กลไกการทํางานชุมชนเพือ่ ขับเคลื่อนสังคมเกษตรยั่งยืน
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เกษตรยั่งยืนเปนความสัมพันธระหวางระบบสังคมและระบบนิเวศน
การกาวสูสังคมเกษตรยั่งยืน
จําเปนตองอาศัยเครื่องมือกลไกและความคิดเชิงกระบวนการในการทํางานเชิงปฏิบัติการรวมกับชุมชน บทความนี้
เสนอกลไกการทํางานที่เกี่ยวกับการเสริมสรางสมรรถนะของเกษตรกร กลุมและเครือขายเพื่อพัฒนาสูสังคมเกษตร
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บทนํา
เกษตรยั่งยืนเปนการบูรณาการระหวางระบบสังคมและระบบนิเวศน ความเปนอยูของ
ชุมชนขึ้นอยูกับทรัพยากรและสภาพแวดลอมของระบบนิเวศน ในสังคมเกษตรยั่งยืนชุมชนไดมีการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง สามารถยืนหยัดและเผชิญกับแรงกดดัน
หรือภาวะเครียดจากภายนอกอันเกิดจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
สิ่งแวดลอม สังคมเกษตรยั่งยืนมีความยืดหยุน (resilience) สามารถฟนฟูกลับสูสภาพปกติ
คลายคลึงกับคุณสมบัติความยืดหยุนของระบบนิเวศน ความยืดหยุนของระบบสังคมและระบบ
นิเวศนมีความสัมพันธกันโดยเฉพาะเมื่อชุมชนตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยังชีพ โดยมีการ
จัดการระบบนิเวศนอยางพึ่งพิงซึ่งกันและกัน มีกระบวนการใชประโยชนควบคูกับการอนุรักษและ
ฟนฟู การผนวกวิธีการสนับสนุนการไหลเวียนของธาตุอาหาร และการลดการชะลางของดินสูระบบ
การผลิต พรอมทั้งการใชประโยชนจากความหลากหลายชีวภาพโดยการออกแบบระบบการผลิตที่
ใหองคประกอบของพืชปลูกชนิดตางๆ มีความเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้นการขับเคลื่อนสังคมสู
เกษตรยั่งยืนเปนการทํางานขั้นพื้นฐานอยางนอยสองระดับ คือ การทํางานกับชุมชนที่พึ่งพิง
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของระบบนิเวศนเพื่อการดํารงชีพ และการสนับสนุนใหมีการฟนฟูการใช
ประโยชนความหลากหลายชีวภาพในระบบการผลิตทางเกษตร ซึ่งเปนฐานทรัพยากรที่สําคัญของ
เกษตรยั่งยืน และมีความสัมพันธกับความยืดหยุนของระบบนิเวศน (Holling et al., 1995)
บทความนี้นําเสนอประสบการณการทํางานกับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนสูสังคมเกษตรยั่งยืน
โดยใหความสําคัญกับกลไกการทํางานกับชุมชนที่ระดับตางๆ เชน กลุม องคกร เครือขาย ที่
ดําเนินการผลิตทางเกษตรรูปแบบตางๆ ตามสภาพแวดลอมและบริบทของพื้นที่ การทํางานกับ
ชุมชนผูเขียนใหความสําคัญกับกลไกและกระบวนการเสริมสรางสมรรถนะของเกษตรกรและกลุมใน
1

