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จากการศึกษาที่ไดต้ังโจทยไว ๔ ประเด็นหลัก ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน เพื่อใหการ

ดําเนินการโครงการขยายผลของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ใหมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม และมีความยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้จึงไดจัดทําบทสรุปและ

ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย ไวเปนประเด็นๆ  ดังตอไปนี้ 

๑. โครงการขยายผลควรถอดบทเร ียนกรณีชาวบานที ่ประสบ
ผลสําเร็จ  

ศูนย ศ ึกษาการพัฒนาพิก ุลทองฯ  ควรถอดบทเร ียนชาวบานที ่ประสบ

ผลสําเร็จแลวขยายผลในเรื่องนั้นตอไป เชน กรณีกลุมผลิตขาวเกรียบที่เลี้ยงปลาดุก กรณี

การเพาะเห็ดของชาวบานบานโคกสยา กรณีการทําเกษตรแบบผสมผสานที่บานเปล กรณี

การทําเกษตรผสมผสานโดยการขุดยกรองปลูกมะนาว เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว และปลูกยางพารา 

หรือกรณีการดําเนินการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมของชุมชนบานเกษตรมูโนะ เปนตน  

การถอดบทเรียนควรถอดใหรอบดาน ไมวาเปนดานองคความรู หรือบริบท

ของผูประสบผลสําเร็จ เชน ดานทรัพยากรที่ดิน น้ํา ระบบแรงงาน วิธีการดําเนินการ วิธีการ

บริหารจัดการ การแกปญหาที่เกิดขึ้น ฯลฯ จนสามารถเห็นองครวมแหงความสําเร็จของ

ผูเขารวมโครงการแตละราย เมื่อไดองคความรูแลว นําองคความรูเหลานั้นเขาสูกระบวนการ

การเรียนรูของกลุมเปาหมายที่จะขยายผลในรุนตอๆ ไป นอกจากนี้ ควรถอดบทเรียนในราย

ที่รับการขยายผลแลวประสบผลสําเร็จทั้งดานความพอเพียงในระดับครัวเรือน และความ

พอเพียงในเชิงพาณิชย  

การขยายผลควรจัดในรูปแบบการแลกเปลี ่ยนเรียนรู  ระหวางผู ประสบ

ผลสําเร็จและชาวบานกลุมเปาหมาย โดยศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทําหนาที่เปน “แมงาน” 

ขับเคลื่อนกระบวนการดังกลาว ขอเสนอแนะนี้จะแกปญหาเรื่องคุณภาพการขยายผลได

อยางเปนรูปธรรม แตอยางไรก็ตาม การขยายผลในเชิงปริมาณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล

ทองฯ ควรดําเนินการไปตามปกติ โดยวางน้ําหนักเปาหมายการขยายผลวา เปนการทดลอง

ปฏิบัติจริง เพื ่อคนหาเนื ้อหาของกิจกรรม  และคนหาแนวทางของการขยายผลที ่มี

ประสิทธิภาพ สวนโครงการถอดบทเรียนและนําบทเรียนที่เปนองคความรูในเชิงบูรณาการ



นั้น ควรดําเนินการในลักษณะโครงการพิเศษ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาตอยอดจากความ

พอเพียงในระดับครัวเรือน ไปสูความพอเพียงในเชิงพาณิชย โดยใชคุณภาพของประชากร

เปนตัวกําหนดสําคัญในการดําเนินโครงการ สุดทายจะนําไปสูผล คือ คุณภาพของการขยาย

ผล ที่ตรงกับความตองการของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  และความตองการของ

ประชากรกลุมเปาหมาย 

๒. ชองทางการขยายผลสู ชาวบานควรใชชองทางที ่เกิดจากฐาน
ทางดานวัฒนธรรมเดิมของพวกเขา  

ตามระบบเดิม การคัดเลือกกลุมคนที่จะเขารวมโครงการขยายผล ใชวิธีใหผู

ประสานงานชุมชนซึ่งเปนเจาหนาที่ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รวบรวมรายชื่อ

