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1. บทนํา 

บทความนี้ มุงนําเสนอประเด็นในการพิจารณาเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน เพ่ือ

เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับเกษตรกรในการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยที่ยากจน ในภาวะ

วิกฤติทางเศรษฐกิจ  โดยเนนหนักถึงความสัมพันธของการเกษตรแบบยั่งยืน ที่มีตอปจจัยทางเศรษฐกิจ

และสังคมของเกษตรกร ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญที่สามารถมีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ

การพัฒนาระบบเกษตรแบบยั่งยืนได  ทั้งนี้เพ่ือเสนอเปนแนวคิดบางประการแกรัฐ ในฐานะผูรับผิดชอบ

นโยบายการพัฒนาการเกษตรโดยรวม ใหตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการพัฒนาทางดานสังคม 

ที่ตองมีการสงเสริมควบคูไปกับการคนควาวิจัยดานเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรในเวลาเดียวกัน 

2. มิติในการพัฒนาของการเกษตรแบบยั่งยืน 

แนวทางในการพัฒนาการเกษตรและภาคชนบทของประเทศไทย  ในชวงระยะเวลารวม 40 ป 

หลังจากมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่หนึ่งในป พ.ศ. 2504 เปนตน

มา นับไดวามีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณทางเศรษฐกิจ

สังคมและการเมืองของแตละยุคสมัย  ทําใหมีการเนนการพัฒนาไปตามปรัชญาและแนวทางที่แตกตาง

กัน  ซึ่งในทางรูปธรรมก็คือ มีการดําเนินนโยบายพัฒนาโดยจัดลําดับความสําคัญของภาคเศรษฐกิจ

ตางๆ  โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการ  ที่แตกตางกันออกไปในแตละ

ยุคสมัย 

สําหรับภาคการเกษตรของประเทศ เนื่องจากมีความหลากหลายของสภาพทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ตลอดจนเงื่อนไขของเกษตรกรในแตละพ้ืนที่ที่ไมเหมือนกัน ทําใหลักษณะการผลิต  

การบริโภค การตลาด และการคาสินคาเกษตร มีความแตกตางกันออกไป  โดยหลังจากที่การปฏิวัติ

เขียว (Green revolution) ไดอุบัติขึ้นในชวงป พ.ศ. 2504 และสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

การเกษตรไทยในชวงป  พ.ศ. 2510  เปนตนมา  แนวทางการพัฒนาการเกษตรไทยในภาพรวมได

ปรากฏชัดเจนขึ้น  กลาวคือ  เปลี่ยนจากการเกษตรที่หลากหลายเพ่ือยังชีพและผลิตสินคาอาหารเพื่อ

ตอบสนองตลาดภายในประเทศ มาเปนการเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อการคา และเนนการผลิตสินคาวัตถุดิบ

เพ่ือการสงออก โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหมตางๆท่ีหลั่งไหลเขามาเผยแพรในประเทศ  

โดยเฉพาะสารเคมีกําจัดโรคแมลง  ปุยเคมี  และเครื่องจักรกลการเกษตร 

 การทาํเกษตรแบบยั่งยืน  (Sustainable  agriculture)  ซึ่งในความหมายโดยทั่วไป คือระบบ

เกษตรที่มีความสัมพันธและเกื้อกูลกับสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของแตละภูมินิเวศ มีการ
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ผลิตที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงและการพึ่งพาปจจัยภายนอก  อันจะนําไปสูการพึ่งพาตนเองใน

ที่สุด  นับไดวามีการปฏิบัติกันมาเปนเวลาชานานแลวในประเทศไทย แมจะไมมีการจดบันทึกอยางเปน

ทางการก็ตาม  เพราะเปนแนวทางเกษตรดั้งเดิมที่เกษตรกรตองพ่ึงพาแอบอิงอยูกับสมดุลของธรรมชาติ  

ลักษณะการผลิตในรูปเกษตรผสมผสานและไรนาสวนผสมในภาคกลาง รูปแบบสวนสมรมในภาคใต  

หรือรูปแบบสวนสะปะสะเปยะในภาคเหนือ  เปนเพียงชื่อเรียกที่ตางกันออกไปเทานั้น  แตแทจริงแลวก็

คือระบบเกษตรที่มีความคลายคลึงกันในแงที่ใชหลักการผลิตที่หลากหลาย (Diversity) เก้ือกูลซึ่งกัน

และกัน (Complementary) และเพ่ือสรางความมั่นคง (Security) แกเกษตรกรและระบบนิเวศ นั่นเอง  

ระบบเกษตรยั่งยืน จึงนับไดวามีมานานแลวในประเทศไทย  เพียงแตการจัดระบบชื่อเรียกขานหรือสรุป

คํานิยามขอบเขต  อาจจะยังไมชัดเจนเปนหลักเกณฑเหมือนในปจจุบัน 

 อยางไรก็ตาม  ภายหลังท่ีการเกษตรกระแสหลัก (Mainstream agriculture)  ซึ่งเนนการผลิต

เชิงเดี่ยวเพ่ือตอบสนองกระแสอุปสงคในตลาดเปนหลัก  ไดพัฒนาในประเทศไทยมาเปนระยะเวลาหนึ่ง  

ก็ตองประสบกับปญหาและขอจํากัดตาง ๆ ในการผลิตเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะผลิตภาพที่ลดลง  

ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม  การแพรระบาดของโรคแมลง  ตลอดจนผลกระทบตอสุขภาพของ

เกษตรกรผูผลิตและผูบริโภค  โดยเฉพาะภายหลังป พ.ศ. 2528  ซึ่งราคาขาวตกต่ําเปนประวัติการณ  

ติดตามดวยการแพรระบาดอยางหนักของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ทําใหเกิดการแสวงหาทางออกในระบบ

เกษตรที่หลากหลาย  เสียตนทนุต่ํา  และลดความเสี่ยงภัยทั้งทางเศรษฐกิจและทางธรรมชาติ  อันนํามาสู

การพัฒนาแนวคิดเรื่องการเกษตรแบบยั่งยืนอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ทั้งในทางขอมูลวิชาการ การ

ศึกษาวิจัย และในทางปฏิบัติ  โดยที่มีความพยายามในการผลักดันการพัฒนาระบบเกษตรแบบยั่งยืน  

ใหเปนแนวทางในการพัฒนาการเกษตร เพ่ือเปนทางเลือกหนึ่งแกเกษตรกรไทย 

 แมนิยามและแนวคิดของการเกษตรแบบยั่งยืน จะสามารถนําไปประยุกตใชกับการผลิตทาง

การเกษตรโดยทั่วไปได  โดยไมจํากัดวาจะเปนเกษตรกรรมในลักษณะใด  หรือเปนเกษตรกรในกลุมใด  

หากถือหลักวา  เม่ือมีการจัดการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในไรนา  ใหเหมาะสมกับระบบนิเวศ

ของพ้ืนที่ และปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่เก่ียวของของเกษตรกรแลว  ยอมจะนําไปสูความยั่งยืน

