโนโลยีและงบประมาณ
จากรัฐบาล และสรางโครงสรางสถาบันพ้ืนฐาน เงินที่นํามาใชในการพัฒนาจะตองมาจาก
ชุมชนท่ีจะถูกพัฒนานั้นเอง รวมทั้งเนนการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานใหเปนทั้งเหตุและผล
ของการพัฒนา ดังเชนจะตองใชการปฏิรูป ที่ดิน และปฏิรูปสถาบัน สนับสนุนการพัฒนา
แบบผสมผสาน นอกจากน้ีมุงเนนการพัฒนาในครอบครัวเพ่ือใหครอบครัวคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมุงเนนการพัฒนาสังคมโดยการสนับสนุนทางการ เมืองอยางแข็งขัน โดยใชประโยชน
องคความรูและการบูรณาการความรูสังคมศาสตร ทั้งชาวบาน  นักวางแผน  นักบริหารและ
นักการเมือง รวมถึงการรวมมือทั้งทางมหาวิทยาลัย ชุมชม และรัฐ อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development)ทั้งนี้ อาจเห็นไดถึงขอดีของการพัฒนาแบบ CDD วา
มีอยูหลายประการ ไดแก  

 ประการที่หนึ่ง เปนการสงเสริมเพ่ิมเติมเชื่อมโยงกิจกรรมในภาคสาธารณะและ
กิจกรรมในภาคการตลาด (Complements market and public sector activities) ใน
การขจัดปญหาหรือลดปญหาความยากจน บอยครั้งที่รัฐเนนการสงเสริมกิจกรรมดาน
เศรษฐกิจการตลาดที่ไมสามารถจัดหาการบริการทางสาธารณะท่ีดีมีคุณภาพ (Public 
goods) อาทิ การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ระบบสาธารณสุขถนนหนทางใหกับชาวบาน ผูยากไรได
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หรือบางครั้งรัฐตองอาจทุมงบประมาณกับการพัฒนาทรัพยากรในเชิงมิติของปา น้ํา การ
ประมง โดยมองขามมิติของทรัพยากรมนุษย ดังนั้น การพัฒนาแบบ CDD สามารถชวยให
รัฐบาลสรางสินทรัพยทั้งในเชิงมนุษย (Human assets) ควบคูไปกับสินทรัพยทางกายภาพ 
(Physical assets) ตาง ๆ ในระดับทองถิ่น 

ประการท่ีสอง เปนการสงเสริมสนับสนุนความยั่งยืน (Enhancing Sustainability)  
การพัฒนาแบบ CDD สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนผูยากไร ในฐานะที่
สมาชิกในชุมชนทุกคนลวนเปนผูบริโภค (consumers) สมาชิกชุมชนเหลานี้นี่เองท่ีนับเปน
แหลงขอมูล (Sources of information) ที่มีศักดิ์และสิทธิ์ เปนแหลงขอมูล นอกจากนี้ สิ่ง
อํานวยความสะดวกกวาท่ีพัฒนาโดยชุมชนไมวาจะเปน ระบบสาธารณสุข ระบบน้ํา ระบบ
โรงเรียนตาง ๆ มีโอกาสในการท่ีชุมชนจะเขารวมกิจกรรมและรักษาไดมากกวา เมื่อการ
ตัดสินใจมาจากหนวยงานภายนอกชุมชน นอกจากนี้ เมื่อชุมชนไดรับโอกาสในการมีสวนรวม
ในตนทุนของการลงทุนตาง ๆ และรวมการตัดสินใจในการบริหารการควบคุมทางเลือกตาง ๆ 
(Choices) 

ประการท่ีสาม เปนการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการ       
สารธารณะ (Improves Efficiency and Effectiveness) แนวการพัฒนาแบบ CDD นั้น
สงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาท่ีสงผลดีทั้งในดานของระบบ
สาธารณูปโภค (Infrastructure) ดานการศึกษา (Education) ดานการเงินในระดับจุลภาค
เชิงกลุม (Group-based micro finance) และการบริหารจัดการธรรมชาติ (Natural 
Resource Management)ในประเด็นตอไปจะไดกลาวถึงแนวคิดที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร
เชิงกลยุทธเปนสําคัญ 

ปริทรรศนหลักทางการส่ือสารในบริบทของการพัฒนา  
(Main Communication Perspectives in theDevelopment Contexts) 

สําหรับมุมมองหลักทางการส่ือสารในบริบทของการพัฒนา (Main communication 
perspectives in the development context) นั้น ภายใตหัวขอการส่ือสารเพ่ือการ
พัฒนานั้นมีตัวแบบและแนววิถีตาง ๆ ที่แตกตางกันไปและสามารถสรุปกรอบทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการสื่อสารหลัก ๆ ดังนี้ 

กระบวนทัศนแหงยุคสมัยใหม (Modernization Paradigm) 

 แนวคิดท่ีทันสมัยวาดวยการพัฒนาแนวใหมนั้นเริ่มขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1949 ซึ่งประเทศ
สหรัฐอเมริกากําหนดบทบาทของกลุมประเทศท่ีร่ํารวยมีหนาที่ในการระบุ “สภาพแหงการ
ดอยพัฒนา”(Underdevelopment) ของประเทศอ่ืน ๆ และชวยเหลือสนับสนุนเศรษฐกิจ
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ทองถิ่นในแตละประเทศ เผยแพรแนวคิดประชาธิปไตยและเปนการถายทอดและประยุกต
แนวทางวิทยาศาสตรและองคความรูเชิงเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสูความมั่งคั่งของโลก จะเห็นได
วาแนวทางนี้ไดรับการตอกย้ํามาหลายทศวรรษวา การพัฒนาจะหมายถึงการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจเปนหลัก สําหรับบทบาทการส่ือสารนั้นเพ่ือขยายผลเผยแพรคานิยมและทัศนคติ
ดังกลาวอันจะนําไปสูการสรางสภาพบริบทสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เหมือนกับประเทศโลก
พัฒนาแลว ในขณะเดียวกันก็เนนการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคในการแพรของ
นวัตกรรมตาง ๆ (Diffusions of innovations) ที่มีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาเชิงประยุกต 
(Practical involvements) กลาวโดยสรุป การสื่อสารเดิมถูกบอกวาเปนเรื่องของการใช
สื่อสารมวลชนในลักษณะการสงสารทางเดียว และเปนกระบวนการที่กระแสขอมูลไกลจาก
บนลงสูขางลาง (Top-down process) ตามตัวแบบทางทฤษฎีเดิมวาดวยผูสงสาร-ตัวสาร-
และผูรับสาร 

กลุมทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theories) 

 ในยุคป 1970’s กระบวนทัศนยุคสมัยใหมดังกลาวถูกโจมตีเพราะมองขามละเลย
ความสัมพันธเก่ียวของของบริบททางวัฒนธรรมการเมืองและสังคมในทองถ่ินนั้น ๆ และ
คาดหวังใหการพัฒนาเกิดขึ้นในลักษณะเปนเหตุผลเชิงเสนตรง (linear) โดยไมสนใจบริบท
ทางประวัติศาสตรของประเทศดอยพัฒนานั้นและสภาพปจจัยตาง ๆ ที่นําไปสูสภาพท่ีเปน
รองในดานการพัฒนาและทําใหตองพ่ึงพิงประเทศท่ีพัฒนามากกวา (Servaes, 1991) 
มุมมองน้ีเรียกวา ทฤษฎีของการพ่ึงพาที่สะทอนใหเห็นวาการส่ือสารถูกใชเปนเครื่องมือใน
การใหการศึกษากับประชาชนและสรางพันธมิตร (Alliances) รวมกันในบรรดากลุมประเทศ
กําลังพัฒนาท้ังหลาย สื่อสารมวลชนยังไดรับการมองวามีความสําคัญและตองถูกควบคุมดูแล
สอดสองโดยรัฐบนสมมุติฐานที่วารัฐจะสามารถเปนตัวแทนรักษาผลประโยชนใหประชาชนได
ดีที่สุด 

กระบวนทัศนดานการเนนการมีสวนรวม (Participatory Paradigm) 

 นับต้ังแตป 1980 เปนตนมา กระบวนทัศนใหมที่ เนนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนเริ่มไดรับการยอมรับเพราะเนนการมีการเขามาขับเคลื่อนเชิงรุกจากกลุมผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholders) ในกระบวนการการพัฒนาซึ่งกลายเปนแนวคิดที่สะทอนคานิยม
หลักภายใตกระบวนการของประชาธิปไตยทั่วโลก (Worldwide process of 
democratization) และยังมีความสําคัญตอความย่ังยืนของโครงการดานการพัฒนา 

 จวบจนปจจุบัน องคกรหนวยงานดานการพัฒนาและหนวยงานสากลตางเห็น
ความสําคัญของการใหความสําคัญกับมุมมอง การรับรู ความคิดเห็นและระบบความเชื่อ   
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ตาง ๆ ของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ ที่สําคัญที่สุด การเนนการมีสวนรวม 
(Participation) นั้นตั้งอยูบนแนวคิดของการส่ือสาร (อาทิ การสรางบทสนทนาสองทาง 
(two-way communication) ที่มีเปาประสงคในการวิเคราะหและแกปมประเด็นเหลัก ๆ 
อาจกลาวไดวาจากมุมมองดังกลาว การมีสวนรวมเปนเรื่องสําคัญแตอาจยังไมเพียงพอ อัน
เนื่องมาจากวา แนววิถีแบบเนนการมีสวนรวมนั้นมักตั้งอยูบนตัวแบบทางการส่ือสารแบบ
แนวระนาบ (Horizontal model of communication) ก็มักไมใครจะทําใหเกิดผลลัพธใน
การไดมาซึ่งกลยุทธทางการสื่อสารอยางเปนระบบ ดังนั้น สิ่งที่สําคัญคือ นักวิชาการยัง
ตองการแนววิถีที่ผนวกแนววิถีที่เนนภาคประชาชนและการมีสวนรวมของประชาชนเขากับ
การวางตําแหนงของการใชสื่อสารเชิงกลยุทธอยางเปนระบบใหมากขึ้น แนววิถีนี้ในภายหลัง
ใหชื่อวา การส่ือสารแบบเนนการมีสวนรวม (Participatory Communications) ซึ่งแนวคิด
สองแนวคิดคือ “การมีสวนรวม”(Participation)” และ “การใหอํานาจกับประชาชน 
(Empowerment)” เริ่มไดรับความสนใจขับเคล่ือนอยางจริงจังในโลกของการพัฒนา โดยมี
การพัฒนาตัวแบบที่สะทอนความหลากหลายเชิงกลยุทธมากขึ้นคือตัวแบบวาดวย “ผูมี
อํานาจในการตัดสินใจพูดคุยบนฐานของสุนทรียสนทนากับผูมีอํานาจในการตัดสินใจ” อัน
เปนรากฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาแบบเนนการมีสวนรวม 

ทั้งนี้ Mefalopulosและ Grenna (2005) กลาววา แมวาการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา 
(Communication for Development) จะไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในการ
สนับสนุนมิติของการพัฒนาอยางยั่งยืนจากองคการเพ่ือการพัฒนาในระดับนานาชาติ 
(International development institutions) แตถึงอยางนั้นก็ตาม รัฐบาลและหนวยงาน
สวนใหญกย็ังขาดความรูถึงกรอบของการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาอยางครบถวนสมบูรณและยัง
ไมสามารถนําไปประยุกตใชอยางเปนระบบดวยเหตุผลหลายประการ อาทิ การมองวาการ
สื่อสารนั้น มีความสําคัญแตก็ยังเปนรองหลักการอ่ืน ๆ ที่มีความเปนเทคนิคเฉพาะเจาะจง
มากกวา หรือการขาดหลักฐานทางงานวิจัยเชิงประจักษ (Empirical research) ที่เพียงพอ
ในการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของการส่ือสาร (Impact of communication) ดังนั้น จึง
พบวาผูมีอํานาจตัดสินใจหรือกลุมผูวางและกําหนดนโยบายยังไมคงตระหนักถึงความสําคัญ
ของการสื่อสารในกระบวนการการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งการผลักดันใหการส่ือสารเปน
วาระสําคัญในการออกนโยบายตาง ๆ ดังนั้น จึงเปนเรื่องที่สําคัญและทายทายวา นักวิชาการ
จะสามารถผลักดันใหเกิดความเขาใจไดอยางท่ัวถึง ศาสตรองคการส่ือสารที่ในการพัฒนานั้น
จะมีความหมายแตกตางไปจากความหมายพ้ืนฐานที่คนมักเขาใจวา การส่ือสารคือการสงสาร
และการกระจายขอมูลสารสนเทศเทานั้น 
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 อันท่ีจริง การส่ือสารมีคําจํากัดความท่ีหลากหลายซึ่งสามารถสะทอนความ
หลากหลายของวัตถุประสงคของการส่ือสาร (Diversity of Communication Objectives) 
รวมถึงแนววิถีของการส่ือสาร (Approaches) และหนาที่ของการส่ือสาร (Functions) ทั้งนี้ 
Mefalopulosและ Grenna(2004) กลาววา วิธีการ (Modalities) หรือแนววิถีของการ
สื่อสาร (Communication approaches) ที่ไดรับการสนับสนุนสงเสริมโดยธนาคารโลก 
(World Bank) นั้นสามารถแยกแยะไดเปนสามรูปแบบหลักท่ีอาจพิจารณาใชรวมกันไดคือ 

ประการแรก การส่ือสารในระดับองคกรหรือหนวยงาน  (Corporate/Institutional 
Communication) ซึ่งหมายถึงกระแสการส่ือสาร (Communication flow) ภายในองคกร
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถหรือทักษะของพนักงานหรือเพ่ือสรางเสริมภาพลักษณหรือจุดยืน
ขององคกรใด ๆ ตอกลุมเปาหมายท่ีมีความเฉพาะ (Specific audiences) อาทิ สาธารณชน
ทั่วไป กลุมผูกําหนดนโยบายหรือกลุมคณะผูอํานวยการบริหาร  

ประการที่สอง การส่ือสารรณรงคสนับสนุน (Advocacy) หมายถึงการใชการสื่อสารในการ
สรางความสนับสนุนวาระใด ๆ (foster an agenda) หรือสรางการตระหนักรูในประเด็น
เฉพาะตาง ๆ   

ประการที่สาม  การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา (Development Communication) ซึ่งอาจ
รวมถึงคุณลักษณะบางประการท่ีไดกลาวไปแลวในขอหนึ่งและขอสองก็ดี แตในขอสาม 
ลักษณะของการส่ือสารจะมีระดับความลึกมากกวาโดยการใชการส่ือสารในการระบุชี้  
(Identify) การตรวจสอบ (Investigate) และวิเคราะห (Analyze) ความตองการ (Needs) 
ความเส่ียง (Risk) และปญหาตาง ๆ ที่รอไดไดรับการระบุชี้ (Problem to be addressed) 
การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาอาจไดรับการจํากัดความวาเปนกระบวนการที่ตั้งอยูบนบทสนทนา
สรางความเขาใจ (Dialogue-based process) ที่เกี่ยวของกับการประยุกตแนววิถีทางการ
สื่อสารตาง ๆ เชิงกลยุทธ รวมทั้งวิธีการหรือเทคโนโลยีตาง ๆ ในการนํามาซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social change) ที่สําคัญ คุณลักษณะท่ีสําคัญของการส่ือสารเพ่ือ
การพัฒนานั้นตองมีลักษณะดังตอไปน้ีคือ 

ประการแรก เปนกระบวนการ (Process) 

ประการที่สอง เปนกิจกรรมเชิงวิเคราะหที่ตั้งอยูบนการสนทนาท่ีสรางความเขาใจระหวางผู
สงสารและกลุมเปาหมาย  

ประการที่สาม มีเปาหมายหลักเพ่ือใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธิ์คือเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ซึ่ง
นัยสําคัญคือการปฏิบัติการใด ๆ ทางการสื่อสารจําเปนตองไดรับการประเมินทางการสื่อสาร 
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(Communication assessment) ของการระบุความสําคัญกอนหลังของประเด็นและการ
ประเมินความสําคัญกอนหลังของประเด็น (Identification and assessments of 
priorities) กอน มิฉะน้ันจะถือวา กระบวนการดังกลาวนั้นไมครบถวนสมบูรณและยากที่จะ
ไดรับการขนานนามวาเปนการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

สวนประเด็นดานระเบียบวิธีวิจัยและประเด็นดานการปฏิบัติการ (Methodological 
and Operational Issue) ของการส่ือสารเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนานั้น ควรเปนการ
ผสมผสานกันระหวางองคความรู ประสบการณของหนวยงานผสมผสานเขากับบริบทเชิง
ปฏิบัติการ (operational context) ที่เนนการเชื่อมโยงกับมุมมองในเชิงมหภาคภายใต
ศาสตรของการพัฒนาอยางย่ังยืน ที่สําคัญคือ ไมควรมองกระบวนการสื่อสารในเชิงของ
กระบวนการวาดวยการสงสาร รับสาร แตที่สําคัญคือการส่ือสารจะตองเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับการนําเสนอปมประเด็นที่เปนปญหาสูสังคม (A problem-posing proposition) รวมถึง
เคร่ืองมือในการทําวิจัย (research tool) (Anyaegbunam, 1998) เครื่องมือในการวางแผน 
(a planning tool) และกระบวนการท่ีสําคัญที่จําเปนในการเขาไปเก่ียวของกับกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสีย (stakeholders) ในการตัดสินใจของความคิดริเริ่มทางดานการพัฒนาตาง ๆ 
(development initiatives) ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมือเกิดบทสนทนาหรือ dialogue ซึ่งเปน
องคประกอบท่ีจําเปนในการใหอํานาจของกลุมชายขอบ (marginalized) ในสังคม  

นอกจากน้ี ไมควรมองการส่ือสารวาจะตองเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรมในวงแคบ หากแตตองเขาใจวา การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม  behavioral 
change จะตองหมายถึงแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงท่ีกวางขึ้น ซึ่งจะตอง
หมายรวมถึง พฤติกรรม แนวทางปฏิบัติและรูปแบบการพัฒนา และหรือการปรับโครงสราง
ของหนวยงานใด ๆ ที่ตองเก่ียวของกับการสื่อสารเชน restructuring of institutions  
ดังนั้น ไมวาเปาหมายในการเปลี่ยนแปลงจะมีวัตถุประสงคอยางไร มีเปาหมายอย างไร การ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาจะตองมีบทบาทสําคัญในการไดมาซึ่งสัมฤทธิ์ผลของเปาประสงคนั้น ๆ
ซึ่งในเชิงปฏิบัติการทางการส่ือสารใด ๆ จะมีชื่อเปนทางการวา การปฏิบัติการแทรกแซง
ทางการสื่อสาร (Communication Intervention)  ซึ่งภายใตศาสตรของการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนานั้นแบงออกไดเปนสามลักษณะใหญ ๆ ไดแก (1) การส่ือสารแบบมีสวนรวม 
(Participatory communication) (2) การรณรงคทางการสื่อสารสาธารณะ (Public 
Communication Campaigns) และ (3) การสรางความเขมแข็งใหแกองคการหรือ
หนวยงาน (Institutional Strengthening) อันจะกลาวถึงรายละเอียดในลําดับตอไป 

Hardiและ Zdan (1997) ไดกลาวถึงหลักการในการปฏิบัติ (Principles in 
Practice) ในการประเมินการพัฒนาอยางยั่งยืนวาการสื่อสารที่มีประสิทธิผลนั้นมีความ
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จําเปนอยางมากในการพัฒนา โดยที่หัวใจของการส่ือสารตองเนนการออกแบบการสื่ อสารท่ี
สามาร ระบุถึงความตองการ (needs of the audiences) ของกลุมเปาหมายไดและ
สามารถออกแบบการสื่อสารที่มีรูปแบบการส่ือสารและการใชภาษาท่ีไมสลับซับซอน เขาใจ
งายในเชิงโครงสราง (simplicity in structure and use of clear and plain language) 
และสามารถระบุตัวบงชี้ (indicators) ใดๆ และเครื่องมือใดท่ีสามารถกระตุนและตอบสนอง
ความตองการของกลุมผูมีอํานาจตัดสินใจ (decision-makers) รวมถึงประชาชนในชุมชน
นั้นๆ ในการเขาไปมีสวนรวมกับการพัฒนาชุมชนดวย 

 นอกจากนน้ี การส่ือสารใดๆ ยอมตองเกิดการสูญเสียทางกระบวนการ (Process 
Loss) อันเน่ืองมาจากวา การส่ือสารนั้นเปนเรื่องของกระบวนการในการสงความหมาย
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความหมายนั้นๆ รวมกัน เนื่องจากขอจํากัดในตัวเองของการพัฒนา
ชุมชนท่ีวา การพัฒนาชุมชนเปนแนวคิดทางสังคมศาสตรหนึ่งซึ่งไมใชสูตรสําเร็จรูปที่จะ
นําไปใชไดเหมือนกันหมดทุกสถานท่ีทุกชุมชนโดยปราศจากการปรับประยุกต ดังนั้น การ
พัฒนาชุมชนก็มีขอจํากัดเชนเดียวกันกับการสื่อสารจึงจําเปนที่หนวยงานใดๆที่ตองการ
วางแผนกลยุทธควรเขาใจวาการสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนเรื่องสําคัญ ดังนั้น อาจกลาวไดวา 
การสื่อสารเชิงกลยุทธจําตองเนนถึงการเนนการมีสวนรวมของภาคีแหงการพัฒนา 
โดยเฉพาะของภาคประชาชนเปนสําคัญ 

การสื่อสารเชิงกลยุทธ (Strategic Communication) 
 

เมื่อกลาวถึงคําวา กลยุทธ (Strategy) Pengและ Littlejohn (2001) กลาววา แทจริง 
คําวา กลยุทธหมายถึงวิธีการใดๆอันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายตามกําหนด แนวคิด
เก่ียวกับการสื่อสารกลยุทธนั้น (Strategic Communication) มีความหลากหลาย
เชนเดียวกับแนวคิดและคําจํากัดความแนวคิดวาดวยการสื่อสารกลยุทธเปนคําที่ใชในแวดวง
ของทหาร อันหมายถึง การสื่อสารท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีถูกกลุม (right 
audience) ผานสื่อที่เหมาะสม (right media) ดวยตัวสารท่ีถูกตอง (right message) ใน
เวลาที่เหมาะสม (right time) อันจะสงผลท่ีเหมาะสม (right effects) ภายใตขอจํากัดบาง
ประการ ตอมาในป ค.ศ. 1990 เปนตนไป แนวคิดของการส่ือสารกลยุทธนี้ไดถูกนําไปใช
อยางกวางขวางในบริบทที่แตกตางออกไป อาทิ องคกรในเชิงพาณิชยซึ่งสงผลใหแนวคิดและ
คําจํากัดความด้ังเดิมเปลี่ยนไปคือ ไมเพียงแตจะหมายถึงการสื่อสารดวยสารที่เหมาะสมไปยัง
กลุมผูรับสารที่ถูกกลุมเทานั้น แตยังหมายความถึง การท่ีหนวยงานหรือองคกรตองการสราง
ความมั่นใจวา โปรแกรมการสื่อสารตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกรนั้นมีหนาที่ประการ
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สําคัญที่จะตองตอบสนองและสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคหลักของหนวยงาน
หรือองคกรที่เปนหลักในการพัฒนาดวย 

ดังที่กลาวไปแลวขางตน ตั้งแตชวงปลายศตวรรษที่ 20 จนถึงปจจุบัน การส่ือสารกล
ยุทธยังถูกผนวกภายใตแนวคิดของกรอบความเขาใจวาดวยการส่ือสารกลยุทธ (Strategic 
Communication Framework) ที่องคการระหวางประเทศตางๆ มักบรรจุเปนเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการการพัฒนา (Development Process) โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หัวใจหลักเนนการใหอํานาจชุมชน 
(Empowerment) และการขับเคลื่อนชุมชน (Community mobilization) การสนับสนุน
โปรแกรมตาง ๆ (Advocacy) การพัฒนาและการสรางศักยภาพ (capacity building) ของ
หนวยงานตางๆ ในระดับทองถิ่นในการรวมมือกับหนวยงานระดับชาติและองคการระหวาง
ประเทศตามแนวทางของการทํางานพหุภาคหรือ (Multi-Sectoral Approach) โดยการ
สื่อสารกลยุทธนั้นมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกลาวภายใตแนวคิดหลักของ
การส่ือสารเพ่ือการพัฒนา (Development Communication) ที่ตอกย้ําเนนการกําหนด
วัตถุประสงคหลัก ผลลัพธที่คาดหวังและผลกระทบของการสื่อสารกลยุทธไปสูกลุมเปาหมาย
โดยเนนการสนับสนุนการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายผานการส่ือสารแบบมีสวนรวม โดยทํา
ใหมั่นใจวาระดับการเรียนรูของกลุมเปาหมายน้ันไดรับการสงเสริมใหอํานาจเต็มที่และยัง
หมายถึงรวมถึง การจัดหาชองทางในการส่ือสารท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของกลุมเปาหมาย 
การทําใหสายสัมพันธของความเปนหุนสวน (partnerships) ระหวางหนวยงานกับ
กลุมเปาหมายเขมแข็งข้ึน รวมถึงการสรางอิทธิพลท่ีมีตอการตัดสินใจของกลุมเปาหมาย ทั้งน้ี 
โดยอาจพิจารณาปจจัยอ่ืนๆรวมดวย อาทิ พลวัตรดานจิตวิทยา สภาพสังคมการเมือง 
วัฒนธรรมเศรษฐกิจในกลุมเปาหมายทุกกลุมใหมีสวนรวมตามแนวคิด “ขับเคลื่อน บริหาร
จัดการ ลงมือปฏิบัติการ” (mobilize,  organize, and undertake) ผานการสื่อสารกลยุทธ  

Borg (2008)กลาววา การสื่อสารกลยุทธนั้น หมายถึง :“การสื่อสารถึงแนวคิด 
(concept) กระบวนการ (process) หรือขอมูล (data) ที่ทําใหเปาหมายในระยะยาวน้ัน
สัมฤทธิ์ผลโดยจําตองอาศัยการวางแผนแบบข้ันกาวหนา (advanced planning) ที่ทําให
องคกรสามารถบูรณาการความพยายามในการสงสารท่ีหลากหลายกระจัดกระจายไมเปน
ระบบ เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไวในที่สุด” Borg (อางแลว) กลาวไวอยาง
นาสนใจวา การสื่อสารกลยุทธนั้นมิใชเปนเร่ืองเฉพาะ ผูสงสาร-ตัวสาร (sender-message) 
เหมือนในกรอบการส่ือสารเดิมอีกตอไป แตการตีความความหมายของการส่ือสารกลยุทธนั้น 
จะตองครอบคลุมถึง กระบวนการกําหนดกลยุทธ การวางแผนและการตัดสินใจเชิง
ปฏิบัติการใดๆ (operational decisions) ของหนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาท้ังหมด 

report nida.indd   36report nida.indd   36 10/7/56 BE   9:24 AM10/7/56 BE   9:24 AM



37

 

ที่สําคัญ ควรมองวา อันที่จริง การสื่อสารกลยุทธนั้นนับเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
การวางแผนการส่ือสารและผลกระทบใดๆ ทางดานขอมูล สิ่งแวดลอมทางดานขอมูลและ
พุทธิปญญา (information, information environment and cognitive domains) 
หนวยงานหรือองคกรจึงจําเปนตองสงเสริมสรางสนับสนุนการสรางความสามารถในการ
ส่ือสารกลยุทธ (Strategic communication capacity) ของหนวยงานหรือองคกรท้ังใน
ระยะส้ันและระยะยาวและทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร  ทั้งนี้ Borg เนนวาสําหรับ
รูปแบบการส่ือสารแบบบนลงลาง เนนการควบคุมขอมูลอยางเครงครัดนั้นไมตอบสนองตอ
สิ่งแวดลอมทางขอมูลของโลกยุคใหมซึ่งกระแสการไหลบาของขอมูลคอนขางเร็ว ประชากร
กลายเปน “Informed audiences” การบริโภคขอมูลเกิดขอจํากัด ทั้งนี้ การสื่อสารในยุค
ขอมูลขาวสารในศตวรรษที่ 21 นี้อยูในภาวะวิกฤติเนื่องจากเกิดความขัดแยงระหวางพ้ืนที่
ทางพุทธิปญญา (cognitive space) ของประชาชน กลาวคือ การสื่อสารเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรับสารจึงเปนเร่ืองสําคัญ ในยุคที่มีการท้ิงระเบิดทางขอมูล ประชาชน
อาจมีแหลงขอมูลที่หลากหลายจึงอาจนําไปสูความคิดเห็นที่แตกตางและความขัดแยงทาง
ความคิดได การวางแผนหนวยงานหรือองคกรใดๆจึงควรวางกลยุทธในการสื่อสารภายใตแนว
วิถีแบบประสานพลัง (Synergistic Approaches) โดยการผนึกการส่ือสารกลยุทธเปนสวน
สําคัญของการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน กลยุทธ การตัดสินใจขององคกร อันนับวาเปนการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม (Culture Shift) ในการกําหนดกลยุทธองคกรซึ่งแตเดิม การสื่อสาร
ถูกมองวาเปนเร่ืองของอุบาย (tactics) ไมใชกลยุทธ (Strategies) บอยครั้งที่ความพยายาม
ในการสื่อสารจึงเปนไปในลักษณะที่ปลอยใหเกิดปญหาขึ้นกอนจึงจะสื่อสาร (adhoc) ไมเปน
ระบบและยังขาดความสอดคลองกับวิสัยทัศนหลักของหนวยงานหรือองคกรดวย ดังนั้น การ
สื่อสารกลยุทธจึงไมใชเรื่องงายหรือผิวเผิน ผลลัพธที่คาดการณอาจไมไดตามจุดมุงหมายใน
ระยะสั้น ดังนั้นการจะไดมาซึ่งผลลัพธที่พึงประสงคอาจเปนเร่ืองที่ตองใชเวลา ความพยายาม 
ความอดทนและความพากเพียรในการบริหารจัดการการสื่อสารเปนสําคัญ 

สวนจุดดอยของการส่ือสารแบบเดิมๆ เห็นไดวา ตนแบบการสื่อสารแบบเดิมมีจุดดอย
เพราะอาจไมตอบสนองกับสิ่งแวดลอมทางดานขอมูลขาวสารในโลกยุคปจจุบันที่มีความ
สลับซับซอน ระบบการสื่อสารในฐานะท่ีเปนกระบวนการในการสรางความหมาย 
(meaning-making process) นั้นจึงมีความสลับซับซอนตาม ผูคนตางมีความคิดเห็นที่
หลากหลาย อันเนื่องมาจากการมีอัตลักษณที่หลากหลายของผูคนของพ้ืนที่ทางพุทธิปญญา 
ความหมายไมสามารถสงตอหรือสงผานเคลื่อนยายจากผูสงสารไปยังผูรับสารงายๆ  เหมือน
การสงจดหมาย การตีความตัวสารเองก็มีความสลับซับซอนขึ้นคือ เดิมจะเนนการตีความ
ภายใตระบบการส่ือสารที่ถูกกําหนดไวโดยบริบทของความเปนจริงทางสังคม (social 
reality) ที่ทําใหคนตีความไปในทางท่ีตอกย้ําเสริมแรงหรือทําใหชุดแหงความเปนจริงทาง
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สังคมชุดน้ันๆไดรับการสรางขึ้น ไดรับการยอมรับและยังคงอยูภายใตกรอบเวลาหนึ่งๆ 
หากแตในศตวรรษท่ี 21 นี้ การตีความความเปนจริงทางสังคมใดๆ นั้นอาจเปนการยากที่จะ
ไดการเห็นพองตองกันทางการตีความ (interpretive alignment) การสงตัวสารซํ้าๆ 
(repetition) โดยไมไดพิจารณาหรือคํานึงถึงความแตกตางความซอนทับของชุดความเปน
จริงทางสังคมที่มาจากมุมมองและประสบการณที่หลากหลายของทั้งตัวผูสงสารและรับสาร
อาจย่ิงกอใหเกิดปญหาในกระบวนการการสรางความหมายและทําลายความนาเชื่อถือของผู
สงสาร (sender’s credibility) ลงไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากผูสงสารและผูรับสาร
นั้นมีความแตกตางกันในมิติของการตีความและกระบวนการการสรางความหมายหรืออยูใน
บริบททางวัฒนธรรมอุดมการณที่มีความแตกตางในดานเรื่องราวและการเขาถึงกระบวนการ
การถายทอดความเปนจริงดวย 

การสื่อสารเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาที่มีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน 
(Strategic Communication for Community-driven Development) 

ดังที่กลาวไปแลวขางตนภายใตหัวขอการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา (Communication 
for Development) นั้นไดกลาวถึงกระบวนทัศนหลักของการส่ือสารในการพัฒนา (Main 
Communication paradigms in development) ไววาการสื่อสารและบทบาทของการ
สื่อสารจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่ใชในการส่ือสารโนมนาว สูบทบาทใหมในโลกแหงศตวรรษที่ 
21 คือ การสื่อสารจะตองเก่ียวของกับฝายมากกวาหนึ่งฝายขึ้นไป ที่ตองมีการประเมิน
สถานการณ โดยเนนการแบงปนประสบการณและความรู มีการวิเคราะหปญหาและ
รวมกันระบุปญหาและแนวทางแกไขและทายสุด มีการออกแบบกําหนดกลยุทธตาง ๆ ที่
ไดรับการเห็นพองตองกันทั้งสองฝาย หัวใจสําคัญคือ ตองการองคความรู มุมมองทาง
ทฤษฎี ตัวแบบและวิธีการ และความคุนเคยกับการประยุกตแนววิถีทางการสื่อสารใน
ลักษณะที่เปนเชิงกลยุทธมากข้ึน โดยสรุป การสื่อสารในโลกปจจุบันตองใหอํานาจกับ
ประชาชน (Communication Empowers People) และใหโอกาสประชาชนในการ
รวมแสดงความรับผิดชอบในการใหและรับขอมูล การแบงปนประสบการณและความรู 
สิ่งนี้เองที่เรียกวา บทสนทนา (Dialogue) ซึ่งการพูดและการฟงมีความสําคัญเทาเทียม
กัน เปาหมายคือการสรางความไววางใจและการไดมาซึ่งประชามติหรือเสียงเอกฉันท 
(Consensus) ในการตรวจสอบ การรับรู ความตองการ ความเสี่ยง โอกาสและปญหา 
และรวมกันกําหนดดกลยุทธการส่ือสารที่สามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ 

ที่สําคัญ เมื่อกลาวถึงความสัมพันธระหวางการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน 
(Community Driven Development หรือ CDD)และการสื่อสารเชิงกลยุทธนั้น การพัฒนา
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แบบ CDD โดยหลักการคือตองต้ังอยูบนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เอ้ือใหชุมชนและหนวยงาน
ของรัฐทองถิ่นสามารถควบคุมการตัดสินใจและทรัพยากรท่ีสงผลกระทบกับการพัฒนา ซึ่ง
จะตองใชกระบวนการแบบมีสวนรวม (Participatory process) จากทองถ่ินที่เนนการให
ภาคประชาชนมีสวนรวมและเนนการใหอํานาจ (Empower) กับภาคประชาชนอยางแทจริง 
ดังนั้นการใชเครื่องมือและเทคนิคทางการส่ือสารเชิงกลยุทธในการประเมินอุปสรรคตาง ๆ 
ตอกระบวนการพัฒนาและการใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพถือวามีความสําคัญ
อยางยิ่งเพราะกระบวนการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนนั้น จะเนนประชาชนเปนหลัก
และพยายามผลักดันใหเกิดการใหอํานาจกับภาคประชาชนจากกรอบทฤษฎีของธนาคารโลก
MozammelและGalia(2005)คณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัว
ขับเคลื่อนสังกัดหนวยงานการพัฒนาสังคมตอกย้ําบทบาทของการสื่อสารเชิงกลยุทธ ที่เนน
การพัฒนาศักยภาพและการเจริญเติบโตของมนุษย (Human Growth) และการใหอํานาจ 
(Empowerment) ซึ่งตั้งบนฐานของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองที่ควรเนนใหมี
การเขาถึงความรูและสารสนเทศ (Knowledge and Information) อยางกวางขวาง มี
ประสิทธิภาพและเปนระบบรวมถึงการนําความรูและสารสนเทศนั้นไปประยุกตใชในการ
พัฒนาชุมชนดวย 

 การปฏิบัติการแทรกแซงทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ (Strategic Communication 
Intervention) จึงเปนสวนสําคัญในการสรางความเขาใจรวมกันในกลุมที่มีสวนในการสราง
การขับเคลื่อนใหเกิดขึ้นดังน้ัน การวางแผนและกิจกรรมทางการสื่อสารเพ่ือเปนการใหอํานาจ
กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนา (Development Stakeholders) ดวยการใหความรู
และสารสนเทศอันจะนําไปสูการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่มีระบบและ
การขับเคลื่อนทางการเมืองและสังคมที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคและการเติบโตทั้งในระดับปจเจกบุคคลและเชิงกลุม ที่นาสนใจ Rice Atkin 
(2000) กลาววา เดิมที กระบวนการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาจะเกี่ยวของกับการรณรงคเชิง
การศึกษา (Public Educational Campaign แบบบนลงลาง (top-down) โดยกลุม
เจาหนาที่ของรัฐจะเปนตัวขับเคลื่อนหลักเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะการในทางตรงกันขาม การ
ปฏิบัติการแทรกแซงทางการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาที่ไดรับการออกแบบสําหรับการพัฒนา
โดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนนั้น จะมีความเปนพหุมิติ (multidimensional) และมี
วัตถุประสงคที่หลากหลาย (multipurpose) ซึ่งกรอบการสื่อสารแบบน้ีจะเอ้ือตอ
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงโดยมีเปาหมายหลักสี่ประการหลัก คือ  

ประการที่หนึ่ง ตองสามารถบริหารจัดการกระบวนการในระดับโปรแกรมและโครงการ   
ยอย ๆ (sub-projects) ไดอยางมีประสิทธิผล  
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ประการที่สอง ตองสามารถใหการศึกษาเรียนรูและสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิง
ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับภาคสวนทั้งในระดับหลักและระดับยอย  

ประการท่ีสามตองสามารถสรางความสัมพันธและพันธมิตรเพ่ือสรางศักยภาพและการ
ขับเคล่ือนทางสังคมและการเมืองที่สําคัญ  

ประการสุดทาย ตองเนนการฝกอบรมสําหรับระบบการส่ือสารและรูปแบบปฏิบัติทางการ
สื่อสารท่ียั่งยืนและเปนเชิงกลยุทธ 

อน่ึง หัวใจสําคัญในการออกแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธนั้น มิใชในการเนนแตเพียงสง
ขอมูลและเนนกลไกตาง ๆ การไดรับขอมูลยอนกลับ (Effective feedback mechanisms)
ที่มีประสิทธิภาพโดยมีกรอบการส่ือสารในการปฏิบัติการแทรกแซงในการพัฒนาโดยมีชุมชน
เปนตัวขับเคล่ือน (CDD Interventions) ในวิธีการ 5 รูปแบบคือ 

ประการท่ีหนึ่ง การสื่อสารเชิงกลยุทธสามารถทําใหเกิดความมั่นใจไดวาการออกแบบ
โปรเจ็คตาง ๆ นั้นเหมาะสมมีประสิทธิภาพและต้ังอยูบนความเปนจริงโดยการสรางความ
เขาใจและการตระหนักรูตอกลุมผูอุปถัมภและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับสภาพเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรมการเมือง การรับรูและโครงสรางของตัวสรางแรงจูงใจ 
(Incentives structures) 

ประการที่สอง การส่ือสารเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือทางการบริหารเชิงวิพากษ (Critical 
management tool) ที่มีสวนสําคัญในการสรางการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในการสราง
ความเขาใจรวมกันและผลักดัน การสรางพันธกิจรวมในการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค
และตามแผนกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ทั้งนี้ การส่ือสาร
ชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนของขอมูลที่สําคัญที่เอ้ือกับการตัดสินใจในทุกระดับที่เปนจริง 
(Realistic) และตั้งบนฐานของความรูตาง ๆ ที่หลากหลาย 

ประการที่สาม การส่ือสารเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือเชิงปฏิบัติการ (Operational tool) 
ที่สามารถเพ่ิมมูลคาเพ่ิมโดยชวยระบุการรับรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ระดับของความรูและ
ความตองการในการเรียนรู (Learning needs) โดยผานการศึกษา การเรียนรูและความ
พยายามท่ีละเอียดออนทางวัฒนธรรม (Culturally-sensitive education) ที่ชวยในการ
สนับสนุนการเปดรับแนวทางปฏิบัติใหม ๆ การใหอํานาจภาคประชาชนและการสราง
เครือขายตาง ๆ (Networks) และศักยภาพในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ 

ประการที่สี่ การปฏิบัติการแทรกแซงทางการสื่อสารตาง ๆ จะตองผนวกการฝกอบรม
และการสรางศักยภาพในการชวยใหการใชเครื่องมือและเทคนิคทางการสื่อสารที่มี
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ประสิทธิภาพและมีพลวัตร รวมทั้งการพิจารณาสภาพเง่ือนไขและความตองการตาง ๆ ทั้งใน
ระดับองคการระดับชุมชนและระดับรากหญารวมดวยอยางเปนระบบ 

ประการสุดทาย การส่ือสารเชิงกลยุทธจะสัมฤทธิ์ผลสูงสุดเมื่อการปฏิบัติการแทรกแซง
ทางการส่ือสารไดรับการวางแผน ไดรับการสนับสนุนทางดานเงินทุน การปฏิบัติการ การ
ประเมินผลและการขยายผลในฐานะเปนสวนประกอบของโปรเจ็คหรือโปรแกรมที่กําหนด 

 สําหรับกรอบทางการส่ือสารเชิงกลยุทธมีบทบาทหลากหลายในกระบวนการการ
พัฒนาโดยจะตองพิจารณาถึงพลวัตรทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมการเมืองและทาง
จิตวิทยาของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับกระบวนการพัฒนาทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยมักจะเชื่อมโยงสารสนเทศ การศึกษา การขับเคล่ือน การเปล่ียนแปลงทาง
พฤติกรรมและกิจกรรมการสรางศักยภาพที่เอ้ือกับการสรางความสัมพันธทั้งในแนวต้ังและ
แนวระนาบ การบริหารจัดการกระบวนการ การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมผานความรูและ
การเรียนรู(ดูตาราง ที่ 1 ประกอบ) 

ภาพประกอบ:  ปจจัยทางดานสถาบัน จิตวิทยาสังคมและความเฉพาะเจาะจง
ของโปรเจ็คตาง ๆ ของการสื่อสารกลยุทธภายใตการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัว
ขับเคลื่อน 
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สําหรับวิสัยทัศนของการพัฒนาแบบ CDD นั้นประกอบดวย 5 มิติ ในระดับปฐมภูมิไดแก
(1) การใหอํานาจกับชุมชน (2) การสรางศักยภาพหนวยงานทองถิ่นของรัฐ (3) การปรับให
วิสัยทัศนเปนภารกิจของหนวยงานในทุกระดับ (Realign the centre) สอดประสานบนฐาน
ความเขาใจรวมกัน (4) ความรวมรับผิดชอบและความไววางใจและไวเนื้อเชื่อใจที่โปรงใส
ตรวจสอบได(Accountability) และ (5) การเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by 
doing)ซึ่งทั้ง 5 มิตินี้จะนําไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมสําหรับกลุมผูมีสวนไดสวน
เสียที่ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา (Beneficiary Stakeholders) ซึ่งบอยครั้งจะสะทอน
ออกมาในการออกแบบการปฏิบัติการท่ีหลากหลายรวมทั้งกรอบที่เนนประชาชนเปน
ศูนยกลาง (People-Oriented) ท่ีมีความเปนพลวัตรและเปนความสัมพันธที่ตั้งอยูบน
แรงจูงใจ (Incentive based relationship) ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ อาจกลาว
ไดวาสิ่งที่ทําใหการพัฒนาแบบ CDD นั้นมีความโดดเดน แตกตางไปจากกรอบการพัฒนาเดิม
ในเชิงการเพ่ิมมูลคา ไดแกการเนนการสงเสริมสรรสรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ือกับการพัฒนาเชิง
บูรณาการ (An integrated molding environment) เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

สําหรับกรอบของการส่ือสารเชิงกลยุทธ (Strategic communication framework) 
นับวามีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนาและไดผนวกพลวัตรของมิติทั้งดานเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม สังคมการเมืองและจิตวิทยาภายในระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของทั้ง
ทางตรงและทางออม ในกระบวนการการพัฒนาเขามาเปนลักษณะสําคัญดวย ดังนั้น การ
ปฏิบัติการแทรกแซงทางการสื่อสารเชิงกลยุทธจึงผสมผสานขอมูลขาวสาร การศึกษา การ
ขับเคล่ือน การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและกิจกรรมในการสรางและพัฒนาศักยภาพที่ชวย
อํานวยความสะดวกในการสรางความสัมพันธทั้งในแกนตั้งและแกนนอน (horizontal and 
vertical relationship building) การปฏิบัติทางการเมืองทั้งแบบบนลงลางและลางขึ้นบน 
การสรางความไววางใจ การบริหารจัดการกระบวนการ การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมและ
สังคมผานความรูและการเรียนรู 

แกนของแนววิถีการพัฒนาแบบ CDD นั้นอยูที่การบูรณาการความพยายามในการ
ใหอํานาจกับชุมชนรวมถึงการสรางและพัฒนาสมรรถนะ (Capacity building) ของ
หนวยงานทองถ่ินของรัฐเพ่ือการสงมอบบริการแบบเนนการกระจายอํานาจที่มีประสิทธิผล
และเชื่อถือไววางไวได ซึ่งการใหอํานาจกับชุมชน (Empowerment) นี้หมายถึงการขยาย
สินทรัพยและขีดความสามารถ (Assets and capacities) ของประชาชนผูยากไรที่จะเขามา
มีสวนรวม เขามาสูการเจรจาและไดรับสิทธิที่จะติดตอประสานงานกับสถาบันตาง ๆ สงผล
กระทบตอชีวิตของพวกเขาอยางไดรับความไววางใจ นอกจากน้ี การใหอํานาจยังหมายถึง
การใหประชาชนมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลและแสดงความคิดเห็นการเขามามีสวนรวมทาง
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สังคม (Social Inclusion) ในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น การใหอํานาจกับชุมชนมีบทบาทสําคัญ
มากในการรวมสงเสริมสนับสนุนมิติตาง ๆ ของ CDD 

ภาพประกอบ:กิจกรรมท้ังการสื่อสารท่ีออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนความพยายามการใหอํานาจกับชุมชน
โดยตรง 

การพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน (Community - Driven Development 
หรือ CDD) นั้นมีความสัมพันธกับกระบวนการการส่ือสารอยางมีนัยสําคัญ 
Dervin&Frenette (1987) กลาววาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนอาจมีเปาหมายหลัก
ครอบคลุมสามดานท้ังในดาน (1) การเนนการสรางการตระหนักรู (awareness raising) ให
ชุมชนเกิดการเรียนรูและสนใจศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับประเด็นตางๆ  ที่อยูในความสนใจ
ของชุมชนไดดว ตนเองอยางเชิงรุก (2) การมุงใหการศึกษา (Education) เพ่ือใหชุมชนเกิด
การเรียนรูและมีความสามารถในการเปดรับสานตอการพัฒนา  (3) การโนมนาวจูงใจ 
(Persuasion) ใหชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติความเชื่อไปในทางท่ีสอดคลองกับ
เปาหมายของการพัฒนาชุมชน 

ทั้งน้ี กาญจนา แกวเทพ (2543) ไดกลาวถึงคุณลักษณะสําคัญของการสื่อสารชุมชน
ไวดังนี้ 

ประการแรกเปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ที่ผูสงสาร
และผูรับสารสามารถมีปฏิกิริยาโตตอบ (Interactivity) กันอยูตลอดเวลาทั้งในลักษณะเปน
ทางการหรือไมเปนทางการก็ได 
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ประการท่ีสองเกี่ยวของกับทิศทางการไหลของขาวสาร (Flow of information) 
ในขณะที่กระบวนทัศนการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาแบบกระแสหลักนั้นทิศทางการไหลของ
ขาวสารเปนไปอยางจํากัด คือการไหลจากเบื้องบน (เจาหนาที่รัฐ) ไปสูเบื้องลาง (ประชาชน) 
เทานั้น แตการส่ือสารชุมชนน้ันการหล่ังไหลของขาวสารจะมีทิศทางท่ีหลากหลายจากทุกทิศ
ทุกทางท้ังจากบนลงลาง (Top-down) แบบลางสูบน (Bottom-up) และแบบแนวนอน 
(Horizontal) ดังนั้นขาวสารจึงอาจจะไหลจากนักวางแผนพัฒนาไปสูชาวบานจากสื่อมวลชน
ไปสูผูรับสารในชนบทในวันเดียวกันชาวบานอาจจะสงขาวสารขึ้นไปยังเจาหนาที่ของรัฐหรือมี
การแลกเปลี่ยนติดตอขาวสารระหวางกลุมชาวบานดวยกันจนอาจเกิดแนวทางการปฏิบัติที่
เรียกวา “การสรางเครือขายชุมชน” หรือ “การศึกษาดูงานจากกลุมชาวบาน” ดวย 

