
บทบาทของการศึกษาทางเกษตรกรรม
ในการพัฒนาสังคมทวิลักษณ

1. ความเบื้องตน
ในการวางแผนการศึกษาแหงชาติ นอกจากจะมีความจํ าเปนที่จะตองกํ าหนดปรัชญา

การศึกษาโดยเดนชัดแลว ยังมีความจํ าเปนที่จะตองพิจารณาโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม 
อีกดวย เหตุผลสํ าคัญที่จักตองกํ าหนดปรัชญาการศึกษาก็คือ ปรัชญาการศึกษาเปนกรอบของ 
โครงสรางและระบบการศึกษาใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายที่กํ าหนดไว มิฉะนั้นแลวการ 
จดัการศกึษาจะเปนไปอยางไรหางเสือ จริงอยู แมปรัชญาการศึกษาจะเปนเรื่องของนามธรรมมากกวา
รูปธรรม ซ่ึงกอใหปญหายุงยากในการประยุกตมาเปนรูปโครงสราง เนื้อหาสาระ และวิธีสอนก็ตาม 
แตการจัดการศึกษาโดยปราศจากปรัชญาการศึกษานั้นก็เทากับการจัดการศึกษาโดยไมรูวาจะจัดการ
ศกึษาเพือ่อะไร แทที่จริง เรานาจะยอมรับรวมกันวา จุดมุงหมายของการศึกษาก็คือ  การทํ าใหปวงชน
มีชีวิตที่ดี แตอะไรเลาคือชีวิตที่ดี บทความนี้จะสมมุติวา ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่กลมกลืนกับกฎแหง 
ธรรมชาติและมีอิสระเสรีภาพในการแสวงหาสิ่งที่สนองความตองการทางปญญา โดยที่ถูกจํ ากัดดวย
ความตองการทางตัณหาขั้นตํ่ าขั้นหนึ่ง1 ในแงนี้ เราอาจถือไดวา การศึกษาเปนการปฏิบัติการทาง 
วฒันธรรมเพื่อเสรีภาพ และการศึกษาคือ กระบวนการถายทอดทักษะ ความรู ทัศนคติ และความคิดที่
ตรงตอประเด็น จากสงัคมไปสูปจเจกชน เพื่อใหปจเจกบุคคลประสบผลสํ าเร็จในชีวิต และมีชีวิตที่ 
นาชื่นชม วลีที่วา “ตรงตอประเด็น” นั้นหมายถึงสิ่งที่จะชวยใหปจเจกชนสามารถจัดการเกี่ยวกับ 
ส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและอยางผสมกลมกลืน ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  
วฒันธรรม  สังคม  การเมือง และเศรษฐกิจ การถายทอดความรู ทักษะ ทัศนคติ และความคิดที่ไมตรง
ตอสภาพการณของปจเจกชนนั้นไมถือวาเปนการศึกษา (Bennett ใน เอกวิทย ณ ถลาง 2516 : 188)
เมือ่พจิารณาจากคํ านิยามขางตนนี้ เราจะเห็นไดวา ระบบการศึกษาที่ดีในสังคมอุตสาหกรรมอาจมิใช
ระบบการศกึษาที่ดีในสังคมเกษตรกรรม กลาวอีกนัยหนึ่ง การศึกษาที่เอื้ออํ านวยใหมนุษยมีชีวิตที่ดี
ในสังคมอตุสาหกรรม อาจไมเอื้ออํ านวยใหมีชีวิตที่ดีในสังคมเกษตรกรรมได ทั้งนี้ก็เพราะอยางนอย
ทีสุ่ด เนื้อหาสาระของการศึกษาที่ตรงตอประเด็น ของปญหาชีวิตมนุษยในสังคมอตุสาหกรรม ยอม 
แตกตางจากเนื้อหาสาระของการศึกษาที่ตรงตอประเด็น ของปญหาชีวิตมนุษยในสังคมเกษตรกรรม 

                                                          
1 ความเห็นทํ านองนี้เปนของพระราชวรมุนี แตครั้งยังมีสมณศักดิ์เปนพระศรีวิสุทธิโมลี และของนายระวี

ภาวิไล ดู เอกวิทย  ณ  ถลาง (2516: 1-26)
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ดวยเหตุนี้เอง ในการวางแผนการศึกษาจึงมีความจํ าเปนที่จะตองพิจารณาถึงโครงสรางทางเศรษฐกิจ
และสงัคม มิฉะนั้นการศึกษาจะไมสามารถชวยใหมนุษยมีชีวิตที่ดีได

แตการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีพ กวาผลอันเกิดจากกระบวนการทาง
การศึกษาจะปรากฏขึ้น ก็กินระยะเวลาอันยาวนาน ทั้งสังคมก็มิไดอยูในสภาพนิ่ง หากทวามีการ
เปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา ไมมากก็นอย โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
อยางสํ าคัญได ดังนั้น ในการวางแผนการศึกษา จึงมีความจํ าเปนที่จะตองพิจารณาแนวโนม 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แตแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นมิไดเกิดจากพลังตามธรรมชาติในสังคมเทานั้น 
หากทวายังเกิดจากความพยายามในการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาประเทศอีกดวย ดังนั้นจึงมี
ความจํ าเปนที่จะตองประสานแผนการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ทั้งนี้เพราะการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีความเกี่ยวพันกับการเลือกกลยุทธใน
การพฒันาประเทศ และกลยุทธในการพัฒนาประเทศก็มีผลอยางสํ าคัญตอการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ทางเศรษฐกิจและสังคม หากการวางแผนการศึกษามิไดสอดคลองกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแลว เนื้อหาสาระของการศึกษาก็อาจไมตรงตอประเด็นของการดํ ารงชีวิตทางเศรษฐกิจของ
ปวงชน การวางแผนการศึกษาจึงไมจํ าเพาะที่จะตองพิจารณาโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม 
ทีเ่คยเปนในอดีต และที่เปนอยูในปจจุบัน หากทวายังตองพิจารณาโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่จะเปนในอนาคตอีกดวย แตโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเปนในอนาคตนั้นเปนสิ่งที่ยาก 
ที่จะทํ านายไดอยางถูกตองแมนยํ า โดยหลักการ ปจจัยที่เราจํ าตองพิจารณาก็คือ สภาพพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปจจุบัน ประกอบกลยุทธในการพัฒนาประเทศในสวนที่ 
เกี่ยวกับสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปจจุบันนั้นเปนสวนที่เกี่ยวพันกับส่ิงที่
เปนอยู ในปจจบุนั แตในสวนที่เกี่ยวกับกลยุทธในการพัฒนาประเทศเปนสวนที่เกี่ยวพันกับส่ิงที่ควร
จะเปน ดังนั้น การวางแผนการศึกษาจึงหลีกเลี่ยงไมพนที่จะตองมีการใชวิจารณญาณสวนบุคคล 
เกีย่วกับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตที่พึงปรารถนา แตขอสํ าคัญอยูที่วา โครงสราง
ทางเศรษฐกจิและสังคมที่ควรจะเปน อันเปนปจจัยสํ าคัญประกอบการพิจารณาการวางแผนการศึกษา  
ไมควรจะแตกตางจากสิ่งที่ควรจะเปนตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากนัก มิฉะนั้น การ
ศกึษาจะไมสามารถมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเทาที่ควร

