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ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับภาคเกษตรของไทย
1.1 เนื้อที่ถือครองทางการเกษตร
• ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 320.7 ลานไร ในป 2550 มีเนื้อที่ถือครองการเกษตร 130.3
ลานไร หรือคิดเปนรอยละประมาณ 40 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ
• เนื้อที่ถือครองสวนใหญประมาณ 64 ลานไร หรือประมาณครึ่งหนึ่งเปนพื้นที่สําหรับทํานา
รองลงไปเปนเนื้อที่ไมผลไมยืนตน และพืชไร 29.1 และ 26.6 ลานไรตามลําดับ โดยมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ย
22 ไร ต อ ครั ว เรื อ น ซึ่ ง นั บ ว า เล็ ก มากสํ า หรั บ ทํ า การเกษตรให มี ร ายได ใ ห พ อกั บ รายจ า ยในครอบครั ว
นอกจากจะมีอาชีพเสริมหรือทําการเกษตรแบบเขมขน (Intensive) เทานั้น
1.2 ประชากรและครัวเรือนเกษตร
• ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 63.3 ลานคน เปนประชากรภาคการเกษตร 23.8
ลานคน หรือรอยละ 37.5 มีครัวเรือนเกษตรประมาณ 5.78 ลานครัวเรือน มีสมาชิกเฉลี่ย 4.11คน ตอครัวเรือน
ถาตองการเจาหนาที่ 1 คนตอครัวเรือนเกษตร 1,000 คน จะตองใชเจาหนาที่ 5,780 คน
• แรงงานภาคเกษตร (อายุระหวาง 15-64 ป) มี 16.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 44.2 ของแรงงาน
ทั้งหมด 37.2 ลานคน ครัวเรือนเกษตรมีแรงงานเฉลี่ย 2.8 คนตอครัวเรือน ดังนั้น ถาทําการเกษตรในพื้นที่
ขนาดใหญก็จะไมมีแรงงานพอ ตองใชเครื่องจักรกลชวยหรือจางแรงงานเพิ่มเติม
1.3 ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตร
• เกษตรกรมีรายไดเงินสดทางการเกษตร เฉลี่ย 131,193 บาทตอครัวเรือนและรายจายเงิน
สดทางการเกษตรเฉลี่ย 73,801 บาทตอครัวเรือน คิดเปนรายไดเงินสดสุทธิการเกษตรเฉลี่ย 57,332 บาท
ตอครัวเรือนตอป
• นอกจากรายไดในการเกษตรแลว ครัวเรือนยังมีรายไดนอกการเกษตรอีกเฉลี่ย 83,513
บาทตอครัวเรือน ซึ่งสูงกวารายไดเงินสดสุทธิการเกษตร แสดงวาอาชีพนอกการเกษตรเปนแหลงรายไดที่
สําคัญของครอบครัวเชนเดียวกัน
• เมื่อรวมรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรกับรายไดเงินสดนอกการเกษตรจะมีรายไดเงิน
สดสุทธิเฉลี่ย 140,845 บาทตอครัวเรือนตอป หรือเฉลี่ย 2,856 บาทตอคนตอเดือน ซึ่งนับวานอยมาก
เพราะจะไมพอกับรายจายเพื่อการดํารงชีพในครัวเรือน
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• ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาเกษตรกรไทยสวนใหญยังมีฐานะยากจน จําเปนจะตองไดรับการ
ส ง เสริ ม พั ฒ นาให มี ฐ านะและความเป น อยู ที่ ดี ก ว า ที่ เ ป น อยู ใ นขณะนี้ ซึ่ ง หมายความว า งานส ง เสริ ม
การเกษตรของไทยจะตองไดรับการพัฒนาเชนเดียวกัน
1.4 เศรษฐกิจของไทยพึ่งพาเศรษฐกิจโลก
• มูลคาสงออกของไทยมีสัดสวนประมาณรอยละ 70 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(GDP) ดังนั้นเหตุการณตางๆ ของโลกที่เกิดขึ้นยอมสงผลกระทบตอประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได
สินคาเกษตรพึ่งพาการสงออก หรือมีสัดสวนในการสงออกสูงเมื่อเทียบกับผลผลิตที่ผลิตไดในประเทศ เชน
ขาวสงออกประมาณรอยละ 50 ของผลผลิตในแตละป มันสําปะหลังประมาณรอยละ 60 น้ําตาลประมาณ
รอยละ 75 และยางพาราประมาณรอยละ 85
• สินคาเกษตรเป นสินคาที่ มีความออนไหวทางการเมือง ในทุกประเทศมักจะไดรับ การ
ปกปองไมใหมีการนําเขาโดยสะดวกเพราะเกรงวาจะกระทบตอเกษตรกรผูผลิตในประเทศ แมวาแนวโนม
