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Economics of Being Poor

“Most of the people in the world are poor, so if we knew 
the economics of being poor, we would know much of the 
economics that really matters. Most of the world’s poor 
people earn their living from agriculture, so if we knew the 
economics of agriculture we would know much of the 
economics of being poor”

T.W. Schultz 
1979 Nobel Prize lecture
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Overview: 
ช่วงต่าง ๆ ของแนวคิดการพฒันาการเกษตร

World War II 
(1939 – 1945)

1950s & 1960s

Economic-growth-and-modernization era

1970s

Growth-with-equity

1980s & 1990s

Macroeconomic and policy reform
Institutional restructuring

2000s

Food security
Food price crisis
Environmental sustainability
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ประสบการณ์จากการพฒันาการเกษตรในชว่ง

1950s – 1960s
อทิธิพลจาก “Marshall Plan”

• สนันิษฐานเอาเองวา่ เทคโนโลยีการเกษตรและโมเดลของการ

เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร (Model of Agricultural Extension) 

สามารถสง่ตอ่ได้โดยตรงจากประเทศรายได้สงูไปยงัประเทศยากจน 

• สนันิษฐานวา่ โครงการพฒันาชนบท จะชว่ยแก้ปัญหาความยากจน 

แก้ปัญหาความไมเ่ทา่เทียมกนัของการถือครองที_ดิน

• ความชว่ยเหลือด้านอาหาร ถือเป็นการให้ความชว่ยเหลือด้าน

มนษุยธรรมและสร้างงานให้คนจน
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ประสบการณ์จากการพฒันาการเกษตรในชว่ง

1950s – 1960s
Diffusion Model ของการพฒันาเกษตรกรรม

• สนันิษฐานวา่ เกษตรกรไมไ่ด้จดัสรรทรัพยากรที_มีอยูอ่ยา่งมีประสทิธิภาพ

• เกษตรกรจะมีประสทิธิผลมากกวา่นี e หากจดัสรรทรัพยากรดีกวา่นี e และ

เปิดรับเทคโนโลยีและแนวปฏิบติัจากประเทศพฒันาแล้ว

การพฒันาชนบท (Community Development)

• ผู้ เชี_ยวชาญจากโลกตะวนัตกจะชว่ยให้คนชนบทสามารถออกแบบและ

ดําเนินการโครงการชว่ยตนเอง ที_มุง่หมายเพื_อการพฒันาชนบท
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ประสบการณ์จากการพฒันาการเกษตรในชว่ง

1950s – 1960s

เพราะเหตใุด ?

- ลมืพิจารณาอุปสรรคเชิงโครงสร้าง 

(Structural Barrier) ที_ขดัขวางการ

พฒันาชนบท เชน่ การรวมศนูย์ของ

อํานาจทางการเมืองในท้องถิ_น หรือการ

ถือครองสนิทรัพย์

- มีสมมตฐิานทีAผิดเกีAยวกับเกษตรกร
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ประสบการณ์จากการพฒันาการเกษตรในชว่ง

1950s – 1960s
ข้อเสนอ “Efficient But Poor” (Schultz 1964)

• เกษตรกรนั (นหา่งไกลจากคําวา่ ไมมี่เหตมีุผลมาก

• จริง ๆ แล้วพวกเขาเป็นผู้ มีความคดิแบบเศรษฐศาสตร์ คดิคํานวณต้นทนุและประโยชน์

สว่นเพิMมทีMจะเกิดขึ (นจากเทคนิคทางการเกษตรตา่ง ๆ 

• Schultz (1964) กลา่วา่ หากจะให้ผู้ เชีMยวชาญไปอยูใ่นสถานการณ์อยา่งเกษตรกร ก็ไมมี่

ใครใช้ทรัพยากรได้มีประสทิธิภาพเทา่เกษตรกร

จากบทเรียน

1. ต้องสร้างช่องทางให้เกษตรกรเข้าถงึปัจจยัการผลติทีMมีผลติภาพ หลากหลายรูปแบบ

2. ทําให้พวกเขามีความสามารถทีMใช้ประโยชน์จากเทคนิคเหลา่นี (
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ประสบการณ์จากการพฒันาการเกษตรในชว่ง

1950s – 1960s
ข้อเสนอ “Efficient But Poor” (Schultz 1964)

• แนวคิดนี eนํามาซึ_งการลงทนุในงานวิจยัพฒันาในภาคเกษตร และการลงทนุ

ในทนุมนษุย์ 

• นํามาซึ_งการปฏิวติัเขียว (Green Revolution) ในชว่งปี 1960s

• นํามาซึ_งการตั eงหนว่ยงานวิจยัระดบัโลก

• International Rice Research Institute (IRRI) in the 
Philippines

• International Maize and Wheat Improvement Center 
(CIMMYT) in Mexico
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ประสบการณ์จากการพฒันาการเกษตรในชว่ง

