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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การประเมินผลโครงการพัฒ นาหมูบานตนแบบ ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ณ
เมืองเฮรา กรุงดิลี ประเทศติมอรฯ เปนการประเมินโดยวิธีศึกษาเอกสารขอมูลโครงการแบบเนน
ผลรวมสรุปของโครงการ และการสังเกตการณจากการมีสวนรวม โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมิน
แบบจําลองซิป (CIPP Model) ประกอบดวยการประเมิน 4 ดาน ไดแก ดานบริบท (Context) ดาน
ปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการดําเนินงานโครงการ (Process) และดานผลผลิต (Product) ที่
ประกอบดวยการประเมิน 2 ดาน คือ การประเมินผลการดําเนินงาน (Output) และประเมินผลลัพธ
โครงการ (Outcome) นอกจากการประเมินโครงการโดยพิจารณาองคป ระกอบทั้ง 4 ประการ
ดังกลาวเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการแลว จะทําการเปรียบเทียบสถานะ
กอ นการเข า ร วมโครงการ และหลัง การเข าร ว มโครงการในพื้ นที่ เ กษตรของเกษตรกรนํา ร อ ง
ในประเด็นความสอดคลองกับ แนวปฏิบัติตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง รวมถึง ปญหาและ
อุปสรรคโครงการ
โครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดกําหนดวัตถุประสงค
และกิจกรรมโครงการเพื่อใหความรูแกเกษตรกรในการทําเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง บนพื้นฐานการดําเนินงานใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได มีการเรียนรูวิทยาการใหมๆ
ตลอดเวลา ใชทรัพยากรในฟารมใหเปนประโยชนที่สุด มีความตระหนักตอการรักษาสิ่งแวดลอม มี
การแบงปนตอชุมชน ซึ่งจะนําพาเกษตรกรใหรอดพนจากความยากจน และสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตไดอยางยั่งยืน
ผลการศึกษาพบวา โครงการฯ ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ
ดําเนินงานโครงการ โดยนําเสนอแนวทางการทําเกษตรผสมผสาน ควบคูกับการเลี้ยงสัตว และประมง
สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม นอกจากนี้ ยังสามารถสงเสริมให
เกษตรกรบริโภคอาหารหลากหลายมีโภชนการที่ดี
อยางไรก็ตาม การดําเนินงานโครงการดัง กลาวมีปจ จัยประเด็นทาทายหลายประการที่
ทําใหผลลัพธโครงการไมสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ (1) เกษตรกรใหความสนใจ
ตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของครอบครัว แตไมคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม และการพึ่งพากันใน
ชุมชน (2) ไมมีการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ทําใหไมมีความเขมแข็ง
ไมมีอํานาจในการตอรองทางดานการจัดการและการตลาด (3) ไมตระหนักถึงการรวมตัวกันเปนชุมชน
เพื่ อ ร ว มกั น แก ป ญ หาต า งๆ เช น ป ญ หาสั ง คม ความยากจน สิ่ ง แวดล อ ม (4) ยั ง ไม มี ที่ ดิ น
ทํากินเปนของตนเอง ทําใหเกษตรกรไมมีความมั่นใจในการลงทุน และไมใหความสําคัญกับการรักษา
สิ่งแวดลอม (5) มีวัฒนธรรมอยูบนพื้นฐานของการรักพวกพอง ญาติสนิท จึงทําใหการเอื้อเฟอเผื่อแผ
ถูกจํากัดเฉพาะในเครือญาติ 6) รัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานโครงการทั้งหมด
รวมทั้งวัสดุ อุปกรณแกเกษตรกร จึงยังไมสามารถพิสูจนไดวา เมื่อโครงการสิ้นสุดลงแลว เกษตรกรจะ
สามารถพึ่งพาตนเองได 7) เกษตรกรยังตองการทําการเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดเปนลําดับแรก ซึ่งขัดแยง

จ
กับแนวทางทฤษฎีพอเพียง ที่เนนการสรางพื้นฐานของความพอมี พอใชในครัวเรือนใหมีความมั่นคง
ทางอาหารกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด ภายใตทรัพยากรที่มีอยู
ประเทศติมอรฯ เปนประเทศที่ผานสงครามการตอสูทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
มายาวนาน จึงทําใหปญหาการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวางงานและความ
ยากจนยั ง ไม ไ ด รั บ การแก ไ ข ประชาชนส ว นใหญ ที่ อ ยู ใ นแรงงานภาคเกษตรยั ง ไม มี ค วามรู
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตและสรางรายไดใหสามารถพึ่งพาตนเองได และดวยความแตกตาง
ทางสังคมและวัฒนธรรมทําใหมีขอจํากัดที่ทําใหผลลัพธโครงการไมเปนไปตามที่คาดหวัง เกษตรกรให
ความสํ าคัญ กั บ กิจ กรรมในมิติเ ศรษฐกิ จ ที่ทํา ใหครอบครั วมีร ายไดเ พิ่ ม ขึ้นสู ง มาก แตยัง ไมเ ห็ น
ความสําคัญของการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และการชวยเหลือกันและกันในชุมชน ดังนั้น ใน
การดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จึงตองใชเวลาในการสรางความเขาใจและปรับทัศนคติแกกลุมเปาหมายโครงการ
และตองคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของประเทศนั้นๆ รวมถึงสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน
ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตละทองถิ่นที่มีความแตกตางกัน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะนําโครงการ
ไปสูความสําเร็จ
ขอเสนอแนะจากการศึกษาในระดับนโยบาย คือ (1) ใหมีการพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร เพื่อถายทอดความรูแกเจาหนาที่กระทรวงเกษตรติมอรฯ และเกษตรกร โดยใหมีการขยาย
ระยะเวลาโครงการ (2) การพัฒนาการผลิตโดยใหความสําคัญกับการผลิต เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
และรักษาสิ่งแวดลอม (3) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุน โดยการบริหารจัดการ
แหลงน้ําและที่ดินในการทําการเกษตร และขอเสนอแนะในการดําเนินการ คือ (1) จัดเวทีใหความรู
ความเขาใจในระบบงานสงเสริมการเกษตรของประเทศไทยแกผูบริหารกระทรวงเกษตรและประมง
ติมอร (2) สนับสนุนการสรางวิทยากรวิชาเฉพาะดาน (Trainer) ในกระทรวงเกษตรและประมงติมอรฯ
(3) ให มี กิ จ กรรมเสริ ม สรา งสมรรถนะ ให แ ก เ จ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การเกษตรระดั บ พื้ น ที่ (Suco
Extension) เพิ่มขึ้น (4) ใหความเขาใจแนวทางการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติมให
เกษตรกร Alex และฝก ใหเ ปนปราชญ ที่ส ามารถถายทอดความรูได (5) สง เสริม ใหมีกิจ กรรม
การรวมกลุมสมาชิกเกษตร (6) ใหมีการติดตามและประเมินผลโครงการรวมกันสองฝาย โดยระบุเปน
ลายลักษณอักษรในเอกสารโครงการ (7) ใหฝายติมอรฯ มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการมากขึ้น
และใหเห็นถึงความสําคัญในการเปนเจาของโครงการ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เมืองเฮรา ภายใตความรวมมือไทย ติมอร เลสเต มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินความสําเร็จของวัตถุประสงคโครงการ และกระบวนการในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใชในการดําเนินโครงการ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
โครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับประเทศกําลัง
พัฒนาอื่นๆ ตอไป
รายงานการศึกษาฉบับ นี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี เพราะไดรับ ความกรุณาอยางยิ่งจากคณะ
อาจารยที่ปรึกษาภายใตหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนป 8 ป 2559 ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ
เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปนทอง อาจารยที่ปรึกษาหลัก ที่ทานไดใหความรู ความแนะนํา และ
สละเวลาอั น มีค า ในการตรวจสอบเอกสารฉบับ นี้ ดว ยความเมตตา และขอกราบขอบพระคุ ณ
ศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู และ ผศ.ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม กรรมการที่ปรึกษา ที่ใหคําแนะนํา
และตรวจสอบเอกสารดวยความเมตตา ทําใหเอกสารฉบับนี้มีความสมบูรณ และเปนประโยชนอยาง
สูงสุดในการนําไปพัฒนาแนวทางการดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับประเทศกําลัง
พัฒนาอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
ขอขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศที่เปด
โอกาสใหผูศึกษาไดทําการศึกษาในหัวขอดังกลาว และขอขอบคุณเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการทุกทานที่อดทน และสละเวลาใหความชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการทํา
รายงานการศึกษาดังกลาว จนสามารถสําเร็จลุลวงดวยดี
ขอขอบคุณ นายชยพัทธ โภคาวัฒนา ผูเชี่ยวชาญไทยปฏิบัติงานภายใตโครงการที่ใหความ
อนุเคราะหขอมูลและความเห็น ขอบคุณนายซัดดัม สะแต อาสาสมัครไทย และนางสาวนันนลินท บัวทอง
ที่ชวยประสานงานขอมูลตางๆ
อรุณี ไฮมม
สิงหาคม 2559
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.1.1 ภูมิหลัง
สืบ เนื่ อ งจากเมื่อ วัน ที่ 7 สิง หาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) รั ฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงการตางประเทศของไทยและติมอรฯ ไดรวมลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและวิชาการ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาของรัฐบาลไทยแก
ติมอรฯ ตอมาเมื่อ เมษายน 2552 กรมความรวมมือระหวางประเทศและหนวยงานไทยที่เกี่ยวของได
ไปหารือกับฝายติมอรฯ เพื่อจัดทําแผนงานความรวมมือระยะเวลา 3 ป และไดเริ่มโครงการพัฒนา
หมูบานตนแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยมีกระทรวงเกษตรและประมงติมอรฯ และ
กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานดําเนินงานโครงการ
ดังกลาว ทั้งสองฝายไดรวมกันคัดเลือกพื้นที่เมืองเฮรา กรุงดิลี เปนพื้นที่นํารอง และไดดําเนินงาน
โครงการตั้งแตป พ.ศ. 2554 จนถึงป 2558 (ค.ศ.2011-2015)
ติมอร เลสเตมีชื่อเรียกอยางเปนทางการวาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร เลสเต
เปนประเทศที่ตั้งอยูบนเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนอาณานิคมของประเทศโปรตุเกส
ตั้ง แตป พ.ศ. 2063 (ค.ศ. 1520) ภายหลัง โปรตุเ กสถอนตัวออกจากติม อรฯ เมื่อป พ.ศ. 2518
(ค.ศ. 1975) ประเทศอิ นโดนีเ ซีย ไดเ ขายึ ดครองติ ม อร ฯ โดยให เ ปน จัง หวัดที่ 27 ของประเทศ
อินโดนีเ ซีย ซึ่ง ตอมาไดแยกตัวเปนอิส ระและไดรับ เอกราชเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
(ค.ศ. 2002) จากนั้นในป พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) เกิดวิกฤตทางการเมืองในติมอรฯ มีการตอสูอยาง
รุนแรงระหวางฝายที่สนับสนุนรัฐบาลกับฝายตอตาน เกิดจลาจลมีผูเสียชีวิตมากมาย ทําใหองคการ
สหประชาชาติเขาแทรกแซงในการบริหารจัดการโครงสรางการปกครองและเศรษฐกิจเพื่อทําใหเกิด
ความมั่นใจวาการเปลี่ยนผานจากการรัก ษาสันติภาพ (peacekeeping) ไปสูก ารสรางรัฐ (statebuilding) ที่มั่นคง สันติ และมีพัฒนาการ เปนไปอยางราบรื่นจนถึงป พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)
การเปนประเทศเกิดใหมที่ตองเผชิญ กับความรุนแรงและการตอสูทางการเมือง
สงผลใหติมอรฯ มีปญหาขั้นมูลฐานเชนเดียวกับประเทศดอยพัฒนาอื่นๆ ในการสงผูเชี่ยวชาญไทยไป
สํารวจพื้นที่ เพื่อเก็บขอมูลพื้นฐานกอนเริ่มดําเนินงานโครงการเพื่อกําหนดแผนงาน/กิจกรรมโครงการ
การสํารวจพื้นที่ดังกลาวมีขอคนพบ ดังนี้
ชุมชนในเมืองเฮราเปนชุมชนที่อพยพมาจากหลายพื้นที่ มีภาษา วัฒนธรรม และ
ความเชื่อที่แตกตางกัน ทําใหความขัดแยงระหวางเกษตรกรในชุมชนมีสูง ภาษาที่ใชสื่อสารเปนภาษา
ทองถิ่นของแตละแหลง ที่อพยพมา และภาษาเตตุม ประชากรสวนใหญป ระกอบอาชีพเกษตรกร
มีผลผลิตในการเพาะปลูกต่ําและรายไดนอย ชุมชนมีความยากจน มีกําลังซื้อนอยและมีการลักทรัพย
อยางกวางขวาง จํานวนผูอานออกเขียนไดมีจํากัด ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจการคา การเกษตรนอย
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สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่เมืองเฮรา เปนพื้นที่ที่คอนขางขาดความสมบูรณ สภาพดิน
เปนทราย ไมอุมน้ํา อากาศแหงแลง จึงทําใหดินขาดน้ํา มีปญหาในการเพาะปลูก ชุมชนจะใชน้ําฝน
เปนแหลงน้ําหลักในการทําการเกษตร ไมมีการเก็บกักน้ําฝนไวใชในชวงหนาแล ง มีการขุดบอน้ําตื้น
เพื่อใชเครื่องสูบน้ําขึ้นมาใชในชวงแลง
ระบบการปลูกพืชในรอบป สวนใหญมีการปลูกพืชเพียง 1 ครั้ง ไดแก การทํานา
และมีก ารปลูก ผัก หลังทํานาบาง เกษตรกรทําการปลูก พืชในระบบพืชเชิง เดี่ยว (Mono Crop)
มีวิธีการเพาะปลูกในลักษณะพื้นบานเกษตร ทําตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีต เชน การปลูกพืช
ไมเปนแถวเปนแนว ไมมีการกําจัดวัชพืช ไมนิยมใชวัส ดุคลุมดิน การใชปุยเคมี และการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช เปนตน
การตลาด เกษตรกรผลิตสินคาเกษตรแลวจําหนายโดยตรงแกพอคา ไมมีก าร
ดําเนินกิจกรรมในรูปกลุมเกษตรกร
การพัฒนาโครงการหมูบานตนแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เมืองเฮรา
ไดเริ่มขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศูนยเรียนรู/หมูบานตนแบบ เพื่อยกฐานะทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรใหสามารถพึ่งพาตนเองได รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ดานสงเสริมเกษตรของ
ติมอรฯ ใหส ามารถถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตพืชตามแนวทางดังกลาวใหแกเ กษตรกรอื่นๆ
ตอไปได
แผนการดําเนินงานโครงการประกอบดวย (1) การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
เกษตรติมอรฯ (2) การพัฒนาหมูบานตนแบบเพื่อเปนศูนยเรียนรู และถายทอดเทคโนโลยี (3) การให
ความรู และถายทอดเทคโนโลยีการทําเกษตรพอเพียง (4) การใหความรูเรื่องการสงเสริมการเกษตร
กิจกรรมการดําเนินงานโครงการคือ (1) การสงผูเชี่ยวชาญ และอาสาสมัครไทยเขาไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการรวมกับเกษตรกร และเจาหนาที่เกษตรติมอรฯ เพื่อถายทอดความรูดาน
เกษตร (2) การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่เกษตรติมอรฯ ในรูปของการฝกอบรม และดูงาน
(3) การสงเสริมเกษตรกรดําเนินกิจกรรมภายในศูนยเรียนรู (4) การพัฒนาศูนยเรียนรูดานเกษตร
1.1.2 ความสําคัญของปญหา
โครงการดัง กลาวเปนโครงการแรกภายใตก ารดําเนินงานของกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศที่ไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานความ
รวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ โครงการดังกลาวไดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเมื่อป พ.ศ. 2558
และยังไมมีการประเมินผลความสําเร็จโครงการ
จากภาวะวิกฤติเ ศรษฐกิจในประเทศไทยป พ.ศ. 2540 ประชาชนชาวไทยไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวไดท รงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก
ประชาชนชาวไทย โดยทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ เพื่อใหรอดพนและ
สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง และยั่งยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ใน
หลายโอกาส ดังนี้
พระราชดํ า รั ส เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย
สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2540 ความวา
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"....ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอยางนี้วา การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญ
อยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับ
ตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว
จะตอ งทอผ าใส เ อง อยางนั้นมั นเกิน ไป แตวา ในหมู บานหรือในอําเภอ จะตอ งมีความพอเพีย ง
พอสมควร บางสิ่ง บางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได แตขาย ในที่ไมหางไกลเทาไหร
ไมตองเสียคาขนสงมากนัก อยางนี้ทานนักเศรษฐกิจตางๆ ก็มาบอกวาลาสมัยคนอื่นเขาตอง มีการ
เศรษฐกิจที่ตองมีการแลกเปลี่ยน เรียกวาเปน เศรษฐกิจการคาไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง เลยรูสึก
วาไมหรูหรา แตเมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวา ผลิตใหพอเพียงได...."1
พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาถวายชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกรที่ 4 ธันวาคม
2541 ความวา
"...มีพอเพียงพอกินนี้ ก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถาแตละคนมีพอมีพอกินก็
ใชได พอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยูไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ แมบางอยางอาจจะดู
ฟุมเฟอย แตก็ทําใหมีความสุขถาทําได ก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอยาง
ของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง ไดแปลพอเพียงนี้ คือ ตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจแลวก็ไดพูด
ออกมาดวยวาจะแปลเปน Self-sufficiency ถึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเอง แตความจริงเศรษฐกิจ
พอเพียงนี้กวางขวางกวา Self-sufficiency ซึ่ง Self-sufficiency นี้ หมายความวาผลิตอะไรมีพอที่จะ
ใชไมตองไปขอยืมคนอื่น อยูไดดวยตนเอง ที่อื่นเขาแปลจากภาษาฝรั่งกันวาใหยืนบนขาตัวเอง คําวา
ยืนบนขาตัวเองนี้ มีคนบางคนเขาพูดวา ชอบกล ใครจะมายืนบนขา คนอื่นมายืนบนขาเรา เราก็โกรธ
แตตัวเอง ยืนบนขาตัวเองก็หกลมอันนี้ก็เปนความคิดที่มันอาจจะเฟองไปหนอย แตวาเปนตามที่เขา
เรียกวายืนบนขาของตัวเอง หมายความวา 2 ขาของเรานี่ยืนบนพื้นใหอยูไดไมหกลม ไมตองไปขอยืม
ขาคนอื่นมาใชเพื่อที่จะยืนอยู แตวาพอเพียงนี้มีความหมายกวางกวา ยิ่งกวานี้อีก คือคําวา พอก็เพียง
พอเพียงนี่ก็พอ คนเราถาพอในความตองการมันก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียน
คนอื่นนอย ถาประเทศใดมีความคิดอันนี้ไมเศรษฐกิจ มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา
พอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหรา
ก็ได แตวาตองไมเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตน
ก็พอเพียง ... ..พูดเหมือนวาจะอวดตัววาเกง แตวาตกใจตัวเอง วาที่พูดไปใชงานได จึงมาสรุปเปน
ทฤษฎีใหม และเมื่อเปนทฤษฎีใหมก็ใหไปที่มูลนิธิชัยพัฒนา แลวเขียนขางใตวาเปนทฤษฎีใ หม เปน
ของมูลนิธิชัยพัฒนานั้น ตอมาคนก็ไดเห็นอันนี้วาใชได แลวก็ไปปฏิบัติที่ที่แหงแลง นี่ก็เคยเลาให ฟง
แลวที่อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ก็ไดผลดี ที่ตรงนั้น 12 ไร ปหนึ่งเขาก็มีขาวกิน ที่ไปเยี่ยมไมมีขาวกิน
มีเพียงไมกี่เม็ดตอรวง เมื่อชาวบานแถวนั้นเห็นวาดี ก็ขอใหชวย ปตอไปก็เปน 10 ไร ปตอๆ ไปก็เปน
100 เปน 200 และ ขยายออกไปในภาคอื่น ก็ดวยเปนการปฏิบัติตามทฤษฎีใหมก็ไดผล แลวก็เมื่อเปน
ทฤษฎีใหมนี้ ก็มาเขาเปนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ก็คนที่ทํานี้ตองไมฟุงซาน ไมฟุงเฟอ แลวเขียนไว
ในทฤษฎีนั้นวา ลําบากเพราะวาผูป ฏิบัตินี้ตองมีความเพียร และตองอดทนไมใชวาทําไดทุก แหง
1