ประการท่ีสาม เปาหมายของการส่ือสารชุมชนมีวิธีการและแงมุมหลายแงมุมที่จะ
กําหนดเปาหมายของการส่ือสารเพ่ือชุมชนตัวอยางเชน การส่ือสารชุมชนจะมีเปาหมายท่ี
เก่ียวของกับกลุมผูเกี่ยวของในระดับตาง  ๆ ดังนี้คอื  

1) ระดับชุมชนเปนการสื่อสารที่มีเปาหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  
2) ระดับหนวยงานนอกชุมชนเปนการสื่อสารท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงองคกรหรือ

หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของกับดานการพัฒนาและการส่ือสาร 
3) ระดับสังคมสวนรวมเปนการส่ือสารที่จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมในระดับกวางโดยท่ีทั้งสามขอนี้อาจมีการกําหนดเปาหมายโดยสอดรับกับทิศ
ทางการไหลของขาวสารของการสื่อสารชุมชนไดเปนสามเปาหมายยอยคือ  

1)  เพ่ือทําการถายทอดขาวสารขอมูลและโนมนาวชักจูงใจ  
2)  เพ่ือเปนชองทางการแสดงออกซ่ึงตัวตนของชุมชน (Community self- 

expression) อันจะหมายรวมตั้งแตการแสดงออกซ่ึงความตองการของชุมชนไปจนกระท่ังถึง
การแสดงออกซ่ึงสิทธิศักดิ์ศรีภูมิปญญาของชุมชนและ  

3) เพ่ือพัฒนาความเปนตัวเองของบุคคลซ่ึงการสื่อสารชุมชนจะทําหนาที่คลายเปน
เวทีแหงการศึกษาเรียนรูที่ชวยใหศักยภาพของปจเจกบุคคลไดพัฒนาสรางสรรค 

ประการที่สี่ เปนการสื่อสารที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
(Need-oriented) ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะประการสําคัญของกระบวนทัศนการพัฒนา
แนวใหมแทนการพัฒนาท่ีแตเดิมเคยตอบสนองความตองการของรัฐเปนหลัก  

ประการที่หา หนาท่ีของการสื่อสารระบุวา คือ ทั้งบุคคลและกลุมสามารถแสดง
ความเปนตัวของตัวเองออกมาเพ่ือสรางเอกลักษณของตนไดผานบทบาทของการส่ือสารดวย
หนาที่ทางสังคม (Social Function) คือการเขามามีสวนรวมในการส่ือสารเพ่ือจะสราง
ความรูสึกรวมเปนชุมชนเดียวกันและหนาที่ ในการใหขอมูลขาวสาร ( Information 
Function) อันเปนหนาที่พ้ืนฐานของการสื่อสารโดยท่ัวไปหากทวาในการส่ือสารชุมชนน้ันทิศ
ทางการไหลของขาวสารตองเปนไปอยางรอบดานดังที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้นผูเขารวม
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กระบวนการการส่ือสารทุกคนจึงไดแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูเพ่ือยกระดับความเขาใจ
และความรูในเรื่องการสื่อสารและทักษะการถายทอดไปยังบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนนอกจากน้ี การสื่อสารยังมีหนาที่ในการควบคุมการปฏิบัติการ (Control 
Activation Function) การสื่อสารจะเปนชองทางนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงหรือ
แกปญหาที่เกิดขึ้นของบุคคลและชุมชนไดเนื่องจากการส่ือสารชุมชนมีลักษณะเปนการ
สื่อสารแบบสองทางท่ีมีข้ันตอนของปฏิกิริยาปอนกลับ (Feedback)  

อน่ึง เมื่อกลาวถึงการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน (Community-driven 
Development--CDD) นั้นตั้งอยูบนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่เอ้ือใหชุมชนและหนวยงานของ
รัฐทองถิ่นสามารถควบคุมการตัดสินใจและทรัพยากรท่ีสงผลกระทบกับการพัฒนา ซึ่งจะตอง
ใชกระบวนการแบบมีสวนรวม (Participatory process) จากทองถิ่นที่เนนการใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมนอกจากนี้ยังเนนการใหอํานาจ (Empowerment) กับภาคประชาชน
อยางแทจริง ดังน้ันการใชเครื่องมือและเทคนิคทางการสื่อสารเชิงกลยุทธในการประเมิน
อุปสรรคตาง ๆ ตอกระบวนการพัฒนาและการใชขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพถือวา
มีความสําคัญอยางย่ิงเพราะกระบวนการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนน้ัน จะเนน
ประชาชนเปนหลักและพยายามผลักดันใหเกิดการใหอํานาจกับภาคประชาชนอยางคอยเปน
คอยไป เปนระบบและกระบวนการ 

ทั้งนี้ World Bank (2003a.) อธิบายถึงแนวทางที่เนนใหประชาชนเปนศูนยกลาง
และมีสวนรวมในการพัฒนา (People-centered Development) อยางเปนเหตุเปนผล 
(Cause-effect Relationship) วาควรเนนการใหอํานาจการควบคุมทรัพยากรแกประชาชน
และชุมชน เพ่ือวาจะนําไปสูการท่ีผูคนในทองถิ่นจะสามารถใชในการสนองความตองการของ
ตน โดย World Bank เชื่อวาจะเปนการสรางแรงจูงใจใหคนเหลานี้รับผิดชอบในการพิทักษ
รักษาทรัพยากรซ่ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของชุมชน อีกทั้งยังสงเสริมการพัฒนา
ใหมีความยั่งยืนผานการพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory Development Approach) 
โดยที่นักพัฒนาจะตองเขาใจถึงความสําคัญในการเนนใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการวางแผนพัฒนาอยางเปนระบบและทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นกําหนดปญหา รวบรวม
ขอมูล หาแนวทางแกปญหา ตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา/ออกแบบวิธีการแกปญหา 
ดําเนินการแกปญหาตามแนวทางท่ีเลือกไว ประเมินผลและควบคุมตรวจสอบการดําเนินงาน 
และรวมรับประโยชนจากการดําเนินงาน ในทางปฏิบัติการมีสวนรวมอาจจะใชทั้งระดับชาติ 
อาทิ การจัดทําแผนระดับชาติและระดับชุมชนและตําบล  

ทั้งน้ี โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานสามประการของการพัฒนาชุมชนโดยเนนประชาชน
เปนผูขับเคลื่อน อันไดแก (1) การคํานึงถึงหลักอธิปไตยหรืออํานาจการตัดสินใจวาจะตอง
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สถิตอยูกับภาคประชาชน ดังนั้นบทบาทของรัฐที่ชอบธรรม คือ การอํานวยความสะดวก 
(facilitate) ใหประชาชนจัดการการพัฒนาและดําเนินการตามวาระของชุมชนเอง (2) การใช
อธิปไตยและการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบการพัฒนาชุมชนนั้น ประชาชนในชุมชน
นั้นๆ จะตองมีสิทธิ์ควบคุมทรัพยากรของตน รวมถึงการไดมาและรักษาไวซึ่งสิทธิ์ในการ
เขาถึงขอมูลขาวสารที่สําคัญและเก่ียวของในการพัฒนา อีกทั้งยังมีชองทาง (Channeling) 
ในการดําเนินการใดๆ แทนรัฐภายใตของเขตท่ีชอบธรรม โดยที่รัฐบาลตองปกปองสิทธิ์
เหลานี้และ (3) นักพัฒนาตองตระหนักในบทบาทวา นักพัฒนาสมควรอยางย่ิงที่จะตองเปน
ผูสนับสนุนวาระในการพัฒนาชุมชนของประชาชน (People’s Community Agenda) 
รวมทั้งสงเสริมเพ่ิมศักยภาพประชาชนในการตัดสินใจในการประเมินทางเลือกใดๆของชุมชน 
และไมควรดําเนินการโดยการบีบบังคับหรือออกอางเสียงของตนเองแทนประชาชนอาจกลาว
ไดวา แกนของแนววิถีการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนน้ันจะเนนการบูรณาการของ
ความพยายามในการใหอํานาจกับชุมชนใด ๆ กับการสรางศักยภาพของหนวยงานรัฐเพ่ือการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพบนฐานของการกระจายอํานาจที่เนนกรอบการมองของการใหคํา
จํากัดความคําวา การใหอํานาจหมายถึงการขยายสินทรัพยและศักยภาพของประชาชนท่ี
ยากไรในการมีสวนรวม มีสิทธิในการออกเสียง การแสดงความคิดเห็น การเขาถึงสารสนเทศ 
อนึ่ง การมีสวนรวมทางสังคมในระดับกวางน้ัน (Greater Social Inclusion) สามารถสราง
ความเขมแข็งใหแกชุมชนได 

หาขั้นตอนของการสื่อสารเชิงกลยุทธในการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน 

อาจพออนุมานไดวา แนววิถีการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนดังกลาว
สอดคลองกับแนวคิดธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนแนวคิดเกี่ยวกับ “การบริหาร
จัดการท่ีดี” อันเก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินการ (decision-making 
and implementation process) ที่ดถีึงพรอมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งแตเดิมมา 
แนวคิดนี้นําไปใชกับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อใหใสสะอาด ไดผล และมีประสิทธิภาพ แต
ตอมาไดขยายกวางไปยังภาคธุรกิจและภาคประชาชนดวยคุณลักษณะของธรรมาภิบาลท่ีเนน
กระบวนการสรางธรรมาภิบาลในทุกภาคสวน โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เพ่ือใหเกิดการตัดสินใจท่ีหลักการและกฎเกณฑตางๆ ที่เปนธรรมและทุกฝายยอมรับ การ
ดําเนินโครงการที่โปรงใส ดวยความรับผิดชอบ อันจะสงผลใหประสพผลสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ และกระจายผลอยางทั่วถึงและเสมอภาค  ทั้งน้ี ขั้นตอนหาขั้นตอนของการ
สื่อสารเชิงกลยุทธในการพัฒนา โดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนนั้น ประกอบดวย มิติการ
พัฒนาตาง ๆ ดังปรากฏในตาราง 1 (ดูตารางท่ี 1 ประกอบ) 
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ตารางที่ 1: หาขั้นตอนสูการปฏิบตัิการแทรกแซงทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ 

ซึ่งอาจเห็นไดวา การพัฒนาและการผนวกเอาแผนปฏิบัติการแทรกแซงทางการ
สื่อสารเชิงกลยุทธนั้นในการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน (CDD) เริ่มขึ้นตั้งแตขั้นตอน
การออกแบบและเก่ียวพันตลอดทั้งโปรแกรมหรือโปรเจ็ค แนววิถีของการสื่อสารเชิงกลยุทธ 
(A Strategic Communication Approach) นั้นจะมีความยืดหยุนอยางมาก ซึ่งหมายถึงวา 
กลยุทธและแผนการปฏิบัติการตาง ๆ สามารถไดรับการปรับใหทันสมัยหรือปรับใหสอดรับ
กับขอมูลยอนกลับที่ไดรับและกลไกในการติดตามกํากับดูแลตลอดแผนของปฏิบัติการ ดังมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  การกําหนดหนาที่ในการบริหารจัดการทางการสื่อสาร (Establishing the 
Communication Management Function) 

 ขั้นตอนแรกในการพัฒนา การนําแผนไปปฏิบัติการและการขยายผลการปฏิบัติการ
แทรกแซงทางการส่ือสารเชิงกลยุทธ คือตองสรางความมั่นใจวาทีมในการเตรียมการของ

ขั้นตอนที่ 2 ก. 

การประเมินการ
สื่อสารกลยุทธ 

ขั้นตอนที่ 1 

หนาท่ีในการ
บริหารจัดการ
การสื่อสาร 

ขั้นตอนที่ 3 

แผนการ
ปฏิบัติการ
และกลยุทธ
การสื่อสาร 

ขั้นตอนที่ 4 

การลงมือ
ปฏิบัติการ
ของกิจกรรม
การสื่อสาร 

ขั้นตอนที่ 5 

ขอมูล
ยอนกลับ 
การติดตาม
ผล ขั้นตอนที่ 2 ข. 

การวิเคราะหการ
สื่อสารเชิง
ปฏิบัติการของ 
CDD 
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สวนกลาง ภูมิภาคหรือทองถิ่น รวมท้ังในระดับชุมชนวาจะตองมีผูเชี่ยวชาญหรือมืออาชีพ
ทางการสื่อสาร (Communication Professionals) ที่ไดรับการวางตําแหนงในการพัฒนา
บริหารจัดการและนําเอากิจกรรมทางการส่ือสารตาง ๆ ไปปฏิบัติ อุปสรรคประการสําคัญ
ประการหน่ึงของการปฏิบัติการแทรกแซงทางการส่ือสารที่ประสบความสําเร็จคือ การขาด
การบริหารจัดการกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกันอยางตอเนื่อง ดังน้ันกลุมงานหรือหนวยงานในการ
บริหารจัดการโปรเจ็คหรือโครงการใด ๆ ในการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนนั้น ควร
กํากับดูแลและกระตุนใหการบริหารจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธนั้นไดรับการดําเนินการใน
เชิงรุก ตลอดกระบวนการในปฏิบัติการภายใตบทบาทที่สําคัญทางการสื่อสารตามตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2:  หนาท่ีทางการสื่อสารหลักในระดับหนวยงานหรือองคกร 

ระดับองคการ บทบาททางการสื่อสารเชิงกลยุทธหลัก 

ระดับทีม
บริหารจัดการ
หลัก (หนวยงาน
หลัก) 

มีหนาที่ในการชวยเหลือสงเสริมในการระบุชี้กลุมผูมีสวนไดสวนเสียการ
วิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด สื่อสารตัวสารและประเด็นที่ไดรับ
การออกแบบ โดยเฉพาะที่เก่ียวของกับความสัมพันธของกลุมผูมีสวนได
สวนเสียและโครงสรางในการสรางแรงจูงใจ (incentive structures) 
รวมถึงสนับสนุนการพัฒนากลยุทธทางการสื่อสาร อาทิ ความตองการใน
ดานศักยภาพในการทําวิจัย ตัวสารหลัก ขอบเขต กลุมเปาหมาย สไตลใน
การสื่อสาร รวมถึงการตดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติการของกระบวนการ 

ทีมของ
เจาหนาที่รัฐ
จากสวนกลาง 

ชวยเอ้ือในการจัดงานและกิจกรรมที่สรางความตระหนักรูใหสาธารณะ 
(all sensitization events) และการเขาถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตาม
การปรึกษาหารือรวมกับทีมบริหารจัดการหลัก สื่อสารตัวสารและประเด็น
ที่ เกี่ยวของกับการออกแบบโครงการ  โดยเฉพาะท่ีเ ก่ียวของ กับ
ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย การพัฒนากลยุทธการสื่อสาร การ
บริหารจัดการการผลิตของเน้ือหาและเอกสารท่ีใชในการสนับสนุน การ
เอ้ือกับการรณรงคในระดับภาค/สวน (sector-based campaigns) และ
กิจกรรมทางการศึกษาและผลิตภัณฑการใหความรูสูชุมชน รวมทั้งการ
ชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนชองทางและเครือขายทางการสื่อสารที่
เกี่ยวของกับโปรเจคในระดับระหวางหนวยงานรัฐบาล (จดหมายขาว 
เว็บไซต การประชุมตามฤดูกาล) นอกจากนี้ ยังควรทําหนาที่ในการเปน
ศูนยสารสนเทศสําหรับโปรเจคท่ีเก่ียวของและประสานงานเรื่องการ
ฝกอบรมท้ังหมด 
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ระดับองคการ บทบาททางการส่ือสารเชิงกลยุทธหลัก 

ทีมของ
เจาหนาที่รัฐใน
ระดับจังหวัด 

มีหนาที่ในการกําหนดกลยุทธใหเขากับความตองการของระดับจังหวัดใน
ดานการผลิตเอกสาร เนื้อหาและการระบุศักยภาพของทองถิ่น สนับสนุน
การส่ือสารระหวางหนวยงานในระดับจังหวัดและการสนับสนุนการรณรงค
และกิจกรรมใหความรูในระดับภาคสวนสูชุมชน สนับสนุนกระบวนการ
สื่อสารอยางตอเนื่อง เครือขายรวมทั้งการเรียนรูรวมกับจังหวัดตาง ๆ และ
ทีมงานของหนวยงานรัฐจากสวนกลาง เอ้ือกับการรณรงคการส่ือสารสู
ชุมชนและหนวยงานรัฐในระดับทองถิ่น การสงเสริมการแบงปน
สารสนเทศกับหนวยงานท่ีสนับสนุนเงินทุน องคกรรัฐและชุมชนตาง ๆ 
และชวยเหลือในดานการฝกอบรมตามควร 

หนวยงาน
บริหารจัดการ
เงินทุน
สวนกลาง 

ชวยสนับสนุนสงเสริมการรณรงคทางการส่ือสารของชุมชนและรัฐบาล
ทองถิ่น รวมทั้งการสื่อสารอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอกับรัฐบาลกลางท้ังใน
ดานความรูและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับประเด็นการบริหารจัดการดาน
การเงินและเอ้ือกับการสรางบทสนทนาดานนโยบายในเรื่องการกระจาย
อํานาจ สื่อสารอยางสม่ําเสมอกับคณะกรรมการบริหารของหนวยงานรัฐ
ในระดับทองถิ่นที่เกี่ยวของกับความชวยเหลือดานเทคนิค การวางแผน
ดานการพัฒนาในระดับทองถิ่น การอนุมัติโครงการยอยและการสราง
ศักยภาพในภาพรวม 

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ของรัฐบาลใน
ระดับทองถิ่น 

ชวยเหลือสนับสนุนชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมและการเขามามี
บทบาทในชวงการออกแบบและการนําเอาแผนพัฒนาระดับทองถ่ินไป
ปฏิบัติการ สื่อสารขยายผลในระดับชุมชนตามแผนของรัฐในระดับชุมชน 
รวมถึ ง ก า ร เ ข า ถึ ง กลุ มชุ มชน ท่ี ไม มี ส ว น ร ว ม  (nonparticipating 
communities) และบริหารจัดการความคาดหวังและการขอขอมูล
สารสนเทศตาง ๆ การสื่อสารกับชุมชนที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงดาน
การปฏิบัติการและการเปล่ียนแปลงดานการสรางศักยภาพและการจัดการ
บริหาร รวมทั้งเอ้ือการสื่อสารกับรัฐสวนกลางที่เกี่ยวของกับประเด็นที่
เกี่ยวของกับกระบวนการและการสรางศักยภาพและตอบสนองความ
ตองการดานการฝกอบรมตาง ๆ ดวย 
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ระดับองคการ บทบาททางการส่ือสารเชิงกลยุทธหลัก 

ผูสนับสนุน
กระบวนการใน
การประเมินใน
ระดับชุมชน 

สนับสนุนการติดตามกํากับและการประเมินอยางมีสวนรวม (PM&E) ผาน
กิจกรรมที่หลากหลาย เชน การเขาถึงกลุมยอยตาง ๆ การบริหารจัดการ
ความคาดหวังและการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ การสนับสนุน
การสรางความรวมมือระหวางชุมชนกับรัฐบาลทองถิ่น การส่ือสาร
ขอกําหนดดานความชวยเหลือทางเทคนิค และความตองการขอมูลระดับ
ภาคสวนสูหนวยงานรัฐสวนกลางหรือสวนทองถ่ิน การเอ้ือกับการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศ การไปเย่ียมชมและการเรียนรูระหวางชุมชน เอ้ือ
กับการฝกอบรมและการผลิตเนื้อหาของสวนทองถิ่นที่ปรับใหสอดคลอง
กับเอกสารท่ีผลิตโดยสวนกลาง 

คณะกรรมการ
การบริหาร
จัดการดาน
ชุมชน 

การเขาถึงกลุมยอยตาง ๆ ในชุมชนเพ่ือการมีสวนรวมและการสนับสนุน
วัตถุประสงคของการพัฒนาในระดับทองถิ่น การบริหารจัดการสารสนเทศ
และความคาดหวังเก่ียวกับโปรเจคและขอกําหนดในการกํากับติดตามดูแล
และการประเมิน สงเสริมสนับสนุนการเขาถึงรัฐบาลทองถิ่นและการ
สื่อสารของความตองการในการมีสวนรวม สนับสนุนการสื่อสารกับ
หนวยงานรัฐในทุกระดับสําหรับการใหการศึกษาสารสนเทศและความ
ตองการทางการส่ือสาร รวมทั้งชวยเหลือในการรณรงคใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงและการการแบงปนขอมูลและการเรียนรูจากชุมชนหน่ึงไปสู
อีกชุมชนหนึ่ง  

 

 

ขั้นตอนที่ 2:  การจัดการประเมินการส่ือสารเชิงกลยุทธ (Conduct a Strategic 
Communication Assessment) และการวิเคราะหการส่ือสารเชิงปฏิบัติการวาดวยการ
พัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน (CDD Operational Communication Analysis) 

ในข้ันตอนที่สองประกอบดวยสองมิติในการดําเนินการ ไดแก 2 ก)การจัดการประเมิน
การส่ือสารเชิงกลยุทธ และ 2 ข) การวิเคราะหการส่ือสารเชิงปฏิบัติการวาดวยการพัฒนา
โดยมีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนซึ่งทั้งสองมิติจําเปนตองไดรับการดําเนินการแบบคูขนานกันไป
เพ่ือนําไปสูขั้นตอนตอไป ในขั้นตอนที่สองมีรายละเอียดดังนี้ ไดแก 
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ขั้นตอนที่ 2ก) การจัดการประเมินการส่ือสารเชิงกลยุทธ  
                  (Conduct a Strategic Communication Assessment)  

การประเมินการสื่อสารเชิงกลยุทธควรจะเร่ิมขึ้นตั้งแตการออกแบบโครงการเพ่ือที่จะ
ระบุชี้ถึงประเด็นกลยุทธตาง ๆ และการประเมินศักยภาพทางการส่ือสารและพลวัตรของการ
ปฏิบัติการ การประเมินที่จะเปนเหมือนแผนแมแบบในการพัฒนากลยุทธทางการสื่อสารและ
แผนปฏิบัติการ การวิเคราะหนี้ควรจัดทําโดยผูเชี่ยวชาญทางการสื่อสาร โดยการประเมินการ
สื่อสารเชิงกลยุทธนั้น ควรตรวจสอบในประเด็นดังตอไปน้ี  

ประการท่ีหนึ่ง สิ่งแวดลอมทางการสื่อสารที่เอ้ือกับการดําเนินโครงการ โดยการประเมิน
ชองทางการสื่อสารและศักยภาพ (Communication Channels and Capacity) ที่มีอยู
แลวในทุกระดับของการปฏิบัติการ ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น ระดับชุมชน 
ซึ่งจะชวยใหเขาใจถึงสภาพส่ิงแวดลอมทั้งดานวัฒนธรรม กฎหมาย การเมืองที่เปนทางการ
และไมเปนทางการสําหรับการกําหนดกิจกรรมการสื่อสารและโครงสรางที่เปนอยู รวมทั้งการ
ระบุองคกรหรือสถาบันที่กลยุทธการสื่อสารสามารถสรางผลกระทบ 

ประการท่ีสอง ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งตัวสรางแรงจูงใจและพลวัตร
ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โดยตองระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในโปรเจ็คนั้น ๆ ระดับการ
เขามามีบทบาทและผลท่ีคาดหวังในการปฏิบัติการ การกระจายของกลุมตามลักษณะทาง
ภูมิศาสตร ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ผลประโยชนและการ
แลกเปลี่ยนของแตละกลุมในการเขามามีสวนเกี่ยวของกับโครงการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัว
ขับเคล่ือนดังกลาว 

ประการท่ีสาม พลวัตรทางการเมือง โดยตองตรวจสอบกลุมผูสนับสนุนหรือกลุมผู
คัดคานของการใหอํานาจกับชุมชนและความพยายามในการกระจายอํานาจออกจาก
ศูนยกลาง รวมท้ังปจจัยดานอํานาจ ความไววางใจของสาธารณะ (Public Trust) และความ
มั่นใจของสาธารณะ (Public Confidence) ในรัฐบาลทั้งในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม 
และเหตุการณทางการเมืองที่เก่ียวของ 

ประการที่สี่ ลักษณะทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural 
Characteristics and Diversity) โดยการเขาถึงและเขาใจความหลากหลายทางศาสนา และ
ภาษา ขนบธรรมเนียมตลอดจนมิติที่เกี่ยวของกับบทบาททางเพศสภาพ สัญลักษณตาง ๆ ที่
รวมกันและประเพณีท่ีชุมชนใหความสําคัญ  

ประการท่ีหา บทบาทและศักยภาพของภาคประชาสังคม โดยศึกษาพิจารณาของระดับ
เขามามีความเก่ียวของของกลุมตาง ๆ อาทิ องคกรท่ีมีระดับชุมชน กลุมสนับสนุน 
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นักวิชาการ กลุมปญญาชน สื่อสารมวลชนในการสรางบทสนทนาสาธารณะและศักยภาพของ
ภาคประชาสังคมในการเอ้ือกับการขับเคลื่อนของชุมชน การรณรงคทางสารสนเทศ การ
ติดตามกํากับและความพยายามในการประเมินผลรวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ประการท่ีหก ความพยายามในการพัฒนาที่เก่ียวของและการรณรงคทางการสื่อสาร โดย
พยายามระบุชี้ถึงระดับความรวมมือและโอกาสในการเรียนรูอาทิ ผานชองทางหรือสื่อตางๆ
ในชุมชน อาทิ (6.1) สื่อบุคคล (Personal Media) หมายถึงตัวบุคคลท่ีทําหนาที่เปนผูสงสาร
อยู ในระบบการส่ือสารระหวางบุคคลและการสื่อสารทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
(Channel) เชน สื่อบุคคล ไดแก กํานันผูใหญบาน พระ ครู (6.2) สื่อเฉพาะกิจ เชนระดับ
กลุมสื่อบุคคลอาจจะประกอบดวยตัวบุคคลที่เปนคนของชุมชน เชน เจาหนาที่รัฐนักพัฒนา
องคกร พัฒนาเอกชน อาสาสมัคร เปนตน สื่อเฉพาะกิจ (Specific Media) ยังอาจหมายถึง
สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงและมีจุดมุงหมายหลักอยูที่ผูรับสารเฉพาะกลุม 
สื่อเฉพาะกิจประกอบดวยสื่อสิ่งพิมพไดแกใบปลิว แผนพับ หนังสือเผยแพร เลมเล็ก เอกสาร
แนะนําประกอบแผนโฆษณา จดหมายขาวภาพพลิก จุลสาร วารสารเปนตน  (6.3) สื่อ
อิเล็กทรอนิคสหรือสื่อที่ผลิตออกมาในรูปแสงและเสียง เชน เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน
ภาพยนตร สไลด ขาว เปนตน (6.4) สื่อกิจกรรม ไดแก การจัดแสดงนิทรรศการ การจัด
ประกวด การจัดรถเคล่ือนที่ การจัดสนทนากลุมเปนตน (6.5) สื่อมวลชน (Mass Media) 
(6.6) สื่อพ้ืนบาน (Folk Media) หมายถึงสื่อที่อาจเปนบุคคล คณะบุคคล ตลอดจนเครื่องมือ
อุปกรณที่เกี่ยวกับการแสดงและวัฒนธรรมการดํารงอยูทุกประเภทโดยเปนสื่อที่ชาวบาน
สรางสรรคข้ึนและยึดถือปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาแตโบราณกีฬา ตลอดจนประเพณี และพิธีกรรม
ตางสื่อของชุมชนเนนการปรับปรุงสื่อใหเหมาะสมสําหรับประโยชนการใชงานของชุมชน 
(กาญจนา แกวเทพ, อางแลว)  

ขั้นตอนที่ 2 ข) การดําเนินการวิเคราะหการสื่อสารเชิงปฏิบัติการ  
                  (Conduct an Operational communication Analysis) 

 สําหรับขั้นตอนท่ี 2 ข. นี้ ประกอบดวย สองขั้นตอน ไดแก  

ขั้นตอนแรก เกี่ยวของกับการทบทวนองคประกอบเชิงปฏิบัติการของโครงการและ
ระบุองคประกอบเชิงปฏิบัติการท้ังหมดท่ีอาจข้ึนกับหรือไดรับการสงเสริมโดยการปฏิบัติการ
แทรกแซงทางการสื่อสารใดๆ ในชุมชนสวนขั้นตอนที่สองจะเกี่ยวของกับการระบุ
วัตถุประสงคของการสื่อสารเชิงกลยุทธหลักทั้งหมดท่ีจะเชื่อมโยงกับระดับและลักษณะของ
การสื่อสารเชิงปฏิบัติการอันจะเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนากลยุทธทางการสื่อสาร 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (Action plan) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสวนใหญแลว 
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Binswangen&Aiyar (2003) แนะนําวาเปาหมายทางการส่ือสารหลัก ๆ นั้น มักเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติการจริงอยูในหามิติหลัก (โปรดดูตารางท่ี 3 ประกอบการพิจารณา) 

ตารางท่ี 3 วัตถุประสงคทางการสื่อสารที่เชื่อมโยงกับลักษณะของการปฏิบัติการ 

มิติวาดวยลักษณะ
ทางการปฏิบัตกิาร 

วัตถุประสงคของการสื่อสารเชิงกลยุทธ 
(Strategic Communication Objectives) 

มิติที1่. การวางแผน
และการประเมิน 
การปฏิบัติการ
ทั้งหมดอยางม ี

สวนรวม  

การวางแผนอยางมีสวนรวม (Participatory Planning) เปนหัวใจ
สําคัญในการสรางความไววางใจ ความเขาใจ ความรูสึกเปนเจาของ
โครงการและมีสวนในการขับเคล่ือนโครงการและการรักษาไวซึ่งพันธ
กิจรวมกัน ตั้งแตเริ่มดําเนินการจวบจนถึงการประเมินโครงการและ
การปรับปรุงโดยตรง ดังนั้น วัตถุประสงคหลักคือการสรางความ
ตระหนักรูในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งทางตรงและทางออม โดยการ
อภิปรายวัตถุประสงค ขอบเขต บทบาท กระบวนการ ขอดีขอเสีย
รวมกันและการใชการสื่อสารในการสรางความรูสึกในการเปน
เจาของ (ownership) ของโครงการอันจะนําไปสูความสําเร็จทางการ
ปฏิบัติการโดยรวมกันวิเคราะหบริบทของปฏิบัติการ (Operational 
context) และการจัดการขององคการในการรวมกันกําหนดปจจัย
นําเขาตาง ๆ ในการออกแบบการปฏิบัติการและกระบวนการในการ
ดําเนินการทั้งหมด รวมถึงการสรางความรูสึกไววางใจในการคิดริเริ่ม
สรางสรรคเก่ียวกับรูปแบบการปฏิสัมพันธชองทางการสื่อสารในกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสีย การพัฒนาความสัมพันธ โดยเฉพาะกลุม ที่อาจะ
ยังไมสามารถสรางบรรยากาศแหงความไววางใจไดและ ระบุขอบเขต
และรูปแบบของตัวสาร เครื่องมือและวิธีการในการสื่อสาร 
ระดับการมีสวนรวมในการส่ือสารของชุมชน 
(1) ฐานะผูสงสาร / ผูรับสารการเลือกประเด็นเนื้อหา วิธีการ
นําเสนอ ชองทางส่ือการเปนผูสงสารและผูรับสารอยางกระตือรือรน
แตตองตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองกอนเปนอันดับแรก 
(2)  ในฐานะผูผลิต / ผูแสดงมีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้น เชน ในขั้น
กอนผลิตมีสวนรวมโดยเลือกประเด็นที่จะนําเสนอ กําหนดเนื้อหา
สารกําหนดรูปแบบมีสวนรวมในข้ันผลิต คือ ลงมือผลิต ตัดตอ แสดง 
ฯลฯมีสวนรวมในข้ันหลังการผลิต คือ หลังชมผลงานแลวมีการแกไข
ปรับปรุงเปนตน 
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มิติวาดวยลักษณะ
ทางการปฏิบัตกิาร 

วัตถุประสงคของการสื่อสารเชิงกลยุทธ 
(Strategic Communication Objectives) 

 (3) ในฐานะผูวางแผนและกําหนดนโยบายในการส่ือสารเปนระดับ
สูงสุดของการมีสวนรวม คือการกระทําในเชิงรุกใหสื่อมีอิทธิพลใน
ทองถิ่นคนในทองถิ่นจะผลักดันตรงน้ีไดตองเกง การทําประชา
พิจารณ (Public Hearing) เขามาเก่ียวของ 

มิติที่ 2. การจัดตั้ง
คณะกรรมการและ
อนุกรรมการการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือ 
การบริหารโครงการ 

 

การจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนมีความสําคัญในการ
ดําเนินการเพื่อสรางความม่ันใจวาจะมีการบริหารจัดการการไหลของ
กระแสขอมูลสารสนเทศ (Information flow) ที่ตอเนื่องและโปรงใส
ภายในชุมชนหรือระหวางชุมชนและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
เพ่ือใหสมาชิกของชุมชนทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาโดย
ตระหนักรูเกี่ยวกับโอกาสในการเขามารวมปฏิสัมพันธขับเคล่ือน
โครงการและสามารถใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชน ความรูและการ
วิพากษเชิงสรางสรรค (Constructive Criticism) ซึ่งทั้งหมดน้ีจะ
สงผลใหสามารถระบุชี้ไดถึงพลวัตรทางอํานาจในชุมชนและการเอ้ือ
กับกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาขึ้นมาใหมใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งกระบวนการ 

มิติที่ 3. การ
ประเมินการปฏบิัติ
ผลงาน การวางแผน 
การกํากับติดตามผล
และการประเมิน
โปรแกรมโดยรวม
บนฐานของการ
ไดรับความรวมมือ
จากชุมชน 

 

การสื่อสารเชิงกลยุทธในมิตินี้มีความสําคัญมากกวา ชุมชนสามารถ
เขาใจรวมกันและสะทอนความคิดเห็นในเร่ืองของการออกแบบ การ
บริหารจัดการและการปฏิบัติการของชุมชนอันถือวาเปนวิสัยทัศนเชิง
กลุมของชุมชน (Collective vision of communities) ดังนั้น 
กิจกรรมการสื่อสารตองเนนการมีสวนรวมและความโปรงใส อาจ
พิจารณาใหมีบุคคลสวมบทบาทเปนผูประสานสนับสนุนโครงการ 
(Facilitator) ในการอภิปรายการพัฒนาวิสัยทัศนและเรื่องจําเปน
เรงดวนของการพัฒนาในระดับทองถิ่นและชุมชนสรางใหเกิด
ความเห็นพองตองกันและขอตกลงในการตรวจสอบ (Auditing) และ
การรายงานผล (Reporting) ที่นาเชื่อถือได ไมวาจะเปนประเด็นที่
เกี่ยวของกับความลมเหลวหรือความสําเร็จตลอดจนโอกาสตาง ๆ ใน
การบริหารจัดการและการลงมือปฏิบัติการของโครงการการพัฒนา
โดยมีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน 
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มิติวาดวยลักษณะ
ทางการปฏิบัตกิาร 

วัตถุประสงคของการสื่อสารเชิงกลยุทธ 
(Strategic Communication Objectives) 

มิติที่ 4. การ
บริหารจัดการ
เงินทุนสนับสนุน
ของชุมชน 

 

กิจกรรมทางการส่ือสารควรสงตัวสารท่ีชัดเจนในเรื่องการจัดตั้ง
งบประมาณบัญชีและความรับผิดชอบในเร่ืองการรายงานผลการเงิน
อยางโปรงใส โดยเฉพาะระดับสิทธิอํานาจ (Authority) สิทธิ์ และ
ความรับผิดชอบเก่ียวกับการไดมาและการบริหารจัดการการเงินทุน
สนับสนุนตาง ๆ ในทุกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปนชุมชนเอง 
ธุรกิจเจาของกิจการระดับทองถิ่น รวมถึงการสรางความตระหนักรูใน
เรื่องประเด็นทาทาย โอกาสและความสําเร็จ 

มิติที่ 5. การขยาย
ผลของโครงการ
การสื่อสาร
ระหวางชุมชน 

 

กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือขายระหวางชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่ง 
ถือวามีความสําคัญมากในการขยายผลการส่ือสารเชิงกลยุทธระหวาง
ชุมชนเพราะเปนการแสดงออกถึงการใหอํานาจกับชุมชนผานการ
สื่อสารเชิงกลยุทธที่ถือวาเปนปจจัยสงเสริม โดยเนนการสื่อสาร
ระหวางชุมชนอยางเปนระบบ สม่ําเสมอซึ่งนอกจากจะเปนการสราง
ความสัมพันธระหวางชุมชนแลว ยังเปนการมองการสื่อสารเชิงกล
ยุทธในแงที่เปนกระบวนการที่สงเสริมการพัฒนาชุมชนโดยการเนน
การส่ือสารแลกเปล่ียนองคความรู ขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ อีกทั้งเปน
การแลกเปล่ียนประสบการณในการพัฒนาชุ มชนดวย ดังนั้น 
วัตถุประสงคหลักของการส่ือสารจะตองเนนการบูรณาการ
วัตถุประสงคและกระบวนการท้ังหมดเพ่ือการขยายผลจากชุมชน
หน่ึงสูชุมชนหนึ่ง เนนการเอ้ือกับการและเปล่ียนเรียนรูชุมชนตางๆ
รวมกันระหวางชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับฟงความคิดเห็นถึง
จุดออนจุดแข็งในการพัฒนาของแตละชุมชนและยังตองเนนใหเกิด
การสรางการเขามามีสวนรวมของสื่อทองถิ่นเพ่ือเอ้ือกับกระบวนการ
แลกเปลี่ยนระหวางชุมชนเปนสําคัญ  
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ขั้นตอนที่สาม: การพัฒนากลยุทธการสื่อสารและแผนปฏิบัติการ  
                  (Develop a Communication Strategy and Action Plan) 

 เปนเรื่องสําคัญที่นักสื่อสารการพัฒนาตองทําความเขาใจวากลยุทธการส่ือสารแบบ
ขับเคล่ือนดวยชุมชนหรือ CDD นั้นจะตองเปนแมไมหรือตัวกําหนดรูปแบบการพัฒนา
แผนปฏิบัติการใดๆท่ีจําตองลงในรายละเอียดในเรื่องของรูปแบบกิจกรรมทางการสื่อสาร
ตางๆเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนด ทั้งนี้ เมื่อกลาวถึงกลยุทธการส่ือสาร 
(Communication Strategy) อาจจัดทําอยูในรูปแบบของเอกสารท่ีมีความกระชับที่ตอง
ระบุและแนะนําหลักการและแนวทางในการปฏิบัติตางๆ (Guiding Principles) ที่กําหนด
ขอบเขต (Scope) และโครงเรื่อง (Outline) ในการวางแผนการสื่อสาร การออกแบบการ
สื่อสาร การบริหารจัดการ การควบคุมดูแลและการขยายผลรูปแบบการปฏิบัติการแทรกแซง
ทางการสื่อสาร (Communication Intervention) ตลอดระยะเวลาของโครงการน้ันๆ ซึ่งใน
การกําหนดกลยุทธนั้นจะขึ้นอยูกับผลของการศึกษาวิจัยของการประเมินผลทางการส่ือสาร
ตามข้ันตอนท่ี 2 ก. และ 2 ข. ตามท่ีไดกลาวไปแลวขางตน 

 สวนการออกแบบแผนปฏิบัติการทางการส่ือสาร (Communication Action Plan) 
นั้นจะเก่ียวของกับการกําหนดตารางในรูปแบบแม็ททริกซ(Matrix) ที่ตองลงรายละเอียด
ตัดขวางกันในตารางที่ระบุรายละเอียดของแผนปฏิบัติการตามกลยุทธซึ่งตอบครอบคลุมใน
สิบมิติหลักไดแก 1) วัตถุประสงค (Objectives) 2) ประเด็นกลยุทธ (Strategic Issues) 3) 
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 4) ตัวสาร (Message) 5) รูปแบบกิจกรรม 
(Activities/Tools) 6) ชองทางการสื่อสารหรือเครือขาย (Channels/Networks) 7) กรอบ
เวลาหรือความถี่ในการสื่อสาร (Timeline/Frequency) 8) ความรับผิดชอบ 
(Responsibilities) 9) งบประมาณ (Budget) และ 10) ตัวบงชี้ทางการกํากับติดตามผล 
(Monitoring Indicators) ดังมีรายละเอียดพอสังเขปในแตละมิติดังนี้คือ 

มิติที่หนึ่ง: วัตถุประสงค อาทิ อาจกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการสรางความสัมพันธ
ระหวางชุมชน หรือเพ่ือการสรางกลไกในการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณภายในชุมชน
หรือระหวางชุมชนท่ีสําคัญ การกําหนดวัตถุประสงคจะตองต้ังขึ้นใหสามารถปฏิบัติไดจริง 
(realistic) และจะตองนําเอาประเด็นทางดานพลวัตรทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ มารวมพิจารณาในการกําหนดวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ
ดวย 

มิติที่สอง: ประเด็นกลยุทธนั้นหมายถึงประเด็นใดๆก็ตามที่ตองนํามารวมพิจารณาใน
การออกแบบตัวสาร การกําหนดกิจกรรมและการระบุชองทางเครือขายในการสงและรับสาร
ผานการปฏิบัติการแทรกแซงทางการส่ือสารนั้นๆ ซึ่งแนววิถีการพัฒนาแบบ CDD นี้เนนการ
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รวมปรึกษาหารือและการไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมในการพัฒนาเพ่ือ
สามารถพัฒนาตัวสารหรือ message ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้ประเด็น
เชิงกลยุทธยังตองพิจารณาถึงความสัมพันธและพลวัตรดานอํานาจที่สถิตอยูในกลุมหรือ
ระหวางกลุมตางๆ ดวย เชน กลุมนักการเมืองทองถิ่น กลุมผูนําชุมชน ทั้งนี้ตองพยายามสราง
กระบวนการที่เนนการสรางความไวเนื้อเชื่อใจและการสื่อสารที่มีคุณภาพดวย อีกทั้งยังตอง
พยายามคํานึงถึงแหลงเงินทุนสนับสนุนและการรวมกันกําหนดในการใชเงินทุนที่ชัดเจน
โปรงใสตรวจสอบได ทั้งน้ีในการกําหนดประเด็นเชิงกลยุทธตางๆนี้อาจรวมพิจารณาพลวัตร
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ภาษาและวัฒนธรรม อาทิ ประเด็นทางสังคมตางๆ หรือการ
เขามามีสวนรวมของกลุมผูนําทางความคิดหรือผูนําทางศาสนา เปนตน 

มิติที่สาม: กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ควรระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและคุณลักษณะ
ทางดานประชากรและดานสังคมอยางรอบคอบดวยการจัดแบงเปนกลุมๆ (segmentation) 
แตละกลุมอาจมีวัตถุประสงคแตกตางกันไป อาทิ กลุมสมาชิกทุกกลุมในชุมชน องคกรท่ีตั้ง
อยูในชุมชน อาทิ NGOs กลุมเจาหนาที่จากรัฐบาลสวนกลางหรือสวนทองถิ่นรวมท้ังภาค
ประชาสังคมตางๆดวย สื่อทองถิ่นแมแต องคการระหวางชาติทั้งนี้ตองพยายามเนนการให
โอกาสทุกกลุมได เขามามีสวนรวมและการไดมาซึ่ ง อํานาจของทุกกลุม (inclusion, 
participation, and empowerment) อยางแทจริง 

มิติที่สี่: ตัวสารเองน้ันจะตองไดรับการออกแบบโดยพิจารณาถึงความแตกตางของ
กลุมผูรับสารเชน ทัศนคติ การรับรู องคความรู เงื่อนไขทางส่ิงแวดลอมชุมชนท่ีอาจเอ้ือหรือ
กีดขวางการรับสาร ทั้งนี้ตัวสารตองสรางผลประโยชนใหกับชุมชนจากการรวมมือรวมใจ การ
ประสานพลังการรับรูและการเรียนรูในองคกร มิตรภาพความไวเนื้อเชื่อใจ การขับเคล่ือน
รวมกันและการแบงปนอํานาจใหกับกลุมตางๆ 

มิติที่หา: รูปแบบกิจกรรมนั้นถือวาเปนเครื่องมือสําคัญของนักสื่อสารพัฒนาเพ่ือ
สรางกระแสความสนใจและเปดรับฟงความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย อาจมีความ
หลากหลาย อาทิ อาจมีการกําหนดแกนเรื่องประจําเดือน (Monthly Theme) อาจอยูในรูป
เวิรคช็อบปฏิบัติการ หรือโครงการที่สรางการเปดรับสารและใหเริ่มมีการตระหนักรูและรับรู
เกี่ยวกับประเด็นที่ตองการส่ือสาร (sensitization workshop) อาจอยูในรูปของสื่อวิทยุ 
หรือการบริการการประกาศใหสาธารณชนทราบผานสื่อตางๆของรัฐ (public service 
announcement) หรือการจัดงานในรูปแบบเชนงานทางศาสนาประจําชุมชนหรือ การ
จัดการประชุมในรูปแบบของการปรึกษาหารือระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder 
consultation workshop) การเดินทางเยี่ยมชมดูงาน การออกสารประชาสัมพันธในชุมชน
หรือการจัดทําจดหมายขาวแจกในชุมชน ที่สําคัญ อาจตองการจัดรูปแบบกิจกรรมเปนระยะ 
เชนระยะเร่ิมดําเนินการ ระยะที่ไดดําเนินการปฏิบัติการไปแลวหกเดือน เปนตน ทั้งนี้ การ
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ออกแบบกิจกรรมใดๆมุงเนนเองกลุมเปาหมายเปนสําคัญ ตองทราบพฤติกรรมของการเขาถึง
ตัวสาร อาทิ คนในชุมชนท่ีหางไกลอาจรับฟงขาวสารจากวิทยุทองถ่ินมากกวา และตองเขาถึง
กลุมเปาหมายหลัก กลุมผูอิทธิพลระหวางบุคคลในชุมชน (Interpersonal Influencers) 
รวมทั้งกลุมผูออกนโยบาย (policymakers) ดวย  

มิติที่หก: ชองทางการส่ือสารหรือเครือขาย นับเปนความจําเปนในเรื่องชองทางการ
สงสารรวมถึงประเด็นทางเทคนิคในการสงสารทั้งนี้อาจอยูในรูปแบบของการส่ือสารตอหนา 
การสื่อในกลุมเล็ก การจัดการประชุมพบปะแบบ NGO Forum หรือการส่ือสารผาน
สื่อมวลชน เปนตน ทั้งนี้ตองระวังถึงงบประมาณ และ McGuire (1987) กลาววา
สื่อสารมวลชนที่เปนสื่อปฐมภูมิ อาทิ โทรทัศน วิทยุ อาจไมไดผลเสมอไป อีกทั้งการวัดผล
อาจยากลําบากกวา  ดังนั้นชองทางในการสื่อสารแบบระหวางบุคคลในชุมชนอาจมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาในบางกรณี 

มิติที่เจ็ด: กรอบเวลาหรือความถี่ในการส่ือสารนับเปนประเด็นสําคัญอยางยิ่งยวด
เชนกันเพราะการวางกรอบเวลาท่ีไดรับการวางแผนท้ังในประเด็นดานเวลาและบุคลากร
อยางรัดกุมหากแตยืดหยุนอยางมีหลักการถือเปนความจําเปนในการใชทรัพยากรท้ังดานคน
และเงินอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กรอบเวลาควรไดรับการบริหารจัดการควบคูไปกับ
เปาหมาย วัตถุประสงคและงบประมาณดวย สวนประเด็นความถี่ในการส่ือสารก็นับวาสําคัญ
วาควรสงออกเปนระยะๆอยางไรถึงจะไดผลสูงสุด การสงสารนอยไปก็อาจไมทั่วถึง การสง
สารมากไปก็อาจทําใหเกิดปญหาของ “บูมเมอแรง เอฟเฟค” (Boomerang Effect, 
McGuire, 1987) คือผูรับสารจะเกิดการตอตานตัวสารและอาจทําในส่ิงที่ตรงกันขามกับสิ่งที่
ตัวสารตองการใหเกิดสัมฤทธิผลได 