ผูเขารวมโครงการจากผูประสานงานหรือผูนําชุมชน ซึ่งการเขารวมโครงการขยายผลแตละ

กิจกรรมจะเกิดประโยชนแกตัวผูเขารวมโครงการโดยตรง อันไดแก การไดรับปจจัยพื้นฐานที่

จะดําเนินตามโครงการ อาทิ หากเปนโครงการสนับสนุนการเลี้ยงสัตว ศูนยศึกษาการพัฒนา

พิก ุลทองฯ  จะใหพ ันธุ ส ัตว และอาหารสัตวอ ีกจํานวนหนึ ่ง  หรือโครงการปลูกพืชแบบ

ผสมผสาน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จะชวยเหลือเรื่องพันธุพืช นําเครื่องจักรมาขุด

ยกรองให หรือการสนับสนุนการเลี้ยงปลาก็เชนกัน ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จะชวย

ขุดบอปลา ใหพันธุปลา และอาหารปลาอีกสวนหนึ่ง ชาวบานสวนใหญจึงตองการเขารวม

โครงการ เมื่อเปนเชนนี้ เจาหนาที่ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หรือผูนําชุมชน จึงมี

แนวโนมที่จะคัดเลือกญาติมิตรของตน อยางไรก็ดี การประสานผูเขารวมกิจกรรม ขึ้นอยูกับ

ลักษณะโครงการขยายผลดวย หากเปนโครงการสําคัญ เชน การใหพันธุสัตว อาทิ แพะ วัว 

เปน ไก จะไดรับความสนใจ หากไมนาสนใจ วิธีการประสานงานก็จะเปนอีกลักษณะหนึ่ง  

ภาวการณขางตน จึงเปนที่มาของการติฉินนินทาวา ศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองฯ  ไมมีความยุติธรรมเพราะเลือกปฏิบัติตอชาวบาน  กลุ มชาวบานที ่ไดรับการ

สนับสนุนจะไดรับการสนับสนุนไปตลอด  ขณะกลุ มที ่ไมไดก็จะไมไดเลย  เพื ่อแกปญหา

ดังกลาว  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  จึงควรใชวิธีเลือกกลุมรับการขยายผลโดยใช

วิธีการคัดเลือกอันมีฐานทุนทางวัฒนธรรมที่ชุมชนมีอยูหรือใชอยู เชน หากผูเขารวมโครงการ

เปนชาวไทยพุทธ อาจใชวิธีการใหสมัครเขารวมโครงการแลวพิจารณาคุณสมบัติโดยใชหลัก

คุณสมบัติของผู เขารวมโครงการขยายผลที ่ประสบผลสําเร็จแลวเปนเกณฑ คุณสมบัติ

ดังกลาวศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จะตองถอดบทเรียนจากรุนพี่ที่ประสบผลสําเร็จ 

ออกมาสรุปไวเปนคุณสมบัติกลางสําหรับผูเขารวมโครงการ หรือ หากผูเขารวมโครงการเปน

ชาวไทยมุสลิม ควรใหโตะอิหมาม พรอมดวยกรรมการประจํามัสยิดเปนผูคัดเลือก และ



พิจารณาบุคคลเหลานั ้นตามหลักเกณฑของคุณสมบัติกลางอีกครั ้งหนึ่ง  การดําเนินการ

ดังกลาวสามารถแกปญหาเรื่องขอครหาการเลือกปฏิบัติได โดยเฉพาะกับกลุมคนไทยมุสลิม  

การคัดเลือกโดยใชมิติทางศาสนา  จึงนาจะมีความชอบธรรมมากกวา

แบบเดิม  หรือทางศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  อาจใชวิธีการอื ่นๆ  ในการคัดเลือก

ผูเขารวมโครงการนั้นสุดแทแตความเหมาะสม อยางไรก็ตาม ผูวิจัยฯ เห็นวาควรพิจารณา

การคัดเลือกผูเขารวมโครงการโดยใชมิติทางวัฒนธรรมเปนหลัก 

๓. การดําเนินการโครงการขยายผลควรเริ่มตนที่ การศึกษา – ไดองค
ความรู - ขยายผลสูชาวบาน บนบริบทจริงของชุมชน 