ที่มา: ศูนยสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ, http://www.sufficiencyeconomy.org.
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ตองเลือกที่และคอยๆ ทําไปก็จะสามารถที่จะขยายความคิดของทฤษฎีใหมนี้ ไปไดโดยดัดแหลงทฤษฎีนี้
แลวแตสถานที่แลวแตสภาพของภูมิประเทศ อันนี้ถึงบอกวา เศรษฐกิจพอเพียง หรือ ทฤษฎีใหม นี้ 2
อยางนี้จะนําความเจริญแกประเทศได แตตองมีความเพียร แลวตองอดทน ตองไมใจรอน ตองไมพูดมาก
ตองไมทะเลาะกัน ถาทําไดโดยเขาใจกัน เชื่อวาทุกคนจะมีความพอใจได..."2
หลักการที่สําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความเรียบงายดังที่ไดทรงใช
คําวา “Simplify” หรือ “Simplicity” จะตองเรียบงายไมยุงยากสลับซับซอน ทั้งในแนวความคิดและ
ดานเทคนิควิชาการจะตองสมเหตุสมผล ทําไดรวดเร็ว และสามารถแกไขปญหาใหกอประโยชนไดจริง
ตลอดจนมุงไปสูวิถีแหง การพัฒนายั่งยืน (Sustainability) อีกดวย ซึ่งตอมาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ทรงพระราชทานใหแกปวงชนชาวไทยไดรับการเชิดชูสูงสุดจากองคการสหประชาชาติ (UN)
โดยนายโคฟ อันนัน ในฐานะเลขาธิการองคการสหประชาชาติในขณะนั้น ไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัล
The Human Development Lifetime Achievement Award แกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และไดมีปาฐกถาถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนปรัชญา
ที่มีประโยชนตอประเทศไทยและนานาประเทศ โดยที่องคการสหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศ
ตางๆ ที่เปนสมาชิก 166 ประเทศยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
เมื่อป พ.ศ. 2543 ประเทศไทยและประเทศตางๆ ทั่วโลกรวม 189 ประเทศได
รวมตัวกันในการประชุม องคก ารสหประชาชาติที่มหานครนิวยอรค สหรัฐอเมริก า และเห็นพอง
ตองกันในการตั้ง เปาหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะดําเนินการ
รวมกันใหไดภายในป พ.ศ. 2558 โดยเปาหมายดังกลาวเรียกวา เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบไปดวย 8 เปาหมายหลัก ระยะเวลา
15 ปผานมา เปาหมายแหงสหัสวรรษทั้ง 8 ขอ ไดสิ้นสุดลง โดยประสบความสําเร็จเปนอยางดีใน
หลายประเทศ และบางประเทศก็ไมประสบความสําเร็จ และเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการพัฒนา
องคการสหประชาชาติจึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาขึ้นใหมโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการ
พัฒนาเปนมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน เรียกวา เปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใชเปนทิศทิศทางการพัฒนา
ในอีก 15 ปขางหนา ตั้งแต กันยายน 2558 ถึง สิงหาคม 2573 โดยประกอบไปดวย 17 เปาหมาย
ประเทศไทยไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานกลุม 77 ณ นครนิวยอรก ในวาระ
ป 2559 โดยมีนโนบายที่จ ะใชเ วทีดั ง กลาวในการเผยแพรแนวทางการพั ฒ นาตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสงเสริมการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
(Sustainable Development Goals: SDGs)
โครงการความรวมมือไทย ติมอรฯ เปนโครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ไดนํา
แนวทาง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินงานโครงการ โดยโครงการไดสิ้นสุดเมื่อป
2558 และยังไมมีการประเมินผลความสําเร็จโครงการ ซึ่งหากโครงการดังกลาวมีผลการดําเนินงานที่
สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงแลว ก็นาจะสามารถเปนตัวอยางที่ดีในการเผยแพร
2

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.),
http://www.rdpb.go.th/RDPB.
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โครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาของไทยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ตอไป
ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะประเมินโครงการความรวมมือไทย ติมอรฯ ในการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินงานโครงการ เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จ
อุปสรรค และปญหาของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในโครงการความรวมมือ
ที่ติมอรฯ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการในการดําเนินงานโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ เมืองเฮรา กรุงดิลี ประเทศติมอรฯ
1.2.2 เพื่ อ ประเมิ น ผลการนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการ
ดําเนินงานโครงการ
1.2.3 เพื่อทราบปญ หาอุป สรรค และขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุง การดําเนินงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนากับตางประเทศ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ภายใตก าร
ดําเนินงานของกรมความรวมมือระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ
1.3 คําถามการศึกษา (Research Question)
1.3.1 การดําเนินงานโครงการพัฒ นาหมูบานตนแบบตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชอยางไร
1.3.2 การประเมินผลโครงการ โดยเปรียบเทียบผลกอนการดําเนินงานโครงการ และหลัง
การดําเนินงานโครงการเปนอยางไร
1.3.3 รูปแบบการดําเนินงานโครงการสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาหมูบานตามหลัก ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ ประเทศอื่นๆ ตอไปไดห รือไม
อยางไร
1.4 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาฉบับนี้ มีขอบเขตการการประเมิน ประกอบดวย
1) ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ การนําแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใชในกระบวนการดําเนินงานโครงการ 4 ดาน คือ
(1) ดานปจ จัยนําเขา (Inputs) คือทรัพยากรที่ใชในการดําเนินกิจ กรรม
โครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร ผูเ ชี่ยวชาญ อาสาสมัคร อุป กรณเครื่องมือตางๆ และความ
เหมาะสมในการคัดเลือกหมูบานและเกษตรกร
(2) ดานกระบวนการดําเนิ นงานโครงการ (Process) เชน กลไกในการ
บริหารงานโครงการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานโครงการ
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(3) ผลผลิต (Outputs) ผลที่ไดจ ากการดําเนินกิจกรรมโครงการทั้ง ในเชิง
ปริมาณ และคุณภาพ
(4) ผลลั พธ (Outcomes) คื อ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ นภายหลั ง การดํ า เนิ น กิ จ กรรม
โครงการ
2) ขอบเขตดานพื้นที่ เปนการประเมินโครงการพัฒนาหมูบาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ณ เมืองเฮรา กรุงดิลี ประเทศติมอรฯ เพื่อศึกษาความสําเร็จของวัตถุประสงคของ
โครงการ
3) ขอบเขตกลุมเปาหมาย เปนเกษตรกรนํารอง ชื่อ นาย Alex Ruas Hornni)
1.4.2 วิธีการศึกษา (Research Methodology)
เปนการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร หนังสือ ตํารา บันทึก อินเตอรเน็ต และเอกสารเผยแพรตางๆ เพื่อใชเปนขอมูล และใชเปน
แหลงอางอิงเพื่อเขียนรายงาน และสรุปรายงานการวิจัย
1.4.3 การวิเคราะหขอมูล
เปนการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งวรรณกรรมที่เกี่ยวของมาบรรยายสรุปใหเห็นถึงลักษณะของประเด็น
เรื่องที่จะศึกษาในลักษณะการเปรียบเทียบผลกอนการดําเนินงานโครงการและหลังการดําเนินงาน
โครงการ เพื่อใหทราบวามีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โครงการ และเกษตรกร Alex ที่สอดคลองตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร
1.5 สมมุติฐานการศึกษา
โครงการพัฒนาหมูบานตนแบบ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการประยุกต
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินงานโครงการ แตมีปญหาและอุปสรรค ที่
ทําใหผลลัพธโครงการไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ไดทราบผลการดําเนินงานโครงการที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชวา
สําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม อยางไร
1.6.2 . ไดท ราบวาจะสามารถนํารู ป แบบการดํ าเนินงานโครงการที่ ติม อรฯ มาเป น
แนวทางในการดําเนินโครงการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศกําลัง
พัฒนาอื่นๆ ไดหรือไม
1.7 นิยามศัพท
หมูบานตนแบบของโครงการ คือ พื้นที่และเกษตรกรที่ไดรับคัดเลือกใหเปนกลุมเปาหมาย
และพื้นที่เปาหมายในการดําเนินโครงการนํารอง โดยในที่นี้ จะหมายถึง เกษตรกรที่ชื่อวา Alex และ
พื้นที่เปาหมาย คือ พื้นที่การเกษตรของ Alex ในเมืองเฮรา กรุงดิลี ประเทศติมอรฯ
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รูปแบบการดําเนินงานโครงการ หมายถึง แบบอยาง หรือตัวอยางการดําเนินงานโครงการ
ความรวมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศกําลังพัฒนาโดยใชแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และสามารถพัฒนาตอยอดใหเกิดความยั่งยืนตอไป
การดําเนินโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดําเนินงานเกษตร
แบบผสมผสาน บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ความมีเหตุมีผล และมีแนวทางในการลดความเสี่ยง
ตอผลกระทบ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง โดยนําความรูที่ไดรับ มาใชใ นการวางแผน และการ
ดําเนินการ รวมทั้งมีการเสริมสรางพื้นฐานจิตใจใหมีความอดทน มีความเพียร มีสติปญญาและความ
รอบคอบ สรางความสมดุล ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
การประเมินปจจัย นํา เขา หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของปจ จัยที่สง ผลตอ
ความสําเร็จโครงการ คือ คุณสมบัติผูเชี่ยวชาญ อาสาสมัคร ระยะเวลาโครงการ วัสดุอุปกรณ และ
พื้นที่โครงการ
การประเมินดานกระบวนการ หมายถึงการประเมินความเหมาะสมของการเตรียมความพรอม
การจัดระบบการถายทอดความรู การเรียนรู การจัดกิจ กรรม การประสานงาน การติดตามผล
กิจกรรม และการสรางเครือขายและการขยายผล
การประเมิ น ด า นผลผลิ ต หมายถึ ง การประเมิ น ผลผลิ ต ของกิ จ กรรมโครงการ
การปฏิบัติงานของผูเชี่ยวชาญ ผลผลิตการเกษตร วิธีการทําเกษตรของเกษตรกร การถายทอดความรู
แกเกษตรกร และเจาหนาที่กระทรวงเกษตรติมอรฯ
การประเมินผลลัพธ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของครอบครัวเกษตรกร Alex
และแนวทางการดําเนินงานเกษตร ระหวางสถานการณกอนการดําเนินงานโครงการ และภายหลัง
โครงการสิ้นสุด

