เสนทางการพัฒนาการสงเสริมการเกษตรไทย

เสนทางการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไทยในอนาคต
รองศาสตราจารยอยุทธ นิสสภา
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขวลานครินทร
ความนํา
ในสถานการณปจจุบันที่การผลิตและการคาสินคาเกษตร เปนบันไดพื้นฐานสูการพัฒนาในดานอื่นๆ
ของประเทศ ภาคการเกษตรของไทย จึงยังคงความสําคัญตอสถานะภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และสิ่งแวดลอมของประเทศตอไป ดวยการตอบสนองตอความตองการปจจัยสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และ
เปนรายไดใหแกเกษตรกร และประเทศชาติ
งานสงเสริมการเกษตร ในยุคโลกาภิวัฒนและยุคการสื่อสารไรพรมแดน จึงมีบทบาทไมเฉพาะตอการ
ถายทอดความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ ใหแกเกษตรกรเทานั้น แตยังเปนการนําเสนอ
ทางเลือกในการทําการเกษตรกรรม นอกจากนี้ การสงเสริมใหเกษตรกรพัฒนาวิธีการคิด ใหพอเหมาะ และ
พอเพียงกับความสามารถของครอบครัวเกษตรกร และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยู และ
กําลังเผชิญกับการแกงแยงและการเปลี่ยนแปลงดังเชนที่เปนอยูในขณะปจจุบัน
ผลจากภาวะการแยงชิงทรัพยากรนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดวยการอางความแตกตางกัน
ทางวัฒนธรรม ความเชื่อดังกลาวเห็นไดจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นรอบโลกและความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตของประเทศไทยที่เหตุการณไดบานปลายไปทุกขณะ ประชาชนขาดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ทําใหการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนอกอาณาบริเวณบาน หรือในเวลากลางคืนไมสามารถกระทํา
ไดอยางมั่นใจในความปลอดภัยอีกตอไป แนวทางในการสงเสริมการเกษตรจึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงให
สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น ความยากลําบากในการเขาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ความไววางใจกัน
ต่ําลง เหลานี้ลวนเปนอุปสรรคตองานสงเสริมเกษตรในภาคใตใหเกิดประสิทธิผลเหมือนในอดีต
บทความครั้งนี้จึงเปนการนําเสนอความเห็นเบื้องตนของเสนทางการพัฒนางานสงเสริมเกษตรใน
อนาคตในประเด็นการปรับตัวของเจาหนาที่สงเสริมเกษตรตอเหตุการณที่เกิดขึ้น และความสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดลอมโลก นโยบายประเทศและสากล ตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่กําหนดแนวทางการผลิตและบริการทางการเกษตรที่เจาหนาที่สงเสริมเกษตรจะตองมีความ
ตระหนักอยูตลอดเวลา
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พัฒนาการของงานสงเสริมเกษตรในภาคใต
งานสงเสริมการเกษตรของไทยมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องนับตั้งแตการประกาศทศวรรษแหง
การพัฒนา พ.ศ. 2503-2513 ขององคการสหประชาชาติ แนวทางการพัฒนาดังกลาวเปนความพยายามที่
จะทําใหประเทศไทยเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญโดยเปนการพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทางของการปฏิ วั ติ เกษตรกรรม อันไดแก การปฏิวัติ เ ขียว การปฏิวัติ น้ําเงิ น ตลอดถึงการปฏิวัติ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ เ น น การใช น วั ต กรรมทางการเกษตร และเทคโนโลยี ส มั ย ใหม ส ง ผลให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญในผลผลิตและบริการทางการเกษตร การคาระหวางประเทศ และกฎเกณฑตางๆ