มิติที่แปด: ความรับผิดชอบและการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบนับเปนความ
จําเปนเพื่อทําใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติการใดๆจะมีผูดูแลรับผิดชอบใหเปนไปตามแผน
ซึ่งสวนใหญ เมื่อมีการจัดตั้งทีมงาน เมื่อมาถึงชวงของการระบุความสามารถของบุคคลหรือ
กลุมท่ีเกี่ยวของ (Capacity Identification Stage) ก็จะสามารถทําใหทุกกลุมเขาใจและรับรู
ถึงความเหมาะสม ความสามารถรวมท้ังจุดออนของแตละกลุมดวยเพ่ือการวางตัวคนให
เหมาะสมกับรูปแบบงาน 

มิติที่เกา: งบประมาณและการประมาณการงบประมาณในการดําเนินโครงการ
ทั้งหมดเปนเร่ืองสําคัญ ทําใหผูวางแผนงานและผูปฏิบัติงานสามารถรับรูขอบเขตของงานที่
สามารถปฏิบัติการไดจริงโดยมีเงินสนับสนุน เหตุเพราะหลายครั้ง การดําเนินโครงการตางๆ
ไมเปนไปตามแผนเพราะความลาชาจากการไมมีเงินงบประมาณอัดฉีดหลอเลี้ยงบุคคลากร
และการประสานงาน 
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 มิติที่สิบ: ตัวบงชี้ทางการกํากับติดตามผลเปนสิ่งสําคัญและจะตองดําเนินการ
ประเมินติดตามผลอยางตอเนื่องและเปนระบบเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ
ในการพัฒนาชุมชนในครั้งตอๆไป อาจมีการทํารายงานสรุปผลผานการสํารวจ (Survey 
report) หรือการวิเคราะหเนื้อหาของจดหมายขาวตลอดระยะเวลาในการดําเนินงาน 
(Content Analysis of Newsletters over a period of time) เปนตน 

ขั้นตอนที่สี่: การลงมือปฏิบัติการในรูปกิจกรรมการสื่อสารตางๆ  
               (Implementation of Communication Activities) 

หลังจากที่มีการพัฒนากลยุทธและแผนปฏิบัติการทางการส่ือสารแลวก็มาสูขั้นตอน
ของการลงมือปฏิบัติการของกิจกรรมทางการส่ือสารตางๆที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติการ
ตามตารางแม็ททริกซ ทั้งนี้ ควรปฏิบัติใหอยูในกรอบของเวลา งบประมาณและวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว 

ขั้นตอนที่หา: การใหขอมูลยอนกลับและการกํากับติดตามผล 
                (Feedback and Monitoring) 

การประเมินผานการกํากับติดตามผลอยางตอเนื่อง ทุกกระบวนการและทั้งกระบวน
ถือเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหเกิดกระบวนการในการตรวจสอบเพ่ือไดมาซ่ึงการใหขอมูลยอนกลับ
จากกลุมที่เก่ียวของและการวัดผลลัพธทางการสื่อสาร (Communication Impact) ของการ
ปฏิบัติการแทรกแซงทางการสื่อสารใดๆ เชน การจัดเวิรคช็อปปฏิบัติการเพ่ือระดมความ
คิดเห็นจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย การจัดทําแบบสอบถาม การทําวิจัยความคิดเห็น 
(Opinion research) การวิเคราะหเน้ือหาของการลงประเด็นในพ้ืนที่ขาวที่ปรากฏใน
ชองทางตางๆ หรือจะเปนการดีหากสามารถประมวลผลท่ีไดจากการกํากับติด ตาม
ประเมินผลมาพัฒนาเปนตัวบงชี้ที่ขึ้นอยูกับประเด็นทางดานสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
พฤติกรรม เปนตน 
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III. วิธีวิจัย 
 

 ภายใตประเด็นที่สามนี้ จะขอกลาวถึงระเบียบวิธีวิจัยโดยครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี้
คือ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประชากรกลุมตัวอยางของงานวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมชอมูล 
ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลแหลงขอมูลและกรณีขอมูลบานยอดบานน้ํา
ปากและบานเปยงซอ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง “การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาที่มีชุมชนเปนตัว
ขับเคลื่อน: กรณีศึกษาโครงการปดทองหลังพระจังหวัดนาน “ ผูวิจัยไดออกแบบการใช
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใชการทําอุปนัยเชิงวิเคราะห (Analytic Induction) 
รวมกับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) การสัมภาษณแบบสนทนากลุม (Focus 
group interview) รวมถึงการวิจัยเชิงเอกสาร(Documentary Research) โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ รูปแบบการ
สื่อสาร กจิกรรมและการสื่อสาร รวมถึงระดับของการส่ือสารในชุมชนในเชิงกระบวนการของ
การสื่อสารเชิงกลยุทธภายใตการพัฒนาแบบ CDD เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่ครบถวนและ
ครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษาคร้ังน้ีมากที่สุดโดยจะขอกลาวลงในรายละเอียดในลําดับ
ตอไป 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้ โดยกรอบการทําการวิจัยเชิงคุณภาพนี้จะมุงเนนการ
สะทอนกระบวนการเชิงอุปนัยนั้นมุงเนนการทําการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีนักวิจัยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพ่ือสรางแนวคิดหรือมโนทัศน (Concepts) ชุดสมมุติฐาน (hypotheses) 
หรือทฤษฎี (theory) ซึ่งกระบวนการนี้เรียกวาเปนกระบวนการเชิงอุปนัย (inductive) 
มากกวาจะเปนการทดสอบสมมุติฐานใด ๆ ที่นักวิจัยกําหนดเหมือนในงานวิจัยบนฐาน
ของปฏิฐานนิยม (positivism) ดังน้ัน ขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการสัมภาษณ การสัมภาษณกลุม 
การสังเกตการณและการศึกษาบันทึกเอกสารภาคสนามหรือเอกสารตาง ๆ ที่ไดจากการออก
ภาคสนามสามารถนํามาประยุกตรวมกัน และจัดระเบียบขอมูลจนไดเปน “แกนเร่ืองหลัก” 
(larger themes) เพ่ือใชตอบคําถามงานวิจัยโดยเนนการวิจัยจากจุดเฉพาะ (particulars) สู
ภาพที่กวางขึ้นทั้งน้ี ผลของงานวิจัย (Findings) ที่ไดจากการทําวิจัยเชิงคุณภาพอาจมาจาก
การสังเคราะหขอมูล (data) และนักวิจัยสามารถถายทอดออกมาในรูปของแกนเรื่อง 
(Themes) การจําแนกประเภทขอมูล (categories) ประเภท (typologies) โดยเฉพาะใน
งานวิจัยนี้ มุงเนนการถายทอดออกมาในรูปแบบของมโนทัศน (concepts)หรืออาจจะอยูใน
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รูปของแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับมิติเฉพาะบางประการของรูปแบบปฏิบัติตาง ๆ (practices) 
ทางการสื่อสารเปนสําคัญ 

สําหรับการสัมภาษณ ผูศึกษาวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลที่เกี่ยวของดวย
เทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In depth interview) และการสัมภาษณแบบสนทนา
กลุม (Focused group interview) ซึ่งใชคําถามแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structured 
interview) เปนเครื่องมือโดยทํารายการประเด็นที่จะสัมภาษณเปนคําถามปลายเปดเพ่ือการ
ปรับแนวคําถามใหสอดคลองกับลักษณะและบริบทของแนวคําตอบตามแนวทางของการ
สัมภาษณเชิงคุณภาพ 

ประชากรกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยผูจัดการโครงการปดทองหลังพระ 
จังหวัดนาน เจาหนาที่โครงการปดทองหลังพระ กลุมเจาหนาที่อาสาพัฒนาทองถิ่น กลุมภาคี
ชาวบานในชุมชนเปาหมาย ผูศึกษาวิจัยไดใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)และ
การสัมภาษณแบบสนทนากลุม (Focused group interview)อยางไรก็ตาม ในการลงเก็บ
ขอมูลในพ้ืนที่จริง คณะวิจัยสามารถเดินทางเขาชุมชนไดจริงรวมสามชุมชนคือ บานยอด 
บานน้ําปาก บานผาหลัก ในอําเภอสองแคว หากแตสําหรับบานเปยงซอ อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติไมสามารถเดินทางเขาไปเก็บขอมูลไดเพราะอุปสรรคในการเดินทางและสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศท่ีฝนตกชุก 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยจําแนกขอมูลตามแหลงที่ มา
โดยแบงไดเปนสองประเภท คือ 

1. Primary Source ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นใหมจากแหลงกําหนด
ของขอมูลโดยตรง จากวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกและการสัมภาษณแบบสนทนา
กลุม กับกลุมตัวอยาง เพ่ือทราบเกี่ยวกับขอเท็จจริงของแนวคิดการสื่อสาร เชิงกล
ยุทธภายใตกา พัฒนาแบบ CDD 

2. Secondary Source ขอมูลทุติยภูมิ ผูศึกษาวิจัยไดรวบรวมเอกสารจากแหลงขอมูล 
เชน วารสารโครงการปดทองหลังพระ เอกสารประกอบงานอนุรักษมรดกไทย มรดก
นาน และงานแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาวิจัยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
สิงหาคม รวมสี่เดือน และลงพ้ืนที่เพ่ือการสัมภาษณแบบเจาะลึกและการสัมภาษณแบบ
สนทนากลุมในเดือนกันยายน โดยมีการนัดหมายวันและเวลาสําหรับการสัมภาษณในขั้นตอน
การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาวิจัยไดนําขอมูลที่ไดรับมาบรรยายเชิงพรรณา (Descriptive)แบบ
อนุมาน (Inductive) เพ่ือตอบชดุคําถามงานวิจัย 

แหลงขอมูล 

การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสัมภาษณกลุม รวมถึงการใช
ขอมูลเอกสารงานวิจัยทุติยภูมิที่เก่ียวของ 

รายช่ือผูใหคําสัมภาษณ 

ผูใหคําสัมภาษณหมายเลข 1 (R1):คุณธนกร รัชตานนท อายุ 50 ป ตําแหนง เขารวมกับ
โครงการปดทองเม่ือเดือนกรกฎาคม 2553 และมีประสบการณเชี่ยวชาญดานภาคสังคม  

รายนามผูใหสัมภาษณและการกําหนดรหัส (Respondent’s Coding Scheme) 

R1/ คุณธนกร รัชตานนท ผูจัดการโครงการปดทองหลังพระจังหวัดนาน 
R2/  คุณเบญจ พรในราช เจาหนาที่คุมสตอกและพัสดุ โครงการปดทองจังหวัดนาน 

R3/ คุณปทมพร พิชัย หัวหนาทีมชุดบานยอด   
R4/ คุณติ๊บ ใจมั่น ผูใหญบานยอด   
R5/ คุณภูมินทร ใจม่ัน รองนายกเทศมนตรีบานยอด 

R6/ คุณกาญจนา ยศอาลัย รองนายกเทศมนตรีดานวัฒนธรรม ตําบลยอด 

R7/ คุณวิลัยวรรณ น้ําตอง ผูใหญบาน บานผาหลัก 

R8/ คุณเรไร รักษา นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลยอด 

R9/ คุณอุทิศ ศรีสิทธิพจน ปศุสัตวอําเภอสองแคว 
R10/ พระครูพิทักษนันทคุณ วัดอรัญญาวาส เจาอาวาส 

R11/ คุณณัฎฐณิชา มังคละ หัวหนาพืน้ที่ตนแบบศนูยบานน้ําปาก ต.ตาลชุม อ.ทาวังผา จ.นาน 

R12/ คุณวรพล ชัยสรี เจาหนาทีส่งเสรมิอาชีพและภูมปิญญา หมอขวญัประจําบานน้าํปาก 

R13/ หมายถึงคุณเอก พรหมพินิจ ทีมปศุสัตว 
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กรณีขอมูลสาม 

จากการรวบรวมขอมูลกรณีกลุมบานทั้งสามอันไดแก บานยอด บานน้ําปากและ
บานเปยงซอจากเอกสารโครงการปดทองหลังพระนั้น สามารถนํามาประกอบการสังเคราะห
การวิจัยในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลทั่วไปและสภาพปญหาของชุมชนทั้งสามในเบื้องตน ดังนี้ 

ก) กรณีประสบการณของบานยอด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

บานยอดต้ังอยูบนลุมน้ํายาว เปนหนึ่งในสามหมูบานในเขตตําบลบานยอด คือ บาน
ยอด ผาหลักและผาเกาะ เดิมในป 2507 บานยอดอยูในเขตการปกครองของอ .ปง จ.
เชียงราย ตอมาป พ.ศ. 2515 เมื่อทางการไดจัดระเบียบการปกครองไดตั้งบานยอดให
ขึ้นกับต.ยอด อ.สองแคว จ.นาน และแบงการปกครองออกเปนหมูบาน 6 หมูบาน ซึ่งบาน
ยอดไดแยกออกจากบานสะเกิน ม.1 เปนบานยอด ม.2 ผูใหญบานคือ นายติ๊บ ใจมั่นชุมชน
บานยอดมีประชากร 423 คน จํานวนครัวเรือน 95 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ทํากินทั้งหมด 2,741 ไร 
576 แปลง เฉลี่ยรอยละ 28.85 ไรตอครัวเรือน การใชที่ดินในชุมชนประกอบดวย ไร
หมุนเวียน 952 ไร ที่นา 344 ไร ทีสวน 1,445 ไร (จากการสํารวจของโครงการ วันที่ 31 
ต.ค. 2552) ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว หัตกรรมและการคาขาย
ตระกูลที่มีเครือญาติมากที่สุดและเปนสายตระกูลเดียวกับผูที่มาตั้งหมูบาน ไดแก ตระกูล 
“คนตรง” ตระกูล “รักษา” ตระกูล ผาหลัก” ตระกูล “ลื้อ” ตระกูล “ใจมั่น” ตอมาไดเกิด
ความผิดพลาดของทางการอําเภอท่ีใสนามสกุลใหชาวบานผิดจาก “ใจมั่น” เปน “ใจหมั่น” 
ทําใหความหมายผิดเพ้ืยนไป แตทั้งสองตระกูลก็ยังคงมีความรูสึกวาเปนพ่ีนองเครือญาติ
เดียวกัน 

สภาพปญหา 

ชาวบานมีรายไดจากการทําเกษตรกรรม แตดวยความไมแนนอนของตลาดและ
ปจจัย ทําใหชาวบานมีรายจายสูงกวารายได ผลท่ีตามมาคือ การกูหนี้ยืมสินทั้งในและนอก
ระบบ ซึ่งจากความตองการท่ีจะปลดหนี้ เปนตัวกระตุนใหชาวบานรุกเขาทําลายปา เพ่ือหา
ที่ดินมาทําไรหมุนเวียนปลูกพืชไรปอนโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งคิดเปนสัดสวนการใชที่ดินทํา
กินมากกวาที่นาถึงเกือบ 10 เทาตัวนอกจากปญหาเรื่องที่ดินทํากินแลว การขาดแคลนน้ํา
เพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภคก็เปนอีกหนึ่งขอจํากัดของการเพ่ิมผลผลิต แมบานยอด
จะมีฝาย แตก็อยูในสภาพชํารุดหรือไมคงทนแข็งแรง เพราะมีโครงการสรางเปนไม และมี
ปรากฏการณน้ําซึมกอนถึงตัวฝาย เปนตน 
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จากการสํารวจโดยมูลนิธิปดทองหลังพระ และมูลนิธิแมฟาหลวง เมื่อเดือนตุลาคม 
2552 พบวา ยอดหน้ีรวมของประชากร 423 คนมีตัวเลขสูถึง 9.9 ลานบาท โดยสาเหตุการ
เกิดหน้ี 5 อันดับแรก ไดแก หนี้จากการกูยืมธนาคารเพ่ือการเกษตร (ธกส.) หนี้กองทุนเงิน
ลาน หนี้นอกระบบ หนี้สหกรณการเกษตร และหน้ีกองทุนศุภนิมิต เมื่อโครงการไดสํารวจ
ความตองการของชุมชนบานยอด พบวา สามลําดับแรกที่ชุมชนมีความตองการ คือ ตองการ
ปลดหนี้ ตองการปรับปรุงระบบนํ้า และปรับปรุงดิน ซึ่งเปนปจจัยที่จะนําไปสูการมีชีวิตแบบ
พ่ึงพาตัวเอง 

ข) กรณีประสบการณจากบานน้ําปาก ต.ตาลชุม อ.ทาวังผา จ.นาน 

ขอมูลพื้นฐาน 

บานน้ําปาก ตั้งอยูบนพ้ืนที่ลุมน้ําสบสาย เปนลุมน้ําขนาดเล็กบนสาขาของแมน้ํา
นาน ครอบคลุมพ้ืนที่ 6,336 ไร มีจํานวนประชากร 284 คน จํานวน 68 ครัวเรือน จํานวน
ประชากรเฉล่ีย 4.1 คน/ครัวเรือน มีพ้ืนที่ทํากินจํานวน 145 แปลง คิดเปนพ้ืนที่ทํากิน 1,045 
ไร เฉลี่ยมีพ้ืนที่ทํากินครัวเรือนละ 15.37 ไร สวนใหญมีการใชประโยชนพ้ืนที่ในการทําไร
หมุนเวียน รอยละ 48.61 รองลงมาเปนการทําสวน รอยละ 35.98 และทํานา รอยละ 15.41 
ตามลําดับ (จากการสํารวจของโครงการปดทองหลังพระ ป 2552) 

สภาพปญหา 

ปานน้ําปากตั้งอยูไมไกลตัวเมืองนานมากนัก ประมาณ 40 กิโลเมตร แตอยูใน
บริเวณที่เปนพ้ืนที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย เนื่องจากลําน้ํายาวสาขาของแมน้ํานานตอนบน
ไหลมาสมทบกับแมน้ํานาน ผานชองแคบเปนคอขวดบริเวณอําเภอทาวังผา ซึ่งสองขางลําน้ํา
เปนภูเขา ทําใหน้ําไหลชาระบายไมทัน ทําใหเกิดเหตุอุทกภัยป 2551 เกิดน้ําปาไหลหลาก 
ดินโคลนถลมมีผูคนเสียชีวิต บานเรือนเสียหายจํานวนมาก เกิดภาวะมีน้ํามากเกินไปและไม
สามารถจัดการได แมวาจะมีฝายอยูแลว แตก็ไมมีความคงทนแข็งแรงท่ีจะทนทานแรงนํ้า 
นอกจากน้ีในหนาแลงจะพบปญหาการขาดแคลนน้ําที่ใชในการทําการเกษตรสภาพพื้นที่บาน
น้ําปากเปนพ้ืนที่ภูเขาลาดชันสูง ปาและภูเขาถึง รอยละ 85 มีพ้ืนที่ราบเพียงรอยละ 15 มีที่
ราบสําหรับทํานานอยมาก พ้ืนที่เนินสวนใหญปลูกขาวโพด การกําจัดวัชพืชของชุมชน สวน
ใหญใชวิธีการพนยาฆาหญา เพราะมีความรวดเร็วและสามารถไดในปริมาณที่มาก สงผล
กระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน เรื่องระบบน้ําในการเกษตร สง
น้ําเขาพ้ืนที่เพาะปลูกของลําน้ําสาย ซึ่งลําน้ํานี้เคยเกิดอุทกภัย ดินพังทลายในจุดที่ดินลาดชัน 
และออนตัว ไหลลงมาเปนดินโคลนทับถมที่นาท่ีอยูตามลําหวย ลําเหมืองสงน้ําเสียหาย 
ลักษณะของฝายที่ถูกพัดสวนใหญเปนฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เทเปนกําแพงขวางทางนํ้า 
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เพ่ือยกระดับน้ําใหไหลเขาลําเหมืองจากการสํารวจขอมูลทางเศรษฐกิจโดย มูลนิธิปดทอง
หลังพระฯ และมูลนิธิแมฟาหลวง เมื่อเดือนตุลาคม 2552 พบวาประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอ
ครัวเรือนตอป 101,692 บาท รายจาย 98,028 หนี้สิน 108,874 และเงินออม 9,653 บาท 
โดยมีสัดสวนรายไดมาจากอาชีพรับจางสูงที่สุด รองลงมาคือเกษตรกรรม ในขณะที่คาใชจาย
ที่สูงที่สุดเปนคาอาหาร คาการศึกษา และคาลงทุนเพาะปลูก แหลงหน้ีสินสามลําดับแรกมา
จาก สหกรณ กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาและกองทุนหมูบานเงินลาน เมื่อมีการจัดลําดับ
ปญหาและความตองการชุมชนพบวาปญหาที่ตองการแกไขมากที่สุดคือเรื่องสิ่งแวดลอม 
รองลงมาคือเร่ืองน้ํา หนี้สินและการเกษตร 

ค) กรณีศึกษาประสบการณจากบานเปยงซอ ต.ขุนนาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน 
 
ขอมูลพื้นฐาน 

ตําบลขุนนาน เปนพ้ืนที่ตนแบบของโครงการฯ ที่อยูในอ.เฉลิมพระเกียรติ แบงเปน 
15 หมูบาน ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปเปนภูเขาตั้งแตระดับ 1,600 เมตรลงมาจนถึงระดับ 
800 เมตร พื้นที่เปนเนินสลับรองหวยสาขาของลําน้ํานาน มีความลาดชัน ประชากรสวนใหญ
เปนชาวล๊ัวะประมาณรอยละ 90 ยังคงมีความเชื่อเร่ืองผีบรรพบุรุษและหมอผี มีประชากร 
674 ครัวเรอืน มีพ้ืนที่ทํากินทั้งหมด 20,343 ไร โดยรอยละ 70 ของพ้ืนที่เปนพ้ืนที่ปาอนุรักษ
และเปนที่ทํากินรอยละ 28 ที่เหลือเปนปาใชสอยและท่ีอยูอาศัย พ้ืนที่การเกษตรสวนใหญ
รอยละ 70 เปนขาวไร ปาเหลา ขาวโพด ที่เหลือประมาณรอยละ 30 เปนนาและสวนผลไม 

สภาพปญหา 
ปญหาของเปยงซอไมตางจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของนาน คือความยากจนแรนแคนปญหา

สุขภาพและการขาดไรซึ่งโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีปญหาการขาดแคลนนํ้าที่ไม
เพียงพอตอการเพาะปลูก เพราะตนน้ําถูกทําลาย ทําไรเลื่อยลอย และใชสารเคมีในระดับที่
เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม สงผลใหสภาพดินเสื่อมโทรม ผลผลิตต่ํา สัตวเลี้ยง
เปนโรคตายทุกป ทําใหชาวบานยากจนและเปนหน้ีสิน การขาดความรูเรื่องอาชีพ โครงการ
ปดทองหลังพระ จึงไดเขามาทําความเขาใจกับชาวบานและเก็บขอมูลถึงความตองการของ
ชาวบาน พบวาชาวบานไมพอกินอันเปนสาเหตุของความยากจน ทําใหตองซื้อขาวกินถึงรอย
ละ 90 เมื่อขาวไมพอกิน ชาวบานก็ยิ่งบุกทําลายปามากข้ึน สะทอนใหเห็นชัดวา “ปญหาปาก
ทอง” คือวิกฤติที่ตองแกไขโดยดวน เมื่อทราบถึงรากเหงาของปญหา โครงการจึงแนะนําการ
เพ่ิมผลผลิตขาวดวยการ “ขุดนาข้ันบันได” และทําความเขาใจกับชาวบานวา นาขั้นบันไดจะ
ชวยเพ่ิมผลผลิตจาก 17-20 ถัง/ไร เปน 50-70 ถัง/ไร นอกจากน้ีขอดีอีกอยางของนา
ขั้นบันได คือ ลดการใชที่ดินปลูกขาว เมื่อที่ดินเหลือก็นําไปทํากิจกรรมอยางอ่ืนได เชน ปลูก
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ปาชุมชน แตแนวคิดนี้ไมไดรับความรวมมือในชวงแรก เพราะการขุดนาขัดกับความเชื่อ
ดั้งเดิมของชาวบาน ทําใหตองปรับกลยุทธใหม โดยรวมกันหลายฝายในจังหวัดประชุมหารือ
กัน ประกาศและกําหนดใหตําแหนงนายอําเภอเปนเจาเมืองและใหเปนเจาแหงหมอผีของ
อําเภอ พรอมทั้งทําพิธีเซนไหวเจาท่ีเพ่ือขออนุญาตใหชาวบานรวมมือกับโครงการขุดนา
ขั้นบันได จะไดไมผิดผี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ซึ่งตรงกับวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เปนวันปฐมฤกษ 

การนอมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระจาอยูหัวฯ เปนแนวทางแกไข
ปญหาความยากจน และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ณ ตําบลขุนนานนั้น ที่ชวยใหชาวชุมชน
ตนนํ้านานไดมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อนึ่ง ตนน้ํานานเปนหนึ่งในแมน้ําสายหลักที่ไหลลงสูแมน้ํา
เจาพระยา กระบวนการเขาใจและเขาถึง จึงเริ่มตน ณ ตําบลขุนนานดวยโครงการของปด
ทอง 
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IV. การสังเคราะห (Synthesis) 

ในประเด็นของการสังเคราะหที่ไดจากการการใชการทําอุปนัยเชิงวิเคราะห 
(Analytic Induction) รวมกับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) การสัมภาษณ
แบบสนทนากลุม (Focus group interview) รวมถึงการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research)ที่เกี่ยวของทั้งหมดแลว สามารถนําใชเปนแนวทางในการตอบคําถามงานวิจัยได 
ดังจะขอกลาวลงรายละเอียดในบทนี้ 

คําถามงานวิจัยท่ีหน่ึง 

ภายใตกรอบแนวคิดของการสื่อสารเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน 
(CDD)ที่กําหนดโดยWorld Bank (2004) นั้น ภายใตการดําเนินงานของโครงการปดทอง 
จังหวัดนาน สามารถสะทอนกรอบการพัฒนาวาดวยกระบวนการของการปฏิบัติการ
แทรกแซงทางการสื่อสารเชิงกลยุทธ (Strategic Communication Intervention) ดังกลาว
อยางเปนรูปธรรมและวิสัยทัศนแบบ CDD อยางไร 

แนวทางในการสังเคราะหคําตอบ 

ในภาพรวม การบริหารการส่ือสารควรไดรับการมองวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารการ
พัฒนาซ่ึงการบริหารการพัฒนาหมายถึง การบริหารนโยบาย แผนงาน และโครงการตาง ๆ 
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนาซ่ึงแบงไดเปน 2 สวน คือ การบริหารงาน
ภายใน (Internal Administration) หมายถึงวาการบริหารงานใด ๆ มีความจําเปนที่จะตอง
จัดใหมีองคการบริหารงานนั้น ๆ สามารถเปนกลไกการบริหารที่ดีเสียกอนจึงจําเปนจะตอง
จัดการภายในองคการใหดีใหมีประสิทธิภาพที่สุด สวนการบริหารงานภายนอก  (external 
administration) ครอบคลุมถึงเร่ืองตาง ๆ ที่หนวยงานนั้นติดตอกับปจจัยนอกทั้งหมด ทั้งนี้ 
นายแพทยเกษม วัฒนชัย (2548)  กลาววา การบริหารเพ่ือการพัฒนามิใชจะหมายถึงเฉพาะ
การบริหารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการพัฒนาตามนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ
เทานั้นแตอาจหมายถึง การพัฒนาหรือการปรับปรุงท่ีโครงสราง อํานาจหนาที่ กระบวนการ
บริหารงาน ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร โดยคํานึงถึงปจจัยภายนอกหรือ
สภาพแวดลอมดวย และมีจุดหมายปลายทางท่ีอาจแบงเปน (1) เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการของหนวยงานรัฐและเจาหนาที่รัฐ รวมทั้ง (2) เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ี
ตอบสนองความตองการและประโยชนของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น และ
ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและม่ันคง เมื่อเปนเชนนี้ การบริหารการพัฒนา จึงเปน
มรรควิธี (means) แนวทาง หรือวิธีการหนึ่งเพื่อนําไปสูจุดหมายปลายทาง (ends) 
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สําหรับงานวิจัยนํารองชิ้นนี้จะขอกลาวถึงแนวคิดของ Mefalopulosและ Kamlongera 
(2002)ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตนที่กลาวถึงการส่ือสารเพื่อการพัฒนา (Communication 
for Development) วาแมบทบาทการส่ือสารในการพัฒนาจะไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวางในการสนับสนุนมิติของการพัฒนาอยางยั่งยืนจากองคการเพ่ือการพัฒนาในระดับ
นานาชาติ แตถึงอยางนั้นก็ตาม รัฐบาลและหนวยงานสวนใหญก็ยังขาดความคํานึงถึงกรอบ
ของการส่ือสารเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาอยางครบถวนสมบูรณและยังไมสามารถนําไป
ประยุกตใชอยางเปนระบบภายใตการบริหารการพัฒนาดวยเหตุผลหลายประการ อาทิ การ
มองวาการส่ือสารนั้น มีความสําคัญแตก็ยังเปนรองหลักการอ่ืน ๆ ที่มีความเปนเทคนิค
เฉพาะเจาะจงมากกวา หรือการขาดหลักฐานทางงานวิจัยเชิงประจักษ (Empirical 
research) ที่เพียงพอในการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของการส่ือสาร (Impact of 
communication) อีกทั้งพบวาผูมีอํานาจตัดสินใจหรือกลุมผูวางและกําหนดนโยบายยังไม
คงตระหนักถึงความสําคัญของการส่ือสารในกระบวนการการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ผลักดันใหการส่ือสารเปนวาระสําคัญในการกําหนดหรือออกนโยบายตาง ๆ โดยเฉพาะ
ภายใตกรอบของการบริหารการพัฒนา 

หากแตจากการศึกษาวิจัยโครงการปดทองหลังพระ จังหวัดนาน กลับพบวา โครงการ
มีการออกแบบบริหารจัดการการส่ือสารเชิงกลยุทธและการปฏิบัติการแทรกแซงการส่ือสาร
เชิงกลยุทธ (Strategic Communication Intervention) ที่สามารถสะทอนกรอบการ
สื่อสารเชิงกลยุทธเชิงบูรณาการวาดวยการพัฒนาแบบ CDDไดทั้งสองมิติหลักตามกรอบของ 
World Bank อันไดแก มิติวาดวยกรอบรูปแบบเชิงวิธีการ (Modalities)และมิติวาดวยกรอบ
กระบวนการ (Procedures)ของการสื่อสารเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาแบบ CDDที่แสดงให
เห็นถึงการบริหารจัดการอยางเต็มรูปแบบ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

มิติที่หนึ่ง: กรอบรูปแบบเชิงวิธีการ (Modalities) ของการส่ือสารเชิงกลยุทธเพ่ือการ
พัฒนาแบบ CDD 

ในประเด็นที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีวิจัยและการปฏิบัติการ (Methodological and 
operational issues) การปฏิบัติการการแทรกแซงทางการสื่อสารภายใตการพัฒนาแบบ 
CDD นั้นนับวาเปนการผสมผสานองคความรูเขากับประสบการณของหนวยงานคือ โครงการ
ปดทองหลังพระภายใตบริบทของการปฏิบัติการ (Operational Context) คือ จังหวัดนาน
นั้น ในมิติแรกเปนกรอบรูปแบบเชิงวิธีการ (Modalities) ของการส่ือสารเชิงกลยุทธเพ่ือการ
พัฒนาแบบ CDDพบวา โครงการปดทองไดมีการดําเนินการทั้งสามลักษณะ ไดแก  
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ประการที่หนึ่ง โครงการปดทองหลังพระ จังหวัดนานมีการบริหารจัดการการสื่อสารใน
ระดับองคกรหรือหนวยงาน (Corporate/Institutional Communication) โดยมุงเนนการ
บริหารกระแสการส่ือสาร (Management of the Institutional Communication Flow)
วาดวยลักษณะการกําหนดแนวคิด โครงสราง กระบวนการและกระแสการส่ือสาร 
(Concepts, Structure, Process and Communication Flow) ของการส่ือสารเชิงกล
ยุทธในระดับหนวยงาน ภายในองคกรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะหรือทักษะของทีมงานปดทองหรือ
เพ่ือสรางเสริมจุดยืนในการสานภารกิจขององคกรตอกลุมเปาหมายที่มีความเฉพาะ 
(Specific audiences) อาทิ กลุมผูกําหนดนโยบาย กลุมผูจัดการสํานักงาน กลุมบุคลากร
ทีมงานปดทองหลังพระ กลุมหัวหนาทีมอาสาชุมชนนอกจากนี้ โครงการปดทองไดสงเสริม
สรางสนับสนุนการสรางสมรรถนะในการส่ือสารกลยุทธ (Strategic Communication 
Capacity Building) ที่หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับการวางแผนการส่ือสารและ
ผลกระทบทางดานขอมูล สิ่งแวดลอมทางดานขอมูลและพุทธิปญญา (information, 
information environment and cognitive domains) ของหนวยงานท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาวและทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรท่ีปรากฏใหเห็นชัดจากกิจกรรมตางๆ
โครงการปดทองหลังพระท่ีนับวามีบทบาทสําคัญในการสรางความเขมแข็งใหองคกร 
(Institutional Strengthening) 

เพราะฉะน้ัน เราจะศึกษาถึงสภาพความเปนจริงของชุมชนกอน เราจะเดินดวยกัน 
เรียนรูดวยกัน (walking the talk)ดังนั้นในกระบวนการการเขาถึง เราจะมานั่ง
ปรึกษาหารือ เพ่ือใหเขาถึงปญหา เราเปดโอกาสใหทุกคน ผูเฒาผูแก ผูหญิง เด็ก 
แมกระทั่งคนข้ีเหลาเขารวม ตัวอยางเชน ที่บานเปยงซอ มีกรณีเยาวชนที่เคยเปนที่
เอือมระอาของชาวบาน เพราะเด็กเกเร พอโครงการเราเขามาถึงก็เปดโอกาสใหเด็ก
เขามามีสวนรวมโดยดึงเขามาเปน “หมอสัตว” หรือทีมปศุสัตวของเรา คือใหเด็ก
รูจักดูแลหมูและใหเด็กสรางทีมของเขาเองในการเขามามีสวนรับผิดชอบในการดูแล
จัดการหมูในหมูบาน ตอมาก็ใหทีมของเด็กไดเรียนรูงานดูแลแลกเปล่ียนในพ้ืนที่  
อ่ืน ๆ และทายสุดจะไดสามารถวางแผนรวมกันในการพัฒนาในอนาคต เรียกงาย ๆ 
วาเปนการ “เกาใหถูกที่คัน” คนในพ้ืนที่ตองการอะไรปญหาของเขาอยูที่ใด 
ชาวบานจะรู เราจะไมยัดเยียดสิ่งที่เราคิดวาเรารูให(R1) 
นับวาเปนเรื่องของโอกาสและการใหโอกาส ที่ผานมาชาวบานไมไดรับโอกาส
เทาที่ควร ในการท่ีจะเปนปากเปนเสียงใหตนเอง ในการจะใหเราไดฟงเสียงของเขา
เปนหลัก สิ่งที่โครงการปดทองฯ กระทําลงไป ถามวาชาวบานจะไดอะไร เราวัดผล
โดยดูระดับความพึงพอใจของชาวบาน เราจะเก็บขอมูลอยางตอเน่ือง  เชนมีการจัด
กองทุนขาวโพด กองทุนหมู สิ่งที่ชาวบานจะไดกลับมาแลวจับตองไดดวย เขามี
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รายไดเพ่ิมขึ้นหรือไม ปลดหนี้รายบุคคลไดหรือไม มีเงินออมเพ่ิมขึ้นบางหรือไม ใน
ภาพรวม ชีวิตของชาวบานดีขึ้นอยางไร เปนสิ่งที่เราตองติดตาม(R1) 

ประการที่สองโครงการปดทองหลังพระมีการบริหารการพัฒนาวาดวยการกําหนด
รูปแบบการส่ือสารสนับสนุนวาระอยางเขมแข็ง (Advocacy Communication)อันหมายถึง
การใชการส่ือสารในการสรางความสนับสนุนวาระ (foster an agenda)ในการพัฒนาหรือ
สรางการตระหนักรูในประเด็นเฉพาะในชุมชนเปาหมายและในกลุมภาคีที่เกี่ยวกับความคิด
ริเริ่มวาดวยการพัฒนาหรือ Development Initiatives ซึ่งในท่ีนี้วาระหลักของการพัฒนา
ของโครงการปดทองคือตองการใหภาคีการพัฒนาและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของการนําองคความรูของแนวพระราชดําริและโครงการพระราชดําริทั้งหมด
ไปบูรณาการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ินเพ่ือแกปญหาความยากจน โดยรวมกับ
สถาบันวิชาการ สถาบันวิจัย ประมวลองคความรูตามแนวพระราชดําริใน 6 มิติหลัก คือ น้ํา
ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ปาและสิ่งแวดลอม(ดูภาพประกอบ) ถายทอดไปสูชุมชน จังหวัด 
และภาคีที่เก่ียวของเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยปรับกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสม
ตามสภาพภูมิสังคม และปญหาของชุมชนแตละพ้ืนที่ซึ่งประยุกตมาจากหลักการ “เขาใจ 
เขาถึง และพัฒนา” และคัดเลือกจังหวัดนานเปนพ้ืนที่นํารองท่ีเริ่มจากแนวคิด เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา สูความยั่งยืนบนฐานความคิดวา ชุมชนคือเจาของและการตระหนักรูถึงความสําคัญ
ของการสรางความรูสึกเปนเจาของ (Ownership) หลักการแนวทางและภารกิจของโครงการ
ปดทองแบบ “3+3=6” หมายถึง หลักการสามหลักการ แนวทางสามแนวทาง ผสมผสานจน
ไดภารกจิ 6 ประการ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ภาพประกอบ: การพัฒนาองคความรูใน 6 มิติหลักไดแก 
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หลักการสามหลักการประกอบดวย 1) องคความรูใน 6 มิติวาดวยมิติ ดิน น้ํา 
สิ่งแวดลอม ปา พลังงานทดแทนและการเกษตร   2) หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริวา
ดวย “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และ 3) หลักการทรงงาน 23 ขออันประกอบดวย 1) การศึกษา
ขอมูลอยางเปนระบบ 2) การระเบิดจากขางใน 3) การแกปญหาจากจุดที่เล็ก 4) การทํา
ตามลําดับขั้น 5) การคํานึงถึงภูมิสังคม 6) การมององครวม (Holistic) 7) การไมยึดตํารา 8) 
การประหยัด เรียบงาย การเนนประโยชนสูงสุด 9) การทําใหงาย (Simplicity) 10) การเนน
การมีสวนรวม 11) การคิดถึงประโยชนสวนรวม 12) การบริการที่จุดเดียว (One Stop 
Services) 13) การใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ 14) การใชอธรรมปราบอธรรม 15) การปลูก
ปาในใจคน 16) การขาดทุนคือกําไร 17) การพ่ึงพาตนเอง 18) พออยูพอกิน 19) เศรษฐกิจ
พอเพียง 20) ความซื่อสัตยสุจริต 21) ทํางานอยางมีความสุข 22) ความพากเพียรและ 23) รู 
รัก สามัคค ี

ซึ่งหลักการท้ัง 3 หลักการน้ีไดรับมาปฏิบัติเพ่ือเปนกรอบดานหลักการ (Key 
principles)สวนแนวทางในการปฏิบัติ 3 แนวทาง ไดแก 1) แนวทางดําเนินงานของโครงการ
ปดทองหลังพระโดยเนนตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 2) การบริหารเชิงพ้ืนที่อยางบูรณาการและ 
3) กระบวนการดําเนินงาน 7 ขั้นตอนตามแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริไดแกขั้นตอนที่ 1 การสรางความเขาใจ ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดพ้ืนที่โดยภูมิ
สังคมและสภาพปญหาชุมชนขั้นตอนท่ี 3 ถายทอดองคความรูและการพัฒนาศักยภาพ
ขั้นตอนท่ี 4 การลงมือปฏิบัติขั้นตอนท่ี 5 การแลกเปล่ียนเรียนรูพัฒนาอยางตอเน่ืองขั้นตอน
ที่ 6 เนนการใหคําปรึกษาติดตามใกลชิดและข้ันตอนที่ 7 การวัดประเมินผลและการขยายผล
จากตนแบบ จากหลักการและแนวทางดังกลาวผสมผสานเปนภารกิจ 6 มิติหลักของโครงการ
ปดทองหลังพระไดแก 1) การจัดการความรู  2) การสงเสริมการพัฒนา 3) การทองเท่ียว
โครงการพระราชดําริ 4) การส่ือสารและการประชาสัมพันธ 5) การสรางและพัฒนาภาคี
ความรวมมือ 6) การบริหารจัดการโครงการ 

ทีมงานโครงการปดทองหลังพระไดเตรียมแผนงานอยางเปนระบบ โดยมีการวาง
กรอบเวลา เปาหมาย และกิจกรรมรวมทั้งพ้ืนที่ดําเนินโครงการอยางเปนรูปธรรมและชัดเจน 
กลาวคือ พ้ืนที่เปาหมายไดแก(1) อําเภอสองแคว (รวม 3 หมูบาน ไดแกบานยอด บานผา
หลัก บานนํ้าเกาะ)(2) อําเภอทาวังผา (รวม 3 หมูบานไดแก บานน้ําปาก บานหวยธนูและ
บานหวยมวง) และ(3) ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (รวม 15 หมูบาน)รวม
กลุมเปาหมายนับเปนประชากรใน 21 หมูบาน 8,450 คน  

ประการท่ีสาม โครงการปดทองหลังพระไดมีการบริหารการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 
(Development Communication Management)โดยใชการส่ือสารเปนเครื่องมือในการ
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ระบุชี้ (Identify) การตรวจสอบ (Investigate) และวิเคราะห (Analyze) ความตองการ 
(Needs of Audiences)และความเส่ียง (Risks) และปญหาตาง ๆ ที่รอไดไดรับการระบุชี้ 
(Problems to be addressed) ที่ตั้งอยูบนการท่ีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมสามารถ
พูดคุยหารือบนกระบวนการของสุนทรียสนทนาเพ่ือมุงสรางความเขาใจ (Dialogue-based 
process) รวมทั้งการประยุกตวิธีการหรือเทคโนโลยีตาง ๆ ในการนํามาซึ่งการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม (Social change)ภายในชุมชนดังจะไดกลาวถึงลงรายละเอียดในมิติเชิง
กระบวนการลําดับตอไป 

การเสนอปมประเด็นปญหาสูสังคม 

มีเครื่องมือในการวางแผนบริหารโครงการและการสื่อสาร 
มีการขับเคลื่อนความคิดริเริ่มในการพัฒนาพรอมหลักการในรูปแบบปฏิบัติ 
(Development Initiatives with Principles in Practices) 

การดําเนินงานตั้งอยูบนการใหความสําคัญกับบทบาทของสุนทรียสนทนา
ระหวางภาคีและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย(dialogue-based with 
alliances and multi-stakeholders) 
การเนนการไดมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผานการเรียนรู 

 

มิติที่สอง: มิติวาดวยกรอบกระบวนการ (Procedures) ของการส่ือสารเชิงกลยุทธเพื่อ
การพัฒนาแบบ CDD 

ภายใตมิติที่สองนี้ เห็นไดชัดวาโครงการปดทองมีการบริหารการส่ือสารเพ่ือการ
พัฒนาแบบ CDDโดยการออกแบบการเตรียมการการส่ือสารทั้งในดานแนวคิด (concept) 
กระบวนการ (process) หรือขอมูล (data) ที่ทําใหเปาหมายในระยะยาวน้ันสัมฤทธิ์ผลโดย
จําตองอาศัยการวางแผนแบบไวลวงหนา (advanced planning) ที่ทําใหองคกรสามารถ
บูรณาการความพยายามในการสงสารที่หลากหลายเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนา
ที่ไดวางไวในที่สุด ที่สําคัญ การดําเนินงานของโครงการปดทองหลังพระมีกระบวนการ
กําหนดกลยุทธ มีการวางแผนและการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการใดๆ (operational decisions) 
ของหนวยงานไวอยางเปนระบบ แมทางโครงการปดทองหลังพระจะไมไดมีการกําหนดแยก
แผนการสื่อสารเชิงกลยุทธออกจากเปนบทเฉพาะกาล (Chapter) ในการดําเนินการโดยมี
ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสาร (Communication Specialists) เปนผูรวมกําหนดแผนการ
สื่อสารเชิงกลยุทธตั้งแตเริ่มโครงการ แตจากการศึกษาวิจัย พบวา การสื่อสารเชิงกลยุทธ
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ไดรับการผนวกบูรณาการในแผนการดําเนินงานและภารกิจโดยเฉพาะภายใตหลักการ 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” นั้น โครงการปดทองกําหนดเอาวาในสวนที่เก่ียวของกับข้ันตอนของ
การ “เขาถึง” นั้นคือบันไดแหงการสื่อสารที่เนนการมีสวนรวม ตั้งแตการเร่ิมดําเนินโครงการ
จนถึงขั้นประเมินผลอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม ตามท่ีไดกลาวไปแลวขางตน การพัฒนาและการผนวกเอาแผนปฏิบัติ
การแทรกแซงทางการสื่อสารเชิงกลยุทธนั้นในการพัฒนาแบบ CDD เริ่มขึ้นตั้งแตขั้นตอนการ
ออกแบบและเก่ียวพันตลอดทั้งโปรแกรมหรือโปรเจ็คสิ่งที่ตองทําความเขาใจคือ แนววิถีของ
การส่ือสารเชิงกลยุทธ (A Strategic Communication Approach)นั้นจะมีความยืดหยุน
อยางมาก ซึ่งหมายถึงวา กลยุทธและแผนการปฏิบัติการตาง ๆ สามารถไดรับการปรับให
ทันสมัยหรือปรับใหสอดรับกับขอมูลยอนกลับที่ไดรับและกลไกในการติดตามกํากับดูแล
ตลอดแผนของปฏิบัติการดังท่ีโครงการปดทองไดดําเนินการรวมหาข้ันตอน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่หนึ่ง คือ ดานหนาที่ในการบริหารจัดการการส่ือสาร (Communication 
Management Function)ที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคและกิจกรรมท่ีไดรับการออกแบบ
เพ่ือสรางการตระหนักรู การใหอํานาจชุมชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการให
การศึกษา (To build awareness, change behavior, empower and educate) โดย
เนนการบริหารจัดการกิจกรรมอยางตอเนื่อง ดวยการกํากับดูแลและกระตุนในเชิงรุก มีการ
ระบุหนวยงานรับผิดชอบหลัก กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย การวางจุดยืนของตัวสารหลักของ
โครงการประเด็นตาง ๆ ที่ไดรับการออกแบบ ขอบเขตของงาน กลุมเปาหมายรูปแบบของ
การสื่อสารโดยเนนการมีสวนรวมดวยการสื่อสารขยายผล รวมทั้งตอกย้ําความสําคัญของการ
ติดตามกํากับและการประเมินผลอยางเนนการมีสวนรวมและอยางตอเน่ืองดังรายละเอียด
ดังตอไปน้ีคือ 

โครงการปดทองหลังพระมีการสรางพหุภาคี(โปรดดูตารางที่ 4 ประกอบ) เพ่ือการ
ขับเคล่ือนโครงการอยางเปนระบบบนฐานของการบริหารจัดการความรู พรอมกันนั้น จังหวัด
นานเองก็มีองคกรชุมชนเขมแข็งที่เชี่อมโยงการทํางานรวมกันกวา 128 องคกรทั่วจังหวัด มี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกวา 100 แหงที่พรอมรวมมือ และสนับสนุนการทํางานของ
ชุมชนกวา 99 ตําบลและมีขอมูลจากหนวยงานที่ทําวิจัยไวเพ่ือการอางอิง เชน สกว. สปสช. 
มีพ้ืนท่ีเชน อุทยานแหงชาติ 7 แหง และหนวยจัดการตนนํ้า 51 หนวย 
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นอกจากนี้ โครงการปดทองหลังพระ จังหวัดนาน จึงนอมรับนโยบายการพัฒนาโดย
เนนการสรางความเขาใจของโครงการและหนวยงานสวนราชการตาง ๆ โดยเนนการมีสวน
รวมและการสนับสนุนการมีสวนรวมและรับผิดชอบของสวนราชการทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับทองถิ่นเพ่ือนําไปสูผลของการพัฒนาที่เนนการใหอํานาจชุมชนทองถ่ินเปนแกนนํา
สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของโครงการปดทองหลังพระ โดยการวางจุดยืนทางตัวสาร
และปณิธานหลักคือ เขาใจ เขาถึง พัฒนา และมีการวางแนวทางในการขับเคลี่อนพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริรวม 7 ขั้นตอน โดยโครงการไดเริ่มปฏิบัติการเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 
โดยมีกรอบเวลากําหนดในเชิงภาพรวมของแผนการขับเคล่ือนงานมีสองระยะหลักดังนี้ 

ระยะที่ 1  (มิ.ย.2552 ถึง ต.ค. 2553 รวม 5 เดือน) การสรางความเขาใจและการเขาถึง
พ้ืนทีแ่ละชุมชน โดยเนนการสรางความเขาใจ การเตรียมความพรอมของพ้ืนที่เปาหมาย การ
สรางความเขาใจใหชุมชนและการเขาถึงขอมูลเพื่อการจัดทําตนแบบการพัฒนาข้ันตอนน้ีเห็น

