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การพัฒนา (development) มีความหมายหลากหลายแตกตางกันมากมาย แตในภาพรวมแลว
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตามทิศทางที่กําหนด ถาพิจารณาจากความหมายนี้ จะเห็นไดวา
เมื่อเกิดการพัฒนานั้น “ผูที่เปนกลไกของการพัฒนา” จะมีจุดมุงหมายอยูแลววาจะมุงใหเกิดการพัฒนา
อยางไร จากจุดนี้เองจึงมีการศึกษาเพื่อแสวงหาทางเลือกและยุทธวิธีตางๆ เพื่อการพัฒนา การศึกษาแนวทาง
ในการพัฒนาตางๆ จึงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และหลากหลายความคิดอยูเสมอมา ดังเชน Roy Amara ได
เสนอแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับศึกษาอนาคตหรือแนวคิดเพื่อการเตรียมการสําหรับการพัฒนาไว 3 ประการคือ
1) เพื่อจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับมโนภาพและเปาหมายของอนาคต 2) จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อจะใชในการ
สํารวจเปนเครื่องนําทางสิ่งที่มนุษยจะกระทํา และ 3) เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผนและพัฒนา
สังคมรวมกัน ดังนั้น แนวคิดโดยรวมแลว การพัฒนาที่มีความสําคัญที่สุด คือ “การพัฒนาคน” ถาไมมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ตัวคน การพัฒนานั้นเกิดขึ้นไดยากหรือเกิดขึ้นไดแบบไมยั่งยืน
“กระบวนทัศนใหมในการพัฒนา” (new development paradigm) หมายถึง “กระบวนความคิด
และการปฏิบัติที่ทุกฝายเขามาเรียนรูรวมกันโดยการทํางานดวยกันใชความพยายามรวมกันและไมเปน
ปฏิ ปก ษต อกั น” เป น กระบวนความคิ ด ที่ต อ งอาศัย ความรว มมื อจากทุ กฝ าย โดยเฉพาะความร ว มมื อ
“เบญจภาคี” ซึ่งไดแก องคกรประชาชน ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ องคกรเอกชน และนักวิชาการ เขามารวม
ในกระบวนการพัฒนา เพื่อเสริมพลังของแตละฝายใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น โดยการคิดและเรียนรูรวมกันอยางมี
ปฏิสัมพันธโดยการปฏิบัติอยางจริงจัง (interactive learning through action) ซึ่งทุกฝายตองรวมมือกัน
ปฏิบัติบนรากฐานของความรัก ความเมตตา โดยไมเปนปฏิปกษตอกัน
ปจจัยและกระแสการเปลีย่ นแปลงหลัก
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจการคาใหม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของ
ประชาคมโลกที่มีแนวโนมใหความสําคัญตอการพัฒนาดานคนและสังคม เทียบเทาดานเศรษฐกิจและ
การเงิน ประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในประชาคมโลกจําเปนตองประเมินสถานการณและความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมโลกที่มีผลกระทบตอประเทศ เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและบทบาทของประเทศใหเหมาะสมสามารถ
ปรับตัวไดอยางสอดคลอง ทามกลางภาวการณแขงขันทางการคาและการไดเปรียบเสียเปรียบในตลาดโลก
เพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหกับประเทศ รวมทั้งคํานึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของประเทศ ที่มีผล
กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
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ผลกระทบจากเศรษฐกิจใหมและการเตรียมพรอม
การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละวิ ท ยากรที่ ค วามก า วหน า ได ร วดเร็ ว เป น ทวี คุ ณ ซึ่ ง เป น ผลจากการ
ขับเคลื่อนของกระแส “เศรษฐกิจใหม” ทําใหชวงวางของการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแขงขัน
ระหวางประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาขยายกวางมากขึ้น ทั้งนี้ การเพิ่มขีดความสามารถ ที่
งา ยและเร็ ว ที่ สุ ด ของประเทศกํา ลั ง พัฒ นาก็ คื อ การนํ า เข า เทคโนโลยี จ ากประเทศพั ฒ นาแล ว ดั ง นั้ น
ประเทศพัฒนาแลว จึงสรางอาวุธในการปกปองเทคโนโลยีของตนเองโดยการออกกฎหมายการ
ปกป อ งทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา (ไม ใ ห ล อกเลี ย นดั ด แปลง หรื อ ทํ า ซ้ํ า ) ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศกําลังพัฒนา จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้
สรางความกดดันใหประเทศไทยว าจะตองมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหลายๆ ดาน โดย
แผนการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น จะตองมีความแนชัดและมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง อีกทั้งจะตอง
ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาคนให มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู ค วามสามารถด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนใหมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนามากขึ้น เพื่อที่จะสามารถ
ยกระดับคุณภาพสินคาและบริการโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีจากตางประเทศ ทั้งนี้ ก็เพื่อให