และขอตกลงหลากหลายประการ
แนวทางงานสงเสริมการเกษตรในชวงเวลานั้น จึงเปนการถายทอดเทคโนโลยีจากผูรูในหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดานการเกษตรทั้งทางตรงและทางออม ผานหนวยงานรองรับในระดับจังหวัดและทองถิ่นที่
เกี่ยวของโดยตรงกับเกษตรกร วิธีการสงเสริมในขณะนั้นใชหลักการของการฝกอบรมและการเยี่ยมเยียน
เกษตรกร การสาธิ ต การทั ศ นศึ ก ษา และการฝ ก อบรมอาชี พ เสริ ม เพื่ อ ให เ กษตรกรมี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจึงเปรียบเสมือนครู หรือผูรอบรูในวิทยาการเกษตรสมัยใหม สิ่งที่เกษตรกร
ไดรับ คือความรู ที่ได รับการถายทอดลงมา ได รับประสบการณจากการสาธิต การทัศนศึกษา และการ
ฝกอบรม มีการทําการเกษตรกรรมแบบเลียนแบบกันและใชวิธีการและเทคโนโลยีที่คลายคลึงกัน ใชเมล็ด
พันธุที่ผานการปรับปรุงพันธ ใชปุยเคมี ใชสารเคมีปราบศัตรูพืชอยางแพรหลาย ใชเครื่องจักรกลที่ใช
พลังงานฟอสซิล เปนตน ทั้งนี้โดยมีเปาหมายในการยกระดับผลิตภาพของสินคาเกษตรใหมากขึ้น ใหเปนที่
ตองการของตลาด ใหไดราคาดี และสามารถแขงขันในตลาดโลกได แผนภาพการพัฒนางานสงเสริมเกษตร
จึงสามารถสรุปและแสดงพัฒนาการงานสงเสริมการเกษตรไดในรูปที่ 1 ดังนี้
เกษตรกรและการ
เปาหมาย
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
- การเกษตรเชิงพาณิชย
- ความรูและ
- การเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสบการณทาง
การผลิต
การเกษตร
- การพึ่งตนเอง
- การไดเรียนรูจากการ
- การสงออก
ปฏิบัติจริง
- การเพิ่มความสามารถ
- การตัดสินใจ
ทางการแขงขัน
• การฝกอบรมและตรวจเยี่ยม ปรับเปลี่ยนการผลิต • นโยบายของรัฐ
- การมีทางเลือกในอาชีพ • การรณรงคและโฆษณา
• การสาธิต
อื่นๆ
• การทัศนศึกษา

หน ว ยงานของรั ฐ ที่ มี
ห น า ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ส ง เสริ ม เกษตร เช น
กรมสงเสริมการเกษตร
และหนวยงานอื่นๆ ใน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และหนวยงาน
อื่นๆ ที่ทําหนาที่นี้

• การฝกอบรมอาชีพ
• การถายทอดเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
• การใชสื่อประเภทตางๆ

รูปที่ 1: รูปแบบเสนทางการสงเสริมเกษตรในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา
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เสนทางการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไทยในอนาคต
เสนทางการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไทยในอนาคตยังคงมีรูปแบบหลักเชนเดียวกับในอดีต
แตมีการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาและ
วิธีการถายทอดความรู เพื่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเกษตรกร รวมทั้งการปรับปรุงเพิ่มเติม
เปาหมายของการทําเกษตรกรรม ดังแสดงในรูปที่ 2
หนวยงานของรัฐ
ที่มีหนาที่เกี่ยวกับ
การสงเสริม
เกษตร เชน กรม
สงเสริม
การเกษตร และ
หนวยงานอื่นๆ
ในกระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ และ
หนวยงานอื่นๆ ที่
ทําหนาที่นี้

• การถายทอด
ความรูและ
นวัตกรรมที่
เหมาะสม
• การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
• การฝกอบรม
• การใชสื่อ
ประเภทตางๆ

องคการ
ปกครองสวน
ทองถิ่น เชน
อบต. อบจ.
