นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาชุมชน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชนบท
อาแว มะแส
ณัฐวัชร เผ่ าภู่
คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

บทคัดย่ อ
นโยบายการพัฒนาประเทศของไทยที่ผา่ นมา มักจะให้ความสาคัญกับการสร้างความเติบโต
ทางเศรษฐกิจในภาพรวมเป็ นหลัก ในขณะที่การพัฒนาชุมชนและการจัดการทัพยากรธรรมชาติ ใน
ชนบทไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงแรกของการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 จนถึงฉบับที่ 4 และได้ส่งผล
กระทบทางลบต่อชุมชนชนบทและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก ทาให้ชุมชนชนบทอ่อนแอและ
พึ่งตนเองได้นอ้ ย ทรัพยากรธรรมชาติที่จาเป็ นต่อการดารงชีพบางส่ วนถูกทาลายลงหรื อถูกแย่งชิง
โดยนายทุนในเวลาต่อมา ช่วงเวลาหลังจากนั้น ได้มีการเน้นเรื่ องการพัฒนาชนบทและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ผนวกกับการเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ชุมชนชนบทได้รับการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวติ ของ
คนในท้องถิ่นมากขึ้น
รวมทั้งมีความพยายามที่จะบูรณาการกิจกรรมการดารงชีพกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสอดคล้องกันมากขึ้น
ชุมชนชนบทจานวนหนึ่ งได้ปรับตัวมาดาเนินการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งให้ความสาคัญกับการดาเนินชีวติ ที่คานึงถึงความ
พอดีและให้ความสาคัญกับการพึ่งตนเองก่อน ด้วยการบูรณาการกิจกรรมการดารงชีพกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สัดส่ วนของชุมชนที่ดาเนินการพัฒนา
ตามแนวทางนี้และประสบผลสาเร็ จยังจัดว่ามีนอ้ ย อีกทั้งบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการกระตุน้
ให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางนี้ยงั ขาดความชัดเจนและขาดความต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนชนบทที่บูรณาการวิถีการดารงชีพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เข้า
ด้วยกันอย่างเหมาะสมและสมดุลนัน้ จาเป็ นต้องอาศัยการเรี ยนรู้และการปรับตัวของคนในท้องถิ่น
เป็ นสาคัญ ซึ่งมักจะต้องอาศัยเวลายาวนานพอสมควรจึงจะเห็นผล กระบวนการลักษณะนี้ไม่ค่อย
สอดคล้องกับวัฒนธรรมการส่ งเสริ มการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ
ที่มกั จะไม่ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นเวลายาวนานพอในแต่ละชุมชนและพื้นที่ จึงเห็นควรส่ งเสริ มให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
องค์การพัฒนาเอกชนเป็ นภาคีร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างเป็ นรู ปธรรมและจริ งจัง โดยให้
ความสาคัญกับกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันของคนในชุมชน
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บทนา
เมื่อกล่าวถึงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) โดยทัว่ ไปแล้ว มักจะหมายถึงแนวทางหรื อ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐหรื อหน่วยงานของรัฐตัดสิ นใจนามาดาเนินการ ภายใต้อานาจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆที่เป็ นกลไกของรัฐ ซึ่งเมื่อพิจารณาในเชิงรู ปธรรมมักจะปรากฏออกมา
เป็ นกิจกรรมที่รัฐกาหนดให้ดาเนินการผ่านหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว ทั้งนี้การตัดสิ นใจเลือกที่จะกระทา
ของรัฐต้องคานึงถึงคุณค่าของสังคมเป็ นเกณฑ์ โดยมุ่งที่จะตอบสนองความด้องการของประชาชนเป็ น
หลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์หรื อสวัสดิการแก่สังคมส่ วนรวม (ดู ปี ยะนุช เงินคล้าย, ม.ป.ป.: 4-5 และ
สมบัติ ธารงธัญวงศ์, ม.ป.ป.: 2) ในการศึกษานโยบายสาธารณะผูศ้ ึกษาอาจจะเลือกศึกษานโยบาย
โดยรวมของการพัฒนาประเทศ หรื อ เน้นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งที่เห็นว่ามีความสาคัญมากและน่าสนใจ
สาหรับผูศ้ ึกษา ในขณะเดียวกันอาจจะศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ การนานโยบายไปปฏิบตั ิ
หรื อผล ตลอดจนผลกระทบขอนโยบายแต่ละนโยบายก็ได้
หากพิจารณาโดยภาพรวมของนโยบายการพัฒนาประเทศ
ประเทศกาลังพัฒนาส่ วนใหญ่
รวมทั้งประเทศไทย มักจะดาเนินนโยบายการพัฒนาตามที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนสังคมและวัฒนธรรมให้เกื้อกูลกัน ตามทฤษฎีการเติบโต (Growth Theory) และทฤษฎีภาวะ
ทันสมัย (Modernization Theory) สาหรับประเทศไทยยุคใหม่ หากจะนับตั้งแต่เริ่ มมีแผนพัฒนา
ประเทศฉบับแรกที่ใช้ชื่อว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) ในต้นคริ สตทศวรรษที่ 1960 ทิศทางของการพัฒนาประเทศได้ดาเนินตามแนวทาง
ดังกล่าวนี้ โดยเน้นการเพิ่มผลผลิตรวมหรื อรายได้รวมของชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
อานวยความสะดวกและกระตุน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด นับตั้งแต่เริ่ มต้นมีแผนพัฒนาของ
ชาติฉบับแรก (Keyes, 1989) ในขณะที่การให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้าน
สังคม ด้านการพัฒนาชนบท หรื อด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมปรากฏตามมาภายหลัง ผลของการดาเนิน
นโยบายการพัฒนาประเทศตามแนวทางดังกล่าวนี้เป็ นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่า
ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ ว (Rapid Change) ในระดับมหภาค
จะเห็นได้จากการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมที่ปรากฏชัดอย่างยากที่จะปฏิเสธได้ ทั้งนี้เพราะได้ยกระดับ
ฐานะจากที่เคยเป็ นหนึ่ งในประเทศที่ยากจนในโลก ในคริ สตทศวรรษที่ 1950 จนมาเป็ นหนึ่งใน
ประเทศที่เติบโตเร็ วด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงในระดับเลข 2 หลัก ในช่วงต้นคริ สต
ทศวรรษที่ 1990 อย่างต่อเนื่องหลายปี ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ วนี้ได้เกิดควบคู่กบั การ
พัฒนาโครงสร้างปั จจัยพื้นฐาน การขยายตัวของอุตสาหกรรม (Industrialization) และความเป็ นเมือง
(Urbanization) (Phongpaichit & Baker, 1995; Wyatt, 2003) ภายใต้สภาพเช่นนี้ ระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดได้เข้ามามีบทบาทอย่างสู งต่อการดาเนินชีวติ ของประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยได้รุกเข้ามาไปมี
