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บทนํา  

จากการที่ผูเขียนไดทําการวิจัยดานสังคมเกษตรในภาคใตมาชวงระยะเวลาหนึ่ง จึงขอนํา

งานวิจัยเหลานั้นมาสังเคราะหเปนแนวคิด เพ่ือแสดงลักษณะของระบบสังคมเกษตรในแงของเศรษฐกิจ

ชาวบาน (peasant economy) ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกันออกไปจากการผลิตในระบบทุนนิยมหรือสังคม

นิยม เหตุผลที่กลาวถึงเรื่องนี้ ก็เพ่ือใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการทํางานพัฒนาไดคํานึงถึงวา เสนทางการ

พัฒนาของระบบสังคมเกษตรนั้น ไมจําเปนจะตองเดินไปตามแนวทางของทุนนิยมหรือสังคมนิยม

เทานั้น แตยังมีอีกแนวทางหนึ่งท่ีเปนกระแสของการพัฒนาที่พบมากในระบบสังคมเกษตร นั่นคือ

กระแสของชุมชนนิยม 

แมบทสังเคราะหนี้จะไดจากงานวิจัยในภาคใต แตคิดวานาจะเปนคําอธิบายที่ใชไดกับลักษณะ

ของระบบสังคมเกษตรในภาพรวมของประเทศไทยได สิ่งที่ผูเขียนใครจะเสนอในที่นี้แบงออกเปนสอง

ประเด็นใหญๆคือ การกลาวถึงเศรษฐกิจชาวบานวามีลักษณะอยางไร? และจะแสดงใหเห็นวา ภายใต

กระแสของการพัฒนาไปสูระบบทุนนิยมอันเปนกระแสหลักของประเทศในปจจุบันนั้น เกษตรกรมีการ

ปรับตัวอยางไรบาง ? 

ลักษณะของเศรษฐกิจชาวบาน 

เศรษฐกิจชาวบานเปนระบบยอยของระบบสังคมเศรษฐกิจประเทศหรือโลก เปนเศรษฐกิจที่มี

ความอิสระสูง และมีลักษณะเฉพาะ แมจะอยูภายในสังคมใหญที่ลอมรอบอยู การดํารงลักษณะพิเศษ

เฉพาะนี้ สามารถเห็นไดทั้งในแงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อยางไรก็ตาม แมวาจะมีลักษณะความ

เปนอิสระสูงและมีลักษณะเฉพาะ แตสังคมเศรษฐกิจชาวบาน ก็เปนระบบที่ทั้งเปนผูกระทําและ

ผูถูกกระทํา จากบุคคล สถาบัน อํานาจทางการเมือง และระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

 องคกรหลักของเศรษฐกิจชาวบานคือครอบครัว ครอบครัว (ซึ่งไมใชปจเจกชนแตละคน)

ประกอบขึ้นเปนหนวยจําเปนพ้ืนฐาน และมีหนาที่หลายอยางในองคกรทางสังคม แตละครอบครัวจะ

ประกอบไปดวยคน 1-3 ชวงอายุ ประกอบดวยคูสามีภรรยาหลัก ลูกๆของคูสามีภรรยาหลัก บิดา

มารดาของคูสามีภรรยาหลัก ในบานหนึ่งๆอาจพบบุคคลที่ไมมีความเชื่อมโยงทางเครือญาติกับคนใน

ครอบครัวนั้น แตอาศัยอยูกินกับคนในครอบครัว และอยูใตบังคับบัญชาของหัวหนาครอบครัว สวนการ

แบงแรงงานในครอบครัว มีความสัมพันธกับโครงสรางประชากรในครอบครัว โดยการปรับเขากับเพศ

และอายุของสมาชิกในครอบครัวนั้นๆ ตามธรรมเนียมหรือคานิยมของแตละทองถ่ิน 
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 เศรษฐกิจชาวบานมีการทําหนาท่ี (function) ที่มีลักษณะเฉพาะตัว แตกตางกับเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมที่สังคมเศรษฐกิจชาวบานแทรกตัวอยู เศรษฐกิจชาวบานมีหนวยการผลิตและหนวยบริโภคอยู