การคาของโลกจะเปดเสรีมากขึ้นแตจะเสรีเฉพาะในมาตรการทางดานภาษีที่ลดลง แตมาตรการที่ไมใชภาษี
(Non-tariff Barrier: NTB) จะเพิ่มมากขึ้น เชน กําหนดมาตรฐานดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
(Sanitary and Phytosanitary: SPS) ใหสูงมากจนประเทศผูสงออกไมสามารถปฏิบัติตามได ซึ่งจะตองมี
การเจรจาใหมีการลดหยอนลงมาตามเหตุผลทางวิทยาศาสตรที่สามารถปฏิบัติได ถาไมสําเร็จบางกรณีก็มี
การนํากรณีการกีดกันดังกลาวขึ้นฟองรองตอองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO )
• เพื่ อ เป น การรองรั บ ป ญ หาและแนวโน ม ดั ง กล า ว ประเทศผู ผ ลิ ต เพื่ อ การส อ งออกเช น
ประเทศไทยจึงตองมีการติดตามสถานการณมาตรการการคาของโลก และของประเทศคูคาอยางใกลชิด
เพื่อที่จะสามารถปรับตัวไดทัน หรือมีขอมูลเพียงพอในการนําไปเจรจาในเวทีการคาระหวางประเทศ และ
นักสงเสริมการเกษตรก็จะตองมีความรูเรื่องนี้พอสมควร เพื่อนําไปถายทอดใหเกษตรกรไดรับทราบและ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง
1.5 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก
• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก คือ ภาวะโลกรอนซึ่งเกิดจากการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
จากภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และกิจกรรมที่มนุษยทําขึ้น ทําใหดินฟาอากาศแปรปรวน
น้ําทะเลสูงขึ้น ภัยธรรมชาติจะมีความรุนแรงขึ้นและบอยขึ้น ซึ่งจะเกิดผลกระทบตอการผลิตทางการเกษตร
• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (Climate Change) เปนเรื่องที่มีการกลาวถึงและเปน
ระเบียบวาระการประชุม (Agenda) ในเวทีสําคัญของโลกอยูอยางตอเนื่องในขณะนี้ เพราะจะเชื่อมโยงกับ
ภาคการเกษตรดวย โดยเฉพาะการเกิดวิกฤติการณดานอาหาร
• ภาคการเกษตรก็ มี ก ารปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกด ว ยเช น เดี ย วกั น แม จ ะไม ม ากเท า กั บ
ภาคอุตสาหกรรมก็ตาม เชน การปลูกขาวในที่น้ําขังก็จะมีการปลอยกาซมีเทน ซึ่งเปนกาซเรือนกระจก
ชนิดหนึ่ง การเลี้ยงสัตว (โค กระบือ) ก็มีกาซออกมาทางปาก การเผาปาหรือวัสดุเหลือใชในไรนาก็จะเกิด
กาซคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนกาซเรือนกระจกเชนเดียวกัน
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• การผลิตที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจกจะไดรับการตอตาน โดยนํามาเปนประเด็นในการกีด
กันทางการคา หรือตองชดเชยใหกับผูทํากิจกรรมที่ดูดซับกาซเรือนกระจก เชน ปลูกปา
• ประเทศไทยจะต อ งติ ด ตามสถานการณ อ ย า งใกล ชิ ด และรณรงค ไ ม ใ ห ทํ า กิ จ กรรมที่
กอใหเกิดกาซเรือนกระจก เชน เผาฟาง หรือเผาปาทําไร รวมทั้งมีการวิจัยคนควาเพื่อเตรียมการรองรับ
ปญหาดังกลาว และถายทอดความรูใหเกษตรกร เพื่อนําไปปฎิบัติใหถูกตอง
1.6 การเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณ
• การจัดสรรงบประมาณของรัฐจะเปลี่ยนใหม โดยใหสวนภูมิภาค (จังหวัด) เปนนิติบุคคล มี
การขอตั้งงบประมาณเอง งบประมาณที่จัดสรรใหสวนกลางจึงนอยลง
• งบประมาณสวนหนึ่งตองจัดสรรลงองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต./อบจ.) และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจจัดเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมบางประเภทไดตามกฎหมาย ซึ่งบางแหงมี
รายไดคอนขางมาก สามารถนํามาสงเสริมอาชีพทุกชนิด รวมทั้งอาชีพการเกษตรได
• องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนองคกรหนึ่งที่มีความสําคัญตอการสงเสริมการเกษตร
2. งานสงเสริมการเกษตรจากอดีตถึงปจจุบัน
เพื่อประโยชนในการเสนอแนะเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตรในอนาคต ในตอนนี้จะกลาวถึง
งานสงเสริมการเกษตรที่ผานมาในอดีตถึงปจจุบันวามีขอเท็จจริงเปนอยางไร โดยแบงเปน 2 ชวงระยะเวลา
คือ ชวงกอนการกอตั้งกรมสงเสริมการเกษตรและหลังการกอตั้งกรมสงเสริมการเกษตร โดยจะกลาว
เฉพาะงานสงเสริมภายใตการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณเทานั้นเพราะเปนภารกิจหลัก
อย า งหนึ่ ง ของกระทรวงฯ แม ว า ตามข อเท็ จ จริ ง แลว งานส ง เสริ ม การเกษตรจะไม ถู ก จํ า กัด อยู เ ฉพาะ
กระทรวงเกษตรฯ แคเพียงหนวยงานเดียว แตยังมีสวนราชการอื่นๆ ที่ไดมีกิจกรรมการสงเสริมการเกษตร
เชนเดียวกัน เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน องคกร
เอกชน (NGO) รวมทั้งสถาบันการศึกษาตางๆ
2.1 ยุคกอนการกอตั้งกรมสงเสริมการเกษตร
• งานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรจะเกี่ยวของกับการพัฒนาในหลายๆ ดาน ทั้งดานการ
พัฒนาเกษตรกรและสถาบันการเกษตร การพัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ
• ในสวนของพัฒนาการผลิต จะตองมีการพัฒนาตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain)
ตั้งแตการจัดหาปจจัยการผลิต การเตรียมดิน การปลูก/การเพาะเลี้ยง การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปผลิตภัณฑรวมทั้งการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation)
• ในขั้นตอนตางๆ เหลานี้จะเกี่ยวของกับวิทยาการหลายสาขา เชน ดิน น้ํา พืช ปศุสัตว
และประมง ซึ่งจะอยูในความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน
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• สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานสงสริมการเกษตรนั้นปกติจะตองมีการศึกษาคนควาวิจัย ให
แนชัดกอนจึงนําไปถายทอดและสงเสริมใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติ
• กอนกอตั้งกรมสงเสริมการเกษตรนั้น หนวยงานที่รับผิดชอบดานขาว คือ กรมการขาว ซึ่ง
จะตองรับผิดชอบทั้งงานวิจัยและพัฒนาและงานถายทอดความรูและสงเสริมใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติ
สําหรับพืชอื่นๆ นอกจากขาว ทั้งงานวิจัยพัฒนาและสงเสริมจะอยูในความรับผิดชอบของกรมกสิกรรม
สวนงานดานปศุสัตวและประมงจะอยูในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตวและกรมประมงตามลําดับ
• นอกจากงานสงเสริมและพัฒนาสินคาแลวยังมีกรมสงเสริมสหกรณที่รับผิดชอบในการ
สงเสริมใหมีการจัดตั้งองคกรเกษตรกรในรูปของสหกรณการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรรวมตัวกันอยาง
เขมแข็งเปนระบบ เพื่อรองรับการถายทอดความรู และดําเนินธุรกิจทั้งดานการจัดหาปจจัยการผลิต การ
ขายผลผลิต รวมทั้งการใหสินเชื่อแกเกษตรกร
• สําหรับหนวยงานอื่นๆ สวนใหญเปนงานสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานตางๆ แตก็อาจจะมี
การสงเสริมและถายทอดความรูอยูบาง เชน กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนตน
2.2 ยุคหลังกอตั้งกรมสงเสริมการเกษตร
• จากแนวคิดที่วางานวิจัยพัฒนาและสงเสริมจะมีลักษณะที่แตกตางกัน ใชบุคคลากรที่มี
ความรูความชํานาญที่แตกตางกันในงานวิจัย บุคลากรสวนใหญจะตองมีความรูทางดานวิทยาศาสตร
ในขณะที่งานสงเสริมจะตองมีบุคลากรที่มีความรูทางดานสังคมศาสตร จึงควรแยกงานสงเสริมของแตละ
