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สารจากอธิบดี
กรมส่ ง เสริ มการเกษตรเติ บ โตมาท่ า มกลางกระแสความเปลี ยนแปลงของการ
พัฒนาการเกษตรและปรับเปลียนแนวคิดของเกษตรกรจากการผลิตเพือบริ โภคสู่ การผลิตเพือการค้า
จนถึงการผลิตตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียงเพือความสมดุลของระบบนิ เวศเกษตร ซึ งไม่ว่าจะเป็ นการ
เปลียนแปลงไปในทิศทางใดก็ตามกรมส่ งเสริ มการเกษตรยังเป็ นหน่ วยงานทีมีภารกิจโดยตรงในการ
เตรี ยมความพร้อมต่อการเปลียนแปลงดังกล่าว โดยภารกิจหลักของกรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การแก้ไขปั ญหาให้เกษตรกรเป็ นเป้ าหมายสําคัญในการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทํางานเพือ
เกษตรกรมาโดยตลอด จากคนรุ่ นเก่าสู่ คนรุ่ นใหม่ทีได้มีการปรับระบบส่ งเสริ มการเกษตรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ทีเปลียนไป กระบวนการตามระบบส่ งเสริ มการเกษตรเหล่านีเป็ นเสมือนประวัติศาสตร์
ทีควรบันทึกไว้เป็ นบทเรี ยนตัวอย่างและองค์ความรู ้ทีจะนําไปใช้เพือการทํางานของเจ้าหน้าทีส่ งเสริ ม
การเกษตรทีมุ่งมันทุ่มเททํางานเพือเกษตรกรต่อไปในอนาคต

อรรถ อินทลักษณ์
อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร
21 ตุลาคม 2553

คํานํา
กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้รับการสถาปนาการก่อตังอย่างเป็ นทางการตังแต่วนั ที 21
ตุลาคม 2510 โดยมีการดําเนิ นงานตามระบบส่ งเสริ มการเกษตรและได้มีการพัฒนาปรับปรุ งมาอย่าง
ต่อเนื อง ให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของสถานการณ์และยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในระยะ
ต่างๆตามลําดับ นับเป็ นประวัติศาสตร์การพัฒนาระบบส่ งเสริ มการเกษตรทียาวนาน
พัฒนาการดังกล่ าวเริ มตังแต่การก่ อตังกรมส่ งเสริ มการเกษตร ในปี 2510 มีเกษตร
จังหวัด เกษตรอําเภอ ปฏิบตั ิงานในพืนที และได้นาํ ระบบ T&V System มาทดลองใช้ ภายใต้โครงการ
พัฒ นาเกษตรชลประทาน 5 แห่ ง ในปี 2518 จากนันจึ ง ได้จ ัด ทํา โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบส่ ง เสริ ม
การเกษตรระยะที 1 – 2 ในปี 2520-2527 โดยให้ใช้ระบบฝึ กอบรมและเยียมเยียนเต็มรู ปแบบ มีเจ้าหน้าที
เคหกิจเกษตรเข้าไปปฏิบตั ิงาน ในพืนที มี Contact Farmer รับผิดชอบ 1:10 ครัวเรื อนเกษตรกรมีการ
จัดทําโครงการนําร่ องเพือปรับปรุ งระบบการส่ งเสริ มการเกษตรปี 2528 และในปี 2529 กรมส่ งเสริ ม
การเกษตรร่ วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นดําเนิ นการวิเคราะห์พืนทีในเขตชลประทาน 4 ภาค และขยาย
ไปสู่ พืนทีทุกตําบลเพือเป็ นข้อมูลในการจัดทําแนวทางการพัฒนาการเกษตรประจําตําบล ตังศูนย์เกษตร
ประจําตําบลตามระบบ T&V System ทีปรับปรุ งใหม่ในปี 2530 ต่อมาได้จดั ทําโครงการปรับระบบ
การเกษตรในเขตชลประทานลุ่มนําเจ้าพระยา ซึ งเป็ นต้นแบบของโครงการปรับโครงสร้างและระบบ
การผลิตของเกษตรกร (คปร.) ในปี 2535 หลังจากนันได้จดั ทําโครงการโรงเรี ยนเกษตรกรในปี 2540
และในปี 2542 จัดตังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ต่อมาในปี 2545 ได้มีการปรับ
โครงสร้างกรมส่ งเสริ มการเกษตรครังใหญ่ในภาพรวมของกรม มีการเปลียนตําแหน่งเจ้าหน้าทีเคหกิจ
เกษตรเป็ นนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร เริ มมีการนําระบบการจัดการความรู ้ (KM) มาใช้ในกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรและได้มีการทบทวนระบบส่ งเสริ มการเกษตรโดยใช้ศูน ย์บริ ก ารและถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเป็ นกลไกหลักในระบบส่ งเสริ มการเกษตรจํานวน 4 ครังในปี พ.ศ.
2546 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 จนกระทังประกาศใช้เป็ นระบบการทํางานในปัจจุบนั
จากประวัติความเป็ นมาดังกล่าว เห็ นสมควรบันทึ กรวบรวมไว้เป็ นองค์ความรู ้ เพือ
เผยแพร่ แก่ ผู ้เ กี ยวข้อ งและเป็ นหลัก ฐานให้ ค นรุ่ นหลัง ได้ศึ ก ษาหาความรู ้ ด้ว ยความมุ่ ง หวัง ว่ า
ประวัติศาสตร์ของกรมจะเป็ นบทเรี ยนตัวอย่างสําหรับนักส่ งเสริ มการเกษตรในรุ่ นต่อ ๆ ไปทีจะช่วยกัน
จรรโลงสร้างสรรค์งานส่ งเสริ มการเกษตรให้ทรงคุณค่าต่อเกษตรกรและการเกษตรของไทยต่อไปใน
อนาคต
อนันต์ ลิลา
รองอธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ฝ่ ายวิชาการ
ประธานคณะทํางานจัดทําเอกสารฯ
21 ตุลาคม 2553
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บทที่ 1
ความเป็ นมาในการก่อตั้งกรมส่ งเสริมการเกษตร
ประวัติการจัดตั้งกรมส่ งเสริมการเกษตร
การจัดตั้งกรมส่ งเสริ มการเกษตร นั้น มีแนวคิดและการดําเนินงานเพื่อให้มีหน่วยงานที่
รั บผิดชอบการส่ งเสริ มและเผยแพร่ ทางการเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง ไปสู่ เกษตรกร ไว้ที่
หน่วยงานเดียว ซึ่งมีประวัติของการจัดตั้งกรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยลําดับ ดังนี้
วันที่ 1 กรกฎาคม 2498 ที่ประชุมอธิบดีกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรได้มีการ
ปรึ กษาหารื อถึงเรื่ องการปรับปรุ งงานส่ งเสริ มการเกษตรให้เป็ นรู ปแบบประสม แทนการส่ งเสริ มแต่ละ
พืช หรื อสัตว์แต่ละอย่าง โดยจะเริ่ มด้วยการจัดตั้งกองขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและจะขอตั้ง
เป็ นกรมต่อไป
วันที่ 11 มกราคม 2504 คณะรัฐมนตรี ลงมติให้กระทรวงเกษตรพิจารณาตั้งกรม หรื อ
สํานักงานส่ งเสริ มการเกษตรขึ้นเป็ นหน่วยงานส่ วนกลางในกระทรวงเกษตร
วันที่ 14 กันยายน 2510 พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2510 เพื่อขอตั้งกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ผา่ นมติรับหลักการแห่ งร่ างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จาก
สภาร่ างรัฐธรรมนู ญ และได้ประกาศใช้เป็ นกฎหมายให้ต้ งั “กรมส่ งเสริ มการเกษตร” ได้เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2510 ซึ่ งเป็ นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่ม 84 ตอนที่ 101
วันที่ 20 ตุลาคม 2510 โดยมีเหตุผลในการจัดตั้ง คือ เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม
ประชากรของประเทศมีอาชีพในการเกษตรประมาณร้อยละ 80 และสิ นค้าการเกษตรเป็ นสิ นค้าขาออกที่
สําคัญ นํารายได้เข้าประเทศประมาณร้อยละ 90 ของสิ นค้าขาออกทั้งหมด ซึ่งอาจถือได้ว่าการเศรษฐกิจ
ส่ วนรวมของประเทศ ขึ้นอยูก่ บั อาชีพการเกษตรเป็ นสําคัญ กระทรวงเกษตรมีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดการควบคุม และส่ งเสริ มเกษตรกรรรม ซึ่ งในการส่ งเสริ มการเกษตรของประเทศให้เจริ ญก้าวหน้า
ยิง่ ขึ้นนั้น จําเป็ นจะต้องอํานวยบริ การและเผยแพร่ วิชาการ หรื อความรู ้เกี่ยวกับการเกษตรแผนใหม่ให้ถึง
ตัวเกษตรกรโดยแพร่ หลายและทัว่ ถึง เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต เพื่อให้ผลผลิตในด้าน
การเกษตรมีปริ มาณและคุณภาพตามต้องการของตลาด และเพื่อให้มีตลาดสําหรับจําหน่ายผลิตผล อัน
จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และฐานะดีข้ ึน ซึ่ งจะเป็ นการช่วยส่ งเสริ มเศรษฐกิจส่ วนรวมให้มนั่ คงยิง่ ขึ้น
ด้วย
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกรมส่ งเสริ มการเกษตรขึ้นมานั้น มุ่งที่จะจัดรู ปบริ การทาง
วิชาการเกษตรให้อยูใ่ นสถาบันเดียวกัน เพื่อสะดวกในการจัดบริ การแก่เกษตรกร โดยจัดให้มีการปลูก
พืชอาหารให้พลเมือง และส่ งเป็ นสิ นค้าออก รวมทั้งเป็ นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมในประเทศ และจะ
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กระทําในลักษณะให้เกษตรกรรวมกันเป็ นกลุ่ม ทั้งจะมีการประสานงานกับสถาบันของรัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง แนวทางการส่ งเสริ มจะกระทําโดยพิจารณาความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกเป็ น
หลักในการส่ งเสริ ม มีการกําหนดระบบการปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และทรัพยากร เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนสู งสุ ด มีการสนับสนุ นการรวมกลุ่มการสร้างเกษตรกรชั้นนําในท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้เกิดการ
ช่ วยตนเอง รวมทั้งยุวเกษตรกรด้วย กําหนดแผนการปลูกพืชหลายครั้ งในพื้นที่ ที่มีอยู่แทนที่จะเพิ่ม
ผลผลิต เพื่อแก้ปัญหาการทํางานไม่เต็มที่ของเกษตรกรด้วย
ภารกิจในระยะเริ่มแรก
1. เสนอแนวคิ ด ในการประกอบอาชี พ แก่ ป ระชากรเป้ าหมายให้ ส อดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ชีววิทยา เทคโนโลยีการผลิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง
2. ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างการเกษตรโดยเป็ นตัว กลางในการนํา วิ ท ยาการจาก
สถาบันวิจยั หรื อแหล่งความรู ้ต่าง ๆ มาปรับปรุ งพัฒนาเผยแพร่ แก่ประชากรเป้ าหมาย ในขณะเดียวกันก็
รับปั ญหาต่าง ๆ ในพื้นที่มาพิจารณาแก้ไขหรื อถ่ายทอดกลับไปสู่สถาบันวิจยั
3. ส่ ง เสริ มให้มี ก ารผลิ ต ทางการเกษตรให้เ พีย งพอแก่ ก ารบริ โ ภคภายในประเทศ
เพียงพอแก่การใช้ในอุตสาหกรรมและเพื่อส่ งออกโดยเน้นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและลด
ต้นทุนการผลิต
4. ให้ ก ารบริ การและสนั บ สนุ น ปั จ จัย การผลิ ต บางประเภทและบางโอกาสแก่
เกษตรกร เช่น กรณี ประสบภัยธรรมชาติศตั รู พืชระบาดรุ นแรง และกรณี อื่น ๆ ที่เกษตรกรไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การผลิตของเกษตรกรและของประเทศเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
5. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกษตรกรมีการรวมตัวเป็ นสถาบันเกษตรกร หรื อกลุ่ม
กิจกรรมเฉพาะเรื่ อง เพื่อให้มีส่วนร่ วมในการพิจารณาการใช้เทคโนโลยีการผลิต ชนิ ด ปริ มาณ และ
คุณภาพของผลผลิต รวมทั้งเพื่อเป็ นฐานในการจําหน่ายและกระจายรายได้อย่างยุติธรรม โดยการจัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 140 และฉบับที่ 141 การจัดตั้งกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
และกลุ่มยุวเกษตรกร
6. ประสานงานกับหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเผยแพร่
ความรู ้ ท างการผลิ ต พื ช ปศุ สัต ว์ ประมง และป่ าไม้ ในระดับ พื้ น ที่ ป ฏิ บ ัติ ก าร รวมทั้ง ประสานกับ
หน่ วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการเกษตรในทุก ๆ ด้านเพื่อประโยชน์
ของเกษตรกรและประเทศ
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ภารกิจ อํานาจหน้ าทีใ่ นปัจจุบัน (พ.ศ.2553)
ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549 ออกตามความในมาตรา 8 ฉ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2543 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ น (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2543 ได้มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิต การแปรรู ป การเพิ่มมูลค่าใน
สิ นค้าเกษตร การกําหนดมาตรการและแนวทางในการส่ งเสริ มการเกษตร การควบคุมคุณภาพสิ นค้าและ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่ เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้และความมัน่ คงใน
การผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร โดยกําหนดให้กรมส่ งเสริ มการเกษตร มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ส่ งเสริ ม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
(2) ฝึ กอาชีพเกษตรกร และให้บริ การทางการเกษตร
(3) พัฒนา ส่ งเสริ ม และประสานการถ่ายทอดความรู ้ ด้านการผลิต และการจัดการ
ผลผลิตพืช ประมง และปศุสตั ว์ แก่เกษตรกร
(4) ปฏิ บ ตั ิ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํา หนดให้เ ป็ นอํา นาจหน้าที่ ของกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตรหรื อตามที่กระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 มาตรา 24 กําหนดให้
กรมส่ งเสริ มการเกษตรทําหน้าที่เป็ นสํานักงานเลขานุ การของคณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุ มชน
รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การ งานประชุ ม การศึ ก ษาข้อ มู ล และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกับ งานของคณะ
กรรมการฯ และให้สํานักงานเกษตรจังหวัด ทําหน้าที่และรับผิดชอบงานดังกล่าว ที่เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
การแบ่ งส่ วนราชการและอัตรากําลังในปัจจุบัน (พ.ศ.2553)

การแบ่ งส่ วนราชการกรมส่ งเสริมการเกษตร ดังนี้
ก. ราชการบริหารส่ วนกลาง
(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) กองการเจ้าหน้าที่
(3) กองคลัง
(4) กองแผนงาน
(5) กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
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(6) กองวิจยั และพัฒนางานส่ งเสริ มการเกษตร
(7) ศูนย์สารสนเทศ
(8) สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(9) สํานักพัฒนาเกษตรกร
(10) สํานักพัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตร
(11) สํานักส่ งเสริ มและจัดการสิ นค้าเกษตร
(12) สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
(13) สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
(14) สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
(15) สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
(16) สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
(17) สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
ข. ราชการบริหารส่ วนภูมิภาค
(1) สํานักงานเกษตรจังหวัด (76 จังหวัด)
(2) สํานักงานเกษตรอําเภอ (882 อําเภอ)
ทั้งนี้ มีศูนย์ปฏิบตั ิการต่าง ๆ ในสังกัดสํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-6
จํานวน 48 ศูนย์
กรอบอัตรากําลัง ณ วันที่ 1 กันยายน 2553
ราชการบริหาร
ข้ าราชการ
ลูกจ้ างประจํา พนักงานราชการ
1,127
554
462
-ส่ วนกลาง
8,724
665
1,933
-ส่ วนภูมภิ าค
9,851
1,219
2,395
รวม

รวม
2,143
11,322
13,465
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แผนภูมโิ ครงสร้ างการแบ่ งส่ วนราชการ กรมส่ งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ.2553
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2549)
กรมส่ งเสริมการเกษตร
หน่ วยงานทีข่ นึ้ ตรงต่ ออธิบดี
- กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
ราชการบริหารส่ วนกลาง

สํ านักงานเลขานุการกรม

ศูนย์ สารสนเทศ

กองการเจ้ าหน้ าที่

สํ านักพัฒนาการถ่ ายทอดเทคโนโลยี

กองคลัง

กองแผนงาน

สํ านักพัฒนาเกษตรกร

สํ านักพัฒนา
คุณภาพสิ นค้ าเกษตร

กองพัฒนาการเกษตรพืน้ ทีเ่ ฉพาะ

สํ านักส่ งเสริมและจัดการ
สิ นค้ าเกษตร

กองวิจัยและพัฒนางานส่ งเสริมการเกษตร

สํ านักส่ งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-6
(ศูนย์ ปฏิบตั ิการ 48 ศูนย์ )

ราชการบริหารส่ วนภูมิภาค

สํ านักงานเกษตรจังหวัด (76 จังหวัด)
สํ านักงานเกษตรอําเภอ (882 อําเภอ)

