เกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชน: มุมมองมากกวาชุมชน
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จากการพิจารณาหัวขอที่ไดรับมอบหมายใหนําเสนอและเขียนเปนเอกสารนี้ ผูเขียนคิดวา
จะเปนเอกสารที่ถามคําถามมากกวาใหคําตอบ เชนในอดีตเราไมมีมีปญหาเกษตรเพื่อชุมชน (เขาใจ
เอาเองวาชุมชนชนบท)
เพราะชุมชนชนบททําการเกษตรเพื่อชุมชนเองอยูแลว
และมีความ
เชี่ยวชาญในบริบทของเขามากกวานักวิชาการ นอกจากนั้นยังทําการเกษตรเลี้ยงคนเมืองดวย แต
ปจจุบันเราตองมากลาวถึงเกษตรเพื่อชุมชน ชุมชนไมไดทําการเกษตรแลวหรือ หรือทําการเกษตร
แลวไมไดใชประโยชนเอง หรือยากจนลง จริงหรือ ทําไม เกิดอะไรกับชุมชน ผูเขียนจะพยายามหา
คําตอบ แตอาจตอบไดไมหมดหรือชัดเจนทุกประเด็น แตก็เปนเรื่องทาทายไมเฉพาะผูเขียน สําหรับ
ผูฟงและผูอานดวย
คําถามจากอดีต
จากอดีตถึงปจจุบันเรามีการพัฒนามามากพอสมควร ถึงแมประเทศไทยจะไมไดเปนเสือ
ทางเศรษฐกิจเชนหลายประเทศ แตเมื่อทบทวนใหดี การพัฒนาที่ผานมาทําใหเรามีปญหาติดตัวมา
กับการพัฒนา ทั้งที่เปนปญหาเฉพาะของเราเองซึ่งคลายกับอีกหลายประเทศที่กําลังพัฒนา ปญหา
หลักๆ คือชองวางความรวยความจน วิกฤตเศรษฐกิจทําใหเห็นไดชัด ปญหาพลังงานแพงและตอง
ซื้อ ปญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม มลภาวะ สุภาพไมดี (เชน โรคเบาหวาน) โรคระบาด (เชน
โรคไขหวัดนก) ความรุนแรงในสังคม สังคมออนแอ และอีกมากมาย ไมนานมานี้ปญหาโลกรอน
กลายเปนประเด็นของโลกและในชนบททีจะตองมีการปรับตัวอีกมาก ปญหาที่กลาวมาเปนที่ทราบ
กันทั่วไปซึ่งในที่นี้จะไมลงในรายละเอียด แตปญหาดังกลาวกลับทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งในเมืองและ
ชนบทตางก็หนีไมพนและดูเหมือนจะเปนปญหาของโลก แมแตประเทศที่พัฒนาแลวก็ไมเวน ทําให
มีคําถามวาเปนเพราะแนวทางการพัฒนาที่ประเทศสวนใหญดําเนินการคลายกันหรือไม ถึงแมรัฐได
พยายามบรรเทาปญหาเหลานี้มาชานาน จึงมีคําถามวาถาเราจะกลับลําทิศทางการพัฒนาที่เปนอยู
จะไดหรือไม เชนประเทศภูฎาน ที่เอาความสุขเปนตัวนํา คงไมมีคําตอบเปนเอกฉันท ถึงเปนเอก
ฉันทก็ไมรูจะทําอยางไร
เครื่องมือแกปญหา
การแกปญหาในภาคชนบทในอดีตทําโดยการเก็บรวมรวมขอมูล ใชแบบสอบถาม และ
การสังเกตเปนหลัก ซึ่งดําเนินการโดยภาครัฐ แลวนํามาสรางนโยบาย แผนงาน โครงการ แตมักไม
ไดผลเต็มที่หรือไดผลชั่วคราว เนื่องจากเครื่องมือที่ใชไมสามารถเขาถึงปญหาและความเขาใจของ
ชุมชน และแยกความตางของพื้นที่หรือกลุมคนได นโยบายหรือโครงการตางๆ จึงเปนลักษณะทั่วไป
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หรือปูพรหม ไมเปนไปตามปญหาพื้นที่หรือชุมชนทีโดยธรรมชาติไมเหมือนกัน ในชวงตอมาไดมีการ
นําเอาการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตรของ Conway (1982) มาใชพรอมๆ กับแนวคิดของนิเวศวิทยา