หนวยงานออกจากงานวิจัย และจัดตั้งกรมใหม คือ กรมสงเสริมการเกษตรในป 2510 โดยใหรับผิดชอบ
เฉพาะงานสงเสริมเทานั้น สวนงานวิจัยจากกรมกสิกรรมและกรมการขาว ถูกนําไปรวมกันจัดตั้งเปนกรม
วิชาการเกษตร โดยยุบทั้งกรมกสิกรรมและกรมการขาว(ตอมาไดมีการจัดตั้งกรมการขาวขึ้นใหมในป 2549)
• โดยเจตนารมณการกอตั้งกรมสงเสริมการเกษตรนั้นตองการใหรับผิดชอบงานสงเสริม
การเกษตรทุกสาขาทั้งดานพืช ปศุสัตว และประมง แตก็ไมไดดําเนินการตามเจตนารมณดังกลาว ปจจุบัน
กรมสงเสริมการเกษตรจึงรับผิดชอบเฉพาะงานสงเสริมดานพืช และงานสงเสริมการจัดตั้ง
กลุมเกษตรกร กลุมแมบานเกษตรกร และกลุมยุวเกษตรกร เพื่อใชเปนกลไกการทํางานของกรม (ปจจุบัน
งานกลุมเกษตรกรซึ่งเปนนิติบุคคล ไดโอนไปอยูในความรับผิดชอบของกรมสงเสริมสหกรณ)
• ตลอดระยะเวลากว า 30 ป กรมส งเสริ มการเกษตรไดมีก ารปรั บ รู ป แบบกระบวนการ
สงเสริมมาโดยตลอด กลาวคือ
ป 2510-2520 เปนการสงเสริมการเกษตรซึ่งเนนการจัดทําแปลงสาธิต แลการสนับสนุน
การปฏิบัติงานานกลุม โดยเฉพาะกลุมชาวนา ซึ่งกรมการขาวริเริ่มจัดตั้งมาตั้งแต ป 2498
และไดเปลี่ยนชื่อเปนกลุมเกษตรกร ตามคําสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 และ 142 เมื่อป
2515 รวมทั้งกลุมแมบานเกษตรกร และกลุมยุวเกษตรกร ซึ่งเปนกลุมกิจกรรมที่ไมเปนนิติ
บุคคล แตในชวงดังกลาวกรมสงเสริมการเกษตรมีบุคลากร ที่ทําการและอุปกรณในการ
ปฏิ บั ติ ง านจํ า กั ด จึ ง ไม ส ามารที่ จ ะถ ายทอดเทคโนโลยี ใ ห แ ก ก ลุ ม เป า หมายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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ป 2520-2528 กรมสงเสริมการเกษตร ไดกูเงินจากธนาคารโลกมาจัดโครงการปรับปรุง
ระบบสงเสริมการเกษตร โดยนําระบบการฝกอบรมและเยี่ยมเยียน (Training and Visit System:
T&V) มาใชในการปฏิบัติงานเปนระบบครั้งแรก โดยมี องคประกอบที่สําคัญ คือ
1) การเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับตําบล ให
รับผิดชอบการสงเสริมการเกษตรแกเกษตรกรในอัตราสวน เจาหนาที่ 1 คน ตอเกษตรกร
1,000 ครอบครัว
2) จัดใหมีสํานักงาน วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือการทํางาน ไดแก อุปกรณโสตทัศนูปกรณตาง
ๆ รวมทั้งยานพาหนะแกเจาหนาที่ทุกระดับ
3) มีการฝกอบรมทุก 2 สัปดาห เพื่อเตรียมความพรอมเจาหนาที่ระดับตําบล ใหมีองค
ความรูเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได
4) ให เ จ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การเกษตรประจํ า ตํ า บล ซึ่ ง ต อ มาเรี ย กกั น อย า งแพร ห ลายว า
“เกษตรตําบล” เยี่ยมเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ ครบทุกหมูบานภายใน 2 สัปดาห เพื่อถายทอดความรู
ทางการเกษตร และรับปญหาจากเกษตรกรมาแกไขรวมกันในเวทีการฝกอบรมรายปกษ
การดําเนินงานตามระบบ T&V system ในระยะหลัง ไดเกิดกระแสการวิพากษ วิจารณ อยาง
กวางขวางทั้งในหมูเจาหนาที่สวนภูมิภาคและสวนกลาง โดยเฉพาะประเด็นการใหความรูทางวิชาการแก
เจาหนาที่และการเยี่ยมเกษตร ที่ถูกกําหนดมาจากสวนกลาง ซึ่งไมสอดคลองกับปญหาและศักยภาพของ
พื้นที่ อีกทั้งยังมีลักษณะเหมือนการฉายหนังเกาซ้ํา ๆ ทําใหเกิดความเบื่อหนายหยอนยานและไมจริงจัง
T&V system ก็คอย ๆ หมดความสําคัญลง
ป 2528-2542 เปนชวงของการดําเนินงานในเชิงระบบครั้งสําคัญที่เกิดขึ้นกรมสงเสริมการเกษตร
เปนครั้งที่สอง คือ การดําเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนาเกษตรกรที่มีชื่อยอวา คปพ.
