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รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 
17-AG-34-GE-WSP-A 

Workshop on Revitalization of Rural Communities through Productivity  
Improvement Initiatives 

 
ระหว่างวันที่ 21-25 August 2017 (five days) 

ณ Jakarta, ประเทศ Indonesia 

จดัท าโดย นางสาวนภาพร  ทางทิศ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ,สถาบันวิจยัและพัฒนาพืน้ท่ีสูง (องค์การมหาชน) 

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ  
1.1 รหัสและชื่อโครงการ 

รหสัโครงการ : 17-AG-34-GE-WSP-A 
ชื่อโครงการ : Workshop on Revitalization of Rural Communities through Productivity  
Improvement Initiatives 

1.2 ระยะเวลา : ระหว่างวนัที่ 21-25 August 2017 (five days) 
1.3 สถานที่จดั  : ณ Jakarta, ประเทศ Indonesia 
1.4 ชื่อเจ้าหน้าที่เอพีโอประจ าโครงการ  

Ms. Emiko Kurayoshi Project Assistant, Agriculture Department 
Ms. Jisoo Yun ,APO 

1.5 จ านวนและรายชื่อวิทยากรบรรยาย 
วิทยากร จ านวน 3 คน 
1) Dr. Jung KiWhan, President, Korea Institute for Rural Development (KIRD), ROK. 
2) Dr. Shoichi Ito, Professor, Int'l food policy economist. Faculty of Agriculture, Kyushu 

University, Japan. 
3) Dr. William Van Caenegem, Professor, Faculty of Law, Bond University, Australia.  

1.6 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการและประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ 
มีผู้ เข้าร่วมทัง้หมด 17 คน จาก 10 ประเทศ ดงันี ้

No. Country Name 
1 Cambodia Mr. Khemrith Chan 
2 Cambodia Mr. Thearith Oeun 
3 Republic of China Ms. Chen Ying-Chun 
4 Republic of China Mr. Tsao Chang-Wen 
5 Fiji Mr. Inoke Koroi Tagicakibau 
6 Fiji Dr. Isimeli Waibuta Tagicakiverata 
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No. Country Name 
7 India Dr. Harinder Singh 
8 Lao PDR Mr. Linglong Sithixay 
9 Malaysia Mr. Mokhtaruddin bin Buang 

10 Pakistan Dr. Nasir Ahmad Khan 
11 Philippines Mr. Ismael Perido Aya-ay 
12 Philippines Ms. Maria Theresa A. Quirino 
13 Sri Lanka Mr. Pasan Sri Sajith Wijerathne 
14 Sri Lanka Ms. Rattota Mudiyanselage Malathi Hansa Kumari 

Rambodagedara 
15 Thailand Ms. Napaporn Tangtis 
16 Thailand Ms. Sucharee Picha 
17 Vietnam Mr. Van Cuong Le 

ส่วนที่ 2 เนือ้หา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
2.1 ที่มาหรือวตัถปุระสงค์ของโครงการโดยย่อ 

1) ทบทวนแนวทางใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลติภาคเศรษฐกิจที่ยัง่ยืนของฟาร์มในชนบท 
2) เพื่อตรวจสอบนโยบายการปรับปรุงประสทิธิผลที่เป็นนวัตกรรมและโครงการริเร่ิมเพื่อฟื้นฟูชุมชนชนบท

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
3) เพื่อแบ่งปันรูปแบบที่ประสบความส าเร็จในการฟืน้ฟชูมุชนในชนบทเพื่อสง่เสริมการเจริญเติบโตโดยรวม

เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืนของมนษุยชาติและสงัคม  
4) เพื่อพฒันาแผนปฏิบติัการเชิงกลยุทธ์ส าหรับการฟื้นฟูชุมชนชนบทที่เก่ียวข้องกับองค์กรและประเทศที่

เข้าร่วมโครงการเพื่อสนบัสนนุการพฒันาชนบทอย่างยัง่ยืน 
2.2 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตวัอย่างประเด็นที่สามารถน ามา

ปรับใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย 
1) Dr. Jung KiWhan, President, Korea Institute for Rural Development (KIRD), ROK. 

