เสนทางการพัฒนาการสงเสริมการเกษตรไทย

เสนทางการพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไทยในอนาคต
ดร.เพชรรัตน วรรณภีร
อดีตอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
จากประวัติศาสตรชาติไทย คนไทยรูจักทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวกันมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย
เปนราชธานีประมาณ ป พ.ศ. 1800 เพราะมีศิลาจารึกเปนหลักฐานวา พอขุนรามคําแหงทรงมีรัฐประศาส
โนบายที่จะทํานุบํารุงการเกษตรหลายประการ เชน ทรงใหราษฎรมีอิสรเสรีในการประกอบอาชีพ ราษฎร
คนใดที่ทําการหักรางถางพงทําการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตวอยูก็ใหที่ดินนั้นเปนมรดกตกทอดไปถึงลูกหลาน
สืบตอไป ใหมีการขุดเหมืองฝาย เพื่อจัดหาน้ําใชในการอุปโภคบริโภคและทําการเพาะปลูก ทํานา ทําสวน
เลี้ยงสัตวทําใหเมืองสุโขทัยมีสภาพรมรื่นดวยปาหมาก ปาพลู ปาพราว ปาขาม ฯลฯ สวยงามนาอยูอาศัย
มาก ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 1893 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) ไดมีพระบรม
ราชโองการใหทรงพระราชบัญญัติวาดวยการไรนาและสัตวพาหนะขึ้นเปนกรมหนึ่งในจตุสดมภ คือ กรมนา
ซึ่งเปนกรมใหญ มีเสนาบดีเทียบเทากับรัฐมนตรี ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ พ.ศ. 1991 - 2031
ไดทรงเปลี่ยนแปลงการบริหารบานเมือง ขึ้นใหมใหขุนนา เปนพระเกษตราธิบดีถือศักดินาหมื่น ในแผนดิน
ของพระเจาปราสาททองใหกรมนาจัดการเอาที่ดินที่รกรางวางเปลากลับมาใชประโยชน จัดการเกี่ยวกับ
การชลประทานใหราษฎรมีน้ําใชในการ ทํานาและเพาะปลูกได และใหแตงตั้งกรมการนาออกไปประจําตาม
หั ว เมื อ งต า งๆ เพื่ อ ให ร าษฎรปฏิ บั ติ ต ามพระบรมราโชบาย เรื่ อ งการเพาะปลู ก และการเลี้ ย งสั ต ว ที่
ประกาศใช ซึ่งหนาที่เหลานี้ไดใชมาจนกระทั้งถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยไดรับการพัฒนา
ใหเจริญกาวหนากวาสมัยใด ๆ ที่ผานมา ไดมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ครั้งใหญที่สุด ทางดาน
เกษตรก็ไดรับการปรับปรุงเปนครั้งแรกในยุคนี้ ในป พ.ศ.2435 ไดเปลี่ยน “กรมนา” เปน กระทรวงเกษตรพ
นิชการ หรือ ตอมาเปลี่ยนเปน กระทรวงเกษตราธิการ เพราะไดโอนเอางานบางอยางที่ไมเกี่ยวของกับ
การเกษตรโดยตรงไปขึ้นกับกระทรวงอื่น ทําใหมีกระทรวงตาง ๆ รวมทั้งสิ้นถึง 12 กระทรวง หนาที่ของ
กระทรวงเกษตรพนิชการ หรือกระทรวงเกษตราธิการ เทาที่คนหามาไดที่สําคัญ ๆ คือ การขุดคลองตาง ๆ
การออกกรรมสิทธิ์ที่ดินใหราษฎรใชเปนที่ทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว การจัดการเกี่ยวกับสัตวพาหนะ
การเก็บคานา ไดตั้งกองกสิการขึ้นเพื่อใหมีเจาหนาที่ออกตรวจการทํานาและการเพาะปลูกของราษฎรแลว
รายงานถึงปญหาตางๆ ไปยังกระทรวงเพื่อดําเนินการแกไข
เรื่องการชลประทาน ไดโปรดใหจางบริษัทเอกชนทําการขุดคลองขึ้นหลายสายในราชอาณาจักร
เชน การขุดคลองที่ตําบลหนองจอก แขวงมีนบุรี ดังปรากฏใหเห็นอยูในปจจุบันนี้ นอกจากนั้นยังใหนาย
ชางคิดทําทํานบกั้นแมน้ําสายตาง ๆ เพื่อเก็บกักน้ําใหราษฎรใชในคราวที่มีน้ําแลง ในป พ.ศ. 2445 ไดเปด
ใหทําความตกลงกับประเทศเนเธอรแลนดขอนายชางผูชํานาญในวิชาการชลประทานมาเปนผูตรวจและ
พิจารณาวางโครงการชลประทานในประเทศไทย และไดโปรดใหตั้ง “กรมคลอง” ขึ้น โครงการที่สําคัญ คือ
“สกีมชัยนาท” ปจจุบัน คือ โครงการเขื่อนเจาพระยา ตอมา ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ป พ.ศ. 2470 ไดโปรดให
เปลี่ยนชื่อกรมทดน้ํา มาเปนกรมชลประทาน ซึ่งเปนนามที่ใชมาจนกระทั่งทุกวันนี้
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งานดานการเพาะปลูกไดเริ่มจากการปลูกหมอนเลี้ยงไหม จึงไดโปรดใหจางผูเชี่ยวชาญเรื่องไหม
จากประเทศญี่ปุนมาสอนและฝกฝนนักเรียนไทยในวิชาการปลูกหมอนเลี้ยงไหมในป พ.ศ. 2444 โดยโปรด
ใหสรางสวนหมอนขึ้นที่ตําบลศาลาแดง กรุงเทพฯ เปนแหงแรก การสงเสริมการทํานา ไดทรงใหมีการบํารุง
พั น ธุ ข า วโดยมี ก ารประกวดพั น ธุ ข า วขึ้ น ทั่ ว พระราชอาณาจั ก รเป น ครั้ ง แรกในงานแสดงกสิ ก รรมและ
พาณิชยการในป พ.ศ. 2454 ซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจ ทําใหประชาชนสนใจและรูจักคัดเลือกขาวพันธุดีปลูก
กันมากขึ้น ในป พ.ศ.2459 ไดโปรดใหสราง นาทดลองขึ้นที่คลองหลวงรังสิต เรียกสถานีทดลองขาวรังสิต
เพื่อทดลองหาขาวพันธุดีขยายไปใหราษฎรที่เปนชาวนาปลูกในเวลาตอ ๆ มา โดยไดตั้งแผนกสงเสริมพันธุ
ขาวปลูกขึ้น และจัดใหมีพนักงานบํารุงพันธุขาวทองถิ่นเปนผูออกเผยแพรพันธุขาวของรัฐบาล นอกจาก
ขาวแลว ยังไดสงเสริมการปลูกฝายขึ้นที่อําเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยใหเจาหนาที่จัดทําไรฝาย
