แผนพัฒนากลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒

สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

คํานํา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกลาฯ ให
ดําเนินงานพัฒนากลุมอาชีพประชาชนในถิน่ ทุรกันดารมาตั้งแตปพ.ศ.๒๕๓๘
โดยมีพระราชประสงคที่จะชวยใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สามารถพึง่ ตนเองได
มีความรู ความสามารถที่จะสรางความกาวหนาใหแกตนเอง สงผลใหครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในปจจุบันกลุมอาชีพประชาชนในถิน่ ทุรกันดาร
ตามพระราชดําริมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น และมีประชาชน ตลอดจนผูสนับสนุนการดําเนินงานทัง้
ภาครัฐและเอกชนเปนจํานวนมาก จึงมีความจําเปนที่จะตองมีกรอบ แนวทางใน
การปฏิบัติงาน และการติดตามงาน ที่มีความชัดเจน และเปนระบบ ทําให
สามารถพัฒนางานไดอยางตอเนื่อง จึงมีพระราชดําริใหจดั ทํา “แผนพัฒนากลุม
อาชีพประชาชนในถิน่ ทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๒” นี้ขนึ้ ทัง้ นี้ในแผนดังกลาวไดรวบรวม
พระราชดํารัสที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนสถานการณปจจุบันของ
กลุมอาชีพตางๆที่กําลังดําเนินงานอยู พรอมทั้งไดกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย
และกรอบการดําเนินงานไวดวย
คณะทํางานหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนากลุมอาชีพประชาชนในถิน่
ทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับนี้ จะเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงาน ตลอดจนกลุมประชาชนที่
เกี่ยวของ ซึง่ จะสงผลใหประชาชนที่อยูในถิน่ ทุรกันดาร มีโอกาสและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น อันเปนพระราชประสงคของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี
สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ตุลาคม ๒๕๔๖

สารบัญ
สวนที่ ๑

พระราชดํารัส การสงเสริมอาชีพประชาชน
ในถิ่นทุรกันดาร

๑

สวนที่ ๒

สถานการณปจจุบัน
ของกลุมอาชีพประชาชนในถิน่ ทุรกันดาร

๗

สวนที่ ๓

เปาหมายและวัตถุประสงค
แผนพัฒนากลุม อาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๒

๑๗

สวนที่ ๔

แนวทางการพัฒนา

๒๑

เอกสารอางอิง
ภาคผนวก

๒๗
รายชื่อกลุมอาชีพประชาชนในถิน่ ทุรกันดาร
ตามพระราชดําริ และจํานวนสมาชิก

๒๙

นาน
เชียงใหม
สกลนคร

ตาก
ขอนแกน

บุรีรัมย
ฉะเชิงเทรา

แผนที่ประเทศไทย

นราธิวาส

รูปที่ ๑ พื้นที่เปาหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (สีเทา) และ
() พื้นที่ที่มีการจัดตั้งกลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริบางแลว

สวนที่ ๑
พระราชดํารัส
การสงเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริให
ดําเนินงานโครงการพัฒนาตางๆ เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ดอยโอกาสในถิ่น
ทุรกันดารหางไกลคมนาคมใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนตน
มา ดวยทรงเห็นวาประชาชนในพื้นที่เหลานี้มีความเปนอยูยากลําบาก ไดรับ
บริการพื้นฐานตางๆ จากรัฐไมทั่วถึง ดังนั้นการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
จึงเปนไปอยางชาๆ และไมเพียงพอ ทําใหมาตรฐานในการดํารงชีวิตของ
ประชาชนเหล า นี้ ไ ม เ ท า เที ย มกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ในการดํ า เนิ น งาน
โครงการเพื่อชวยเหลือประชาชนเหลานี้ทรงเนนการพัฒนาเพื่อชวยแกไขปญหา
พื้นฐาน ๔ ประการ คือ ความยากจน ปญหาโภชนาการและสุขภาพอนามัย การ
ขาดโอกาสทางการศึ ก ษา และความเสื่ อ มโทรมของสภาพแวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปญหาเหลานี้มีความเกี่ยวพันเปนลูกโซ กอใหเกิดความ
ทุกขยากแรนแคนอยางเรื้อรังแกประชาชน
โดยที่ทรงเห็นวาเด็กเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากปญหาตางๆเหลานี้
มากที่สุด ดังนั้นในระยะแรกๆ ของการพัฒนา จึงทรงมุงพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารเปนกลุมเปาหมายหลัก โดยทรงเลือกพื้นที่ดําเนินการในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะในถิ่น
ทุรกันดาร และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีพระราชประสงค ในกระบวนการพัฒนาใหเด็กและ
เยาวชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โรงเรียนเหลานี้ก็จะกลายเปนแหลงความรูพื้นฐาน
ของประชาชนที่จะนําไปพัฒนาชีวิตความเปนอยูในครอบครัวใหดีขึ้นพรอมกันไป
ดวย

๒

ในแตละป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานความชวยเหลือแกเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารเปนจํานวน
เพิ่มขึ้น จนถึงปจจุบัน (ปการศึกษา ๒๕๔๖) มีเด็กและเยาวชนจํานวนทั้งสิ้น
๕๘,๓๓๐ คน และมีพระราชดําริในการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ไมเพียงแตการสงเสริมโภชนาการดีและสุขภาพดีของเด็กตั้งแตอยูใน
ครรภ
การสงเสริมการผลิตอาหารในพื้นที่เพื่อชวยลดระดับความรุนแรงของ
ปญหาการขาดสารอาหาร การปองกันโรคติดตอที่สําคัญในแตละพืน้ ที่ การ
เสริมสรางความรูและพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อใหเด็กสามารถพึ่งตนเองได
และการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมทองถิ่นดวยเทานั้น แตยงั ทรงใหความสําคัญกับการสรางความรูและ
พัฒนาทักษะการอาชีพที่เปนรากฐานของการพึ่งตนเองใหแกเด็กอีกดวย ดังจะ
เห็นไดจากการที่มีพระราชดําริใหดําเนินการฝกอาชีพใหกับเด็กนักเรียนและศิษย
เกาตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๓๑ และจากพระราชดํารัสที่พระราชทานแกผูปฏิบัติงาน
โครงการตามพระราชดําริ ความวา
“…..เมื่อกาลผานมา ๑๐ ป ความเปลี่ยนแปลงของประเทศมีมากขึ้น
อยางที่เราเห็นไดชัดๆ ที่เห็นเปนตัวเลข อาจจะดูงายๆ เชน เรื่องเศรษฐกิจ การ
ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ การเจริญขึน้ ของธุรกิจ เปนตน ถึงแมวาแหลง
ปฏิบัติงานของเราจะอยูไกล แตหลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดรับผลกระทบ ซึ่งไมใชเปน
ผลกระทบที่ไมดีเสมอไป เปนผลกระทบทั้งดีและไมดี จึงเปนเหตุใหคิดวา จะมี
อะไรทําเพิ่มเติมในสวนของเราได กับบุคคลในความอารักขาดูแลของเรา คือดาน
ของความรูความสามารถ การศึกษา เมื่อบานเมืองเจริญกาวหนามากขึ้นก็
เปนโอกาสใหบุคคลตางๆไดสามารถพัฒนาตัวเอง
และสรางฐานะใหดียิ่งขึ้น
บานเมือง เหตุการณเปดโอกาสใหมีความกาวหนา แตเราตองกลับมายอนคิดดูวา
บุคคลในความอารักขาของเรานั้น สามารถที่จะพัฒนากาวหนาไปตามโอกาส
ที่เปดใหหรือเปลา ยกตัวอยาง เชน ตอนนี้มีการขยายทางดานการงานขึน้
หลายๆ อยาง หลายๆ อาชีพ คนของเราพรอมหรือยังทีจ่ ะสรางฐานะที่มั่นคง
มั่งคั่งขึ้นจากโอกาสหรือตําแหนงงานทีเ่ ปดขึ้น หรือวาจะกลายเปนบุคคลที่
ไดรับผลกระทบในทางเสีย คือเสียโอกาสตางๆ ซึ่งมีอยูเคยอยูอ ยางสงบใน