ในหนวยเดียวกัน ครอบครัวกับแรงงานการผลิตเปนสิ่งเดียวกัน สิ่งเหลานี้กอใหเกิดความสามารถในการ

พ่ึงพาตนเองของหนวยการผลิต นําไปสูความพึงพอใจของครอบครัว แมในปจจุบันมักพบวาครอบครัวมี

รายไดที่รวมกันจากหลายแหลง ทั้งท่ีเกิดจากการทําเกษตร ปศุสัตว หัตถกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรม

พ้ืนบาน แตรายไดทั้งหมดนี้ถูกนํามารวมกัน และจัดการโดยมีเปาหมายหลักเพ่ือการยังชีพและการสืบ

ตอสมาชิกในครอบครัวเปนสําคัญ 

 ชุมชนที่ครอบครัวตางๆตั้งอยู ประกอบดวยสังคมขนาดเล็กท่ีทุกคนรูจักกันดี เปนที่ๆมีภาษา

เฉพาะ และมีความสมานฉันฑ (solidarity) ระหวางครอบครัวตางๆ และระหวางครอบครัวกับหมูบาน 

ชีวิตทางสังคมสวนใหญของบุคคลในสังคม กระทําในชุมชนนั้น บางคนอาจมีความจําเปนตองละท้ิงถ่ิน

ฐานชั่วคราว อันเนื่องมาจากเหตุผลทางการยังชีพ แตคนเหลานี้จะรักถ่ินฐาน และกลับมายังถ่ินฐานเดิม

สมํ่าเสมอ นําทรัพยากรที่ไดจากภายนอกเขามา ในขณะเดียวกัน ก็อาจเปนสื่อใหสมาชิกในชุมชนคนอื่น

เขาไปเชื่อมโยงกับระบบเมือง 

 กลุมในทองถ่ินทําหนาท่ีเปนสังคมที่อิสระ ประกอบขึ้นจากครอบครัวตางๆ และทําหนาท่ี

ใหบริการทางเศรษฐกิจและสังคมแกครัวเรือนเหลานี้ ที่ไมสามารถทําสําเร็จไดดวยครอบครัวนั้นเอง เชน

การจัดงานแตงงาน การลี้ยงสัตวในแหลงทุงหญารวม หรือการใชทรัพยากรอยางอ่ืนที่สามารถใชรวมกัน

ไดในชุมชน 

 อยางไรก็ตาม ชุมชนไมไดมีความเพียงพอในตัวเองทั้งหมด แตชุมชนจะเปดสูโลกภายนอกได

สองทาง คือ (1) มีความสัมพันธระหวางชุมชนหรือระหวางหมูบาน ทําใหเกิดความสัมพันธทางสังคม

และเศรษฐกิจ เชนเกิดตลาดนัดเพื่อแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายผลผลิต มีกิจกรรมทางสังคมตางๆ หรือมี

ความสัมพันธทางเครือญาติ อันเกิดจากการแตงงานระหวางสมาชิกตางชุมชน (2) ความสัมพันธทาง

การเมืองและวัฒนธรรม ที่เกิดจากการที่ภายนอกรุก (force) หรือเขาไปขูดรีด (exploitation) ทาง

เศรษฐกิจกับชาวบาน ไมวาจะเปนการไดรับประโยชนโดยเจาของที่ดินรายใหญ (เชนการเชาท่ีดินไมวา

จะเปนตัวเงินหรือผลผลิต หรือแมแตทรัพยากรอื่นๆ ที่เปนเจาของโดยผูถือครองรายใหญ และเปนผูที่มี

ความสัมพันธกับชีวิตของชุมชน) หรือการขูดรีดโดยรัฐ (ภาษี...) หรือโดยเมือง (ผานทางการคา สินเชื่อ     

อุตสาหกรรมเกษตร เปนตน) 

