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การพัฒนางานสงเสริมการเกษตรในอนาคต
ธงชาติ รักษากุล
อดีตอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร และอดีตสมาชิกวุฒิสภา
งานส ง เสริ ม การเกษตรในทศวรรษแรกของการจั ด ตั้ ง กรมส ง เสริ ม การเกษตร เมื่ อ วั น ที่
21 ตุ ลาคม 2510 เปนงานส งเสริ มการเกษตรที่ เริ่มมีเอกภาพภายใต หน วยงานเดียว คือ กรมส งเสริ ม
การเกษตร ถึงแม จะได มีการรวมงานสงเสริ มการเกษตรจากกรมการขาว กรมกสิกรรม และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตการดําเนินงานก็ยังมีขอจํากัดไมวาจะเปนดานบุคลากรและคุณวุฒิ ดาน
เครื่องมือ เครื่องใชในงานสงเสริมการเกษตร รวมทั้งยานพาหนะตลอดจนงบประมาณ ผูเขียนเองก็ไดเริ่ม
ทํางานในกรมสงเสริมการเกษตร เปนที่แรกและที่เดียวตลอดชีวิตในการรับราชการ 38 ป ในปที่จบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2511 โดยไดปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการและผูบริหารทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค มีโอกาสไดทํางานสงเสริมการเกษตรในภาคสนามและกําหนดนโยบายและแนว
ทางการสงเสริมการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตรในทศวรรษแรกจึงเปนการดําเนินงานโดยอาศัยความรูประสบการณและจิต
วิญญาณของนักสงเสริมอยางแทจริง เพราะในชวงเวลานี้อยูในระยะเวลาที่ประเทศไทย จัดอยูในกลุม
ประเทศที่ยังดอยพัฒนาและยากจน อาชีพของประชาชนสวนใหญเปนเกษตรกรทํานา เปนสวนใหญและ
เปนการเกษตรที่อาศัยความรูจากบรรพบุรุษ การใชเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหมมีนอยมาก เนื่องจาก
ป ญหาความยากจนและอยู ใ นท องถิ่ นทุ ร กั นดาร การคมนาคมไม สะดวก ประกอบกับ ทางราชการก็ มี
ขอจํากัดในการดําเนินงานและที่เปนประเด็นสําคัญ ก็คือ
1. ขาดแคลนอั ต รากํ า ลั ง ผู เ ขี ย นซึ่ ง ได ไ ปปฏิ บั ติ ง านเป น นั ก วิ ช าการเกษตรประจํ า ศู น ย
กลุมเกษตรกรระดับอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อป พ.ศ. 2513-2515 ยังจําไดวา เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรในภาคสนามยังขาดแคลนโดยเฉพาะในระดับอําเภอ ซึ่งมีเจาหนาที่เพียงคนเดียวทําหนาที่เปน
เกษตรอําเภอรับผิดชอบงานสงเสริมการเกษตรทั้งอําเภอ และบางอําเภอก็ไมมีเจาหนาที่ซึ่งสํานักงาน
เกษตรจังหวัดก็จะสงเจาหนาที่จากจังหวัด หรือจากอําเภอลงไปทํางานเปนบางงาน/โครงการ
2. ขาดแคลนยานพาหนะและอุปกรณการสงเสริมซึ่งเปนปญหาสําคัญที่ทําใหเจาหนาที่สงเสริม
ออกไปทํางานไดจํากัดมาก เกษตรอําเภอยังใชรถจักรยานในการออกทองที่ วัสดุอุปกรณในงานสงเสริมก็
คือ “ปาก”
3. การพัฒนาบุคลากรมีนอยมาก ทั้งที่บุคลากรสวนใหญมีพื้นฐานความรูระดับ ปวช. เพราะมี
งบประมาณจํากัด
ฉะนั้น งานสงเสริมการเกษตรที่ดําเนินการภายใตขอจํากัดจึงทําไดเฉพาะในพื้นที่ ที่ใกลเมืองและ
ไปมาไดคอนขางสะดวก สวนที่ไกลออกไปก็ฝากกํานันผูใหญบาน ซึ่งจะเขามาประชุมประจําเดือนที่อําเภอ
งานที่ทําก็เนนไปที่
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1. การจัดตั้งกลุม คือ กลุมชาวนา กลุมชาวไร กลุมชาวสวน และไดเปลี่ยนชื่อเปนชื่อเดียวกัน คือ
“กลุ มเกษตรกร” โดยมี จุดมุ งหมายที่จ ะใหเกษตรกรรวมตัว กันอยางเข มแข็ ง และเจาหน าที่ออกไปให
คําแนะนําชวยเหลือไดงายขึ้น
2. การจัดทําแปลงสาธิตเพื่อเปนตัวอยางแกเกษตรกรที่พบเห็นและใชในการฝกปฏิบัติแกเกษตรกร
3. การเยี่ยมเกษตรกร ซึ่งก็ทําไดอยางจํากัดและใชเวลามาก สวนใหญเจาหนาที่จะออกไปเยี่ยม
และพักคางคืน
4. งานโครงการที่เปนนโยบายสําคัญ จะมีการจัดตั้งทีมจากสวนกลางลงไปปฏิบัติงานรวมกับ
จังหวัดและอําเภอ เชน การทํานาสาธิตแปลงใหญ ซึ่งจะทําในเขตชลประทานเพื่อเรงรัดการเพิ่มผลผลิต
