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บทนํา

แนวทางการพัฒนาการเกษตรไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไดถูกกําหนดโดยนโยบายการสรางความ
เจริญและความเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีปรากฏการณที่เปนตัวบงชี้ เหตุของการเปลี่ยนแปลงสําคัญ 2
ประการ คือ ประการแรก การทําสนธิสัญญาเบาวริงที่ไทยทํากับตางประเทศในป2398 ทําใหประเทศเปด
ประตูการคากับตางประเทศ ซึ่งเปนที่มาของการดําเนินนโยบายขยายและปรับปรุงการผลิตใหมีมูลคารายได
จากการคามากขึ้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2539) และ ประการที่สองการเปลี่ยนนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยไทยไดกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปน
ระบบทุนนิยม และระบบเสรีของการแขงขัน
ชวงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือการรับแนวความคิดของ
ประเทศพัฒนาแลวอยาง อเมริกาที่ไดพยายามเผยแพรวิธีการพัฒนาประเทศเพื่อชักจูงใหเหลาประเทศดอย
พัฒนาทั้งหลายไดปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวหนา
ตามหลักทฤษฎีวาดวยการเจริญเติบโต
(Growth theories) ซึ่งกลาววาประเทศที่พัฒนาแลวไดผานขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม
เปนอุตสาหกรรม
และเปนบทเรียนใหประเทศดอยพัฒนานําไปปรับใชเพื่อสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อันจะนําไปสูความเปนประเทศพัฒนาไดในที่สุด (ศิริจิต ทุงหวา,2536 และ อาแว มะแส,2543)
ภาพปรากฏจากการดําเนินนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 1-8 พบวา
ประเทศไดดําเนินการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางตามลําดับดังนี้คือ มีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ตั้ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ใหมีเจาหนาที่เกษตรตําบล การเขามาของเทคโนโลยีการปฏิวัติเขียว
มีการ ผลิตสินคาวัตถุดิบ เรงรัดการผลิต ปรับปรุงคุณภาพเพื่อการสงออกสินคาหลายชนิด
เกษตร
เชิงเดี่ยวขยายตัว การปรับปรุงแหลงน้ํา ที่ดิน ปาไม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การกระจายรายได
และความเจริญ ระบบทางเลือกการเกษตรแทนเกษตรเชิงเดี่ยว ปรับโครงสรางการผลิต การถายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
การอนุรักษทรัพยากร การคุมครองดูแลเกษตรกร ทรัพยากร และการ
พัฒนาเกษตรยั่งยืน อยางจริงจังโดยมีการกําหนดรูปแบบ 6 รูปแบบคือ วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ เกษตร
อินทรีย เกษตรผสมผสาน และทฤษฎีใหม (ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร,2544)
ผลการพัฒนาทําใหประเทศมีมูลคาการสงออกสินคาเกษตรมากกวา 2 แสนลานบาทตอป บวกกับ
ผลการพัฒนาเศรษฐกิจในดานอื่น ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)เพิ่มสูงและประชากรมีรายได
ตอหัวเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตามปญหาที่เกิดในภาคเกษตรและตัวเกษตรกรพบวายังดอยกวาภาคอื่นอยูมาก
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เนื่องจากเกษตรกรยังมีรายไดต่ําและเกิดความเหลื่อมล้ํารายไดระหวางภาคเกษตรและอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้น
ตามเชนเดียวกัน (สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย,2540)
เศรษฐกิจของคนในชนบทมีโครงสรางรายไดจากเกษตรกรรม และภาคนอกเกษตร คือ จากแรงงาน
ธุรกิจ ความชวยเหลือและอื่นๆ ซึ่งพบวาสัดสวนของรายไดจากภาคเกษตรมีแนวโนมลดลงเหลือรอยละ29
การกระจายรายไดระหวางกลุมที่มีรายไดสูงสุดและต่ําสุดพบวากลุมที่มีสัดสวนรายไดนอกภาคเกษตรสูงจะ
มีรายไดรวมสูงกวากลุมที่มีรายไดจากภาคเกษตรเปนหลัก ทําใหครัวเรือนเกษตรกรมีแนวโนมที่จะแสวงหา
รายไดจากภาคนอกเกษตรอยูตลอดเวลา
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,2541) ภาพรวมของ
ครัวเรือนเกษตรในประเทศไทยทั้งเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานาและประกอบอาชีพอื่นยังมีความเปนอยูที่
นาเปนหวง เนื่องจากเปนกลุมที่ยากจน มีรายได 7,014 บาท/เดือน และเปนรายไดที่เปน ตัวเงินเพียง 4,976
บาท/เดือน ขณะที่มีรายจายถึง 6,816 บาท/เดือน ภาพสะทอนของภาะวะหนี้สินจึงปรากฏชัดเจน และมี
แนวโนมจํานวนผูมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากรอยละ 42.8 ในป2536 เปนรอยละ49.4 ในป2541 จํานวนเงินที่เปนหนี้
เพื่อการเกษตรรวมเพิ่มขึ้นในชวงเดียวกัน จาก 93,605 ลานบาท เปน 153,880 ลานบาท หรือเฉลี่ย 40,124
บาท/ครัวเรือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ,2543)
สภาพการผลิต เศรษฐกิจ และลักษณะของเกษตรกรรายยอยที่ยังเปนกลุมที่ดอยโอกาสในการไดรับ
ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แมไดชื่อวาเปนผูที่มีอาชีพเกษตร แตผลตอบแทนที่แสดง
ออกมาชี้ใหเห็นวาเกษตรกรพึ่งพาภาคเกษตรไดนอยลง และ สถานการณแวดลอมของระบบการสงเสริม
การเกษตรมักไมเอื้ออํานวยใหเกษตรกรสามารถปรับระบบของตัวเองไดตามความมุงหวังอยูเสมอ สาเหตุ
สําคัญเนื่องจากขาดความพรอมดานปจจัยการผลิต มีความสามารถในเชิงธุรกิจต่ํา ขาดความรู ขาดการ
สนับสนุนการลงทุนและสภาพแวดลอมไมเหมาะสม ภาพจึงสะทอนออกมาใหเห็นในรูปของการลดลงของ
สัดสวนประชากรภาคเกษตรเหลือรอยละ68.9 และอาชีพเกษตรกรรม เหลือเพียง53.6 ในป2543 (สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2543 และ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 ภาพสะทอนอีกประการหนึ่งในปญหาการความไม
สําเร็จของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือเกิดการยายถิ่น ดังที่ปรากฏในผลการวิจัยการยายถิ่นในประเทศ
ไทยที่พบวา ปจจัยและเงื่อนไขคือ สภาพวางงาน ความคาดหวังของครัวเรือน ปญหาเศรษฐกิจ การยายถิ่นจะ
มีจุดหมายทางเศรษฐกิจที่แนนอน ชุมชนที่ตื่นตัวตอโอกาสทางเศรษฐกิจสูง(เนาวรัตน พลายนอย, 2530 ลัด
ดาวัลย รอดมณีและคณะ,2528 และอภิชาต จํารัสฤทธิรงค, 2526) นอกจากนั้นยังพบวามีปจจัยที่ผลักดันให
เกิดการยายถิ่นคือ โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของถิ่นกําเนิดอาศัยไมเปดโอกาสใหคนขยับฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมไดตามมุงหวัง ความตองการสรางรายไดครอบครัว มีบุตรในวัยที่ตองการรายไดเพิ่ม ยาย
หลังเก็บเกี่ยว และครัวเรือนมีรายไดต่ํา (เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์, 2540 และวาทินี บุญชะลักชี , 2540 )
จากภาพรวมที่เกษตรกรรายยอยไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อันเกิดจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม จนทําใหตองปรับแนวทางการดําเนินชีวิต และระบบการผลิต ที่จะกอใหเกิด
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และการดํารงไวซึ่งวิถีชีวิตในสังคมเกษตร การปรับตัวของเกษตรกร
รายยอยที่ผานมา ภาครัฐไดเขาไปมีบทบาทสําคัญในการชี้นําหรือกําหนดแนวทางใหเกษตรกร โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งดานการปรับปรุงระบบเกษตรกรรมที่ภาครัฐเขามามีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม กลาวคือรัฐจะ
เปนผูคิดแทนเกษตรกร ตั้งแตขั้นตอนการกําหนดทิศทางรวมของประเทศเปนนโยบาย ลงมาจนถึงเกษตรกร
รายยอยวาควรผลิตอะไร แนะนําชักจูงใหเปลี่ยนเทคโนโลยีใหมแทนวิธีการผลิตเดิมตามที่รัฐคิดวาถูกตอง
เหมาะสม
เมื่อเกิดปญหาในการผลิตก็จะคิดแทนเกษตรกรและแนะนําวิธีการปรับปรุงแบบใหมเขาไป
ทดแทน โดยมีสิ่งจูงใจคือการจัดหาปจจัยการผลิตให ดังนั้นจึงกลาวไดวาตลอดระยะเวลาที่ผานมา การปรับ
ระบบเกษตรกรรมของเกษตรกรรายยอยจะสําเร็จหรือไมสวนใหญขึ้นอยูกับการชี้นําและการกําหนดตาม
วิธีการสงเสริมของรัฐวาสอดคลองกับศักยภาพในการปรับตัวของเกษตรกรมากนอยขนาดใหน