1950s – 1960s
ข้อเสียของการปฏวิัตเิขียว

• ให้ประโยชน์กบัเจ้าของทีMดนิขนาดใหญ่ในพื (นทีMทีMเหมาะสมทางด้านสิMงแวดล้อมและทรัพยากร

• ทําให้ราคาสนิค้าเกษตรธญัพืช ลดลง

• เจ้าทีMดนิมองวา่การทําเกษตรเองได้กําไรมากกวา่และเอาทีMดนิคืนจากเกษตรกรรายยอ่ยทีMเช่าทีM 
และทําเกษตรด้วยเครืMองจกัรแทน

ข้อดขีองการปฏวิัตเิขียว

• มีเมลด็พนัธุ์และอาหารประเภทธญัพืชมากขึ (น

• ลดราคาอาหารทีMแท้จริงสาํหรับคนยากจน

• ลดการขยายพื (นทีMเพาะปลกูไปยงัเขตทีMเปราะบางทางด้านสิMงแวดล้อม

9/1/21



Overview: 
ช่วงต่าง ๆ ของแนวคิดการพฒันาการเกษตร

World War II 
(1939 – 1945)

1950s & 1960s

Economic-growth-and-modernization era

1970s

Growth-with-equity

1980s & 1990s

Macroeconomic and policy reform
Institutional restructuring

2000s

Food security
Food price crisis
Environmental sustainability

This class
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การเปลี(ยนมมุมองด้านการพฒันาในชว่งทศวรรษที( 1970s

Economic 
Growth and 
Trickle-down 

Effect

Economic 
Growth with 

Equity 
(employment, 
distribution of 
real income)

เหตผุล 3 ประการทีMทําให้เกิดการเปลีMยนแปลงมมุมอง

1. หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (1) การเตบิโตทีMรวดเร็วในหลาย

ประเทศมีผลข้างเคียงทีMสร้างความเสยีหายแก่เศรษฐกิจ 

สงัคมและสิMงแวดล้อม

2. หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (2) ผลประโยชน์จากการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจไมไ่ด้สง่ผลประโยชน์ไปยงัคน

จนด้วย ช่องวา่งระหวา่งคนจนและคนรวยหา่งขึ (นเรืMอย ๆ

3. วงการเศรษฐศาสตร์พฒันามีการเปลีMยนแปลงเปา้หมาย

การพฒันาเพืMอรักษาความชอบธรรม ตอบสนองตอ่ข้อ

วิพากษ์ทีMวา่การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจจริง ๆ แล้ว
ไมไ่ด้ให้ประโยชน์กบัทกุคนตามทีMเคยเชืMอมาก่อน9/1/21



การเปลี(ยนมมุมองด้านการพฒันาในชว่งทศวรรษที( 1970s

Economic 
Growth and 
Trickle-down 

Effect

Economic 
Growth with 

Equity 
(employment, 
distribution of 
real income)

มมุมองการพฒันาเปลีMยนไปให้ความสาํคญักบั
การจ้างงาน การกระจายรายได้ และความ

ต้องการพื (นฐาน (basic needs)

มุง่ช่วยเหลอืผู้คนกลุม่ร้อยละ 40 ลา่งสดุของ
การกระจายรายได้ ในประเทศรายได้น้อย

การพฒันาชนบทแบบบรูณาการและโครงการ

ด้านความต้องการพื :นฐาน -“Integrated Rural 

Development and Basic Needs”
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Basic 
needs

Integrated Rural Development 
(IRD) and Basic Needs projects

IRDGovernment 
agencies

International 
donors (World 
Bank and ILO)

Non-governmental 
organizations (NGOs)

Increasing Agricultural Production

Improving health and sanitation

Providing education

Providing other social services

Improving nutrition

Housing

Increasing welfare of the poor

What is your 
opinion on the IRD 
and Basic Need 
projects?
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Basic 
needs

Integrated Rural Development 
(IRD) and Basic Needs projects

IRD
Agricultural Production

(Farm activities)

Productive Rural 
Employment

(Non-farm activities)

Government 
agencies

International 
donors (World 
Bank and ILO)

Non-governmental 
organizations (NGOs)

Why?
Why?

