บทบาทของการศึกษาทางเกษตรกรรม
ในการพัฒนาสังคมทวิลักษณ
1. ความเบื้องตน
ในการวางแผนการศึกษาแหงชาติ นอกจากจะมีความจําเปนที่จะตองกําหนดปรัชญา
การศึกษาโดยเดนชัดแลว ยังมีความจํ าเปนที่จะตองพิจารณาโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม
อีกดวย เหตุผลสํ าคัญที่จักตองกํ าหนดปรัชญาการศึกษาก็คือ ปรัชญาการศึกษาเปนกรอบของ
โครงสรางและระบบการศึกษาใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายที่กํ าหนดไว มิฉะนั้นแลวการ
จัดการศึกษาจะเปนไปอยางไรหางเสือ จริงอยู แมปรัชญาการศึกษาจะเปนเรื่องของนามธรรมมากกวา
รูปธรรม ซึ่งกอใหปญหายุงยากในการประยุกตมาเปนรูปโครงสราง เนื้อหาสาระ และวิธีสอนก็ตาม
แตการจัดการศึกษาโดยปราศจากปรัชญาการศึกษานั้นก็เทากับการจัดการศึกษาโดยไมรูวาจะจัดการ
ศึกษาเพือ่ อะไร แทที่จริง เรานาจะยอมรับรวมกันวา จุดมุงหมายของการศึกษาก็คือ การทําใหปวงชน
มีชีวิตที่ดี แตอะไรเลาคือชีวิตที่ดี บทความนี้จะสมมุติวา ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่กลมกลืนกับกฎแหง
ธรรมชาติและมีอิสระเสรีภาพในการแสวงหาสิ่งที่สนองความตองการทางปญญา โดยที่ถูกจํากัดดวย
ความตองการทางตัณหาขั้นตํ่าขั้นหนึ่ง1 ในแงนี้ เราอาจถือไดวา การศึกษาเปนการปฏิบัติการทาง
วัฒนธรรมเพื่อเสรีภาพ และการศึกษาคือ กระบวนการถายทอดทักษะ ความรู ทัศนคติ และความคิดที่
ตรงตอประเด็น จากสังคมไปสูปจเจกชน เพื่อใหปจเจกบุคคลประสบผลสําเร็จในชีวิต และมีชีวิตที่
นาชื่นชม วลีที่วา “ตรงตอประเด็น” นั้นหมายถึงสิ่งที่จะชวยใหปจเจกชนสามารถจัดการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและอยางผสมกลมกลืน ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
วัฒนธรรม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ การถายทอดความรู ทักษะ ทัศนคติ และความคิดที่ไมตรง
ตอสภาพการณของปจเจกชนนั้นไมถือวาเปนการศึกษา (Bennett ใน เอกวิทย ณ ถลาง 2516 : 188)
เมือ่ พิจารณาจากคํานิยามขางตนนี้ เราจะเห็นไดวา ระบบการศึกษาที่ดีในสังคมอุตสาหกรรมอาจมิใช
ระบบการศึกษาที่ดีในสังคมเกษตรกรรม กลาวอีกนัยหนึ่ง การศึกษาที่เอื้ออํานวยใหมนุษยมีชีวิตที่ดี
ในสังคมอุตสาหกรรม อาจไมเอื้ออํานวยใหมีชีวิตที่ดีในสังคมเกษตรกรรมได ทั้งนี้ก็เพราะอยางนอย
ทีส่ ุด เนื้อหาสาระของการศึกษาที่ตรงตอประเด็น ของปญหาชีวิตมนุษยในสังคมอุตสาหกรรม ยอม
แตกตางจากเนื้อหาสาระของการศึกษาที่ตรงตอประเด็น ของปญหาชีวิตมนุษยในสังคมเกษตรกรรม
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ความเห็นทํานองนี้เปนของพระราชวรมุนี แตครั้งยังมีสมณศักดิ์เปนพระศรีวิสุทธิโมลี และของนายระวี
ภาวิไล ดู เอกวิทย ณ ถลาง (2516: 1-26)
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ดวยเหตุนี้เอง ในการวางแผนการศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะตองพิจารณาถึงโครงสรางทางเศรษฐกิจ
และสังคม มิฉะนั้นการศึกษาจะไมสามารถชวยใหมนุษยมีชีวิตที่ดีได
แตการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีพ กวาผลอันเกิดจากกระบวนการทาง
การศึกษาจะปรากฏขึ้น ก็กินระยะเวลาอันยาวนาน ทั้งสังคมก็มิไดอยูในสภาพนิ่ง หากทวามีการ
เปลีย่ นแปลงอยูตลอดเวลา ไมมากก็นอย โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
อยางสํ าคัญได ดังนั้น ในการวางแผนการศึกษา จึงมีความจํ าเปนที่จะตองพิจารณาแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แตแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นมิไดเกิดจากพลังตามธรรมชาติในสังคมเทานั้น
หากทวายังเกิดจากความพยายามในการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาประเทศอีกดวย ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนที่จะตองประสานแผนการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งนี้เพราะการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีความเกี่ยวพันกับการเลือกกลยุทธใน
การพัฒนาประเทศ และกลยุทธในการพัฒนาประเทศก็มีผลอยางสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ทางเศรษฐกิจและสังคม หากการวางแผนการศึกษามิไดสอดคลองกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแลว เนื้อหาสาระของการศึกษาก็อาจไมตรงตอประเด็นของการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจของ
ปวงชน การวางแผนการศึกษาจึงไมจํ าเพาะที่จะตองพิจารณาโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม
ทีเ่ คยเปนในอดีต และที่เปนอยูในปจจุบัน หากทวายังตองพิจารณาโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่จะเปนในอนาคตอีกดวย แตโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเปนในอนาคตนั้นเปนสิ่งที่ยาก