๓

หมูบานของตัวเอง ทํางานไป ก็อกๆ แกร็กๆ ที่ดินตางๆ อาจหลุดมือไปหรือวา
อาจจะมีคนที่เขาอยูในระบบที่ใหมกวาเขามาใหอิทธิพลบางประการ คนของเรา
พรอมหรือยัง …..สวนนักเรียนอีกสวนหนึ่งนั้น เราที่ทํางานอยูก็คงจะรูจกั เด็กและ
เห็นไดชัดๆวาบุคคล หรือเด็กเหลานี้จะเปนดวยสติปญญาและการเตรียมความ
พรอมตั้งแตเล็กมาก็ตาม ฐานะทางเศรษฐกิจหรือวาฐานะทางการเมืองและสังคม
ไมเปดโอกาสแนๆ ใหเขาไดไปศึกษาตอในระดับมัธยมหรืออยางนอยในชวงนี้ไม
ทันกาล ก็อยากใหอะไรกับเขา เปนสวนเพิ่มเติมเขามา แมอาจจะเล็กนอย แตก็ดี
ที่สุดเทาที่จะทําได คือเรื่องของการฝกฝนใหกระทําอาชีพได…..” ๑
อยางไรก็ตาม ทรงตระหนักวาลําพังการพั ฒนาเด็กและเยาวชนกลุ ม
เดี ย ว ไม เ พี ย งพอที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด ความมั่ น คงในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในถิ่นทุรกันดารได จําเปนตองชวยเหลือครอบครัวของเด็กและเยาวชน
ใ
น
ชุมชนดวย ทั้งในดานสุขภาพอนามัยและการศึกษา และใหมีความพรอมที่จะกาว
ใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยการใหความรู และพัฒนาศักยภาพ
ในงานอาชีพ เพื่อสรางโอกาสใหประชาชนเหลานั้นมีงานทํา มีรายไดที่จะจุนเจือ
ครอบครัว สามารถหาอาหารที่มีคุณคาไดเพียงพอตอการบริโภคของสมาชิกใน
ครอบครัวโดยเฉพาะลูกหลาน เพื่อใหมีสุขภาพอนามัยพรอมที่จะศึกษาเลาเรียน
เปนคนที่มีคุณภาพของครอบครัวและชุมชนตอไป ดังพระราชดํารัสความวา
“…..ในการดําเนินชีวิตของคนเรานั้น มีอยูหลายดานดวยกัน ทั้งในดาน
การทํามาหากิน ในดานสุขภาพอนามัย และการศึกษา…..” ๒ “….. เมื่อเจ็บ
ไขแลว ที่ทางที่มีอยูก็ตองขายไปเปนคารักษาตัว จากคนที่เปนชนชั้นปานกลางก็
กลายเปน คนที่ ยากจนขน แคน เป น คนเดื อ ดร อ นไป คนเหล านี้ ก็ ไม มีแ รงที่ จ ะ
ทํางาน เมื่อไมมีแรงทํางานก็จน จนก็เหมือนกับเปนคนขี้เกียจ มันก็เปนลูกโซไป
อยางนี้ …..” ๓ “.….จะเห็นไดวาพยายามคิดสงเสริมงานในดานการงานอาชีพ
นั้นก็จะแบงเปนสองสวนคือ สวนที่สําหรับนักเรียนจริงๆ คือเด็กที่อาจจะถือวายัง
เปนเด็กเล็กๆ อยู ก็ใหความรูทางทฤษฎี แลวก็ใหไดฝกปฏิบัติใหรูจักใชทักษะการ
ใชมือ ทัศนคติที่ดีตอการทํางาน แตสําหรับเด็กที่โตขึ้น หรือวาศิษยเกาหรือ

๔

ชาวบานนั้นก็มีความมุงหมายวาจะใหสามารถทํางานอะไรบางอยางที่จะเปน
เครื่องดํารงชีวิตหรือหารายได เพราะวาไมใชทุกคนที่จะมีโอกาสไดเลาเรียน
ขึ้นไปในทางสายสามัญ หรือแมแตสายอาชีวศึกษา ไดขึ้นไปถึงขั้นสูง ในเรื่องของ
การทํามาหากินนั้น ก็อาจจะมีรายละเอียดหรือเกร็ดหลายๆ อยาง แมแตในเรื่อง
ของการคา การตลาด การสหกรณ เรื่องเหลานี้ก็พยายามที่จะใหมีความรูแลวก็ได
ขยายผลไปจากเด็กที่ไดรับความรูความชินนิสัยที่จะรวมมือกัน หรือวาในการ
ประกอบอาชีพมาเปนผูที่ประกอบอาชีพอยางจริงจัง .....” ๔
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดําริใน
การสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อเพิ่มรายไดใหครอบครัว
ตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๓๘ เปนตนมา ไดพระราชทานความชวยเหลือทั้งในดานการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือ พระราชทานเงินทุนสําหรับการดําเนินงาน การจัดหา
เครื่องมือและอุปกรณการผลิตที่จําเปน รวมทั้งทรงชวยหาตลาดในการจําหนาย
ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นดวย และที่สําคัญมีพระราชดําริใหประชาชนเหลานี้รวมกัน
เปนกลุมอาชีพ เพื่อใหประชาชนรวมมือกัน รูจักการชวยเหลือตนเองและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดทักษะในการใชกระบวนการกลุมแกไขปญหาการ
ดําเนินงาน เปนการสรางความเขมแข็งและใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
ตอไป ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา “…..โครงการตางๆที่เริ่มไวตอนนี้ก็ไมใช
เฉพาะแตนักเรียนอยางเดียว ขณะนี้ก็พยายามใหมีประโยชนตอบุคคลใน
ครอบครัวของนักเรียน คนในชุมชน เชน เรื่องของการฝกหรือพัฒนา
อาชีพชุมชน ซึ่งนักเรียนที่ไดเรียนไดฝกแลว ก็นาจะไดรวมกลุมหรือคณะศิษย
เกา ก็อาจจะเปนการประกอบอาชีพตอไป เพราะในขณะนี้คนอื่นๆ ทั่วๆ ไปก็มี
หลายคน แมแตที่จบการศึกษาระดับสูง ระดับอาชีวะหรือระดับปริญญาเสียดวย
ซ้ําไป ในชวงนี้ที่จะเขางานสํานักงานก็อาจจะทําไดโดยยาก ก็มีทางหนึ่งที่จะตอง
ทํางานอิสระประกอบอาชีพ ครั้นประกอบอาชีพอิสระแตเพียงลําพังตัวคนเดียว ก็
อาจจะไมมีทุนรอนที่จะทําได ตองรวมกันเปนกลุม เพราะฉะนั้นในหมูบาน ใน
ชุมชนก็อาจจะเขารวมไดในเรื่องนี้.....” ๕