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงานศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึก ษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และ
นําเสนอสาระ ดังนี้
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ระบบเกษตรผสมผสาน
3. รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP Model
4. โครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
5. เอกสารโครงการหมูบานตนแบบฯ
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน
และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน เปน
ปรัชญาชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของ
การพัฒนา ความพอเพียงหมายถึง การพึ่งพาตัวเองได ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดพี อสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้ง นี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํา
วิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต และใหมีความรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร
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มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี3
2.1.1.1 แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสราง
ภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความอดทน และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจ
และการกระทําซึ่งมีคํานิยามที่สรุปเปนภาพรวม ดังนี้
1) ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอดีตอความ
จําเปน และเหมาะสมกับ ฐานะของตนเอง สังคม สิ่งแวดลอม รวมทั้ง วัฒ นธรรมในแตละทองถิ่น
ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น และสามารถพึ่งพาตนเองได
2) ความมี เ หตุ ผ ล (Reasonableness) หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจ
ดําเนินการเรื่องตางๆ อยางมีเหตุผ ลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรม และ
วัฒนธรรมที่ดีงาม โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
การกระทํานั้นๆ อยางรอบรูและรอบคอบ
3) ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี (Self-immunity) หมายถึง การเตรียมตัว
ใหพรอ มรับ ตอ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด านตางๆ ไมว าจะเป นดานเศรษฐกิ จ สัง คม
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เพื่อใหสามารถปรับตัวและรับมือไดอยางทันทวงที
4) เงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหการตัดสินใจ และการกระทําเปนไปพอเพียง
จะตองอาศัยทั้งคุณธรรมและความรู ดังนี้
5) เงื่อนไขคุณธรรม (Moral) ที่จะตองสรางเสริมใหเปนพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ ประกอบดวย ดานจิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม รูผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตยสุจริต ใช
สติปญญาอยางถูกตองและเหมาะสมในการดําเนินชีวิต และดานการกระทํา คือมีความขยันหมั่นเพียร
อดทน ไมโลภ ไมตระหนี่ รูจักแบงปน และรับผิดชอบในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
6) เงื่อนไขความรู (Knowledge) ประกอบดวยการฝกตนใหมีความรอบรู
เกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน มีความรอบคอบ และความระมัดระวังที่จะนําความรู
ตางๆ เหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และในขั้นปฏิบัติ
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ภาพที่ 1 แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวความคิดหลักของปรัชญานี้ คือ การชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและ
ปฏิบัติตนเพื่อความมั่นคงและยัง่ ยืนในมิติตางๆ เปนการดําเนินตามทางสายกลางกาวทันตอโลก โดย
ปรัชญาใชไดทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ เปนการมองโลกในลักษณะที่เปนพลวัต มีการ
เปลี่ยนแปลง มีความไมแนนอนและมีความเชื่อมโยงกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เปนการ
ปฏิบัติที่มุงผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว
จากรูป สรุป โครงสรางของปรัชญาชี้วา ความพอเพียงเปนทั้ง ผลและ
วิธีการ (End and mean) จากการกระทําโดยผลที่คาดวาจะไดรับคือ การพัฒนาที่สมดุล และพรอม
รับการเปลี่ยนแปลง โดยมีความสมดุลในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
ในขณะเดียวกันวิธีการตามความพอเพียงเปนความสมดุลของการกระทํา ทั้งเหตุและผลจะนําไปสู
ความยั่งยืนของการพัฒนา ภายใตพลวัตทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2.1.1.2 หลักของความพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ความพอเพียง ดังนี้
1) พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน
2) จิตใจพอเพียง ทําใหรักและเอื้ออาทรคนอื่นได คนที่ไมรูจักพอจะรัก
คนอื่นไมเปน
3) สิ่งแวดลอมพอเพียง การอนุรักษและเพิ่มพูนสิ่งแวดลอมทําใหยังชีพ
และทํามาหากินได เชน ทําเกษตรผสมผสาน ไดทั้งอาหารและสิ่งแวดลอม
4) ชุมชนเขมแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเปนชุมชนที่เขมแข็งจะทําให
สามารถแกปญหาตางๆ ไดเชน ปญหาสังคม ความยากจน สิ่งแวดลอม
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5) ปญญาพอเพียง มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติและปรับตัวไดอยาง
ตอเนื่องอยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง เพราะวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของกลุมชนที่สัมพันธอยูกับ
สิ่งแวดลอมที่หลากหลาย เศรษฐกิจควรสัมพันธและเติบโตขึ้นจากรากฐานทางวัฒนธรรมจึงจะมั่นคง
6) มีความมั่นคงพอเพียง ทําใหเกิดความสุขอบอุน มีกําลัง ใจในการ
ดําเนินชีวิต ไมใชเปลี่ยนแปลงไปมาอยางกะทันหันจนรับไมได สุขภาพจิตเสีย เครียดรุนแรงจนคิดฆา
ตัวตาย หรือหันไปสูอบายมุข
สุเมธ ตันติเวชกุล (2549: 39-45) ไดอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริอยูเหนือกวาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตก ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องวัตถุที่เปนรูปธรรม
เชน เงิน ทรัพยสิน กําไร ไมเ กี่ยวกับ เรื่องจิตใจซึ่งเปนนามธรรม แตเ ศรษฐกิจ พอเพียงมีขอบเขต
กวางขวางกวาเศรษฐกิจ นายทุนหรือเศรษฐกิจธุรกิจ เพราะครอบคลุมถึง 4 ดาน คือ
1) มิติดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจแบบพออยูพอกิน
ใหมีความขยันหมั่นเพียร ประกอบสัมมาอาชีพเพื่อใหพึ่งตนเองไดใหพนจากความยากจน การปฏิบัติ
ตามทฤษฎีใหมตามแนว พระราชดําริเปนตัวอยางของการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไดชวยให
เกษตรกรจํานวนมากมีรายได เพิ่มสูงขึ้น และมีชีวิตที่เปนสุขตามสมควรแกอัตภาพพนจากการเปนหนี้
และความยากจน สามารถ พึ่งตนเองได มีครอบครัว ที่อบอุนและเปนสุข
2) มิติ ดา นจิต ใจ เศรษฐกิจ พอเพีย งเน นที่ จิต ใจที่ รูจั ก พอ คื อ พอดี
พอประมาณ และพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได ไมโลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะตองเริ่มที่ตัวเองโดยสราง
รากฐานทางจิ ต ใจที่ มั่ ง คง โดยเริ่ ม จากใจที่ รู จั ก พอเป น การปฏิ บั ติ ต ามทางสายกลางหรื อ
มัชฌิมาปฏิปทา
3) มิติดานสังคม เศรษฐกิจ พอเพียงมุง ใหเ กิดสังคมที่มี ความสุขสงบ
ประชาชนมีความเมตตาเอื้ออาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมใชตางคนตางอยู มุงใหเกิดความสามัคคี
รวมมือ เพื่อใหทุกคนอยูรวมกันไดโดย ปราศจากการเบียดเบียนกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุงราย
ทําลายกัน
4) มิติดานวัฒนธรรม วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิต (way of life) ของ
ประชาชน เศรษฐกิจพอเพียงมุง ใหเกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ประหยัด อดออม มีชีวิตที่เรียบงาย ไม
ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย ไมตกเปนทาส ของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งทําใหเกิดการเปนหนี้เปนสินเกิดการ
ทุจริตคอรรัปชั่น เปนปญหาสังคมที่ รายแรงที่สุดปญหาหนึ่งที่เปนบอนทําลายความมั่นคงของชาติ
2.1.2 ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System)
คือระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตวตางๆ ชนิดอยูในพื้นที่
เดียวกันภายใตการเกื้อกูล ประโยชนตอกันและกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลั กการอยู
รวมกันระหวางพืช สัตว และสิ่งแวดลอมการอยูรวมกันอาจจะอยูในรูปความสัมพันธระหวางพืชกับพืช
พืชกับสัตว หรือสัตวกับสัตวก็ได ระบบ เกษตรผสมผสานจะประสบผลสําเร็จได จะตองมีการวาง
รูปแบบ และดําเนินการ โดยใหความสําคัญตอกิจกรรม แตละชนิดอย่ํางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใชแรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปจจัย การผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรูจักนําวัสดุเหลือใชจากการผลิตชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใชประโยชนกับ
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การผลิตอีกชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ภายในไรนาแบบครบวงจร ตัวอยางกิจกรรมดังกลาว เชน การ
เลี้ยงไก หรือสุกรบนบอปลา การเลี้ยงปลาในนาขาว การเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม เปนตน
2.1.2.1 หลักการดําเนินงานที่สําคัญ 2 ประการ คือ
ประการที่ 1 เนนการพัฒนาที่ตัวเกษตรกรใหเปนผูริเริ่มคิดเอง ทําเองจน
ในที่สุดสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่พึ่งตนเองได และจะเปนผูกําหนดแผนการผลิตของตนเอง
ประการที่ 2 แผนการผลิตของเกษตรกรจะปรับเปลี่ยนจากการผลิตพืชเดีย่ ว
มาทําการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งรวมถึงการผลิตไมผล ไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ การเลี้ยงสัตว
และการประมง โดยคํานึงถึงกับทรัพยากรของพื้นที่นั้นเปนหลัก
2.1.2.2 ปจจัยและความสําเร็จ ของระบบเกษตรผสมผสาน มีดังนี้
1) ดานการวางแผนการผลิต
(1) ต อ งมี พื้ น ที่ ถื อ ครองของตนเอง การเช า ที่ ดิ น จากผู อื่ น มา
ดําเนินการ เมื่อดําเนินการไประยะหนึ่งแลวอาจจะถูกบอกเลิกเชาได
(2) ตองทราบขอมูล พื้นฐานภายในฟารม ของตัวเองเปนอยางดี
ไดแก ขอมูล ทางดานลัก ษณะพื้นที่ ดิน แหลง น้ํา ซึ่ง นับ วามีความสําคัญ จะสามารถชวยในการ
วางแผนภายในฟารมไดอยางถูกตอง
(3) ตองมีความรูและประสบการณในดานเทคโนโลยีการผลิตพืช
หลายชนิด เชน ขาว พืชไร ไมผล ไมยืนตน พืชผัก การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การปศุสัตว และการ
ประมง ถาขาดความรูในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จําเปนตองหาความรู เพิ่มเติม
(4) ตองมีทุนเริ่มตนและทุนหมุนเวียนภายในฟารมพอสมควร
(5) ตองเปนผูมีความมานะอดทน ขยันขันแข็ง และมีแรงงานที่
พอเพียง เหมาะสมกับกิจกรรมภายในฟารม ทั้งนี้เพราะ การทําการเกษตรจะเห็นผลสําเร็จไดตองใช
เวลาและประสบการณ ในการแก ปญ หา ซึ่ง จะมีอ ยูตลอดเวลาและสามารถปรับ เปลี่ยนแผนได
ตลอดเวลา เพื่อใหแกปญหาไดทันเหตุการณ
2) ดานการจัดการ
(1) เปนผูมีความสามารถจัดการวางแผนการใชแหลงน้ําที่มีอยูใน
การผลิ ตพืชชนิ ดตางๆ การเพาะเลี้ยงเห็ ดเศรษฐกิ จ การปศุสั ตว และการประมง ไดเ หมาะสม
สอดคลองกับสภาพพื้นที่ ดิน ทุน แรงงาน รวมทั้ง การตลาด ซึ่ง จะทําใหเ กษตรกรมีร ายไดอยาง
เพียงพอ เกษตรกรควรจะมีการจัดการทําบัญชีฟารม เพื่อแสดงรายรับ-รายจายภายในฟารม
(2) เปนผูมีความรู ความสามารถ จัดการเทคโนโลยีสําหรับการผลิต
พืชชนิดตางๆ มีการนําสิ่งเหลือใชภายในฟารมมาใชประโยชนที่ โดยจะสงผลใหตนทุนการผลิตลดลง
ลดการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดผลิตผลที่
ปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งจะนําไปสูระบบการเกษตรที่ยั่งยืน
2.1.2.3 ประโยชนที่ไดรับของระบบเกษตรผสมผสาน
1) ลดความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพลม ฟา อากาศ
2) ลดความเสี่ยงจากความผันแปรของราคาผลผลิต
3) ลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืช
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4)
5)
6)
7)

ชวยเพิ่มรายไดและกระจายรายไดตลอดป
ชวยกอใหเกิดความหลากหลายทางชีวพันธุ (Species Diversity)
ชวยกระจายการใชแรงงาน
ชวยกอใหเ กิดการหมุนเวียน (Recycling) ของกิจกรรมตางๆ ใน