2. สงัคมทวิลักษณกับโครงสรางการศึกษา
สังคมไทยเปนสังคมทวิลักษณ (Dualistic Society) ไมวาจะพิจารณาจากปจจัยทาง

เศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคมวิทยา หรือปจจัยทางมานุษยวิทยา กลาวคือ เราอาจจํ าแนกสังคมไทย 
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ออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งเราเรียกวา ภาคชนบท (Rural Sector)  อีกสวนหนึ่งเราเรียกวา ภาคตัวเมือง
(Urban Sector) ซ่ึงถาหากพิจารณาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เราก็อาจจะจํ าแนกอยางกวางๆเปน 
ภาคเกษตรกรรม (Agricultural Sector)  กบั ภาคอุตสาหกรรม  (Industrial Sector) แมวาเมื่อพิจารณา
ในรายละเอยีดภายในภาคเกษตรกรรมหรือภายในภาคอุตสาหกรรมเอง จะยังมีสวนแตกตางปลีกยอย
ก็ตาม

โดยที่สังคมไทยมีลักษณะเปนสังคมทวิลักษณเชนนี้ หากเราตองการใหการศึกษา 
มีสวนเอื้ออํ านวยตอการมีชีวิตที่ดีของทวยราษฎร มีความจํ าเปนที่จะตองจัดระบบการศึกษาออกเปน
หลายระบบ โดยมีโครงสรางแตกตางกัน เพื่อใหสอดคลองกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ภมูภิาคแตละภูมิภาค และทองถ่ินแตละทองถ่ิน หลักสูตร เนื้อหาสาระ และวิธีการวัดผลทางการศึกษา 
กค็วรจะแตกตางกันไปตามสภาพพื้นฐานเหลานั้น2 ภมูิภาคหรือทองถ่ิน ซ่ึงมีพื้นฐานของสังคมเกษตร 
กค็วรทีจ่ะจดัการศึกษาเพื่อใหประชาชนมีชีวิตที่ดีในสังคมเชนนี้ได การศึกษาทางเกษตรกรรมจะเปน
สวนหนึ่งที่มีบทบาทสํ าคัญในการนี้ สวนภูมิภาคหรือทองถ่ินซึ่งมีลักษณะเปนสังคมเมืองหรือสังคม
อุตสาหกรรมก็ควรจัดการศึกษาใหมีรูปแบบและเนื้อหาสาระแตกตางกันไป เมื่อพิจารณาในแงนี้ เรา
จะเหน็ไดวา ส่ิงที่เราเรียกกันวา “การศึกษา” ทุกวันนี้หาใชการศึกษาเพื่อชนสวนใหญไม เพราะไมวา
จะพจิารณาจากหลักสูตร เนื้อหาสาระ หรือโครงสรางทางการศึกษา ระบบการศึกษาในปจจุบันเปน
ระบบการศึกษาเพื่อชนสวนนอย โดยมุงสรางชนชั้นนํ า (Elites) เปนสํ าคัญ ดวยมีการคัดคนออกจาก
ระบบโรงเรียนทุกๆขั้นตอนของระดับการศึกษา การศึกษาจึงเปนบันไดดาราสํ าหรับไตเตาขึ้นจาก
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตํ่ าไปสูฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงกวา โดยที่หลักสูตรและ 
เนื้อหาสาระของการศึกษาทุกวันนี้มุงรับใชคนในภาคตัวเมืองหรือภาคอุตสาหกรรมเปนสํ าคัญ ส่ิงที่
สอนกันในโรงเรียนจึงไมตรงตอประเด็นของปญหาประจํ าวันของคนสวนใหญ เพราะคนสวนใหญ
ยงัอาศยัอยูในภาคชนบทหรือภาคเกษตรกรรม ส่ิงที่เราเรียกกันวา “การศึกษา” จึงมิใชการศึกษาใน
ความหมายทีแ่ทจริง เพราะไมอาจเอื้ออํ านวยใหมวลชนมีชีวิตที่ดีได ยิ่งไปกวานั้นระบบการศึกษาใน
ปจจุบันยังมีลักษณะที่วา แตละลํ าดับขั้นของการศึกษาเปนเพียงมรรคที่จะนํ าไปสูการศึกษาในลํ าดับ
ขั้นที่สูงขึ้น (Open Endedness) ระบบการศกึษาในปจจุบันยังไมสูมีการจัดการศึกษาชนิดที่เรียนจบ
แลวสามารถนํ าไปใชประโยชนในชีวิตได (Terminal Education)  ดงันัน้ จึงไมนาประหลาดใจที่ความ
ตองการที่จะศึกษาตอในระบบโรงเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในเมื่อระบบการศึกษาในปจจุบันกอใหเกิด 
คานิยมวา ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรเปนปจจัยสํ าคัญในการกํ าหนดคาแหงความเปนมนุษย
และเปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหผูที่ประสบผลสํ าเร็จทางการศึกษากาวเขาสูกลุมชนชั้นนํ าของประเทศ