 การครอบงําของรัฐ และการที่ระบบตลาดรุกเขาสูชุมชนชาวบาน ทําใหชาวบานมีความตองการ

เงินมากขึ้น ครอบครัวจะแกปญหานี้โดยการแบงปนทางทรัพยากรกายภาพ (ที่ดิน และแรงงาน) โดยมี

เปาหมายเพื่อการบริโภคโดยตรง หรือเพ่ือขาย หรือจากการไดรับคาจางจากการทํางานรับจางตาม

ฤดูกาล เงินเดือนหรือคาจางเหลานี้ บางครั้งอาจไดจากภายในชุมชน  แตโดยมากจะไดมาจากภายนอก

ชุมชน ซึ่งอาจจะจากเมือง หรือเขตที่ทําเกษตรแบบไรนาขนาดใหญ (plantation) การอาศัยคาจางเหลานี้ 

กอใหเกิดลักษณะการอพยพตามฤดูกาลของคนในชุมชนบางคน เพ่ือไปทํางานในเมืองหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ

 การแลกเปลี่ยนที่เกิดจากชุมชนหมูบาน มีหลายลักษณะ เชน การใหสิ่งตอบแทน การรวมกลุม

แลกเปลี่ยนแรงงานแบบหมุนเวียน ความสัมพันธทางการตลาดระดับหมูบาน ระดับทองถ่ินหรือระดับ

ใหญกวานั้น  
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 ในเศรษฐกิจชาวบาน ปจจัยพ้ืนฐานทางการผลิตไมอาจจะใหคํานิยามงายๆเปนเพียงตัวเงิน

เทานั้น การเปนเจาของที่ดินเปนเงื่อนไขที่ขาดไมได สําหรับการกระจายพลังแรงงานของครอบครัว 

รวมทั้งยังเปนสิ่งบงบอกถึงเกียรติยศทางสังคมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่มีที่ดินจํากัด  ในขณะที่

บางแหงมีความลําบากในการหาแหลงงานภายนอก ดังนั้นโอกาสหลักของชาวบานในการยกระดับรายได 

คือการลงทุนแรงงานครอบครัวกับที่ดินที่ตนเองมีอยู ซึ่งในเงื่อนไขนี้ แมชาวบานสามารถทํางานจางใน

ฟารมประเภทนายทุนได และมีรายไดสวนหนึ่ง แตเขาก็ยังทําฟารมในที่ของตนเองควบคูกันไปดวย 

 แมจะมีกรณีที่กลาวถึงขางตน แตแรงงานในระบบเศรษฐกิจชาวบาน ก็ยังมีการกระจายที่ไมเทา

เทียมกันในรอบป เนื่องจากปจจัยทางภูมิอากาศและความไมแนนอนของแหลงงานภายนอก ทําใหเกิด

การทํางานต่ํากวาระดับในบางชวงของป และถามีการทํางานต่ํากวาระดับมากๆ ก็จะทําใหเกิดความ

ยากจน และทําใหเกิดวิกฤติในการดํารงชีพ เชนชวงรอผลผลิต ชวงที่มีภัยธรรมชาติ การออมแหลง

สําคัญแหลงหนึ่งของชาวบานคือสัตวเลี้ยง ซึ่งถาสัตวเลี้ยงตายอันเนื่องมาจากความแหงแลงหรือภัยพิบัติ

อ่ืนๆ ความอดอยากก็จะมีมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการออมรวมกันในหมูบานในลักษณะของกลุมออม

ทรัพย 

 ชุมชนชาวบานมีความหลากหลายทางสังคม มีทั้งคนที่ฐานะยากจนมาก ฐานะยากจน ฐานะ

ปานกลาง และฐานะร่ํารวย ในบรรดาคนฐานะยากจน เราจะพบคนที่ไรที่ทํากิน หรือมีที่ทํากินแตนอย

มาก คนกลุมนี้จะกลายเปนผูเชาท่ีดินหรือทํางานรับจางใหแกผูที่มีที่ดินมาก สวนผูที่มีที่ดินมากมักจะ