ใหราษฎรดูเปนตัวอยาง ไดจางผูเชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกามาดําเนินการเกี่ยวกับการปลูกฝาย ซึ่งในขั้น
แรกใชฝายพันธุเขมรที่ขึ้นไดดีในสภาพดินฟาอากาศของประเทศไทย ภายหลังไดนําเอาพันธุฝายจาก
สหรัฐอเมริกามาทดลองปลูกจนสามารถปรับตัวไดดีจึงทําการขยายออกไปสูเกษตรกรในทองที่ใกลเคียง
นอกจากขาวและฝายแลวยังไดแนะนําสงเสริมใหมีการปลูกยางพารา มะพราวและพืชลมลุกอื่นๆ
เชน ถั่ว งา และมัน เปนตน ซึ่งการปลูกพืชเหลานี้ไดมีการปลูกทดลองกอนวา พืชชนิดไหนเหมาะสมที่จะ
ปลูกในพื้นที่ภาคใดของประเทศ แลวจึงทําการสงเสริมแกราษฎร เชน ขาว ใหสงเสริมปลูกในภาคกลาง
ฝายในภาคเหนือ ยางพาราและมะพราว ในภาคใตเปนตน ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ไดทรงดําริใหตั้งสถานี
ทดลองขึ้นในมณฑลตาง ๆ หลายแหง เชน ตั้งสวนทดลองไมผลขึ้นที่คลองบางกอกนอย ตั้งนาทดลองที่ทุง
หลวงคลองรังสิต สถานีทดลองฝายในภาคเหนือ เปนตน
ในดานการเลี้ยงสัตวไดมีการแนะนําใหราษฎรทําการเลี้ยงเปด ไก และสุกร โดยการทําคําแนะนํา
เผยแพรไปยังราษฎรที่สนใจจัดใหมีการประกวดสัตวบางในบางโอกาสเพื่อใหราษฎรสนใจในการเลี้ยงสัตวกัน
มากขึ้น อยางไรก็ตามพระองคไดโปรดใหจัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทยขึ้นในกรมเพาะปลุกเมื่อป พ.ศ. 2457
นอกจากนั้นไดมีดําริใหจัดหาพันธุสัตว เชน โค กระบือ มา แพะ เปด ไก พันธุดีมาผสมกับพันธุพื้นเมืองเพื่อ
ยกระดับสายเลือดพันธุพื้นเมืองใหดีขึ้น ไดมีการจัดตั้งสถานี ผสมพันธุสัตวที่จังหวัดนครปฐมเปนแหงแรก
สํ าหรั บการเลี้ ยงสั ตว น้ํ าได มี การสํ ารวจพั นธุ สั ตว น้ํ า ทั้ งในน้ํ าจื ด และในทะเล โดยร วมกั บผู เชี่ ยวชาญ
ตางประเทศ ไดโปรดใหตั้งกรมรักษาสัตวน้ําขึ้นอีกกรมหนึ่งในกระทรวงเกษตราธิการในป พ.ศ. 2468
ในป พ.ศ. 2475 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เรื่อยมา
จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ป พ.ศ. 2485 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรี ได
เปลี่ยนชื่อกระทรวงเกษตราธิการมาเปนกระทรวงเกษตร ไดสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขึ้นเมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2486 มีสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนใหญอยูที่เกษตรกลางบางเขน มีวิทยาลัย
วนศาสตรของคณะวนศาสตรอยูที่จังหวัดแพร และมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรอยู
ที่แมโจ จังหวัดเชียงใหม และใหตั้งกรมมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรขึ้นอีกกรมหนึ่งในกระทรวงเกษตร
ตอมาไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารภายในกระทรวงเกษตรอีกหลายครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
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สิ่งที่ไดเรียนรูจากการพัฒนาการเกษตรในอดีต
การที่ไดนําเอาเรื่องราวของพัฒนาการเกษตรในอดีตตั้งแตสมัย กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา มาจน
กรทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนมาเลาใหทานผูอานไดรับทราบนั้น มีเหตุผลอยูสองสามประการคือ
ประการแรก เพื่อใหทราบวาคนไทยมีใจรักในการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตวมาตั้งแตครั้งบรรพ
บุรุษหลายรอยปมาแลวถาจะยอนไปถึงกอนกรุงสุโขทัยเปนราชธานีอาจจะเปนเวลากวาหนึ่งพันป ดังนั้นจึง
นับวาคนไทยมีใจรักการเกษตรอยูในสายเลือดมานานแลว
ประการที่ ส อง เพื่ อ ให ท ราบว า ผู ป กครองบ า นเมื อ งทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ได เ ห็ น ความสํ า คั ญ ในด า น
การเกษตรเสมอมา เพราะการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตวหมายถึงการผลิตอาหารสําหรับเลี้ยงปากเลี้ยง
ทองของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่มีศึกสงครามจะตองมีการผลิตขาวปลาอาหารสํ าหรับ
กองทัพอยางเพียงพอ ดังมีคํากลาววา “กองทัพตองดินดวยทอง” ถาไมมีอาหารเพียงพอ ทหารไดรับความ
อดอยากก็คงจะไมสามารถ ทําการรบไดสําเร็จ และจากประวัติศาสตรชาติไทย สินคาที่สงออกไปจําหนาย
ต า งประเทศเป นอั น ดับ หนึ่งของโลกเสมอมาก็ คือ ขา ว และตอ มาภายหลังก็มี พืช อื่ น ๆ เพิ่ มขึ้น เช น
ยางพารา มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ฯลฯ อีกมากมาย
ประการที่สาม การเกษตรไดรับการพัฒนาใหเจริญกาวหนามากที่สุดในรัชสมัยรัชการที่ 5 เพราะ
การพัฒนาการเกษตรไดครอบคลุมไปแทบทุกสาขา เชนในเรื่องการชลประทาน การเพาะปลูก การลี้ยง
สั ต ว แ ละการประมงมี ก ารจ า งผู เ ชี่ ย วชาญจากต า งประเทศมาเป น ที่ ป รึ ก ษาอยู แ ทบทุ ก สาขามี ก ารส ง
นักศึกษาไปศึกษาเลาเรียนวิชาการเกษตรในตางประเทศนับวาเปนการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตร
ของประเทศอยางแทจริง ในดานการสงเสริมถึงแมจะไมมอี งคกรที่รับผิดชอบเปนรูปแบบที่ชัดเจน แตก็ตอง
ยอมรับวาหนวยงานหรือกรม กองตาง ๆ ที่ตั้งขึ้นในเวลานั้นไดทําหนาที่สงเสริมควบคูไปกันการคนควา
ทดลองเสมอ เชน การสงเสริมการทํานาไดมีการบํารุงพันธุขาวโดยการตั้งนาทดลองขึ้นเพื่อคัดเลือกขาว
พั น ธุ ดี ม าส ง เสริ ม ให ช าวนาปลู ก มี ก ารประกวดพั น ธุ ข า วขึ้ น ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร เป น เหตุ ใ ห ช าวนาให
ความสํ า คั ญ ในการคั ด เลื อ กพั น ธุ ดี ป ลู ก กัน มากขึ้ น สิ่ ง ที่ เ ป น รากฐานสํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ ในด า น
การศึกษาไดมีการจัดตั้งโรงเรียนการปาไม (วนศาสตร) ที่จังหวัดแพรและวิทยาลัยเกษตรกรรมแมโจขึ้น
และตอมาไดกลายมาเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดจัดตั้งขึ้นที่บางเขนในป พ.ศ. 2486
ถือไดวาเปนการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรของประเทศอยางแทจริง เพราะไดสรางทรัพยากรบุคคล
เพื่อชวยในการพัฒนาการเกษตรในเวลาตอ ๆ มา ทําใหสามารถพูดไดวาการเกษตรของไทยเจริญกาวหนา
ไมนอยไปกวาประเทศที่พัฒนาแลวมากนัก
การบริหารงานสงเสริมการเกษตร
ภายหลั ง ที่ ไ ด ตั้ ง กรมส ง เสริ ม การเกษตรขึ้ นในป พ.ศ.2511 งานส ง เสริ ม การเกษตรไดรั บ การ
ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขึ้นเปนอยางมาก คือ
1. การบริหารงานระดับภาคแบงออกเปน 6 ภาค คือภาคเหนือมีสํานักงานที่จังหวัดเชียงใหม
รับผิดชอบควบคุมดูแลการทํางานของจังหวัดตางๆ 17 จังหวัด
2. ภาคกลางมีสํานักงานอยูที่จังหวัดชัยนาท ควบคุมดูแลการทํางานของจังหวัด ตาง ๆ 9 จังหวัด
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3. ภาคตะวันตกมีสํานักงานอยูที่จังหวัดราชบุรีรับผิดชอบงาน 8 จังหวัด
4. ภาคตะวันออกมีสํานักงานอยูที่จังหวัดระยอง ดูแลรับผิดชอบงาน 9 จังหวัด
5. สํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคใตมีสํานักงานอยูที่จังหวัดสงขลาดูแลรับผิดชอบงานสงเสริมใน
จังหวัดตางๆ รวม 14 จังหวัด
6. สํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสํานักงานอยูที่จังหวัดของแกนดูแล
รับผิดชอบงานสงเสริมการเกษตร รวม 19 จังหวัด
7. สํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคเหลานี้ทําหนาที่เปนเสมือน supervisor ใหกับสํานักงาน
เกษตรจังหวัดในดานการบริการวิชาการเปนหลัก ผูทําหนาที่ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร คือ สํานักงาน
เกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ เจาหนาที่สงเสริมในระดับอําเภอตองเขาถึงเกษตรกรในทุก
ตําบล และทุกหมูบานโดยในระดับอําเภอนี้จะมีพนักงานสงเสริมรับผิดชอบงานสงเสริม 1-2 ตําบล ตอ
พนักงาน 1 คน เรียกวา เกษตรตําบล
เนื่องจากในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่หนึ่งถึงฉบับที่สบิ (พ.ศ.25042554) รัฐบาลไดใหความสําคัญในการพัฒนาการเกษตรมาโดยตลอด เพราะภาคการเกษตรถือไดวาเปน
รากฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญและเกี่ยวของกับประชาชนสวนใหญของประเทศ โดยพยายามยกระดับ
รายได แ ละชี วิ ต ความเป น อยู ข องเกษตรกรให สู ง ขึ้ น แม ใ นระยะต อ มารั ฐ บาลจะพยายามส ง เสริ ม
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น แตภาคการเกษตรยังไมไดลดความสําคัญลงแตอยางใด เพราะนอกจากจะตอง
ผลิตใหเพียงพอกับความตองการใชบริโภคภายในประเทศแลวจะตองผลิตเพื่อการสงออกอีกดวย แม
รายไดจากการสงออกภาคการเกษตรจะต่ํากวาภาคอุตสาหกรรมมาก ก็ตาม แตไมไดหมายความวาภาค
การเกษตรจะมีความสําคัญนอยลง ดังนั้น งานสงเสริมการเกษตรจึงไดรับงบประมาณสนับสนุนอยาง
สม่ําเสมอ นับตั้งแตป พ.ศ.2520 เปนตนมา กรมสงเสริมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มดานการจาง
บุคลากรจัดหายานพาหนะ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชวัสดุอุปกรณในการสงเสริมมากมายตั้งแตระดับกรม
จนถึงระดับอําเภอและตําบล ในป พ.ศ. 2523 - ป พ.ศ. 2530 กรมสงเสริมไดรับงบประมาณในการปรับปรุง
ระบบการสงเสริมการเกษตรโดยใชเงินกูจากธนาคารโลกมาสมทบกับเงินงบประมาณแผนดินอีกสวนหนึ่ง
ไดมีการจัดซื้อรถจักรยานยนตใหกับเกษตรตําบลใชในงานสงเสริมทุกคน มีการสรางบานพักใหกับเกษตร
ตําบลเพื่อใหอยูใกลชิดกับเกษตรกรในทุกตําบล เกษตรตําบลมีแผนออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามจุดนัดพบ
ในหมูบานตาง ๆ เดือนหนึ่งประมาณ 15 วัน เปนอยางนอย มีเวลาอยูในสํานักงานเดือนละประมาณ 1
อาทิตย เทานั้น นอกจากนั้นยังไดสงเจาหนาที่ออกไปศึกษาและฝกอบรมเพิ่มเติมตอในระดับสูงขึ้น ทั้งใน
ระดับปริญญาตรี โท และปริญญาเอกภายในประเทศและในตางประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหมีเกษตร
ตําบลเปนจํานวนมากที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาสงเสริมการเกษตร นอกจากนั้น เพื่อสงเสริม
ใหเกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น กรมสงเสริมการเกษตรมีเจาหนาที่เคหะกิจเกษตร ที่ทํางานกับ
แมบานเกษตรกรเพื่อทําหนาที่สงเสริมใหเกษตรรูจักวิธีการจัดการบานเรือนใหสะอาดเรียบรอย เปนที่นา
อยูอาศัย รู จักการประกอบอาหารที่สะอาดถูกสุข อนามัย และรูจักวิธีการถนอมอาหารที่เหลือจากการ
จําหนายเพื่อเก็บไวบริโภคในครัวเรือนอีกดวย ที่เหลือก็สงจําหนายเปนรายไดเสริมใหแกครอบครัว
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กรมสงเสริมการเกษตรมีหนาที่รับผิดชอบงานสงเสริมเฉพาะดานพืช คือ ขาว และพืชทุกชนิด เชน
พืชไร ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับทุดชนิด โดยประสานงานใกลชิดกับกรมวิชาการเกษตรที่มีหนาที่
คนควาวิจัยทางดานพืช เพื่อใหเจาหนาที่สงเสริมนําเอาวิชาการใหม ๆ ที่ไดจากการคนควาและวิจัยไป
สงเสริมแกเกษตรกร สวนในดานการเลี้ยงสัตวและการประมง เปนหนาที่ของกรมปศุสัตวและกรมประมง
ซึ่งมีงานสงเสริมการเลี้ยงสัตวและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยูดวยเชนกัน นอกจากนั้นภายในกระทรวงเกษตร
และสหกรณยังมีกรม อื่น ๆ ที่รับผิดชอบในงานหลัก ๆ ที่เกี่ยวของกับเกษตรกร อีกหลายกรม เชน กรม
ชลประทาน รับผิดชอบเรื่องการจัดหาน้ําใหเกษตรกร สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน มีหนาที่ในการจัดหาที่ดิน
ใหเกษตรกรใชในการทํากิน กรมพัฒนาที่ดินมีหนาที่ในการสํารวจและจําแนกประเภทของที่ดิน เพื่อให
เกษตรกรปลูกพืชและเลี้ยงสัตวตามศักยภาพของที่ดิน กรมสงเสริมสหกรณมีหนาที่ในการสงเสริมให
เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งและบริหารงานสหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหนาที่ศึกษาวิเคราะห
วิ จัย เรื่องตนทุนการผลิต และการตลาด สินคาเกษตรและการคาผลผลิ ต การเกษตรทั้ง ในประเทศและ
ตางประเทศที่มีผลกระทบตอการผลิตและการตลาดภายในประเทศ ฯลฯ
หนวยงานตาง ๆ ที่กลาวมาแลวเหลานี้ตางก็มีหนวยงานยอยระดับกอง ดูแลรับผิดชอบงานสงเสริม
และเผยแพรความรูขอมูลและขาวสารตาง ๆ ไปสูเกษตรกร โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
เชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม กรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งมีหนวยงานและเจาหนาที่สงเสริมที่อยูใกลชิดกับ
เกษตรกรถึงในระดับตําบลและหมูบานมากที่สุด จึงใหความรวมมือในการเผยแพรความรูขาวสารขอมูล
ของกรม กองตาง ๆ ไปสูเกษตรกรดวยอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้น หนวยงานกรม กอง ตาง ๆ เหลานั้น
ตางก็ไดหาวิธีสงเสริมใหความรูไปสูเกษตรกรหลายวิธีดวยกันแลวแตความเหมาะสม เชน เผยแพรความรู
ทางวิทยุกระจายเสียงการทําเอกสารแผนพับ การประชุม การอบรม ฯลฯ บางหนวยงานใชการตั้งเกษตรกร
ผู นํ า ในท อ งถิ่ น เป น ตั ว แทนเผยแพร ค วามรู ไ ปสู เ กษตรกร เช น กรมพั ฒ นาที่ ดิ น มี ห มอดิ น อาสา หรื อ
เกษตรกรอาสาสมัครในหมูบานผูไดรับการฝกอบรมในเรื่องดินจากกรมพัฒนาที่ดินมาแลวเปนตัวแทน
เจาหนาที่ในการเผยแพรความรูเรื่องดิน เรื่องการทําปุยอินทรียในการบํารุงดินแทนการใชปุยเคมี ฯลฯ โดย
ผูทําหนาที่เปนหมอดินอาสาจะไดรับความชวยเหลือบางอยางเปนการตอบแทนจากกรมพัฒนาที่ดินเปน
พิเศษ เกษตรตําบลมีการตั้งเกษตรกรในหมูบานทําหนาที่เปนผูชวย เรียกวาเกษตรหมูบาน เปนตน
การพัฒนางานสงเสริมการเกษตรในอนาคต
การพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติตั้งแตฉบั บ ที่ 1 พ.ศ. 2504
จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ซึ่งกําลังจะสิ้นสุดในป พ.ศ. 2554 โดยภาพรวมถือวาประสบความสําเร็จและ
มีความเจริญกาวหนามากพอสมควร ดังจะเห็นไดจากรายไดจากการสงออกสินคาการเกษตรของประเทศ
เพิ่มมากขึ้นในทุกสาขาทั้งทางดานพืช สัตว และสินคาจากการประมง ถึงแมจะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้น
ในประเทศในบางชวงบางตอน แตรายไดจากภาคการเกษตรของประเทศก็ไมถูกกระทบกระเทือนมากนัก
ตางจากรายไดจากภาคอุตสาหกรรมที่จะไดรับผลกระทบอยางรุนแรง เชน ใน ป พ.ศ. 2532 ประเทศไทย
สงสินคาออกทั้งหมดมีมูลคาประมาณ 516,000 ลานบาท เปนสินคาภาคการเกษตรประมาณ 230,000ลาน
บาท หรื อ ประมาณ 45% ของการส ง ออกทั้ ง หมด แต มู ล ค า การนํ า เข า สิ น ค า เกษตรมี เ พี ย งประมาณ
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102,000 ลานบาท เมื่อเทียบกับสินคาภาคการเกษตรที่สงออกจะไดดุลประมาณ 127,800 ลานบาท ตรง
กั บ ข า มกั บ สิ น ค า อุ ต สาหกรรมที่ ส ง ออกประมาณมู ล ค า 286,000 ล า นบาท แต มี ก ารนํ า เข า สิ น ค า