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม
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ดานทักษะ เทคนิค ตรรกะ การจัดการ การปรับตัว และการเรียนรูอยางตอเนื่องที่ตองการแสวงหา
ความหมายของชีวิต พรอมทั้งความสามารถขององคกร (capacity) ที่จะสรางคุณคาและประโยชน
ตอผูอื่น ดังนั้น การเสริมสรางสมรรถนะในบริบทของสังคมเกษตรยั่งยืนนี้ประกอบดวย สมรรถนะ
ของระดับบุคคล (competencies) ของกลุม (capabilities) และขององคกร (capacity) (Morgan,
2006)
กรอบคิด
ในสังคมเกษตรยั่งยืน ความยืดหยุนของระบบสังคมที่สามารถทนทานตอสภาวะแวดลอม
และผลกระทบจากภายนอกมีสวนเกี่ยวพันกับความยืดหยุนของระบบนิเวศน ซึ่งชุมชนจําเปนตอง
พึ่งพิงในการดํารงชีพในบริบทของเกษตรยั่งยืน ความหลากหลายชีวภาพเปนตัวแปรที่สําคัญของ
ความยืดหยุนของระบบนิเวศน ในขณะที่ความเปนชุมชนที่มีการทํางานรวมกัน เกื้อหนุนซึ่งกันและ
กัน และมีการบริหารจัดการที่ทันสมัยและโปรงใส เปนเครื่องชี้วัดของความยืดหยุนของระบบสังคม
ดังภาพที่ 1
ความหลากหลายชีวภาพ (ระบบนิเวศน)

+

2

-

4

เกษตรอิสระ
เกษตรผสมผสาน

กลุมเกษตรกร
เกษตรผสมผสาน

เกษตรอิสระ
เกษตรเชิงเดี่ยว

กลุมเกษตรกร
เกษตรเชิงเดี่ยว

1

3

+

ชุมชน (ระบบสังคม)

ภาพที่ 1 กรอบความสัมพันธระหวางระบบสังคมและระบบนิเวศนในสังคมเกษตรยั่งยืน

ภาพที่ 1 สะทอนการพัฒนาของระบบเกษตรไทยพอสมควร เกษตรกรผูผลิตอิสระ (1 และ
2) ยังคงเปนสัดสวนมากของประชากรเกษตรทั้งหมดของประเทศ และสวนใหญทําการผลิตพืช
เชิงเดี่ยวในไรนา แตจะมีสวนรอบบานซึ่งมีพรรณพืชทองถิ่นหลากหลายปลูกเปนอาหาร สมุนไพร
และไมประดับ
ระบบการผลิตที่ระดับกลุม (3 และ 4) เปนทิศทางหนึ่งที่หนวยงานภาครัฐพยายาม
สนับสนุนใหเกิดขึ้น เชน ในรูปแบบกลุม สหกรณ โดยเฉพาะในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
นอกจากนี้ ภาคเอกชนนําโดยบริษัทแปรรูปทางเกษตรและบริษัทผลิตเมล็ดพันธุจะผลักดันระบบ

เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน
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เกษตรแบบมีพันธะสัญญาพรอมทั้งสนับสนุนใหเกษตรกรรวมตัวเปนกลุมเพื่อสะดวกตอการควบคุม
ปริมาณการผลิต คุณภาพของผลิตผล และการสงมอบสินคาทันตอกําหนด โดยหลักการเปนการ
สรางภาคีพันธมิตร ระหวางเกษตรกรผูผลิตและผูประกอบการภาคเอกชน ในการจัดการหวงโซ
อุปทาน ซึ่งมีมิติของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และความสําเร็จขึ้นอยูกับการสื่อสาร การเรียนรู เขาใจ
เงื่อนไขและไววางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งตองอาศัยกลไกของการจัดการ (coordination mechanisms)
ที่ละเอียดออน (Limnirankul, 2007; Xu and Bearmon, 2006)
สวนที่ 4 ของภาพที่ 1 เปนเปาหมายของการพัฒนาระบบเกษตรสําหรับเกษตรกรรายยอย
เปนขั้นตอนสุดทายของเกษตรทฤษฎีใหมที่ชุมชนมีการวางแผนรวมกันผลิตสินคาที่หลากหลายและ
มีการประสานงานเจรจารวมทุนกับหนวยงานเอกชนภายนอกดําเนินธุรกิจเกษตร เปนระบบการผลิต
และการจัดการที่ซับซอนยิ่งขึ้น เนื่องจากมีบุคคลที่เกี่ยวของหลายภาคสวน และองคกรเกษตรกร
ตองรับการพัฒนาขีดความสามารถอยางนอยประกอบดวยสมรรถนะ 5 ประเภท (Engel et al.,
2007) เชน ความสามารถในการรวมตัวและบูรณาการ ความสามารถในการวางแผนและการ
ดําเนินการทันตอเหตุการณอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความสามารถในการสรางผลงาน
ที่เปนประโยชนตอองคกรและสวนรวมพรอมทั้งเสริมความเขมแข็งใหกับองคกร ความสามารถใน
การเชื่อมโยงกับหนวยงานภายในและเสริมการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน และความสามารถในการ
ปรับตัวที่กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงพรอมทั้งมีระบบการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
ในสวนที่ 4 นี้จะเห็นการนําเอาศาสตรการบริหารจัดการเขามาสูระบบเกษตรที่ระดับชุมชน
คําถามคือ หนวยงานภาครัฐที่ทํางานเกี่ยวของกับการพัฒนาเกษตรและชุมชน จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และระบบการทํางานอยางไร พรอมทั้งการกําหนดบทบาทหนาที่ (positioning)
ขององคกรใหชัดเจนและสอคลองกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
กรอบการทํางานเกษตรยั่งยืน
หลักการและแนวทางปฏิบัติของเกษตรยั่งยืนไดรับการยอมรับจากสังคมไทยมากขึ้น จน
ในที่สุดไดถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 10 โดยในแผนสนับสนุนการทํา
เกษตรยั่งยืนในรูปแบบของเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม โดย
เปนที่เขาใจวาใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปพัฒนากระบวนการดําเนินการเกษตรยั่งยืน ทั้งในระดับ
ฟารมและชุมชนที่มีคุณสมบัติเปนองครวม บูรณาการกิจกรรมเกษตรตางๆ โดยเนนเปาหมายเปน
สําคัญ ดังจะเห็นไดวาในระบบเกษตรยั่งยืนกิจกรรรมเกษตรในระดับฟารมมีหลากหลาย และมี
หลายบทบาทและวัตถุประสงค ซึ่งผลลัพธของกิจกรรมตางๆ ไมเฉพาะครอบคลุมดานผลิตภาพและ
การเสริมสรางมูลคาเพิ่ม แตยังครอบคลุมถึงการปองกันและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิทัศน
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และฟนฟูความหลากหลายชีวภาพ ซึ่งเปนกิจกรรมเสริมสรางความสมบูรณและยืดหยุนใหกับระบบ
นิเวศน รวมทั้งการเพิ่มโอกาสการสรางงานในชนบท
ตารางที่ 1 เปนกรอบการทํางานเกษตรยั่งยืน ซึ่งสามารถพบเห็นในระบบการผลิตใน
ภูมินิเวศนตางๆ ของประเทศ แตยังไมมีระบบใดที่ใหผลและคุณสมบัติตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งคง
ตองการการดําเนินงานที่ระดับชุมชนเพื่อรวมพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล อยางเปน
ระบบ
ตารางที่ 1 กรอบการทํางานเกษตรยั่งยืนที่ระดับฟารมและชุมชนตามแนวคิดเชิงบูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม
มิติ
เปาหมาย
วัตถุประสงค
เศรษฐกิจสังคม การสรางงาน
• การสรางงานไดอยางตอเนื่อง
• สรางสิ่งจูงใจใหเกษตรกรรุนใหม หรือคนรุนใหมเขาสู
อาชีพเกษตร
ทรัพยากรมนุษย
• ไดผูชํานาญการและเชี่ยวชาญ
• ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานและองคกร
คุณภาพผลิตภัณฑทางเกษตร • ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑทางเกษตร
• เพิ่มระดับความปลอดภัยทางอาหาร
เศรษฐกิจและการพึ่งตนเอง
• รวบรวมเกษตรกรเปนกลุมและองคกรทางเศรษฐกิจ
• มีกิจกรรมทั้งในและนอกภาคเกษตรในการสรางรายได
• ปรับปรุงชองทางตลาดสําหรับสินคาเกษตร
• เพิ่มมูลคาเกษตรในขณะเดียวกันลดตนทุนการผลิตและ
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม
นิเวศนและ
น้ํา
• อนุรักษและปรับปรุงคุณภาพน้ํา
สิ่งแวดลอม
• ปรับปรุงการจัดการแหลงน้ํา
ดิน
• ควบคุมและลดการชะลางของหนาดิน
• ฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน
อากาศ
• ปรับปรุงคุณภาพของอากาศ
• ลดภาวะโลกรอน
ความหลากหลายชีวภาพ
• อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายชีวภาพ
ภูมิทัศน
• ปรับปรุงคุณภาพภูมิทัศน
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
• ควบคุมการชะลางและการพังทลายของดิน ไฟปา ฯลฯ
พลังงาน
• ลดการใชพลังงานในระบบการผลิต
• พัฒนาและใชประโยชนแหลงพลังงานที่นํากลับมาใชใหม
ได (renewable)
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นอกจากนี้หนวยงานที่รับผิดชอบการนําเกษตรยั่งยืนไปปฏิบัติและขยายผลในพื้นที่ ไมได
ระบุกรอบการวิเคราะหและตัวชี้วัดที่เกื้อหนุนตอการศึกษา
ติดตามและประเมินผลเพื่อทําให
การศึกษาและการปฏิบัติเกษตรยั่งยืนขยายผลในวงกวางและสรางองคความรูที่สอดคลองกับบริบท
ของสังคมทองถิ่นได
กลไกการพัฒนาเกษตรยั่งยืนภายใตความสัมพันธระหวางระบบสังคมและระบบนิเวศน
Sense making