เชน โครงการฝายเพื่อเรงรัดการเพิ่มผลผลิตฝาย เปนตน
ในทศวรรษต อ มาคื อ ในป 2520 หลั ง จากที่ รั ฐ บาลเห็ น ว า กรมส ง เสริ ม การเกษตร ประสบ
ความสําเร็จในการเรงรัดการเพิ่มผลผลิตขาวในเขตชลประทานที่กรมชลประทานไดกูเงินจากธนาคารโลก
และธนาคารพัฒนาเอเชีย มาปรับปรุงระบบคันคูสงน้ําในเขตพื้นที่ชลประทาน โดยกรมสงเสริมการเกษตร
ไดเพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใหเพียงพอตอการดําเนินงาน และนําเกษตรกรมาปฏิบัติงาน
รวมกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในชื่อที่เรียกวา “หัวหนาเกษตรกร” (Farmer to Foreman) ทําหนาที่
เปนผูชวยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร โดยรัฐบาลไดอนุมัติใหกรมสงเสริมการเกษตรกูเงินจากธนาคารโลก
เพื่อดําเนินการปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตรของประเทศไทย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2520-2524
และระยะที่ 2 พ.ศ. 2523-2527 เพื่อที่เกษตรกรทั่วประเทศไดรับการบริการความรูทางการเกษตรอยาง
ทั่วถึงและสม่ําเสมอและสามารถเพิ่มพลังการผลิตตลอดจนยกฐานะความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้น โดย
มีหลักการสําคัญ ดังนี้
1. เพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ใหเพียงพอแกการดูแลรับผิดชอบเกษตรกรโดย
กําหนดใหมีจํานวนเจาหน าที่ส งเสริ มการเกษตร (เกษตรตํา บล) ตอครอบครัวเกษตรกรในอั ต ราสว น
1 : 1,000 และมอบหมายใหเกษตรตําบลปฏิบัติงานรับผิดชอบงานสงเสริมการเกษตรในระดับตําบล
2. นําวิธีการสงเสริมการเกษตร ในระบบฝกอบรมและเยี่ยมเยียนเกษตรกร (Training and Visiting
System) มาใชใ นงานสงเสริ มการเกษตรของประเทศไทย โดยมีหลักสําคัญที่จะใหเกษตรตําบลไดรับ
ความรูทางวิชาการจากนักวิชาการเกษตรของจังหวัดเปนประจําทุก 2 สัปดาห ที่เรียกวา การฝกอบรมราย
ปกษ (Fortnightly Training) และกําหนดใหเกษตรตําบลออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรใหครบทุกหมูบานใน
ตําบลที่รับผิดชอบใหครบทุก 2 สัปดาห
3. จั ด ให มี ก ารคั ด เลื อ กเกษตรกรผู นํ า ในหมู บ า นอั ต รา 1 คนต อ เกษตรกร 10 ครอบครั ว
เพื่อทําหน าที่ ช ว ยเหลื อ เกษตรตําบลในการปฏิบัติงานสงเสริ มการเกษตร เชน การจัดทําแปลงสาธิต
การกระจายความรูการเกษตรในหมูบาน การรายงานการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช เปนตน
4. จั ด ให มี วั ส ดุ อุ ป กรณ ใ นงานส ง เสริ ม และยานพาหนะให เ หมาะสมและเพี ย งพอต อ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ รวมทั้ง จัดสรางอาคารสํานักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอเพื่อรองรับ
อัตรากําลังเจาหนาที่ที่เพิ่มขึ้น และใชเปนสถานที่จัดประชุมและฝกอบรมเกษตรตําบล
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การดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตรของประเทศไทย นับเปนผลสําเร็จ
ของกรมสงเสริมการเกษตร ที่ไดวางระบบงานสงเสริมการเกษตรไดเหมาะสมกับประเทศไทย และมีการ
กําหนดวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพใหแกเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรซึ่งถือ
ไดวาเปนจุดแข็งของงานสงเสริมการเกษตรที่ทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสาร ความรูทางการเกษตรจาก
ทางราชการไปสูเกษตรกรเปนไปอยางมีระบบและทั่วถึง ตลอดจนทําใหการแกไขปญหาและชวยเหลือ
เกษตรกรเปนไปอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ กรมสงเสริมการเกษตรไดใชระบบฝกอบรมและเยี่ยม
เยียนเกษตรกรมาโดยตลอด แตก็ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณอยูตลอดเวลา
ในป พ.ศ. 2537 ไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
ทําใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ประกอบกับ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของ
กับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น โดยมีการถายโอนทั้งดานภารกิจ ดานบุคลากร และดานงบประมาณจาก
ราชการบริหารสวนกลาง ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) กรมสงเสริมการเกษตรมีการถายโอน
ภารกิจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนที่เปนบริการสาธารณะและเกี่ยวกับเกษตรกร เชน ภารกิจ
เกี่ยวกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
ประจําตําบล การกระจายพันธุ การบริการขอมูลเผยแพรประชาสัมพันธ การรวมกลุมและพัฒนากลุม การ
ฝกอบรมอาชีพ การชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ เปนตน ซึ่งเปนภารกิจที่เกษตรตําบลเปนผูดําเนินการ
มาโดยตลอด
ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวาบทบาทในงานสงเสริมการเกษตรในอนาคตจะตองมีการเปลี่ยนแปลงผูรับ
บทบาทใหม โดยเฉพาะงานสงเสริมในระดับพื้นที่ซึ่งเกี่ยวของกับเกษตรกรโดยตรง องคการบริหารสวน
ตําบลจะตองเขามารับผิดชอบภารกิจนี้แทนกรมสงเสริมการเกษตรเนื่องจาก
1. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานสงเสริมอาชีพประชาชนใน
ตําบลตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
2. องคการบริหารสวนตําบล มีงบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจาก
กรมสงเสริมการเกษตรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
3. กรมสงเสริมการเกษตร ไดวางรากฐานระบบงานสงเสริมการเกษตรของประเทศไทยและจัดตั้ง
องค ก รที่ จ ะสนั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลไว แ ล ว คื อ ศู น ย บ ริ ก ารและถ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
ฉะนั้น ทิศทางงานสงเสริมการเกษตรในอนาคตจะเปนภารกิจสําคัญขององคการบริหาร-สวนตําบล
โดยมีหนวยงานราชการ คือ กรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานหลักในการใหคําปรึกษาและแนะนํา
ชวยเหลือในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ดังแนวทางการดําเนินงานนี้
1. บทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จะรับผิดชอบงานสงเสริมการเกษตรใน
ตําบล โดยมีแนวทางดังตอไปนี้
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1.1 องคการบริหารสวนตําบล จะตองมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรของตนเอง ซึ่งอาจถายโอน
จากกรมสงเสริมการเกษตรหรือบรรจุแตงตั้งใหม
1.2 องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ควรนํ า ระบบฝ ก อบรมและเยี่ ย มเยี ย นเกษตรกร
มาใชในการดําเนินงาน และอาจมีการปรับปรุงใหเหมาะสมในโอกาสตอไป
1.3 องคการบริหารสวนตําบล ควรใชศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลเปนเสมือนสภาการเกษตรของตําบล เพราะศูนยบริการฯ มีองคประกอบที่เปนเกษตรกรผูนําจากทุก
หมูบาน ตัวแทนองคการบริหารสวนตําบล และตัวแทนจากกรมสงเสริม-การเกษตร คือ เกษตรตําบล
2. กรมส ง เสริ ม การเกษตรจะต อ งมี ก ารปรั บ โครงสร า งและอํ า นาจหน า ที่ ใ ห เ หมาะสมต อ การ
ดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ดังนี้
2.1 สวนกลาง จะตองมีการจัดองคกรและบุคลากรใหสามารถรองรับการคาเสรี (FTA) ซึ่ง
เกษตรกรและสินคาการเกษตรจะไดรับผลกระทบทั้งในดานเสียเปรียบและไดเปรียบ โดยมีภารกิจและ
แนวทางดําเนินงาน ดังนี้
1) จะตองกําหนดทิศทางและนโยบายการสงเสริมการผลิตระยะยาว เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนในการผลิตและการตลาด ตลอดจนความพรอมของเกษตรกร
2) จะตองสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรโดยเนนหนักไปที่การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
และการสนับสนุนดานเงินทุนแกวิสาหกิจชุมชน
3) จะตองมีการสงเสริมการผลิตแบบมีขอตกลง (Contract Farming) เพื่อใหเกิดความ
มั่นคงดานการตลาดแกผูผลิตและผูจําหนาย โดยเฉพาะสินคาเกษตรที่มีการสงออกหรือภาคอุตสาหกรรม
รองรับ และควรมีการสรางรูปแบบความรวมมือในรูปของคณะกรรมการบริหารที่มีผูแทนเกษตรกรผูผลิต
ผูแทนผูสงออกหรือผูแทนโรงงานอุตสาหกรรม และผูแทนสวนราชการ รวมเปนคณะกรรมการ
4) จะตองมีศูนยสารสนเทศการเกษตรที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย สามารถสืบคนขอมูลได
อยางรวดเร็วและเปนปจจุบันและเชื่อมโยงกันทุกระดับ
5) จะตองพัฒนาบุคลากรใหสามารถเปนผูเชี่ยวชาญ (Specialist) ในแต-ละดานเพื่อมี
หนาที่ใหคําปรึกษาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
2.2 สวนภูมิภาค จะตองจัดองคกรและบทบาทหนาที่ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและอําเภอให
เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ ดังนี้
สํานักงานเกษตรจังหวัด จะมีบทบาทภารกิจสําคัญ ดังนี้
1) เปนศูนยกลางขอมูลการผลิตการตลาดสินคาเกษตรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยที่มีการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเกษตรกรผูผลิต พื้นที่ผลิต และผลผลิตที่เปนปจจุบัน
ตลอดจนภาวะการตลาด และราคาสินคาเกษตรในปจจุบันและลวงหนา
2) เปนศูนยกลางในการจัดตั้งและสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด ตลอดจนสราง
ความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจชุมชนดวยการประสานกับแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน
3) สงเสริมการผลิตแบบมีขอตกลงใหเขมแข็งและตอเนื่อง โดยเฉพาะการควบคุมการผลิต
ของเกษตรกรใหเปนไปตามขอตกลง ทั้งปริมาณและคุณภาพรวมทั้งการรับซื้อของพอคาหรือโรงงานตาม
ขอตกลง และการดําเนินการจัดตั้งการบริหารโครงการในรูปของคณะกรรมการ
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4) จัดตั้งศูนยพยากรณการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชและหนวย-เคลื่อนที่เร็วในการ
ออกไปชวยเหลือเกษตรกรในปญหาสําคัญ เชน การระบาดของศัตรูพืช การประสบภัยธรรมชาติซึ่งนับวา
รุนแรงและมีมากขึ้น
5) จัดการศึกษาวิจัยระบบและวิธีการสงเสริมการเกษตรใหเหมาะสมแตละทองถิ่น
สํานักงานเกษตรอําเภอ จะมีบทบาทภารกิจสําคัญ ดังนี้
1) จั ด ฝ ก อบรมเจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การเกษตรประจํ า องค ก ารบริ ห ารส ว น-ตํ า บลอย า ง
ตอเนื่องและเปนประจําตามระบบสงเสริมการเกษตร
2)
ชวยสนับสนุนองคการบริหารสวนตําบลในการนิเทศงานใหแกเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรประจําตําบล
3) เป น ที่ ป รึ ก ษาด า นการเกษตรแก อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลที่ อ ยู ใ นรู ป แบบของ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
4) จัดตั้ง Call Center เพื่อใหคําแนะนําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกเกษตรกรได
โดยตรง
บทความนี้เปนประสบการณจากการทํางานของผูเขียน และเกิดแนวความคิดที่ควรจะเปนทิศทาง
งานสงเสริมการเกษตรในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดการกระทําหรือไมเกิดการกระทําก็ได ผูอานที่อยูในแวดวง
งานสงเสริมการเกษตรอาจนําไปคิดหรือติดตามตอไป โดยเฉพาะภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
ที่อาจจะใหแนวคิดแกนิสิต นักศึกษาในการทําหัวของานวิจัยงานสงเสริมการเกษตรในอนาคต
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