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หัวขอที่ยกมาใหเขียนนี้นาสนใจและทาทายมาก แตหากจะใหตอบอยางชัดเจนและแนนอนนั้น
ทําไดไมงายนัก สมควรมีการวิเคราะหเจาะลึก โดยมีขอมูลและหลักฐานอางอิงใหนาเชื่อถือทีเดียว แต
ผูเขียนคงขอใหบทความนี้ เปนเพียงเสียงสะทอนเสียงหนึ่ง ที่นําไปสูการวิ เคราะห วิจารณ และหา
ขอสรุปใหลงตัว มากกวาที่จะเขียนเปนบทความทางวิชาการ
เมื่อจะกลาวถึงเสนทางพัฒนาการสงเสริมการเกษตรของไทย ก็ตองมาตั้งตนพิจารณากันกอน
วาขณะนี้การสงเสริมการเกษตรของไทยเราอยูตรงไหนกันแน ถาตอบคําถามนี้ไมไดชัดเจน การจะบอก
ถึงเสนทางพัฒนาในอนาคตก็คงทําไดไมชัดเจนเชนเดียวกัน
ผูเขียนจะกลาวถึงการสงเสริมการเกษตรใน 2 สถานะ คือ การสงเสริมการเกษตรในสถานะ ที่
เปนภาระหนาที่ (function) หนึ่งในการพัฒนาการเกษตร กับการสงเสริมการเกษตรในสถานะที่เปน
สาขาวิชา (discipline) หนึ่ง ที่มีการเรียนการสอนกันในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง
การสงเสริมการเกษตร ในสถานะที่เปนภาระหนาที่หนึ่งในการพัฒนาการเกษตรนั้น ตั้งแต ป
2511 จนถึงปจจุบัน ตกเปนภารกิจของกรมสงเสริมการเกษตรที่ “เพิ่มศักยภาพของเกษตรกรใน การ
ผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลคาในสินคาเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการสงเสริมการเกษตร
การควบคุมคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสูเกษตรกร เพื่อ
สรางรายไดและความมั่นคงในการผลิตและประกอบอาชีพการเกษตร” แตก็ยังมีอีกหลายหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ทํางานสงเสริมดวย ดังนั้น เสนทางการพัฒนาการสงเสริมการเกษตร
จึงมิไดหมายถึงเสนทางการพัฒนากรมสงเสริมการเกษตร แตรวมถึงหนวยงานอื่น ๆ ดวย
การสงเสริมการเกษตรของไทย ไมอาจกลาวไดชัดเจนวากําลังทําอะไรกันอยูแน เพราะโดย
แทจริงแลว นโยบายการสงเสริมไดรับอิทธิพลสูงมากจากนโยบายรัฐ และนโยบายจากฝายการเมืองที่
เขามาชี้นําและเรงรัด เพื่อหวังผลทางการเมืองมากกวาความยั่งยืนในการพัฒนา จึงทําใหมีความผัน
ผวนและไรทิศทาง เปนผลใหงานสงเสริมในภาพรวมระดับกรม ขาดเปาหมายและการดําเนินงานที่
ชัดเจน เมื่อถึงระดับผูปฏิบัติงานสงเสริม จึงยิ่งเกิดความสับสนมากขึ้นและทํางานดวยความยุงยาก งาน
ที่ใหทําก็มากมาย ทั้งงานตามบทบาทอํานาจหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายอยางอื่น งานที่ทําอยูยัง
ไมทันแลว งานใหมก็ทับถมลงมาอีก ผูปฏิบัติงานสงเสริมจึงเกิดสภาพ “สับสน จนใจ” และมีไมนอยที่
ถึงกับ “จนปญญา” เอาดื้อ ๆ เพราะไมรูวาจะตามใจใครกันแน แถมยังไมรูวาตนกําลังทําอะไร เพื่ออะไร
ทําไมจึงตองทํา และยังจัดลําดับความสําคัญของงานไมถูกอีกดวย ครัวเรือนเกษตรกรที่แทจริงคือ
กลุมเปาหมายในงานสงเสริม กลายเปนผูรับเคราะห และรอดวยความหวังที่ริบหรี่ลงเรื่อยๆ ปรัชญา
การสงเสริมที่วา “ชวยเกษตรกรใหชวยตนเองได” จึงกลายเปนเรื่องจริงอิงนิยาย เพราะตลอดเรื่อง
กลายเปนเกษตรกรชวยตนเองไปกอนเถอะ ตัวใครตัวมัน ฉัน (ผูปฏิบัติงานสงเสริม) เองก็เกือบจะเอา
ตัวไมรอดเหมือนกัน นายฉันยิ่งหนักกวาอีก เพราะหากทํางานไมทันไมถูกใจ ฝายการเมืองเขาก็วาไม
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สนองนโยบาย ถูกยายเอาดื้อ ๆ เมื่อมองภาพงานสงเสริมและผูปฏิบัติงานสงเสริมวา ขณะนี้อยูที่ไหน
จึงนาจะสรุปไดวา “อยูที่ฝาย (นัก) การเมืองไง!”
