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การสงเสริมการเกษตรไทยจากอดีตไดดําเนินการทั้งในรูปของการใหความรู และการให การบริการ
ควบคูกับการใหการสนับสนุนเกษตรกรในรูปแบบตางๆ ซึ่งไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่ง
สภาพของการเกษตร และวิถีชีวิตของเกษตรกรไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งนี้มีทั้งปจจัยภายใน และภายนอกที่
เปนตัวแปรของการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งการศึกษาในระดับตางๆ จะตองใหความสําคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมถึงการพยากรณไป 20 - 30 ป ขางหนาวาจะเกิดอะไรขึ้นกับการเกษตรของ
ประเทศไทย เพื่อที่จะเตรียมทั้งยุทธศาสตร วิชาการ ความรูตางๆ ที่จะสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถมีความ
เขมแข็ง ที่จะตอสูกับอุปสรรคตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ บทความนี้ไดสังเคราะหถึงอดีตที่ผานมา รวมทั้ง
วิเคราะหแนวโนมของการพัฒนาการเกษตรในอนาคต เพื่อที่จะเปนขอมูลประกอบการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศไทยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของทั้งใน และภายนอกประเทศตอไป
1. ขอมูลการเกษตรไทย (อดีตและปจจุบัน )
1.1 พื้นที่ทางการเกษตร
ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 320 ลานไร โดยเปนพื้นที่เกษตร 130 ลานไร (41%) พื้นที่ปาไม
105 ลานไร (33%) พื้นที่อื่นๆ 85 ลานไร (26%) ในสวนของพื้นที่เกษตรอยูในเกษตรชลประทาน 28 ลาน
ไร (22%) และนอกเขตชลประทาน 102 ลานไร (78%)
1.2 ประชากรเกษตร
ป พ.ศ. 2525 มีประชากรเกษตร 32.86 ลานคน คิดเปนรอยละ 45.72 ของประชากรไทยทั้ง
ประเทศ (50 ลานคน) ป พ.ศ. 2549 มีประชากรเกษตร 25.2 ลานคน (5.8 ลานครัวเรือน) คิดเปนรอยละ
40 ของประชากรไทยทั้งประเทศ (63 ลานคน) คาดวาในป 2556 จะมีจํานวนประชากรเกษตร 24.2 ลาน
คน คิดเปนรอยละ 37 % ของประชากรไทยทั้งประเทศ (65 ลานคน)
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1.3 จํานวนฟารม และขนาดของฟารม
ขอมูลป พ.ศ. 2530 มีจํานวน ฟารมทั้งสิ้น 4,989,508 ฟารม โดยมีขนาดฟารมเฉลี่ย 26.2957
ไร ในป พ.ศ. 2540 จํานวนฟารม 5,301,771 ฟารม ขนาดฟารมเฉลี่ย 24.7290 ไร และในป พ.ศ. 2549 มี
จํานวนฟารม 5,795,540 ฟารม โดยมีขนาดฟารมเฉลี่ย 22.4812 ไร
1.4 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร
สัดสวนการผลิตของภาคเกษตรตอ GDP ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 1,3,5,7 และ 9 คิดเปนรอยละ 29.83, 23.20, 17.45, 10.09 และ 9.40 ตามลําดับ
1.5 ชองวางระหวางรายไดจากภาคเกษตร และรายไดนอกภาคเกษตร
สัดสวนรายไดภาคเกษตรตอนอกภาคเกษตร เปลี่ยนจาก 1: 5.7 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (2515 - 2519) เปน 1 : 9.1 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 7 (2535 - 2539)
1.6 การศึกษาของผูมีงานทําในสาขาเกษตรกรรม
ขอมูลในป พ.ศ. 2545 พบวา จากจํานวนผูมีงานทําทั้งสิ้น 33.06 ลานคน มีผูเรียนจบไมเกิน
ระดับประถมศึกษาถึง 20.37 ลานคน เมื่อจําแนกตามสาขาอาชีพ พบวา สาขาเกษตรกรรม มีจํานวน
14.04 ลานคน ที่เรียนจบไมเกินระดับประถมศึกษา (จากขอมูลที่เพิ่งรายงานในป พ.ศ. 2552 พบวา เด็กที่
เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในป พ.ศ. 2540 ไดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 3 ในป พ.ศ. 2551 เพียง 47.2 % ที่เหลือกวาครึ่ง หรือ 5.2 แสนคน ออกกลางคัน ขณะที่
เด็กอายุ 3-5 ป มีโอกาสเรียนนอย และมีสัดสวนที่ลดลงในรอบ 5 ป)
1.7 ทรัพยากรดิน
จากการวิเคราะหของมูลนิธิสถาบันที่ดินในป พ.ศ. 2542 พบวา ที่ดินรอยละ 70 ของประเทศ
ใชประโยชนต่ํากวารอยละ 50 คือ ใชประโยชนไมเต็มที่ และบางสวนไมไดใชประโยชนเลย และจากการ
สํารวจเมื่อป พ.ศ. 2544 พบวา พื้นที่ดินที่มีปญหาไดเพิ่มขึ้นจาก 182.1 ลานไร เมื่อป พ.ศ. 2533 มาเปน
233.44 ลานไร ในป พ.ศ. 2545 และมีการฟนฟูไดไมถึงรอยละ 1 ของดินที่มีปญหา โดยภาคเหนือเปนภาค
ที่มีพื้นดินที่มีปญหาสําหรับทําการเกษตรมากที่สุด
2. กรมสงเสริมการเกษตร (2510 – 2552)
2.1 กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2510 โดยการรวม 3 หนวยงาน คือ กรมกสิกรรม,
กรมการขาว และสํานักงานสงเสริมการเกษตร ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใชระบบ
การสงเสริมการเกษตรแบบเดิมๆ และตองดูแลรับผิดชอบในอัตราสวนที่สูงมาก คือ เจาหนาที่ : เกษตรกร
(1 : 4,400 ครัวเรือน) ไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตอสถานการณในขณะนั้น จึงไดมีการปรับปรุง
ครั้งใหญตอตามตามลําดับ
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การปรับปรุงและพัฒนาระบบการสงเสริม ครั้งที่ 1
โดยการนํ าของรองอธิ บดี ดร.ยุ กติ สาริ ก ะภู ติ ภายใต ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณเงิ น กู จ าก
ธนาคารโลก และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยนําระบบของการสงเสริม
การเกษตรของประเทศอิสราเอลมาปรับใช
1) ใหมีอัตราสวนเจาหนาที่ : เกษตรกร 1: 1,000 ครัวเรือน (1 คน ตอ 1 ตําบล)
2) ใหมีอาคารสํานักงานเกษตรจังหวัด, เกษตรอําเภอทุกจังหวัด โดยแยกออกมาจากศาลา
กลางจังหวัดและที่วาการอําเภอ
3) ใหมีวัสดุอุปกรณ ยานพาหนะรถยนต และมอเตอรไซด สําหรับเจาหนาที่ทุกระดับเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน
4) ใหมีการฝกอบรมทุก 2 สัปดาห เพื่อเตรียมความพรอมเจาหนาที่ระดับตําบลใหมีองคความรู
ที่จะแกไขปญหาที่เสนอโดยเกษตรกร เพียงพอที่จะปฏิบัติงานได (ถาเทียบกับสมัยนี้คือ เปนจุดเริ่มตนของ
ศูนยการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของสวนราชการในปจจุบัน) ในสมัยนั้นเรียกวา “จุดนัดพบ”
5) ใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบล ซึ่งตอมาเรียกตัวอยางแพรหลายวา “เกษตร
ตําบล” เยี่ยมเกษตรกรในเขตรับผิดชอบ ครบทุกหมูบานภายใน 2 สัปดาห เพื่อถายทอดความรูทางการ
เกษตร และรับฟงปญหาจากเกษตรกรมาแกไข
6) ยังใหความสําคัญ ของการเขาถึงสมาชิกทุกคนของครอบครัวเกษตรเปนหลักคือ พอ แม ลูก
การดํ า เนิ น งานตามโครงการดั ง กล า วได ข ยายไปทั่ ว ประเทศในป พ.ศ. 2524 เมื่ อ พบ
ความสําเร็จในระดับหนึ่ง ประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย และประเทศลาตินอเมริการวมทั้งแอฟริกา ฯลฯ
ไดนําระบบนี้ไปใชภายใตความสนับสนุนของธนาคารโลก และประมาณป พ.ศ. 2528 ก็เกิดกระแสการ
วิพากษ วิจารณ ในหมูเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรทั้งในภูมิภาคและสวนกลางอยางกวางขวาง ถึง