เทศบาลเมือง
พัทยา และ
กรุงเทพฯ

เกษตรกร การ
เปลี่ยนแปลง
• การจัดการความรู
พฤติกรรมการ
• ระบบชวยการ
เรียนรูจากภูมิ
ตัดสินใจ
ปญญาทองถิ่น
• การจัดตั้งกลุมและ
และการ
การสราง
แลกเปลีย่ น
เครือขาย
• การสื่อสาร
สมัยใหมใน
ปจจุบันและ
อนาคต
• การตัดสินใจบน
พื้นฐานของ
ความรู ขอมูล
การมีสวนรวม
และทางเลือก

เปาหมาย
• การพึ่งตนเอง
ทางดานความรู
• ความมั่นคงทางดาน
อาหาร
• ความปลอดภัยจาก
การผลิตและ
มาตรฐานสินคา
• การสงออก
• การเพิ่ม
ความสามารถ
ทางการแขงขันใน
ประเด็นสําคัญ

รูปที่ 2: รูปแบบเสนทางการสงเสริมเกษตรที่ควรจะเปนในปจจุบันและอนาคต
การนําเสนอแนวความคิดของการสงเสริมเกษตรในอนาคตนี้ เปนการอิงสาระสําคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดระบุวา
“การสงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย รวมทั้งสงเสริม
กระบวนการเรี ยนรู แก เ กษตรกร เพื่ อรองรั บ การเปดตลาดเสรีสิ นคา เกษตรในอนาคต และผลักดันให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคาเกษตรอินทรียและครัวโลก”
สาระสําคัญดังกลาวขางตนนั้น มีเนื้อหาอีกหลากหลายประเด็นทางดานเนื้อหาที่เกี่ยวของ วิธีการ
สงเสริมเกษตร ตลอดทั้งเปาหมายที่เหมาะสมเพื่อใหสาระสําคัญของงานสงเสริมการเกษตรนั้นประสบ
ความสําเร็จได ดังนี้
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เนื้อหา
งานสงเสริมการเกษตรในภาคใตในหลายทศวรรษที่ผานมานั้น เนนประสิทธิภาพการผลิตพืช สัตว
ประมง โดยผานการปรับปรุงพันธุ การใชปจจัยการผลิตประเภททุน การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน และการ
จัดการ เพื่อเปาหมายใหไดผลิตภาพสูงสุดของพืชและสัตวเศรษฐกิจสําคัญ เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมผล
เชน เงาะ ลองกอง มังคุด สัตวบกเศรษฐกิจ เชน ไก สุกร โคนม แพะ และสัตวน้ําเศรษฐกิจ เชน กุงทะเล ปลา
ทะเล เปนตน ดังนั้น เนื้อหาของงานสงเสริมเกษตรจึงเปนไปในประเด็นของการพยายามเพิ่มปริมาณอุปทาน
เพื่อสนองตอบตอปริมาณอุปสงคของตลาดทั้งในประเทศและตลาดสงออก มีการใชปจจัยการผลิตประเภททุน
เชน ปุยเคมี ยาสารเคมี อาหารสัตว การปรับปรุงพันธุ ตลอดทั้งการคนหาสินคาใหมๆ ทดแทนการนําเขา
หรือการแนะนําผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาด เปนตน
เนื้อหาของงานสงเสริมการเกษตรในภาคใตในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณใหมที่
เกิดขึ้น ไมวาจะเปนภาวะการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศโลก ความจํากัดในทรัพยากร การแขงขันกั น
ระหวางผูผลิต และ การกีดกันและความรวมมือทางการคาในรูปแบบตางๆ การเสนอแนะเนื้อหาในการ
สงเสริมเกษตรจึงเปนไปในเนื้อหาที่เนนการทําเกษตรกรรมทางเลือก เนนการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพ
มากกวาการเพิ่มผลิตภาพเพียงอยางเดียว การพึ่งตนเองทั้งทางดานอาหารและพลังงานกลายเปนเนื้อหา
สําคัญกวาการสงออก ความพอเพียงและความพอดีเปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต การเกษตรเชิงพาณิชย
และการสงออกยังคงมีความสําคัญ แตวิธีการผลิตเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ตลอดทั้งการนําประเด็นใหมๆทางการคาเขามารวมในการพิจารณา
เปาหมาย
เปาหมายของงานสงเสริมเกษตรในอดีต นั้นเปนการผลิตเพื่อการแลกเปลี่ยนในตลาดทั้งในและ
ตางประเทศเปนสําคัญ ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งทางดานการผลิตและตนทุน จึงเปนเปาหมายอันดับ
แรก ประเด็นการพึ่งตนเองเพื่อความมั่นคงทางดานอาหารเปนเปาหมายที่มีความสําคัญระดับรองลงมา
การปรับเปลี่ยนเปาหมายของการสงเสริมเกษตรในปจจุบันเปนผลสืบเนื่องมาจากปญหาสภาพแวดลอม