1.1)  แนวโน้มและประเด็นใหม่ ๆ ในการพัฒนาชุมชนชนบท 

 กรอบแนวคิดของชมุชนในชนบท 
ชุมชน คือสถานที่ที่กลุ่มคนอาศัยอยู่ในพืน้ที่นัน้มีการแบ่งปันกันเป็นเวลานานโดยมี

ความเชื่อมัน่เป้าหมายและแม้กระทั่งปัญหามีขอบเขตทางภูมิศาสตร์ดังนัน้จึงมีแม่น า้ภูเขา
พืน้ที่เพาะปลกูและโครงสร้างพืน้ฐานทางวฒันธรรมและสงัคมภายในเขตแดน 

ชุมชนมีกลุ่มทางสังคมภายในเขตแดนเพื่อให้บรรลุถึงหน้าที่ทางสังคมของชีวิต
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับการด าเนินชีวิตและการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในกิจกรรมทางสังคม
วฒันธรรมวฒันธรรมและการเมืองของคนในชมุชน 
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 ท าไมจงึต้องพฒันาชนบท? 
การพัฒนาชนบทเป็นประเด็นนโยบายที่ส าคัญของประเทศหนึ่งเพื่อให้มั่นใจถึง

เสถียรภาพทางสงัคมและการเมืองนโยบายของรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลเุป้าหมายการ
พัฒนา ค าขอของรัฐบาลในการสนับสนุนชุมชนระหว่างประเทศเมื่อรัฐบาลไม่เพียงพอ 
องค์กรระหว่างประเทศและประเทศที่มีรายได้สงูให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆเพื่อ
เอาชนะความยากจนและความล้าหลงัในประเทศผู้ รับ 

การพฒันาประเทศให้มีความสมดุลย์ระหว่างเขตชนบทและเขตเมืองชุมชนชนบท เพื่อ
ลดความเหลื่อมล า้ด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให้สามารถ
เทียบเคียงกับคนในเมือง จึงต้องแก้ปัญหาของชุมชนชนบท ซึ่งคนในชุมชนชนบทต้อง
ตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของคนภายในชุมชน เพื่อปรับปรุง
ประสทิธิภาพการผลติและการจดัจ าหน่าย การผลติทางการเกษตร กิจกรรมนอกภาคเกษตร 
รายได้และมาตรฐานการครองชีพ สขุภาพและสขุาภิบาล การศกึษา สิง่แวดล้อม 

โครงการพฒันาการเกษตรในประเทศก าลงัพัฒนาส่วนใหญ่คือการพัฒนาระดับจุลภาค
เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้รวมทัง้การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เหนือกว่า พัฒนาเทคโนโลยีการ
เพาะปลกู การควบรวมที่ดินและการจัดการน า้ การควบคุมศัตรูพืช เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เก่ียว การตลาด อย่างไรก็ตามมาตรการด้านนโยบายระดับมหภาคเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อ
สนบัสนนุกิจกรรมการพฒันาการเกษตรในระดบัจุลภาค 

นโยบายระดับมหภาคในการพัฒนาชนบท ต่างๆ เช่น การปฏิรูปที่ ดินและการ
ครอบครอง การเงินการเกษตรและเครดิต นโยบายราคา อาคารโครงสร้างพืน้ฐานทาง
การเกษตร ป้อนปัจจัยการผลิตของฟาร์ม R & D & ส่วนขยาย สถาบันการตลาดและสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการตลาด การค้าสนิค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตร 

 แนวทางการพฒันาชนบท 
แนวทางในการพัฒนาชนบทมีทัง้แบบ Top-down และ Bottom Up Approach  และ

การพัฒนาชุมชนจากภายใน หรือการพัฒนาชุมชนจากภายนอก โดยกระบวนการพัฒนา
จะต้องเป็นการพฒันาแบบมีสว่นร่วมและยัง่ยืน 