ภาคีสวนกลาง 

ภาคีระดับทองถิ่น 
จังหวัดนาน 

ศูนยเรียนรู 
*วัดโปงคํา เกษตรยั่งยืน 
*ศูนยสวนแสงเทียน 
* ศูนยสวนแสงประทีป 
*  ศูนยดอยเขาแกว 

ภาคีภาคเอกชน 
* สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน(พอช.) มหาชน 
* บ. ปตท. จก. 
* สถาบันชุมชนทองถิ่น
พัฒนาภาคีองคกรประชา
สังคม 
* กป. อพช.ภาคเหนือ 
* สถาบันพัฒนาชุมชน พอช. 
* มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนภาคีองคกรพัฒนา
เอกชน 
* มูลนิธิฮักเมืองนาน 
* มูลนิธิฮักบอวา 
* เครือขายทรัพยากรและ
เกษตรกรยั่งยืน 
จ.นาน 

ภาคีภาครัฐ/วิชาการ 
*มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณ 
* กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
* กระทรวงเกษตรและ
สหกรณภาคีภาครัฐ/องคกร 
* สสส.ภาคีภาครัฐ/องคกร
ทองถิ่น 
* ศูนยประสานประชาสังคม
จังหวัดนาน 
* พมจ.นาน/สวัสดิการ
จังหวัด 
* ทสจ. นาน /เครือขายปา 
* ธปท. นาน / อบจ 
* เกษตรและสหกรณ จ.นาน 
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ไดชัดวาเปนการสนับสนุนกระบวนการส่ือสารอยางตอเน่ือง เครือขายรวมทั้งการเรียนรู
รวมกับจังหวัดตาง ๆ และทีมงานของหนวยงานรัฐจากสวนกลางเขาสูทองถ่ิน 

ระยะที่ 2 การพัฒนาตนแบบ การถายทอดองคความรูตาง ๆ (ต.ค. 2552 ถึง พ.ค. 2553 
รวม 8 เดือน) โดยเนนการอบรม การถายทอด การแลกเปลี่ยนความรู การเขาปฏิบัติการ
รวมกับชุมชน รวมระยะที่ 2 การพัฒนาตนแบบ การถายทอดองคความรูตาง ๆ (ต.ค. 2552 
ถึง พ.ค. 2553 รวม 8 เดือน) โดยเนนการอบรม การถายทอด การแลกเปล่ียนความรู การ
เขาปฏิบัติการรวมกับชุมชน รวมถึงการสนับสนุนและติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ ที่
สําคัญ การดําเนินโครงการจะเนนถึงความสําคัญของการบริหารจัดการในทุก ๆ ระยะ เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติคือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 

จากการสัมภาษณคุณธนกร รัชตานนท ผูจัดการโครงการปดทองหลังพระ จังหวัดนาน วัย 
50 ป กลาวถึงหลักการของการดําเนินงานของโครงการปดทองหลังพระวา 

ผมมองวา หลักการเชิงกลยุทธคือ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” กอนลงชุมชน เราตองลง
พ้ืนที่เก็บขอมูลเพ่ือไดขอเท็จจริงที่เปนขอมูลจริง ใหเวลา โดยตองทําความเขาใจใน
เร่ืองของ “ปฏิทินชาวบาน” ตองรู ตองเขาใจบนฐานของวัฒนธรรมที่เปนทุน...เรา
ไมไดเอาทีมของเราเขาไป แตเราจะตองเนนการเปดโอกาสใหเกิดการบูรณาการทีม
ของ “คนในพ้ืนที่” เอง ที่เราเรียกวา คนพ้ืนที่ ปราชญชาวบาน ผูนําจิตวิญญาณ 
หรืออาสาพ้ืนที่ที่เขามีความเขาใจในชุมชนของเขามากกวา คณะทํางานของเราเอง 
ตรงน้ีทําใหเกิดความรวมมือ เกิดความสนิทสนมเปนกันเอง เกิดสายสัมพันธเปนพ่ี
เปนนองที่รวมเปนหุนสวน เปนพันธมิตรกัน ...เพราะฉะนั้น เราจะศึกษาถึงสภาพ
ความเปนจริงของชุมชนกอน เราจะเดินดวยกัน เรียนรูดวยกัน (walking the talk) 
ดังนั้นในกระบวนการการเขาถึง เราจะมาน่ังปรึกษาหารือ เพ่ือให เขาถึงปญหา เรา
เปดโอกาสใหทุกคน ผูเฒาผูแก ผูหญิง เด็ก แมกระทั่งคนข้ีเหลาเขารวม ตัวอยางเชน 
ที่บานเปยงซอ มีกรณีเยาวชนท่ีเคยเปนท่ีเอือมระอาของชาวบาน เพราะเด็กเกเร 
พอโครงการเราเขามาถึงก็เปดโอกาสใหเด็กเขามามีสวนรวมโดยดึงเขามาเปน “หมอ
สัตว” หรือทีมปศุสัตวของเรา คือใหเด็กรูจักดูแลหมูและใหเด็กสรางทีมของเขาเอง
ในการเขามามีสวนรับผิดชอบในการดูแลจัดการหมูในหมูบาน ตอมาก็ใหทีมของเด็ก
ไดเรียนรูงานดูแลแลกเปลี่ยนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ และทายสุดจะไดสามารถวางแผน
รวมกันในการพัฒนาในอนาคต เรียกงาย ๆ วาเปนการ “เกาใหถูกท่ีคัน” คนในพ้ืนที่
ตองการอะไรปญหาของเขาอยูที่ใด ชาวบานจะรู เราจะไมยัดเยียดสิ่งที่เราคิดวาเรารู
ให(R1) 
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พระครูพิทักษนันทคุณ วัดอรัญญาวาส เจาอาวาส 

“ที่จังหวัดนานนี่แบงเปน 3 สาย 1) สายประชาสังคมจังหวัด 2) สายปกครองจังหวัด 
3) สายภาคสังคม กลุมฮักเมืองนาน ภาคประชาชนเปนหัวหนาทีมขยายผล 10 
หมูบาน 15 อําเภอ เมื่อตนป 52 เราไดพบปะโครงการปดทองที่มาเก็บขอมูล เรา
เองทํางานดานสังคมมาตลอด มูลนิธิฮักเมืองนาน งานอนุรักษสิ่งแวดลอม งานดาน
ชุมชนครอบครัวเขมแข็ง เราสงเสริมเครือขาย ปดทองเขามา ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 
เขามาพูดคุย เขามาแจงใหทราบวาจะพัฒนาอาชีพตามมิติหลัก 6 มิติ หลังจากนั้น 
ทานก็ฉายภาพใหดู แลวถามความคิดเห็น ทานบอกวาอยากขยายผลใหครอบคลุม 
มาชักชวนฮักเมืองนาน...ปดทองหลังพระน่ี หมายวา ทําความดีโดยไมตองประกาศ 
ไมตองบอก ไมหวังผลตอบแทน ไมตองการแมแตความเปนรูปธรรม โลรางวัล
เกียรติยศใดๆ หากแตเนนประโยชนเพื่อสวนรวม (R10) 

อนึ่ง จากกรอบของแนวคิดที่วา “เขาใจ” โครงการปดทองฯจะเนนการศึกษาขอมูล
ในทุกมิติของชุมชน โดยเนนการคนหารากของปญหารวมท้ังมีการบริหารจัดการความรู 
(Knowledge management) โดยเริ่มจากการต้ังคําถามวา ความรูมาจากไหนและการไดมา
ความรู (Knowledge Acquisition) คําตอบคือ การเนนการรวบรวมความรูจากโครงการ
พระราชดําริทั่วประเทศไมวาจะเปน โครงการหลวง มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนยสงเสริมศิลปาชีพ 
โครงการดอยตุง ศูนยศึกษาการพัฒนาและอ่ีน ๆ โดยโครงการปดทองจะนอมนําองคความรู
ดังกลาว โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับ 6 มิติหลักมาบูรณาการ และพรอมนําไปประยุกตใช 
(Knowledge Integration and Knowledge Application) ในพ้ืนที่เปาหมายไดแก จังหวัด
นาน  ที่ผ านหลักเกณฑในการคัดเปน พ้ืน ท่ีตนแบบจั งหวัดแรก (จากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริในการประชุมครั้งท่ี 
1/2552) ทั้ง 6 ดานไดแก 1) มีเครือขายชุมชนเขมแข็ง มีพ้ืนท่ีการทํางานพัฒนาชัดเจน 2) 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง 3) มีสภาพปญหาในพ้ืนที่ เชน ปญหาความ
ยากจน ปญหาภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเส่ือมโทรม 4) เปนพ้ืนท่ีที่มีขอมูล
อยางเปนระบบเพียงพอตอการชี้วัด 5) มีพ้ืนท่ีสําคัญทางระบบนิเวศ เชน ปาผืนใหญ มรดก
โลก โครงการจะเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษพ้ืนที่ปาและชุมชนเองก็จะไดรับประโยชนอยาง
ยั่งยืนในการพัฒนาและทายสุด 6) สามารถแกปญหาเชิงระบบคือ เปนตัวอยางในการแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ เพ่ือใชในการพัฒนาเปนตัวอยางและแนวทางในการพัฒนาโดยมี
ชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน 

ขั้นตอนที่สอง ประกอบดวย ขั้นตอนยอย 2 ขั้นตอน ไดแก 2 ก)การประเมินการส่ือสาร
เชิงกลยุทธ (Strategic Communication Assessment)และ 2ข) การวิเคราะหการส่ือสาร
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เชิงปฏิบัติการแบบ CDD ที่เนนการวางแผนแบบการมีสวนรวม (Participatory Planning) 
และการประเมินการปฏิบัติการแบบเนนการสรางความไววางใจ (Trust) การสรางความรูสึก
เปนเจาของ (Ownership) ความเขาใจ (Understanding) และการสรางและรักษาพันธกิจ 

จากการศึกษาวิจัยพบวา โครงการปดทองหลังพระไดที่การดําเนินการท้ังสองมิติ
คูขนานกันไปเพ่ือนําไปสูขั้นตอนตอไป หัวใจของการดําเนินการในขั้นที่สองน้ีสามารถสะทอน
ถึงตัวตนแบบการสื่อสารในยุคศตวรรษที่ 21 ของ World Bank ที่กลาววา ตนแบบทางการ
สื่อสารกลยุทธนั้นจําเปนที่ตองเนนการนําไปประยุกตปฏิบัติใชในการแกปญหาในการส่ือสาร
ไดจริง (Practical Guide and Guidelines) ในการสรางนักการส่ือสารแบบนักปฏิบัติการ
จริง (Communication Practitioners) ที่กอใหเกิดการขับเคลื่อนจริงในกลุมเปาหมายหลัก 
อนึ่ง โครงการปดทองหลังพระมีความพยายามในการออกแบบการส่ือสารเชิงกลยุทธโดยมี
ชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน (Strategic Communication for Community-Driven 
Development- CDD) ที่มุงเนนสนับสนุนสงเสริมใหทั้งชุมชนและหนวยงานของรัฐสามารถ
บริหารจัดการควบคุมกระบวนการการตัดสินใจและการใชทรัพยากรตางๆที่มีผลตอการ
พัฒนาโดยจะเนนกระบวนการการพัฒนาทองถิ่นผานการมีสวนรวม การเขามามีบทบาท
ขับเคลื่อนชุมชนและการใหอํานาจแกชุมชนอยางแทจริงโดยผานการใชชุดเครื่องมือทางการ
สื่อสารและเทคนิคการส่ือสารเชิงกลยุทธในการประเมินอุปสรรคปญหาตางๆในการ
ดําเนินการและกระบวนการการใชขอมูลในการสื่อสารภายใตบริบทของประเทศไทย ที่สําคัญ 
โครงการจะเนนการพัฒนาแบบ “ภาคประชาชน” และ “การใหอํานาจแกภาคประชาชน” 
เปนสําคัญในข้ันตอนท่ีสองมีรายละเอียดดังนี้ ไดแก 

ขั้นตอนที่ 2ก) การจัดการประเมินการส่ือสารเชิงกลยุทธ  
                 (Conduct a Strategic Communication Assessment)  

โครงการปดทองหลังพระได เนนสื่อสารการสรางความเขาใจมีการจัดทํา 
Sensitization Workshop ใหกับทีมงานและชุมชนในการสื่อสารสรางความเขาใจและ
รวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน โดยเนนใหชุมชนมีสวนรวมสูงสุด 
รวมถึงการรับฟงแนวคิดของทุกภาคี 

โครงการปดทองเองไมมีองคความรูตั้งแตตน แตเราเปรียบเสมือนเปนศูนยกลาง
เชื่อมโยงองคความรูทั้งหมด โดยเชื่อมโยงองคความรูของทีมของแมฟาหลวง ที่
มีประสบการณ ความรูความเชี่ยวชาญ เมื่อแรกทีมดอยตุงเขามาสอน เขามา
สรางไว ถายไวใหเรา และเราพรอมเชื่อมโยงกับชุมชน ชาวบาน ปราชญ
ชาวบานตามแนวคิด คนนานสอนคนนาน นี่คือลักษณะการสรางทีมหรือ 
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Team building ของเรา คือ เราจะอาศัยคนเมืองนาน สืบทอดสืบสาน สราง
คนข้ึนจากรุนสูรุนในพ้ืนที่ นับวาเปนการเรียนรูที่ไมใชความรูเชิงเดียว และไมใช
เกงดานเดียว แบงเปนการบูรณาการการเรียนรูหลายทาง เปนการขับเคลื่อน
งานอยางเปนระบบ เมื่อเราเรียนรูแลว ชาวบานเรียนรูแลว พอพ่ึงพาตนเองได
แลว ทีมแมฟาหลวงก็จะขยับออกไป ไมใชทอดทิ้ง แตเปนการฝกใหเราสานตอ 
เรียนรู(R1) 
ทุกอยางเริ่มจากความตองการของชาวบาน เราตองฟงเขา เขาตองการทํา
การเกษตร ตองการคลองสงน้ํา ตองการทําเกษตรหลังนา จากการจุดประกาย
ของโครงการปดทอง ชาวบานเริ่มอยากไดโรงงานหวายของพวกเขา ถาเรามีได
จริงในพ้ืนที่ก็จะดีกับชุมชน เพราะจะลดการไปทํางานตางจังหวัด แลวทุกคนจะ
ภูมิใจกับตาวแปรรูป หวายของเขาที่โครงการปดทองนําเขามา เรารอได วันน้ี
ปลูกดูแล รอ 10 ปจะไดมีโรงงานหวาย นับวาเปนความหวังของเรา (R5) 
เราตองเขาใจภูมิสังคมของเขา บานยอดเขามีปฏิทิน เราตองพัฒนาตามปฏิทิน
ชุมชน ตองพัฒนาตามวงจรของเขา เขามีความเชื่อ เชน การเล้ียงผี ศาลเจา
หลวง เปนตน (R3) 

โครงการปดทองไดมีการประชุมปรึกษาหารือระดับจังหวัด 5 ครั้ง ระดับทองถิ่น 16 
ครั้ง มีการหารือกับศูนยรวมจิตใจชาวนาน หารือกับประชาสังคม อาทิ ประชาคมนาน มูลนิธิ
ฮักเมืองนานและที่สําคัญมีการหารือกับชุมขนในพ้ืนที่เปาหมาย เพ่ือการเตรียมความพรอม
ของพ้ืนที่เปาหมายโดยการขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่แบบ “การระเบิดจากขางใน” 
ประชาชนในพ้ืนที่ตองใหความสําคัญ นอกจากน้ี  โครงการปดทองหลังพระยังมีการตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนและคณะอนุกรรมการเพ่ือบริหารโครงการ รวมทั้งสรางความ
รวมมือและสรางโครงสรางทางการบริหาร และทีมของโครงการปดทองฯบนแนวทางการ
ขับเคล่ือนและพัฒนาชุมชน 3 ดาน คือ ทุนทางสังคม วัฒนธรรมและกายภาพ ทั้งนี้เริ่มจาก
การพัฒนาทีมและบุคลากร ตองผลักดันใหคนในทีม มีทักษะความรูตามแนวพระราชดําริ  
เพ่ือนําไปประยุกตใชผานกิจกรรมหลัก คือ การสรางทีมอาสาโดยการคัดเลือกอาสาสมัครเขา
รวมโครงการเพ่ือพัฒนาความรูความเขาและทักษะที่จําเปนในการดําเนินงานพรอมการปรับ
ทัศนคติ สรางแรงจูงใจในการเปนทีมทํางานบูรณาการระหวางเจาหนาที่โครงการปดทอง ทีม
อาสาในพ้ืนที่และทุกภาคสวนภายใตพันธกิจของโครงการปดทองหลังพระ 

ในชวงตนของการดําเนินการ โครงการปดทองฯ และทีมงานปดทองจะระดม
ชาวบานเพ่ือปรึกษาหารือเปดโอกาสใหชาวบานไดระบุวา ชาวบานในชุมชนมีความตองการ
ในการพัฒนาเรื่องใด แกปญหาเรื่องใด โดยไมเนนการยัดเยียดความรูสูชาวบาน หากแต
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เปดรับฟงความตองการท่ีแทจริงและ ตองมีการประเมิน การวางแผน ติดตามและประเมินใน
ระดับชุมชนแบบเนนการมีสวนรวม (Participatory Community based appraisal, 
planning, and monitoring 7 evaluation at community level) ทั้งนี้ ทีมโครงการปด
ทองฯ เนนใหทีมมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน บริหารโครงการในการปรับตัวเขาหา
ชุมชน เพื่อใหชุมชนเกิดการยอมรับ และยอมพัฒนา ภาวะผูนําในชุมชนรวมกัน ที่สําคัญ เนน
คุณลักษณะของการเปนคนชางสังเกต เรียนรู วิเคราะหแกไขปญหา สรุปภาพรวมปญหาและ
สามารถเสนอแนวทางแกไขไดอยางตรงจุดตามแนวทางการดําเนินงานของโครงการปดทองฯ 
เนนการสงเสริมการพัฒนาจัดการความรวมกับสถาบันวิชาการ สถาบันวิจัยตาง ๆ ภาคธุรกิจ 
ในการรวบรวมประมวลองคความรูตามแนวพระราชดําริ เพื่อการเชื่อมโยงพัฒนารวมกับภาค
ประชาสังคม ปราชญชาวบาน  

 จะเห็นไดวา โครงการปดทองมีการดําเนินการออกแบบการประเมินการสื่อสาร
เชิงกลยุทธทีเ่ริ่มขึ้นตั้งแตการออกแบบโครงการเพ่ือที่จะระบุชี้ถึงประเด็นกลยุทธตาง ๆ และ
การประเมินศักยภาพทางการสื่อสารและพลวัตรของการปฏิบัติการของโครงการปดทองหลัง
พระฯ ในการเขาไปทําความ “เขาใจ” กับชุมชนถึงรูปแบบการทํางานที่มีกระบวนการพัฒนา
ซ่ึงตองเร่ิมตนที่ชุมชนเอง เร่ิมตั้งแตการระบุชี้ (Identification) และการกําหนดความ
ตองการท่ีแทจริงของชุมชน (needs of audiences) อาทิ การปลูกพืช ระบบสาธารณูปโภค 
เชน ฝาย บอพวงสันเขาและระบบทอน้ําที่โครงการจะชวยสนับสนุนองคความรู งบประมาณ
และวัสดุ อุปกรณตางๆ  โดยมี เ พ่ือเปนการสรางให เกิดจิตสํานึกในการเปนเจาของ
(Ownership) รวมทั้งการจัดทําการประเมินที่จะเปนเหมือนแผนแมแบบในการพัฒนากล
ยุทธทางการส่ือสารและแผนปฏิบัติการของทีมโครงการปดทองหลังพระเพ่ือใหมีความเขาใจ
ในหกประเด็นดังตอไปน้ี  

ประการท่ีหน่ึง สิ่งแวดลอมทางการสื่อสารที่เอ้ือกับการดําเนินโครงการ โดยการประเมิน
ชองทางการส่ือสารและศักยภาพ (Communication Channels and Capacity) ที่มีอยู
แลวในทุกระดับของการปฏิบัติการ 

ในประเด็นเรื่องการพูดคุยสื่อสาร ทีมดอยตุงจะคอยแนะนําประเด็นกอนพูดคุยกับ
ชาวบาน แลวเรารวมกันตีโจทย เชน เราถามวา “ปาผืนน้ีมีอะไรบาง” “ชาวบานเอา
ของอะไรออกจากปาบาง” “เคยปลูกอะไรใหปาบาง” “แลวเราจะทําหรือควรทํา
อะไร” เราจะเร่ิมประเด็นเรื่องการเกษตร การปลูกปาเศรษฐกิจ เชน มะแขวน 
สามารถแปรรูป ทําเปนพิมเสน ตาว หวาย ลวนเอาไปขายได จะไดปลดหนี้ได 
ชาวบานเริ่มเขาใจเปนสวนใหญ…เราตองเขาใจภูมิสังคมของเขา บานยอดเขามี
ปฏิทิน เราตองพัฒนาตามปฏิทินชุมชน ตองพัฒนาตามวงจรของเขา เขามีความเชื่อ 
เชน การเล้ียงผี ศาลเจาหลวง เปนตน (R3) 
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มีบางหมูบานไมยอมรับ แตรอดู ดูวาโครงการปดทองจะเขามาอยางไร จะประสบ
ความสําเร็จไหม น้ําจะข้ึนเขาไดจริงหรือ เขาไมเชื่อ เดิมเขาทําการเกษตร 1 ครั้ง
แลวหยุดทั้งป พอโครงการปดทองเขามา มีการสอนใหชุมชนปลูกปาเสริม มีการ
ปลูกพืชแบบเปนวงจร เนนมีอยูมีกินตลอดป เปยงซอนี้โครงการบอกวา ไมมีแมแต
พืชผักสวนครัวเลย เราก็จะพยายามดึงชาวบานมาพูดคุย4-5 เดือนแรกนี่คือการ
พูดคุย สรางความเขาใจ สรางความสัมพันธ กลุมยากที่สุดคือกลุมติดสุรา ไมยอมเชื่อ
เลย ทําไรเสร็จก็กลับบานตมเหลา ผูชายอยูบาน ผูหญิงทํางานไปดายหญา ที่เปย
ซอนี่ หลายบานผูชายอยูบานเลี้ยงลูก  พอโครงการปดทองเขามาก็เปดรับทีมอาสา 
ทีมอาสานี่ก็มีทั้งผูหญิงผูชาย อายุราว 20 ปกวา โครงการจะส่ือสารกับครอบครัว จูง
ใจเยาวชน แลวใหผูนําคัดมาฝกอบรมเปนทีมอาสา ที่สําคัญตองมีจิตอาสา หมูบาน
ละ 2 คน (R13) 

ประการท่ีสอง ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งตัวสรางแรงจูงใจและพลวัตร
ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โดยตองระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในโปรเจ็คนั้น ๆ ระดับการ
เขามามีบทบาทและผลท่ีคาดหวังในการปฏิบัติการ ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางกลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย ผลประโยชนและการแลกเปล่ียนของแตละกลุมในการเขามามีสวนเกี่ยวของ
กับโครงการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนดังกลาว 

อยางถ่ัวลันเตา ถั่วแขก บร็อคโคลี่ ใชการหยอดเมล็ดแลวปลูกไดเลย เราจูงใจเขาวา
ไมตองเพาะกลา สงขายไดเร็ว แตหนอไมฝรั่ง ในประเทศเราผลิตไมพอสงออก มี
บริษัทรับซื้อรออยู มีหลายคนมองวา การปลูกหนอไมฝรั่งที่นานอาจมีปญหาเชิง
ระบบขนสง logistic ไกลไมคอยเอ้ือเทาไหร ผมกลับคิดวา อยาเพ่ิงเอาเร่ืองขนสงมา
เปนอุปสรรค เราตองศึกษาดูกลไกของมันทั้งกระบวนการ ถาเราพบวา ชาวบาน
คุมคาไหม มีรายไดดีขึ้นไหม แมมีขอจํากัดบาง แตถาคุมเราก็ควรทํา ไมคุมก็
ปรับเปลี่ยนไป ถือเปนการเรียนรู ผมเนนการดําเนินงานในเชิงบูรณาการ เราไมทํา
แบบโดดเด่ียวไมมีแผนรองรับ เราไดพูดคุยถึงความเปนไปไดกับศูนยสงเสริม
การเกษตร เขาจับมือเลย จริงๆ หนอไมฝรั่งนี่คือ เคยปลูกไดที่นาน แตบริษัทใหญอยู
ราชบุรี ที่นานน่ีผลผลิตดีมาก เมื่อไหรที่มันแทงหนอ ชาวบานจะมีรายไดเขาทุกวัน
นอกจากนี้ หนอไมฝรั่งเราตองเพาะกลาใหชาวบาน ตองดูแลใหมันแตกหนอ ตอง
ดูแลทั้ง ๆ ที่มันทนมือทนเทา ไมตายงาย เมื่อชาวบานดูแลหนอ เขาก็จะไมมีเวลาไป
ถางปาทําไรขาวโพดท่ีทําลายดิน แมจะมีพวกท่ีไมยอมใหชาวบานเลิกปลูกขาวโพด
เพราะตนเองตองเสียผลประโยชน หากชาวบานใชเวลากับพืชหลังนา ดูแลตนกลา 
ไมเขาไปถางปา ไมบุกปา นี่คือแนวพระราชดําริ “ปลูกปาโดยไมตองปลูก” เมื่อไมไป
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ตัดปาทําลายปา ปาก็เจริญเติบโต…สําหรับที่ปดทองถือวาทุกอยางเปนทุน ตั้งแตการ
เพาะตนกลา ตนละ 15 บาท โครงการปดทองฯจะไมใหของใครฟรีโดยสูญเปลา เรา
เอาตนละ 3 บาท เก็บเปนโบนัสเปนขวัญกําลังใจใหทีมและทีมเองจะไดมีชีวิตความ
เปนอยูดีขึ้นดวย จะไดมีกําลังใจในการดูแลชาวบาน ผมอยากเห็นเขารวมกลุม ยืน
หยัดทําธุรกิจ ทีมเปนคนนาน เม่ือแข็งแกรงก็กลายเปนผลดีของชุมชน ของจังหวัด 
ของคนนาน...ในประเด็นเรื่องปาเศรษฐกิจ ซึ่งเปนพืชดั้งเดิมของนาน เชน หวาย 
ตาว ที่เราจะเสริมใหชาวบาน ปาเศรษฐกิจตองใชเวลาประมาณ 6 ป แลวเราจะเขา
มาตั้งเปนกองทุนแปรรูปปาเศรษฐกิจตาวหรือลูกชิด หวายนํ้าผึ้ง เราจะเนนเรื่อง
คุณภาพ(R1) 
โครงการใหคาตอบแทนใหการฝกอบรม ถายทอดความรู เราเรียก อาสานาน  เปน
คนทองที่ที่เขามาอาสา อบรมเรียนรู อยากแกปญหาใหนาน นี่คือความย่ังยืน ทุก
ครอบครัวทําใหบานเกิด จากที่ดินผืนนอยนิด ก็กลายเปนมูลคา พัฒนาได เราตอง
เรียนรู(R13) 

การปลูกหนอไมฝรั่ง ปลูกครั้งหนึ่งอยูไดถึง 7-10 ป เลยทีเดียว ดังนั้น วงจรชีวิต
การเกษตรของชาวบานจะดีขึ้น พอทํานาขาว หลังนาขาวปลูกพืชหลังนา ปลูกถั่ว
ลันเตา ถั่วแขก บร็อคโคล่ี 45-60 วัน เก็บขายได มีรายได เด็ก ๆ ในชุมชนใหความ
สนใจเรียนรู ชาวบานจะไดมีรายไดดีข้ึน (R1) 

ประการที่สาม พลวัตรทางการเมือง รวมทั้งปจจัยดานอํานาจ ความไววางใจของชุมชน
และความม่ันใจของสาธารณะ (Public Confidence) ในรัฐบาลท้ังในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
แตละกลุม 

โครงการปดทอง ทําใหชาวบานมีรายไดเพ่ิมขึ้น มีหนี้สินลดลง  นายอําเภอสองแคว 
เคยสงเสริมใหชาวบานปลูกยางพารา ซึ่งเปนพืชเชิงเดี่ยว ทั้งๆ ที่กวาจะกรีดยางได
ตองใชเวลาปลูกนาน ตามภูมิสังคมของนาน เราไมควรปลูกยางพารา เพราะตองการ
น้ํามาก คนขายตนกลายางพาราใหชาวบานรวย แตคนปลูกจน เราไมควรสนับสนุน
การปลูกพืชตางถิ่น โครงการปดทองจะเนนการปลูกพืชที่ยั่งยืน เชน แนวคิดการ
ปลูกพืชหลังนา เราจะสอนการแปรรูป การเพ่ิมมูลคา เรายังสอนทําบัญชีครัวเรือน
ดวย ชาวบานเริ่มทําเอง(R3) 

ประการที่สี่ ลักษณะทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural 
Characteristics and Diversity) โดยการเขาถึงและเขาใจความหลากหลายทางศาสนา และ
ภาษา ขนบธรรมเนียมตลอดจนมิติที่เกี่ยวของกับบทบาททางเพศสภาพ สัญลักษณตาง ๆ ที่
รวมกันและประเพณีท่ีชุมชนใหความสําคัญ 
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คุณกาญจนา  ยศอาลัย อายุ 45 ป รองนายกเทศมนตรีดานวัฒนธรรม ตําบลยอด 

โครงการปดทองหลังพระดีสมชื่อ ชาวบานศรัทธา ตอนเขามาใหม ๆ เราไมเขาใจ 
แตตอนน้ี สิ่งที่เราไมเคยทํา ไมเคยรู เชน ดานการพัฒนาการเกษตร ดานการจัดการ
บริหารชุมชนและหมูบาน ดานเศรษฐกิจ ตอนนี้ เราตื่นตัว ในดานประเพณี
วัฒนธรรม ตอนนี้ยังไมเปนผล แตเมื่อมีโครงการดี ๆ วัฒนธรรมวิถีชาวบาน วิถี
ชุมชนก็ควรจะดีตาม ตองดูติดตามผลอยางตอเนื่อง ในอนาคต เพราะดาน
วัฒนธรรม คงกินเวลากวาเราจะศึกษาเรียนรูผล เวลาประชุมชาวบาน เราใหเขา
เสนอแนะ เราแตเปดใจรับฟง(R6) 

คุณเอก  พรหมพินิจ อายุ 24 ป อาสาปศุสัตวบานเปยงซอ วิทยาลัยเกษตรแพร 

แตกอนชุมชนจะมีผูนําทางธรรมชาติ เชน หมอผี ที่เปยงซอนี่จะมีคนไมกี่ตระกูล 
เรียกวาปอก มีความเชื่อเร่ืองผี ตระกูลแตละตระกูลจะกรรมวันไหน หากทํางานใน
วันกรรม ผีจะโกรธ เคือง วันกรรมเปนวันหยุด ทําเสียงดังในบานไมได ดื่มเหลาไมได 
นับถือวันกรรมมาตั้งแตรุนพอแม รุนใหมก็เริ่มซาลง เชื่อและไมลบหลู(R13) 

โครงการปดทองเขามาตอนแรก ป 2552 ชาวบานไมตอบรับเลย 15 หมูบานมีอาสา
ปดทองหมูบานละ 2 คน ชาวบานปดบานเลย ไมใหความรวมมือ ไมใหขอมูล 
โครงการเขามามีทีมพ่ีเลี้ยงเขามาลงพ้ืนที่ มาดวยตองการแกปญหาทางเศรษฐกิจ
การเกษตร ชาวบานคิดวาผิดผี ประเพณีนี้สํา คัญมาก ตัวหลักในการพัฒนาคือ 
ประเพณี นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติเองยอมสละเอาตัวเองตั้งเปน หมอผีใหญ เลี้ยง
หมอผี 15 หมูบาน บอกวานายอําเภอเปนเจาหมอผี เอาหมอผีแตละหมูบานมา
รวมกัน ทําพิธีถามไถ 15 หมูบานที่เปยงซอ เลี้ยงใหญ เขาหมอผีขอขมา ขอขุดที่นา 
เรียกวา ขอสมาบนบาน ใหปดทองเขา พอนายอําเภอหรือหมอผีใหญบอกวาทําได 
หมอผีที่เปนผูนําทางธรรมชาติ ทําพิธี คุย พิธีถาม เจาปาเจาเขา บอกวา ทําได 
ชาวบานก็เชื่อวาทําได แตตองเลี้ยงผี ดวยเหลา หมู ไก ชาวบานจึงยอม เดิมที
ชาวบานทําไรเลื่อนลอย เปนภูเขาหัวโลน โครงการปดทองเขามาจะขุดทําบอพวง 
ชาวบานบอกขุดแลวลูกปวย ตองขอหมูเลี้ยงผี จึงคอย ๆ ใหความรวมมือกับปดทอง
(R13) 

ประการท่ีหา บทบาทและศักยภาพของภาคประชาสังคม โดยศึกษาพิจารณาของระดับ
เขามามีความเก่ียวของของกลุมตาง ๆ  อาทิ องคกรที่มีระดับชุมชน กลุมสนับสนุน 
นักวิชาการ กลุมปญญาชน สื่อสารมวลชนในการสรางบทสนทนาสาธารณะและศักยภาพของ
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ภาคประชาสังคมในการเอ้ือกับการขับเคลื่อนของชุมชน การรณรงคทางสารสนเทศ การ
ติดตามกํากับและความพยายามในการประเมินผลรวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ 

พระครูพิทักษนันทคุณ วัดอรัญญาวาส เจาอาวาส 

“ศาสนานี่มีสวนอยางมาก พระเขามาชวยปลูกจิตสํานึก สงเสริมการอนุรักษ 
ประชาชนก็ศรัทธาไววางใจ แตพระไมมีอํานาจสั่งการ ไดแตใหขอเสนอแนะ...อยาง
ในประเด็นหกมิติของปดทองนี่ ในมิตนิ้ํา พระมีบทบาททําพิธีสืบชะตาตออายุแมน้ํา 
รูคุณน้ํา เหมือนรูคุณคน มีการบวชปา เหมือนการประยุกตในการบวชคน ในมิติดิน 
กอเปนเรื่องการปลูกจิตสํานึกของดิน ดินแนน ดินหนัก ดินใหประโยชน ตองใชดิน
ใหเปนประโยชนเราตองไมทําลายดิน รูคุณดิน(R10) 

ประการท่ีหก ความพยายามในการพัฒนาที่เก่ียวของและการรณรงคทางการสื่อสาร โดย
พยายามระบุชี้ถึงระดับความรวมมือและโอกาสในการเรียนรูอาทิ ผานชองทางหรือสื่อตางๆ
ในชุมชน อาทิ  สื่อบุคคล (Personal Media) หมายถึงตัวบุคคลท่ีทําหนาที่เปนผูสงสารอยูใน
ระบบการสื่อสารระหวางบุคคลและการสื่อสารทางการสื่อสารที่หลากหลาย (Channel) เชน 
สื่อบุคคล ไดแก กํานันผูใหญบาน พระ ครู หรือสื่อเฉพาะกิจ เชนระดับกลุมสื่อบุคคลอาจจะ
ประกอบดวยตัวบุคคลท่ีเปนคนของชุมชน เชน เจาหนาที่รัฐนักพัฒนาองคกร พัฒนาเอกชน 
อาสาสมัคร เปนตน  

“ที่พัฒนามาน่ี อยากใหชุมชนมีความเปนอยูที่ดี อยากเห็นชาวบานอยูแบบพอเพียง 
มีทุกอยางในชุมชน ผลผลิตอยูในชุมชน เกิดงาน คนไมตองออกจากชุมชนไปขาย
แรงงานเหมือนแตเดิม อยากใหทุกคนกลับคืนสูบานเกิด อยากเห็นชุมชนแข็งแรง 
ครอบครัวเขมแข็ง เครือญาติมีความสุข (R11) 
“ผมเห็นดวย ผมมีความฝนมานานแลว เพราะเห็นสภาพชุมชน เราตองพัฒนาตอง
ดึงลูกหลานกลับมาพัฒนาบานเกิด คนอยากเรียนสูง มีเงินมาก พอแมสงเรียน เรียน
แลวไมไดเอาความรูกลับมาพัฒนาบานตนเองเลย กลายเปนความรูอยูในเมือง 
ความรูไมกลับสูชุมชน ผมเองเรียนทางการเกษตรมา เขามาอาสาเพราะตองการ
พัฒนาตนเอง ผมหวังวาบานเราจะดีข้ึน เราตองตั้งใจฝกแลวกลับบานไปพัฒนา ตอง
เรียน ตองอาศัยประสบการณ ทําใหบานตนเอง ชุมชนตนเองมีชีวิตดี พออยู พอกิน 
พอใจ ไมอยากเห็นปญหาแบบในเมืองใหญ ๆ…(R13) 
ผมบอกเลย ปนึง ๆ แตเดิม ชาวบานมีกิน 7 เดือน อีก 5 เดือน ไมพอกิน เดิมปลูก
แตขาวโพด คาปุยก็ไมพอแลว ทําใหชาวบานตองกู ตองเปนหนี้โดยไมรูตัว โครงการ
ปดทองเขามาสํารวจขอมูลแบบจริงจัง อยางเชนที่บานนํ้าปากน่ี เดิมท่ีเขามีหนี้
ครอบครัวละ 5-6 หม่ืน เปนการกูนอกระบบ พอโครงการเขามา แกปญหาที่ตรงจุด
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ใน 6 มิติ แกน้ํา แกการเกษตร แกที่ดิน เดิมเขามีน้ํามีดิน แตไมพอ เพราะไมมี
ความรู โครงการเขาสอนมาชวย เขามีชีวิตที่ดีขึ้น มีความรูทุกดานมากข้ึน ปลดหนี้
ได…“ตามหลักโซของเศรษฐกิจพอเพียงตองเอามาใช โครงการสอนใหชาวบานรูจัก
ดูแลคาใชจายตนเอง ป 52 โครงการเขามาสํารวจขอมูล สอนใหชาวบานทําบัญชี
ครัวเรือน ใหชาวบานรูจักตนเองมากข้ึน ทั้งดานรายรับรายจาย สวนไหนตองใชใน
สิ่งจําเปนไมใชตามกระแสนิยม โครงการสอนใหชาวบานพัฒนา เพ่ิมรายได มีอาชีพ
เสริม การแปรรูปจากไมไผ การทําพืชผักหลังนา นับวาเปนประโยชน (R13)) 
“คุณธรรมกับความซื่อสัตยนี่สําคัญ กับตนเอง ตองรูจักพอประมาณ ถาไมรูจัก
ตนเอง ไมอยากเปล่ียนตัวเองก็ยากจะพัฒนา คุณธรรมอยูตรงที่เราตองรูจักเปล่ียน
ตนเองดวยการลงมือทํา (R12) 
“คุณธรรมของการอยูรวมกันสําคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาทีม หากไมมีคุณธรรม ทีม
ก็แตกแยก ที่ผมอยูได เราอยูไดเพราะมีน้ําใจ เห็นอกเห็นใจกัน มีน้ําใจใหกันเอ้ือเฟอ
กัน มีอะไรกินพรอมกัน กินเหมือนกัน ไมแตกแยก อยูกันแบบพ่ีนอง ผมวาเราตอง
ไมทํางานหนาเดียว หมายถึงหนาที่เดียว เชน ในทีม พ่ีแตว หัวหนา หนานดูแลฝาย 
ผมดูแลปศุสัตว เราชวยกันหมดไมทํางานหนาเดียว เปนเรื่องการเรียนรู ยอมรับใน 6 
มิติ เราไมปดกั้น เราไมยึดตํารา เชน ผมอาสาดูปศุสัตว ถาเปนแผนยาปจจุบัน ก็เนน
ยาเคมี ยาเม็ด ยาขวด แตถาเราไปหาปราชญชาวบาน เขาสอนเร่ืองสมุนไพร ใบฝร่ัง 
มะเด่ือ กลวยดิน เอามาผสมกันใหหมูกิน เปนภูมิปญญา เปนความรูของเรา เราจะ
จดไว แตดานการจัดการความรู เรายังไมไดรวบรวม ดังนั้นเราตองเรียนรูไปเร่ือย ๆ 
หนวยงานอ่ืน เชน กองบรรเทาสาธารณภัย หรือสาธารณสุขมีเทคนิคใหม ๆ เราก็
ผสมผสานและเลือกความรูไปใชใหเหมาะกับชุมชน” (R11) 
“เราจะอยูที่ไหน ถาเราทําความดี สวนหน่ึงคนจะเห็น เราไมไดเขาเฝา แตทานได
เห็นการพัฒนา สิ่งที่ดีข้ึนคือชีวิตชุมชน ทานก็จะสุขอยูที่นั่น ใหเราทุกคนสุขอยูที่นี่ ที่
ชุมชนของเรา”(R12) 
“ชุมชนตองเขมแข็ง ลุกข้ึนมาแกปญหา ตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว จึงจะยั่ งยืน 
เนน เลิก ลด ทดแทน ลดคาใชจาย และปลูกพืชผักสมุนไพรทดแทน ซึ่งชาวบานเดิม
ไมรูจักการปลูกเสริม การทดแทนเลย” (R11) 
“เราทําเพ่ือสวนรวม โครงการเปนแสงสวางใหกับคนลุมนํ้าสบสาย คุณชายทาน 
ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล มาเกือบทุกเดือน ทานเปนแรงบันดาลใจ ทานบอกวา เรา
เปนกําลังสําคัญ ชวยแบงเบาภาระของพระองคทาน พอหลวงเหนื่อยมาก เราอยู
ตรงไหนเราก็รักทานได” (R11) 
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“ชาวบานมีความหวัง ความฝนจะปลดหนี้ จากบานละ 5-6 หม่ืน จากปลูกขาว 35
ถัง กลายเปน 65 ถังตอไร จากที่ดินเพียง 34 ไร กลายเปน 382 ไร นี่คือการ
พัฒนา” (R11) 

ทั้งนี้ รายละเอียดของทั้งหกมิติจะไดรับการขยายความในขั้นตอนท่ีสาม 
 

ขั้นตอนที่ 2 ข) การดําเนินการวิเคราะหการสื่อสารเชงิปฏิบัติการ  
                   (Conduct an Operational communication Analysis) 

 โครงการปดทองหลังพระ จังหวัดนานมีการระบุมิติวาดวยลักษณะทางการ
ปฏิบัติการ (Operational Characteristics Dimensions) โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค
ของการส่ือสารเชิงกลยุทธ(Strategic Communication Objectives)ที่เชื่อมโยงกับระดับ
และลักษณะของการส่ือสารเชิงปฏิบัติการอันจะเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนากลยุทธ
ทางการสื่อสาร รวมทั้งแผนปฏิบัติการ (Action plan) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
หามิติหลัก 

มิติที่1.  โครงการปดทองหลังพระไดมีการวางแผนและการประเมิน การปฏิบัติการ
ทั้งหมดอยางมีสวนรวมโดยเนนการวางแผนอยางมีสวนรวม (Participatory Planning) 
เปนหัวใจสําคัญในการสรางความไววางใจ ความเขาใจ ความรูสึกเปนเจาของโครงการ
และมีสวนในการขับเคล่ือนโครงการและการรักษาไวซึ่งพันธกิจรวมกัน  ตั้งแตเริ่ม
ดําเนินการจวบจนถึงการประเมินโครงการและการปรับปรุงโดยตรง ดังน้ัน วัตถุประสงคหลัก
คือการสรางความตระหนักรู ในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งทางตรงและทางออม โดยการ
อภิปรายวัตถุประสงค ขอบเขต บทบาท กระบวนการ ขอดีขอเสียรวมกันและการใชการ
สื่อสารในการสรางความรูสึกในการเปนเจาของ (ownership) ของโครงการอันจะนําไปสู
ความสําเร็จทางการปฏิบัติการโดยรวมกันวิเคราะหบริบทของปฏิบัติการ (Operational 
context) และการจัดการขององคการในการรวมกันกําหนดปจจัยนําเขาตาง ๆ ในการ
ออกแบบการปฏิบัติการและกระบวนการในการดําเนินการทั้งหมด รวมถึงการสราง
ความรูสึกไววางใจในการคิดริเริ่มสรางสรรคเกี่ยวกับรูปแบบการปฏิสัมพันธชองทางการ
สื่อสาร 

ดังนั้น หลักการทํางานของเราคือทุกคนเรียนรูรวมกัน เรียนรูกระบวนการต้ังแต
เริ่มตน ตัวอยางที่ดีคือที่บานน้ําปาก ปญหาเรื้อรังเดิมคือ น้ําทวม ดินถลม การ
ไมมีที่ดินทํากิน เราพูดไดวา 2 ปที่ชาวบานเริ่มเรียนรูตั้งแตหินเม็ดแรก ทุกอยาง
ที่เสื่อม ชาวบานเรียนรูที่จะซอมแซม นี่คือความย่ังยืน(R1) 
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ผมเองเคยเปนผูชวยผูใหญบาน 26 ป เปนคณะกรรมการหมูบาน 8-9 ป 
โครงการปดทองหลังพระเขามา มีสิ่งใหม ๆ เกิดขึ้นหลายอยาง เชน การทําฝาย
ใหชุมชน การจัดกองทุนเมล็ดพันธุขาวโพด ถั่วเหลืองโดยเนนใหชาวบานบริหาร
จัดการ ตัดสินเอง ดูแลกันเอง โดยมีทีมคอยชวย มีการนําเรื่องการปลูกปา
เศรษฐกิจ วันนี้ ชาวบานมีรายไดเพ่ิมขึ้น ผมรูสึกดีใจมาก โครงการปดทองเปน
ตัวแทนภาครัฐที่เขามาพัฒนาตอเน่ือง เปนโครงการตอเน่ือง ชาวบานเรียนรู 
เราเรียนรูไดประโยชนรวมกัน อยางเชนที่โรงเรียนบานยอด เด็ก ๆ ก็เร่ิมเรียนรู
ดวย นับเปนการปลูกจิตสํานึก ใหรูจักรักชุมชนของตัวเอง รูจักพ่ึงตนเอง   พืช
หลังนา คํา ๆ นี้ ตอนน้ีชาวบานเร่ิมรูเริ่มเขาใจ ขอบคุณโครงการปดทอง (R5) 
เจาหนาที่ที่ลงพ้ืนที่ที่ประจําในพ้ืนที่ตองเขาใจอยางดี วา เราเนนการดึงให
ชาวบานมีสวนรวม เขามาเปนกรรมการดูแลตนน้ํา เราเนนใหชาวบานดูแลเอง 
เราลงทุนให ฝาย 1 ตัว มีพื้นท่ีรับน้ํากี่ไร กี่ครัวเรือน เราไมไดใหฝายเขาเลย แต
สอนใหเขามีสวนรวมในความเปนเจาของรวมกัน แตกเสีย ใหชาวบานซอม เรา
มีทีมพ่ีเลี้ยงจากดอยตุงคอยสอน เชน ทีมนํ้า ทีมนา เราเนนหลักการวาเราจะ
ไมใหความชวยเหลือ หากชาวบานไมรูจักชวยเหลือตนเอง สิ่งที่เราทําไดคือให
คําแนะนํา ใหการเรียนรูอยางตอเนื่อง เดิมที ชาวบานไมเขาใจวาของเหลาน้ีเปน
ของของเขา ทีมพ่ีเลี้ยงดอยตุงจะเนนการเรียนรูอยางยั่งยืน อยางเชน ทีมปศุ
สัตว แรก ๆ เด็ก ๆ ในชุมชนจะตื่นเตน มาชวยเหลือ ตอมา คนทํางาน ผูเฒาผู
แกก็เขามารวมกันหมด เราสอนเขา และเขาก็สอนเรา เชน เราเองก็ไมรูมากอน
วา ไผอาจตายทั้งกอได คือวาเปนการแลกเปลี่ยนองคความรู อยางดูจากฝาย 
ชาวบานเขารูนะ เขารูทางดิน แนวทอ เรามีเครื่องมือ แตชาวบานมีภูมิปญญา
ทองถ่ิน(R2) 
“เรายังมีตนทุนเยอะ ดอยตุง 30 ปที่แลว จะเนนดูพืชเศรษฐกิจ การจัดการนํ้า 
การทําพลังงาน นองแตวเห็นแลวตาสวาง อยากแกปญหาใหบานเกิด นองแตว
อยากปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน ขุดบอเลี้ยงปลามีนามีขาว คุณชาย
รับปากวา “ฉันจะชวย เลือกเปนพ้ืนที่ตนแบบ เพราะเห็นเธอตั้งใจจริง” เรา
บานนํ้าปาก ดีใจมาก นองแตวดีใจมาก ที่นี่ทั้งผูหญิงผูชายรวมใจกันเขา
โครงการ 2 ปที่ผานมา บอกไดเลยวาดีใจไดเปนพื้นที่ตนแบบ” (R11) 
ในดานการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมท่ีเห็นไดชัดคือ นอกจากชาวบานใหความ
รวมมือในการเขารวมโครงการและมีสวนเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดลอมหรือกายภาพ
ของชุมชนแลว การเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดวา เชนที่บานยอด ชาวบานจะไดรับ
การแนะนําในการลดคาใชจาย โดยการจัดทําบัญชีครัวเรือนและหลักการลด
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คาใชจาย อาทิ การรูจักตนเอง การประหยัด เนนการใชหน้ี รูจักกินรูจักใชอยาง
เทากัน เนนการปลดหนี้ เก็บออม รูจักวางแผนชีวิตและอาชีพ (R2) 
เราเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ชาวบานในชุมชนหมูบานตนแบบทั้ง 3 
แหงจะหมุนเวียนกันเรียนรู พูดคุยปรึกษาหารือ ทีมงานเราเองก็หมุนเวียน
ผลัดเปล่ียนไปดูงาน ไปเรียนรูงาน เกิดเปนเวทีเรียนรูรวมกัน นี่คือวัฒนธรรมท่ี
เราสรางขึ้น  ในดานการปฏิบัติ งานในพ้ืนที่ เราเนนการพบปะสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันทุกคน เปนการทํางานดวยกัน(R1) 

