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คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการลูกพระดาบส
มูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ
งานสงเสริมการเกษตรเปนงานกุศลที่ยิ่งใหญ เพราะเปนงานที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุ ณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ครอบครัว และชุมชน ซึ่งเปนประชากรส วนใหญของประเทศ และเป น
ประชากรผูที่ผลิตอาหารและปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เลี้ยงดูประชากรทั้งประเทศและประชากรโลก
งานสงเสริมการเกษตรตั้งแตอดีตกระทั่งถึงปจจุบัน ไดมีการปรับเปลี่ยนและมีพัฒนาการ เพื่อ
ใหเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป แตหัวใจของงานสงเสริมการเกษตรไทยก็ยังยึดมั่นในจุดมุงหมาย เพื่อ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของเกษตรกรไทย ครอบครัว และชุมชนไมเปลี่ยนแปลงเพียงแตรูปแบบ
และวิธีการที่ใชงานสงเสริมการเกษตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบางเทานั้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรมาราธิบดี จักรีนฤบดินทร
สมามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเปนตนแบบของนักสงเสริมมืออาชีพอยางสมบูรณครบถวน ทรงมี
พระราชปณิธานอยางแนวแนในการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาราษฎร ทรงสดับรับฟงและรวบรวม
ขอมูล ความทุกขยากของราษฎรอยางละเอียดถี่ถวนครอบคลุมและครบถวน เพื่อกําหนดขอบเขตของ
ปญหาที่เกิดขึ้นและระบุใหชัดเจนวา ปญหาที่แทจริงนั้นคืออะไร หลังจากนั้นก็ทรงวินิจฉัยในเบื้องตนวาควร
จะแกไขปญหานั้นอยางไร และหากทรงมั่นพระทัยถึงแนวทางและวิธีการ ในการแกปญหาดังกลาวแลว ก็
จะทรงดํ า เนิ น การทดสอบผ า นโครงการส ว นพระองค โครงการตามพระราชประสงค โครงการตาม
พระราชดําริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และอื่นๆ ตามที่ทรงเห็นวาสมควร แตก็มีในบางครั้งที่
หากไมทรงมั่นพระทัยวา ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาที่ทรงวินิจฉัยในเบื้องตน จะเปนสิ่งที่ถูกตอง
หรือวาเหมาะสมหรือไมก็ จะเชิญผูทรงคุณวุฒิและผูมีประสบการณโดยตรงกับเรื่องที่ทรงสนพระทัยมา
ระดมความคิด และคัดเลือกหาทางเลือกที่เหมาะสมในการแกปญหาดังกลาว ตอจากนั้นก็ยังคงไดนํา
ทางเลือกดังกลาวไปทําการทดสอบเชนเดียวกัน เพื่อใหมั่นใจไดอยางเต็มที่วาเทคโนโลยีดังกลาวที่ไดทรง
คาดการณไวนั้น สามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมจริงหรือไม
การทดสอบเทคโนโลยีที่จะทรงนํามาใชในการแกปญหาใหกับเกษตรกรและพี่นองชาวไทยก็เปนไป
อย า งระมั ด ระวั ง ยิ่ ง ภายใต เ วลาที่ จํ า กั ด ด ว ยทรงพิ จ ารณาถึ ง ตั ว แปรต า งๆ ที่ ล ว นอาจมี ผ ลกระทบต อ
ความสําเร็จของการทดสอบเทคโนโลยี เพราะวา “เวลา” เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากเกษตรกร
และพี่นองชาวไทย ที่ไดทนทุกขทรมานจากความขาดแคลนตางๆ ลวนแลวแตรอคอยเทคโนโลยีที่สามารถ
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ขจัดปดเปาทุกขเวทนาทั้งหลาย และถึงแมจะเปน “เทคโนโลยีที่ดี” เพียงใดก็ตามก็ทรงพยายามดัดแปลง
ประยุกตใหกลายเปน ”เทคโนโลยีที่เหมาะสม” เพื่อใหชาวบานสามารถนําไปใชไดจริง โดยไมกระทบกระเทือน
ตอวิถีชีวิตที่ดําเนินไปตามปกติ หรือในบางครั้งอาจจะมีผลกระทบอยูบางแตตองเทาที่มีความจําเปนเทานั้น
การทดสอบเทคโนโลยีของพระองคทานมีหลายระดับและทุกระดับหรือทุกแหงก็มีความนาสนใจ และสามารถ
ใชเปนตนแบบใหนักพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งนักสงเสริมการเกษตร ไดใหการยอมรับ โดยยึดถือวาเปน
“ตนแบบ” และนําไป “ขยายผล” ไดอยางตอเนื่อง “โครงการสวนพระองค” เปนจุดเริ่มตนของการทดลอง
ปฏิบัติหรือทดสอบเทคโนโลยีดวยพระองคเอง ในโจทยวิจัยที่ทรงวินิจฉัยขึ้นมา สถานที่ทําการทดสอบ
เทคโนโลยีก็อยูใกลกับพระองคทานมากที่สุด และรูจักกันดีวา คือ “บานของในหลวง” หรือก็คือพระตําหนัก
จิตรลดารโหฐานนั่นเอง ซึ่งเปนบานของมหาพระกษัตริยไทยที่เต็มไปดวยแปลงนาขาว สวนไมผลไมยืนตน
แปลงพืชลมลุก ฟารมโคนม แปลงทดสอบคุณภาพดิน น้ําปุย และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งพื้นดินทุกแหงของ
แปลงทดสอบไดประทับรอยพระบาทที่เสด็จฯ มาทรงงานรอยแลวรอยเลาจนสุดจะนับไดหมดสิ้น “โครงการ
ตามพระราชประสงค” เปนโครงการที่ทรงมุงเนนในการแกปญหาที่ชาวบานและพี่นองชาวไทยประสบอยู
เปนปญหาที่เรื้อรังและซ้ําซาก แตยังไมมีหนวยงานไหนเขามารับผิดชอบอยางจริงจัง เชน โครงการที่ดอน
ขุนหวย หนองพลับ หุบกะพง “โครงการตามพระราชดําริ” ที่ไดทรงริเริ่มขึ้นใน
ป พ.ศ. 2525 โดยทรงตั้งโจทยวิจัยและมอบใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไปทําการทดสอบในแต
ละสภาพพื้นที่ของประเทศไทย และ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ที่มีโจทยวิจัยในลักษณะ ที่ตอง
ใชสหวิทยาการเขารวมมือกันคนควาและวิจัย โดยมีสํานักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ หรือ กปร. ใหการสนับสนุน
องคความรูและประสบการณที่ไดจากการทดสอบเทคโนโลยี อยางมีระบบและเปนขั้นตอนจะมี
ประโยชนอยางแทจริง ก็ตอเมื่อเกษตรกรและพี่นองชาวไทยไดนําองคความรูและประสบการณดังกลาวนั้น
ไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพและ/หรือในการดํารงชีวิตประจําวัน พระองคทานทรงตระหนักดีวา
การถายทอดเทคโนโลยีก็มีรูปแบบ วิธีการและเทคนิคที่หลากหลาย ซึ่งแตละรูปแบบ วิธีการและเทคนิคที่
แตกตางกันนั้ น ตางก็ มีจุดเดนและจุดดอยที่แตกตางกันไปตามแตความพรอมของบุคลากรเปาหมาย
ความรู ความสามารถของผูถายทอดเทคโนโลยี และธรรมชาติของเทคโนโลยีที่ถายทอด รวมถึงการ
สนับสนุนจากสังคมภายนอก ดังนั้น การทําหนาที่สื่อบุคคลของพระองคทาน จึงพลิกแพลงเปลี่ยนแปลง
ตามธรรมชาติแวดลอมและบริบทของชุมชนเปาหมาย พระองคทานทรงวางองคใหเปนแบบอยางของนัก
สงเสริมการเกษตร ที่ตองมีสติและสัมปชัญญะในการครองตน ครองคน และครองงาน ทรงนําอิทธิบาท 4
คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา มาเปนแนวทางการปฏิบัติงาน คือตองมีความรักในงานที่ทํา มีความ
ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน มีความมุงมั่นในการทํางานใหประสบความสําเร็จและมีการพัฒนางานใหมี
คุณภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป ในขณะเดียวกันก็ทรงวางองคใหเปนตนแบบของผูบริหารมืออาชีพที่ใชพรหมวิหาร 4
คือ เมตตา กรุณา มิติตา และอุเบกขา ในการทํางานรวมกับผูอื่นในลักษณะที่เปนกัลยาณมิตร เกิดเปน
เครือขายความรวมมือที่มีความสัมพันธกันอยางเหนียวแนนและยั่งยืน นอกจากพระองคทานจะทรงวาง
องค ใหเปนตนแบบที่ดีของนักสงเสริมการเกษตรแลว กระบวนการถายทอดความรูและเทคโนโลยีของ
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พระองค ทาน ก็ ใ ช วิธีการที่ งายที่ สุด แตทํา ให บุ คคลเปาหมายเกิดความประทับ ใจ เพราะไดสัมผัสกั บ
เทคโนโลยีอยางใกลชิด และเห็นผลที่เกิดจากประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในสภาพแวดลอมที่เหมือนกับ
สภาพแวดลอมของตัวเอง ซึ่งมั่นใจไดวา สามารถจะนําเทคโนโลยีดังกลาวนี้ไปใชประโยชนไดจริง ซึ่งก็คือ
เปาหมายสูงสุดของกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี แปลงทดสอบเทคโนโลยีที่ทรงจัดตั้งขึ้น ณ ศูนยศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่กระจายอยูทั่วประเทศ ถึงแมจะแตกตางกันอยางมากในองคความรูที่ทําการทดสอบแตก็มี
จุดรวมที่เหมือนกันก็คือ เกษตรกรและพี่นองชาวไทยสามารถเขาเยี่ยมชมไดตลอดทั้งป มีวิทยากรที่เปน
เพื่อนเกษตรกรคอยใหคําอธิบายในประเด็นตางๆ ที่ยังสงสัยและมีขอของใจอยู คําอธิบายงายๆ สั้นๆ แต
เขาใจไดเปนอยางดี ไมตองพูดคําแปลคําเพื่อใหดูหรูเลิศ เชน โครงการแกมลิง
พระองคทานทรงวางองคใหเปนแบบอยางที่ดีของผูที่ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ คือ มีการรวบรวม
ขอมูลในรายละเอียดตางๆ กอนตัดสินใจดําเนินการทั้งในมุมมองของนักวิชาการผูที่มีความเชี่ยวชาญใน
ดานทฤษฎี และความคิดเห็นจากชาวบาน ผูซึ่งมีความรอบรูในภูมินิเวศและวิถีชีวิตของชาวบานในพื้นที่
เปาหมายอยางแทจริง พระองคทานทรงนําภูมิปญญาเหลานั้นมากลั่นกรองและจัดทําเปนแผนการพัฒนา
อยางมีขั้นตอนที่ชัดเจน ตอจากนั้นก็ระดมความรวมมือจากฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดโจทยปญหา
และความตองการที่แทจริงของพี่นองเกษตรกรไทย ทรงทดสอบสมมุติฐานในเบื้องตนในเชิงทฤษฎีวา มี
ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติแลวเห็นผลตามที่ทรงคาดหวังหรือไม ตอจากนั้นก็ทรงทดสอบซ้ําใน
สภาพแวดลอมจริงของวิถีชีวิตของพี่นองเกษตรกรไทย เพื่อจะไดทรงมั่นใจไดวา เทคโนโลยีที่ทําการ
ถายทอดนั้นเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบุคคลและพื้นที่เปาหมายอยางแทจริง โดยในระหวางที่ทรงทํา
การทดสอบเทคโนโลยีนั้น พระองคทานไดพยายามระดมความรวมมือกับทุกฝายที่เกี่ยวของใหไดมากที่สุด
โดยเฉพาะอยางยิ่งทรงใหมีการจางแรงงานจากเกษตรกรในพื้นที่หรือบริเวณแปลงทดสอบเทคโนโลยี
เพราะทรงมีพระราชวินิจฉัยวา ในเวลาตอมาเกษตรกรเหลานั้น ก็จะสามารถทําหนาที่เผยแพรความสําเร็จ
หรือประสิทธิภาพของเทคโนโลยีไดเปนอยางดี พระองคทรงใหความชวยเหลือแกเกษตรกรและบุคคล
เปาหมาย ในการนําความรูและประสบการณเกี่ยวกับเทคโนโลยีไปใชประโยชนอยางตอเนื่อง จนมั่นใจได
วาเกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีที่ทําการถายทอดมาใชประโยชนไดจริงโดยลําพัง วิธีการที่ทรงใหความ
ชวยเหลือก็มีในหลายลักษณะ เชน การใหความชวยเหลือในดานความรูและการสรางความมั่นใจ โดยการ
จัดทําแปลงสาธิต จัดใหมีการฝกอบรม จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในดานเงินทุนและปจจัยการผลิต
ก็ไดทรงจัดตั้งสหกรณการเกษตร สหกรณรานคา ธนาคารโคกระบือ และธนาคารขาว เพื่อเปนปจจัย
สนับสนุนใหการนําเทคโนโลยีไปใชประโยชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีทั้งปจจัยการผลิตและระบบ
การตลาด ที่เกื้อหนุนใหพี่นองเกษตรกรชาวชนบทสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีไดอยางแทจริง
ในโอกาสที่ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร ไดมีการกอตั้งขึ้นครบ 25 ป ในวันอังคารที่ 27
ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณาจารย บุคลากร ศิษยเกาและศิษยปจจุบันทุกคน ขอนอมนําแนว พระจริยาวัตร
พระบรมราโชวาทและพระราชดําริมาใสเกลาใสกระหมอมเพื่อเปนแนวทางชี้นําในการประพฤติปฏิบัติเพื่อ
เปนสวนหนึ่งในการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ไดเกิดภายใตรมพระบรมโพธิสมภารของพระองค
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