ระดับไรนา
8) ชวยใหเกษตรกรมีอาหารเพียงพอตอการบริโภคภายในครอบครัว
9) ชวยทําใหคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น
กลาวโดยสรุปการดําเนินการระบบเกษตรผสมผสานเปนระบบการเกษตรที่ใหผลผลิต
กับเกษตรกรทั้งในดานการมีอาหารเพียงพอแกการบริโภค การเพิ่มการมีงานทํา การมีรายไดอยาง
ตอเนื่อง ลดความเสี่ยงจากการดําเนินกิจกรรมกระแสหลัก ลดการ เคลื่อนยายแรงงาน สามารถใช
ทรัพยากรภายในฟารมไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุงสภาพแวดลอมไมให เสื่อมโทรม
รักษาสมดุลยของธรรมชาติไว อยางไรก็ดีระบบการทําฟารมผสมผสานในแตละสภาพของทองถิ่นจะมี
ความแตกตางกันในดานกิจกรรมที่จะมาดําเนินการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางแผนการจัดการที่จะให
ประสบความสําเร็จ ซึ่งจะตองสอดคลองกับสภาพ เงื่อนไขทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม
ของเกษตรกรแตละรายที่แตกตางกัน
2.1.3 รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP Model
สตัฟเฟล บี ม ไดกํา หนดประเด็น การประเมินออกเปน 4 ประเภท ตามอัก ษร
ภาษาอังกฤษตัวแรกของ “CIPP Model” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation: C) เปนการประเมินกอน
การดําเนินการโครงการ เพื่อพิจ ารณาหลัก การและเหตุผ ล ความจําเปนที่ต องดําเนินโครงการ
ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ
2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation: I) เปนการประเมินเพื่อ
พิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชใน
การดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัส ดุอุป กรณเ วลา ฯลฯ รวมทั้ง เทคโนโลยีและ
แผนการดําเนินงาน
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เปนการประเมินเพื่อหา
ขอบกพรองของการดําเนินโครงการ ที่จะใชเปนขอมูลในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการ
ชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ
ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการโดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกขั้นตอน การ
ประเมินกระบวนการนี้ จะเปนประโยชนอยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) และ
จุดดอย (Weakness) ของนโยบาย / แผนงาน/โครงการซึ่งมักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลังจาก
สิ้นสุดโครงการแลว
4) การประเมิน ผลผลิต (Product Evaluation: P) เปนการประเมินเพื่ อ
เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงคของโครงการ หรือมาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้งการ
พิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการแตการประเมินผลแบบนี้มิไดให
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ความสนใจตอเรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ (Outcomes) ของนโยบาย / แผนงาน /
โครงการเทาที่ควร
ตัวอยางการจําแนกประเภทของตัวชี้วัดตามลักษณะของสิ่งที่ไดรับการประเมิน เชน
1) ตัวชี้วัดดานบริบท (Context) : ตัวชี้วัดสามารพิจารณาไดจากสิ่งตางๆ ดังนี้
(1) สภาวะแวดลอมของ กอนมีโครงการ (ปญหาวิกฤต)
(2) ความจําเปน หรือความตองการขณะนั้น และอนาคต
(3) ความเขาใจรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ
2) ตัวชี้วัดดานปจจัยนาเขา (Input) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตางๆ ดังนี้
(1) ความชัดเจนของวัตถุประสงคของโครงการ
(2) ความพรอมของทรัพยากร เชน งบประมาณ คน วัส ดุอุป กรณ เวลา
กฎระเบียบ
(3. ความเหมาะสมของขั้นตอนระหวางปญหา สาเหตุของปญหา และกิจกรรม
3) ตัวชี้วัดดานกระบวนการ (Process) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตางๆ
ดังนี้
(1) การตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ
(2) ความยอมรับของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการในพื้นที่
(3) การมีสวนรวมของประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ
(4) ภาวะผูนําในโครงการ
4) ตัวชี้วัดดานผลผลิต (Product) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตางๆ ดังนี้
(1) อัตราการมีงานทําของประชาชนที่ยากจน
(2) รายไดของประชาชนที่เขารวมโครงการ
(3) ความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมโครงการ
5) ตัวชี้วัดดานผลลัพธ (Outcomes) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตางๆ ดังนี้
(1) คุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัวตามเกณฑมาตรฐาน
(2) การไมอพยพยายถิ่น
(3) การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
6) ตัวชี้วัดดานผลกระทบ (Impact) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตางๆ ดังนี้
(1) ผลกระทบทางบวก / เปนผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ
(2) ผลกระทบทางลบ / เปนผลที่ไมคาดหวังจากโครงการ
เกณฑ และตัวชี้วัดดังกลาวนี้ สามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการไดดี
ซึ่งจะครอบคลุม มิติดานเศรษฐกิจ สังคม ดานบริหารจัดการ ดานทรัพยากร และดานสิ่งแวดลอม เปนตน
นอกจากนั้นยัง สามารถวัดถึงความสาเร็จ และความลมเหลวของโครงการพัฒ นาตางๆ ของรัฐได
ซึ่งในทางปฏิบัตินักประเมินผล จะตองนําเกณฑ และตัวชี้วัดดังกลาวมาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะ
และบริบทของโครงการดวย และจากการศึกษาถึงแนวคิดการประเมินโครงการของ สตัฟเฟลบีม
สรุป ไดวารูป แบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model เปนรูป แบบการประเมินที่มีความ
ตอเนื่องกันในการดําเนินงานอยางครบวงจร มีการเก็บรวมรวมขอมูลตามที่ไดกําหนดไว แลวนําขอมูล
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ที่ไดนั้นจัดทําใหเปนสารสนเทศ เพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงโครงการอยางทันทวงที โดย
แบงเปน 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 เศรษฐกิจพอเพียงในทรรศนะโลก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม
และสถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรวมกับบริษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย
จํากัด เปดบทสัม ภาษณ 13 กูรูนักคิด นัก วิชาการและบุคคลที่มีชื่อเสียงชาวตางประเทศ เกี่ยวกับ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และการเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจ อื่นๆ ที่มีในโลก เชน
เศรษฐกิจสีเขียว(Green Economy)ในออสเตรเลีย เศรษฐกิจสมานฉันท(Solicarity Economy)ใน
บราซิล เศรษฐกิจแบบคานธี(Gandhian Economics) รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน มุมมองในระดับสากล
กันเปนครั้งแรก โดยมุมมอง ของกูรูทั้ง 13 คน ประกอบดวย
ดร. วูลฟกัง ซัคส ผูเชี่ยวชาญประจําสถาบันวุพเพิลทอล ประเทศเยอรมนี มองวา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับทุกประเทศในเวลานี้ ขณะที่ ศ.ดร. ฟรานซ
ธีโอกอตวอลล ผูอํานวยการมูลนิธิซไวเฟร ท เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมที่เ ปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม
มองเศรษฐกิจพอเพียงวามีรากฐานมาจากพุทธธรรม ที่จะทําใหเกิดการปลอยวางและเปนสุข
ดาน ศ.ดร. อมาตยา เซน ศาสตราจารยชาวอินเดีย ที่ไดรับรางวัลโนเบล สาขา
เศรษฐศาสตรป 2541 ใหความเห็นวา เปนการใชสิ่งตางๆ ทีจ่ ําเปนตอการดํารงชีพและโอกาสพอเพียง
ในการมีชีวิตที่ดี สวนฯพณฯ จิกมี ทินเลย นายกรัฐมนตรีประเทศภูฏาน ใหทรรศนะวา หัวใจของหลัก
เศรษฐกิจ พอเพียงคือการอยูไดดวยสิ่งที่มีอยูอยางยั่ง ยืน และไทยจะสรางโลกใบใหมจ ากแนวคิด
ดังกลาวนี้ และสุดทายหากสําเร็จจะกลายเปนหลักการและแนวปฏิบัติของโลก
ศ.ดร. ปเตอร วอรร ศาสตราจารยเศรษฐศาสตร ประจําองคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ มองเศรษฐกิจพอเพียงใน 2 เรื่องหลักรวมกันอยู คือ ความตองการในปจจัยใชสอย
ตามที่เปนจริง ไมใชสิ่ง เกินจําเปน และการไมส รางความเสี่ยงเกินกําลังที่ ตัวเองจะรับ ได สําหรับ
ดร. ดอจี คินเลย นักเศรษฐศาสตรชาวภูฏาน ประจําองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
เชื่อวาความสุขมวลรวมประชาชาติ และเศรษฐกิจพอเพียง มีความคลายกันในจุดที่เนนเรื่องการให
ความเคารพตอธรรมชาติและระบบนิเวศ และไมไปไกลเกินขีดความสามารถของทรัพยากรที่มี
ดร. ทาริก บานุรี ผูอํานวยการหลักสูตรความยั่งยืนแหงอนาคต สถาบันสิ่งแวดลอม
สตอกโฮลม สวีเดน เชื่อวาสิ่งที่จะทําใหสังคมอยูรวมกันไดคือ การรับรูเรื่องความยุติธรรม ซึ่งปรากฏ
อยูในเศรษฐกิจ พอเพียงดวยเชนกัน ดาน เฟอร นันโด ไคลแมน เลขาธิ ก ารสํ านั ก งานเศรษฐกิ จ
สมานฉันทแหงชาติ ประเทศบราซิล เชื่อวาแนวทางสมานฉันทไมตางจากเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการ
พัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอน
ขณะที่ ศ.ป เ ตอร บู ท รอยด ผู อํ า นวยการศู น ย เ พื่ อ การตั้ ง ถิ่ น ฐานมนุ ษ ย แ ห ง
มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย แคนาดา ชี้วา เศรษฐกิจพอเพียงในไทยกําลังเปนตัวอยางนํารองของ
ทางเลื อ กสํา หรั บ การพัฒ นาซึ่ง ในอเมริ ก าใต มี ค นสนใจแนวคิด นี้ ม าก สว น ศ. ป เ ตอร คั ล กิ้ น
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ผูอํานวยการหลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชี้ใหเ ห็นวาการจะนํา
แนวคิดนี้มาปรับเปนแนวทางในการปฏิบัติไมวาจะอยูใน ภาคสวนใด ตองสรางการมีสวนรวมเพื่อให
เกิดผลประโยชนรวมกัน
ดร. ฟาสติโน คอรโดโซ และโยฮันเนส อัสโบโก อาจารยประจํามหาวิทยาลัยแหงชาติ
ติมอรตะวันออก กําลังนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในประเทศ และ ศ.ดร. วิมาลา วีระรัควาน
ผูอํานวยการสถาบันอมิตี้แหง พฤติก รรมสุขภาพและศาสตรที่เ กี่ย วของ ประเทศอินเดีย มองว า
โลกกําลังอยูในยุคของระบบทุนนิยม แตเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนทางออกของยุคนี้
การเปดบทสัมภาษณครั้งนี้ ดร. พิพัฒน ยอดพฤติการ ย้ําวายังเปนการสะทอนใหเห็น
ถึงสถานการณวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาวา เปนความลมสลายของระบบทุนนิยม และ
การหาจุดเริ่ม ตน "แนวทางใหม " ที่กูรูสวนใหญเ ชื่อวาเศรษฐกิจ พอเพียงจะเปนแนวทางใหมบ ท
สัมภาษณดังกลาวยังเปนสวนหนึ่งของการจัดทําโครงการ Roadmap เศรษฐกิจพอเพียงที่ ดร. สีลาภรณ
บัวสาย รองผูอํานวยการ สกว. กลาววา ตองการถกเถียงในเวทีโ ลกวาเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให
เศรษฐกิจเติบโตไดอยางมี ภูมิคุมกัน เพราะวันนี้วิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ทําใหระบบ
ทุนนิยมสหรัฐฯ กาวมาถึงทางตันแลว "เราเชื่อวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางแกปญหาโลกได"
เชนเดียวกับ ดร. อภิชัย พันธเสน ผูอํานวยการ สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม กลาวถึง
เหตุผลที่สหรัฐฯ มาถึงทางตันเปนเพราะวิธีคิด ที่เกิดจากความโลภทั้งระบบและสถาบัน โดยเชื่อวา
การมี เ งิน มากๆ เป นความดี และความสุขของมนุ ษยยิ่ง ไดม ากยิ่ง ดี ทํ าใหม องหาทางออกไมไ ด
สวนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดทีค่ วามพอดี ถาคนรูจักพอเพียงและใชใหพอดี เอาสวนที่เหลือไปใหคนอื่น
จะอยูกับธรรมชาติไดอยางเปนสุข "สหรัฐฯและยุโรป ไมเขาใจธรรมชาติและพยายามฝนธรรมชาติ
แต Oriental Wisdom หรือวิถีเอเชีย อยูกับธรรมชาติอยางสมดุลและใชอยางพอเพียง"4
2.2.2 การดําเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
สงผลกระทบตอวิถีชีวิตเกษตรกรไทยอยางเลี่ยงไมได ตนทุนการผลิตสูง ตลาดไมแนนอน ผลผลิต
ตกต่ํา เสี่ยงตอภัยธรรมชาติ ทําใหมีรายไดไมเพียงพอและเปนหนี้สิน จึงมีความจําเปนตองปรับระบบ
การเกษตรของครอบครัวใหส อดคล องกั บ สภาวะการผลิต และการตลาดในปจ จุ บัน ตามความ
เหมาะสมของระบบนิเวศเกษตร โดยใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหครัวเรือนเกษตรกรมีความ
มั่นคงในอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยางยั่งยืนตอไป โดยยึดหลักการในการประกอบอาชีพ ดังนี้
1) ลดรายจาย เพื่อเปนการประหยัด ลดรายจายในครัวเรือน และเปนผลดีตอ
สุขภาพโดยปลูกผักสวนครัวรั้วกินได เลี้ยงปลาอยางงาย สําหรับบริโภคในครัวเรือนทําใหลดรายจาย
ในครอบครัว ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรม สรางความรัก
ความอบอุนในครอบครัว เปนเกราะปองกันโรคภัยใหกับสถาบันครอบครัว

4

สถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ,
http://www.sufficiencyeconomy.com/2008/10/sufficiency-economy-comes-in-when-we.html.
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2) เพิ่มรายได เพื่อเพิ่มภูมิคุมกันในชีวิต โดยการใชทรัพยากรที่มีอยูในครัวเรือน
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการสรางรายได เชน การถนอมและแปรรูปอาหาร การหัตถกรรม รวมไปถึง
การปลูกพืชเลี้ยงสัตวอยางงาย ใชตนทุนต่ําหรือวัตถุดิบที่มีอยูแลว จําหนายใหกับชุมชนใกลบาน
3) ขยายโอกาส เกิดจากการพัฒ นาศักยภาพของตนเอง ครอบครัวและชุม ชน
โดยการรวมมือสรางอาชีพไดอยางเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา บุตรหลานไดรับการศึกษา
สูง ขึ้น ตามอั ตภาพ ชุม ชนมี ความเขม แข็ ง สามารถรวมกลุม กัน เพื่อ หาตลาด แหลง เงินทุน และ
เครือขายมาใชในการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร จึงหมายถึง การที่เกษตรกรสามารถดําเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได ดวยการทําการเกษตรที่ผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวกอน ถามี
เหลือจึงจําหนายเปนรายได เชน การเกษตรผสมผสาน วนเกษตร หรือ เกษตรทฤษฎีใหม ที่มีการแบง
พื้นที่ออกเปนสวนๆ มีพื้นที่นาขาว พืชไร ไมผล สระน้ํา คอกสัตว และบริเวณบาน เพื่อใหมีกิจกรรม
การผลิตที่หลากหลายที่เกื้อหนุนและผสมผสานกันดวยความเหมาะสม มีผลผลิตออกทุก ฤดูกาล มี
รายไดประจําวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป
2.2.3 เอกสารโครงการ
1) ชื่อโครงการ โครงการหมูบานตนแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ
เมืองเฮรา กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต
2) วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อพัฒนาศูนยเรียนรู/หมูบานตนแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พึ่งพาตนเอง และพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ดานสงเสริมการเกษตรของติมอรฯ ใหสามารถ
ถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตพืชตามแนวทางดังกลาว
3) เปาหมายโครงการ
เพื่อมี ศูนยเ รียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพีย งในติ ม อรฯ ณ เมืองเฮรา
ประเทศติมอรฯ เพื่อเปนตนแบบการพัฒนาหมูบานที่สามารถถายทอดใหแกเกษตรกรติมอรฯ
4) ระยะเวลาดําเนินการ : ปพุทธศักราช 2554– 2558
5) งบประมาณ 10 ลาน บาท
6) การดําเนินงานโครงการ
(1) การสํารวจขอมูล ไดมีการจัดสงผูเชี่ยวชาญไทย จํานวน 2 ราย เขาไป
สํารวจขอมูลที่ติมอรฯ เปนระยะเวลา 1 เดือน เมื่อ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553
(2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกษตร ติมอร ประกอบดวย การฝกอบรม
เจาหนาที่ติมอรฯ และการศึกษาดูงานในประเทศไทยของผูบริหารระดับสูง ติมอรฯ
(3) การพัฒนาหมูบานและถายทอดเทคโนโลยี ประกอบดวย การจัดตั้งศูนย
เรียนรูตนแบบ เพื่อถ ายทอดความรูแ ละเทคโนโลยี การจั ดทํา แปลงสาธิต การจัดทํ าครัว เรือ น
เศรษฐกิจพอเพียงตัวอยาง การจัดวันรณรงค และเผยแพรความรู
- จัดสงผูเชี่ยวชาญ 2 ราย เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและจัดตั้งศูนยเรียนรู
เมื่อ กรกฎาคม-กันยายน 2554
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- จัดสงผูเชี่ยวชาญไทย 2 รายไปพัฒนาหมูบานและถายทอดเทคโนโลยี
เมื่อ สิงหาคม –กันยายน 2555
(4) การถ ายทอดเทคโนโลยีด านเกษตร ประกอบดวย วิท ยาการก อนการ
เก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักสด และการแปรรูปอาหาร
(5) การเกษตรพอเพียง ประกอบดวย การเลี้ยงปลาน้ําจืด การเพาะเลี้ยงเห็ด
และการจัดทําแปลงขาวโพดหวาน
(6) การสงเสริมการเกษตร ประกอบดวย การอบรมเกษตรกรระหวางการ
ปฏิบัติง าน การจัดประชุ ม เจาหนาที่ผูป ฏิบัติง าน การอบรมเกษตรในพื้ นที่ การจัดงานเผยแพร
เทคโนโลยี และการศึกษาดูงานดานการสงเสริมการเกษตรในประเทศไทย
(7) จัดสงอาสาสมัครระยะยาวไปปฏิบัติงานโครงการเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
การสงเสริมการเกษตร
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การประเมินผลโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เมือง
เฮรา กรุงดิลี ประเทศติมอรฯ เปนการประเมินโดยวิธีศึกษาเอกสารขอมูลโครงการแบบเนนผลรวม
สรุป ของโครงการ และการสัง เกตการณจากการมีสวนรวม โดยประยุกตใชรูป แบบการประเมิน
แบบจําลองซิป (CIPP Model) ประกอบดวยการประเมิน 4 ดาน ไดแก
1) ดานบริบท (Context) ไดแก สภาวะแวดลอมบริเวณพื้นที่โครงการ เกษตรกรนํารอง
ความเขาใจรวมกันของทุกฝายเกี่ยวกับโครงการ ความจําเปนในการดําเนินโครงการ
2) ดานปจ จัยนําเขา (Input) ทรัพยากรที่ใช ในการดําเนิ นกิจ กรรมโครงการ ไดแ ก
งบประมาณ บุคลากร ผูเชี่ยวชาญ อาสาสมัคร อุปกรณเครื่องมือตางๆ
3) ดานกระบวนการดําเนินงานโครงการ (Process) ไดแก กลไกในการบริห ารงาน
โครงการ ขั้นตอนและวิธีก ารปฏิบัติง านโครงการ การมีสวนรวมของเกษตรกร และหนวยงานที่
เกี่ยวของกับโครงการ
4) ผลผลิ ต (Product) ประกอบด วยการประเมิ น 2 ดาน คือ การประเมินผลการ
ดําเนินงาน (Output) ไดแก การประเมินผลที่ไดจ ากการดําเนินกิจกรรมโครงการ และประเมิน
ผลลัพธโครงการ (Outcome) ไดแก ผลที่เกิดขึ้นภายหลังการดําเนินงานโครงการ
นอกจากการประเมินโครงการโดยพิจ ารณาองคป ระกอบทั้ง 4 ประการดัง กลาวเพื่ อ
ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการแลว ผูศึกษาจะทําการเปรียบเทียบสถานะกอน
การเขารวมโครงการ และหลังการเขารวมโครงการในพื้นที่เกษตรของเกษตรกรนํารองวามีความ
สอดคลองกับแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือ มีการดําเนินงานเกษตรแบบ
ผสมผสานบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง มีเหตุมีผล มีแนวทางในการลดความเสี่ยงตอผลกระทบอัน
เกิดจากกการเปลี่ยนแปลง โดยนําความรูที่ไดรับมาใชในการวางแผนและการดําเนินงาน รวมทั้งมี
ความเพียร อดทน เอื้อเฟอเผื่อแผ หรือไมอยางไร โดยพิจารณาวา แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือการใหความรู คําแนะนําแนวทางปฏิบัติเพื่อความมั่นคง และยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่สมดุล
ในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม ไมไดเจาะจงตัวชี้วัดเหมือนกับ
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กรมการพัฒนาชุมชน ที่กําหนดตัวชี้วัดในการประเมินการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย
ซึ่งไมส ามารถปรับใชในการประเมินโครงการที่ติม อรฯ ได เนื่องจากมีความแตกตางดานลัก ษณะ
ภูมิ ศาสตร เศรษฐกิ จ สัง คม สภาพชุม ชน และวัฒ นธรรม จึ ง ไมส ามารถใช เ ปน ตัว ชี้วั ด ได เช น
การปลอดอบายมุข การมีกลุมออมทรัพย การดูแลผูดอยโอกาส เปนตน
ตารางที่ 1 สรุปกรอบแนวคิดในการประเมินผลการดําเนินงานโครงการหมูบานตนแบบ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เมืองเฮรา ติมอรฯ
องคประกอบ
ในการประเมิน

ประเด็นพิจารณา

เกณฑการพิจารณา

บริบท

-สภาวะแวดลอมบริเวณ
พื้นที่โครงการ
-ขอมูลเกษตรกรนํารอง
-ความเขาใจรวมกันของทุก
ฝายเกี่ยวกับโครงการ
-ความจําเปนของโครงการ

- มีการจัดเตรียมขอมูล
พื้นฐานสําหรับการ
กําหนดวัตถุประสงค
โครงการ ความเหมาะสม
และความเปนไปไดในการ
ดําเนินงานโครงการ