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อิทธิพลต่อวิถีชีวติ ในเกือบทุกด้านและทุกพื้นที่ ไม่เว้นแม้แต่พ้นื ที่ชนบท ทาให้วถิ ีชีวติ แบบประเพณี
ดั้งเดิมต้องปฏิสัมพันธ์กบั ตลาดอย่างมาก (Parnwell & Arghiros, 1996; Arghiros, 2000; Chantana,
1993) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดารงชีพ (Livelihoods) ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสาคัญของวิถีชีวติ ที่เกี่ยวข้อง
กับความอยูด่ ีมีสุข (Wellbeing) ของแต่ละบุคคลและแต่ละครัวเรื อน จาเป็ นต้องปรับตัวให้สอดคล้อง
กับบริ บทที่เปลี่ยนไป
ด้วยพื้นฐานที่ประเทศไทยเป็ นประเทศที่โดดเด่นด้านการเกษตรมาอย่างยาวนาน
แม้กระทัง่
ปัจจุบนั ภาคการเกษตรก็ยงั คงมีความสาคัญสู งต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เพราะในพื้นที่ชนบท
ยังคงมีประชากรอาศัยอู่ในสัดส่ วนที่สูงมากของประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับเดียวกัน อีกทั้ง
คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ยงั ดารงชีพด้วยการทาการเกษตรเป็ นหลัก และยังต้องพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นฐาน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วที่ ประเทศไทยประสบตลอดเวลานับตั้งแต่ได้
เริ่ มมีการพัฒนายุคใหม่น้ ี น่าจะส่ งผลกระทบต่อสังคมชนบทอย่างมาก ทั้งนี้เพราะการเข้าถึงโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ถนน ระบบไฟฟ้ า ฯลฯ ได้เร่ งให้อิทธิ พลของตลาดและวิถีบริ โภคสมัยใหม่รุกเข้ามา
รวดเร็ วและต่อเนื่อง ประกอบกับการขยายของภาคอุตสาหกรรมและบริ การได้รุกเข้าใกล้พ้นื ที่ชนบท
มากยิง่ ขึ้น ซึ่งน่าจะมีส่วนชักนาให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในชุมชนชนบท ที่อาจจะส่ งผล
ต่อการพัฒนาด้านต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อการดารงชีพของประชาชนในชุมชนและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญของวิถีชีวติ ในชุมชนชนบท
รายงานชิ้นนี้มุ่งที่จะนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและจุดเน้นของนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชนบทของไทย การนานโยบายไปปฏิบตั ิ
และผลกระทบของนโยบายเหล่านี้ต่อการพัฒนาชุมชนชนบทและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งผู้
ศึกษาจะเน้นวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติระยะต่างๆที่ผา่ นมาแล้ว
ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนชนบทและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วา่ เป็ นอย่างไร โดยพิจารณาจาก
สาระของแผนฉบับต่างๆและผลกระทบที่ตามมาเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ ยังนาเสนอสาระของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ด้านการพัฒนาชุนชนชนบทและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พร้อมกับได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมและความท้าทายในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ให้เกิดผล
เป็ นรู ปธรรม

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาจากเอกสาร ในลักษณะของการทบทวนวรรณกรรม และสังเคราะห์
เนื้อหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วนามาเรี ยบเรี ยงตามกรอบความคิดที่กาหนดไว้อย่างหลวมๆ ควบคู่กบั การ
ปรับกรอบความคิดนี้ให้เหมาะสมกับสาระของเนื้อหาที่คน้ พบจากเอกสารต่างๆ ในระหว่างการเขียน
เอกสารที่ใช้ในการค้นคว้าได้มาจากการสื บค้นด้วยระบบอิเลคโทรนิค จากแหล่งต่างๆ ทั้งที่มีอยูใ่ น
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ห้องสมุดและในเวบไซต์ ด้วยการกาหนดคาหลักต่างๆ สาหรับการสื บค้น ได้แก่ นโยบายสาธารณะ
แผนการพัฒนา การพัฒนาชุมชน ชนบท ทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบ ประเทศไทย โดยใช้ท้ งั
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมักจะใช้การควบคาหลัก 2 คาขึ้นไปในการค้นแต่ละครั้ง หลังจากนั้นจึง
นาเอกสารเหล่านี้มาตรวจสอบดูประเด็นและความสอดคล้องของเนื้อหา แล้วทาการสังเคราะห์ ตีความ
และเรี ยบเรี ยงโดยอิงกรอบที่กาหนดไว้
สาหรับประเภทของเอกสารที่ใช้ในการสื บค้นมีท้ งั เอกสาร
วิชาการที่เขียนในรู ปของหนังสื อ รายงานการวิจยั บทความทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยงั
ศึกษาเอกสารเชิงจากนโยบายของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติกบั การพัฒนาชุมชน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
นับตั้งแต่ประเทศไทยได้เริ่ มมีการใช้แผนพัฒนาแห่งชาติเป็ นกรอบหลักของการพัฒนาประเทศ
เมื่อปี พ.ศ. 2504 ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและทรัพยากรธรรมชาติได้รับความสนใจและมี
จุดเน้นแตกต่างกันในแต่ละช่วง โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ดังต่อไปนี้
ช่วงแผนฯ 1-4 เน้นการเติบโตด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการผลิตที่อาศัยฐาน
ทรัพยากรกรธรรมชาติเป็ นสาคัญ ในแผนฯ ฉบับแรกเน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจโดยใช้ชื่อว่าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ แต่ต่อมาในแผนฯ ฉบับที่ 2 ได้เพิ่มมิติของการพัฒนาสังคมเข้าไปในเนื้อหา แต่ยงั เป็ น
การกล่าวถึงสังคมอย่างกว้างๆ ไม่ได้เจาะไปยังการพัฒนาชุมชนชนบทชัดเจน และยังไม่มีการเน้นเรื่ อง
ทรัพยากรธรรมชาติ การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนฯอาศัยมติคณะรัฐมนตรี ในการสั่งการ และให้
หน่วยงานของรัฐนาไปดาเนินการอย่างเคร่ งครัด ผ่านแผนปฏิบตั ิการของกระทรวงต่างๆ สาหรับ
กระบวนการวางแผนและการดาเนินงานตามแผนเป็ นรู ปแบบที่ดาเนินการจากบนลงล่าง (Top-down
Planning) นักวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญจากส่ วนกลางมีบทบาทหลักในการวางแผน
ช่วงแผนฯ 5-7 เนื่องจากในระยะนี้ ภาวะความยากจนของคนในชนบทมีอยูใ่ นระดับสู ง การ
พัฒนาจึงเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ และมุ่งแก้ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ได้เริ่ มให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาความ
ยากจนควบคู่กบั การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ซึ่งเน้นความสมดุลระหว่างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
กระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิธีการวางแผนเริ่ มเปลี่ยนจากราย
สาขามาเป็ นแผนงาน “เชิงรุ ก” มีการกระจายการวางแผนลงสู่ ระดับภูมิภาคและพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่
