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บทคัดยอ
การวิจยั นี้เปนการศึกษาบทบาทและความสําคัญของตัวดึง-เรงวิถี ในกระบวนการเปลี่ยน
ยายกระบวนทัศนสูเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกร ดวยวิธีการเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล โดยศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนชาวนา มูลนิธิขาวขวัญ จ.สุพรรณบุรี ผลการศึกษา
พบวา
ตัวดึง-เรงวิถีทสี่ ําคัญในกระบวนการเปลีย่ นยายกระบวนทัศนสูเกษตรกรรมยั่งยืนของ
เกษตรกรคือ กระบวนการทีช่ วยใหเกษตรกรตระหนัก “เห็น” ความทุกข/วิกฤติปญ
 หา
จาก
กระบวนทัศนเดิมและคุณคาของกระบวนทัศนใหม เปนกระบวนการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ และ
กระบวนการคิดอยางสรางสรรค นําสูการแสวงหาทางเลือก/ทางออก
จากวิกฤติปญหาของ
กระบวนทัศนเดิม ณ จุดทางแพรง ซึ่งเปนจุดที่ระบบแหงกระบวนทัศนเดิม เขาสูสภาวะซับซอนแหง
ความไรระเบียบ
นอกจากนี้ บริบทของทุนที่แวดลอม รวมทั้งกระบวนการเรียนรูภายในของ
เกษตรกรแตละบุคคล มีความสําคัญมากในกระบวนการเปลี่ยนยายกระบวนทัศน โดยมีเกษตรกร
ตนแบบ กระบวนกร หรือ กระบวนการกลุม ชวยสนับสนุนการเรียนรู
การวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะวา แบบแผนของกระบวนการเปลี่ยนยายกระบวนทัศน
สามารถสังเคราะหไดเปน 2 แบบแผนหลักๆ กลาวคือ กระบวนการเปลี่ยนยายกระบวนทัศน ผาน
การออกแบบกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร และกระบวนการเปลีย่ นยายกระบวนทัศน ผานการ
ประสบวิกฤติปญหา จากการทําเกษตรกรรมกระแสหลัก ทั้งนี้ จังหวะเวลาของตัวดึง-เรงวิถีหลัก ณ
จุดทางแพรง มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในกระบวนการเปลี่ยนยายกระบวนทัศน
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ABSTRACT
This research studied the role and importance of the attractors in
paradigm

shift

process

the

of farmers towards sustainable agriculture, through

qualitative data collecting and analysis. The Farmers Schools of Kaokwan Foundation
in Suphanburi province in Thailand were used for case study. It is found that the
major attractor in the paradigm shift process is the process enabling the farmers
‘awareness’ of sufferings from the old paradigm of mainstream agriculture, and of the
value of the new paradigm of sustainable agriculture, through the process of critical
thinking and creative thinking, to find solutions to such sufferings at the bifurcation
point, where the old paradigm system is at its full chaos. The supporting contextual
capitals and the suitability of the learning process for each farmer, through the process
of observation, participation, and communication, are important in the paradigm shift
process, together with the support of role model, facilitator, and group learning
process.
These findings suggest that the pattern of the paradigm shift process could be
divided into 2 major patterns: the paradigm shift ‘by design’ of the learning process,
and the paradigm shift ‘by crisis’ experienced from the mainstream agriculture
paradigm. The timing of the major attractor at the bifurcation point is essentially
critical in the paradigm shift process.
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