มนุษย Rambo (1983) มาใชในการวิเคราะหพื้นที่ทําใหสามารถแบงพื้นที่เปนเขตตางๆ ที่ไม
เหมือนกันทั้งในทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนะธรรม ซึ่งทําใหระบุปญหาที่ไม
เหมือนกันได แตก็ไมมีการใชอยางกวางขวางนักโดยเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางไรนักวิชาการ
ไดพัฒนากระบวนการและวิธีการตอยอดมาอยางตอเนื่อง
การพัฒนากระบวนการและวิธีการของการศึกษาชุมชนมีมากมาย ไดแก การนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยวิเคราะห ขณะเดียวกันมีการพัฒนาวิธีการประเมินระบบชนบทแบบ
เรงดวน และตามดวย การประเมินชนบทแบบมีสวนรวม ชวงตอมามีกระบวนการและวิธีการอีก
มากมายที่มีชื่อตางกัน แตมีหลักการคลายกัน และมักเปนเครื่องมือที่คนภายนอกชุมชน สวนใหญ
คือนักวิชาการและนักพัฒนานําไปใชเพื่อแสวงหาความรูความเขาใจพื้นที่ ชุมชนในชนบทมีสวน
นอยมากที่เขาไปถึงระบบการสรางนโยบาย แผนงานการพัฒนาที่กลับมาสูชุมชนที่เปนลักษณะ
เฉพาะพื้นที่หรือกลุม อยางไรก็ตามในชวงหลังมีการทํางานดวยกระบวนการที่มีคนภายในชุมชน
รวมกับคนภายนอกโดยคนในชุมชนมีบทบาทสําคัญมีมากขึ้น และทําใหเกิดความเขมแข็งของบาง
กลุมหรือชุมชน
แตก็ไมสามารถนําไปสูการสรางนโยบายที่เหมาะสมตามปญหาชุมชนไดอยาง
ชัดเจน ถึงแมตอมาทีมีการดําเนินงานตามนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐ แตไมเปนที่ชัดเจนวา
ทั้งการกระจายอํานาจและกระบวนการที่มีการพัฒนากันมาเสริมกัน หรือขัดแยงการอยางไร มีเพียง
ความพยายามทดลองในรูปของงานวิจัยเปนสวนใหญ เรามีเครื่องมือแกปญหาพอหรือไม กระแส
การพัฒนาปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหการแกปญหาเร็วไมทันหรือไม
ที่มาของเกษตรยั่งยืน
ในการนําเอาวิธีการการวิเคราะหเชิงระบบมาใชไมวาจะเปนนิเวศวิทยาเกษตร หรือนิเวศ
วิทยามนุษย ทําใหมีการนําคําเหลานี้มาอธิบายลักษณะของระบบตามพื้นที่วิเคราะห ไดแก
ผลิตภาพ (productivity) เสถียรภาพ (stability) ความยั่งยืน (sustainability) ความเสมอภาพ
(equity) ความสามัคคี (solidarity) และ การพึ่งพา (autonomy) ลักษณะของระบบเหลานี้ตางมี
ความสัมพันธกัน เชน การเพิ่มผลิตภาพอาจทําใหเสถียรภาพภาพลดลงหรือการพึ่งพาจากภาพนอก
มีมากขึ้นเพราะตองการปจจัยนําเขามากขึ้น ในคําเหลานี้ ความยั่งยืน กลายเปนคําสําคัญที่นํามา
เปนเปาหมายสําคัญของมวลมนุษยโดยองคกรพัฒนาเล็กใหญตางๆ
คําวาพัฒนาอยางยั่งยืนกลายเปนคําสําคัญของการพัฒนา ซึ่งรวมถึงเกษตรยั่งยืน ไดมี
การใหความหมายของความยั่งยืนจากหลากหลายมุมมอง ในขณะเดียวกันสภาพการพัฒนาที่ผาน
มาทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง มีจํากัด มีมลภาวะและสังคมชุมชนออนแอลง ทําให
ความยั่งยืนเปนความฝนของการพัฒนา อยางไรก็ตามความยั่งยืนเองก็มีปญหาในเชิงพัฒนา คือ