- สถานีวิทยุกระจายเสี ยงเพื่อการเกษตร
- สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
- กองส่งเสริ มวิศวกรรมเกษตร
- สถาบันสร้างเสริ มนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
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กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้ าหน้ าที่
กันยายน 2553
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การส่ งเสริมการเกษตรก่ อนตั้งกรมส่ งเสริมการเกษตร (พ.ศ.2504-2510)
การส่ งเสริ มการเกษตรก่ อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (ก่ อนปี พ.ศ.
2504)
การส่ งเสริ มการเกษตรก่อนปี พ.ศ.2504 ยังไม่มีระบบมากนัก ส่ วนใหญ่จะเน้นการขุดคู
คลอง เพื่อส่ งนํ้าไปแหล่ งเพาะปลูก มี การส่ งเสริ มการเลี้ ยงไหม มี การค้นหาข้าวพันธุ์ดี ด้วยการจัด
ประกวดข้าว ทัว่ ราชอาณาจักร จนได้ขา้ วพันธุ์ดีเมื่อปี พ.ศ.2453 มีการแนะนําให้เกษตรกรปลูกฝ้ ายพันธุ์
เขมร มีการนําเมล็ดยางพาราจากประเทศมาเลเซี ยมาทดลองปลูกที่จงั หวัดตรังครั้งแรก นํากิ่ งลําไยมา
ปลูกที่อาํ เภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่ งานส่ งเสริ มการเกษตรในระยะนี้มีแนวคิดในการจัดระเบียบการ
ผลิตพืชที่สาํ คัญทางเศรษฐกิจให้เหมาะกับสภาพดินฟ้ าอากาศ เช่น การปลูกมะพร้าว ยางพาราในภาคใต้
การปลูกข้าวในภาคกลาง และการปลูกฝ้ ายในภาคเหนือ เป็ นต้น
ในสมัยรัชกาลที่ 8 เกิดเศรษฐกิจตกตํ่า รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกครัวเรื อนปลูกผักสวน
ครั ว เลี้ ย งสัตว์ เพื่ อช่ ว ยเหลื อค่า ครองชี พ มี ก ารส่ ง เสริ ม เผยแพร่ โดยจัด ทํา เป็ นบทความ และเพลง
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อต่ างๆ พืชเศรษฐกิ จที่ สําคัญต่ างๆ ได้แก่ ข้าว ฝ้ าย ปอกระเจา เนื่ องจากการ
ติดต่อสื่ อสาร การคมนาคมลําบาก จึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มเพียงพนักงานข้าว พนักงานฝ้ าย และ
พนักงานปอ ประจําปฏิ บ ตั ิ งานตามพื้นที่ ปลูกพืชเศรษฐกิ จ นั้นๆ โดยขึ้นกับส่ วนกลาง การส่ งเสริ ม
การเกษตรใช้วิธีออกไปให้คาํ แนะนํารายบุคคล มีการสาธิ ต แนะนําพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืช มีการใช้
สื่ อสิ่ งพิมพ์ และจัดแสดงลิเก เป็ นเครื่ องมือส่ งเสริ มการเกษตร
ในปี พ.ศ. 2496 ได้แยกกรมเกษตรออกเป็ น กรมการข้าวและกรมกสิ กรรม ทําให้งาน
ส่ งเสริ มการเกษตรต้องแยกเป็ น งานส่ งเสริ มและเผยแพร่ ขา้ วกับงานส่ งเสริ มและเผยแพร่ กสิ กรรม (พืช
ทุกชนิ ดนอกจากข้าว) นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อช่วยในการ
ให้บริ การความรู ้แก่เกษตรกร ช่วยจัดหาปั จจัยการผลิต ทําให้เกษตรกรรู ้จกั ทํางานเป็ นกลุ่ม กรมการข้าว
ได้จดั ตั้งคณะกรรมการส่ งเสริ มการขยายพันธุ์ขา้ วในหมู่บา้ น ตําบล อําเภอ จังหวัด เพื่อแนะนําความรู ้แก่
ชาวนา และต่อมาในปี พ.ศ. 2498 กรมการข้าวได้จดั ตั้งกลุ่มชาวนาเพื่อรองรับการส่ งเสริ มทางวิชาการ
โดยได้แนวคิดมาจากประเทศไต้หวัน ซึ่ งได้เปลี่ยนชื่ อเป็ นกลุ่มเกษตรกรหลังการจัดตั้งกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร และในปี 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 140 และฉบับที่ 141 เป็ นกฎหมายจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกร โดยให้มีสภาพเป็ นนิติบุคคลในระดับตําบล
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การส่ งเสริมการเกษตรในช่ วง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2504-2509)
ประเทศไทยมีการวางแผนพัฒนาอย่างเป็ นระบบ โดยในปี พ.ศ.2504 ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) โดยเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ
ภายใต้แนวคิดว่าหากเศรษฐกิจในภาพรวมดีแล้ว จะทําให้ชนบทเจริ ญขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงเน้นการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) เช่น ถนน ไฟฟ้ า ชลประทาน โทรศัพท์ และ
สาธารณูปโภคต่างๆ เป็ นการกําหนดแผนจากส่ วนกลาง (Top-down planning)
การส่ งเสริ มการเกษตรในช่วงนี้ เน้นการส่ งเสริ มพืชเศรษฐกิจที่ทาํ รายได้ให้ประเทศ
เช่น ข้าว ยางพารา ข้าวโพด เป็ นต้น โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมการข้าวและกรมกสิ กรรม โดย
กรมการข้าวในส่ วนกลาง มีงานส่ งเสริ มและเผยแพร่ ขา้ ว ส่ วนภูมิภาคมีขา้ วจังหวัด ข้าวอําเภอ ทําหน้าที่
ส่ งเสริ มข้าว กรมกสิ กรรม ในส่ วนกลางมีงานเผยแพร่ กสิ กรรม ส่ วนภูมิภาคมีกสิ กรรมจังหวัด กสิ กรรม
อําเภอ ทําหน้าที่ ส่งเสริ มพืชอื่ นๆ ยกเว้นข้าว วิธีการส่ งเสริ มการเกษตรจะใช้วิธีการออกเยี่ยมเยียน
เกษตรกร การจัดนิ ทรรศการ การประกวดพืช การเผยแพร่ ทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ และกรมการข้าวได้ส่งเสริ ม
ให้มีการรวมกลุ่มชาวนา เพื่อเป็ นช่องทางในการรองรับเทคโนโลยีการเกษตร
การส่ งเสริมการเกษตรในระยะเริ่มก่อตั้งกรมส่ งเสริมการเกษตร (พ.ศ. 2510-2519)
กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้จดั ตั้ง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2510 โดยนําเอา 3 หน่วยงาน คือ
งานส่ งเสริ มการเกษตรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร งานของกองส่ งเสริ มและเผยแพร่ สังกัด
กรมกสิ กรรม และงานของกองส่ งเสริ มและเผยแพร่ สงั กัดกรมการข้าวมารวมกันจัดตั้งเป็ นกรมส่ งเสริ ม
การเกษตรและในส่ วนภูมิภาค ได้รวมเอากสิ กรรมจังหวัด ข้าวจังหวัด กสิ กรรมอําเภอ ข้าวอําเภอ จัดตั้ง
เป็ น เกษตรจังหวัด และเกษตรอําเภอ โดยกําหนดให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรมีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
อํา นวยบริ ก าร และเผยแพร่ วิ ช าการ ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การเกษตรแผนใหม่ ให้ถึ ง ตัว เกษตรกรอย่า ง
แพร่ หลายและทัว่ ถึง เพื่อช่ วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร ทั้งปริ มาณและคุณภาพ
ตามความต้องการของตลาด ซึ่งจะทําให้เกษตรกรมีรายได้และฐานะดีข้ ึน เป็ นการช่วยส่ งเสริ มเศรษฐกิจ
โดยส่ วนรวมยิง่ ขึ้น
การส่ งเสริ มการเกษตรในระยะแรกของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ยังคงมีขอ้ จํากัดด้าน
อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรต่อครอบครัวเกษตรกร ทําให้ไม่สามารถใช้วิธีการส่ งเสริ มแบบ
รายบุคคลได้ จึงใช้วิธีการส่ งเสริ มการเกษตรผ่านกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
และกลุ่มยุวเกษตรกร ในรู ปแบบของการประชุมเป็ นส่ วนใหญ่ ในทางปฏิบตั ิจะจัดประชุมได้นานๆ ครั้ง
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ทํา ให้ ปั ญ หาต่ า งๆ ไม่ ส ามารถแก้ไ ขได้ท ัน ท่ ว งที ไม่ ท ัน เวลา และความต้อ งการของเกษตรกร
นอกจากนั้นการจัดทําแปลงสาธิ ตในระดับอําเภอ ก็ไม่สามารถนําเกษตรกรไปดู การสาธิ ตอย่างเป็ น
ระบบทุ กขั้นตอน เกษตรกรให้ความสนใจและความสําคัญน้อย การสนับสนุ นการปฏิ บ ตั ิ งานของ
เจ้าหน้าที่ก็มีนอ้ ย ขาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งยานพาหนะที่จาํ เป็ นในงานส่ งเสริ มการเกษตร ทําให้
การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกรเป็ นส่ วน
ใหญ่ การถ่ายทอดความรู ้ทางการเกษตรแผนใหม่โดยใช้เทคนิคและวิธีการส่ งเสริ มที่น่าสนใจทําได้นอ้ ย
ดังนั้นการบริ การความรู ้สู่ เกษตรกรจึงอยูใ่ นวงจํากัด เป็ นการบริ การเฉพาะจุดที่เป็ นไปได้เท่านั้นในกรณี
ปัญหาเร่ งด่วน เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเกษตรกรยังคงต้องพึ่งพาตนเองเป็ นส่ วนใหญ่ การ
บริ หารของภาครัฐมีน้อยและไม่ทว่ั ถึง ในด้านสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆที่ใช้ส่วนใหญ่จะล้าสมัย เป็ นเอกสาร
คําแนะนําทัว่ ๆไปไม่เฉพาะเจาะจง การเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นการเกษตรแผนใหม่สู่ เกษตรกรไม่มีระบบที่
แน่นอน ขึ้นอยู่กบั ประสิ ทธิ ภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรแต่ละคน และการส่ งเสริ มการเกษตร
แบบมวลชนก็มีการดําเนินการน้อยมาก ทําให้ข่าวสารเผยแพร่ ไปสู่เกษตรกรไม่ทวั่ ถึง
--------------------------------------------------------

บทที่ 2
การพัฒนาระบบส่ งเสริมการเกษตร
การนําร่ องปรับปรุงระบบการส่ งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน
ในปี 2518 กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรได้ท าํ การทดลองการส่ ง เสริ ม การเกษตรแบบ
เน้นหนักเฉพาะจุดในเขตพื้นที่รับนํ้าชลประทาน โดยใช้เงิ นกูจ้ ากธนาคารโลก และธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่ งเอเชีย (ADB) รวมทั้งเงินช่วยเหลือให้เปล่าจาก FAO และ UNDP โดยใช้ชื่อโครงการว่า
โครงการพัฒนาการเกษตรในเขตชลประทานภายใต้โครงการช่วยเหลือด้านเงินกูจ้ ากธนาคารโลก โดย
นําระบบฝึ กอบรมและเยีย่ มเยียน (Training and Visit System : T & V System) มาใช้ภายใต้โครงการ
ชลประทาน 5 แห่ ง คือ โครงการเจ้าพระยาตอนบน (จังหวัดชัยนาท และสิ งห์บุรี) โครงการลําพระเพลิง
(จังหวัดนครราชสี มา) โครงการนํ้าพอง-หนองหวาย (จังหวัดขอนแก่น) โครงการพิษณุ โลก (จังหวัด
พิษณุโลก) และโครงการลําปาว (จังหวัดกาฬสิ นธุ์)
โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนยานพาหนะอย่าง
พอเพี ย ง ในแต่ ล ะโครงการกํา หนดให้มี หัว หน้า โครงการเป็ นผูบ้ ริ ห ารงาน เพื่ อ ทํา การพัฒ นาและ
ปรั บปรุ งระบบ และวิธีการส่ งเสริ มการเกษตร และได้มีการบรรจุนักวิชาการเกษตรจํานวนหนึ่ งทํา
หน้าที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ซึ่ งแต่ละคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ดาํ เนิ นการตามเขตส่ งนํ้า
ชลประทาน อัตราส่ วนเจ้าหน้าที่ 1 คน รับผิดชอบเกษตรกร 4,000 ครัวเรื อน โดยเจ้าหน้าที่จะต้อง
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับเกษตรกรในหมู่บา้ นที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นมาทําหน้าที่เสมือนเป็ นผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มการเกษตร เรี ยกว่า หัวหน้าเกษตรกร (Farmers foreman/Local farmers’ leader) ประมาณ 5-6
คน หัวหน้าเกษตรกรแต่ละคนจะรับผิดชอบเกษตรกร ประมาณ 200 ครอบครัว โดยได้รับค่าตอบแทน
จากกรมส่ งเสริ มการเกษตร เดือนละ 500 บาท/คน ก่อนส่ งหัวหน้าเกษตรกรออกไปปฏิบตั ิงาน จะมีการ
อบรมอย่างเน้นหนักทั้งด้านวิธีการส่ งเสริ มและการฝึ กปฏิบตั ิ และทุก 2 สัปดาห์ หัวหน้าเกษตรกร
จะต้องกลับมาฝึ กอบรมเพื่อนําปั ญหาที่พบใน 2 สัปดาห์มาประชุมแก้ไข พร้อมทั้งรับความรู ้ใหม่ๆ และ
วางแผนที่จะนําไปแนะนําส่ งเสริ มใน 2 สัปดาห์ต่อไป โดยจัดทําแผนอย่างแน่ นอนว่าจะปฏิบตั ิงานที่
จุดไหน วันไหน และเรื่ องอะไร เพื่อที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มจะสามารถออกติดตามให้คาํ แนะนําได้ วิธีการ
ดําเนินงานดังกล่าวนี้ อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นการริ เริ่ มนําเอาระบบฝึ กอบรมและเยีย่ มเยียน (T & V System)
รู ปแบบหนึ่งมาทดลองใช้ในพื้นที่โครงการการเกษตรชลประทานทั้ง 5 แห่ง ก่อน
ผลการดํา เนิ น งานตามโครงการพัฒ นาการเกษตรในเขตชลประทานดัง กล่ า ว ได้
สนับสนุนงานส่ งเสริ มการเกษตรของกรมส่ งเสริ มการเกษตรในการดําเนิ นงาน และศึกษารู ปแบบและ
วิธีการส่ งเสริ มการเกษตรที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพตามหลักการ คือ
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1. การเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพของการให้บริ การส่ งเสริ มการเกษตร นอกจากได้มีการ
แต่งตั้งหัวหน้าโครงการ และบรรจุนกั วิชาการเกษตรทําหน้าที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ตลอดจนทํา
การคัดเลือกหัวหน้าเกษตรกรเข้ามาร่ วมพัฒนาการเกษตรในแต่ละพื้นที่แล้ว ทุกโครงการยังได้รับการ
สนับสนุ นให้มีที่ปรึ กษาประจําโครงการ (Consultant) ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและปรับปรุ ง
ระบบและวิธีการส่ งเสริ มการเกษตรให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร
โดยเน้ นให้ เ จ้าหน้ าที่ ส่ งเสริ มและหั วหน้ าเกษตรกร ได้รั บ การฝึ กอบรมการถ่ า ยทอดความรู ้ แ ละ
เทคโนโลยีก ารเกษตรเป็ นประจํา เพื่ อ ให้เ กิ ด ความแข็ง แกร่ ง ในการปฏิ บ ัติ ง านส่ ง เสริ ม ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
2. ก่ อ สร้ า งอาคารโครงการ และจัด หาวัส ดุ อุ ป กรณ์ ส นับ สนุ น การปฏิ บ ตั ิ ง านของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรอย่างสมบูรณ์แบบ
3. คัดเลือกเกษตรกรที่มีที่ดินที่เหมาะสมสําหรับจัดทําแปลงสาธิ ต เพื่อเป็ นตัวอย่าง
และประกอบการฝึ กอบรม
ธนาคารโลกได้ส่ ง เจ้า หน้า ที่ ม าสํา รวจและประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านตามระบบ
เน้นหนักในแต่ละจุดดังกล่าว พบว่าการดําเนิ นงานส่ งเสริ มการเกษตรประสบผลสําเร็ จ เพราะความรู ้
ทางวิชาการเกษตรแผนใหม่ได้แพร่ ไปถึงมื อเกษตรกรอย่างทัว่ ถึงและถูกต้อง มี ผลทําให้ผลผลิตพืช
เพิ่ มขึ้ นจากเดิ มเท่ าตัว เพิ่มจากที่ เคยปลู กพืชครั้ งเดี ยวเป็ น 2-3 ครั้ งต่ อปี แต่ ก็มี ปั ญหาในด้านความ
ต่อเนื่ องในการปฏิบตั ิงานของหัวหน้าเกษตรกร เนื่ องจากไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้เต็มเวลา โดยเฉพาะ
ในฤดูกาลเพาะปลูก หัวหน้าเกษตรกรก็ตอ้ งไปปฏิบตั ิงานในไร่ นาของตนเองเช่ นกัน อีกทั้งด้านการ
บังคับบัญชาสั่งการก็ทาํ ได้ไม่เต็มที่ เพราะหัวหน้าเกษตรกรไม่ใช่ขา้ ราชการ จึ งมีความรับผิดชอบไม่
เต็มที่เป็ นผลให้การปฏิบตั ิงานล่าช้าไม่ทนั ต่อเหตุการณ์และแผนการปฏิบตั ิงานที่กาํ หนดไว้ ผลจากการ
ประเมินดังกล่าว ธนาคารโลกจึงได้อนุ มตั ิเงินกูใ้ ห้ขยายวิธีการส่ งเสริ มการเกษตร ตามระบบฝึ กอบรม
และเยี่ยมเยียนไปสู่ จงั หวัดต่างๆใน ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2520-2524 จํานวน 33 จังหวัด และระยะที่ 2 ปี
พ.ศ. 2523-2527 ขยายครบทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ
โครงการปรับปรุงระบบส่ งเสริมการเกษตร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2520-2523)
จากผลการประเมิ น ของธนาคารโลกเกี่ ย วกับ โครงการพัฒ นาการเกษตรในเขต
ชลประทานต่าง ๆ ปรากฏว่า ประสบความสําเร็ จสู งมาก ธนาคารโลกจึ งได้ยื่นข้อเสนอที่ จะให้กรม
ส่ งเสริ มการเกษตรขยายพื้นที่ส่งเสริ มระบบใหม่น้ ีออกไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยไม่มีขอ้ จํากัดว่าจะต้องอยู่
ในเขตชลประทาน จึงได้เริ่ มโครงการปรับปรุ งระบบส่ งเสริ มการเกษตรของประเทศไทยระยะที่ 1 โดยมี
การดําเนินงานดังนี้
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เมื่อปี 2518 ธนาคารโลกได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่เข้ามาร่ วมปรึ กษาหารื อกับคณะเจ้าหน้าที่
ของกรมส่ งเสริ มการเกษตร เพื่อวางข้อกําหนด (Criteria) และเตรี ยมข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งจัดทํา First
Draft National Agricultural Extension Project และ Second Draft National Agricultural Extension
Project ตลอดจนข้อเสนอต่าง ๆ รวมทั้ง Project Cost มาร่ วมกันพิจารณา สาระสําคัญก็คือ
1. กรมส่ งเสริ มการเกษตรจะจัดระบบการบริ หารงานออกเป็ น 3 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายวิชาการ และฝ่ ายส่ งเสริ ม โดยมีรองอธิบดีควบคุมรับผิดชอบในแต่ละฝ่ ายทั้ง 3 ฝ่ าย ขึ้นตรงต่ออธิบดี
2. สํานัก งานส่ ง เสริ ม การเกษตรภาค จะเป็ นศู น ย์ก ลางในการฝึ กอบรมเจ้า หน้า ที่
ส่ งเสริ มการเกษตรประจําภาคนั้น ๆ โดยจะได้ปรับปรุ งศูนย์ฝึกอบรมของกรมส่ งเสริ มการเกษตรในแต่
ละภาคให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และสํานักงานส่ งเสริ มการเกษตรภาคจะเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบงานส่ งเสริ ม
การเกษตรในจังหวัดที่อยูใ่ นเขตรับผิดชอบของภาค
3. ขยายอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรโดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
ประจําอยูท่ ุกตําบล ๆ ละอย่างน้อย 1 คน ตําบลใดมีครอบครัวเกษตรกรเกิน 1,500 ครอบครัว จะเพิ่มได้
อีก 1 คน
4. จังหวัดที่อยูใ่ นเขตโครงการนี้ในระยะที่ 1 (2520-2524) รวม 33 จังหวัด เป็ นจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 9 จังหวัด ภาคกลาง 6 จังหวัด ภาคใต้ 5 จังหวัด ภาคเหนื อ 7 จังหวัด ภาค
ตะวันตก 3 จังหวัด และภาคตะวันออก 3 จังหวัด
5. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ เป็ นเงิน 59.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐ แยกเป็ นเงินกูจ้ าก
ธนาคารโลก 28 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จากรัฐบาลอเมริ กา (USAID) 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และเป็ นเงินไทย
สมทบอีก 28.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
6. จัดทุนการศึกษาและดูงาน สําหรับเจ้าหน้าที่ไว้แยกเป็ น ทุนศึกษาปริ ญญาโท 50
ทุน (ในประเทศ 40 ทุน และต่างประเทศ 10 ทุน) และทุนศึกษาและดูงานต่างประเทศ 100 ทุน
7. ให้มีบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านส่ งเสริ มการเกษตรและบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านสถาปนิ กและ
วิศวกรรม
กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เสนอโครงการนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณา
เห็นชอบ และส่ งให้สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณพิจารณา และคณะรัฐมนตรี ได้อนุมตั ิในหลักการ และ
ให้กระทรวงการคลังดําเนิ นการเจรจากูเ้ งินกับธนาคารโลก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2520 โดยได้มีการลง
นามในสัญญากูเ้ งินระหว่างรัฐบาลไทยกับธนาคารโลก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2520 (Loan.No.1393TH วงเงิน 28 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) และระหว่างรัฐบาลไทยกับ USAID สหรัฐอเมริ กา เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2520 (Loan.AID.No.493-T-019 วงเงิ น 3 ล้า นเหรี ยญสหรั ฐ ) ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ได้อนุมตั ิในปี 2520 ให้จา้ งบริ ษทั TAHAL Consulting Engineers, Ltd. เป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษาฝ่ าย
ส่ งเสริ มการเกษตร และบริ ษทั Empire M&T เป็ นบริ ษทั ที่ปรึ กษาฝ่ ายวิศวกรรม
กล่ า วโดยสรุ ป แล้ว รั ฐ บาลได้ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบส่ ง เสริ ม
การเกษตรแผนใหม่ และอนุ มตั ิ ให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรดําเนิ นงานตามโครงการปรั บปรุ งระบบ
ส่ งเสริ มการเกษตร ระยะที่ 1 โดยเริ่ ม ปี 2520-2524 มีค่าใช้จ่ายการดําเนิ นงานทั้งหมด 59.5 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐหรื อประมาณ 1,190 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) แยกเป็ นเงินกูจ้ ากธนาคารโลก
28 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และเงินช่วยเหลือจาก USAID อีก 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐ รวมทั้งงบประมาณไทย
สมทบ โดยมีขอบเขตการปฏิบตั ิงานครอบคลุม 33 จังหวัด ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ปี (2520-2524) คือ
- ปี 2520 ดําเนินการ 4 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรี สะเกษ และยโสธร
- ปี 2521 ดําเนิ นการ 11 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท สิ งห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี
สุ พรรณบุรี สุ ราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง นครศรี ธรรมราช และปัตตานี
- ปี 2522 ดําเนินการ 10 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ อุทยั ธานี
นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร สุ โขทัย ลําปาง และเชียงใหม่
- ปี 2523 ดําเนิ นการใน 8 จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ขอนแก่น
กาฬสิ นธุ์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิและนครราชสี มา
โครงการปรับปรุ งระบบส่ งเสริมการเกษตร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2523-2525)
จากการที่กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้ดาํ เนิ นการตามโครงการปรับปรุ งระบบส่ งเสริ ม
การเกษตร ระยะที่ 1 ไปแล้ว 2 ปี (2520-2521) ใน 15 จังหวัด ธนาคารโลกและรัฐบาลไทยได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการดําเนินการตามโครงการที่จะยังประโยชน์ให้แก่เกษตรกรไทยอย่างมหาศาล และ
เป็ นผลดีแก่เกษตรกรอย่างทัว่ ถึงในเขตโครงการ ประกอบด้วย ผลการดําเนิ นงานในระยะแรกประสบ
ความสําเร็ จในด้านต่าง ๆ คือ การเพิ่มอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร การให้ความรู ้ และการ
สนับสนุ นทางวิชาการที่ทนั สมัยแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ทั้งนี้ พบว่าเกษตรกรได้รับความพอใจ
ในการเข้าไปเยี่ยมเยียนเกษตรกร กลุ่มต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ และจากการดําเนิ นการ พบว่าในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อในปี 2521 เนื้ อที่การปลูกพืชในเขตชลประทานเพิ่มขึ้น 8 เท่า นาปรังเพิ่มขึ้นจาก
10,000 ไร่ เป็ น 60,000 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยสู งถึงไร่ ละเกือบ 50 ถัง เกษตรกรส่ วนใหญ่เริ่ มซื้ อเครื่ องสู บ
นํ้าไว้ใช้เอง
ธนาคารโลกและรัฐบาลไทยจึงเห็นชอบที่จะขยายโครงการต่อไปเป็ นระยะที่ 2 โดยมี
เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจที่นอกเหนือจากผลการดําเนินงานระยะแรกเป็ นที่น่าพอใจแล้ว เกษตรกรที่
อยูน่ อกเขตโครงการปรับปรุ งระบบส่ งเสริ มการเกษตรระยะที่ 1 เรี ยกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร

13
เหมือนกันหมดทัว่ ประเทศ เป็ นการช่วยลดปั ญหาทางเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรในเขตห่ างไกลและ
กันดาร และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาการเกษตรเป็ นงานหลัก โดยมีการดําเนินงาน
ดังนี้
ต้นปี 2521 เจ้าหน้าที่ ก รมส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่
ปรึ กษาโครงการส่ งเสริ มการเกษตร ระยะแรก (บริ ษทั ทาฮาล คอนซัลแตนท์ เอ็นยิเนี ยริ่ ง) ผูจ้ ดั ทํา
โครงการฯ ระยะที่ 2 ได้ปรึ กษากับเจ้าหน้าที่ กองโครงการเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ได้ให้ความเห็นที่เป็ นประเด็นหลัก เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการ
จัดทําโครงการระยะที่ 2 แก่ผจู ้ ดั ทําโครงการ ซึ่ งต่อมากลางปี 2521 ได้ยกร่ างโครงการปรับปรุ งระบบ
ส่ งเสริ มการเกษตรฯ ระยะที่ 2 แล้วเสร็ จ และคณะกรรมการประสานงานโครงการปรั บปรุ งระบบ
ส่ งเสริ มการเกษตร ระยะที่ 1 ได้พิจารณาตัดทอนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการจากเดิมประมาณ 1,800
ล้านบาท เหลือเพียง 1,600 ล้านบาทเศษ
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบโครงการปรับปรุ งระบบส่ งเสริ มการเกษตร ระยะที่ 2
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2522 เริ่ มดําเนินงานตั้งแต่ปี 2523-2527 และได้ทาํ การต่อสัญญาเพื่อขยายเวลาให้
ดําเนิ นการต่อเนื่ อง จนเสร็ จสิ้ นโครงการปี 2529 โดยเหลื่อมซ้อนเวลากับระยะเวลาดําเนิ นงานตาม
โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบส่ ง เสริ ม การเกษตรระยะที่ 1 อยู่ 2 ปี ซึ่ ง ในระยะที่ 2 มี ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ดํา เนิ น งานทั้ง หมด 70 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ประมาณ 1,400 ล้า นบาท (ตามอัต ราแลกเปลี่ ย นใน
ขณะนั้น) แยกเป็ นเงินกูจ้ ากธนาคารโลก (Loan No 1752-TH) 40 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และงบประมาณ
ไทยสมทบ ดําเนินงานใน 40 จังหวัดที่เหลือ ในแต่ละปี คือ
- ปี 2523 ดําเนิ นการ 7 จังหวัด คือ จังหวัดเชี ยงราย พะเยา เลย นครพนม อุ ดรธานี
หนองคายและสกลนคร
- ปี 2524 ดําเนิ นการ 16 จังหวัด คือจังหวัดจันทบุรี ตราด สุ รินทร์ มหาสารคาม น่ าน
แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน กําแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สตูล ตรัง ยะลา และนราธิวาส
- ปี 2525 ดํา เนิ น การ 17 จัง หวัด สุ ด ท้า ยที่ เ หลื อ คื อ กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี
ปทุ ม ธานี พระนครศรี อ ยุธยา เพชรบุ รี สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม กาญจนบุ รี นครนายก ระยอง
สมุทรปราการ กระบี่ ภูเก็ต ชุมพร ระนอง พังงา และมุกดาหาร
สรุ ปโครงการปรับปรุงระบบส่ งเสริมการเกษตร ทั้ง 2 ระยะ
จากการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุ งระบบส่ งเสริ มการเกษตรระยะที่ 1 และระยะ
ที่ 2 ช่ ว งระหว่า งปี 2520-2525 และมี ก ารต่ อ สัญ ญาจนถึ ง ปี 2527 เป็ นการปรั บ ปรุ ง ระบบส่ ง เสริ ม
การเกษตรของประเทศไทย ให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดจน
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มีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้สามารถถ่ายทอด
ความรู ้ แ ก่ เ กษตรกร จนสามารถปฏิ บ ัติ ใ นไร่ น าของเกษตรกรได้โ ดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ แนวทางการ
ดําเนินงาน และองค์ประกอบของโครงการดังนี้ คือ
วัตถุประสงค์ ของโครงการปรับปรุงระบบส่ งเสริมการเกษตรของประเทศไทย
1. เพื่อให้คาํ แนะนําช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชี พเกษตรกรรมได้เป็ นไป
อย่างใกล้ชิดและทัว่ ถึง
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ให้ทนั กับ
ความเจริ ญ ก้าวหน้าทางด้านวิชาการเกษตร
3. เพื่อให้สามารถนําความรู ้และวิชาการเกษตรแผนใหม่ จากสถาบันค้นคว้าที่มีอยูม่ า
ใช้ประโยชน์ในการผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
4. ให้ความรู ้แก่เกษตรกรในด้านวิธีการปฏิบตั ิที่ทนั สมัย จนสามารถนําไปใช้ในไร่ นา
ของเกษตรกรได้
5. เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรให้สูงขึ้น
6. จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ให้เพียงพอกับ
ความต้องการในการส่ งเสริ มการเกษตร
แนวทางการดําเนินงาน เพื่อที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์และให้การปฏิบตั ิงานส่ งเสริ ม
การเกษตรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงจัดให้มีสิ่งต่าง ๆ สําหรับการดําเนินงานตามโครงการดังนี้
1. จัดให้มีสายการบังคับบัญชาและการประสานงานให้ชัดเจนตั้งแต่ระดับชาติ ไ ป
จนถึงระดับอําเภอและตําบล
2. จัดให้มีสํานักงานส่ งเสริ มการเกษตรภาคทั้ง 9 ภาค ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาคกลาง
ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และแบ่งเป็ นภาคเล็ก ๆ ออกไปใน 3 ภาค
ได้แก่ ภาคเหนื อ ใต้ และตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (การดําเนิ นการจริ งนั้น สามารถจัดให้มีสํานักงาน
ส่ งเสริ มการเกษตรภาค ได้เพียง 6 ภาค)
3. เพิ่มอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม เจ้าหน้าที่ระดับตรวจสอบติดตามงาน นักวิชาการ
และเจ้าหน้าที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ
4. นําเอาวิธีการส่ งเสริ มการเกษตรที่เหมาะสมมาใช้โดยเน้นระบบการฝึ กอบรมและ
เยีย่ มเยียนไร่ นาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องกัน
5. ดําเนิ นการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และบ้านพัก
เรื อนแถว สําหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มระดับตําบลที่อยูห่ ่ างไกล ขนาด 3 ห้องนอน
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6. จัดหายานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ และวัสดุแปลงสาธิต
7. จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลโครงการ
8. การจ้างบริ ษทั ที่ ปรึ กษาด้านส่ งเสริ มการเกษตรและด้านวิศวกรรมเพื่อออกแบบ
ประมูลและควบคุมการก่อสร้าง และจัดให้มีบริ การของผูช้ าํ นาญการในระยะสั้นไว้จาํ นวนหนึ่ง
องค์ ประกอบของการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงระบบส่ งเสริมการเกษตร
1. การจัดอัตรากําลัง ให้มีการเพิ่มอัตรากําลังหลายระดับทัว่ ประเทศโดยเฉพาะระดับ
อําเภอ กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร 1 คนต่อเกษตรกร 1,000 ครอบครัว โดยเรี ยกเจ้าหน้าที่
ส่ ง เสริ ม การเกษตรประจํา ตําบลว่า “เกษตรตํา บล” เมื่ อคิ ด เป็ นรายจังหวัด แล้ว มี เ จ้า หน้าที่ ส่ ง เสริ ม
การเกษตรประจําตําบลจังหวัดละ 24-191 คน นอกจากนี้ ยงั มีนกั วิชาการเกษตรประจําจังหวัด ๆ ละ 2
คน ทัว่ ประเทศ
2. การฝึ กอบรม ในการปฏิ บตั ิ งานตามระบบฝึ กอบรมและเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ ทุ ก
ระดับจะต้องมีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ถ่ายทอดความรู ้แก่เกษตรกรจึงกําหนดให้มีการ
ฝึ กอบรม 3 หลักสู ตร คือ
- หลักสู ตรหลัก มีภาควิชาส่ งเสริ มการเกษตรและภาควิชาการเกษตร ภาควิชาการ
จัดไร่ นา และภาควิชาปศุสตั ว์และประมง
- หลักสู ตรฟื้ นฟู จัดทําเมื่อรับการฝึ กอบรมหลักสู ตรหลักครบ 1 ปี แล้ว
- หลักสูตรการฝึ กอบรมรายปักษ์ จะต้องจัดทําทุก 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง
ทั้ง 3 หลักสู ตรสามารถแบ่งระดับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมออกเป็ น 4 ระดับ คือ ระดับ
ครู ผฝู ้ ึ ก (Trainer) ระดับนักวิชาการเกษตร (SMS) ระดับเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรระดับอําเภอ และ
ระดับเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรประจําตําบล
มีการจัดทํา “คู่มือภาควิชาพืชศาสตร์ (Crop Module)” รายพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของ
แต่ละภาค (เขต) ซึ่งเป็ นการรวบรวมองค์ความรู ้ที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค โดยการร่ วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู ้ระหว่างนักวิชาการเกษตรระดับจังหวัดและเกษตรอําเภอซึ่งเป็ นผูร้ ู ้ในรายพืชของแต่ละภาค แล้ว
รวบรวมเป็ นองค์ความรู ้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อให้เกษตรตําบลนําไปใช้เป็ นคู่มือในการแนะนํา
ส่ งเสริ มสู่เกษตรกร
3. การเยีย่ มเกษตรกร มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเกษตรกรไปชมแปลงส่ งเสริ มที่ดีกว่า เพื่อ
บรรยายวิชาการตามแผนที่วางเอาไว้ ติดตามปั ญหาและข้อตกลงในการเยี่ยมที่ผ่านมา แนะวิธีที่ดีกว่า
ศึกษาปัญหาปัจจุบนั ตรวจสอบแปลงส่ งเสริ ม และชักชวนให้เกษตรกรรวมกันซื้อ รวมกันขาย เจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มการเกษตรประจําตําบลจะต้องออกไปเยี่ยมเกษตรกรสัปดาห์ละ 4 วัน ตามแผนที่กาํ หนดวัน
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เวลา สถานที่ และเรื่ องไว้แน่นอน โดยมีจุดนัดพบแน่นอนและมีป้ายแสดงชื่อเกษตรตําบล วัน เวลา และ
เรื่ องที่ไปเยีย่ มเยียนแน่นอน เจ้าหน้าที่ 1 คน จะรับผิดชอบเกษตรกรผูน้ าํ 100 คน
4. การคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากเกษตรกรผูน้ าํ (Contact Farming : CoF) โดย
คัดเลือกผูน้ าํ ทางการเกษตร จํานวนร้อยละ 10 ของครอบครัวเกษตรกรในหมู่บา้ น เป็ นเกษตรกรผูน้ าํ ใน
ระยะเริ่ มแรกใช้วิธีคดั เลือกโดยให้บุคคลสําคัญเป็ นผูค้ ดั เลือก ต่อมาใช้วิธี สังคมมิติ (Sociometry) และ
เกษตรกรผูน้ าํ ในแต่ละหมู่บา้ นเลือกผูน้ าํ 1 คน เป็ นหัวหน้าเกษตรกรผูน้ าํ เรี ยกชื่อว่า เกษตรหมู่บา้ น
5. การจัดทําแปลงทดสอบพืชเศรษฐกิจ
6. การจัดทําแปลงส่ งเสริ มการปลูกพืช
7. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ ตลอดจนสิ่ งก่อสร้างอื่น ๆ โดยจัดให้มี
วัสดุอุปกรณ์/เครื่ องมือการทํางาน/สํานักงาน/ยานพาหนะ
8 การนิ เทศงาน กําหนดให้มีการติดตามนิ เทศงานอย่างเป็ นระบบ ทั้งส่ วนกลาง/
จังหวัด/อําเภอ
9 การทํางานในรู ปคณะกรรมการ จํานวน 4 คณะ คือ คณะกรรมการประสานงาน
โครงการปรับปรุ งระบบส่ งเสริ มการเกษตร คณะอนุ กรรมการประสานงานโครงการปรับปรุ งระบบ
ส่ งเสริ มการเกษตรของจังหวัด คณะกรรมการที่ปรึ กษาทางวิชาการประจําจังหวัด และคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาหลักสูตรด้านปศุสตั ว์และการประมงเบื้องต้น
ระบบการฝึ กอบรม จัดให้มีระบบการฝึ กอบรม/สัมมนา อย่างต่อเนื่ องเป็ นระบบในทุก
ระดับ ประกอบด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการประจําปี (Annual Workshop : AW) การสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการประจําเดือน (Monthly Workshop : MW) การฝึ กอบรมเกษตรอําเภอประจําเดือน (Monthly
Training : MT) การฝึ กอบรมรายปั กษ์ (Fortnightly Training : FT) โดยกําหนดให้จงั หวัดมีการจัดทํา
แผนการฝึ กอบรมตามปี ปฏิ ทิน (มค.-ธค.) ในลักษณะของปฏิ ทิน 1 แผน ครอบคลุ มแผนทั้งปี และ
กําหนดเป็ นสัญลักษณ์ของการฝึ กอบรม/สัมมนา 3 กิจกรรม
ปี 2528 มีการปรับปรุ งระบบฝึ กอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยประกอบไป
ด้วยเวทีต่าง ๆ คือ การสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการประจําปี (Annual Workshop : AW) การสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการทางวิชาการ (Technical Workshop : TW) ตามความเหมาะสมเท่าที่จาํ เป็ น การประชุมเกษตร
อําเภอประจําเดือน (Monthly Meeting : MM) การฝึ กอบรมรายปั กษ์ (Fortnightly Training : FT) โดย
แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ แบบแบ่งสาย (จัดรวมหลายอําเภอ) และแบบแต่ละอําเภอจัดเอง (ไม่รวมกลุ่ม)
ซึ่งในภายหลังเรี ยกว่า การประชุมรายปักษ์ (Fortnightly Meeting : FM)
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การดําเนินงานโครงการทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานของการพัฒนาระบบส่ งเสริมการการเกษตร
โครงการพัฒนาเกษตรกรผู้มีรายได้ น้อย (Small Farmer Development Project :
SFDP)
การส่ งเสริ มการเกษตรตามระบบฝึ กอบรมและเยีย่ มเยียน (Training & Visit System)
เป็ นระบบส่ งเสริ มการเกษตรที่ มี เป้ าหมายที่ จะเพิ่มผลผลิ ตสิ น ค้าเกษตรเพื่อการส่ งออกโดยการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เป็ นหลัก แต่เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตส่ วนใหญ่มีความซับซ้อนและ
ต้นทุนสู งเพราะนําเข้ามาจากภายนอกชุ มชน คนจนหรื อเกษตรกรรายย่อยซึ่ งด้อยโอกาสในทุกด้าน
นอกจากเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ได้นอ้ ยแล้ว ยังได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ มากมาย ทํา
ให้ช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองและเกษตรกรกับภาคส่ วนอื่น ๆ เพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง กรมส่ งเสริ มการในฐานะที่มีภารกิ จในการส่ งเสริ มเกษตรกรทุกเพศ ทุกวัย และทุก
ฐานะให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึ งได้ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (FAO)
จัดทําโครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย (Small Farmers Development Project : SFDP) เพื่อศึกษาและ
พัฒนาต้นแบบในการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยหรื อเกษตรกรผูม้ ีรายได้น้อยและเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสทาง
สังคม และรู ปแบบการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละท้องถิ่นสําหรับใช้ในการ
ขยายผลทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยดําเนิ นงานตั้งแต่ปี 2528-2530 ใน 4 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด
จังหวัดละ 1 หมู่บา้ น ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น และสงขลา
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย ดําเนินการในลักษณะการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action
Research) ภายใต้หลักการพัฒนาจากระดับล่าง (Bottom-up Approach) โดยอาศัยกระบวนการกลุ่ม
(Group Approach) หรื อ กระบวนการมีส่วนร่ วม (Participatory Approach) คือ เจ้าหน้าที่กระตุน้ ให้
เกษตรกรที่มีปัญหาและความต้องการสอดคล้องกัน ร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพ ตลอดจนคิด
ตัดสิ นใจ วางแผนและดําเนิ นงานร่ วมกัน โดยเจ้าหน้าที่เป็ นเพียงที่ปรึ กษาและผูส้ นับสนุนการรวมกลุ่ม
และสนับสนุ นแผนการดําเนิ นงานของกลุ่ ม โดยการสํารวจข้อมู ลและประเมิ นชุ มชนแบบเร่ งด่ ว น
(Rapid Rural Appraisal) แล้วนําผลการสํารวจที่ได้รับกลับไปร่ วมวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพและความ
ต้องการของชุมชนร่ วมกับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยร่ วมคิด ตัดสิ นใจ วางแผนและดําเนิ นงาน
ร่ วมกัน (รวมกลุ่มไม่ใช่ต้ งั กลุ่ม)ซึ่ งเป็ นการทํางานกับเกษตรกรในลักษณะกลุ่ม (Work with) แทนการ
ฝึ กอบรมและเยีย่ มเยียน (Training & Visit) และทํางานให้เกษตรกรรายคน (Work for)
จาการดําเนิ นงานโครงการดังกล่าว ทําให้เกษตรกรรายย่อยสามารถรวมกลุ่ม กําหนด
กฏระเบี ย บของกลุ่ ม วางแผนและดําเนิ นการแก้ไ ขปั ญหาและพัฒนาอาชี พจากการประกอบอาชี พ
การเกษตรได้ดว้ ยตนเอง เกษตรกรรายย่อยจึงมีรายได้สูงและมัน่ คงขึ้น ได้รับการยอมรับจากสังคมและ
ได้เข้าร่ วมกิจกรรมของสังคมเพิม่ ขึ้น ทําให้เกิดความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนเองที่จะกอบกูฐ้ านะ
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นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่โครงการมีความเชื่ อมัน่ ในรู ปแบบการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยและรู ปแบบการ
พัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละท้องถิ่นสําหรับใช้ในการขยายผลทัว่ ทุกภูมิภาค
โครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรในการพัฒนา (Small Farmer’s
Participation Development Project : SFPP)
แม้ว่าการดําเนิ นงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย (SFDP) จะได้รูปแบบการ
พัฒนาเกษตรกรรายย่อยและรู ปแบบการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละท้องถิ่น
แต่พ้นื ที่โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย และบุคลากรในโครงการที่มีทกั ษะในการพัฒนาเกษตรกรราย
ย่อยและพัฒนาการเกษตรภายใต้หลักการพัฒนาจากระดับล่าง (Bottom-up Approach) โดยอาศัย
กระบวนการกลุ่ม (Group Approach) หรื อ กระบวนการมีส่วนร่ วม (Participatory Approach) ยังไม่เพียง
สําหรับการขยายผลทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อซึ่ งเป็ นภาคที่มีเกษตรกรรายย่อย
หนาแน่น มีพ้ืนที่โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยเพียง 1 หมู่บา้ น กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณและบุคคลากรจากรัฐบาลเนเธอร์ แลนด์ มาจัดทําโครงการส่ งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องให้มีความรู ้ และทักษะในการพัฒนาเกษตรกรและ
พัฒนาการเกษตรโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรในการพัฒนาเพื่อทําหน้าที่เป็ นวิทยากร
และพี่เลี้ยงในการขยายผลการดําเนินงานในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยจัดทําโครงการใน 4 จังหวัดๆ
ละ 2-3 หมู่บา้ น ตั้งแต่ ปี 2531-2534 ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานีและขอนแก่น
โครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรในการพัฒนา ดําเนินการในลักษณะการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) ภายใต้หลักการเดียวกันกับโครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย แต่
เน้นการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ การฝึ กอบรมเกษตรกร การศึกษาดูงานทั้งภายในและนอกพื้นที่เพื่อนํามา
เป็ นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาอาชี พเกษตรโดยอาศัยการใช้ทรั พยากรในพื้นที่ให้เกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดและการจัดการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรเป้ าหมาย
โครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.) พ.ศ. 2531-2536
แม้ว่าพื้น ที่ โครงการพัฒ นาเกษตรกรรายย่อ ยและบุ คลากรที่ มี ท กั ษะในการพัฒ นา
เกษตรกรรายย่อยและพัฒนาการเกษตรภายใต้หลักการพัฒนาจากระดับล่าง (Bottom-up Approach) ยัง
ไม่เพียงพอสําหรั บการขยายผลทัว่ ประเทศ แต่เนื่ องจากเกษตรกรรายย่อยได้รับประโยชน์จากงาน
ส่ งเสริ มการเกษตรตามระบบฝึ กอบรมและเยี่ยมเยียนน้อย และระบบดังกล่าวตอบสนองต่อปั ญหาและ
ศักยภาพของพื้นที่และเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น กรมส่ งเสริ มการเกษตร จึงได้นาํ รู ปแบบการพัฒนา
เกษตรกรรายย่อยมาพัฒนาเป็ นโครงการปรับปรุ งระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.) ทดแทนระบบ
การฝึ กอบรมและเยีย่ มเยียน โดย การนําเทคนิคการวิเคราะห์พ้ืนที่ (Area Analysis : AA) และการสํารวจ
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ข้อมูลและประเมินชุมชนแบบเร่ งด่วน (Rapid Rural Appraisal : RRA) มาใช้ในการสํารวจและวิเคราะห์
ข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อหาปั ญหา ศักยภาพของพื้นที่และเกษตรกรร่ วมกับ
เกษตรกรผูน้ าํ ในแต่ละหมู่บา้ น แล้วนําผลการสํารวจมาจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บา้ น ตําบล
อํา เภอและจังหวัดร่ วมกับเกษตรกรในแต่ ละพื้นที่ และหน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง รวมทั้งนําแผนพัฒนา