ที่จะทํ านายไดอยางถูกตองแมนยํ า โดยหลักการ ปจจัยที่เราจําตองพิจารณาก็คือ สภาพพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปจจุบัน ประกอบกลยุทธในการพัฒนาประเทศในสวนที่
เกี่ยวกับสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปจจุบันนั้นเปนสวนที่เกี่ยวพันกับสิ่งที่
เปนอยู ในปจจุบนั แตในสวนที่เกี่ยวกับกลยุทธในการพัฒนาประเทศเปนสวนที่เกี่ยวพันกับสิ่งที่ควร
จะเปน ดังนั้น การวางแผนการศึกษาจึงหลีกเลี่ยงไมพนที่จะตองมีการใชวิจารณญาณสวนบุคคล
เกีย่ วกับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตที่พึงปรารถนา แตขอสําคัญอยูที่วา โครงสราง
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ควรจะเปน อันเปนปจจัยสําคัญประกอบการพิจารณาการวางแผนการศึกษา
ไมควรจะแตกตางจากสิ่งที่ควรจะเปนตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากนัก มิฉะนั้น การ
ศึกษาจะไมสามารถมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเทาที่ควร
2. สังคมทวิลักษณกับโครงสรางการศึกษา
สังคมไทยเปนสังคมทวิลักษณ (Dualistic Society) ไมวา จะพิจารณาจากปจจัยทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคมวิทยา หรือปจจัยทางมานุษยวิทยา กลาวคือ เราอาจจําแนกสังคมไทย
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ออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งเราเรียกวา ภาคชนบท (Rural Sector) อีกสวนหนึ่งเราเรียกวา ภาคตัวเมือง
(Urban Sector) ซึ่งถาหากพิจารณาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เราก็อาจจะจําแนกอยางกวางๆเปน
ภาคเกษตรกรรม (Agricultural Sector) กับ ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Sector) แมวาเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดภายในภาคเกษตรกรรมหรือภายในภาคอุตสาหกรรมเอง จะยังมีสวนแตกตางปลีกยอย
ก็ตาม
โดยที่สังคมไทยมีลักษณะเปนสังคมทวิลักษณเชนนี้ หากเราตองการใหการศึกษา
มีสวนเอื้ออํานวยตอการมีชีวิตที่ดีของทวยราษฎร มีความจําเปนที่จะตองจัดระบบการศึกษาออกเปน
หลายระบบ โดยมีโครงสรางแตกตางกัน เพื่อใหสอดคลองกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ภูมภิ าคแตละภูมิภาค และทองถิ่นแตละทองถิ่น หลักสูตร เนื้อหาสาระ และวิธีการวัดผลทางการศึกษา
ก็ควรจะแตกตางกันไปตามสภาพพื้นฐานเหลานั้น2 ภูมิภาคหรือทองถิ่น ซึ่งมีพื้นฐานของสังคมเกษตร
ก็ควรทีจ่ ะจัดการศึกษาเพื่อใหประชาชนมีชีวิตที่ดีในสังคมเชนนี้ได การศึกษาทางเกษตรกรรมจะเปน
สวนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการนี้ สวนภูมิภาคหรือทองถิ่นซึ่งมีลักษณะเปนสังคมเมืองหรือสังคม
อุตสาหกรรมก็ควรจัดการศึกษาใหมีรูปแบบและเนื้อหาสาระแตกตางกันไป เมื่อพิจารณาในแงนี้ เรา
จะเห็นไดวา สิง่ ที่เราเรียกกันวา “การศึกษา” ทุกวันนี้หาใชการศึกษาเพื่อชนสวนใหญไม เพราะไมวา
จะพิจารณาจากหลักสูตร เนื้อหาสาระ หรือโครงสรางทางการศึกษา ระบบการศึกษาในปจจุบันเปน
ระบบการศึกษาเพื่อชนสวนนอย โดยมุงสรางชนชั้นนํา (Elites) เปนสําคัญ ดวยมีการคัดคนออกจาก
ระบบโรงเรียนทุกๆขั้นตอนของระดับการศึกษา การศึกษาจึงเปนบันไดดาราสําหรับไตเตาขึ้นจาก
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตํ่าไปสูฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงกวา โดยที่หลักสูตรและ
เนื้อหาสาระของการศึกษาทุกวันนี้มุงรับใชคนในภาคตัวเมืองหรือภาคอุตสาหกรรมเปนสําคัญ สิ่งที่
สอนกันในโรงเรียนจึงไมตรงตอประเด็นของปญหาประจําวันของคนสวนใหญ เพราะคนสวนใหญ
ยังอาศัยอยูใ นภาคชนบทหรือภาคเกษตรกรรม สิ่งที่เราเรียกกันวา “การศึกษา” จึงมิใชการศึกษาใน
ความหมายทีแ่ ทจริง เพราะไมอาจเอื้ออํานวยใหมวลชนมีชีวิตที่ดีได ยิ่งไปกวานั้นระบบการศึกษาใน
ปจจุบันยังมีลักษณะที่วา แตละลําดับขั้นของการศึกษาเปนเพียงมรรคที่จะนําไปสูการศึกษาในลําดับ
ขั้นที่สูงขึ้น (Open Endedness) ระบบการศึกษาในปจจุบันยังไมสูมีการจัดการศึกษาชนิดที่เรียนจบ
แลวสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตได (Terminal Education) ดังนัน้ จึงไมนาประหลาดใจที่ความ
ตองการที่จะศึกษาตอในระบบโรงเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในเมื่อระบบการศึกษาในปจจุบันกอใหเกิด
คานิยมวา ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดคาแหงความเปนมนุษย
และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูที่ประสบผลสําเร็จทางการศึกษากาวเขาสูกลุมชนชั้นนําของประเทศ
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ผูที่มีความเห็นทํานองนี้ก็มี นายนิโคลัส เบ็นเน็ตต เปนอาทิ ดู Bennett ใน เอกวิทย ณ ถลาง (2516)
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ความแตกตางระหวางภูมิภาคและทองถิ่น ทั้งทางดานปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา ทําใหมีความจําเปนที่จะตองกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาออกจากสวน
กลาง (Decentralisation) ทั้งนี้เพราะเหตุวา ออกเปนการยากลําบากที่รัฐบาลสวนกลางจะลวงรู
ถึงความตองการการศึกษา (ทั้งในรูปแบบและเนื้อหาสาระของการศึกษา) ของประชาชนในภูมิภาค
แตละภูมิภาค และทองถิ่นแตละทองถิ่น การที่ผูบริหารการศึกษาสวนกลางเปนผูกําหนดหลักสูตร
และโครงสรางการศึกษาสําหรับการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในภูมิภาคสตางๆ แตผูเดียวนั้น ยอม
ทําใหโอกาสที่เนื้อหาสาระของการศึกษาจะไมเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตในโลกแหงความเปน
จริงมีมากขึ้น แทที่จริงควรเปดโอกาสใหประชาชนในแตละทองถิ่นแตละภูมิภาคสามารถเปดเผย
ความพึงใจที่มีตอรูปแบบและเนื้อหาสาระของการศึกษาได มิฉะนั้นการจัดการศึกษาจะไมเปน
ประโยชนตอมวลชนเทาที่ควร จริงอยูรัฐบาลสวนกลางอาจตองการใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการ
สรางสมคุณคาบางอยางที่เปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม แตความขอนี้มิไดหมายเอาวาผูบริหาร
การศึกษาสวนกลางสมควรเปนผูกํ าหนดโครงสรางและหลักสูตรการศึกษาแตเพียงผูเดียว การ
กระจายอํานาจการบริหารการศึกษา โดยที่มีการประสานงานกันระหวางสวนภูมิภาคกับสวนกลาง
ยอมชวยใหการจัดการศึกษามีลักษณะเปนการศึกษาเพื่อมวลชนมากขึ้นไมมากก็นอย
ทวิลักษณะของสังคมไทยทําใหมีความจําเปนที่จะตองจัดระบบการศึกษาออกเปน
หลายระบบเพื่อใหสอดคลองกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคแตละภูมิภาค และ
ทองถิน่ แตละทองถิ่น แตนโยบายเชนนี้มีขอวิพากษวิจารณอยูหลายประการ กลาวคือ
ประการแรก การจัดระบบการศึกษาออกเปนหลายระบบอาจกอใหเกิดความรูสึกปม
ดอยปมเดนในหมูผูที่ศึกษาเลาเรียนในระบบการศึกษาที่ตางกัน
ประการสอง การจัดระบบการศึกษาหลายระบบจะจํ ากัดโอกาสของคนในภาค
ชนบทหรือภาคเกษตรกรรมในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาในระดับสูงๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับอุดมศึกษานั้นเปนการศึกษาสําหรับชนชั้นนํา คนในภาคตัวเมืองหรือภาค
อุตสาหกรรมยอมมีโอกาสจะศึกษาตอไดมากกวาคนในภาคชนบทหรือภาคเกษตรกรรม เนื่องจาก
หลักสูตรและเนื้อหาสาระของการศึกษาสําหรับคนในภาคตัวเมืองหรือภาคอุตสาหกรรมมีลักษณะ
คอนไปทางการศึกษาเพื่อชนชั้นนํามากกวา ดังนั้น การจัดระบบการศึกษาหลายระบบจึงทําใหโอกาส
แหงการศึกษาไมเปนธรรมมากขึ้น
ประการที่สาม ถาหากประชาชนในภาคชนบทหรือภาคเกษตรกรรมมีความรูสึกวา
ระบบการศึ ก ษาในภาคตั ว เมื อ งเอื้ อ อํ านวยต อ การไต บั น ไดการศึ ก ษามากกว า ระบบการศึ ก ษา
ในทองถิน่ ของตน การอพยพของประชากรจากภาคชนบทมาสูภาคตัวเมืองจะมีมากขึ้น ความแออัด
ในตัวเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในนครหลวงจะมีมากขึ้น อันเปนเหตุใหรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณ
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เพื่อสรางทุนพื้นฐานของสังคม (Infrastructure) ในภาคตัวเมืองเปนสัดสวนเพิ่มขึ้น ผลก็คือ งบ
ประมาณทีจ่ ะเหลือไวใชพัฒนาภาคชนบทจะมีนอยกวาที่ควรจะเปน
ขอวิพากษวิจารณเหลานี้อาศัยสมมติฐานที่สํ าคัญวา สิ่งอื่นๆถูกกํ าหนดใหคงที่
(Ceteris paribus) ดังจะเห็นไดวา ขอวิพากษวิจารณทั้งสามประการนี้สมมติวา รูปแบบและเนื้อหา
สาระของการศึกษามิไดเปลี่ยนแปรไปจากปจจุบัน สมมติวา ระบบการศึกษายังคงเปนระบบการ
ศึกษาเพือ่ ชนชั้นนํา ซึ่งเปนคนกลุมนอย ดังที่เปนอยูในปจจุบัน และสมมติวา ภาคเกษตรกรรมยังคง
ดอยพัฒนาและมิไดรับความเอาใจใสจากรัฐบาลมากเทาที่ควรดังที่เปนมาในอดีต และดังที่เปนอยูใน
ปจจุบนั แตจากขอวิพากษวิจารณเหลานี้เอง เราไดขอคิดอันพึงสังวรตาง ๆ ดังนี้
ประการแรก การจัดการศึกษาเพื่อมวลชน ดวยการจัดระบบการศึกษาหลายระบบ
โดยมีโครงสรางแตกตางกันไปตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น จะบรรลุผลในการเอื้ออํานวย
ใหมวลชนมีชีวิตที่ดีได ก็ตอเมื่อรัฐบาลเนนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอยางจริงจัง และพยายาม
ยกระดับรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในภาคเศรษฐกิจภาคนี้อยางถึงขนาด โดย
อาศัยมาตรการทั้งปวง อาทิเชน การปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกิดความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสงเสริม
กําลังใจในการทํางานของผูมีอาชีพในการประกอบเกษตรกรรม การปฏิวัติเขียว (Green Revolution)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางดานการเกษตรและรายไดของเกษตรกร การปฏิรูประบบการ
ชลประทานเพื่อใหมีการสงนํ้ าเขาสูไรนาในปริมาณอันพอสมควรและในเวลาอันเหมาะสม การ
จัดสรรสินเชื่อการเกษตรเพื่ออํ านวยความสะดวกในการผลิต ตลอดจนการปฏิรูประบบการตลาด
พืชผลและการประกันราคาสินคาเกษตรตางๆ การมุงพัฒนาภาคเกษตรกรรมอยางจริงจังเทานั้นที่เปน