Why?
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Integrated Rural Development 
(IRD) and Basic Needs projects

– โดยสรุป IRD และ basic needs projects หายไปเพราะพบวา่ มีความซบัซ้อนในการดําเนินการและนําไป

ปฏิบตัทีิMอืMนได้ยาก และบริการทางสงัคมขยายตวัไมท่นัการเพิMมขึ (นของประชากร และการขยายฐานทาง

เศรษฐกิจเพืMอสนบัสนนุบริการเหลา่นั (นขยายตวัไมท่นับริการทีMเพิMมขึ (น 

– ตอ่มาในช่วงท้ายของทศวรรษทีM 1970s ผู้ กําหนดนโยบายและองค์กรพฒันาระดบัโลกหนัมาให้ความสาํคญั

กบัการกระจายรายได้ พร้อม ๆ กบัให้ความสําคญักบัการเจริญเตบิโตในภาคเศรษฐกิจการเกษตร 

– ราคาอาหาร ถกูค้นพบวา่เป็นตวักําหนด รายได้ทีMแท้จริง (Real Income) ของคนจนทั (งในเมืองและในชนบท 

ฉะนั (นผลติภาพในภาคเกษตรทีMตํMาถกูมองวา่เป็นสาเหตขุองความยากจน 

– การจ้างงานในชนบทยงัจําเป็นและสาํคญัในช่วงทีMประชากรยงัเตบิโตมากและงานภาคอตุสาหกรรมและ

บริการในเมืองยงัโตไมพ่อ
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Overview: 
ช่วงต่าง ๆ ของแนวคิดการพฒันาการเกษตร

World War II 
(1939 – 1945)

1950s & 1960s

Economic-growth-and-modernization era

1970s

Growth-with-equity

1980s & 1990s

Macroeconomic and policy reform
Institutional restructuring

2000s

Food security
Food price crisis
Environmental sustainability
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Food insecurity and Poverty

– ย"อนกลับไปสู-นโยบายการสร"างรายได"และการจ"างงานในภาคชนบท  (ข"อสรุปจากการประชุม World Food 

Summit ในปK 1996)

– เหตุผล 3 ประการ

– 1. การบรรลุความพอเพียงด"านอาหารระดับชาติในประเทศต-าง ไม-ได"เปYนหลักประกันว-าทุกครอบครัวจะสามารถ

มีความมั่นคงทางอาหารได"

– 2. เพราะอัตราการว-างงานในเขตเมืองที่สูง ผู"ที่ย"ายถิ่นฐานต"องกลับไปหาการจ"างงานในภาคเกษตรและในชนบท

– 3. ประเทศส-วนใหญ-ไม-สามารถสนับสนุนมาตรการประเภทการอุดหนุนอาหารและ food transfer program ใน

ระยะยาวได" คนจนในชนบทจะต"องเพิ่มการผลิตและหรือรายได"เพื่อทำให"ตนเองมีความมั่นคงทางอาหาร
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กระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันาชนบท

New Rural 

Development Paradigm
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ที่มาที่ไปของการพัฒนา 
NEW RURAL DEVELOPMENT PARADIGM

• New Rural Development Paradigm = กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาชนบท เสนอโดย OECD 
(Organization for Economic Cooperation and Development) 

• ปัจจุบันยังมีคนราว 3 พันล้านคน ในประเทศกําลังพัฒนายังอาศัยอยู่ในชนบท และจะเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ 
และมีราว 60% ของกลุ่มน้ีท่ียังมีรายได้ตํ่ากว่า 2.00 USD ต่อวัน 

• การคงอยู่ของปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตในชนบทของประเทศกําลังพัฒนา สะท้อนว่า 
กระบวนทัศน์การพัฒนาชนบทท่ีอยู่น่าจะทํางานได้ไม่ดีพอ 

• ยุทธศาสตร์การพัฒาชนบทท่ีมีประสิทธิผล จะจําเป็นอย่างยิ่งกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs) 
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ความท้าทายและโอกาสสําหรับประเทศกําลังพัฒนา

ความท้าทาย

• แรงกดดันชิงประชากร – ในเขต Sub-Saharan Africa จะมีเยาวชนเข้า
ตลาดแรงงานภายใน 15 ปีน้ี กว่า 370 ล้านคน 

• บริบทโลกท่ีแข่งขันมากขึ้นทําให้โอกาสต่าง ๆ ท่ีเคยมีในอดีตสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนาลดน้อยลง

• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเปราะบางท่ีเพ่ิมขึ้นต่อความแห้งแล้ง
และความกดดันด้านทรัพยากรน้ํา 

• การอพยพจากชนบทสู่เมืองภายใต้บริบทท่ีเมืองเองก็มีงานท่ีจํากัด
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ความท้าทายและโอกาสสําหรับประเทศกําลังพัฒนา