ปรัชญาและหลักการ การสงเสริมการเกษตร

ปรัชญาของการสงเสริมการเกษตร คือ การชวยคนใหรุจักชวยตนเอง (help people to help
themselves) ซึ่งเปนการชวยบุคคลเปาหมาย ใหมีความรูในการพัฒนา ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเอง ใน
เรื่องของความรู ความคิด และทักษะในการปฏิบัติ มีความเชื่อมั่นและตัดสินใจดวยตนเอง รวมทั้งมีทัศนคติ
คานิยมที่ถูกตองและเหมาะสมในการประกอบอาชีพ
และพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเองใหดียิ่งขึ้น
(วัลลภ พรหมทอง,2541)

วัตถุประสงคของการสงเสริมการเกษตร (objectives)

การสงเสริมการเกษตรเปนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหแกประชาชน โดยไมจํากัดเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ฐานะ และลักษณะทางสังคมอื่น ๆ ของบุคคลในชุมชน เพื่อใหประชาชนในชุมชน
นั้น มีสภาพชีวิตความเปนอยูดีขึ้น วัตถุประสงคของการสงเสริมการเกษตรสรุปเปนขอ ๆ ไดดังนี้ (วัลลภ
พรหมทอง. 2541)
1. เพื่อเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหมไปสูเกษตรกร ใหเกิดผล และปฏิบัติ
ไดจริง
2. เพื่อผลิตอาหารใหเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศและมีเหลือสงไปจําหนายยังตางประเทศ
เพื่อนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การจัดการและจําหนายผลิตผลทางการเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อเปนการสงเสริมในเรื่องที่อยูอาศัยและมาตรฐานชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร
5. เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งการสงวน
รักษาทรัพยากรเหลานั้นไวใหเกิดประโยชนนานที่สุด
6. เพื่อพัฒนาสภาพความเปนอยูผูนําในชนบท อันจะทําใหเกิดประโยชนในการผลิตและการใช
ชีวิตในสังคม
7. เพื่อพัฒนากิจกรรมยุวเกษตรกรรวมทั้งแมบานเกษตรกร
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8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสถาบันสงเสริมการเกษตร ในการพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศอยางมีระบบ
9. เพื่อปลูกฝงทัศนคติ ในเรื่องความรักในทองถิ่นและธรรมชาติ ใหแกเกษตรกร อันจะเปนการ
สงเสริมในดานจิตใจ สังคม วัฒนธรรม และการมีวิถีชีวิตที่ดีในชุมชนเกษตรกร

เปาหมายของสงเสริมการเกษตร (goals)

การส ง เสริ ม การเกษตรมี เ ป า หมายในการที่ จ ะยกระดั บ มาตรฐานชี วิ ต ความเป น อยู ข อง
เกษตรกร รวมทั้งแมบานและยุวเกษตรกรใหดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรที่ดอยโอกาสกวาบุคคล
อื่นในชุมชน หรือเกษตรกรรายยอย (small farmers) ดั ง นั้ น เป า หมายสุ ด ท า ยของการส ง เสริ ม
การเกษตร คือ การพัฒ นาให เกษตรกรในชนบท โดยเนนการปรับปรุ งในเรื่อ งตอ ไปนี้ คือ การเพิ่ม
ผลผลิตตอพื้นที่ การเพิ่มรายไดและการกระจายรายไดของประชาชน
การสรางงานในชนบท
การสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหเกษตรกรหรือ
ประชาชนไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกันใหมากที่สุด การกระตุนใหเกษตรกร หรือประชาชนมีบทบาท
และมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมทั้งการบริหาร และการพัฒนาทองถิ่นหรือชุมชนของตนเอง(วัลลภ
พรหมทอง. 2541)

ขอบเขตของการสงเสริมการเกษตร (scope)

จากวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว ทําใหเห็นวางานสงเสริมการเกษตรเปนงานที่มีขอบเขต
กวางขวาง ซึ่งจะตองดําเนินการใหบรรลุในเรื่องตางๆดังนี้ (วัลลภ พรหมทอง. 2541)
1. เรื่องประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (production)
2. เรื่องประสิทธิภาพการตลาด (marketing)
3. เรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (natural resoures conservation)
4. เรื่องการบริหารและการจัดการฟารม (farm management)
5. เรื่องครอบครัวและความเปนอยู (home economics)
6. เรื่องการพัฒนาเยาวชน (youth development)
7. เรื่องการพัฒนาความเปนผูนํา (leadership development)
8. เรื่องการพัฒนาชุมชน (community development)
9. เรื่องการสังคมสงเคราะห (social affair)
บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร (extension worker or change agent ) เปนผูที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง (change) และชวยเกษตรกรใหปรับตัวเขากับสถานการณและปญหาตาง ๆ ในสังคม บทบาท
หนาที่ของเจาหนาที่สงเสริมจึงมีขอบขายการทํางานกวางขวางเพื่อใหเกษตรกรสามารถพัฒนาและชวยเหลือ
ตนเองในการปรับปรุงชีวิตโดยรวมตามหลักการสงเสริมการเกษตรที่วางไว ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

เปนผูถายทอดความรู
เปนผูรวมในการแกไขปญหา
เปนผูกระตุนใหเกษตรกรรูจักปญหา
เปนผูประสานงาน
เปนผูใหบริการ

จากปรัชญา และ หลักการของการสงเสริมการเกษตรที่ไดกลาวมาจะเห็นวา เปาหมายที่กําหนดไว
ตามแนวคิดนี้มีจุดเจาะจงอยูที่ตัวของครัวเรือนเกษตรกร แตไมเฉพาะอยูที่ดานการเกษตรเทานั้น หลักการยัง
รวมถึงวิถีชีวิตทั้งหมดของเกษตรกร ซึ่งดูแลวเปนงานที่ตองอาศัยการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง
และถือเปนภาระกิจที่ยิ่งใหญของผูรับผิดชอบทั้งระดับผูบริหารที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย จนถึงผูเจาหนาที่
ปฏิบัติการที่จะทําใหนโยบายออกมาเปนรูปธรรมที่เปนจริง

การบริหารงานสงเสริมการเกษตร : แนวทางการเดินไปสูปรัชญาระยะ
ที่1
องคกรบริหารงานสงเสริมการเกษตร : ผูทําปรัชญาใหเปนความจริง

การจัดการบริหารงานสงเสริมการเกษตรในประเทศไทย ไดมอบให กรมสงเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการสงเสริมการเกษตร และมีหนวยงาน
อื่นๆ ที่มีงานบางสวนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการเกษตรอยูบาง เชน กรมตางๆในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษา มหาดไทย และอื่นๆ ดังนั้นกรมสงเสริมการเกษตร จึงเปน
เสมือนผูกุมบังเหียนการบริหารจัดการงานสงเสริมการเกษตรของประเทศ และเปนผูนําพาชีวิตเกษตรกรราย
ยอยไปดวย

กรมสงเสริมการเกษตรกับภาระกิจการสงเสริม

กรมสงเสริมการเกษตร กอตั้งขึ้นเมื่อ 21 ตุลาคม 2510 ในขณะนั้นไทยมีจํานวนเกษตรกรรอยละ80
สินคาเกษตรนํารายไดเขาประเทศรอยละ90 (เอกชัย โอเจริญ และธุวนันท พานิชโยทัย ,2540) มีอํานาจ
หนาที่ดังนี้
1. พัฒนา สงเสริม และถายทอดความรูดานการผลิตพืช และธุรกิจเกษตรแกเกษตรกร
2. สงเสริมการสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุม เพื่อเปนแหลงรับและเผยแพรความรูดานการเกษตร
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3. ปฏิบัติการอื่น ๆ ในดานที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร หรือตามที่
กระทรวงฯ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ภารกิจกรมสงเสริมการเกษตร
1. ศึกษา ทดสอบ และพัฒนา เพื่อประยุกตเทคโนโลยีการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร
2. สงเสริมและเผยแพรเทคโนโลยีดานการผลิตพืช รวมทั้งใหบริการขอมูลสารสนเทศ
3. สงเสริม สนับสนุนธุรกิจเกษตร สถาบันเกษตรกร และปจจัยการผลิต
4. พัฒนาระบบงาน และบุคลากร

แนวทางการบริหารงานสงเสริมการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร
(วัลลภ พรหมทอง, 2541)
ยุคแรกของการสงเสริม
ชวงที่ 1 (พ.ศ. 2510 - 2518) เปนระยะเริ่มแรกของการดําเนินงาน มีขอจํากัดในดานบุคลากรและ
งบประมาณ วิธีการสงเสริมการเกษตร จึงเนนการดําเนินงานผานสถาบันเกษตรกรเปนหลัก เนื่องจาก
เจาหนาที่สงเสริม 1 คน ตองรับผิดชอบเกษตรกรประมาณ 4,000 ครอบครัว การสงเสริมจึงดําเนินการผาน
กลุมตาง ๆ เชน กลุมเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร เปนตน การถายทอดความรูการเกษตร เชน การจัดทําแปลง
สาธิตขนาดใหญ การประกวดผลิตผลการเกษตร การจัดนิทรรศการและการจัดงานวันนัดพบเกษตรกร
ประจําปของจังหวัดตาง ๆ เปนตน

ยุคการปรับปรุงการบริหารครั้งที่1

ชวงที่ 2 (พ.ศ. 2518 - 2526) เปนชวงที่รัฐบาลไดเนนนโยบายทางการเกษตรในการเพิ่มผลผลิตขาว
เพื่อใหมีปริมาณเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ
และมีปริมาณเพียงพอตอการสงวออกในชวงนี้
รัฐบาลไดกูเงินจาก IDA (International Development Association) เพื่อใชในงานพัฒนาระบบชลประทาน
เปนหลัก ศึกษาหารูปแบบ วิธีการสงเสริมที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามหลักการฝกอบรมและเยี่ยม
เยียน(Training and Visit system)ดังนี้
1. คัดเลือกเกษตรกร เขารับการอบรมเทคนิคการเกษตร เพื่อใหเปนผูชวยเจาที่สงเสริมแลวนํา
ความรูไปถายทอดสูเกษตรกรตอไป
2. จัดหาอาคาร วัสดุ อุปกรณ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
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3. จัดหาที่ดินสําหรับทําแปลงสาธิต