และผูน้ าชุมชนเข้ามามีบทบาท รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนามากขึ้น การ
ดาเนินการพัฒนานาโดยภาครัฐ แต่มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วม เน้นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการลดปัญหาความยากจน ด้วยการขยายการพัฒนาสู่ ภูมิภาคและชนบท
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ช่วงแผนฯ 8-10 เป็ นช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรู ปแบบการวางแผนการพัฒนาประเทศ
สู่ มิติใหม่ ที่เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Approach) และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable
Development) โดยมีคนเป็ นศูนย์กลาง ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน และการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม โดยการกระจายการวางแผนไปสู่ ระดับล่างมากขึ้น การบริ หารจัดการแผนฯสู่ การปฏิบตั ิ
ในช่วงนี้ ดาเนินการโดยกาหนดแนวทางการแปลงแผนงาน โครงการและมาตรการที่ยดึ พื้นที่ ภารกิจ
และการมีส่วนร่ วมของประชาชน มีการส่ งเสริ มให้จดั ทาแผนพัฒนาระดับชุมชน ขณะที่ในระยะของ
แผนฯ ฉบับที่ 9 ภาครัฐขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน ที่จดั ทาขึ้นจาก
การบูรณาการแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.2540 และ
นโยบายของรัฐบาลเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนา ประกอบกับภาคการเมืองมีความเข้มแข็ง การ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงมุ่งใช้นโยบายรัฐบาลเป็ นกรอบในการจัดทาแผนงาน/โครงการ ผ่าน
แผนการบริ หารราชการแผ่นดินมากกว่าการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม
ในช่วงปี 2549 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 ส่ งผลให้การพัฒนาโดยใช้แผนการบริ หารราชการแผ่นดินชะงักลง การ
จัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปี จึงใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็ น
กรอบการดาเนินงาน แต่เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 การบริ หารจัดการ
พัฒนาประเทศต้องมุ่งให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็ นหลัก การพัฒนาด้านอื่นๆจึงไม่ได้มี
การให้ความสาคัญนัก อย่างไรก็ตาม ในแผนฯ ฉบับที่ 10 มีเนื้อหาครอบคลุมมิติการพัฒนาที่กว้างขวาง
ทาให้ขาดจุดเน้นที่ชดั เจน
ตลอดจนขาดแนวทางและกลไกขับเคลื่อนที่เป็ นรู ปธรรม ทาให้การ
ขับเคลื่อนแผนฯของแต่ละหน่วยงานทาได้ยาก และการจัดสรรงบประมาณไม่เอื้อต่อการพัฒนาในเชิง
ยุทธศาสตร์ เนื่องจากยุทธศาสตร์ของแผนฯ ฉบับที่ 10 ในบางประเด็นของการพัฒนาครอบคลุมภารกิจ
ของหลายกระทรวง แต่ดาเนินการกระจายไปในหลายยุทธศาสตร์ หรื อจัดสรรงบประมาณให้เกิดการ
ทางานร่ วมกันระหว่างกระทรวงได้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2555: 121-123)
จะเห็นได้วา่ ในแผนพัฒนาของชาติในระยะต่างๆ ที่ผา่ นมา การพัฒนาด้านเศรษฐกิจยังเป็ นด้าน
หลักที่ถูกให้ความสาคัญตลอดทุกระยะ ในขณะเดียวกันการพัฒนาด้านอื่นๆ ค่อยๆมีความสาคัญมากขึ้น
ทั้งนี้เนื่องจากปั ญหาด้านอื่นๆ เริ่ มปรากฏขึ้นมา ชัดขึ้นหลังจากได้ใช้แผนพัฒนามาระยะหนึ่ง ซึ่งปัญหา
ความยากจนและความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเป็ นปัญ หาสาคัญปัญหาหนึ่ง ที่ มักจะเกิดขึ้น
และพบในชุมชนชนบท การพัฒนาชุมชนชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ จึงถูกบรรจุและมีความสาคัญ
ในช่วงแผนฯ 5-7 แต่มีการเน้นมากขึ้นในช่วงแผนฯ 8-10 ควบคู่กบั การปรับรู ปแบบการวางแผน ด้วย
การดึงภาคเอกชนและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา การขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ระยะหลังจึงปรับโฉมพอสมควร โดยภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งชุมชน ได้เข้ามามีบทบาท
มากขึ้น การปรับ เปลี่ยนดังกล่าวนี้ส่งผลต่อรู ปแบบการพัฒนาที่เกิดขึ้นในชุมชนชนบทไทยพอสมควร
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ในระยะหลัง นับตั้งแต่แผนฯ 8 เป็ นต้นมา ที่หค้ วามสาคัญกับการให้คนเป็ นศูนย์กลาง และการมีส่วน
ร่ วมของภาคีต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่มากขึ้น ด้วยการส่ งเสริ มการกระจายอานาจการวางแผน
และการดาเนินการพัฒนา อันเอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริ บทของท้อ งถิ่น ซึ่ งมี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญด้วย

ผลกระทบของนโยบายสาธารณะต่ อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติในชนบท
ผลของการดาเนินนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ
ต่างๆ มีส่วนที่คล้ายคลึงและแตกต่างระหว่างช่วงบ้าง ซึ่ งพอจะนาเสนอรา
ยละเอียดโดยสังเขป
ดังต่อไปนี้
ในช่วงของแผนฯ ฉบับที่ 1-7 เศรษฐกิจไทยมีการสะสมทุนและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง :ซึ่งเห็น
ได้จากการที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products หรื อ GDP) ขยายตัวอย่างเห็นได้
ชัดในระยะนี้ จากการขยายการผลิตในประเทศ อัน ส่ งผลให้มลู ค่าการส่ งออกของสิ นค้าและบริ การ
และรายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงเป็ น
เครื อข่ายทัว่ ประเทศ ทั้งการพัฒนาระบบการขนส่ งให้ทนั สมัย รวมทั้งการพัฒนาด้านสังคมที่สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทย โดยเฉพาะด้านการศึกษา และสาธารณสุ ข ส่ งผลให้คนไทยมีชีวติ
ความเป็ นอยูท่ ี่สะดวกสบายมากขึ้น นับเป็ นความสาเร็ จที่สามารถเห็นได้เป็ นที่ประจักษ์ อย่างไรก็ตาม
เมื่อวิเคราะห์ถึงลักษณะและเบื้องหลังของความสาเร็ จในการสร้างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวนี้ กลับพบว่า เกิดจากการใช้ปัจจัยทุนในกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น
ตามลาดับและเพิ่มขึ้นมากกว่าการใช้ปัจจัยด้านแรงงานหรื อที่ดิน ในขณะที่คุณภาพของการเจริ ญเติบโต
ซึ่ งวัดจากประสิ ทธิ ภาพการใช้ปัจจัยการผลิตโดยรวมจากการพัฒนานั้นเพิ่มขึ้นน้อยมาก อีกทั้งยังเป็ น
การพัฒนาที่พ่ ึงพาทุนเทคโนโลยีจากต่างประเทศสาคัญ เนื่องจากทุนเทคโนโลยีในประเทศมีไม่เพียงพอ
และไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร ทั้งนี้เป็ นผลจาก การพัฒนาศักยภาพคนและการเสริ มสร้างฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีขอ้ จากัดทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ
นอกจากนั้นยังพบว่า มีการนาทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาใช้เป็ นทุน สนับสนุนการ
พัฒนาประเทศและขยายฐานการผลิตโดยขาดการฟื้ นฟูอย่า งเป็ นระบบและเหมาะสม ผลที่ตามมาก็คือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจึงร่ อยหรอและเสื่ อมโทรมลงอย่างต่อเนื่องเป็ นลาดับ โดยเฉพาะทรัพยากรป่ าไม้
ยังคงถูกทาลายอย่างต่อเนื่อง นามาซึ่งความเสี ยหายอย่างหนักในแต่ละปี กลายเป็ น ต้นทุนสาคัญทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม ในมิติของสังคมพบว่าสังคมไทยเริ่ มมีความเป็ นวัตถุนิยม คนในสังคม
มีความเป็ นปัจเจกนิยมมากขึ้น และเกิดความเหลื่อมล้ าของรายได้มากขึ้นระหว่างคนกลุ่มต่างๆในสังคม
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่อาศัยอยูใ่ นชนบทซึ่ งส่ วนใหญ่ดารงชีพด้วยการเกษตร
เป็ นผูท้ ี่ได้รับ
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ผลกระทบอย่างมากจากการทาการเกษตรแผนใหม่ที่ตอ้ งพึ่งพาปัจจัยจาภายนอกสู งแต่พ่ งึ ตนเองได้ต่า
ส่ งผลให้ประสบปั ญหาการผลิตที่ไม่คุม้ ทุนและมีหนี้สินอย่างกว้างขวาง แม้ในด้านหนึ่งของการพัฒนา
ช่วยทาให้คนมีคุณภาพจากการเรี ยนรู ้และการศึกษาที่สูงขึ้น
แต่ได้ทาให้เกิดการเอารัดเอาเปรี ยบผูท้ ี่
อ่อนแอกว่า อีกทั้งยังเกิดปั ญหาด้านศีลธรรม จริ ยธรรม และความขัดแย้งในสังคม จากความเหลื่อมล้ า
ของรายได้และการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
ทาให้ได้ขอ้ สรุ ปของการพัฒนาในช่วงแผนฯ
ฉบับที่ 1-7 ว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ ยงั่ ยืน” ซึ่งเป็ นการสะท้อนถึงความไม่สมดุล
ของการพัฒนาในสังคมไทย อันเป็ นกระทบของการพัฒนาที่ แม้วา่ ในด้านหนึ่งจะบรรลุเป้ าหมายการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างน่าภูมิใจ แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับมีความเสี่ ยงด้านเสถียรภาพ และเกิดผลที่
ไม่พึงปรารถนาทางสังคม ทั้งปั ญหาสุ ขภาพ อาชญากรรม และจริ ยธรรม รวมทั้งการที่คนในสังคมส่ วน
ใหญ่ยงั ไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมจากกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องกันมายาวนาน ซึ่งทาให้
การพัฒนาไม่สามารถยัง่ ยืนอยูไ่ ด้ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548) นอกจากนี้
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่แม้จะดูเหมือนว่าเติบโตมากตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ แต่หาก
เทียบกับประเทศที่พฒั นาแล้ว
ก็ยงั ถือว่าไม่สาเร็ จมากพอที่จะรองรับแรงงานจานวนมากที่ยงั อยูใ่ น
ชุมชนชนบทและมีแนวโน้มจะอพยพเข้าสู่ เมืองเพื่อทางานอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ได้ประสบผลสาเร็ จใน
การดาเนินชีวติ ในเมืองอย่างมัง่ คงเสมอไป
ผลของการพัฒนาในช่วงของแผนฯ 9-10 ทาให้ประชากรจากชนบทอพยพเข้ามาทางานในเมือง
อย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้วถิ ีชีวติ มีลกั ษณะต่างคนต่างอยูม่ ากขึ้น การอยูอ่ าศัยแบบเครื อญาติเปลี่ยนไปสู่
การเป็ นปั จเจกมากขึ้น โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนไปสู่ ครัวเรื อนที่อยูค่ นเดียว ครัวเรื อนที่อยูด่ ว้ ยกัน
แบบไม่ใช่ญาติ และครัวเรื อนที่มีอายุรุ่นเดียวกัน สองรุ่ น และรุ่ นกระโดด (ตา ยาย และหลาน) ซึ่งพบได้
มากขึ้นในชุมชนชนบท
เนื่องจากการอพยพเข้าเมืองเพื่อหางานทาของคนรุ่ นพ่อและแม่ของเด็ก
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวจึงมีความเปราะบาง
จนนาไปสู่ ปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้น
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555: 7-8) ด้านการกระจายรายได้
ระหว่างกลุ่มประชากรพบว่า ผลประโยชน์ส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มคนที่มีโอกาสและรายได้สูง อีกทั้งยังมี
ความเหลื่อมล้ าในเรื่ องของโอกาสในการเข้าถึงบริ การของรัฐด้วย ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาส
ในการเข้าถึงบริ การของรัฐนี้ อันเป็ นสาเหตุที่นาไปสู่ ความขัดแย้งในสังคม และเป็ นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อาทิ ปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ คนยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา การรับรู ้ข่าวสารที่
ดี และอานาจต่อรอง นอกจากนี้ยงั นาไปสู่ ปัญหาการประท้วง การใช้ความรุ นแรง ปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติดเพิม่ ขึ้น อันเป็ นปัจจัยสาคัญที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และความมัน่ คงทาง
สังคม อีกทั้งยังทาให้ประชาธิ ปไตยอ่อนแอ และผลักดันสังคมไทยให้ตอ้ งเผชิญกับความเสื่ อมถอยด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555: 9)
สาหรับผลของการดาเนินงานเฉพาะในช่วงของแผนฯ ฉบับที่ 10 จากการติดตามประเมินผล
การพัฒนาประเทศในระยะนี้พบว่า บรรลุความสาเร็ จเป็ นที่น่าพอใจ โดยในด้านเศรษฐกิจของประเทศมี
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ความเข้มแข็งและมีภูมิคุม้ กัน เศรษฐกิจเริ่ มเติบโตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น สามารถรับมือกับวิกฤต
เศรษฐกิจการเงินโลกและวิกฤตการเมืองภายในประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในด้านคุณภาพชีวติ คน
ไทยมีคุณภาพชีวติ ดีข้ ึนมาก อันเนื่องมาจากการดาเนินการเสริ มสร้างสุ ขภาพอนามัย ทาให้คนไทยมี
หลักประกันสุ ขภาพ ถ้วนหน้า สัดส่ วนความยากจนได้ลดลง อีกทั้งปั ญหาความเหลื่อมล้ าทางรายได้
ระหว่างคนจนกับคนรวยมีแนวโน้มดีข้ ึน ชุมชนชนบทบางชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ดี
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดมีการดาเนินงานอย่างจริ งจัง แต่ความรุ นแรงของปัญหากลับมี
แนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่ยงั ต้องให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม การลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนให้เหลือน้อยลง การสร้างความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และการบริ หารจัดการภาครัฐในเรื่ องความโปร่ งใส ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทาให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งเป็ นผล
มาจากมีการเพิ่มพื้นที่ป่า ทั้งป่ าบกและป่ าชายเลน เนื่องจากการดาเนินการปลูกป่ าในพื้นที่ป่าเสื่ อมโทรม