ปจจัยนําเขา

-งบประมาณ
-ผูเชี่ยวชาญ/อาสาสมัครไทย
-บุคลากรฝายติมอรฯ
-อุปกรณเครื่องมือตางๆ

กระบวนการ

-มีการจัดการทรัพยากรที่
ใชในการดําเนินกิจกรรม
อยางเหมาะสม และ
เพียงพอตอผลสําเร็จ
โครงการ
-มีการคัดเลือกบุคลากรที่มี
ศักยภาพ
-มีการบริหารจัดการตาม
ขั้นตอนการบริหาร
โครงการตามสากล

-กลไกการบริหารงาน
-ขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงาน
-การมีสวนรวมของ
เกษตรกร และหนวยงานที่
เกี่ยวของกับโครงการ
-การจัดตั้งศูนยเรียนรูการ -ผลการดําเนินงานบรรลุ
ทําเกษตรตามหลัก
วัตถุประสงคโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
-การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

ผลผลิต
-ผลการ
ดําเนินงาน
(output)

ความสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
-การใชความรูในการ
ดําเนินงาน
-การวางแผนอยาง
รอบคอบระมัดระวัง
พอดีตามความจําเปน
-อยูบนพื้นฐานของการ
จัดการที่เหมาะสม
-การจัดสรรทรัพยากรทุน
เวลา ที่มีอยางสมดุล
ตามภูมิสังคมของ
ประเทศติมอรฯ
-ความสอดคลองกับปจจัย
สภาพแวดลอม วัฒนธรรม
ประเพณีของพืน้ ที่
-การใชความรู ใหมีการ
ผลิตแบบผสมผสาน มี
การจัดการความเสี่ยง
-การดําเนินกิจกรรมที่มี
เหตุผล จําเปน ไมฟุงเฟอ
-การมีสวนรวมของทุกฝาย
-การเรียนรูวิทยาการ
ใหมๆ และนํามาปรับใช
เพื่อลดความเสี่ยง
-การทําเกษตรผสมผสาน
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องคประกอบ
ในการประเมิน

-ผลลัพธ
โครงการ
(outcome)

ประเด็นพิจารณา
- การพัฒนาผลผลิต
การเกษตร
-สถานะกอนเขารวม
โครงการ

เกณฑการพิจารณา

-สถานะหลังเขารวม
โครงการ

ความสอดคลองกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
-ความเปนอยูของ
เกษตรกร
-การทําเกษตรแบบ
ผสมผสาน
-ทัศนคติของเกษตรกร ตอ
การพึ่งพาตนเอง อดทน
มีความเพียร
-ความตระหนักในการ
รักษาสิง่ แวดลอม
-ความชวยเหลือเกื้อกูล

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษาฉบับนี้เปนการประเมินผลโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง ณ เมือ งเฮรา กรุ ง ดิลี ประเทศติ ม อร ฯ ซึ่ง เปนการประเมิ นตามแนวคิ ดของ
Stufflebeam โดยใชรูป แบบ CIPP Model ในดานบริบ ท (context) ปจ จัยนําเขา (input)
กระบวนการ (process) และ ผลผลิต (product) โดยในผลผลิตจะพิจารณาผลการดําเนินงาน
(output) และ ผลที่เกิดขึ้นภายหลังการดําเนินงานโครงการ (outcome) จากนั้น จะเปรียบเทียบ
สถานะกอนการเขารวมโครงการและหลังการเขารวมโครงการในพื้นที่เกษตรของเกษตรกรนํารองถึง
ความสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ดังนี้
1) ขอมูลทั่วไปพื้นที่โครงการและเกษตรกรนํารอง
2) การประเมินผลโครงการประกอบดวย ปจจัยนําเขา ขอมูลดานผลผลิต กระบวนการ
และผลลัพธ
3) ปญหาอุปสรรค
3.1 ขอมูลทั่วไปพื้นที่โครงการและเกษตรกรนํารอง
3.1.1 สภาพแวดลอมทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการ
ประชาชนชาวติ ม อร -เลสเตสว นใหญอ าศั ย อยู ตามชนบท โดยส วนมากยัง ทํ า
การเกษตรแบบดั้งเดิม มีการศึกษาต่ํา มีการจับปลาและเลี้ยงสัตว ผูคนสวนใหญค าขายไมเปน ไมมี
ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล แตชาวติมอร-เลสเตนั้นมีความเคารพในระบบอาวุโส มี
ระบบเครือญาติที่แข็งแกรง รักพวกพอง รักขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม โดยสตรีชาวติมอร-เลสเต
นั้นจะทํางานหนักในขณะที่บุรุษมักไมคอยชวยงานบาน
ชุมชนในเมืองเฮราเปนชุมชนที่อพยพมาจากหลายพื้นที่ มีภาษา วัฒนธรรม และ
ความเชื่อที่แตกตางกัน ทําใหความขัดแยงระหวางเกษตรกรในชุมชนมีสูง ภาษาที่ใชสื่อสารเปนภาษา
ทองถิ่นของแตละแหลงที่อพยพมา และภาษาเตตุม ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งมี
ผลผลิตต่ําและรายไดนอย ชุมชนมีความยากจน มีกําลังซื้อนอยและมีการลักทรัพยอยางกวางขวาง
จํานวนผูอานออกเขียนไดมีจํากัด ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจการคา การเกษตรนอย
สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่เมืองเฮรา เปนพื้นที่ที่คอนขางขาดความสมบูรณ สภาพดิน
เปนทราย ไมอุมน้ํา อากาศแหงแลง จึงทําใหดินขาดน้ํา มีปญหาในการเพาะปลูก ชุมชนจะใชน้ําฝน
เปนแหลงน้ําหลักในการทําการเกษตร ไมมีการเก็บกักน้ําฝนไวใชในชวงหนาแลง มีการขุดบอน้ําตื้น
เพื่อใชเครื่องสูบน้ําขึ้นมาใชในชวงแลง
ระบบการปลูกพืชในรอบป สวนใหญมีการปลูกพืชเพียง 1 ครั้ง ไดแก การทํานา
และมีการปลูกผักหลัง ทํานาบาง เกษตรกรทําการปลูกพืชในระบบพืชเชิงเดี่ยว (Mono Crop) มี
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วิธีการเพาะปลูกในลักษณะพื้นบานเกษตร ทําตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีต เชน การปลูกพืช
ไมเปนแถวเปนแนว ไมมีการกําจัดวัชพืช ไมนิยมใชวัสดุคลุมดิน การใชปุยเคมี และการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช เปนตน
การตลาด เกษตรกรผลิตสินคาเกษตรแลวจําหนายโดยตรงแกพอคา และไมมีการ
ดําเนินกิจกรรมในรูปกลุม เกษตรกรไมมีการปรึกษาหารือในรูปกลุม
กระทรวงเกษตรติมอรฯ ไดเริ่มกําหนดใหมีตําแหนงเจาหนาที่สงเสริมเกษตรเมื่อป
2006 โดยไดบ รรจุ บุคลากรจากวุ ฒิร ะดับ วิท ยาลั ยจํานวนกวา 360 คนเขารับ ตํา แหนง โดยไม มี
ประสบการณ และความรูเพียงพอในการแนะนําเกษตรกร
รัฐบาลติมอร ไดเสนอใหใชพื้นที่เมืองเฮราเปนพื้นที่นํารองโครงการ เนื่องจากเห็นวา
เปนเขตพื้นที่ราบ อยูใกลกับเมืองหลวงดิลี เปนเขตที่มีความปลอดภัย และสามารถเดินทางไปมา
สะดวกที่สุด โดยจาก เมืองดิลีสามารถเดินทางโดยรถยนตประมาณ 30-40 นาที
3.1.2 ขอมูลเกษตรกรนํารอง (นาย Alex Ruas Hornni)
นาย Alex มีอายุ 45 ป มีภรรยา 1 คน และลูก 5 คน นับถือศาสนาคริสต กอนเขา
รวมโครงการ นาย Alex เปนเกษตรกรที่ยายถิ่นฐานมาจากเขตเบาเกา และมาตั้งรกรากที่เมืองเฮรา
โดยเปนการจับจองการใชที่ดินเพื่อทํากินในเขตพื้นที่ทหาร ซึ่งสามารถถูกเรียกคืนจากฝายทหารได
ตลอดเวลา นาย Alex ทําอาชีพเกษตรโดยปลูก mustard และผักคะนา ตามความรูที่มี มีการใช
สารเคมี และตองซื้อเมล็ดพันธุจากราน Boaventura Shop ในเมืองดิลี มีรายไดจากการขายสินคา
เกษตรดังกลาวประมาณเดือนละ 200 เหรียญสหรัฐ แตตองจางรถและนําไปขายที่ตลาด Taibassi
เนื่องจากนาย Alex ไมมีรถยนต มีแตรถมอเตอรไซค 1 คัน รายไดไมเพียงพอกับรายจาย ตองซื้อ
เครื่องอุปโภค บริโภคทุกอยางสําหรับครอบครัว จึงจําเปนตองไปกูเงินที่ธนาคารเพื่อเปนคาใชจายใน
ครัวเรือน และสงลูกไปโรงเรียน
นาย Alex เปนหนึ่งในเกษตรกรที่สมัครเขารับคัดเลือกเปนเกษตรกรนํารองในป
พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) (มีผูสมัคร 2 ราย คือ นาย Alex และนาย Pao) และไดรับคัดเลือกจาก
ผูเชี่ยวชาญไทยและกระทรวงเกษตรติมอรฯ ใหเปนเกษตรกรนํารอง เนื่องจากมีการทําการเกษตรอยูแลว
และมีความสนใจที่จะรับความรูใหมๆ และรวมทํากิจกรรมโครงการ สวนนายเปา ไมไดรับคัดเลือก
เนื่องจากอาชีพหลักไมไดทําการเกษตร มีความสนใจเพียงอุปกรณเครื่องมือที่จะไดรับจากโครงการ
มากกวาการศึกษาความรูใหม
3.1.3 ความจํ า เปนในการดํา เนิ นโครงการ และ ความเข า ใจรว มกั นของทุก ฝ า ย
เกี่ยวกับโครงการ
โดยที่ประเทศติม อร เลสเตเปนประเทศเกิดใหมที่เ ผชิญ กับการตอสูและความ
รุนแรงในประเทศมายาวนาน ทําใหการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมขาดความตอเนื่อ ง มีปญหา
เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปญหาการวางงาน และความยากจน ประชาชนที่เปนกําลังแรงงาน
สวนใหญ (ประมาณ 64%) อยูในภาคเกษตรกรรมในชนบท สินคาอุปโภค บริโภคมีราคาแพง และใช
เงินเหรียญสหรัฐเปนสกุลเงินในประเทศ ประชาชนในชนบทไมสามารถเขาถึงแหลงอาหาร และขาด
โภชนาการที่ดี ดังนั้น รัฐบาลติมอรฯ ในขณะนั้น จึงใหความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
ใหความสําคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม เพื่อใหประชาชนสามารถพี่งพาตนเองได และลดปญหา
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ความยากจน และในโอกาสที่ไทยเสนอใหความรวมมือทางวิชาการแกติมอรฯ ทั้ง สองฝายจึง เห็ น
รวมกันในการมีความรวมมือดา นเกษตร และใหเ ริ่ม ดําเนินงานโครงการหมูบานตนแบบฯ เป น
โครงการแรกในความรวมมือทางวิชาการไทย-ติมอรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศูนยเรียนรู/หมูบาน
ตนแบบตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ยงและการพึ่ง พาตนเอง และพัฒ นาขีดความสามารถของ
เจาหนาที่ดานสง เสริม การเกษตรของติมอรฯ ใหส ามารถถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตพืชตาม
แนวทางดังกลาว
3.2 การประเมินผลโครงการ (ปจจัยนําเขา ขอมูลดานผลผลิต กระบวนการ และผลลัพธ)
3.2.1 ปจจัยนําเขา
1) งบประมาณ
ฝายไทยสนับ สนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมโครงการทั้งหมด (Full
support) คือ การจัดตั้งศูนยเรียนรู การสงผูเชี่ยวชาญไทย และอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานที่ติมอรฯ
การจัดฝกอบรม และดูงานในประเทศไทยแกเกษตรกรและเจาหนาที่กระทรวงเกษตรติมอรฯ การ
จัดหาวัสดุอุปกรณเมล็ดพันธุ แกเกษตรกร (รวมงบประมาณป 2553-2558 จํานวน 11,693,394.94)
โดยมีก ารจัดทําแผนการใชจายงบประมาณที่ส อดคลองกับ กิจกรรมในแตล ะป และมีก ารใชจาย
งบประมาณตามแผนงานที่กําหนดไว ซึ่งสามารถจําแนกผลการเบิกจาย ตามลําดับการเบิกจาย ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการเบิกจายแยกตามกิจกรรมโครงการ ตามลําดับการเบิกจาย
ลําดับการ
กิจกรรม
เบิกจาย
1. การฝกอบรม ศึกษา ดูงานทั้งในประเทศไทย และประเทศติมอรฯ
2. ดานการถายทอดความรูร วมถึง การสงผูเชี่ยวชาญ และอาสาสมัคร
ไทยไปปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ
3. ดานการเพาะปลูกในพื้นที่นํารอง เชน เมล็ดพันธุ พันธุปลา ปมน้ํา
การทําบอปลา อุปกรณ เครื่องมือตางๆ เปนตน
4. ดานการตั้งศูนยเรียนรู เชนการปรับปรุงสถานที่ การจัดหาโตะ เกาอี้
5
คาซื้อมอเตอรไซค
รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจาย
(บาท)
7,051,860.56
3,706,754.38
806,780
65,000
63,000
11,693,394.94