เปนผูใหกูยืมเงินและมีอาชีพคาขาย  กลุมที่มีที่ดินมากสวนหนึ่งเปนบุตรหลานของครอบครัวที่มีอันจะ

กินในอดีต ซึ่งไดรับที่ดินโดยการสืบทอดมรดก นอกจากนี้ยังมีกลุมคนที่ไมไดทําเกษตร เชนเจาของที่ดิน

รายใหญที่ไมไดทําเกษตรเอง ขาราชการ หัตถกร พอคา เปนตน 

การปรับตัวของเกษตรกร  

 นักการเกษตรและนักพัฒนาที่เก่ียวของกับการเกษตร สวนมากมักจะเขาใจวา ปญหา

การเกษตรเปนปญหาที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติเทานั้น แตแทจริงแลวใน

ปจจุบันปญหาทางการเกษตรเปนปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเปนหลัก ไมใชเปนปญหาที่เกิดขึ้นจาก

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติเทานั้น  นั่นก็คือ ความสัมพันธทางสังคมก็เปนสาเหตุสําคัญ

ของปญหาการเกษตร  ความสัมพันธทางสังคมดังกลาว ในปจจุบันนี้ไมไดมีขอบเขตเฉพาะในครอบครัว

หรือหมูบานเทานั้น แตขยายตวัครอบคลุมไปในระดับประเทศ หรือแมแตระดับโลก 

 ปญหาการเกษตรนั้นเปนปรากฏการณที่มีที่มาทางประวัติศาสตร ผลที่เกิดขึ้นในปจจุบันลวน

ตองมีลักษณะที่ถูกกําหนดทางประวัติศาสตรทั้งสิ้น แมวาในปจจุบันสังคมเศรษฐกิจจะพัฒนาไปสูระบบ

ทุนนิยม เชนความเหลื่อมล้ําในฐานะทางครอบครัว มักจะเชื่อมโยงกับระบบดั้งเดิมที่เอ้ืออํานวยใหบาง

ครอบครัวมีโอกาสครอบครองทรัพยสิน โดยเฉพาะที่ดิน ซึ่งเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญมากของสังคมเกษตร

มากกวาครอบครัวอ่ืน  อยางไรก็ตาม ปญหาการเกษตรกลับเกิดขึ้นเพราะการผลิตในระบบสังคมเกษตร

หรือเศรษฐกิจชาวบานสวนใหญ ไมสามารถปรับเปลี่ยนเปนการผลิตแบบนายทุนไดงาย   จะเห็นไดวา

องคประกอบหลักของการผลิตการเกษตร ดําเนินโดยการบริหารกิจการแบบชาวบานที่ใชแรงงานใน

ครอบครัวเปนสวนใหญ  แมวาประเทศทุนนิยมที่พัฒนาแลวก็ตาม การบริหารกิจการแบบทุนนิยมใน
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การเกษตรนั้น มักจะกลายเปนขอยกเวนเสียมากกวา เชน ทุนนิยมจะลด-เพ่ิมการผลิต จะมีราคาเปน

ตัวกําหนด แตการผลิตแบบชาวบานซึ่งไมไดผลิตเพ่ือแสวงหากําไรเปนเปาหมายหลัก  แตทําการผลิต

เพ่ือ “การยังชีพ” ของตน ยอมไมอาจลดการผลิตเพียงเพราะผลผลิตมีราคาตกต่ํา เงื่อนไขในการทําให

เกษตรกรสามารถเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนที่ใหราคาดีกวา มักจะไมคอยเกิดขึ้นเมื่อมีวิกฤติการณการเกษตร  

ปญหาการเกษตรเกิดขึ้นเนื่องจากทั้งๆท่ีการผลิตทางการเกษตรอยูภายใตอิทธิพลของทุนนิยม แตมัน

เองไมอาจแปรเปนทุนนิยมไดเต็มตัว กระบวนการแตกขั้วของชนชั้นในชนบทไทยดําเนินไปอยางลาชา 

ชุมชนดํารงอยูอยางคงทนนานกวาที่คาด ชุมชนหมูบานมีความเปนตัวของตัวเองทั้งทางดานเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมสูง 