เงือ่ นไขอันจําเปนที่อํานวยประโยชนสุขแกคนสวนใหญของประเทศ และการศึกษาจะชวยเอื้ออํานวย
ใหมวลชนมีชีวิตที่ดีได หากรัฐบาลมุงพัฒนาภาคเกษตรกรรมอยางถึงขนาด การดิ้นรนที่จะรับ
การศึกษาในระบบโรงเรียนเกินกวาที่จําเปนจะไดนอยลง อันเปนเหตุใหรัฐบาลสามารถนําทรัพยากร
ไปใชจัดสรรการศึกษา อยางไมเปนทางการไดมากขึ้น
ประการที่สอง นโยบายการจัดการศึกษาหลายระบบจะชวยใหมวลชนมีชีวิตที่ดีได
ก็ตอเมื่อการจัดการศึกษาจะตองเปนไปในรูปที่วา การศึกษาเปนทั้งมรรคและผลในตัวของมันเอง
มิใชในรูปที่วา การศึกษาในระดับขั้นหนึ่งเปนมรรควิถีสําหรับการศึกษาในระดับขั้นที่สูงขึ้นอยาง
ไมมีที่สิ้นสุด
ประการที่สาม มีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล มิฉะนั้นโอกาสแหง
การศึกษาจะไมเปนธรรมมากขึ้น นโยบายการสอบรวมในทุกระดับประโยคของการศึกษา เชนที่
เปนอยูทุกวันนี้ มีผลอยางสําคัญในการทําใหการเรียนการสอนมุงเพื่อการสอบยิ่งกวาที่จะมุงพัฒนา
ความคิด
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3. การพัฒนาสังคมทวิลักษณ : เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม
ดังไดกลาวแลววา สังคมไทยเปนสังคมทวิลักษณ กลาวคือ มีความแตกตางอยาง
เดนชัดระหวางชนบทกับเมือง การเลือกกลยุทธในการพัฒนาสังคมที่มีลักษณาการเชนนี้ จึงมีปญหาที่
ตองตัดสินใจวา จะเลือกกลยุทธในการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางสมดุล (Balanced Growth)
หรือการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางไมสมดุล (Unbalanced Growth) แมในทางทฤษฎีนักเศรษฐศาสตรจะยังไมมีขอยุติวา กลยุทธประเภทใดดีกวาหรือเลวกวาอีกประเภทหนึ่ง แตในทางปฏิบัติ
ความจํากัดของทรัพยากรและเงื่อนเวลาทําใหจําตองเลือกกลยุทธการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
ไม ส มดุ ล อย า งหลี ก เลี่ ย งเกื อ บมิ ไ ด ในกรณี ข องประเทศไทย จะเห็ น ได ชั ด ว า นั บ ตั้ ง แตเ ริ่ ม
มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตั้งแตป 2504 เปนตนมา รัฐบาลไดใหความสําคัญแกการพัฒนา
อุตสาหกรรมเปนอยางมาก ทั้งนี้โดยหวังวา ภาคอุตสาหกรรมจะเปนภาคนําทางเศรษฐกิจ (Leading
Sector) ในการกอผลเชื่อมโยงลูกโซ (Linkage Effects) เพื่อกระตุนใหมีการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ
อื่ นๆอี ก ทอดหนึ่ ง แต การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเนนการผลิตเพื่อทดแทนสินคาเขา (Import
Substitution) ไมเอือ้ อํานวยการพัฒนาเกษตรกรรมเทาที่ควร ยิ่งไปกวานั้นนโยบายของรัฐบาลเทาที่
ผานมา ไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม มุงพัฒนาประเทศโดยที่ภาระของการพัฒนาตกหนักแกภาค
เกษตรกรรม เพราะนับตั้งแตมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเปนตนมา รัฐบาลมุงใชจายในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมและภาคตัวเมืองเปนสําคัญ รายจายของรัฐบาลในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไมได
สัดสวนกับภาระภาษีที่เกษตรกรตองเสีย ดังที่นายแดน อัชเชอร ชี้ใหเห็นวา เกษตรกรไทย ซึ่งรวมทั้ง
ชาวนาและผูประกอบการเกษตรอื่นๆตองรับภาระภาษีราวสองในสามของภาษีทั้งหมดที่รัฐบาล
เก็บได แตไดรับรายไดประชาชาติเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้น ผลก็คือ เกษตรกรตองเสียภาษีจากรายไดใน
อัตราสวนสูงกวาผูที่มิไดประกอบการเกษตร (22 % เทียบกับ 10%) ในขณะทีเ่ กษตรกรตองเสียภาษี
ถึงสองในสามของภาษีทั้งหมด แตรัฐบาลกลับใชจายในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเพียง 14.15%
ของยอดรายจายงบประมาณการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่หนึ่ง (พ.ศ.2504-2509) และ
20.23% ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง (พ.ศ. 2510-2514) แสดงใหเห็นวา ภาระในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตกหนักแกภาคเกษตรกรรม ซึ่งรายไดประชาชาติตอหัวอยูในระดับตํ่าอยูแลว (Usher 1965) ดังนั้น
จึงไมตองสงสัยเลยวา ความแตกตางดานรายไดระหวางประชาชนในภาคอุตสาหกรรมกับประชาชน
ในภาคเกษตรกรรมจะไมเพิ่มขึ้น ถาหากกลยุทธในการพัฒนายังคงเปนเชนนี้อยูตอไป การจัดการ
ศึกษาไมวา จะเปนรูปใด มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระอยางไร ก็ยากที่จะเอื้ออํานวยใหมวลชนมีชีวิตที่ดี
ได ในเมื่อกลยุทธการพัฒนาประเทศที่เลือกใช อํ านวยประโยชนสุขแกชนกลุมนอย จากความ
ทุกขยากของชนกลุมใหญเชนกัน
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โดยที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจของสังคมไทยเปนสังคมเกษตร ดังจะเห็นไดวา ที่ดิน
สวนใหญของประเทศใชไปในการประกอบเกษตรกรรม ประชากรกวารอยละ 75 อาศัยอยูในภาค
เกษตรกรรม ผลผลิตสวนใหญของชาติยังคงเปนสินคาเกษตร ซึ่งสวนมากเปนพืชผลประเภทอาหาร