ของการเกษตรไดทั้งสิ้น  อยางไรก็ตาม แนวคิดเรื่องการเกษตรแบบยั่งยืน มักจะครอบคลุมกลุม

เกษตรกรรายยอยที่ยากจนเปนเปาหมายสําคัญ  เนื่องจากเปนกลุมเกษตรกรที่ถูกจํากัดดวยอํานาจ

ตอรองในสังคม และขาดโอกาสในการพัฒนามากกวาเกษตรกรกลุมอ่ืนๆ จําเปนตองแสวงหาทางออกที่

เหมาะสม ในการที่จะสามารถดํารงอยูดวยอาชีพเกษตรกรรมได  ทามกลางภาวะการผลิตที่เปลี่ยนแปลง

รวดเร็ว  และการแขงขันทางการตลาดที่รุนแรง  ทําใหเกษตรกรกลุมนี้มักจะตกอยูในภาวะที่ไมสามารถ

พ่ึงพาตนเองได  จากการมีหนี้สินลนพนตัว และขาดทุนในการประกอบการ  หากยังทําการเกษตร

เชิงเดี่ยวในเชิงการคาเพ่ือตอบสนองกระแสตลาดเหมือนเดิม  โดยเฉพาะการขาดแคลนขอมูลขาวสาร

ดานการผลิตและการตลาดในยุคปจจุบัน นับวาเปนปจจัยหลักที่จะทําใหเกษตรกรกลุมนี้ยิ่งอยูในฐานะ

เสียเปรียบมากขึ้นเรื่อยๆ  การมีทางออกในระบบการผลิตที่ เรียกวาการเกษตรแบบยั่งยืน จึง

เปรียบเสมือนทางเลือกท่ีมองเห็นไดถึงโอกาสในการอยูรอดโดยการพึ่งพาตนเองในที่สุด  เพียงแต

เกษตรกรจะตองมีความเขาใจถึงมิติของการพัฒนาการเกษตรในแนวทางความยั่งยืนนี้ใหถองแท

เสียกอน 
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 ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ รัฐซึ่งเปนเสมือนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนองคาพยพในสังคม 

จะตองมีความเขาใจและสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรรายยอยที่ยากจนเหลานี้   ใหสามารถมีการพัฒนา

ศักยภาพของตนเองอยางแทจริง  โดยรัฐพึงเขาไปหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู ที่จะนําไปสูการพ่ึงพา

ตนเองและการสรางสังคมที่เขมแข็ง เพ่ือการชวยเหลือซึ่งกันและกันของเกษตรกร  เพราะภายหลังการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมในป พ.ศ. 2540  ซึ่งเนนสาระในการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ

ปจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรลงสูภูมิภาคและชนบท การสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพ่ือการพึ่งพา

ตนเองของภาคชนบท  นับไดวาเปนหัวใจสําคัญของแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะเวลา

ปจจุบัน  ซึ่งแนนอนที่สุด  การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  ยอมตั้งอยูในแนวทางนี้อยางเหมาะสมที่สุด 

 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 (2540-2544) และตอเนื่องไปยัง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (2545-2549) ซึ่งเนนการพัฒนาตามปรัชญาแหงเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency economy) กลาวคือ  เปนการพัฒนาที่เนนความมีเหตุผล  มีความพอดีพอประมาณ 

และสรางภูมิคุมกันตนเองไดในยามเกิดวิกฤติ  โดยจะเปนการสรางความเจริญเติบโตอยางมั่นคงตาม

ขั้นตอน  จากระดับเล็กท่ีสุดคือครัวเรือน  ไปยังกลุมและชุมชน  จนกระทั่งถึงระดับประเทศโดยรวมใน

ที่สุด แนวทางการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน จึงไดรับการบรรจุเขาเปนแนวทางหนึ่งท่ีสําคัญในการ

พัฒนาการเกษตรของประเทศ  เปนทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยที่

ยากจน เพ่ือสรางความมั่นคงและความสามารถในการพึ่งพาตนเองแกเกษตรกรตลอดจนชุมชนในชนบท 

และที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ  เปนการลดผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศตองประสบมา

ตั้งแตชวงกลางป พ.ศ. 2540  ทําใหภาคการเกษตรไดกลายมาเปนความหวังของแรงงานสวนเกินจาก

ภาคเมืองและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในแงการเปนฐานที่ตั้งแหงการอยูอาศัยดํารงชีวิต และการสราง

รายไดเพ่ือเลี้ยงชีพ 

2. ความสําเร็จของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 

อันที่จริงแลว  แมการเกษตรแบบยั่งยืนจะไดมีการปฏิบัติมาแลวเปนเวลาชานานในอดีต  แตก็

เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเองอยางสมดุลตามธรรมขาติ ระหวางมนุษยและระบบนิเวศที่มนุษยอาศัยแอบ

อิงอยู  กลาวคือ เกษตรกรกรมีพ้ืนความรูประสบการณที่ตกทอดมาแตอดีต และภูมิปญญาที่สั่งสมมา

อยางชานาน ที่จะปรับตัวเองและรูปแบบการผลิตตลอดจนวิถีชีวิตของตน  ใหเขากับสภาพทรัพยากร

และส่ิงแวดลอมของแตละพ้ืนที่ไดอยางลงตัว แตสําหรับการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในยุคปจจุบัน 

เปนทั้งกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Nature-based development) ดังกลาวขางตน  

และเปนกระบวนการพัฒนาเชิงนโยบายระหวางรัฐและเกษตรกร (Policy-based development)  ภายใต

เงื่อนไขที่กําหนดขึ้นในภายหลัง 

 ความสําเร็จของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในปจจุบัน  จึงประกอบไปดวยสองสวน

หลักที่สําคัญคือ รูปแบบระบบการเกษตรแบบยั่งยืนที่เหมาะสม และกระบวนการพัฒนาการเกษตร

แบบยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีรายละเอียด คือ  
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1) รูปแบบระบบการเกษตรแบบยั่งยืนที่เหมาะสม 

หมายถึงระบบการผลิตทางการเกษตรหรือระบบฟารมในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับภูมิ

นิเวศของแตละพ้ืนที่  จัดเปนระบบการผลิตที่เหมาะสม (Appropriate production system) กับสภาพ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในไรนาที่แตกตางกันออกไป ซึ่งรูปแบบของระบบการผลิตทางการเกษตร

แบบยั่งยืนนั้น  อาจจําแนกออกเปนลักษณะตางๆ  ตามองคประกอบที่สําคัญ และอาจจะมีหลากหลาย

รูปแบบหรือชื่อเรียกที่ไมเหมือนกันก็ได  ตามแตลักษณะการผลิตวาจะเนนหนักดานใด  หรือมีจุดเดนที่

ตางกันออกไปอยางไร 

 รูปแบบหลักๆ ที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจกันทั่วไป  ไดแก 

 ก. เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เนนกิจกรรมการผลิตมากกวาสองกิจกรรมขึ้น