ปญหาการแขงขันกันในตลาด ปญหาคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของอาหาร ปญหาการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนการผลิต และปญหาที่เกี่ยวของกับแรงงานและสิทธิมนุษยชน ดังนั้นเปาหมายของการสงเสริม
เกษตรจึงมุงไปสูการพึ่งตนเอง ผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเปนสําคัญ การคาขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น
เมื่อมีความตองการอื่นๆที่ไมสามารถผลิตได ประเด็นความมั่นคงทางดานอาหาร ไมวาจะเปนการมีอาหาร
การเขาถึงอาหาร และการใชประโยชนจากอาหารอยางถูกหลักโภชนาการจึงเปนอีกเปาหมายหนึ่ง อยางไร
ก็ตามการผลิตเพื่อการสงออกเลี้ยงประชากรโลกตามนโยบาย “ครัวโลก” ของไทยก็ยังคงเปนเปาหมายที่
สําคัญเชนกันดังนั้นประเด็นอาหารปลอดภัย เขาสูมาตรฐานของไทยและสากล การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตลอดทั้งการใหสวัสดิการแรงงานและสวัสดิภาพสัตว จึงเปนอีกเปาหมายหนึ่งของงานสงเสริมเกษตรที่จะ
สงผลตอความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรไทยในตลาดโลก
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วิธีการ
การสงเสริมการเกษตรของไทยในยุคโลกไรพรมแดน ที่การสื่อสารเปนไปไดอยางรวดเร็วและ
กวางขวางนั้น เปนปจจัยสําคัญในการถายทอดความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี สูเกษตรกรเพื่อสราง
แรงจูงใจหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อการผลิต การสรางเครือขายหรือความสัมพันธระหวางเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรและเกษตรกรโดยมีวิธีการที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณที่เกิดขึ้นจึงเปนประเด็นที่
จะตองคิดตองทํา เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขาถึงแหลงความรูและวิทยาการ ตลอดทั้งการรับรูถึงการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผูบริโภคอยูตลอดเวลา อันจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการผลิตให
สอดคลองกับสภาพชุมชนและความตองการของผูบริโภค การเขามามีสวนรวมของเกษตรกรในการมอง
ภาพการเกษตรกรรมทั้ งระบบ จะช วยใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรสามารถเลื อกใชรูปแบบวิธีการ
สงเสริมการเกษตรที่เหมาะสมและสอดคลองกับตัวเกษตรกรและชุมชน จะทําใหงานสงเสริมเกษตรไดรับ
การยอมรับจากเกษตรกรมากขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ
การสงเสริมเกษตรในภาวะเหตุการณความไมสงบในภาคใต
สถานการณความไมสงบในภาคใตของไทยเกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา ทําใหเนื้อหา
วิธีการ เปาหมาย และลักษณะการทํางานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อใหสามารถดําเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรตอไปได การปรับเปลี่ยนแนวทางการ
สงเสริมการเกษตรสามารถจําแนกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ (1) การปรับเปลี่ยนเนื้อหาและเปาหมาย
ของงานสงเสริมการเกษตร และ (2) การปรับเปลี่ยนวิธีการสงเสริมการเกษตรของนักวิชาการสงเสริม
การเกษตรผูปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานรัฐ
การปรับเปลี่ยนเนื้อหาและเปาหมายของการสงเสริมการเกษตร
การสงเสริมการเกษตรในเนื้อหาและเปาหมายที่เหมาะสมกับสถานการณความไมสงบในภาคใตนนั้
ควรจะตองมีการหยิบยกมาเปนประเด็น เนื่องจากความแตกตางกันทางวัฒนธรรม การดํารงชีวิต วิธีคิด
ของเกษตรกร ทัศนคติของเกษตรกร นโยบายของภาครัฐ และบทบาทของภาคสวนตางๆ ตอการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เปาหมายของงานสงเสริมเกษตรควรมุงเนนการพัฒนาใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเอง
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งทางความมั่นคงดานอาหาร พัฒนาทองถิ่นทางดานภูมิปญญาใหเกิดเปนรูปธรรม ยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ตลอดทั้งการปลูกฝงการสรางจิตสํานึกสาธารณะ
ใหเกิดขึ้นโดยผานการพัฒนากระบวนการกลุมและเครือขายเกษตรกรรม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนและ
ความรวมมือกันทางดานการจัดการความรูและการคาขายที่เปนธรรม เนนอัตลักษณและพัฒนาองคความรู
ของท อ งถิ่ น ให เ ป นที่ รั บ รู แ ละเคารพของสั ง คมภายนอก ขยายโอกาสทางเลือ กในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ตลอดทั้งการอํานวยความสะดวกทางการตลาด
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การปรับเปลี่ยนวิธีการสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูปฏิบัติงานในพื้นที่
และการปรับเปลี่ยนการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานรัฐ
ในการปรับเปลี่ยนวิธีการสงเสริมการเกษตร ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูปฏิบัติงานในพื้นที่
นั้น จําเปนตองปรับเปลี่ยนจากการลงพื้นที่เพื่อทําการอบรมใหคําแนะนําวิชาการดานการเกษตรดวยวาจา
ที่บานเกษตรกร หรือใหผูนําในหมูบานเปนผูกระจายขาวสารแทน มาเปนการวางแผนการลงพื้นที่ใหมี
ความรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยเนนการออกพื้นที่เปนทีมและติดตามขาวสารที่เกิดขึ้นอยางละเอียดเพื่อลดความ
เสี่ยงที่อาจจะเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได สําหรับการฝกอบรมเกษตรกรยังเนนการฝกอบรมใน
พื้นที่ แตถาเกษตรกรมีความสะดวกในการเดินทาง ก็จะทําการฝกอบรมที่สํานักงานเกษตรอําเภอ ขึ้นอยู
กับสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติงาน ในกรณีที่เปนพื้นที่เสี่ยงและเกษตรกรไมสะดวกในการเดินทาง
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจําเปนตองลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อใหงานสงเสริมการเกษตรยัง
ดํ า เนิ น ต อ ไปได ซึ่ ง ส ว นใหญ แ ล ว เป น การลงพื้ น ที่ ปฏิ บั ติ ง านเหมื อ นเดิ ม แต จ ะลดการออกเยี่ย มเยี ย น
เกษตรกรลง และเนนการออกปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อการฝกอบรมตามงานโครงการที่ไดรับมอบหมาย
เทานั้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต สําหรับการเดินทางออกไปปฏิบัติงานนั้น ทางหนวย
กําลังทหารไดอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ โดยใหทางเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรแจงพื้นทีป่ ฏิบตั งิ าน
และแสดงความจํานงในการขอสนับสนุนกําลัง เพื่อที่ทางทหารจะจัดสงกําลังทหารคุมครองความปลอดภัยใน
การเดินทางและตลอดระยะเวลาการทํางานในพื้นที่ แตในทางปฏิบัตินั้นเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจะแจง
หนวยทหารเพื่อรักษาความปลอดภัยในบางพื้นที่เทานั้น เพื่อปองกันการเกิดความแคลงใจ อันจะเปนเหตุให
เกษตรกรไมตั้งใจรับความรูเทาที่ควร ในสวนของการติดตอสื่อสารนั้น เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจะใชการ
นัดหมายกับเกษตรกรทางโทรศัพท โดยจะประสานงานกับผูนํากลุมเปนหลัก รวมถึงการประชาสัมพันธผาน
ทางสถานีวิทยุชุมชน หรือใหผูนําของชุมชนสงขาวผานทางหอกระจายขาวในหมูบาน
ในสวนของการปรับเปลี่ยนการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานรัฐนั้น ในอดีตการสงเสริม
การเกษตรใชการสนับสนุนงบประมาณที่ตองรอการอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตในปจจุบัน
การสนั บ สนุ น โครงการจากภาครั ฐ มี บ ทบาทเปน อย า งมากในการส ง เสริ ม การเกษตรในพื้ น ที่จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะหนวยงาน ศอ.บต. ที่ใหงบประมาณในการดําเนินโครงการตางๆ โดยเนนให
ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได เชนไดมีการอนุมัติโครงการ พัฒนาชุมชนสันติสุขตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พนพ.) ซึ่งใหทางสํานักงานเกษตรอําเภอทุกแหงเปนผูรับผิดชอบดําเนิน
โครงการโดยมี เ งื่ อ นไขว า ประชาชนผู เ ข า ร ว มโครงการ จะต อ งเป น เกษตรกรที่ ย ากจน มี ค วาม
ขยันหมั่นเพียร เปนผูตกงาน และไดรับผลกระทบจากความไมสงบ โดยมีการคัดเลือกหมูบานในการดําเนิน
โครงการ ตําบลละ 1 หมูบาน หมูบานละ 70 ครัวเรือน และมีการสนับสนุนปจจัยการผลิต (ดานพืช สัตว
และประมง) ครัวเรือนละ 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไขคือตองมีการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง และตองมีการ
ออมเงิ น และทํ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น ในการสนั บ สนุ น โครงการดั ง กล า วทํ า ให เ ป น เครื่ อ งมื อ ในงานส ง เสริ ม
การเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทําใหเกษตรกรมีทุนในการดําเนินงาน และงายตอการปลูกฝงแนวคิดในการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูในมือใหไดประโยชนสูงสุด รวมถึงยังเปนการสนับสนุนใหเกษตรกรได
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
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ประชาชนระดับหมูบาน (พนม.) ที่มีทุกหมูบาน ซึ่งจะเนนใหประชาชนเปนผูเสนอโครงการขึ้นมาเองโดย
ผานการทําเวทีประชาคม แมวาในบางพื้นที่จะมีการเสนอโครงการสงเสริมอาชีพที่ไมใชดานเกษตรก็ตาม
แตประเด็นสําคัญของโครงการนี้คือการกําหนดใหหนวยงานตางๆ เขารวมดําเนินโครงการและติดตามการ
ดําเนินโครงการ ซึ่งเปนประโยชนในการออกปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับหนวยงานอื่นๆ ทําใหเกษตรกรมี
ทัศนคติที่ดีในแงการรวมกันลงพื้นที่เพื่อแกปญหาความเดือดรอน (ไดมวลชนเพิ่มขึ้น) เปนผลใหการ
ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรยังคงดําเนินไปได
สําหรับแนวโนมในการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในอนาคตนั้น หากยังเกิด
เหตุการณความไมสงบเชนนี้ตอไป เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร จะตองมีการทํางานอยางระมัดระวังตัว
มากยิ่ งขึ้ น และความสั มพั นธ ร ะหว า งเกษตรกรและเจา หน า ที่ส งเสริ ม การเกษตรกรจะมี ก ารสื่ อ สารที่
ระยะหางมากขึ้น กลาวคือ การติดตอเพื่อประสานงานทางโทรศัพทหรือการใชสื่อทางไกลอื่นๆ เชน วิทยุ
โทรทัศน และอินเตอรเน็ตมีมากกวาการลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยและเยี่ยมเยียนเหมือนในอดีต แตในพื้นที่
ที่ มี ค วามปลอดภั ย การพบปะพู ด คุ ย เพื่ อ แนะนํ า และการเยี่ ย มเยี ย นตามปกติ ยั ง คงมี อ ยู ขึ้ น อยู กั บ
สถานการณความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะระยะทางจากสํานักงานเกษตรอําเภอถึงพื้นที่ตางๆ นั้นมี
ระยะการเดินทางที่ไกล ซึ่งเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรควรติดตามขาวสารเหตุการณที่เกิดขึ้นรายวัน เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ อนึ่ง ขาวสารจากหนวยกําลังทหารหรือคําบอก
เลาของเกษตรกรก็เปนปจจัยหลักในลําดับตนๆ ที่สามารถใชประกอบการตัดสินใจในการออกปฏิบัติงาน
หรือออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร เพราะในบางครั้งเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจะไดรับการแจงเตือนจาก
เกษตรกรที่ไววางใจได เกี่ยวกับเบาะแสความเคลื่อนไหวของผูกอความไมสงบ ทําใหสามารถปรับเปลี่ยน
หรือวางแผนสํารองในการปฏิบัติงานไดอยางทันทวงที แตอยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีการนัดหมายเกษตรกร
ในโครงการที่มีความสําคัญ หรือการนัดหมายเพื่อทําเวทีประชาคมหรือสงมอบปจจัยการผลิตที่จะตอง