ประเทศไทย จะไมตองเปนประเทศที่ตามหลังหรือไมมีอํานาจตอรองใดๆ ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการเขาสูเศรษฐกิจใหม จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการรับรูขอมูล
ขาวสารที่ทันสมัยอยางทั่วถึงและทัดเทียมกันในทุกระดับ และมีระบบการศึกษาที่สามารถ พัฒนาคนใหมี
การปรั บ ปรุ ง ทั ก ษะและฝ มื อ อย า งต อ เนื่ อ ง หรื อ เปลี่ ย นเป น “สั ง คมข อ มู ล ข า วสาร” (information
society) และเปน “สังคมแหงปญญาและการเรียนรู” (knowledge based society)
วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ
การพั ฒ นาประเทศในระยะต อ ไปจํ า เป น ต อ งสร า งสมดุ ล ให เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ด า น ทั้ ง การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ ที่ควบคูกับการพัฒนาสังคมที่เขมแข็งและสมดุลกับสิ่งแวดลอม โดยระบบ
เศรษฐกิจในอนาคตจะเปนระบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ สามารถกระจายความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู
ชุมชนตางๆ อยางทั่วถึง เชนเดียวกับสังคมไทยที่จะตองเปนสังคมผสมผสานและดํารงอยูไดอยางมั่นคงใน
ประชาคมโลก ทั้งนี้ ในภาวะวิกฤตไดตอกย้ําใหเปนความแข็งแกรงของเอกลักษณวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปญ ญาพื้ นบ าน ซึ่ ง ได มี บ ทบาทโดดเดน ขึ้น มาก สมควรได รั บ การอนุรั กษ และ สื บ สานให ยั่ งยื นสื บ ไป
วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ จึงควรมุงรักษาสมดุลระหวางการเปนสังคมที่เปดสูโลกภายนอก และการ
รักษาเอกลักษณดั่งเดิมของสังคมไทยไวใหได
แนวทางการพัฒนาประเทศตามกระบวนทัศนใหมในการพัฒนา
กระบวนทัศนใหมในการพัฒนาเปนการผนึกกําลังกันจากทุกฝาย ไดแก ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาค
นักวิชาการ ภาคองคกรเอกชนและภาคองคกรธุรกิจ เขามาทํางานเชื่อมโยงกันในอันที่จะพัฒนาทั้งรายได
เศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและการเมืองพรอมกันไป เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
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ทางเลือกใหมของการพัฒนา
“การพัฒนาของมนุษยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอม และ
สังคมมีการเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เพราะมนุษยมักมีการคิดคนสิ่งใหม หรือปรับปรุงของเดิม ให
เหมาะกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ (ดังนั้น) การพัฒนาของมนุษยที่เปนความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ จึงมีผลตอการกําหนดชีวิตคนยิ่งกวาสิ่งอื่นใด” จากความผิดพลาดของการ
พัฒนากระแสหลักที่มุงแตเฉพาะผลทางเศรษฐกิจ จึงเกิดแนวคิดใหมในการพัฒนาเพื่อใหธรรมชาติอยูรอด
เศรษฐกิจก็เจริญขึ้นเชนกัน เพื่อใหเกิดความสมดุล รวมทั้งการใหความสําคัญกับมิติทางวัฒนธรรมในการ
พัฒนาอีกดวย จากเดิมที่เคยละเลย ตอไปจะนําธรรมชาติและวัฒนธรรมเปนแกนกลางของการพัฒนา โดยถือ
คุณคาของมนุษย สิ่งแวดลอม และ (คุณคา) วัฒนธรรม เปนหัวใจหลักของการพัฒนา
การพัฒนาทั้งทางดานสิ่งแวดลอม (environmental development) และการพัฒนาทางดาน
วัฒนธรรม (cultural development) เมื่อมาบรรจบกันจะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable
development)
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มี ลั ก ษณะการพั ฒ นาที่ เ ป น บู ร ณาการ คื อ ทํ า ให เ กิ ด เป น องค ร วม
หมายความถึงวา องคประกอบทั้งหลายนั้น จะตองประสานกันครบองค และเกิดลักษณะ อีกอยาง
หนึ่ ง คื อ การเกิ ด ดุ ล ยภาพ การพั ฒ นาตามกระแสหลั ก นี้ อ าศั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มาเป น
เครื่องมือของการพัฒนา เพื่อความมุงหมายทางเศรษฐกิจ กลาวคือ วิทยาศาสตรที่มาใน ฐานคิดดั้งเดิม
นั้น เปนวิทยาศาสตรเพื่อพิชิตธรรมชาติมุงหาความรูเกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อจัดการธรรมชาติ โดยมีความมุง
หมายเพื่อสนองความตองการทางเศรษฐกิจ เมื่อรากฐานเปลี่ยนไปสูการอยูรวมกัน วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีก็เปลี่ยนความหมายและจุดมุงหมายไปดวย โดยมีการพัฒนามนุษยเขารวมและโยงสัมพันธกับ
ฝายการพัฒนามนุษย
แนวทางการเสนอแนะสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืนจําเปนตองมีกระบวนทัศนในการทํางาน ดังนี้
1. สรางฐานคิด โดยใหเลิกมองธรรมชาติแยกตางหากจากมนุษย แตใหมองวามนุษย เปนสวน
หนึ่งของธรรมชาติ
2. ระบบการพัฒนาที่เปนองครวม
การพัฒนาที่เปนองครวม โดยบูรณาการอยางสมบูรณแทจริง จะตองพัฒนาในแนวที่เขาถึงความ
จริงของธรรมชาติ จําตองคํานึงถึงองคประกอบทั้งหลายของระบบอยางครบถวน ดวยความรู ความเขาใจ
เหตุแหงปจจัยที่เกี่ยวของถูกตอง และดวยการเกื้อกูล มีการปฏิบัติที่พอดี ซึ่งจะทําให การเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น ในลักษณะที่เปนการปรับตัวของสวนตางๆ ภายในระบบสัมพันธ องครวมใหญ 4 อยาง คือ มนุษย
สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี
3. ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน
กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มที่การพัฒนาคน โดยตัวคนที่เปนปจจัยกระทําใหเปนศูนยกลางของ
การพัฒนา ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปญญา และปรับเปลี่ยนบูรณาการในระบบความสัมพันธกับ องครวมใหญ
ใหเปนระบบแหงการดํารงอยูดวยดี อยางตอเนื่องตลอดไป ดังนั้น จึงดูเหมือนจะมีทางเลือกอยู 2 ทาง คือ
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1. จะตองมีการใหแนวทางเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงในชนบทไปสูสภาพใหมที่ดีกวา และเปนธรรม
กวาดวยความราบรื่นและสันติหรือ
2. ปล อ ยให ร ะบบปรั บ ตั ว เองโดยธรรมชาติ ซึ่ ง ประวั ติ ศ าสตร ใ นหลายประเทศก็ ไ ด พิ สู จ น ใ ห
ประจักษแลววา กระบวนการเชนนั้นรุนแรงเกินไป
ถาจะมีการยอมรับแนวทางของการทําการเปลี่ยนแปลงดวยความราบรื่นนั้น ก็ยอมหมายความวา
มีการยอมรับวาจําเปนจะตองมีการวางแผน และการปฏิบัติตามแผนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และผู
ปฏิบัติเหลานั้นก็คือ ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (นักสงเสริมการเกษตร) นั่นเอง
นับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญๆ มีดงั นี้
1. ยุทธศาสตรการสงเสริมการเกษตร (Agricultural Extension) เนนหนักที่เทคโนโลยีในการ
ผลิต การวางแผนการจัดไรนา สรางความตระหนักและสนใจใหผูนําชาวนานําไปปฏิบัติ โดยใชวิธีสงเสริม
แบบตางๆ อุปสรรคของยุทธศาสตรนี้ คือปญหาดานการตลาด เกษตรกรผูยากจนไมไดรับผลประโยชน
การพัฒนาเพียงการเกษตร ดานเดียวไมสามารถใหคําตอบตอปญญาอันมากมายในชนบทได
2. ยุทธศาสตรการฝกอบรม (Training) เปนยุทธศาสตรที่เสริมระบบอื่นดําเนินการ โดยหลาย
หนวยงาน เชน กรมประชาสงเคราะห ที่ฝกอบรมประชาชนในเขตนิคม สรางตนเอง การฝกอบรมของกรม
สงเสริมการเกษตร เปนตน เนื้อหาการฝกอบรมก็ครอบคลุมหลายๆ ดานที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท
3. ยุทธศาสตรแบบพึ่งตนเอง (Self-help) เปนยุทธศาสตรที่เกิดขึ้นในชวงป ค.ศ.1950-1960
เปนการพัฒนาโดยรวมกันทํา การริเริ่มจากเอกชน และเปนการทํางานกับชาวนาระดับลาง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน (Community Development) เกิดจากแนวคิดที่รัฐบาลขาด
แคลนทรั พ ยากรในการพั ฒ นา จึ ง ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ และการช ว ยตนเอง ของประชาชนและใช
เจาหนาที่ ไปเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับหมูบาน กิจกรรมสวนมากจะเนนดานสังคม
5. ยุทธศาสตรการฟนฟูชีวิตชนบท (Animation rurale) คลายการพัฒนาชุมชน เปนแนวคิด
ของประเทศฝรั่งเศส แนวคิดมนุษยนิยมของศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก จะสงเสริมใหยุวเกษตรกร เปนผู
การเคลื่อนไหวหรือกระตุนเกษตรกร เพื่อพัฒนาชุมชนของตน
6. ยุทธศาสตรการบูรณชนบท (Rural Reconstruction Movement) มีจุดกําเนิดในชวง
ทศวรรษที่ 1950 จากประเทศฟลิปปนส เปนการนําชาวชนบทสูโลกสมัยใหมดวยการศึกษา มูลนิธิบูรณ
ชนบทแหงประเทศไทย ไดนํามาใชในการดําเนินงาน จนกระทั่งสิ้นสุดในป 1983
7. ยุทธศาสตรการสหกรณ (Cooperative) โดยใหมีในทุกๆ ระดับตั้งแตระดับหมูบานจน
ระดับประเทศ ปญหาของไทยคือ สหกรณไมไดเกิดจากปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น และ
กิจการสหกรณไมสามารถแกปญหาของชาวชนบทไดหมด
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ (The Comprehensive Agricultural
Development) เปนการรวมเอาปจจัยตางๆ ในการพัฒนาที่มีการชี้นําโดยรัฐบาล หรือผูที่ใหงบประมาณ
ซึ่งทําไดเพียงบางพื้นที่ เพราะตองใชงบประมาณสูง
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9. ยุทธศาสตรการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน (Integrated Rural Development) เปน
โครงการแบบสหสาขา ซึ่งตองอาศัยการวางแผนจากระดับทองถิ่นที่สอดคลอง กับระดับชาติ ซึ่งจําเปนตอง
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งทางการเมื อ ง เพื่ อ ให เ กิ ด การกระจายอํ า นาจ และกระจายทรั พ ยากร
ยุทธศาสตรนี้ประเทศไทยไดนํามาใชตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529)
จนถึงปจจุบัน
10. ยุทธศาสตรความจําเปนขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) เปนวิธีการพัฒนาที่มุงสนองความ
ตองการขั้นต่ําใหแกกลุมที่ยากจนที่สุดในชุมชน ซึ่งจะสําเร็จไดก็ตองมี การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
การเมือง และเศรษฐกิจในการจัดสรรปจจัยการผลิตเสียกอน องคประกอบสวนสําคัญของยุทธศาสตรนี้ คือ
ปจจัยจําเปนในการดํารงชีวิตความเปนธรรมในการแจกจาย การมีสวนรวมของประชาชน การจางงาน การ
พึ่งตนเอง และ การจัดการระบบนิเวศที่ดี
11. ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบภูมิปญญาชาวบาน (Indigenous Development) หรือ