                                                          
2ผูที่มีความเห็นทํ านองนี้ก็มี นายนิโคลัส เบ็นเน็ตต  เปนอาทิ  ดู Bennett  ใน เอกวิทย ณ ถลาง (2516)
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ความแตกตางระหวางภูมิภาคและทองถ่ิน ทั้งทางดานปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม
วทิยาและมานษุยวทิยา ทํ าใหมีความจํ าเปนที่จะตองกระจายอํ านาจการบริหารการศึกษาออกจากสวน
กลาง (Decentralisation) ทั้งนี้เพราะเหตุวา ออกเปนการยากลํ าบากที่รัฐบาลสวนกลางจะลวงรู 
ถึงความตองการการศึกษา (ทั้งในรูปแบบและเนื้อหาสาระของการศึกษา) ของประชาชนในภูมิภาค
แตละภูมิภาค และทองถ่ินแตละทองถ่ิน การที่ผูบริหารการศึกษาสวนกลางเปนผูกํ าหนดหลักสูตร
และโครงสรางการศึกษาสํ าหรับการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในภูมิภาคสตางๆ แตผูเดียวนั้น ยอม
ทํ าใหโอกาสที่เนื้อหาสาระของการศึกษาจะไมเปนประโยชนตอการดํ ารงชีวิตในโลกแหงความเปน
จริงมีมากขึ้น แทที่จริงควรเปดโอกาสใหประชาชนในแตละทองถ่ินแตละภูมิภาคสามารถเปดเผย
ความพึงใจที่มีตอรูปแบบและเนื้อหาสาระของการศึกษาได มิฉะนั้นการจัดการศึกษาจะไมเปน
ประโยชนตอมวลชนเทาที่ควร จริงอยูรัฐบาลสวนกลางอาจตองการใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการ
สรางสมคุณคาบางอยางที่เปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม แตความขอนี้มิไดหมายเอาวาผูบริหาร
การศึกษาสวนกลางสมควรเปนผูกํ าหนดโครงสรางและหลักสูตรการศึกษาแตเพียงผูเดียว การ
กระจายอํ านาจการบริหารการศึกษา โดยที่มีการประสานงานกันระหวางสวนภูมิภาคกับสวนกลาง 
ยอมชวยใหการจัดการศึกษามีลักษณะเปนการศึกษาเพื่อมวลชนมากขึ้นไมมากก็นอย

ทวิลักษณะของสังคมไทยทํ าใหมีความจํ าเปนที่จะตองจัดระบบการศึกษาออกเปน
หลายระบบเพื่อใหสอดคลองกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคแตละภูมิภาค และ 
ทองถ่ินแตละทองถ่ิน แตนโยบายเชนนี้มีขอวิพากษวิจารณอยูหลายประการ กลาวคือ

ประการแรก การจดัระบบการศึกษาออกเปนหลายระบบอาจกอใหเกิดความรูสึกปม
ดอยปมเดนในหมูผูที่ศึกษาเลาเรียนในระบบการศึกษาที่ตางกัน

ประการสอง การจัดระบบการศึกษาหลายระบบจะจํ ากัดโอกาสของคนในภาค
ชนบทหรือภาคเกษตรกรรมในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาในระดับสูงๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับอุดมศึกษานั้นเปนการศึกษาสํ าหรับชนชั้นนํ า คนในภาคตัวเมืองหรือภาค 
อุตสาหกรรมยอมมีโอกาสจะศึกษาตอไดมากกวาคนในภาคชนบทหรือภาคเกษตรกรรม เนื่องจาก
หลักสูตรและเนื้อหาสาระของการศึกษาสํ าหรับคนในภาคตัวเมืองหรือภาคอุตสาหกรรมมีลักษณะ
คอนไปทางการศึกษาเพื่อชนช้ันนํ ามากกวา ดังนั้น การจัดระบบการศึกษาหลายระบบจึงทํ าใหโอกาส
แหงการศึกษาไมเปนธรรมมากขึ้น

ประการที่สาม   ถาหากประชาชนในภาคชนบทหรือภาคเกษตรกรรมมีความรูสึกวา 
ระบบการศึกษาในภาคตัวเมืองเอื้ออํ านวยตอการไตบันไดการศึกษามากกวาระบบการศึกษา 
ในทองถ่ินของตน การอพยพของประชากรจากภาคชนบทมาสูภาคตัวเมืองจะมีมากขึ้น ความแออัด
ในตวัเมอืง โดยเฉพาะอยางยิ่งในนครหลวงจะมีมากขึ้น อันเปนเหตุใหรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณ
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เพื่อสรางทุนพื้นฐานของสังคม (Infrastructure) ในภาคตัวเมืองเปนสัดสวนเพิ่มขึ้น ผลก็คือ งบ
ประมาณทีจ่ะเหลือไวใชพัฒนาภาคชนบทจะมีนอยกวาที่ควรจะเปน

ขอวิพากษวิจารณเหลานี้อาศัยสมมติฐานที่สํ าคัญวา ส่ิงอื่นๆถูกกํ าหนดใหคงที่ 
(Ceteris paribus) ดงัจะเหน็ไดวา ขอวิพากษวิจารณทั้งสามประการนี้สมมติวา รูปแบบและเนื้อหา
สาระของการศึกษามิไดเปลี่ยนแปรไปจากปจจุบัน สมมติวา ระบบการศึกษายังคงเปนระบบการ
ศกึษาเพือ่ชนชั้นนํ า ซ่ึงเปนคนกลุมนอย ดังที่เปนอยูในปจจุบัน และสมมติวา ภาคเกษตรกรรมยังคง
ดอยพัฒนาและมิไดรับความเอาใจใสจากรัฐบาลมากเทาที่ควรดังที่เปนมาในอดีต และดังที่เปนอยูใน
ปจจบุนั แตจากขอวิพากษวิจารณเหลานี้เอง เราไดขอคิดอันพึงสังวรตาง ๆ ดังนี้

ประการแรก  การจดัการศึกษาเพื่อมวลชน ดวยการจัดระบบการศึกษาหลายระบบ 
โดยมโีครงสรางแตกตางกันไปตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น จะบรรลุผลในการเอื้ออํ านวย
ใหมวลชนมีชีวิตที่ดีได ก็ตอเมื่อรัฐบาลเนนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมอยางจริงจัง และพยายาม 
ยกระดับรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในภาคเศรษฐกิจภาคนี้อยางถึงขนาด โดย
อาศยัมาตรการทั้งปวง อาทิเชน การปฏิรูปที่ดินเพื่อใหเกิดความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสงเสริม
ก ําลังใจในการทํ างานของผูมีอาชีพในการประกอบเกษตรกรรม การปฏิวัติเขียว (Green Revolution) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางดานการเกษตรและรายไดของเกษตรกร การปฏิรูประบบการ 
ชลประทานเพื่อใหมีการสงนํ้ าเขาสูไรนาในปริมาณอันพอสมควรและในเวลาอันเหมาะสม การ 
จัดสรรสินเชื่อการเกษตรเพื่ออํ านวยความสะดวกในการผลิต ตลอดจนการปฏิรูประบบการตลาด 
พชืผลและการประกันราคาสินคาเกษตรตางๆ การมุงพัฒนาภาคเกษตรกรรมอยางจริงจังเทานั้นที่เปน
เงือ่นไขอนัจ ําเปนที่อํ านวยประโยชนสุขแกคนสวนใหญของประเทศ และการศึกษาจะชวยเอื้ออํ านวย
ใหมวลชนมีชีวิตที่ดีได หากรัฐบาลมุงพัฒนาภาคเกษตรกรรมอยางถึงขนาด การดิ้นรนที่จะรับ 
การศกึษาในระบบโรงเรียนเกินกวาที่จํ าเปนจะไดนอยลง อันเปนเหตุใหรัฐบาลสามารถนํ าทรัพยากร
ไปใชจัดสรรการศึกษา อยางไมเปนทางการไดมากขึ้น

