บทความสังเคราะห์
“ ความต้องการกับความจาเป็นของเกษตรกรภายใต้โครงการจานาข้าว ในการแก้ไขปัญหาข้าว”
โดย ดร.บุญสม หรรษาศิริพจน์1
ในการศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้โครงการจานาข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทานา เป็ นการศึกษาโดยการมีระเบีย บวิธีวิจัยแบบผสมผสาน
ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมู ลเชิงคุณภาพ โดยให้นาหนักของข้อมูลเชิงปริมาณมากกว่า
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Explanatory Sequential Mixed Methods Research Design) (Creswell, 2005
อ้างถึงใน องอาจ นัยพฒน์, 2554,หน้า 253) เมื่อนาแนวคิดการบริหารการพัฒนา และการพัฒนาที่ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา และแนวคิดการบริหารจัดการ พบว่า การให้ความสาคัญเกษตรกรทานา อาจมองได้
สองด้านคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และอีกด้านหนึ่งการมองด้านการพัฒนาอาชีพทานา ซึ่งครอบคลุมด้าน
การส่ งเสริมกลไกตลาด ราคาข้าวซึ่งมีความเชื่อมโยงกับมาตรการการบริห ารจัดการ แนวทางการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต ต้องพิจารณาถึง ความต้องการ และความจาเป็น การมองเชิงพหุ (multiple concept) จาก
แนวคิดและผลการศึกษา ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางหนึ่งเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร คือ บันได 5
ขันของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทานา ความปรารถนาของเกษตรกร ภายใต้โครงการจานาข้าว
อาจแบ่งแยกประเด็นความต้องการเป็น สามประเด็น คือ ประการแรก ความต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
(Wellbeing) และประการที่สอง ความต้องการการมีรายได้ที่เพียงพอและรวมถึงการปราศจากภาระ
หนี้สิน และประการที่สาม คือ การต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลราคาข้าวเมื่อผลผลิตออกมา ซึ่งหาก
มองให้ลึก ความต้ องการของเกษตรกรภายใต้โ ครงการจาน าข้าว สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีค วาม
ต้องการตามลาดับขั้นของ อับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow,1908-1970) ทฤษฎีลาดับความ
ต้องการ (Hierarchy of Needs) ที่มี 5 ลาดับ ขัน คือ 1) ความต้องการทางกาย ( Physiological Needs) 2)
ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Security Safety Needs) 3) ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งและการ
ยอมรับ (Affiliation or Acceptance Needs) 4) ความต้องการมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่อง (Esteem
Needs) 5) ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จในชีวิต (Self – Actualization Needs) ความต้องการของ
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เกษตรกรภายใต้โครงการจานาข้าว อยู่ในระดับขันที่หนึ่ง และขันที่สอง คือ ความต้องการทางกายภาพ และ
ความต้องการความมัน่ คงในชีวิต ด้านเศรษฐกิจ คือรายได้ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับอาชีพเกษตรกรทานา ซึ่งมีอยู่
ในตัวของเกษตรกรทานา ที่ถ่ายทอดเป็นรุ่นๆ
ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสาคัญกับเกษตรกรทานามาอย่างต่อเนื่องตังแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2500 -2504) – ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นระยะเวลากว่า 50 ปี การ
แก้ปัญหาของเกษตรกรทานา ยังคงอยู่ และดูเหมือนทวีความรุนแรงมากขึน ตัวบ่งชีที่สาคัญคือ การใช้
งบประมาณเกือหนุนเกษตรกร ที่เพิ่มขึน
หากกลั บ มามององค์ป ระกอบที่ทาให้เกษตรกรทานา มีคุณภาพชีวิตที่ดี พบว่าปั จจัยที่ส าคัญที่
เกษตรกรทานาให้ความสาคัญ คือ ครอบครัว มาตรฐานการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะ ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการเมือง เศรษฐกิจ เช่น กลไกตลาด ราคาข้าว และ ข้อมูล ข่าวสารลั กษณะ
ภูมิอากาศ ที่มีผลต่อการประกอบอาชีพทานา และโครงการการส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร
ดั งนั นการพัฒ นาคุณภาพชีวิต และปัญหาข้าวควรที่จะ แยกประเด็นของการพัฒ นาด้านความ
ต้องการ และด้านความจาเป็นในชีวิตของเกษตรกรทานา บันได 5 ขัน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง ของการพัฒนาเชิง
บริหารจัดการชีวิตของเกษตรกร, ทานา คือ ขันที่แรก การพัฒนาความรู้แยกแยะความต้องการและความ
จาเป็น เพื่อการบริหารจัดการเงิน และการลดภาระหนีสิน ขันที่สอง การเตรียมความพร้อมในระดับปัจเจกและ
ระดับครัวเรือน ด้านการพั ฒนาอาชีพ เช่น การรวมกลุ่มการพัฒ นาในระดับพืนที่ ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ
การจัดการอาชีพ ขันที่สาม การพัฒนาความรู้ และเข้าใจข้อมูลกลไกการตลาด ซึ่งต้องการความเชื่อมโยงเชิง
ระบบ ขันที่สี่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว การลด
ความความต้องการสมาชิกใครอบครัว ขันที่ห้า การพึ่งตนเอง ปัจจัยสี่ของเกษตรกรภายใต้โครงการจานาข้าว
มีความพร้อมในระดับหนึ่งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพต้องพัฒนาให้สู งขึนต่อไป ซึ่งแนวคิดการพัฒนาคนที่ยึด
คนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดเดวิด ซี คอร์ตัน และ รูดิ คลอสส์ (David ,C. Korton and Rudi Klauss,
1984, หน้า 299-302) ต้องสร้างเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของคนในพืนที่เอง
โดยเฉพาะปัญหาในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน
2) การพัฒนาโครงสร้างขององค์กร ให้
ประชาชนเป็นผู้พัฒนาองค์กร เอง 3) การพัฒนาโดยประชาชนในพืนที่เป็นผู้ผลิตและพัฒนา
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บันได 5 ขั้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทานา

ความรู้
แยกแยะความ
ต้องการความ
จาเป็น
-การจัดการเงิน
-การลดภาระหนีสิน

การเตรียมความ
พร้อมการทานา/
อาชีพ
- การรวมกลุ่มเพื่อ
พัฒนา
- ข้อมูลข่าวสาร
- วัตถุดิบเพื่อการ
ผลิต

การพัฒนาความรู้
และเข้าใจข้อมูล
กลไกการตลาด
- ปัจจัยภายใน
- ปัจจัยภายนอก

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
- คุณภาพชีวิต
ของสมาชิกใน
ครอบครัว

ความพึ่งตนเองได้
- การพัฒนาคนที่
ยึดคนเป็น
ศูนย์กลาง
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