การเกษตรและข้อมูลที่ได้รับกลับไปให้เกษตรกรในแต่ละหมู่บา้ นใช้วางแผนพัฒนาอาชี พของตนเอง
และร่ วมกันดําเนิ นงานในลักษณะกลุ่มทัว่ ประเทศ โดยเริ่ มดําเนิ นการควบคู่ไปกับโครงการส่ งเสริ มการ
มีส่วนร่ วมของเกษตรกรในการพัฒนา (SEPP) คือ ในปี 2531 ดําเนินการทุกอําเภอ ๆ ละ 1 หมู่บา้ น และ
เพิ่มเป็ นอําเภอละ 3 ตําบล ในปี 2532 และอําเภอละ 6 ในปี 2533 ส่ วนตําบลที่เหลือดําเนินการในปี 2534
การดําเนินงานดังกล่าว เป็ นการดําเนินงานในลักษณะ Bottom-up Approach แทน Top
Down Approach หรื อ ดําเนินงานในลักษณะการมีส่วนร่ วม (Participatory Approach) ซึ่งต่อมา (ปี 2534
- 2539) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นาํ รู ปแบบของโครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ของเกษตรกรไปเป็ นต้นแบบในการจัดทําโครงการแผนฟื้ นฟูการเกษตร (ผกก.) และนํารู ปแบบการ
ดําเนิ นงานของโครงการปรับปรุ งระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.) ไปเป็ นต้นแบบในการจัดทํา
โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสิ นค้าเกษตร (คปร.) ทัว่ ประเทศ
โครงการปรับระบบการเกษตรในชลประทานลุ่มนํา้ เจ้ าพระยา (พ.ศ. 2535-2540)
ในปี 2535 ได้เกิ ดสภาพความแห้งแล้งโดยทัว่ ไปส่ งผลให้ปริ มาณนํ้าในเขื่อนภูมิพล
และเขื่อนสิ ริกิติมีนอ้ ยมาก เกิดการขาดแคลนนํ้าในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาในฤดูแล้ง ปี 2535/36 คณะรัฐมนตรี
เห็ นชอบให้บรรเทาความเดื อนร้ อน โดยให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรสนับสนุ นการขุดเจาะบ่อบาดาล
ระดับ ตื้ น ให้เ กษตรกรในเขตลุ่ ม นํ้า เจ้า พระยา 11 จัง หวัด ได้แ ก่ จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์ อุ ท ัย ธานี พิ จิ ต ร
พิษณุ โลก นครสวรรค์ กําแพงเพชร ชัยนาท สิ งห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง และจังหวัดสุ พรรณบุรี รวม 75
อําเภอ 569 ตําบล 3,424 หมู่บา้ น จํานวน 50,000 บ่อ ควบคู่กบั การจัดทําโครงการปรับระบบการเกษตร
ในเขตลุ่มนํ้าเจ้าพระยา มีเป้ าหมายให้เกษตรกรปลูกพืชไร่ -ผัก ทดแทนข้าวนาปรัง จํานวน 1 ล้านไร่ และ
ปรั บ ระบบการเกษตรแบบถาวรโดยปรั บ เป็ นไม้ผ ล ไร่ น าสวนผสม และปศุ สัต ว์ท ดแทน จํา นวน
111,000 ไร่ ดําเนินการระหว่างปี 2536-2540 ในพื้นที่ 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทยั ธานี พิจิตร
พิษณุ โลก นครสวรรค์ ตาก กําแพงเพชร ชัยนาท สิ งห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรี อยุธยา
ปทุมธานี นนทบุรี กรุ งเทพมหานคร นครนายก ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
จังหวัดสุ พรรณบุรี ผลการดําเนิ นงานสามารถปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรัง ได้ถึง 831,714 ไร่ และการ
ดําเนิ นโครงการได้นาํ มาเป็ นต้นแบบของการจัดระบบการปลูกพืชในโครงการปรับโครงสร้างการผลิต
ทางการเกษตร และการส่ งเสริ มการปลูกพืชฤดูแล้งในเวลาต่อมา
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โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร (ผกก.) พ.ศ. 2535-2539
เป็ นการสนับสนุ นแผนการดํา เนิ นงานตามศักยภาพชุ มชน และความต้องการของ
เกษตรกร โดยนําแผนพัฒนาเกษตรกรจากโครงการ คปพ. มาดําเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม สนับสนุนให้
เกษตรกรวางแผนการผลิ ตตามความถนัด สอดคล้องกับศัก ยภาพและพัฒนาขี ดความสามารถของ
เกษตรกรในการวางแผนการผลิต
การดําเนิ นการโครงการสนับสนุ นแผนการผลิตของเกษตรกร (ผกก.) มีข้ นั ตอนการ
ดําเนินการดังนี้
1. สํารวจข้อมูลพื้นฐานการทําการเกษตรรายครัวเรื อน ในหมู่บา้ นเป้ าหมาย
2. จัดทําและนําเสนอทางเลือกทางการเกษตรแก่เกษตรกร
3. พัฒนาตัวเกษตรกรให้สามารถตัดสิ นใจวางแผนการผลิตได้ดว้ ยตนเอง
4. สนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร ในด้านความรู ้ เทคโนโลยี เงินทุน การตลาด
โครงการปรับโครงสร้ างและระบบการผลิตทางการเกษตร (คปร.) (พ.ศ.2537-2539)
เป็ นโครงการหนึ่ งที่รัฐบาลนํามาใช้เป็ นการแก้ปัญหาภาคการเกษตรของไทย ที่เผชิญ
ปั ญหาผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางการค้าของประเทศต่าง ๆ ซึ่ งนําไปสู่ การกีดกันทางการค้าสิ นค้า
เกษตรระหว่างกลุ่มเพิ่มขึ้น และการแข่งขันอย่างรุ นแรงในตลาดโลก ส่ งผลให้ราคาสิ นค้าเกษตรที่สาํ คัญ
ของไทยตกตํ่าลง ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง กาแฟ และพริ กไทย รวมทั้งปั ญหาภัยแล้งขาดแคลนนํ้า
ต้น ทุ น ในอ่ า งเก็บนํ้าที่ สําคัญ ๆ จากสถานการณ์ ดัง กล่ าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ าํ เป็ นต้อง
ช่ วยเหลื อเกษตรกรในการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ การประกอบอาชี พการเกษตรอื่ นที่ มีรายได้สูงกว่า ซึ่ ง
รัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบการดําเนินงานแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร ปี 25372539 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยแก้ไขปั ญหาราคาสิ นค้าเกษตรที่
สําคัญของไทย ซึ่ งได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง กาแฟ พริ กไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการ
ผลิตในพื้นที่ การปลูกพืชที่มีปัญหาไปสู่ กิจกรรมการเกษตรอื่น ที่ให้ผลตอบแทนสู งกว่าและเหมาะสม
กับศักยภาพของพื้นที่ โดยลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ คือ “เกษตรกร” ที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง พื้นที่ปลูก
ข้าวนาไม่เหมาะสม หรื อพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในเขตพื้นที่โครงการ โดยยึดหลักการ 7 ประการ คือ
1. หลักความสมัครใจของเกษตรกร
2. หลักการพัฒนาความคิดริ เริ่ ม การมีส่วนร่ วม การตัดสิ นใจของเกษตรกร
3. หลักการส่ งเสริ มให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร ทดแทนในพื้นที่ปลูก
พืชเศรษฐกิจที่มีปัญหา
4. หลักการส่ งเสริ มและพัฒนาสถาบันเกษตรกร
5. หลักการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลทางเลือกต่าง ๆ
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6. หลัก การบริ ห ารงานโดยมี ก ลไกการประสานงานและร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
7. หลักการสนับสนุ นของรั ฐเรื่ องปั จจัยการผลิตและเงินสิ นเชื่ อดอกเบี้ยตํ่าเงื่ อนไข
ผ่อนปรน
การปรับปรุงระบบส่ งเสริมการเกษตร
ระบบส่ งเสริ มการเกษตร ที่มีการดําเนิ นการตามระบบ T & V System มาตั้งแต่ปี 2520
เป็ นต้นมา ก็ได้มีการนําแนวคิดของการมีส่วนร่ วมของเกษตรกร ทั้งการร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วม
ดําเนิ นการ และร่ วมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น มาประยุกต์ใช้ในระบบ รวมทั้งการนําศูนย์บริ การและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) มาเป็ นกลไกในการดําเนิ นงานในพื้นที่ การใช้
อาสาสมัครเกษตรเป็ นผูช้ ่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการส่ งเสริ มการเกษตร ซึ่งมีการพัฒนาและปรับปรุ งระบบ
ส่ งเสริ มการเกษตรโดยลําดับ ดังนี้
การปรับปรุงระบบส่ งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2537)
เป็ นการปรั บปรุ งระบบส่ งเสริ มการเกษตร เพื่อขยายผลการดําเนิ นงานจากโครงการ
ต่าง ๆ คือโครงการปรั บปรุ งระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.) (Planning and Farmers
Participation Development Project : PFPDP) โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย (Small Farmers
Development Project : SFDP) โครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรในการพัฒนา (Small
Farmers Participation Project : SFPP) โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร (ผกก.) และ
โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตทางการเกษตร (คปร.) ให้ต่อเนื่ อง และเน้นการเพิ่มรายได้
พัฒนาคุ ณภาพชี วิตของเกษตรกร โดยยุคนี้ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคคลเป้ าหมาย (เกษตรกร)
มากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบส่ งเสริ มการเกษตรที่ได้ปรับปรุ งใหม่น้ ี แยกเป็ นระบบการทํางานในพื้นที่และ
ระบบสนับสนุนการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ระบบการทํางานในพื้นที่
1.1 จัดทําแนวทางการพัฒนาการเกษตร
1.2 จัดทําทางเลือกทางการเกษตรเป็ นรายหมู่บา้ น
1.3 จัดทําทะเบียนครัวเรื อนเกษตรกร
1.4 นําเสนอทางเลือกทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เกษตรกร
ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
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1.5 การช่ วยเหลือสนับสนุ นเกษตรกรจัดทําแผนการผลิตทางการเกษตร โดยการ
รวบรวมข้อเสนอตามแผนการผลิตของเกษตรกร และการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
1.6 การสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร
1.7 ยกเลิกการจะจัดทําแผนเยี่ยมเดิ ม ซึ่ งกําหนดให้เยี่ยมครบทุกหมู่บา้ นในรอบ
เดือน เป็ นการจัดทําแผนปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตรประจําเดือน ตามภารกิจและกิจกรรมตามความ
เป็ นจริ ง โดยการทําแผนร่ วมกันในวันประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน
2. ระบบสนับสนุนการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ ประกอบด้วยระบบงานที่สาํ คัญหลัก ๆ 4
ระบบ ดังนี้
2.1 ระบบฝึ กอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กําหนดให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะกิจ
(Task Force : TF) เท่าที่จาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ เน้นให้ความสําคัญกับการฝึ กอบรมเกษตร
ตําบลเป็ นหลัก ซึ่งดําเนินการโดยจังหวัด สําหรับส่ วนกลาง/ภาค และจังหวัด เน้นการสร้างวิทยากรและ
การผลิตสื่ อและโสตที่ช่วยในการฝึ กอบรม โดยมีระบบการฝึ กอบรม ดังนี้
- การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดือน ๆ ละ 1-2 ครั้ง
- การอบรมเฉพาะกิจและถ่ายทอดความรู ้ดว้ ยวิธีอื่น ๆ
- การประชุมเจ้าหน้าที่ท้ งั จังหวัดปี ละครั้ง
- การประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (MM)
- จัดสัปดาห์ที่ 2 ให้ว่างจากการฝึ กอบรมหรื อประชุม เพื่อการทํากิจกรรมรวม
ทัว่ ประเทศ
- ใช้คณะกรรมการประสานแผนการผลิตของเกษตรกรระดับจังหวัดในการ
ประสานงานวิจยั และส่ งเสริ มการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการทางวิชาการ
- การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการประจําปี (Annual Workshop หรื อ AW)
- การประชุ มหัวหน้าส่ วนราชการสังกัดกรมส่ งเสริ มการเกษตร ภายในภาค 2
เดือนต่อครั้ง
- การประชุมผูบ้ ริ หารงานของกรมส่ งเสริ มการเกษตร
2.2 ระบบสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเงินทุน
2.3 ระบบการติดตามและนิเทศงานเน้นการนิเทศงานถึงระดับพื้นที่
2.4 ระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ในการ
ทํางานร่ ว มกับ เกษตรกรแก่ บุ คลากรทุก ระดับ การสร้ างขวัญกําลังใจแก่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านทุก ระดับ การ
สนับสนุ น ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ที่ จาํ เป็ นในการปฏิ บตั ิ งาน เช่ นเครื่ องมื อโสตทัศนู ปกรณ์ ต่าง ๆ ในการ
ปฏิบตั ิงาน และเครื่ องมือสื่ อสาร ต่าง ๆ
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การปรับปรุ งระบบส่ งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2540)
ระบบส่ งเสริ มการเกษตรปี พ.ศ. 2540 เป็ นการปรับปรุ งระบบการส่ งเสริ มการเกษตร
อี กครั้ งหนึ่ ง โดยการวิ เ คราะห์ ผลการดํา เนิ น งานที่ ผ่านมา และได้พ ฒ
ั นาขึ้ นบนรากฐานของระบบ
ฝึ กอบรมและเยีย่ มเยียน (Training and Visit) โดยมีหลักการดังนี้
1. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเกษตรกรในด้านความสามารถในการพึ่งตนเอง การ
วาง แผนการผลิตผ่านกระบวนการกลุ่ม
2. เพิ่มประสิ ทธิภาพและพัฒนาบุคลากร
3. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ ชี วภาพ เศรษฐกิ จ
และคํานึงถึงสภาพสิ่ งแวดล้อม
4. มอบอํา นาจ และกระจายอํา นาจความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารงานส่ ง เสริ ม
การเกษตรสู่ ระดับภูมิภาค
5. เน้น ให้มี ก ารประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง ภาครั ฐ เอกชน องค์ก ร
ปกครองท้องถิ่น
โดยมีองค์ประกอบของระบบส่ งเสริ มการเกษตร ดังนี้
1. การปฏิบตั ิงานในระดับอําเภอ ประกอบด้วยการมอบหมายงาน การกําหนดพื้นที่
เป้ าหมายในการเข้าปฏิ บตั ิ งาน การจัดทําแผนงาน การประชุ มสํานักงานเกษตรอําเภอประจําเดื อน
(District Monthly Meeting : DM) การประชุมปรึ กษาหารื อเจ้าหน้าที่ (ทุกวันจันทร์) และเกษตรหมู่บา้ น
จํานวน 1 คนในแต่ละหมู่บา้ น เพื่อเป็ นแกนนําในการพัฒนาอาชี พการเกษตร กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร
และเป็ นที่ปรึ กษาของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
2. การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานประกอบด้วย
2.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง คือ
- การประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับกรม (Nation Seminar : NS)
- การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการประจําปี ระดับภาค (Annual Workshop : AW)
- การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการทางวิชาการ (Technical Workshop : TW)
- การฝึ กอบรมเฉพาะกิจระดับภาค (Regional Task Force : RTF)
- การฝึ กอบรมเฉพาะกิจระดับจังหวัด (Provincial Task Force : PTF)
- การฝึ กอบรมเฉพาะกิจระดับเกษตรกร (Farmer Task Force : FTF)
2.2 การประชุมเพื่อการบริ หารและประสานงาน ประกอบด้วย
- การประชุมสัมมนาผูบ้ ริ หารระดับสู งของกรมส่ งเสริ มการเกษตรประจําปี
- การประชุมสัมมนาประจําปี ระดับจังหวัด
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- การประชุมผูบ้ ริ หารกรมส่ งเสริ มการเกษตรประจําเดือน
- การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่ วนราชการระดับภาค
- การประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
2.3 การติดตามนิ เทศงาน กําหนดให้มีการติดตามนิเทศงานในทุกระดับ คือระดับ
ส่ วนกลาง/ภาค ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ อย่างสมํ่าเสมอ
2.4 การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะเห็ น ได้ว่ า การปรั บ ปรุ ง ระบบส่ ง เสริ ม การเกษตร ปี พ.ศ. 2540 กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตร กํา หนดบทบาทของสํา นัก งานเกษตรอํา เภอชัด เจน ซึ่ ง เป็ นการให้ค วามสํา คัญ ต่ อ การ
ปฏิ บตั ิ งานในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร โดยสํานักงานเกษตรอําเภอรั บผิดชอบจัดทําแผน
ส่ งเสริ ม การเกษตรระดับอํา เภอ 5 ปี แผนปฏิ บ ตั ิ ง านประจําปี และแผนประจํา เดื อน มี ก ารประชุ ม
เจ้าหน้าที่ประจําเดือน และให้มีเกษตรหมู่บา้ น เพื่อเป็ นแกนนําในการพัฒนาอาชีพการเกษตร
การปรับปรุ งระบบส่ งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2545)
ปรั บ ปรุ ง ระบบส่ ง เสริ ม การเกษตร โดยมี ห ลัก การให้เ กษตรกรเป็ นผูก้ าํ หนดแนว
ทางการพัฒนาพัฒนาของตนเอง เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรทําหน้าที่สนับสนุ น อํานวยความสะดวก
และประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนเข้าไปเรี ยนรู ้ร่วมกับเกษตรกร และใช้
ศูนย์บริ การฯ เป็ นกลไกหลักในการดําเนินงาน ประกอบไปด้วย 2 ระบบย่อย คือ
1. การทํางานในพื้นที่ คือวิธีการทํางานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร ในระดับ
อําเภอ ประกอบไปด้วย
1.1 กระบวนการทํางานกับชุมชน
1.2 ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) เป็ นศูนย์
กลางในการให้บริ การความรู ้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดี ยว โดยให้
เกษตรกรในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศูนย์บริ การฯ ในรู ปแบบของคณะกรรมการ
บริ หารศูนย์ฯ เพื่อให้เกษตรกรร่ วมกันกําหนดแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชน
สอดคล้องกับทรัพยากรและศักยภาพของเกษตรกรในชุมชนนั้น ๆ
1.3 การทํางานในระดับอําเภอ
2. การสนับ สนุ น การทํา งานในพื้ น ที่ ประกอบไปด้ว ย การพัฒ นาบุ ค ลากร การ
สนับสนุนแผนของชุมชน การนิเทศงาน และข้อมูลสารสนเทศ
การดําเนิ นงาน เน้นเกษตรกรเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา ส่ งเสริ มให้เกิ ดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถตัดสิ นใจและแก้ปัญหาของตนเองได้ โดยพึ่งพิงปั จจัยภายนอก
น้อยที่สุด
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ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2545 มีการปรับปรุ งบทบาทภารกิจและโครงสร้างของส่ วนราชการใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ ง ได้ยุบ เลิ ก หน่ ว ยงานในระดับอํา เภอของกรมต่ า ง ๆ คงไว้เ ฉพาะ
สํานัก งานเกษตรอํา เภอ โดยให้กรมส่ งเสริ ม การเกษตรปรั บระบบการทํางานในอําเภอให้มี ห น้าที่
ประสานการส่ งเสริ มการเกษตรทุกสาขา และปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรจากผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่เป็ นที่ปรึ กษาการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และเปลี่ยนสายงาน
จากเจ้าพนักงานการเกษตรและเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร เป็ นนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร
การปรับปรุ งระบบส่ งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2551-ปัจจุบนั )
ปรั บ ปรุ ง ระบบส่ ง เสริ ม การเกษตร อี ก ครั้ ง โดยยัง คงใช้ศู น ย์บ ริ ก ารและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) เป็ นกลไกในการดําเนินงาน และยึดหลักการมีส่วนร่ วมของ
ภาคชุมชน/เกษตรกร อย่างสอดคล้องกับการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่น โดยกิจกรรมใดที่มีการดําเนินการ
ได้ดี อยู่แ ล้วให้ทบทวนและดํา เนิ นการต่อไป เช่ น กิ จกรรมการประชุ ม/สัมมนาตามระบบส่ งเสริ ม
การเกษตร เป็ นต้น ประกอบไปด้วย 2 ระบบย่อย คือ ระบบปฏิบตั ิงานในพื้นที่ (ประกาศใช้ ปี พ.ศ.
2551) และระบบสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน (ประกาศใช้ปี พ.ศ.2553)
1. ระบบปฏิบตั ิงานในพื้นที่ (ประกาศใช้ เดือนพฤษภาคม 2551) มีองค์ประกอบหลัก
ในการทํางาน ในระดับอําเภอ เน้นเรื่ องกระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ และในระดับตําบล เน้นการ
ประสานเชื่อมโยงที่ ศบกต. เพื่อจัดทําหรื อปรับปรุ ง ข้อมูล แผนพัฒนาการเกษตร การเรี ยนรู ้ การบริ การ
และเรื่ องกลุ่ม/เครื อข่าย
2. ระบบสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน (ประกาศใช้ เดือนมกราคม 2553) ประกอบไปด้วย
5 องค์ประกอบ
2.1 การเสริ มสร้ า งขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรในการปฏิ บ ั ติ ง าน ซึ่ งมี
องค์ประกอบย่อยคือ เวทีตามระบบส่ งเสริ มการเกษตร (การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ และการประชุมเพื่อ
การบริ หาร) การฝึ กอบรมเฉพาะกิจ การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการนิเทศงาน
2.2 การสนับสนุนทางวิชาการ
2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
2.4 การประชา สัมพันธ์และเผยแพร่
2.5 การติดตามและประเมินผล
ทั้งนี้ ทุ ก จัง หวัด จะต้องมี ปฏิ ทิ นการปฏิ บ ตั ิ ง านตามระบบส่ งเสริ มการเกษตรอย่า ง
ชัดเจน
-------------------------------------------------