ยุคการปรับปรุงการบริหารครั้งที่2
ชวงที่ 3 (พ.ศ. 2526 - 2541) ระยะนี้เปนการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของการสงเสริมโดยไดรับ
การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งรัฐบาลไดกูเงินมาปรับปรุงระบบการ
สงเสริมการเกษตรและขยายการดําเนินการใหทั่วถึง และไดปรับปรุงระบบการฝกอบรมและเยี่ยม
เยียน ซึ่งเปนระบบการสงเสริมที่มีประสิทธิภาพและใชกันอยูแพรหลายทั่วโลก การดําเนินงานตาม
ระบบดังกลาว มีดังนี้
1. การฝกอบรม (training)
การสัมนาเชิงปฏิบัติการประจําป (annual workshop)
การสัมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ (technical workshop)
การประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน (monthly meetihg)
การฝกอบรมรายปกษ (fortnightly training)
การประชุมรายปกษ (fortnightly meeting)
2. การเยี่ยมเยียนเกษตรกร (visits) ตามโครงการปรับปรุงระบบการสงเสริมการเกษตร กําหนดให
เจาหนาที่สงเสริม 1 คน รับผิดชอบเกษตรกร 1,000 ครอบครัว ตารางการเยี่ยมเยียนกําหนดโดย
2 สัปดาห 4 วัน
วิธีการสงเสริมการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร
1. การทําแปลงสาธิต
2. การทําแปลงทดสอบพืช
3. การจัดนิทรรศการ
4. การประกวด
การสงเสริมดวยวิธีอื่น ๆ เชนการออกหนวยเคลื่อนที่ การประชุมกลุมตาง ๆ การศึกษาดูงานนอกสถานที่
การจัดงานวันสาธิต การใชสื่อเอกสารสิ่งพิมพ
การปรับปรุงระบบสงเสริมในชวงตอมายังอยูบนหลักของการฝกอบรมและเยี่ยมเยียน
แตให
ความสําคัญการมีสวนรวมของเกษตรกรในการเสนอแผนและความตองการ การสนับสนุนแผนการผลิต
ของเกษตรการปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร กําหนดแนวทางการดําเนินงานเกษตรหมูบาน
ใหมีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหเกษตรหมูบานเปนแกนนําในการสงเสริมการเกษตร และเปนที่
ปรึกษาของเจาหนาที่ สงเสริมการเกษตร
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ยุคปจจุบันการปรับปรุงการบริหารงานสงเสริม ป2542-2544
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
แนวคิดการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
เกิดมาจากปญหาการสงเสริม
การเกษตรที่ผานมาคือ
1. กรม/กองตางๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตางวางแผน ตางกําหนดกิจกรรม ตางจัด
กิจกรรมลงพื้นที่ ตางถายทอดความรูขาดการผสมผสานกิจกรรม ขาดการบูรณาการของหนวยงานของรัฐ/
เอกชน ทําใหเกิดการพัฒนาแบบแยกสวน ไมสามารถตอบสนองความตองการของเกษตรกรไดครบทุกดาน
2.งานวิจัยและพัฒนามักมีการวิจัยที่หลากหลายแตยังขาดการนําไปสูกระบวนการถายทอด
เทคโนโลยี และการพัฒนา
3.จากแนวทางที่วาเกษตรกรเปนผูวิเคราะห วางแผน กําหนดกิจกรรมดวยตนเอง และเปนผูรับ
ผลประโยชน แตในทางปฏิบัติเกษตรกรมีสวนรวมนอย และมักถูกชี้นําจากเจาหนาที่
วัตถุประสงคการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
การจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางในการเขามามีสวน
รวมในการวางแผน การกําหนดกิจกรรม และการจัดกิจกรรมของแตละสวนราชการ ลงสูเปาหมายพื้นที่
เดียวกัน ทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่ตําบลก็จะมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจในการกําหนดแผนการพัฒนาพื้นที่
ดวยตนเอง ซึ่งจะตรงกับความตองการของชุมชน เกิดการพัฒนาในอาชีพครบทุกดานผลักดันใหชุมชน
เขมแข็ง และพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
เพื่อเปนศูนยกลางในการดําเนินการถายทอดและขยายผลของ
เทคโนโลยีการเกษตรอยางเปนระบบและทั่วถึงมีประสิทธิภาพบังเกิดผลพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนเพิ่ม
ศักยภาพชุมชนเกษตรทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
หนาที่ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
เปนศูนยกลางนําความรูดานการเกษตรทุกสาขาของทุกกรม / กอง ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไปถายทอดสูเกษตรกรในพื้นที่ตําบล โดยมีการพิจารณาเลือก เทคโนโลยี กิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับ
พื้นที่ และเกษตรกรตําบลนั้นทั้งนี้เกษตรกรจะเปนผูรับประโยชนโดยตรงจากการถายทอดความรูเทคโนโลยี
ดานการเกษตร ที่มีกิจกรรมการถายทอดความรูใหเลือกไดหลากหลาย สามารถ นําไปพัฒนาและปรับปรุง
อาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
1. ที่ทําการศูนย
2. จุดสาธิต และถายทอดเทคโนโลยี แบงเปน 2 ประเภท คือ จุดสาธิตและถายทอดเทคโนโลยี
ที่มีอยูแลวโดยคัดเลือกจากกิจกรรมที่เกษตรกร หรือกลุมเกษตรกรดําเนินการประสบผลสําเร็จในอาชีพใน
ดานสาขาตาง ๆ (พืช สัตว ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ) พรอมที่จะเปนแบบอยางใหแกเกษตรกร หรือกลุม
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เกษตรกรอื่นๆ นําไปปฏิบัติ จุดสาธิตที่สรางขึ้นใหม เกิดจากการวิเคราะหปญหา และความตองการในการ
รับรูวิทยาการดานการเกษตรของชุมชนในพื้นที่ แลวจึงทําการสรางจุดสาธิตดานการเกษตรสาขาตางๆ (พืช
สัตว ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ) ขึ้นมาใหม พรอมทั้งคัดเลือกเกษตรกรที่เหมาะสมเปนผูดําเนินการ
ปรับปรับปรุงระบบสงเสริม
นโยบายที่ใหกรมสงเสริมการเกษตรเปนหนวยงานหลักในการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(ทั้งดานการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และการประมง) และใหบริการสารสนเทศการเกษตรแกเกษตรกร ในลักษณะ
การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) การดําเนินงานโครงการสงเสริมการเกษตรเปน 2 ประเภท
คือ การถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร และการเรงรัดสงเสริมการผลิต โดยใหทุกโครงการตอง
ดําเนินการ ผาน“ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล”
ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรไดนําความรู
ประสบการณ และทักษะไปประกอบอาชีพการเกษตร ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดในระดับครัวเรือน และให
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดในระดับชุมชน ทําใหเกษตรกรมีรายได มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองไดในดานการคิด การวิเคราะหปญหา และรวมกัน
พัฒนาการผลิต / การแปรรูป / การตลาด รวมทั้ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะ
กอใหเกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนตอไป
1. การถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร มี 3 ลักษณะคือ
“กลุมนํารอง”และ “แปลงเรียนรู” “การขยายผล"
กลุมนํารอง หมายถึง กลุม ชุมชนหรือหมูบานที่จะเปนตัวอยางในการดําเนินการผลิตการเกษตร
เพื่อใหเกษตรกรขางเคียงหรือเกษตรกรในจังหวัดอื่น ๆ ไปศึกษาดูงานและนําเอาวิธีการไปปรับใชในพื้นที่
ของ ตนเองเพื่อการขยายผลตอไป
ในแตละกลุมนํารองจะตองมี “จุดถายทอดเทคโนโลยี” ซึ่งอาจจะมีมากกวา 1จุดใชสําหรับถายทอด
ความรูตาม กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรใหแกสมาชิกกลุมนํารองนั้น ๆ หรือเกษตรกร
จากที่อื่น ๆ ที่มาเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน จุดถายทอดเทคโนโลยีเหลานี้อาจจะเปนแปลงหรือสวน
ของสมาชิกในกลุมนํารอง ที่มีความชํานาญในเรื่องนั้น ๆ และเจาของแปลงจะตองทําหนาที่เปน “วิทยากร
เกษตรกร” ดวย
กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดสรรโครงการในลักษณะ “กลุมนํารอง” ไปใหจังหวัดละไมเกิน
1 กลุม สวน “แปลงเรียนรู” นั้น ไดจัดสรรใหสํานักงานสงเสริมการเกษตรภาค เปนผูดําเนินการรวมทั้งสิ้น
12 แปลง (ภาคเหนือ 3 แปลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.แปลง ภาคกลาง 1.แปลง ภาคตะวันออก 1 แปลง
ภาคตะวันตก 1 แปลง และภาคใต 3 แปลง)
แปลงเรียนรู เปนโครงการที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหเกษตรกรทั่วไปที่สนใจไดเขามาเรียนรู
เทคโนโลยีการผลิตพืชในนาที่ถูกตอง และเหมาะสม ตลอดจนสามารถนําสิ่งที่ไดพบเห็น และความรูที่ไดรับ
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ไปสูการปฏิบัติโดยกรมสงเสริมการเกษตรใหการสนับสนุนคาปรับปรุงพื้นที่ คาจางแรงงานตลอดจนวัสดุ
อุปกรณการ เกษตรที่จําเปนในการจัดทําแปลงเรียนรูฯ การจัดระบบการเรียนรูโดยจัดอบรมวิทยากร
เกษตรกร เพื่อใหสามารถ ถายทอดความรูแกเกษตรกรผูรวมโครงการศูนยผลิตพันธุขาวชุมชน สถาบัน
เกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป ตลอดจนสงเสริม ใหมีการขยายผลโดยการรวมกลุมกันผลิต มีการ
ประสานงานดานการตลาด นอกจากนี้จะมีการสนับสนุนดานเอกสาร คําแนะนําตลอดจน มีการ
ประชาสัมพันธเผยแพรความรูขาวสารสูเกษตรกรและประชาชนผูสนใจทั่วไปสูเกษตรกรและประชาชน
ผูสนใจทั่วไปลักษณะการจัดการและประโยชนที่จะไดรับจากแปลงเรียนรู
กระบวนการสงเสริมการเกษตรในแนวทางโรงเรียนเกษตรกรโดยใชแปลงเรียนรูเปนสถานที่สอน
เกษตรกร
จากของจริงเพิ่มขึ้นจากการศึกษาจากเอกสารคําแนะนําแตเพียงอยางเดียวและมีเกษตรกรเปน
ผูสอน เกษตรกร(วิทยากรเกษตรกร) เปนศูนยรวมวิชาการ เทคโนโลยีการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว เปน
ศูนยรวมดานการผลิต การตลาด และการแปรรูปผลผลิต การบรรจุภัณฑ เปนศูนยประสานการบริการตาง ๆ
อยางเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เชน ปจจัยการผลิตขาวสารขอมูล ที่เกี่ยวของ วิทยากรเกษตรกร การ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน ศูนยทองเที่ยวเกษตร ศูนยประสานงาน สถาบันเกษตรกร ศูนยประสานงาน
สถาบันเกษตรกร กลุมอาชีพการเกษตรและเกษตรกรทั่วไป มีการขยายผลที่ชัดเจน เกิดฐานการผลิตที่
แนนอนและมั่นคง สะดวกในการจัดการ ติดตามตรวจสอบได จะเกิดระบบเชื่อมโยงการผลิต และการตลาด
อยางมีประสิทธิภาพ และครบวงจร
การขยายผล ใหจังหวัดเปนผูวางแผนการขยายผลโดยการนําเกษตรกรไปอบรม ศึกษาดูงาน ณ
กลุมนํารอง หรือแปลงเรียนรูตาง ๆ
โดยกรมสงเสริมการเกษตรจะจัดทํา “ทําเนียบจุดถายทอดเทคโนโลยีและวิทยากรเกษตรกร” สงไป
ใหจังหวัดเพื่อใชประกอบในการวางแผน ทั้งนี้ใหเปนไปตามความตองการของเกษตรกร และชุมชน
ภายหลังจากการศึกษาดูงานแลว
ใหเกษตรกรไดรูจักวางแผนงาน/โครงการเพื่อการประกอบอาชีพของ
ตนเอง และใหมีการเพิ่มทักษะของเกษตรกรโดยการฝกอบรมตามกระบวนการเรียนรูตอไป สําหรับการ
ขยายผลของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ เกษตรกรอาจจะชวยเหลือตัวเองไดเปนอันดับแรก หากมีความ
จําเปนก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองทองถิ่น และ/หรือขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ที่กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดสรรไปใหแลว
วิทยากรเกษตรกร หมายถึง สมาชิกกลุมนํารองที่เปนเจาของจุดถายทอดเทคโนโลยี มีหนาที่ในการ
ถายทอดความรูใหแกสมาชิก ภายในกลุมนํารองหรือเกษตรกร ขางเคียง และเกษตรกรจากจังหวัดอื่น ๆ
บทบาทของวิทยากรเกษตรกร มีดังนี้
 พัฒนาจุดถายทอดเทคโนโลยีของตนเองใหเหมาะสมเพื่อเปนแหลงเรียนรู ฝกปฏิบัติและ
ศึกษาดูงาน สําหรับเกษตรกรรายอื่น ๆ ตอไป
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 บรรยายความรูดานการเกษตรในสาขาที่รับผิดชอบ ทั้งใหการฝกปฏิบัติ และการศึกษาดู
งาน
 เตรียมโสตทัศนูปกรณอยางงาย ๆ เพื่อใชในการถายทอดเทคโนโลยี
 ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อความพรอมในการประกอบอาชีพของตนเองและ
การเปนวิทยากร เกษตรกร
 มีความเสียสละและสมัครใจ ในการปฏิบัติหนาที่วิทยากรเกษตรกร
2. การเรงรัดสงเสริมการผลิต
เปนโครงการที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเรงรัดการผลิตใหเปนไปตามเปาหมาย เชน
เพื่อการสงออกหรือทดแทนการนําเขาโดยใหดําเนินการในพื้นที่ที่มีศักยภาพและอยูในเขตเกษตรเศรษฐกิจ
(Zoning)
โครงการประเภทนี้จะมีลักษณะการดําเนินงานเปนกลุมเชนกัน โดยแตละจังหวัดจะมีการ
ดําเนินงานมากกวา 1 กลุม เพื่อเรงรัดการผลิตใหไดตามเปาหมาย และกรมสงเสริมการเกษตรจะสนับสนุน
ปจจัยการผลิตตามความเหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตโดยการถายทอดเทคโนโลยีและ
การขยายผลตามกระบวนการเดียวกับโครงการ ประเภทถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