ไปในเวลาเดียวกัน และกิจกรรมเหลานี้เก้ือกูลซึ่งกันและกัน เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหมากขึ้น จากการ

ใชประโยชนทรัพยากรที่ดินที่มีจํากัดในไรนา ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 จุดเดนคือ เปนการจัดการความเสี่ยง (Risk management) และการประหยัดทางขอบขาย 

(Economy of scope) 

 ข. เกษตรอินทรีย (Organic farming) เนนหนักการผลิตที่ไมใชสารอนินทรียเคมี หรือเคมี

สังเคราะห  แตสามารถใชอินทรียเคมีได เชน  สารสกัดจากสะเดา ตะไครหอม  หรือสารสกัดชีวภาพ  

เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณแกทรัพยากรดิน 

 จุดเดนคือ  เปนการสรางความปลอดภัยดานอาหาร (Food safety) ใหแกผูบริโภค 

 ค. เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) เนนหนักการทําเกษตรที่ไมรบกวนธรรมขาติ หรือ

รบกวนใหนอยที่สุดที่จะทําได  โดยการไมไถพรวน  ไมใชสารเคมี  ไมใชปุยเคมี  และไมกําจัดวัชชพืช  

แตสามารถมีการคลุมดินและใชปุยพืชสดได 

 จุดเดนคือ  เปนการฟนฟูความสมดุลของระบบนิเวศ (Rehabilitation of ecological balance) 

และลดการพึ่งพาปจจัยภายนอก 

 ง. เกษตรทฤษฎีใหม (New theory agriculture) เนนหนักการจัดการทรัพยากรน้ําในไรนา 

ใหเพียงพอเพ่ือผลิตพืชอาหาร โดยเฉพาะขาว เอาไวบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งมีการผลิตอ่ืนๆ เพ่ือ

บริโภคและจําหนายสวนที่เหลือแกตลาด  เพ่ือสรางรายไดอยางพอเพียง 

 จุดเดนคือ เปนการสรางความมั่นคงดานอาหาร (Food security) ซึ่งเปนขั้นพื้นฐานของ

เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 

 จ. วนเกษตร (Agroforesty) เนนหนักการมีตนไมใหญและพืชเศรษฐกิจหลายระดับ ที่

เหมาะสมกับแตละพ้ืนที่ เพ่ือการใชประโยชนปาไมของพืชหรือสัตวชนิดตางๆ ที่เก้ือกูลกัน  ทั้งยังเปน

การเพ่ิมพ้ืนที่ของทรัพยากรปาไมที่มีจํากัดไดอีกทางหนึ่ง 

 จุดเดนคือ เปนการคงอยูรวมกันของปาและการเกษตร ทั้งยังเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity)  อีกดวย 

 นอกจากนี้  เปนไปไดที่วายังมีรูปแบบการผลิตอ่ืนๆ อีกจํานวนหนึ่ง  ที่จัดวามีลักษณะของ

แนวทางการเกษตรแบบยั่งยืน  แตความชัดเจนและการยอมรับในทางวิชาการในปจจุบัน ยังอยูใน

ขอบเขตที่จํากัด  ไมสามารถสรุปลักษณะเดนที่แตกตางไดอยางเดนชัดเหมือน 5 รูปแบบการผลิตขาง
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ตัน แตก็มีความเปนไปไดวา  ในอนาคตเมื่อมีการศึกษาวิจัยมากขึ้น  รูปแบบการผลิตอ่ืนๆ จะเปนที่

ยอมรังและมีความชัดเจนมากขึ้นดวย 

 อยางไรก็ตาม ถือไดวา ในกรณีของประเทศไทยนั้น  ความสําเร็จของการศึกษาวิจัยดานเทคนิค 

(Technical aspect) ของการเกษตรแบบยั่งยืน  ไมวาในแงรูปแบบการผลิตหรือระบบฟารม (Farming 

system) หรือในแงเทคนิคการผลิตเฉพาะดาน (Specific production techniques) อันลวนจะนําไปสู

การเกษตรแบบยั่งยืนนั้น  ไดมีการพัฒนากาวหนาไปไดในระดับหนึ่ง  โดยเฉพาะจากหนวยงานวิชาการ

หลักของรัฐคือ  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซึ่งไดริเริ่มงานในลักษณะนี้มาเปน

เวลานานแลว  แมวาจะยังไมมีการจัดระบบขอมูลในเชิงบูรณาการ (Integration)  เทาท่ีควร  รวมทั้ง

การศึกษาวิจัยในบางครั้ง ก็ยังไมเปนที่เผยแพรยอมรับกันอยางเปนทางการก็ตาม  แตที่สําคัญคือ  ใน

ระยะเวลาที่ผานมา  ไดมีการใชภูมิปญญาของเกษตรกรเองในการสรางระบบเกษตรและทคนิคการผลิต

ในไรนา  ใหเกิดขึ้นอยางมากมายในทองถ่ินตางๆ ของประเทศ เชน การปลูกพืชผสมผสานตามหลัก

พุทธเกษตร การสรางสารสกัดชีวภาพจากผักและผลไม  หรือการคนพบวิธีควบคุมโรคแมลงดวยพืช

สมุนไพร  เปนตน  เพียงแตยังขาดการศึกษาวิจัยอยางจริงจัง เพ่ือใหสามารถสรุปผลในทางวิชาการและ

นําไปสงเสริมขยายผลเทานั้น 

2)  กระบวนการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากประเด็นเรื่องการคนหาเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพไรนาแลว  ความสําเร็จ

ของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ขึ้นอยูอยางมากกับกระบวนการพัฒนาและสงเสริม (Development 

and extension process) ใหขอมูลและองคความรูดานการเกษตรแบบยั่งยืน ไดมีการเผยแพรกวางขวาง

ออกไป  และท่ีสําคัญที่สุดคือ  จะตองมีกระบวนการที่ทําใหเกษตรกร สามารถเกิดการเรียนรูดวยตนเอง   

จนกระทั่งทําใหเกษตรกรเกิดความมั่นใจ ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตของตนเอง ไปในแนวทาง

การเกษตรแบบยั่งยืน 

ซึ่งก็คือ  เปนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งหมดของเกษตรกรเอง  ตั้งแตวิธีคิดพิจารณาเกี่ยวกับ

การทําการเกษตรแบบยั่งยืน วามิใชเปนการลงทุนประกอบกิจการเพื่อสรางรายไดหรือผลกําไรที่เปนตัว

เงินเทานั้น  แตการเกษตรแบบยั่งยืน เปนการสรางความอุดมสมบูรณใหเกิดแกไรนาและระบบ

นิเวศ   ซึ่งเกษตรกรเองในฐานะเปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศ ก็จะไดรับความอุดมสมบูรณไปดวย  

นั่นก็คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความเหมาะสม จากการมีอาหารที่ปลอดภัยบริโภค มีสุขภาพดี  มี

ครอบครัวที่อบอุน และมีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการอยูอาศัย รวมทั้งมีรายไดจากผลผลิตที่