ประการที่สอง นโยบายการจัดการศึกษาหลายระบบจะชวยใหมวลชนมีชีวิตที่ดีได 
ก็ตอเมื่อการจัดการศึกษาจะตองเปนไปในรูปที่วา การศึกษาเปนทั้งมรรคและผลในตัวของมันเอง  
มิใชในรูปที่วา การศึกษาในระดับขั้นหนึ่งเปนมรรควิถีสํ าหรับการศึกษาในระดับขั้นที่สูงขึ้นอยาง 
ไมมีที่ส้ินสุด

ประการที่สาม มคีวามจ ําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดผล มิฉะนั้นโอกาสแหง
การศึกษาจะไมเปนธรรมมากขึ้น นโยบายการสอบรวมในทุกระดับประโยคของการศึกษา เชนที่ 
เปนอยูทุกวันนี้ มีผลอยางสํ าคัญในการทํ าใหการเรียนการสอนมุงเพื่อการสอบยิ่งกวาที่จะมุงพัฒนา
ความคิด
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3. การพัฒนาสังคมทวิลักษณ : เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม
ดังไดกลาวแลววา สังคมไทยเปนสังคมทวิลักษณ กลาวคือ มีความแตกตางอยาง 

เดนชดัระหวางชนบทกับเมือง การเลือกกลยุทธในการพัฒนาสังคมที่มีลักษณาการเชนนี้ จึงมีปญหาที่
ตองตัดสินใจวา จะเลือกกลยุทธในการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางสมดุล (Balanced Growth) 
หรือการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางไมสมดุล (Unbalanced Growth)  แมในทางทฤษฎีนักเศรษฐ-
ศาสตรจะยังไมมีขอยุติวา กลยุทธประเภทใดดีกวาหรือเลวกวาอีกประเภทหนึ่ง แตในทางปฏิบัติ 
ความจํ ากัดของทรัพยากรและเงื่อนเวลาทํ าใหจํ าตองเลือกกลยุทธการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
ไมสมดุลอยางหลีกเลี่ยงเกือบมิได ในกรณีของประเทศไทย จะเห็นไดชัดวา นับตั้งแตเร่ิม 
มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตั้งแตป 2504 เปนตนมา รัฐบาลไดใหความสํ าคัญแกการพัฒนา 
อุตสาหกรรมเปนอยางมาก ทั้งนี้โดยหวังวา ภาคอุตสาหกรรมจะเปนภาคนํ าทางเศรษฐกิจ (Leading 
Sector) ในการกอผลเชื่อมโยงลูกโซ (Linkage Effects) เพื่อกระตุนใหมีการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ
อ่ืนๆอีกทอดหนึ่ง แตการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเนนการผลิตเพื่อทดแทนสินคาเขา (Import 
Substitution) ไมเอือ้อํ านวยการพัฒนาเกษตรกรรมเทาที่ควร ยิ่งไปกวานั้นนโยบายของรัฐบาลเทาที่
ผานมา ไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม มุงพัฒนาประเทศโดยที่ภาระของการพัฒนาตกหนักแกภาค
เกษตรกรรม เพราะนับตั้งแตมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเปนตนมา รัฐบาลมุงใชจายในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมและภาคตัวเมืองเปนสํ าคัญ รายจายของรัฐบาลในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไมได
สัดสวนกบัภาระภาษีที่เกษตรกรตองเสีย ดังที่นายแดน อัชเชอร ช้ีใหเห็นวา  เกษตรกรไทย ซ่ึงรวมทั้ง
ชาวนาและผูประกอบการเกษตรอื่นๆตองรับภาระภาษีราวสองในสามของภาษีทั้งหมดที่รัฐบาล 
เกบ็ได  แตไดรับรายไดประชาชาติเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้น ผลก็คือ เกษตรกรตองเสียภาษีจากรายไดใน
อัตราสวนสูงกวาผูที่มิไดประกอบการเกษตร (22 % เทียบกับ  10%)  ในขณะทีเ่กษตรกรตองเสียภาษี
ถึงสองในสามของภาษีทั้งหมด แตรัฐบาลกลับใชจายในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเพียง 14.15%
ของยอดรายจายงบประมาณการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่หนึ่ง (พ.ศ.2504-2509) และ 
20.23% ตามแผนพฒันาฯ ฉบับที่สอง (พ.ศ. 2510-2514) แสดงใหเห็นวา ภาระในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตกหนกัแกภาคเกษตรกรรม ซ่ึงรายไดประชาชาติตอหัวอยูในระดับตํ่ าอยูแลว (Usher 1965)  ดังนั้น 
จึงไมตองสงสัยเลยวา ความแตกตางดานรายไดระหวางประชาชนในภาคอุตสาหกรรมกับประชาชน
ในภาคเกษตรกรรมจะไมเพิ่มขึ้น ถาหากกลยุทธในการพัฒนายังคงเปนเชนนี้อยูตอไป การจัดการ
ศกึษาไมวาจะเปนรูปใด มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระอยางไร ก็ยากที่จะเอื้ออํ านวยใหมวลชนมีชีวิตที่ดี
ได ในเมื่อกลยุทธการพัฒนาประเทศที่เลือกใช อํ านวยประโยชนสุขแกชนกลุมนอย จากความ 
ทกุขยากของชนกลุมใหญเชนกัน
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โดยที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจของสังคมไทยเปนสังคมเกษตร ดังจะเห็นไดวา ที่ดิน
สวนใหญของประเทศใชไปในการประกอบเกษตรกรรม ประชากรกวารอยละ 75 อาศัยอยูในภาค
เกษตรกรรม ผลผลิตสวนใหญของชาติยังคงเปนสินคาเกษตร ซ่ึงสวนมากเปนพืชผลประเภทอาหาร
และวัตถุดิบปอนโรงงานอุตสาหกรรมอีกทอดหนึ่ง ไมแตเทานั้น สินคาเกษตรยังเปนสินคาออก 
ทีสํ่ าคัญของประเทศ กลาวคือ ประมาณรอยละ 75 ของมูลคาสินคาออกทั้งหมดไดจากการขายสินคา
เกษตร ดังนั้นผลผลิตของภาคเกษตรกรรมจึงเปนแหลงสํ าคัญของรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึง
มสีวนชวยใหการดํ าเนินโครงการพัฒนาตาง ๆ เปนไปได การละเลยไมพัฒนาภาคเกษตรกรรมเทาที่
ควรยอมจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพราะความลาหลังของภาคเกษตรกรรม
นั้นเอง ในที่สุดแลวจะทํ าใหกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่องชาลง ในประเทศที่ภาคเกษตรกรรม
เปนภาคเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดเฉกเชนประเทศไทยนี้ ภาคเกษตรกรรมยอมมีความสํ าคัญตอกระบวน
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางนอย 3 ประการ