 สิ่งท่ีนาทําการวิเคราะหสําหรับการเกษตรภายใตระบบทุนนิยมคือ ปญหาการเกษตรเกิดขึ้นได

อยางไร ปรากฏตัวอยูในรูปการใด จะพัฒนาไปเชนไร และจะสงผลสะทอนกลับมายังการเคลื่อนไหวของ

ทุนนิยมทั้งหมดอยางไร การวิเคราะหการเกษตรจะตองพิจารณา “รอบดาน” โดยตองเขาใจกฎการ

เคลื่อนไหวของทุนนิยมทั้งหมด ทุนนิยมพัฒนามาจากการที่อุตสาหกรรมแยกตัวเปนอิสระจาก

เกษตรกรรม  สวนเกษตรกรรมแมจะเปนผูใหกําเนิดทุนนิยม แตก็ไมอาจเปนทุนนิยมไดอยางรอบดาน 

ยังคงดํารงวิถีการผลิตแบบกอนทุนนิยมไวอยางกวางขวาง  เพราะฉะนั้น ในปจจุบันภาคเกษตรกรรมจึง

เปลี่ยนแปลงตัวเองตามแรงผลักดันจากขางนอก  ซึ่งในแตละประเทศและแตละยุคสมัยตางมีปฏิกิริยา

ตอแรงภายนอกไมเหมือนกัน  จึงทําใหเกษตรกรรมสามารถสงผลสะทอนกลับไปสูการเคลื่อนไหวของ

ทุนนิยมทั้งหมดไดระดับหนึ่ง 

 เม่ือพิจารณาการเกษตรของประเทศหนึ่งๆ ในยุคสมัยหนึ่งๆ จะพบวามีความแตกตางกันตาม

พ้ืนที่และทองถ่ินสังคมที่หลากหลาย  การศึกษาทําความเขาใจเศรษฐกิจสังคมการเกษตร จึงตองนําเอา

ผลที่ไดจากวิชาการท้ังทางดานเทคนิคการเกษตร  ประวัติศาสตรการเกษตร และสังคมวิทยาชนบท  มา

ใชประกอบการศึกษาถึงลักษณะพิเศษของการผลิตทางการเกษตรดวย 

 การเกษตรแมถูกดึงเขาไปอยูในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แตก็มีการเคลื่อนไหวในลักษณะ

ที่ตางจากกิจการที่ถูกบริหารโดยนายทุน  จะเห็นไดจากการตอบสนองตอสภาพที่มีการผลิตที่สั้นเกิน จน

ทําใหราคาตกต่ําของชาวบาน ไมเหมือนกับกิจการที่บริหารโดยนายทุน นอกจากนี้ ในเรื่องของคาเชา

ที่ดิน  การเงิน  การสะสมทุน  และการเคลื่อนยายของประชากรก็เชนกัน 

 แมจะกลาวกันวา ในปจจุบันประเทศไดพัฒนาไปสูระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แตก็ยังถือได

วาเปนยุคแสวงหาทางเลือกอยางมากของเกษตรกรรายยอย เนื่องจากเกษตรกรเหลานี้ไดบทเรียนจาก

การจัดระเบียบทางการคาของโลก ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนขององคการคาระหวางประเทศ ในหลาย

รูปแบบ โดยที่รัฐบาลไทยในยุคตางๆ แมวาจะมีมาตรการหลายประการในการเขาไปแทรกแซงในระบบ

การเกษตร แตก็ไมสามารถจะนําพาประเทศใหสามารถเกิดการแขงขันกับประเทศที่พัฒนาแลว หรือ

ประเทศกําลังพัฒนา ที่มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบไดอยางแทจริง ในขณะเดียวกัน ผลประโยชน

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประเทศไดรับ จะตกอยูกับคนสวนนอยเทานั้น เกษตรกรสวนใหญจึงตอง