รัฐบาลติมอรฯ ไมไดสนับสนุนงบประมาณสมทบโครงการในรูปตัวเงิน (in cash)
แตไดสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูเชี่ยวชาญไทยในลักษณะ in kind คือ ใหพื้นที่ทํางาน (โตะทํางาน)
ในกระทรวงเกษตรฯ อํา นวยความสะดวกแก ผูเ ชี่ ยวชาญในการเขาพื้ นที่โ ครงการ แตภายหลั ง
กระทรวงเกษตรติมอรฯ ไมไดมีการอํานวยความสะดวกอยางตอเนื่องในการเดินทางของผูเชี่ยวชาญ
เพื่อเขาพื้นที่โครงการ ทําใหฝายไทยตองจัดหามอเตอรไซคเพื่อใหผูเชี่ยวชาญไทยใชในการเดินทางเขา
พื้นที่โครงการ จํานวน 1 คัน โดยมอบใหอยูในความดูแลของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงดิลี
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2) บุคลากร
ฝายไทยโดยกรมความร วมมือระหวางประเทศมี ก ารมอบหมายเจาหนา ที่
ประสานงานโครงการชัดเจน และยังมีเจาหนาที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงดิลี ใหความ
ชวยเหลือในการประสานงานหรือติดตอกับเจาหนาที่กระทรวงเกษตรติมอรฯ อีกทางหนึ่งดวย ในสวน
ของติมอรฯ ไดมีเจาหนาที่กระทรวงเกษตรฯ มาชวยประสานงาน ทําหนาที่ลามใหแกผูเชี่ยวชาญไทย
ในระยะตน อยางไรก็ตาม ผูประสานงานมักจะติดราชการอื่น และไมคอยมาที่พื้นที่โครงการ ทําให
การดําเนินงานโครงการมีความลาชา เมื่อมีก ารหารือกันในระดับ ผูบ ริห าร ฝายติม อรฯ จึง ไดจาง
พนักงานในพื้นที่ (นายโจเซ) มาชวยปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการรวมกับผูเชี่ยวชาญไทย นายโจเซ เปน
ชาวบานที่เมืองเมติเนโร ไดรับมอบหมายใหมาเปนผูประสานงานกับผูเ ชี่ยวชาญไทย นายโจเซไม
สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษได ไมมีความรูประสบการณในการทําเกษตร แตมีความตั้งใจและ
สนใจที่จะรวมปฏิบัติงานกับผูเชี่ยวชาญไทย จึงไดมาเรียนรูไปพรอมๆ กับ นาย Alex และใชวิธีสื่อสาร
โดยการฝกปฏิบัติ
3) ผูเชี่ยวชาญ อาสาสมัครไทย
ฝายไทยมีก ารสงผูเชี่ยวชาญไทยระยะสั้นจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เขารวมปฏิบัติงานโครงการเปนระยะๆ ตั้งแตการเขาสํารวจพื้นทีก่ อนการดําเนินงานโครงการ การเขารวม
จัดทําแผนงานโครงการ การเขาปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่โครงการ การใหความรู ฝกอบรมแก
เจาหนาที่เกษตรติมอรฯ และเกษตรกรนํารอง การแปรรูปอาหาร นอกจากนี้ เพื่อใหโครงการมีความ
ตอเนื่อง ฝายไทยไดสงอาสาสมัครไทย ระยะเวลาการทํางาน 1.5 ป ไปปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหมีการ
ดําเนินงานภาคสนามในพื้นที่โครงการตามแผนงานที่กําหนดไว
4) อุปกรณ เครื่องมือ
รัฐบาลไทยสนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือทั้งหมดในการดําเนินกิจกรรมโครงการ
ทั้ง ในการ ทําการเกษตร เมล็ดพันธุ พันธุปลา การถายทอดความรู การจัด ตั้ง ศูนยเรียนรู เพื่อให
โครงการสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ และมีขอสังเกตวา นาย Alex ไมดูแลอุปกรณ
เครื่องมือใหอยูในสภาพดี เมื่อมีการชํารุด ก็จะขอใหโครงการซื้อใหใหม รวมถึงเมล็ดพันธุพืช และพันธุปลา
เนื่องจากเมล็ดพันธุพืช และพันธุปลามีราคาแพง เพราะนําเขาจากประเทศอินโดนีเซีย
3.2.2 ดานกระบวนการ
ในการดําเนินงานโครงการ ฝายไทยมีการสงผูเชี่ยวชาญไปสํารวจพื้นที่กอนที่จ ะ
รวมกับผูที่เกี่ยวของของทั้งสองฝายจัดทําแผนงานโครงการ และกําหนดกิจกรรม โดยมีการถายทอด
ความรู จัดการฝกอบรม ดูงานในประเทศไทยใหแกเกษตรกร และเจาหนาที่กระทรวงเกษตรติมอรฯ
ทั้ง ในภาคทฤษฎี และปฏิบัติกอนการปฏิบัติง านในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ ยัง มีก ารจัดประชุม
ประจํ า ป ขึ้ น เพื่ อ เป นกลไกในการติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งานและทบทวนแผนงานทุก ป โดยมี
ผูเชี่ยวชาญไทยไปใหคําแนะนําในพื้นที่โครงการเปนระยะๆ (ครั้งละ 3 เดือน) และมีอาสาสมัครไทยไป
ประจําพื้นที่โครงการ (ปฏิบัติงาน 1.5 ป) ทําใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางตอเนื่อง มีการติดตามผล
อยางสม่ําเสมอ และเกษตรกรสามารถขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญและอาสาสมัครไทยตลอดเวลา
อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงานมีอุปสรรคเรื่องภาษาในการสื่อสาร และเจาหนาที่
ผูประสานงานมีงานประจํา ไมสามารถเขาพื้นที่โครงการรวมกับผูเชี่ยวชาญตลอดเวลาได จึงทําใหการ
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ดําเนินงานโครงการลาชากวาที่วางแผนไว และเมื่อสิ้นสุดโครงการแลว ยัง ไมมีก ารประเมินผล
โครงการ
3.2.3 ดานผลผลิต หรือผลที่ไดจากการดําเนินงานโครงการ
1) มีการจัดตั้งศูนยเรียนรูการทําการเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่เกษตรของนาย Alex เพื่อใหเปนสถานที่สําหรับถายทอดความรูในการทํา
เกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแกเกษตรกรอื่นๆ ที่สนใจ เชน การปลูกพืชผสมผสาน
การทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ การสอนเพาะเมล็ดจากผลผลิตทางการเกษตร การปลูกพืชผล แตที่
ผานมาไมมีเกษตรกรอื่นๆ เขารวมฝกอบรม มีแตเพียงญาติพี่นองนาย Alex
2) มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร โดยฝ า ยไทยได จั ด ฝ ก อบรมและการฝ ก
ปฏิบัติง านทางวิชาการเกษตร เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับ เจาหนาที่สง เสริมการเกษตร
ทั้งจากสวนกลาง และระดับผูรับผิดชอบในพื้นที่ในลักษณะ on the job training โดยใชวิธีบรรยาย
ฝกปฏิบัติ อภิปราย เพื่อใหทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในงานสงเสริมการเกษตรสําหรับสภาพแวดลอม
ทางสังคม และลักษณะขององคกรตางๆ รวมทัง้ สิ้น 8 หลักสูตร โดยมีผูเขารวม 75 ราย
3) มีการพัฒนาผลผลิตการเกษตร โดยจัดใหมีการสอนการเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยดําเนินการกิจกรรมตางๆ เพื่อใชชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคต มีการใชทรัพยากร
ในทองถิ่นใหเปนประโยชน กิจกรรมที่ไดจัดทําไดแก
- การทําเกษตรผสมผสาน แทนการปลูก พืชเชิง เดี่ยว โดยคํานึง ถึง ความ
ตองการตลาดและการบริโภคของครอบครัว เกษตรกรไดเลือกปลูกผักกวางตุง คะนา และขาวในพื้นที่เกษตร
โดยวิธีการปลูกเปนแนวใหเปนระเบียบ เพื่อเพิ่มผลผลิต
- มีการสงเสริมการทําบอปลาเพื่อเลี้ยงปลานิล รวมถึงการขยายพันธุ เพื่อให
เปนแหลงอาหาร และเปนการเก็บกักน้ําไวเพื่อใชในหนาแลง อันเปนแนวทางการทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานระหวางการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว
- มีก ารสอนการแปรรูป อาหารโดยนําวัตถุดิบ ที่ห าไดในทองถิ่น และการ
ถนอมอาหารที่ไดจากผลผลิต
- มีการถายทอดนวัตกรรมสูเกษตร โดยมีการคัดเลือกนวัตกรรมที่สามารถ
นําไปปรับใชในการประกอบอาชีพ คือ การทดสอบพันธุผัก การคลุมแปลง การทําปุยหมัก การทําปุย
ชีวภาพ การสกัดสารไลแมลง เปนตน
- มี ก ารสอนการเพาะเห็ ด นางฟ า ขั้ น ตอนที่ นํ า ไปถ า ยทอดความรู
ประกอบดวยขั้นตอน การเตรียมวุน PDA การขยายเชื้อจาก PDA สู PDA การเตรียมเชื้อเมล็ดธัญพืช
การถายเชื้อจาก PDA ลงสูเมล็ดธัญพืช การผสมวัสดุเพาะจากขี้เลื่อย การนึ่งฆาเชื้อในถุงวัสดุเพาะ
การถายเชื้อจากัญพืชลงสูกอนเชื้อจากขี้เลื่อย การบมเชื้อและการเปดดอก
- มีก ารสอนการปลูก ขาวโพดหวาน เนื่องจากในติ มอร-เลสเต ยัง ไมมีก าร
คัดเลือกพันธุขาวโพดหวานแพรหลายนัก ดังนั้น เพื่อใหมีพันธุขาวโพดหวานกระจายใหเกษตรกรปลูก
ตอไป จึงไดคัดเลือกขาวโพดหวานพันธุซุปเปอรสวีท ซึ่งเปนขาวโพดหวานที่มีขนาดฝกใหญ รสหวาน
เจริญเติบโตไดดีในแทบทุกสภาพแวดลอมในเขตรอน และเปนพันธุผสมเปดสามารถขยายพันธุตอได
พันธุขาวโพดหวานซุปเปอรสวีท ไดนํามาทําเปนแปลงขยายพันธุที่ Hera แตเนื่องจากสภาพแปลงปลูก
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มีความแหงแลง มาก การเจริญ เติบ โตไมดีเ ทาที่ควร นอกจากนี้ มีการขยายพันธุผักบุงจีน ทําการ
แนะนําใหเกษตรกรทดลองขยายพันธุผักบุง จีน พื้นที่ประมาณ 10 ตารางเมตร เพื่อเปนการเรียนรู
เบื้องตนเกี่ยวกับวิธีการทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุผักบุง ทั้งนี้ เพราะเปนเมล็ดพันธุที่มีราคาสูง ประมาณ
กิโลกรัมละ 400 บาท นอกจากนี้ ยังจัดใหมีการสอนการแปรรูปอาหาร โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญดาน
การแปรรูปอาหารของไทยไดทําการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความนิยมในอาหารแตละชนิด แลว
จึงนําวัตถุดิบตางๆ และวัสดุอุปกรณที่มีในทองถิ่นที่นํามาใชในขบวนการแปรรูปอาหาร ใหสอดคลอง
กับทองถิ่น วิธีการที่ใชในการถายทอดความรูสูเกษตรกร คือ การบรรยายประกอบกับการฝกปฏิบัติ
ซึ่ง ทํ า ให เ กษตรกรสามารถนํา วิ ธี ก ารตา งๆ ไปแปรรู ป อาหารด ว ยตนเองไดต อ ไป การแปรรู ป
ประกอบดวย ขบวนการทําน้ํามันมะพราวสกัดเย็น การทําซอสพริก การทําซอสมะเขือเทศ การทํา
มะเขือเทศแชอิ่ม การทําขาวตัง การทําขนมตาล การทําขาวเกรียบมะละกอ และถั่วลิสงทอดแผนทอด
3.2.4. ผลลัพธ
เมื่อเปรียบเทียบสถานะกอนการเขารวมโครงการและหลังการดําเนินงานโครงการ
ในพื้นที่เกษตรของนาย Alex มีผลดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบสถานะกอนการเขารวมโครงการและหลังการดําเนินงานโครงการในพื้นที่
เกษตรของนาย Alex
สถานะกอนเขาโครงการ
ศูนยเรียนรู
ไมมีศูนยเรียนรู

สถานะหลังเขารวมโครงการ

มีศูนยเรียนรูไวเปนสถานที่ที่แลกเปลี่ยนประสบการณการ
ทําเกษตรผสมผสาน
การพัฒนาพื้นที่เกษตร และเกษตรกร Alex
พื้นดินแหงแลงไมมีการจัดการน้ํา
มีการปรับปรุงสภาพดิน และจัดเตรียมน้ําเพื่อใชในฤดูแลง
การทําเกษตรที่ไมเปนระบบ
มีการทําเกษตรเปนแถว เปนระบบ มีผลผลิตทางเกษตร
ตอแปลงเพิ่มขึ้น
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ผักกวางตุง)
ปลูกพืชผสมผสาน
ปลูกพืชเพื่อขายเทานั้น
ปลูกเพื่อขายและบริโภค
ใชสารเคมีในการเพาะปลูก
ยังมีการใชสารเคมีรวมกับปุยชีวภาพ
ไมมีการเลี้ยงสัตว
มีการเลี้ยงไก หมูและ ปลา เพื่อการบริโภคและจําหนาย
รอน้ําฝนในการทําเกษตรเทานั้น
สามารถจัดการน้ําไวใชในฤดูแลงไดระดับหนึ่งจากบอเลี้ยงปลา
เพาะปลูกตามที่เคยทํา ไมไดเรียนรู
ไดรับความรู วิทยาการใหมๆ และนํามาใชในฟารม โดยใช
วิทยาการใหมๆ
เทคโนโลยีที่ปรับใชไดในบริบทของประเทศติมอร
ซื้อเมล็ดพันธุจากรานคา
สามารถผลิตเมล็ดพันธุผักกวางตุงได
นําผลผลิตเกษตรไปขายที่ตลาด
มีการตั้งรานเล็กๆ หนาบานขายผลิตภัณฑแปรรูป (กลวยอบ
ฟกทองอบ) สวนผลผลิตการเกษตรยังนําผลไปขายที่ตลาด
ซื้อสินคาบริโภค
บริโภคสิ่งที่ปลูกและ สัตวที่เลีย้ ง แตก็ยังซื้อสินคาบริโภคอื่นๆ
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สถานะกอนเขาโครงการ
สถานะหลังเขารวมโครงการ
รายไดครัวเรือนจากการจําหนายการปลูก รายไดครัวเรือนจากการจําหนายการปลูกพืชผสมผสาน
พืชเชิงเดี่ยว
จําหนายผลิตภัณฑแปรรูป ปลา หมู และไก
กูเงินจากธนาคาร
ยังกูเงินจากธนาคาร
มีการบริโภคผักเพียงอยางเดียวเนื่องจาก ไดบริโภคไก และปลาที่เลี้ยง ทําใหมีโภชนาการที่ดี
เนื้อสัตวราคาแพง
ลูกตองออกไปหางานทําในเมือง
ลูกสามารถชวยกิจกรรมในฟารม และชวยทําสินคาแปร
เปนแรงงานไมมีฝมือ
รูปจําหนาย และออกไปทํางานขางนอกดวย
ไมมีการรวมกลุมเกษตรกร
ไมมีการรวมกลุมเกษตรกร
ไมมีการแบงปนความรูดานเกษตร
มีการแบงปนความรูดานเกษตรแกเฉพาะญาติส นิทของ
นาย Alex เทานั้น
ไมมีการแปรรูปผลผลิตเกษตร
มีการแปรรูปกลวยอบ และฟกทองอบ เพื่อสรางรายไดเสริม
การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่เกษตรติมอรฯ
ไมมีความรูเรื่องการสงเสริมเกษตร
-ไดรับ การฝกอบรมในเรื่องการสงเสริมเกษตร แตยังไม
สามารถประเมินไดวา สามารถนําความรูไปถายทอด/
แนะนําเกษตรกรอื่นๆ ไดหรือไม
-มีก ารโยกยายเจาหนาที่เกษตรที่ไดรับ การฝก อบรมไป
ปฏิบัติงานที่กระทรวงอื่น
จากการประเมิน CIPP ขางตน เห็นไดวาฝายไทยมีความพรอมในการดําเนินงาน
โครงการทั้งดานงบประมาณ และบุคลากร มีความชํานาญในการบริหารโครงการ และไดมีการสรรหา
ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ มาใหความรู ฝกอบรมแกเกษตรกร และเจาหนาที่กระทรวงเกษตรติมอร ใน
สวนของติมอร ยังไมมีศักยภาพในการรวมบริหารโครงการเทาที่ควร และยังไมเห็นความสําคัญของ
การดําเนินงานโครงการ และการมีสวนรวมในการบริห ารโครงการ ในดานการเปลี่ยนแปลงของ
เกษตรกรภายหลังเขารวมโครงการ เกษตรกร Alex ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
การทําเกษตรผสมผสาน โดยใชเหตุผลในการปรับใชเทคโนโลยีที่สามารถปรับใชไดในพื้นที่ ไมไดใช
เทคโนโลยีระดับสูง มีความพอประมาณในการทําเกษตรในพื้นที่ที่มีกําลังแรงงาน ไมพึ่งพาเครื่องจักรใหญ
หรือการจางแรงงานภายนอก สรางภูมิคุมกันโดยการทําเกษตรลักษณะคอยเปนคอยไป มีการทดลอง
พัฒนาผลผลิตเกษตรอื่นกอนมีการขยายผล
อยางไรก็ตาม สถานะหลัง เขารวมโครงการบางประเด็นยัง ไม ส อดคลองกับ แนว
ทางการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน ไมมีการแบงปนความรู ไมมีการรวมกลุม
เกษตรกร การใชสารเคมีในการเกษตร เปนตน เนื่องจากมีตัวแปรที่สําคัญ คือ มีวัฒนธรรมของการ
แบงปนเฉพาะกลุมพวกพอง ยังมีทัศนคติของการทําการเกษตรเพื่อตองการเพิ่ มรายไดมากกวาการ
บริโภคภายในครัวเรือน ยังไมใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอม และใชสารเคมีในการเกษตร
และกระทรวงเกษตรติมอร แมวาไดรับการฝกอบรม ถายทอดความรูจากฝายไทยแลว ก็ยังไมมีความ
พรอมในการถายทอดความรูแกเกษตรกรติมอรอื่นๆ ได
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3.3 ปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานโครงการ มีปญหาและอุปสรรค แบงเปนการดําเนินงานโครงการฯ ของ
เกษตรกร Alex และของกระทรวงเกษตร ติมอรฯ ที่เกี่ยวของการดําเนินงานโครงการฯ ดังนี้
3.3.1 ปญหาของเกษตรกร Alex
เกษตรกรไดรับการอบรม และทัก ษะในการทําการเกษตร เชน การปลูก ผักโดย
ไมใชสารเคมี การเลี้ยงไก หมู การทําปุยหมัก เพื่อปองกันศัตรูพืช โรคพืช ตลอดจนความรูทางดาน
วิชาการทางการเกษตรตางๆ ตามแผนงานและหลักการทําเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืน อยางไรก็ตาม
เกษตรกรยังไมตระหนักถึงหลักการทําเกษตรผสมผสาน ในลักษณะใหเกิดความสมดุลของผลผลิตทาง
การเกษตร และสิ่งแวดลอม ยังไมใหความสําคัญกับการรวมกลุมเกษตรกร และการทํากิจกรรมกลุม
ยังไมมีการแบงปนความรู และอุปกรณภายใตโครงการแกเกษตรกรอื่นๆ มีเพียงการแบงปนเฉพาะ
กลุมพี่นอง และญาติมิตร ยังมีการใสปุยเคมี และสารเคมีกําจัดแมลง เนื่องจากยังตองการที่จะทํา
เกษตรโดยเรง ใหเ กิด ผลผลิ ตโดยเร็ว โดยไม ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบของสารเคมี ที่จ ะมี สุข ภาพ
สิ่งแวดลอม และตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ เกษตรกรยังไดรับ ความชวยเหลือจากภาครัฐนอยมาก โดยเฉพาะใน
เรื่องโครงสรางพื้นฐานการเกษตรในการจัดการแหลงน้ํา การจัดแบงที่ดินทํากินแกเกษตรกร ซึ่งที่ดินที่
ทําการเกษตรในปจจุบันเปนของฝายทหาร ที่อาจถูกเรียกคืนไดตลอดเวลา การจัดการตลาด ซึ่ง
เกษตรกรยังตองนําสินคาไปขายที่ตลาดแกพอคาโดยตรง โดยมีคาใชจายการเชารถ ทําใหตนทุนของ
ผลผลิตการเกษตรยังคงสูง ซึ่งที่ผานมาโครงการไดสนับสนุนวัสดุ อุปกรณทั้งหมดแกเกษตรกร จึงเปน
ที่นาศึกษาตอไปวาเมื่อโครงการสิ้นสุดแลว เกษตรกรจะยังสามารถพึ่งพาตนเองในการทําเกษตรใหได
ผลผลิตเชนเดียวกับชวงที่รวมโครงการหรือไม
3.3.2 ปญหาของกระทรวงเกษตรติมอรฯ
กระทรวงเกษตรและประมงของติมอร มีการปรับโครงสรางการบริหารราชการของ
กระทรวงฯ ทั้งในระดับสูง ระดับกลาง และระดับลาง ในชวงป 2557 จึงทําใหเจาหนาที่บางรายที่
ไดรับ ผลกระทบจากการปรับ โครงสราง ลดบทบาทในการปฏิบัติงานตามโครงการจัดตั้ง หมูบาน
ตนแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลการปรับโครงสรางครั้งนี้ ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและประมง เมื่อ ปลายเดือนตุล าคม 2557 ปรากฏว า เจ าหนา ที่ที่เ คยปฏิบั ติง านรวมกั บ
โครงการฯ ที่สังกัดในสวนกลางไดยายใหไปดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นและเปนหนวยงานที่ไมไดเกี่ยวของ
กับหนวยงานสงเสริมการเกษตร
จากการไมตอเนื่องในการปฏิบัติง านของเจาหนาที่รัฐ ทําใหก ารสนับ สนุนจาก
กระทรวงเกษตรและประมงติมอรฯ ในการอํานวยความสะดวกตางๆ ไมสะดวกเทาที่ควร ไมตรงกับ
ขอตกลงที่เคยหารือกัน และมีความยุงยากในการติดตอประสานงาน เชน ยานพาหนะในการเดินทาง
เจาหนาที่ประสานงานประจําโครงการ ลามในการแปล ฯลฯ จากขอ จํากัดนี้ ทําใหการเดินทางไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่ระยะเริ่มตนไมเปนไปตามแผน ซึ่งระยะตอมาจึงไดใชรถจักรยานยนตเดินทางไป
ปฏิบัติงานในชุมชน และใชภาษาทองถิ่น จึงทําใหขบวนการถายทอดความรูเริ่มดําเนินการไดดีขึ้น
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นอกจากนี้ เจาหนาที่สงเสริมเกษตร (Suco Extension) ที่ไดรับมอบหมายใหมา
ประสานงานกับผูเชี่ยวชาญไทยขาดประสบการณในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร ขาดความรูแ ละ
ทักษะดานการเกษตร ไมสามารถใหคําแนะนําแกเกษตรกรได
3.3.3 ปญหาสภาพพื้นที่
สภาพพื้นที่ และวัฒนธรรมของชุมชนและภาษา ทําใหการปฏิบัติงานลาชา และเกิด
ความยุงยากในการถายทอดความรู ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท เนื่องจากผูอาศัยในชุมชน มีความ
ยากจนและขาดความรับผิดชอบ จึง ทําใหเกิดการลักทรัพยขึ้น มีก ารปลอยสัตวเลี้ยงใหกินอาหาร
โดยทั่วไป จึงกอใหเกิดความเสียหายแกผูปลูกพืช
3.3.4 ปญหาการถายทอดความรู
เนื่องจากติมอร-เลสเต เปนประเทศที่ยังขาดวัสดุอุปกรณทางการเกษตร โดยตอง
นํา เขา จากต า งประเทศทั้ ง หมด ดั ง นั้น การถ า ยทอดการใช เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ตทางการเกษตร
จําเปนตองปรับใหเหมาะสมสภาพพื้นที่ และการแนะนําการปลูกพืชก็ตองคํานึงถึงวัฒ นธรรมและ
ความตองการของพื้นที่ดวย เชน การใหความรูในการปลูกขาวโพดฝกออน เกษตรกร และเจาหนาที่
เกษตรเห็นวาไมเปนประโยชนเ นื่องจากที่ติมอรฯ ไมนิยมบริโภค จึงไมมีการเพาะปลูก ตามที่ไดรับ
ความรูมา และการสอนการเพาะเห็ด จะตองมีการเพาะเชื้อเห็ด หรือซื้อเชื้อเห็ด ซึ่งไมมีขายในติมอรฯ
จึงไมสามารถนํามาปฏิบัติใชได