ความหลากหลายชีวภาพ
(ระบบนิเวศน)

-

+

ระบบการผลิตผักปลอด
สารพิษของเกษตรกรอิสระ

4

กลุมเกษตรกรทําการผลิต
เกษตรอินทรียแบบ
ผสมผสาน

+

-

ชุมชน (ระบบสังคม)
กลุมเกษตรกร
ผลิตขาวอินทรีย และมะมวง
คุณภาพเพื่อการสงออก

ระบบการผลิตพืชเชิงเดี่ยว
เพื่อการคาของเกษตรอิสระ
(ขาว ขาวโพด ฯลฯ)
1

Believe system
and networking

Interactive social learning
(FFS)

2

3

Organization learning capacity

ภาพที่ 2 กลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบเกษตร

ภาพที่ 2 เปนการประมวลอยางงายของระบบการผลิตทางเกษตรที่เกษตรกรและกลุมใช
ประโยชนความหลากหลายชีวภาพทางเกษตรเพื่ออาหาร รายได และฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ระดับตางๆ
กัน
กลไกการเรียนรูเชิงสังคม การสรางความตระหนักและความเขาใจ
สวนที่ 1 เปนตัวแทนของเกษตรอิสระดําเนินการผลิตเกษตรพาณิชยเชิงเดี่ยว ซึ่งพบเห็น
ทั่วไปในระบบการผลิตขาวนาน้ําฝน นาชลประทาน ขาวโพดที่ดอนและที่ราบลุมชลประทาน
มันสําปะหลัง ออย ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล เชน สม ซึ่งเปนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะไมยืนตนอุตสาหกรรม และไมผลเศรษฐกิจ ในระบบขาวและพืชไรเกษตรกรอิสระในพื้นที่
ชลประทานไดรับผลประโยชนจากบริการของรัฐและภาคเอกชนดานวัสดุเกษตร เมล็ดพันธุ ปุยและ
สารเคมี และเครื่องจักรกล ดําเนินการเกษตรแบบประณีตที่มุงเนนผลผลิตสูงสุดตอพื้นที่ เกษตรกร
อิสระมีจํานวนนอยที่สามารถพัฒนาตนเองเปนผูประกอบการ ดําเนินการผลิตและการตลาดดวย
ตนเอง
เกษตรกรอิสระที่สามารถพัฒนาตนเองเปนผูประกอบการจัดหาเสนทางตลาดและมี