โอกาส

• ความเช่ือมโยงใหม่ ๆ และต้นทุนท่ีตํ่าลงในการเข้าสู่การค้าระหว่าง
ประเทศและการเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

•เทคโนโลยีใหม่ ๆ: การปฏิวัติเขียว, ICT-enabled services, การเข้าถึง
และการแลกเปล่ียนข้อมูลสําหรับประชากรในชนบท 

• การขยายตัวของอุตสาหกรรม การศึกษา บริการสุขภาพ และการ
ท่องเท่ียวในชนบท
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บทเรียนจากการวิเคราะห์และกรณีศึกษารายประเทศ

OECD ทําการศึกษาการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย เกาหลีใต้ จีน ไอวอร่ีโคสต์ (Cote
d’Ivoire) เวียดนาม ไทย และแทนซาเนีย พบว่า

• ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทต้องมีความจําเพาะเจาะจงกับประเทศน้ัน ๆ เพราะชนบทแต่ละท่ีไม่
เหมือนกันเลย 

• Governance คือกุญแจสําคัญสําหรับความสําเร็จหรือล้มเหลวของการพัฒนาชนบท 

• พลวัตรเชิงประชากรจะมีบทบาทสําคัญ
• นโยบายท่ีสร้างความเช่ือมโยงระหว่างชนบทและเมืองจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาได้ดี 
• ภาคเกษตรจะยังคงเป็นกลจักรสําหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนา
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บทเรียนจากการวิเคราะห์และกรณีศึกษารายประเทศ

• แต่ต้องไม่ลืมว่าภาคชนบทมีมากกว่าภาคเกษตร 
• โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีครอบคลุม มีนัยยะสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ชนบท 

• ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ (Gender Equality) เป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาชนบท

• แนวทางนโยบายการพัฒนาท่ีครอบคลุมจําเป็นต่อการลดความยากจนในชนบท
• การพัฒนาชนบทและความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อมต้องไปด้วยกัน 
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พัฒนาการไปสู่ NEW RURAL DEVELOPMENT PARADIGM
กระบวนทัศน์เก่า บริบทใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่

หลักการ • เน้นพ้ืนที่ชนบท

• การเติบโตจะตามการ
พัฒนาเกษตรและ

อุตสาหกรรม

• ความเหลื่อมลํ้าที่กว้างข้ึนระหว่างเมืองกับชนบท

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• การเติบโตของประชากรที่รวดเร็วในประเทศกําลังพัฒนา

• การปฏิวัติด้านข้อมูลข่าวสาร

• ชนบทเชื่อมโยงกับบริบทระดับเมือง ภาค และชาติ

อย่างแนบแน่น
• ผู้หญิงสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาชนบท

• ศักยภาพของ Governance คือกุญแจสําคัญ

ภาคเศรษฐกิจที่เป็นส่วน

สําคัญ
(Key Target Sector)

ภาคเกษตรและชุมชนใน

ชนบท

• เกษตรกรรมไม่สามารถเป็นอาชีพที่ยั่งยืนสําหรับประชากร

ที่เพ่ิมข้ึน
• พ้ืนที่เมืองไม่สามารถดูดซับการไหลเข้าของคนที่ย้ายเข้า

เมืองจากชนบทได้

• หลายภาคเศรษฐกิจ: ภาคเศรษฐกิจทั้งหมดสามารถ

มีส่วนในการเติบโตของผลิตภาพ: เกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ ท่องเที่ยว ICT, biofuel

แนวทางหลัก Project-based

เทคโนโลยีการเกษตร/ปฏิวัติ
เขียว

• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

• Multi-dimensional poverty assessment and 
multi-dimensional country review

• Community-driven development

• ปรับให้เหมาะกับบริบท (ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม 

และสถาบัน)
• จัดลําดับความสําคัญและยอมรับความจริง

• เรียงลําดับให้ดีเพ่ือการเสริมพลังสูงสุด

ผู้เล่นที่เป็นส่วนสําคัญ 

(Key Actors)

กระทรวงเกษตรฯ การวิจัย

ด้านเกษตรและศูนย์สาธิต ผู้
บริจาค รัฐบาลท้องถ่ิน 

เกษตรกร

• การมีส่วนร่วมของผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐเพ่ิมข้ึน รวมถึง

ภาคเอกชน ชุมชนในชนบท NGO และมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง
Multi-agent: การมีสวนร่วมและประสานงานของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในวงกว้างข้ามภาครัฐไปเอกชน ระดับชาติไป
ถึงท้องถ่ิน
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กระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาชนบทสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนา 