๕

ปจจุบันมีเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่เปนกลุมเปาหมายในการ
พั ฒ นา ตามแผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ตามพระราชดํ า ริ
เพิ่มขึ้นมาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจึงมีพระราช
ประสงคที่จะขยายการชวยเหลือครอบครัวของเด็กและเยาวชนเหลานี้ ใหมีโอกาส
ในการจัดตั้งกลุมอาชีพหรือเขาเปนสมาชิกของกลุมอาชีพที่จัดตั้งอยูแลวใหมาก
ขึ้น เพื่อชวยเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว อันจะชวยแกไขและบรรเทาความรุนแรง
ของปญหาพื้นฐานตางๆ ที่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนเหลานี้ประสบอยู ซึ่งจะ
สงผลใหเด็กและเยาวชนในทองถิ่นทุรกันดารเหลานี้ไดพัฒนาทั้งรางกาย จิตใจ
และความสามารถในการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
เท า เที ย มกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ อื่ น ๆ และเป น คนที่ มี คุ ณ ภาพของชุ ม ชนและ
ประเทศชาติตอไป ดังพระราชดํารัสความวา
“..… เราตองการใหทุกคนมีความมั่นคง มีความสุข อยูดีกินดี มีโอกาส
ในชี วิ ต ที่ จ ะได รั บ ความรู แล ว ก็ ฝ ก ฝนความสามารถ สามารถที่ จ ะสร า ง
ความกาวหนาใหแกตนเองไดเทาเทียมกันทุกคน…..” ๖

๖

สวนที่ ๒
สถานการณปจจุบัน
ของกลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

๗

การสงเสริมอาชีพของประชาชนในถิ่นทุรกันดารไดเริ่มดําเนินการมา
ตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๓๘ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มี
พระราชดําริใหจัดตั้งกลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริขึ้น
เป น ครั้ ง แรกที่ บ า นนายาว อํ า เภอสนามชั ย เขต จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา คื อ กลุ ม
แมบานเกษตรกรนายาวสามัคคี และโปรดเกลาฯใหดําเนินการสงเสริมอาชีพ
ใหแกสมาชิกในกลุม ทั้งการฝกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑโดยใชวัตถุดิบที่มีใน
ทองถิ่น การชวยหาตลาดในการจําหนายผลิตภัณฑ ตลอดจนการฝกคิดตนทุน
การทําบัญชี ตางๆ เพื่ อใหกลุ มสามารถบริ ห ารจัดการได ดวยตนเอง มี ร ายได
เพิ่มขึ้น จนถึงปจจุบันการดําเนินงานไดขยายไปยังครอบครัวของเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ทุรกันดารที่เปนพื้นที่เปาหมายตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชดําริอีกหลายแหง มีกลุมอาชีพเกิดขึ้นอีกหลายกลุม และมี
ผลิตภัณฑเกิดขึ้นหลากหลายประเภทตามภูมิปญญาทองถิ่นในแตละแหง ผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาพอสรุปไดดังนี้

๑. จํานวนกลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริและ
ประเภทของผลิตภัณฑ
ป จ จุ บั น มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ ม อาชี พ ประชาชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ตาม
พระราชดําริ ทั้งหมด ๔๘ กลุม กระจายอยูใน ๘ จังหวัดทั้ง ๔ ภาคของประเทศ
(รูปที่ ๑) มีจํานวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น ๑,๑๙๘ คน จํานวนกลุมอาชีพประชาชนฯ
และจํานวนสมาชิกโดยแบงตามภาคเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้
กลุมอาชีพประชาชนฯ (กลุม) สมาชิกทั้งหมด (คน)
ภาค
เหนือ
๒๖
๕๑๐
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๑
๔๐๕
กลาง
๕
๑๔๐
ใต
๖
๑๔๓

๘

รายชื่อและรายละเอียดของกลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดําริแสดงในภาคผนวก
เมื่ อ พิ จ ารณาขนาดของกลุ ม อาชี พ ประชาชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ตาม
พระราชดํ า ริ จากจํ า นวนสมาชิ ก ของแต ล ะกลุ ม พบว า เป น กลุ ม ขนาดเล็ ก มี
สมาชิกโดยเฉลี่ยกลุมละ ๒๔ คน จํานวนสมาชิกของกลุมที่มากที่สุดคือ ๑๐๔ คน
และจํ า นวนสมาชิ ก ที่ น อ ยที่ สุ ด คื อ ๓ คน โดยกลุ ม อาชี พ ประชาชนฯ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีขนาดใหญที่สุด คือมีจํานวนสมาชิกเฉลี่ย ๓๗ คนตอ
กลุม ในขณะที่กลุมอาชีพประชาชนฯ ในภาคเหนือมีขนาดเล็กที่สุด คือมีจํานวน
สมาชิก เฉลี่ย ๑๘ คนตอ กลุม ลั กษณะของสมาชิกของกลุ มอาชี พ ประชาชนฯ
โดยทั่วไปจะมี ๒ ประเภท คือประเภทแรกเปนสมาชิกประจํา จะรวมกับกลุมใน
การผลิตตลอด อีกประเภทหนึ่งเปนสมาชิกชั่วคราว มักจะเคลื่อนยายออกจาก
พื้นที่ไปประกอบอาชีพอื่นนอกพื้นที่ ทําใหไมสามารถรวมทําการผลิตกับกลุมได
ตลอด นอกจากนี้สมาชิกของกลุมจะหยุดทําการผลิตในชวงฤดูกาลทําการเกษตร
อีกดวย
สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ก ลุ ม อาชี พ ประชาชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ตาม
พระราชดําริ ดําเนินการผลิตสามารถจําแนกไดเปน ๖ ประเภท (รูปที่ ๒) ดังนี้
๑) ผาฝายและผลิตภัณฑผาฝาย เปนผลิตภัณฑที่มีสมาชิกทําการผลิตมาก
ที่สุด คือ ๔๘๔ คน หรือรอยละ ๔๐.๔ ของสมาชิกในโครงการทั้งหมด
จากกลุมอาชีพประชาชนฯ ๑๙ กลุม
๒) เครื่องจักสานและแกะสลัก เปนผลิตภัณฑที่มีสมาชิกทําการผลิตมาก
เปนอันดับที่สอง คือ ๓๐๓ คน หรือรอยละ ๒๕.๓ ของสมาชิกทั้งหมด
จากกลุมอาชีพประชาชนฯ ๑๒ กลุม
๓) อาหารแปรรูป เปนผลิตภัณฑที่มีสมาชิกทําการผลิตรวมกัน ๑๗๖ คน
หรือรอยละ ๑๔.๗ ของสมาชิกทั้งหมด จากกลุมอาชีพประชาชนฯ ๖
กลุม
๔) ผาไหมและผลิตภัณฑแปรรูปจากไหม เปนผลิตภัณฑที่มีสมาชิกทําการ
ผลิตรวมกัน ๑๑๔ คน หรือรอยละ ๙.๕ ของสมาชิกทั้งหมด จากกลุม
อาชีพประชาชนฯ ๔ กลุม