จําหนายในตลาดตามสมควร  โดยลดภาระหนี้สิน  และลดการพึ่งพาปจจัยภาพนอก  

แทจริงแลว  นี่คือ การพิจารณาการเกษตรแบบองครวมในทุกดาน  (Holistic approach) ไมวา

จะเปนดานเทคนิค  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  และดานสิ่งแวดลอม  

4. ปจจัยดานสังคมของกระบวนการพัฒนาการเกษตร 

อยางไรก็ตาม แมวาความสําเร็จของการเกษตรแบบยั่งยืน จากการพิจารณาองคประกอบดาน

เทคนิค (Technical aspect) หรือการศึกษาวิจัยดานระบบฟารมและเทคนิคการผลิต  จะถือไดวาประสบ

ความสําเร็จในระดับหนึ่งแลวก็ตาม จากการพิจารณาองคประกอบดานการสรางกระบวนการสงเสริมให
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เกิดการเรียนรู  ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญดานสังคม (Social aspect)  ยังจัดวา  เปนจุดออนของการ

พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทย  จําเปนตองมีการพัฒนาทั้งวิธีคิดและวิธีปฎิบัติของรัฐให

มีประสิทธิภาพมากขึ้นกวานี้  กระบวนการสงเสริมการเรียนรูตามแนวความคิดในเชิงองครวม  ยังนับวา  

ไดดําเนินการมาในระดับที่จํากัด  หรืออีกนัยหนึ่งคือ  ยังตองการการสงเสริมพัฒนาในกระบวนการ

เรียนรูดานการเกษตรแบบยั่งยืนอีกมากในอนาคต 

 ปจจัยทางสังคม ที่นับวามีความสําคัญในการสรางกระบวนการพัฒนาการเกษตรแบบ

ย่ังยืนใหมีประสิทธิภาพ  แบงออกไดเปน 2 ดานหลัก  คือ  ปจจัยจากภาคเกษตรกร และปจจัยจาก

ภาครัฐ 

ก. ปจจัยดานเกษตรกร 

 ปจจัยดานเกษตรกรที่จะตองสรางใหเกิดขึ้น ในทามกลางกระบวนการพัฒนาการเกษตรแบบ

ยั่งยืน คือ การพัฒนาระบบกลุม องคกร  และเครือขายของเกษตรกร 

 หากพิจารณาวา เกษตรกรเปาหมายของการเกษตรแบบยั่งยืน เปนเกษตรกรรายยอยที่ยากจน

เปนหลักแลว  การหาทางสงเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนผานกระบวนการกลุม  นับวาเปนปจจัยพ้ืนฐานที่

จําเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากการรวมกลุมของเกษตรกรรายยอย จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา

และสงเสริม  โดยระบบกลุมจะนํามาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกรเอง การสรางแรงบันดาล

ใจแกและกัน  ตลอดจนสามารถพัฒนาเปนองคกรและเครือขาย ที่สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งและ

การดําเนินกิจกรรมที่กวางขวางออกไปไดอีกดวย 

ข. ปจจัยดานรัฐ  

 ปจจัยดานรัฐที่นาจะจะมีความสําคัญเปนพื้นฐานในกระบวนการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  

ก็คือ  ทัศนคติของรัฐที่มีตอเกษตรกร  นั่นเอง 

 รัฐ ในฐานะองคกรที่คอยสนับสนุนและสรางเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรูแกเกษตรกร  จําเปน

จะตองมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเองเสียกอนเปนลําดับแรก  กอนที่จะเริ่มดําเนินการสงเสริม

กระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร  โดยเฉพาะทัศนคติที่ควรจะเกิดขึ้นอยางหนักแนนคือ  ทัศนคติที่วา  

รัฐไมใช “ผูส่ังการ” ใหเกษตรกรดําเนินการเหมือนที่ผานมาในอดีต  แตเปน “ผูหนุนเสริม” ให

เกษตรกรไดกระทําในสิ่งท่ีเกษตรกรตองการและมีความเปนไปได โดยนัยนี้ รัฐจึงไมใชที่มาขององค

ความรูทั้งหมด แตรัฐและเกษตรกรตางตองเรียนรูจากกันและกัน บนพื้นฐานการมีสวนรวมที่เทาเทียม

กัน  ในขณะเดียวกัน เกษตรกรจะไมใชผูถูกศึกษาวิจัยดานการเกษตรแบบยั่งยืนอีกตอไป  แตเปนผู

รวมศึกษาวิจัยเชนเดียวกับเจาหนาที่ของรัฐ 

 ที่สําคัญก็คือ  เกษตรกรนั่นเองที่จะเปนผูที่จะสรุปเปนคนสุดทาย ถึงความยั่งยืนของการทํา

การเกษตรของตนเองที่จะเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ ปจจัยจากภาครัฐอีกประการหนึ่งท่ีนับวามีความจําเปนเรงดวน  ก็คือ การพัฒนา

เจาหนาที่ภาครัฐเอง  ที่จะเปนผูทําหนาที่วิทยากรเชิงกระบวนการ  ในการดําเนินการสงเสริมพัฒนาแบบ

มีสวนรวมกับเกษตรกร  ตลอดจนในการจัดเวทีสรางกลุม องคกร และเครือขาย  เพ่ือการชวยเหลือและ

พ่ึงพาซึ่งกันและกันระหวางเกษตรกร อันจะสงผลใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน ขีดความสามารถของ
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เจาหนาที่ของรัฐในดานนี้ยังออนอยูมาก จําเปนที่รัฐจะตองรีบพัฒนาขึ้นมารองรับแนวทางการ

ดําเนินงานแบบกระจายอํานาจ ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน และจะยิ่งมีมากขึ้นในอนาคต 

5. นัยของปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลตอการพัฒนาการเกษตรแบบ

ยั่งยืน 

หากพิจารณาองคประกอบดานเทคนิค (Technical Aspect) ของการเกษตรแบบยั่งยืนโดย

ลําพังแลว  อาจเห็นวาการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทย  นาจะสามารถดําเนินการไดอยาง

ตอเนื่อง และในขอบเขตพื้นที่ที่กวางขวางกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน  เนื่องจากการศึกษาวิจัยดานเทคนิค 

เชน การวิจัยระบบการทําฟารม  หรือการทดลองคนควาเทคนิคการผลิตที่เก้ือกูลตอสิ่งแวดลอม  ได

ดําเนินการอยางกาวหนามาในระดับหนึ่งแลว  อยางไรก็ตาม  การพัฒนาและสงเสริมระบบฟารมหรือ

เทคนิคตางๆ เหลานี้  ยังนับวาไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เมื่อพิจารณา

ความสําเร็จบนพ้ืนฐานของความสามารถในการเรียนรู เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร นับวายังไม

เปนที่นาพอใจนัก 

 การที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา ความสําเร็จในการพัฒนาระบบและเทคนิคการผลิตทางการเกษตร

แบบยั่งยืน  ไมไดขึ้นอยูกับการมีอยูและความดีเดนของระบบ หรือของเทคนิคแบบตางๆ หรือท่ีเรียกวา 