และวัตถุดิบปอนโรงงานอุตสาหกรรมอีกทอดหนึ่ง ไมแตเทานั้น สินคาเกษตรยังเปนสินคาออก
ทีส่ าคั
ํ ญของประเทศ กลาวคือ ประมาณรอยละ 75 ของมูลคาสินคาออกทั้งหมดไดจากการขายสินคา
เกษตร ดังนั้นผลผลิตของภาคเกษตรกรรมจึงเปนแหลงสําคัญของรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่ง
มีสว นชวยใหการดําเนินโครงการพัฒนาตาง ๆ เปนไปได การละเลยไมพัฒนาภาคเกษตรกรรมเทาที่
ควรยอมจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพราะความลาหลังของภาคเกษตรกรรม
นั้นเอง ในที่สุดแลวจะทําใหกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่องชาลง ในประเทศที่ภาคเกษตรกรรม
เปนภาคเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดเฉกเชนประเทศไทยนี้ ภาคเกษตรกรรมยอมมีความสําคัญตอกระบวน
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางนอย 3 ประการ
ใน ประการแรกทีเดียว ภาคเกษตรกรรมเปนแหลงเงินทุนทีส่ าคั
ํ ญสําหรับนําไปใชจา ย
ในการพัฒนาประเทศ แมวาเงินทุนจะสามารถหาจากแหลงภายนอกประเทศได แตโดยทั่วไปแลว
แหลงเงินทุนนอกประเทศไมวาจะเปนในรูปการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Investment) หรือ
ความชวยเหลือจากตางประเทศ (Foreign Aid) เปนแหลงเงินทุนที่หวังพึ่งพิงมิได ไมวาจะเปนดาน
ปริมาณหรือคุณภาพ เงินทุนที่จะนําไปใชในการพัฒนาประเทศจึงตองพึ่งแหลงภายในประเทศเปน
สําคัญ แหลงเงินทุนภายในประเทศยอมไดจากการออมของประชาชน ทั้งการออมที่ถูกบังคับ (Forced
Savings) เฉกเช น ภาษี อ ากรและการออมโดยสมั ค รใจ (Voluntary Savings) โดยเหตุ ที่
ประชากรสวนใหญของประเทศอาศัยอยูในภาคเกษตรกรรม การไมพัฒนาภาคเกษตรเทาที่ควร ยอม
ทําใหความสามารถในการออมเงินของประเทศตํ่ากวาที่ควร เพราะหากรายไดประชาชาติตอหัวของ
ประชากรในภาคเกษตรกรรมไมเพิ่มขึ้นถึงขนาดหนึ่งแลว รายไดสวนใหญยอมใชไปในการประทัง
ชีวิตเพื่อความอยูรอด ถึงรัฐบาลจะบังคับใหออมดวยการเก็บภาษีอากร หรือหาทางเพิ่มเงินออมดวย
การกระจายรายไดประชาชาติอยางไมเปนฌรรมมากขึ้น (เนื่องจากความสามารถในการออมเงินของ
คนรวยมีมากกวาคนจน) ความสามารถในการเพิ่มเงินออมก็จะยังคงมีจํากัดอยูดี ยิ่งไปกวานั้น หาก
ประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งจะยังผลใหการบริโภคสินคาเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคา
ประเภทอาหารเพิ่มขึ้นดวย สินคาเกษตรสวนที่จะมีเหลือไวสงเปนสินคาออกยอมนอยลงกวาที่ควร
หากไมมีการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอยางถึงขนาด ซึ่งถาหากเปน
เชนนัน้ รายไดในรูปเงินตราตางประเทศที่จะนําไปใชพัฒนาประเทศไดก็จะนอยกวาที่ควร
ในประการที่สอง ภาคเกษตรกรรมเปนแหลงแรงงานที่สํ าคัญสํ าหรับปอนภาค
อุตสาหกรรม แมภาคเกษตรกรรมจะมีแรงงานอยูมากมาย จนกลาวกันวา มีการวางงานแฝงเกิดขึ้น
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และแมวาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในระยะแรกเริ่ม ซึ่งยังผลใหมีการเคลื่อนยายแรงงาน
จากภาคเกษตรกรรมมาสูภาคอุตสาหกรรม จะไมมีผลกระทบกระเทือนตอปริมาณการผลิตของภาค
เกษตรกรรมก็ตาม แตถาหากแรงงานสวนที่วางงานแฝงอพยพไปสูภาคอุตสาหกรรมจนหมดสิ้น การ
ดึงแรงงานจากภาคเกษตรกรรมจะมีผลกระทบกระเทือนตอปริมาณอืชผลที่ผลิตได เวนแตจะมีความ
กาวหนาทางประยุกตวิทยาชนิดที่จะชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรกรรม ดังนั้นการ
มุงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยละทิ้งภาคเกษตรกรรม จะทําใหการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมใน
ระยะยาวเชื่องชากวาที่ควร เพราะแรงงานที่ภาคเกษตรกรรมจะมีเหลือใหปอนภาคอุตสาหกรรมมีอยู
โดยจํากัด เนื่องจากผลิตผลของภาคเกษตรกรรมสวนใหญเปนสินคาประเภทอาหาร ซึ่งจําเปนแก
การครองชีพของคนไทย ภาคเกษตรกรรมจึงจําตองมีจํานวนแรงงานขั้นตํ่าขั้นหนึ่งเพื่อทําหนาที่ผลิต
พืชผลประเภทอาหารใหเพียงพอแกการบริโภคภายในประเทศ หากไมพัฒนาภาคเกษตรกรรม
เพือ่ เพิม่ พูนประสิทธิภาพในการผลิตแลว ความสามารถของภาคเกษตรกรรมที่จะปอนแรงงานใหภาค
อุตสาหกรรมก็จะมีนอยกวาที่ควรจะเปน เวนแตวาภาคอุตสาหกรรมจะหันไปใชเทคนิคการผลิต
ที่อาศัยเครื่องจักรเครื่องกลมาก ๆ (Capital-intensive Technique) มากขึ้น
ในประการที่สาม ภาคเกษตรกรรมเปนตลาดภายในประเทศที่ใหญที่สุดของสินคา
อุตสาหกรรม หากรัฐบาลไมพยายามยกระดับรายไดของประชาชนในภาคเกษตรกรรมอยางจริงจัง
แลว ภาคเกษตรกรรมยอมขาดอํานาจซื้อที่จะซื้อสินคาอุตสาหกรรม จริงอยู แมภาคอุตสาหกรรมจะ
สามารถสงสินคาไปขายตางประเทศได แตเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพและตนทุนการผลิตแลว ความ
สามารถในการแขงขันกับสินคาตางประเทศยังมีนอย ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมจึงตองพึ่งตลาดภายใน