อุตสาหกรรมถึง 560,000 ลานบาท ทําใหขาดดุลการคาถึง 274,000 ลานบาท เมื่อนําเอามูลคาสินคา
การเกษตรที่ไดดุลไปหักจากการขาดดุลสินคาภาคอุตสาหกรรมจะทําใหประเทศขาดดุลการคาลดลงเหลือ
เพียงประมาณ 146,200 ลานบาท เทานั้น ในปจจุบันประเทศไทยเปนผูนําทางการสงออกอยูหลายชนิด
เชน ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ฯลฯ ประเภทเนื้อ เชน เนื้อไก กุง ปลาทูนากระปอง เปนตน
จากตัวเลขที่ไดรับจากกรมศุลกากร ในป 2551 รายไดจากการสงออกภาคการเกษตรรวมทั้งผลิตภัณฑที่ได
จากการเกษตรมีมูลคาการสงออก 1,339,158 ลานบาท มีมูลคาการนําเขาเพียง 586,355 ลานบาท จะเห็น
วาการสงออกสินคาการเกษตรไดดุลถึง 752,803 ลานบาท แตในขณะที่รายไดภาคการเกษตรของประเทศ
เพิ่มมากขึ้น แตรายไดของเกษตรกรหาไดสูงขึ้นตามไปดวยมากนัก เพราะจากการสํารวจพบวาเกษตรกรมี
รายไดเฉลี่ยประมาณปละสองหมื่นกวาบาทตอคน หรือประมาณหาหมื่นกวาบาทตอครอบครัว ทําใหมี
รายจายมากกวารายไดและมีหนี้สิ้นแทบทุกครัวเรือน
ตลอดระยะเวลาเกือบหาสิบปที่ใชแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตองยอมรับวา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไดรับความเสียหายอยางมากมายที่ดินที่เคยอุดมสมบูรณ
ถูกใชไปในการขยายพื้นที่การเกษตร ทํานิคมอุตสาหกรรมและใชเปนที่อยูอาศัยตามการเพิ่มของพลเมือง
ปาไมถูกทําลายเพื่อใชประโยชนทางเศรษฐกิจ แมน้ําลําคลองเกิดการเนาเสีย การเรงรัดเพื่อเพิ่มผลผลิต
ทางดานการเกษตรและดานอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ เหลานี้ มีผลกระทบอยางรุนแรงตออาชีพการเกษตร
ของเกษตรกร
ผลจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ทําใหการพัฒนาทางดานสังคม ถูกละเลยไปมาก
โดยเฉพาะในดานการศึกษา ไดมีการปฏิรูประบบการศึกษามาหลายครั้ง แตพลเมืองสวนใหญของประเทศ
ยังมีพื้นฐานการศึกษาต่ํา เกษตรกรซึ่งมีจํานวนมากกวา 50% ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ จึงไม
สามารถจะนําความรูที่ไดรับ จากคําแนะนําและฝกอบรมจากเจาหนาที่ไปปฏิบัติใหถูกตองตามหลักวิชาได
ทําใหผลผลิตการเกษตรที่ไดรับมีคุณภาพไมไดมาตรฐานตามความตองการของตลาดตางประเทศ ซึ่ง
ปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวจะถือเอาคุณภาพผลผลิตเปนเงื่อนไขสําคัญในการกีดกันทางการคาดังจะเห็น
ไดจากขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ เชน ในโลก(WTO) หรือขอตกลงทางการคาระหวางประเทศใน
ภูมิภาคเดียวกัน เชน NAFTA, AFTA ภาษีสินคาการเกษตรทุกชนิดที่ประเทศตาง ๆ เคยเก็บอยูจะคอย ๆ
ลดลงจนเหลือรอยละศูนย เทากับวาจะไมมีการเก็บภาษีอากรการนําเขาอีกตอไป ดังที่ทราบกันอยูวา
ขณะนี้ประเทศไทยไดทําขอตกลงการคากับประเทศตาง ๆ ไปแลวหลายประเทศ เชน ประเทศจีน อินเดีย
ประเทศออสเตรเลี ย และญี่ ปุ น เป น ต น ดั ง นั้ น การพั ฒ นางานส ง เสริ ม การเกษตรในอนาคตจะต อ ง
เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยจะตองไมทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับความเสียหายดังเชนใน
แผนพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ที่ ผ า นมา และเป น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยรั ฐ จะต อ งให
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ความสําคัญเกี่ยวกับการแกไขปญหาตาง ๆ ที่มีผลกระทบตออาชีพและรายไดของเกษตรกร เกษตรกร
จะตองมีรายไดสูงขึ้น ปญหาที่สําคัญ ๆ ที่รัฐตองชวยแกไขพอจะสรุปได ดังนี้
1. ปญหาโครงสรางพื้นฐานในการผลิต
1.1 ปญหาดานการชลประทาน เนื่องจากในปจจุบันพื้นที่ การเกษตรที่ ไดรับ น้ําชลประทาน
ประมาณ 30% ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด พื้นที่สวนใหญจึงตองอาศัยน้ําฝน ทําให ผลผลิตต่ํา ดังนั้น
รัฐจะตองจัดหาน้ําใชเพื่อการเกษตรใหเพียงพอ โดยเฉพาะในแหลงผลิตที่สําคัญๆ ของประเทศ โดยจะตอง
กระจายความรับผิดชอบไปใหทางจังหวัด องคกรปกครองทองถิ่น และองคกรเกษตรกรในทองถิ่นมีสวน
รวมในการดําเนินงานมากขึ้น
1.2 ปญหาถนนหนทางที่ขาสูแหลงผลิตของเกษตรกรอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม เปนอุปสรรค
ตอการใชยานพาหนะขนสงผลผลิตของเกษตรกรออกสูตลาดทําใหตนทุนการผลิตสูง นอกจากนั้น ในแหลง
ผลิตการเกษตรบางแหงยังไมถนนหนทางเขาถึง เกษตรกรไดรับความยากลําบากในการเดินทาง ตองใช
แรงงานคนและแทรกเตอร ในการขนสงจากแหลงผลิตสูถนนใหญหลายทอด รัฐจะตองรีบเรงสรางถนนให
เกิดความสะดวกตอการขนสงใหแกเกษตรกรโดยใหทางทองถิ่นมีสวนรวมมากขึ้น
1.3 พื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกรสวนใหญอยูติดตอกันเปนผืนใหญไมมีถนนหนทางและคู
คลองสงน้ําเขาสูแหลงผลิตของเกษตรกรไดโดยสะดวก การเขา-ออกตองผานที่ดินของผูอื่น จึงไมเอื้อตอ
การเพิ่มผลผลิต ดังนั้น รัฐจะตองนําเอานโยบายการจัดรูปที่ดินมาใชอยางจริงจัง โดยใหทางจังหวัดและ