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การประเมินผลโครงการพัฒนาหมูบานตนแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ
เมืองเฮรา กรุงดิลี ประเทศติมอรฯ ตามแนวคิดของ Stufflebeam โดยใชรูปแบบ CIPP Model ใน
ดานปจจัยนําเขา (inputs) กระบวนการ (process) ผลผลิต (outputs) และผลลัพธ (outcomes)
สามารถสรุปได ดังนี้
1) ในการวิเ คราะหบ ริบ ทสภาพแวดลอมทั่วไปของพื้นที่โ ครงการกอนการดําเนินงาน
โครงการนับไดวา โครงการมีการจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานสําหรับการกําหนดและออกแบบแผนงาน/
กิจกรรมโครงการอยางรอบคอบตามสภาพพื้นที่และสอดคลองกับความตองการของประเทศติมอรฯ
2) ปจจัยนําเขา ฝายไทยสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมโครงการทั้งหมด โดย
มีการจัดทําแผนงบประมาณรายปอยางเหมาะสมตามแผนงานกิจกรรม มีการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญจาก
กรมสงเสริมเกษตรและสหกรณของไทยไปปฏิบัติงานรวมกับเกษตรกรและเจาหนาที่เกษตรติมอรฯ
เพื่อใหมีความแนใจในผลสําเร็จโครงการ
ในสวนของฝายติมอรฯ มีสวนรวมในปจจัยนําเขาทั้งในดานงบประมาณ บุคลากร และ
อุปกรณเครื่องมือในการเกษตรนอยมาก กลาวคือไมมีการสมทบงบประมาณในลักษณะ in cash แต
ตกลงอํานวยความสะดวกในการทํางานในพื้นที่ของผูเชี่ยวชาญไทย อยางไรก็ตาม ฝายติมอรฯ ไมได
สงผูประสานงานมาอํานวยความสะดวกผูเชี่ยวชาญอยางตอเนื่อง และไมมีการมอบหมายบุคลากรเพือ่
รับผิดชอบโครงการอยางชัดเจน แสดงใหเห็นถึงการไมใหความสําคัญในการเปนเจาของโครงการ ซึ่ง
จะสงผลตอประสิทธิภาพโครงการ
3) ดานกระบวนการ ฝายไทยไดใชป ระสบการณในการดําเนินงานโครงการพัฒนาใหมี
กระบวนการบริหารโครงการตามมาตรฐานสากล คือ
(1) มีการกําหนดโครงการ โดยมีการรวบรวมขอมูล การศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน
โดยการสงผูเชี่ยวชาญไทยไปรวบรวมขอมูล และสํารวจพื้นที่ที่จะเปนพื้นที่โครงการ
(2) การจัดเตรียมการวิเคราะหโครงการ โดยมีการจัดทํารางขอเสนอโครงการ มีการ
ออกแบบโครงการตามขอมูลที่ไดรับ มีการนําเสนอรายงาน
(3) การอนุมัติโ ครงการ มี ก ารจัดทําข อเสนอโครงการเพื่อ เสนอตอรัฐ บาลทั้ง สอง
ประเทศพิจารณาอนุมัติ เพื่อยึดเปนเอกสารอางอิงในการดําเนินงาน
(4) มีการนําโครงการไปปฏิบัติ
(5) มีการติดตามผลโครงการ โดยมีการจัดการประชุมวิชาการประจําปเปนกลไกในการ
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ แตยังไมมีการจัดทําการประเมินผลโครงการรวมสองฝาย

31
อยางไรก็ตาม ระหวางการดําเนินงานมีปญหาเรื่องภาษาในการสื่อสาร และเจาหนาที่ผู
ประสานงานมีงานประจํา ไมสามารถเขาพื้นที่โครงการรวมกับผูเชี่ยวชาญตลอดเวลาได จึงทําใหการ
ดําเนินงานโครงการลาชา และเมื่อสิ้นสุดโครงการแลวเมื่อป 2558 ยังไมมีการประเมินผลโครงการ
4) ดานผลผลิต มีการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ คือ (1) มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
การทําเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่เกษตรของนาย Alex (2) มีการ
ถายทอดความรูทั้งแกเกษตรกร และเจาหนาที่กระทรวงเกษตรติมอรฯ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คือ การทําเกษตรผสมผสานเพื่อใหเ กิดรายไดตลอดป การทําปุยหมักใชในการเกษตร เพื่อรักษา
สิ่งแวดลอม สุขภาพ และลดตนทุนการผลิต มีการสอนการทําแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อสราง
รายไดเพิ่ม มีการปลูกสิ่งที่บริโภคเพื่อลดรายจาย คือ ขาว และ (3) การใหวิทยาการในการผลผลิต
การเกษตรอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได เชน การเพาะเห็นด และการปลูกขาวโพดหวาน
อยางไรก็ตาม ในการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรบางกิจกรรมไมเปนไปตามความ
ตองการของเกษตรกร เชน การปลูกขาวโพดหวาน เนื่องจากไมเปนที่นิยมในติมอรฯ และการเพาะเห็ด
ที่ไมสามารถซื้อวัสดุในการเพาะเห็ดในติมอรฯ ได
5) ดานผลลัพธ
(1) การเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร
ในดานความเปนอยูของครอบครัว เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนายสินคา
เกษตรที่หลากหลาย ขายไก ปลา และหมู และขายผลผลิตแปรรูปมีความสําเร็จในสวนของเกษตรกร
นํารอง มีความรูในการทําเกษตรผสมผสาน แตในสวนของความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอม สังคม
ชุมชน เกษตรกรยังไมเปลี่ยนทัศนคติ ยังไมมีการเอื้อเฟอเผื่อแผตอเกษตรกรอื่นๆ เกษตรกรมีการ
แบง ปนเพียงแคญ าติพี่นองเทานั้น ไมเ ห็นความสําคัญของการรวมกลุมเกษตรกร และการรัก ษา
สิ่งแวดลอม
การจัดตั้ง ศูนยเรียนรู แมวามีก ารจัดตั้งศูนยเ รียนรูในพื้นที่ เกษตรของนาย Alex
เพื่อเปนสถานที่ฝกอบรมแกเกษตรกรอื่นๆ ในเรื่องการทําเกษตรผสมผสาน แตเกษตรกร Alex ไมได
ใชพื้นที่เพื่อวัตถุประสงคดังกลาว โดยนาย Alex ไดใหพื้นที่และวัสดุอุปกรณโครงการในการสอนใหแก
ญาติสนิท พี่นองเทานั้น และไมใหเกษตรกรอื่นๆ ไดมีโอกาสเขามาเรียนรู
(2) การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่เกษตรติมอรฯ
เจาหนาที่กระทรวงเกษตรติมอรฯ ไดรับการฝกอบรมในเรื่องการสงเสริมเกษตร
ตลอดโครงการเปนจํานวน 75 ราย (พ.ศ. 2553-2558) ทั้งในระดับผูบริหารและเจาหนาที่ แตยังไม
สามารถประเมินไดวา เจาหนาที่ดัง กลาวสามารถนําความรูไปถายทอด/แนะนําเกษตรกรอื่นๆ ได
หรือไม นอกจากนี้ ยังมีการโยกยายเจาหนาที่เกษตรที่ไดรับการฝกอบรมไปปฏิบัติงานที่กระทรวงอืน่ ๆ
เมื่อนํามาพิจารณารวมกับแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลวจะเห็นวาการ
ดําเนิน งานโครงการดัง กลา วมีป จ จั ยประเด็นท าทายหลายประการที่ ทํา ใหผ ลลั พธโ ครงการไม
สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
1) เกษตรกรใหความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของครอบครัว แตไมคํานึงถึง
การรักษาสิ่งแวดลอม และการพึ่งพากันในชุมชน
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2) ไมมีก ารรวมกลุม เกษตรกร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ทําใหไมมีความ
เขมแข็ง ไมมีอํานาจในการตอรองทางดานการจัดการและการตลาดได
3) ไมตระหนักถึงการรวมตัวกันเปนชุมชนที่เขมแข็งจะทําใหสามารถแกปญหาตางๆ ไดเชน
ปญหาสังคม ความยากจน สิ่งแวดลอม
4) ยังไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง ทําใหเกษตรกรไมมีความมั่นใจในการลงทุน และไมให
ความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอม
5) มีวัฒ นธรรมอยูบ นพื้น ฐานวัฒ นธรรมของการรัก พวกพอง ญาติส นิ ท จึง ทํ าให ก าร
เอื้อเฟอเผื่อแผถูกจํากัดในเครือญาติเทานั้น
6) โครงการไดสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณแกเกษตรกรทั้งหมด จึงยังไมสามารถ
พิสูจนไดวา เมื่อโครงการสิ้นสุดลงแลว เกษตรกรจะสามารถพึ่งพาตนเองได
7) เกษตรกรยังตองการทําการเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดเปนลําดับแรก ซึ่งขัดแยงกับแนวทาง
ทฤษฎีพอเพียง ที่เนนการสรางพื้นฐานของความพอมี พอใชในครัวเรือนใหมีความมั่นคงทางอาหารกอน
โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด ภายใตทรัพยากรที่มีอยู
โดยหากพิจารณาในมิติเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม สามารถสรุปได ดังนี้
1) ดานเศรษฐกิจ
การนําเสนอการทําเกษตรผสมผสานแกเกษตรกรนํารองในติมอรฯ โดยวิธีการทําเกษตร
แบบใหม ควบคูกับการเลี้ยงสัตว และประมง สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใหเ กษตรกรมีรายได
เพิ่มขึ้นจากเดิมได นอกจากนี้ ยังสามารถสงเสริมใหเกษตรกรบริโภคอาหารหลากหลายมีโภชนาการที่ดี
2) ดานสังคมและวัฒนธรรม
โดยที่ที่ผานมาติมอรฯ ผานภัยสงครามมาเปนเวลานานและเพิ่งรับเอกราชอยางเต็มตัว
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 และยังมีปญหาทางการเมืองมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ทําให
ประชาชนมีการโยกยายถิ่นฐาน และอยูอยางกระจัดกระจายและดวยความหลากหลายชาติพันธุ มี
ความรักพวกพอง มีความเคารพในระบบอาวุโส มีระบบเครือญาติที่แข็งแกรง จึงอาจเปนสาเหตุที่ทํา
ใหเกษตรกรไมมีการรวมตัวกัน ไมมีการแบงปนความรูแกชุมชนกลุมอื่นๆ
3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การไมมีที่ดินเปนของตนเอง และการโยกยายถิ่นฐาน ทําใหเกษตรกรไมตระหนักถึง
ความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอม
4.2 สรุปสมมติฐานการศึกษา
สมมติฐาน “โครงการพัฒนาหมูบานตนแบบ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
การประยุกตแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินงานโครงการ แตมีปญหา
และอุปสรรค ที่ทําใหผลลัพธโครงการไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
ผลการศึกษาพบวา โครงการฯ มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการ
ดําเนินงานโครงการ คือ การแนะนําการทําเกษตรผสมผสาน ควบคูกับการเลี้ยงสัตว และเลี้ยงปลาน้ําจืด
แตมีขอคนพบที่ไมสอดคลองกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลายประการคือ (1) เกษตรกรให
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ความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของครอบครัว แตไมคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม และ
การพึ่งพากันในชุมชน (2) ไมมีการรวมกลุมเกษตรกร (3) ไมตระหนักถึงการรวมตัวกันเปนชุมชนเพื่อ
ชวยกันแกไขปญหาสังคม เชน ยาเสพติด และ สิ่งแวดลอม (4) ยัง ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง
(5) มีวัฒนธรรมอยูบนพื้นฐานของการรักพวกพอง ญาติสนิท จึงทําใหการเอื้อเฟอเผื่อแผถูกจํากัด
เฉพาะในเครือญาติ (6) รัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานโครงการทั้งหมด รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณแกเกษตรกร จึงยังไมสามารถพิสูจนไดวา เมื่อโครงการสิ้นสุดลงแลว เกษตรกรจะสามารถ
พึ่งพาตนเองได (7) เกษตรกรยังตองการทําการเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดเปนลําดับแรก ซึ่งขัดแยงกับ
แนวทางทฤษฎีพอเพียง ที่เนนการสรางพื้นฐานของความพอมี พอใชในครัวเรือนใหมีความมั่นคงทาง
อาหารกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ป ระหยัดภายใตทรัพยากรที่มีอยู ดังนั้น ผลการศึกษานี้จึง
สนับสนุนสมมติฐานดังกลาว
4.3 ขอเสนอแนะ
4.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
โดยที่ประชากรสวนใหญของประเทศติมอรฯ อยูในภาคเกษตรกรรม และเพื่อให
ประชาชนสว นใหญดั ง กล าวสามารถทําอาชี พเกษตร ที่ มีร ายได ที่ส ามารถพึ่ ง พาตนเองได จึง มี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
4.3.1.1 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
1) สงเสริมใหเกษตรกรมีองคความรูดานการผลิต และดานการจัดการ
ผลผลิต
2) สงเสริม องคความรูใหแกเจาหนาที่สง เสริมเกษตร เพื่อสามารถให
คําแนะนําแกเกษตรกรได
3) ใหมีก ารขยายการดําเนิน งานโครงการหมูบ านตน แบบตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 2 เพื่อใหเกิดผลลัพธโครงการในวงกวาง
4.3.1.2 การพัฒนาการผลิต ใหความสําคัญกับการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โดยการ
1) ลดตนทุนการผลิต เนนการสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือ
การจัดหาปจจัยการผลิตตางๆ ทั้งเรื่อง พันธุ ปุย และเครื่องจักรกลเกษตร
2) ให มีม าตรฐานสิ นคา โดยการสนับ สนุนใหเ กษตรกรมีก ารพัฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานสากล เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีความปลอดภัยตอการบริโภค
3) ความมั่นคงทางอาหาร โดยสงเสริมการผลิตพืชอาหารที่หลากหลาย
เพื่อใหเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ ไมตองพึ่งพาการนําเขา และใหประชาชนมีโภชนาการที่
ถูกตอง
4) เกษตรอิ น ทรี ย ส ง เสริ ม ให เ กษตรกรทํ า เกษตรอิ น ทรี ย เพื่ อ ให
สอดคลองกับการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5) พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑตางๆ การพัฒนาผลิตภัณฑและการเพิ่ม
มูลคา รวมถึงการสงเสริมการผลิตสินคาใหมๆ ใหมีประสิทธิภาพ
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4.3.1.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยสนับสนุน โดยการ
1) มีการจัดการแหลงน้ํา เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแลง รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชน้ําในภาคเกษตร
2) จัดที่ดินทํากินใหเกษตรกร ที่ไมมีที่ดินทํากิน เพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนและสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
4.3.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) จัดเวทีใหความรูความเขาใจในระบบงานสงเสริมการเกษตรของประเทศไทย
แกผูบริหารชุดใหมที่กระทรวงเกษตรและประมง กรุงดีลี เนื่องจากผูที่ดํารงตําแหนงเกี่ยวของกับงาน
สงเสริมการเกษตรนั้นยายมาจากสวนภูมิภาคและยังไมรับทราบนโยบายของรัฐบาลชุดเกา
2) สนับสนุนการสรางวิทยากรวิชาเฉพาะดาน (Trainer) ในกระทรวงเกษตรและ
ประมง
3) ใหมีกิจ กรรมเสริมสรางสมรรถนะ ใหแกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับ
พื้นที่ (Suco Extension) เพิ่มขึ้น
4) ใหความรูแ ละความเขาใจแนวทางการพั ฒ นาตามหลัก เศรษฐกิ จ พอเพีย ง
เพิ่มเติมแกเกษตรกร Alex เพื่อใหสามารถถายทอดความรูใหแกเกษตรกรอื่นๆ
5) ใหความรูและสงเสริมกิจกรรมการรวมกลุมสมาชิกเกษตรเพิ่มขึ้น
6) ให มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการร ว มกั น สองฝ า ย โดยระบุ เ ป น
ลายลักษณอักษรในเอกสารโครงการ
7) สรางความรูส ึกในการเปนเจาของโครงการแกฝายติมอรฯ โดยใหมีสวนรวมใน
การดําเนินงานโครงการในทุกระดับมากขึ้น