70 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
ความสามารถทางธุรกิจจนเปนผูสงออก สวนมากจะพบในผูปลูกไมผลเศรษฐกิจ เชน สม ซึ่งจะเปน
เกษตรกรรายใหญ
สําหรับเกษตรกรรายยอย การพัฒนาระยะแรก คือ การชักนําใหเกิดกลุมทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ โดยรัฐไดสรางสิ่งจูงใจ เชน เมล็ดพันธุ ปุยเคมี และบริการดานฝกอบรม เชน
โครงการผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนของกรมสงเสริมการเกษตรในระยะแรก และของกรมการขาวใน
ปจจุบัน กลไกที่สําคัญคือการสรางกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวม ใหความสําคัญกับองคความรู
แฝงของเกษตรกรผสมผสานกับองคความรูใหมของนักวิชาการภายใตแนวทาง “โรงเรียนเกษตรกร”
(Farmer Field School – FFS) กระบวนการที่สําคัญ คือ รูปแบบของการอํานวยการเรียนรูเชิงสังคม
ที่สมาชิกเกษตรกรทุกคนในหลักสูตรมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ การบันทึกผล การ
ติดตามการเจริญเติบโตของพืช (ขาว) ตลอดฤดู พรอมทั้งสอดแทรกงานทดลองที่ริเริ่มโดยเกษตรกร
หลักการและวิธีการของ FFS ไดรับการขยายผลไปยังพืชผักโดยเฉพาะในหัวขอการจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสาน (Waneesorn, 2004) ผลพวงของการเรียนรูรวมกันและรวมปฏิบัติทําใหเกิด
กระบวนการกลุมที่ดําเนินกิจกรรมรวมกัน (collective action) เชน ในกรณีของเมล็ดพันธุขาวชุมชน
กลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ ไดพัฒนาระบบการจัดการที่สามารถกระจายเมล็ดพันธุขาว
คุณภาพสูชุมชนทองถิ่นโดยผานเสนทางระบบตลาดทองถิ่นและสหกรณการเกษตร
เปนตน
(Limnirankul, 2007) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกการเรียนรูเชิงสังคมโดยแนวทาง FFS
ขึ้นอยูกับองคความรูทางวิทยาศาสตรที่เขมแข็งที่เกษตรกรสามารถเขาถึงได วิธีการนําเสนอและการ
อํานวยการสอนที่มีประสิทธิภาพและเปนที่นาสนใจของเกษตรกร
และกลไกที่เปดโอกาสให
เกษตรกรไดเพิ่มพูนความรู ทักษะรวมกัน และการดําเนินการเรียนรูในพื้นที่เกษตรกรซึ่งสมาชิก
สามารถระบุปญหาที่เกิดขึ้นจริงและรวมกันแกไข
จนเกษตรกรมีความรูสึกมีความเปนเจาของ
ความรูและกระบวนการเสริมสรางศักยภาพ (Van de Fliert et al., 2002) กระบวนการเรียนรูเชิง
สังคมสนับสนุนใหเกิดการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ (interactive learning) ซึ่งเปนกลไกนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงและสรางองคความรูใหม
เปนวิธีคิดเชิงกระบวนการที่ใหความสําคัญของความ
เชื่อมโยงความสัมพันธและบริบทหรือสิ่งแวดลอมที่หอหุมระบบสังคมดังกลาว
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเชิงเดี่ยว ไปในระบบการผลิตที่ผนวกเอาความหลากหลาย
ชีวภาพทางเกษตรเขาสูกระบวนการผลิต เชน การเคลื่อนจากสวนที่ 1 ไปสวนที่ 2 ดังไดพบเห็นใน
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษในเขตชานเมือง (Waneesorn, 2004) เกษตรกร