อาทิ เรื่องกิจกรรมการขยายผล เรื่องพื้นที่ เรื่องกลุมคนที่เขารวมโครงการ 

เปนตน ควรพัฒนาจากฐานของชุมชนเปนสําคัญ เมื่อเปนเชนนี้จะไมเกิดปญหาที่ชาวบาน

บอกวา “เอาแพะไปเลี้ยงใกลๆ ผัก เอาผักไปปลูกใกลๆ ทะเล มันจะไดรับผลอะไร” เปนตน 

  จากปญหาที่ผานมา เมื่อพิจารณาโครงการขยายผลทั้ง ๑๔ โครงการยอย 

พบวา หลายโครงการไมสอดคลองกับทองถิ่น หลายโครงการไมคํานึงถึงสภาพแวดลอม ไม

คํานึงถึงองคความรู เดิมของผูรับการขยายผล ไมคํานึงถึงขอจํากัดของผูรับการขยายผล 

ดังนั้น เมื่อมีการดําเนินการขยายผลสูชาวบานจึงไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดังเห็นไดจาก 

การเริ่มตนของโจทยที่นําไปสูการศึกษาทดลองของโครงการตางๆ เพื่อนําผลไปขยายตอ

ชาวบานนั้น หลายโครงการไมไดเกิดจากการพัฒนาโจทยจากปญหาของชาวบาน ดังเห็นได

จากหลายโครงการเกิดขึ้นโดยไมมีฐานองคความรูเดิมของชุมชนรองรับ เชน โครงการปลูก

ไมดอกไมประดับเพื่อการคา  หรือโครงการปลูกหมอนเลี ้ยงไหม  เปนตน  นอกจากนี้ เมื ่อ

พิจารณาเทียบเคียงกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในภูมิภาคอื่นๆ ทั้ง

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และภาคกลางแลว ทุกพื้นที่ลวนมีโครงการขยายผลใน

ลักษณะเดียวกัน นั่นแสดงใหเห็นวา ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เองคํานึงถึงบริบทที่

ตางกันของประชากรแตละศูนยศึกษาฯ นอยเกินไป หรือแทบจะไมใหความสําคัญ ดังเหตุผล

ที่กลาวมา 

  หากปรับเนื้อหากิจกรรมโครงการขยายผลโดยใชโจทยจากชุมชนแลว ศึกษา

คนหาองคความรู ทดลองอยางเปนระบบ เมื่อประสบผลสําเร็จภายใตเงื่อนไขตางๆ แลว จึง

นําโจทยดังกลาวไปสูชาวบาน เขาลักษณะ คําถามจากหมูบาน ศึกษาทดลอง วิจัยคนควา

โดยศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ไดองคความรู  แลวนําไปแกโจทยใหชาวบาน ศูนย

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เองจะไดความรูจากปญหาของชาวบาน โครงการขยายผลก็จะ

เกิดประโยชนสูงสุดแกชาวบาน ตรงตามเปาหมายของการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล

ทองฯ ในที่สุด 



๔. ควรหาแนวทางในการแกปญหาการถือครองที่ดินของกลุมชาว
ไทยมุสลิม  

การเปนเจาของและใชประโยชนพื้นที่รวมกันของชาวไทยมุสลิมนั้น จากการ

สืบคนแนวทางตามหลักคําสอนทางศาสนา และสิ่งที่ปรากฏจากการลงเก็บขอมูลภาคสนาม

อยางหนึ่ง ซึ่งในอนาคตอาจกระทบกับโครงการขยายผลที่มีเปาหมายใหเกษตรกรมีวิถีชีวิต

อยางพอเพียง ปรากฏการณดังกลาว คือ ปริมาณการถือครองที่ดิน ถึงแมตัวเลขทางสถิติ

เมื่อเฉลี่ยตามจํานวนครัวเรือนจะมีที่ดินประมาณ ครอบครัวละ ๓ ไรเศษ แตเมื่อพิจารณา

จากความเปนจริงพบวา ในพื้นที่รอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นั้น มีกลุมที่ถือครอง

ที ่ดินจํานวน  ๓  กลุ ม  คือกลุ มคนไทยพุทธ  กลุ มคนไทยมุสลิม  และกลุ มคนจีนในตลาด 