ผูเขียนจึงมีความเห็นใจคนทํางานสงเสริมอยูมาก แตขอเรียนวาทานทอถอยไมได เสนทางการ
สงเสริมในอนาคตไมถึงกับมืดมนหรอก เกษตรกรแมจะเบื่อหนายกับการรอคอย แตพวกเขาก็ยังคงรอ
ทานอยูอีกนั่นแหละ
เสนทางพัฒนาการสงเสริมอยูที่เกษตรกร หากทานทําใหพวกเขารวมตัวกันเปนกลุมหรือองคกร
ที่เขมแข็ง และมีอํานาจในการตอรองไดอยางแทจริงแลว พวกเขาจะเปนผูตอรองกับนักการเมืองเอง
อยาทํางานกับเกษตรกรชายจนลืมเกษตรกรหญิงหรือแมบานเกษตรกร เพราะกลุมนี้มีพลัง
อํานาจและมีสวนในการตัดสินใจของครอบครัวอยูมาก เด็กและเยาวชนในครอบครัวก็ละทิ้งไมไดเปนอัน
ขาด เพราะพวกเขาจะเปนเสมือนคลื่นลูกใหม ที่แมจะเริ่มจากคลื่นลูกเล็ก ๆ แตก็ทะยอยและรวมกัน
เปนคลื่นลูกใหญ สามารถสรางสรรคและทําลายสิ่งที่ขวางหนาไดทั้งสิ้น
การฝกอบรมและพัฒนาบุคคลในครอบครัว ตองไมทําอยางที่ผานมา ที่เนนเพียงการใหความรู
และเพิ่มทักษะ เพื่อใหพวกเขาเปนเพียงปจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยไมสนใจ
เปลี่ยนแปลงทาทีความรูสึก แตตองเนนการสราง “ความเปนคน” ที่มีคุณคาและคุณธรรม ที่ทําใหเขาอยู
ดีมีสุขไดดวยการพึ่งตนเองและพึ่งพากันและกัน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมควรนอมนําและยึดถือปฏิบัติ
โดยทั่วกัน จะเกิดผลดีทั้งสวนตัวและสวนรวม
ทฤษฎีใหมของพระองคทาน ก็มีขั้นตอนที่ผูทํางานสงเสริมคุนเคย สามารถนอมนําไปปรับใชได
โดยงาย
การทําใหครัวเรือนเกษตรกรพออยูพอกิน แลวขยับไปมีกินมีใช จนถึงขั้นเหลือกินเหลือใชนั้นไม
เกินกําลังความสามารถของคนทํางานสงเสริมหรอก การใหเกษตรกรดําเนินชีวิตอยางมีหลักและฐานที่
มั่นคง เมื่อจะขึ้นสูยอดจึงไมสั่นคลอน แถมจะมีความมั่งคั่งและยั่งยืนอยางมากดวยซ้ํา
นี่วากันในระดับรากหญาหรือระดับลาง ที่ตองใหพวกเขาเขมแข็ง และใชความพยายามในการ
ปรับปรุงอาชีพการเกษตรดวยพลังและความคิดริเริ่มของพวกเขาเอง ที่สําคัญอยาละทิ้งไรนาแผนดินถิ่น
เกิดเปนอันขาด เพราะจะทําใหเกษตรกรกลายเปน “เกษตรกรรมกร” ที่ทํากินในที่ดินที่เคยเปนของ
ตนเองมากอน มีแตจะถูกเหยียบย่ํา และกลายเปนเพียงปจจัยการผลิตที่ไดคาแรงต่ําเทานั้น
อยาไปหลงละเมอกับนโยบายของรัฐที่สงแรงงานไทยไปตางประเทศ แลวหลงใหลไดปลื้มกับ
รายไดเขาประเทศ จนลืมไปวารัฐนั้นเองที่ผลักไสไลสงใหคนละทิ้งไรนา หวังใหไปตายเอาดาบหนา
กลับมาบานก็ลมเหลว กลายเปนวา “ไปก็เสียนา มาก็เสียเมีย” ครอบครัวเกิดความแตกแยก เด็กและ
ผูสูงอายุถูกละทิ้ง เกิดปญหาสังคมตามมา สวนในระดับประเทศก็อยางที่เห็นกันอยู “เศรษฐกิจไมดี
สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน ผูคนฝาฝนกฎหมาย กลายเปนประเทศไมมีความสันติสุข” อยางนี้
ชอบกันหรือ?