• เป็นการพัฒนาท่ีเน้นหลายภาคเศรษฐกิจ (multi-sectoral) – มิได้เน้นแค่เกษตรกรรม แต่อุตสาหกรรม
และบริการในชนบทด้วย มิใช่แค่ชนบทเท่าน้ันแต่มุ่งท่ีจะสร้างความเช่ือมโยงระหว่างเมืองกับชนบทด้วย 
(Rural-Urban Linkages) 

• เป็นการพัฒนาท่ีเก่ียวกับผู้เล่นหลายฝ่ายและหลายระดับ – เก่ียวข้องกับรัฐบาล รัฐบาลท้องถิ่น 
ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ NGOs ชุมชนในชนบท

• มี 8 องค์ประกอบหลัก และครอบคลุมเมนูของเคร่ืองมือทางนโยบาย 5 ประการ ท่ีจะสร้างโอกาสให้การ
พัฒนาชนบทในศตวรรษท่ี 21 
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STRUCTURE 
OF NRDP
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องค์ประกอบของ NRDP

Governance (ระบบบริหารจัดการ) – การมียุทธศาสตร์ที่ดีนั้นไม่เพียงพอหากศักยภาพในการนําไปปฏิบัติจริงนั้นอ่อนแอ 
ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผลเพื่อสร้างศักยภาพให้ระบบการบริหารจัดการในทุกระดับจึงมีความสําคัญมาก

Multiple sectors (หลายภาคเศรษฐกิจ) – แม้เกษตรกรรมจะเป็นรากฐานของประเทศกําลังพัฒนา และควรเป็นเป้าหมายของ
นโยบายพัฒนาชนบท ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทควรส่งเสริมการจ้างงานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกภาคเกษตรเช่น 
ภาคอุตสาหกรรมและบริการด้วย

Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน) – การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและทางสังคมเพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรม สร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทกับเมือง และสร้างศักยภาพ เป็นส่วนสําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทในประเทศกําลังพัฒนา มัน
รวมถึงการเพิ่มความเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ชนบทด้วยกันเองและระหว่างชนบทกับเมืองรอง และการเข้าถึงการศึกษาและบริการ
สุขภาพ

Urban-rural linkages (ความเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับชนบท) – วิถีชีวิตในชนบทนั้นพึ่งพาศักยภาพของเมืองศูนย์กลางในด้าน
ตลาดแรงงาน การเข้าถึงสินค้าบริการและเทคโนโลยี และการได้พบกับความคิดใหม่ ๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทที่จะประสบ
ความสําเร็จได้จะไม่มองชนบทเป็นส่ิงที่แยกอยู่โดด ๆ แต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับชนบท
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องค์ประกอบของ NRDP

Inclusiveness (ความครอบคลุม) – ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทไม่ควรมุ่งแค่การแก้ไขความยากจนและความเหล่ือมล้ํา แต่ควร
พิจารณาความสําคัญของการอํานวยความสะดวกให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงประชากร (เปล่ียนจากภาวะอัตราการเกิดและตายสูง 
เป็นเกิดและตายตํ่า) 

Gender (เพศสภาพ) – การพัฒนาวิถีชีวิตในชนบทต้องพิจารณาบทบาทที่สําคัญของผู้หญิงในการพัฒนาชนบทด้วย ซึ่งรวมถึง
ประเด็นด้านกรรมสิทธิในทรัพยากรและความสามารถในการควบคุมและใช้ทรัพยากรเหล่านั้น

Demography (ประชากร) – อัตราการเกิดสูงและการเคล่ือนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่รวดเร็วนั้นเป็นความท้าทายของชนบทในประเทศ
กําลังพัฒนา ซึ่งต้องการนโยบายที่แตกต่างกัน แต่นั่นก็หมายถึงว่า การรับมือกับสถานการณ์ทั้งสองประการนี้ต้องอาศัยการ
ประสานงานที่ดีระหว่างนโยบายด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษา สุขภาพ นโยบายการคุ้มครองทางสังคม และการวางแผนครอบครัว

Sustainability (ความยั่งยืน) – การพิจารณาความยั่งยืนทางส่ิงแวดล้อมในการพัฒนาชนบทไม่ควรจํากัดอยู่เพียงกรณีที่ประชากรใน
ชนบทพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการทํามาหากินเท่านั้น แต่ควรพิจารณาความเปราะบางของชุมชนต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยคุกคามจากความขาดแคลนด้านพลังงาน อาหาร และนํ้า

9/1/21



การนํา NRDP ไปปฏิบัติ



25 POLICY 
TOOLS IN 8 
COMPONENTS