และการรณรงค์การปลูป่าในพื้นที่เอกชนที่ทาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงก่ อนด้วย ส่ วนใหญ่เป็ นการ
ดาเนินการร่ วมกันระหว่างภาคส่ วนต่างๆ
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555: 1)
ข้อค้นพบที่น่าสนใจมากและเกี่ยวข้องกับการศึกษานี้คือ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับชุมชน ซึ่ งมีหลายหน่วยงานพยายามส่ งเสริ มและได้รับการตอบรับพอสมควร โดยใน
การพัฒนาชุมชนตามแนวทางนี้มีการเน้น กระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการสร้างภูมิคุม้ กัน
มีระบบการผลิตและการตลาดที่หลากหลาย มีแผนชุมชนที่คานึงถึงการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรของ
ชุมชน สร้างประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนให้เข้มแข็ง และจัดให้มีระบบสวัสดิการสังคมบนฐานของ
ชุมชนกระจายอย่างกว้างขวางไปยังชุมชนต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ (ดู ปั ทมาวดี โพชนุกลู ซูซูกิ ,
2552) ในขณะเดียวกันมีการส่ งเสริ มแนวคิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ผ่านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
โรงเรี ยน ด้วยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มระบบคุณธรรม ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และแบ่งปั น สร้าง
ผูน้ าชุมชน/ผูน้ าความคิดที่เป็ นแบบอย่างของบุคคลแห่งคุณธรรม
เน้นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่เป็ นรู ปธรรมเน้นการผลิตที่ยดึ ความมีเหตุผล และมีองค์ความรู้ที่ใช้
นาไปปฏิบตั ิ อัน นาไปสู่ ความพออยูพ่ อกิน มีความมัน่ คงและปลอดภัยด้านอาหาร ลดรายจ่าย พึ่งตนเอง
และแก้ปัญหาความยากจนของภาคครัวเรื อนและภาคชุ มชน
จะเห็นได้วา่ นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรม
ชาติมีความแตกต่างในรายละเอียดและความเข้มข้น รวมทั้ งการบริ หารนโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิในช่วง
ต่างๆของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ กล่าวคือ นช่วงแรกๆ ของการนาแผนฯ มาใช้ ยังไม่มี
การให้ความสาคัญกับการพัฒนาทั้งสองด้านนี้ แต่ต่อเมื่อพบว่ามีปัญหาหลายประการเชื่อ มโยงกับสภาพ
ที่เป็ นอยูแ่ ละเปลี่ยนไปอย่างไม่เหมาะสม รวมทั้งความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ งส่ วนใหญ่
พบในพื้นที่ชนบท ความสาคัญของการพัฒนาทั้งสองด้านนี้จึงได้รับการบรรจุและเน้นมากขึ้นเป็ นลาดับ
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ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลระหว่างมิติต่างๆมากขึ้น กอปรกับ ได้มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การพัฒนาในระดับสากล โดยเฉพาะการกาหนดนโยบายและการบริ หารการพัฒนาที่เดิม
ให้รัฐและหน่วยงานของรัฐแสดงบทบาทหลักในการพัฒนา มาเป็ นการให้ประชาชน และภาคส่ วนอื่นๆ
ที่ไม่ใช่รัฐเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา เพื่อลดปั ญหาความไม่สอดคล้องของการพัฒนากับความ
ต้องการที่แท้จริ งของกลุ่มคนเป้ าหมายและบริ บทของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาชุมชนและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงยิง่ ได้รับความสนใจมากขึ้นอีก เพราะเป็ นประเด็นที่ สาคัญประเทศ
ไทยที่มีผลกระทบกว้าง เนื่องจากประชากรของประเทศที่อาศัยอยูใ่ นชนบทยังมีสัดส่ วนที่ค่อนข้างสู ง
และส่ วนใหญ่ยงั ต้องพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น จึงต้องไม่ละเลย
ประเด็นนี้ในการพัฒนา และควรหันมาให้ความสาคญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องถิ่นใน
กระบวนการพัฒนาด้วยในระยะหลัง ความเหลื่อล้ าจึงจะลดลง ความสมดุลและความยัง่ ยืนจึงจะตามมา
ผลของการปรับนี้ได้กระตุน้ ให้ชุมชนชนมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการวางแผน และการตัดสิ นใจ
ซึ่ งน่าจะช่วยให้สามารถพัฒนาได้ตรงจุดและมีความยัง่ ยืนยิง่ ขึ้น มีชุมชนชนบทส่ วนหนึ่งปรับตัวมา
พัฒนาที่เน้นสร้างความสมดุลระหว่างการดารงชีพกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

การปรับตัวในการดารงชีพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนชนบท
ดังที่กล่าวข้างต้นว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว แต่กลับมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคน โดยที่ ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนชนบท ซึ่ งยังคงมีจานวนมาก มักจะเป็ นผู ้
ที่เสี ยเปรี ยบด้านรายได้และโอกาสในการเข้าถึงบริ การต่างๆ ที่รัฐจัดสรรให้ อย่างไรก็ตามบางชุมชนใน
ชนบทกลับพยายามปรับตัวด้วยการฟื้ นฟูวถิ ีการดารงชีพที่เน้นการพึ่งตนเอง ทั้งในระดับครอบครัวและ
ชุมชนมากขึ้น
ลักษณะและทิศทางของการปรับตัวของชุมชนชนบทเป็ นการพยายามปรับวิถีการดารงชีพ
(Livelihood Strategies) หรื อการทามาหากินให้สอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่นและแต่ละชุมชน โดย
มุ่งเน้นเพื่อพึ่งตนเองเป็ นสาคัญ จากการวิเคราะห์ชุมชนชนบทที่พฒั นาตามแนวทางนี้มีข ้ อค้นพบที่
คล้ายคลึงกันหลายประการ เช่น การปรับตัวด้านการทามาหากินที่พยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น
เป็ นปั จจัยในการผลิต สมาชิกชุมชนมีการปรับรู ปแบบการผลิตโดยให้ความสาคัญกับการพึ่งตนเองด้าน
การบริ โภคในครัวเรื อนก่อนแล้วจึงค่อยทาเพื่อขาย มีการรวมตัวตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ที่เน้นการพึ่งตนเองด้วยการช่วยเหลือระหว่างสมาชกด้วยกันในระดับชุมชน ทั้งที่เป็ นกลุ่มพัฒนาอาชีพ
บนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มออมทรัพย์ที่เน้นการระดมเงินออมจากสมาชิกในชุมชน กลุ่ม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์และเอื้อต่อการดารง
ชีพของคนในชุมชน มีการทาแผนชุมชนเพื่อบูรณาการมิติต่างๆของการพัฒนาในแต่ละชุมชน และเมื่อ
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ดาเนินการในระดับชุมชนจนมีความก้าวหน้าระดับหนึ่งแล้วมักจะพยายามสร้างเครื อข่ายเชื่อมโยง
ระหว่างชุมชนพื่อกระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน และยกระดับการพึ่งพาช่วยเหลือกัน
จากที่จากัดอยูเ่ ฉพาะภายในชุมชนให้ขยายออกไปนอกชุมชน (ดู เสรี พงศ์พิศ, 2548และ 2552) การ
ปรับตัวในลักษณะนี้ปรากฏเด่นชัดขึ้น หลังจากที่ประเทศไทยได้ประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ.