ดานอุปทานของการพัฒนา (Supply side of development) แตเพียงดานเดียว  แตยังขึ้นอยูอยางมาก 

กับความตองการและความสามารถในการเขาถึง ตลอดจนการยอมรับของเกษตรกร ตอระบบหรือ

เทคนิคการผลิตตางๆ ตามศักยภาพที่เปนอยูของเกษตรกร หรือที่เรียกวา  ดานอุปสงคของการพัฒนา 

(Demand side of development) อีกดวย 

 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจัยที่มีผลกระทบอยางมากตอดานอุปสงคของการพัฒนาการเกษตรแบบ

ยั่งยืน ก็คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic factors) ของเกษตรกร  หรือรายละเอียด

ที่แตกตางกันออกไปของศักยภาพเกษตรกรแตละคน  หรือ ของเกษตรกรในแตละพ้ืนที่  นั่นเอง  ปจจัย

ดานเศรษฐกิจและสังคมเหลานี้  นับวาเปนปจจัยเบื้องตน ที่จะกําหนดความสําเร็จในการพัฒนาใดๆ 

รวมทั้งการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  เนื่องจากเปนปจจัยที่เก่ียวของกับธรรมขาติและความเปนอยู

ของเกษตรกรเองโดยตรง 

ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญของเกษตรกรอาจจะพิจารณาไดดังนี้ 

1) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของเกษตรกร อาทิเชน  รายไดในการเกษตร  รายไดนอก

การเกษตร   ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประกอบการ  ความยากจน ขาดแคลนปจจัยพ้ืนฐานในการยัง

ชีพ ภาระหนี้สินและการเขาถึงสินเชื่อ  อํานาจซื้อของเกษตรกร  ความมั่นคงดานอาหาร  กรรมสิทธ์ิใน

ทรัพยสินที่ไมชัดเจน  การไมมีที่ดินทํากิน  การขาดแคลนปจจัยการผลิต  การขาดแรงจูงใจทาง

เศรษฐกิจ   ฯลฯ 

2) ปจจัยดานสังคม อาทิเชน  เพศ อายุ  การศึกษา  สุขภาพ  ประสบการณทางการเกษตร  

ชีวิตครอบครัว  วัฒนธรรมประเพณี  คานิยมและความเชื่อ  ทัศนคติ  ศาสนา  อํานาจตอรอง  การ

ฝกอบรมดูงาน  การมีสวนรวมอยางยุติธรรม  การรวมกลุมและองคกร  แรงบันดาลใจที่มีอยูใน

เกษตรกร  ฯลฯ 



ธันวา  จิตตสงวน 80 

 

 ปจจัยเหลานี้ ลวนแตเปนตัวอยางของปจจัยที่เก่ียวของกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

เกษตรกร และสามารถที่จะชักนําใหการพัฒนาการเกษตรกรแบบยั่งยืน ดําเนินไปไดดวยความรวดเร็ว

หรือลาชาไดทั้งสิ้น  กลาวคือ  บางปจจัยอาจจะเปนปจจัยบวก  แตบางปจจัยอาจจะเปนปจจัยลบ ตอการ

พัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนก็ได 

 ความจริงท่ีปรากฏใหเห็นอยูเสมอก็คือ เกษตรกรไมไดยอมรับการพัฒนาใด ๆ ทาง

การเกษตรเพียงเพราะวา  เปนแนวทางที่เหมาะสมทางดานเทคนิคหรือมีความเปนไปไดทาง

กายภาพเทานั้น  แตจะตองเปนแนวทางที่เขากันไดกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง

และชุมชนที่ตนเกี่ยวของดวย  หรือกลาวอีกนับหนึ่งก็คือ  ถึงแมจะเปนระบบหรือเทคนิคการผลิตที่

เหมาะสมถูกตองในทางวิชาการเพียงใดก็ตาม  หากติดขัดดวยปจจัยดานทัศนคติ  ความเชื่อ  ความคิด  

และประสบการณที่ผานมา หรือขาดแคลนซึ่งการสนับสนุนที่ตรงกับความตองการที่แทจริงของเกษตรกร 

เชน การกระจายสิทธ์ิในการจัดการทรัพยากรสูทองถ่ิน  และการสรางความเขมแข็งของกลุมใหเกิดขึ้น

แลว  ก็ยากที่การสงเสริมพัฒนานั้นๆ จะสามารถมีความกาวหนาดวยดี 

 โครงการพัฒนาการเกษตรของรัฐจํานวนมาก อาทิเชน โครงการสงเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจหรือ

เลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  โครงการวางแผนการผลิตตามศักยภาพของทรัพยากรดินและน้ํา  หรือโครงการ

ปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ตางๆ  ซึ่งเนนสงเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมของแตละพ้ืนที่  กลับประสบกับปญหา

ความไมยั่งยืนของกระบวนการสงเสริมนั้นๆ กลาวคือ  กระบวนการพัฒนาไมสามารถยืนอยูไดดวยตัว

ของเกษตรกรเอง  แตจะยืนอยูไดก็เฉพาะในชวงระยะเวลาเมื่อโครงการดําเนินการอยูเทานั้น  เม่ือ

โครงการของรัฐสิ้นสุดลง  กระบวนการพัฒนาก็สลายตัวลงเชนเดียวกัน  ดังนี้จึงมิใชความสําเร็จที่แทจริง

ของการพัฒนาการเกษตรที่เกิดขึ้นเลย 

ในทางตรงขามกัน  ความสําเร็จที่แทจริงของการพัฒนาการเกษตร  ควรจะเปนปรากฎการณที่

เกษตรกรสามารถมีการเรียนรูเพ่ือท่ีจะพัฒนาตัวเองใหยั่งยืนอยูได ภายหลังท่ีโครงการของรัฐสิ้นสุดลง

แลว  หรือความสําเร็จของโครงการพัฒนาการเกษตร  ก็คือ  เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดโดย

ที่ “ไมมี” โครงการใดๆ ของรัฐ นั่นเอง 

การพัฒนาการเกษตรที่จะสามารถบันดาลใหความสําเร็จที่แทจริงดังกลาวนี้เกิดขึ้น  จึง

จะตองมีกระบวนการพัฒนาที่สอดคลองกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเปน

สําคัญ  เพ่ือท่ีวาเกษตรกรจะสามารถเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาไดอยางเต็มที่ และ

เปนการพัฒนาที่ตรงตามสภาพความจริงท่ีเปนอยูของเกษตรกร  

 โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในการพัฒนาและสงเสริมระบบการเกษตรแบบยั่งยืน  เมื่อพิจารณา

เงื่อนไขเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรไทยที่ยากจนโดยสวนมาก  จะพบวามักมีลักษณะโดยทั่วไป

คลายคลึงกัน กลาวคือ  ประสบกับปญหาผลิตภาพตกต่ํา  ขาดทุนและผิดหวังจากการผลิตเพ่ือการคา  

ขาดแคลนขอมูลและวิชาการที่เหมาะสม  มีภาระหนี้สินลนพนตัวแตตองการเริ่มตนใหม  ขาดแคลน