บานปงนอย ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม สามารถพัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษโดย
ไมฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใดๆ ทั้งสิ้น ดวยวิธีการปลูกพืชผักหลายชนิดสลับหมุนเวียนตาม
ฤดูกาลในพื้นที่ 2 ไร และตอมาไดขยายเปน 4 ไร พรอมทั้งขยายเสนทางตลาดสูซุปเปอรมารเก็ต
การเปลี่ยนแปลงจากระบบการผลิตพืชผักเชิงเดี่ยว (ผักกวางตุง) เปนระบบพืชผักไมนอยกวา 10
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ชนิดในชวงเวลาใกลเคียงกัน การพัฒนาติดตอกัน 4 ป เกษตรกรสามารถสรางรายไดไมนอยกวา
800,000 บาท/ป จากพื้นที่ 4 ไร และพัฒนาระบบนิเวศนในระดับแปลงที่คอนขางสมดุลยระหวาง
พืชปลูก แมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ ซึ่งเกษตรกรประมวลความสมดุลยของระบบนิเวศนดวย
การสํารวจการลดลงของการระบาดของแมลงศัตรูพืช การผนวกความหลากหลายชีวภาพสูระบบ
การผลิตดังเชน
การเปลี่ยนระบบพืชผักเชิงเดี่ยวเปนระบบพืชผักปลอดสารพิษที่มีพืชปลูก
หลากหลายชนิด เกษตรกรจําเปนตองผานกระบวนการสรางความตระหนักและความเขาใจ (sense
making) กับสถานการณที่ซับซอนและไมแนนอนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ sense making เปน
แรงจูงใจและแรงผลักดันอยางตอเนื่องที่จะเขาใจความเชื่อมโยงและความสัมพันธในการแสวงหา
ทางเลือกและปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ (Klien et al., 2006)
การขยายผลระบบการปลูกพืชผักปลอดสารพิษในวงกวาง ในระดับตําบลเพื่อสนับสนุน
การผลิตอาหารที่ปลอดภัยและผูบริโภคสามารถเขาถึงไดยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ถึงแม
องคกรสวนทองถิ่นจะใหการสนับสนุน แตกระบวนการ sense making ทั้งในระดับปจเจกและ
องคกรเกี่ยวกับผลระยะยาวของระบบพืชผักปลอดสารพิษตอเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม และ
ระบบนิเวศนยังไมชัดเจนทําใหไมมีการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงาน
องคกรแหงการเรียนรู
การขับเคลื่อนระบบการผลิตของเกษตรกรอิสระมาเปนกลุมที่มีการจัดตั้งทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการจะพบในระบบที่มีความเชื่อมโยงระหวางการผลิตและการตลาด ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดการหวงโซอุปทานทางเกษตร เชน กลุมเกษตรกรผลิตขาวอินทรียบานศรีจอมแจง
ต.หงสหิน อ.จุน จ.พะเยา ซึ่งทําการผลิตขาวขาวมะลิ 105 อินทรียแบบมีพันธะสัญญากับบริษัทนคร
หลวงคาขาวไทย และชมรมผูปลูกมะมวงเนินมะปรางซึ่งผลิตมะมวงน้ําดอกไม (พันธุสีทอง และ
เบอร 4) แบบปลอดภัยแบบมีพันธะสัญญากับบริษัทแปรรูปอาหารแชแข็ง จ.เชียงใหม ทั้งสองระบบ
มีพืชตางชนิด แตกลุมเกษตรกรมีความเขาใจดานคุณภาพและกระบวนการผลิตที่เกี่ยวของกับการ
ควบคุมคุณภาพ มีระบบการจัดการองคกรเพื่อเสริมสรางการเรียนรูของสมาชิก โดยผานขั้นตอนของ
การทดลองและทดสอบนวัตกรรมการผลิตทางเกษตร การยอมรับและจัดการความเสี่ยงดานการ
ผลิต การทํางานรวมกับองคกรภายนอกเพื่อแสวงหาองคความรูใหม การประชุมและเสวนาระหวาง
สมาชิกเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน และการรวมกระบวนการตัดสินใจรวมกันโดยวิธีการโนมนาว
บนฐานของเหตุและผล (Alegre and Chiva, 2007)
การขับเคลื่อนกลุมเกษตรกรที่ทํากิจกรรมรวมกันเชิงพาณิชย ดังเชนกลุมเกษตรกรผลิต
ขาวอินทรียศรีจอมแจง จ.พะเยา หรือ ชมรมผูปลูกมะมวงอําเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก ซึ่ง
ประสบความสําเร็จเชิงธุรกิจระดับหนึ่ง ใหเห็นความสําคัญของความหลากหลายชีวภาพ พรอมทั้ง
นําเอาความหลากหลายชีวภาพผนวกเขาสูพื้นที่การผลิตเปนเรื่องที่ทาทายอยางมาก โดยเฉพาะ
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ชมรมผูปลูกมะมวงอําเภอเนินมะปราง ซึ่งการลงทุนดานไมผลยืนตนเปนการวางแผนและลงทุน
ระยะยาว โดยทั่วไปเกษตรกรจะหลีกเลี่ยงการปลูกพืชตางชนิดรวมกับไมผลเศรษฐกิจ การศึกษาใน
พื้นที่พรอมทั้งสํารวจรวมกับเกษตรกรพบวา เกษตรกรผนวกความหลากหลายชีวภาพในแปลงปลูก
หลายรูปแบบ ไดแก การปลูกพันธุมะมวงมันและมะมวงรับประทานสดหลายพันธุตามสัดสวนที่
ตองการและการผสมผสานไมยืนตนที่มีมูลคาสูง เชน สัก ประดู ยางหอม กฤษณา เปนตน โดยปลูก
เปนไมกันลม สมาชิกของชมรมทุกคนเคยผานการปลูกพืชไรพาณิชย เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง
หรือ ออย แตผลตอบแทนไมคุมกับการลงทุน และตอมาไดปรับเปลี่ยนการใชประโยชนที่ดินเพื่อปลูก
มะมวงคุณภาพจนประสบความสําเร็จในที่สุด สมาชิกสวนใหญยังใหความสําคัญกับผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจเปนลําดับแรกกอนคํานึงถึงคุณภาพสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน แมมีเกษตรกรบาง
รายเปนผูริเริ่มออกแบบสวนมะมวงโดยคํานึงถึงภาวะความเสี่ยงทางธรรมชาติ ไดผสมผสานไมยืน
ตนตั้งแตเริ่มตน ปจจุบันไดเปนจุดเรียนรูสําหรับเกษตรกรที่ตองการปรับปรุงภูมิทัศนของพื้นที่ปลูก
พืช
แนวทางบทบาทของเครือขาย (Network functions approach)
การแสวงหาผูรูทองถิ่นซึ่งเปนผูปฎิบัติจริงเปนจุดเรียนรูสําหรับเกษตรกรรอบดาน
ได
กลายเปนกลไกสําคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย
และเกษตรยั่งยืนตามปรัชญา
ปจจุบันกระทรวง
เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของการคัดเลือกปราชญชาวบานในแตละพื้นที่
เกษตรและสหกรณไดมีทําเนียบปราชญชาวบานทั่วประเทศซึ่งสรางเปนเครือขายแหลงความรูและ
เปนจุดเรียนรูเฉพาะถิ่นสําหรับเกษตรกรทั่วไป
การกําหนดเปาหมายของการจัดการรวมกันโดยคํานึงถึงระบบความเชื่อคุณคา
และ
ฐานความรูเดิมของเกษตรกรที่ทํางานในระดับกลุมหรือเครือขาย เปนสิ่งจําเปนตอกระบวนการสราง
สมรรถนะขององคกร การใชกลไกกลุมหรือเครือขายเปนหนวยสรางการเรียนรูเพื่อขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง คําถามแรกคือกลุมหรือเครือขายจําเปนและมีความสัมพันธกับสมาชิกอยางไร ดังนั้น
การวิเคราะหบทบาทและหนาที่ของกลุมหรือเครือขาย ประสิทธิผล และกลุมหรือเครือขายมีขีด
ความสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และพรอมที่จะจัดระเบียบปรับเปลี่ยน