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เปนนามธรรมหรือแนวคิดที่จับตองยาก คําถามที่ทําใหตอบยากคือ ยั่งยืนของอะไร ของใคร
ของสังคมใด นานเทาไร ความยั่งยืนของสังคมใดสังคมหนึ่งหรือคนหนึ่ง อาจมีผลตอความไมยั่งยืน
ของสังคมอื่นหรือคนอื่น
ในขณะเดียวกันในความยั่งยืนก็ยังตองมีการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัติ
(dynamics) และพลวัติเองหากไมทําความเขาใจใหดีจะเปนตัวสวนทางกับความยั่งยืนเอง และพล
วัติก็เปนธรรมชาติของกระแสโลกที่ควบคุมยาก เชน กระแสการใชสารเคมีในการเกษตร มี
ผลิตภัณฑใหมๆ ออกมาเรื่อยที่มีผลอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอมและมีการสงเสริมการใชมา
โดยตลอด ในขณะที่การเกษตรอยางยั่งยืนไมควรใชสารเคมีหรือตองลดการใชลง ตลอดจนการเกิด
วงจรของวิกฤตเศรษฐกิจที่มีพลวัติชุมชนไมสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบได (สมบูรณ และคณะ,
2548)
เมื่อชุมชนไมสามารถตอตานหรือควบคุมกระแสตางๆไดทั้งหมด สิ่งที่ตองทําคือหาทางอยู
รอดคือหาทางเลือก จึงเกิดกระแสการพัฒนาโดยหาทางเลือกเพื่อใหอยูรอด (alternative) รวมไปถึง
เกษตรทางเลือก เพื่อปองกันอิทธิพลจากผลเสียของกระแสโลกหรือกระแสหลักของการพัฒนาและ
อยูรอดได การเกษตรก็เชนกันตองทําใหเกษตรกรอยูรอดและอยูดีกินดีไดโดยเฉพาะเกษตรรายยอย
ซึ่งอยูเปนชุมชนเปนกลุม
ตัวอยางการอยูรอด
คงไมตองไปบรรยายมากเกี่ยวกับสาเหตุวาทําไมเกษตรกรตองอยูรอด เพราะเปนที่ทราบ
กันดีวา
ความสัมพันธเชิงอํานาจและเศรษฐกิจระหวางเกษตรกรรายยอยและชุมชนกับรัฐเปน
อยางไร ทั้งนโยบายและการปฏิบัติที่ผานมาตางมีผลกระทบทําใหเกิดหนี้ ทรัพยากรเสื่อมโทรม มี
ชองวางของการเขาถึงสารสนเทศ ทรัพยากร หรือบริการตางๆ แรงงานเขาสูภาคอุตสาหกรรมทําให
แรงงานภาคเกษตรขาด สังคมชุมชนออนแอลง
การผลิตทางการเกษตรเพื่อการคาทําใหตองพึ่งพาอาหารจากภายนอก สุภาพแยเพราะใช
สารเคมีไมถูกตองและเหมาะสมอันเปนอันตรายในการผลิตการเกษตร
เกษตรกรจะอยูรอดได
อยางไร หากทบทวนดูใหดีจะเห็นวามีเกษตรกรทั้งระดับกลุมและปจเจกไดเรียนรูและคิดเทาทันตอ
สิ่งที่เกิดขึ้น เกษตรกรจึงผันตนเองออกจากความสัมพันธเชิงอํานาจดังกลาวโดยหันมาคิดทางออก
โดยพึ่งตนเองใหมากที่สุด เกษตรกรเหลานี้ไดรับการขนานนามวาภูมิปญญาทองถิ่นหรืออื่นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน และกระจายอยูทั่วประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและ
ภาคใต เกษตรกรเหลานี้คิดเอง ทําเองและมีกลุมทํางานกันอยางเปนระบบ สิ่งตางๆ ที่ทํามักสวน
ทางกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของรัฐ
และอยูรอดอยางมีศักดิ์ศรี
ฐานสําคัญของกลุม
ภูมิปญญาทองถิ่นคือ การเกษตรที่พึ่งตนเอง ขยายแนวคิดและการปฏิบัติสูกลุมเปนเครือขาย และ