ที่ดินทํากินหรือที่ดินทีคุณภาพต่ํา  ขาดหลักประกันความมั่นคงดานกรรมสิทธ์ิที่ดิน  ขาดแรงบันดาลใจ

ในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  ขาดความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  ขาดความมั่นใจในระบบเกษตร

แบบยั่งยืน  ขาดการรวมกลุมเพ่ือสรางเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและการเรียนรู  ขาดเครือขายเพ่ือ

ชวยเหลือสนับสนุน  ขาดการสรางอํานาจจอรองใหเกิดขึ้นในสังคม  ฯลฯ 
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อยางไรก็ตาม  ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรไทย จะสามารถเปลี่ยนแปลงไป

ในรายละเอียดไดตามสภาพของเกษตรกรแตละคน  หรือแตละภูมินิเวศของประเทศ เชน ในกรณี

ภาคเหนือซึ่งมีลักษณะภูมิศาสตรเปนที่สูง  การสงเสริมเกษตรแบบยั่งยืนจะตองคํานึงถึงปญหาการไมมี

สิทธ์ิทํากินที่ชัดเจนบนที่ดินหรือปาไม สวนในกรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะตองคํานึงถึงการใช

ทรัพยากรน้ําในไรนาที่มีจํากัดใหมีประโยชนสูงสุด  กรณีภาคกลาง การเกษตรแบบยั่งยืนจะตองเนน

กระบวนการสรางกลุมตอรองดานการผลิตและการตลาด  และกรณีภาคใต ควรจะตองใหความสําคัญแก

ปจจัยดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  ซึ่งมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของเกษตรกรเปนอยางมาก  เปนตน 

ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเหลานี้  เปนตัวอยางที่สามารถสะทอนใหเห็นภาพของเกษตรกร

ที่ยากจนของไทยไดชัดเจนขึ้น  ทําใหรัฐสามารถที่จะกําหนดพันธกิจ (Mission) ที่แนนอนมากขึ้นวา  

ควรจะมีกระบวนการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอยางไร จึงจะตรงกับคุณลักษณะและความตองการที่

แทจริงของเกษตรกร และเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานแนวความคิดที่วา เปนการพัฒนาเพ่ือการ

พ่ึงพาตนเอง  อยางแทจริง 

ที่สําคัญ  จะตองไมลืมวา  การพิจารณาปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น  ไมเพียงแตพิจารณา

จากบรรทัดฐานของเกษตรกรแตละคนอยางเดียวเทานั้น แตอาจจะพิจารณาจากปจจัยเศรษฐกิจและ

สังคมของระดับกลุม องคกร ชุมชน  ไปจนถึงระดับประเทศ  และระดับสากล  อาทิเชน 

• การสรางกลุม  องคกร และเครือขายสนับสนุนเกษตรแบบยั่งยืน 

• การมีสวนรวมของเกษตรกรในกิจกรรมสวนรวมและชุมชน 

• การไมกีดกันทางเพศระหวางเกษตรกร 

• บทบาทสตรีและเด็กในไรนา 

• การอพยพเคลื่อนยายแรงงานเกษตร 

• นโยบายการเงินที่เอ้ืออํานวย เชน การจัดสินเชื่อที่มีลดหยอนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเกษตร

แบบยั่งยืน 

• นโยบายการคลังท่ีเอ้ืออํานวย เชน การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนในชุมชน 

• นโยบายและกฎหมายรองรับการจัดการทรัพยากรทองถ่ิน เชน ปาชุมชน แหลงน้ําสํา

ธารณะ 

โดยเฉพาะแนวนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกินและสังคมของประเทศในแตละยุคสมัย และ

แนวนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  ซึ่งจะสงผลกระทบมายัง

กระบวนการพัฬนาการเกษตรแบบยั่งยืนในระดับไรนาและชุมชนไดเชนเดียวกัน ไมในทางใดก็ทางหนึ่ง 

อาทิเชน ประเด็นเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม  การปกปองสิทธิมนุษยชน  การใหความสําคัญแก

คุณภาพผลผลิต การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และขอโตเถียงดานพันธุวิศวกรรมพืชและสัตว 

เปนตน ลวนแตเปนประเด็นที่เริ่มเกิดขึ้นจากในระดับชาติและในระดับโลกมากอน  แลวจึงสงผลกระทบ

ตอมายังระดับทองถ่ิน  และระดับไรนา 
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7. ขอเสนอแนะในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน : เนนพิจารณาปจจัยดาน  

เศรษฐกิจและสังคมเปนหลัก 

 ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  โดยคํานึงถึงลักษณะทางเศรษฐกิจและ

สังคมโดยทั่วไปของเกษตรกรไทยดังท่ีไดกลาวมาแลว  ประกอบไปดวยประเด็นที่สําคัญ  ดังนี้ 

1) การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตองพิจารณามากกวาการมีเทคโนโลยีการเกษตร 

เม่ือแนวคิดของการเกษตรแบบยั่งยืน  เนนการผลิตที่ไมเรงสรางผลกําไรเปนตัวเงินจากความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  แตหันมาใหความสนใจดานความสมดุลของระบบนิเวศ อัน

จะสงผลกระทบมายังการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรเองในที่สุด  แนวทางการผลิตเชนนี้  เกษตรกร

จึงจะตองมีความขยันขันแข็ง  มานะบากบั่น อดทน  และท่ีสําคัญคือ  ตองรูจักความพอเพียงของตนเอง

วาตั้งอยูในระดับใด  จึงจะไมเบียดเบียนธรรมชาติจนเสียสมดุลไป  การเปลี่ยนจิตวิญญาณของเกษตรกร

อันเปนศูนยกลางของการตัดสินใจทั้งหลายในการผลิตที่จะตามมา ตองการมากกวาการคนหาเทคโนโลยี

การผลิตที่เหมาะสม กลาวคือ ตองการกระบวนการสงเสริมที่เหมาะสมกับระดับจิตใจ และสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร  ตลอดจนสภาพทรัพยากรของภูมินิเวศนั้นๆ อยางแทจริง  จึงจะทํา

ใหแนวทางการเกษตรแบบยั่งยืน สามารถไดรับการพัฒนาและดํารงอยูกับตัวเกษตรกรไดในระยะยาว 

2) ความแตกตางในกระบวนการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 

การวางแผนพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน  จะตองกระหนักถึงเปาหมายสุดทาย คือ  การพัฒนา

เกษตรกรที่ยากจนใหสามารถชวยเหลือตนเองได  และมีคุณภาพชีวิวิตที่ดีพอสมควร  การที่เกษตรกร

แตละคนหรือแตละพ้ืนที่ มีปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน เชน ระดับรายได หนี้สิน ความรู 

ความคิด ภูมิปญญาทองถ่ิน  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร  หรือประสบการณการเกษตรกรที่ผานมา  

กระบวนการในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การพัฒนาเกษตรกรในระดับกลุม  