ใน ประการแรกทเีดยีว ภาคเกษตรกรรมเปนแหลงเงนิทนุทีสํ่ าคญัส ําหรับน ําไปใชจาย
ในการพัฒนาประเทศ แมวาเงินทุนจะสามารถหาจากแหลงภายนอกประเทศได แตโดยทั่วไปแลว 
แหลงเงนิทุนนอกประเทศไมวาจะเปนในรูปการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Investment) หรือ
ความชวยเหลือจากตางประเทศ  (Foreign Aid) เปนแหลงเงินทุนที่หวังพึ่งพิงมิได ไมวาจะเปนดาน
ปริมาณหรือคุณภาพ เงินทุนที่จะนํ าไปใชในการพัฒนาประเทศจึงตองพึ่งแหลงภายในประเทศเปน
สํ าคญั แหลงเงินทุนภายในประเทศยอมไดจากการออมของประชาชน ทั้งการออมที่ถูกบังคับ (Forced 
Savings) เฉกเช นภาษีอากรและการออมโดยสมัครใจ (Voluntary Savings) โดยเหตุที่ 
ประชากรสวนใหญของประเทศอาศัยอยูในภาคเกษตรกรรม การไมพัฒนาภาคเกษตรเทาที่ควร ยอม
ทํ าใหความสามารถในการออมเงินของประเทศตํ่ ากวาที่ควร เพราะหากรายไดประชาชาติตอหัวของ
ประชากรในภาคเกษตรกรรมไมเพิ่มขึ้นถึงขนาดหนึ่งแลว รายไดสวนใหญยอมใชไปในการประทัง
ชีวิตเพื่อความอยูรอด ถึงรัฐบาลจะบังคับใหออมดวยการเก็บภาษีอากร หรือหาทางเพิ่มเงินออมดวย
การกระจายรายไดประชาชาติอยางไมเปนฌรรมมากขึ้น (เนื่องจากความสามารถในการออมเงินของ
คนรวยมมีากกวาคนจน) ความสามารถในการเพิ่มเงินออมก็จะยังคงมีจํ ากัดอยูดี ยิ่งไปกวานั้น หาก
ประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซ่ึงจะยังผลใหการบริโภคสินคาเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคา
ประเภทอาหารเพิ่มขึ้นดวย สินคาเกษตรสวนที่จะมีเหลือไวสงเปนสินคาออกยอมนอยลงกวาที่ควร 
หากไมมีการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอยางถึงขนาด ซ่ึงถาหากเปน
เชนนัน้ รายไดในรูปเงินตราตางประเทศที่จะนํ าไปใชพัฒนาประเทศไดก็จะนอยกวาที่ควร

ในประการที่สอง ภาคเกษตรกรรมเปนแหลงแรงงานที่สํ าคัญสํ าหรับปอนภาค
อุตสาหกรรม แมภาคเกษตรกรรมจะมีแรงงานอยูมากมาย จนกลาวกันวา มีการวางงานแฝงเกิดขึ้น 
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และแมวาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในระยะแรกเริ่ม ซ่ึงยังผลใหมีการเคลื่อนยายแรงงาน 
จากภาคเกษตรกรรมมาสูภาคอุตสาหกรรม จะไมมีผลกระทบกระเทือนตอปริมาณการผลิตของภาค
เกษตรกรรมก็ตาม แตถาหากแรงงานสวนที่วางงานแฝงอพยพไปสูภาคอุตสาหกรรมจนหมดสิ้น การ
ดึงแรงงานจากภาคเกษตรกรรมจะมีผลกระทบกระเทือนตอปริมาณอืชผลที่ผลิตได เวนแตจะมีความ
กาวหนาทางประยุกตวิทยาชนิดที่จะชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรกรรม ดังนั้นการ
มุงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยละทิ้งภาคเกษตรกรรม จะทํ าใหการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมใน
ระยะยาวเชื่องชากวาที่ควร เพราะแรงงานที่ภาคเกษตรกรรมจะมีเหลือใหปอนภาคอุตสาหกรรมมีอยู
โดยจํ ากัด เนื่องจากผลิตผลของภาคเกษตรกรรมสวนใหญเปนสินคาประเภทอาหาร ซ่ึงจํ าเปนแก 
การครองชีพของคนไทย ภาคเกษตรกรรมจึงจํ าตองมีจํ านวนแรงงานขั้นตํ่ าขั้นหนึ่งเพื่อทํ าหนาที่ผลิต
พืชผลประเภทอาหารใหเพียงพอแกการบริโภคภายในประเทศ หากไมพัฒนาภาคเกษตรกรรม 
เพือ่เพิม่พนูประสิทธิภาพในการผลิตแลว ความสามารถของภาคเกษตรกรรมที่จะปอนแรงงานใหภาค
อุตสาหกรรมก็จะมีนอยกวาที่ควรจะเปน เวนแตวาภาคอุตสาหกรรมจะหันไปใชเทคนิคการผลิต 
ที่อาศัยเครื่องจักรเครื่องกลมาก ๆ (Capital-intensive Technique) มากขึ้น

ในประการที่สาม ภาคเกษตรกรรมเปนตลาดภายในประเทศที่ใหญที่สุดของสินคา
อุตสาหกรรม หากรัฐบาลไมพยายามยกระดับรายไดของประชาชนในภาคเกษตรกรรมอยางจริงจัง
แลว ภาคเกษตรกรรมยอมขาดอํ านาจซื้อที่จะซื้อสินคาอุตสาหกรรม จริงอยู แมภาคอุตสาหกรรมจะ
สามารถสงสินคาไปขายตางประเทศได แตเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพและตนทุนการผลิตแลว ความ
สามารถในการแขงขันกับสินคาตางประเทศยังมีนอย ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมจึงตองพึ่งตลาดภายใน
ประเทศเปนสํ าคัญ ดวยเหตุผลทั้งหมดดังที่พรรณนามานี้ เราจะเห็นไดวา ความลาหลังของภาคเกษตร
กรรมในทีสุ่ดแลวจะถวงกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจใหเชื่องชาลง ดวยเหตุฉะนี้ จึงสมควรที่รัฐบาล
จะตัง้เข็มพัฒนาภาคเกษตรกรรมใหมากขึ้น