ยุทธศาสตรวัฒนธรรมชุมชน เพื่อนําเอาปจจัยตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่นเปนสิ่งนําไปสูการยอมรับนวัตกรรม
ใหมๆ วัฒนธรรมพื้นบานควรเปนฐานสนับสนุนการพัฒนา แนวใหมที่คํานึงถึงความเปนมนุษยมากกวา
แนวคิดที่มาจากภายนอก
12. ยุทธศาสตรการพัฒนาชนบทระดับภาค (Regional Rural Development) มีลักษณะ
เบ็ดเสร็จมากกวายุทธศาสตรการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน โดยรวมเอาเศรษฐกิจระดับภาคและการมี
สวนรวมเขากับปจจัยทุกอยางของการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานไปดวยกัน เพื่อการวางแผนพหุสาขา
และสหวิทยาการ โดยถือวา การพัฒนาตองเนนที่ความยากจน การทํางานกับกลุมเปาหมาย การมีสวนรวม
และความยั่ ง ยื น ถาวรของสิ่ ง แวดลอ มธรรมชาติ ยุ ท ธศาสตรนี้ เ น น วา การพั ฒ นาเริ่ ม ที่ ป ระชาชนและ
การศึกษาของประชาชน องคกรและวินัยของประชาชน โดยถือวาประชาชนคือ แหลงสําคัญสูงสุดของ
ความมั่นคงของประเทศ
บทบาทและหนาที่ของการสงเสริมการเกษตร
ในการพัฒนาการเกษตรมีเปาหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และการเปลี่ยนสถานภาพ
ของเกษตรกร การพัฒนาการเกษตรเปนการเนนในดานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับโครงสรางการ
ผลิตการเกษตรและผลผลิตการเกษตร ที่มีมูลคาเพิ่มสูงใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ดวยการ
ปรับระบบการเพาะปลูกและระบบไรนา “สงเสริม” การผลิตสาขาประมง ปศุสัตว และปาเศรษฐกิจ ใหเขามา
มีบทบาทในการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรมากขึ้น ทั้งนี้ จะตองกําหนดนโยบายการใช
ที่ ดิ น การเกษตรกรรม ให ส ามารถทํ า การเกษตรตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ กํ า หนดเขตส ง เสริ ม การใช
ชลประทานและการจัดเก็บคาใชน้ํา ตลอดทั้งนโยบายการคา และการผลิตปุยเคมีในประเทศใหชัดเจน และ
สนั บ สนุ น เอกชนในการวิ จั ย พั น ธุ พื ช และพั น ธุ สั ต ว เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร เพื่ อ ยกระดั บ
เทคโนโลยีการเกษตรควบคูไปดวย ซึ่งกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินงานตามเสนทางดังกลาว จะตอง
เกิดในกลุมเล็กๆ กอน อยางตรงไปตรงมาและเปนแบบกันเอง เพื่อพัฒนาไปสูที่สูงใหญกวาระดับสูงขึ้น
ซับซอนขึ้น และไมใชเรื่องของคนใดคนหนึ่งในชุมชน เมื่อกระบวนการดีขึ้นในเรื่องของความเขมขนและ

~5~

เสนทางการพัฒนาการสงเสริมการเกษตรไทย
การกาวเดิน สําหรับดานประชาชนก็จะสรางความตระหนัก (conciousness) รูสึกความเขมแข็ง ของอํานาจ
กลุมพัฒนาสมรรถภาพปจเจกชนในองคกร และความเฉียบคมในการจัดการ
นักสงเสริมถือไดวาเปรียบเสมือน “ผูนําการเปลี่ยนแปลง (change-agent)” โดยเปนบุคคลหรือ
กลุมคนที่ประสงคใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม และทําหนาที่แสดงบทบาทตางๆ สําหรับบทบาทของ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง (นักสงเสริมการเกษตร) มีดังนี้
1. นักวิจัยประยุกต (research- applied) เปนการวิจัยที่มุงแกปญหาที่เกี่ยวของกับผูรับบริการ
2. นักการศึกษา (educator) บทบาทของนักศึกษา จะเปนแบบทางการที่เฉพาะเจาะจงตามที่
หนวยงานที่ปฏิบัติการกําหนด ไมใชผูรับบริการกําหนด
3. ที่ปรึกษา (consultant) เปนผูทําหนาที่สนับสนุน (staff function) ทําหนาที่หลัก (line function)
ในโครงการทางสังคม
4. ผูอํานวยความสะดวก (facilitation) การอํานวยความสะดวก คือ การทําใหงายกวาเดิมในการให
ความชวยเหลือ
5. ผูรวมกลุม (organizer) มีบทบาทมากกวาที่ปรึกษาเปนผูมีสวนรวมที่แขงขัน ในการดําเนินงาน
กระบวนการทางสังคม บทบาทมิใชเฉพาะแตการสั่งการและไมแทรกแซง (unobtrusive) จนกระทั่งมีสวน
รวมอยางแทจริง (intensively involved) จนถึงสั่งการ
6. ผูบริหาร (administrator) เปนผูที่ทําการเปลี่ยนแปลง ที่มีตําแหนงที่เปนทางการขององคการ
หรือโครงการที่มีเปาหมายรวมทั้งวิธีการและกิจกรรมตางๆ
บทบาทหนาที่ของภาครัฐหรือขาราชการในการพัฒนาอยางมีสวนรวมพึงมี ดังนี้
1. ภาครัฐ
1.1 รูและเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอยางมีสวนรวม และกลวิธีกระบวนการที่ใช ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเปนอยางดี
1.2 เชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขากับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดยถือวา
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในสวนรวม
1.3 เขาใจวาการพัฒนาคุณภาพชีวิต มิใชเปนของขาราชการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง แตเปน
ของประชาชน ขาราชการทุกกระทรวงตองมีความรวมมือประสานงานกัน สนับสนุนประชาชนใหสามารถ
ดําเนินงานการพัฒนาตามกระบวนการของประชาชนไดถูกตอง
1.4 นิเทศ ติดตามชวยแกไขปญหาการปฏิบัติของประชาชนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอบํารุงขวัญ
และใหกําลังใจแกประชาชนโดยเหมาะสม