บทที่ 3
กลไกในการขับเคลือ่ นการทํางาน และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการส่ งเสริมการเกษตร
หมู่บ้านหลักส่ งเสริมการเกษตร (พ.ศ. 2524-2528)
เป็ นหมู่ บ า้ นตัว อย่า งในการส่ ง เสริ ม การเกษตร เพื่ อ ผสมผสานกิ จ กรรมต่ าง ๆ ไป
ดํา เนิ นการส่ งเสริ มการเกษตรให้เ หมาะสม เพื่อ ให้เ กิ ดผลที่ แ สดงให้เห็ น ชัด ถึ งความสําเร็ จ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างก่อนและหลังเข้าไปส่ งเสริ ม โดยหวังผลว่าเกษตรกรและ
หมู่บา้ นใกล้เคียงจะได้นาํ เทคโนโลยีไปใช้เป็ นแบบอย่างและแกนในการพัฒนาการเกษตรได้ ตลอดจน
เป็ นหมู่บา้ นที่สามารถใช้เป็ นแหล่งสนับสนุนปั จจัยการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์พืชแก่เกษตรกรใน
หมู่บา้ นใกล้เคียง โดยมีเป้ าหมายการดําเนินการ 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 : ปี 2524 จังหวัดในเขตโครงการปรับปรุ งระบบส่ งเสริ มการเกษตร ให้มี
หมู่บา้ นหลักในการส่ งเสริ มการเกษตร ในตําบลที่มีอตั รากําลังเกษตรตําบลแล้ว ตําบลละ 1 หมู่บา้ น
ส่ วนจังหวัดนอกเขตโครงการปรับปรุ งฯ ให้มีหมู่บา้ นหลักในการส่ งเสริ มการเกษตร เฉพาะในตําบลที่
ทดลองปฏิบตั ิตามโครงการปรับปรุ งฯ ตําบลละ 1 หมู่บา้ น
ระยะที่ 2 : ปี 2525-2527 ให้มีหมู่บา้ นหลักในการส่ งเสริ มการเกษตรเพิ่มขึ้นถึ ง
ครึ่ งหนึ่งของจํานวนหมู่บา้ นในแต่ละตําบล
ระยะที่ 3 : ปี 2528 ให้ทุกหมู่บา้ นมีสภาพการพัฒนาการเกษตรเหมือนหมู่บา้ นหลัก
การวิเคราะห์ พนื้ ทีใ่ นเขตชลประทาน (พ.ศ. 2528-2530)
ในช่วงปี 2528 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิ ดสอนหลักสู ตร Farming System Research
และได้มอบทุนให้บุคลากรของกรมส่ งเสริ มการเกษตรเข้าร่ วมศึ กษาหลักสู ตรดังกล่าว ในระหว่าง
การศึ ก ษา นั้น คณาจารย์ นัก ศึ ก ษา ได้ป ระสานกับ กองแผนงานและโครงการพิ เ ศษ กรมส่ ง เสริ ม
การเกษตรในการใช้ RRA เป็ นเครื่ องมือวิเคราะห์พ้ืนที่ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ที่จะไป
ส่ งเสริ ม และนําไปสู่ การกําหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่น้ นั ๆ เริ่ มด้วยการวิเคราะห์พ้ืนที่
โครงการชลประทานหลัก ๆ ของประเทศ เช่น โครงการพิษณุโลก โครงการเจ้าพระยา โครงการแม่แตง
โครงการแม่กลอง และโครงการชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นจึงขยายพื้นที่ไปในเขต
ชลประทานทัว่ ประเทศ และพัฒนาไปสู่ การจัดทําโครงการปรับระบบการเกษตรในเขตชลประทานลุ่ม
นํ้าเจ้าพระยา ซึ่ งเป็ นต้นแบบของโครงการในการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรในเวลาต่อมา
โดยเน้นการวิเคราะห์พ้นื ที่เพื่อวางแผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล
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Rapid Rural Aprisal (RRA) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ชนบทแบบเร่ งด่วน
โดยใช้ขอ้ มูลจากประชาชนในพื้นที่เป็ นหลักในการกําหนดแนวทางพัฒนาการเกษตรในพื้นที่น้ ัน ๆ
หลักการของ RRA คื อ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิ (มือสอง) ในพื้นที่น้ ัน ได้แก่ ข้อมูลกายภาพ
(ภูมิศาสตร์ ) ชีวภาพ (ระบบการเกษตร ระบบนิ เวศน์ ฯลฯ) เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่
โดยการศึกษามาจากการซ้อนทับแผนที่ภูมิศาสตร์ แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร แผนที่ชุด
ดิน แผนที่หมู่บา้ นตําบล แผนที่ชลประทานและแหล่งนํ้าต่าง ๆ และใช้ตวั เลขจากเอกสารข้อมูลพื้นฐาน
ทางภูมิศาสตร์ การเกษตร เศรษฐกิจ และสังคม มาร่ วมวิเคราะห์ลงในแผนที่เชิงซ้อน กําหนดปั ญหาและ
ประเด็นหลักจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิ กําหนดเป็ นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อใช้
เป็ นเครื่ องมือในการพูดคุยเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (มือหนึ่ ง) จากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่โดยเน้น
การสัมภาษณ์ไปในจุดที่เป็ นประเด็นที่ตอ้ งการข้อมูลเพิม่ เติมจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมือสอง
จากนั้นจึงนําข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ (ข้อมูลมือหนึ่ ง) มาอธิ บายสาเหตุ
ของปั ญหาหรื อประเด็นน่าสงสัยต่าง ๆ ที่พบจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมือสอง แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมด
ร่ วมกัน กําหนดเป็ นแนวทางพัฒนา RRA เป็ นการประเมินสภาวะชนบทแบบเร่ งด่วน ซึ่งจะต้องมีการ
สอบทานข้อมูลทุก 2-3 ปี เพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปัจจุบนั
การประเมินและวางแผนแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Assessment and Planning : PAP)
การประเมินและวางแผนแบบมีส่วนร่ วม (PAP) ได้พฒั นาและนํามาใช้ในประเทศไทย
โดยโครงการการจัดการทรัพยากรการเกษตรที่มีเกษตรกรเป็ นศูนย์กลาง (Farmer – centred Agricultural
Resource Management Programme : FARM) ซึ่งดําเนินการโดย FAO และ UNDP และได้นาํ มาใช้ใน
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรในช่ ว งปี พ.ศ. 2543-2544 เพื่อ จัด ทําแผนพัฒ นาการเกษตรประจําตํา บลที่
สอดคล้องกับแผนชุมชน มีวตั ถุประสงค์หลักในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีทกั ษะในการจัดทําแผนแบบมี
ส่ วนร่ วม สรุ ปเทคนิค PAP มีดงั นี้
1. แนวคิดของ PAP เป็ นกระบวนการที่มีพ้ืนฐานจากแนวทางการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่ น โดยการให้ครั ว เรื อนเกษตรกรเป็ นศูน ย์ก ลางของการตัดสิ น ใจ โดยมี แ นวความคิ ดในการ
ดําเนินการดังนี้ (บําเพ็ญ เขียวหวาน : 2551)
1.1 PAP เป็ นกระบวนการให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) เป็ นศูนย์กลางใน
การตัดสิ นใจ ในกรณี ของโครงการการจัดการทรัพยากรการเกษตร มีเกษตรกรเป็ นศูนย์กลาง ครัวเรื อน
เกษตรเป็ นผูร้ ั บประโยชน์อนั ดับแรก ดังนั้นจึ งต้องกระตุน้ และสร้ างโอกาสให้สมาชิ กในครั วเรื อน
เกษตรกรทั้งหญิงและชายมีส่วนร่ วมและเป็ นศูนย์กลางของการตัดสิ นใจ
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1.2 ครัวเรื อนเกษตรกรเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ และ
จะต้องเกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ องค์กรบริ หารด้านการส่ งเสริ ม องค์กรพัฒนา
เอกชน รวมถึงองค์กรของรัฐระดับสู งซึ่งเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและแผนงาน/โครงการในการพัฒนา
ผู้มีส่วนร่ วมในการดําเนินการ PAP การจัดทํา PAP จะประกอบด้วยสมาชิกที่เป็ น
เกษตรกรจํานวน 30 - 40 ราย โดยคละกันทั้งเพศหญิง ชาย ผูใ้ หญ่ และเยาวชน ที่เป็ นตัวแทนของชุมชน
ทุกเพศทุกวัย และทุกฐานะอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อจะได้ ข้อมูลที่หลากหลายนําไปสู่ ขอ้ ตกลงที่ยอมรับกัน
ได้ทุกฝ่ าย คนส่ วนใหญ่มีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและจะต้องปฏิบตั ิตาม
2. ขั้นตอนและวิธีการทํา PAP ตามหลักการโครงการ FARM กําหนดไว้ 8 ขั้นตอน
แต่สามารถปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ในการประชุมเพื่อจัดทํา PAP มีข้ นั ตอนการ
ดําเนินการดังนี้
2.1 การประเมินสภาวะชนบทอย่างมีส่วนร่ วม (Participatory Rural Appraisal :
PRA)
2.2 การประเมินสภาพสังคมแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Social Appraisal :PSA)
2.3 การประเมินความต้องการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Needs Assessment:
PNA)
2.4 สร้างวิสยั ทัศน์ร่วมกันของชุมชน (Community Envisioning Exercise : CEE)
2.5 การวางแผนชุมชนแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Community Planning : PCP)
1) เป็ นแผนที่เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน
2) ต้องอยู่บนพื้นฐานการพึ่งตนเองเป็ นอันดับแรก โดยอาศัยทรัพยากรใน
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน บุคลากรในพื้นที่ และเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั คนส่ วนใหญ่ของชุมชนเอง
3) แนวทางการทําแผน ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (2) การ
วิเคราะห์ปัญหา ความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหา (3) การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา (4) การวิเคราะห์ศกั ยภาพในอนาคต เมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรื อมีความผิดปกติ
เกิดขึ้น
4) เป็ นแผนที่ชดั เจนว่าใครทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทําแล้วจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
2.6 การให้คาํ ปรึ กษา และการอนุมตั ิโดยชุมชน
2.7 ปรับแผนและกําหนดตัวชี้วดั ในการติดตามประเมินผล
2.8 การรับรองแผนโดยชุมชน
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ศูนย์ บริการและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)
พัฒนาการของศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) มี
มาโดยลําดับ ดังนี้
1. ศูนย์ เกษตรประจําตําบล (พ.ศ.2530 - 2532) กรมส่ งเสริ มการเกษตร มีนโยบายให้
ทุ ก ตํา บลจัด ตั้ง ศู น ย์ก ารเกษตรประจํา ตํา บลให้ ค รบทุ ก ตํา บล เพื่ อ เป็ นศู น ย์ก ลางในการติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรประจําตําบลกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่หน่ วยงาน
อื่นๆ เกษตรกรสามารถติดต่อเกษตรตําบลสะดวก รวดเร็ วยิ่งขึ้น ซึ่ งเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่
เกษตรกร ในการเผยแพร่ ข่าวสารการเกษตรประจําตําบล จึงมีการปรับแผนเยี่ยมเยียนของเกษตรตําบล
ซึ่ งกําหนดให้เกษตรตําบล อยูป่ ฏิบตั ิงานที่ศูนย์ฯ สัปดาห์ละ 2 วัน และออกเยี่ยมครบทุกหมู่บา้ นภายใน
2 ปักษ์ มีเป้ าหมายให้จงั หวัดจัดตั้ง “ศูนย์เกษตรประจําตําบล” อย่างน้อยอําเภอละ 1 ศูนย์ ภายในปี 2530
และจัดตั้งให้ครบทุกตําบลภายในปี 2532
สําหรับแนวทางการจัดตั้งศูนย์เกษตรประจําตําบลนั้น ให้ใช้บา้ นพักเกษตรตําบล ศาลา
เกษตรหรื อสภาตําบลที่ มี พ้ืนที่ จดั ทําแปลงสาธิ ตทางการเกษตร จัด ตั้งเป็ นศูน ย์เกษตรประจําตําบล
ดําเนิ นการโดยเกษตรตําบล ปรับปรุ งศูนย์ให้มีความพร้อมเพื่ออํานวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการ
มาติดต่อขอรับคําแนะนํา ตลอดจนฝึ กอบรมถ่ายทอดความรู ้
2. ศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล คือ ศูนย์กลางในการประสานงาน
ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการเกษตรในสาขาต่างๆในระดับตําบลสู่ เกษตรกร ซึ่ งได้ดาํ เนิ นการตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2542 ที่เน้นการบริ หารงานในรู ปแบบการบูรณาการ โดยมีแนว
ทางการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นศูนย์กลางความร่ วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และเกษตรกร ในการดําเนิ นงานถ่ายทอดและขยายผลของเทคโนโลยีการเกษตร
อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ โดยมีเป้ าหมายตั้งให้ครบทุกตําบลที่มีการประกอบอาชีพการเกษตร
ภายในเดือนกันยายน 2542
2.2 องค์ประกอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล มี 2 ส่ วน
ได้แก่ ส่ วนที่เป็ นสํานักงานและส่ วนที่เป็ นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีหรื อจุดสาธิ ต โดยมีวิทยากรเกษตรกร
(เกษตรกรที่เป็ นเจ้าของจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี) ทําหน้าที่เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ลักษณะของจุดสาธิตมี 2
ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ประสบผลสําเร็ จในอาชีพของตนเองและประเภทที่จดั ทําขึ้นใหม่ตามศักยภาพ
ของพื้นที่และความต้องการของเกษตรกร
2.3 การบริ หารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล โดยคณะทํางาน
ศักยภาพชุมชนด้านการเกษตรระดับตําบล รับผิดชอบและบริ หารจัดการ องค์ประกอบของคณะทํางาน
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ประกอบด้วย เกษตรอําเภอ เป็ นประธาน อบต. กรรมการหมู่บา้ น กรรมการกลุ่มเกษตรกร แกนนํากลุ่ม
อาชี พ กรรมการสหกรณ์ เป็ นคณะทํางาน และผูอ้ าํ นวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล (เกษตรตําบลในพื้นที่) เป็ นเลขานุการ ทั้งนี้ ผอู ้ าํ นวยศูนย์ถ่ายทอดฯ มีหน้าที่ในการประสานงาน
และจัดการด้านการเกษตรภายในตําบล จัดการเกี่ยวกับระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รายงาน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการเกษตร ฯลฯ ทั้งนี้ ให้ปฏิบตั ิงานที่ศูนย์ถ่ายทอด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2
วัน โดยกําหนดวันปฏิบตั ิงานและแผนปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน เหมือนกันทั้งจังหวัด
ผลการดําเนิ นงาน มีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทั้งสิ้ น
7,125 ศูนย์ โดยดําเนิ นการในลักษณะศูนย์นาํ ร่ องระดับประเทศ ภาคละ 1 ศูนย์ รวม 6 ศูนย์ ศูนย์นาํ ร่ อง
ระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 ศูนย์ จํานวน 76 ศูนย์ ดําเนินการโดยกรมส่ งเสริ มการเกษตร
3. ศู นย์ บริ การและถ่ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.) ในปี พ.ศ.
2543 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายที่จะดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐธรรมนูญ
ที่บญ
ั ญัติภายใต้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่กาํ หนดให้รัฐจะต้องกระจายอํานาจ
ให้แก่ทอ้ งถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสิ นใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการบํารุ ง รักษา
และใช้ประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ และส่ งเสริ มการรวมตัวของเกษตรกร เพื่อวางแผนทาง
การเกษตร และรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน จึงได้เสนอโครงการศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ชุมชนต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543
จัดตั้งศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
3.1 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ศบกต. เพื่อ
- ปรั บเปลี่ ยนกระบวนการในการพัฒนาการเกษตรให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เกษตร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และสถาบันเกษตรกรมีโอกาส และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการ
เกษตร และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยเจ้าหน้าที่จะให้การสนับสนุ นด้านการบริ หาร
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการ
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับ
ท้องถิ่น เพื่อให้มีการบริ การทางด้านการพัฒนาการเกษตรที่มีการผสมผสาน และสามารถให้บริ การแก่
เกษตรกรที่จุดเดียว (One-stop service) โดยให้มีการให้บริ การจากทุกหน่วยงาน ผ่าน ศบกต.
- เพิ่ ม ศัก ยภาพของชุ ม ชนในการวางแผนและพัฒ นาตนเองในด้ า นการ
พัฒนาการเกษตร
3.2 เป้ าหมาย มีแผนการดําเนินงาน 2 ระยะ
- ระยะที่ 1 ช่วงปี 2544-2547 ระยะของการสร้าง ศบกต. ต้นแบบ และเป็ นศูนย์
แม่ในการศึกษาเรี ยนรู ้ ขยายผล จัดทําเป็ นศูนย์นาํ ร่ อง 32 ศูนย์/ ตําบล ทั้งประเทศ และระยะเวลา 4 ปี ให้
ได้ 800 ตําบล ในปี 2547
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- ระยะที่ 2 ช่ วงปี 2548-2553 เพิ่มขยายผลให้มี ศบกต. ให้ครบทุกตําบลทัว่
ประเทศ จํานวน 7,200 ตําบล
3.3 แนวทางการดําเนินงาน ศบกต.
- การเตรี ยมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- การจัดเตรี ยมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
- การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน ให้มีการจัดทําแผนใน 3 ด้าน คือ
ด้านพัฒนาการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ด้านการบริ หาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในชุมชน และด้านการลงทุนเพื่อธุรกิจเกษตร โดยเน้นกระบวนการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ระบบสหกรณ์การเกษตร และส่ งเสริ มให้มีการออมและการลงทุนของชุมชน และองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเป็ นหลัก
- การจัดตั้งศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชนในระดับตําบล
- การพัฒนาศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับชุมชนให้เป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรและศูนย์บริ การอย่างเต็มรู ปแบบ โดยให้ชุมชนเข้ามาร่ วมดําเนิ นการ
จัดทําระบบทะเบียนสมาชิกเกษตรกรของศูนย์ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงสู่ ระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิคส์
3.4 ขั้นตอนการดําเนิ นงาน ศบกต. 6 ขั้น คือ (1) การเตรี ยมความพร้อมชุมชน (2)
การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร (3) การปฏิบตั ิงานตามแผน (4) การจดทะเบียนและบริ การ (5) การ
จัดตั้งศูนย์และให้บริ การ และ (6) การค้าขายทางอิเลคทรอนิกส์
3.5 องค์ประกอบของ ศบกต. ประกอบด้วย (1) ที่ทาํ การศูนย์ (2) ข้อมูล (3)
คณะกรรมการบริ หารศูนย์ (4) แผนพัฒนาการเกษตรประจําตําบล และ (5) จุดสาธิต/ จุดถ่ายทอดความรู ้
3.6 การบริ หารโครงการ มีคณะกรรมการ 2 ระดับ
- คณะกรรมการบริ หารโครงการและกํากับการดูแลดําเนินการในส่ วนกลาง
- คณะกรรการประสานโครงการในระดับจังหวัด
ในการดํา เนิ น การในระดับ พื้ น ที่ ต าํ บล ใช้ค ณะทํา งานศัก ยภาพชุ ม ชนด้า น
การเกษตรระดับตําบลดําเนินการในช่วงระยะแรก
4. การปรั บเปลี่ยนคณะกรรมการบริ หาร ศบกต. ได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่และโครงสร้ างคณะกรรมการ ศบกต. หลายครั้ ง ซึ่ งครั้ งสุ ดท้ายในปี 2551กําหนดให้มี
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ หาร ศบกต. ไม่น้อยกว่า 16 คน ประกอบด้วย ผูน้ าํ ชุมชนที่เป็ น
กรรมการบริ ห าร ศบกต. เป็ นประธาน ผูแ้ ทน อปท. 1 คน ผูแ้ ทนสถาบัน และกลุ่ ม อาชี พ เกษตร
การเกษตรในตําบล ไม่เกิน 2 คน อาสาสมัครเกษตรที่มีอยูใ่ นตําบล ไม่เกิน 2 คน ผูแ้ ทนหมู่บา้ นๆ ละ 1
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คน เป็ นกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรรับผิดชอบตําบล เป็ นเลขานุ การโดยตําแหน่ ง และ
พนักงานส่ วนท้องถิ่นของ อปท. เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการโดยตําแหน่ง
ในปั จจุบนั (ปี 2553) มี ศบกต. ทั้งสิ้ น 7,107 ศบกต. (จากจํานวน 7,255 ตําบลใน 75
จังหวัด และ 50 แขวงในเขตกรุ งเทพฯ) จากตําบลและแขวงที่มีท้ งั หมดทัว่ ประเทศ 7,305 ตําบล/ แขวง
ซึ่งยังมีตาํ บลที่ยงั ตั้งไม่ครบ จํานวน 198 ตําบล
เกษตรหมู่บ้าน (กษม.) และอาสาสมัครเกษตร (อกษ.)
เนื่ องจากเกษตรกรมีจาํ นวนมาก และการพัฒนาการเกษตร มีขอบเขตที่ กว้างขวาง
ครอบคลุมหลายสาขา แต่บุคลากรของกรมส่ งเสริ มการเกษตรมีนอ้ ย กรมส่ งเสริ มการเกษตรจึงได้ริเริ่ ม
แก้ไขปั ญหา โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ มีความรู ้ ความสามารถในการทําการเกษตร เป็ นที่ยอมรั บของ
เกษตรกรในหมู่บา้ นและสมัครใจที่จะช่วยเหลือทางราชการ มาทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตร โดยเริ่ มดําเนิ นการครั้งแรกในปี 2518 ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรในเขตชลประทาน
ซึ่งเรี ยกเกษตรกรดังกล่าวว่า “หัวหน้าเกษตรกร” (Farmers foreman /Local Farmers’ Leader) และขยาย
ผลทั่ว ประเทศภายใต้โ ครงการปรั บ ปรุ ง ระบบส่ ง เสริ ม การเกษตร ซึ่ งเรี ย กเกษตรกรดัง กล่ า วว่ า
“เกษตรกรผูน้ าํ ” (Contact Farmers) และต่อมาหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกือบทุกหน่วยงานได้คดั เลือกเกษตรกรเพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลืองานโดยใช้ชื่อที่แตกต่างกันไป เช่น หมอ
ดินอาสา ครู บญั ชีอาสา ฯลฯ ทําให้งานอาสาสมัคเกษตร มีความหลากหลายและขาดเอกภาพ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จึ งออกระเบี ยบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริ หารงานอาสาสมัคร
เกษตรและอาสาสมัครยุวเกษตรกร พ.ศ.2548 เพื่อปรับปรุ งงานอาสาสมัครเกษตรให้เกิดเอกภาพและมี
ประสิ ทธิ ภาพโดยเกษตรกรผูน้ าํ เป็ นอาสาสมัครเกษตรสาขาหนึ่ งด้วย แต่การดําเนิ นงานตามระเบียบ
ดังกล่าว เป็ นการบริ หารงานโดยส่ วนราชการเป็ นหลักและสิ ทธิ ประโยชน์ของอาสาสมัครขาดความ
ชัด เจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารงานอาสาสมัค รเกษตรเพื่ อ ให้
อาสาสมัครเกษตรได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานและสร้างเอกภาพในการบริ หารงานยิง่ ขึ้น โดยแก้ไข
ระเบียบดังกล่าว เป็ นระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่ ด้วยการบริ หารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ.
2551 โดยกําหนดสิ ทธิ ประโยชน์ให้แก่อาสาสมัครเกษตร และกําหนดให้มีคณะกรรมการอาสาสมัคร
เกษตรทําหน้าที่ในการบริ หารงานอาสาสมัครเกษตร ควบคู่กบั คณะกรรมการบริ หารงานอาสาสมัคร
ของส่ วนราชการ ตั้งแต่ระดับหมู่บา้ นจนถึงระดับประเทศ และเนื่ องจากบุคลากรของกรมส่ งเสริ มการ
เกษตร เกษียณอายุและเกษียณอายุก่อนกําหนดเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งส่ งผลให้มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ส่ งเสริ มการเกษตร ประกอบกับเกษตรกรผูน้ าํ ที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บา้ น ในปี 2552 กรมส่ งเสริ ม
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การเกษตร จึงคัดเลือกเกษตรกรในแต่ละหมู่บา้ นเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูช้ ่ วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
แทนเกษตรกรผูน้ าํ ทุกหมู่บา้ นทัว่ ประเทศ หมู่บา้ นละ 1 คนโดยเรี ยกว่า “เกษตรหมู่บา้ น”
การสํ ารวจติดตามสถานการณ์ ศัตรูพชื (Pest Surveillance) (พ.ศ.2524-2532)
กรมส่ งเสริ มการเกษตรร่ วมกับกรมวิชาการเกษตร และโครงการป้ องกันและกําจัด
ศัตรู พืชไทย-เยอรมัน ได้พฒั นา “ระบบการสํารวจติดตามสถานการณ์ศตั รู พืช” ดําเนิ นการระหว่างปี
2524-2532 โดยได้ดาํ เนิ นการในนาข้าวก่อน ตลอดจนพืชหลังนาอื่น ๆ เช่น ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว เป็ นต้น
การสํารวจติดตามสถานการณ์ ศตั รู พืช คือ การสํารวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลศัตรู พืช ศัตรู
ธรรมชาติ พืชอาศัย สิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั ศัตรู พืช และข้อมูลประจําแปลงอย่างเป็ น
ระบบต่อเนื่องตลอดฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อจะจัดการกับศัตรู พืช ประกาศเตือนการ
ระบาดของศัตรู พืช และใช้วางแผนการควบคุมศัตรู พืชในระยะต่อไป หรื อในฤดูกาลเพาะปลูกครั้งต่อ ๆ
กันไป
ในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว จะแบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานภาคสนาม ซึ่ งจะมีการสํารวจเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในแปลงเป็ น
ประจําทุกสัปดาห์หรื อทุก 2 สัปดาห์ ตลอดจนการฝึ กอบรมเกษตรกรบริ เวณที่ต้ งั แปลงปฏิบตั ิงาน เพื่อ
ถ่ายทอดวิชาการเกี่ยวกับป้ องกันศัตรู พืช
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งจะวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลตอบแทน เปรี ยบเทียบกําไร
ขาดทุน การใช้ระดับเศรษฐกิ จว่าเหมาะสมกับท้องถิ่นหรื อไม่อย่างไร สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับ
ศัตรู พืช นําข้อมูลไปวิเคราะห์ ตลอดฤดูกาลอย่างเป็ นระบบ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรั บปรุ งแก้ไข
ปั ญหาอุปสรรคในการดําเนิ นงาน ใช้ขอ้ มูลในการตอบปั ญหาต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้ง
เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป
การดําเนิ นงานแบ่งเป็ นส่ วนของเจ้าหน้าที่หน่ วยป้ องกันและกําจัดศัตรู พืชและส่ วน
ของเกษตรตําบล ซึ่งจะปฏิบตั ิงานร่ วมกันโดยกําหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การคัดเลือกจุด
คัดเลือกแปลง การสํารวจตรวจนับศัตรู พืช การถ่ายทอดความรู ้แก่เกษตรกร ตลอดจนถึงการวิเคราะห์
และจัดทํารายงาน
การป้ องกันและกําจัดศัตรู ไม้ ผลโดยวิธีผสมผสาน (IPM) ไทย-เยอรมัน (พ.ศ. 2532-2542)
โครงการได้เริ่ มดําเนิ นการตั้งแต่เดื อนพฤศจิกายน 2532 และดําเนิ นการจนถึงเดื อน
ธันวาคม 2542 โดยรั ฐบาลสหพันธ์สาธารณรั ฐเยอรมันสนับสนุ นเงินงบประมาณเพื่อดําเนิ นงานใน
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ระยะแรกถึ งเดื อนธันวาคม 2539 เป็ นเงิ น 9 ล้านมาร์ ก (ประมาณ 144 ล้านบาท) ผูร้ ่ ว มดําเนิ นงาน
โครงการเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญจากหลายสาขาและจากหลายหน่ วยงาน อันประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านกี ฏ
วิ ท ยา พื ช สวน นิ เ วศวิ ท ยา วิ ศ วกรรม โรคพื ช และด้า นส่ ง เสริ ม การเกษตร มี ค ณะทํา งาน 4 คณะ
ดําเนิ นงานในไม้ผลแต่ละชนิ ด คือ มะม่วง ส้มเขียวหวาน ส้มโอ และทุเรี ยน โดยมีโปรแกรมหลักของ
โครงการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยและทดสอบร่ วมกับเกษตรกรผูป้ ลูกไม้ผล
อย่างใกล้ชิด ดังนี้ คือ
1. การพัฒนาเทคโนโลยีการป้ องกันและกําจัดศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานในไม้ผล 4
ชนิด และระบบติดตามสถานการณ์ศตั รู พืชที่เหมาะสม
2. การผลิตพันธุ์ปลอดโรคในเรื อนเพาะชํา แนะนําการใช้ตน้ ตอส้มซึ่ งต้านทานโรค
และผลิตขยายต้นส้มปลอดโรคภายใต้แผนการรับรองพันธุ์ปลอดโรค
3. การป้ องกันและกําจัดศัตรู พืชโดยชีววิธี ปรับปรุ งเทคนิคการป้ องกันกําจัดโดยชีววิธี
ให้ดีข้ ึน ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นด้านการเลี้ยงขยายไรตัวหํ้า
4. เทคนิ คการใช้สารเคมี กาํ จัดศัตรู พืช ปรั บปรุ งเทคนิ คการใช้สารเคมี และแนะนํา
เครื่ องมือชนิดใหม่แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
5. การติดตามสถานการณ์ดา้ นนิเวศวิทยา จัดตั้งระบบเพื่อให้มีการติดตามสถานการณ์
ด้านนิเวศวิทยาในสวนผลไม้อย่างต่อเนื่อง
6. การส่ งเสริ มพัฒนาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและนําไปปฏิบตั ิในการ
ส่ งเสริ ม
7. ระบบการบริ หาร แนะนําระบบการบริ หารแผนงานหลัก โดยใช้วิธีการวางแผน
ติดตามและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
หลังจากดําเนิ นการวิจยั ประยุกต์ซ่ ึ งสิ้ นสุ ดลงในปี 2536 ได้ดาํ เนิ นการส่ งเสริ มการ
ป้ องกันและกําจัดศัตรู ไม้ผลโดยวิธีผสมผสานแก่ เกษตรกรในภาคตะวันออก โดยในปี 2537 ได้เริ่ ม
ดําเนินการใน 4 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง และจันทบุรี เริ่ มต้นจากพืช 2 ชนิดคือ มะม่วง
และทุเรี ยน ต่อมาในช่วงปี 2538-2541 ได้ขยายผลไปจนครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคตะวันออก
การจัดการศั ตรู ข้าวโดยวิธีผสมผสาน ตามกระบวนการโรงเรี ยนเกษตรกร (พ.ศ.2533-2541)
โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดําริ (พ.ศ.2542)