องคกรทองถิ่นและองคกรเกษตรกรเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
1.4 รัฐจะตองออกกฎหมายคุมครองพื้นที่ทําการเกษตรมิใหถูกนําไปใชทําประโยชน อยางอื่น
เชน ทําเปนนิคมอุตสาหกรรม หรือทําบานจัดสรร ทําใหเกษตรกรตองสูญเสียพื้นที่ทําการเกษตร และมี
ผลกระทบตออาชีพของเกษตรกร
1.5 การจัดเครดิตสินเชื่อใหเกษตรกร ยังไมทั่วถึง โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยตองหันไปใช
บริการสินเชื่อนอกระบบจากนายทุนและพอคาคนกลางตองเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงทําใหไมสามารถจะ
รั บ ภาระหนี้สิ น ได ใ นที่ สุ ด ต อ งสู ญ เสี ย ที่ ดิน ทํ ากิ น ไป เรื่อ งนี้รั ฐ จะต อ งรี บ หาทางแก ไ ขโดยเร ง ด ว น ใน
ตางประเทศ เชน บังคลาเทศ มีการจัดตั้งธนาคารคนจนหรือธนาคารหมูบานขึ้นมาแกไขเปนผลสําเร็จ รัฐ
ควรจะศึกษาและนํามาปรับใช เพื่อแกไขปญหาของเกษตรการรายยอยตอไป
1.6 รัฐจะตองใหการสนับสนุนงานดานการคนควาวิจัยประยุคภาคการเกษตรใหมากขึ้นกวาที่
เปนอยูในปจจุบัน เพื่อจะไดนําเอาผลการคนควาวิจัยเหลานั้นไปสงเสริมแกเกษตรกรตอไป เพราะงาน
สงเสริมการเกษตรหากปราศจากงานคนควาวิจัยการพัฒนาการเกษตรก็ยอมจะไรผล
1.7 การจัดหาพื้นที่ทํากินใหเกษตรกรยังไมเพียงพอและทั่วถึงปจจุบันมีเกษตรกรจํานวนมาก
ตองเชาที่ดินของนายทุนมาทําการเกษตร ทําใหเกิดปญหาในการลงทุนเพื่อปรับและพัฒนาพื้นที่ไดอยาง
เต็มที่ ดังนั้น รัฐจึงตองจัดหาที่ดินทํากินใหเกษตรกรเพื่อไมเสียคาเชาในราคาแพง
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2. ป ญ หาการเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กิ ด จากการ
รูเทาไมถึงการณของคนในชาติ ซึ่งอาจจะแบงออกได ดังนี้
2.1 ปญหาการตัดไมทําลายปา เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยและที่ทํากินของราษฎร และจากพอคา
นายทุนทําการตัดไม เพื่อประโยชนเชิงพาณิชย เปนเหตุใหฝนไมตกตองตามฤดูกาล เมื่อมีฝนตกมากทําให
เกิดน้ําทวมและพื้นดินพังทลายลงสูแมน้ําลําคลอง เกิดน้ําทวมพืชผลของเกษตรกรไดรับความเสียหาย
เรื่องนี้รัฐจะตองใหทางจังหวัดและองคกรทองถิ่นมีสวนรวมในการแกไขปญหาอยางจริงจัง สําหรับผูที่ตัดไม
ทําลายปาจะตองไดลูกลงโทษตามกฎหมายอยางเครงครัด
2.2 ปญหาการเสื่อมความอุดมสมบูรณของดินเนื่องจากการบริหารจัดการดินไมถูกตอง ตาม
หลักวิชา เกษตรกรใชสารเคมี เชน ปุย สารปองกันกําจัดศัตรูพืชมากเกินความจําเปน ทําใหสิ่งที่มีชีวิตตาง
ๆ ในดินที่เปนประโยชนตอการเกษตรไดรับความเสียหาย ฯลฯ ปจจุบันเกษตรกรไดตระหนักถึงความ
เสียหายมากขึ้น ดังนั้น จึงควรรณรงคใ หเกษตรกรหันมาใชปุยชีว ภาพใหมากขึ้น เชนเดียวกับ การใช
สารชีวภาพในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
2.3 ปญหาที่เกิดจากนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ ทําใหเกิดสารพิษและน้ําเสีย
ไหลลงสูแมน้ําลําคลองเปนผลใหการเกษตรไดรับความเสียหาย เรื่องนี้จะตองเรงรัดใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด หากเพิกเฉยไมปฏิบัติตามจะตองถูกลงโทษอยางจริงจัง
3. ป ญ หาที่ เ กิ ด จากเกษตรกร ซึ่ ง ส ว นใหญ มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาต่ํ า ประกอบกั บ มี อ ายุ
คอนขางมาก จึงไมสามารถจะรับเอาความรูและคําแนะนําจากเจาหนาที่สงเสริมไปปรับใชไดอยาถูกตอง
คนหนุมสาวในปจจุบันนิยมไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น จึงเปนภาระของพอแมที่มีอายุมาก
แลว เปนผูทําการเกษตร โดยจางแรงงานที่ไมมีประสิทธิภาพจากคนตางดาวมาชวย ทําใหตนทุนการผลิต
สูง ผลผลิตที่ไดรับต่ําและไมมีคุณภาพตามมาตรฐานความตองการของตลาด จําหนายไดราคาต่ํา เรื่องนี้
นับเปนปญหาของการพัฒนาการเกษตรที่สําคัญ หากไมไดรับการแกไข ในอนาคตจะทําใหสินคาสงออก
ดานการเกษตรของประเทศลดลง และประเทศไทยอาจจะตองกลายมาเปนผูนําเขาสินคาการเกษตรมาใช
ในการบริโภคมากขึ้น เรื่องนี้รัฐจะตองดําเนินนโยบายในการแกไขตอไป คือ
3.1 ให ห น ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งทํ า การฝ ก อบรม เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ใ นการผลิ ต ให แ ก
เกษตรกรทุกสาขาอาชีพ เพื่อเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น และมีคุณภาพตามความตองการของตลาด
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหคนหนุมสาวในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ใหหันมาประกอบ
อาชีพทางการเกษตรใหมากขึ้น โดยเฉพาะผูที่จบการศึกษาดานการเกษตรเพื่อใหบุคคล รุนใหมมีทัศนคติ
ที่ดีตออาชีพการเกษตรรูสึกวาตนเองเปนผูที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับบุคคลในสาขาอาชีพอื่นๆ
3.3 สนับสนุนและสงเสริมใหอาชีพการเกษตรมีรายไดทัดเทียมกับอาชีพอื่น โดยคํานึงถึงตนทุน