ซึ่งปรับ T&V system ที่ตัดสินใจโดยเจาหนาที่ (Top down) มาเปนโดยการมีสวนรวมหรือการตัดสินใจของ
เกษตรกร (Bottom up) และมีขั้นตอนโดยยอ ดังนี้
1) เกษตรตําบลวิเคราะหพื้นที่รวมกับเกษตรกรเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาการเกษตรในระดับ
หมูบาน ขึ้นมาจนถึงระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด ตามลําดับ
2) สงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวกันเปนกลุมกิจกรรมตางๆ หรือกลุมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการถายทอดความรูและใหเกษตรกรชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3) จัดใหมีฝายการตลาดขึ้นในกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อใหดูแลเรื่องตลาดสําหรับเกษตรกรที่
ไดรับการสงเสริมการผลิต
การดําเนินงานตามแนวทาง คปพ. ทําใหเกษตรกรและเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่ ทักษะ
และประสบการณในการวางแผนและบริหารแผน/บริหารกลุม/บริหารชุมชนของตัวเองไดเพิ่มขึ้น ดังเชน
กลุม/ชุมชนจํานวนมาก สามารถบริหารโครงการแผนฟนฟูการเกษตร (ผกก.) และโครงการปรับโครงสราง
และระบบการผลิตทางการเกษตร (คปร.) ซึ่งเปนโครงการสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่มีการ
ดําเนินการระหวางป 2535-2539 ไดเปนอยางดี
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ป 2542-2551 เปนการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ โดยใช “ศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล” (ศบกต.) เปนกลไกในการดําเนินงานตามนโยบาย ที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัดของกระทรวง ฯ ตองดําเนินการสงเสริมการ
พัฒนาผาน ศบกต. และมุงหวังให ศบกต. เปนจุดที่หนวยงานตาง ๆ รวมบูรณาการพัฒนาชวยเหลือเกษตรกร
ในลักษณะเบ็ดเสร็จ หรือ one stop service โดยมีวัตถุประสงคและหลักการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนกลไกในงานสงเสริมการเกษตรระดับตําบล ในเชิง
บูรณาการระหวางเจาหนาที่ของทุกหนวยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งองคกรบริหารสวนตําบล
(อบต.)
2) การบริหารงานของศูนยฯ จะดําเนินการใหชุมชนมีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการในระดับ
ตําบล ซึ่งประกอบดวยผูแทนเกษตรกร ผูแทนจากสวนราชการ ในระดับพื้นที่ (ตําบล/อําเภอ) โดยมี
ประธานหนึ่งคนคัดเลือกจากกรรมการและมีเกษตรตําบลเปนเลขานุการ
3) กิจกรรมที่ตั้งใจไวก็จะมีทั้งการวางแผนการพัฒนาการเกษตรในตําบล ซึ่งเปนแนวทางตาม
กระบวนการจากลางสูบน (Bottom up) การติดตามแกไขปญหา รวมทั้งเปนจุดประสานงานในการรับ
การถายทอดเทคโนโลยีจากหนวยงานตางๆ และมีจุดเรียนรูสําหรับเกษตรกร (ณ ไรนาของเกษตรกร) ใน
พื้นที่ดวย
การดําเนินงานในรูปของศูนยฯ ในปจจุบันไดถายโอนใหอยูในความดูแลของอบต. แลว แตกรม
สงเสริมการเกษตรยังรับผิดชอบในดานวิชาการ และประสานงานกับหนวยงานภายนอกพื้นที่และสวนกลาง
อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานของศูนยฯ แมวาในหลายพื้นที่ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร พราะขาด
ผูบริหารศูนยฯ ที่เขมแข็ง และขาดความรวมมือกับสวนราชการตาง ๆ ที่มักจะมีการดําเนินการโดยเอกเทศ
ไมผานศูนยฯ ผูบริหารระดับกรมและกระทรวง ก็ไมใหความสําคัญกับศูนยฯเทาที่ควร
จากป 2542 จนถึงวันนี้ ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ของกรมสงเสริมการเกษตรและ
หนวยงานอื่น ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณตางก็ทราบกันดีวา ระบบงานสงเสริมการเกษตร ซึ่งมี
ศบกต.เปนกลไกในการพัฒนาการเกษตร สอดคลองกับทิศทางการกระจายอํานาจสูทองถิ่น และเปนกลไก
ที่มีศักยภาพสูง แต ศบกต.อีกจํานวนมากที่ยังประสบปญหาในการบริหารงาน กรมสงเสริมการเกษตรจึง
ไดปรับปรุงงานโดยแบงระบบสงเสริมการเกษตรออกเปน 2 ระบบยอย ไดแก ระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่
หรือระบบการปฏิบัติงานของ ศบกต. และระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานของพื้นที่ ซึ่งเปนระบบการ
ปฏิบัติงานของเจ าหนาที่ ให เ กื้ อกู ล ซึ่งกั น และกั น แต ก็ยังมีปญหาที่ จะตองไดรับการแก ไขโดยเฉพาะ