๙

๕) ผลิตภัณฑตัดเย็บเสื้อผา เปนผลิตภัณฑที่มีสมาชิกทําการผลิตรวมกัน
๕๔ คน หรือรอยละ ๔.๕ ของสมาชิกทั้งหมด จากกลุมอาชีพประชาชนฯ
๔ กลุม
๖) ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ก และตกแต ง ผ า เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ส มาชิ ก ทํ า การผลิ ต
รวมกัน ๖๗ คน หรือรอยละ ๕.๖ ของสมาชิกทั้งหมด จากกลุมอาชีพ
ประชาชนฯ ๓ กลุม
ผาไหม
๙.๕%
อาหารแปรรูป
๑๔.๗%

ตัดเย็บผา ปกผา
๔.๕% ๕.๖%

ผาฝ าย
๔๐.๔%

จักสาน
๒๕.๓%

รูปที่ ๒ รอยละของสมาชิกจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ

๒. การจําหนายผลิตภัณฑและปริมาณธุรกิจ
ในการจําหนายผลิตภัณฑของกลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดํารินั้น มีแหลงจําหนายหรือตลาด ๒ ประเภทคือ
๑) ตลาดประจํา
มีสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (สสท.) เปนผูดําเนินงาน ทําหนาที่ในการรวบรวมผลิตภัณฑ
ของกลุมอาชีพประชาชนฯ มาชวยจําหนาย โดยผานชองทางตางๆ เชน
ร า นภู ฟ า ที่ โ ปรดเกล า ฯให เ ป ด ขึ้ น ที่ ส ยามดิ ส คั ฟ เวอรี่ เ ซ็ น เตอร
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนชองทางการจําหนายผลิตภัณฑของกลุม

๑๐

อาชีพประชาชนฯ โดยตรง ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ รานภูฟามียอดรับซื้อ
สินคาจากกลุมอาชีพประชาชนฯ เปนเงิน ๔,๒๙๙,๓๗๔ บาท หรือรอย
ละ ๕๒.๒ ของมูลคาผลิตภัณฑทั้งหมด และรานอุปนายิกาในงานกาชาด
ประจําป ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับซื้อสินคาจากกลุมอาชีพประชาชนฯ
มาชวยจําหนายประมาณปละ ๗๐๐,๐๐๐ บาท หรือรอยละ ๘.๕ บริษัท
สยามจัสโก จํากัด ซื้อสินคาจากโครงการไปจําหนายประมาณปละ
๙๐๐,๐๐๐ บาท หรือรอยละ ๑๐.๙ นอกจากนี้ยังโปรดเกลาฯ ให
สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย และ
สํานักพระราชวัง รับซื้อผลิตภัณฑเพื่อนํามาจัดเปนสิ่งของพระราชทาน
สํ า หรั บ แจกจ า ยแก ป ระชาชนที่ เ ดื อ ดร อ นขาดแคลนประมาณป ล ะ
๒๘๘,๐๐๐ บาท และ ๓๘๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ รวมกันเปนรอยละ
๘.๑ ของมูลคาผลิตภัณฑทั้งหมด
๒) ตลาดทองถิ่นหรือตลาดทั่วไป
เป น ตลาดในท อ งถิ่ น ที่ ก ลุ ม อาชี พ ประชาชนฯ สามารถสร า ง
ตลาดและขายสินคาไดเอง โดยในปพ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ผานมาสามารถ
จําหนายผลิตภัณฑไดเ ปนเงิน ๑,๖๗๔,๐๐๐ บาท หรือรอยละ ๒๐.๓
ของมูลคาผลิตภัณฑทั้งหมด นอกจากนี้การจําหนายในตลาดทองถิ่น
หรือตลาดทั่วไปนี้ ยังไดรับความรวมมือจากหนวยราชการในพื้นที่ซึ่ง
รวบรวมผลิตภัณฑของกลุม นํามาออกรานขายตามงานหรือเทศกาล
ตางๆ บางกลุมซึ่งผลิตสินคาที่มีความโดดเดน เชน กลุมพัฒนาอาชีพจัก
สานบานหางทางหลวง ตําบลภูฟา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน จะมี
พอคามารับซื้อผลิตภัณฑจากกลุมโดยตรง
ดังนั้นจะเห็นไดวาในปพ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ผานมา กลุมอาชีพประชาชนฯ
สามารถนําผลิตภัณฑออกจําหนายมีมูลคารวมทั้งสิ้น ๘,๒๔๑,๓๔๗ บาท โดย
แบงเปนตลาดประจํารอยละ ๗๙.๗ ซึ่งมีมูลคา ๖,๕๖๗,๓๗๔ บาท และตลาด
ทองถิ่นหรือตลาดทั่วไปอีกรอยละ ๒๐.๓ คิดเปนมูลคา ๑,๖๗๔,๐๐๐ บาท (รูปที่
๓) อยางไรก็ตามกลุมอาชีพสวนใหญยังไมสามารถหาแหลงจําหนายสินคาดวย
ตนเองได ยังตองพึ่งพิงตลาดประจําเปนหลัก

๑๑

ตลาดทองถิ่น
๒๐.๓%

* สภากาชาด-

* ภูฟา
๕๒.๒%

สํานักพระราชวัง
๘.๑%

* บ.สยามจัสโก
๑๐.๙%

*กาชาด
๘.๕ %

หมายเหตุ * ตลาดประจํา

รูปที่ ๓ สัดสวนของการตลาดที่รับซื้อผลิตภัณฑของกลุมอาชีพประชาชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชดําริ

๓. ทุนดําเนินการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักวา
เงิ น ทุ น เป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งานกลุ ม อาชี พ ประชาชนฯ จึ ง
พระราชทานเงิ น ใหแ กก ลุม อาชีพ ประชาชนฯ จัด ตั้ง เป น กองทุน พระราชทาน
ทั้งหมด ๒๒ กองทุน รวมเปนเงินเริ่มตน ๑,๗๘๙,๔๓๐ บาท เพื่อใหกลุมใชเปน
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการผลิ ต สิ น ค า ของกลุ ม อาชี พ ประชาชนฯ ของตนเอง
นอกจากนี้แตละกลุมอาชีพประชาชนฯ ยังมีการระดมทุนจากสมาชิกในรูปเงินคา
หุนและเงินรับฝาก และมีการจัดสรรรายไดสวนหนึ่งตามที่กลุมอาชีพประชาชนฯ
ตกลงกัน นําเขาสมทบกองทุนพระราชทานนี้ แตก็ยังเปนสัดสวนที่นอยอยู
กองทุนพระราชทานเกือบทั้งหมดฝากไวที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน สาขา
ตางๆ โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลกลุมในแตละพื้นที่และสมาชิกรวมกัน