แนวคิดเชิงเปรียบเทียบ
วัลลภ พรหมทอง. 2541. หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร.กรุงเทพ :สํานักพิมพฟสิกสเซนเตอร
การสงเสริมการเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกา
1. การบริหาร รวมมือกันทํา ระหวาง 2 สถาบัน คือ กระทรวงเกษตร และมหาวิทยาลัยของรัฐ
2. ระบบการสงเสริมการเกษตร แบงเปน 3 ระดับคือ
การสงเสริมการเกษตรระดับชาติ อยูภายใตความรับผิดชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
จะมีเจาหนาที่บริหารระดับสูงและนักวิจัย เพื่อทําหนาที่ในการวางนโยบายและงานวิจัยตาง ๆ สําหรับนิเทศ
และเผยแพรตอเจาหนาที่ในระดับต่ําลงไป แบงการดําเนินงานออกเปน 6 ฝาย คือ ฝายเกษตร ฝายเคหกิจ
เกษตร ฝายยุวเกษตร ฝายพัฒนาชนบทและขุมชน ฝายทรัพยากรธรรมชาติ ฝายพัฒนาโครงการ
การสงเสริมการเกษตรระดับมลรัฐ อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีคณบดี
คณะเกษตรหรือผูแทนเปนผูอํานวยการสงเสริมการเกษตรของในแตละมลรัฐและมีผูเชี่ยวชสญหรืออาจารย
ในแตละสาขาทําหนาที่นิเทศความรูในทางการเกษตรใหกับเจาหนาที่สงเสริมในระดับเมือง
การสงเสริมการเกษตรระดับเมือง ในแตละเมืองจะจัดตั้งหนวยงานสงเสริมขึ้น หนวยงานนี้อยูใน
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ความดูแลและรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยของรัฐและกระทรวงเกษตรของรัฐบาลกลาง งบประมาณในการ
ดําเนินการไดรับจาก 3 ทาง คือ จากเมือง จากมลรัฐ และจากรัฐบาลกลาง การบริหารงานอาจมาจากมลรัฐ
หรือเจาหนาที่สงเสริมในเมืองนั้นเลืแกคนใดคนหนึ่งขึ้นมาบริหาร หนวยงานสงเสริมระดับเมืองนี้เปน
หนวยงานที่จะตองใหคําแนะนําและเผยแพรความรูสูเกษตรกรโดยตรง การดําเนินงานสงเสริมการเกษตร
ระดับเมือง แบงออกเปน 4 ฝายคือ ฝายเกษตร ฝายเคหกิจเกษตร ฝายยุวเกษตรกร ฝายพัฒนาชุมชน
3. วิธีการสงเสริมการเกษตร
การสงเสริมแบบรายบุคคล การสงเสริมแบบกลุม และการใช
สื่อตาง ๆ
การสงเสริมการเกษตรในประเทศอังกฤษ
1. การเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ฟารม
เจาหนาที่สงเสริมจะออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรในไรนา
ของเกษตรกรเพื่อแนะนําและถายทอดความรูใหแกเกษตร รวมทั้งไปรับทราบปญหาและขอเสนอแนะจาก
เกษตรกร เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
2. การจัดงานวันนัดพบเกษตรกร ในแตละเมืองจะมีการจัดงานวันนัดพบเกษตรรกอยางนอยปละ
ครั้ง เพื่อนําวิชาความรูและเทคโนโลยีการเกษตรใหม ๆ มาแสดงใหเกษตรกรไดชม รวมทั้งเปนการพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกัน
3. การผลิตเอกสารสิ่งพิมพ
หนวยงานสงเสริมที่รับผิดชอบในแตละสาขาจะทําการผลิต
เอกสารสิ่งพิมพ เพื่อเผยแพรความรูและขอมูลขาวสารใหแกเกษตรกร
4. การเผยแพรความรูทางสื่อมวลชน
หนวยงานสงเสริมและเจาหนาที่จะทําการเผยแพรวิชา
ความรูทางการเกษตรสุเกษตรกร โดยเผยแพรผานทางสื่อตาง ๆ เชนวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน
หนังสือพิมพ เปนตน
การสงเสริมการเกษตรในประเทศอิสราเอล
วิธีนี้เปนวิธีการที่สําคัญที่กําหนดไวเปนนโยบายมี
1. การเยี่ยมเยียนเกษตรกรในไรนา
วิธีการดําเนินงานดังนี้การเยี่ยมเยียนในคิบบุตซ การเยี่ยมเยียนเกษตรกรในโมชาฟ การเยี่ยมเยียนเกษตรกร
ในฟารมสวนตัว
2. การฝกอบรมเกษตรกร
ไดกําหนดโครงการอบรมเกษตรกร จํานวนสัปดาหละ 1 วัน
โดยเนนการฝกอบรมในเรื่องของทักษะ เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพได
3. การนําเกษตรกรไปชมงานวันเกษตร
เปนการพาเกษตรกรออกไปเยี่ยมชมตามสถานี
ทดลองตาง ๆ ที่จัดเตรียมไว เพื่อใหเกษตรกรไดศึกษา เชน การใชเครื่องจักรกลแบบตาง ๆ นอกจากนี้
เกษตรกรยังไดประโยชนจากการไปชมสถานที่จริง รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนประสบการณกันดวย
4. การใชสื่อตาง ๆ
มีการติดตอสื่อสารหลายวิธี คือ ใชโทรศัพทติดตอ จัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน เอกสารสิ่งพิมพ
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การสงเสริมการเกษตรของประเทศญี่ปุน
1. การทําความรูจักกับเกษตรกร เปนการออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่บานหรือไรนา ของ
เกษตรกร เพื่อทําความรูจักและคุนเคยกัน อันจะกอใหเกิดความสนิทสนม และอยากเขารวมโครงการตาง ๆ
ของกรมสงเสริม
2. การคนหาทัศนคติและความปราถนาสูงสุดของเกษตรกร
ศึกษาดวยวิธีการ สอบถาม
สัมภาษณ และใชสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ เพื่อคนหาทัศนคติและความปราถนาของเกษตรกร
3. การหาทางแกไขปญหา แบงออกเปน 4 ขั้นตอนยอย ๆ คือการวิเคราะหปญหา การหาวิธีแกไข
ปญหา การตรวจสอบวิธีการแกไขปญหา การทดสอบปฏิบัติในการแกไขปญหา
4.การเผยแพรความสําเร็จผานเกษตรกรหัวกาวหนา โดยการทําแปลง
สาธิตและใชสื่อชนิดตาง ๆ
ในการเผยแพรใหมวลชนไดทราบความกาวหนาและผลของการทดลองนั้น และใชขณะเดียวกันก็ใชการ
ประชุมเพื่อทบทวนผลงาน
วิธีการสงเสริมการเกษตรของประเทศญี่ปุนแบงออกเปน 3 วิธีใหญ ๆ คือ การสงเสริมที่ใชวิธีการ
เรียนรูผานการปฏิบัติ การสงเสริมที่ใชวิธีการเรียนรูผานคําพูด และการสงเสริมที่ใชวิธีการเรียนรูผาน
โสตทัศนูปกรณตาง ๆ

แนวคิดการบริหารงานสงเสริมการเกษตรในอนาคต

จากจุดเริ่มตน 6 ประการในหลักการของการสงเสริมการเกษตรคือ
1. ปรัชญาของการสงเสริมการเกษตร คือ การชวยคนใหรุจักชวยตนเอง (help people to help
themselves)
2. ความหมายการสงเสริมการเกษตร คือการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหแกประชา
ชนเพื่อใหประชาชนในชุมชนนั้น มีสภาพชีวิตความเปนอยูดีขึ้น
3. วัตถุประสงคของการสงเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ให
เกิดผล และปฏิบัติไดจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การจําหนาย เพื่อผลิตอาหาร เพื่อนําเงินตราเขา
ประเทศ เพื่อเปนการสงเสริมในเรื่องที่อยูอาศัยและมาตรฐานชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร เพื่ออนุรักษ
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ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนาสภาพความเปนอยูผูนํา ยุวเกษตรกร แมบานเกษตรกร สถาบันสงเสริม
การเกษตร เพื่อปลูกฝงทัศนคติที่ดีในชุมชนเกษตรกร
4. เปาหมายของสงเสริมการเกษตร
การยกระดับมาตรฐานชีวิตความเปนอยู การเพิ่มรายได
และการกระจายรายได การมีบทบาทและมีสวนรวม
5. ขอบเขตของการสงเสริมการเกษตร ในเรื่องประสิทธิภาพการผลิต การตลาด การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการฟารม ครอบครัวและความเปนอยู การพัฒนาเยาวชน การพัฒนาความเปน
ผูนํา การพัฒนาชุมชน และการสังคมสงเคราะห
6. บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ที่เปนผูถายทอดความรู ผูรวมในการแกไขปญหา
ผูกระตุนใหเกษตรกรรูจักปญหา เปนผูประสานงาน และเปนผูใหบริการ

ซึ่งพอสรุปเปนความสัมพันธเชิงกระบวนการได

1. การปรับปรุงการเชื่อมโยง
ระบบการบริหารงานพัฒนาการเกษตร 3 องคประกอบใหญ คือระบบคนควาวิจัย ระบบสงเสริม
ถายทอด และระบบการปฏิบัติในไรนา การเชื่อมโยงของ 3 ระบบนี้มีผลกับการเดินไปสูเปาหมายของ
ปรัชญาแหงการชวยเหลือตัวเองของเกษตรกร
โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยที่เปนเปาหมายหลักของการ
พัฒนา
ตามปรัชญาการพัฒนาความสัมพันธระหวางองคประกอบหลักคือ ระบบคนควาวิจัย ระบบสงเสริม
ถายทอด และระบบการปฏิบัติในไรนา ควรมีบทบาทที่เชื่อมโยง ตอเนื่องและสนับสนุนเปาหมายหลัก
เดียวกัน แตในทางปฏิบัติดานการบริหารจัดการในอดีต 3 สวนนี้มีปฏิสัมพันธกันนอยมาก มีการแบงแยก
ฝายชัดเจนระหวางนักวิจัย นักสงเสริม และเกษตรกรตางฝายตางทํางานสนับสนุนความตองการของตน และ
องคกรที่บังคับบัญชา ปญหาที่เกิดขึ้นคือตางคนตางทํา ปรับตัวไมทันสถานะการณ ผลลัพธคือ งานวิจัยใช
ประโยชนไดนอย นักสงเสริมทํางานเฉพาะหนา ชาวไรชาวนาเปนหนี้สินและยากจน
การถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรจากองคประกอบของการสงเสริมการเกษตร ที่ประกอบดวย
นักวิจัย นักสงเสริม และเกษตรกร ซึ่งทั้ง 3 องคประกอบนี้จะตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
จะตองมีความสัมพันธกับบุคคลภายนอก ไดแก ผูกําหนดนโยบาย นักวางแผน และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
การถายทอดโดยการนําผลการวิจัยของนักวิจัยไปทดสอบในไรนาของเกษตรกรกอน นักสงเสริมจึง
จะนําไปเผยแพรสูเกษตรกร การถายทอดเทคโนโลยีแบบนี้ มีขอดีก็คือ เทคโนโลยีที่จะทําการถายทอดนั้น
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ไดผานการทดสอบในทองถิ่นของเกษตรกรจึงทําใหสามารถใชไดในทองถิ่น ขอดีอีกประการหนึ่งก็คือ
เกษตรกรสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบกลับไปยังนักสงเสริมและนักวิจัยไดโดยตรง ลักษณะและรูปแบบ ดัง
ภาพตอไปนี้ วัลลภ พรหมทอง. 2541.