ลักษณะการใชประโยชนที ่ดินนั ้น  กลุมคนไทยพุทธกับคนไทยมุสลิมมีวัฒนธรรมการใช

ประโยชนที ่กินใกลเคียงกัน  ในขณะที ่ที ่ดินที ่ชาวบานเรียกวา  เปนที ่ดินของจีนในตลาด 

(พอคาเชื้อสายจีน หรือเศรษฐีในตลาดเมืองนราธิวาส) มีลักษณะการใชประโยชนแตกตาง

ออกไปอยางเห็นไดชัด คือ ปลอยใหเปนที่รกราง เปนปาตามธรรมชาติ ไมมีการประกอบ

อาชีพทางการเกษตร หรือเปนพื้นที่เชาเพื่อทํากินของคนในชุมชน 

  สิ่งที ่นาจะเปนปญหาในระยะยาว  คือ เมื่อเปรียบเทียบการถือครองที่ดิน

ระหวางกลุมคนไทยมุสลิมกับกลุมคนไทยพุทธ จะเห็นความแตกตางอยางเห็นไดชัด คือ 

ในขณะที่การถือครองที่ดินของคนไทยพุทธมีประมาณ ๗ - ๑๕ ไร แตกลุมคนไทยมุสลิมสวน

ใหญตํ่ากวานั้นมาก มีประมาณไมถึง ๓ ไรตอครัวเรือนโดยเฉลี่ย สาเหตุดังกลาวไมใชเกิดขึ้น

จากการสงเสริมสนับสนุนของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ แตเกิดขึ้นจากเหตุผลทาง

วัฒนธรรมเปนสําคัญ  เชน  กรณีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของมุสลิมมีจํานวนเพิ ่มขึ ้น

ตามลําดับในขณะที่ทรัพยากรที่ดินมีเทาเดิมหรือลดนอยลงจากการเปลี่ยนมือถือครอง  

  จากปญหาในลักษณะที่กลาว ถึงแมจะมีโครงการขยายผลที่มีประสิทธิภาพ

มากเพียงใด แตหากผูรับการขยายผลขาดปจจัยพื้นฐานสําคัญ คือ ที่ดิน เปาหมายแหงการ

พัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จะไมมีทางสําเร็จไดเลย นอกจากนั้น ความ

แตกตางกันในเรื่องที่ดินยังเปนปญหาในเชิงสังคมเมื่อมีการเปรียบเทียบกันระหวางคนสอง

กลุมในพื้นที่ดังกลาว บทบาทของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นอกจากทําหนาที่ในการ

สนับสนุน สงเสริม เอื้อเฟอปจจัยในการผลิตที่สําคัญแลว หนาที่ประการหนึ่งคือการรักษา

ฐานทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ เพราะสิ่งเหลานี้คือตนทุนสําคัญในการ

พัฒนาไปสูความสําเร็จโดยตรง 

  ฉะนั้น ปญหาเรื่องที่ดินดังกลาว ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ควรมีพื้นที่

ใหชาวมุสลิมใชประโยชนรวมกัน เปนเจาของรวมกัน เพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่ง



พื้นที่ลักษณะนี้นาจะเปนการใชประโยชนเชนเดียวกับพื้นที่ของกุโบ ซึ่งมีเปาหมายชัดเจนแต

เปดสิทธิในการใชประโยชนเทาเทียมกัน ซึ่งในดานเนื้อหาสวนนี้อาจตองปรึกษากับผูรูทาง

ศาสนาตอไป 

๕. ควรใหความสําคัญตอเจาหนาที ่ผู ประสานงานระดับชุมชนให
เดนชัด ในเรื่องอํานาจการตัดสินใจในกิจกรรมการขยายผล  

การดําเนินงานโครงการขยายผลเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งของศูนยศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ ในการนําผลการศึกษาคนควาไปเผยแพรใหชาวบานนําไปดําเนินการ เพื่อ

สรางฐานะทางเศรษฐกิจ กลไกสําคัญที่คอยประสานงานระหวางชาวบานกับศูนยศึกษาการ

พัฒนาพิก ุลทองฯ  ในกิจกรรมการขยายผล  คือ  เจ าหนาที ่ประสานงานภายในช ุมชน 

เจาหนาที ่ซึ ่งปฏิบัติหนาที ่อ ันสําคัญ  คนกลุ มดังกลาวถือไดว า  เปนประตูดานแรกของ

ความสัมพันธระหวางชาวบานกับศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ซึ ่งแตละชุมชนจะมี

เจาหนาที่รับผิดชอบคอยดูแล ติดตามผลการดําเนินการของโครงการขยายผลทุกขั้นตอน 

เร่ิมจากขั้นตอนแรก คือ ประสานผูเขารวมโครงการขยายผล เมื่อไดคนที่จะเขารวมโครงการ 

ก็จะนําคนกลุ มดังกลาวเขาฝกอบรม  ทดลองปฏิบัติการจริง  ศึกษาดูงานในแปลงสาธิต 

หลังจากนั้นเมื่อชาวบานกลับไปยังชุมชน คนกลุมนี้ก็จะติดตามประสานงานเพื่อใหชาวบาน

ที่ผานการฝกอบรมรับปจจัยในการผลิต เชน การประสานกับศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

ฯ ใหนําเครื่องจักรลงเพื่อไถนาบาง ขุดยกรองบาง หรือมอบพันธุสัตว พันธุปลา เปนตน เมื่อ

ชาวบานดําเนินการอยูคนกลุมนี้ก็จะทําหนาที่ติดตามรับฟงปญหาจากชาวบาน แลวประสาน

กับศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ใหเขามาชวยเหลือหากเกิดปญหาตางๆ จากโครงการ

ขยายผล ประสานงานจนโครงการขยายผลแลวเสร็จ หรือหากชาวบานพัฒนาตอยอดก็จะ

อํานวยการชวยเหลือโดยจะประสานงานกับทางศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ให

ชวยเหลือดานตางๆ  

  สามารถกลาวโดยสรุปไดวา เจาหนาที่ประสานงานชุมชน จะปฏิบัติหนาที่

เปนตัวกลางระหวางศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  กับชาวบานในทุกกิจกรรมของ

โครงการขยายผล หากเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่โดยความรับผิดชอบ และยึดประโยชนของ

ชาวบานสูงสุด ทัศนคติตอโครงการขยายผล และตอศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ก็จะ

เปนไปในทางที่ดี แตหากปฏิบัติในลักษณะตรงกันขามก็จะกอใหเกิดทัศนคติตอโครงการ

ขยายผล  และตอบทบาทของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ไปในทางที ่ไมดี ฉะนั ้น 

บทบาทของเจาหนาที ่ประสานงานชุมชนจึงมีความสําคัญไมยิ ่งหยอนกวาเจาหนาที ่ที่

ปฏิบัติงานในสวนงานอื่นๆ โดยเฉพาะมีความสําคัญตอความสําเร็จของโครงการขยายผล 

และตอความเจาใจถึงบทบาทของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ แมจะมีความสําคัญดังที่



กลาวมา แตความจริงปรากฏวา เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวในปจจุบัน มี

สถานะในการทํางานเปนเพียงลูกจางชั่วคราวเทานั้น เมื่อสถานภาพในการทํางานเปน

ตามที่เปนอยู แตตองรับภาระอันเปนความหวังของชาวบาน โดยการประสานงานใหศูนย

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดําเนินการชวยเหลือชาวบานที่ประสบปญหาตางๆ หลายครั้ง

หลายคราวที่เจาหนาที่ประสานงานภายในหมูบานมาแจงใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

ฯ ดําเนินการตามคําขอรองของชาวบาน แตเมื่อหัวหนาสวนงานไมอนุญาต หรือไมอนุมัติ

ตามขอเสนอของผูประสานงาน ส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นจนเปนเรื่องปกติ โดยคํายืนยันของชาวบาน

วา “เจาหนาที่ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ชอบรับปากชาวบาน แตไมคอยจะทํา

ตามที่รับปากไว เชน บอกวาจะนําเครื่องจักรมาขุดยกรองให หรือนํารถไถมาไถนาให พวก

เรารอจนสิ ้นฤดูการทํานายังไมมาดําเนินการใหเลย” เปนตน  สิ ่ง เหลานี ้สอดคลองกับ

คํายืนยันของเจาหนาที ่ประสานงานในชุมชนที่กลาววา  หลายเรื ่องเราทราบปญหาจาก

ชาวบานแตเมื ่อนําเสนอตอหัวหนาที ่ร ับผิดชอบไปแลว  แตไมไดรับการอนุมัติ เพราะมี

ขอจํากัดตางๆ เชน ไมมีน้ํามัน รถไถเสีย เปนตน 

  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่อันสําคัญยิ่งของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่

กลาวมาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรเพิ่มบทบาทความสําคัญของเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงาน

ในตําแหนงดังกลาวใหมีสถานะเกินกวาความเปนลูกจางชั่วคราวของหนวยงาน ตลอดถึง

กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบใหจัดเจนในการทํางานเพื ่อใหเกิดประโยชนส  ูงสุด

เปนไปตามเปาหมายของการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

๖. ควรตั้งโจทยความพอเพียงของชาวบานบนฐานทรัพยากรที่เขามี
อยูเปนทุนเดิม  

หรือมีองคความรู อยู แลวระดับหนึ ่งเชื ่อมกับฐานความพอเพียงตามแนว

พระราชดําริฯ เมื่อกลาวถึงวิถีชีวิตที่พอเพียงสังคมสวนใหญจะคิดวาเปนของใหม แตบน

เสนทางของการพัฒนาสังคมไทยที่ผานมาไดเกิดองคความรูเร่ืองวิถีชีวิตที่พอเพียงโดยมีหลัก

คําสอนทางพุทธศาสนาเรื่องความสันโดษรับรองแนวคิดดังกลาวอยู ฉะนั้น วิถีชีวิตความ

พอเพียงเปนเรื่องที่มีอยูจริงในสังคมนี้ แตจากหวงระยะเวลาแหงการโหมพัฒนาประเทศไปสู

ความทันสมัย สงผลใหวิถีชีวิตที่พอเพียงถูกสรางความหมายอื่นกลายเปนวิถีชีวิตที่ไมพัฒนา

ไปในที่สุด การเขาไปสงเสริม สนับสนุนใหเกิดขึ้นโดยมีปรัชญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนฐานคิดสําคัญเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจในโลกปจจุบัน

ที่เต็มไปดวยการแสดงหากําไร ทําใหโลกนี้มีคนเพียงสองกลุมคือ ผูไดกําไร และผูขาดทุน ที่

ขับเคลื่อนไปดวยพลังแหงอํานาจทุนไรพรมแดน  จากโครงการขยายผลที่ศูนยศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ เขาไปชวยเหลือชาวบานปรากฏวา โครงการที่ไดรับผลสําเร็จทั้งในระดับ



ครัวเรือน และระดับที่สามารถพัฒนาตอยอดไปสูการพาณิชยนั้น ทุกโครงการเปนโครงการที่

ชาวบานดําเนินการอยูบนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ตนเองเปนเจาของ หรืออยางนอยที่สุด

ชาวบานเองมีทุนทางดานความรูอยูแลว จึงสามารถขับเคลื่อนตอยอดโครงการขยายผลให

เปนไปตามเปาหมายของโครงการได โครงการใดไมไดตั้งอยูบนฐานทรัพยากรธรรมชาติของ

ชาวบาน และเปนโครงการที่ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน โครงการเหลานั้นก็เกิดปญหาใน

การขับเคลื่อนใหเกิดผลเปนที่ประจักษ เชน โครงการปลูกปาลม ถึงแมศูนยศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองฯ จะมีความปรารถนาดี แตเมื่อนําปจจัยในการผลิตเขาไปใหแกชาวบาน การตอบ

รับเรื่องดังกลาวก็เกิดขึ้นนอย จึงทําใหเห็นวา เมื่อศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นําพันธุ

ปาลมไปใหชาวบาน แทนที่ชาวบานจะรีบนําพันธุพืชเหลานี้ลงปลูกในพื้นที่ กลับปรากฏวา 

ชาวบานปลอยใหแหงตายอยู ตามริมถนน  และพื ้นที ่ที ่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