๑๒

บริหารกองทุนพระราชทานนี้ รวมทั้งมีการแตงตั้งผูมีอํานาจในการเบิกจาย
สําหรับแตละกองทุนพระราชทานไวดวย
นอกเหนือจากกองทุนพระราชทานดังกลาวแลว กลุมอาชีพประชาชนฯ
ยัง ไดรั บ พระราชทานเครื่อ งมือ และวั ส ดุอุ ป กรณ ก ารผลิ ตที่ จํ าเป น ในการผลิ ต
รวมทั้งอาคารพระราชทาน เพื่อใหกลุมอาชีพประชาชนฯ มีสถานที่และความ
พรอมที่จะดําเนินงานไดในเบื้องตน

๔. จุดแข็งและจุดออนของการดําเนินงานพัฒนากลุมอาชีพประชาชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ
ในการดําเนินงานที่ผานมาทั้งในสวนของกลุม อาชีพประชาชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชดําริ และสวนของหนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุน
กิจกรรมทั้งหมด พบวามีจุดแข็งและจุดออนในการพัฒนากลุมอาชีพประชาชนฯ
พอสรุปไดดังนี้
๔.๑ จุดแข็งของการดําเนินงาน
๑) สมาชิกของกลุมอาชีพประชาชนฯ สวนใหญมีความใกลชิดกัน ทั้งเปน
เครือญาติ และเปนเพื่อนบาน อยูในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน จึงมี
ความเขาใจกันและกันเปนอยางดี ดังนั้นหากชวยกันพัฒนาอยางจริงจัง
จะทําใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาและการแกไขปญหาไดงาย
๒) ขนาดของกลุมอาชีพประชาชนฯ มีขนาดเล็ก โครงสรางไมซับซอน จึงมี
ความคลองตัวในการบริหารจัดการ และความออนตัวในการปรับเปลี่ยน
ใหเขากับสถานการณและสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและตอเนื่องตลอดเวลา
๓) กลุมอาชีพประชาชนฯ มีความพรอมที่จะดําเนินการผลิต ทั้งในดานของ
เงินลงทุน อาคารสถานที่ รวมทั้งอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ซึ่งไดรับ
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ดังนั้นหากมีการบริหารจัดการในเรื่องดังกลาวขางตนอยางเปนระบบ จะ

๑๓

ทําใหกลุมอาชีพประชาชนฯ ดําเนินการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพโดย
ไมจําเปนตองพึ่งเงินทุนนอกระบบ
๔) ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพประชาชนฯ สวนใหญ เปนผลิตภัณฑที่มีคุณคา
เนื่องจากผลิตดวยมือ มีลักษณะเฉพาะตัวและมีเอกลักษณของแตละ
ทองถิ่น มีความเปนธรรมชาติ และไมทําลายสิ่งแวดลอม มีความโดดเดน
และมีจุดขาย จึงเปนที่นิยมในหมูลูกคาทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ตางประเทศ ประกอบกับสมาชิกของกลุมอาชีพประชาชนฯ บางกลุมมี
ความกระตือรือรนและพรอมที่จะรวมกันพัฒนาการผลิตและการตลาด
จึงเปนการงายที่จะพัฒนาการผลิตใหกับกลุมอาชีพประชาชนฯ ดังกลาว
ทั้งการพัฒนารูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ ใหตรงตาม
ความตองการของตลาด เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ
๕) การจําหนายผลิตภัณฑของกลุมอาชีพประชาชนฯ ผานทางตลาดประจํา
โดยเฉพาะรานภูฟา ซึ่งเปนชองทางสําคัญในจําหนายผลิตภัณฑของ
กลุม และยังเปนแหลงขอมูลการตลาดอีกดวย หากกลุมอาชีพประชาชน
ฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑควบคูกับการบริหารจัดการ
ดานการตลาด จะทําใหสามารถขยายการผลิตและปอนสินคาสูตลาด
เพิ่มขึ้นไดอีกมาก รวมทั้งมีโอกาสที่จะแทรกตัวเขาไปในชองวางของ
ตลาดอื่น ๆ ไดมากขึ้นอีกดวย
๔.๒ จุดออนของการดําเนินงาน
๑) สมาชิกของกลุมอาชีพประชาชนฯ มีความสัมพันธใกลชิดกันดังกลาว
ขางตน ทําใหการบริหารจัดการของกลุมมีลักษณะแบบงายๆเปนกันเอง
ขาดความเปนระบบและความเด็ดขาด ทั้งในดานการผลิต การลงทุน
การเงินและการบัญชี จึงยังไมมีการวางแผนธุรกิจที่เปนระบบและชัดเจน
๒) สมาชิกของกลุมอาชีพประชาชนฯ สวนใหญขาดความรูและความตื่นตัว
ในการติดตอหาชองทางการตลาดดวยตนเอง มักจะพึ่งพาแตตลาด
ประจําเปนหลัก อีกทั้งยังไมใหความสําคัญเกี่ยวกับขอมูลและขาวสารใน
ดานการผลิต การตลาดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

๑๔

๓) สมาชิกของกลุมอาชีพประชาชนฯ หลายกลุมมีการเคลื่อนยายไปทํางาน
นอกพื้ น ที่ ค อ นข า งสู ง และสมาชิ ก ที่ อ ยู ป ระจํ ามั ก จะหยุ ด ทํ า การผลิ ต
ในชวงฤดูปกดําและเก็บเกี่ยวขาว ทําใหกําลังในการผลิตของแตละกลุม
ไมแนนอน และไมสามารถควบคุมปริมาณการผลิตและปอนตลาดได
อยางสม่ําเสมอ
๔) การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ของกลุมอาชีพประชาชนฯ สวนมากยังไมเนน
การผลิตที่เพิ่มมูลคาเทาที่ควร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือกลุมยังมีปญหาใน
การพัฒนารูปแบบ ความประณีต คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ
๕) เครื่องมือและอุปกรณการผลิตตางๆ ของกลุมอาชีพประชาชนฯ ยังใชไม
คุมคา ขาดการบํารุงรักษา ทําใหอายุการใชงานสั้น และเมื่อชํารุดก็ไม
สามารถซอมได ตองทิ้งไป ทําใหสิ้นเปลืองตนทุนในการผลิต เนื่องจาก
สมาชิกของกลุมอาชีพประชาชนฯ ขาดความรู อีกทั้งยังขาดจิตสํานึกใน
การดูแลรักษาประโยชนของสวนรวม

๑๕

๑๖

สวนที่ ๓
เปาหมายและวัตถุประสงค
แผนพัฒนากลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๒