ความจําเปนและความเหมาะสม ในการดําเนินการตามระบบการฝกอบรมและเยี่ยมเยียนอยางเครงครัด
ตอไปเรื่อยๆ ประเด็นที่สําคัญในขณะนั้น คือ การใหความรูทางวิชาการแกเจาหนาที่ ที่การดําเนินการใน
ลักษณะที่ไมจริงจังในการใชเวทีการฝกอบรมรายปกษ ในการนําปญหาจากพื้นที่มาเรียนรูและหาแนว
ทางแกไขรวมกัน ประกอบกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจนรัฐบาลในสมัยนั้นไดมอบหมายภารกิจ
ตางๆ ใหเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ และ เกษตรตําบล ทํานอกเหนือภาคเกษตร อีกมากมาย ทําใหการ
ปฎิบัติงานดังกลาวตองเปลี่ยนไป เมื่อการปฏิบัติไดเบี่ยงเบนไปจากหลักการเชนนี้ ระบบสงเสริมการเกษตรที่
เรียกกันวา ระบบฝกอบรมและเยี่ยมเยียน หรือ T&V System ก็คอยๆ ใหความสําคัญนอยลงไป
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการสงเสริม ครั้งที่ 2
การดําเนินงานในเชิงระบบครั้งสําคัญที่เกิดขึ้น ในกรมสงเสริมการเกษตรเปนครั้งที่สอง คือ
การดํ า เนิ น การโครงการปรั บ ปรุ ง ระบบแผนและพั ฒ นาเกษตรกรที่ มี ชื่ อ ย อ ว า คปพ. โครงการนี้ เ ริ่ ม
ดําเนินการในรอบป 2528 ภายใตการริเริ่มของนายอนันต ดาโลดม รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ใน
สมัยนั้น แนวทางการดําเนินงานสําคัญ ประกอบดวย
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1) การวิเคราะหพื้นที่และเกษตรกรเพื่อจัดทําแนวทางการพัฒนาเกษตรในระดับหมู บาน
ตําบล อําเภอ และจังหวัด
2) การสงเสริมใหเกษตรกรรวมตัวกันเปนกลุมกิจกรรม หรือกลุมผูผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการถ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละสร า งระบบการช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในการผลิ ต และพั ฒ นาอาชี พ
การเกษตรใหเกิดขึ้นในสวนของเกษตรกร
3) การเข า มามี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น การด า นการตลาดของกรมสง เสริม การเกษตร ซึ่ ง
ภายหลังไดมีการจัดตั้งฝายตลาดการเกษตรขึ้นในกองสงเสริมธุรกิจเกษตร
4) แนวทางสําคั ญ คื อ การปรับ การสงเสริมการเกษตรจากเดิมที่ดําเนินการตัดสิ นใจโดย
เจาหนาที่ (Top down) มาเปนโดยมีสวนรวมหรือการตัดสินใจของเกษตรกร (Bottom up)
การดําเนินงานตามแนวทาง คปพ. มีการเกี่ยวของกับเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรใน
ทุกระดับ และทําใหเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรมีทักษะและประสบการณสามารถรองรับโครงการตาม
นโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ คือโครงการแผนฟนฟูการเกษตร (ผกก.) และโครงการ
ปรับโครงสรางและระบบการผลิตทางการเกษตร (คปร.) ที่มีการดําเนินการระหวางป 2535-2539 ไดเปน
อยางดี แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานตามแนวทาง คปพ. ก็ยุติลงหลังจากมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ระหวางป 25528 – 2539
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการสงเสริม ครั้งที่ 3
เมื่อสิ้นยุค คปพ. กรมสงเสริมการเกษตรไดมีการดําเนินงานเชิงระบบอีกครั้ง ตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ เ ริ่ ม ในป พ.ศ. 2542 โดยเน น การใช “ศู น ย บ ริ ก ารและถ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)” เปนกลไกในการดําเนินงานพัฒนาการเกษตร โดยในการ