1.5 ประชุมปรึกษาหารือรวมกันเปนประจําทุกกระทรวง และฟนฟูความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
พัฒนา
1.6 เคารพความเปนมนุษยของประชาชน และเชื่อวาชุมชนและประชาชนมีภูมิปญญา จาก
ประสบการณที่อยูในพื้นที่มานาน สามารถนํามาใชแกไขปญหาของชุมชนไดดีกวาที่ราชการ ไดคิดขึ้น
1.7 รวมมือประสานงานกับภาคเอกชน โดยทําความตกลงกันในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย
ของการพัฒนาตามโครงการ
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2. ภาคเอกชน
บทบาทหนาที่ของภาคเอกชนในการสงเสริมการพัฒนาอยางมีสวนรวมไดโดย
2.1 ชวยจัดหาทรัพยากรเมื่อชุมชนหรือประชาชนขาดแคลนดานการเงินและกําลังคน
2.2 ชวยใหการศึกษาอบรมดานความรูวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในดานที่ตัวเองถนัด
2.3 รวมมือประสานงานกับภาครัฐเพื่อแบงเบาภาระของรัฐเอง หรือการนําแนวคิดที่ดี มาเสนอ
ใหทําการทดลองวิจัยกระบวนการและวิธีการตางๆ ที่เคยไดผลมาในที่อื่นๆ
3. ภาคประชาชน
ภาคประชาชนก็เชนเดียวกัน ประชาชนตองมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในกระบวนการ
พัฒนาอยางมีสวนรวมโดย
3.1 รูและเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาอยางมีสวนรวม และกลวิธีกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จนสามารถปฏิบัติในชุมชนของตนเองได
3.2 ถายทอดความรูความเขาใจในการพัฒนาชุมชนไปสูชุมชนอื่น รวมทั้ง ติดตามชวยเหลือให
ชุมชนอื่นปฏิบัติไดเชนกัน
3.3 ระดมทรัพยากรทองถิ่นของตนเองมาใชในการพัฒนาชุมชน ทั้งเรื่องกําลังคน เงินและวัสดุ
อุปกรณ
3.4 ชวยเหลือกันเองในปญหาและอุปสรรคตางๆ ภายในชุมชน หรือรองขอใหภาคอื่น มาชวย
ดวยหากวาจําเปน
3.5 ฟนฟูความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาอยูเปนประจําโดยชวยเหลือกันเองหรือรวมกับ
ภาคอื่นๆ
การเตรี ย มสั ง คมเป น เรื่ อ งใหญ โดยเฉพาะการเตรี ย มประชาชนนั้ น หลั ก สํ า คั ญ คื อ ทํ า ให
ประชาชนหรือชาวบานเห็นปญหาของเขาดวยตัวเขาเอง ขาราชการตองมีความอดทนและทําโดยตอเนื่อง
แนวความคิ ด การพั ฒ นาเนนที่ การเพิ่ มรายได เริ่ม ตนตั้ ง แตท ศวรรษ 1950 เป นต นมา ดังนั้ น
เครื่องชี้วัดการพัฒนาก็คือ การเพิ่มผลผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross National Product – GNP) และ
รายไดตอหัวของประชาชน (per capita income) ตอมาแนวคิดนี้ขยายกวางขึ้นถึงเรื่องความเปนอยูที่ดี
ธุรกิจชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนอีกทางหนึ่งของทางเลือกของการประกอบอาชีพในชนบท เพื่อ
บรรเทาภาวะวิกฤตที่จะมีผลกระทบตอชนบท
หลักแนวคิดของธุรกิจชุมชน
ธุรกิจชุมชน เริ่มพัฒนามาจากแนวความคิดของกลุมสมาคมสังคมนิยม (socialist associationist) ซึ่ง
ตอมาไดพัฒนารูปแบบสหกรณขึ้นมาเปนธุรกิจของกลุมสมาชิก ธุรกิจชุมชน ที่มีการพัฒนาเขมแข็งมีขนาด
ใหญจนกลายเปนธุรกิจขามชาติ คือ ธุรกิจชุมชนมอนตรากอน ในแควนบาสก (Basque) ประเทศสเปน
จัดตั้งในรูปแบบสหกรณ ประกอบดวยบริษัทตางๆ มากมายแตบริษัทเหลานี้ไดรวมกันเปนสหกรณ
มีธุรกิจสามดานที่สําคัญ คือ การผลิต การคาและการเงิน รวมทั้ง มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ธุรกิจชุมชนเริ่มแรกคือ สหกรณที่มีทั้งสหกรณรานคา สหกรณออมทรัพย สหกรณการเกษตร และ
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สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ตอมาเริ่มมีรูปแบบธุรกิจชุมชนที่ไมใชสหกรณ เชน ธุรกิจชุมชนที่ไมเกี่ยวของกับ
ราชการ เชน กลุมสัจจะออมทรัพยของชาวบานแนวคิดในการรวมกลุมกันทําธุรกิจชุมชน โดยคนในชุมชน
รวมกันเปนเจาของ รวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันรับผิดชอบผลที่เกิดจากการดําเนินงาน ไดรับการ
ยอมรับกันอยางแพรหลายวาเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่ง ในการพัฒนาใหเศรษฐกิจชุมชนมีความกลาหนา
อยางยั่งยืน เพราะเปนการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับสมาชิกของชุมชนและเปนการสงเสริมใหสมาชิก
ของชุมชนไดมีโอกาสเรียนรูวิธีการทําธุรกิจ และการจัดการงานรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชนของตนเองและ
สวนรวม ซึ่งความสามารถในการจัดการที่เพิ่มขึ้นนี้ สามารถนํามาใชในการพัฒนาชุมชน และปรับตัวเพื่อรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
เวลานี้คนไทยกําลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยถวนหนา อันเปนผลมาจากการบริหารงานที่
ผิดพลาดของสถาบันการเงิน ทําใหสงผลกระทบทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมสงออกและที่สําคัญที่สุดสง
ผลกระทบตอภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศดวย ชาวไร ชาวนา หรือเกษตรกร ที่ปกติ
ไดรับความเดือนรอนอยูแลว จึงตองพลอยตกอยูในภาวะจํายอม ของภาระเกิดวิกฤตนี้เชนกัน ประเทศไทย
ถึงเวลานี้ก็คงปฏิเสธไมไดวา เปนประเทศเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรยังคงสงผลประโยชนใหกับ
ประเทศ และเปนสินคาสงออกที่สําคัญในลําดับตนๆ จึงอาจกลาวไดวา การอยูไดของการเกษตร จึงเปน
พื้นฐานของการอยูรอดของประเทศชาติ จากวิกฤตทางเศรษฐกิจดังกลาว ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
บางสวนไดปดตัวลง จึงทําใหเกิดการวางงานขึ้นประชาชนไดอพยพกลับภูมิลําเนาเดิมในชนบท จึงตองมี
การฟนฟูทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแนวทางเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง ควรจะไดรับการสงเสริมอยาง
จริงจังเปนรูปธรรม เพื่อรองรับคนวางงานที่จะกลับมาชนบท
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวตลอดจนใช
ความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู 5 สวน ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลก
เชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความ
ยั่งยืนของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดย
เนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน
3. คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอมๆ กัน ดังนี้
♦ ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ที่ ไ ม น อ ยเกิ น ไป และไม ม ากเกิ น ไปโดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
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♦ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไป
อยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ
♦ การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้ง
ความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาว คือ
♦ เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบ
ดาน ความรอบครอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบ การ
วางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
♦ เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใช
คื อ การพั ฒ นาที่ ส มดุ ล และยั่ ง ยื น พร อ มรั บ ต อ การเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ด า น ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี
เศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดอยางดี
สรุป
เมื่อประเมินภาพรวมการพัฒนาในระยะ 4 ทศวรรษที่ผานมา เปนบทเรียนที่ชี้ใหเห็นอยางชัดเจน
ถึงการพัฒนาที่ขาดสมดุล โดยประสบความสําเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณแตขาด ความสมดุลดานคุณภาพ
ทั้งนี้การพัฒนาที่ผานมาไดมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานราคาถูก
มีการระดมเงินทุนจากตางประเทศมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน โดยการพัฒนาดานมิติของคนและการ
~9~

เสนทางการพัฒนาการสงเสริมการเกษตรไทย
ปรับโครงสรางของระบบตางๆ ที่อยูรอบตัวคน ทั้งในดานระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนระบบการบริหารจัดการที่ดียังอยูในสภาพตั้งรับและไมสามารถตามแกไขปญหาไดทัน
การ เปนขอจํากัดตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและการพัฒนาอยางยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งไม
สามารถสรางความอยูดีมีสุขใหกับคนสวนใหญของประเทศได
ปญหาเชิงโครงสรางเชนนี้ ไดสะทอนใหเห็นชัดเจนเมื่อเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ โดยสงผล
กระทบมากที่สุดตอคนยากจนที่ตองตกอยูในฐานะยากจนมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิต ดอยลงกวาเดิม
ประกอบกับกระแสโลกาภิวัฒนจากภายนอกที่มุงสูเศรษฐกิจยุคใหม และสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนเงื่อนไขสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาประเทศระยะ
ตอไป จากการประเมินสถานการณที่ผานมา พบวา “จุดออน” ของการพัฒนาที่สําคัญ คือ ระบบบริหาร
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และราชการ ยังเปนการรวมศูนยอํานาจและขาดประสิทธิภาพระบบกฎหมาย
ลาสมัย และปรับไมทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม นําไปสูปญหาเรื้อรังของประเทศ คือ การทุจริตประพฤติ
มิชอบที่เกิดขึ้น ทั้งในภาคราชการทุกระดับและภาคธุรกิจเอกชน ขณะเดียวกันปจจัยชี้ขาดของการพัฒนา
คือ คุณภาพการศึกษาของคนไทยอยูในภาวะถดถอย ไมสามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
และวิทยาการสมัยใหม ประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยยังขาดคุณภาพ ฐานการผลิตหลักและฐาน
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ข องไทยอ อ นแอ และสภาพแวดลอ มทางเศรษฐกิจ ไม เ อื้ อ ตอ การพัฒ นา
นวัตกรรม จึงสงผลใหขีดความสามารถในการแขงขันของไทยลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งการพัฒนาที่ผานมายัง
นําไปสูปญหาพื้นฐานที่สําคัญ คือ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได ความยากจน ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่รุนแรงขึ้น สรางความขัดแยงในสังคมมากขึ้น นอกจากนี้ ความ