1.2) โอกาสใหม่ ในชุมชนชนบทในยุคของสังคมสารสนเทศ  

 การเปลีย่นแปลงอารยธรรม 
วิวัฒนาการสงัคมมนุษย์ ตัง้แต่อดีตจากการล่าสตัว์และการรวบรวมสงัคม มาเป็น

สงัคมสารสนเทศ 
ชมุชนชนบทในสงัคมเกษตรกรรม มีความหลากหลายทางด้านสงัคม โครงโครงสร้าง

อายุพีระมิด อัตราการเติบโตของประชากรสงู ผลผลิตต ่าโดยใช้เทคโนโลยีแบบดัง้เดิม  
แรงงานอพยพจากหมู่บ้านชนบทไปยังเมืองต่างๆท างานที่โรงงานดังนัน้จึงมีการพัฒนา
เมืองต่างๆเพื่อรองรับผู้ อพยพจากหมู่ บ้าน ประชากรในชนบทกลายเป็นผู้ สูงอาย ุ
ครอบครัวเกษตรกรเผชิญหน้ากับความไม่ต่อเนื่องเนื่องจากคนรุ่นใหม่จากครัวเรือน
เกษตรกรรมที่ได้รับการศกึษาในเขตเมืองไม่ได้กลบัไปที่ชนบทเพื่อท าการเกษตรอีก 
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 โอกาสงานใหม่ในพืน้ที่ชนบทในสงัคมสารสนเทศ 
การพฒันาขายสนิค้าโดยการใช้ระบบ  E-business การใช้ข้อมูลด้านราคาของสินค้าใน

ตลาดของสินค้าเกษตร เพื่อควบคุมศัตรูพืชการควบคุมสภาพแวดล้อมส าหรับพืชสวนการ
เพาะปลกูผลไม้และการจดัการปศุสตัว์ การใช้โปรแกรม E-learning  programs 

ผู้น าชมุชนต้องเป็นผู้จดัการชมุชนในสาขาต่างๆ เช่น การจัดการทรัพยากร การผลิตและ
การแปรรูปและการจัดการการตลาด ด้านวิศวกรรมทางสังคมเพื่ออ านวยความสะดวกใน
กิจกรรมการพัฒนา ผู้ เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายถ่ินฐานของผู้อพยพ    ครูส าหรับโปรแกรม
การศึกษาอนุบาลและสงัคมศึกษา  ผู้ เชี่ยวชาญด้านกีฬาและนันทนาการส าหรับชาวชนบท 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านความมัน่คงทางสงัคมและสวัสดิการส าหรับผู้สงูอายใุนชนบท 

2) Dr. Shoichi Ito, Professor, Int'l food policy economist. Faculty of Agriculture, Kyushu 
University, Japan. 
2.1) โครงการการรวมกลุม่ที่ดินในประเทศญ่ีปุ่ น 

ภาพรวมของการเกษตรในประเทศญ่ีปุ่ นและเกษตรกรรมขนาดเล็กที่มีต้นทุนสูงและเสื่อม
โทรม ฟาร์มต้นทนุการผลติตามขนาด การเพิ่มจ านวนของ บริษัท และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เงินอดุหนนุเพื่อรักษาระดบัราคาข้าว  

จงึมีการแก้ไขปัญหาโดยการรวมกลุม่ที่ดินในการผลติข้าวเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ คือ 
ลดแรงงานเกษตรกร การขายตรงจากเกษตรกรไปยังผู้บริโภค ใช้ยอดขาย On-Line ร้านค้าฟาร์ม
ท้องถ่ิน อาหารแปรรูป (เพิ่มมลูค่า) ที่จะพฒันาขึน้ในประเทศ 

2.2) การปรับปรุงเทคโนโลยีของญ่ีปุ่ นในการแข่งขนัในตลาดโลกและการน าเข้าข้าว 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มคุณภาพให้สงูขึน้ เช่น เทคโนโลยีด้านการ