ดําเนินงานชวงแรก กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดเปนนโยบายใหทุกหนวยงานในสังกัดของ
กระทรวง ตองดําเนินการสงเสริมการพัฒนาผาน ศบกต. และมุงหวังให ศบกต. เปนจุดที่หนวยงานตางๆ
รวมบูรณาการพัฒนาชวยเหลือเกษตรกรในลักษณะเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service
จากป พ.ศ. 2542 จนถึงวันนี้ ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ของกรมสงเสริมการเกษตรและหนวยงาน
อื่นๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณตางก็ทราบกันดีวา การใหความสําคัญและบทบาท ศบกต. ไดลด
นอยลงอยางมาก ในภาพรวมการดําเนินการดําเนินงานของกรมสงเสริมการเกษตรที่ผานมากวา 10 ป ดู
เหมือนวาเปนไปตามนโยบายและความตองการของผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณในฝายการเมือง
เปนสวนใหญ และเกิดคําถามในหมูเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรวา “กรมสงเสริมการเกษตรมีจุดยืน
และบทบาทหนาที่หลักอยางไร”
ในการส งเสริมการเกษตรที่ผ านมาได มีการกําหนดกลไกที่ชวยในการปฏิบัติงานสงเสริม
การเกษตรไวหลายอยาง และเปนที่ทราบกันในหมูเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่ ไดแก
- เกษตรผูนํา
- วิทยากรเกษตร
- กลุมยุวเกษตรกร
- กลุมแมบานเกษตรกร
- อาสาสมัครเกษตร - กลุมเกษตรกร (พอบาน)
- วิสาหกิจชุมชน
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- กลุม/ชมรมผูผลิตสินคาเกษตรประเภทตางๆ
- ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ฯลฯ
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการสงเสริม ครั้งที่ 4
การดําเนินงานปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร ที่เริ่มดําเนินการ
อีกครั้งในป 2551 ตามนโยบายของอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร (นายทรงศักดิ์ วงศภูมิวัฒน) ซึ่งกําลัง
ดําเนินการอยูในขณะนี้ มีวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนี้
1. เพื่อใหงานสงเสริมการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร สามารถตอบสนองภารกิจที่
แทจริงของกรม หรือ กลาวอีกอยางหนึ่งวา การดําเนินงานสงเสริมการกษตรควรจะมี “อัตลักษณ” หรือ
ความเปนตัวของตัวเองที่ถูกตอง และเหมาะสม
2. เพื่อรองรับสถานการณ สําคัญ 2 ประการ
2.1 การกระจายอํานาจในการพัฒนาทองถิ่น ใหแก องคกรปกครองทองถิ่น
2.2 การที่จังหวัดภายใตการบริหารของผูวาราชการจังหวัด และกลุมจังหวัดจะสามารถขอและ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินไดโดยตรง จากเดิมที่ตองรับการจัดสรรผานกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ
3. แนวทางการปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตร (2551 - ปจจุบัน)
3.1 ชวยสํานักงานเกษตรอําเภอเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยดําเนินการ 3 เรื่อง คือ
1) สํานักงานเกษตร เกษตรอําเภอแตละแหงทบทวน/ปรับปรุงการมอบหมายงานใหเจาหนาที่
ในสํานักงานเกษตรอําเภอ
2) ปรับปรุงขอมูลการเกษตรใหเปนปจจุบัน และมีความชัดเจนเพียงพอที่จะนําไปวางแผนการ
ปฏิบัติงานในดานตางๆ รวมทั้งใหมีความพรอมในการรายงานขอมูลการประสบภัยธรรมชาติ และขอมูล
การเกษตรอื่นๆ ที่กรมฯ มักไดรับคําสั่งใหสํารวจและรายงานบอยครั้งในแตละป