ผูกําหนดนโยบาย
นักวิจัย

เกษตรกร
นักสงเสริม

2.การปรับปรุงบทบาทของนักสงเสริม(สมาคมสงเสริมการเกษตรแหงประเทศไทย.2539)
บทบาทในการสนับสนุนเกษตรกร โดยสงเสริมและกระตุนใหเกษตรกรเขารวมในกระบวนการ
เรียนรูโดยการกระทําดวยตนเอง สนับสนุนการตัดสินใจของเกษตรกร การจัดระบบสนับสนุน
เครือขายองคกรเกษตรเพื่อการสนับสนุน และการสนับสนุนขอมูลทันสมัยแกแกนนําเกษตรกร
คุณสมบัติของนักสงเสริมการเกษตร
1. วิสัยทัศนกวาง ฝกใฝความรู
2. มีอุดมการณ มีความปราถนาอยางแรงกลาที่ทํางานสนับสนุนเกษตรกรเพื่อยกระดับรายได
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมโดยเนนการพัฒนาการพึ่งตนเอง การมีสวนรวมพัฒนาทุกขั้นตอน
ความรูสึกเปนเจาของ
3. มีมนุษยสัมพันธ มีทัศนคติที่ดี มีความอดทนเพื่อสรางสรรคความเขาใจรวมกับเกษตรกร
4. มีจิตสํานึกกวาประชาชนเปนปจจัยชี้ขาด เกษตรกรมีศักยภาพเมื่อไดรับโอกาส การจัดระเบียบ
สังคมที่สอดคลองเปนเรื่องจําเปน
5. มีจิตวิญาณในการคนหาภูมิปญญาชาวบาน จิตวิญญาณของนักพัฒนาที่กลาทําในสิ่งที่ดี
6. ความรับผิดชอบและจิตสํานึกตอชุมชนและสังคม มีความรักในงานที่ทํา และมุงในการพัฒนา
อยางถึงที่สุด โดยยึดวาตนเองเปนหนวยหนึ่งของชุมชนดวย
7. มีความรูความสามารถในวิชาชีพและเรื่องเกี่ยวของ รวมทั้งการเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน
8. ปรับตัวใหเขากับทองถิ่นเพื่อสรางศรัทธาและความไววางใจ
9. เตรียมตัวเองใหพรอมที่
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3.

แนวทางสงเสริมแบบการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม

participatory research and technology development

ในระบบของการปฏิบัติงานที่เกษตรกร และหนวยราชการสวนทองถิ่นมีพลังในการ
จัดการมากขึ้นขณะที่สวนราชการที่รับผิดชอบการพัฒนาเดิมปรับโครงสรางและมีพลังในการ
จัดการนอยลงนั้น
ความสําเร็จของงานโครงการจะอาศัยลําพังผูปฏิบัติงานคนเดียวหรือ
หนวยงานเดียวคอนขางเปนไปไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาที่เนนองครวมของครัวเรือน
เกษตร ยิ่งตองอาศัยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม มีเปาหมายในเชิงพัฒนาการเกษตรคือกระบวนการ
อันที่จะไดมาซึ่งองคความรูหรือเทคโนโลยีที่เกษตรกรสามารถนําเอาไปใชไดจริง หัวใจสําคัญ
อยูที่การมีสวนรวมของเกษตรกรในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี

3.1 ชุดเครื่องมือการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสว นรวม
(Participatory research and technology development)
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม ตองการที่จะสรางความเปนธรรมในการมี
สวนรวมระหวางนักวิจัย เกษตรกร และผูมีสวนไดเสียอื่นๆในการผลิตนวัตกรรมการเกษตร ซึ่ง
อาศัยเครื่องมือและวิธีการมากมายและยากที่จะแยกแยะใหเด็ดขาดวาจะใชวิธีการใดเฉพาะ
โดยรวมชุดเครื่องมือของการประเมินชนบทแบบมีสวนรวม(participatory rural appraisal) เปน
สวนหนึ่งของการวิจัยแบบมีสวนรวมและนํามาใชในการสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชนซึ่ง
มีแนวคิดและแนวทางดังนี้
1. การวิจัยระบบการทําฟารม(farming system research : FSR)
เปนแนวคิดที่ใชทําความเขาใจความซับซอนของการเกษตรดวยการทําความเขาใจปจจัย
ทางระบบนิเวศน สังคม เศรษฐกิจ และการผลิต บนพื้นฐานของการคนหา ทําความเขาใจการ
จัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพไรนาและครัวเรือนเกษตรกร
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2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research : PRA)
เปนวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรที่ใชในการศึกษาปญหาและหาทางแกไข วงจรการวิจัย
เริ่มจากการวินิจฉัยปญหาแบบมีสาวนรวม วางแผน ปฏิบัติ และจบดวยการสังเกต ประเมินผล
กิจกรรม ซึ่งวงจรจะหมุนเวียนหลายๆครั้งจนกวาจะไดคําแนะนํา
3.การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม
(participatory technology development : PTD)
เปนการวิจัยที่อาศัยการมีสวนรวมของนักวิจัย เกษตรกร องคกรเกษตรกร และนัก
สงเสริม
วัตถุประสงคเพื่อตองการพัฒนาเทคโนโลยีใหเหมาะสมดวยการใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ประกอบดวยขั้นตอน การจําแนกกลุมเกษตรกรผูสนใจ รวมวิเคราะหปญหา รวมออกแบบการ
วิจัย รวมทดลองในไรนา รวมสรุปผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4.การวิจัยในไรนา (on-farm research : OFR)
เปนการวิจัยที่ดําเนินการดวยการรวมมืออยางใกลชิดกับเกษตรกรภายใตสภาพแวดลอม
และเงื่อนไขของชีวิตจริง การวิจัยจะคนหาปจจัยจํากัดในการผลิต และทดสอบศักยภาพในการ
แกไขภายใตความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ สังคม
ในไรนา โดยการวางแผนอาจเปนการ
ออกแบบและจัดการโดยทีมนักวิจัย หรือ ออกแบบโดยนักวิจัยและจัดการโดยการมีสวนรวม
ของเกษตรกร หรือรวมกันออกแบบ และเกษตรกรดําเนินการทดลอง
1. การวิจัยแบบมีสวนรวมภายใตเงื่อนไขสถาบัน
(institution conditions of participatory research)
เปนการมีสวนรวมของนักวิจัยตางถิ่นที่มาทํางานรวมกันในสถานที่หนึ่งซึ่งจะเปนการ
แลกเปลี่ยนความรูภายใตเงือนไขพื้นที่เดียวกัน
2. เครื่องมืออื่นๆ
ภาระหนักของการทํางานแบบมีสวนรวมคือการที่คนมารวมกัน ตางคนตางความคิด ตาง
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เปาหมาย ตางวัฒนธรรม ตางความสามารถ ความชํานาญ และภูมิปญญา การปฏิบัติงานจึงตอง
อาศัยเครื่องมือและยุทธวิธี เชน logical framework , ZOPP, project cycle management (PCM) ,
project design matrix (PDM)

3.2 farmer-first , farmer second
การสงเริมแบบ farmer to farmer เปนแนวทางการปรับปรุงเทคนิคการปฏิบัติโดย
เกษตรกรทํางานเปนทั้งนักปฏิบัติและนักสงเสริมในการที่จะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
กัน เพื่อนําไปสูการพัฒนาการผลิตใหดีขึ้นซึ่งมีวิธีการสงเสริมดังตอไปนี้
1. อบรมเกษตรกร และวิทยากรเกษตรกร ดานการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาชุมชน
การสงเสริมและทักษะการอบรม
2. จัดการเยี่ยมเยียนกันระหวางเกษตรกร และเกษตรกรไปเยี่ยมสถาบันวิจัย
3. อํานวยความสะดวก(facilitation) ใหเกษตรกรในการวิจัย ทดสอบ และปรับใช และ
ปฏิบัติเทคโนโลยี
4. พัฒนากลุมเกษตรกร ใหมีการพะปะ ประชุม วางแผน แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่ง
กัน
และกัน
5. ในระดับนโยบาย ปรับปรุงความสัมพันธระหวางองคกรเอกชนกับรัฐเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน

1. ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม
 รวมวินิจฉัยปญหา วิเคราะหสถานการณ
 รวมจําแนกประเด็นปญหา วิเคราะห สังเคราะหจากองคความรูวิชาการและ
ทองถิ่น

19






รวมกําหนด เลือกแนวทางการแกปญหา และวางแผนทดสอบ
รวมการทดสอบ
รวมแลกเปลี่ยนความรูประสบการณจากผลการทดสอบทดลอง
รวมรักษากระบวนการใหสามารถดําเนินการตอไปได
2. การมีสวนรวมพัฒนาเทคโนโลยี รูปแบบกลุมหรือเครือขายประชาสังคม
( สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8)

ประกอบดวยกลยุทธ 5 ร. คือ
รวมคน เพื่อใหเกิดเพื่อนและพลังใจ

รวมคิด ไดพลังความคิด

รวมรับผลประโยชน ไดพลังความชื่นชม

รวมสรุปบทเรียน

รวมทํา มีพลังการจัดการ

ไดพลังทางปญญา
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3. รูปแบบ เกษตรกรวิเคราะห เลือก และทดลอง โดยเจาหนาที่รวมเปนผูสนับสนุน( R.
CHAMBER,1997)

ครัวเรือนเกษตรกร วิเคราะห

นักวิจัยและพัฒนา ระดมคน กระตุน
ใหคําปรึกษา

จําแนกความตองการ รองขอ
ปญหา โอกาส
ลําดับความสําคัญ

เลือก ทดลอง

คนหา

ปรับใช

สนับสนุน
จัดหาสนับสนุน

แนะนํา

4. Facilitator : วิทยากรกระบวนการ/ผูอํานวยความสะดวก
บทบาทเจาหนาที่ ถือเปนปจจัยสําคัญในการวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม
บทบาทที่กําลังเปลี่ยนและเพิ่มขึ้นของนักพัฒนาจาก ผูคิดคน ทดลอง ถายทอดความรู สอน
เยี่ยมเยียน
คือบทบาทของการเปนวิทยากรกระบวนการหรือผูอํานวยความสะดวก
ให
กระบวนการพัฒนาที่เนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ ดําเนินไปอยางสําเร็จลุลวง สิ่ง
สําคัญขณะนี้คือการปรับบทบาทและวิธีการทํางานใหเหมาะสม ดังตอไปนี้
 เปลี่ยนจากบทของผูนําการพัฒนา เปนคนกลางที่ประสานความคิดของผูอื่น เปนผูมีสวนได
เสียที่รวมรับผิดชอบโครงการ เปนผูรวมพัฒนาที่มีบทบาทการมีสวนรวม
 หนาที่สําคัญคือ กระตุนใหเกิดการคิด พูด วิเคราะห หาแนวทาง และสรุป
 หนาที่รวมดําเนินการตามขั้นตอนที่กลุมกําหนด
 หนาที่อํานวยความสะดวก ธุระติดตอ ประสานงาน สนับสนุน และรวมติดตาม
 พัฒนาความรอบรู สะสมแหลงขอมูล เรียนรูเทคนิคการและเครื่องมือที่จะนํามาใช
 ทําความเขาใจหลักสากลของความเปนมนุษย ความแตกตางของบุคคล
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แนวทางการสงเสริมเพื่อนําไปสูการเกษตรยั่งยืน

1. การเกษตรแนวใหมคํานึงถึงหลัก 3 ประการ คือ
-ความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ( economic viability)
-ความรับผิดชอบตอสังคม (social responsibility)
-ความมั่นคงของระบบนิเวศน (ecological integrity)
2. คิดใหม(rethink)ในการบริหารจัดการองครวมของฟารม เพื่อนําไปสูเพื่อนําไปสูความ
เขมแข็งทามกลางความหลากหลาย
3. แสวงหาความกระจางในสิ่งที่ตนเองสนใจ ( the pursuit of “enlightened” selfinterests ) และทําใหดีที่สุด
4. การเกษตรจะมุงทําเงินอยางเดียวไมพอตองดูแลพื้นที่และคนอื่นดวย
5.ใหความสนใจการวิเคราะหจัดการทรัพยากรโดยรวม
(Holistic
Resource
Management) เพิ่มขึ้น จากการวิเคราะหหรือจัดการแบบเดิม ที่เคยดําเนินการอยูเชน การ
วิเคราะหกิจการ(Enterprise analysis) การวิเคราะหผลตอบแทนสูงสุด( maximum yield ,
maximum profits) วิเคราะหการจัดการที่ดิน แรงงาน ทุน การจัดการ
6. หลักการจัดการฟารม ใชแนวทางการจัดการทรัพยากรแบบองครวม (Holistic
Resource Management)
7. ใชแนวทางการทําการเกษตร แบบอินทรีย (Organic Farming) เกษตรชีวภาพ
(Biodynamic Farming)
1.2 แนวทางการเกษตรแนวใหม
 สรางแนวคิดเกษตรยั่งยืนคือสาระความสมบูรณของมนุษย
( It’s A Matter of People)
 สรางพลังความสามารถใหบุคคล(empower people)
 เชื่อมคน ดวยวัตถุประสงคและสถานที่
 ทํางานกับชุมชน รวมกําหนดวิสัยทัศน รวมกําหนดความคาดหวัง
(Share the vision : shared vision of hope )
 เปาหมายการเพิ่มคุณภาพชีวิต (quality of life)
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ใหเกิดความสัมพันธระหวางบุคคล (personal relationships)
สรางพลังการผลิตใหตนเอง พรอมกับสนใจเพื่อนบานและชุมชน
เปาหมายอยูที่คุณคา ความพอใจ มากกวาราคา (focus on value rather than costs)
ทํางานกับธรรมชาติ (working with nature rather than against it)
จุดเนนคือการสงเสริมในสิ่งที่เกษตรกรสามารถทําไดดีที่สุด (focus on what they can do best
)
การเกษตรแบบครอบครัว (family farm) ดําเนินการผลิตไดดวยตนเอง
ทําเกษตรทางเลือกมีความหลากหลาย (alternatives, diverse) เกษตรอินทรีย (organic farm)
เกษตรตนทุนต่ํา (low-input) เกษตรชีวภาพ(biodynamic farm)
ไมยึดรูปแบบที่ตายตัว( no blue prints)
ใชชองทางการตลาดที่ตนเองเขาถึง (market in the niches) เชนริมทาง หรือขายตรงผูบริโภค
ทํางานอาศัยฐานการใชความรู (knowledge based systems) คิดและปรับปรุงอยูเสมอ
(working thinker and thinking worker)

แนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน

(Livelihoods and sustainable livelihoods)

2.1 ความเปนมา
แนวความคิดนี้นําเสนอโดย DFID : department for international development ใน The
1997 UK government white paper on international development committed ซึ่งมีเปาหมายของ
การพัฒนาเพื่อลดความยากจนของประชากรใหไดครึ่งหนึ่งจาก 850 ลานคนในป 2015 แนวคิด
นี้ชวยใหเพิ่มความเขาใจในธรรมชาติของความยากจนไดดีขึ้น
2.2 ความหมาย
การดํารงชีพ(Livelihoods) หมายถึง งาน กิจกรรม(activities) ความสามารถ
(capabilities )ทรัพยสิน (assets) ทั้งเปนวัตถุและสวนประกอบในสังคม ซึ่งมนุษยทําเพื่อการมี
ชีวิตอยู
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แนวทางการดํารงชีพ (Livelihoods approach) เปนแนวความคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค
ขอบเขต ลําดับความสําคัญ ของการพัฒนา โดยอาศัยแนวคิดของการดํารงชีพ
การดํารงชีพอยางยั่งยืน(sustainable livelihoods) หมายถึง การแสดงออกถึงศักยภาพใน
การตอสูหรือรับมือกับความตึงเครียดหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น
โดยดํารงประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ หรือ ความมั่นคงของระบบนิเวศน ทรัพยากรธรรมชาติ และความเสมอภาคในสังคม
ซึ่งเปนการใชโอกาสการดํารงชีวิตของคนกลุมหนึ่งโดยไมรุกรานคนอีกกลุมหนึ่งทั้งในปจจุบัน
หรืออนาคต
หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงความสามารถของมนุษยที่จะมีชีวิตอยูและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ที่ปราศจากการสรางความเดือดรอนใหผูอื่น ทั้งในปจจุบันและอนาคต
แนวทางการดํารงชีพอยางยั่งยืน (sustainable livelihoods approach) มีวัตถุประสงคที่จะ
ทําความเขาใจ การทําการเกษตร และระบบการดํารงชีวิต ซึ่งเปนการสนับสนุนโอกาสในการ
ปรับปรุงเพื่อลดความยากจน