5.    บทบาทของการศึกษาเกษตรกรรมในการพัฒนาประเทศ3

ถาหากรัฐบาลมุงจะพัฒนาภาคเกษตรกรรมมากขึ้น ดังที่เสนอแนะขางตนนี้ การจัด
ระบบการศึกษาหลายระบบใหมีโครงสรางสอดคลองกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของแตละ
ภูมิภาค ยอมชวยเอื้ออํ านวยใหมวลชนมีชีวิตที่ดีไดมากขึ้น ในเมื่อประชาชนสวนใหญอาศัยอยูภาค
เกษตรกรรมเชนนี้ การพัฒนาเกษตรกรรมยอมเปนเงื่อนไขที่จํ าเปนสํ าหรับการมีชีวิตที่ดี แตการ
พัฒนาเกษตรกรรมก็หาใชเงื่อนไขที่เพียงพอของการที่มีชีวิตที่ดีไม ทั้งนี้เพราะเหตุวา การมีชีวิตที่ดี
นั้นมิไดขึ้นอยูกับฐานะทางเศรษฐกิจเพียงประการเดียว หากทวายังขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอม และ
                                                          

3 เนื้อหาสวนหนึ่งของตอนนี้  เดิมปรากฏในบทความของ รังสรรค  ธนะพรพันธุ (2516 : 28-34)
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ระบบคุณคาของคนในสังคมที่อยูรวมกัน การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
นบัวามีสวนสํ าคัญในการนี้

ความสํ าคัญของการศึกษาที่มีตอกระบวนการพัฒนานั้นเปนสิ่งที่นักเศรษฐศาสตรได
กลาวขวัญถึง นับตั้งแตนายอาดัม สมิธ บิดาแหงวิชาเศรษฐศาสตรเปนตนมา แตความตื่นตัวทาง
ปญญาในเรื่องนี้เพิ่งจะเกิดในทศวรรษ 2500 เมื่อ นายธีโอดอร ชูลตส ไดนํ าความหมายของคํ าวา  
ทุน (Capital) มาใชกับมนุษยโดยเรียกวา ทนุมนุษย (Human Capital) (Schultz 1961 : 1-17) กลาวคือ 
ทนุนัน้มิไดมีเฉพาะแตเงินทุน (Money Capital)  หรือทุนในรูปเครื่องจักรกล (Capital Goods) เทานั้น 
ทกัษะและความรูที่มีอยูในตัวมนุษยก็จัดไดวาเปน “ทุน” รูปหนึ่ง และมีความสํ าคัญตอกระบวนการ
พัฒนาประเทศเชนเดียวกับทุนในรูปอื่น การลงทุนดานการศึกษาจึงเปนการลงทุนเพื่อสรางสม ทุน
มนุษย ซ่ึงชวยใหมนุษยทํ างานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตการสะสมทุนมนุษยโดยไมเลือก
ประเภทนั้นใชวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเสมอไปก็หาไม ทักษะและความรูประเภท
หนึ่งอาจจะเหมาะสมกับประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมแบบหนึ่ง มากกวาแบบอื่น 
เพราะฉะนั้นจึงมีความจํ าเปนตองเลือกสะสมทุนมนุษย หรือเนนถึงการจัดสรรการศึกษาเฉพาะบาง
ประเภท ที่มีสวนเอื้ออํ านวยตอการพัฒนาประเทศมากที่สุด ทั้งนี้โดยคํ านึงถึงโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ

ลอรดบาล็อก เมื่อคร้ังยังเปนนายโธมัส บาล็อก เสนอความเห็นวา (Balogh 1962a; 
1962b; 1962c) สํ าหรับประเทศดอยพัฒนา เฉกเชนประเทศในอฟัริกา ซ่ึงเกษตรกรรมเปนหัวใจของ
ระบบเศรษฐกิจ การจัดการศึกษาควรเนนหนักทางการศึกษาดานเกษตรกรรม อาชีวศึกษา และ
ชางเทคนิคเปนสํ าคัญ หลักสูตรควรจะบรรจุเร่ืองเชนนี้ไวตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา 
สาวกของลอรดบาล็อกตางประโคมความเห็นของลอรดบาล็อก จนกลายเปนวา ประเทศดอยพัฒนา
จะเจรญิไมได หากไมมีการศึกษาดานเกษตรกรรม อาชีวศึกษา และชางเทคนิค ซ่ึงผิดเพี้ยนจากความ
เหน็ดัง้เดมิ แทที่จริง การจัดการศึกษาเชนนี้จะนํ ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงใดหรือไม ยอมขึ้นอยู
กบัความเหมาะสมของประเทศดอยพัฒนาแตละประเทศ (Streeten  1967 : 2-24)   แมในกรณีประเทศ
ในอฟัริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งกานา ก็มีผูช้ีใหเห็นวา การศึกษาดานเกษตรกรรมหาไดชวยใหเกิดการ
พฒันาเศรษฐกิจอยางสํ าคัญไม (Fosker in Anderson and Bowman, 1966 : 142-163)  ความพยายาม
ในการบรรจุการศึกษาดานเกษตรกรรมและอาชีวศึกษาแขนงอื่นไวในหลักสูตรประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษานั้น มีมาตั้งแตประเทศในอฟัริกาเหลานี้ยังคงเปนอาณานิคมของอังกฤษ แตความพยายาม
เหลานีต้องลมเหลว และกลับกอใหเกิดความสูญเปลาทางการศึกษาเสียอีก ทั้งนี้ก็เพราะสังคมอัฟริกา
โดยทั่วไป งานนั่งโตะเปนงานที่มีหนามีตาในสังคม และถือเปนเครื่องสอแสดงถึงความเปนผูมีการ
ศกึษา คนในชนบทเมื่อมีการศึกษาสูงขึ้นตางอพยพเขาสูเมืองเพื่อแสวงหางานประเภทนี้ แตโดยที่งาน
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นั่งโตะมีจํ ากัด ปญหาการวางงานในเมืองจึงเกิดขึ้น คร้ันจะแกปญหาการวางงานประเภทนี้ดวยการ
จัดสรรบริการอาชีวศึกษา แตงานชางฝมือก็มีจํ ากัดไมแตกตางไปกวางานนั่งโตะ หรืองานราชการ 
ลงทายที่สุดก็ตองหันไปเปนกรรมกรรับจางใชแรงงาน เหตุฉะนี้แรงจูงใจใหคนหันไปเรียน
อาชีวศึกษาจึงเกือบไมมีตราบเทาที่งานนั่งโตะหรือการรับราชการยังคงมีส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจและ
สังคมมากกวาอาชีพอ่ืนอยูเชนนี้ ทํ านองเดียวกัน การสะกัดกั้นมิใหคนในชนบททะลักเขาตัวเมือง
ดวยการจัดสรรบริการการศึกษาทางเกษตรกรรมก็ประสบความลมเหลว เพราะมหาชนยอมมอง
ไมเห็นอานิสงสของการศึกษาประเภทนี้ ในเมื่อผลิตผลทางเกษตรยังคงมีราคาตํ่ าและหาตลาดไมได 
ความหวังที่จะปรับระบบโรงเรียนหรือเปลี่ยนแปลงหลักสุตรใหสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนา 
จึงเปนการสรางวิมานในอากาศ การปรับระบบโรงเรียนหรือการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงอยาง
เดยีวนัน้ยอมไมเปนการเพียงพอ จํ าตองมีมาตรการรวมกันอื่น ๆ อีกดวย