ผันตัวเองไปสูทางเลือกเพ่ือลดความเสี่ยงทางดานตางๆ  ทางเลือกเหลานี้ไดแก 

 - การยังคงรูปแบบการผลิตแบบเดิมกอนการปฏิวัติเขียว ซึ่งเกษตรกรบางสวนไดกันพื้นที่

แบบนี้ไว ไมเปลี่ยนแปลงไปสูรูปแบบการปฏิวัติเขียวทั้งหมด จึงพยายามที่จะรักษาระบบการผลิตแบบนี้

ตอไป ตัวอยางเชนสวนไมผลผสม สวนสมรม ระบบวนเกษตรดั้งเดิม เปนตน 
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 - มีการทดลองนํารูปแบบใหมที่เนนความหลากหลายทั้งในแงของระบบการทําฟารม และ

ระบบการปลูกพืชหลากหลายทางชีวะภาพ เชนการปลูกพืชรวมยาง การทําไรนาสวนผสม การลด

กิจกรรมเชิงเดี่ยวในบางพืช แลวเพ่ิมกิจกรรมที่มีความหลากหลายกวาลงในระบบฟารม รวมทั้งการทํา

การเกษตรที่ไมสงผลกระทบในทางลบตอสภาพแวดลอม 

 - ครัวเรือนเกษตรใชกลยุทธ “หนึ่งครัวเรือน สองวิถีการผลิต” คือจะผลิตทั้งในเชิงการคา 

และเพ่ือบริโภคในครัวเรือนในขณะเดียวกัน แตจะเนนการบริโภคในครัวเรือนเปนหลักกอน 

 - มีการระดมทุนของชุมชน ทั้งในแงของทุนทางสังคม เชนการชวยเหลือแรงงานกันทําการ

ผลิตระหวางครัวเรือนตางๆ การรวมกลุมเพ่ือรักษาทรัพยากรในการจัดตั้งเปนคณะกรรมการปาชุมชน

โดยการไมขยายเขตการทําเกษตรออกไปบริเวณปาสมบูรณ และจัดทําแนวเขตปาชุมชนที่ชัดเจน 

นอกจากทุนทางสังคมแลว ชุมชนยังรวมตัวกันสะสมทุนทางการเงิน โดยเฉพาะกลุมออมทรัพย  ซึ่งเปน

ทั้ง สวัสดิการทางสังคม เปนแหลงทุนทางการเกษตร และเปนแหลงทุนเพื่อพัฒนาและอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติของชุมชนอีกดวย กลุมทุนทางการเงินของชาวบาน เกิดขึ้นเพ่ือทดแทนการดึงเม็ดเงินจํานวน

มากออกนอกชุมชน โดยกระบวนการของแหลงกูยืมที่เปนทางการของธนาคารตางๆ ทั้งธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร รวมทั้งธนาคารพานิชยอ่ืนๆ สวนในระดับกวาง ชุมชนตางๆจะรวมตัว

กันเปนเครื่อขาย ชวยเหลือกันและกัน ตัวอยางเชน เครือขายกลุมออมทรัพย เครือขาย “ยมนา” ( 

เครือขายเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย “ย” หมายถึงกลุมเกษตรกรชาวสวนยางพารา “ม” 

หมายถึงกลุมเกษตรกรที่ทําไมผลเปนหลัก และ “นา” หมายถึงกลุมเกษตรกรที่มีการทํานาเปนหลัก) 

โดยเครือขายเหลานี้มีการแลกเปลี่ยนผลผลิตและกระบวนการเรียนรูรวมกันดวย 

 ระบบการทําฟารมในสังคมเกษตรหนึ่งๆ ไมไดมีลักษณะเดียว แตแบงออกเปนหลายประเภท 

แตละประเภทมีการทําหนาท่ี (function) และพัฒนาการที่แตกตางกันออกไป ฟารมที่มีลักษณะเปน 

