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ประเทศไทยเปนประเทศที่มีทําเลที่ตั้งและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติเหมาะสม
สําหรับการเกษตรและเปนศูนยกลางคาขายจึงไดสมญานามวา “สุวรรณภูมิ” พื้นที่และประชากรสวนใหญ
อยูในภาคการเกษตรจึงถือเปนประเทศเกษตรกรรม ถึงแมวาการพัฒนาปจจุบันมุงเพื่อการแขงขันเขาสู
ภาคอุตสาหกรรม การบริการ และเทคโนโลยีมากขึ้นแตยังเปนการพัฒนาที่มีพื้นฐานจากภาคการเกษตร
โดยเฉพาะเมื่ อ ประเทศเผชิ ญ ภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ํ า ดั ง เช น วิ ก ฤติ ต ม ยํ า กุ ง พ.ศ. ๒๕๔๐ และ วิ ก ฤติ
แฮมเบอรเกอร พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคการเกษตรเปนแหลงรองรับแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “กษัตริยนักพัฒนา” ทรงตระหนักวาประเทศ
ไทยเปนประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐานและเกษตรกรเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ พระองคได
พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวทางปฏิบัติตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับ
รัฐในการพัฒนาและบริหาร เพื่อใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได ชุมชนและ
สังคมเขมแข็งอยูรวมกันอยางสันติสุข อันเปนแนวทางการพัฒนาสูความยั่งยืน เห็นไดจากที่ทรงริเริ่มการ
พัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจํานวนกวา ๓,๐๐๐ โครงการ
การพัฒนาภายใตความกดดันของการเปลี่ยนแปลงของโลก
การพัฒนาภายใตบริบทกระแสโลกาภิวัฒนที่การเปลี่ยนแปลงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นตั้งแตเกิดการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก เกิดการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา
บริการ และคนอยางเสรี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด สังคมที่กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การไหลบาของวัฒนธรรมตางชาติ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติมีจํานวนลดลงและเสื่อมโทรม เกิดความ
แปรปรวนของสภาพภู มิ อ ากาศ เกิ ดภั ย ธรรมชาติ การระบาดและแพร เ ชื้ อ โรคใหม ๆ เป นต น ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวกอเกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามที่กระทบตอเกษตรกรของประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ดังนั้น ประเทศไทยตองกําหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปในทางสายกลาง เพื่อการ
ดํารงอยูของคนในชาติและการแขงขันเวทีโลก โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
การพัฒนางานสงเสริมการเกษตรไทย
กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนองคกรหลักในการพัฒนาดานการเกษตร
เกษตรกร และองคกรเกษตรกร ดวยการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรกลุมเปามายในการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ
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เพื่ อสร างรายได ความมั่นคง และภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีเปาหมายสู งสุ ดคื อ
เกษตรกรและสังคมเกษตรอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน
การส ง เสริ ม การเกษตร “การทํ า งานกั บ เกษตรกร” ภารกิ จ สํ า คั ญ ที่ ส ร า งการยอมรั บ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิตและการตลาดของเกษตรกรกลุมเปาหมาย ดวยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ใหเขามารวมกระบวนการตัดสินใจเพื่อการสรางอํานาจของตนเอง สงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู แบงปนทรัพยากร เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม และขอมูลขาวสาร นอกจากนี้ การสงเสริม
การเกษตรเปนวิธีหนึ่งของการพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง มีความจําเปนตองขับเคลื่อนพรอมกันทุกดาน
เชนการศึกษา สาธารณสุข และความเปนประชาธิปไตย เปนตน รูปแบบและวิธีการ ของการสงเสริม
การเกษตรจึงหลากหลายขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับความตองการและความพรอมของแตละชุมชนหรือ
เปนเฉพาะพื้นที่