ปทมพร  พิชัย อายุ 29 ป (คุณเกี๋ยง) หัวหนาทีมชุดบานยอด ประกอบดวยลูกทีม 9 
คน ทีมสนับสนุน 3 คน อดีตผูชวยผูใหญบาน บานยอดมีขนาด 111 ครัวเรือน เปนไทยพุทธ 

การทํางานของคณะปดทองที่เลือกบานยอดเปนหมูบานตนแบบ ชาวบาน
ภาคภูมิใจและไมมีอคติในการเปดรับโครงการ เหมือนโครงการอ่ืน ๆ ในอดีต ที่
ชาวบานกลัวโดนหลอกมาประชุมแลวประชุมเลา โครงการแลวโครงการเลาที่
ชาวบานไมมีความม่ันใจในโครงการ กลัวจะมาปดพ้ืนที่ ผูใหญบานตองชี้แจง 
สรางความเขาใจ ใหชาวบานเขาใจถึงเปาหมายโครงการปดทองวา เราตองการ
เขามาพัฒนาโดยทีมปดทองและทีมพ่ีเล้ียงของดอยตุง จะรวมประชุมกับ
ชาวบานกอน เราพูดคุยโดยเราใชแนวคิดของ “สายธารแหงกาลเวลา” ยอน
เวลาไป 50 ป ใหชาวบานเห็นภาพของความสัมพันธใน 6 มิติ คือ ดิน น้ํา ปา 
สิ่งแวดลอม พลังงานทดแทน เกษตร ที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของชาวบาน เรา
เนนการเลาใหเขาเห็นภาพ แลวใหเขาแบงกลุมปรึกษาหารือวา ในชุมชน
ประเด็นใดเปนปญหาใหชาวบาน ระดมความคิดเห็นวาปญหาของเขาคืออะไร 
ชาวบานยอดเดิมมีหนี้สินรายรับนอยก็ตองกู ธกส. อาชีพหลักคือปลูกขาวโพด 
เราถามเขาวา เขาตองการอะไร ตองการความชวยเหลืออะไร เราทราบวา มิติ
น้ําเปนปจจัยที่มีปญหา ปญหาน้ํามุด น้ํามันหายไปไหน ถาน้ําดี อาชีพจะเกิด  
ปญหาขาวราคาตกตํ่า 1 ไรไดผลผลิต 45 ถัง ถาน้ําดี ชาวบานมีกําลังใจ ขาว 1 
ไร ได 50-60 ถัง ถาดินดีดวยอาจไดถึง 100 ถังตอไร (R3) 

คุณเบญจพร  ในราช อายุ 24 ป เจาหนาที่คุมสตอกและพัสดุ โครงการปดทองหลังพระ
จังหวัดนาน 

เจาหนาที่ท่ีตองลงพ้ืนที่ ตองเรียนรูจากของจริง ตองเขาเรียนรูพ้ืนที่อยางที่บาน
เปยงซอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อยูติดประเทศลาวคอนขางไกล ดิฉันไปฝกอยู
ที่นั่นเปนเวลาหนึ่งเดือน เราตองเขาใจวิถีชาวบานภูเขาเหลานี้เปนพวกลั๊วะ  
แรก ๆ ไมใหความรวมมือ เราจะเขาไปขอขอมูลเรื่องรายได หน้ีสิน ชาวบานไม
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ยอมใหขอมูล เขากลัวเราจะไปยึด เพราะเราตองการใหหยุดทํา ไรเลื่อนลอย 
ตองการใหเขารูวา ปลูกขาวโพดมันทําลายดิน ดินถูกทําลายทีละมอน ๆ (ภูเขา) 
เราตองคอย ๆ เรียนรู คอย ๆ เขาหาชาวบาน เชน เราตองเคารพวันกรรม 
ชาวบานนับถือวันกรรม ทุกอยางจะหยุดหมด ชาวบานจะอยูบาน คือมันเปน
ความเชื่อของเขา เราพยายามมาก ใชวิธี “ตื้อ” ตอนแรกเขาปดประตูบานเลย 
เก็บวัวควาย ไมใหความรวมมือเลย เราคอยๆ เขาไป เขาใหไดบานหน่ึงกอน พอ
ชาวบาน เห็นเราเขาบานนี้ไดก็คอยๆ เริ่มเปดรับจากบางคนที่ไมอยากเขา
รวมกับโครงการเพราะกลัวบาง ไมเขาใจบาง แตพอเราทําใหเห็น เขาเห็นเพ่ือน
เขาปลูกแลวไดขาว เขาก็เริ่มสนใจ  เปยงซอเดิมไมมีขาวจะกิน ชาวไรไดผลผลิต
นอย ปญหาคือขาวมันไมพอกิน ทีนี้คุณชาย (ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ดิศกุล ) ก็
พยายามโนมนาวเขาวา นาเปนของพวกชาวบาน เขาขุดเอง นาก็เปนของเขา 
และทานยังเขากํานันผูใหญบาน ชี้ใหเห็นประโยชนของชุมชน (R2) 

มิติที่ 2. โครงการปดทองไดมีการจัดตั้งคณะบริหาร คณะทํางาน กลุมอาสาพัฒนาพัฒนา
ชุมชนเพื่อสรางความม่ันใจวาจะมีการบริหารจัดการการไหลของกระแสขอมูลสารสนเทศ 
(Information flow) ที่ตอเนื่องและโปรงใสภายในชุมชนหรือระหวางชุมชนและกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุม เพ่ือใหสมาชิกของชุมชนทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาโดย
ตระหนักรูเกี่ยวกับโอกาสในการเขามารวมปฏิสัมพันธขับเคลื่อนโครงการและสามารถให
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนความรูและการวิพากษเชิงสรางสรรค (Constructive Criticism) 
ซึ่งทั้งหมดนี้จะสงผลใหสามารถระบุชี้ไดถึงพลวัตรทางอํานาจในชุมชนและการเอ้ือกับ
กระบวนการจัดต้ังคณะกรรมการการพัฒนาขึ้นมาใหมใหมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้ ง
กระบวนการ 

คุณวิลัยวรรณ  น้ําตอง อายุ 34 ป  ผูใหญบาน บานผาหลักกลาววา 

บานผาหลักมี 189 ครัวเรือน สวนใหญชาวบานนับถือศาสนาพุทธ ปลายป 2552 
โครงการปดทองไดเขามาพัฒนาชุมชน สรางฝายทําระบบน้ําเพ่ือการเกษตร ทําบอ
พวง นําปลามาปลอยในบอพวง ชาวบานจับปลากิน ลดรายจาย ชาวบานเห็นผลจริง 
ตัวดาเองเปนผูใหญบานเปนสมัยที่ 2 ผานการเลือกต้ัง ดามีคูแขงเปนผูชาย แต
ชาวบานใหโอกาสดาตรงน้ี โครงการปดทองเขามา เราตองเร่ิม ตองใหความรวมมือ 
ใหชาวบานเห็นแลวเขาก็มักทําตามเรา ในหมูบาน ดาเนนการรับฟง ถาเราไมรับฟง 
เราอยูไมได เขาจะไมชอบเรา เราตองฟงขอเสนอชาวบาน แลวใหความรวมมือกับ
เขา ขอเสนอของชาวบานคือสิ่งที่เขาเดือดรอน เราตองฟง จริงใจ นําไปปรับปรุง 
แกไข ชาวบานถึงจะยอมรับ แมวาเราเปนผูหญิง(R7) 
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เราเขาไปนี่จริง ๆ ตองบอกชุมชนเลยวา เราตองการสงเสริมอาชีพดวย เราตองรู
แนวเขตท่ีดินที่ ๆ เปนที่ดินบรรพบุรุษของเขา ที่จับจองทั้งๆ ที่ไมมีเอกสารสิทธิใด ๆ 
เราตองแนวเขตของใคร โซนของใคร บางทีชาวบานก็แยงที่ดินกันบาน เราจึงตอง
สํารวจแปลง GPS.. เม่ือป 2553 โครงการปดทองเขามาขุดรอกคลอง สวนน้ําที่มีอยู
เดิมเปนคลองคอนกรีต เราเปนพี่เลี้ยง สอนชาวบาน ใหชาวบานลงแรงประมาณ 40 
คน เรามีการต้ังคณะกรรมการนํ้าดูแล ใหชาวบานรูสึกเปนเจาของรวมกันและเนน
การมีสวนรวม ชาวบาน 40 คน ถาวันไหน ใครไมมาก็จะปรับ 150 บาท เอาเงินเขา
กองทุนเปนคาจัดการหมูบานและคาซอมแซม แตชาวบานไมคอยมีใครไมมาชวย จะ
เวียนกันมาชวยเหลือ...ที่บานยอด เรายังสงเสริมการเลี้ยงสัตว หมูเหมยซานซึ่งเปน
พันธุพ้ืนเมือง เลี้ยงงาย ออกลูกเยอะเราสงเสริมการปลูกผักพ้ืนบาน พืชผักสวนครัว
รั้วกินได ใหชาวบานเก็บกินกอนเอาไปขาย เปนการประหยัดคาใชจาย ทีมปดทอง
หลังพระยังเนนการเกษตร การแกปญหาน้ํามุด การนําเอาความรูและเครื่องมือมาใช
ในการพัฒนาชุมชน การวัดปริมาณน้ําดวยเครื่องมือ V-นอท เปนเครื่องมือวัดอัตรา
การไหลของนํ้าในลําน้ําขนาดเล็ก นอกจากนี้เรายังเนนใหชุมชนเห็นถึงโทษของการ
ใชสารเคมี จากการท่ีดินไมกระดาง ก็กลายเปนดินแข็ง ดินถลม น้ําไมดี ดินไมดีที่
พัฒนายาก (R3) 

โครงการสามารถแกปญหาชุมชน เมื่อกอนชุมชนเกิดปญหาอุทกภัยพ้ืนที่ถูกน้ําปา
ไหลหลากทุกป บานเรือนไดรับความเสียหาย เหตุการณในวันที่ 5 กันยายน 2551 
นับเปนจุดพลิกผัน เกิดน้ําปาไหลหลากทําใหพ้ืนที่บาน พ้ืนที่นา ฝายไดรับความ
เสียหายมากจนชาวบานไมรูวาจะแกปญหาอยางไร นาขาวก็ไมพอกิน มีชาวบานสูญ
หาย 3 ราย ชาวบานทอแทเปนอยางมาก หนวยงานราชการบางหนวยยื่นมือเขามา
ชวยเมื่อเกิดปญหา แตไมไดมาแกไขพ้ืนที่อยางเปนระบบ บานน้ําปากเปนบานที่
ตั้งอยูกลางน้ําของพ้ืนที่ลุมน้ําสบสาย ประกอบดวย 2 ตําบล 3 หมูบาน ไดแก 1) 
ตําบลตาลชุม ประกอบดวย บานหวยธนู ซึ่งเปนหมูบานปลายนํ้า และบานน้ําปาก 
2) ตําบลศรีภูมิ ประกอบดวยบานหวยมวง ดังนั้น การพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําสบสายควร
พัฒนาท้ังระบบลุมน้ําท้ัง 3 หมูบาน อาทิ ปญหาน้ํา ทุกคนอยากไดน้ํา จะจัดสรรนํ้า
กี่ลูกบาศก น้ําซึ่งเปนทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดก็ตองคุยและตกลงกัน(R11) 

มิติที่ 3. โครงการปดทองหลังพระมีการดําเนินการประเมินการปฏิบัติผลงาน การวางแผน 
การกํากับติดตามผลและการประเมินโปรแกรมโดยรวมบนฐานของการไดรับความรวมมือ
จากชุมชน การส่ือสารเชิงกลยุทธในมิตินี้มีความสําคัญมากกวา ชุมชนสามารถเขาใจรวมกัน
และสะทอนความคิดเห็นในเรื่องของการออกแบบ การบริหารจัดการและการปฏิบัติการของ
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ชุมชนอันถือวาเปนวิสัยทัศนเชิงกลุมของชุมชน (Collective vision of communities) 
ดังนั้น กิจกรรมการสื่อสารตองเนนการมีสวนรวมและความโปรงใส อาจพิจารณาใหมีบุคคล
สวมบทบาทเปนผูประสานสนับสนุนโครงการ (Facilitator) ในการอภิปรายการพัฒนา
วิสัยทัศนและเรื่องจําเปนเรงดวนของการพัฒนาในระดับทองถ่ินและชุมชนสรางใหเกิด
ความเห็นพองตองกันและขอตกลงในการตรวจสอบ (Auditing) และการรายงานผล 
(Reporting) ที่นา เชื่อถือได ไมวาจะเปนประเด็นที่ เกี่ยวของกับความลมเหลวหรือ
ความสําเร็จตลอดจนโอกาสตาง ๆ ในการบริหารจัดการและการลงมือปฏิบัติการของ
โครงการการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน 

ในการประชุมของเจาหนาที่ เราจะประชุมรวมกันทั้ง 3 พ้ืนที่ที่จะมารวมกันที่
สํานักงานและไดรายงานความกาวหนาตามแผนท่ีมีทีมปศุสัตว ทีมน้ํา ทีมนา 
เราจะมาระดมความคิดเห็นวามีอุปสรรค ปญหาอะไรบาง โดยคุณเพลิน   เปน
หัวหนาชุดในสามพ้ืนที่คือ บานยอด บานน้ําปาก และบานเปยงซอ(R3) 
คุณธนกร เนนการใหคําแนะนํา ปรึกษารวมกัน เวลามีปญหาอะไรใน 3 ทีม 
อะไรเปนจุดออนเปนปญหา เราจะหยิบมาคุยกัน สื่อสารกันตรง ๆ เลยทั้งทีมน้ํา
ปาก ทีมบานยอดและทีมเปยงซอ เราจะรับรูรวมกันหมด เชน ทีมบานยอด 
จุดออนคือบุคลากรนอย คนนอย แตเราก็พัฒนาเรียนรู รวมกัน จนไดทีมงานท่ี
แข็ง เชน ดานปศุสัตวที่บานยอดถือวาแข็ง สวนเปยงซอ คนมาก 90% ของ
บุคลากรท่ีเปยงซอเปนคนในพ้ืนที่ เราใหโอกาสทุกกลุม เด็กจบป .6 ป.3 เด็ก
วัยรุน หรือแมแตไมจบอะไรก็เขามารวมกับโครงการได ถือวาเปนการสรางงาน 
เราใหเงินวันละ 200 บาท เด็กก็อยากไดรายไดดวย ไดความรูดวย เขาอยาก
เรียนรูวา ทําอยางไรถึงใหขาวโพดเคาสวย ทําอยางไรใหขาวเขางาม เราคอย ๆ 
สอน โดยเราจะไมพยายามเปล่ียนวิถีชีวิตของเขา(R2) 
ในเรื่องบุคลากร เราจะยกระดับความเชี่ยวชาญดวยการเสริมประกาศนียบัตร 
หลักสูตรของโครงการปดทองฯ เราคิดไวแลวเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนจังหวัด
นาน อยางเชน เด็กในโครงการปดทองฯ ทุกคนตองเนนการเรียนรู เด็กชาวบาน
ในชุมชนไหนที่ไมเกงดานไหน เชน ดานคอมพิวเตอร เราจะสงไปเรียนไปอบรม
เนนการสรางทักษะ อยางทีมปศุสัตว เราก็ติดตอไปที่จุฬาลงกรณที่นาน เขาจะ
มาสอนเรื่องผสมเทียม(R1) 

มิติที่ 4. โครงการปดทองดําเนินการออกแบบการบริหารจัดการเงินทุนสนับสนุนของ
ชุมชน และแสดงใหเห็นวากิจกรรมทางการสื่อสารมีตัวสารท่ีชัดเจนในเร่ืองการจัดตั้ง
งบประมาณบัญชีและความรับผิดชอบในเร่ืองการรายงานผลการเงินอยางโปรงใส 
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โดยเฉพาะระดับสิทธิอํานาจ (Authority) สิทธิ์ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการไดมาและ
การบริหารจัดการการเงินทุนสนับสนุนตาง ๆ ในทุกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปน
ชุมชนเอง ธุรกิจเจาของกิจการระดับทองถิ่น รวมถึงการสรางความตระหนักรูในเร่ืองประเด็น
ทาทาย โอกาสและความสําเร็จ 

โครงการปดทองเนนวาทุกบาททุกสตางคตองคุมคามาก ที่นี่มีความโปรงใส ทางดาน
การจัดซ้ือ จะอยูที่ดอยตุง เปนเจาหนาที่ของแมฟาหลวง เพราะเราจะใชทรัพยากร
รวมกันกับทีมแมฟาหลวง ไมวาจะเปนทางดานการเงิน การจัดซื้อ การบัญชีและวัสดุ 
จริง ๆ ทีมของเรา คุณธนกร ผูจัดการก็โอนมาจากแมฟาหลวง ที่เนนการสรางคน 
สรางทีมใหแข็งแรง แตตั้งแตเดือนกรกฏา ป 2554 มีการโอนบุคลากรจากแมฟา
หลวง งบประมาณของเราจึงแยกออกจากแมฟาหลวง (R2) 

มิติที่ 5. โครงการปดทองมีการดําเนินการออกแบบการขยายผลของโครงการการส่ือสาร
ระหวางชุมชน กิจกรรมการเช่ือมโยงเครือขายระหวางชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่ง ถือวามี
ความสําคัญมากในการขยายผลการสื่อสารเชิงกลยุทธระหวางชุมชนเพราะเปนการแสดงออก
ถึงการใหอํานาจกับชุมชนผานการสื่อสารเชิงกลยุทธที่ถือวาเปนปจจัยสงเสริ ม โดยเนนการ
สื่อสารระหวางชุมชนอยางเปนระบบ สม่ําเสมอซ่ึงนอกจากจะเปนการสรางความสัมพันธ
ระหวางชุมชนแลว ยังเปนการมองการสื่อสารเชิงกลยุทธในแงที่เปนกระบวนการท่ีสงเสริม
การพัฒนาชุมชนโดยการเนนการสื่อสารแลกเปลี่ยนองคความรู ขอมูลขาวสารที่สําคัญ อีกทั้ง
เปนการแลกเปล่ียนประสบการณในการพัฒนาชุมชนดวย ดังนั้น วัตถุประสงคหลักของการ
สื่อสารจะตองเนนการบูรณาการวัตถุประสงคและกระบวนการทั้งหมดเพ่ือการขยายผลจาก
ชุมชนหน่ึงสูชุมชนหน่ึง เนนการเอ้ือกับการและเปล่ียนเรียนรูชุมชนตางๆรวมกันระหวาง
ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับฟงความคิดเห็นถึงจุดออนจุดแข็งในการพัฒนาของแตละ
ชุมชนและยังตองเนนใหเกิดการสรางการเขามามีสวนรวมของส่ือทองถ่ินเพ่ือเอ้ือกับ
กระบวนการแลกเปล่ียนระหวางชุมชนเปนสําคัญ 

ขั้นตอนที่สาม กลยุทธทางการส่ือสารและการวางแผนปฏิบัติการ  (Communication 
strategy and Action plan) 

โครงการปดทองหลังพระ จังหวัดนาน ไดมีการวางแผนเชิงปฺ ฏิบัติการ ในเชิง
วัตถุประสงคหลักที่ครอบคลุมมิติการสื่อสารไวดวย ที่นาสังเกตคือ เนนการวางแผนเชิง
ปฏิบัติการท่ีสะทอนถึงเสาหลัก 4 ประการไดแก(1) การส่ือสารเพ่ือการบริหารจัดการในเชิง
กระบวนการของโครงการและโปรเจ็คยอย (Communication for Program and Sub 
project Process Management) (2) การสื่อสารเพื่อการเรียนรูและการเปล่ียนแปลงในเชิง
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พฤติกรรม (Communication for Learning and Behavior Change) (3)การส่ือสารเพ่ือ
การขับเคลื่อนโครงการและการสรางความสัมพันธที่ดี (Communication for Mobilizing 
and Building Relationship)และ (4) การสรางศักยภาพและขีดความสามารถและการ
ฝกอบรม (Capacity Building and Training) 

เสาหลักส่ีประการไดสะทอนใหเห็นภายใตกระบวนการของการพัฒนาแผนปฏิบัติ
การของโครงการปดทองฯ จังหวัดนาน มีองคประกอบดังตอไปน้ี 

     วัตถุประสงค 

โครงการปดทองฯ จังหวัดนานมีวัตถุประสงคหลักในการสรางกลไก (Mechanism) 
ในการสรางสรรคแบงปนความรูและประสบการณภายในชุมชนและระหวางชุมชนและทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของท่ีสําคัญ โครงการปดทองมีการกําหนดวัตถุประสงคใหชุมชนสามารถ
เรียนรูและสรางประสบการณโดยตรงจากแนวทางของโครงการพระราชดําริ เพ่ือนํามาปรับ
ใชในชีวิตประจําวันใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังเปนการยกระดับ
ฐานะความเปนอยูและสงเสริมอาชีพในชุมชนใหมีความยั่งยืน ตลอดจนเปนการสงเสริมการ
สรางความตระหนักรูในการรักและอนุรักษวิถีชุมชน ภูมิสังคม วัฒนธรรม ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     ประเด็นเชิงกลยุทธ (Strategic Issues) 

โครงการปดทองฯ ไดมีการกําหนดประเด็นเชิงกลยุทธทั้งในการออกแบบตัวสาร 
กิจกรรมและการระบุชองทางการสื่อสารหรือเครือขายในการพัฒนาในประเด็นกลยุทธวาดวย
การดําเนินงานบนหลักการแนวทางและภารกิจแบบ “สามบวกสามเทากับหก” ดังไดกลาว
ไปแลวขางตน จากการสัมภาษณคุณธนกร รัชตานนท ผูจัดการโครงการปดทองหลังพระ 
จังหวัดนาน ไดกลาววา ประเด็นเชิงกลยุทธที่ตนมุงเนนใหทีมงานมีความเขาใจอยางถองแท
คือ หลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” โครงการปดทองหลังพระมีการกําหนดระยะแหงการ
พัฒนาตามหลักการพัฒนาของโครงการแมฟาหลวงซึ่งไดกลาวถึงรายละเอียดไปแลวใน
ขางตนวาประกอบดวยแนวคิดสามระยะหลัก รอด พอเพียง ยั่งยืน 

การทํางานของเราจะมีการวัดผล 3 ระดับตามหลัก รอด คือ มีกิน ปากทองอ่ิม 3 ป
แรก ป 52-55 ตอนน้ีคอยขางเร็วกวาที่เราคาดหวังพอเพียง คือ ชวงปที่ 4-6 (เริ่มมี
รายไดที่ดี) ยั่งยืน คือ ชวงปที่ 6-9 ตราบใดท่ีชาวบานและชุมชนยังไมเขมแข็ง 
โครงการปดทองฯจะยังไมพับฐาน จนกวาชาวบานจะเขมแข็ง ทายสุด เราจะคืนทุก
อยางกลับใหทองถิ่น (R1) 
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เรามีทีมพ่ีเลี้ยงดอยตุง ซึ่งสนับสนุนองคความรู ผูไดรับผลประโยชนคือชาวบาน 
โครงการเขามาสอนชาวบาน อาศัยความรวมมือ ใชแรงงานใหชาวบานทําเอง เรา
เนนการแนะนําใหความรู เปนการมีสวนรวมตามแนวคิด “รวมคิด รวมฝกปฏิบัติ” 
ในชวงแรก ๆ ชาวบานไมเขาใจวาการดําเนินงานของโครงการเปนอยางไร แตเราจะ
เนนการทําใหเห็น เนนการรวมปฏิบัติ และที่สําคัญที่สุด คือ การใหชาวบานไดลงมือ
ปฏิบัติ…สาเหตุในการเลือกบานน้ําปาก เปนพ้ืนที่ตนแบบ ทางมูลนิธิแมฟาหลวงจะ
พิจารณาดูสภาพพ้ืนที่และภูมิสังคมเปนสําคัญ บานน้ําปาก ถือเปนภาพจําลองขนาด
ยอมของจังหวัดนาน คือ พ้ืนที่ถูกขนาบดวยภูเขาท่ีสูงกวาระดับน้ําทะเลกวา 1,400 
เมตร เมื่อเกิดนํ้าปาไหลหลากน้ําจะลงมาแรงและเร็วภายในหน่ึงชั่วโมงสามารถไหล
ทวมหมูบาน (ความเร็ว 7 กิโลเมตรตอชั่วโมง) เนื่องจากภูเขามีความลาดชันกวา 45 
องศา เดิมเราเคยแจงเตือนแบบชาวบาน ๆ แตระบบไมมีคุณภาพ จริงๆ เราเคยมี
ระบบmetor เตือนภัยที่กรมบรรเทาสาธารณภัยไดเขามาขอความเห็นชาวบานวาจะ
เลือกติดตั้งระบบท่ีตรงไหน ชาวบานไมมีความรูจึงใหขอมูลคลาดเคลื่อน การติดตั้ง
ระบบจึงไมกอใหเกิดประโยชนเทาที่ควร...หลังจากเดือนกันยายน 2551 ที่โครงการ
ปดทองเขาปรับปรุงพ้ืนที่ที่ดินทํากิน ที่บานน้ําปาก เดิมกอนเกิดอุทกภัยในป 2551 
เรามีพ้ืนที่นาเดิมประมาณ 167 ไร หลังจากเกิดอุทกภัยเหลือเพียง 37 ไร ฝายที่
ชาวบานสรางดวยภูมิปญญาชาวบานก็พังเสียหาย พอโครงการปดทองเขามาก็
สามารถปรับปรุงดิน ขุดเพ่ิมทําไรนา ทําใหมีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเปน 221 ไร โดยปรับปรุง
นาเดิม ในการสรางท่ีนาจะคํานวนจากประชากรพ้ืนที่และปญหาขาวไมพอกิน 
รวมทั้งไมมีระบบน้ําที่เอ้ือกับการทําเกษตร... (R3) 

ประเด็นเร่ืองความนาเชื่อถือ การสรางความไววางใจ (Credibility and trust) 
โครงการปดทองฯ เนนความนาเชื่อถือของตัวสารและความยั่งยืนของตัวสาร โดยเฉพาะการ
พัฒนาศักยภาพในการสื่อสารใหม ๆ ซึ่งแนวทางการพัฒนาแบบ CDD เนนการแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกันแทนท่ีจะเปนการเนนกระแสขอมูลจากหนวยงานสูชุมชน Top down อยาง
เดียวโครงการจึงเนนโดยเนนการบริหารจัดการความคาดหวังของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
โดยเฉพาะชุมชนท่ีไดรับผลประโยชนเองก็มีความคาดหวังจาก “ตัวสาร”(messages) หลัก
ของโครงการ เดิมที บอยคร้ังที่ชาวบานมีความผิดหวังที่มีโครงการของรัฐเขามาเพียงชั่วคราว
และทอดท้ิงใหชาวบานตองอยูกับปญหาตาง ๆ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาแบบ CDD มุงเนน
ใหมีการเปนที่ปรึกษา การใหคําปรึกษา (Extensive consultation) และการมีสวนรวมอยาง
เปนกระบวนการเปนระบบและยั่งยืนการสรางความนาเชื่อถือ การสรางความไววางใจ 
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ตอนที่โครงการปดทองหลังพระเขามายังไมมีการพัฒนาอยางเปนระบบ เราเขา
มาแลวตองเนนความตองการของชาวบานเปนสําคัญ กอนเขามาก็ตองมีการศึกษา
หาขอมูล อาทิ สภาพเศรษฐกิจ ภูมิสังคม พ้ืนที่ทํากิน จํานวนประชาชน หนี้สินที่ทํา
ใหเราตองรู ปญหาชุมชนและความตองการชุมชน...ในดานมิติน้ํา ในดานการบริหาร
จัดการน้ํา เดิมภูมิปญญาชาวบานจะใชกระสอบปุยกั้น เราจะนัดประชุมกับชาวบาน 
พูดคุยกับชาวบาน ใหชาวบานลงมติวา มติใดที่มีปญหามากสุด ชาวบานลงมติวาเปน
น้ําที่มีปญหามากสุด ทางโครงการปดทองจะตรวจสอบทุนนํ้า หมายถึงปญหาในมิติ
น้ําเพ่ือตรวจดูพ้ืนที่วามีปญหาพ้ืนฐานดานน้ําเปนอยางไร เพ่ือเขาถึงรากเหงาของ
ปญหา การดูทุนน้ําก็ตองพิจารณาชวงหนาแลงสุด ๆ จะเหลือทุนนํ้าเทาไหร ใชไดกี่
แปลงกี่ไร ซึ่งเราจะดูความเปนไปไดในการสรางฝาย สรางเสร็จแลว คุมทุนหรือไม 
ชาวบานไดอะไรบาง โครงการปดทองจะพิจารณาขอมูลหนาฝายและขอมูลหลังฝาย
ประกอบกัน (R3) 

ประเด็นเรื่องของโครงสรางแรงจูงใจก็เปนประเด็นกลยุทธ (Incentive structures) 

โครงการปดทองฯ จะเนนจูงใจใหชุมชนเล็งเห็นประโยชนของการเขารวมโครงการ 
รวมทั้งทีมงานของโครงการเองก็มีแรงจูงใจในการเขารวมโครงการอาทิ มีการวิเคราะหการจูง
ใจใหชุมชนเขามามีสวนรวม อาทิ มีการสื่อสารสรางมาตรฐานกระตุน สรางแรงจูงใจ 
อยางเชนที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จะมีการประกาศวา 1.แจกจอบใหชาวบานโดยมีขอแมวา
ตองเอาไปขุดนา 2.ใหคาอาหารชวงที่ขุด 1000 บาทตอไร 3.จัดกองทุนเมล็ดพันธ 1 ถังตอ 1 
ไร 4.กองทุนปุยเคมี 50 กก.ตอไร 5.การจัดระบบนํ้าสํารองระหวางฝนท้ิงชวง 6.หากผลผลิต
ไมไดตามเปาหมายที่ตั้งไว โครงการจะชดเชยให 

เสียงที่แทจริงของอาสาสมัครและชุมชนสามารถสะทอนใหเห็นเร่ืองของแรงจูงใจใน
การเขารวมกับโครงการปดทองหลังพระ 

ในประเด็นเรื่องแรงจูงใจ คนในทีมเอง สวนหนึ่งก็เปนชาวบาน ทีแรกเร่ิมเขามา
อาสาเขามาชวยดวยใจ เราก็มีคาตอบแทนในลักษณะเงินเดือน คือเปนการสงเสริม
ชาวบาน อยางเรื่องของพืชหลังนาที่โครงการนํามาเผยแพรคือ หนอไมฝรั่ง ถั่ว
ลันเตา ถั่วแขก และบร็อคโคลี่ จริง ๆ ชาวบานมีฐานความรูอยูแลว เราไมยัดเยียด
เราสอนเขาวาพืชหลังนานั้นมีประโยชน เมื่อเหน่ือยแลวรายไดตองดีขึ้น ราคาตองดี
ขึ้น(R1) 
ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากนักบัญชีที่หลังรวมโครงการปดทองก็มีความสนใจในเรื่อง
เกษตร อยากเขารวมพัฒนา อยากมีสวนชวยทําบุญ  เชน ชาวบานน้ําปากเคย
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ประสบอุทกภัยน้ําปาหลาก นาไมมี เหลือ มีแตโคลน ทอนไม ทอนซุง แตเม่ือมี
โครงการปดทอง ชีวิตชาวบานก็แทบจะเรียกไดวาพลิกจากหลังมือเปนหนามือ เรา
เองก็เอาความรูที่ถอดจากชาวบานเอาไปถายทอดตอ(R2) 

เราทําเพ่ือสวนรวม โครงการเปนแสงสวางใหกับคนลุมน้ําสบสาย คุณชายทาน 
ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล มาเกือบทุกเดือน ทานเปนแรงบันดาลใจ ทานบอกวา เรา
เปนกําลังสําคัญ ชวยแบงเบาภาระของพระองคทาน พอหลวงเหนื่อยมาก เราอยู
ตรงไหนเราก็รักทานได…ชาวบานมีความหวัง ความฝนจะปลดหนี้ จากบานละ 5-6 
หม่ืน จากปลูกขาว 35ถัง กลายเปน 65 ถังตอไร จากที่ดินเพียง 34 ไร กลายเปน 
382 ไร นี่คือการพัฒนา...เรายังมีตนทุนเยอะ ดอยตุง 30 ปที่แลว จะเนนดูพืช
เศรษฐกิจ การจัดการนํ้า การทําพลังงาน นองแตวเห็นแลวตาสวาง อยากแกปญหา
ใหบานเกิด นองแตวอยากปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน ขุดบอเลี้ยงปลามีนามี
ขาว คุณชายรับปากวา “ฉันจะชวย เลือกเปนพ้ืนท่ีตนแบบ เพราะเห็นเธอตั้งใจจริง” 
เราบานน้ําปาก ดีใจมาก นองแตวดีใจมาก ที่นี่ทั้งผูหญิงผูชายรวมใจกันเขาโครงการ 
2 ปที่ผานมา บอกไดเลยวาดีใจไดเปนพื้นท่ีตนแบบ(R11) 

สวนเปยงซอ คนมาก 90% ของบุคลากรที่เปยงซอเปนคนในพ้ืนที่ เราใหโอกาสทุก
กลุม เด็กจบป.6 ป.3 เด็กวัยรุน หรือแมแตไมจบอะไรก็เขามารวมกับโครงการได ถือ
วาเปนการสรางงาน เราใหเงินวันละ 200 บาท เด็กก็อยากไดรายไดดวย ไดความรู
ดวย เขาอยากเรียนรูวา ทําอยางไรถึงใหขาวโพดเคาสวย ทําอยางไรใหขาวเขางาม 
เราคอย ๆ สอน โดยเราจะไมพยายามเปล่ียนวิถีชีวิตของเขา(R2) 

ในประเด็นเรื่องพืชหลังนา เราตองยอมรับวาในโลกปจจุบัน ชาวบานเขาเปดรับมาก
ขึ้น มีความอยากมีอยากได สิ่งที่เปนกระแสเขามา เขาก็เกิดหนี้ เราเขามาใหลักเขา 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่ใชได เราใหแนวคิดใหเขาเห็นความสําคัญของการปลดหนี้ 
เราเขามาพยายามปลดโซพอคาคนกลางท่ีเคยเอารัดเอาเปรียบ โครงการปดทองฯ 
จะเปนเหมือนคนกลาง หาตลาดรับซื้อผลผลิตที่ไมไดมุงหวังเอากําไร แตเราพยายาม
แกปญหาในเชิงธุรกิจ ผมคิดวา ทีมงานของเรามี 54 คน เรารวมสงเสริมใหชาวบาน
มีรายไดดีขึ้น ทีมงานมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ผมพยายามฝกเขาใหพยายามพัฒนา
เปนกลุมรวมตัวกันในการบริหารจัดการเรียนรูในเชิงธุรกิจแบบย่ังยืน ตั้งแตการผลิต
สินคาคุณภาพ หาตลาด การเรียนรูสวนแบง ชาวบานไดประโยชน ทีมงานก็อยูดีกิน
ดีขึ้น เรียกวาเปนสถานการณแบบ win win(R1) 
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ปาชุมชน แตแนวคิดนี้ไมไดรับความรวมมือในชวงแรก เพราะการขุดนาขัดกับความเชื่อ
ดั้งเดิมของชาวบาน ทําใหตองปรับกลยุทธใหม โดยรวมกันหลายฝายในจังหวัดประชุมหารือ
กัน ประกาศและกําหนดใหตําแหนงนายอําเภอเปนเจาเมืองและใหเปนเจาแหงหมอผีของ
อําเภอ พรอมทั้งทําพิธีเซนไหวเจาท่ีเพ่ือขออนุญาตใหชาวบานรวมมือกับโครงการขุดนา
ขั้นบันได จะไดไมผิดผี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ซึ่งตรงกับวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เปนวันปฐมฤกษ 

การนอมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระจาอยูหัวฯ เปนแนวทางแกไข
ปญหาความยากจน และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ณ ตําบลขุนนานนั้น ที่ชวยใหชาวชุมชน
ตนนํ้านานไดมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อนึ่ง ตนน้ํานานเปนหนึ่งในแมน้ําสายหลักที่ไหลลงสูแมน้ํา
เจาพระยา กระบวนการเขาใจและเขาถึง จึงเริ่มตน ณ ตําบลขุนนานดวยโครงการของปด
ทอง 
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การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมภายใตกรอบเวลา (Timing) และการสรางความ
ยั่งยืน (Sustainability) 

สําหรับโครงการปดทองหลังพระ ดาบอกเต็มปากวา เราเต็มที่กับโครงการน้ี 
ชาวบานสุขเราก็สุข ชาวบานมีความมั่นคงในชีวิต มีความยั่งยืน เราก็ดีใจ สุขใจ ตอน
แรก็หนักใจ เพราะชาวบานไมเขาใจ ทั้งที่ทีมปดทองพยายามเต็มที่ เขาไมเชื่อ จึงไม
ยอมทําตาม ดาเองหนักใจก็ตองพูดคุยสื่อสารโนมนาว จูงใหชาวบานเขาใจ เราตอง
ลงมือทํารวมกับชาวบาน เชนการสรางฝาย เราตองไปสรางกับเขา อุปกรณทออะไร
อยางนี้ ดาเขาไปแบกเองเลย สักพักชาวบานก็เขาใจ และเร่ิมใหความความรวมมือ…
ประชากรเรามีประมาณ 600 คนนะ เราจะมีการจัดประชุม ที่บานผาหลักมีหลาย
กลุม กลุมแมบาน กลุมฝาย โครงการปดทองเขามาสอนแลวยกมอบโครงการให
ชาวบานดูแลจัดการตอ มีกองทุน เราตองสนับสนุนสานตอ กลุมเมล็ดพันธุ กลุมแปร
รูปผลิตภัณฑ เชน น้ําพริก ลาบ มะแขวน โครงการสนับสนุนอุปกรณ มีการต้ัง
คณะกรรมการ ทุกอยางรายรับรายจายเอาเขาบัญชี ตรวจสอบได…ในปแรก 
โครงการปดทองเขามา ชีวิตชาวบานขึ้น ปแรกนี่เห็นไดชัดเจน ในเรื่องน้ํา ชาวบานมี
อิสระ มีทางเลือกในการทําเกษตร แตกอนอยากปลูกอะไรก็ทําไมได เพราะไมมีน้ํา 
ตอนน้ี มีงานมีความหวัง ชาวบานพูดกันวา โครงการปดทองนําเอาเร่ืองพืชหลังนา
เขามาแลว จะประกันราคาใหดวย โดยเนนการปลูกหนอไมฝรั่ง ถั่วลันเตา บร็อคโคลี่ 
ชาวบานสนใจ ดาเองสนับสนุนเต็มที่(R7) 

การระบุถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Identification) 

โครงการปดทองใหความสําคัญในการเขาใจกลุมแตละกลุมภายใตกระบวนการขับเค
ลี่อนวา ตางกลุมก็ตางมุมมอง มีความสนใจ การรับรูที่แตกตางกันออกไป โครงการปด
ทองฯ มีการระบุถึงกลุมตาง ๆ ที่มีสวนขับเคลี่อนโครงการ อันไดแก กลุมผูบริหาร
โครงการ กลุมภาคีตาง ๆ ทั้งของรัฐบาลในระดับทองถ่ิน และระดับประชาสังคม (Civil 
society) และระดับชุมชน เชนกลุมผูนําในชุมชน ชาวบาน กลุม facilitators ที่ทําหนาที่
เหมือน boundary spanner ระหวางโครงการและชุมชน 

กิจกรรมตาง ๆ และเคร่ืองมือ (Activities and tools) 

โครงการปดทองฯ มีการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ในชวงเร่ิมดําเนินการและ
เตรียมการโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้คือ 
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กิจกรรมในชวงเปดโครงการ 

การจัดกิจกรรม Sensitization workshops ในชวงตนของโครงการ ที่ใหทุก
กลุมไมว าจะเปนกลุมชุมชน  กลุมทีมงาน  ไดรับทราบถึงวัตถุประสงค 
กระบวนการ กรอบเวลา กิจกรรมในชวงเปดโครงการ โครงการมีการรับคนใน
ชุมชนเพ่ือเขามารวมขับเคลื่อน มีการฝกการบริหารจัดการ  (management 
training) โดยเนนการใหโอกาสและการเนนการมีสวนรวม รวมถึงกิจกรรมใน
การปลูกจิตสํานึกและการสรางการตระหนักรูเกี่ยวกับการฝกอบรม 
การจัดการประชุม consultation meetings and workshops โดยเนนการ
สื่อสารแบบลางขึ้นบน (bottom up communication) เปดโอกาสในการ
สรางความไววางใจ ความสัมพันธ การรูสึกเปนเจาของ ownership ของกลุมผู
มีสวนไดสวนเสีย  
การสํารวจหาความตองการ (exploration of needs) บทบาทและ
ผลประโยชน (roles and benefits) โดยเนนการสรางความตระหนักรูและการ
สรางเครือขายการส่ือสาร (a network of communication centers across 
communities)  เนนชองทางในการสื่อสารที่ชวยเอ้ือและสรางความเขาใจใน
กลุมชุมชน 

กิจกรรมระหวางการดําเนินงานและการประเมิน 

การรณรงคในการสรางความตระหนักรูและการใหคําปรึกษากับสาธารณชน  (Public 
Education and Awareness Campaigns)รวมถึงการสรางเครือขายในกลุมของผูมีสวนได
สวนเสียและกิจกรรมแบงปนความรู (Stakeholders network  and Knowledge Sharing 
Activities) เครื่องมือผลิตและลงมือปฏิบัติการและการรณรงคใหการศึกษาเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม (Education Campaigns for Behavior Change) แบบเนน
การมีสวนรวมและเนนการสื่อสารสองทาง (Participatory and two-way)ที่สําคัญ มีการ
เนนการเรียนรูจากชุมชนสูชุมชน (Community to Community Learning and Field 
visit) และเนนการสะทอนความคิดเห็นภายในชุมชน (Community based critical 
reflection) ในมิติที่เกี่ยวของกับความกาวหนาในการดําเนินงาน กระบวนการและ
ผลกระทบ (impacts) ของโครงการ 

ในป 53 เราไดพัฒนาฝายที่น้ําปาก เพ่ือพัฒนาระบบน้ํา แมเราจะพูดไมไดวาจะ
ไดผล 100% ที่เคยหลากทวมทุกปจะไมทวม แตเห็นไดชัดวา เกี่ยวขาวนาแรก มีฝน
ตกเกือบ 100 มิลลิเมตร น้ําหลาก ถาเปนปกอน ๆ คงเสียหายมาก แตป 53 
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เสียหายบางสวน เราพอใจ ชาวบานพอใจ ชาวบานเขาเรียนรู เขามีความรู หลักการ
ของเราคือ ดูความพรอมของชุมชน หากยังไมพรอม เราไมยัดเยียด เรารอได คอย ๆ 
ทําใหเปนระบบ(R1) 
“ผมวา เราลอกตัวแบบแมฟาหลวงไมได เราควรปรับปรุงใหเขากับพ้ืนที่ เขากับ
ชุมชนตามความตองการของชาวบาน โดยยึดเอาปญหาของชุมชนเปนหลัก ปลูก
จิตสํานึกใหอนุรักษทองถิ่น รักชุมชนตนเองดวยการอนุรักษทองถิ่น ไมใหความอยาก
เกินตัวของชาวบานทําใหความพอเพียงหายไป กลายเปนเรื่องทุนนิยม วัตถุนิยม 
(R13) 

ประเด็นเรื่องชองทางการส่ือสาร/เครือขาย (Channels/Networks) โดยเฉพาะการรับรู 
ขอมูลยอนกลับหรือ Feedback 

คุณอุทิศ  ศรีสิทธิพจน  อายุ 51 ป  ปศุสัตวอําเภอสองแควไดใหความคิดเห็นวา 

“ที่บานยอดนี่ ไกตาย เคยตายเยอะ แตโครงการปดทองสรางทีมปศุสัตวเขมแข็ง มี
การวางระบบปองกันที่ดี เชน หามชาวบานซื้อหมูตางถิ่น ทีมจะสอนใหรูจัก
เพาะพันธุเอง ผสมเอง เล้ียงเอง โครงการเขามา คุณภาพชีวิตในครัวเรือนดีขึ้น 
โครงการใหชาวบานเลี้ยงสัตวเปน สัตวก็ไมตาย ชาวบานมีโปรตีนกินทุกมื้อ ปกติ
คาอาหาร 40% ตอนนี้ลดเหลือ 10% เลี้ยงเองกินเอง ก็ลดรายจายในครัวเรือนเขา
ลง ทีมปศุสัตวที่บานยอดแข็งมาก จะคอยดูแลกระตุนเตือน ใหชาวบานรูจักฉีด
วัคซีนใหสัตว อะไรท่ีเปนประโยชนของชุมชน ทีมปดทองจะทํา(R9) 

คุณเรไร รักษา อายุ 49 ป นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลยอด 

โครงการปดทองที่เราไปศึกษาดูงาน ชาวบานรับเต็ม ๆ เชน โครงการยอยตาง ๆ 
เนนการกระตุนใหประชาชนมีความรับผิดชอบรวมกัน มีความกระตือรือรน แตเดิม
หนวยราชการอ่ืนเขามาให พอเสร็จโครงการ หมดเงิน หมดงบ ก็จบ พอจบ ชาวบาน
เขาสมองไมเทากัน บางคนก็หยุดทําแคนั้น แตโครงการปดทองเนนเศรษฐกิจ
พอเพียง สอนใหคนคิดตอยอด ลดคาใชจาย ถาเราไมทํา ใครจะทําใหเรา นอกจาก
ชาวนานดวยกันเอง คนสวนอ่ืนที่มาจากท่ีอ่ืน หมดหนาที่คือจบ ไมไดรับไมไดหวง
แหนนาน โครงการปดทองใชคนนาน คนพ้ืนที่ เนนใหนานเติบโตอยางยั่งยืน นื่คือ
กลยุทธ ใหความรูบนหลัก เขาใจ เขาถึง พัฒนา เขามาสอนกระตุนพูดคุยใหชาวบาน
ลุกขึ้นมาทําเอง หากมีปญหาใด ตองเร่ิมเรียนรูแกเอง โดยเนนความอยูดีมีสุขของ
ประชาชนเปนหลักสําคัญ ...วันน้ี เทศกาลขยะป 2553 กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมเขามาประสานงานกับโครงการปดทอง ดูแลธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ
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ประสานงานกับเทศบาล เรารวมมือกันภายใตโครงการปดทองที่สอนใหคนเห็น
คุณคาสิ่งแวดลอม ใหรูจักคัดแยกขยะ ผูนําตองใหการสนับสนุนภายใตโครงการเมือง
นานนาอยู…โครงการปดทองเนนความมั่นคงดานอาหารดวย มีการทําแผน 
สนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เศรษฐกิจในครัวเรือน การเล้ียงปลา ปลูกผัก
สวนครัว เทศบาลเราจะไมซื้ออะไรให แตใหน้ําปุยหมัก เราเนน “ปลูกทุกอยางที่กิน 
กินทุกอยางที่ปลูก”  โครงการปดทองใหการสนับสนุนแนวคิดพืชเศรษฐกิจ และให
ตนกลาพันธุพืช อยางพืชทองถิ่น มะแขวน ตาว หวาย นี่เรามีเยอะ แตเดิม แตเราก็
ตองปลูกเพ่ิม ตนกลานี่ ปดทองเขาสนับสนุนในอนาคต เราจะสงเสริมการทองเท่ียว 
homestay ที่บานยอด บานผาหลัก อยางศูนยการเรียนรูที่บานผาสิงหนี่ ได
ประโยชนจากโครงการปดทองมาก สอนเพาะพันธุปลาดุก กบ ไก 3 สายพันธุ โดย
โครงการสอนถึงบาน โครงการอ่ืนใหพันธุมาเล้ียง โครงการปดทองเนนใหความรู 
เนนการสอนใหการศึกษา ใหชาวบานเรียนรูเพาะเอง ทําเอง ตรานี้ เทศบาล
สนับสนุนดูแล และโครงการปดทองเนนใหความรู....นานเปนจังหวัดนํารอง เรา
ภูมิใจ ขุนนาน น้ําปาก บานยอด 3 แหงแรกของประเทศไทย เราทําเพ่ือตัวเราเอง 
ชุมชนเราเองและที่สําคัญท่ีสุด ทําเพ่ือพอหลวง ทานทรงงานหนัก เราอยาสราง
ปญหา พอหลวงจะไดไมทุกข 