“คาเฉลี่ย” ไมปรากฏจริงในระบบสังคมเกษตร การวางแผนเขาไปพัฒนาการเกษตรของชุมชน จึงไม

ควรจะเหมือนกันหมดกับเกษตรกรทุกประเภท การตั้งสมมุติฐานวาเกษตรมีประเภทเดียวหรือ

เหมือนกันหมดในการวางแผนพัฒนา อาจจะสงผลใหเกิดการขยายชองวางระหวางเกษตรกรดวยกันให

กวางยิ่งขึ้นโดยรูเทาไมถึงการณ 

 จากลักษณะของการปรับตัวของเกษตรกรขางตน กลาวไดวา เกษตรกรกลุมหนึ่งซึ่งเปนกลุม

ใหญในระบบสังคมเกษตรโดยรวมของประเทศ มีลักษณะที่สลับซับซอน มีความหลากหลาย และมีการ

ดํารงอยูภายใตสภาพความเสี่ยงมากกวาเกษตรกรประเภทอื่นๆ เกษตรกรประเภทนี้มีลักษณะแตกตาง

ไปจากเกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรกรที่อาศัยแมแบบของการปฏิวัติเขียว จึงเปนเรื่องที่นาสนใจวา 

นักวิจัย-พัฒนาซึ่งเกือบทั้งหมดเปนคนนอกชุมชน จะมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาระบบสังคม

เกษตรกรรมอยางไร ?  

บทสงทาย 

 จากการสังเคราะหผลการวิจัยตางๆจนนํามาสูการเสนอแนวความคิดขางตน ผูเขียนใครสรุปวา

แมระบบสังคมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จะยางเขามาสูระบบทุนนิยมเปนกระแสหลัก แตสังคม

เกษตรในตัวของมันเอง ไมสามารถจะผันตัวเองมาสูระบบทุนนิยมทั้งหมดได สวนใหญเกษตรกรยังคงมี
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ลักษณะของการผลิตแบบครอบครัว สังคมเกษตรในภาคใตก็มีลักษณะที่ไมแตกตางกับระบบสังคมที่

เกิดขึ้นในภาคอื่นๆของประเทศไทย ที่เกษตรกรรายยอยพยายามปรับตัวเพ่ือตานกระแสของทุนนิยม

อาจจะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม ในยุคปจจุบัน บริบทแวดลอมรอบขางของเกษตรกรมีการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในขณะเดียวกันเกษตรกรก็ไดมีการปรับตัวใหสามารถคงอยูได ในสภาวะของการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว ระบบสังคมเกษตรจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ในทุกระดับ ไมวา

ระดับประเทศ ระดับชุมชน หรือระดับฟารม หนวยงานที่ทําการวิจัยหรือพัฒนาที่เก่ียวของกับระบบ

สังคมเกษตร จึงนาที่จะมีการปรับกระบวนทัศนในการทํางานดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับชุมชน ควร

เนนการวิจัยที่สอดคลองกับเงื่อนไขและสภาพความเปนจริงของเกษตรกร นั่นคือการเขาไปวิจัยในพ้ืนที่

จริง และใหเหมาะสมกับเกษตรกรประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูสนับสนุนความสามารถและความเขมแข็ง

ในการปรับตัวของเกษตรกร ใหมีมากยิ่งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได  การจะทําตามกระบวนทัศน

ดังกลาว ไมสามารถจะทําไดอยางโดดเดี่ยว จําเปนจะตองมีการทํางานอยางมีสวนรวมของท้ังเกษตรกร 

นักวิจัย นักพัฒนา และหนวยงานธุรกิจเอกชน โดยการอาศัยเครื่องมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ที่

เหมาะสมกับกระบวนการแบบมีสวนรวม อยางไรก็ตาม วิธีการเหลานี้ไมไดมุงหวังเพ่ือนํามาทดแทนการ

วิจัยในหองปฏิบัติการ แตเปนการสงเสริมซึ่งกันและกันเสียมากกวา เชนการนําผลของการศึกษาความ

จริงในภาคสนาม มาตั้งคําถามสําหรับการวิจัยในหองปฏิบัติการ โดยการตอยอดภูมิปญญาของทองถ่ินที่

มีอยู ใหพัฒนายิ่งขื้นไปเปนตน 
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