ประเทศเปนสําคัญ ดวยเหตุผลทั้งหมดดังที่พรรณนามานี้ เราจะเห็นไดวา ความลาหลังของภาคเกษตร
กรรมในทีส่ ดุ แลวจะถวงกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจใหเชื่องชาลง ดวยเหตุฉะนี้ จึงสมควรที่รัฐบาล
จะตัง้ เข็มพัฒนาภาคเกษตรกรรมใหมากขึ้น
5. บทบาทของการศึกษาเกษตรกรรมในการพัฒนาประเทศ3
ถาหากรัฐบาลมุงจะพัฒนาภาคเกษตรกรรมมากขึ้น ดังที่เสนอแนะขางตนนี้ การจัด
ระบบการศึกษาหลายระบบใหมีโครงสรางสอดคลองกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของแตละ
ภูมิภาค ยอมชวยเอื้ออํานวยใหมวลชนมีชีวิตที่ดีไดมากขึ้น ในเมื่อประชาชนสวนใหญอาศัยอยูภาค
เกษตรกรรมเชนนี้ การพัฒนาเกษตรกรรมยอมเปนเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการมีชีวิตที่ดี แตการ
พัฒนาเกษตรกรรมก็หาใชเงื่อนไขที่เพียงพอของการที่มีชีวิตที่ดีไม ทั้งนี้เพราะเหตุวา การมีชีวิตที่ดี
นั้นมิไดขึ้นอยูกับฐานะทางเศรษฐกิจเพียงประการเดียว หากทวายังขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอม และ
3

เนื้อหาสวนหนึ่งของตอนนี้ เดิมปรากฏในบทความของ รังสรรค ธนะพรพันธุ (2516 : 28-34)
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ระบบคุณคาของคนในสังคมที่อยูรวมกัน การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
นับวามีสวนสําคัญในการนี้
ความสําคัญของการศึกษาที่มีตอกระบวนการพัฒนานั้นเปนสิ่งที่นักเศรษฐศาสตรได
กลาวขวัญถึง นับตั้งแตนายอาดัม สมิธ บิดาแหงวิชาเศรษฐศาสตรเปนตนมา แตความตื่นตัวทาง
ปญญาในเรื่องนี้เพิ่งจะเกิดในทศวรรษ 2500 เมื่อ นายธีโอดอร ชูลตส ไดนําความหมายของคําวา
ทุน (Capital) มาใชกับมนุษยโดยเรียกวา ทุนมนุษย (Human Capital) (Schultz 1961 : 1-17) กลาวคือ
ทุนนัน้ มิไดมีเฉพาะแตเงินทุน (Money Capital) หรือทุนในรูปเครื่องจักรกล (Capital Goods) เทานั้น
ทักษะและความรูที่มีอยูในตัวมนุษยก็จัดไดวาเปน “ทุน” รูปหนึ่ง และมีความสําคัญตอกระบวนการ
พัฒนาประเทศเชนเดียวกับทุนในรูปอื่น การลงทุนดานการศึกษาจึงเปนการลงทุนเพื่อสรางสม ทุน
มนุษย ซึ่งชวยใหมนุษยทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตการสะสมทุนมนุษยโดยไมเลือก
ประเภทนั้นใชวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเสมอไปก็หาไม ทักษะและความรูประเภท
หนึ่งอาจจะเหมาะสมกับประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมแบบหนึ่ง มากกวาแบบอื่น
เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเปนตองเลือกสะสมทุนมนุษย หรือเนนถึงการจัดสรรการศึกษาเฉพาะบาง
ประเภท ที่มีสวนเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศมากที่สุด ทั้งนี้โดยคํานึงถึงโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ
ลอรดบาล็อก เมื่อครั้งยังเปนนายโธมัส บาล็อก เสนอความเห็นวา (Balogh 1962a;
1962b; 1962c) สําหรับประเทศดอยพัฒนา เฉกเชนประเทศในอัฟริกา ซึ่งเกษตรกรรมเปนหัวใจของ
ระบบเศรษฐกิจ การจัดการศึกษาควรเนนหนักทางการศึกษาดานเกษตรกรรม อาชีวศึกษา และ
ชางเทคนิคเปนสําคัญ หลักสูตรควรจะบรรจุเรื่องเชนนี้ไวตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา
สาวกของลอรดบาล็อกตางประโคมความเห็นของลอรดบาล็อก จนกลายเปนวา ประเทศดอยพัฒนา
จะเจริญไมได หากไมมีการศึกษาดานเกษตรกรรม อาชีวศึกษา และชางเทคนิค ซึ่งผิดเพี้ยนจากความ
เห็นดัง้ เดิม แทที่จริง การจัดการศึกษาเชนนี้จะนํามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงใดหรือไม ยอมขึ้นอยู
กับความเหมาะสมของประเทศดอยพัฒนาแตละประเทศ (Streeten 1967 : 2-24) แมในกรณีประเทศ
ในอัฟริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งกานา ก็มีผูชี้ใหเห็นวา การศึกษาดานเกษตรกรรมหาไดชวยใหเกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางสําคัญไม (Fosker in Anderson and Bowman, 1966 : 142-163) ความพยายาม
ในการบรรจุการศึกษาดานเกษตรกรรมและอาชีวศึกษาแขนงอื่นไวในหลักสูตรประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษานั้น มีมาตั้งแตประเทศในอัฟริกาเหลานี้ยังคงเปนอาณานิคมของอังกฤษ แตความพยายาม
เหลานีต้ องลมเหลว และกลับกอใหเกิดความสูญเปลาทางการศึกษาเสียอีก ทั้งนี้ก็เพราะสังคมอัฟริกา
โดยทั่วไป งานนั่งโตะเปนงานที่มีหนามีตาในสังคม และถือเปนเครื่องสอแสดงถึงความเปนผูมีการ
ศึกษา คนในชนบทเมื่อมีการศึกษาสูงขึ้นตางอพยพเขาสูเมืองเพื่อแสวงหางานประเภทนี้ แตโดยที่งาน
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นั่งโตะมีจํากัด ปญหาการวางงานในเมืองจึงเกิดขึ้น ครั้นจะแกปญหาการวางงานประเภทนี้ดวยการ
จัดสรรบริการอาชีวศึกษา แตงานชางฝมือก็มีจํากัดไมแตกตางไปกวางานนั่งโตะ หรืองานราชการ
ลงท า ยที่ สุ ด ก็ ต  อ งหั น ไปเป น กรรมกรรั บ จ า งใช แ รงงาน เหตุ ฉ ะนี้ แ รงจู ง ใจให ค นหั น ไปเรี ย น