แททีจ่ริง เมื่อพิจารณาขอเขียนของลอรดบาล็อกโดยถ่ีถวนแลว จะเห็นไดวา ลอรด
บาล็อกมิไดมองขามความเห็นขางตน (Balogh 1968 : 15-18; Balogh and Streeten 1963 : 97-107)
ลอรดบาล็อกเห็นวา การจัดระบบศึกษาที่ไมเหมาะสมนั้น ไมแตจะไมชวยเกื้อหนุนการพัฒนา
ประเทศเทานั้น หากทวายังอาจเปนเครื่องถวงความเจริญอีกดวย ระบบการศึกษาในประเทศ 
ดอยพัฒนาสวนใหญ ซ่ึงลอกเลียนจากตะวันตกนั้น มักจะเนนในเรื่องการหนังสือและความเปนเลิศ
ทางวิชาการเปนสํ าคัญ การจัดระบบการศึกษาเชนนี้ยอมยังผลใหผูไดรับการศึกษามีนิสัยหยิบโหยง
และจบัจด อีกทั้งปลูกฝงความเห็นที่วา งานที่อาศัยแรงงานนอยเปนงานที่มีเกียรติมากกวางานที่ตอง
ใชแรงงานมาก ทัศนคติดังกลาวนี้ หากแพรหลายในหมูมหาชนยอมเปนอุปสรรคขอหนึ่งของการ
พฒันาประเทศ เพราะเทากับเสี้ยมสอนใหคนรุนใหมรังเกียจอาชีพเกษตรกรรม วาเปนงานตํ่ าตอย ใน
ประเทศซึ่งเกษตรกรรมเปนหัวใจของระบบเศรษฐกิจ หากประชาราษฎรไมรูสึกภาคภูมิใจในอาชีพ
เชนนี ้ การพฒันายอมยากที่จะเกิดขึ้นได เพราะฉะนั้นจึงควรที่รัฐจะจัดระบบการศึกษาไปในทางที่จัก
ท ําใหมหาชนประจักษในความสํ าคัญของอาชีพเกษตรกรรม และภาคภูมิใจในอาชีพสํ าคัญนี้ แตความ
พยายามในการปลูกฝงทัศนคติที่วา อาชีพเกษตรกรมิใชอาชีพตํ่ าตอยนั้นจะลมเหลวโดยสิ้นเชิง หาก
ยังไมมีการยกระดับรายไดที่แทจริงของเกษตรกร ประสบการณของประเทศบางประเทศในอัฟริกา 
และขออภิปรายทั้งหมดนี้ยืนยันความเห็นในตอนตนที่วา สํ าหรับประเทศที่เกษตรกรรมเปนหัวใจ
ของระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาเกษตรกรรมเปนเงื่อนไขที่จํ าเปนของการมีชีวิตที่ดี มิฉะนั้นอาชีพ
เกษตรกรรมจะหาคนใยดีไดยาก และการศึกษาทางเกษตรกรรมจะสามารถเกื้อหนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจไดไมมากเทาที่ควร4

                                                          
4  ขออภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาทางเกษตรกรรมโดยสรุป  ดู  Blaug (1972 : 224-227)
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ขอที่ควรพิจารณาก็คือ การศึกษาดานเกษตรกรรมมิใชส่ิงที่จะไปทดแทนการเรียนรู
หนังสือ หากทวาเปนสิ่งที่เสริมซึ่งกันและกัน ในสังคมใดๆ การรูหนังสือและการรูวิชาการแขนง 
ตางๆ ขั้นตํ่ าขั้นหนึ่ง เปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับการอยูรวมกันของคนในสังคมนั้น สังคมจะหาเสถียรภาพ 
มิได และการบริหารกับการดํ าเนินนโยบายใดๆของรัฐจะเปนไปไดดวยความยากลํ าบากกวาที่ควร 
หากคนสวนใหญยังคงขาดความรูขั้นตํ่ าดังกลาวนี้ เพราะฉะนั้นการศึกษาดานเกษตรกรรมจึงมิใชส่ิงที่
จะไปทดแทนการเรียนรูหนังสือและวิชาการขั้นตํ่ าเหลานี้ ส่ิงที่พึงกระทํ าก็คือ การเปลี่ยนแปลง 
หลักสตูรวชิาวิทยาศาสตรใหมีเนื้อหาทางดานเกษตรศาสตรมากขึ้น ทั้งนี้ควรใหสอดคลองกับพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแตละภูมิภาค และทองถ่ินแตละทองถ่ิน นอกจากนี้ควรสอดแทรกตัวอยาง 
และเนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบเกษตรกรรมเขาไปในเนื้อหาของวิชาตางๆ เปนตนวา วิชาคณิต 
ศาสตรก็ควรที่จะเนนถึงการคํ านวณปริมาณปุยที่ใชในการเพาะปลูกพืชผลชนิดตางๆ แตถาหาก
จะใหเปนประโยชนจริงๆแลว ควรสงเสริมใหมีการวิจัยทางเกษตรศาสตร เพื่อคนหาอัตราสวน 
อันเหมาะสมระหวางปริมาณปุยที่ใชกับปริมาณการผลิต จํ าแนกตามประเภทของพืชผลและลักษณะ
ของทีด่นิทีใ่ชเพาะปลูก จะไดนํ าผลการวิจัยที่ไดสอดแทรกไปในการสอนคณิตศาสตรดวย ฯลฯ

เมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วา ประชาชนสวนใหญอยูนอกระบบโรงเรียน จึง
สมควรทีรั่ฐบาลจะเนนการจัดการศึกษาอยางไมเปนทางการมากกวาการศึกษาอยางเปนทางการ กลาว
คอื การเนนการจัดการศึกษาผูใหญ (Adult Education) หรือ การศึกษาเสริม (Extension Education)
โดยจัดสรรบริการการศึกษาเกษตรกรรมแกผูมีอาชีพทางเกษตรกรรมโดยตรง วิธีการเชนนี้มีขอดี 
ในแงที่วา ความสูญเปลาทางการศึกษามีไมมากเทากรณีการบรรจุการศึกษาทางเกษตรกรรมไวใน
หลักสตูรชัน้ประถมและมัธยม เพราะในกรณีหลังนี้ถึงจะมีความพยายามในการพัฒนาภาคเกษตรเพื่อ
ยกระดับรายไดและมาตรฐานของเกษตรกร แตความพยายามดังกลาวนี้กวาจะสัมฤทธิผล ก็ตองกิน
เวลายาวนาน ดังนั้นในระยะแรกเริ่มของการปฏิรูปการศึกษา การเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรไปรับจาง
ในภาคตัวเมืองจะยังคงมีอยูตอไป การอาศัยการศึกษาผูใหญ หรือการศึกษานอกสถาบันในการ 
จัดสรรบริการการศึกษาทางเกษตรกรรมแกเกษตรกรนั้น ควรเนนถึงดานการผลิตเปนสํ าคัญ 
(Production-Oriented Extension Education Programmes) โครงการทํ านองนี้ควรมีจุดมุงหมายอยาง
นอย 3 ประการ (Mellor 1970 : 356-7) คอื ประการแรก พยายามกระตุนใหเกษตรกรมีทัศนคติที่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ประการที่สอง เผยแพรผลการวิจัยที่มีสวนชวยเพิ่มผลผลิต
แกเกษตรกร และประการที่สาม ชวยฝกอบรมและใหแนวทางในการตัดสินใจในการผลิตแก
เกษตรกร เมื่อพิจารณาถึงหนาที่ทั้งสามประการนี้ บริการการศึกษาทางเกษตรกรรมมิไดครอบคลุม
เฉพาะวิธีการผลิต แตรวมตลอดถึงการจัดองคการและการจัดการไรนา (Farm Organization and 
Management)  บริการขาวสารการตลาด บริการเผยแพรผลการวิจัย การสอนวิชาการทํ าบัญชี ฯลฯ ใน
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การนี้จํ าตองมีการประสานงานระหวางหนวยราชการตางๆ และสภาวิจัยแหงชาติจะตองมีบทบาท
มากขึ้น ขณะเดียวกัน รัฐจํ าตองเรงผลิตกํ าลังคนเพื่อมาดํ าเนินโครงการนี้ โดยเนนถึงความรูทาง
เทคนคิเกี่ยวกับการผลิตสินคาเกษตร ตลอดจนวิธีการสื่อขาวสาร

5.   บทสรุป
การวางแผนการศึกษาจักตองประสานกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

ในประเทศทีเ่กษตรกรรมเปนหัวใจของระบบเศรษฐกิจเชนประเทศไทย ถึงจะมุงพัฒนาอุตสาหกรรม
เพยีงใดก็ยากที่จะแปรเปนสังคมอุตสาหกรรมได เนื่องจากโครงสรางและองคประกอบของทรัพยากร
แหงชาติไมเอื้ออํ านาย การมุงพัฒนาอุตสาหกรรมโดยมิไดพัฒนาเกษตรกรรมเทาที่ควรดังที่เปนอยูนี้ 
ไมเพยีงแตอํ านวยประโยชนสุขแกชนกลุมนอยจากความทุกขของคนสวนใหญเทานั้น หากทวายังกอ
ปญหาสํ าคัญในการจัดการศึกษาอีกดวย เพราะการจัดการศึกษาเพื่อใหมวลชนมีชีวิตที่ดี ดวยการ 
ถายทอดทักษะและความรูที่ตรงตอประเด็นแหงปญหาการดํ ารงชีพของชนสวนใหญ ซ่ึงอาศัยอยูใน
ภาคเกษตรกรรม ถึงจะบรรจุเนื้อหาของการศึกษาทางเกษตรกรรมไวในหลักสูตรมากและดีเพียงใด 
ก็ไมอาจประสบผลดังที่หวังได ในเมื่ออาชีพเกษตรกรยังคงใหรายไดตํ่ าอยูเชนนี้ แทที่จริงการมุง
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยทอดทิ้งภาคเกษตรกรรมนั้น ในที่สุดแลว ความลาหลังของภาคเกษตร
กรรมนั้นเองจะกลับถวงกระบวนการพัฒนาใหเชื่องชาลง การที่ประเทศดอยพัฒนาจะเปลี่ยนโฉม 
เปนประเทศที่พัฒนาแลวไดนั้น มิไดหมายความวา จักตองเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจจาก
ประเทศเกษตรกรรมเปนประเทศอุตสาหกรรมตอไป บทความนี้เสนอวา รัฐบาลควรมุงพัฒนาภาค
เกษตรกรรมมากขึ้นเพื่อยกระดับรายไดและมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกร ในเมื่อประชาชน
สวนใหญอาศัยอยูในภาคเกษตรกรรมเชนนี้ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอยางถึงขนาด จึงเปนเงื่อนไข
อันจํ าเปนสํ าหรับการจัดการศึกษา เพื่อเอื้ออํ านวยใหมวลชนมีชีวิตที่ดี และดวยเหตุที่สังคมไทยมี
ลักษณะเปนสังคมทวิลักษณ สมควรที่จะจัดระบบการศึกษาออกเปนหลายระบบ โดยใหมีโครงสราง
สอดคลองกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคแตละภูมิภาคและทองถ่ินแตละทองถ่ิน การ
บรรจเุนือ้หาของการศึกษาทางเกษตรกรรมไวในระดับประถมและมัธยม โดยที่มีรายละเอียดแตกตาง
ไปตามภมูภิาค ยอมเอื้ออํ านวยใหการศึกษาเปนประโยชนตอมวลชนมากขึ้น นอกจากนี้ โดยเหตุที่
ประชาชนสวนใหญอยูนอกระบบโรงเรียน รัฐบาลจึงควรมุงจัดสรรการศึกษาอยางไมเปนทางการ 
การจดัการศึกษาผูใหญหรือการจัดการศึกษานอกสถาบัน โดยจัดสรรบริการการศึกษาเกษตรกรรมแก
ผูมอีาชพีทางเกษตรกรรมโดยตรง จะมีบทบาทอยางสํ าคัญในการเกื้อหนุนการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
อีกทอดหนึ่ง อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสรางการศึกษาใหสอดคลองกับ 
ทวิลักษณะของสังคมไทยก็ดี และการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทางเกษตรกรรมไวในหลักสูตร 
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ก็ดี จักไมชวยใหมวลชนมีชีวิตที่ดีไดเลย หากไมมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธในการพัฒนาประเทศ  
จากการมุงพัฒนาภาคอตุสาหกรรมมาเปนการมุงพัฒนาภาคเกษตรกรรมมากขึ้น

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