ก าจัดวัชพืช การใช้เทคโนโลยีควบคุมการให้น า้ข้าว ญ่ีปุ่ นมีการขายสินค้าโดยการจับตลาดใน
ประเทศ และปัจจบุนัเกษตรกรญ่ีปุ่ นมุ่งเน้นด้านการสง่ออกเนื่องจากมีร้านอาหารญ่ีปุ่ นในประเทศ
ต่างๆจ านวนมาก รวมทัง้ในประเทศญ่ีปุ่ นเอง การสง่ออกข้าวเพิ่มขึน้ แต่ยังคงอยู่ที่ 0.1% ของการ
ผลติในประเทศญ่ีปุ่ น 

3) Dr. William Van Caenegem, Professor, Faculty of Law, Bond University, Australia. 
ประโยชน์ของการท างานร่วมกลุม่ที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ คือ การต่อรองราคา เกิดห่วง

โซ่คุณค่า สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ใช้ข้อมูลร่วมกัน โดยเกษตรกรสามารถท างานร่วมกันได้
หลากหลายวิธี โดยการรวมกลุ่มกันเพื่อขายสินค้าอาจจะไม่จ าเป็นต้องขนส่งร่วมกัน ขึน้อยู่กับการ
อนมุติัการเจรจาต่อรองโดยรวม และมีการท าสญัญาที่มีผลผกูพนั เพื่อความชดัเจน 

2.3 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากกรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ามี) พร้อมแสดงความ
คิดเห็นหรือยกตวัอย่างประเด็นเชิงเปรียบเทียบกบับริบทประเทศไทยและ/หรือประเด็นที่สามารถน ามาปรับ
ใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย (จ าแนกตามรายชื่อประเทศ) 
1) ประเทศมาเลเซีย 

เพื่อให้แน่ใจว่าชนบทเป็นสถานที่ที่น่าสนใจและเป็นไปได้ในการท างานและอาศัยอยู่ รัฐบาลมี
เป้าหมายที่จะขยายการด าเนินงานของอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในพืน้ที่ชนบทซึ่งขณะนีม้ีสมรรถนะหลกัใน
ด้านการเกษตรการประมงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือในอุตสาหกรรมชนบท ความคิดริเร่ิมนีย้กระดับ
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สมรรถนะหลักและการด าเนินธุรกิจที่มีอยู่และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาพวกเขาต่อไป สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจในชนบทผ่านทาง "สหกรณ์" หมู่บ้านทัง้หมดที่เลือก
จะต้องมีหรือจัดตัง้สหกรณ์ เป็นหน่วยงานทางธุรกิจที่เป็นสมาชิกของชุมชนโดยอาศัยอ านาจตามรัฐ
สมาชิกและควบคมุโดยกฎหมายสหกรณ์แห่งมาเลเซีย (SKM) ภายใต้กฏหมายสหกรณ์ นี่คือแนวทาง
ใหม่ของรัฐบาลในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการจัดหาโอกาสในการท างานและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านศตวรรษที่ 21 โปรแกรม Desa Lestari ได้เ ร่ิมให้
ผลตอบแทนที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยการเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอยู่โดยสหกรณ์
หมู่บ้าน ระดบัความสนใจที่แสดงโดยคนในชนบทในการเข้าร่วมโครงการนีไ้ด้รับการสนับสนุนเป็นอย่าง
มากและแสดงให้เห็นว่าโครงการริเร่ิมด าเนินไปตามทิศทางที่ถูกต้อง ผ่านโครงการนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อ
หนุนความสามารถของโปรแกรมที่มีอยู่ในชนบทท างานร่วมกันโดยการเพิ่มรายได้ของพวกเขาและ
คล่องตัวการด าเนินงานของพวกเขา รายได้รวมของสหกรณ์มี รายได้รวมทัง้สิน้ 13.4 ล้านริงกิตใน 
ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 725 ต าแหน่งงานที่เสนอให้กบัชุมชนในชนบทและ 69% ของหมู่บ้านบรรลอุย่าง
น้อย 30% หัวหน้าครัวเรือน (HoH) จดทะเบียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ ปัจจุบันมีหมู่บ้าน 80 แห่งทั่ว
มาเลเซียและได้รับประโยชน์จากการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยัง่ยืนเหลา่นีใ้นปีพ. ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 
2559 
การเปรียบเทียบและปรับใช้กบัประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการสง่เสริมให้ชมุชนในชนบทรวมกลุม่กนัเพื่อจดัท าเป็นกลุ่มสหกรณ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผลผลิต เพิ่มอ านาจในการต่อรองราคาสินค้า เกิดการรวมกลุ่มเพื่อให้มีการหมุนเวี ยน
กองทนุภายในชมุชนเพื่อให้เกิดการพฒันาที่ยัง่ยืน 