ประเด็นเรื่องงบประมาณ 

“งบประมาณมาจากความตองการท่ีจะลงมือทําโดยยึดชาวบานเปนหลัก ชาวบาน
อยากไดอะไร เราแจงไป ใชไปเทาไหร เหลือเทาไหร เราตองทํางบ  งบท่ีมาพัฒนา
จังหวัดเปนมติจากครม. จากรัฐผานโครงการเขามาท่ีมูลนิธิปดทอง (R13)” 

ขั้นตอนที่สี่: การลงมือปฏิบัติการในรูปกิจกรรมการสื่อสารตางๆ  
               (Implementation of Communication Activities) 

หลังจากท่ีมีการพัฒนากลยุทธและแผนปฏิบัติการทางการส่ือสาร เห็นไดวาโครงการ
มีการลงมือปฏิบัติการของกิจกรรมทางการส่ือสารตางๆ ที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติการ
ในกรอบของเวลา งบประมาณและวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยโครงการปดทองเนนการ
มีสวนรวมของชุมชนกับโครงการการพัฒนาชุมชนตาง ๆดังปรากฏอยูในรูปแบบการโนม
นาวจิตใจเพ่ือการเปล่ียนแปลงทัศนคติของชุมชน การใหการศึกษา การใหขอมูลขาวสาร
เพ่ือสรางความเขาใจในโครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ การรับฟงความคิดเห็นของเจาหนาท่ี
และชุมชน การปรึกษาหารือทั้งฝายเจาหนาท่ีและชุมชนหันหนาปรึกษาหารือกันการ
รวมมือกันถือเปนจุดเดนของโครงการปดทองประชาชนในชุมชนเองก็มีตัวแทนอยูอาสา
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พัฒนา ทีมคณะกรรมการนํ้าชุมชนและมีสิทธิออกเสียงขั้นการตัดสินใจโดยที่ประเด็น
นั้นๆ จะตองเปนที่เขาใจโดยตัวแทนของชุมชนในพ้ืนที่นั้นและไดรับการมอบหมายไม
เพียงแตความรับผิดชอบแตสิทธิอํานาจในการตัดสินใจรวมทั้ง อํานาจหนาที่ การสงมอบ
ความรับผิดชอบใหกับหนวยงานรัฐทองถิ่นท่ีมีความชํานาญเฉพาะเร่ืองน้ันๆ 

ขั้นตอนที่หา: การใหขอมูลยอนกลับและการกํากับติดตามผล 
                 (Feedback and Monitoring) 

โครงการปดทองหลังพระยึดแนวทางการประเมินการสื่อสารการปฏิบัติงานผานการ
กํากับติดตามผลอยางตอเนื่อง ทุกกระบวนการและทั้งกระบวนถือเปนส่ิงจําเปนเพ่ือใหเกิด
กระบวนการในการตรวจสอบเพ่ือไดมาซึ่งการใหขอมูลยอนกลับจากกลุมที่เก่ียวของและการ
วัดผลลัพธทางการสื่อสาร (Communication Impact) ของการปฏิบัติการแทรกแซง
ทางการสื่อสารของโครงการอยางเปนระบบ (Organized mode of evaluation) ดังที่ได
กลาวไปแลวขางตนวาตามรายละเอียดของการดําเนินงานของโครงการ ดังตอไปน้ีคือ (1) 
การสรางความเขาใจ ทั้งกับชุมชน ประชาชน ทองถิ่น จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(อปท). และภาคีความรวมมือตาง ๆในการกําหนดพ้ืนที่ โดยเนนการพิจารณาดูภูมิสังคมและ
สภาพปญหาของชุมชนโดยอิง 6 มิติแหงวาระการพัฒนาของโครงการปดทองเปนหลัก โดย
ภูมิสังคมหมายถึงพ้ืนที่อยูอาศัย แหลงน้ําพันธุไม ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจและความ
ตองการของชุมชน(2) การถายทอดองคความรูและพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยโครงการปด
ทองหลังพระมีการจัดทีมลงไปในพ้ืนที่เพ่ือใหความรู ฝกอบรมและประชุมสัมมนาทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของกับเรื่องขององคความรูที่จะนําไปใชและเตรียมความพรอมของชุมชน (3) การลง
มือปฏิบัติคือ การที่ชุมชนและภาคีทุกภาคสวนรวมกันดําเนินงาน และผลักดันองคความรู
ตามแนวพระราชดําริตาง ๆ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ผลการถายทอดองคความรู และพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนโดยการจัดทีมลงไปใหความรู ฝกอบรม และประชุมสัมมนาทุกภาคสวนท่ี
เกี่ยวของเรื่องขององคความรูที่จะนําไปใช และเตรียมความพรอมของชุมชน (4) การลงมือ
ปฏิบัติ คือ การท่ีชุมชน และภาคีทุกภาคสวนรวมกันดําเนินการ และผลักดันองคความรูตาม
แนวพระราชดําริตางๆ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ (5)การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการพัฒนาตอเน่ือง 
เปนขั้นตอนท่ีเนนการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนประสบการณที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ 
เพ่ือนํามาซึ่งการพัฒนาอยางตอเนื่อง (6) การใหคําปรึกษา และติดตามอยางใกลชิด เปนการ
จัดทีมพ่ีเลี้ยงไปดูแล และคอยใหคําปรึกษาแกพ้ืนที่ที่สงเสริมการพัฒนาและ (7) การวัดผล 
จะเปนขั้นตอนสุดทาย เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานวา มีผลสําเร็จ หรือขอที่ตองปรับปรุง
แกไขประการใด เพ่ือนํามาปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
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จากการดําเนินงานของโครงการปดทองหลังผานกระบวนการแทรกแซงทางการส่ือสาร 
(SCI) ทั้งหามิติหลักตามกรอบการพัฒนาแบบ CDD ของ World Bank และจากขอมูล
สัมภาษณระดับปฐมภูมินั้นสามารถสะทอนใหเห็นถึงวิสัยทัศนการพัฒนาแบบ CDD 
และการขับเคลื่อนการพัฒนาดวยการส่ือสารเชิงกลยุทธใน 5 มิตหิลัก ไดแก   

โครงการปดทองเนนการใหอํานาจกบัชุมชน 

โครงการปดทองเนนการสรางสมรรถนะใหกับองคกร ทีม หนวยงานโดยเฉพาะ
ระดับทองถิ่นของรัฐ  
โครงการปดทองเนนการปรับใหวิสัยทัศนของหนวยงานใหกลายเปนภารกิจรวมของ
หนวยงานในทุกระดับ (Realign the centre) ที่สอดประสานทรัพยากรมนุษย 
ความคิด วิธีการ เปาหมายบนฐานความเขาใจและการรักษาพันธิจรวมกัน  
โครงการปดทองเนนความรวมรับผิดชอบและความไววางใจและไวเนื้อเชื่อใจ 
(Accountability)  

โครงการปดทองเนนการเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing)  

 

ที่สําคัญ จากวิสัยทัศนดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการส่ือสารเชิงกลยุทธที่สนับสนุนการ
พัฒนาแบบ CDD นั้นโดยภาพรวมจะชวยใหเกิดการเอ้ืออํานวยใหกระบวรการไหลของ
ขอมูล (the flow of information) ระหวางทุกภาคสวนผานการออกแบบกลยุทธการ
สื่อสารที่เนนกลยุทธแบบ IEC หรือ Information, Education, and Communication 
หรือการส่ือสารที่เนนในการแลกเปลี่ยนขอมูล การใหการศึกษาเรียนรูและการสื่อสารเพ่ือ
การสื่อสารสนทนาสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางภาคีภายใตการพัฒนา
และยังเปนการบรรเทาปญหาของความไมสมดุลของขอมูล(Information Asymmetry) 
ระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ การขาดขอมูลที่จําเปนในการพัฒนาในกลุมชุมชน  

การสื่อสารจึงถือวาเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคล่ือนชุมชนและเตรียมความพรอม
ดวยการติดอาวุธทางปญญาและความอุดมสมบูรณทางทัศนคติใหกับชุมชนดวยขอมูล ความรู
และสมรรถนะ (Information, Knowledge, and Capacities) ที่จําเปนในการเขารวมกับ
กระบวนการพัฒนาเชิงรุกอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคในทายที่สุด นอกจากน้ัน หัวใจสําคัญในการออกแบบการสื่อสารเชิงกลยุทธนั้น
ขึ้นอยูกับการไดรับขอมูลยอนกลับ (Effective feedback mechanisms) ที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีกรอบการสื่อสารในการปฏิบัติการแทรกแซงในการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน 
(CDD Interventions) จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเห็นไดวา การเปดรับฟงความคิดเห็น
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ผาน Inquiry Communication กอปรกับการเปดรับฟงขอมูลยอนกลับนับเปนส่ิงสําคัญ ใน
วิธีการ 5 รูปแบบตามแนวคิดของ Mefalopulosและ Grenna (2005) ที่โครงการปดทอง
หลังพระไดดําเนินการและสามารถแสดงใหเห็นผลเชิงประจักษ (empirically tested) ที่
สามารถไดรับประเมิน ตรวจสอบเปนหลักฐานตามที่ไดนําเสนอไปแลวขางตน อาจสรุปไดวา 
ภายใตวิสัยทัศนแบบ CDD นั้น การส่ือสารเชิงกลยุทธอยางยั่งยืน (Sustainable Strategic 
Communication) มีคุณลักษณะหลักดังน้ี 

(1) การส่ือสารเชิงกลยุทธของโครงการปดทองหลังพระสามารถแสดงผลลัพธใหเห็นผล
จริงและทําให เกิดความมั่นใจไดวาการออกแบบโปรเจคตาง ๆ นั้นเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพและต้ังอยูบนความเปนจริงโดยการสรางความเขาใจและการตระหนักรูตอ
กลุมผูอุปถัมภและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในประเด็นที่เกี่ยวของกับสภาพเง่ือนไขทาง
สังคมวัฒนธรรมการเมือง การรับรูและโครงสรางของตัวสรางแรงจูงใจ (incentives 
structures) 

 (2) การส่ือสารเชิงกลยุทธของโครงการปดทองนับวาเปนความสามารถของผูบริหารและ
ทีมปดทองในการใชเครื่องมือทางการบริหารเชิงวิพากษ (Critical management tool) 
ในการสรางการเปล่ียนแปลงที่พึงประสงคโดยเฉพาะในการสรางความเขาใจรวมกันและ
ผลักดัน การสรางพันธกิจรวมในการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคและตามแผน
กิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ทั้งน้ี การส่ือสารชวยใหเกิด
การแลกเปล่ียนของขอมูลที่สําคัญที่เอ้ือกับการตัดสินใจในทุกระดับท่ีเปนจริง (Realistic) 
และตั้งบนฐานของความรูตาง ๆ ที่หลากหลาย 

(3) การส่ือสารเชิงกลยุทธของโครงการปดทองหลังพระแสดงใหเห็นการใชเครื่องมือเชิง
ปฏิบัติการ (Operational tool) อันทรงพลังที่สามารถเพ่ิมมูลคาเพ่ิมโดยชวยระบุชี้ 
(Identification) การรับรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ระดับของความรูและความตองการ
ในการเรียนรู (Learning needs) โดยผานการศึกษา การเรียนรูและความพยายามที่
ละเอียดออนทางวัฒนธรรม (Culturally-sensitive education) ที่ชวยในการสนับสนุน
การเปดรับแนวทางปฏิบัติใหม ๆ การใหอํานาจภาคประชาชนและการสรางเครือขาย
ตาง ๆ (Networks) และศักยภาพในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆขอนี้นับวาเปนจุดเดน
ของกระบวนการสื่อสารของโครงการปดทอง 
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(4) การปฏิบัติการแทรกแซงทางการส่ือสารตาง ๆของโครงการปดทองไดผนวกการ
ฝกอบรมทีมพัฒนาอาสา เจาหนาที่ชุมชนและการสรางศักยภาพในการชวยใหการใช
เครื่องมือและเทคนิคทางการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและมีพลวัตร รวมทั้งการพิจารณา
สภาพเง่ือนไขและความตองการตาง ๆ ทั้งในระดับองคการ ระดับชุมชนและระดับราก
หญารวมดวยอยางเปนระบบ 

(5) การส่ือสารเชิงกลยุทธของโครงการปดทองไดเตรียมการวางแผนเพ่ือการสัมฤทธิ์ผล
สูงสุด โดยการวางแนวปฏิบัติและปฏิบัติการแทรกแซงทางการส่ือสารที่ไดรับการ
สนับสนุนทางดานเงินทุน การปฏิบัติการ การประเมินผลและการขยายผล (Scaling up) 
ในฐานะเปนสวนประกอบของโปรเจคหรือโปรแกรมที่กําหนดขอนี้ถือเปนจุดเดนของ
โครงการท่ีเตรียมขยายผลการพัฒนาตามแนวทางปดทองมิใหกระจุกความสําเร็จอยูเพียง
ในจังหวัดตนแบบหรือท่ีเรียกวา “เกาะแหงความเปนเลิศ” (Islands of Excellence) 
โดยไมสามารถขยายผลไดจริงทั่วประเทศตามแนวทางของธรรมาภิบาลและการเนนการ
มีสวนรวมและการใหอํานาจกับประชาชนเต็มพิกัด 

จะขอขยายความเพ่ิมเติมวา ภายใตโครงการปดทองฯ ไดสะทอนวิสัยทัศนของการ
พัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน (CDD vision) ที่เนนมิติดังตอไปนี้ทั้งนี้ ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับการใหอํานาจและการสรางสมรรถนะ (Capacity building) ใหกับทีมงานปด
ทองหลังพระและเจาหนาท่ีรัฐในระดับทองถ่ินและการสรางความรับผิดชอบและความ
ไววางใจในการปฏิบัติงานของทีมงานรวมถึงการเนนการเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัตินั้น ผู
สัมภาษณหมายเลข 2 (R2) คุณเบญจพร ในราช อายุ 24 ป เจาหนาที่คุมสตอกและพัสดุ 
โครงการปดทองหลังพระจังหวัดนานกลาวถึงการฝกปฏิบัติจริง ลงพ้ืนที่จริงของเจาหนาที่วา 

เจาหนาที่ที่ตองลงพ้ืนท่ี ตองเรียนรูจากของจริง ตองเขาเรียนรูพ้ืนที่อยางที่บานเปยง 
ซอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อยูติดประเทศลาวคอนขางไกล จิ๊บไปฝกอยูที่นั่นเปนเวลา
หนึ่งเดือน เราตองเขาใจวิถีชาวบานภูเขาเหลานี้เปนพวกลั๊วะ แรก ๆ ไมใหความ
รวมมือ เราจะเขาไปขอขอมูลเรื่องรายได หนี้สิน ชาวบานไมยอมใหขอมูล เขากลัวเรา
จะไปยึด เพราะเราตองการใหหยุดทําไรเลื่อนลอย ตองการใหเขารูวา ปลูกขาวโพดมัน
ทําลายดิน ดินถูกทําลายทีละมอน ๆ (ภูเขา) เราตองคอยๆ เรียนรู คอยๆ เขาหา
ชาวบาน เชน เราตองเคารพวันกรรม ชาวบานนับถือวันกรรม ทุกอยางจะหยุดหมด 
ชาวบานจะอยูบาน คือมันเปนความเชื่อของเขา เราพยายามมาก ใชวิธี “ตื้อ” ตอน
แรกเขาปดประตูบานเลย เก็บวัวควาย ไมใหความรวมมือเลย เราคอยๆ เขาไป เขาให
ไดบานหนึ่งกอน พอชาวบาน เห็นเราเขาบานนี้ไดก็คอยๆ เริ่มเปดรับจากบางคนท่ีไม
อยากเขารวมกับโครงการเพราะกลัวบาง ไมเขาใจบาง แตพอเราทําใหเห็น เขาเห็น
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เพ่ือนเขาปลูกแลวไดขาว เขาก็เริ่มสนใจ  เปยงซอเดิมไมมีขาวจะกิน ชาวไรไดผลผลิต
นอย ปญหาคือขาวมันไมพอกิน ทีนี้คุณชาย (ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ดิศกุล) ก็พยายามโนม
นาวเขาวา นาเปนของพวกชาวบาน เขาขุดเอง นาก็เปนของเขา และทานยังเขากํานัน
ผูใหญบาน ชี้ใหเห็นประโยชนของชุมชน 

ประการท่ีสอง การสื่อสารเชิงกลยุทธถือเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการในการลงมือ
ปฏิบัติการและการเตรียมการขยายผล (Critical management tool for 
implementation and scaling up)โครงการปดทองฯ เนนการสรางสานสายใยแหงความ
เข า ใจร วมกัน  และการรั กษา พันธกิ จ ร วมกันของ ทุกภาคี เครื อข าย  (Common 
understanding and commitment) ทั้งในประเด็นเรื่องวัตถุประสงค กิจกรรมตาง ๆ ของ
โครงการ โดยเฉพาะบทบาทของการส่ือสาร เนนใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลที่สําคัญ 
แลกเปลี่ยนมุมมองเพ่ือการเขาใจและเขาถึงบนฐานความคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืน 
โครงการปดทองฯ เนนแนวคิดของการมีสวนรวมของชุมชนและความเชื่อมโยงของเครือขาย
เปนสําคัญ มีอาหารเพียงพอ มีปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตเพียงพอ มีการดูแลอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติไมใหลดนอยถดถอยลง แตกลับพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเพ่ิมขึ้น บน
ฐานของการพัฒนาอยางสมดุลย มีเสถียรภาพ และมีการปองกันหรือภูมิคุมกันจากความไม
แนนอนของเศรษฐกิจโลก 

สวนการออกแบบปฏิบัติการทางการส่ือสารเชิงกลยุทธ (Strategic communication 
intervention) ที่ไดรับการออกแบบเพ่ือการปฏิบัติการเชิง CDD ควรจะมีกรอบแบบพหุมิติ
และมีวัตถุประสงคที่หลากหลาย (Multi-purpose and multi-dimensional) 

ประการท่ีสาม การสื่อสารเชิงกลยุทธถือเปนเครื่องมือเชิงปฏิบัติการแบบเพ่ิมมูลคาใน
กระบวนการพัฒนาแบบเนนชุมชนเปนตัวขับเคล่ือน โดยกิจกรรมตาง ๆ ทางการส่ือสารจะ
ชวยระบุถึงการรับรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและความตองการในการเรียนรู (Learning 
needs) และการขับเคลื่อนเรียนรูนี้จําเปนตองการความละเอียดออนตอภูมิสังคมวัฒนธรรม
ของชุมชนที่ชวยเอ้ือใหมีการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมตาง ๆ การเนนการมีสวนรวม รวมทั้ง
การสรางเครือขายและการพัฒนาสมรรถนะใหแกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียโดยไมละเลยภูมิ
สังคมอันเปนอัตลักษณ (identities) ของแตละชุมชน อนึ่ง การรับรูของชาวบานและทุกภาค
สวนในการเปดรับโครงการปดทองและแนวทางในการพัฒนาของปดทองหลังพระถือวามี
ความสําคัญมาก 

ทั้งนี้ ผูสัมภาษณหมายเลข 2 (R2) คุณเบญจพร ในราช อายุ 24 ป เจาหนาที่คุม  
สตอกและพัสดุ โครงการปดทองหลังพระจังหวัดนานกลาวถึงปจจัยดานสังคมวัฒนธรรมวา 
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เราตองเขาใจ เปยงซอนับถือพุทธถือผีพรอม ๆ กัน เราตองไมลบหลู กอนจะสอนเขา 
ตองเปดรับชาวบานจะสอนเรา เฃน การเดินปาจะตองเดินอยางไร ชาวบานจะบอก
เราวา ตรงไหนมีผีปา เจาที่แรง ตรงไหนเปนที่ปาบริเวณที่ชาวบานอนุรักษจะไมเขาไป 
เราตองตกลงกับเขา ตองเขาใจเขาวา เขามีที่ดินจับจองทํากินหลายบริเวณ เราตองให
เขาเลือกท่ีดิน เราตองเขาใจวา หมูบานไมมีวัด เราตองนิมนตพระจากขางลางข้ึนไป มี
การบวชปา เหมือนบวชพระ ใหชาวบานหวงแหนปา เราไดรับความรวมมือจากผูวา 
เปนการปลูกจิตสํานึกใหหวงปา เหมือนเอาจีวรพันปา(R2) 

โครงการปดทองฯ ยังเนนใหสรางความเขาใจในทุกภาคสวนในวัตถุประสงคและพันธ
กิจหลัก โดยไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองความ
ละเอียดออนตอสังคมวัฒนธรรมของชุมชน ดังจะเห็นไดชัดจากตัวอยางของ นายเฉลิมวุฒิ  
รักขติวงศ นายอําเภอตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ไดออกประกาศเ ร่ือง 
“นายอําเภอในฐานะเปนเจาเมืองและเจาแหงหมอผีของอําเภอ” ขอใหราษฎรใหความ
รวมมือกับโครงการปดทองหลังพระ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 โดยมีความพยายามใช
ภูมิวัฒนธรรมของชุมชนทางดานความเชื่อดั้งเดิมในการดึงใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับ
โครงการ โดยมีใจความสําคัญที่นับวาเปนสวนหนึ่งของการสื่อสารเชิงกลยุทธดังนี้คือ 

ตามท่ีมีโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ เขามาในพ้ืนที่ ตําบลขุนนาน เพ่ือ
ตองการการพัฒนา สรางความเจริญ สรางความอยูดีกินดีใหราษฎร จึงขอใหราษฎรทําการ
ขุดนาขั้นบันได เพ่ือราษฎรจะไดมีขาวพอกินตลอดท้ังป แตมีราษฎรบางสวน กลัววาจะเปน
การผิดผี ผิดธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมานั้น ทางอําเภอเฉลิมพระเกียรติขอแจงให
ทราบกันทั่วไปวา 

ตําแหนงนายอําเภอเฉลิมพระเกียรติเปนตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งและทํางานแทนพระเนตร
พระกรรณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในอําเภอแหงนี้ โดยมีตราของแผนดินเปนตรา
ประจําตําแหนง ถือไดวาเจาเมืองเปนเจาแหงหมอผีของอําเภอน้ีและนายอําเภอไดทําพิธีขอ
ขมา ขออนุญาตใหราษฎรขุดนาขั้นบันไดจากผีที่เปนบรรพบุรุษ ผีเจาปาเจาเขาแลว โดยการ
ขุดนาขั้นบันไดในคร้ังนี้จะไมเปนการผิดผี ผิดธรรมเนียม ประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาอยาง
แนนอน เพราะสุดทายราษฎรไดรับประโยชน มีขาวพอกิน มีอาชีพ มีรายได และเหนือสิ่งอ่ืน
ใด  เปนการทําถวายเ พ่ือเฉลิมพระชนมพรรษา  80 พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถในป 2555 จึงขอใหราษฎรทุกคนสบายใจ เพราะราษฎรทุกคนไดรับการ
คุมครองจากนายอําเภอ ซึ่งเปนตัวแทนของรัฐบาลและทํางานตางพระเนตรพระกรรณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มุงเนนใหราษฎรอยูดีมีสุข หมดทุกขโดยทั่วหนากัน  
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หลังจากนั้น ชาวบานก็เริ่มเปดรับโครงการมากขึ้นและเรียนรูกระบวนการและการทํานา
ขั้นบันไดจากการขุดนา คันนา ปรับปรุงดิน พันธุขาว ฝายน้ํา ระบบสงน้ํา อางเก็บนํ้า ระบบ
ระบายน้ํา อุปกรณไถนา ควาย เรียนรูการปลูกขาว  

ประการที่ 4 ศักยภาพและขีดความสามารถทางการสื่อสารและบทบาทหนาที่ของการส่ือสาร 
ถือวาเปนมิติที่รวมอยูในการปฏิบัติการในทุกระดับ โดยที่การสื่อสารเชิงกลยุทธจะชวยสราง
เสริมสมรรถนะ (Capacity building) และการฝกอบรม ฝกปฏิบัติเพ่ือชวยใหเกิดชอง
ทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผลและเปนพลวัตรที่สามารถแสดงถึงสภาพความเปนจริงและ
ความตองการจริง ๆ ในทุกระดับ 

ทั้งนี้ การดําเนินงานของโครงการปดทองสามารถสะทอนแนวคิดและคุณลักษณะ
หลักของการสื่อสารเชิงกลยุทธเพ่ือความย่ังยืนที่สะทอนใหเห็นวิสัยทัศนแบบ CDD ในหลาก
มิติ ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวนี้จะนําไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมสําหรับกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียที่ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา (Beneficiary Stakeholders) ซึ่งตามแบบแม
ฟาหลวงออกมาในการออกแบบการปฏิบัติการที่หลากหลายรวมทั้งกรอบท่ีเนนประชาชน
เปนศูนยกลาง (People-Oriented) ที่มีความเปนพลวัตรและเปนความสัมพันธที่ตั้งอยูบน
แรงจูงใจ (Incentive based relationship) ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ อาจกลาว
ไดวา สิ่งที่ทําใหการพัฒนาแบบ CDD นั้นมีความโดดเดน แตกตางไปจากกรอบการพัฒนา
เดิมในเชิงการเพ่ิมมูลคา ไดแกการเนนการสงเสริมสรรสรางสิ่งแวดลอมที่เอ้ือกับการพัฒนา
เชิงบูรณาการ (An integrated molding environment) เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

โดยสรุป การสื่อสารเชิงกลยุทธของโครงการปดทองก็มีบทบาทสําคัญ ไดแก 1) การ
ใหอํานาจกับชุมชนดวยการท่ีสามารถจะระบุความตองการ ประเด็นทาทาย ทรัพยากรของ
ชุมชนน้ัน ๆ การเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเชิงกลุมที่มีประสิทธิภาพ  2) การส่ือสาร
เชิงกลยุทธสนับสนุนวัฒนธรรมใหการแบงปนขอมูลสารสนเทศท้ังภายในชุมชนและระหว าง
ชุมชนบานยอด น้ําปาก เปยงซอรวมท้ังชุมชนใกลเครียงอ่ืนๆ 3) การส่ือสารเชิงกลยุทธชวย
สนับสนุนฐานเสียงของกลุมผูยากไรในการมีสวนรวมในกิจการชุมชนและการพัฒนาชุมชน 
และการแสดงความคิดเห็นในบทสนทนาสาธารณะ (Public Dialogue) จุดเดนของโครงการ
ปดทอง ไดแก การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนขั้นตอนที่เนนการ
สื่อสารเปนสําคัญ และเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ 
(Learning by doing) เพ่ือการนํามาซ่ึงการพัฒนาอยางตอเน่ืองและการใหคําปรึกษาและ
ติดตามอยางใกลชิด เปนการจัดทีมพ่ีเลี้ยงไปดูแล คอยใหคําปรึกษาแกชุมชนในพ้ืนท่ี
เปาหมายที่สงเสริมการพัฒนาเนนการใหอํานาจและการสรางสมรรถนะ  (Capacity 
building) ใหกับทีมงานปดทองหลังพระและเจาหนาท่ีรัฐในระดับทองถิ่นและการสรางความ
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รับผิดชอบและความไววางใจในการปฏิบัติงานของทีมงาน รวมทั้งการเนนหลักการเรียนรูโดย
เนนการปฏิบัติ (Learning by doing) และการกระจายอํานาจโดยเนนกิจกรรมตาง ๆ ใน
ดานการบริหารจัดการขอมูล การศึกษา การขับเคลื่อน (Mobilization) โดยเนนการ
สนับสนุนอยางแข็งขันถึงการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลักการสงเสริมใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและการพัฒนาศักยภาพและรรถนะใหชุมชนและการสนับสนุน
ความพยายามในใหอํานาจชุมชนอยางเต็มพิกัด 

ประการที่ 5 กิจกรรมทางการส่ือสารจะตองไดรับการวางแผนไดรับเงินทุนสนับสนุน ไดรับ
การลงมือปฏิบัติการ ไดรับการประเมินจากผูมีสวนไดสวนเสียและการขยายผลอยางเปน
ระบบซึ่งโครงการปดทองมองวาการขยายผลเปนสิ่งสําคัญ อยางไรก็ตาม World Bank 
แนะนําวาการขยายผลควรเนนในเชิงกระบวนการ เนนการเปล่ียนแปลงชุมชนไปสูวัฒนธรรม
ชีวิตความเปนอยูที่ดีอยางยั่งยืน (The acquisition of communitytransformation หรือ
transition)มากกวาการเนนการออกจากพ้ืนที่ของโครงการ (exit efforts) 

 
คําถามวิจัยที่ 2:ภายใตกรอบแนวคิดของการส่ือสารเชิงกลยุทธเพ่ือการพัฒนาโดยมีชุมชน
เปนตัวขับเคลื่อน (CDD) ที่กําหนดโดย World Bank (2004) นั้น ภายใตการดําเนินงานของ
โครงการปดทอง จังหวัดนาน สามารถสะทอนใหเห็นปมประเด็นปญหาและปจจัยเสี่ยงใดๆ ที่
อาจเปนอุปสรรคของการสื่อสารเชิงกลยุทธหรือไมอยางไร 

แนวการสังเคราะหคําตอบ 

บทบาทของการส่ือสารเชิงกลยุทธภายใตหลักการ เขาใจ เขาถึงและพัฒนาสามารถ
สราง “ความตึงเครียดเชิงวิพากษ” (Critical Tensions) ระหวางชุมชนตาง ๆ และตัวแทน
ทองถิ่นสําหรับความรวมมือในการโนมนําการเปล่ียนแปลง  อันเนื่องมาจากวาการ
เปลี่ยนแปลงใดๆยอมกระทบทัศนคติ แรงจูงใจ ขวัญและกําลังใจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
สําหรับโครงการปดทางหลังพระ พบวาการดําเนินการการส่ือสารเชิงกลยุทธภายใตการ
พัฒนาแบบ CDD สามารถสะทอนใหเห็นถึงความตึงเครียดเชิงวิพากษดังกลาว ซึ่งอาจไดรับ
การตีความวาเปนปญหา เปนความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอผลลัพธของการดําเนินการของ
โครงการ แตในขณะเดียวกันก็ถือวาเปนโอกาส (Both opportunities and threats) ในการ
เรียนรูปญหาเพ่ือการแกปญหาเชิงบูรณาการ 

จากการท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวา การส่ือสารเชิงกลยุทธภายใตการพัฒนาแบบ CDD 
นั้นตองนําเอาปจจัยสามมิติเขามารวมพิจารณาในกระบวนการการสื่อสารเพ่ือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการสื่อสาร อยางไรก็ตาม กระบวนการส่ือสารทุกแบบตองเกิดการสูญเสีย
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ทางกระบวนการหรือ Process Loss ซึ่งอาจหมายถึงอุปสรรค ปญหาที่อาจสงผลกระทบกับ
ผลของการส่ือสาร อนึ่ง ปจจัยทั้งสามมิติของการส่ือสารเชิงกลยุทธภายใตการพัฒนาแบบ 
CDD ไดแก  

1. ปจจัยดานจิตวิทยาสังคม ไดแก พลวัตชุมชน พลวัตการเมืองและระบบ
วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี รูปแบบพฤติกรรม 

2. ปจจัยเฉพาะโครงการ ไดแก ดานการบริหารจัดการและ ดานเทคนิค 
3. ปจจัยดานองคการ ไดแก องคกร สื่อสารมวลชนและ NGOs 

 
งานวิจัยฉบับนี้ขอกลาวถึงปญหาและอุปสรรคของบทบาทของการสื่อสารเชิงกลยุทธ

สามารถสราง “ความตึงเครียดเชิงวิพากษ” (Critical Tensions) ระหวางชุมชนตาง ๆ และ
ตัวแทนทองถิ่นสําหรับความรวมมือในการโนมนําการเปล่ียนแปลง น้ัน พบวาภายใต
กระบวนการสื่อสาร การเจรจาถือวาเปนประเด็นยากที่ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนตอง
พบกับความคาดหวังที่แตกตางของแตละกลุม ความสัมพันธจึงเปนการบริหารจัดการ
ความคาดหวังและการเจรจาโนมนาวเพ่ือใหไดมาซึ่งการปฏิบัติการในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเปนสําคัญ อาจกลาวไดวา กระบวนการส่ือสารเชิงกลยุทธ
ยังจําเปนที่ตองมีการบริหารการส่ือสารประสานสัมพันธ ประสานคน ประสานวิธีการ 
ประสานงาน ประสานความคิดบนรูปแบบของ Negotiated Relationships หรือ
ความสัมพันธผานการเจรจาตอรองอยางสรางสรรค เพื่อรับมือ กับอุปสรรคใน
กระบวนการพัฒนาแบบใหอํานาจกับภาคประชาชนและเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย 

ก. มิติดานจิตวิทยาสังคม 

สวนรูปแบบปญหาสามารถสะทอนใหเห็นไดในสองมิติหลักไดแก (1) ปญหาในเชิง
ทัศนคติและการรับรูของกลุมเปาหมายและ (2) ปญหาในเชิงของสภาพแวดลอมในเชิงบริบท
สงผลตอกระบวนการทํางานของทีมงาน ดังมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

(1) ปญหาในเชิงทัศนคติและการรับรูของกลุมเปาหมาย 

เราเคยเจอวาอยูที่ทัศนคติ เดิม ชาวบานอยากไดแตไมอยากทํา เพราะเขาคิดวา
ก็คงเหมือนโครงการรัฐอ่ืน มาแลวก็จากพวกเขาไป หัวหนาทีมจึงตองคิดวาจะ
เขาอยางไรใหถึงตัวปญหา หากเราเขาไมถึงก็ไมเขาใจตัวเองถึงขนาดเคยรองไห 
เราเอาทุกอยางไปให เอาขาว เอาปุย แตชาวบานแรก ๆ กลับพูดวา “จางฉันสิ” 
เพราะเขามีประสบการณเดิม ๆ ที่มีโครงการเขามาแลวเอาเงินไปใหชาวบาน 
เสร็จโครงการก็กลับเลยออกจากพ้ืนที่เลย เหมือนวามันเปนปญหาที่ชาวบาน
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เคยเจอ แตทีมดอยตุง ทีมปดทองฯ จะกลับมาดูแลโครงการ ตอนน้ีชาวบานเริ่ม
กลัววา เราจะท้ิงเขาไป ตอนน้ีจะเขาบานไหนก็เขาไดหมด รูจักกัน ไวใจกัน นับ
ถือกัน(R2) 
ตอนลงไปสอนใหปลูกขาว ตอนแรกก็เหนื่อยใจในการเขาหาชาวบาน ทํายังไงให
เขาเปดรับเรา ไหนจะเรื่องของศัตรูทางการเกษตร เราตองอดทน ตองเรียนรูวิธี
ในการเขาหาชาวบาน เชน เราจะไปชวยถอนหญา คอย ๆ ปลูกความสัมพันธ 
เรียกกันวา ลุง พ่ี นับถือเครือญาติกัน...(R2) 
โครงการปดทองเนน เขาใจและเขาถึง เปนหลักใหญ กอนลงมือทําอะไรเราตอง
มีขอมูลพ้ืนฐานทุกประเภท ทุกมิติ ตองสํารวจขอมูลพ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม หนี้สิน เงินออมกับหนวยงานทางอําเภอ ตอนแรก ๆ เลย ขอมูลบางอยาง 
เขาก็อํ้า ๆ อ้ึง ๆ ไมคอยยอมบอกเรา จนเห็นความตั้งใจจริงของเรา ตองทําให
เขาเขาใจวาเราทําอะไร และเขาจะไดเขาใจ(R3) 

(2) ปญหาในเชิงของสภาพแวดลอมในเชิงบริบทสงผลตอกระบวนการทํา 

โครงการสามารถแกปญหาชุมชน เมื่อกอนชุมชนเกิดปญหาอุทกภัยพ้ืนท่ีถูกนํ้าปา
ไหลหลากทุกป บานเรือนไดรับความเสียหาย เหตุการณในวันที่ 5 กันยายน 2551 
นับเปนจุดพลิกผัน เกิดน้ําปาไหลหลากทําใหพ้ืนที่บาน พ้ืนที่นา ฝายไดรับความ
เสียหายมากจนชาวบานไมรูวาจะแกปญหาอยางไร นาขาวก็ไมพอกิน มีชาวบานสูญ
หาย 3 ราย ชาวบานทอแทเปนอยางมาก หนวยงานราชการบางหนวยย่ืนมือเขามา
ชวยเมื่อเกิดปญหา แตไมไดมาแกไขพ้ืนท่ีอยางเปนระบบ  บานน้ําปากเปนบานที่
ตั้งอยูกลางน้ําของพ้ืนที่ลุมน้ําสบสาย ประกอบดวย 2 ตําบล 3 หมูบาน ไดแก 1) 
ตําบลตาลชุม ประกอบดวย บานหวยธนู ซึ่งเปนหมูบานปลายนํ้า และบานน้ําปาก 
2) ตําบลศรีภูมิ ประกอบดวยบานหวยมวง ดังนั้น การพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าสบสายควร
พัฒนาทั้งระบบลุมน้ําทั้ง 3 หมูบาน อาทิ ปญหาน้ํา ทุกคนอยากไดน้ํา จะจัดสรรนํ้า
กี่ลูกบาศก น้ําซึ่งเปนทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดก็ตองคุยและตกลงกัน (R3) 

ข. มิติดานทางปจจัยเฉพาะโครงการไดแก ดานการบริหารจัดการและดานเทคนิค 

สวนรูปแบบปญหาของโครงการปดทองสามารถสะทอนใหเห็นไดในสองมิติหลัก 
ไดแก(1) ความยากในการปฏิบัติงานในเชิงการสรางสมรรถนะของทีมงาน (Capacity 
Building Difficulties)และ (2) ความยากลําบากในการโนมนาวเขาถึงเพ่ือปรับรูปแบบ
พฤติกรรมของชุมชน (Difficulties in Inducing Behavioral changes among 
targeted groups) ดังจะขอขยายความดังตอไปน้ี: 
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(1) ความยากในการปฏิบัติงานในเชิงการสรางสมรรถนะของทีมงาน  
     (Capacity Building Difficulties) 

ตอนลงไปสอนใหปลูกขาว ตอนแรกก็เหนื่อยใจ เรื่องของศัตรูทางการเกษตร 
เราตองอดทน ตองเรียนรูวิธีในการเขาหาชาวบาน เชน เราจะไปชวยถอนหญา 
คอย ๆ ปลูกความสัมพันธ เรียกกันวา ลุง พี่ นับถือเครือญาติกัน (R2) 
เคยคิดวาทํางานตองสบาย แตเมื่อเขารวมโครงการ เกิดเปนความภาคภูมิใจวา
เราอยากมีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัดเรา เราจะดูแลอยางตอเนื่อง คอย
ติดตามผล อยางเรื่องฝาย เวลาฝนตกจะหนักแคไหน ทีมงานจะลงไปวัดระดับ
น้ํา (R2) 
ปญหาในการลงพ้ืนที่ก็มีมาก มีปญหากันในทุกขั้นทุกตอน แตเราตองเรียนรู
แกไข เรารวมมือกันลงเปนทีม ฝาย 1 ตัวใชแรงพี่นองในหมูบานชวยกันทํา(R2) 

 

(2) ความยากลําบากในการโนมนาวเขาถึงเพื่อปรับรูปแบบทัศนคติและพฤติกรรม
ของชุมชน (Difficulties in Inducing Attitudinal and Behavioral changes 
among targeted groups): 

อยางถั่วลันเตา ถั่วแขก บร็อคโคลี่ ใชการหยอดเมล็ดแลวปลูกไดเลย ไมตอง
เพาะกลา สงขายไดเร็ว แตหนอไมฝรั่ง ในประเทศเราผลิตไมพอสงออก มีบริษัท
รับซื้อรออยู มีหลายคนมองวา การปลูกหนอไมฝรั่งท่ีนานอาจมีปญหาเชิงระบบ
ขนสง logistic ไกลไมคอยเอ้ือเทาไหร ผมกลับคิดวา อยาเพ่ิงเอาเร่ืองขนสวงมา
เปนอุปสรรค เราตองศึกษาดูกลไกของมันทั้งกระบวนการ ถาเราพบวา ชาวบาน
คุมคาไหม มีรายไดดีขึ้นไหม แมมีขอจํากัดบาง แตถาคุมเราก็ควรทํา ไมคุมก็
ปรับเปล่ียนไป ถือเปนการเรียนรู ผมเนนการดําเนินงานในเชิงบูรณาการ เราไม
ทําแบบโดดเด่ียวไมมีแผนรองรับ เราไดพูดคุยถึงความเปนไปไดกับศูนยสงเสริม
การเกษตร เขาจับมือเลย จริงๆ หนอไมฝรั่งนี่คือ เคยปลูกไดที่นาน แตบริษัท
ใหญอยูราชบุรี ที่นานนี่ผลผลิตดีมาก เมื่อไหรที่มันแทงหนอ ชาวบานจะมีรายได
เขาทุกวัน (R1) 
นอกจากน้ี หนอไมฝรั่งเราตองเพาะกลาใหชาวบาน ตองดูแลใหมันแตกหนอ 
ตองดูแลทั้ง ๆ ที่มันทนมือทนเทา ไมตายงาย เมื่อชาวบานดูแลหนอ เขาก็จะไม
มีเวลาไปถางปาทําไรขาวโพดที่ทําลายดิน แมจะมีพวกที่ไมยอมใหชาวบานเลิก
ปลูกขาวโพดเพราะตนเองตองเสียผลประโยชน หากชาวบานใชเวลากับพืชหลัง
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นา ดูแลตนกลา ไมเขาไปถางปา ไมบุกปา นี่คือแนวพระราชดําริ “ปลูกปาโดย
ไมตองปลูก” เมื่อไมไปตัดปาทําลายปา ปาก็เจริญเติบโต (R1) 
“คุณธรรมของการอยูรวมกันสําคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาทีม หากไมมีคุณธรรม 
ทีมก็แตกแยก ที่ผมอยูได เราอยูไดเพราะมีน้ําใจ เห็นอกเห็นใจกัน มีน้ําใจใหกัน
เอ้ือเฟอกัน มีอะไรกินพรอมกัน กินเหมือนกัน ไมแตกแยก อยูกันแบบพ่ีนอง ผม
วาเราตองไมทํางานหนาเดียว หมายถึงหนาท่ีเดียว เชน ในทีม พ่ีแตว หัวหนา 
หนานดูแลฝาย ผมดูแลปศุสัตว เราชวยกันหมดไมทํางานหนาเดียว เปนเรื่อง
การเรียนรู ยอมรับใน 6 มิติ เราไมปดกั้น เราไมยึดตํารา เชน ผมอาสาดูปศุสัตว 
ถาเปนแผนยาปจจุบัน ก็เนนยาเคมี ยาเม็ด ยาขวด แตถาเราไปหาปราชญ
ชาวบาน เขาสอนเร่ืองสมุนไพร ใบฝร่ัง มะเด่ือ กลวยดิน เอามาผสมกันใหหมู
กิน เปนภูมิปญญา เปนความรูของเรา เราจะจดไว แตดานการจัดการความรู 
เรายังไมไดรวบรวม ดังนั้นเราตองเรียนรูไปเร่ือย ๆ หนวยงานอ่ืน เชน กอง
บรรเทาสาธารณภัย หรือสาธารณสุขมีเทคนิคใหม ๆ เราก็ผสมผสานและเลือก
ความรูไปใชใหเหมาะกับชุมชน (R13)” 

 
ค. ปจจัยดานองคการ ไดแก องคกร สื่อสารมวลชนและ NGOs 

การส่ือสารเชิงกลยุทธยังสามารถแสดงถึงความพยายามในการเขาถึงกลุมตาง ๆ ใน
ชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ ละเอียดออนกับวัฒนธรรมการเมือง เกี่ยวของและต้ังอยูบนความ
เปนจริงทั้งในประเด็นดานบทบาทความรับผิดชอบ รวมท้ั งผลประโยชนและการ
แลกเปลี่ยน (Tradeoffs) ที่เกี่ยวของกับการเขาไปมีสวนรวมกับโครงการตาง ๆ ในการ
พัฒนาชุมชน 

การที่โครงการปดทองเขาไปเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตชาวบานบางสวน เชนการจะ
ใหชาวบานเลิกปลูกขาวโพด บางทีก็เกิด mob ที่ไดรับการสนับสนุนจาก NGO 
บางพวกซึ่งเราก็พยายามดึงเขาเขามามีสวนรวมในการพัฒนาในหลาย ๆ ดาน 
NGO บางแหงตองการใหปลูกขาวโพด เพราะเปนเรื่องของพอคาคนกลาง เรื่อง
ของผลประโยชนดวย เมื่อเราดึงเขาคือ NGO เขามาแลวบางสวน เราจะทอดท้ิง
เขาก็ไมได ตองเรียนรูเกื้อกูลกัน มีคาตอบแทนให(R2) 
 
เดิมทีชาวบานถูกเอารัดเอาเปรียบ ที่บานน้ําปาก เคยปลูกพริก พอเก็บขายถูก
กดราคา บางครั้งไมไดเงิน ปากทองก็ไมอ่ิม เปนหน้ีเปนสิน(R1) 
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ประเด็นเร่ืองการเมือง การครอบงํา การแสวงหาผลประโยชน การปกปอง
ผลประโยชน อาจมีในเรื่องอํานาจและการใชอํานาจในตําแหนง เชน เปนกํานัน
มีไรสวน ก็อาจจะใชอํานาจถึงทอเขาสวน เอาผลประโยชนใหครอบครัวตนเอง
กอน ชาวบานตาดํา ๆ ลูกบานก็ไมทราบแลวบอกวา “เดิมที ทางการไมเคยให
อะไร” ทางโครงการปดทองฯเขาใจประเด็นน้ี เราจะไมชนตรง ถาเราชน เราจะ
เขาพ้ืนที่ไมได เราแกไขโดยทําใหดู เมื่อชาวบานเห็นผูนําไดบอพวง ก็อยากทํา 
เม่ือเขาลงแรงเสียพื้นที่ ก็อยากไดผลกลับคืนบาง (R2) 

การพัฒนาทีม การสรางทีม มีความสําคัญ ทีมแมฟาหลวงแกรงแลว ทีมปดทอง
ยังใหม ยังตองเรียนรูตอไปเพ่ือใหเขมแข็งขึ้น จริง ๆ ยังขาดบุคลากร อยางเชน 
ทีมปศุสัตวเองก็อาจมีการแยงบุคลากรของแตละพ้ืนที่ บางทีก็ตองถูกแบงไปลง
พ้ืนที่ของทีมขยายผล การฝกคน เลือกคนจึงไมงาย บางครั้งเราสงทีมไปเปยงซอ
ที่อยูหางไกล 2-3 สัปดาห ก็ลาออก เพราะลําบาก ไมมีไฟฟา ฝนตกชุก ไมมี
สัญญาณโทรศัพท หากไมมุงม่ันจริง ตั้งใจจริงก็จะลาออกไป เจาหนาที่ที่นี่ทุก
คนตองผานเปยงซอที่เราสงลงพ้ืนที่ไปฝกงาน เดิมมีคนสมัคร 20 คน พอสงไป
ฝกงานเรียนรูการลงชุมชนก็เหลือ 10 คน ทํางานจริง 7 คน ผานเปนคนที่รัก
ทุมเทจริง ๆ 5 คน ตองรักงานมุงมั่นจริง ๆ อยูดวยจิตอาสา ทีมงานมีขอดีคือเรา
จะหมุนเวียนบุคลากรตลอด เราอาจดึงคนจากขางลาง เชน จากบานยอด บาน
น้ําปาก ขึ้นไปเปยงซอ คือวาเปนการเรียนรูงานครบ(R2) 

สําหรับที่ปดทองถือวาทุกอยางเปนทุน ตั้งแตการเพาะตนกลา ตนละ 15 บาท 
โครงการปดทองฯจะไมใหของใครฟรีโดยสูญเปลา เราเอาตนละ 3 บาท เก็บ
เปนโบนัสเปนขวัญกําลังใจใหทีมและทีมเองจะไดมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้นดวย 
จะไดมีกําลังใจในการดูแลชาวบาน ผมอยากเห็นเขารวมกลุม ยืนหยัดทําธุรกิจ 
ทีมเปนคนนาน เมื่อแข็งแกรงก็กลายเปนผลดีของชุมชน ของจังหวัด ของคน
นาน (R1) 
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V. บทสรุปและขอเสนอแนะของการสือ่สารกลยุทธเพื่อการพัฒนา 
ที่มีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนภายใตกรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(The Conclusion and Suggestions of the Strategic Communication for 
Community-Driven Development under the Philosophy of  