กระบวนการในการสงเสริมการเกษตรและประเด็นในการสงเสริมการเกษตร จะตองไดรับการพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. แนวทางการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรในอนาคต
• แนวทางการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรที่นําเสนอในที่นี้จะอยูบนสมมติฐานที่จะไมมีการปรับ
ใหญ ใ นเรื่ อ งโครงสร า งของกระทรวงและภารกิ จ หลั ก ของแต ล ะกรม เพราะเป น เรื่ อ งที่ ต อ งใช เ วลา
~6~

เสนทางการพัฒนาการสงเสริมการเกษตรไทย
คอนขางมาก และนโยบายรัฐบาลในเรื่องอัตรากําลังที่จะไมใหบรรจุขาราชการใหมทดแทนผูเกษียณอายุ
สําหรับหนวยงาน (กรม) ที่มีขาราชการเกินกวา 1,000 คนยังคงเดิม
• แนวทางที่นําเสนอจะแยกเป น 2 ประเด็น คือ กระบวนการในการสงเสริมการเกษตรและ
ประเด็นหรือสาระสําคัญในการสงเสริมการเกษตร ซึ่งหลายอยางไมใชเปนเรื่องใหมและปจจุบันก็ไดมีการ
ดําเนินการอยูแลวในขณะนี้ แตตองปรับปรุงใหดีขึ้นและตองใชหลายรูปแบบผสมผสานกัน
• การสงเสริมการเกษตร ในที่นี้ไมไดหมายถึงการสงเสริมและพัฒนาเทานั้น แตจะรวมถึงการ
แกไขปญหาดานการเกษตรในพื้นที่ดวย
3.1 กระบวนการในการสงเสริมการเกษตร
3.1.1 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมการเกษตรระดับกระทรวง
เนื่องจากงานสงเสริมการเกษตรจะเกี่ยวของกับวิชาการหลายสาขา เพื่อใหเกิดการ
ทํางานอยางบูรณาการทั้งทิศทางเนื้อหาสาระ และรูปแบบในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
และมี ก ารเชื่ อ มโยงระหว า งงานวิ จั ย กั บ งานส ง เสริ ม อย า งใกล ชิ ด กระทรวงเกษตรฯ ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง
อนุกรรมการสงเสริมการเกษตรภายใตคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรที่มีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรฯ เปนประธาน โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ควรมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปนประธาน และ
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปนอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีผูแทนจากทุกสวนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ และผูแทนสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนดานการเกษตรรวมเปนกรรมการ
3.1.2 พัฒนาศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)
เนื่องจากแนวคิดและแนวทางการดําเนินงาน ในรูปของ ศบกต. เปนเรื่องที่ดีและยัง
เหมาะสมกับสถานการณของประเทศไทยในปจจุบัน จึงควรดํารงไว แตจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุง
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลใหเขมแข็ง เพื่อใชเปนกลไกบูรณาการการ
สงเสริมการเกษตรในพื้นที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพโดย
• ปรับปรุงคณะกรรมการบริหารศูนยฯ โดยใหมีปราชญชาวบานและตัวแทนเกษตรกร
อาสาสมัครของหนวยงานตางๆ ของกระทรวงเกษตรฯ รวมเปนกรรมการดวย
• อบรมให ค วามรู แ ก ค ณะกรรมการบริ ห ารศู น ย ฯ อย า งต อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• จัดหาอุปกรณที่จําเปน เชน เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนและวิเคราะหขอมูล ชุด
วิเคราะหดิน และชุดวิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผลการเกษตร เปนตน
• รวมมือกับ อบต. จัดทําทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงให ทันสมัยอยู เสมอ โดย
จําแนกมาจากทะเบียนเกษตรกรที่กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทําไวแลว เพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่จะเปน
เปาหมายการพัฒนาเฉพาะเรื่อง
• จัดใหมีกลไกเชื่อมโยงกับศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่กระทรวงเกษตรฯได
จัดตั้งไวแลวเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน
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• กระทรวงเกษตรและสหกรณตองมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติอยางชัดเจนเพื่อให
ทุกสวนราชการในสังกัดใหความรวมมือในการใช ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล เปน
กลไกการปฏิบัติงานในพื้นที่อยางจริงจัง