ในระดับประเทศหรือระดับบน ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ํา มีผลกระทบตอผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมรุนแรงมากขึ้น ระบบการคาเสรีเริ่มมีมาตรการใหม ๆ เพื่อชวงชิงตลาดการคา การกีดกัน
และกดดันทางการคามีมากขึ้น อาชีพเกษตรกรรมสั่นคลอน เพราะมีการแขงขันสินคาเกษตรดานราคา
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และคุณภาพมากกวาเดิม ราคาผลผลิตผันผวนไมแนนอน ความสมบูรณของทรัพยากรลดลง ตนทุนการ
ผลิตสูงขึ้น สภาพดินฟาอากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติสงผลรุนแรงมากขึ้น เหลานี้ลวนมีผลกระทบตอ
การดําเนินงานและพัฒนาการสงเสริมทั้งสิ้น ตองมีการจัดระบบพยากรณและเตือนภัยดานการผลิตและ
ภัยธรรมชาติ มีการประกันพืชผลและผลผลิตทางการเกษตรอยางเปนธรรม ลดการใชทรัพยากรที่มี
ผลกระทบทางลบต อ สภาพแวดล อ ม สรา งเครื อข า ยความรว มมื อ ระหวา งกลุ ม หรื อองค ก ร จั ด การ
ฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีการใชความพยายามรวมกันระหวาง
หนวยงานที่มีภาระหนาที่ในงานวิจัยและสงเสริม ดําเนินงานแบบบูรณาการและยึดชุมชนเปนตัวตั้ง
จัดระบบขอมูลสารสนเทศที่จะใชประกอบการตัดสินใจผลิตของเกษตรกร รวมไปถึงการตลาด มีการวิจัย
ทดสอบในไรนาดวยการมีสวนรวมของเกษตรกร กอนนํานวัตกรรมจากสถานีวิจัยทดลองไปสงเสริม
เผยแพรแกเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งจัดวางระบบการติดตามและประเมินแบบมีสวนรวมดวยเหลานี้
เปนเพียงสวนหนึ่งที่ตองพัฒนาในอนาคตอันใกล เพื่อทําใหการสงเสริมการเกษตรสามารถผลักดัน ให
การพัฒนาการเกษตรขับเคลื่อนไปไดอยางมีจุดหมายและไดผล
ในสวนของการสงเสริมในสถานะที่เปนสาขาวิชา จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด จากการ
ผลิตบุคลากรที่ใหสามารถทําอะไรได (ซึ่งแคนี้ไมพอ) ไปเปนใหเขาไปชวยใหคนอื่นสามารถทําอะไรได
อีกดวย คํากลาวที่วา “การสงเสริมตองเริ่มจากสิ่งที่บุคคลเปาหมายเปนอยู และสรางจากสิ่งที่พวกเขามี”
นั้น ตองนํามาใชและทําใหเปนรูปธรรมแทนการกลาวลอยๆ ดังที่ทํากัน สาขาสงเสริมตองสรางความ
เปนมืออาชีพใหเริ่มเกิดแกผูเรียนในขณะที่ยังเรียนอยูนี่แหละ ไมใชใหไปลองผิดลองถูกเอาเมื่อไป
ทํางาน เกษตรกรเขาเดือดรอนมากแลว อยาไปทับถมใหเขาเดือดรอนลําเค็ญยิ่งขึ้นไปอีกเลย
ผูเขียนเห็นวาการเรียนการสอนสาขาสงเสริมการเกษตร (Agricultural extension) ควรให
ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาชนบทดวย เพราะประชากรของประเทศสวนใหญอาศัยอยูในชนบท และสวน
ใหญอีกเหมือนกัน (รอยละ 60 ขึ้นไป) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเปนรายไดหลัก ดังนั้น สาขาวิชา
นี้จึงควรเปนการสงเสริมการเกษตรและชนบท (Agricultural and rural extension) หรือการสงเสริม
การเกษตรและพัฒนาชนบท (Agricultural extension and rural development) ลักษณะของสาขาวิชา
นี้เปนสหวิทยาการ (Interdisciplinary program) ที่ผูเรียนตองเรียนทั้งสังคมวิทยาชนบท (Rural sociology)
กลุมวิชาการสงเสริม (Extension) การศึกษา (Education เพราะเกี่ยวกับการเรียนรูและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม) การกระตุนจูงใจ (Motivation) การสื่อความ (Communication) การเจรจาตอรอง (Negotiation)