2540 ที่ประชาชนจานวนไม่นอ้ ยได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผูท้ ี่ทาการเกษตรเชิงเดี่ยวในพื้นที่จานวน
มาก และแรงงานชนบทที่ไปทางานในเมืองที่ถูกให้ออกจากงานแล้วต้องกลับไปสู่ ชุมชนชนบทที่ตน
เคยอยู่ เพื่อเป็ นแหล่งพึ่งพิงยามลาบาก ซึ่ งคนเหล่านี้ได้ตระหนักคิดและเห็นคุณค่าของวิถีชีวิ ตที่เรี ยบง่าย
แต่มีความเอื้ออาทรกันในชนบท รวมทั้งมีทรัพยากรที่สามารถพึ่งพาในการดารงชีพได้หากมีการจัดการ
ที่เหมาะสม (ดู Rigg & Ritchie, 2002)
จกการศึกษากรณี ตวั อย่าง ชุมชนชนบท ที่กระจายในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ซึ่ งผ่าน
ประสบการณ์การปรับตัวในการพัฒนาชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ชุมชนประสบ มีขอ้ ค้นพบที่น่าสนใจบาง
ประการ กล่าวคือ แม้ชุมชนเหล่านี้จะมีบริ บทต่างกันบ้าง แต่ทุกชุมชนล้วนได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาประเทศที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการการเร่ งสร้างความเติบโตและความทันสมัยเป็ นสาคัญ
นโยบายการพัฒนาตามแนวทางนี้แม้ในภาพรวมจะส่ งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวติ ด้านวัตถุวสิ ัย ที่
สะท้อนออกมาในรู ปของความสะดวกสบายในการใช้ชีวติ อยูบ่ า้ ง แต่กลับสร้างผลกระทบด้านลบมาก
ต่อวิถีชีวติ ของคนในชุมชนชนบทที่ตอ้ งเปลี่ยนไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ ทาให้ชุมชนชนบทจานวน
หนึ่งพยายามหาแนวทางในการลดผลกระทบและแก้ไขปั ญหาที่ประสงอย่างเหมาะสมมากขึ้น ด้วยการ
จัดทาแผนการพัฒนาระดับชุมชน ที่ให้ความสาคัญกับการดารงชีพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
สัมพันธ์กนั อีกทั้งยังพยายามขับเคลื่อนด้วนตนเองโดยพึ่งพาภายนอกให้นอ้ ย การปรับนโยบายของรัฐ
ในช่วงหลังที่เน้นการพัฒนาสังคม การพัฒนาคน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งพยายามหา
แนวทางการพัฒนาที่สามารถสร้างความสมดุลระหว่างมิติต่างๆ และมีความยัง่ ยืน จึงเอื้อต่อการ
ขับเคลื่อนของชุมชนเหล่านี้ พอสมควร อย่างไรก็ตาม เป็ นที่น่าสังเกตว่า ชุมชนที่ประสบผลสาเร็ จจาก
การพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวนี้ ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นชุมชนที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่ชนบทค่อนข้างห่างไกล
และเคยประสบปั ญหาในการทามาหากินตามแนวทางการผลิตสมัยใหม่พอสมควร โดยเฉพาะปั ญหา
หนี้สิน ที่ทากินมีนอ้ ยและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการทามาหากินเสื่ อมโทรม
อีกทั้งการ
ช่วยเหลือของหน่วยงานของรัฐมักไปไม่ถึงหรื อถึงน้อย ผลจากความพยายามปรับตัวของชุมชนทาให้
สามารถยกระดับเป็ นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้สูง และมีการเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นเป็ นเครื อข่ายที่ช่วย
เสริ มการเรี ยนรู ้และการพัฒนาให้ครอบคลุมและมีความมัน่ คงยิง่ ขึ้น กระนั้นก็ตาม หาพิจารณาด้าน
จานวนของชุมชนที่พฒั นาประสบผลสาเร็ จยังจัดว่ามีนอ้ ยมาก ข้อมูลจาก กระทรวงมหาดไทยและจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รายงานคล้ายคลึงกันว่า ชุมชนต้นแบบที่ร่วมโครงการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จดั ว่าประสบผลสาเร็ จในระดับสู ง
เมื่อนามาคานวณคิดสัดส่ วนมี
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จานวนไม่ถึงร้อยละ 1 ของจานวนชุมชนทั้งประเทศ (คณะทางานถอดบทเรี ยนการศึกษาผลสาเร็ จของ
การพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, 2554; ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ , 2555)

บทบาทของหน่ วยงานต่ างๆ ในการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนชนบทมีท้ งั ที่เป็ นหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน โดยในส่ วนของภาคเอชนอาจจะแบ่งออกเป็ นหน่วยงานด้านธุ รกิจ เช่น บริ ษทั ห้างร้าน
ต่างๆ และองค์การพัฒนาเอกชนต่างๆ หรื อ
NGOs นอกจากนี้ในระยะหลังมีองค์การประเภทใหม่
เกิดขึ้นที่มีโครงสร้างการบริ หารรู ปแบบการทางานเฉพาะที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแบบราชการ
กับขององค์การพัฒนาเอกชน แต่เป็ นองค์การที่ต้ งั โดยภาครัฐ ซึ่ งเรี ยกว่า “องค์การมหาชน” อีกทั้งยังมี
การรวมกลุ่มและจัดตั้งเครื อข่ายของประชาชน ที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ งมีโครงสร้างที่หลวมๆ และไม่ป็ นทางการ เป็ นที่รู้จกั ในนามของภาคประชาชน
บทบาทขององค์การเหล่านี้มีระดับความเข้มข้นในการขับเคลื่อนการพัฒนาสองด้านนี้ต่างกันตลอด
ช่วงเวลาของการใช้แผนฯ ในการพัฒนาประเทศระยะต่างๆ
ในช่วงระยะแรกๆ ของแผนฯ หน่าวยงานภาครัฐมีบทบาทเกือบทั้งหมดในการพัฒนาชุมชน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นไปตามแนวคิดของนโยบายในช่วงนั้นที่มองว่างานลักษณะนี้
เป็ นงานที่รัฐต้องทาเอง ลักษณะการทางานจะเป็ นการชี้นาโดยภาครัฐในรู ปแบบและเนื้อหา ประชาชน
จะอยูใ่ นฐานะผูร้ ับการพัฒนา ต่อมาเมื่อประมาณ 30 กว่าปี ที่ผา่ นมา องค์การพัฒนาเอกชนได้เริ่ มเกิ ดขึ้น
และเติบโตเป็ นจานวนมาก ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั จะเคลื่อนไหวในการพัฒนาชุมชนชนบท โดยมุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของคนรากหญ้า (Grassroots) ด้วยการส่ งเสริ มการเคลื่อนไหวที่มุ่งพึ่งตนเองอย่างยัง่ ยืน บน
ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น
การขยายตัวและเคลื่อนไหวลักษณะนี้ขององค์การพัฒนา
เอกชนส่ วนหนึ่งเชื่อมโยงกับการเติบโตขององค์การประเภทนี้ในระดับโลกด้วย และเป็ น ช่วงที่การปรับ
กระบวนทัศน์ในการพัฒนากาลังได้รับความสนใจ ทั้งนี้ กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาที่ถูกเสนอ
ขึ้นมาให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน รวมทั้งสิ ทธิ ของคนในท้องถิ่
นและชุมชนใน
กระบวนการพัฒนา เพื่อออกแบบ ดาเนินงาน และควบคุมการพัฒนาให้สอดคล้องกกับความต้องการ
ของคนท้องถิ่นและบริ บทของพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่น ( ดู Prasartset & Lele, 1996 และ Dechalert, 1999)
ประกอบกับผลกระทบของแนวทางการพัฒนาเริ่ มแสดงออกมาในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์มาก
พอสมควร ดังนั้นแผนฯ ในช่วงระยะนี้ (แผนฯ 5-7) จึงได้เริ่ มมีการปรับการบริ หารการพัฒนาชุมชน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยเริ่ มเปิ ดโอกาสให้ประชาชน ในท้องถิ่น เข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตน แต่การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิยงั ไม่เป็ น