และ

การจัด การศั ต รู ข้ า วโดยวิ ธีผ สมผสาน ตามกระบวนการโรงเรี ย นเกษตรกร (IPM
Farmers Field School) (พ.ศ. 2533-2541) กรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยการสนับสนุนจาก FAO ได้เริ่ ม
ดําเนินการส่ งเสริ มการจัดการศัตรู ขา้ วโดยวิธีผสมผสานในปี 2533 โดยใช้หลักการสําคัญ 4 ประการ คือ
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1. ปลูกพืชให้แข็งแรงสมบูรณ์ โดยมี การจัดการอย่างถูกต้องเกี่ ยวกับพันธุ์ ดิ น นํ้า
วัชพืช กายวิภาคของพืช
2. ใช้ประโยชน์จากศัตรู พืชธรรมชาติ โดยการเรี ยนรู ้บทบาทของศัตรู ธรรมชาติ และ
เรี ยนรู ้ ความเคลื่อนไหวของประชากรศัตรู พืช รับทราบผลกระทบของสารพิษต่อศัตรู ธรรมชาติ และ
ส่ งเสริ มให้มีการเพิม่ ปริ มาณศัตรู ธรรมชาติ
3. สํารวจแปลงนาทุกสัปดาห์ เพื่อดูการเติบโตของพืชและสิ่ งมีชีวิตในระบบนิ เวศ
ตลอดจนสภาพอากาศ นํ้า ดิน ที่มีผลต่อพืช
4. เกษตรกรเป็ นผูช้ าํ นาญการ โดยเกษตรกรได้วิเคราะห์ระบบนิเวศและติดสิ นใจอย่าง
ถูกต้องตามสถานการณ์ในแต่ละสัปดาห์
ตั้งแต่ปี 2534 เป็ นต้นมา ได้มีการขยายผลการดําเนินงานจากภาคกลาง ตะวันออก และ
ตะวันตก ไปสู่ ภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยในช่วงก่อนปี 2540 คําว่า โรงเรี ยนเกษตรกร
เริ่ มมีการใช้กนั ในประเทศไทย
โรงเรี ยนเกษตรกรในพระราชดําริ ในปี 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุ ณ าโปรดเกล้า ให้ โ ครงการส่ ง เสริ ม และพัฒ นาชี วิ น ทรี ย ์แ ละโรงเรี ย นเกษตรกรเป็ นโครงการ
พระราชดําริ อันเป็ นที่มาของคําว่า “โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดําริ”
โรงเรี ยนเกษตรกร (Farmer Field School : FFS) คือ กิจกรรมการฝึ กอบรมตลอด
ฤดูกาลเพาะปลูกโดยมีการฝึ กอบรมในแปลงปลูกพืชทุกระยะพัฒนาการของพืช รวมทั้งการปฏิบตั ิ
จัดการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กระบวนการฝึ กอบรมจะใช้วิธีการมีส่วนร่ วมโดยให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางและ
อาศัยกระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง
องค์ป ระกอบพื้ น ฐานของโรงเรี ย นเกษตรกร สํา หรั บ การจัด การศัต รู พื ช โดยวิ ธี
ผสมผสานมีดงั นี้:
1. ในหนึ่งโรงเรี ยนประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร 20-25 คน
2. เกษตรกรสมาชิกพบกันเป็ นประจําสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
3. เกษตรกรเป็ นผูด้ าํ เนินการศึกษา เปรี ยบเทียบระหว่างใช้ IPM และวิธีแบบเกษตรกร
ทัว่ ๆ ไป เกษตรกรจะมีแปลงปฏิบตั ิตามวิธี IPM และแปลงปฏิบตั ิตามวิธีเกษตรกร
4. จะต้องมีแปลงศึกษาเฉพาะเรื่ อง โดยหัวข้อที่ศึกษาอยูท่ ี่ปัญหาที่มีอยูใ่ นพื้นที่น้ นั
5. มีการกําหนดหัวข้อเรี ยนรู ้พิเศษ โดยเกษตรกรเป็ นผูเ้ ลือกเรื่ องที่ตนเองสนใจ
6. การพบปะแต่ ละครั้ งอย่างน้อ ยที่ สุด ต้อ งมี กิ จ กรรมวิ เ คราะห์ ระบบนิ เ วศเกษตร
(Agro-ecosystem Analysis) ในแปลงปลูกพืชและปิ ดท้ายด้วยการตัดสิ นใจร่ วมกันในการจัดการแปลง
ปลูกของสัปดาห์น้ นั ๆ
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7. โรงเรี ยนเกษตรกร 1 กลุ่ม จะต้องมีวิทยากรพี่เลี้ยงอย่างน้อย 1 คน ทําหน้าที่อาํ นวย
ความสะดวกในการเรี ยนรู ้ มิใช่สอนให้ทาํ
ในช่วงปี 2542-2545 ได้ฝึกอบรมวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) ตามหลักสู ตร Training
of Trainers (TOT) เป็ นจํานวนมากกว่า 300 คน โดยบุคลากรที่เข้ารับการฝึ กอบรมมาจากทั้งสํานักงาน
เกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ ทําให้การส่ งเสริ มการจัดการศัตรู พืชโดยวิธีผสมผสานตาม
กระบวนการโรงเรี ยนเกษตรกรเกิดขึ้นอย่างแพร่ หลายทัว่ ประเทศ
กระบวนการวางแผนชุ มชนแบบมีส่วนร่ วมตามโครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการพัฒนาการเกษตร
แบบยัง่ ยืน
รัฐบาลได้ตระหนักถึงขีดความสามารถของชุมชนชนบท และเห็นว่าชุ มชนชนบท มี
แหล่งวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ช่วยสนับสนุน
การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน ดังนั้น หากชุ มชนหรื อท้องถิ่ นในชนบทได้รับการสนับสนุ นและช่ วยเหลื ออย่าง
เหมาะสมก็จะช่ วยให้สามารถพัฒนาได้ท้ งั ด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชี วิตของคนในชุ มชน
ด้วยตัวชุมชนเอง จากแนวคิดดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กาํ หนดนโยบายในการส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ดว้ ยกระบวนการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยมอบหมายให้กรม
ส่ งเสริ มการเกษตร เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุ นจากโครงการพัฒนาแห่ ง
สหประชาชาติ (UNDP) ภายใต้ชื่อโครงการ “เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการเกษตรแบบยัง่ ยืน”
(Project of Capacity Building for Sustainable Agriculture) ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ 3 ปี
(พ.ศ. 2542 – 2544) กํา หนดเป้ าหมายในการดํา เนิ น งานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของชุมชนชนบทในด้านการวางแผน และดําเนินกิจกรรมการพัฒนาการเกษตรแบบยัง่ ยืน
และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่ ทั้งในด้านความรู ้ และทักษะในการส่ งเสริ มการเกษตรแบบยัง่ ยืนและการทํางานใน
แนวทางการมีส่วนร่ วมของเกษตรกร
แนวทางการดําเนิ นงานโครงการใช้กระบวนการวางแผนชุ มชนแบบมีส่วนร่ วมเป็ น
เครื่ องมือในการสร้างการเรี ยนรู ้แก่ชุมชน โดยมีการจัดเวทีการเรี ยนรู ้ระดับตําบลและหมู่บา้ น เพื่อให้
ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งการให้ความรู ้และสร้างแนวคิดในการพัฒนาแบบพึ่งพา
ตนเองไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาผูน้ าํ ชุมชน กําหนดขั้นตอนการดําเนิ นงานที่สําคัญในการจัดเวทีการ
เรี ยนรู ้ ของชุ มชนไว้ คือ (1) การเตรี ยมความพร้อมของชุ มชนและการศึกษาทบทวนอดี ตของชุ มชน
(2) การค้นหาและประเมินศักยภาพของชุมชน (3) การศึกษาดูงานในชุมชนต้นแบบ (4) การพัฒนา
แผนงาน/โครงการ และ (5) การนําแผนสู่การปฏิบตั ิ
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พื้นที่เป้ าหมายของโครงการ ประกอบด้วย 21 จังหวัด 220 ตําบล คือ ภาคเหนื อ 7
จังหวัด (พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เชียงราย น่าน พระเยา และลําปาง) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 7
จังหวัด (อุบลราชธานี ยโสธร มหาสารคาม บุรีรัมย์ สกลนคร เลย และขอนแก่น) ภาคกลาง 1 จังหวัด
(พระนครศรี อยุธยา) ภาคตะวันตก 2 จังหวัด (เพชรบุรี และราชบุรี) และภาคใต้ 4 จังหวัด (สงขลา
นครศรี ธรรมราช พัทลุง และยะลา)
จากการดํา เนิ น งานโครงการ พบว่ า กระบวนการวางแผนชุ ม ชนแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
สามารถเป็ นเครื่ องมือในการสร้างการเรี ยนรู ้ให้แก่ชุมชน โดยชุมชนสามารถกําหนดชนิดข้อมูลที่สาํ คัญ
และจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ทราบสถานการณ์/ปั ญหาของชุมชน รวมถึงศักยภาพของชุมชน นํามาพัฒนา
เป็ นแผนชุมชนที่มุ่งในการพึ่งพาตนเองเป็ นลําดับแรก ชุมชนสามารถนําแนวคิดจากเวทีชุมชนระดับ
ตําบลไปดําเนินการจัดเวทีระดับหมู่บา้ นด้วยตนเอง และนําความรู ้ที่ได้ไปพัฒนาโครงการกิจกรรมของ
ชุ มชนกระทัง่ ประสบความสําเร็ จ ในระดับค่อนข้างสู งและเกิ ดเครื อข่ายการประสานงานของกลุ่ ม
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับตําบลและระหว่างตําบล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นหลังจากการเข้าร่ วมกระบวนการ จากการนําแนวทางการ
ทํางานแบบมี ส่วนร่ วมของคนในชุ มชน ทําให้ชุมชนสามารถดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาของตนเองได้
สู งขึ้น ซึ่ งเป็ นผลที่เกิดขึ้นจากความร่ วมมือในการดําเนิ นกิจกรรมของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
กระบวนการดังกล่าวทําให้ชุมชนสามารถกลัน่ กรองบุคคลที่เข้าร่ วมกิจกรรมจากคนที่มีจิตอาสาในการ
ทํางานเพื่อส่ วนรวม
โดยภาพรวมการดําเนิ นงานโครงการดังกล่าว นอกจากสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนในการพึ่งพาตนเองแล้ว ก็สามารถเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาตามแนว
ทางการมีส่วนร่ วม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรที่รับผิดชอบศูนย์บริ การและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสามารถสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ในการจัดทําแผนชุมชนแบบมีส่วน
ร่ วม และสนับสนุนชุมชนให้ดาํ เนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การดํา เนิ น งานของโครงการเป็ นที่ ย อมรั บ ถึ ง ผลการพัฒ นา ทํา ให้ ชุ ม ชนตื่ น ตัว
ก่อให้เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างชุมชน หน่ วยงานรัฐและองค์การต่าง ๆ ชุมชนมีความรู ้ในการ
วางแผนที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของชุมชน มีความสามารถในการวางแผน เสนอและ
บริ หารจัดการโครงการ/กิ จกรรม ซึ่ งมี ผลให้ชุมชนมี ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และเป็ น
โครงการที่เป็ นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาได้อย่างยัง่ ยืน
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การจัดการความรู้ในงานส่ งเสริมการเกษตร (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน)
การดําเนิ นงานส่ งเสริ มการเกษตรของกรมส่ งเสริ มการเกษตรในอดีต ที่ผา่ นมา มีการ
จัดการความรู ้อยูแ่ ล้ว แต่ไม่ได้เรี ยกชื่อ การจัดการความรู ้และไม่มีการจัดการที่เป็ นระบบชัดเจน อาจจะ
ทําให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนงานตามเป้ าหมายขององค์กร การดําเนิ นงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตร มีการถ่ายทอดความรู ้ให้เกษตรกรผ่านงาน/โครงการที่ดาํ เนินการในรู ปแบบและวิธีการต่างๆ
ที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันที่เกษตรกรและชุมชนเองก็มีภูมิปัญญาและความรู ้ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตรอยูม่ ากมาย แต่เราอาจขาดการบันทึกหรื อจัดเก็บองค์ความรู ้ต่าง ๆ ไว้ ทําให้ความรู ้
บางอย่างสู ญหาย ไม่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ จนกระทัง่ ในปี 2548 กรมส่ งเสริ มการเกษตรได้
มีนโยบายการส่ งเสริ มการเกษตรที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานส่ งเสริ มการเกษตรจากการทํางานบน
ฐานของทรัพยากร (Resource Based) มาเป็ นการทํางานบนฐานความรู ้ (Knowledge Based) เจ้าหน้าที่
ส่ งเสริ มการเกษตรต้องมีขีดความสามารถเป็ นบุคลากรที่มีความรู ้ (Knowledge Worker) พร้อมในการไป
ทํางาน และสร้างการเรี ยนรู ้แก่เกษตรกรให้สามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และพึ่งตนเองได้ การจัดการความรู ้
(Knowledge Management : KM) จึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ได้นาํ มาใช้ในการดําเนิ นงานตามนโยบาย
ข้างต้น โดยมีการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู ้ในการปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มการเกษตร ซึ่งพอสรุ ป
ขั้นตอนได้ดงั นี้
1. กํา หนดเรื่ อ งหรื อ ประเด็ น การจัด การความรู ้ ห รื อ การบ่ ง ชี้ ความรู ้ (Knowledge
Identification)
2. ทําการค้นหาความรู ้
3. ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรี ยนรู ้
4. การศึกษาดูงาน
5. ส่ งเสริ มให้เกิดชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice : CoP)
6. การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ (Knowledge Organization)
7. การเข้าถึงความรู ้ (Knowledge Access)
8. การเรี ยนรู ้ (Learning)
จากการนําการจัดการความรู ้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนางานส่ งเสริ มการเกษตรที่ผ่าน
มาถือว่าประสบความสําเร็ จในระดับที่น่าพอใจ จนสามารถพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการทํางานส่ งเสริ มการเกษตร ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทํางานจากการเป็ นผูถ้ ่ายทอด
ความรู ้ อ ย่า งเดี ย ว เป็ นผูร้ ั บ และผูใ้ ห้ค วามรู ้ ใ นเวลาเดี ย วกัน และใช้ค วามรู ้ ใ นการจัด การกับ งานที่
รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล การดําเนินงานส่ งเสริ มการเกษตรในปัจจุบนั และใน
อนาคต ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีความรวดเร็ ว หากองค์กรไม่สามารถใช้
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ความรู ้ ใ นการจัด การให้เ ท่ า ทัน กับ การเปลี่ ย นแปลง การดํา เนิ น งานต่ า งๆขององค์ก รก็ จ ะประสบ
ความสํา เร็ จ ได้ย าก งานพัฒนาการเกษตรก็เ ช่ น เดี ย วกัน ชุ มชน/เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา กรมส่ ง เสริ ม การเกษตรในฐานะหน่ ว ยงานที่ ท าํ หน้า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นชุ มชน/เกษตรกรให้คิดเป็ น ทําเป็ น และพึ่งตนเองได้ จําเป็ นต้องใช้ความรู ้ หรื อเครื่ องมื อ
จัดการความรู ้เพื่อดําเนินงานให้บรรลุภารกิจตามข้างต้น
---------------------------------------------------