2) ประเทศใต้หวนั 
การฟืน้ฟชูมุชนชนบทผ่านโครงการริเร่ิมการปรับปรุงประสิทธิผลในไต้หวัน ทั่วโลกในศตวรรษ

ที่ 21 ภายใต้แนวโน้มของโลกาภิวตัน์ที่มีการพฒันาชนบทแบบดัง้เดิมถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการจะปรับ
นโยบายในการพัฒนา ; ผ่านการแนะน าของสภาการเกษตรของผู้บริหารหยวน  การด าเนินการตาม
กฎระเบียบของการกระจายอ านาจ เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินเก่ียวกับกลไกการ
ตัดสินใจและการพัฒนาชุมชนเช่นเดียวกับการท างานร่วมกันและการระดมชุมชนในชนบท  การ
คุ้มครองในพระราชบัญญัติเป็นสัญญาณของการฟื้นฟูชนบท ในระยะสัน้การฟื้นฟูชนบทประเทศ
ไต้หวนั "Makeover" เป็น "ฟืน้ฟชูนบท"  

การด าเนินงานนีม้ีสาเหตมุาจากการอพยพในชนบทและแนวโน้มของประชากรในพืน้ที่ชนบท
ที่ถูกทิง้ร้างใช้โปรแกรมใหม่โดยใช้คนที่ประสบความส าเร็จจากชนบทเข้าไปให้ความรู้ นอกจากนีย้ัง
ก าหนดให้รัฐบาลควรมุ่งพัฒนาชุมชนชนบท ด้านวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ลกัษณะทางนิเวศวิทยาการ
ก าหนดผู้ ให้การสนับสนุนข้อมูลของโรงเรียนในทุกระดับการให้การศึกษาตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
ชนบท 

การฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์และการให้ค าปรึกษาองค์กรโดยชุมชนชนบทความตระหนักใน
การฟืน้ฟชูนบทและผู้ เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการฝึกอบรมบุคลากรเป็นกุญแจส าคัญในการท างาน
ราบร่ืนขององค์กรคือการให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ การตอบสนองต่อแผนฟื้นฟูการส่งเสริมและความ
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ต้องการของชุมชนนอกเหนือจากการขยายการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ในชนบทและการเสริมสร้าง
พลงัชุมชนให้เข้มแข็งย่ิงขึน้ในทางตรงกันข้ามกับโครงการส่งเสริมการบริการให้ค าปรึกษาระดับมือ
อาชีพเพื่อช่วยเหลอืโครงการฟืน้ฟชูมุชนชนบท  

  การเปรียบเทียบและปรับใช้กบัประเทศไทย 
ประเทศไทยยงัไม่มีการออกกฎหมายเพื่อที่จะให้การสง่เสริมหรือพฒันาชนบทที่มีความชัดเจน 

แต่จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานที่รับผิดชอบการพัฒนาชนบทในแต่ละด้านหลกัๆ เช่น ด้านการให้
ความรู้ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และมีการรณรงค์ให้
เยาวชนมีการกลบัถิ่นฐานเพื่อพฒันาบ้านเกิด เช่น โครงการส านกึรักบ้านเกิด คนกล้าคืนถิ่นฯลฯ 

3) ประเทศฟิลปิปินส์ 
การเปลีย่นระบบการปกครองของชมุชนควอร์ (QUARBA COMMUNITIES) ผ่านทางแนวทาง

การกระจายตวัเชิงปริมาณ (AGROENTERPRISE APPROACH) 
กรมปฏิรูปการเกษตร (DAR) ซึง่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีการจัดตัง้และด าเนินการภายใต้