อาชีวศึกษาจึงเกือบไมมีตราบเทาที่งานนั่งโตะหรือการรับราชการยังคงมีสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจและ
สังคมมากกวาอาชีพอื่นอยูเชนนี้ ทํานองเดียวกัน การสะกัดกั้นมิใหคนในชนบททะลักเขาตัวเมือง
ดวยการจัดสรรบริการการศึกษาทางเกษตรกรรมก็ประสบความลมเหลว เพราะมหาชนยอมมอง
ไมเห็นอานิสงสของการศึกษาประเภทนี้ ในเมื่อผลิตผลทางเกษตรยังคงมีราคาตํ่าและหาตลาดไมได
ความหวังที่จะปรับระบบโรงเรียนหรือเปลี่ยนแปลงหลักสุตรใหสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนา
จึงเปนการสรางวิมานในอากาศ การปรับระบบโรงเรียนหรือการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงอยาง
เดียวนัน้ ยอมไมเปนการเพียงพอ จําตองมีมาตรการรวมกันอื่น ๆ อีกดวย
แททจี่ ริง เมื่อพิจารณาขอเขียนของลอรดบาล็อกโดยถี่ถวนแลว จะเห็นไดวา ลอรด
บาล็อกมิไดมองขามความเห็นขางตน (Balogh 1968 : 15-18; Balogh and Streeten 1963 : 97-107)
ลอรดบาล็อกเห็นวา การจัดระบบศึกษาที่ไมเหมาะสมนั้น ไมแตจะไมชวยเกื้อหนุนการพัฒนา
ประเทศเท านั้น หากทวายังอาจเปนเครื่องถวงความเจริญอีกดวย ระบบการศึกษาในประเทศ
ดอยพัฒนาสวนใหญ ซึ่งลอกเลียนจากตะวันตกนั้น มักจะเนนในเรื่องการหนังสือและความเปนเลิศ
ทางวิชาการเปนสําคัญ การจัดระบบการศึกษาเชนนี้ยอมยังผลใหผูไดรับการศึกษามีนิสัยหยิบโหยง
และจับจด อีกทั้งปลูกฝงความเห็นที่วา งานที่อาศัยแรงงานนอยเปนงานที่มีเกียรติมากกวางานที่ตอง
ใชแรงงานมาก ทัศนคติดังกลาวนี้ หากแพรหลายในหมูมหาชนยอมเปนอุปสรรคขอหนึ่งของการ
พัฒนาประเทศ เพราะเทากับเสี้ยมสอนใหคนรุนใหมรังเกียจอาชีพเกษตรกรรม วาเปนงานตํ่าตอย ใน
ประเทศซึ่งเกษตรกรรมเปนหัวใจของระบบเศรษฐกิจ หากประชาราษฎรไมรูสึกภาคภูมิใจในอาชีพ
เชนนี้ การพัฒนายอมยากที่จะเกิดขึ้นได เพราะฉะนั้นจึงควรที่รัฐจะจัดระบบการศึกษาไปในทางที่จัก
ทําใหมหาชนประจักษในความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรม และภาคภูมิใจในอาชีพสําคัญนี้ แตความ
พยายามในการปลูกฝงทัศนคติที่วา อาชีพเกษตรกรมิใชอาชีพตํ่าตอยนั้นจะลมเหลวโดยสิ้นเชิง หาก
ยังไมมีการยกระดับรายไดที่แทจริงของเกษตรกร ประสบการณของประเทศบางประเทศในอัฟริกา
และขออภิปรายทั้งหมดนี้ยืนยันความเห็นในตอนตนที่วา สําหรับประเทศที่เกษตรกรรมเปนหัวใจ
ของระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาเกษตรกรรมเปนเงื่อนไขที่จําเปนของการมีชีวิตที่ดี มิฉะนั้นอาชีพ
เกษตรกรรมจะหาคนใยดีไดยาก และการศึกษาทางเกษตรกรรมจะสามารถเกื้อหนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจไดไมมากเทาที่ควร4

4

ขออภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาทางเกษตรกรรมโดยสรุป ดู Blaug (1972 : 224-227)
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ขอที่ควรพิจารณาก็คือ การศึกษาดานเกษตรกรรมมิใชสิ่งที่จะไปทดแทนการเรียนรู
หนังสือ หากทวาเปนสิ่งที่เสริมซึ่งกันและกัน ในสังคมใดๆ การรูหนังสือและการรูวิชาการแขนง
ตางๆ ขั้นตํ่าขั้นหนึ่ง เปนสิ่งจําเปนสําหรับการอยูรวมกันของคนในสังคมนั้น สังคมจะหาเสถียรภาพ
มิได และการบริหารกับการดําเนินนโยบายใดๆของรัฐจะเปนไปไดดวยความยากลําบากกวาที่ควร
หากคนสวนใหญยังคงขาดความรูขั้นตํ่าดังกลาวนี้ เพราะฉะนั้นการศึกษาดานเกษตรกรรมจึงมิใชสิ่งที่
จะไปทดแทนการเรียนรูหนังสือและวิชาการขั้นตํ่ าเหลานี้ สิ่งที่พึงกระทําก็คือ การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรใหมีเนื้อหาทางดานเกษตรศาสตรมากขึ้น ทั้งนี้ควรใหสอดคลองกับพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแตละภูมิภาค และทองถิ่นแตละทองถิ่น นอกจากนี้ควรสอดแทรกตัวอยาง
และเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบเกษตรกรรมเขาไปในเนื้อหาของวิชาตางๆ เปนตนวา วิชาคณิต
ศาสตรก็ควรที่จะเนนถึงการคํ านวณปริมาณปุยที่ใชในการเพาะปลูกพืชผลชนิดตางๆ แตถาหาก
จะใหเปนประโยชนจริงๆแลว ควรสงเสริมใหมีการวิจัยทางเกษตรศาสตร เพื่อคนหาอัตราสวน
อันเหมาะสมระหวางปริมาณปุยที่ใชกับปริมาณการผลิต จําแนกตามประเภทของพืชผลและลักษณะ
ของทีด่ นิ ทีใ่ ชเพาะปลูก จะไดนําผลการวิจัยที่ไดสอดแทรกไปในการสอนคณิตศาสตรดวย ฯลฯ
เมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา ประชาชนสวนใหญอยูนอกระบบโรงเรียน จึ ง
สมควรทีร่ ฐั บาลจะเนนการจัดการศึกษาอยางไมเปนทางการมากกวาการศึกษาอยางเปนทางการ กลาว
คือ การเนนการจัดการศึกษาผูใหญ (Adult Education) หรือ การศึกษาเสริม (Extension Education)
โดยจัดสรรบริการการศึกษาเกษตรกรรมแกผูมีอาชีพทางเกษตรกรรมโดยตรง วิธีการเชนนี้มีขอดี
ในแงที่วา ความสูญเปลาทางการศึกษามีไมมากเทากรณีการบรรจุการศึกษาทางเกษตรกรรมไวใน
หลักสูตรชัน้ ประถมและมัธยม เพราะในกรณีหลังนี้ถึงจะมีความพยายามในการพัฒนาภาคเกษตรเพื่อ