จึงควรที่จะพิจารณาถึงความแตกตางของปจจัยดังกลาวดวย  และมีการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยที่

มีความจําเปนกอนหลังของแตละกลุมเกษตรกร  เพ่ือท่ีจะนํามาซึ่งการสรางกระบวนการพัฒนาที่

แตกตางกัน และตรงตามความจําเปนที่แทจริงของเกษตรกรแตละกลุม เชน การสงเสริมใหเปลี่ยนมาทํา

การเกษตรแบบยั่งยืน สําหรับกรณีเกษตรกรที่ประสบปญหาหนี้สินมาก กรณีเกษตรกรที่มีปญหาสุขภาพ

จากการใชสารเคมี  หรือกรณีเกษตรกรที่ขาดทุนจากการเกษตรเชิงการคา  ยอมมีกระบวนการที่แตกตาง

กันบาง 

3) ความสําคัญของการสรางเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ปญหาใหญของเกษตรกรที่ยากจน  คือ  เปนผูที่ขาดแคลนโอกาสและการเขาถึงทรัพยากรการ

ผลิต  ตลอดจนขอมูลขาวสารที่ไมเพียงพอ  การนําเสนอโอกาส  หรือ “เวที” ใหแกเกษตรกรในการ

พบปะพูดคุย  ดูงาน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือขอมูลความรู โดยรัฐเปนผูสนับสนุนดานวิชาการ

และวิทยากรเชิงกระบวนการ นับวาเปนหนทางโดยตรงที่จะยกระดับความรู สรางความมั่นใจในระบบ

เกษตรแบบยั่งยืนแกเกษตรกร  จากการไดเห็นสภาพของจริง ไดรับความชวยเหลือ  และใหกําลังใจซึ่ง

กันและกัน  เกิดเปนแรงบันดาลใจ (Inspiration) ของเกษตรกรแตละทาน 
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4) การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนจากฐานชุมชนเปนหลัก 

การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน  ควรจะเนนการพัฒนาทั้งในระดับเกษตรกรแตละคน และในระดับ

ชุมชนในเวลาเดียวกัน  เนื่องจากเกษตรกรที่ยากจนจําเปนตองมีการรวมกลุม เพ่ือสรางความมั่นคงและ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเกษตรกรรมสําหรับเกษตรกรเหลานี้ เปรียบเสมือนวิถีชีวิตโดยรวม  

มากกวาจะเปนเหมือนอาชีพโดยทั่วไป เพราะการเกษตรจะตองเก่ียวของในทุกดาน ทั้งทางเศรษฐกิจ 

สังคม  ตลอดจนความคิด ทัศนคติ  วัฒนธรรม  ประเพณีตางๆ  ของครัวเรือนและชุมชน  การวาง

แผนพัฒนาเฉพาะในระดับไรนาเปนหลัก (Farm-based development) จึงอาจจะไมพอเพียงเทากับการ

พัฒนาโดยเนนฐานชุมชนเปนหลัก (Community-based development) ซึ่งเทากับถือวา  การพัฒนาการ

เกษตรแบบยั่งยืน เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรวม นั่นเอง 

5) ความสมดุลของอุปทานและอุปสงคในการพัฒนาการเกษตร 

การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนใหแพรหลายมากขึ้น  ไมวาจะในฐานะทางเลือกในการพัฒนาของ

กลุมเกษตรกรที่ยากจน  หรือของเกษตรกรกลุมอ่ีนๆ ก็ตาม  ควรจะเริ่มตนจากความสมดุลระหวาง

ระบบการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่มีอยู ซึ่งเปนดานอุปทานของการพัฒนา และความพรอม

ความเขาใจของเกษตรกร เม่ือพิจารณาจากเงื่อนไขเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรเอง ที่จะเลือก

เสนทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผานทางการใชระบบเกษตรแบบยั่งยืน  ซึ่งเปนอุปสงคของการ

พัฒนา  ไมควรเนนหนักดานการสรางระบบฟารมและเทคโนโลยีการผลิต แตละเลยกระบวนการที่จะ

พัฒนาเทคโนโลยีนั้น ใหเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร  และกระบวนการสงเสริม

ที่เนนการเรียนรูของเกษตรกร 

6) ความเขมแข็งของกลุมขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของเกษตรกรและรัฐ 

เมื่อยอมรับวา  การพัฒนาผานกระบวนกลุม เปนแนวทางในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนที่

มีประสิทธิภาพยิ่งกวาการสงเสริมกับเกษตรกรแตละคน  การพยายามสนับสนุนใหกลุม องคกร  และ

เครือขายมีความเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได  จึงเปนหัวใจของความสําเร็จของการพัฒนาการเกษตรแบบ

ยั่งยืน  อยางไรก็ตาม กลุมหรือองคกรจะเขมแข็งไมได หากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรยังมี

ความออนแอ  เกษตรกรและรัฐจึงตองเรียนรูและมีสวนรวมกัน ที่จะหาทางชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ภายใตมาตรการตางๆ 

 ในบางครั้งเกษตรกรอาจจะตองเปนผูนําในการดําเนินการ อาทิเชน การเขามีสวนรวมในการ

ทดลองคนควา  การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็น  เพ่ือใหตนเองมั่นใจในแนวทาง

การเกษตรแบบยั่งยืน  โดยรัฐเปนผูสนับสนุนในฐานะวิทยากรเชิงกระบวนการ  ในขณะเดียวกัน  รัฐก็

จะตองเปนผูนําในการสรางมาตรการทางการเงินการคลัง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 

อาทิเชน  ผานทางอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง หรือผานทางกองทุนหมุนเวียน  สําหรับกลุมเกษตรกรที่

ดําเนินการเกษตรแบบยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนปจจัยการผลิตและขอมูลทางวิชาการ ใหเกษตรกร

สามารถกาวผาน  ขั้นตอนการเริ่มตนในการทําการเกษตรแบบยั่งยืน ไปสูการดําเนินการดวยความมั่นคง

ดวยตนเองไดในระยะยาว 
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7) การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนเปนกระบวนการที่ตองใชระยะเวลา 

เกษตรกรที่ผันตัวเองเขาสูแนวทางการผลิตแบบเกษตรยั่งยืน สวนมากจะเปนผูที่มี

ประสบการณจากเกษตรเชิงการคามากอน  หรือตองการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในการผลิตโดยทั่วไป 

มาเปนระบบการผลิตที่แอบอิงกับธรรมชาติใหมากที่สุด การพลิกผันตัวเองออกจากรูปแบบการผลิตที่

เคยประพฤติปฏิบัติมายาวนาน เปนเรื่องที่ทําไดไมงายนัก  กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

จําเปนตองใชระยะเวลาที่เพียงพอในการปรับจิตใจ วิธีคิด โลกทัศน และการเปลี่ยนแปลงการใชปจจัย

การผลิตในไรนา เพ่ือท่ีเกษตรกรจะสามารถมองเห็น เขาใจ และสัมผัสในสิ่งท่ีเกิดขึ้นดวยตนเอง  การท่ี