Sufficiency Economy) 

การสื่อสารกลยุทธเพ่ือการพัฒนาโดยมีชุมชนเปนตัวขับเคล่ือนนั้นถือวาเปนเครื่องมือ
สําคัญยิ่งที่นักสื่อสารการพัฒนาควรทําความเขาใจและนําไปใชในการประยุกตกับการ
ออกแบบการสื่อสารและรูปแบบการปฏิบัติการแทรกแซงทางการส่ือสารใดในการพัฒนาอัน
สอดคลองกับแนวคิดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ The Sustainable Development 
Concept ที่มีการเสนอและพัฒนาข้ึนมาหลังจากท่ีการพัฒนาตามแนวคิดกระแสหลักแตเดิม
ที่เนนการพัฒนาที่เนนแตการพัฒนาเฉพาะสวนดวยรูปแบบของการสื่อสารแบบบนลงลาง
โดยไมไดเนนความสําคัญของการเปดรับฟงจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมและการขาด
ศึกษาบริบทของชุมชนอยางถองแทซึ่งสงผลใหเกิดผลเสียหลายดาน อาทิ ความลมเหลวของ
การดําเนินการพัฒนาโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางแทจริง ซึ่งการดําเนินการ
ตามแนวคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นใหความสําคัญกับฐานขอมูลที่ชัดเจนที่มาจากการ
ศึกษาวิจัยมากกวาการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการโดยไมไดเขาไปสัมผัสถึงสภาพที่
แทจริงของชุมชน  

ทั้งนี้โครงการปดทองหลังพระ สืบสานพระราชดําริไดดําเนินการตามแนวคิดพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) โดยยกเลิกการพัฒนาแบบเดิมซึ่ง
รัฐเปนผูชี้นําและออกคําสั่งแตเพียงฝายเดียว หากแตเนนการดําเนินการผานความสัมพันธ
รูปแบบใหมระหวางรัฐกับชุมชนผานการสื่อสารเชิงสนับสนุนวาระในการพัฒนาอยางเขมแข็ง
และการมีสวนรวม การขับเคลื่อนทางสังคมดวยการสรางสมรรถนะและการใหอํานาจกับ
ชุมชน การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) ในลักษณะที่สามารถ
สะทอนความเปนประชาสังคม (Civil Society) ซึ่งคําวา ประชาสังคมนั้น หมายถึง การ
พัฒนาที่เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน โดยทุก
ฝายแหงภาคีการพัฒนาในสังคมใหความรวมมือกัน ยิ่งปญหาในการพัฒนามีมากย่ิงตอง
แสวงหาขอตกลงรวมกันทามกลางความแตกตางทางความคิดและมุมมองใหไดนั่นก็คือการให
ความสําคัญกับการไดมาซึ่งอํานาจอยางแทจริงของภาคประชาชน จากโครงการวิจัยฉบับนี้ได
ชี้ใหเห็นถึงบทบาทของการส่ือสารเชิงกลยุทธที่เนนการสื่อสารบนฐานของการมีสวนรวมเปน
หัวใจของการพัฒนาแบบCDD ที่เนนการบริหารจัดการการส่ือสารและกลยุทธในการส่ือสาร
ตองสามารถเพ่ิมระดับการมีสวนรวมของชุมชน (Community Involvement) ใหไดซึ่ง
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นับเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิงเพราะการสื่อสารแบบ“เขาถึง เขาใจ พัฒนา” นับเปนการชวยเหลือ
ใหชุมชนสามารถคนพบและพัฒนาสมรรถนะของตนเอง  

ที่สําคัญผูบริหารโครงการปดทองและทีมปดทองหลังพระไดทําหนาที่ไมเพียงแตในดาน
การบริหารจัดการโครงการและทรัพยากรเทานั้น แตยังเปนตัวเรงการพัฒนาหรือ Catalyst 
และเปนพาหะ (Conduit) ในการริเริ่มความคิดภายใตกระบวนการพัฒนาแบบ CDD อีก ยัง
ไดมีโอกาสในการพัฒนา“ศักยภาพของคน” และการพัฒนาความรู บูรณาการและประยุกต
ความรูบนฐานของการประเมินอยางตอเนื่องโดยเนนการส่ือสารรับฟง ตรวจสอบความ
คิดเห็นของทุกภาคสวนเพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการแกไขปญหาของการพัฒนาไดอยาง
ถวนถี่รอบคอบซึ่งถือเปนจุดเดนของโครงการที่เตรียมขยายผลการพัฒนาตามแนวทางปด
ทองมิใหกระจุกความสําเร็จอยูเพียงในจังหวัดตนแบบหรือที่เรียกวา “เกาะแหงความเปน
เลิศ” (Islands of Excellence) โดยไมสามารถขยายผลไดจริงทั่วประเทศตามแนวทางของ
ธรรมาภิบาลและการเนนการมีสวนรวมและการใหอํานาจกับประชาชนเต็มพิกัด 

อาจเห็นไดชัดวา แนวทางการพัฒนาแบบ CDD ผานกระบวนการการส่ือสารกลยุทธ
จึงเปนเหมือนเครื่องมือในการบริหารจัดการของโครงการปดทองหลังพระภายใตกรอบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถแสดงหลักจริยธรรมสําหรับการพัฒนาอยางย่ังยืน
(Ethics for Sustainable Development) ทั้งนี้ โดยที่โครงการปดทองหลังพระน้ันได
กระตุน ชี้นํา ผลักดันใหภาคีแหงการพัฒนาทั้งชุมชนในทองถิ่นและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
เห็นคุณคาของความพยายามในการพัฒนาที่ตั้งอยูบนกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
นั่นคือ การพัฒนาที่คํานึงถึงความมีเหตุผลที่โครงการปดทองคํานึงถึงความจําเปนของการ
พัฒนาโดยพิจารณาจากเหตุผลหรือเหตุปจจัยและขอมูลที่เกี่ยวของตลอดจนการคาดการณ
ถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาแบบมีชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน  ตลอดจนการยึดทาง
สายกลาง ไมสุดโตงและการสรางภูมิคุมกันที่ภาคีพัฒนารวมกันใชความรู ความรอบคอบและ
คุณธรรมทางการสื่อสารในประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ รวมกันโดยยึดถือ
ผลประโยชนของประชาชนและภูมิสังคมของชุมชนโดยเฉพาะการใหความสําคัญกับความรู
ของชุมชนจากเสียงของชุมชนในฐานะองคความรูของกลุมที่ไมใชผูเชี่ยวชาญ (Non-Expert 
Knowledge)แตแสดงถึงภูมิปญญาชาวบานหรือทองถิ่น อีกทั้งทีมนักพัฒนาจําเปนตอง
ระมัดระวังจุดยืนทางทฤษฎีของตนในการปดกั้น จํากัดหรือคัดคานชุดความจริงใดๆ  ของ
ชุมชนดวย ซึ่งโครงการปดทองหลังพระสนับสนุนการรับฟงเสียงของประชาชนและทําการ 
“ใสวงเล็บความรูของตนหรือทําใหความรูของตนนั้นเชื่องและเปนมิตร” (to bracket or 
tame what one knows)อันหมายถึงวา เมื่อเขาไปทําการส่ือสารกับชุมชนใด ไมควรปลอย
ใหความคิดของตนในฐานะนักพัฒนา นักวิชาการจํากัดหรือเปนอุปสรรคตอการรับฟงความ
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คิดเห็นของคนในชุมชนไดตลอดกระบวนการของการพัฒนาชุมชน  ซึ่งถือวาเปนการเนนย้ํา
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน การบูรณาการมิติตางๆ และ การประสานระหวางภาคตางๆ
ของการพัฒนา (cross-sectoral co-ordination) 

รวมทั้งการเนนแนวคิดวาดวยทองถ่ินนิยม และชุมชนพ่ึงตนเองที่ตอกย้ําความสําคัญ
ที่มองวาการพัฒนาควรสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น (Local Context) ซึ่งมักจะมีความ
แตกตางกันระหวางแตละทองถิ่น สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม มี
อิทธิพลอยางมากตอวิถีชีวิตของคนในแตละทองถิ่นและชุมชน ซึ่งไมจําเปนตองสอดคลองกับ
กรอบการพัฒนาตามแบบสากลเสมอไปอันเนื่องมาจากวา การพัฒนาตามแนวกระแสหลัก 
เปนการชี้นําจากภายนอก ที่เนนความเปนสากล บอยคร้ังไมตรงกับความตองการและ
สภาพแวดลอมของทองถ่ิน และผลักใหคนในทองถิ่นเกิดความคิดมุงแตจะพ่ึงภายนอก 

 อน่ึง โครงการปดทองหลังพระไดเนนการใหการสนับสนุนดานหลักวิชาการตางๆ
อยางรอบดาน รวมทั้งการเปดโอกาสรับฟงเสียงของทุกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนั้น การ
พัฒนาตามแบบ CDD ที่เนนกระบวนการ (process)ในการขับเคลื่อนผานการส่ือสารเชิงกล
ยุทธนั้นจะใหความสําคัญกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานผานทางกิจกรรมพัฒนาอยาง
เปนระบบ ซึ่งตรงนี้สะทอนใหเห็นวา โครงการปดทองหลังพระ จังหวัดนานสะทอนการ
ดําเนินงานตามกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืน ที่มีลักษณะที่เปนการบูรณาการหรือผสมผสาน 
(integrated) เปนองครวม (holistic) และมีดุลยภาพ (balance) หรือการพัฒนาที่มีกิจกรรม
สอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาติ นับเปนการพัฒนาที่มีลักษณะผสมผสาน คือ มีกิจกรรม
พัฒนารวมทั้งมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในลักษณะท่ีเปนองครวมเพ่ือ
งานพัฒนาท่ีไปในทิศทางเดียวกัน หรือมุงตรงไปสูจุดหมายเดียวกันผานการสื่อสารเชิงกลยุทธ
ที่เปนทั้งเครื่องมือทางการบริหารเชิงวิพากษ (Critical management tool) ที่มีสวนสําคัญ
ในการสรางการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะในการสรางความเขาใจรวมกันและผลักดัน การสราง
พันธกิจรวมในการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคและตามแผนกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ทั้งนี้ การส่ือสารชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนของข อมูลที่
สําคัญที่เอ้ือกับการตัดสินใจในทุกระดับที่เปนจริง (Realistic) และตั้งบนฐานของความรูตาง 
ๆ ที่หลากหลายและเปนทั้งเคร่ืองมือเชิงปฏิบัติการ (Operational tool) ที่สามารถเพ่ิม
มูลคาเพ่ิมโดยชวยระบุการรับรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนา ระดับของความรูและความตองการ
ในการเรียนรู (Learning needs) โดยผานการศึกษา การเรียนรูและความพยายามที่
ละเอียดออนทางวัฒนธรรม (Culturally-sensitive education) ที่ชวยในการสนับสนุนการ
เปดรับแนวทางปฏิบัติใหม ๆ การใหอํานาจภาคประชาชนและการสรางเครือขายตาง ๆ  
(Networks) และศักยภาพในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ 
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ที่สําคัญ นักพัฒนาหรือนักสื่อสารพัฒนาควรทําความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการการ
สื่อสารอยางเปนระบบและควรทําความเขาใจเงื่อนไขและความสําเร็จของการมีสวนรวม
อยางถองแทกอนจะดําเนินการการวางกลยุทธและการวางแผนการปฏิบัติการแทรกแซง
ทางการสื่อสารใดๆ ทั้งนีก้ารปฏิบัติการแทรกแซงทางการส่ือสารตาง ๆ ของโครงการปดทอง
ไดผนวกการฝกอบรมและการสรางศักยภาพในการชวยใหการใชกลยุทธทางการส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพและมีพลวัตร รวมทั้งการพิจารณาสภาพเง่ือนไขและความตองการตาง ๆ ทั้งใน
ระดับองคการ ระดับชุมชนและระดับรากหญารวมดวยอยางเปนระบบ บทเรียนท่ีสําคัญคือ 
นักพัฒนาควรทําความเขาใจท้ังในเชิงปจจัยเอ้ือและปจจัยเชิงอุปสรรค มีประเด็นอะไรหรือไม
อยางไรท่ีเปนประเด็นทาทายหรือที่หนวยงานรัฐไมสามารถหรือไมเต็มใจกาวขามผาน
อุปสรรคหรือตอบสนองกับความตองการของประชาชนในชุมชนเปนสําคัญบนฐานของการให
อํานาจกับประชาชนและการมีสวนรวมกอนดําเนินการขยายผลโครงการในภายภาคหนาสิ่งนี้
เองที่สะทอนแนวคิดวาดวยภูมิคุมกันของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการสรางความ
เขมแข็งของชุมชนเพ่ือเปนฐานในการท่ีชุมชนจะเตรียมตัวรับผลกระทบตางๆ มีการใชชีวิต 
การส่ือสารรวมกันอยางสมดุล ที่สําคัญมีการเรียนรูขอผิดพลาดในอดีตของชุมชนเพ่ือรองรับ
ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือลดปญหาความผิดพลาดท่ีอาจข้ึนในอนาคต นอกจากนี้โครงการปดทอง
ไดใชกลยุทธการส่ือสารโดยการสงเสริมใหรวมกลุมกันคิดบนฐานของความเสมอภาคทาง
ความคิดและการแสวงหาแนวทางการแกปญหาที่ประสบ จากภายในชุมชนอยางครอบคลุม
หลายดาน และพัฒนาตอยอดใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง (Self-reliant) ไดอันจะนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะท่ีเปนการบูรณาการหรือผสมผสาน (integrated) เปนองครวม 
(holistic) และมีดุลยภาพ (balance) ซึ่งประเด็นนี้สามารถสะทอนหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงเนนย้ําหลักการพัฒนาบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเนนการพัฒนาคน และการพัฒนาแบบบูรณาการ  อยางเชนชุมชนตัวตนแบบใน
จังหวัดนานที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูของชุมชนท้ังดานวัตถุและจิตใจ หรือ
อาจจัดแบงเปนดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองใหดีขึ้นบนหลักการมีสวนรวมของชุมชน
พรอมกับสนับสนุนใหชุมชนมีความคิดริเริ่มและรวมมือกันชวยเหลือตัวเองอันจะนําไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 
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ภาคผนวก  ข. 
แฟมภาพการลงพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไรขาวโพด ติดกับ นาขาว ที่บานยอด อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

สัมภาษณคุณปทมพร  พิชัย หัวหนาทีมบานยอด ที่ศูนยอํานวยการ โรงเรียนบานยอด 
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ตาว และ หวาย พืชเศรษฐกิจของบานยอด 
 

 
พบปะพูดคุย 
กับชาวบานยอด 
 
 
 

สํารวจความเปนอยู อาชีพ  
และวิถีชีวิตของชาวบาน 
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ฝายคอนกรีตแหงแรกของหมูบาน 
 
   ศูนยเรียนรูบอพวงสันเขา 
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โรงเพาะชําโครงการปดทองหลังพระ 
 
 
พื้นที่ลุมน้ําจิ๋วสบสาย บานน้ําปาก อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
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ทีมพาลงไปดูพื้นท่ีจริง แสดงใหเห็นถึงพ้ืนที่นาที่เพิ่มขึ้น 

 

สัมภาษณ พูดคุยกับทีมบานน้ําปาก  มีคุณณัฎฐณิชา  มังคละ (แตว)  เปนหัวหนาพื้นท่ี
ตนแบบศูนยบานน้ําปากโดยมีคุณวรพลชัยสรี (หนานผาน)  หมอขวัญประจําบานน้ําปาก 
และคุณเอก พรหมพินิจ   ทีมปศุสัตวรวมพูดคุยใหขอมูล 
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ภาคผนวก ค. 
การถอดเทปสัมภาษณ 

 

ผูสัมภาษณหมายเลข 1 (R1) 

คุณธนกร รัชตานนท อายุ 50 ป ตําแหนงผูจัดการโครงการปดทองหลังพระ 
เขารวมกับโครงการปดทองเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 และมีประสบการณเช่ียวชาญดาน
ภาคสังคม  

มุมมองเชิงกลยุทธ29 ประเด็น(Strategic Perspectives: 29 Issues) 

1. ผมมองวา หลักการเชิงกลยุทธคือ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” กอนลงชุมชน เราตองลง
พ้ืนที่เก็บขอมูลเพ่ือไดขอเท็จจริงท่ีเปนขอมูลจริง ใหเวลา โดยตองทําความเขาใจใน
เรื่องของ “ปฏิทินชาวบาน” ตองรู ตองเขาใจบนฐานของวัฒนธรรมที่เปนทุน 

2. เราไมไดเอาทีมของเราเขาไป แตเราจะตองเนนการเปดโอกาสใหเกิดการบูรณาการ
ทีมของ “คนในพ้ืนที่” เอง ที่เราเรียกวา คนพ้ืนที่ ปราชญชาวบาน ผูนําจิตวิญญาณ 
หรืออาสาพ้ืนที่ท่ีเขามีความเขาใจในชุมชนของเขามากกวา คณะทํางานของเราเอบง 
ตรงน้ีทําใหเกิดความรวมมือ เกิดความสนิทสนมเปนกันเอง เกิดสายสัมพันธเปนพ่ี
เปนนองท่ีรวมเปนหุนสวน เปนพันธมิตรกัน 

3. เพราะฉะน้ัน เราจะศึกษาถึงสภาพความเปนจริงของชุมชนกอน เราจะเดินดวยกัน 
เรียนรูดวยกัน (walking the talk) ดังนั้นในกระบวนการการเขาถึง เราจะมาน่ัง
ปรึกษาหารือ เพ่ือใหเขาถึงปญหา เราเปดโอกาสใหทุกคน ผูเฒาผูแก ผูหญิง เด็ก 
แมกระทั่งคนข้ีเหลาเขารวม ตัวอยางเชน ที่บานเปยงซอ มีกรณีเยาวชนที่เคยเปนท่ี
เอือมระอาของชาวบาน เพราะเด็กเกเร พอโครงการเราเขามาถึงก็เปดโอกาสใหเด็ก
เขามามีสวนรวมโดยดึงเขามาเปน “หมอสัตว” หรือทีมปศุสัตวของเรา คือใหเด็ก
รูจักดูแลหมูและใหเด็กสรางทีมของเขาเองในการเขามามีสวนรับผิดชอบในการดูแล
จัดการหมูในหมูบาน ตอมาก็ใหทีมของเด็กไดเรียนรูงานดูแลแลกเปล่ียนในพ้ืนที่อ่ืน 
ๆ และทายสุดจะไดสามารถวางแผนรวมกันในการพัฒนาในอนาคต เรียกงาย ๆ วา
เปนการ “เกาใหถูกที่คัน” คนในพ้ืนท่ีตองการอะไรปญหาของเขาอยูที่ใด ชาวบาน
จะรู เราจะไมยัดเยียดสิ่งที่เราคิดวาเรารูให 

4. นับวาเปนเรื่องของโอกาสและการใหโอกาส ที่ผานมาชาวบานไมไดรับโอกาส
เทาที่ควร ในการท่ีจะเปนปากเปนเสียงใหตนเอง ในการจะใหเราไดฟงเสียงของเขา
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เปนหลัก สิ่งที่โครงการปดทองฯกระทําลงไป ถามวาชาวบานจะไดอะไร เราวัดผล
โดยดูระดับความพึงพอใจของชาวบาน เราจะเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง เชนมีการจัด
กองทุนขาวโพด กองทุนหมู สิ่งที่ชาวบานจะไดกลับมาแลวจับตองไดดวย เขามี
รายไดเพ่ิมขึ้นหรือไม ปลดหนี้รายบุคคลไดหรือไม มีเงินออมเพ่ิมขึ้นบางหรือไม ใน
ภาพรวม ชีวิตของชาวบานดีขึ้นอยางไร เปนสิ่งที่เราตองติดตาม 

5. การทํางานของเราจะมีการวัดผล 3 ระดับตามหลักรอด คือ มีกิน ปากทองอ่ิม 3 ป
แรก ป 52-55 ตอนน้ีคอยขางเร็วกวาที่เราคาดหวังพอเพียง คือ ชวงปที่ 4-6 (เริ่มมี
รายไดที่ดี)ยั่งยืน คือ ชวงปที่ 6-9 ตราบใดท่ีชาวบานและชุมชนยังไมเขมแข็ง 
โครงการปดทองฯจะยังไมพับฐาน จนกวาชาวบานจะเขมแข็ง ทายสุด เราจะคืนทุก
อยางกลับใหทองถิ่น 

6. โครงการปดทองเองไมมีองคความรูตั้งแตตน แตเราเปรียบเสมือนเปนศูนยกลาง
เชื่อมโยงองคความรูทั้งหมด โดยเชื่อมโยงองคความรูของทีมของแมฟาหลวง ที่มี
ประสบการณ ความรูความเชี่ยวชาญ เมื่อแรกทีมดอยตุงเขามาสอน เขามาสรางไว 
ถายไวใหเรา และเราพรอมเชื่อมโยงกับชุมชน ชาวบาน ปราชญชาวบานตามแนวคิด 
คนนานสอนคนนาน นี่คือลักษณะการสรางทีมหรือ Team building ของเรา คือ 
เราจะอาศัยคนเมืองนาน สืบทอดสืบสาน สรางคนข้ึนจากรุนสูรุนในพ้ืนที่ นับวาเปน
การเรียนรูที่ไมใชความรูเชิงเดียว และไมใชเกงดานเดียว แบงเปนการบูรณาการการ
เรียนรูหลายทาง เปนการขับเคลื่อนงานอยางเปนระบบ เมื่อเราเรียนรูแลว ชาวบาน
เรียนรูแลว พอพ่ึงพาตนเองไดแลว ทีมแมฟาหลวงก็จะขยับออกไป ไมใชทอดท้ิง แต
เปนการฝกใหเราสานตอ เรียนรู 

7. ดังนั้น หลักการทํางานของเราคือทุกคนเรียนรูรวมกัน เรียนรูกระบวนการตั้ งแต
เริ่มตน ตัวอยางที่ดีคือท่ีบานน้ําปาก ปญหาเรื้อรังเดิมคือ น้ําทวม ดินถลม การไมมี
ที่ดินทํากิน เราพูดไดวา 2 ปที่ชาวบานเริ่มเรียนรูตั้งแตหินเม็ดแรก ทุกอยางที่เส่ือม 
ชาวบานเรียนรูที่จะซอมแซม นี่คือความย่ังยืน 

8. ในป 53 เราไดพัฒนาฝายที่น้ําปาก เพ่ือพัฒนาระบบน้ํา แมเราจะพูดไมไดวาจะ
ไดผล 100% ที่เคยหลากทวมทุกปจะไมทวม แตเห็นไดชัดวา เก่ียวขาวนาแรก มีฝน
ตกเกือบ 100 มิลลิเมตร น้ําหลาก ถาเปนปกอน ๆ คงเสียหายมาก แตป 53 
เสียหายบางสวน เราพอใจ ชาวบานพอใจ ชาวบานเขาเรียนรู เขามีความรู หลักการ
ของเราคือ ดูความพรอมของชุมชน หากยังไมพรอม เราไมยัดเยียด เรารอได คอย ๆ 
ทําใหเปนระบบ 

9. เราเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ชาวบานในชุมชนหมูบานตนแบบทั้ง 3 แหงจะ
หมุนเวียนกันเรียนรูพูดคุยปรึกษาหารือ ทีมงานเราเองก็หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปดู
งาน ไปเรียนรูงาน เกิดเปนเวทีเรียนรูรวมกัน นี่คือวัฒนธรรมท่ีเราสรางขึ้น ในดาน
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การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เราเนนการพบปะสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันทุกคน 
เปนการทํางานดวยกัน 

10. ในประเด็นเรื่องพืชหลังนา เราตองยอมรับวาในโลกปจจุบัน ชาวบานเขาเปดรับมาก
ขึ้น มีความอยากมีอยากได สิ่งที่เปนกระแสเขามา เขาก็เกิดหนี้ เราเขามาใหลักเขา 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่ใชได เราใหแนวคิดใหเขาเห็นความสําคัญของการปลดหนี้ 
เราเขามาพยายามปลดโซพอคาคนกลางท่ีเคยเอารัดเอาเปรียบ โครงการปดทองฯ 
จะเปนเหมือนคนกลาง หาตลาดรับซ้ือผลผลิตที่ไมไดมุงหวังเอากําไร แตเราพยายาม
แกปญหาในเชิงธุรกิจ ผมคิดวา ทีมงานของเรามี 54 คน เรารวมสงเสริมใหชาวบาน
มีรายไดดีขึ้น ทีมงานมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ผมพยายามฝกเขาใหพยายามพัฒนา
เปนกลุมรวมตัวกันในการบริหารจัดการเรียนรูในเชิงธุรกิจแบบย่ังยืน ตั้งแตการผลิต
สินคาคุณภาพ หาตลาด การเรียนรูสวนแบง ชาวบานไดประโยชน ทีมงานก็อยูดีกิน
ดีขึ้น เรียกวาเปนสถานการณแบบ win win 

11. ในประเด็นเรื่องแรงจูงใจ คนในทีมเอง สวนหนึ่งก็เปนชาวบาน ทีแรกเร่ิมเขามา
อาสาเขามาชวยดวยใจ เราก็มีคาตอบแทนในลักษณะเงินเดือน คือเปนการสงเสริม
ชาวบาน อยางเรื่องของพืชหลังนาที่โครงการนํามาเผยแพรคือ หนอไมฝร่ัง ถั่ว
ลันเตา ถั่วแขก และบร็อคโคล่ี จริง ๆ ชาวบานมีฐานความรูอยูแลว เราไมยัดยึด เรา
สอนเขาวาพืชหลังนานั้นมีประโยชน เม่ือเหน่ือยแลวรายไดตองดีขึ้น ราคาตองดีขึ้น 

12. อยางถ่ัวลันเตา ถั่วแขก บร็อคโคลี่ ใชการหยอดเมล็ดแลวปลูกไดเลย ไมตองเพาะ
กลา สงขายไดเร็ว แตหนอไมฝรั่ง ในประเทศเราผลิตไมพอสงออก มีบริษัทรับซื้อรอ
อยู มีหลายคนมองวา การปลูกหนอไมฝรั่งที่นานอาจมีปญหาเชิงระบบขนสง 
logistic ไกลไมคอยเอ้ือเทาไหร ผมกลับคิดวา อยาเพ่ิงเอาเรื่องขนสวงมาเปน
อุปสรรค เราตองศึกษาดูกลไกของมันทั้งกระบวนการ ถาเราพบวา ชาวบานคุมคา
ไหม มีรายไดดีขึ้นไหม แมมีขอจํากัดบาง แตถาคุมเราก็ควรทํา ไมคุมก็ปรับเปลี่ยนไป 
ถือเปนการเรียนรู ผมเนนการดําเนินงานในเชิงบูรณาการ เราไมทําแบบโดดเด่ียวไม
มีแผนรองรับ เราไดพูดคุยถึงความเปนไปไดกับศูนยสงเสริมการเกษตร เขาจับมือ
เลย จริงๆ หนอไมฝรั่งนี่คือ เคยปลูกไดที่นาน แตบริษัทใหญอยูราชบุรี ที่นานนี่
ผลผลิตดีมาก เมื่อไหรที่มันแทงหนอ ชาวบานจะมีรายไดเขาทุกวัน 

13. นอกจากน้ี หนอไมฝรั่งเราตองเพาะกลาใหชาวบาน ตองดูแลใหมันแตกหนอ ตอง
ดูแลทั้ง ๆ ที่มันทนมือทนเทา ไมตายงาย เมื่อชาวบานดูแลหนอ เขาก็จะไมมีเวลาไป
ถางปาทําไรขาวโพดที่ทําลายดิน แมจะมีพวกท่ีไมยอมใหชาวบานเลิกปลูกขาวโพด
เพราะตนเองตองเสียผลประโยชน หากชาวบานใชเวลากับพืชหลังนา ดูแลตนกลา 
ไมเขาไปถางปา ไมบุกปา นี่คือแนวพระราชดําริ “ปลูกปาโดยไมตองปลูก” เมื่อไมไป
ตัดปาทําลายปา ปาก็เจริญเติบโต 
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14. สําหรับที่ปดทองถือวาทุกอยางเปนทุน ตั้งแตการเพาะตนกลา ตนละ 15 บาท 
โครงการปดทองฯจะไมใหของใครฟรีโดยสูญเปลา เราเอาตนละ 3 บาท เก็บเปน
โบนัสเปนขวัญกําลังใจใหทีมและทีมเองจะไดมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้นดวย จะไดมี
กําลังใจในการดูแลชาวบาน ผมอยากเห็นเขารวมกลุม ยืนหยัดทําธุรกิจ ทีมเปนคน
นาน เมื่อแข็งแกรงก็กลายเปนผลดีของชุมชน ของจังหวัด ของคนนาน 

15. ในประเด็นเรื่องปาเศรษฐกิจ ซึ่งเปนพืชดั้งเดิมของนาน เชน หวาย ตาว ที่เราจะ
เสริมใหชาวบาน ปาเศรษฐกิจตองใชเวลาประมาณ 6 ป แลวเราจะเขามาตั้งเปน
กองทุนแปรรูปปาเศรษฐกิจตาวหรือลูกชิด หวายน้ําผึ้ง เราจะเนนเรื่องคุณภาพ 

16. ในเรื่องบุคลากร เราจะยกระดับความเชี่ยวชาญดวยการเสริมประกาศนียบัตร 
หลักสูตรของโครงการปดทองฯ เราคิดไวแลวเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนาน 
อยางเชน เด็กในโครงการปดทองฯ ทุกคนตองเนนการเรียนรู เด็กชาวบานในชุมชน
ไหนท่ีไมเกงดานไหน เชน ดานคอมพิวเตอร เราจะสงไปเรียนไปอบรมเนนการสราง
ทักษะ อยางทีมปศุสัตว เราก็ติดตอไปที่จุฬาลงกรณที่นาน เขาจะมาสอนเรื่องผสม
เทียม 

17. แผนตาง ๆ ก็มาจากการท่ีผมเองเดินสายประชุมกับชาวบาน เขาไปถามวาเขาคิด
อยางไร ดังน้ัน แผนของเราก็มาจากชาวบาน เราจะปรับใหเขากับแผนชุมชน ใหเขา
กับทองถิ่น แผนจึงมีความยืดหยุน ปรับความตองการของทองถ่ินของชุมชนเปน
สําคัญ 

18. กลับมาที่ประเด็นชวงพอเพียง หรือระหวางปที่ 3-6 เปนชวงของปาเศรษฐกิจ ผมจะ
ทําอยางไรใหชาวบานมีหน้ีสินลดลง ปลดหนี้ได 

19. สําหรับแนวคิดเรื่องพืชหลังนาของผม ผมจะมีการกําหนดกฎเกณฑขอจํากัดตาง ๆ 
ใหชุมชนปฏิบัตินั้นคือ 

20. ตองปลูกขาว หามเลิกปลูกขาวเด็ดขาดถาปลูกหนอไมฝรั่ง ก็ตองแบงโซนเปนปลูก
ขาวและปลูกหนอไมฝรั่งชาวบานที่ปลูกหนอไมฝรั่ง หามปลูกเกิน 2 ไร ตอครัวเรือน
ตามแนวคิดพอเพียง มีรายไดไมโลภทําธุรกิจเกินตัว 

21. การปลูกหนอไมฝรั่ง ปลูกครั้งหนึ่งอยูไดถึง 7-10 ป เลยทีเดียว ดังนั้น วงจรชีวิต
การเกษตรของชาวบานจะดีขึ้น พอทํานาขาว หลังนาขาวปลูกพืชหลังนา ปลูกถั่ว
ลันเตา ถั่วแขก บร็อคโคลี่ 45-60 วัน เก็บขายได มีรายได เด็ก ๆ ในชุมชนใหความ
สนใจเรียนรู ชาวบานจะไดมีรายไดดีข้ึน  

22. เดิมทีชาวบานถูกเอารัดเอาเปรียบ ที่บานน้ําปาก เคยปลูกพริก พอเก็บขายถูกกด
ราคา บางคร้ังไมไดเงิน ปากทองก็ไมอ่ิม เปนหนี้เปนสิน 

23. เราใช GPS ถายรูป ที่เอกสารสิทธิ์โดยไมมีสิทธิ์ เราไมไดบอกวาเปนที่ของชาวบาน
นะ แตเราเขามาจัดพื้นที่ เปนที่รับน้ําเพื่อเขาจะไดหยุดบุกรุกที่ดิน 

report nida.indd   137report nida.indd   137 10/7/56 BE   9:25 AM10/7/56 BE   9:25 AM



138

 

24. โครงการปดทองฯ มีเอกลักษณเฉพาะ เราไมใชดอยตุงที่ 2 แตเราเรียนรูจากทีมดอย
ตุง เขาลองผิดลองถูกมากกวาจะมีวันนี้ เขามีองคความรูแนน เราเขามาตอยอด 
อะไรดี เราก็เลือกที่จะรับ เลือกที่จะปรับ ไมใชลอกเลียนแบบ แตละพ้ืนที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัวและเราจะไมหยุดการเรียนรู 

ผูสัมภาษณหมายเลข 2 (R2) 

คุณเบญจพร  ในราช อายุ 24 ป 

เจาหนาที่คุมสตอกและพัสดุ โครงการปดทองหลังพระจังหวัดนาน 

การฝกปฏิบัติจริง ลงพ้ืนที่จริงของเจาหนาที่ 

“เจาหนาที่ท่ีตองลงพ้ืนที่ ตองเรียนรูจากของจริง ตองเขาเรียนรูพื้นที่อยางที่บานเปยงซอ 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อยูติดประเทศลาวคอนขางไกล ดิฉันไปฝกอยูที่นั่นเปนเวลาหนึ่ง
เดือน เราตองเขาใจวิถีชาวบานภูเขาเหลานี้เปนพวกล๊ัวะ แรก ๆ ไมใหความรวมมือ เรา
จะเขาไปขอขอมูลเรื่องรายได หนี้สิน ชาวบานไมยอมใหขอมูล เขากลัวเราจะไปยึด 
เพราะเราตองการใหหยุดทําไรเลื่อนลอย ตองการใหเขารูวา ปลูกขาวโพดมันทําลายดิน 
ดินถูกทําลายทีละมอน ๆ (ภูเขา) เราตองคอย ๆ เรียนรู คอย ๆ เขาหาชาวบาน เชน เรา
ตองเคารพวันกรรม ชาวบานนับถือวันกรรม ทุกอยางจะหยุดหมด ชาวบานจะอยูบาน 
คือมันเปนความเชื่อของเขา เราพยายามมาก ใชวิธี “ตื้อ” ตอนแรกเขาปดประตูบานเลย 
เก็บวัวควาย ไมใหความรวมมือเลย เราคอยๆเขาไป เขาใหไดบานหน่ึงกอน พอชาวบาน 
เห็นเราเขาบานนี้ไดก็คอยๆ เริ่มเปดรับจากบางคนท่ีไมอยากเขารวมกับโครงการเพราะ
กลัวบาง ไมเขาใจบาง แตพอเราทําใหเห็น เขาเห็นเพ่ือนเขาปลูกแลวไดขาว เขาก็เริ่ม
สนใจ  เปยงซอเดิมไมมีขาวจะกิน ชาวไรไดผลผลิตนอย ปญหาคือขาวมันไมพอกิน ทีนี้
คุณชาย (ม.ร.ว.ดิศนัดดา  ดิศกุล) ก็พยายามโนมนาวเขาวา นาเปนของพวกชาวบาน เขา
ขุดเอง นาก็เปนของเขา และทานยังเขากํานันผูใหญบาน ชี้ใหเห็นประโยชนของชุมชน” 

ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม 

เราตองเขาใจ เปยงซอนับถือพุทธถือผีพรอม ๆ กัน เราตองไมลบหลู กอนจะสอนเขา 
ตองเปดรับชาวบานจะสอนเรา เฃน การเดินปาจะตองเดินอยางไร ชาวบานจะบอกเรา
วา ตรงไหนมีผีปา เจาที่แรง ตรงไหนเปนที่ปาบริเวณท่ีชาวบานอนุรักษณจะไมเขาไป เรา
ตองตกลงกับเขา ตองเขาใจเขาวา เขามีที่ดินจับจองทํากินหลายบริเวณ เราตองใหเขา
เลือกที่ดิน เราตองเขาใจวา หมูบานไมมีวัด เราตองนิมนตพระจากขางลางข้ึนไป มีการ
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บวชปา เหมือนบวชพระ ใหชาวบานหวงแหนปา เราไดรับความรวมมือจากผูวา เปนการ
ปลูกจิตสํานึกใหหวงปา เหมือนเอาจีวรพันปา 

เจาหนาท่ีท่ีลงพื้นที่ท่ีประจําในพ้ืนที่ตองเขาใจอยางดีวา เราเนนการดึงใหชาวบานมีสวน
รวม เขามาเปนกรรมการดูแลตนน้ํา เราเนนใหชาวบานดูแลเอง เราลงทุนให ฝาย 1 ตัว 
มีพ้ืนที่รับน้ํากี่ไร กี่ครัวเรือน เราไมไดใหฝายเขาเลย แตสอนใหเขามีสวนรวมในความเปน
เจาของรวมกัน แตกเสีย ใหชาวบานซอม เรามีทีมพ่ีเลี้ยงจากดอยตุงคอยสอน เชน ทีม
น้ํา ทีมนา เราเนนหลักการวาเราจะไมใหความชวยเหลือ หากชาวบานไมรูจักชวยเหลือ
ตนเอง สิ่งท่ีเราทําไดคือใหคําแนะนํา ใหการเรียนรูอยางตอเนื่อง เดิมที ชาวบานไมเขาใจ
วาของเหลานี้เปนของของเขา ทีมพ่ีเลี้ยงดอยตุงจะเนนการเรียนรูอยางยั่งยืน อยางเชน 
ทีมปศุสัตว แรก ๆ เด็ก ๆ ในชุมชนจะตื่นเตน มาชวยเหลือ ตอมา คนทํางาน ผูเฒาผูแก
ก็เขามารวมกันหมด เราสอนเขา และเขาก็สอนเรา เชน เราเองก็ไมรูมากอนวา ไผอาจ
ตายท้ังกอได คือวาเปนการแลกเปลี่ยนองคความรู อยางดูจากฝาย ชาวบานเขารูนะ เขา
รูทางดิน แนวทอ เรามีเครื่องมือ แตชาวบานมีภูมิปญญาทองถิ่น 

R 1 เลาวา ชีวิตตนเองเปล่ียนแปลงไปจากนักบัญชีที่หลังรวมโครงการปดทองก็มีความ
สนใจในเรื่องเกษตร อยากเขารวมพัฒนา อยากมีสวนชวยทําบุญ เชน ชาวบานน้ําปาก
เคยประสบอุทกภัยน้ําปาหลาก นาไมมีเหลือ มีแตโคลน ทอนไม ทอนซุง แตเมื่อมี
โครงการปดทอง ชีวิตชาวบานก็แทบจะเรียกไดวาพลิกจากหลังมือเปนหนามือ เราเองก็
เอาความรูที่ถอดจากชาวบานเอาไปถายทอดตอ 

ประเด็นดานการเมือง 

การท่ีโครงการปดทองเขาไปเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตชาวบานบางสวน เชนการจะให
ชาวบานเลิกปลูกขาวโพด บางทีก็เกิด mob ที่ไดรับการสนับสนุนจาก NGO บางพวกซ่ึง
เราก็พยายามดึงเขาเขามามีสวนรวมในการพัฒนาในหลาย ๆ ดาน NGO บางแหง
ตองการใหปลูกขาวโพด เพราะเปนเร่ืองของพอคาคนกลาง เรื่องของผลประโยชนดวย 
เมื่อเราดึงเขาคือ NGO เขามาแลวบางสวน เราจะทอดท้ิงเขาก็ไมได ตองเรียนรูเกื้อกูล
กัน มีคาตอบแทนให 

อุปสรรค 

ตอนลงไปสอนใหปลูกขาว ตอนแรกก็เหนื่อยใจ เรื่องของศัตรูทางการเกษตร เราตอง
อดทน ตองเรียนรูวิธีในการเขาหาชาวบาน เชน เราจะไปชวยถอนหญา คอย ๆ ปลูก
ความสัมพันธ เรียกกันวา ลุง พ่ี นับถือเครือญาติกัน 
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เคยคิดวาทํางานตองสบาย แตเมื่อเขารวมโครงการ เกิดเปนความภาคภูมิใจวาเราอยากมี
สวนรวมในการพัฒนาจังหวัดเรา เราจะดูแลอยางตอเนื่อง คอยติดตามผล อยางเรื่องฝาย 
เวลาฝนตก ทีมงานจะลงไปวัดระดับน้ํา 

ปญหาในการลงพื้นที่ก็มีมาก มีปญหากันในทุกขั้นทุกตอน แตเราตองเรียนรูแกไข เรารว
มือกันลงเปนทีม ฝาย 1 ตัวใชแรงพี่นองในหมูบานชวยกันทํา 

ปญหา 

เราเคยเจอวาอยูที่ทัศนคติ เดิม ชาวบานอยากไดแตไมอยากทํา เพราะเขาคิดวาก็คง
เหมือนโครงการรัฐอ่ืน มาแลวก็จากพวกเขาไป หัวหนาทีมจึงตองคิดวาจะเขาอยางไรให
ถึงตัวปญหา หากเราเขาไมถึงก็ไมเขาใจตัวเองถึงขนาดเคยรองไห เราเอาทุกอยางไปให 
เอาขาว เอาปุย แตชาวบานแรก ๆ กลับพูดวา “จางฉันสิ” เพราะเขามีประสบการณ 
เดิม ๆ ที่มีโครงการเขามาแลวเอาเงินไปใหชาวบาน เสร็จโครงการก็กลับเลยออกจาก
พ้ืนที่เลย เหมือนวามันเปนปญหาท่ีชาวบานเคยเจอ แตทีมดอยตุง ทีมปดทองฯ จะ
กลับมาดูแลโครงการ ตอนน้ีชาวบานเริ่มกลัววา เราจะทิ้งเขาไป ตอนน้ีจะเขาบานไหนก็
เขาไดหมด รูจักกัน ไวใจกัน นับถือกัน 

บานน้ําปาก 

(R3)คุณณัฎฐณิชา  มังคละ (แตว) อายุ 28 ป 

หัวหนาพื้นที่ตนแบบศูนยบานน้ําปาก ต.ตาลชุม อ.ทาวังผา จ.นาน 

(R4) คุณวรพลชัยสรี (หนานผัน) อายุ 42 ป 

เจาหนาที่สงเสริมอาชีพและภูมิปญญา หมอขวัญประจําบานนํ้าปาก 

(R5) คุณเอก พรหมพินิจ อายุ 24 ป ทีมปศุสัตว 

(R3) 

โครงการสามารถแกปญหาชุมชน เมื่อกอนชุมชนเกิดปญหาอุทกภัยพ้ืนท่ีถูกน้ําปา
ไหลหลากทุกป บานเรือนไดรับความเสียหาย เหตุการณในวันท่ี 5 กันยายน 2551 
นับเปนจุดพลิกผัน เกิดน้ําปาไหลหลากทําใหพ้ืนที่บาน พ้ืนที่นา ฝายไดรับความ
เสียหายมากจนชาวบานไมรูวาจะแกปญหาอยางไร นาขาวก็ไมพอกิน มีชาวบานสูญ
หาย 3 ราย ชาวบานทอแทเปนอยางมาก หนวยงานราชการบางหนวยย่ืนมือเขามา
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ชวยเมื่อเกิดปญหา แตไมไดมาแกไขพ้ืนที่อยางเปนระบบ บานนํ้าปากเปนบานที่
ตั้งอยูกลางน้ําของพ้ืนที่ลุมน้ําสบสาย ประกอบดวย 2 ตําบล 3 หมูบาน ไดแก 1) 
ตําบลตาลชุม ประกอบดวย บานหวยธนู ซึ่งเปนหมูบานปลายนํ้า และบานน้ําปาก 
2) ตําบลศรีภูมิ ประกอบดวยบานหวยมวง ดังนั้น การพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําสบสายควร
พัฒนาท้ังระบบลุมนํ้าท้ัง 3 หมูบาน อาทิ ปญหาน้ํา ทุกคนอยากไดน้ํา จะจัดสรรนํ้า
กี่ลูกบาศก น้ําซึ่งเปนทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดก็ตองคุยและตกลงกัน 

โครงการดานน้ํา   

โครงการปดทองไดสรางฝายใน 3 พ้ืนที่ 11 ฝายที่เปนฝายเพ่ือการเกษตร ใชในการเกษตร 
การอุปโภคบริโภคเปนสําคัญ 

เรามีทีมพ่ีเลี้ยงดอยตุง ซึ่งสนับสนุนองคความรู ผูไดรับผลประโยชนคือชาวบาน 
โครงการเขามาสอนชาวบาน อาศัยความรวมมือ ใชแรงงานใหชาวบานทําเอง เรา
เนนการแนะนําใหความรู เปนการมีสวนรวมตามแนวคิด “รวมคิด รวมฝกปฏิบัติ” 
ในชวงแรก ๆ ชาวบานไมเขาใจวาการดําเนินงานของโครงการเปนอยางไร แตเราจะ
เนนการทําใหเห็น เนนการรวมปฏิบัติ และที่สําคัญที่สุด คือ การใหชาวบานไดลงมือ
ปฏิบัติ 

สาเหตุในการเลือกบานน้ําปาก เปนพ้ืนที่ตนแบบ ทางมูลนิธิแมฟาหลวงจะพิจารณา
ดูสภาพพ้ืนที่และภูมิสังคมเปนสําคัญ บานน้ําปาก ถือเปนภาพจําลองขนาดยอมของ
จังหวัดนาน คือ พ้ืนที่ถูกขนาบดวยภูเขาที่สูงกวาระดับน้ําทะเลกวา 1,400 เมตร 
เมื่อเกิดนํ้าปาไหลหลากน้ําจะลงมาแรงและเร็วภายในหน่ึงชั่วโมงสามารถไหลทวม
หมูบาน (ความเร็ว 7 กิโลเมตรตอชั่วโมง) เนื่องจากภูเขามีความลาดชันกวา 45 
องศา เดิมเราเคยแจงเตือนแบบชาวบาน ๆ แตระบบไมมีคุณภาพ จริงๆ เราเคยมี
ระบบmetor เตือนภัยที่กรมบรรเทาสาธารณภัยไดเขามาขอความเห็นชาวบานวาจะ
เลือกติดตั้งระบบท่ีตรงไหน ชาวบานไมมีความรูจึงใหขอมูลคลาดเคลื่อน การติดตั้ง
ระบบจึงไมกอใหเกิดประโยชนเทาที่ควร 

หลังจากเดือนกันยายน 2551 ที่โครงการปดทองเขาปรับปรุงพื้นที่ที่ดินทํากิน ที่บาน
น้ําปาก เดิมกอนเกิดอุทกภัยในป 2551 เรามีพ้ืนที่นาเดิมประมาณ 167 ไร หลังจาก
เกิดอุทกภัยเหลือเพียง 37 ไร ฝายที่ชาวบานสรางดวยภูมิปญญาชาวบานก็พัง
เสียหาย พอโครงการปดทองเขามาก็สามารถปรับปรุงดิน ขุดเพ่ิมทําไรนา ทําใหมี
พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเปน 221 ไร โดยปรับปรุงนาเดิม ในการสรางที่นาจะคํานวนจาก
ประชากรพ้ืนที่และปญหาขาวไมพอกิน รวมทั้งไมมีระบบน้ําที่เอ้ือกับการทําเกษตร 
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ตอนที่โครงการปดทองหลังพระเขามายังไมมีการพัฒนาอยางเปนระบบ เราเขา
มาแลวตองเนนความตองการของชาวบานเปนสําคัญ กอนเขามาก็ตองมีการศึกษา
หาขอมูล อาทิ สภาพเศรษฐกิจ ภูมิสังคม พ้ืนที่ทํากิน จํานวนประชาชน หน้ีสินที่ทํา
ใหเราตองรู ปญหาชุมชนและความตองการชุมชน 

ในดานมิติน้ํา ในดานการบริหารจัดการนํ้า 

เดิมภูมิปญญาชาวบานจะใชกระสอบปุยกั้น เราจะนัดประชุมกับชาวบาน พูดคุยกับชาวบาน 
ใหชาวบานลงมติวา มติใดที่มีปญหามากสุด ชาวบานลงมติวาเปนน้ําที่มีปญหามากสุด ทาง
โครงการปดทองจะตรวจสอบทุนน้ํา หมายถึงปญหาในมิติน้ํา เพ่ือตรวจดูพ้ืนที่วามีปญหา
พ้ืนฐานดานน้ําเปนอยางไร เพ่ือเขาถึงรากเหงาของปญหา การดูทุนน้ําก็ตองพิจารณาชวง
หนาแลงสุด ๆ จะเหลือทุนน้ําเทาไหร ใชไดกี่แปลงก่ีไร ซึ่งเราจะดูความเปนไปไดในการสราง
ฝาย สรางเสร็จแลว คุมทุนหรือไม ชาวบานไดอะไรบาง โครงการปดทองจะพิจารณาขอมูล
หนาฝายและขอมูลหลังฝายประกอบกัน 