๑๗

เปาหมายสูงสุด
ในการพัฒนากลุมอาชีพของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดกําหนดเปาหมายสูงสุด
ของการพัฒนาไวดังนี้
เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหกลุมอาชีพประชาชนใน
ถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ตามพระราชดํ า ริ มี ค วามเข ม แข็ ง
พึ่ ง ตนเองได สมาชิ ก มี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น และมี ค วาม
มั่ น คงทางรายได สามารถพึ่ ง ตนเองได มี ค วามรู
ความสามารถที่จะสรางความกาวหนาใหแกตนเอง
สงผลใหครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค
เพื่อใหการพัฒนาบรรลุเปาหมายสูงสุดตามพระราชประสงคของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนั้นในแผนพัฒนากลุมอาชีพ
ประชาชนในถิ่น ทุ รกั น ดาร ตามพระราชดํ าริ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๒ จึ ง กํา หนด
วัตถุประสงคไวดังนี้
๑) เพื่อสงเสริมใหประชาชนรวมกลุมกันประกอบอาชีพเสริม
๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดําริ ทั้งดานการผลิต และการบริหารจัดการกลุม
๓) เพื่อพัฒนาการตลาดของกลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดําริ ทั้งตลาดทองถิ่นและตลาดประจํา
๔) เพื่อเสริมสรางความรู ทักษะ และจิตสํานึกของสมาชิกในการทํางาน
รวมกันเพื่อผลประโยชนของสวนรวม

๑๘

พื้นที่เปาหมาย
เป น พื้ น ที่ ที่ อ ยู ใ นถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ซึ่ ง รวมพื้ น ที่ ที่ อ ยู ต ามแนวชายแดน
หางไกลความเจริญ หางไกลการคมนาคม และเปนพื้นที่ที่ยังมีความขาดแคลน
ขาดโอกาส พื้นที่เหลานี้ไดแก
๑) พื้นที่หมูบานที่อยูในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน ศูนยการ
เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็ก
วัยเตาะแตะ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒) พื้นที่อื่นๆ ตามพระราชประสงค

หลักการพัฒนาตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทาน
หลักการพัฒนางานโครงการตามพระราชดําริไวดังนี้
๑) การดํ า เนิ น งานโดยอาศั ย ความร ว มมื อ จากทุ ก ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง
รวมกันคิดรวมกันทํา เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายรวมกันดวยดี
๒) การกําหนดแนวทางในการดําเนินงานโครงการ ควรกําหนดไว
กวาง ๆ สามารถปรับใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงได
๓) การวางระบบและกําหนดทิศทางในการทํางาน โดยการออกกฎ
ระเบี ย บต า ง ๆ ให ส อดคล อ งและเหมาะสมกั บ ปรั ช ญาและ
เปาหมายของงาน และถือปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชน นอกจากนี้
ควรปรั บปรุ ง เปลี่ ย นแปลง เมื่ อ ระบบและทิ ศ ทางที่ ว างไว นั้ น ไม
บรรลุผล
๔) การพัฒนากลุมอาชีพของประชาชนควรสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ประชาชน ไมทําลายประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน
๕) การพัฒนาหรือการใหความชวยเหลือควรใหเหมาะสมกับลักษณะ
ของกลุม โดยการจําแนกกลุมเปนระดับชั้นอยางกวาง ๆ เชน กลุม

๑๙

มีความพรอมมาก กลุมมีความพรอมปานกลาง และกลุมมีความ
พรอมนอย หรือกลุมพัฒนา และกลุมกําลังพัฒนา เปนตน

การบริหารจัดการโครงการ
๑) การประสานงาน
โดยมีคณะทํางาน ซึ่งประกอบไปดวยผูแทนจากหนวยงานของ
ภาครัฐในสวนกลางและภาคเอกชนที่สนับสนุนการดําเนินงาน มี
หนาที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การจัดหางบประมาณ รวมทั้ง
การประสานการดําเนินงานกับหนวยงานในระดับพื้นที่ดวย
๒) การจัดทําแผนปฏิบัติการ
มี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป สํ า หรั บ การพั ฒ นากลุ ม
อาชีพประชาชนฯ ในแตละพื้นที่ เพื่อใหสามารถดําเนินการพัฒนา
แตละกลุมไดอยางตอเนื่อง พรอมทั้งมีการสนับสนุนการดําเนินงาน
ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดังกลาว
๓) การติดตามประเมินผล
โดยจัดทําระบบฐานขอมูลกลุมอาชีพประชาชนฯ เพื่อใชในการ
ติดตามและประเมินผล รวมทั้งเปนขอมูลในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง นอกจากนี้ควรมีการติดตาม ให
คํ า แนะนํ า และความช ว ยเหลื อ ในการดํ า เนิ น งานของกลุ ม อาชี พ
ประชาชนฯ อยางสม่ําเสมอ
๔) งบประมาณในการดําเนินงาน
งบประมาณในการพัฒนากลุมอาชีพประชาชนฯ ของหนวยงาน
ของรัฐ ใชเงินงบประมาณแผนดิน สําหรับคาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของกลุมอาชีพประชาชนฯ ในระยะตน เชน เงินทุน
หมุนเวียน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใชเงินพระราชทาน และเมื่อกลุม
มีเงินทุนเพียงพอ จึงใชเงินของกลุมตนเองในการดําเนินงานตอไป
๕) การเผยแพรและประชาสัมพันธ
ส ง เสริ ม ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นากลุ ม อาชี พ
ประชาชนฯ ใหแกผูปฏิบัติงานทุกระดับ ทั้งระดับนโยบายและระดับ

๒๐

ปฏิบัติการ และเผยแพรผลงานใหประชาชนทั่วไปไดทราบ และ
สงเสริมใหมีสวนรวมในการพัฒนากลุมอาชีพประชาชนฯ ตางๆดวย

๒๑

สวนที่ ๔
แนวทางการพัฒนา

๒๒

จากพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุม ารี และจากการประมวลผลการดํา เนิน งานที่ ผา นมา การวิเ คราะหจุ ดแข็ ง
จุ ด อ อ นของการพั ฒ นา รวมทั้ ง ผลจากการระดมความคิ ด เห็ น ของผู มี ส ว น
เกี่ยวของในดานตางๆ ไดนํามากําหนดเปนวัตถุประสงคของแผนพัฒนากลุม
อาชี พ ประชาชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ตามพระราชดํ า ริ พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๒
ตลอดจนเป า หมาย และกรอบการดํ า เนิ น งานในแต ล ะวั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให
ผูเกี่ยวของนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

วัตถุประสงคที่ ๑ เพื่อสงเสริมใหประชาชนรวมกลุมกันประกอบอาชีพ
เสริม
๑. เปาหมาย
เพิ่ ม จํ า นวนสมาชิ ก ของกลุ ม อาชี พ ประชาชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ตาม
พระราชดําริ ใหมีไมนอยกวา ๓,๐๐๐ คน
๒. กรอบการดําเนินงาน
๑) การสํารวจและการประเมินความพรอมและศักยภาพในการดําเนินงาน
ของประชาชนในพื้นที่เปาหมายที่มีความสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด
๒) การประชาสัมพันธเชิงรุกโดยใชสื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบ เพื่อให
ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของการ
รวมกันเปนกลุม อาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ

๒๓

๓) การสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดําริกลุมใหม
หรือการรับสมาชิกใหมของกลุมอาชีพ
ประชาชนในถิน่ ทุรกันดาร ตามพระราชดําริที่มีอยูแลวในพืน้ ที่