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รู ปธรรมมากนัก ความขัดแย้งด้านบทบาทระหว่างภาครัฐกับองค์การพัฒนาเอกชน มีปรากฏให้เห็น
พอสมควร
การเปลี่ยนแปลงนโยบายเห็นได้ชดั และมีการผลักดันให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมมาก
ขึ้นในช่วงแผนฯ 8-10 ซึ่ งมีสาระที่เน้นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และน้อมรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ นกรอบแนวคิดหลัก อีกทั้งยังปรับแนวทางการบริ หารการพัฒนาที่เน้นกา รกระจายอานาจ
ไปยังท้องถิ่น และเปิ ดโอกาสให้ภาคเอชนและภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
มากขึ้น
ส่ งผลให้ภาคประชาชนมีการเคลื่อนไหวในการพัฒนาทั้งในระดับชุมชนและระดับเครื อข่ายอย่างเห็น
ได้ชดั แม้ในระยะนี้บทบาทขององค์การพัฒนาเอกชนจะลดน้ าหนักลง ด้วยข้อจากัดด้านงบประ มาณ
แต่ก็ยงั มีการเคลื่อนไหวของค์การพัฒนาเอชนอยูบ่ า้ ง โดยการทางานร่ วมกับภาคประชาชนที่มีอุ ดมการ
สอดคล้องกัน หน่วยงานของภาครัฐเองหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรมการพัฒนาชุมชน และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ก็มีนโยบายและจัดทาโครงการพัฒนาที่ส่งเสริ ม
การขับเคลื่อนการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นโดยห้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน เพื่อสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วริ ศรา โสภาค, มปป.; คณะทางานถอดบทเรี ยน
การศึกษาผลสาเร็ จของการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, 2554; ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์, 2555) ในขณะที่นกั พัฒนาเอกชนบางส่ วนได้ผนั ตัวเองเข้าไปทางานให้กบั องค์การมหาชน ที่
จัดตั้งขึ้นมาใหม่โดยรัฐ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านนี้ เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
ซึ่ งมีบทบาทสาคัญในการกระตุน้ และเสริ มสร้างพลังของกลุ่ม/องค์กรของคนระดับชุมชนให้สามารถ
พัฒนาศักยภาพเพื่อแก้ปัญหาที่กลุ่มของตนประสบ (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, มปป.) เป็ นต้น
นอกจากนี้ บทบาทของบริ ษทั เอกชนในด้านการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ชนบทได้ปรากฏออกมาเด่นชัดพอสมควร โดยมักจะทาในลักษณะของโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility หรื อ CSR) ที่ลงไปทางานกับชุมชน โดยมี การดาเนินโครงการ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติกระจายไปหลายพื้นที่ (CSR
Asia Centre, n.d.; บริ ษทั ปตท. จากัด, 2551) ซึ่งดานินการเป็ นกระบวนการที่ส่งเสริ ม ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขัน
จะเห็นได้วา่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) มีส่วน
สนับสนุนให้ชุมชนชนบทพัฒนา และมีการจัดการทรัพยกรธรรมชาติที่เหมาะสม โดยภาครัฐมีบทบาท
มากในช่วงของแผนฯ ระยะแรก แต่ต่อมา องค์การพัฒนาเอกชน และภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้นในช่วงแผนฯ ระยะหลัง อย่างไรก็ตาม มีขอ้ สังกต ที่น่าสนใจประการสาคัญ คือ การแสดงบทบาท
ของหน่วยงานของรัฐ มักจะเป็ นในลักษณะของการชี้นาสู ง มีการทาโครงการแบบ “ปูพรม” ทัว่ ประเทศ
แต่มกั จะขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุน ทาให้โครงการจานวนมากประสบความล้มเหลว ในขณะที่
NGOs มักจะมีบทบาทในการกระตุน้ ให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสาคัญของการพึ่งตนเอง การ
เสริ มพลัง และการเชื่อมเครื อข่าย แต่มาในระยะหลัง NGOs มีขอ้ จากัดเรื่ องงบประมาณสนับสนุน จึง
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อ่อนกาลังลง นักพัฒนาเอกชนบางส่ วนได้เข้าเป็ นกาลังสาคั
ญของบทบาทขององค์การมหาชน
โดยเฉพาะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และในการขับเคลื่อนโครงการควารับผิดชอบทางสังคม
บริ ษทั เอกชน (CSR) ซึ่งบริ ษทั รายใหญ่ๆ นิยมทามากขึ้นในระยะหลัง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11:
มิติการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชนบท
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีแนวคิดที่
ต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทั้งพยายามในการ “สร้าง
สมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และการขับเคลื่อนแผนฯ ให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนยิง่ ขึ้นในทุก
ระดับ ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาและบริ หารประเทศเป็ นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติอย่างบูรณา
การ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมและการเมือง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
วิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกบั
จิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความ
สมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมือง เตรี ยม “ระบบภูมิคุม้ กัน” ด้วยการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้
เพียงพอ พร้อมกับเตรี ยมการในการรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้ ” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วย
“ความรอบคอบ” เป็ นไปตามลาดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวติ ของสังคมไทย รวมทั้งเสริ มสร้าง
ศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่ และดาเนินชีวติ ด้วย “ความเพียร” เพื่อ
เป็ นภูมิคุม้ กันที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้น ทั้งในระดับปั จเจก ครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555: ฉ)
นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยังเน้นการนาทุนต่างๆ 6 ทุนอัน
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และทุน
ทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน ซึ่ งเป็ นจุดที่แตกต่างจากแผนฯ ที่ผา่ นมา
โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญา เพื่อเป็ นภูมิคุม้ กันให้กบั คนและให้สังคมไทยเป็ นสังคมที่มีคุณภาพ
สามารก้าวสู่ สังคมและเศรษฐกิจสี เขียว ที่มีแบบแผนการผลิตและบริ โภคอย่างยัง่ ยืนและเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม โดยการพยายามนาความรู ้และจุดแข็งของอัตลักษณ์ไทยมาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบน
ฐานของนวัตกรรมที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรู ้เท่าทัน ใน
ขณะเดียวกัน แผนฯ 11 ยังมุ่งสร้างความยัง่ ยืนของภาคการเกษตร โดยเน้นทั้งความมัน่ คงด้านอาหาร
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และพลังงาน
รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
(สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555: ช)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มี
ดังต่อไปนี้
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม
2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ตลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืน
3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมัน่ คงของอาหารและพลังงาน
4) ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
5) ยุทธศาสตร์ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
6) ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน (สานักงานคณะกรรม
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: สรุ ปสาระสาคัญ 10-17)

รู ปที1่ : แนวทางการนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ไปสู่ การปฏิบตั ิ
แหล่งทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555: 128
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สาหรับด้านการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะชุมชนชนบท เป็ นที่ยอมรับกันดี วา่ ชุมชนชนบทเป็ น
หน่วยสาคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศไทย เพราะมีประชากรอาศัยอยูใ่ นสัดส่ วนสู ง วิถีชุมชนและ
การดารงชีพของคนในชุมชนยังต้องพึ่งพิงและอาศัยธรรมชาติเป็ นหลัก หากชุมชนเข้มแข็ง คนในชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้ดีก็จะเป็ นพลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศให้มนั่ คง จึงความจาเป็ นที่
จะต้องเสริ มสร้างความเข้มแข็ง ให้กบั ชุมชน อีกทั้งยังต้องส่ งเสริ มบทบาทภาคประชาสังคมและธุ รกิจ
เอกชนให้เป็ นพลังร่ วมในการพัฒนาด้วย เพื่อ มุ่งยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนในชุมชน และการจัดการความรู้ ควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มบทบาทภาคเอกชน
ในการดาเนินธุ รกิจที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนคืนสู่ สังคมและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งส่ งเสริ ม
ให้ชุมชนสามารถเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนากับบริ บทการเปลี่ยนแปลงในอนุภูมิภาค อาเซียน และโลก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนไว้ โดยมีแนว
ทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืน ซึ่งได้บรรจุการ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม โดยเน้นการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถสร้างภูมิคุม้ กันให้คนภายในชุมชนเป็ นสาคัญด้วย
นอกจากด้านการพัฒนาชุมชนแล้ว แผนฯฉบับที่ 11 ยังประกอบด้วยยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการสร้างภูมิคุม้ กันที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้วยการส่ งเสริ มให้คนในชุมชนดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ งเสริ มให้ใช้ความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสัมพันธ์กบั การดารงชีพ อย่างยัง่ ยืน
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555: 15-16)

สรุปและข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาชุมชนชนบทและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีความสาคัญมากด้านนโยบายใน
สังคมไทย และน่าจะยังคงความสาคัญไปอีกนาน เพราะสัดส่ วนของคนที่ดารงชีพในชนบทและต้อง
พึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติยงั คงมีสูง เมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน อีกทั้งการพัฒนาไปตามแนวทางทุนนิยมที่มุ่งเน้นความเป็ นอุตสาหกรรมที่
ผ่านมาไม่ได้ประสบผลสาเร็ จสู งมากนักที่จะดึงดูดแรงงานในชนบทให้อพยพเข้ามาทางานและใช้ชีวติ
ในเมืองอย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวติ ที่ดี และมีความสุ ข
ที่ผา่ นมา นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในชนบทของประเทศไทยมีมีการปรับเปลี่ยนพอสมควร จากที่ให้ความสนใจน้อย และให้รัฐมีบทบาท
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นาในช่วงแรกๆ ซึ่ งส่ งผลให้เกิดผลกระทบทางลบและนามาซึ่ งปั ญหาที่ไม่พึงประสงค์หลายประการที่
ต้องแก้ไข มาให้ความสาคัญมากขึ้น พร้อมกับการเปิ ดโอกาสให้ภาคส่ วนอื่นๆ ให้เข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนา โดยเน้นให้คนในท้อ งถิ่นมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา อีกทั้งยังเน้นการสร้างเสริ มพลัง เพื่อ
เพิม่ ศักยภาพของผูน้ าและสมาชิกชุมชนในการพัฒนาชุมชนของตนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ ปัญหาและบ ริ บทของชุมชน อีกทั้งส่ งเสริ มให้เกิดความยัง่ ยืน ซึ่ งถือได้วา่ เป็ น
แนวทางที่น่าสนใจ
บทเรี ยนจากผลกระทบของนโยบายการพัฒนาของรัฐในช่วงแรกๆของการใช้แผนพัฒนาของ
ชาติ ทาให้ชุมชนชนบทส่ วนหนึ่งมีการปรับตัวไปสู่ การพัฒนาที่พ่ งึ ตนเอง และให้ความสาคัญกับความ
สมดุลของวิถีการดารงชีพกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้สาเร็ จ แต่ ก็ยงั เป็ นส่ วนน้อยมากเมื่อเทียบ
กับชุมชนชนททั้งประเทศ
ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า แนวคิดและทิศทางการพัฒนาที่ปรับใหม่ เริ่ มตั้งแต่แผนฯ ฉบับที่ 8 เป็ น
ต้นมา นี้มีความเหมาะสมและเดินได้ถูกทางพอสมควร การที่แผนฯ บับที่11 ยังคงให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของคน
ในท้องถิ่นเป็ นสาคัญ รวมทั้งพยายามเชื่อมโยงทุนด้านต่างๆ ให้มีการดึงนามาใช้อย่างบูรณาการ ถือเป็ น
ก้าวสาคัญของนโยบายด้านนี้ในสังคมไทย แต่ ยังมีความท้าทายอยูท่ ี่การแปลงนโยบายสู่ การปฏิบตั ิให้
เกิดผล โดยการกระตุน้ ให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันและเป็ นรู ปธรรม ภายใต้ความตระหนัก
ในสิ ทธิ ของชุมชนและความเกื้อกูลระหว่างการดารงชีพของคนชุมชนกับความสมบูรณื ของทรัพยกรธร
รมชาติ
รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาที่ทาในลักษณะที่ให้เกิดความร่ วมมือแบบภาคีการพัฒนา
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs เพื่อลดจุดอ่อนของภาครัฐที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
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