ออนแอของสังคมไทยที่ตกอยูในกระแสวัตถุนิยม ขาดการกลั่นกรอง และเลือกใชวัฒนธรรมตางประเทศ
อยางเหมาะสม ไดกอใหเกิดปญหาทางศีลธรรมและปญหาสังคมมากขึ้นดวย
อยางไรก็ตาม การพัฒนาที่ผานมาไดกอใหเกิดทุนทางสังคมและทางเศรษฐกิจ หลายประการ ซึ่ง
เปน “จุดแข็ง” ของประเทศที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนา กลาวคือ รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ไดวางพื้นฐาน ใหเกิดการปฏิรูปที่สําคัญทั้งทางสังคม การเมือง การบริหารภาครัฐและการกระจายอํานาจ
ขณะที่กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและพลังทองถิ่นชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้น สื่อตางๆ มี
เสรี ภ าพมากขึ้ น เอื้ อ ต อ การเติ บ โตของประชาธิ ป ไตย การป อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบและการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย ทั้งจุดแข็งของวัฒนธรรมไทย ที่ยืดหยุนและเปดกวาง มีภูมิปญญา
ทองถิ่นที่สะสมเปนปกแผน และมีสถาบันหลักยึดเหนี่ยวประเทศเพื่อนบานและในภูมิภาค ที่จะเปนปจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศและการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแขงขัน นอกจากนี้
ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรภาครัฐ การพัฒนาระยะตอไปจําเปนตองอาศัยจุดแข็ง ของทุนทางเศรษฐกิจ
ที่ไดลงทุนพัฒนาไปแลว โดยมุงใหเกิดการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ขณะเดียวกันกระแสการเปลี่ยนแปลงหลักของโลกเปนทั้ง “โอกาสและภัยคุกคาม” ตอการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงสลับซับซอนมากขึ้น ทั้งกระแสการคา การ
เคลื่อนยายเงินทุนและการลงทุนตางประเทศเสรี และกระแสการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ในระดับภูมิภาค
รวมทั้ ง แนวโน ม การพั ฒ นาสู เ ศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม ที่ มี เ ทคโนโลยี แ ละการใช ค วามรู เป น ฐานการพั ฒ นา
ตลอดจนกระแสประชาธิปไตยในประชาคมโลกลวนเปนเงื่อนไข ที่ประเทศจะตองเรงเตรียมพรอมทั้ ง
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ทางการสรางระบบ กลไก และพัฒนาคนใหสามารถปรับตัวอยางรูเทาทันไดรวดเร็ว เพื่อคงสถานการณ
แขงขันของประเทศ และกาวสูระบบเศรษฐกิจยุคใหมไดอยางเทาทันโลกไดตอไป นอกจากนี้ แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางสังคม ที่เขาสูสังคมอายุและสังคมเมืองมากขึ้น จะเปนทั้งโอกาสในการพัฒนา
คุณภาพคน และสรางความเชื่อมโยงในการพัฒนาชนบทและเมือง ไดอยางเกื้อกูลกัน และเปนขอจํากัดที่
ตองใหความสําคัญตอการจัดสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น
ภายใตสถานการณและแนวโนมในอนาคต ที่จะมีผลตอการพัฒนาประเทศดังกลาว จึงมีความ
จําเปนเรงดวน ที่ตองสรางความตระหนักรวมกันวา แนวทางการพัฒนาประเทศแบบองครวมที่เนนคนเปน
ศูนยกลาง เปนแนวทางที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของโลก ในยุคปจจุบัน โดยยึด
หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ยึดทางสายกลาง ความสมดุลพอดี รูจักพอประมาณอยางมีเหตุผล
เปนพื้นฐานการพัฒนา และเปนหลักสรางภูมิคุมกันใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกตามแนวเศรษฐกิจ
ยุคใหม อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางสมดุลดวยคุณภาพ
การแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม ตองเริ่มจากจุดแข็งในสังคมไทย โดยตองใชทุนทาง
สังคม (social capital) ที่มีอยูในทุกภาคสวนระดมทุกองคประกอบในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ชุมชน”
หรือ “การรวมกลุม” ซึ่งเปนทุนทางสังคมที่สําคัญ รวมทั้งการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการ
จัดการปญหาตางๆ ไดดวยตนเองเพราะ
ประการแรก การแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศจะตอง เริ่มที่ชุมชนในชนบทหรือภาค
เกษตรกรรม ซึ่ ง เป น เศรษฐกิ จ พื้น ฐานของประเทศ อั น เป น รากฐานของการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ใน
ระดับมหภาค จุดสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน คือ ยึดชุมชนเปนหลัก ประชาชนตองสามัคคี รวมมือกัน
ชวยเหลือกัน พึ่งตนเอง และสรางความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งเปนเสมือนทุนทางสังคม
ประการที่สอง การรวมกลุมของประชาชนตองใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนเครื่องมือ
เปนปจจัยที่จะเชื่อมความสัมพันธของสมาชิก เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนสิ่งที่สมาชิก เห็นประโยชน
เปนรูปธรรม เปนเรื่องใกลตัว เชน การรวมกลุมเปาหมายเพื่อการผลิต กลุมเพื่อ ระดมทุน กลุมเพื่อการ
แปรรูปผลผลิต กลุมเพื่อการตลาด และกลุมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งการรวมกลุมนี้จะตองเริ่ม