3) ให เ จ า หน า ที่ ส ง เสริ ม การเกษตรของสํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ ร ว มกั น กํ า หนดแนวทาง
พัฒนาการเกษตรของตําบล และอําเภอ โดยมีรายละเอียดระบุถึงประเด็นที่จะดําเนินการ พื้นที่เปาหมาย
เกษตรกรเปาหมาย และเหตุผลความจําเปนที่จะตองดําเนินการ
การดําเนินงานทั้ง 3 เรื่ อง ให สํานักงานเกษตรอําเภอ กําหนดให 1 วั นในทุกสัปดาห จั ด
ประชุมเจาหนาที่ดําเนินการ
3.2 นําแนวทางพัฒนาการเกษตรของอําเภอ มาจัดทําแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณางบประมาณ
จากแหลงตางๆ คือ
1) งบประมาณตามโครงการตางๆ ที่ไดรับจัดสรรจากกรมสงเสริมการเกษตรที่วัตถุประสงค/
เปาหมาย สอดคลองกับโครงการตามแนวทางการพัฒนาการเกษตร
2) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด หรือองคกรปกครองทองถิ่นและแผนงาน/
โครงการที่จัดทําขึ้น ควรมีกิจกรรมที่กลไกตางๆ เขามามีสวนรวมเทาที่จะสามารถนํามาเกี่ยวของได
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3.3 นําเสนอตอแผนงาน/โครงการ ในสวนของตําบลตางๆ ตอคณะกรรมการบริหารศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลพิจารณา
3.4 หากคณะกรรมการบริ หารศูนยฯ เห็นชอบต อแผนงาน/โครงการ ใหสนั บ สนุนผู แ ทนคณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ นําเสนอแผนงาน/โครงการตอองคกรปกครองทองถิ่น (ในชวงประมาณมกราคม–
มีนาคม ของทุกป)
3.5 สํานักงานเกษตรจังหวัด ติดตาม นิเทศและสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรอําเภอ
และรวบรวมแนวทางพัฒนาการเกษตรและแผนงาน/โครงการของอําเภอเปนภาพรวมของจังหวัด ตลอดจนยก
ยองเชิดชูสํานักงานเกษตรอําเภอ ที่สามารถดําเนินการปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตรไดผลดี
3.6 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและสวนกลางติดตาม นิเทศ และใหการสนับสนุนการด
เนินการปรับปรุงงานสงเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน พันธกิจของกรมสงเสริมการเกษตร (2552-2554)
วิสัยทัศน
กรมสงเสริมการเกษตรเปนองคกรที่มุงมั่นในการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน
พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหมีความ
เขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได
2. ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเกษตรกรให มีโ ครงการสามารถในการผลิ ต และจั ด การสิ นค า ตามความ
ตองการของตลาด
3. ใหบริการทางการเกษตรตามสภาพปญหาและความตองการของเกษตรกร
4. ศึกษาวิจัยและพัฒนางานดานสงเสริมการเกษตรและบูรณาการการทํางานกับทุกภาคสวน
วิสัยทัศน พันธกิจ และงานสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในป 2553
วิสัยทัศน
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนตองมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัยและตองสรางรายไดใหกับแผนดิน
พันธกิจ
1. สงเสริมสถาบันเกษตรกรและสนับสนุนเกษตรกรใหพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพมั่นคง
2. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นสอดคลองกับความตองการของตลาด
มีมาตรฐานตอผูบริโภค
3. วิจัย พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการผลิตทางการเกษตร
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4. พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพยั่งยืนและไมสงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม
งานสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณในป 2553
1. จัดทําทะเบียนเกษตรกร
2. จัดตั้งสภาเกษตรกร
3. ความปลอดภัยและความมั่นคงทางดานอาหาร*
4. ภาวะโลกรอนกับการเกษตร*
5. เศรษฐกิจพอเพียง
6. ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ
7. แกไขปญหาสินคาเกษตรยากจน หนี้สิน
หมายเหตุ * ขอเสนอเพิ่มเติมใหกระทรวงเกษตรฯพิจารณา เพราะมีความสําคัญมากเชนกัน
4. สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้น/ภาพอนาคต
4.1 ภายในประเทศ
- สัดสวน GDP ภาคเกษตรมีแนวโนมลดลง
- ชองวางระหวางรายไดจากภาคเกษตรและรายไดนอกภาคเกษตรเพิ่มเปนสัดสวนที่สูงขึ้น
- คนรุ น ใหม ไ ม ช อบทํ า การเกษตรประชากรเกษตรมี แ นวโน ม ลดลง เป น กลุ ม ผู สู ง อายุ
การศึกษาไมสูงกวาเดิมมากนัก
- ฟารมมีขนาดลดลง แตจํานวนฟารมเพิ่มขึ้น
- พื้นที่ทําการเกษตรไมเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก แตความอุดมสมบูรณของดินลดลงอยาง
มาก และยังมีการใชทรัพยากรที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น
- เปนสังคมขอมูลขาวสารและองคความรู
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทมากขึ้น
- บทบาทขององคกรการศึกษาในพื้นที่มีมากขึ้นในการใหบริการ/ฝกอบรมเกษตรกร
4.2 ภายในภูมิภาค (ASEAN) และประชาคมโลก
- การเขาสูตลาดเดี่ยว (Single Market) ใน ASEAN จะทําใหไทยตองปรับตัวสูงขึ้น ทั้งดาน
ควบคุมคุณภาพ การแปรรูป การตลาดและการลงทุน
- ภาวะโลกรอน และความมั่นคงทางดานอาหารของโลกจะเปนปจจัยสําคัญตอผลผลิตและ
ราคาสินคาการเกษตรของประเทศไทย จึงตองมีการศึกษาวิจัย เพื่อเตรียมรับสถานการณดังกลาว
- ภาวะเศรษฐกิจของโลกมีผลกระทบตอเกษตรกรรุนแรงมากขึ้น
- ผูบริโภคมีความตองการและเรียกรองมากขึ้น เนนธรรมชาติ/อินทรีย/สุขภาพ
- สินคาเกษตรถูกกําหนดคุณภาพ/ตรวจสอบมากขึ้น
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- การแขงขันสินคาเกษตรในดานราคาและคุณภาพจากประเทศที่มีศักยภาพ เชน จีน อินเดีย
กัมพูชา ฯลฯ รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากฐานการผลิตมีตนทุนต่ํา
- ระบบการคาเสรีที่มีการกําหนดมาตรการใหมๆ ทําใหเกิดเงื่อนไขในทางการคาของโลกมากขึ้น
- โลกเขาสูยุค Biotechnology และ Nanotechnology
- มีความตองการพลังงานทดแทนมากขึ้น
4.3 ภายในกรมสงเสริมการเกษตร
- องคกรมีขนาดเล็กลง บุคลากรลดลง อายุเฉลี่ยของบุคลากรสูงขึ้น
- ใชระบบสมรรถนะ และผลงาน
- ธรรมาภิบาล (Good Governance)
- บูรณาการการทํางานทั้งภายในและภายนอก
- การเขามามีสวนรวมขององคกรภาคประชาชน (People Organization)
- การปรับเปลี่ยนบทบาทการทํางานของหนวยงานระดับตางๆ
- การปรับเปลี่ยนระบบแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/การเงิน
5. สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง/พัฒนา
5.1 องคกรภาครัฐ
1) สนับสนุนใหเกิดตราสินคาเปนเอกลักษณที่ไดมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา
2) ใช ICT อยางมีประสิทธิภาพ
3) ประยุกตนํานวัตกรรมใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร/กลุม
เกษตรกรมาใช
4) ตองเขาถึงเกษตรกรและใหบริการไดครอบคลุมทุกครัวเรือนทั่วประเทศ