บทที่ 4
ทิศทางการส่ งเสริมการเกษตรในอนาคต
สถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงทีม่ ีผลต่ อการพัฒนาการเกษตร
1. การเปลีย่ นแปลงในระดับโลก
1.1 กฎ กติกาใหม่ของโลก จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ และวิกฤต
เศรษฐกิ จที่ ผ่านมา ส่ งผลให้เกิ ดการปรั บเปลี่ ยนกฎระเบี ยบในการบริ หารจัดการเศรษฐกิ จ โลก ทัง
ทางด้านการค้า การลงทุน การเงิน สิ่ งแวดล้อม และสังคม เช่น มาตรการทางการค้าในรู ปแบบที่ไม่ใช่
ภาษี การเปิ ดเสรี ทางการค้าในลักษณะต่างๆ เรื่ องของทรัพย์สินทางปั ญญา กฎระเบียบที่เกี่ ยวกับการ
แก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก เรื่ องของสิ ทธิเด็ก สตรี และคนพิการ เป็ นต้น
1.2 การปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง เป็ นการถ่ายเทอํานาจทาง
เศรษฐกิ จจากภูมิภาคตะวันตกมายังเอเชี ย และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
รวมถึงการรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
1.3 การเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุของโลก ส่ งผลให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ
โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานมาเป็ นการใช้องค์ความรู ้และเทคโนโลยี ทําให้ตอ้ งพัฒนา
คนควบคู่กบั การพัฒนาเทคโนโลยี โครงสร้างการใช้จ่ายงบประมาณเปลี่ยนแปลง คือมีการใช้จ่ายด้าน
สุ ขภาพเพิ่มมากขึน ซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู่สงั คมผูส้ ู งอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568
1.4 การเปลี่ ย นแปลงของภู มิ อ ากาศโลก อุ ณ หภู มิ โ ลกสู ง ขึ น เกิ ด ภัย พิ บ ัติ ท าง
ธรรมชาติที่รุนแรงและบ่อยครัง ภูมิอากาศและฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ปริ มาณนําที่กกั เก็บลดลงและขาด
แคลน ส่ งผลต่อระบบการผลิตทางการเกษตร รวมถึงการระบาดของศัตรู พืช ปศุสัตว์ และประมงทําให้
กระทบต่อความมัน่ คงทางอาหาร
1.5 ความมัน่ คงทางอาหารและพลังงานมีแนวโน้มเป็ นปั ญหาสําคัญของโลก ความ
ต้องการใช้พลังงานและความต้องการบริ โภคสิ นค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึนจาการเพิ่มของประชากร
และการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ ในขณะที่ผลผลิตพืชอาหารโลกลดลงอันเนื่ องมาจากข้อจํากัดด้าน
พืนที่ ศักยภาพการผลิต และผลกระทบจากสภาวะภูมิอากาศ
1.6 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม เช่นการ
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานจากพืช การพัฒนาสิ นค้าสุ ขภาพ
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2. สถานการณ์ ภายในประเทศ
2.1 สถานการณ์ ภาพรวมภาคเกษตร ถึงแม้ประเทศไทยจะยังเป็ นผูส้ ่ งออกสิ นค้า
เกษตร แต่ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตของภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากฐานทรั พยากรธรรมชาติ เสื่ อม
โทรม ระบบการผลิตภาคเกษตรยังต้องพึ่งปั จจัยการผลิตจากต่างประเทศ ทําให้มีตน้ ทุนที่สูง ขณะที่
พืนที่การเกษตรมีจาํ กัดและถูกใช้ไปเพื่อกิจการอื่นมากขึน รวมทังการถูกครอบครองพืนที่เกษตรกรรม
ส่ งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินและแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง ส่ วนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตร
กับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ายังอยู่ในวงจํากัดและล่าช้า เนื่ องจากการพัฒนาเป็ นแบบ
แยกส่ วนและขาดการรวมกลุ่มอย่างเป็ นระบบ
2.2 โครงสร้ า งและการเจริ ญ เติ บ โตของภาคเกษตร มู ล ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ภาคเกษตรมีการเติบโตในอัตราที่ต่าํ กว่าภาคอุตสาหกรรมและบริ การ ภาคเกษตร
ต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศและต้องรับความเสี่ ยงจากตลาดโลกที่มีความผันผวน อัตราการเจริ ญเติบโต
ของภาคเกษตรค่อนข้างที่จะมีความผันผวนเนื่องจากการผลิตต้องอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติ ผลิตภาพการ
ผลิตของภาคเกษตรเกือบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึนเลยในช่วงหลายสิ บปี ที่ผา่ นมา ภาคเกษตรเริ่ ม
ประสบกับปั ญหาเชิงโครงสร้าง คือการเพิ่มพืนที่การเกษตรถึงจุดอิ่มตัว แรงงานภาคเกษตรมีอายุสูงขึน
และมีจาํ นวนลดลง ทักษะในการผลิตของเกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั เป็ นแบบดังเดิม
2.3 การผลิตสิ นค้าเกษตรที่สาํ คัญ ในรอบ 5 ปี (ปี 2548-2552) มีอตั ราการขยายตัวที่
เพิ่มขึน เนื่ องจากราคาอยูใ่ นเกณฑ์ดี จูงใจให้เกษตรกรขยายเนื อที่เพาะปลูก ส่ วนผลผลิตต่อไร่ ค่อนข้าง
ผันผวน เนื่ องจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และศัตรู พืชระบาด ประเทศไทยยังคงมีความมัน่ คงด้าน
อาหาร ผลผลิตเกษตรมีเพียงพอสําหรับการบริ โภคและส่ งออกแม้จะถูกปรับเปลี่ยนไปสู่พืชพลังงานมาก
ขึน
2.4 ประชากรภาคเกษตรเป็ นกลุ่มที่ภาครัฐต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่ อง
เพราะนอกจากจะเป็ นผูผ้ ลิตอาหารเลียงคนทังประเทศแล้ว ยังเป็ นกลุ่มคนที่มีฐานะความเป็ นอยูด่ อ้ ยกว่า
กลุ่มอื่นๆ ในสังคม ประชากรภาคเกษตรมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุส่งผลให้เกิดภาระพึ่งพิงใน
ชุมชนเพิ่มขึน เกษตรกรมีจาํ นวนลดน้อยลง ผูท้ ี่อยูใ่ นวัยแรงงานมีการอพยพเข้าสู่ นอกภาคเกษตรทังใน
แบบถาวรและชัว่ คราว เนื่ องจากการเกษตรเป็ นการทํางานตามช่วงฤดูกาลและขาดสวัสดิการและการ
คุม้ ครองแรงงานที่มนั่ คง
2.5 ทรัพยากรทางการเกษตร ทรัพยากรดินมีความเสื่ อมโทรมมากขึน ประมาณร้อย
ละ 60 ของพืนที่ทงประเทศ
ั
การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพมีถึงร้อยละ 40 ของพืนที่การเกษตร
เนื อที่ ถือครองทางการเกษตรเฉลี่ ยต่อคนลดลง พืนที่ ชลประทานมี ประมาณร้ อยละ 21.5 ของพืนที่
การเกษตร ปริ มาณนําที่สามารถกักเก็บและใช้งานได้ในเขื่อนและอ่างเก็บนําทัว่ ประเทศไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ
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2.6 นโยบายและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เช่น
การประกันรายได้เกษตรกร การรับจํานําสิ นค้าเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ การ
แก้ไขปัญหาผลไม้ลน้ ตลาด การแก้ไขปัญหาหนีสิ นของเกษตรกร การคุม้ ครองพืนที่เกษตร
2.7 การบริ หารจัดการภาคการเกษตร เช่น การจัดตังสภาเกษตรกร การพัฒนาระบบ
สวัส ดิ ก ารเกษตรกร การพัฒ นาด้า นตลาดและโลจิ ส ติ ก ส์ ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ น ค้า เกษตรตาม
มาตรฐานสากล การวิจยั และพัฒนาซึ่ งบุคลากรทางวิชาการเกษตรของภาครัฐมีแนวโน้มลดลง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร การจัดสรรงบประมาณด้านการเกษตรซึ่งค่อนข้างตํ่าเมือเทียบกับ
ด้านอื่นๆ ความร่ วมมือกับต่างประเทศและข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ส่ งผลกระทบต่อภาคเกษตร
3. แนวโน้ มสถานการณ์ ในอนาคต
3.1 ความคาดหวัง ที่ มี ต่ อ ภาคเกษตร : ภาคเกษตรมี ค วามสํา คัญ ในสั ง คมไทย
การเกษตรเป็ นวิถีชีวิต เป็ นภาคการผลิตที่สอดคล้องและเกื อหนุ นธรรมชาติ ก่อให้เกิ ดประโยชน์ใน
หลายด้าน คือ เป็ นแหล่งอาหารหลัก เป็ นสิ นค้าออก เป็ นฐานวัตถุดิบ ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม เป็ นที่
รองรับผูท้ ี่ประสบปั ญหาการว่างงาน ภาคเกษตรมีส่วนอย่างสําคัญในการลดความยากจน สร้างงาน ลด
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานราก
3.2 ด้านเศรษฐกิจ : ภาวะเศรษฐกิจของโลกมีผลกระทบต่อเกษตรกรรุ นแรงมากขึน
การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจและการค้าของโลกมีการกําหนดมาตรการใหม่ๆ เพื่อช่วงชิงตลาดและกีด
กันทางการค้ามากขึน การปรับเปลี่ยนเป็ นระบบเศรษฐกิจแบบสร้างมูลค่าเพิ่ม (new value creation
economy) และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy) สถานการณ์พลังงานส่ งผลทังทางบวกและ
ทางลบต่อภาคเกษตร สัดส่ วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : gross domestic product) ของ
ภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง
3.3 ด้านสิ นค้าเกษตร : ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการและเรี ยกร้องมากขึน สิ นค้าเกษตร
ถูกกําหนดคุ ณภาพและมาตรฐานด้านต่างๆ มากขึน สิ นค้าเกษตรถูกตรวจสอบ ควบคุม กี ดกันด้วย
วิธีการต่างๆ สิ นค้าธรรมชาติ อิ นทรี ย ์ และสุ ขภาพเป็ นที่ตอ้ งการมากขึน สิ นค้าต้องมีความแตกต่าง
หลากหลาย เฉพาะเจาะจงกับลูกค้า และสิ นค้าที่มุ่งเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) การแข่งขันของ
สิ นค้าเกษตรในด้านราคาและคุณภาพจากประเทศที่มีศกั ยภาพเช่ น จี น อินเดี ย กัมพูชา ฯลฯ มีความ
รุ นแรงขึน ความสมดุลของการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งคํานึงถึง
3.4 ด้า นองค์ค วามรู ้ เทคโนโลยี และนวัต กรรม : โลกเข้า สู่ ยุค ของเทคโนโลยี
ชีวภาพ เทคโนโลยีการสื่ อสารและสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเกษตร สิ นค้าอาหารจะถูกผลิต
ด้วยระบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขนสู
ั ง การวิจยั และการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นอาหารเสริ มหรื อ
อาหารที่ทาํ ให้อายุยืน (สมุนไพร/พืชที่หายาก) มีมากขึน เกิ ดนวัตกรรมใหม่ ๆ มากยิ่งขึน และอย่าง
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รวดเร็ ว ซึ่ งมีผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของคนในสังคมรวมถึงเกษตรกร ทรัพย์สินทางปั ญญาและภูมิ
ปั ญญามีความสําคัญมากขึน
3.5 ด้านสังคม : คนจํานวนมากยังคงต้องอยูใ่ นภาคเกษตรและการเกษตรยังคงเป็ น
วิถีชีวิตของคนไทย การพัฒนาที่มุ่งเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง และความ
ยัง่ ยืน รวมถึงการให้ความสําคัญกับความสุ ขมวลรวมภายในประเทศ (gross domestic happiness : GDH)
รู ปแบบของสังคมเป็ นสังคมข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู ้ ภาคประชาสังคมมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
มากขึน ประชากรภาคเกษตรลดลงและคนวัยชราเพิ่มมากขึน การเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมและบริ การอันเนื่ องมาจากความไม่แน่นอนของรายได้จากภาคเกษตร ความปลอดภัย
ด้านอาหาร (food safety) และความมัน่ คงด้านอาหาร (food security) จะเป็ นปัญหาสําคัญ
3.6 ด้านทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม : ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง
รุ นแรง ความแปรปรวนของดินฟ้ าอากาศและภัยธรรมชาติส่งผลรุ นแรงมากยิ่งขึน ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรลดลงและส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึน ทรัพยากรมีนอ้ ยลงและต้องแย่งชิงกันมาก
ขึน รวมถึงการครอบครองที่ดินของนายทุนและชาวต่างชาติ
3.7 ด้านการบริ หารและการปกครอง : การปรั บเปลี่ยนระบบการบริ หารราชการ
และการให้บริ การของภาครัฐ การบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น เช่นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.)
และการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค เช่นผูว้ ่าราชการจังหวัด มีบทบาทมากขึนและเป็ นเจ้าภาพหลักใน
การส่ ง เสริ มพัฒ นาและให้บริ การต่ างๆ ในระดับพืนที่ การพัฒ นาการเกษตรมี ห น่ วยงานอื่ น เข้ามา
เกี่ยวข้องมากขึน รวมถึงสถาบันการศึกษา องค์การนอกภาครัฐ และภาคเอกชน
แนวทางและวิธีการส่ งเสริมการเกษตรในอนาคต
1. แนวทางการส่ งเสริมการเกษตรในอนาคต
1.1 ด้านการส่ งเสริ มหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งถือเป็ นพืนฐานสําคัญใน
การส่ งเสริ มการเกษตรที่จะต้องปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของเกษตรกรทังในส่ วนของการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพให้เป็ นไปในแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง
กระแสและค่านิ ยมการดํารงชีวิตแบบพอเพียงให้กบั เกษตรกร โดยยึดตัวเกษตรกรเป็ นศูนย์กลางในการ
พัฒนา
1.2 ด้านการส่ งเสริ มการผลิต มีประเด็นในการส่ งเสริ มการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้าเกษตร การเพิ่ม
มูลค่าและสร้างคุณค่าสิ นค้าเกษตร การต่อยอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา/นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ การพัฒนาสิ นค้าใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ การผลิตแบบครบวงจรและการสร้างเครื อข่ายการผลิต
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การปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรและรู ปแบบการเกษตรตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อม การจัดเขต
การเกษตร (Zoning) การผลิตเชิงพาณิ ชย์และอุตสาหกรรม การรักษาความสมดุลของพืชอาหารและพืช
พลังงาน การใช้ปัจจัยการผลิต/เทคโนโลยี/เครื่ องจักรเครื่ องมือ และการบริ หารจัดการสมัยใหม่ การ
วางแผนการผลิต การเข้าถึงแหล่งทุนและสิ นเชื่อ
1.3 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีประเด็นในการส่ งเสริ มการเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่
การเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาการบริ หารจัดการตลอดห่ วงโซ่ อุปทานและ
logistic การพัฒนาความสามารถในการเป็ นผูป้ ระกอบการ การเตรี ยมรับกับกฎกติกาทางการค้าและการ
กีดกันทางการค้ารู ปแบบต่างๆ เสถียรภาพราคาและการประกันราคา ความต้องการของตลาดและ
ผูบ้ ริ โภค การสร้างความเชื่ อมโยงของภาคการเกษตร/พาณิ ชย์/อุตสาหกรรมและบริ การ การสร้างตรา
สิ นค้าและการสร้ างเอกลักษณ์ ของสิ นค้าเกษตรรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบ
การตลาดสิ นค้าเกษตรในทุกระดับและหลากหลายรู ปแบบ เช่น contract farming เสริ มสร้างแนวคิดของ
เกษตรกรให้ยดึ ถือว่าตลาดคือเป้ าหมายของการผลิต
1.4 ด้า นการส่ ง เสริ ม เกษตรกรและองค์ก รเกษตรกร มี ป ระเด็ น ในการส่ ง เสริ ม
การเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุขของเกษตรกร การเสริ มสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพชี วิต
การสร้ างความมัน่ คงอาหารในระดับครั วเรื อนและชุ มชน การปรั บเปลี่ ยนวิธีคิด /ทัศนคติ /ค่านิ ยม/
จิตสํานึ กและคุณธรรมของเกษตรกร การพัฒนาศักยภาพและส่ งเสริ มอาชีพ การเสริ มสร้างให้เกษตรกร
มีเกียรติ ศักดิศรี และรักในอาชีพเกษตร การพัฒนาผูน้ าํ เกษตรกร การสร้างเกษตรกรรุ่ นใหม่รวมถึงการ
จัดระบบการศึกษาเพื่อปลูกฝังให้เด็กรักการเกษตรและเป็ นกําลังขับเคลื่อนภาคการเกษตรในอนาคต
การส่ งเสริ มและดูแลเกษตรกรสู งอายุ การเสริ มสร้างมีส่วนร่ วม การรวมกลุ่มและสร้างเครื อข่าย การ
สร้ างสังคมสวัสดิ การในชุ มชนเกษตร การเรี ยนรู ้และการจัดการความรู ้ การเสริ มสร้างให้เกิดการใช้
สารสนเทศและภูมิปัญญา การพัฒนาความสามารถของเกษตรกรในการบริ หารความเสี่ ยง การแก้ไข
ปั ญหาหนีสิ นของเกษตรกร
1.5 ด้านการส่ งเสริ มการใช้ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรการเกษตร มีประเด็นใน
การส่ งเสริ มการเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่ การเสริ มสร้างความมัน่ คงยัง่ ยืนของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ทางการเกษตร การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ฟืนฟูทรัพยากรดินและนํา
การผลิ ต เชิ ง อนุ รั ก ษ์แ ละเป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม การลดการใช้ส ารเคมี การลดความเสี่ ย งจากภัย
ธรรมชาติ การจัด ระบบการปลู ก พื ช การพัฒ นาและส่ ง เสริ ม ระบบการผลิ ต ที่ มี ค วามหลากหลาย
เหมาะสมกับภูมิสังคมและอยู่บนฐานของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม การเสริ มสร้างขีดความสามารถ
ของเกษตรกรและชุมชนในการพึ่งพาตนเองด้านปั จจัยการผลิต เช่นการใช้วสั ดุเหลือใช้ทางการเกษตร
การผลิตและพัฒนาพันธุ์พืชใช้เอง การผลิตปุ๋ ยและสารป้ องกันกําจัดศัตรู พืชใช้เอง
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1.6 ด้านการพัฒนาการให้บริ การและการบริ หารงานส่ งเสริ มการเกษตร มีประเด็น
ในการพัฒนาที่สาํ คัญ ได้แก่ การให้บริ การที่เข้าถึง/ถูกต้อง/ครบถ้วนและทันเวลาตามความต้องการของ
เกษตรกร การพัฒนารู ปแบบ/วิธีการและกฎระเบียบในการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรบนพืนฐานของความ
ถูกต้อง/รวดเร็ ว/เป็ นธรรมและเกิดประโยชน์ที่แท้จริ งต่อเกษตรกร การพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบ
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการส่ งเสริ มการเกษตรรวมถึงการเชื่ อมโยง
งานวิจยั กับงานส่ งเสริ มการเกษตร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในงานส่ งเสริ มการเกษตร การ
ใช้กลไกของภาคประชาชนในการสนับสนุ นงานส่ งเสริ มการเกษตร การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับต่างๆ การพัฒนาบุคลากรด้านการส่ งเสริ มการเกษตรทังในส่ วนของภาครัฐ/ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม การบูรณาการและสร้างเครื อข่ายในการส่ งเสริ มการเกษตรกับทุกภาคส่ วนทังในระดับของ
ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคเกษตรกรให้มีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาการเกษตร การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่ อสารและสารสนเทศ
รวมถึงเรื่ องการประชาสัมพันธ์ การเตรี ยมความพร้อมในการรองรับความร่ วมมือและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ
1.7 โดยสรุ ปแล้ ว การส่ งเสริ มการเกษตรในอนาคตต้ อ งมุ่ ง เน้ น ในเรื่ อง
ประสิ ทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของสิ นค้าเกษตร ความอยูด่ ีมีสุขของเกษตรกร ความ
มัน่ คงยัง่ ยืนของทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมทางการเกษตร และการบริ หารจัดการและให้บริ การที่ดีแก่
เกษตรกร ซึ่ ง ทังหมดนี สามารถส่ ง เสริ ม และพัฒ นาให้เ กิ ด ขึ นได้บ นพื นฐานของหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. วิธีการทํางานส่ งเสริมการเกษตรในอนาคต
2.1 การปฏิบตั ิงานในอดีต เป็ นการปฏิบตั ิงานเชิ งระบบ โดยเป็ นการนําเอา ข้อมูล
(Data) ข่า วสาร(Information) และความรู ้ ( Knowledge) ไปให้เ กษตรกร เพื่ อ ให้เ กิ ด การยอมรั บ และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการประกอบอาชีพ รู ปแบบเป็ นการส่ งเสริ มแบบ Pattern เดียวกันหมด (เสื อ
โหล)
2.2 การปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั เป็ นการปฏิบตั ิงานตามแผนงานโครงการเป็ นหลัก
หากไม่มีโครงการ ก็ไม่มีงบประมาณดําเนิ นการ และไม่รู้จะทําอะไร รู ปแบบเป็ นการส่ งเสริ มตามที่
โครงการกําหนด และปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย หรื องานเชิงนโยบาย
2.3 การปฏิบตั ิงานในอนาคต ต้องใช้การปฏิบตั ิงานเชิ งระบบ เป็ นการพัฒนาองค์
ความรู ้ ให้กับเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เพื่อนําไปสู่ การปรั บกระบวนทัศน์ (วิธีคิด ) ในการใช้ปัญญา
(Wisdom) เพื่อให้สามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ อยูร่ ่ วมกันในสังคมและสิ่ งแวดล้อม ได้อย่างสมดุล
มัน่ คง และยัง่ ยืน โดยเกษตรกรสามารถเข้าถึ งและประยุกต์ใช้ (รวมถึ งสามารถสร้ างสรรค์) ข้อมูล