กลายเปนตัวอยางการขยายแนวคิด ทําใหในที่สุดรัฐเองตองหันมาสนใจภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น
แตก็มิไดหมายความวาทิศทางหรือนโยบายตางๆ หรือแนวทางการปฏิบัติของรัฐจะเปลี่ยนไปมาก
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รัฐยังคงใหความสําคัญดานอุตสาหกรรมรวม อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมบริการมากกวา
ผูเขียนเห็นวารัฐหันมาสนใจภูมิปญญาทองถิ่นเปนเพียงน้ําจิ่ม สัญญาลักษณหรือไมเขาใจจริง
ที่กลาวมาขางตนทําใหเห็นวา
การเกษตรเพื่อชุมชนนาจะเปนเรื่องสําคัญที่จะทําให
เกษตรกรและชุมชนอยูรอดอยางมีศักดิ์ศรี นอกจากนี้ปจจัยโลกรอนซึ่งจะมีผลในทองถิ่นและทั่วโลก
จะกลายเปนประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่จะตองคํานึงถึงทั้งในระดับนโยบายและทองถิ่น (บน
สมมุติฐานที่เชื่อไดวาขอมูลทางวิทยาศาสตรถูกตอง)
แนวทางสูการอยูรอด
การพัฒนาการเกษตรเพื่อชุมชนเพื่อใหเกษตรกรอยูอยางมีศักดิ์ศรี ยั่งยืนและบรรเทาโลก
รอนจะสําเร็จไดควรตองกลาวถึงประเด็นตางๆ ในเชิงนามธรรมและรูปธรรมทั้งในระดับนโยบาย
จนถึงระดับปฏิบัติ ในเชิงนามธรรมไดแกการปรับวิธีคิด ในการสรางนโยบายการพัฒนาและ
ความสัมพันธระหวางเกษตรกรและรัฐ และการปรับวิธีคิดของเกษตรกรตอการพัฒนาตนเองและ
กลุม เชิงรูปธรรม ไดแก การปฏิบัติของคนภายนอกชุมชนตอการเกษตรและชุมชน กระบวนการ
ทํางานที่มีการมีสวนรวมที่แทจริงของคนในชุมชน การขยายเครือขาย ตลอดจนการขยายการเรียนรู
ความรูและเทคนิคตางๆ ในการปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงนี้ตองมีกลไกที่เหมาะสมหลายระดับทั้ง
ภายในชุมชนและนอกชุมชน เปาหมายสุดทายคือชุมชนตัดสินใจเอง ปฏิบัติเองและมีการเอื้อโดย
ระบบภายนอกที่เหมาะสม
ภายนอกชุมชน
ในภาพรวมการเชื่อมระหวางระดับนโยบายกับการปฏิบัติในชุมชน ผูเขียนขอเสนอกรอบ
คราวๆ ดังนี้ในภาพที่ 1 จะตองมีพื้นที่เชิงประเด็นที่เกี่ยวกับการเกษตรเชน การสรางนโยบาย
การเกษตรที่ดี การกําหนดราคา การทําเกษตรอินทรีย การใหเกษตรกรไดมีสวนรวมอยางแทจริง
ประเด็นตางๆ จะเกิดขึ้นไดและนําไปสูการดําเนินการตอไดตองมีกลไกที่เปนกลางและมีกลไกที่ให
ความรูที่เหมาะสมไมเอียงไปกระแสใดกระแสหนึ่ง ประเด็นเชิงพื้นที่จะเกิดผลตองมีกลไกในลักษณะ
เดียวกันที่นําไปสูพื้นที่เชิงความคิด ทําใหมีการปรับความสัมพันธเชิงอํานาจและสูการปรับพื้นที่เชิง
พฤติกรรมที่เอื้อตอการดําเนินงานที่ไมนําไปสูปญหาเดิมๆ
ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนควรเกิดขึ้นทั้งใน
ระดับเกษตรกรและชุมชน และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ จะคิดเรื่องเกษตรเพื่อชุมชนและมอง
เฉพาะเทคนิคการเกษตร กลุมในพื้นที่ ดิน น้ํา พืช สัตว และเพิ่มแตผลิตภาพคงไมพอ เกษตรกรและ
ชุมชนเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ
มากกวานี้
เปาประสงคคือมุงผลประโยชนที่ชุมชนและ
สภาพแวดลอมของชุมชน เครือขายของชุมชนตองเขมแข็งพรอมๆ กับกลไกเพื่อชวยผลักดันประเด็น
ตางๆ เขาสูนโยบาย ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมการดําเนินงานตามนโยบายและเชื่อมกับ
ชุมชน กลไกในการอํานวยการผลักดันใหเกิดนโยบายการเกษตรที่ดีตองมีเกษตรกร เครือขาย
เกษตรกรรวม และมีกลไกชวยใหมีการติดตามการดําเนินงานใหโปรงใสและเปนไปตามนโยบายที่
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เหมาะสม กลไกเหลานี้ยังตองชวยใหเครือขายเกษตรกรเชื่อมการทํางานของกลุมในชุมชน ไดรับการ
ประสานและสนับสนุนจากองคกรปกครองทองถิ่นดวย
ภายในชุมชน
ภายในชุมชนเองตองมีกลไกที่เชื่อมกับกลไกภายนอก ขณะเดียวกันกลไกนี้ตองชวยสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยปรับวิธีคิด และพฤติกรรม สูการแกปญหาและการพึ่งตนเองใหมาก
ที่สุด ในสวนนี้มีทั้งกระบวนการดําเนินงาน การเรียนรูและทักษะที่จะตองพัฒนา บนฐานของภูมิ
ปญญาและทรัพยากรที่มีอยูและสรางขึ้นใหมโดยตอยอด ขณะเดียวกันตองเขาถึงความรูและบริการ
ตางๆ ได ในที่สุดกลไกภายนอกจะตองทําใหเกิดหรือเสริมสรางกลไกภายในที่มีอยูแลวใหเขมแข็ง
และดําเนินการตอเองได ขณะเดียวกันจะตองมีบทบาทเปนการกลไกสรางแรงจูงใจ ใหกําลังใจ
เรียนรูและไดความรูใหเทาทันกับสถานการณภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ชวยใหเกิดการประสาน
และสนับสนุนจากองคกรปกครองทองถิ่น บทบาทนี้จะตองตอเนื่องหลังจากที่ชุมชนดําเนินการเอง
ได
เรื่องของกระบวนการ ขณะนี้เรามีประสบการณและบทเรียนการมากมายจากการทํางาน
ขององคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา องคกรเอกชน หนวยงานรัฐบางหนวยงาน และกลุม
ภูมิปญญาทองถิ่น และเครื่องมือที่ชวยตางๆที่ทําใหเกิดการมี สวนรวม ความเข็มแข็งของชุมชน การ
พึ่งตนเอง คิดเอง ทําเอง มีกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ไดทดลองใชกันมากมาย หากไดมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในระดับกลไกและชุมชนมากขึ้น นาจะเปนตัวชวยใหเกษตรเพื่อชุมชนขยาย
งานไดดี ขณะเดียวกันเปนการขยายความรูและทักษะการทําการเกษตรที่พึ่งตนเองและบรรเทาโลก
รอนไปดวย แตกระบวนการนี้จะชวยแกปญหาไดทันกับกระแสการพัฒนาปจจุบันหรือไม เปนสิ่งที่
ตองชวยกันหาคําตอบ
แรงตาน
ความรูและการปฏิบัติทางการเกษตรที่เคารพสิ่งแวดลอม พึ่งตนเอง พึ่งพากันเอง มี
ตัวอยางมากมายที่กระจายตามภาคตางๆ และมีการศึกษาวิจัยจนมีองคความรูพอสมควร และไดมี
การผลิตเปนสื่อตางๆ ที่สามารถนํามาใชเปนประโยชนโดยกลไกทั้งภายนอกและภายในชุมชนได
ของจริงอาจแสวงหาไดจากกลุมเครือขายภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งสามารถเปนตนแบบในการปฏิบัติได