กฎหมายของฟิลิปปินส์ร่วมกับ Catholic Relief Services (CRS) ซึ่งเป็นองค์กรคุมขังศาสนาคาทอลิก
แห่งสหรัฐอเมริกาซึง่เป็นองค์กรความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมที่ด าเนินการในโครงการความร่วมมือที่
เรียกว่า " การเชื่อมโยงเกษตรกรรายย่อยสู่ตลาด "(LinkSFarm) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปฏิรูปการ
ปฏิรูปการเกษตรและเกษตรกรผู้ปลกูรายย่อยสามารถเพิ่มรายได้และปรับปรุงคณุภาพชีวิตของพวกเขา 

เป้าหมายของโครงการ LinkSFarM คือการรักษาวิถีชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยที่ใช้
วิธีการจัดกลุ่มตามขัน้ตอนแปด (8) ส าหรับการพัฒนาธุรกิจเกษตร (AED) ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ใน
หมู่บ้านและได้รับความช่วยเหลอืในการเข้าถึงตลาดที่มีมูลค่ามากขึน้ ห่วงโซ่ผ่านการผลิตโดยรวมและ
การตลาดของผลติภัณฑ์ของตนตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบริการสนบัสนนุธุรกิจ 

ตามที่ออกแบบไว้โครงการนีไ้ด้รับการออกแบบมาเพื่อด าเนินการใน 31 โครงการทั่วประเทศ 
ส าหรับ Bukidnon จะมีการด าเนินการใน 3 พืน้ที่โครงการที่สนบัสนนุฟาร์มเลีย้งสตัว์ทัง้หมด 1800 แห่ง
ด้วยความช่วยเหลอืด้านเทคนิคตามการวางแผนของ agroenterprise เทคโนโลยีด้านการผลิตและการ
โพสต์การผลติใหม่ ๆ การปรับปรุงการตลาดความรู้ด้านการเงินการเพิ่มมลูค่าและอื่น ๆ 

ส าหรับกรณีศึกษานีใ้ห้ความส าคัญกับการใช้โครงการ DAR-CRS โดยใช้วิธีการจัดกลุ่ม 8 
ขัน้ตอนแก่เมือง Impasug-ong โดยเฉพาะที่เมือง Barangay Impalutao ซึ่งตัง้อยู่ทางยุทธศาสตร์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด Bukidnon ซึ่งเป็นผู้ น า องค์กรปฏิรูปการปฏิรูปการเกษตร 
(ARBO) ของโครงการนีคื้อสหกรณ์ชาวนา QUARBA หรือ QFC ก าลงัผลิต Citronella ซึ่งน า้มันของมัน
เมื่อสกดัถกูถือว่าเป็นสารไลแ่มลง 
การเปรียบเทียบและปรับใช้กบัประเทศไทย 
  ในประเทศไทยมีการให้ความช่วยเหลือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนในชนบทอยู่
จ านวนมาก ที่จะท าให้เข้าถึงตลาดที่มีมูลค่ามากขึน้ ตลอดจนการเสริมสร้างความเ ข้มแข็งของบริการ
สนบัสนนุธุรกิจ 
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4) ประเทศปากีสถาน 
ปากีสถานเป็นประเทศเกษตรกรรม ประมาณ 70% ของประชากรอาศัยอยู่ในพืน้ที่ชนบท 