46
ข่าวสาร และความรู ้ได้ตามความต้องการและอย่างเหมาะสม รู ปแบบเป็ นการส่ งเสริ มตามความต้องการ
ของแต่ละบุคคล
2.4 หลักการ : ใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม และกระบวนการเรี ยนรู ้ ในการพัฒนาให้
เป็ นเกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) คือคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น และรู ้เท่าทันโลก โดยใช้นกั
ส่ งเสริ มการเกษตรมืออาชีพ (Smart Officer)
2.5 เครื่ องมือ : เครื่ องมือที่มีอยู่ในปั จจุ บนั และตอบสนองต่อวิธีการส่ งเสริ ม
การเกษตรในอนาคต ได้แก่ โรงเรี ยนเกษตรกร การวิจยั แบบ R2R การใช้กรณี ตวั อย่าง และการจัดเวที
(ซึ่ งการจัดเวทีควรจะพัฒนาให้เป็ นระบบส่ งเสริ มการเกษตร) นอกจากนี ควรต้องสร้าง/พัฒนา/ค้นหา
เครื่ องมือใหม่ๆ เพิ่ม
การเตรียมการเพือ่ รองรับปัญหาอันเนื่องมาจากโครงสร้ างอายุข้าราชการ
ในปี 2553 กรมส่ งเสริ มการเกษตรมีขา้ ราชการที่มีอายุตงแต่
ั 50 ถึง 59 ปี จํานวน 4,403
คน ดังนัน กรมส่ งเสริ มการเกษตรควรเตรี ยมความพร้อมให้กบั หน่ วยงานเพื่อรองรับปั ญหาขาดแคลน
กําลังคนที่มีประสบการณ์ในอนาคต โดยมีมาตรการดังนี
1. มี แ ผนสื บ ทอดตํา แหน่ ง สํ า หรั บ ตํา แหน่ ง ที่ มี ค วามสํ า คัญ เช่ น ระดับ บริ ห าร
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ ี่รับผิดชอบโครงการสําคัญเพื่อความต่อเนื่องในการทํางาน โดยการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเตรี ยมรองรับในตําแหน่งต่าง ๆ
2. จัดให้มีระบบพี่สอนน้อง หรื อ On the job training โดยคัดเลือกข้าราชการอาวุโส
ที่มีความรู ้และประสบการณ์ในการทํางานมาเป็ นพี่เลียงให้กบั ข้าราชการรุ่ นใหม่ เพื่อให้มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากรุ่ นสู่รุ่น
3. นําการจัดการความรู ้มาใช้อย่างจริ งจัง ค้นหาผูร้ ู ้ในเรื่ องต่าง ๆ จากข้าราชการที่จะ
เกษี ยณอายุราชการหรื อผูท้ ี่ ออกจากราชการไปแล้ว เพื่อดึ งความรู ้ ที่สะสมไว้ในตัวตนมาจัดเก็บใน
รู ปแบบที่เหมาะสมกับการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์
4. ปรับระบบการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั และอนาคตพัฒนา
ระบบ IT เพื่อช่วยในการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่มีแนวโน้มลดจํานวนลง
5. ดําเนิ นการเฉพาะภารกิจที่สาํ คัญ ปรับลดบางภารกิจที่ไม่ตอบสนองต่อภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน ถ่ายโอนภารกิจให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หรื อภาคประชาชน
------------------------------------------
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กรมส่ งเสริ มการเกษตร. 2545. ระบบส่ งเสริ มการเกษตร. กรุ งเทพมหานคร : ฝ่ ายเอกสารคําแนะนํา
กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่ งเสริ มการเกษตร.
กรมส่ งเสริ มการเกษตร. 2546. คู่มือการปฏิบตั ิงานศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล สําหรับเจ้าหน้าทีระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และเขต. กรุ งเทพมหานคร : กรม
ส่ งเสริ มการเกษตร.
กรมส่ งเสริ มการเกษตร. 2552. คู่มือการดําเนินงาน ศูนย์บริ การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล. กรุ งเทพมหานคร : ฝ่ ายโรงพิมพ์ สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรม
ส่ งเสริ มการเกษตร.
กรมส่ งเสริ มการเกษตร. 2552. คู่มือเกษตรหมู่บา้ น. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด.
กรมส่ งเสริ มการเกษตร. 2552. แผนยุทธศาสตร์กรมส่ งเสริ มการเกษตร พ.ศ. 2552 – 2554. กรุ งเทพมหานคร : ฝ่ ายโรงพิมพ์ สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่ งเสริ มการเกษตร.
กรมส่ งเสริ มการเกษตร. มปพ. โครงการปรับปรุ งระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร. (เอกสารอัดสําเนา).
กรมส่ งเสริ มการเกษตร. มปพ. โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร. (เอกสารอัดสําเนา).
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กรมส่ งเสริ มการเกษตร. มปป. รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย. (เอกสาร
อัดสําเนา).
กรมส่ งเสริ มการเกษตร. มปป. รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา.
(เอกสารอัดสําเนา).
เจริ ญ สุ ขนันตพงศ์. 2534. การพัฒนาระบบติดตาม-นิเทศงานของกรมส่ งเสริ มการเกษตร. กรุ งเทพมหานคร : กรมส่ งเสริ มการเกษตร.
บําเพ็ญ เขียวหวาน. 2551. การวิจยั ชุมชนและการวางแผนพัฒนาชุมชน. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิราช.
พีรพร พร้อมเทพ. 2553. ทิศทางการส่ งเสริ มการเกษตรในอนาคต . เอกสารประกอบการบรรยายใน
การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการสํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที 2 จังหวัดราชบุรี วันที 27
กันยายน 2553 (อัดสําเนา).
ภาควิชาส่ งเสริ มและนิเทศศาสตร์เกษตร. 2552 เส้นทางพัฒนางานส่ งเสริ มการเกษตรไทย เนืองใน
วโรกาสครบรอบ 25 ปี ภาควิชาส่ งเสริ มและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุ งเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ์.
วิทยา อธิปอนันต์ และ พีรพร พร้อมเทพ. มปพ. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับการ
ส่ งเสริ มการเกษตร หน่วยที 11 นโยบายการส่ งเสริ มการเกษตร. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิราช.
สิ น พันธุ์พินิจ. 2544. การส่ งเสริ มการเกษตร. กรุ งเทพมหานคร : อักษรพิทยา.
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2553. “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับ
11” เอกสารประกอบการประชุมประจําปี 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรุ งเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2553. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
การเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559) ครังที
1/2553 วันที 16 กันยายน 2553. (เอกสารอัดสําเนา).
เอกชัย โอเจริ ญ และธุวนันท์ พานิชโยทัย. 2541. พัฒนาการระบบส่ งเสริ มการเกษตรของประเทศไทย
(พิมพ์ครังที 3). กรุ งเทพมหานคร : ฝ่ ายเอกสารคําแนะนํา กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร.

ภาคผนวก
โครงสร้ างกรมส่ งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2511-ปัจจุบัน
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การแบ่ งส่ วนราชการกรมส่ งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2511 – ปัจจุบัน ปี พ.ศ.2553
ครั้งที 1 พ.ศ.2511

ครั้งที 2 พ.ศ.2514

ครั้งที 3 พ.ศ.2515

ครั้งที 4 พ.ศ.2518

ครั้งที 5 พ.ศ.2520

ราชการบริหารส่ วนกลาง

ราชการบริหารส่ วนกลาง

ราชการบริหารส่ วนกลาง

ราชการบริหารส่ วนกลาง

ราชการบริหารส่ วนกลาง

1.สํานักงานเลขานุการกรม

1.สํานักงานเลขานุการกรม

1.สํานักงานเลขานุการกรม

1.สํานักงานเลขานุการกรม

1.สํานักงานเลขานุการกรม

2.กองคลัง

2.กองการเจ้าหน้าที่

2.กองการเจ้าหน้าที่

2.กองการเจ้าหน้าที่

2.กองการเจ้าหน้าที่

3.กองประสานงานวิชาการ

3.กองคลัง

3.กองคลัง

3.กองคลัง

3.กองคลัง

4.กองอบรมและเผยแพร่

4.กองส่ งเสริ มพืชพันธุ์

4.กองส่ งเสริ มพืชพันธุ์

4.กองส่ งเสริ มพืชพันธุ์

ราชการบริหารส่ วนภูมิภาค

5.กองเกษตรสัมพันธ์

5.กองเกษตรสัมพันธ์

5.กองเกษตรสัมพันธ์

4.กองแผนงานและ
โครงการพิเศษ
5.กองส่ งเสริ มพืชพันธุ์

1.ที่ทาํ การเกษตรจังหวัด

6.กองป้ องกันและกําจัด
ศัตรู พืช
ราชการบริหารส่ วนภูมิภาค

6.กองป้ องกันและกําจัด
ศัตรู พืช
7.ศูนย์ฝึกและนิเทศงาน
ส่ งเสริ มการเกษตร
ภาคเหนือ
8.ศูนย์ฝึกและนิเทศงาน
ส่ งเสริ มการเกษตรภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
9.ศูนย์ฝึกและนิเทศงาน
ส่ งเสริ มการเกษตรภาค
กลาง
10.ศูนย์ฝึกและนิเทศงาน
ส่ งเสริ มการเกษตรภาค
ตะวันออก
11.ศูนย์ฝึกและนิเทศงาน
ส่ งเสริ มการเกษตรภาค
ตะวันตก
12.ศูนย์ฝึกและนิเทศงาน
ส่ งเสริ มการเกษตรภาคใต้
ราชการบริหารส่ วนภูมิภาค

6.กองพัฒนาการ
บริ หารงานเกษตร
7.กองป้ องกันและกําจัด
ศัตรู พืช

6.กองขยายพันธุ์พืช

8.สํานักงานส่ งเสริ มการ
เกษตรภาคเหนือ

8.กองพัฒนาการ
บริ หารงานเกษตร

9.สํานักงานส่ งเสริ มการ
เกษตรภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือ
10.สํานักงานส่ งเสริ มการ
เกษตรภาคกลาง

9.กองเกษตรสัมพันธ์

2.ที่ทาํ การเกษตรอําเภอ

1.สํานักงานเกษตรจังหวัด

2.สํานักงานเกษตรอําเภอ

11.สํานักงานส่ งเสริ มการ
เกษตรภาคตะวันออก

1.สํานักงานเกษตรจังหวัด

12.สํานักงานส่ งเสริ ม
การเกษตรภาคตะวันตก
13.สํานักงานส่ งเสริ ม
การเกษตรภาคใต้
ราชการบริหารส่ วนภูมิภาค

2.สํานักงานเกษตรอําเภอ

1.สํานักงานเกษตรจังหวัด
2.สํานักงานเกษตรอําเภอ

7.กองป้ องกันและกําจัด
ศัตรู พืช

10.สํานักงานส่ งเสริ มการ
เกษตรภาคเหนือ
11.สํานักงานส่ งเสริ มการ
เกษตรภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือ
12.สํานักงานส่ งเสริ มการ
เกษตรภาคกลาง
13.สํานักงานส่ งเสริ มการ
เกษตรภาคตะวันออก
14.สํานักงานส่ งเสริ มการ
เกษตรภาคตะวันตก
15.สํานักงานส่ งเสริ มการ
เกษตรภาคใต้
ราชการบริหารส่ วนภูมิภาค
1.สํานักงานเกษตรจังหวัด
2.สํานักงานเกษตรอําเภอ
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การแบ่ งส่ วนราชการกรมส่ งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2511 – ปัจจุบัน ปี พ.ศ.2553 (ต่ อ)
ครั้งที 6 พ.ศ.2528

ครั้งที 7 พ.ศ.2533

ครั้งที 8 พ.ศ.2545

ครั้งที 9 พ.ศ.2549

ราชการบริหารส่ วนกลาง

ราชการบริหารส่ วนกลาง

ราชการบริหารส่ วนกลาง

ราชการบริหารส่ วนกลาง

1.สํานักงานเลขานุการกรม

1.สํานักงานเลขานุการกรม

1. สํานักงานเลขานุการกรม

1. สํานักงานเลขานุการกรม

2.กองการเจ้าหน้าที่

2. กองคลัง

2. กองการเจ้าหน้าที่

2. กองการเจ้าหน้าที่

3.กองเกษตรสัมพันธ์

3. กองการเจ้าหน้าที่

3. กองคลัง

3. กองคลัง

4.กองขยายพันธุ์พืช

4. กองเกษตรสัมพันธ์

4. กองแผนงาน

4. กองแผนงาน

5.กองคลัง

5. กองขยายพันธุ์พืช

5. กองพัฒนาการเกษตรพืนที่เฉพาะ 5. กองพัฒนาการเกษตรพืนที่เฉพาะ

6.กองป้ องกันและกําจัดศัตรู พืช

6. กองป้ องกันและกําจัดศัตรู พืช

7.กองแผนงานและโครงการพิเศษ

7. กองแผนงาน

6. กองวิจยั และพัฒนางานส่ งเสริ ม
การเกษตร
7. ศูนย์สารสนเทศ

6. กองวิจยั และพัฒนางานส่ งเสริ ม
การเกษตร
7. ศูนย์สารสนเทศ

8.กองฝึ กอบรม

8. กองฝึ กอบรม

8. สํานักขยายเมล็ดพันธุ์พืช

8. สํานักพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
9. สํานักพัฒนาเกษตรกร

9.กองพัฒนาการบริ หารงานเกษตร 9. กองพัฒนาการบริ หารงาน
เกษตร
10.กองส่ งเสริ มพืชพันธุ์
10. กองส่ งเสริ มธุรกิจเกษตร

9. สํานักพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
10. สํานักพัฒนาเกษตรกร

11.สํานักงานส่ งเสริ มการเกษตร
ภาคเหนือ
12.สํานักงานส่ งเสริ มการเกษตร
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
13.สํานักงานส่ งเสริ มการเกษตร
ภาคตะวันตก
14.สํานักงานส่ งเสริ มการเกษตร
ภาคกลาง
15.สํานักงานส่ งเสริ มการเกษตร
ภาคตะวันออก
16.สํานักงานส่ งเสริ มการเกษตร
ภาคใต้
ราชการบริหารส่ วนภูมิภาค

13. สํานักงานส่ งเสริ มการเกษตร
ภาคกลาง
14. สํานักงานส่ งเสริ มการเกษตร
ภาคตะวันตก
15. สํานักงานส่ งเสริ มการเกษตร
ภาคตะวันออก
16. สํานักงานส่ งเสริ มการเกษตร
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
17. สํานักงานส่ งเสริ มการเกษตร
ภาคใต้
18. สํานักงานส่ งเสริ มการเกษตร
ภาคเหนือ
ราชการบริหารส่ วนภูมิภาค

11. สํานักพัฒนาคุณภาพสิ นค้า
เกษตร
12. สํานักส่ งเสริ มและจัดการ
สิ นค้าเกษตร
13. สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 1
14. สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 2
15. สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3
16. สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 4
17. สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 5
18. สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 6
ราชการบริหารส่ วนภูมิภาค

1. สํานักงานเกษตรจังหวัด

1. สํานักงานเกษตรจังหวัด

2. สํานักงานเกษตรอําเภอ

2. สํานักงานเกษตรอําเภอ

1.สํานักงานเกษตรจังหวัด
2.สํานักงานเกษตรอําเภอ

11. กองส่ งเสริ มพืชไร่ นา
12. กองส่ งเสริ มพืชสวน

10. สํานักพัฒนาคุณภาพสิ นค้า
เกษตร
11. สํานักส่ งเสริ มและจัดการ
สิ นค้าเกษตร
12. สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 1
13. สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 2
14. สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3
15. สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 4
16. สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 5
17. สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 6
ราชการบริหารส่ วนภูมิภาค
1. สํานักงานเกษตรจังหวัด
2. สํานักงานเกษตรอําเภอ

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ / กันยายน 2553

52
คณะทํางานจัดทําเอกสารวิชาการ
พัฒนาการงานส่ งเสริมการเกษตรของประเทศไทย∗
-----------------------------------ทีป่ รึกษา
นายอรรถ อินทลักษณ์
ประธานคณะทํางาน
นายอนันต์ ลิลา
รองประธานคณะทํางาน
นางสุ กญั ญา อธิปอนันต์
คณะทํางาน
นายวิโรจน์ แสงบางกา
นายประสงค์ ประไพตระกูล
นายพีรพร พร้อมเทพ
นายสุ รัตน์ สงวนทรัพย์
ว่าที่ ร.ต.นริ นทร์ แขมพิมาย
นางมัลลิกา เขียวหวาน
นายสําราญ สาราบรรณ์
คณะทํางานและเลขานุการ
นายบุญรัตน์ สุ ขมาก
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวุฒินยั ยุวนานนท์
นางสาวปริ ญญารัตน์ ภูศิริ

อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร
รองอธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ฝ่ ายวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการกองวิจยั และพัฒนางานส่ งเสริ มการเกษตร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองพัฒนาการเกษตรพืนที่เฉพาะ
สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองวิจยั และพัฒนางานส่ งเสริ มการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนางานส่ งเสริ มการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนางานส่ งเสริ มการเกษตร
กองวิจยั และพัฒนางานส่ งเสริ มการเกษตร

----------------------------------------------------------

∗

คําสั่งกรมส่ งเสริ มการเกษตร ที่ 669/2553 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553 เรื่ อง แต่งตังคณะทํางานจัดทําเอกสาร
วิชาการพัฒนาการงานส่ งเสริ มการเกษตรของประเทศไทย