3.1.3 การจัดทําแผนพัฒนาตําบล
• ในการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ควรใชแผนพัฒนาตําบลเปนกรอบในการดําเนินงาน
• ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลไมใชใหเจาหนาที่ทําเองแตใหคณะกรรมการบริหาร
ศูนยฯ เปนผูรับผิดชอบ โดยเจาหนาที่วิชาการของกรมสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ทุกระดับเปนที่ปรึกษา
โดยใหพิจารณาจุดเดนในแตละพื้นที่ที่ควรสงเสริมใหเปนสินคาเอกลักษณเฉพาะถิ่นสําหรับตลาดเฉพาะ
(Niche market) ดวย ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงทิศทางในการพัฒนาในภาพรวมระดับประเทศดวย
• ในดานงบประมาณอาจพิจารณาขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด (สวนภูมิภาค) และ
องค กรปกครองส วนท องถิ่ น (อบจ./อบต.) นอกเหนื อจากงบประมาณจากส วนกลาง ซึ่ งมี แนวโน มลดลง
ตามลําดับ
3.1.4 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานสงเสริมการเกษตร
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเจริญรุดหนาไปมากและมีราคาถูก ควรนํามาใชในการ
เผยแพรขอมูลและถายทอดความรูเทคโนโลยีการเกษตรตางๆ รวมทั้งการเรียนรูผานทาง อิเล็กโทรนิกส (
e-leaning) และการประชุมทางไกล (Tele-conference) ซี่งจะเปนการลดคาใชจายในการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม และแกไขปญหาขาดแคลนเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรไดดวย
3.1.5 การจัดตั้งกลุมและสรางเครือขาย
รวมกลุมที่มีการจัดตั้งไวแลวในลักษณะเปนเครือขาย (Network) เพื่อชวยเหลือและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งการผลิตและการตลาด รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการถายทอดความรูและ
เชื่อมโยงการตลาดกับภาคเอกชน
3.1.6 รูปแบบในการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
มีทางเลือก 3 แนวทางตามความเหมาะสม ซึ่งในภาพรวมแลวจะตองทําทั้ง 3 แนวทาง
ไดแก
1) ดําเนินการเปนรายพื้นที่ (Area approach)
เปนการกําหนดจุดในพื้นที่ที่ตองการจะพัฒนา และประเด็นที่จะตองการสงเสริมหรือ
พัฒนา โดยการเลือกจุดเนนหนักซึ่งเปรียบเสมือน “ไขแดง” ใหเปนจุดที่ทํางานเชิงบูรณาการอยางเขมขน
ทุกกิจกรรมของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ในลักษณะแปลงสาธิตแปลงใหญ แตจะตางจากเดิม ก็คือตองมี
การบูรณาการใหครบถวนทุกกิจกรรมดวย สวนพื้นที่รอบๆ ไขแดง คือ “ไขขาว” จะเปนจุดที่ยังไมตอง
เนนหนักหรือเลือกทําเฉพาะบางกิจกรรมโดยหวังวาเมื่อพื้นที่ไขแดงไดผลชัดเจนแลว เกษตรกรพื้นที่ไข
ขาวนาจะนําแบบอยางที่ดีไปปฏิบัติตามดวยตนเอง ซึ่งจุด “ไขแดง”นี้จะคลายๆ กับจุดหรือพื้นที่สาธิต
ขนาดใหญนั้นเอง ซึ่งอาจเรียกแนวทางการดําเนินลักษณะปรับรูปแบบ “ไขดาว” ที่ประกอบไปดวยไขแดง
และไขขาว เหตุผลที่ตองเลือกจุดเนนหนักซึ่งไมควรจะกวางขวางมากเกินไป ก็เพราะวาโดยปกติแลวสวน
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ราชการตางๆ มักจะมีขอจํากัดในดานงบประมาณ และบุคลากร ถาทําพรอมกันทุกพื้นที่ก็จะไมเห็นผลอะไร
เลยเหมือนกับ ตําน้ําพริกละลายแมน้ํา
2) ดําเนินการเปนรายครัวเรือน (Household approach)
- การสงเสริมการพัฒนาการเกษตร เปาหมายสูงสุด (Ultimate goal) ไมใชการเพิ่ม
ผลผลิตตอไรหรือลดตนทุนการผลิต ซึ่งเปนเปาหมายขั้นกลาง (Intermediate goal) เทานั้น เปาหมาย
สุดทายหรือเปาหมายสูงสุด คือ ตองการใหเกษตรกรมีรายไดเพียงพอตามอัตภาพ ไมเปนหนี้สินลนพนตัว
และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ซี่ ง ครั ว เรื อ นเกษตรโดยปกติ แ ล ว จะมี ก ารประกอบกิ จ กรรมหลายอย า งทั้ ง ใน
การเกษตรและนอกการเกษตร แมแตในการเกษตรก็ยังมีหลายกิจกรรม เชน ปลูกพืช (หลายชนิด) เลี้ยง
สัตว เลี้ยงปลา เปนตน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ถาจําแนกตามความรับผิดชอบจะอยูคนละหนวยงาน (กรม)
ดังนั้นการสงเสริมและการพัฒนาตองพิจารณาเปนรายครัวเรือนวาเห็นสมควร เพิ่มกิจกรรมใดหรือปรับปรุง
กิจกรรมเดิมในครัวเรือนใดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การกําหนดครัวเรือนเปาหมายควรใชทะเบียนเกษตรกรเปนฐานขอมูลในการ