ชวงเวลาของการปรับตัวของเกษตรกรใชเวลานาน จึงไมถือวาเปนความลมเหลวในการพัฒนาแตอยางใด  

นอกจากนี้ การมีกลุมและเครือขายสนับสนุน ยิ่งจะทําใหเกษตรกรเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น 

7. สรุป 

 การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  เปรียบเสมือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ

ชุมชน  โดยผานทางการสรางความอุดมสมบูรณและความสมดุลของระบบนิเวศในไรนา  แนวทางการ

พัฒนาเชนนี้  จึงเปนมากกวาการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  แตจะเกี่ยวของไปถึงกระบวนการสงเสริม

และพัฒนา เพ่ือเปลี่ยนแปลงจิตใจและพฤติกรรมของเกษตรกร ซึ่งมีความสําคัญไมนอยไปกวาการ

พัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการสงเสริมและพัฒนาเชนนี้ เก่ียวของโดยตรงกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ของเกษตรกร  ตลอดจนสภาพทรัพยากรสิ่งแวดลอมของพื้นที่  เพราะเปาหมายสุดทายในการสงเสริม

การเกษตรแบบยั่งยืน  มิใชอยูที่การคนพบเทคโนโลยีหรือระบบการผลิตจากการคนควาวิจัยในไรนา

เทานั้น  แตอยูที่การพัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืนในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสม เพ่ือใหเกษตรกร

สามารถเรียนรูนําไปปฏิบัติไดจริง และพัฒนาไปสูการพ่ึงพาตนเองไดในที่สุด 

 ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร หรือของกลุมเกษตรกร และองคกร  รวมทั้งของ

ประเทศชาติโดยสวนรวม  เปนปจจัยที่มีสวนสําคัญที่กําหนดความเปนไปได  ความสําเร็จ หรือความ

ลมเหลว ของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  เนื่องจากเปนปจจัยที่เก่ียวของกับตัวเกษตรกรเอง

โดยตรง  การเนนหนักในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  โดยไมใหความสําคัญแกสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมของเกษตรกรและของสังคมที่เปนอยู จะมีสวนชักนําไปสูความลวเหลวของกระบวนการพัฒนา

การเกษตรแบบยั่งยืนไดโดยงาย 

 โดยนัยนี้  การสรางกลุม องคกร หรือเครือขาย  รวมทั้งบทบาทของรัฐในฐานะผูหนุนเสริม 

และผูสรางเวทีแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกร เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร โดยมี

ความเหมาะสมกับเงื่อนไขเศรษฐกิจและสังคมอยางแทจริง  จึงถือวาเปนแนวทางที่สําคัญอยางยิ่ง  ใน

การสงเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนใหเปนจรงิขึ้นมาได  โดยรัฐพึงตระหนักเสมอวา  เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ

และสังคมของเกษตรกร  หรือของกลุมเกษตรกร  จะมีรายละเอียดที่แตกตางกันออกไปเสมอ  แนว

ทางการสงเสริมเกษตรแบบยั่งยืน จึงไมมีสูตรสําเร็จตายตัวในความเปนจริง  จึงเปนหนาท่ีของเกษตรกร 

รัฐ  ตลอดจนผูเก่ียวของอ่ืนๆ ที่จะตองปลอยวางอคติใดๆ ที่มีอยู หันหนาเขาหากันเพ่ือเรียนรูรวมกัน  

และหาทางออกรวมกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสุดทายรวมกัน คือ การไดมาซึ่งภาคการเกษตรและสังคม

สวนรวมที่เขมแข็ง ยั่งยืน มีคุณภาพ  อันเปนความปรารถนาที่แทจริงของทุกฝาย 



การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยนื : บทวิเคราะหจากปจจัยทางเศรษฐกจิและสังคม 85 

บรรณานุกรม 

 

เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก. 2535. เกษตรกรรมทางเลือก : หนทางรอดของสังคมไทย. กรุงเทพฯ : 

เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก. 

จรัญ  จันทลักขณา. 2535. วัฒนเกษตรเพื่อความอยูรอดของสังคมไทย. เอกสารประกอบคําบรรยาย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ชนวน  รัตนวราหะ. 2535. เกษตรยั่งยืน : เกษตรกรรมกับธรรมชาติ.  กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

ธันวา  จิตตสงวน และ เดชรัต สุขกําเนิด. 2537. การเกษตรแบบยั่งยืนและนโยบายดานอาหารของไทย. 

วารสารเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ปที่ 1, ม.ค-มิ.ย 2537. 

ธันวา  จิตตสงวน  และคณะ. 2543. การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน. รายงานโครงการวิจัยเสนอตอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ, 

พฤศจิกายน  2543. 

ราศี บุรุษรีตนพันธุ, บรรณาธิการ. 2542.  ทฤษฎีใหมในหลวง : ชีวิตที่พอเพียง. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพรวมดวยชวยกัน. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2543. การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน. 

เอกสารประกอบการสัมมนาจัดทําแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9.  

กรุงเทพมหานคร, 7  พฤศจิกายน  2543. 

 
Jitsanguan, Thanwa. 1994. Rationale and prospect of multilateral cooperation research 

for sustainable agriculture in Thailand. In Innovative Approach to Sustainable 
Agriculture (ESA-III). Khon Kaen University, Thailand. 

 
Jitsanguan, Thanwa. 2000. Ecology and environment: Impact on the structure of 

agriculture. Paper presented in the Third Asian Conference of Agricultural 
Economist on Sustainable Agriculture, Jaipur, India. 18-20 October, 2000. 

 
SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture 

(SEARCA). 1998. Sustainable  agriculture indicators. Working Paper. Manila : 
the Philippines. 

 
Southeast Asia Sustainable Agriculture Network (SEASA). 1992. On sustainable 

agriculture for the  lowlands.  Manila : the Philippines.  
 
 

 

 

 



ธันวา  จิตตสงวน 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. บทนำ 
	2. มิติในการพัฒนาของการเกษตรแบบยั่งยืน 
	2. ความสำเร็จของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 
	1) รูปแบบระบบการเกษตรแบบยั่งยืนที่เหมาะสม 
	2)  กระบวนการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ 
	4. ปัจจัยด้านสังคมของกระบวนการพัฒนาการเกษตร 
	ก. ปัจจัยด้านเกษตรกร 
	ข. ปัจจัยด้านรัฐ  

	5. นัยของปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 
	7. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน : เน้นพิจารณาปัจจัยด้าน  เศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก 
	1) การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนต้องพิจารณามากกว่าการมีเทคโนโลยีการเกษตร 
	2) ความแตกต่างในกระบวนการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน 
	3) ความสำคัญของการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
	4) การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนจากฐานชุมชนเป็นหลัก 
	5) ความสมดุลของอุปทานและอุปสงค์ในการพัฒนาการเกษตร 
	6) ความเข้มแข็งของกลุ่มขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและรัฐ 
	7) การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลา 

	7. สรุป 
	บรรณานุกรม 