ขบวนการและกรรมวิธีในการผลิตที่มีความยากลําบาก และตองใชเวลาในการผลิตที่ยาวนานกวา จึงจะได
ผลผลิตออกสูตลาด ตรงกันขามกับพอคาผลผลิตการเกษตรที่สามารถจะทํากําไรร่ํารวยอยางรวดเร็วกวา
เกษตรกร
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สําหรับเกษตรกรรายยอยจะตองทําการผลิตใหพอเพียงสําหรับบริโภคในครัวเรือนกอนเปน
อันดับแรก นอกจากนั้นจะตองสงเสริมใหทําการผลิตสินคาการเกษตรที่มีราคาสูง ตามศักยภาพของพื้นที่ที่มี
อยูอยางจํากัด เชน การเพาะเลี้ยงกลวยไม ไมดอก ไมประดับ การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลาสวยงามเปนตน
3.4 รัฐจะตองสนับสนุนและสงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวขึ้นเปนองคกรเกษตรกรที่เขมแข็งอยาง
จริงจังใหมากขึ้น สําหรับเกษตรกรที่รวมตัวกันเปนสหกรณอยูแลว จะตองสนับสนุนใหมีความสามารถใน
การบริหารองคกรใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น ปจจุบันมีสหกรณการเกษตรบางแหงสามารถจะสงผลผลิต
ไปขายตางประเทศไดแลว ดังนั้นรัฐควรจะสนับสนุนและสงเสริมใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกจังหวัด เพื่อ
รัฐ จะไดใ ชองคกรนี้เ ปนเครื่ องมื อเผยแพร ความรู ใหเกษตรกรและรั บความชว ยเหลื อจากรัฐ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ปจจัยการผลิตทางการเกษตร ปจจุบันมีบริษัทรานคาตางๆ ที่จําหนายปจจัยการผลิต เชน
เมล็ดพันธุปุย สารเคมี ปองกันกําจัดศัตรูพืช ตลอดเครื่องมือการเกษตร ฯลฯ ที่เกษตรจําเปนตองใชในการ
ผลิตวางขาย อยูในทองตลาดเปนจํานวนมาก สินคาบางชนิดมีราคาแพงมาก รัฐควรที่จะควบคุมมิใหมีราคา
สูงจนเกินไป สินคาบางชนิดมีการโฆษณาสรรพคุณเกินความเปนจริง บางชนิดเปนสินคาที่ปลอมแปลงหรือ
เลี ย นแบบ เมื่ อ เกษตรกรซื้ อ ไปใช แ ล ว ไม ไ ด ผ ลเรื่ อ งนี้ รั ฐ ควรจะมี ม าตรการตรวจสอบอย า งเคร ง ครั ด
เชนเดียวกับสินคาประเภทอื่น
5. เนื่องจากโลกปจจุบันเปนยุคของการสื่อสารไรพรมแดนและเปนยุคการคาเสรี ลําพัง
เฉพาะเกษตรกรยังไมสามารถที่ จะทํ าการผลิต และแขงขันกับตางประเทศได นอกจากการสงเสริมให
เกษตรกรรวมตัวเปนองคกรที่เขมแข็งแลว ควรจะสงเสริมภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมกับเกษตรกรใน
การผลิตและการตลาด เชน การทํา Contract farming โดยทางราชการเขามาชวยดูแลมิใหมีการเอารัดเอา
เปรียบซึ่งกันและกัน เชนเดียวกับที่ทางบริษัทตาง ๆ ไดทําอยูบางแลว โดยวิธีการเชนนี้ จะทําใหเกษตรกร
ทําการผลิตสินคามีคุณภาพตามมาตรฐานความตองการของตลาดและบริษัทเอกชนที่เขารวมโครงการก็
สามารถจะสงสินคาไปจําหนายตางประเทศไดมากขึ้น
การพัฒนาบุคลากรในดานการสงเสริมการเกษตร
หนวยงานที่มีหนาที่สรางบุคลากรในดานการสงเสริมการเกษตรแหงแรกก็คือสถาบันการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา เชน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดทํามาเปนแหงแรกเปนเวลานานหลายสิบปมาแลว
และไดสรางบุคลากรออกไปรับใชประเทศชาติ ทั้งในภาครัฐและเอกชนเปนจํานวนมาก เขาใจวาการเรียน
การสอนในภาควิชาสงเสริมคงจะมีการพัฒนากาวหนามาโดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา อยางไรก็ตาม
เนื่องจากการเกษตรในปจจุบันมีหลายสิ่งหลายอยางควรจะตองเรียนรูใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น เชน วิชาที่
เกี่ยวกับกฎหมายตาง ๆ ที่เกษตรกรควรทราบ เชน กฎหมายพันธุพืช กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ เชน
ปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กฎหมายการปฏิรูปที่ดิน กฎหมายสหกรณ ฯลฯ
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ตลอดจนข อ ตกลงการค า ที่ ป ระเทศไทยทํ า ไว กั บ ต า งประเทศที่ มี ผ ลกระทบต อ อาชี พ การเกษตรของ
เกษตรกร ซึ่งเจาหนาที่สงเสริมจะไดนําเอาความรูเหลานั้นไปเผยแพรสูเกษตรกรในอนาคต
นอกจากนั้น สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในภาควิชาสงเสริมการเกษตร จะตองสราง
บุคลากรที่จะออกที่ไปรับใชเกษตรกรและประเทศชาติ จะตองสรางบุคลากรใหมีจิตวิญญาณในการเปนนัก
สงเสริมที่ดี มีใจรักที่จะรับใชเกษตรกรอยางแทจริง เพื่อยกระดับรายไดและชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร
ใหสูงขึ้น มีทัศนคติที่ดี ถือวาเกษตรกรเปนเสมือนญาติพี่นองที่ใกลชิด มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความอดทน มี
ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน มีความรูความสามารถในวิชาชีพ สามารถปรับตัวเขากับทองถิ่น ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่นและของเกษตรกร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีทักษะในการประสานงานกับ
บุคคลอื่น ๆ หลีกเลี่ยงมิใหเกิดความขัดแยงตอเพื่อนรวมงาน หรือหนวยงานอื่น ๆ เมื่อจําเปนจะตอง