5) มีเทคนิค/วิธีการที่เหมาะสมในการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรที่สูงวัย/อายุนอย
6) มีระบบการพยากรณและเตือนภัยทั้งดานการผลิตและภัยธรรมชาติ
7) พัฒนาเรื่องประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
8) ตองแกไขปญหาทรัพยากรสิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติใหไดอยางยั่งยืน
9) ปรับระบบวิธีการทํางานในพื้นที่ใหเหมาะสมกับสถานการณ
10) สราง/สรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพื่อทดแทนกําลังคนที่ลดลง
11) ปรับระบบวิธีการทํางานดานงบประมาณและการเงินใหทันสมัยและคลองตัว
5.2 องคกรภาคประชาชนดานการเกษตร
1) ตองพัฒนาใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพ และมีความเปนอยูที่ดี พึ่งพาอาศัยกันในชุมชน
2) ตองพัฒนาใหเกษตรกรมีความสามารถในการแขงขัน
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3) ตองทํ าการสงเสริ มและพัฒนาใหครอบคลุมตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา คือ เริ่มตั้งแตการ
พัฒนาตัวเกษตรกร การผลิตตัวสินคา จนถึงการตลาดและ Logistics
4) ตองสรางฐานขอมูลที่ทันสมัยที่เกษตรกรสามารถใชขอมูลในการผลิตไดตรงตามมาตรฐาน/
ความนิยมของตลาดและผูบริโภคได
5) พัฒนาใหเปนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6) สรางพันธมิตรและเครือขาย/กลไกในพื้นที่ในการบูรณาการการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด
7) การจัดการความรู (Knowledge Management) และเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning
Organization)
8) ปรับระบบองคกรใหมีข นาดเล็กลงและมี ประสิท ธิภาพมากขึ้ น และมีลักษณะเปน Flat
Organization
9) บุคลากรยุคใหมตองเปน Knowledge Worker โดยใช Competency & Result Based
Management
10) ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมในการทํางานและการดํารงชีวิต
6. สรุปประเด็นการพัฒนา
1. ใหความสําคัญกับองคกรภาคประชาชน (People Organization) ดานการเกษตร เพื่อเปน
พื้นฐานของการพัฒนาภาคเกษตร ที่จะเขาสูยุคของตลาดเดียว (Single Market-Asian) รวมไปถึงการคา
เสรีที่เราเขาเปนสมาชิกกับองคการการคาโลกมาในชวงระยะหนึ่งที่ผานมา
2. พัฒนาใหเกษตรกรเปนเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาตอยอดในลักษณะ
Dual Track คือดานการพึ่งพาตนเอง และดานการแขงขัน โดยตองใหบุคลากรในภาคเกษตร มีความเขาใจ
ในเรื่อง ปรัชญา กรอบ เกณฑ และตัว ชี้วัดของเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง และตองระลึ กเสมอวา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือเครื่องค้ําจุนการเกษตรยั่งยืน
3. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาตองมุงเนนที่เกษตรกรและกลุมเกษตรกร/องคกรเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชนเปนหลัก โดยตองครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําในลักษณะเบ็ดเสร็จ มีการบูรณ
การและใหการเรียนรูแบบมีสวนรวม
4. พัฒนาองคกรและบุคลากรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) และ Knowledge Worker ที่เอื้อ
ตอการทํางานในอนาคตและสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในทุกรูปแบบโดยเนนที่
คุณภาพมากกวาปริมาณ

ยุกติ สาริกะภูติ
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