การวัดความยั่งยืนของวิถีการดํารงชีวิต
สามารถยืดหยุนไดเมื่อเกิดผลกระทบ
ไมขึ้นกับการสนับสนุนจากภายนอก
รักษาผลิตภาพของทรัพยากรไวไดนาน
ไมทําลายวิถีการดํารงชีวิตผูอื่นหรือสามารถประนีประนอมรวมกันได
การกอใหเกิดความยั่งยืนของการใชสภาพแวดลอม ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
สังคม และสถาบัน

2.3 แนวความคิดหลักของการดํารงชีพอยางยั่งยืน( Sustainable livelihoods concept)
1. ใชคนเปนสําคัญ(People-centred)
เริ่มจากการวิเคราะหการดํารงชีวิตของเกษตรกร และวิธีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผานไป
ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบาย การจัดองคกร ที่เกิดกับคน การถือครอง และมิติของความ
ยากจน และทํางานเพื่อนําไปสูเปาหมาย เนนความสําคัญของอิทธิพลดานนโยบายและการ
จัดการสถาบันที่เกี่ยวกับวาระของความยากจน ทํางานสนับสนุนคนเพื่อนําไปสูเปาหมายของ
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การดํารงชีวิต
ความยากจนจะลดลงหากการสนับสนุนจากภายนอกทํางานสอดคลองกับ
แนวทางของวิถีการดํารงชีวิต สภาพแวดลอมทางสังคม และความสามารถในการปรับใช
2. มีความเปนองครวม(Holistic)
ไมแยกสวน( non-sectoral) ตามลักษณะภูมิศาสตร และกลุมสังคม สํานึกในอิทธิพล
หลากหลายที่มีตอมนุษย
และคนหาทําความเขาใจความสัมพันธระหวางอิทธิพลเหลานี้และ
ผลกระทบที่เชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิต สํานึกในหนาที่ที่หลากหลาย ยอมรับวิถีที่หลากหลาย
ของการดํารงชีวิต คนหาเพื่อนําไปสูผลลัพธที่หลากหลายของการดํารงชีวิต
3. มีลักษณะของพลวัต(Dynamic)
คนหาเพื่อทําความเขาใจและเรียนรูจากการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนผล
ทางบวก บรรเทาผลทางลบ ที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบภายนอก
4. สรางบนความเขมแข็ง(Building on strengths)
หลักการสําคัญคือการเริ่มวิเคราะหความเขมแข็ง มากกวาจากความตองการของชุมชน
5. มีการเชื่อมโยงทั้งระดับมหภาคและจุลภาค(Macro-micro links)
เปนจุดเชื่อมชองวางระหวางระดับนโยบาย สถาบัน ถึงระดับชุมชนและรายบุคคล
6. มีความยั่งยืน(Sustainability)
โดยพิจารณา 4 องคประกอบหลักคือ สภาพแวดลอม(Environmental) เศรษฐกิจ
(Economic) สังคม( Social) และสถาบัน( Institutional)
2.4 กรอบการทํางาน (Sustainable livelihoods framework)
มีองคประกอบ 5 ประการคือ
1. บริบทความออนแอและความไมแนนอน (Vulnerability Context)
เปนภาวะที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบโดยตรงตอทรัพยสิน และผลลัพธจากวิถีการดําเนินชีวิต
shocks ภาวะที่เกิดผลกระทบอยางทันทีทันได และรุนแรง สงผลเสียหายตอการ
ดํารงชีวิต
โดยเฉพาะในองคประกอบของทรัพยสิน เชน ภัยธรรมชาติ การขาดเงินใชจาย ความขัดแยงใน
สังคม ปญหาสุขภาพมนุษย พืช สัตว
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trends
ภาวะแนวโนมของการเคลื่อนไหวของปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบ
ตอวิถีการดํารงชีวิต เชน แนวโนมประชากร ทรัพยากร เศรษฐกิจ รัฐบาล นโยบาย และ
เทคโนโลยี
seasonality ภาวะการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล วัฏจักร วงจร เชน ราคา
ผลผลิต สุขภาพ โอกาสการจางงาน
2. ทรัพยสิน (Livelihoods assets)
เปนองคประกอบที่มีความสําคัญ หรืออีกนัยหนึ่งคือเปนตนทุนที่เกษตรกรนํามาใชใน
กระบวนการดํารงชีพ ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับการเกิดผลลัพธ มีผลตอโอกาสการเลือกวิถี
การดํารงชีพ ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากบริบทความออนแอ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสราง
และสถาบัน
ทรัพยสิน แบงเปน 5 ประเภทคือ
human capital หมายถึง ตนทุนทรัพยากรมนุษย เชน ทักษะ ความรู ความสามารถดาน
แรงงาน คุณภาพแรงงาน ศักยภาพการเปนผูนํา และความมีสุขภาพดี
natural capitalหมายถึง ตนทุนทรัพยากรธรรมชาติ เชน ดิน น้ํา อากาศ ปาไม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ
financial capital หมายถึง ตนทุนทางการเงิน เชน เงินสะสมที่สามารถนํามาใชประโยชน
ได และเงินไหลเวียน
physical capital หมายถึง ตนทุนทรัพยากรทางกายภาพ เชน สิ่งอํานวยความสะดวก และ
วัสดุที่ใชในการผลิต
social capital หมายถึง ตนทุนทางสังคม เชน กลุม เครือขาย ประชาสังคม การเปน
สมาชิก ความสัมพันธ หนาที่ในสังคม และภาวะการเปนผูนํา
3. การเปลี่ยนผานโครงสรางและกระบวนการ (Transforming Structures & Processes)
เปนองคประกอบที่มีผลกระทบโดยตรงที่ทําใหเกิดความออนแอในกระบวนการ และ
สงผลตอการเลือกวิถีการดํารงชีพ มีสวนประกอบยอย 2 สวนคือ
Structures หมายถึงโครงสรางมี 2 ระดับคือระดับสาธารณะ และระดับสวนบุคคล เชน
รัฐบาล องคกร ประชาสังคม
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Processes หมายถึงกระบวนการที่เปนสวนขับเคลื่อน ของโครงสราง เชน นโยบาย
กฎหมาย ขอกําหนด สถาบัน วัฒนธรรม และลักษณะบุคคล
4. วิถีการดํารงชีพ (Livelihoods strategies)
เปนทางเลือก โอกาส ที่เกษตรกรใชเปนกลยุทธในการดําเนินชีวิต ซึ่งจะมีลักษณะของ
ความหลากหลาย (diversity) ตามลักษณะพื้นที่ ภูมิประเทศ ที่ถือครอง และชวงเวลา เปน
ลักษณะที่เคลื่อนไหว(dynamic) กระจายหลายสถานที่( straddling ) และเชื่อมโยง(linkage)
5. ผลลัพธ (Livelihood Outcome)
เปนผลไดที่เกิดจากการเลือกวิถีหรือกลยุทธในการดําเนินชีวิต ไดแกการมีรายไดเพิ่มขึ้น
(more income) การเพิ่มการเปนอยูที่ดีขึ้น (increased well-being)การลดความออนแอ (reduced
Vulnerability) การเพิ่มความมั่นคงดานอาหาร (improved food security) และการเกิดความยั่งยืน
ในการใชทรัพยากรธรรมชาติ (sustainable use of NR based)
การทําความเขาใจความเชื่อมโยงขององคประกอบตางๆจะพบวามีความสัมพันธซึ่งกัน
และกัน
หากพิจารณาจากรูปแบบการพัฒนาในประเทศไทย โดยเริ่มตนที่การเปลี่ยนผาน
โครงสรางและกระบวนการ (Transforming Structures & Processes) คือมองจากระดับนโยบาย
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนหรือปรับแนวทางการพัฒนาดวยการปรับโครงสรางการบริหาร ปรับเปลี่ยน
นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ซึ่งผลจากการดําเนินนโยบายในแตละชวงของการเปลี่ยนแปลงจะ
สงผลทั้งทางบวกและลบตอการดํารงชีพโดยแสดงออกมาจาก บริบทความออนแอและความไม
แนนอน (Vulnerability Context) ที่เกิดขึ้น ในสวนของความออนแอนี้บางประเด็นเปนผลจาก
นโยบายโดยตรงบางประเด็นเปนผลทางออม
ผลที่เกิดขึ้นนี้นําไปสูความกระทบกระเทือน
สถานะของทรัพยสิน
ซึ่งถือเปนปจจัยที่จะนํามาใชในการกําหนดกลยุทธการดํารงชีพตาม
โอกาสที่แตละคนมี ผลของการเลือกวิถีการดํารงชีพสงผลตอระดับผลลัพธ(out come) และ
ผลลัพธตางๆจะยอนกลับไปสูสถานะของทรัยพสินเปนวงจรที่ขับเคลื่อนตอไปอยางตอเนื่อง
(ภาพที่1)

ภาพที่1. Sustainable livelihoods framework
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