แหล่งรายได้หลักของพวกเขาคือเกษตรกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็กอื่น ๆ ซึ่งขึน้อยู่กับการเกษตร
โดยตรงหรือโดยอ้อม หลายคนยากจนในชนบทอาศัยอยู่ในพืน้ที่ที่มีพืน้ที่เพาะปลกูขาดแคลนศักยภาพ
ทางการเกษตรต ่าความแห้งแล้งและความเสือ่มโทรมของสิ่งแวดล้อมเป็นลกัษณะทั่วไป นอกจากนีก้าร
เข้าถึงความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์เช่นสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานเช่นน า้ด่ืมและสุขาภิบาล
การศกึษาและการดแูลสขุภาพมีน้อยมากในพืน้ที่ชนบท ปัญหาการขาดสารอาหารอายุขัยต ่าและอัตรา
การตายของทารกสงูเป็นที่แพร่หลายมากขึน้ในพืน้ที่ชนบท เป็นที่ถกเถียงกนัอยู่ว่าการเกษตรแบบยั่งยืน
เป็นพาหนะหลกัในการพัฒนาชนบทและการพัฒนาชนบทจะไม่เกิดขึน้เว้นแต่เราจะดูชนบทมากกว่า
ชาวนา ความแตกแยกของจังหวัดในชนบทและการประมาณการของโครงการมีความเก่ียวข้องและ
ความส าคัญกับแผนการพัฒนาและการใช้งานที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากการพัฒนาเกิดขึน้จากภาค
เกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมการย้ายถ่ินฐานของชาวชนบทไปยังเมืองและเมืองใหญ่เกิดขึน้เป็น
จ านวนมาก ในระหว่างกระบวนการนีอ้ัตราการเติบโตของเขตเมืองโดยปกติจะเป็นสองเท่าของการ
เพิ่มขึน้ของประชากรโดยรวม อตัราการเติบโตของประชากรของพวกเขาจะสงูกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
ในขณะที่พืน้ที่อื่น ๆ มีอตัราการเติบโตต ่าเนื่องจากการอพยพย้ายถ่ินฐาน ในประเทศก าลงัพัฒนาเช่น
ประเทศปากีสถานการโยกย้ายดังกล่าวโดยทั่วไปเกิดขึน้เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจจากชนบทสู่
เมืองสง่ผลให้อตัราการเติบโตสงูขึน้ในช่วงหลงั ๆ ชนิดของการโยกย้ายภายในที่ส าคัญมากเป็นหนึ่งจาก
หมู่บ้านไปยงัเมือง การเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรท าให้ข้อ จ ากดั เก่ียวกับทรัพยากรที่มีอยู่ นี่เป็น
หนึง่ในเหตผุลที่คนอพยพไปหางานท าในเมืองเช่นแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ก าลงัสร้างปัญหาให้กับเมืองและ
ชนบท ปัญหานีด้เูหมือนจะเป็นเร่ืองร้ายแรงมากส าหรับชาวบ้านท าให้คนจนออกจากบ้านไร่ฟาร์มและ
ญาติสนิท ปัจจยัที่น าไปสูค่วามเข้มข้นในเมืองสงูแบ่งออกเป็นสองส่วน ประการแรกปัจจัยที่ก่อให้เกิด
อุปสรรคในการท าให้สภาพท้องถ่ินเอือ้อ านวยและเพื่อชีวิตที่ดีและรุ่งเรืองมีพืน้ที่อุดมสมบูรณ์น้อยลง
การผลิตน้อยลงการไม่ได้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสาธารณสขุและปัญหาด้านสขุอนามัยขาด
การศกึษาที่มีคุณภาพไม่พร้อมใช้งาน / การด ารงอยู่ของระบบสงัคมที่มีพืน้ฐานมาจากความยุติธรรม
และความเสมอภาค เหลา่นีเ้ป็นปัจจยัที่ท าให้เกิดการโยกย้ายประชาชนหรือครอบครัวจากชนบทสู่เมือง 
เมืองที่สองมีโอกาสในการจ้างงานและคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ซึง่เป็นแรงบนัดาลใจให้กับประชากรในชนบท
โดยทั่วไปและเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับการอพยพเพื่อการปรับปรุงที่ดีขึน้เช่นการ
ปรับตวัของเมืองความยากจนตามเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงการเพิ่มความยืดหยุ่น
ในการเกษตร 
การเปรียบเทียบและปรับใช้กบัประเทศไทย 

การย้ายถ่ินฐานของชุมชนชนบทมาอยู่ในชุมชนเมือง เพื่อให้มีงานท าและการสร้างคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึน้ เพื่อแก้ไขปัญหาย้ายถ่ินฐานจงึต้องมีการพฒันาขีดความสามารถการท าการเกษตรโดยการ
ท าการเกษตรแบบยัง่ยืน 