อาศัยความพรอมเพรียงของเกษตรกรนั้น ถึงแมจะมีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นในพื้นที่หรือใกลเคียงก็
ตาม เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรยังคงมีความจําเปนที่จะตองออกปฏิบัติงานตามปกติ เพื่อใหงานสงเสริม
การเกษตรเดินหนาไปไดตามเปาหมาย และสรางความเชื่อมั่นใหแกเกษตรกร เมื่อเกษตรกรมีความเชื่อมั่น
ในตัวเจาหนาที่ที่มีความจริงใจในการปฏิบัติงานเปรียบเสมือนเปนญาติมิตร เนนการสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรโดยไมมีจุดประสงคอื่นใดแอบแฝง ไมใชอํานาจในการทํางาน เกษตรกรก็จะเกิดความไววางใจ
สามารถที่จะปรึกษาปญหาตางๆ ได สิ่งเหลานี้ชวยเปนเกราะปองกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นและคาดวาจะชวยใหปญหาความไมสงบในภาพรวมบรรเทาลงไปไดบาง
สรุป
เสนทางการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไทยในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคใตและในจังหวัด
ชายแดนภาคใตที่มีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นนั้น จําเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนทั้งในประเด็นของ
เปาหมาย เนื้อหา และวิธีการสงเสริมเกษตร ทั้งนี้ก็เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปทางดาน
เศรษฐกิจการคา สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง ที่เกิดขึ้นทั้งในภาคใต ในประเทศ ในภูมิภาค และใน
ประชาคมโลก งานสงเสริมการเกษตรจึงควรมีแนวทาง ดังสรุปไดตอไปนี้
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เสนทางการพัฒนาการสงเสริมการเกษตรไทย
• เปาหมายของงานสงเสริมเกษตรควรพัฒนาใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได ใชทรัพยากรที่
พัฒนาขึ้นในทองถิ่นเปนสําคัญ ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ใชทรัพยากร
อยางประหยัดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตลอดทั้งการปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณะใหเกิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรม
• เนื้อหาของงานสงเสริมเกษตรควรเนนการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับภูมิปญญาภายนอก
ดวยการจัดการความรูอยางเปนระบบ สงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่คํานึงถึงการใชทรัพยากร
อยางชาญฉลาดและรักษาสิ่งแวดลอม มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑการคาและพฤติกรรมการ
บริโภคอยางตอเนื่อง ควรคํานึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคและมาตรฐานสากลในการผลิต รวมทั้ง
ประเด็นความมั่นคงดานอาหารทั้งทางดานการมีอาหาร การเขาถึงอาหารอยางเปนธรรม ตลอดทั้งการใช
ประโยชนจากอาหารอยางถูกหลักโภชนาการ
• วิ ธี ก ารส ง เสริ ม เกษตรนั้ น ขึ้ น อยู กั บ สถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แต โ ดยทั่ ว ไปแล ว ควรจะเน น
กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ เนนกระบวนการกลุมและการมีสวนรวมทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ
การมีระบบการตัดสินใจเพื่อชวยในการวางแผนการผลิต มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสาร
รวมทั้งการสื่อสารเพื่อใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะ โดยเนนสื่อสาธารณะและสื่อเชิงวัฒนธรรม
คําขอบคุณ คณะผูเขียนบทความขอขอบคุณ คุณกิตติวรรณ ทวิสุวรรณ ผศ.อิบรอเฮม ยีดํา และ
อีกหลายทาน ที่ใหขอมูลเพื่อประกอบการเขียนบทความแนวทางงานสงเสริมเกษตรในภาคใตในปจจุบัน
และเจาหนาที่ในภาควิชาพัฒนาการเกษตรที่เปนธุระจัดการเรื่องการเตรียมตนฉบับ

อยุทธ นิสสภา
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