การบริหารจัดการ (Management) การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Training and human
resource development) เศรษฐศาสตร (Economics) การจัดการฟารม (Farm management) การวิจัย
(Research) การประเมินผล (Evaluation) การวิเคราะหชุมชน (Community analysis) เหลานี้เปนตน สวน
ที่จะเรียนเจาะลึกในวิชาใดและเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับระดับการศึกษาวาจะเปนปริญญาตรี โท หรือเอก แต
ไมวาจะศึกษาระดับใด ควรจัดการเรียนการสอนใหครบ 3 สวน คือ (1) สวนการศึกษาและฝกอบรม
(education and training) (2) สวนการลงปฏิบัติจริงในสนาม (field practice) และ (3) สวนการประเมินผล
(evaluation) เพื่อการเรียนรูจากประสบการณตรง (experiential learning) โดยถายโยงการเรียนรู (transfer
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เสนทางการพัฒนาการสงเสริมการเกษตรไทย
of learning) จากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น ลงไปในงานฝกภาคสนาม แลววิเคราะห สังเคราะห
สรุปผลการประเมินเปน ตัวแบบที่ใชเปนบทเรียน (lessons learned) ตอไป
ผูเรียนสาขานี้ในระดับปริญญาตรี ตองเนนใหเปนนักปฏิบัติการ คือเปน Extension worker
จริงๆ ที่สามารถทํางานดานการเกษตรรวมกับครัวเรือนเกษตรกรไดอยางคลองตัว สวนระดับปริญญา
โทมุงใหเปนหัวหนาหรือผูนิเทศงาน (Supervisor) ที่สามารถสอนงาน วางแผน ติดตามกํากับดูแล และ
ประเมินผลโครงการ (Program planning, monitoring and evaluation) การวิจัยทดสอบในไรนา (Onfarm research) การวิจัยประเมินผล (Evaluation research) การบริหาร (ครอบคลุมถึงการบริหาร
องคการ การบริหารงานบุคคล การบริหารความขัดแยง การเจรจาตอรอง การประชาสัมพันธ เปนตน)
และอื่นๆ โดยจัดใหมีหลักสูตรแกน (Core courses) กับหลักสูตรเสริมที่จัดแยกเปนสาย (Branches)
เพื่อใหเลื อกเรียนตามแนวทางการไปประกอบอาชีพได เช น ไปเปนอาจารย/นักวิชาการ หรือเปน
นักวิจัย หรือเปนนักบริหารนิเทศงานสงเสริม เปนตน สวนระดับปริญญาเอกนั้น เนนการเปนหัวหนา
โครงการวิจัยทางการสงเสริมการเกษตรและชนบท หรือผูวางแผนและประเมินผลกระทบโครงการ หรือ
ผูบริหารระดับกลาง เปนตน รายละเอียดคงขอละไวกอน เพราะยังมีประเด็นที่ควรคํานึงถึงอีกมาก
ดังที่ผูเขียนไดระบุไวแตตนวาบทความนี้มิไดแสดงผลสรุป แตเพื่อกระตุนหรือเชิญชวนใหมีการ
วิเคราะห วิจารณ และรวมกันหาขอสรุปตอไป วาเสนทางพัฒนาการสงเสริมการเกษตรไทยนั้นควรเปน
เชนไร ความคิดเห็นของผูเขียนเปนอิสระ และไมผูกพันวาภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตรตอง
รับผิดชอบขอความหรือเนื้อความสวนใด ผูเขียนยินดีและพรอมรับฟงความคิดเห็นของทานผูอาน ไมวา
จะเห็นดวยหรือมีความเห็นแยงก็ตาม ผูเขียนยึดถือวา การสงเสริมการเกษตรมิใชการสอนเกษตรกร
หรือมุงใหเกษตรกรยอมรับในความคิด แนวทาง วิธีการ หรือสิ่งที่นําไปเผยแพรแนะนําแตอยางใด
ตรงกันขาม การสงเสริมการเกษตรเปนการนําเสนอความรู ขาวสาร เทคโนโลยีที่เปนทางเลือกแก
เกษตรกร สวนที่เกษตรกรจะยอมรับหรือไมนั้น เปนการตัดสินใจโดยอิสระของเขา ดังนั้น บทความนี้จึง
มีจุดมุงเพื่อนําเสนอความคิดที่เปนทางเลือกในการพัฒนาการสงเสริมเชนกัน สวนที่จะตัดสินใจอยางไร
นั้น ขอละไวแกทานผูอานทุกทาน

สุรพล จันทราปตย
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