วัตถุประสงคที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุมอาชีพประชาชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชดําริ ทั้งดานการผลิต และการบริหารจัดการ
กลุม
๑. เปาหมาย
๑) กลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริอยางนอย ๑ ใน
๓ มีศักยภาพดานการผลิต และการบริหารจัดการตนเองไดตามเกณฑ
๒) สมาชิกของกลุมอาชีพแตละคนมีรายไดเฉลี่ยจากการเขารวมโครงการไม
นอยกวา ๓,๐๐๐ บาท / คน / ป
๒. กรอบการดําเนินงาน
๑) การจั ด ระดั บ ศั ก ยภาพของกลุ ม อาชี พ ประชาชนฯ ทั้ ง ด า นการผลิ ต
การตลาด และการบริหารจัดการ เพื่อกําหนดเปาหมาย และแผนงาน
พัฒนาใหเหมาะสมตามระดับศักยภาพของกลุมที่มีความแตกตางกัน
๒) การพัฒนาศักยภาพในการผลิตของสมาชิกของกลุมอาชีพประชาชนฯ
ตามระดับศักยภาพของกลุม โดยเนนการผลิตที่ใชภูมิปญญาทองถิ่น ใช
วัสดุในทองถิ่น รักษาความเปนธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะตัว และเปน
การผลิตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม
๓) การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ
ประชาชนฯ โดยใหสมาชิกของกลุมอาชีพประชาชนฯ สามารถตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑไดดวยตนเอง เพื่อรักษามาตรฐานใหสม่ําเสมอ
หรื อ การสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า งกลุ ม ในการสร า งที ม
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑของกลุมในเครือขาย

๒๔

๔) การจัดโครงสรางและระบบงานของกลุมอาชีพประชาชนฯ ใหเหมาะสม
และสอดคลองกับการผลิตเชิงธุรกิจ และจัดทํากฎ ระเบียบ ขอบังคับของ
กลุมใหมีความคลองตัวและเอื้อตอการปฏิบัติงาน
๕) การจัดทําคูมือระบบบัญชีกลุมอาชีพทอผา คูมือระบบบัญชีกลุมอาชีพ
ตัดเย็บเสื้อผา คูมือระบบบัญชีกลุมอาชีพจักสาน คูมือระบบบัญชีกลุม
อาชีพแปรรูปอาหาร คูมือระบบบัญชีกลุมอาชีพแปรรูปเครื่องดื่ม คูมือ
ระบบบัญชีกลุมอาชีพผลิตและแปรรูปสินคาประเภทผา
๖) การพั ฒ นาและเพิ่ ม พู น ความรู แ ละทั ก ษะของสมาชิ ก ของกลุ ม อาชี พ
ประชาชนฯ ในเรื่องระบบบัญชี การบันทึกบัญชี การจัดทํางบการเงิน
การนําขอมูลทางบัญชีไปใชในการวางแผนธุรกิจและการบริหารงานของ
กลุมอาชีพประชาชนฯ อยางตอเนื่อง

วัตถุประสงคที่ ๓ เพื่อพัฒนาการตลาดของกลุมอาชีพประชาชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชดําริ ทั้งตลาดทองถิ่น และตลาดประจํา
๑. เปาหมาย
มีตลาดรองรับสินคาของกลุมอาชีพประชาชนฯ ทั้งระดับตลาดประจํา
และระดับตลาดทองถิ่น ใหสอดคลองกับจํานวนสมาชิกและรายไดที่เพิ่มขึ้นตาม
เปาหมายในวัตถุประสงคที่ ๑ และ ๒ โดยมีสัดสวนคือ ตลาดประจําคิดเปนรอย
ละ ๗๐ และตลาดทองถิ่นคิดเปนรอยละ ๓๐
๒. กรอบการดําเนินงาน
๑) การจัดทําแผนการตลาดประจําป เพื่อใหกลุมอาชีพประชาชนฯ ทราบ
เปาหมายและสามารถวางแผนปฏิบัติงานของกลุมตนเองได
๒) การศึกษาความนิยมและแนวโนมของตลาดสําหรับสินคาที่สงเสริมให
กลุมดําเนินการผลิต และนําขอมูลมาพัฒนาการออกแบบ ลวดลาย การ

๒๕

๓)
๔)

๕)

๖)

ใหสีผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และเทคนิคการผลิต เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด
การแสวงหาตลาดประจําเพิ่ม และการเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อจากตลาด
ประจําเดิม
การสร า งเครื อ ข า ยการตลาด ระหว า งกลุ ม อาชี พ ประชาชนในถิ่ น
ทุรกันดาร ตามพระราชดําริ และรานคาตาง ๆ ในทองถิ่น ภูมิภาค และ
อื่น ๆ
การเสริมสรางความรูและทักษะในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
ใหกับกลุมอาชีพประชาชนฯ ในรูปแบบตางๆ เชน การแสวงหาขอมูล
ขาวสารการตลาดของกลุมอาชีพประชาชนฯ เพื่อใชในการตัดสินใจ
ความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนชนิดของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ
ความตองการทางการตลาด การเจรจาตอรอง ตลอดจนการขนสงสินคา
การประชาสัมพันธและโฆษณาผลิตภัณฑของกลุมอาชีพประชาชนฯ

วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ๔ เพื่ อ เสริ ม สร า งความรู ทั ก ษะ และจิ ต สํ า นึ ก ของ
สมาชิกในการทํางานรวมกันเพื่อผลประโยชนของสวนรวม

๑. เปาหมาย
สมาชิกกลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริอยางนอย
รอยละ ๕๐ มีความรู ทักษะ และจิตสํานึกในการทํางานรวมกันเพื่อผลประโยชน
สวนรวม
๒. กรอบการดําเนินงาน
๑) การพัฒนาสมาชิกของกลุมอาชีพประชาชนฯ ใหมีวิสัยทัศน และทักษะ
ในการทํางานเปนกลุม และการดําเนินธุรกิจของกลุมบุคคล โดยการ

๒๖

จัดการฝกอบรมที่เนนกระบวนการทํางานเปนกลุม การศึกษาดูงานการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของภาคเอกชน สหกรณ หรื อ กลุ ม อื่ น ๆ และประกาศ
เกียรติคุณกลุมอาชีพประชาชนฯ ที่ดําเนินการดีเดน การพบปะกัน
ระหวางกลุมอาชีพประชาชนฯ เพื่อเรียนรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณการทํางานระหวางกันและกัน
๒) การจัดการฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความตระหนัก และเห็น
คุ ณ ค า ของการทํ า งานร ว มกั น การช ว ยเหลื อ และแบ ง ป น กั น และกั น
ตลอดจนการรวมกันดูแลรักษาสมบัติของสวนรวม
๓) การรณรงคเกี่ยวกับการดูแลรักษา และซอมบํารุงอุปกรณและเครื่องมือ
ตางๆ ของกลุมอาชีพประชาชนฯ ตลอดจนการชวยเหลือและพัฒนา
ชุมชนและสังคมดวย