ที่ ก องทุ น ชุ ม ชน เพื่ อ เป น แหล ง เงิ น ทุ น กู ยื ม ของชุ ม ชนในการประกอบอาชี พ ดํ า รงชี วิ ต และ
สวัสดิการแกชุมชน และนําทุนไปใชในกิจกรรมแปรรูปผลผลิต หรือกลุมอาชีพ ในขณะเดียวกันก็
ตองมีรานคาชุมชนหรือสหกรณ เพื่อทําหนาที่เปนการรวมกันซื้อ รวมกันขาย ทั้งเครื่องอุปโภค
และปจจัยการผลิต
ประการที่สาม ประชาชนในชนบทไดมีการรวมกลุมมานานแลว ซึ่งมีทั้งที่ประสบปญหาและที่
ประสบผลสําเร็จ มีการพัฒนาตัวเองใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตัวเองไดก็มีอยูมากมาย แตกลุมเหลานั้น
กระจายกันอยูในพื้นที่ตางๆ ขาดการเชื่อมโยงกัน ดังนั้น หากจะสรางความเขมแข็งในกลุมชาวบาน
จะต อ งส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให เ กิ ด เครื อ ข า ยของกลุ ม ชาวบ า นขึ้ น เพื่ อ ให ภ าครั ฐ สามารถเข า มาทํ า การ
สนับสนุนไดตรงตามความตองการ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน นอกจากนั้น องคกรชุมชนที่เขมแข็งและปราชญชาวบานทั้งหลายยังตองเปน
แบบอยาง ที่จะใหชาวบานหรือกลุมอื่นๆ ไดไปศึกษาเรียนรูกระบวนการพัฒนาที่ประสบผลสําเร็จ
ซึ่งเปรียบเสมือนเปนมหาวิทยาลัยของชาวบาน
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ประการที่สี่ ปญหาพื้นบานของภาคเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนในชนบท ก็คือ
“การตลาด” เมื่อชาวบานทําการผลิตทางการเกษตรหรือผลติภัณฑตางๆ แลว ไมสามารถจําหนายไดใน
ราคาที่เปนธรรม แนวคิดในการแกปญหาดังกลาวคือ การจัดใหมีตลาดนัดชุมชนหรือลานคาชุมชนใน
ทุกอําเภอ เพื่อใหเกษตรกรหรือกลุมอาชีพนําผลผลิตออกมาจําหนาย ซึ่งจะทําใหชาวบานมีตลาดที่ขาย
ผลผลิตไดในราคาที่เปนธรรม และประชาชนในเมืองเองก็ซื้อผลผลิตไดในราคาถูก ในขณะเดียวกัน
เกษตรกรและกลุมอาชีพ ก็สามารถใชลานคาชุมชนเปนเวทีการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการผลิต ซึ่งจะเปนการชวยใหมีการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตหรือผลิตภัณฑของตนใหดียิ่งขึ้น
และยังเป นสถานที่ที่จะใหภาคธุรกิจไดเ ขามาคัดเลือก สั่งซื้อผลผลิตหรือผลิตภัณ ฑที่จะนําไป
จําหนายในเมืองหรือตางประเทศตอไปได
ประการที่ หา ประชาชนในชนบทยังขาดการปรึกษาหารือรวมกันในการแกปญหาของชุมชน
จําเปนตอง จัดใหมีการประชุมประชาคมเศรษฐกิจพื้นฐานของชุมชนระดับอําเภอในทุกอําเภอ
เพื่ อ ให เ ป น เวที ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ปรึ ก ษาหารื อ แก ไ ขป ญ หาของชุ ม ชนเอง วางแผนจั ด ทํ า
โครงการและการแสวงหางบประมาณในลักษณะแบบ “คิดเองทําเอง” ระหวาง “เพื่อน” ดวยกัน โดยมีผูแทน
จากสวนราชการหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาตางๆ คอยเสริมความชวยเหลือให
เปนเวทีประชาคมอําเภอ
แนวโนมในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไทยในอนาคต
จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม ที่ทุกฝายจะตองเขามาเรียนรูรวมกันทํางานรวมกัน
และเปนกระบวนการคิดที่ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายเขามาในกระบวนการพัฒนา ไดแก ชุมชน
ภาครัฐ นักวิชาการ องคกรเอกชนและองคกรธุรกิจ เพื่อที่จะเสริมสรางพลังแตละฝายใหแข็งแกรงขึ้น โดย
การคิดและเรียนรูรวมกันอยางมีปฏิสัมพันธ รวมกันปฏิบัติอยางจริงจัง ซึ่งทุกฝาย จะตองรวมมือกันปฏิบัติ
บนรากฐานของความรัก ความเมตตาที่สรางสรรค ภายใตการพัฒนาอยาง บูรณาการ ตามกระบวนทัศน
ใหม คือ (1) “รูจักสามัคคี” เพื่อพลังสรางสรรคของทุกฝายที่เกี่ยวของในการพัฒนา (2) “บูรณาการ”
เพื่อนํามาซึ่งคุณภาพและสังคมที่ดี มีองคประกอบที่ครบถวนสมดุล และสามารถดําเนินไปไดอยางยั่งยืน
(3) “ประชาชนและชุมชนเปนแกนหลัก” โดยเปนผูกําหนดความตองการในการพัฒนาเปนผูดําเนินการ
และเปนผูรับผลของการพัฒนา (4) “องคกรชุมชน” และ “การศึกษาเรียนรูของชุมชน” คือ กลไกและ
กระบวนการที่ สํ าคั ญ ที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาที่ เ หมาะสม สอดคล อ งกั บ สถานการณ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
ตลอดจนมี ก ารปรั บ ปรุง พั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อง (5) “การเรี ย นรูจ ากการปฏิ บัติ ภ ารกิจ ร ว มกั น ” เป น
กระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพสอดคลองกับความเปนจริงในมิติตางๆ ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนได
อยางเหมาะสม ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป กระบวนทัศนใหมในการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
ในประเทศ เปนแนวคิดที่วาดหวังไววา จะนําไปสูการแกปญหาดานตางๆ ตรงกับความตองการ ของ
องคกรและชุมชนไดอยางแทจริง และหากผลการดําเนินงานบรรลุตามแนวคิดที่กําหนด จะนําไปสูการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป

เกศินี ปายะนันทน
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