ภายในไดอยางไร
การใชแนวทางของเครือขาย (network functions approach – NFA) เปนกลไกการ
ทํางานรวมกันของกลุมหรือเครือขาย เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและไมหวาดหวั่นตอการ
เปลี่ยนแปลง Ramalingam et al. (2008) ไดเสนอบทบาทของเครือขายที่สําคัญ 6 ประการ ไดแก
1) สนับสนุนและรักษาคุณคาและมาตรฐานที่ดีของสมาชิก 2) คัดกรองและจัดระบบขอมูลที่เปน
ประโยชนตอสมาชิก 3) สรางความเขาใจและขยายแนวคิดใหมตอชุมชน เชน การกําหนดคุณคา
และมูลคาของการผนวกมาตรการฟนฟูสิ่งแวดลอมและความหลากหลายชีวภาพสูระบบการผลิตใน
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พื้นที่ 4) สรางการเรียนรูและอํานวยการเรียนรูแกสมาชิกใหมเพื่อใหเกิดการปรับปรุง 5) สนับสนุน
ดานเงินทุนเพื่อใหกลุมสมาชิกไดดําเนินเปนกิจกรรมหลักที่สําคัญ ในสวนนี้เครือขายสามารถทําเปน
โครงการเสนอเขาสูแผนพัฒนาขององคกรบริหารสวนทองถิ่น หรือ ขอสนับสนุนเงินทุนฟนฟูอาชีพ
ปลอดดอกเบี้ย และ 6) จัดเวทีเสวนา โดยมีผูรูจากหลายภาคสวนมาใหความรูและทิศทางใหม
อยางไรก็ตาม ในการทํางานระดับกลุมและ/หรือเครือขาย คําถามเชิงปฏิบัติยังคงตองมีอยู เชน กลุม
จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงไดอยางไร ตองการการเปลี่ยนแปลงแบบไหน เชน ดานทรัพยากร ทักษะ
สมรรถนะ โครงสราง ระบบการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ พรอมทั้งประเด็นเรื่องของความสัมพันธ
และการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน trade-off และ synergies เปนตน คําถามเหลานี้คงไมไดคําตอบที่
ชัดเจนแตสิ่งที่ทาทายการพัฒนาไปสูสังคมเกษตรยั่งยืน การทํางานรวมกันเปนกลุมและเครือขาย
เปนทิศทางที่จะตอสูกับความซับซอนของระบบโลกาภิวัฒน
สรุป
บทความนี้เสนอมุมมองเกษตรยั่งยืนของชุมชน เปนความสัมพันธระหวางระบบสังคมและ
ระบบนิเวศน ชุมชนอาศัยทรัพยากรในระบบนิเวศนดําเนินการผลิตเพื่อผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ
สังคมเกษตรยั่งยืนเปนมิติของการเกื้อหนุนและทํางานรวมกัน ระหวางระบบสังคมและระบบนิเวศน
มีคุณสมบัติความยืดหยุนที่ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง การขับเคลื่อนสูสังคมเกษตรยั่งยืนเนนการ
ทํางานเชิงปฏิบัติรวมกับชุมชน
กลไกที่สําคัญประกอบดวยการสรางกระบวนการเรียนรูเชิง
ปฏิสัมพันธและการสรางความตระหนักและความเขาใจ (sense making) ดังเชน การใชแนวทาง
โรงเรียนเกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตพืชผักเชิงเดี่ยวมาเปนพืชผักปลอดสารพิษ โดยใช
ประโยชนจากความหลากหลายชีวภาพ การสรางองคกรแหงการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะของ
สมาชิก ในกลุมเกษตรอินทรียหรือชมรมผูปลูกมะมวง และการใชแนวทางบทบาทของเครือขายเพื่อ
ยกระดับการทํางานและการจัดกการความรูที่ระดับองคกร กลไกตางๆ เหลานี้นําไปสูการสราง
ปญญาและการบริหารจัดการองคกรบนฐานของความรูใหม
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