ชวยเหลือขุดยกรองใหก็ยังคงวางเปลาจากพันธุปาลม หรือโครงการปลูกหมอนเลี้ยงไหม 

โครงการปลูกไมดอกไมประดับเพื่อการคา ก็เปนไปในทํานองเดียวกัน 

  ขอสรุปในที่นี้จึงกลาวไดวา โครงการขยายผลในอนาคต ควรเปนโครงการที่

เกิดขึ ้นจากความตองการของชุมชนจริงๆ  ไมใชเปนความตองการของหนวยงาน  และ

โครงการที่เปนเรื ่องนโยบายระดับชาติ เชน  การปลูกปาลม ปลูกยางพารา  ก็ควรใหเปน

โครงการที่หนวยงานเกี่ยวของทางนโยบายรับผิดชอบดําเนินการไป เพราะจะไมเกิดความ

ซ้ําซอน และศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เองจะไดดําเนินยุทธศาสตรหลักของโครงการ

ขยายผล ในเรื่องกิจกรรมทางการเกษตรรายยอยที่ดําเนินการโดยคํานึงถึงพื้นที่เฉพาะของ

แตละศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปนสําคัญ ไมใชเปนเรื่องของโครงการที่ขยายผล

กิจกรรมเดียวกันกระจายไปทั่วประเทศ ดังที่เปนอยู 

๗. ควรมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ ดูแลปจจัยพื ้นฐานอันเปน
ทรัพยากรเพื ่อการดํา เน ินชีว ิตไดตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง  

บทบาทหลักอีกสวนหนึ่งของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ คือ การดูแล 

ปองกัน อนุรักษและเสริมสรางความอุดมสมบูรณในเรื ่องดิน น้ํา ปา ของชุมชน  เพื่อการ

พึ่งตนเองของชาวบางอยางยั่นยืน จากปรากฏการณจริงในชุมชนปจจุบัน ปญหาเรื่องดิน

เปรี้ยวถือวา เปนประเด็นสําคัญที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดกอตั้งขึ้นเพื่อศึกษา

พัฒนาแกปญหาดังกลาว การแกปญหาคุณภาพดินเจาภาพหลัก คือหนวยงานดานพัฒนา

ที ่ด ิน  ในขณะที ่สํานักพัฒนาที ่ด ินประจําศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  มุ ง เนนที ่จะ

แกปญหาเรื ่องคุณภาพดิน  อีกหนวยงานหนึ่งก็จะพยายามแกปญหาเรื ่องน้ํา  แตเมื ่อนํา

ผลสําเร็จของการแกปญหาแตละฝายออกมาเสนอ  ผลสรุปที ่ไดคือ  หนวยงานของกรม



ชลประทานดําเนินการระบายน้ําเปรี้ยวออกจากพื้นที่ดินพรุ สงผลใหน้าํที่ระบายกระจายออก

พื้นที่ทําเกษตรของชาวบานในพื้นที่ซ้ําเติมปญหาเรื่องดินเปรี้ยว พื้นที่ซึ่งดินยังไมเปรี้ยวก็จะ

ประสบปญหากับดินเปรี้ยวตอไปอีก ฉะนั้นในสวนนี้ หนวยงานที่มีสวนในการพัฒนาจึงควร

ทํางานในลักษณะบูรณาการในการแกปญหาและสนับสนุนการพัฒนาอยางเปนระบบ 

เพราะการดําเนินการพัฒนาหากไมศึกษาใหเขาใจ เขาถึงแลวเขาไปพัฒนาในที่สุดผลก็จะไม

เกิดขึ้นเต็มเม็ดเต็มหนวย นอกจากนั้นยังสรางปญหาระยาวใหแกชาวบานอีกดวย ดังกรณี

ตัวอยางที่ยกมากลาวแลว 

  ศูนยศ ึกษาการพัฒนาพิก ุลทองฯ  นอกจากวางน้ําหนักในการสง เสร ิม 

สนับสนุนตามโครงการขยายผลแลว ควรมีบทบาทหลักอีกดานหนึ่งคือบทบาทการคุมครอง

ปองกันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน  น้ํา ปา เพราะหากสิ่งเหลานั้นยังมีความอุดม

สมบูรณอยูวิถีความพอเพียงก็มีความเปนไปไดสูง แตหากตรงกันขาม ความเปนไปไดก็จะไม

มีทางที่จะเปนไปไดเลย. 