ถามวา กอนโครงการปดทองเขาไป ชาวบานจะเรียนรูชวยเหลือตนเองอยูแลว
หรือไม 

ใช ชาวบานจะชวยเหลือตนเองอยูแลว ผานภูมิปญญาชาวบาน ฝายจะทําปตอป น้ําจะไหล
หลากทุกป ไมผุไมคงทน นอกจากนี้ ชาวบานทําฝายคอกท่ีจะใชไมมากแตไมคงทน จึง
กระทบการทําการเกษตร เมื่อโครงการปดทองเขามา ก็เขามาสอนทําใหชาวบานเกิดการ
เรียนรู ซึ่งสําคัญสําหรับแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

แผนงบประมาณก็มีหลายแบบ เชน แผน 3 เดือน แผน 8 เดือน แผน 1 ป 

ในการประชุมของเจาหนาที่ เราจะประชุมรวมกันทั้ง 3 พ้ืนที่ที่จะมารวมกันที่
สํานักงานและไดรายงานความกาวหนาตามแผนท่ีมีทีมปศุสัตว ทีมน้ํา ทีมนา เราจะ
มาระดมความคิดเห็นวามีอุปสรรค ปญหาอะไรบาง โดยคุณเพลิน   เปนหัวหนาชุด
ในสามพื้นท่ีคือ บานยอด บานน้ําปาก และบานเปยงซอ 

โครงการปดทองเนนวาทุกบาททุกสตางคตองคุมคามาก ที่นี่มีความโปรงใส ทางดาน
การจัดซื้อ จะอยูที่ดอยตุง เปนเจาหนาที่ของแมฟาหลวง เพราะเราจะใชทรัพยากร
รวมกันกับทีมแมฟาหลวง ไมวาจะเปนทางดานการเงิน การจัดซ้ือ การบัญชีและวัสดุ 
จริง ๆ ทีมของเรา คุณธนกร ผูจัดการก็โอนมาจากแมฟาหลวง ที่เนนการสรางคน 
สรางทีมใหแข็งแรง แตตั้งแตเดือนกรกฏา ป 2554 มีการโอนบุคลากรจากแมฟา
หลวง งบประมาณของเราจึงแยกออกจากแมฟาหลวง 
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การพัฒนาทีม การสรางทีม มีความสําคัญ ทีมแมฟาหลวงแกรงแลว ทีมปดทองยัง
ใหม ยังตองเรียนรูตอไปเพ่ือใหเขมแข็งขึ้น จริง ๆ ยังขาดบุคลากร อยางเชน ทีมปศุ
สัตวเองก็อาจมีการแยงบุคลากรของแตละพ้ืนที่ บางทีก็ตองถูกแบงไปลงพ้ืนที่ของ
ทีมขยายผล การฝกคน เลือกคนจึงไมงาย บางคร้ังเราสงทีมไปเปยงซอที่อยูหางไกล 
2-3 สัปดาห ก็ลาออก เพราะลําบาก ไมมีไฟฟา ฝนตกชุก ไมมีสัญญาณโทรศัพท 
หากไมมุงม่ันจริง ตั้งใจจริงก็จะลาออกไป เจาหนาที่ที่นี่ทุกคนตองผานเปยงซอที่เรา
สงลงพ้ืนที่ไปฝกงาน เดิมมีคนสมัคร 20 คน พอสงไปฝกงานเรียนรูการลงชุมชนก็
เหลือ 10 คน ทํางานจริง 7 คน ผานเปนคนที่รักทุมเทจริง ๆ 5 คน ตองรักงาน
มุงม่ันจริง ๆ อยูดวยจิตอาสา ทีมงานมีขอดีคือเราจะหมุนเวียนบุคลากรตลอด เรา
อาจดึงคนจากขางลาง เชน จากบานยอด บานนํ้าปาก ขึ้นไปเปยงซอ คือวาเปนการ
เรียนรูงานครบ 

ในเร่ืองแผน เราคอนขางยืดหยุน อาจมีแผนแทรก แตสําหรับแผนซอมเดิม เราไมมี
แผน เชน ไมมีการกันงบประมาณสําหรับซอมฝาย อาจตองใชงบฉุกเฉิน เชนในกรณี
ฝนบา ปจจุบัน เรามีงบสํารอง เราเรียนรูจากประสบการณวา ในปนี้เราจะซอมแซม
งบของการซอมฝายเทาไหร ดังนั้น หัวหนาทีมจะตั้งงบประมาณ เสนอเขาที่ประชุม
ที่รวมกันทั้ง 3 ทีม เทากับวา ทุกคนในทีมรับรูแผนรวมกัน 

คุณธนกร เนนการใหคําแนะนํา ปรึกษารวมกัน เวลามีปญหาอะไรใน 3 ทีม อะไร
เปนจุดออนเปนปญหา เราจะหยิบมาคุยกัน สื่อสารกันตรง ๆ เลยทั้งทีมน้ําปาก ทีม
บานยอดและทีมเปยงซอ เราจะรับรูรวมกันหมด เชน ทีมบานยอด จุดออนคือ
บุคลากรนอย คนนอย แตเราก็พัฒนาเรียนรู รวมกัน จนไดทีมงานท่ีแข็ง เชน ดาน
ปศุสัตวที่บานยอดถือวาแข็ง สวนเปยงซอ คนมาก 90% ของบุคลากรท่ีเปยงซอเปน
คนในพ้ืนที่ เราใหโอกาสทุกกลุม เด็กจบป.6 ป.3 เด็กวัยรุน หรือแมแตไมจบอะไรก็
เขามารวมกับโครงการได ถือวาเปนการสรางงาน เราใหเงินวันละ 200 บาท เด็กก็
อยากไดรายไดดวย ไดความรูดวย เขาอยากเรียนรูวา ทําอยางไรถึงใหขาวโพดเคา
สวย ทําอยางไรใหขาวเขางาม เราคอย ๆ สอน โดยเราจะไมพยายามเปล่ียนวิถีชีวิต
ของเขา 

ประเด็นเร่ืองการเมือง การครอบงํา การแสวงหาผลประโยชน การปกปอง
ผลประโยชน อาจมีในเร่ืองอํานาจและการใชอํานาจในตําแหนง เชน เปนกํานันมีไร
สวน ก็อาจจะใชอํานาจถึงทอเขาสวน เอาผลประโยชนใหครอบครัวตนเองกอน 
ชาวบานตาดํา ๆ ลูกบานก็ไมทราบแลวบอกวา “เดิมที ทางการไมเคยใหอะไร” ทาง
โครงการปดทองฯเขาใจประเด็นนี้ เราจะไมชนตรง ถาเราชน เราจะเขาพ้ืนที่ไมได 
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เราแกไขโดยทําใหดู เม่ือชาวบานเห็นผูนําไดบอพวง ก็อยากทํา เมื่อเขาลงแรงเสีย
พ้ืนที่ ก็อยากไดผลกลับคืนบาง 

R3 

ปทมพร  พิชัย อายุ 29 ป (คุณเกี๋ยง) หัวหนาทีมชุดบานยอด ประกอบดวยลูกทีม 9 คน ทีม
สนับสนุน 3 คน อดีตผูชวยผูใหญบาน บานยอดมีขนาด 111 ครัวเรือน เปนไทยพุทธ 

ปญหาดานความไวใจและการสรางความม่ันใจใหชุมชน 

การทํางานของคณะปดทองท่ีเลือกบานยอดเปนหมูบานตนแบบ ชาวบานภาคภูมิใจและไมมี
อคติในการเปดรับโครงการ เหมือนโครงการอ่ืน ๆ ในอดีต ที่ชาวบานกลัวโดนหลอกมา
ประชุมแลวประชุมเลา โครงการแลวโครงการเลาที่ชาวบานไมมีความมั่นใจในโครงการ กลัว
จะมาปดพ้ืนที่ ผูใหญบานตองชี้แจง สรางความเขาใจ ใหชาวบานเขาใจถึงเปาหมายโครงการ
ปดทองวา เราตองการเขามาพัฒนาโดยทีมปดทองและทีมพ่ีเลี้ยงของดอยตุง จะรวมประชุม
กับชาวบานกอน เราพูดคุยโดยเราใขแนวคิดของ “สายธารแหงกาลเวลา” ยอนเวลาไป 50 ป 
ใหชาวบานเห็นภาพของความสัมพันธใน 6 มิติ คือ ดิน น้ํา ปา สิ่งแวดลอม พลังงานทดแทน 
เกษตร ที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของชาวบาน เราเนนการเลาใหเขาเห็นภาพ แลวใหเขา
แบงกลุมปรึกษาหารือวา ในชุมชนประเด็นใดเปนปญหาใหชาวบาน ระดมความคิดเห็นวา
ปญหาของเขาคืออะไร ชาวบานยอดเดิมมีหนี้สินรายรับนอยก็ตองกู ธกส. อาชีพหลักคือปลูก
ขาวโพด เราถามเขาวา เขาตองการอะไร ตองการความชวยเหลืออะไร เราทราบวา มิติน้ํา
เปนปจจัยที่มีปญหา ปญหาน้ํามุด น้ํามันหายไปไหน ถาน้ําดี อาชีพจะเกิด  ปญหาขาวราคา
ตกต่ํา 1 ไรไดผลผลิต 45 ถัง ถาน้ําดี ชาวบานมีกําลังใจ ขาว 1 ไร ได 50-60 ถัง ถาดินดีดวย
อาจไดถึง 100 ถังตอไร  

 เราเขาไปน่ีจริง ๆ ตองบอกชุมชนเลยวา เราตองการสงเสริมอาชีพดวย เราตองรู
แนวเขตที่ดินที่ ๆ เปนที่ดินบรรพบุรุษของเขา ที่จับจองทั้ง ๆที่ ไมมีเอกสารสิทธิใด 
ๆ เราตองแนวเขตของใคร โซนของใคร บางทีชาวบานก็แยงที่ดินกันบาน เราจึงตอง
สํารวจแปลง GPS.. เมื่อป 2553 โครงการปดทองเขามาขุดรอกคลอง สวนน้ําที่มีอยู
เดิมเปนคลองคอนกรีต เราเปนพี่เล้ียง สอนชาวบาน ใหชาวบานลงแรงประมาณ 40 
คน เรามีการตั้งคณะกรรมการนํ้าดูแล ใหชาวบานรูสึกเปนเจาของรวมกันและเนน
การมีสวนรวม ชาวบาน 40 คน ถาวันไหน ใครไมมาก็จะปรับ 150 บาท เอาเงินเขา
กองทุนเปนคาจัดการหมูบานและคาซอมแซม แตชาวบานไมคอยมีใครไมมาชวย จะ
เวียนกันมาชวยเหลือ 
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ที่บานยอด เรายังสงเสริมการเลี้ยงสัตว หมูเหมยซานซึ่งเปนพันธุพ้ืนเมือง เลี้ยงงาย 
ออกลูกเยอะเราสงเสริมการปลูกผักพ้ืนบาน พืชผักสวนครัวรั้วกินได ใหชาวบานเก็บ
กินกอนเอาไปขาย เปนการประหยัดคาใชจายทีมปดทองหลังพระยังเนนการเกษตร 
การแกปญหาน้ํามุด การนําเอาความรูและเคร่ืองมือมาใชในการพัฒนาชุมชน การวัด
ปริมาณนํ้าดวยเครื่องมือ V-นอท เปนเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ําในลํานํ้า
ขนาดเล็ก นอกจากน้ีเรายังเนนใหชุมชนเห็นถึงโทษของการใชสารเคมี จากการท่ีดิน
ไมกระดาง ก็กลายเปนดินแข็ง ดินถลม น้ําไมดี ดินไมดีที่พัฒนายาก 

โครงการปดทองเนน เขาใจและเขาถึง เปนหลักใหญ กอนลงมือทําอะไรเราตองมี
ขอมูลพ้ืนฐานทุกประเภท ทุกมิติ ตองสํารวจขอมูลพ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
หนี้สิน เงินออมกับหนวยงานทางอําเภอ ตอนแรก ๆ เลย ขอมูลบางอยาง เขาก็อํ้า ๆ 
อ้ึง ๆ ไมคอยยอมบอกเรา จนเห็นความตั้งใจจริงของเรา ตองทําใหเขาเขาใจวาเรา
ทําอะไร และเขาจะไดเขาใจ 

ในดานการเขาถึง โครงการปดทองฯ ยึดชุมชนและการพัฒนาชุมชนเปนหลัก 
โครงการเนนใหชาวบานรักและรูจักดูแลรักษา โครงการจะสรางใหเห็น ใหชาวบาน
รวมสราง รวมเปนเจาของ เชนการขุดรอกคลอง เรากําชับ ผูนําชุมชนวา ทุกปตอง
ใหชาวบานรวมแรงรวมใจขุดรอกคลอง ตองสรางความม่ันใจใหเขามีสวนรวม ป 53-
54 ชาวบานกระเตื้อง กระตือรือลนกันมาก เห็นความสําคัญของการใหชาวบานลง
มือทําเอง รูสึกเปนเจาของ เราเปนผูสอน ชี้ใหเห็นประโยชนของชุมชนเปนสําคัญ มี
ปญหาก็รวมประชุมทีมงาน เอาปญหาของชาวบานมาพูดคุยใหทีมเขาใจปญหาของ
เขา และรวมแกไข เชน ชาวบานมีปญหาเรื่องฝายนํ้า เราตองฟง ตองเชิญผูนํา
หมูบาน ผูใหญบานและทีมปดทองท้ังหมดมาน่ังคุยกัน บางครั้งตองยอมรับวา มี
ปญหา เราเองก็อาจไมไดเรียนมาโดยตรง คือเราเนนปฏิบัติเลย เชน เรามีทีมอาสา
ปศุสัตว เราอาจรูเพียงการใชยาเบื้องตน เราจึงตองขอความรวมมือไปยังปศุสัตว
อําเภอ บางทีเสารอาทิตยมีปญหา ปศุสัตวอําเภอมาไมได ทีมงานก็ตองเรียนรู
เพ่ิมเติม พัฒนาศักยภาพทีมและชุมชน เชนเราตองเรียนรู เรื่องผสมเที ยมให
ชาวบานมั่นใจ ชวยเหลือชาวบานได เรายังรวมมือกับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เราตองการเปนตนแบบที่ดี ตัวอยางที่ดี ชาวบานยอดรับรูวาเรา
เปนตนแบบ ก็มีแรงจูงใจ ตั้งใจเขารวมกับโครงการ 
ปแรก เราเนนพัฒนานํ้า ทดลองปลูกกระเทียม ถั่วเหลืองก็ยังไมคอยเห็นผล เพราะ
การจัดการน้ํายังไมดีพอ เรามีการแตงตั้งประธานนํ้าหรือแกฝาย จะทําหนาท่ีจัดการ
น้ําเปนวัน ๆ บางทีปลูกพรอม ๆ กัน เปดประตูน้ําดวยความไมรูก็มี จากความไมรู ก็
เร่ิมเรียนรู โดยเฉพาะชวงหนาแลง เราพยายามแก ทีมพ่ีเลี้ยงสอนเร่ืองการทําฝาย
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อนุรักษ ซึ่งเราจะเนนการทําใหงายตอความเขาใจ  วันน้ีชาวบานมีชีวิตดีขึ้น เรา
กําลังขยายผล เราอยากทําการทองเที่ยวแบบ Homestay ในอนาคตพอชาวบานมี
ปากทองอ่ิม อยูรอดก็เริ่มมีความหวัง ทั้ง ๆ ที่ยังไมถึงขั้นพอเพียง คือยังมีหน้ีสิน เดิม 
ชาวบานมีรายไดหลัก โดยพ่ึงขาวโพดอยางเดียว โครงการเขามาก็ใหเครื่องบด
ขาวโพด แตไมไดใหอยางเดียว เราสอนโดยเนนการลดตนทุน และเนนการแปรรูป มี
กองทุนแปรรูปเครื่องบดขาวโพด 1 เครื่อง ตอ 1 ชุมชน เดิมจะบดขาวโพดอยาง
เดียว แตเราสอนใหทําอาหารหมู เลี้ยงหมูได ลดคาใชจายชาวบาน โครงการปดทอง
ยังเนนการลดความเสี่ยงเชิงบูรณาการ เดิมชาวบานไมรูจัการปลูกพืชผักหลังนา พอ
โครงการสอนใหปลูกบร็อคโคลี หนอไมฝรั่ง ชาวบานเริ่มเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลง 
ดานตลาด โครงการจะประกันราคา เราจะหาตลาดรับซื้อใหเฃน ตลาดรับซื้อกลวย
เหลืองนวล เปนกลวยไมมีเมล็ด ตนของมันเอามาเล้ียงหมูไดดวย จะไดลดการซ้ือ
อาหารหมู 
พอโครงการพัฒนามิติน้ํา ชาวบานก็ทําการเกษตรได เชน การปลูกหนอไมฝรั่ง ปลูก
ครั้งเดียวอยูได 15 ป 1 ไรจะได 20 โล ราคาอยูที่ 400 บาท ซึ่งโครงการประกัน
ราคา เปนเรื่องใหม ชาวบานดีใจ เพราะชาวบานโดนหลอกมาหลายคร้ัง เชน การ
ปลูกถั่วแขก ปลูกแลว คัดเกรดไมได ทิ้งเยอะ เสียเยอะ ชาวบานไมมีความรู ปลูก
แลวทิ้งก็ทอ 

โครงการเขา รักษาสัตวใหชาวบานฟรี บริการฟรี เชน ไกตาย หมูเปนโรค ปญหา
ดวนคือ บางทีปศุสัตวอําเภองานหนัก อาจไมเขามาบอย เราตองเรียนรูแกปญหา
เฉพาะหนา เชน หมูเปนโรคทางเดินหายใจ ปญหาสุนัขกัดหมูในชุมชน ปญหาลูกหมู
ออนแอ ทองรวง ตายระหวางคลอด แมหมูมีน้ํานมไมพอ แมหมูทับลูกตาย หรือ
คลอดกอนกําหนด แมไมมีแรงเบง นี่เปนปญหาการตายลูกหมู เราตองเรียนรู เรา
ภูมิใจมากวันนี้ ที่เราไดเรียนรูเก็บขอมูล 

ในดานการสงเสริมอาชีพ เราเนนพืชเศรษฐกิจ เชนหวาย ตาวหรือลูกชิด เพราะเรามี
โครงการผลิตเฟอรนิเจอรในพ้ืนที่ใหชาวบานรวมเปนเจาของ ถือเปนโครงการระยะ
ยาว 12 ป 
ในชุมชน เรามีการประชาสัมพันธ ทุกวัน โดยใชโทรโขงในชุมชน ใหความรูชุมชน 
เชน เรื่องของหวายซ่ึงเปนพืชดั้งเดิม เราจะพูดถึงการทําเฟอรนิเจอรในอนาคต 

ในประเด็นเรื่องการพูดคุยสื่อสาร ทีมดอยตุงจะคอยแนะนําประเด็นกอนพูดคุยกับ
ชาวบาน แลวเรารวมกันตีโจทย เชน เราถามวา “ปาผืนนี้มีอะไรบาง” “ชาวบานเอา
ของอะไรออกจากปาบาง” “เคยปลูกอะไรใหปาบาง” “แลวเราจะทําหรือควรทํา
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อะไร” เราจะเร่ิมประเด็นเร่ืองการเกษตร การปลูกปาเศรษฐกิจ เชน มะแขวน 
สามารถแปรรูป ทําเปนพิมเสน ตาว หวาย ลวนเอาไปขายได จะไดปลดหนี้ได 
ชาวบานเริ่มเขาใจเปนสวนใหญ 
เราตองเขาใจภูมิสังคมของเขา บานยอดเขามีปฏิทิน เราตองพัฒนาตามปฏิทินชุมชน 
ตองพัฒนาตามวงจรของเขา เขามีความเช่ือ เชน การเล้ียงผี ศาลเจาหลวง เปนตน  
ดานการเมือง โครงการปดทอง ทําใหชาวบานมีรายไดเพ่ิมขึ้น มีหน้ีสินลดลง  
นายอําเภอสองแคว เคยสงเสริมใหชาวบานปลูกยางพารา ซึ่งเปนพืชเชิงเดี่ยว ทั้ง ๆ 
ที่กวาจะกรีดยางไดตองใชเวลาปลูกนาน ตามภูมิสังคมของนาน เราไมควรปลูก
ยางพารา เพราะตองการนํ้ามาก คนขายตนกลายางพาราใหชาวบานรวย แตคนปลูก
จน เราไมควรสนับสนุนการปลูกพืชตางถิ่น โครงการปดทองจะเนนการปลูกพืชที่
ยั่งยืน เชน แนวคิดการปลูกพืชหลังนา เราจะสอนการแปรรูป การเพ่ิมมูลคา เรายัง
สอนทําบัญชีครัวเรือนดวย ชาวบานเร่ิมทําเอง 
ในดานพลังงานทดแทน เชน ซังขาวโพด เราจะแจกเตาถานหรือเตาแกซชีวมวล ลด
การใชกาซหุงตม แตใชซังขาวโพดแทน 

ในป 2554 เราเนนมิติดิน เราสอนชาวบานวาไมใหใชสารเคมี ซึ่งเปนไปตามแผน
ของโครงการ เราจะเนนสอนใหใชสารอินทรีย ทั้งนี้ เราเนนการระเบิดจากขางใน 
เปนที่ตั้ง 

โรงเรียนบานผาหลัก อ.สองแคว จ.นาน 

มีโครงการผาปาขยะ ขยะท่ีชาวบานตองแยกแลวนํามาขายใหพอคาแลวนําเงินที่ไดแบงไป
ทําบุญ 

R4 

คุณติ๊บ ใจมั่น ผูใหญบานยอด กลาวถึงโครงการวา  

“เปนธนาคารขยะ โดยเอาขยะมาแลก ชาวบานจะไดน้ํายาจุลินทรียเปนน้ํายาที่ทําความ
สะอาด หรือกระเปา เปนโครงการของกรมสงเสริมสิ่งแวดลอมรวมกับเทศบาล ตําบลบาน
ยอดและมีผูนําชุมชนทุกหมูบานทั้ง 6 หมูบานใหการสนับสนุน เนนการประชาสัมพันธให
แยกขยะ โครงการปดทองสนับสนุนสงเสริม คนกันเองท้ังนั้น เรารวมกันทําคนละไมละมือ” 
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R5 
คุณภูมินทร  ใจมั่น   รองนายกเทศมนตรีบานยอด 

“ทุกอยางเริ่มจากความตองการของชาวบาน เราตองฟงเขา เขาตองการทําการเกษตร 
ตองการคลองสงน้ํา ตองการทําเกษตรหลังนา จากการจุดประกายของโครงการปดทอง 
ชาวบานเริ่มอยากไดโรงงานหวายของพวกเขา ถาเรามีไดจริงในพ้ืนที่ก็จะดีกับชุมชน เพราะ
จะลดการไปทํางานตางจังหวัด แลวทุกคนจะภูมิใจกับตาวแปรรูป หวายของเขาท่ีโครงการ
ปดทองนําเขามา เรารอได วันนี้ปลูกดูแล รอ 10 ปจะไดมีโรงงานหวาย นับวาเปนความหวัง
ของเรา” 

“ผมเองเคยเปนผูชวยผูใหญบาน 26 ป เปนคณะกรรมการหมูบาน 8-9 ป โครงการปดทอง
หลังพระเขามา มีสิ่งใหม ๆ เกิดขึ้นหลายอยาง เชน การทําฝายใหชุมชน การจัดกองทุนเมล็ด
พันธุขาวโพด ถั่วเหลืองโดยเนนใหชาวบานบริหารจัดการ ตัดสินเอง ดูแลกันเอง โดยมีทีม
คอยชวย มีการนําเร่ืองการปลูกปาเศรษฐกิจ วันนี้ ชาวบานมีรายไดเพ่ิมข้ึน ผมรูสึกดีใจมาก 
โครงการปดทองเปนตัวแทนภาครัฐที่เขามาพัฒนาตอเนื่อง เปนโครงการตอเนื่อง ชาวบาน
เรียนรู เราเรียนรูไดประโยชนรวมกัน อยางเชนที่โรงเรียนบานยอด เด็ก ๆ ก็เริ่มเรียนรูดวย 
นับเปนการปลูกจิตสํานึก ใหรูจักรักชุมชนของตัวเอง รูจักพ่ึงตนเอง   พืชหลังนา คํา ๆ นี้ 
ตอนน้ีชาวบานเริ่มรูเริ่มเขาใจ ขอบคุณโครงการปดทอง” 

R6 

คุณกาญจนา  ยศอาลัย อายุ 45 ป รองนายกเทศมนตรีดานวัฒนธรรม ตําบลยอด 

“โครงการปดทองหลังพระดีสมชื่อ ชาวบานศรัทธา ตอนเขามาใหม ๆ เราไมเขาใจ แตตอนน้ี 
สิ่งที่เราไมเคยทํา ไมเคยรู เชน ดานการพัฒนาการเกษตร ดานการจัดการบริหารชุมชนและ
หมูบาน ดานเศรษฐกิจ ตอนนี้ เราต่ืนตัว ในดานประเพณีวัฒนธรรม ตอนนี้ยังไมเปนผล แต
เมื่อมีโครงการดี ๆ วัฒนธรรมวิถีชาวบาน วิถีชุมชนก็ควรจะดีตาม ตองดูติดตามผลอยาง
ตอเนื่อง ในอนาคต เพราะดานวัฒนธรรม คงกินเวลากวาเราจะศึกษาเรียนรูผล เวลาประชุม
ชาวบาน เราใหเขาเสนอแนะ เราแตเปดใจรับฟง” 

R7 
คุณวิลัยวรรณ  น้ําตอง อายุ 34 ป  ผูใหญบาน บานผาหลัก 

บานผาหลักมี 189 ครัวเรือน สวนใหญชาวบานนับถือศาสนาพุทธ ปลายป 2552 
โครงการปดทองไดเขามาพัฒนาชุมชน สรางฝายทําระบบน้ําเพ่ือการเกษตร ทําบอ
พวง นําปลามาปลอยในบอพวง ชาวบานจับปลากิน ลดรายจาย ชาวบานเห็นผลจริง 
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ตัวดาเองเปนผูใหญบานเปนสมัยที่ 2 ผานการเลือกตั้ง ดามีคูแขงเปนผูชาย แต
ชาวบานใหโอกาสดาตรงนี้ โครงการปดทองเขามา เราตองเร่ิม ตองใหความรวมมือ 
ใหชาวบานเห็นแลวเขาก็มักทําตามเรา ในหมูบาน ดาเนนการรับฟง ถาเราไมรับฟง 
เราอยูไมได เขาจะไมชอบเรา เราตองฟงขอเสนอชาวบาน แลวใหความรวมมือกับ
เขา ขอเสนอของชาวบานคือสิ่งที่เขาเดือดรอน เราตองฟง จริงใจ นําไปปรับปรุง 
แกไข ชาวบานถึงจะยอมรับ แมวาเราเปนผูหญิง 
สําหรับโครงการปดทองหลังพระ ดาบอกเต็มปากวา เราเต็มที่กับโครงการนี้ 
ชาวบานสุขเราก็สุข ชาวบานมีความมั่นคงในชีวิต มีความยั่งยืน เราก็ดีใจ สุขใจ ตอน
แรก็หนักใจ เพราะชาวบานไมเขาใจ ทั้งที่ทีมปดทองพยายามเต็มที่ เขาไมเชื่อ จึงไม
ยอมทําตาม ดาเองหนักใจก็ตองพูดคุยสื่อสารโนมนาว จูงใหชาวบานเขาใจ เราตอง
ลงมือทํารวมกับชาวบาน เชนการสรางฝาย เราตองไปสรางกับเขา อุปกรณทออะไร
อยางนี้ ดาเขาไปแบกเองเลย สักพักชาวบานก็เขาใจ และเริ่มใหความความรวมมือ 

ประชากรเรามีประมาณ 600 คนนะ เราจะมีการจัดประชุม ที่บานผาหลักมีหลาย
กลุม กลุมแมบาน กลุมฝาย โครงการปดทองเขามาสอนแลวยกมอบโครงการให
ชาวบานดูแลจัดการตอ มีกองทุน เราตองสนับสนุนสานตอ กลุมเมล็ดพันธุ กลุมแปร
รูปผลิตภัณฑ เชน น้ําพริก ลาบ มะแขวน โครงการสนับสนุนอุปกรณ มีการต้ัง
คณะกรรมการ ทุกอยางรายรับรายจายเอาเขาบัญชี ตรวจสอบได 
ในปแรก โครงการปดทองเขามา ชีวิตชาวบานขึ้น ปแรกนี่เห็นไดชัดเจน ในเรื่องน้ํา 
ชาวบานมีอิสระ มีทางเลือกในการทําเกษตร แตกอนอยากปลูกอะไรก็ทําไมได 
เพราะไมมีน้ํา ตอนน้ี มีงานมีความหวัง ชาวบานพูดกันวา โครงการปดทองนําเอา
เร่ืองพืชหลังนาเขามาแลว จะประกันราคาใหดวย โดยเนนการปลูกหนอไมฝรั่ง ถั่ว
ลันเตา บร็อคโคล่ี ชาวบานสนใจ ดาเองสนับสนุนเต็มที่ 

R8 

คุณเรไร รักษา อายุ 49 ป นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลยอด 

“โครงการปดทองที่เราไปศึกษาดูงาน ชาวบานรับเต็ม ๆ เชน โครงการยอยตาง ๆ เนนการ
กระตุนใหประชาชนมีความรับผิดชอบรวมกัน มีความกระตือรือรน แตเดิมหนวยราชการอ่ืน
เขาให พอเสร็จโครงการ หมดเงิน หมดงบ ก็จบ พอจบ ชาวบานเขาสมองไมเทากัน บางคนก็
หยุดทําแคนั้น แตโครงการปดทองเนนเศรษฐกิจพอเพียง สอนใหคนคิดตอยอด ลดคาใชจาย 
ถาเราไมทํา ใครจะทําใหเรา นอกจากชาวนานดวยกันเอง คนสวนอ่ืนที่มาจากที่อ่ืน หมด
หนาที่คือจบ ไมไดรับไมไดหวงแหนนาน โครงการปดทองใชคนนาน คนพ้ืนที่ เนนใหนาน
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เติบโตอยางย่ังยืน นื่คือกลยุทธ ใหความรูบนหลัก เขาใจ เขาถึง พัฒนา เขามาสอนกระตุน
พูดคุยใหชาวบานลุกขึ้นมาทําเอง หากมีปญหาใด ตองเร่ิมเรียนรูแกเอง โดยเนนความอยูดีมี
สุขของประชาชนเปนหลักสําคัญ 

วันนี้ เทศกาลขยะป 2553 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเขามาประสานงานกับ
โครงการปดทอง ดูแลธรรมชาติสิ่งแวดลอมและประสานงานกับเทศบาล เรารวมมือ
กันภายใตโครงการปดทองท่ีสอนใหคนเห็นคุณคาสิ่งแวดลอม ใหรูจักคัดแยกขยะ 
ผูนําตองใหการสนับสนุนภายใตโครงการเมืองนานนาอยู  
โครงการปดทองเนนความมั่นคงดานอาหารดวย มีการทําแผน สนับสนุนการปลูก
พืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เศรษฐกิจในครัวเรือน การเลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว เทศบาล
เราจะไมซื้ออะไรให แตใหน้ําปุยหมัก เราเนน “ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่
ปลูก”  โครงการปดทองใหการสนับสนุนแนวคิดพืชเศรษฐกิจ และใหตนกลาพันธุพืช 
อยางพืชทองถิ่น มะแขวน ตาว หวาย นี่เรามีเยอะ แตเดิม แตเราก็ตองปลูกเพ่ิม ตน
กลานี่ปดทองเขาสนับสนุน 

ในอนาคต เราจะสงเสริมการทองเที่ยว homestay ที่บานยอด บานผาหลัก อยาง
ศูนยการเรียนรูที่บานผาสิงหนี่ไดประโยชนจากโครงการปดทองมาก สอนเพาะพันธุ
ปลาดุก กบ ไก 3 สายพันธุ โดยโครงการสอนถึงบาน โครงการอ่ืนใหพันธุมาเลี้ยง 
โครงการปดทองเนนใหความรู เนนการสอนใหการศึกษา ใหชาวบานเรียนรูเพาะเอง 
ทําเอง ตรานี้เทศบาลสนับสนุนดูแล และโครงการปดทองเนนใหความรู 
นานเปนจังหวัดนํารอง เราภูมิใจ ขุนนาน น้ําปาก บานยอด 3 แหงแรกของประเทศ
ไทย เราทําเพ่ือตัวเราเอง ชุมชนเราเองและที่สําคัญที่สุด ทําเพ่ือพอหลวง ทานทรง
งานหนัก เราอยาสรางปญหา พอหลวงจะไดไมทุกข 

R9 

คุณอุทิศ  ศรีสิทธิพจน  อายุ 51 ป  ปศุสัตวอําเภอสองแคว 

“ที่บานยอดนี่ ไกตาย เคยตายเยอะ แตโครงการปดทองสรางทีมปศุสัตวเขมแข็ง มีการวาง
ระบบปองกันที่ดี เชน หามชาวบานซื้อหมูตางถิ่น ทีมจะสอนใหรูจักเพาะพันธุเอง ผสมเอง 
เลี้ยงเอง โครงการเขามา คุณภาพชีวิตในครัวเรือนดีขึ้น โครงการท ใหชาวบานเลี้ยงสตัวเปน 
สัตวก็ไมตาย ชาวบานมีโปรตีนกินทุกมื้อ ปกติคาอาหาร 40% ตอนน้ีลดเหลือ 10% เลี้ยงเอง
กินเอง ก็ลดรายจายในครัวเรือนเขาลง ทีมปศุสัตวที่บานยอดแข็งมาก จะคอยดูแลกระตุน
เตือน ใหชาวบานรูจักฉีดวัคซีนใหสัตว อะไรที่เปนประโยชนของชุมชน ทีมปดทองจะทํา” 

report nida.indd   150report nida.indd   150 10/7/56 BE   9:25 AM10/7/56 BE   9:25 AM



151

 

R10 

พระครูพิทักษนันทคุณ วัดอรัญญาวาส เจาอาวาส 

“ที่จังหวัดนานนี่แบงเปน 3 สาย 1) สายประชาสังคม จังหวัด 2) สายปกครองจังหวัด 3) 
สายภาคสังคม กลุมฮักเมืองนาน ภาคประชาชนเปนหัวหนาทีมขยายผล 10 หมูบาน 15 
อําเภอ เมื่อตนป 52 เราไดพบปะโครงการปดทองท่ีมาเก็บขอมูล” 

เราเองทํางานดานสังคมมาตลอด มูลนิธิฮักเมืองนาน งานอนุรักษสิ่งแวดลอม งาน
ดานชุมชนครอบครัวเขมแข็ง เราสงเสริมเครือขาย ปดทองเขามา ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิ
สกุล เขามาพูดคุย เขามาแจงใหทราบวาจะพัฒนาอาชีพตามมิติหลัก 6 มิติ หลังจาก
นั้น ทานก็ฉายภาพใหดู แลวถามความคิดเห็น ทานบอกวาอยากขยายผลให
ครอบคลุม มาชักชวนฮักเมืองนาน 

R13 

คุณเอก  พรหมพินิจ อายุ 24 ป อาสาปศุสัตว วิทยาลัยเกษตรแพร 

“แตกอนชุมชนจะมีผูนําทางธรรมชาติ เชน หมอผี ที่เปยงซอนี่จะมีคนไมกี่ตระกูล เรียกวา
ปอก มีความเชื่อเร่ืองผี ตระกูลแตละตระกูลจะกรรมวันไหน หากทํางานในวันกรรม ผีจะ
โกรธ เคือง วันกรรมเปนวันหยุด ทําเสียงดังในบานไมได ดื่มเหลาไมได นับถือวันกรรมมา
ตั้งแตรุนพอแม รุนใหมก็เร่ิมซาลง เชื่อและไมลบหลู 

ดานการเมือง  โครงการปดทองเขามาตอนแรก ป 2552 ชาวบานไมตอบรับเลย 15 
หมูบานมีอาสาปดทองหมูบานละ 2 คน ชาวบานปดบานเลย ไมใหความรวมมือ 
ไมใหขอมูล โครงการเขามามีทีมพ่ีเลี้ยงเขามาลงพ้ืนที่ มาดวยตองการแกปญหาทาง
เศรษฐกิจการเกษตร ชาวบานคิดวาผิดผี ประเพณีนี้สําคัญมาก ตัวหลักในการพัฒนา
คือ ประเพณี นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติเองยอมสละเอาตัวเองตั้งเปน หมอผีใหญ 
เล้ียงหมอผี 15 หมูบาน บอกวานายอําเภอเปนเจาหมอผี เอาหมอผีแตละหมูบานมา
รวมกัน ทําพิธีถามไถ 15 หมูบานที่เปยงซอ เลี้ยงใหญ เขาหมอผีขอขมา ขอขุดที่นา 
เรียกวา ขอสมาบนบาน ใหปดทองเขา พอนายอําเภอหรือหมอผีใหญบอกวาทําได 
หมอผีที่เปนผูนําทางธรรมชาติ ทําพิธี คุย พิธีถาม เจาปาเจาเขา บอกวา ทําได 
ชาวบานก็เชื่อวาทําได แตตองเลี้ยงผี ดวยเหลา หมู ไก ชาวบานจึงยอม เดิมที
ชาวบานทําไรเลื่อนลอย เปนภูเขาหัวโลน โครงการปดทองเขามาจะฃุดทําบอพวง 
ชาวบานบอกขุดแลวลูกปวย ตองขอหมูเลี้ยงผี จึงคอย ๆ ใหความรวมมือกับปดทอง 
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มีบางหมูบานไมยอมรับ แตรอดู ดูวาโครงการปดทองจะเขามาอยางไร จะประสบ
ความสําเร็จไหม น้ําจะขึ้นเขาไดจริงหรือ เขาไมเชื่อ เดิมเขาทําการเกษตร 1 ครั้ง
แลวหยุดทั้งป พอโครงการปดทองเขามา มีการสอนใหชุมชนปลูกปาเสริม มีการปลูก
พืชแบบเปนวงจร เนนมีอยูมีกินตลอดป เปยงซอนี้โครงการบอกวา ไมมีแมแตพืชผัก
สวนครัวเลย เราก็จะพยายามดึงชาวบานมาพูดคุย4-5 เดือนแรกนี่คือการพูดคุย 
สรางความเขาใจ สรางความสัมพันธ กลุมยากที่สุดคือกลุมติดสุรา ไมยอมเชื่อเลย 
ทําไรเสร็จก็กลับบานตมเหลา ผูชายอยูบาน ผูหญิงทํางานไปดายหญา ที่เปยงซอนี่ 
หลายบานผูชายอยูบานเลี้ยงลูก พอโครงการปดทองเขามาก็เปดรับทีมอาสา ทีม
อาสานี่ก็มีทั้งผูหญิงผูชาย อายุราว 20 ปกวา โครงการจะสื่อสารกับครอบครัว จูงใจ
เยาวชน แลวใหผูนําคัดมาฝกอบรมเปนทีมอาสา ที่สําคัญตองมีจิตอาสา หมูบานละ 
2 คน โครงการใหคาตอบแทนใหการฝกอบรม ถายทอดความรู เราเรียก อาสานาน 
เปนคนทองที่ที่เขามาอาสา อบรมเรียนรู อยากแกปญหาใหนาน นี่คือความย่ังยืน 
ทุกครอบครัวทําใหบานเกิด จากที่ดินผืนนอยนิด ก็กลายเปนมูลคา พัฒนาได เรา
ตองเรียนรู 

บทสนทนากลุม 

R11 (แตว)   

“ที่พัฒนามาน่ี อยากใหชุมชนมีความเปนอยูที่ดี อยากเห็นชาวบานอยูแบบพอเพียง มีทุก
อยางในชุมชน ผลผลิตอยูในชุมชน เกิดงาน คนไมตองออกจากชุมชนไปขายแรงงานเหมือน
แตเดิม อยากใหทุกคนกลับคืนสูบานเกิด อยากเห็นชุมชนแข็งแรง ครอบครัวเขมแข็ง เครือ
ญาติมีความสุข” 

R13 (เอก) 

“ผมเห็นดวย ผมมีความฝนมานานแลว เพราะเห็นสภาพชุมชน เราตองพัฒนาตองดึง
ลูกหลานกลับมาพัฒนาบานเกิด คนอยากเรียนสูง มีเงินมาก พอแมสงเรียน เรียนแลวไมได
เอาความรูกลับมาพัฒนาบานตนเองเลย กลายเปนความรูอยูในเมือง ความรูไมกลับสูชุมชน 
ผมเองเรียนทางการเกษตรมา เขามาอาสาเพราะตองการพัฒนาตนเอง ผมหวังวาบานเราจะ
ดีขึ้น เราตองตั้งใจฝกแลวกลับบานไปพัฒนา ตองเรียน ตองอาศัยประสบการณ ทําใหบาน
ตนเอง ชุมชนตนเองมีชีวิตดี พออยู พอกิน พอใจ ไมอยากเห็นปญหาแบบในเมืองใหญ ๆ” 

“เมื่อโครงการปดทองมีความรู มีทีมพ่ีเลี้ยง อาสาตองเรียนรู อาสาแตละคนมีพ่ีเลี้ยงคอยสอน
ใหทําไดหมดทุกอยาง เราตองเรียนรูในทุกมิติ 1 คน เรียนรู ขยายได 10 คน แตละหมูบานมี
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จิตอาสาทีมอาสา 2 คน เราจะขยายผลได อยาไปเนนปริมาณตั้งแตแรก แตรวมทําดวยใจ
อาสา จิตอาสาจริง ๆ” 

“ผมบอกเลย ปนึง ๆ แตเดิม ชาวบานมีกิน 7 เดือน อีก 5 เดือน ไมพอกิน เดิมปลูกแต
ขาวโพด คาปุยก็ไมพอแลว ทําใหชาวบานตองกู ตองเปนหนี้โดยไมรูตัว โครงการปดทองเขา
มาสํารวจขอมูลแบบจริงจัง อยางเชนที่บานน้ําปากนี่ เดิมที่เขามีหนี้ครอบครัวละ 5-6 หมื่น 
เปนการกูนอกระบบ พอโครงการเขามา แกปญหาที่ตรงจุดใน 6 มิติ แกน้ํา แกการเกษตร แก
ที่ดิน เดิมเขามีน้ํามีดิน แตไมพอ เพราะไมมีความรู โครงการเขาสอนมาชวย เขามีชีวิตที่ดีขึ้น 
มีความรูทุกดานมากข้ึน ปลดหนี้ได” 

“ตามหลักโซของเศรษฐกิจพอเพียงตองเอามาใช โครงการสอนใหชาวบานรูจักดูแลคาใชจาย
ตนเอง ป 52 โครงการเขามาสํารวจขอมูล สอนใหชาวบานทําบัญชีครัวเรือน ใหชาวบานรูจัก
ตนเองมากขึ้น ทั้งดานรายรับรายจาย สวนไหนตองใชในสิ่งจําเปนไมใชตามกระแสนิยม 
โครงการสอนใหชาวบานพัฒนา เพิ่มรายได มีอาชีพเสริม การแปรรูปจากไมไผ การทําพืชผัก
หลังนา นับวาเปนประโยชน” 

R13 

“คุณธรรมกับความซื่อสัตยนี่สําคัญ กับตนเอง ตองรูจักพอประมาณ ถาไมรูจักตนเอง ไม
อยากเปล่ียนตัวเองก็ยากจะพัฒนา คุณธรรมอยูตรงท่ีเราตองรูจักเปล่ียนตนเองดวยการลงมือ
ทํา” 

“คุณธรรมของการอยูรวมกันสําคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาทีม หากไมมีคุณธรรม ทีมก็
แตกแยก ที่ผมอยูได เราอยูไดเพราะมีน้ําใจ เห็นอกเห็นใจกัน มีน้ําใจใหกันเอ้ือเฟอกัน มีอะไร
กินพรอมกัน กินเหมือนกัน ไมแตกแยก อยูกันแบบพ่ีนอง ผมวาเราตองไมทํางานหนาเดียว 
หมายถึงหนาที่เดียว เชน ในทีม พ่ีแตว หัวหนา หนานดูแลฝาย ผมดูแลปศุสัตว เราชวยกัน
หมดไมทํางานหนาเดียว เปนเรื่องการเรียนรู ยอมรับใน 6 มิติ เราไมปดกั้น เราไมยึดตํารา 
เชน ผมอาสาดูปศุสัตว ถาเปนแผนยาปจจุบัน ก็เนนยาเคมี ยาเม็ด ยาขวด แตถาเราไปหา
ปราชญชาวบาน เขาสอนเร่ืองสมุนไพร ใบฝรั่ง มะเด่ือ กลวยดิน เอามาผสมกันใหหมูกิน เปน
ภูมิปญญา เปนความรูของเรา เราจะจดไว แตดานการจัดการความรู เรายังไมไดรวบรวม 
ดังนั้นเราตองเรียนรูไปเรื่อย ๆ หนวยงานอื่น เชน กองบรรเทาสาธารณภัย หรือสาธารณสุขมี
เทคนิคใหม ๆ เราก็ผสมผสานและเลือกความรูไปใชใหเหมาะกับชุมชน” 

“งบประมาณมาจากความตองการท่ีจะลงมือทําโดยยึดชาวบานเปนหลัก ชาวบานอยากได
อะไร เราแจงไป ใชไปเทาไหร เหลือเทาไหร เราตองทํางบ  งบที่มาพัฒนาจังหวัดเปนมติจาก
ครม. จากรัฐผานโครงการเขามาท่ีมูลนิธิปดทอง” 
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“ผมวา เราลอกตัวแบบแมฟาหลวงไมได เราควรปรับปรุงใหเขากับพ้ืนที่ เขากับชุมชนตาม
ความตองการของชาวบาน โดยยึดเอาปญหาของชุมชนเปนหลัก ปลูกจิตสํานึกใหอนุรักษ
ทองถิ่น รักชุมชนตนเองดวยการอนุรักษทองถิ่น ไมใหความอยากเกินตัวของชาวบานทําให
ความพอเพียงหายไป กลายเปนเรื่องทุนนิยม วัตถุนิยม” 

R11 นองแตว 

“เราจะอยูที่ไหน ถาเราทําความดี สวนหนึ่งคนจะเห็น เราไมไดเขาเฝา แตทานไดเห็นการ
พัฒนา สิ่งที่ดีขึ้นคือชีวิตชุมชน ทานก็จะสุขอยูที่นั่น ใหเราทุกคนสุขอยูที่นี่ ที่ชมุชนของเรา” 

R12 หนาน 

“ชุมชนตองเขมแข็ง ลุกขึ้นมาแกปญหา ตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว จึงจะย่ังยืน เนน เลิก 
ลด ทดแทน ลดคาใชจาย และปลูกพืชผักสมุนไพรทดแทน ซึ่งชาวบานเดิมไมรูจักการปลูก
เสริม การทดแทนเลย” 

R11 นองแตว 

“เราทําเพ่ือสวนรวม โครงการเปนแสงสวางใหกับคนลุมน้ําสบสาย คุณชายทาน ม .ร.ว.ดิศ
นัดดา ดิศกุล มาเกือบทุกเดือน ทานเปนแรงบันดาลใจ ทานบอกวา เราเปนกําลังสําคัญ ชวย
แบงเบาภาระของพระองคทาน พอหลวงเหนื่อยมาก เราอยูตรงไหนเราก็รักทานได” 

“ชาวบานมีความหวัง ความฝนจะปลดหน้ี จากบานละ 5-6 หมื่น จากปลูกขาว 35ถัง 
กลายเปน 65 ถังตอไร จากที่ดินเพียง 34 ไร กลายเปน 382 ไร นี่คือการพัฒนา” 

“เรายังมีตนทุนเยอะ ดอยตุง 30 ปที่แลว จะเนนดูพืชเศรษฐกิจ การจัดการนํ้า การทํา
พลังงาน นองแตวเห็นแลวตาสวาง อยากแกปญหาใหบานเกิด นองแตวอยากปลูกพืช
เศรษฐกิจแบบผสมผสาน ขุดบอเลี้ยงปลามีนามีขาว คุณชายรับปากวา “ฉันจะชวย เลือกเปน
พ้ืนที่ตนแบบ เพราะเห็นเธอตั้งใจจริง” เราบานน้ําปาก ดีใจมาก นองแตวดีใจมาก ที่นี่ทั้ง
ผูหญิงผูชายรวมใจกันเขาโครงการ 2 ปที่ผานมา บอกไดเลยวาดีใจไดเปนพื้นที่ตนแบบ” 
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