2.4 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการศกึษาดงูานแต่ละแห่ง (ถ้ามี) พร้อมแนบภาพประกอบ (ไม่มีการศึกษาดูงาน) 
2.5 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion) 
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ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อจัดท าโครงการและจัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน  
โดยภายในกลุม่ได้จัดท าหัวข้อ “การ ใช้ประโยชน์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์อย่าง
เหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนชนบท” โดยได้มีการวางแผนต่างๆในการด าเนินงาน
ประกอบด้วย 7 สว่น ได้แก่ 

1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 
2) การระบปัุญหาและหาทางเลอืก 
3) ก าหนดวตัถปุระสงค์และการก าหนดเป้าหมาย 
4) การก าหนดกลยทุธ์การท างานเพื่อให้ไปถงึเป้าหมาย 
5) แผนงบประมาณการด าเนินงาน 
6) แผนปฏิบติัการการท างาน 
7) ตวัชีว้ดัและเคร่ืองมือการประเมิน 

ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  
3.1 ประโยชน์ต่อตนเอง 

1) ได้รับประสบการณ์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับเร่ืองการพัฒนาชนบทโดยการใช้ความรู้ด้านต่างๆ 
ทัง้ในด้านการวางแผน ระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อน ามาปรับใช้ส าหรับการท างานในประเทศไทย 

2) ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาชนบทกบัประเทศต่างๆที่เข้าร่วมในหลกัสตูรครัง้นี ้
3) เครือข่ายการพฒันาชนบทร่วมกบัประเทศต่างๆ เพื่อพฒันางานร่วมกนัในอนาคต 

3.2 ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสงักดั 
1) การพัฒนาบุคลากรเพื่อน าความรู้ต่างๆมาพัฒนางานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพขึน้ ทัง้ในการวาง

แผนการพฒันาชนบทบนพืน้ที่สงูต่างๆ 
2) การสร้างเครือข่ายด้านงานวิชาการในด้านการพัฒนาชนบทร่วมกับต่างประเทศผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่ได้

ไปเข้าร่วมโครงการ  
3.3 ประโยชน์ต่อสายงานหรือวงการในหวัข้อนัน้ๆ 

1) มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้เก่ียวกบัการพัฒนาชนบทในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้มีการน าไปปรับใช้พัฒนาใน
ประเทศต่างๆให้ชมุชนในชนบทมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 

2) เครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิชาการเก่ียวกบัการพฒันาชนบทที่เข้มแข็งและกว้างขวางขึน้ 
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัสดุท้ายของโครงการ 

ร่วมกบัผู้บริหารในการก าหนดนโยบายในการพฒันาชนบทบนพืน้ที่สงูให้เกิดความยั่งยืน และขับเคลื่อน
ไปสูก่ารปฏิบติัในระดบัองค์กร  

3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะด าเนินการภายใน 6 เดือนหลงัเข้าร่วมโครงการ 
ขบัเคลือ่นการน านโยบายและโครงการในการพฒันาชมุชนบนพืน้ที่สงูไปสู่การปฏิบติัในพืน้ที่ 
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ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 
4.1 ก าหนดการฉบบัลา่สดุ (Program) (ไฟล์แนบ ข้อ 4.1) 
4.2 เอกสารประกอบการประชมุ/สมัมนา (Training Materials) (ตามไฟล์แนบ ข้อ 4.2) 
4.3 ประวติัโดยสงัเขปของวิทยากรบรรยาย (CV) 

1) Dr. Jung KiWhan, President, Korea Institute for Rural Development (KIRD), ROK. 
2) Dr. Shoichi Ito, Professor, Int'l food policy economist. Faculty of Agriculture, Kyushu University, 

Japan. 
3) Dr. William Van Caenegem, Professor, Faculty of Law, Bond University, Australia.  

4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand) (ตามไฟล์แนบ ข้อ 4.4) 
4.5 เอกสารน าเสนอผลงานหลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation) (ตามไฟล์แนบ ข้อ 4.5) 

_______________________________________ 
 
 
 