ทํางานรวมกัน เปนตน
ความรวมมือของสถาบันการศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมการเกษตรในดานการ
เรียนการสอน ทางสถาบันการศึกษาควรจะตองรวมมือกับหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมการเกษตรให
ใกลชิด เชน
1. ติดตอใหผูที่มีประสบการณในงานสงเสริมการเกษตรไปสอนหรือรวมสัมมนากับนักศึกษาใน
ภาควิชาสงเสริม เพื่อจะไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใหแกนักศึกษา
2. ในระหวางหยุดภาคเรียน ควรสงนักศึกษาวิชาการสงเสริมไปฝกงานกับหนวยงานที่ ทําหนาที่
สงเสริม เชนในกรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรภาค สํานักงานเกษตรจังหวัด หรือหนวยงานอื่น ๆ
เชน กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว เปนตน โดยทําเปนระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน เพื่อให
นั กศึก ษาไดมีทั ก ษะและประสบการณ จากการปฏิบัติจริ งในพื้ นที่ และการใช สื่อตางๆ ในงานสงเสริม
การเกษตร
3. สถาบันการศึกษาควรจะเปดโอกาสใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่ไดผานการรับราชการ
มาแลวระยะ 5 ป ขึ้นไป ไดเขาศึกษาเลาเรียนในสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรเพิ่มเติม ทั้งในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท โดยการผอนปรนหลักเกณฑบางประการใหนอยลง และถาสามารถจะเปดการเรียนการ
สอนภาคค่ําและรับหยุดประจําสัปดาหได ยิ่งจะเปนประโยชนตอตัวเจาหนาที่และตองานสงเสริมการเกษตร
ของชาติ
4. การรวมมือเกี่ยวกับงานวิจัยในหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมการเกษตร มีความจําเปนจะตอง
ทําการคนควาวิจัยหารูปแบบและวิธีการสงเสริมที่ไดผลดีไปใชในงานสงเสริมอยูตลอดเวลา เพราะเกษตรกร
ในแตละภาคหรือแตละจังหวัดบางครั้งมีความเชื่อถือมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และบางครั้ง นับถือศาสนาที่
แตกตางกัน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองใชวิธีการสงเสริมที่แตกตางกันไป เรื่องนี้ในหนวยงานที่ทําหนาที่
สงเสริมจะมีกําลังคนเครื่องมือและอุปกรณที่จะออกไปทําการสํารวจ สอบถามหาตัวเลขและขอมูลพรอม แต
มักจะขาดความรูในการวางแผนการสํารวจ ศึกษาและวิจัย การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ตรงกันขามกับทาง
สถาบันการศึกษามีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในเรื่องตางๆ ที่กลาวมาแลวเปนอยางดี หากไดมีการ
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รวมมือกันในการทํางานวิจัย ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นยอมจะสามารถนําไปใชเปนประโยชนในงานสงเสริมมาก
ยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยก็สามารถจะนําไปใชในการเรียนการสอนไดดวย
บทบาทของหนวยงานสงเสริมการเกษตร
ปจจุบันผูที่จบการศึกษาดานการเกษตรทุกสาขาไดออกไปปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ มากมาย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บางคนตองไปปฏิบัติงานไมตรงกับสายงานที่ตนเองไดศึกษาเลาเรียนมา เชน
บางคนจบการศึกษาในสาขาวิชาการที่ไมเกี่ยวของกับงานสงเสริมการเกษตรเลย แตตองไปทํางานสงเสริม
ฯ ยอมเปนความยากลําบากมากที่จะทําใหงานสงเสริมประสบความสําเร็จ ดังนั้น จําเปนที่หนวยงาน
จะตองใหการฝกอบรมในดานการสงเสริมการเกษตรแกบุคคลเหลานั้นกอนที่จะสงออกไปปฏิบัติงานใน
ภาคสนาม เพราะบางคนมีความรูความสามารถในสาขาวิชาที่ตนเองศึกษาเลาเรียนมาจริง แตขาดความรู
ในการสงเสริม ทําใหงานหรือโครงการที่ไดรับมอบหมายไมประสบความสําเร็จเพราะไมสามารถจะเปนที่
ยอมรับของเกษตรกร และเพื่อนรวมงานและควรจะเปดโอกาสใหผูที่ทํางานมาแลวตั้งแต 3-5 ป ขึ้นไป ได
ลงไปศึกษาตอในสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรไดดวย
นอกจากนั้น หนวยงานสงเสริมจะตองปรับโครงสรางการบริหารใหเอื้อตอการทํางานของเจาหนาที่
สงเสริม เพื่อใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรอยางแทจริง จะตองมีนโยบายที่ชัดเจนและสอดคลองกับความ
เปนจริง สามารถจะนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยไมมีผลประโยชน แอบแฝง และไมตกเปน
เครื่องมือของนักการเมืองที่ฉอฉลและการประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติงานจะตองมุงไปที่ความสําเร็จ
ของเกษตรกรใหมีรายไดเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีความยั่งยืน โดยไมทําใหทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดรับความเสียหาย นโยบายที่ออกมาจะตอง สนับสนุนคนดีใหทําดีมากขึ้น และผูที่ยังไมได
ตั้งใจทํางานใหปรับตัวเองใหดีขึ้น เพื่อประโยชนของเกษตรกรและประเทศชาติ
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