๒๗

เอกสารอางอิง
๑. พระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสทรงเปนประธานปดการประชุมสัมมนาครูใหญโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร วันศุกรที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๓๓
๒. พระราชดํ า รั ส สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปในการประชุม โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันและโครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ณ กองบังคับ
การกองร อ ยที่ ๙ อํ า เภอสุ ไ หงปาดี จั ง หวั ด นราธิ ว าส วั น อาทิ ต ย ที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๒๖
๓. พระราชดํ า รั ส สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
พระราชทานในการประชุมสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและ
โครงการส ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๗
๔. พระราชดํ า รั ส สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
พระราชทานแก ค ณะผู ป ฏิ บั ติ ง านโครงการตามพระราชดํ าริ ในโรงเรี ย น
ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
วันจันทรที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๐
๕. พระราชดํ า รั ส สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
พระราชทานแก ค ณะผู ป ฏิ บั ติ ง านโครงการตามพระราชดํ าริ ในโรงเรี ย น
ตํารวจตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑

๒๘

๖. พระราโชวาท สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
พระราชทานแกคณะผูปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา กรุ ง เทพมหานคร วั น
พฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษาน ๒๕๔๓

๒๙

ภาคผนวก
รายชื่อ
กลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ
และจํานวนสมาชิก

๓๐

๓๐

ภาคกลาง
๑. แมบานเกษตรกรนายาวสามัคคี
๒. แมบานนายาวตัดเย็บ
๓. แมบานนายาวผาขาวมา
๔. แมบานนายาวจักสาน
๕. แมบานทุงเหียง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๖. ทอผาไหมบานโนนตะครอ
๗. ทอผาไหมบานโนนสะอาด
๘. ทอผาไหมแมบา นเกษตรกรหนองบัว-โคกสะแทน
๙. ทอผาไหมบานกุดหวา
๑๐. ตัดเย็บเสื้อผาบานกุดหวา

ชื่อกลุม
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
ขอนแกน
ขอนแกน

นาโพธิ์
นาโพธิ์
นาโพธิ์
หนองสองหอง
หนองสองหอง

จังหวัด

สนามชัยเขต
สนามชัยเขต
สนามชัยเขต
สนามชัยเขต
สนามชัยเขต

อําเภอ

๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๔๓
๒๕๓๙
๒๕๓๙

๒๕๓๘
๒๕๔๑
๒๕๔๕
๒๕๔๕
๒๕๔๔

ปที่จัดตั้ง

รายชื่อกลุมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริและจํานวนสมาชิก
(ขอมูลปพ.ศ. ๒๕๔๕)

๓๕
๒๗
๒๐
๓๒
๑๐

๔๑
๑๖
๒๐
๑๔
๔๙

สมาชิก (คน)

ชื่อกลุม
๑๑. แปรรูปผลิตผลการเกษตรบานศุภชัย
๑๒. สตรีและเยาวชนสหกรณบานนาดี
๑๓. สตรีและเยาวชนสหกรณบานขาไก
๑๔. สตรีและเยาวชนสหกรณบานโพนแพง
๑๕. ตัดเย็บบานโพนทอง
๑๖. สตรีและเยาวชนสหกรณบานหนองหอย
ภาคเหนือ
๑๗. ทอผากะเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติบานพะเดะ
๑๘. ทอผากะเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติบานถ้ําเสือ
๑๙. ทอผากะเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติบานขุนหวยแมสอด
๒๐. ทอผากะเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติบานปาสัก
๒๑. ทอผากะเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติบานคอโซทะ
๒๒.พัฒนาอาชีพจักสานบานหางทางหลวง
๒๓.พัฒนาอาชีพจักสานบานนาขาม
๒๔.พัฒนาอาชีพจักสานบานนาขวาง

จังหวัด
ขอนแกน
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
นาน
นาน
นาน

อําเภอ
หนองสองหอง
กุสุมาลย
กุสุมาลย
กุสุมาลย
กุสุมาลย
กุสุมาลย
แมสอด
แมสอด
แมสอด
ทาสองยาง
อุมผาง
บอเกลือ
บอเกลือ
บอเกลือ

๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๔
๒๕๔๔
๒๕๓๙
๒๕๓๙
๒๕๓๙

ปที่จัดตั้ง
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๓๙
๒๕๔๒
๒๕๔๐
๒๕๔๒
๑๔
๑๔
๙
๑๙
๓๐
๑๐๔
๔๑
๓๑

๓๑

สมาชิก (คน)
๑๘
๘๗
๘๘
๕๕
๙
๒๔

๓๒

ชื่อกลุม
๒๕. พัฒนาอาชีพจักสานบานผาคับ
๒๖. พัฒนาอาชีพทําไมกวาดบานหวยลอม
๒๗. พัฒนาอาชีพทําไมกวาดบานหวยวิน
๒๘. พัฒนาอาชีพทําไมกวาดบานนาบง
๒๙. พัฒนาอาชีพทําไมกวาดบานหวยกานต
๓๐. พัฒนาอาชีพทําไมกวาดบานสะจุก
๓๑. พัฒนาอาชีพทําไมกวาดบานหวยปูด
๓๒.แมบานเกษตรกรบานบอหลวง
๓๓. แมบานเกษตรกรบานสบมาง
๓๔. ทอผาบานนาเปรื่อง
๓๕. ทอผากะเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติบานพลั่งแท
๓๖. ทอผากะเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติบานหลังปาขา
๓๗.ทอผากะเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติบานสบลาน
๓๘. ทอผากะเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติแมบานสงินกลาง

อําเภอ
บอเกลือ
บอเกลือ
บอเกลือ
บอเกลือ
เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
บอเกลือ
บอเกลือ
บอเกลือ
อมกอย
อมกอย
อมกอย
อมกอย

จังหวัด
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
นาน
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม

ปที่จัดตั้ง
๒๕๓๙
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๐
๒๕๔๓
๒๕๔๑
๒๕๔๑
๒๕๔๖
๒๕๔๓
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๓

สมาชิก (คน)
๒๑
๒๑
๑๒
๗
๑๕
๕
๑๐
๒๔
๙
๑๖
๓
๑๒
๒๘
๖

ชื่อกลุม
๓๙. ทอผากะเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติบานกองปอใต
๔๐. ทอผากะเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติบานขุนอมแฮดนอก
๔๑. ทอผากะเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติบานขุนอมแฮดใน
๔๒.ทอผากะเหรี่ยงยอมสีธรรมชาติบานพะเบี้ยว
ภาคใต
๔๓. แมบานบานเขาตันหยง
๔๔.ตัดเย็บเสื้อผาและปกจักบานเขาตันหยงและบานตือ
ลาฆอปาลัส
๔๕. ผลิตภัณฑกะลามะพราวบานเขาตันหยง
๔๖. ทักษิณศิลปะและบาติกบานเขาตันหยง
๔๗.พัฒนาอาชีพบานบริจะ
๔๘.พัฒนาอาชีพบานศาลาใหม
รวม

จังหวัด
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส

อําเภอ
อมกอย
อมกอย
อมกอย
อมกอย
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
รือเสาะ
ตากใบ

๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๖

๒๕๔๐
๒๕๔๑

ปที่จัดตั้ง
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๓
๒๕๔๓

๒๒
๒๐
๒๔
๒๓
๑,๑๙๘

๓๕
๑๙

๓๓

สมาชิก (คน)
๘
๒๔
๑๐
๑๗