สําหรับภารกิจดังกลาวนี้ กรมสงเสริมการเกษตรมีหนวยงานยอยรับผิดชอบงานสงเสริมการเกษตร
ประจําทั้ง ๗๖ จังหวัด และ ๘๘๐ อําเภอ โดยมีนักวิชาการสงเสริมการเกษตรจํานวน ๕,๘๗๐ คน เปน
ผูรับผิดชอบงานระดับตําบลจํานวน ๗,๓๐๕ ตําบลทั่วประเทศ ทั้งนี้ โดยมี “ระบบสงเสริมการเกษตร” เปน
ระบบงานหลักในการเชื่อมโยงความสัมพันธการทํางานภายในองคกร กับเกษตรกร และผูเกี่ยวของทุก
ระดับของการทํางาน ดังนั้น เสนทางการพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ณ ปจจุบัน และตอไปในอนาคต มี
ปจจัยความสําเร็จตองทําไปพรอมกัน ๓ สวนคือ การพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร การพัฒนาการ
ผลิตสินคาเกษตร และการพัฒนาองคกรสงเสริมการเกษตร กลาวโดยสังเขปดังตอไปนี้
การพัฒนาเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
“เกษตรกรเป น ศู น ย ก ลางการพั ฒ นา” เป น จุ ด เปลี่ ย นของการพั ฒ นาซึ่ ง ได มี กํ า หนดใน
รัฐธรรมนูญและเปนหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสรางการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและ มี
ประโยชนกอเกิดแกเกษตรกรกลุมเปาหมายของงานสงเสริมการเกษตร มีสิ่งที่ตองทํา ๔ ประการคือ
1. กําหนดเกษตรกรกลุมเปาหมาย เปนสิ่งแรกที่จะทําเพื่อสรางความชัดเจนในวัตถุประสงค
เปาหมาย วิธีการทํางาน และความสําเร็จ กลุมเปาหมายอาจจัดแบงได ๒ รูปแบบ คือ
 ระดับเศรษฐกิจ คือ c เกษตรกรรายยอย อาศัยการเกษตรเพื่อการยังชีพ d เกษตรกร
กาวหนามีศักยภาพพัฒนาสูเวทีแขงขันภายในและภายนอกประเทศ
 ระดับการพัฒนา คือ c พื้นฐาน คือ ยุวเกษตรกรในโรงเรียน (นักเรียน/นักศึกษา) d
เริ่มพัฒนา คือ ยุวเกษตรกรนอกโรงเรียน (จบการศึกษา/เริ่มอาชีพเกษตร) e พัฒนาสู
ธุรกิจ คือ เกษตรกรมืออาชีพ (กลุมสงเสริมอาชีพ/แมบานเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน)
2. แสวงหาเกษตรกรผูนํา เกษตรกรที่มี “ภาวะผูนํา” หรือ “เกษตรกรหัวกาวหนา” เปนปจจัยแรก
ที่ตองคนหาใหพบเพราะเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความคิด สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงนําสูการยอมรับ
ของกลุม และเปนตัวกลางทํางานควบคูกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรดวย
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3. สรางความเขมแข็งของเกษตรกรและองคกรเกษตรกร เพื่อใหเกิดการพึ่งพาตนเองไดและ
สามารถสรางอํานาจการตัดสินใจและการตอรองได โดยการยึดหลักการสรางความเขมแข็งดวย “๔ก” คือ
c ก - กรรมการ/สมาชิก/เครือขาย d ก - กฏระเบียบหรือขอตกลงรวม e ก - กิจกรรม f ก กองทุนหมุนเวียนเพื่อการเกษตร
4. สรางประชากรเกษตร จากปญหาการลดลงของประชากรเกษตรไทย เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย
มากขึ้ น และคนวั ยหนุมสาวไม ใหความสนใจอาชีพเกษตร ดังนั้น ถื อเป นเรื่องวิก ฤตที่ ตองมี การสร าง
กลุมเปาหมายใหมดวยการริเริ่มตั้งแตวัยเด็กจนกระทั่งเขาสูวัยทํางาน เพื่อใหมีทัศนคติที่ดีตอการประกอบ
อาชีพการเกษตร เชื่อมั่นวาสามารถสรางความสุขและความมั่นคงในชีวิต
การพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร
การผลิตสินคาเกษตรคุณภาพเพื่อการเลี้ยงชีพหรือแขงขันมีความจําเปนตองพัฒนาทั้งระบบการ
ผลิตการตลาดควบคูกัน จึงเปนประเด็นสําคัญของงานสงเสริมการเกษตรจําแนกออกเปน ๔ ประการคือ
1. ตลาดคือเปาหมายการผลิต ปจจุบันการผลิตสินคาเกษตรตองดําเนินควบคูไปกับการตลาด
ดวยการใชความตองการของผูบริโภคเปนทิศทางและกําหนดเปาหมายในการวางแผนการสงเสริมการผลิต
ตั้งแตการผลิตในแปลงเกษตรกรจนกระทั่งสินคาถึงมือผูบริโภค
2. ควบคุมคุณภาพสินคาเกษตร เพื่อความปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภคที่เปนผูผลิตและผูซื้อ
จึงตองมีระบบจัดการการผลิตและควบคุมคุณภาพที่ลดตนทุนแตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มาสงเสริมให
เกษตรกรผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ มีการตรวจรับรองกระบวนการผลิต สรางความเชื่อมั่นแกผูบริโภค
สรางระบบรวมรวม คัดแยก กระจายสินคา และการขนสงในระดับชุมชนสูระดับประเทศจนถึงตางประเทศ
ทําใหเกษตรกรผูผลิตกําหนดราคาและเลือกตลาดได
3. เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร ดวยการสนับสนุนกลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิต
สินคาตามระบบการผลิตแบบปลอดภัย พัฒนาบรรจุภัณฑใหถูกสุขอนามัย ทันสมัย ไมทําลายสิ่งแวดลอม
สามารถใชประโยชนได รูปแบบสวยงามตองตาผูบริโภค และนํานวัตกรรมใหมจากการวิจัยของชุมชนหรือ
สถาบันตางๆและภูมิปญญาไทยมาสรางสรรคและเพิ่มคุณคาดวย
4. เสริมสรางตลาดสินคาเกษตร เปนการหาจุดระบายสินคาเกษตร สรางและแสวงหาเวทีของ
การตลาดใหม โดยเริ่มตั้งแตการสงเสริมตลาดชุมชนเพื่อเปนแหลงใหเกษตรกรแลกเปลี่ยน ซื้อขายสินคา
กระจายสินคาออกสูนอกชุมชนไปทั่วประเทศ สนับสนุนการตลาดแบบมีสัญญา ผลักดันสินคาเกษตรออกสู
ตลาดโลกเพื่อสรางภาพลักษณสินคา เผยแพรประชาสัมพันธ เปดตลาดใหมและขยายฐานตลาดเดิมดวย
การคัดแยกสินคาคุณภาพสูงสูตลาดที่มีกําลังซื้อสูง
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การพัฒนาองคกรสงเสริมการเกษตร
องคกรในที่นี้หมายถึงองคกรใดๆที่มีภารกิจในการสงเสริมการเกษตรทั้งภาครัฐ ประชาชน เอกชน
และองคกรที่ไมหวังผลกําไรตางๆ มีความจําเปนตองมีองคประกอบสําคัญ ๖ ประการคือ
1. ระบบสงเสริมการเกษตร เปนระบบงานที่ทุกคนในองคกรตองยึดเปนระบบงานหลักในการ
ทํางานเพื่อมุงสูเ ป าหมายเดียวกัน เปนระบบที่แสดงถึงความสัมพันธเชื่อมโยงการทํ างานขององคกร
สงเสริมการเกษตรกับเกษตรกรกลุมเปาหมายและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดยแบงเปนระบบปฏิบัติงาน
ในพื้นที่และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
2. วิธีการและเครื่องมือสงเสริมการเกษตร มีความจําเปนใชในการสื่อสารประเด็นงานสงเสริม
ใหเขาถึง รับรู เขาใจ และนําสูการยอมรับของเกษตรกรกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เชน ใชศูนย
เรียนรูชุมชนและศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเปนจุดนัดพบรวมดําเนิน
กิจกรรมกระบวนการแบบมีสวนรวม มีแผนพัฒนาการเกษตรชุมชน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูและใหบริการ รวมทั้ง มีการใชชนิดของสื่อที่เหมาะสมเพื่อใชในการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม
และผลงานที่เกิดขึ้น เปนตน
3. สงเสริมการเกษตรบนพื้นฐานของขอมูลและการวิจัย การวางแผนงานสงเสริมการเกษตร
ควรวิเคราะหขอมูลที่มีอยูและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูเพื่อพัฒนางานสงเสริมการเกษตร
จึงจําเปนตองมีการเสริมสรางทัศนคติการใฝเรียนรูคนหาปญหาแนวทางแกไขที่เหมาะสม เพื่อสั่งสมความ
เปนนักวิจัยทั้งตัวเกษตรกรและเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทุกระดับ
4. บทบาทเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร การเปนเพื่อนและสนับสนุนเกษตรกร บทบาท “ผูนํา
การเปลี่ยนแปลง” จึงมีสวนสําคัญสูงสุดในการกระตุนความสนใจ เสริมสรางทัศนคติ เกิดจุดเปลี่ยนความคิด
ยอมรับตัดสินใจเขารวมกิจกรรม ดังนั้น เจาหนาที่ตองมีการใฝเรียนรู เขาใจชุมชนและภูมิสังคม รอบรู
วิชาการเกษตร ใหคําปรึกษาสนับสนุนความตองการแกไขปญหา บริการขอมูลขาวสาร เปนผูอํานวยความ
สะดวกประสานงานกิจกรรม และเปนนักประชาสัมพันธดวย
5. ธรรมาภิบาล เปนหลักบริหารองคกรเพื่อประโยชนสุขของเกษตรกร กอเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจของรัฐ อยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา มีการปรับกระบวนการทํางาน เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม พัฒนาบุคลากร กระจายภาระงาน ทรัพยากรและอํานาจการตัดสินใจแกทองถิ่นและผูมีสวนได
เสีย รวมทั้งอํานวยความสะดวกและใหการบริการ
6. พัฒนาความรวมมือระหวางองคกร การพัฒนาแบบรวมสวนเปนการแสวงหาแนวรวมหรือ
ภาคีพัฒนาเพื่อรวบรวมความสนใจรวมคิด แบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู และตัดสินใจรวมกันดําเนินกิจกรรม
ที่มีเ ปาหมายเดี ย วกั น และทุกคนไดป ระโยชน หรื อ ที่เ รียกกั นว า “บู รณาการ” ขณะเดีย วกั นก็เ ปน การ
กระจายอํานาจการบริหารงานสงเสริมการเกษตรของภาครัฐสูภาคประชาสังคม เสริมสรางความสัมพันธที่ดี
กับผูมีสวนไดเสียทั้งระดับแนวราบและแนวดิ่ง นอกจากนี้ ยังเกิดประชาธิปไตยในภาคการเกษตรอีกดวย
ทั้งนี้ อาจจะเปนความรวมมือหลายมิติระหวางภาครัฐกับรัฐ องคกรเกษตรกร องคกรประชาชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน ตลอดจนองคกรที่ไมหวังผลกําไรทั้งในและตางประเทศ
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