ยกระดับรายไดและมาตรฐานของเกษตรกร แตความพยายามดังกลาวนี้กวาจะสัมฤทธิผล ก็ตองกิน
เวลายาวนาน ดังนั้นในระยะแรกเริ่มของการปฏิรูปการศึกษา การเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรไปรับจาง
ในภาคตัวเมืองจะยังคงมีอยูตอไป การอาศัยการศึกษาผูใหญ หรือการศึกษานอกสถาบันในการ
จั ด สรรบริ ก ารการศึ ก ษาทางเกษตรกรรมแก เ กษตรกรนั้น ควรเนน ถึงดานการผลิต เปน สํ าคัญ
(Production-Oriented Extension Education Programmes) โครงการทํานองนี้ควรมีจุดมุงหมายอยาง
นอย 3 ประการ (Mellor 1970 : 356-7) คือ ประการแรก พยายามกระตุนใหเกษตรกรมีทัศนคติที่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ประการที่สอง เผยแพรผลการวิจัยที่มีสวนชวยเพิ่มผลผลิต
แกเกษตรกร และประการที่ สาม ชวยฝกอบรมและใหแนวทางในการตัดสินใจในการผลิตแก
เกษตรกร เมื่อพิจารณาถึงหนาที่ทั้งสามประการนี้ บริการการศึกษาทางเกษตรกรรมมิไดครอบคลุม
เฉพาะวิธีการผลิต แตรวมตลอดถึงการจัดองคการและการจัดการไรนา (Farm Organization and
Management) บริการขาวสารการตลาด บริการเผยแพรผลการวิจัย การสอนวิชาการทําบัญชี ฯลฯ ใน
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การนี้จําตองมีการประสานงานระหวางหนวยราชการตางๆ และสภาวิจัยแหงชาติจะตองมีบทบาท
มากขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐจําตองเรงผลิตกําลังคนเพื่อมาดําเนินโครงการนี้ โดยเนนถึงความรูทาง
เทคนิคเกี่ยวกับการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนวิธีการสื่อขาวสาร
5. บทสรุป
การวางแผนการศึกษาจักตองประสานกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในประเทศทีเ่ กษตรกรรมเปนหัวใจของระบบเศรษฐกิจเชนประเทศไทย ถึงจะมุงพัฒนาอุตสาหกรรม
เพียงใดก็ยากที่จะแปรเปนสังคมอุตสาหกรรมได เนื่องจากโครงสรางและองคประกอบของทรัพยากร
แหงชาติไมเอื้ออํานาย การมุงพัฒนาอุตสาหกรรมโดยมิไดพัฒนาเกษตรกรรมเทาที่ควรดังที่เปนอยูนี้
ไมเพียงแตอานวยประโยชน
ํ
สุขแกชนกลุมนอยจากความทุกขของคนสวนใหญเทานั้น หากทวายังกอ
ปญหาสําคัญในการจัดการศึกษาอีกดวย เพราะการจัดการศึกษาเพื่อใหมวลชนมีชีวิตที่ดี ดวยการ
ถายทอดทักษะและความรูที่ตรงตอประเด็นแหงปญหาการดํารงชีพของชนสวนใหญ ซึ่งอาศัยอยูใน
ภาคเกษตรกรรม ถึงจะบรรจุเนื้อหาของการศึกษาทางเกษตรกรรมไวในหลักสูตรมากและดีเพียงใด
ก็ไมอาจประสบผลดังที่หวังได ในเมื่ออาชีพเกษตรกรยังคงใหรายไดตํ่าอยูเชนนี้ แทที่จริงการมุง
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยทอดทิ้งภาคเกษตรกรรมนั้น ในที่สุดแลว ความลาหลังของภาคเกษตร
กรรมนั้นเองจะกลับถวงกระบวนการพัฒนาใหเชื่องชาลง การที่ประเทศดอยพัฒนาจะเปลี่ยนโฉม
เปนประเทศที่พัฒนาแลวไดนั้น มิไดหมายความวา จักตองเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจจาก
ประเทศเกษตรกรรมเปนประเทศอุตสาหกรรมตอไป บทความนี้เสนอวา รัฐบาลควรมุงพัฒนาภาค
เกษตรกรรมมากขึ้นเพื่อยกระดับรายไดและมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกร ในเมื่อประชาชน
สวนใหญอาศัยอยูในภาคเกษตรกรรมเชนนี้ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอยางถึงขนาด จึงเปนเงื่อนไข
อันจําเปนสําหรับการจัดการศึกษา เพื่อเอื้ออํานวยใหมวลชนมีชีวิตที่ดี และดวยเหตุที่สังคมไทยมี
ลักษณะเปนสังคมทวิลักษณ สมควรที่จะจัดระบบการศึกษาออกเปนหลายระบบ โดยใหมีโครงสราง
สอดคลองกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคแตละภูมิภาคและทองถิ่นแตละทองถิ่น การ
บรรจุเนือ้ หาของการศึกษาทางเกษตรกรรมไวในระดับประถมและมัธยม โดยที่มีรายละเอียดแตกตาง
ไปตามภูมภิ าค ยอมเอื้ออํานวยใหการศึกษาเปนประโยชนตอมวลชนมากขึ้น นอกจากนี้ โดยเหตุที่
ประชาชนสวนใหญอยูนอกระบบโรงเรียน รัฐบาลจึงควรมุงจัดสรรการศึกษาอยางไมเปนทางการ
การจัดการศึกษาผูใหญหรือการจัดการศึกษานอกสถาบัน โดยจัดสรรบริการการศึกษาเกษตรกรรมแก
ผูม อี าชีพทางเกษตรกรรมโดยตรง จะมีบทบาทอยางสําคัญในการเกื้อหนุนการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
อีก ทอดหนึ่ ง อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสรางการศึกษาใหสอดคลองกับ
ทวิลักษณะของสังคมไทยก็ดี และการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทางเกษตรกรรมไวในหลักสูตร
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ก็ดี จักไมชวยใหมวลชนมีชีวิตที่ดีไดเลย หากไมมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธในการพัฒนาประเทศ
จากการมุงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมาเปนการมุงพัฒนาภาคเกษตรกรรมมากขึ้น

หมายเหตุ : ตีพิมพใน วารสารสังคมศาสตร ปที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2518) หนา 26-41
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