แตตองไมลืมวาการขยายตัวของการเกษตรแบบนี้ ถึงแมจะมีตัวอยางสําเร็จมากมาย แตเปนไป
อยางชามากๆ เชน เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม ขณะที่เกษตรตามกระแส
เชิงการคาขยายตัวเร็ว เชน การปลูกยูคาลิปตัส การปลูกยางพารา พืชเหลานี้ไมใชอาหาร อยางไรก็
ตามปญหาของการขยายเกษตรยั่งยืนในชุมชนปจจุบันเปนเรื่องของการขาดแรงงาน ขาดทั้งจํานวน
คุณภาพ และคนสืบตอ เพราะคนรุนหลังเมื่อไดรับการศึกษา สวนใหญทํางานนอกชุมชน การขยาย
อุตสาหกรรมสูชนบทก็ทําใหแรงงานสวนหนึ่งเขาสูโรงงาน ทําใหภาคเกษตรขาดแรงงาน ปญหา

44 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
สําคัญอีกประการหนึ่งคือ พื้นที่การเกษตรลงนอยลงในภาพรวม และพื้นที่ถือครองลดลงดวยสาเหตุ
หลายประการ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2551) เชน การขยายตัวของเมือง
เล็กใหญ การแบงที่ดินเปนมรดก การสูญเสียกรรมสิทธ ในอนาคตเมืองจะมีพื้นที่มากขึ้น ชนบทจะ
เล็กลงมากขึ้น ชุมชนจะเปนชุมชนชานเมืองมากขึ้น การดํารงไวพื้นที่การเกษตรของชุมชนยิ่งยากขึ้น
ชุมชนจะตองผลิตอาหารเลี้ยงคนเมืองมากขึ้นตางๆ ก็เปนแรงตานหรือเพิ่มภาระใหเกษตรกรที่มี
แรงงานจํากัดอยูแลว ดังจะเห็นไดจากการขยายตัวของการใชเครื่องจักกลในการเกษตร การพัฒนา
ของรัฐจนปจจุบันเสริมแรงตานเหลานี้ใหยิ่งใหญมาก ชุมชนจะปรับตัวอยางไรหากยังอยูในภาค
เกษตร
ไมเฉพาะเกษตรเพื่อชุมชนแตการเกษตรทั้งหมดไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว ดังนั้นเมือพูดถึงเกษตรเพื่อชุมชนที่อยูรอดได คงไมใชเฉพาะเรื่อง ดิน น้ํา พันธุ การจัดการ
หรือ ผลิตภาพ เสถียรภาพ เทานั้น
อะไรคือเกษตรเพื่อชุมชน
ในที่สุดคงตองหันมาทําความชัดเจนวาเกษตรเพื่อชุมชนควรมีความหมายอยางไร หาก
เกษตรกรปลูกพืชไมใชอาหารแตมีเงินซื้ออาหารกิน ตองพึ่งพาอาหารจากภายนอก ใชเกษตรเพื่อ
ชุมชนหรือไม กลไกและกระบวนการตางๆ ที่กลาวมาจะนําเราไปสูเกษตรเพื่อชุมชนไดหรือไม ขณะนี้
ไมใชเฉพาะคนใหแวดวงการเกษตรเทานั้น ที่สนใจเรื่องการเกษตรในมุมมองของการผลิตอาหาร
และผลิตภัณฑที่ตอเนื่อง แตมีคนนอกการเกษตรมีมุมมองจากสาขาหรืองานของเขาตอการเกษตร
ซึ่งตางก็เปนหวงเปนใยในเรื่องของสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของมนุษย เชน ดานสาธารณะสุข
มองเรื่องความปลอดภัยของการใชสารที่เปนพิษตางๆ และอาหารที่เปนยาหรือเสริมสุขภาพ ดาน
สิ่งแวดลอม มองถึง ทรัพยากร มลพิษ โลกรอนและนิเวศวิทยา ดานผูบริโภคมองถึงมาตรฐานและ
ความเชื่อมั่นในการใหมาตรฐาน เครือขายเกษตรกร-ผูบริโภค ดานความมั่นคงทางอาหาร มองการ
พึ่งตนเองทางอาหาร ดานการลดความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยง มองเรื่อง เกษตรผสมผสาน
เกษตรทฤษฏีใหม และความพอเพียง
การสรางกลไกในชุมชน