บรรณานุกรม
หนังสือ
สุเมธ ตันติเวชกุล. ใตเบือ้ งพระยุคลบาท. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน, 2549.
สื่ออิเล็กทรอนิกส
กรมวิชาการเกษตร. เกษตรผสมผสานตามทฤษฎีใหม. [ออนไลน]. แหลงที่มา:
http://www.polpattana4.net/News_update/administrator/modules/mod_pho
to/Doc/course-02.pdf [กรกฎาคม 2559].
วิกิพีเดีย. ประเทศติมอรฯ เลสเต. [ออนไลน]. แหลงทีม่ า: https://th.wikipedia.org/wikiประเทศ
ติมอร เลสดต [พฤษภาคม 2559].
สถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบรู ณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ. [ออนไลน]. 2559.
แหลงที่มา: http://www.sufficiencyeconomy.com [กรกฎาคม 2559].
สวนประเมินผล สนผ. กรมประชาสัมพันธ. CIPP. [ออนไลน]. แหลงทีม่ า:
http://hq.prd.go.th/plan/ewt_dl_link.php?nid=3034 [กรกฎาคม 2559].
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ.
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง. [ออนไลน]. 2552. แหลงที่มา:
http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/SufficiencyEconomy.aspx?p=4.
Sustainable Development Knowledge Platform. [Online]. Available from:
http://sustainabledevelopment.un.org [2016, July].
UNDP. Human Development Lifetime Achievement Award, His Majesty King Bhumibol
Adulyadej of Thailand. [Online]. 2006. Available from:
www.undp.org/content/dam/thailand/docs/King_leaflet_EN.pdf [2016, May].

ภาคผนวก

37
ภาคผนวก ก
งบประมาณโครงการ
รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 11,693,394.94
งบประมาณป 2553
งบประมาณ
คาใชจายผูเชี่ยวชาญ (นายชยพัทธ โภคาวัฒนา) ไป
ปฏิบัติงานที่ติมอร-เลสเต ในการสํารวจขอมูลเชิงลึก
เพื่อวางแผนและจัดทําหมูบานตนแบบฯ ระหวางวันที่
14-26 ส.ค. 53
คาวัสดุ อุปกรณ
หลักสูตร Study Visit Programme on
Agricultural Extension for 6 National Directors
ระหวางวันที่ 18-29 ก.ย. 53
คาใชจายผูเชี่ยวชาญ (นายชยพัทธ โภคาวัฒนา) ไป
ปฏิบัติงานที่ติมอร-เลสเต ระหวางวันที่ 20 พ.ย.-24
ธ.ค. 53
รวม

งบประมาณ
ที่จัดสรร
367,000.-

งบประมาณ
ที่เบิกจาย
289,638.57

งบประมาณ
คงเหลือ
77,361.43

61,000
426,605.43

61,000
426,605.43

681,000

285,781.78

395,218.22

1,535,605.43

1,063,025.78

472,579.65

งบประมาณ
ที่เบิกจาย
1,398,152.55

งบประมาณ
คงเหลือ
-

1,019,010.91

201,391.09

705,180

50,300

-

งบประมาณป 2554
งบประมาณ

งบประมาณ
ที่จัดสรร
1,398,152.55

หลักสูตร Principal of Marine Finfish Culture
ใหแก จนท. ก.เกษตรติมอร-เลสเต จํานวน 8 ราย
ระหวาง 31 ม.ค.-23 ก.พ. 54
คาใชจายในการจัดฝกอบรม/ดูงานหลักสูตร ดานการ 1,220,402.00
สงเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
สําหรับผูบริหาร และ จนท.ปฏิบัติการ จํานวน 10
ราย ระหวางวันที่ 13 ก.พ.-12 มี.ค. 54
คาจัดสง ผชช.กรมสงเสริมการเกษตร (นายชยพัทธ โภ
755,480
คาวัฒนา และ นายบุญศรี ออนละออ) ไปปฏิบัติงาน ณ
ติมอร-เลสเต ระหวาง 30 ก.ค.-25 ก.ย. 54
คาจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีระดับหมูบานใน
65,000.00
ติมอร-เลสเต จํานวน 1 ศูนย
รวม
3,439,034.55

65,000.00
3,187,343.46

251,691.09
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งบประมาณป 2555
งบประมาณ
หลักสูตร Fishery Post Harvest Technology
ใหแก จนท. ก.เกษตรติมอร-เลสเต จํานวน 6 ราย
ระหวางวันที่ 4-21 ก.พ. 55
หลักสูตร Conservation and Management of
the Coastal Resources ใหแก จนท. ก.เกษตร
ติมอร-เลสเต จํานวน 10 ราย ระหวางวันที่ 1-13
เม.ย. 55
หลักสูตร Coastal Navigation Training Program
ใหแก จนท-ก.เกษตรติมอร-เลสดต จํานวน 10 ราย
13-24 พ.ค. 55
รวม

งบประมาณ
ที่จัดสรร
688,303.37

งบประมาณ
ที่เบิกจาย
688,303.37

915,011.34

915,011.34

782,132.90

782,132.90

2,385,447.61

2,385,447.61

งบประมาณ
คงเหลือ

งบประมาณป 2556
งบประมาณ
หลักสูตร Visit on Agricultural Extension ใหแก
เจาหนาที่ติมอร-เลสเต จํานวน 10 ราย ระหวางวันที่
3-17 มีนาคม 56
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของผูเชีย่ วชาญ
ไทย (บุญศรีและชยพัทธฯ) ระหวางวันที่ 1 ต.ค.-18
พ.ย.55
รวม

งบประมาณ
ที่จัดสรร
1,203,698.00

งบประมาณ
ที่เบิกจาย
840,179.06

320,563.66

320,563.66

1,524,261.66

1,160,742.72

งบประมาณ
คงเหลือ
363,518.94

363,518.94
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งบประมาณป 2557
งบประมาณ
คาวัสดุอุปกรณในการจัดฝกอบรม 3 หลักสูตร
ระหวาง พ.ค.-ต.ค. 57 ณ ศูนยเรียนรู (หลักสูตร
Post-harvest handling and food processing,
Self-sufficient farming , Extension
methodology
คาใชจายของผูเชี่ยวชาญไทย 3 คน และอาสาสมัคร
จํานวน 1 คน
คาใชจายในการจัดซื้อจักรยานยนตฮอนดา เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแก ผูเชี่ยวชาญและ
อาสาสมัครไทยที่ไปปฏิบัติงานในโครงการ
คาวัสดุ อุปกรณ
รวม

งบประมาณ
ที่จัดสรร
693,780

งบประมาณ
ที่เบิกจาย
570,780

2,035,720

1,764,884.77

63,000
150,000
2,942,500

งบประมาณ
คงเหลือ
123,000

270,835.23

63,000.
150,000
2,548,664.77

393,835.23

งบประมาณ
ที่จัดสรร
340,705.60

งบประมาณ
ที่เบิกจาย
340,705.60

งบประมาณ
คงเหลือ
-

25,000

25,000

-

1,298,750

982,465

316,285

1,348,170.60

316,285

งบประมาณป 2558
งบประมาณ
คาใชจายในการขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
นายซัดดัม สะแต ณ เมืองเฮรา ติมอร-เลสเตระหวาง
17 มิย-28 พย 58
คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเสริมสราง
คุณภาพชีวิต (ซื้อปลาแมพันธุ และเมล็ดพันธุ
หลักสูตร Training of Trainer เจาหนาที่สงเสริม
เกษตร 15 ราย ระหวางวันที่ 21 กค-29 สค 58
รวม

1,664,455.60
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ภาพการดําเนินงานโครงการ
การปลูกผักบุง
ป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

ป พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) กันยายน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015

กันยายน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) กันยายน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015

การปลูกผักบุง แตเดิมเกษตรกรปลอยพื้นที่เกษตรวางเปลาหลังการทํานา ภายหลังการเรียนรูจาก
ผูเชี่ยวชาญไทย ทําใหมีการปลูกผักบุงหลังการทํานา โดยใชมล็ดพันธุผักบุงของไทย
ที่มาภาพ: พ.ศ. 2555 และ 2557 จากผูเชี่ยวชาญโครงการ
พ.ศ. 2558 จากการไปติดตามโครงการโดยอธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ
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การปลูกผักกวางตุง
ป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ป พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)

ป พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ป พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)

ป พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ป พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)

การปลูกผักกวางตุง เปนผักสวนครัวอีกหนึ่งชนิดหนึ่งที่เปนที่นิยมในติมอรเปนอยางมาก แรกเริ่มมักมี
การปลูกอยางไมเปนระบบ มีลักษณะกระจายไปตามพื้นที่เพาะปลูก ผูเชี่ยวชาญไดใหความรูในการ
ปลูกแบบหวานในระดับหางที่มีความเหมาะสม สามารถปลูกผักไดอยางเปนระบบ
ที่มาภาพ: จากผูเชี่ยวชาญโครงการ
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การทําบอเลี้ยงปลา
ป พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ป พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)

ป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

การทําบอปลา ผูเชี่ยวชาญไดถายทอดความรูการขุดบอปลาสําหรับลี้ยงปลาน้ําจืด(ปลานิล) ในพื้นที่
เกษตรของเกษตรกรนํารอง (นาย Alex) เพื่อเปนแหลงอาหารโปรตีน และยังสามารถกักเก็บน้ําไวใช
ในหนาแลง
ที่มาภาพ:

พ.ศ. 2556 และ 2557 จากผูเชี่ยวชาญโครงการ
พ.ศ. 2558 จากการไปติดตามโครงการโดยอธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ
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การเพาะปลูกเห็ด
ป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

ป พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)

การเพาะเห็ด มีการถายทอดความรูในการปลูกเห็ดนางฟาใหแกเจาหนาที่ เพื่อใหสามารถไปถายทอด
ความรูใหชาวบานได
ที่มาภาพ: จากผูเชี่ยวชาญโครงการ

44
การสรางศูนยการเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงหมูบ านเฮรา
ป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)

ป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2013)

ป พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)

การสร างศูน ยถายทอดเทคโนโลยี โดยเปนศูน ยที่กอ ตั้ง ขึ้น เพื่อใชสําหรับ พบปะเกษตรกร และ
นักวิชาการเกษตร โดยมีอุปกรณในการเรียนรูเชิงขอมูลตางๆ ที่เ กี่ยวของกับเกษตรกร ที่ใชในการ
เรียนรูโดยการปฎิบัติจริง
ที่มาภาพ: จากผูเชี่ยวชาญโครงการ

45
การทําปุยหมักชีวภาพ
ป พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)

การจัดกิจ กรรมสง เสริม การทําปุยหมักชีวภาพ และขับไลแมลงโดยวัสดุจ ากธรรมชาติ เพื่อใชใน
กิจกรรมทางการเกษตรของสมาชิกทั้งหมด การทําน้ําหมักชีวภาพโดยใชจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพสูง
การบํารุงดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและลดการใชสารเคมี
ที่มาภาพ: จากผูเชี่ยวชาญโครงการ

46
การแปรรูปอาหาร
ป พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)

การแปรรูปอาหาร เปนการสงเสริมใหเกษตรกรรูจักใชประโยชนจากวัตถุดิบในทองถิ่น โดยใหเรียนรู
เกี่ยวกับ การแปรรูป อาหาร ถนอมอาหาร ทั้ง นี้ เพื่อเก็บ ไวบริโ ภคและสามารถสรางรายไดใหกับ
เกษตรกร โดยมีการอบรมความรูปดานการแปรรูปอาหารใหแกเจาหนาที่ เชน การทําม้ํามันมะพราว
สกัดเย็น ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ มะเขือเทศแชอิ่ม ขาวตัง กลวยฉาบ ขนมตาล ขาวเกรียบมะละกอ
ขาวเกรียบฟกทอง และถั่วลิสงแผนทอด เปนตน
ที่มาภาพ: จากผูเชี่ยวชาญโครงการ
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