พิจารณา ตามเกณฑที่กําหนด เชน ครัวเรือนเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง ครัวเรือนขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ซึ่งการพัฒนาจะมีแนวทางการดําเนินงานที่ตางกัน
- การดําเนินงานเปนรายครัวเรือนนี้จะตองมีการบูรณาการอยางใกลชิดระหวาง
หนวยงานตาง ๆ เพราะเกษตรกรแตละครัวเรือน มักจะมีหลักกิจกรรมเกี่ยวของ ทั้งดิน น้ํา พืช ปศุสัตวและ
ประมง
- ตัวอยาง การสงเสริมการพัฒนาการเกษตรในลักษณะนี้ เชนการแกไขปญหาความ
ยากจนของครัวเรือนเกษตร เปนตน
3) ดําเนินเปนรายประเด็นปญหา (Problem approach)
บางครั้งมีความจําเปนเรงดวนอาจพิจารณา เลือกประเด็นที่เปนปญหาสําคัญเฉพาะ
เรื่องมาสงเสริมพัฒนาหรือแกไขปญหากอน เชน โรคแมลงศัตรูพืชระบาด การทํางานเปนเรื่อง ๆ ทีละ
ประเด็นอาจหลีกเลี่ยงไมได เพราะถาทําเปนระบบก็อาจลาชาเชนกัน
3.2 ประเด็นสําคัญในการสงเสริมการเกษตร
นอกจากเทคโนโลยีการผลิตแลวประเด็นสําคัญที่นักสงเสริมการเกษตรจะตองนําไปสงเสริม
ถายทอดความรูใหกับเกษตรกร ไดแก
- ความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งตองใหความรูความเขาใจถึงแกนแทของ
ปรัชญานี้อยางลึกซึ้ง เพื่อใหเกษตรกรนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ โดยตองทํา
ความเขาใจกับเกษตรกรวา เศรษฐกิจพอเพียงไมใชวาทําการเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหมเทานั้น ตอง
ปฏิบัติตนใหพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวย คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมี
ภูมิคุมกัน ภายใตเงื่อนไขความรอบรูคูคุณธรรม ซึ่งสามารถนําไปปรับใชกับทุกอาชีพ ทุกระดับ ตั้งแต
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน องคกร เชนกลุมเกษตรกรและสหกรณ และระดับประเทศ
- ความรูเรื่องการบริหารจัดการผลผลิต การตลาด รวมทั้งนโยบายและมาตรการที่สําคัญที่
อาจจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการผลิตหรือการตลาดของเกษตรกร
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- ความรูเกี่ยวกับกฎกติกาการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะ มาตรฐานสินคาเกษตรและ
มาตรการกีดกันทางการคาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเกษตรกรสามารถปรับตัวไดทันตอเหตุการณ
- ความรูเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และมาตรการลด
ผลกระทบ เพื่อใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
- ความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่อาจจะยังไมไดรับการเผยแพร ถาพิจารณาแลววาเหมาะสมควร
นํามาเผยแพรดวย
- จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพโดยไมทําการผลิตที่เปนภัยตอผูบริโภค และสิ่งแวดลอม
รวมทั้งใหรูจักรับผิดชอบตอสังคม
4. สรุป
สถานการณ การเกษตรทั้งด านการผลิต การตลาด และเหตุการณต างๆ ที่เกิดขึ้ นของโลก และ
ภายในประเทศได เ ปลี่ ยนแปลงไปค อนข างมาก ระบบการส งเสริ มการเกษตรก็ จะต องมี การปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกัน ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญที่จะกลาวย้ําเพิ่มเติมในที่นี้คือ
• ตองมีการทํางานอยางบูรณาการ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
• ตองใหผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะเกษตรกรมีสวนรวม ตั้งแตรวมคิดไปจนถึงรวมทํา เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
• การที่ใหเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรกลุมเล็กๆ ทําการผลิตเพื่อเปนการคา เพียงกลุมใดกลุม
หนึ่ง โอกาสที่จะประสบผลสําเร็จคงเปนไปไดยาก ควรมีการสรางเครือขาย เพื่อชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน
• การสงเสริมและพัฒนาการเกษตร จะตองคํานึงถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น
และภูมิปญญาชาวบานดวย
• เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรตองติดตามสถานการณของโลก และของประเทศที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยางใกลชิด เพื่อนํามาถายทอดใหเกษตรกรไดรับทราบ และปรับตัวเขากับสถานการณได
ทันตอเหตุการณ
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