การที่จะทําใหเกิดเกษตรยั่งยืนในชุมชนไดในปจจุบัน คงตองตั้งเปาไววาเปนเรื่องของคน
ในชุมชนเอง ไมใชของคนภายนอก ที่จะดําเนินการหรือบงการ แตตองมีปจจัยบางอยางจาก
ภายนอกเสริมดวย เพราะในสภาพการพัฒนาจนถึงปจจุบันทําใหชุมชนเปลี่ยนแปลงไปมาก ความ
เปนชุมชนในเชิงสังคมหากไมออนแอลงก็เปลี่ยนไป มีปจจัยภายนอกทั้งดีและไมดีเขาไปในชุมชน
มากมาย ทั้งที่ชุมชนรูตัวและไมรูตัว จึงตองทําความเขาบทบาทของทั้งคนภายนอกและคนภายใน
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บทบาทคนภายนอกและภายใน
คนภายนอกควรเปนผูกระตุน ใหความรูที่เปนกลาง ใหกําลังใจและ สรางแรงจูงใจใหคน
ภายในตัดสินใจและดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอง คนภายนอกจะตองรูและมีทักษะในการทํางาน
ลักษณะนี้ และออกแบบปจจัยหรือกิจกรรมขาเขาใหเหมาะสมเพื่อกระตุนใหเกิดการตระหนักถึง
อุดมการณของชีวิต แรงบันดาลใจ อยากที่จะกินดีอยูดี อยากที่จะรวมกันปฏิบัติและตามดวยการ
วางแผนเพื่อทดลองปฏิบัติ คือนําไปสูกิจกรรมตางๆ โดยมีการทําซ้ําและเรียนรูทุกขั้นตอน สวนคน
ภายในตองมีกลุมคนที่มีความเปนผูนํา เปนอาสาสมัครและสรางเครือขายในชุมชน และมีกลุม
ผูสนใจตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมกันทําแผน ทําใหเกิดกิจกรรม ทดลองปฏิบัติ รวมกันคิดให
กําลังใจ ทบทวนและเรียนรูสม่ําเสมอ และมีการสรางความเขมแข็งใหตนเองและกลุม จึงตองมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูสม่ําเสมอ ในตอนแรกคนภายนอกอาจเปนคนอํานวยใหเกิดเวทีเรียนรู แตในที่สุด
คนภายในตองดําเนินการเองได คอยเปนคอยไป เปนการสรางการพึ่งตนเองทางความคิดและการ
ปฏิบัติ พึ่งพากันเองได ถึงแมคนภายในจะเข็มแข็งแลวแตคนภายนอกยังตองมีบทบาทอยู อยาง
นอยบทบาทที่สําคัญคือใหกําลังใจ และความรู
สรุป
โดยสรุป เราตองทําความเขาใจความหมายของเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชน การเกษตรเพื่อ
ชุมชนตองมองนอกเหนือ
และกวางกวาจากชุมชนคือตองมีการผลักดันใหเกิดนโยบายที่ดีและ
เหมาะสมกันชุมชนที่มีเงื่อนไขที่ไมเหมือนกัน การปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของทําใหนโยบายเปน
จริง และตองมองนอกเหนือกิจกรรมเฉพาะการเกษตรหรือเทคนิคการผลิต ไมควรมองกิจกรรม
การเกษตรเปนเพียงการผลิต แตมีความหมายตอความเปนดีอยูดีของคนในชุมชนและเกี่ยวของกับ
กิจกรรมที่ไมใชการเกษตร รวมถึงสังคมและวัฒนธรรม การจะทําสําเร็จไดตองมีกลไกระดับตางๆ ที่
เปนของภาคประชาชนนอกเหนือจากรัฐชวยเชื่อมประสานและผลักดัน ซึ่งในภาคการเกษตรกลไกที่
มีอยูในปจจุบันยังไมสามารถทํางานไดอยางเขมแข็ง หรือมีหนาที่โดยตรง ที่สําคัญคือ ไมควรใชการ
ทํางานอยางมีสวนรวมเปนเพียงสัญลักษณ หรือขออางโดยไมคํานึงถึงผลสําเร็จของชุมชน
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