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บทนํา 

ในอดีตที่ผานมา การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรขาดกระบวนการเชื่อมโยงผลงานวิจัยสูชุมชน

และพ้ืนที่เปาหมายอยางเปนระบบ ขาดความตอเนื่อง และการบริหารจัดการไมอยูในลักษณะของการบูรณา

การ ตลอดจนการจัดกิจกรรมและงบประมาณลงพื้นที่มุงเนนการพัฒนาเฉพาะเรื่อง ทําใหผลงานวิจัยไม

ตอบสนองตอความตองการของเกษตรไดอยางแทจริง ยิ่งกวานั้น ชุมชนในทองถ่ินไมมีสวนรวมในการ

วิเคราะหปญหา การประสานงานระหวางหนวยงานวิจัยและหนวยงานสงเสริมไมเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ทํา

ใหเกิดชองวางของการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้น นอกจากนี้ ผลพวงของการพัฒนาที่ผานมา ยังกอใหเกิดความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในระดับที่นาเปนหวงอีกดวย 

สถานการณดังกลาวไดนําไปสูแนวทางแกปญหา ที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 

และกลุมเกษตรกร หันมาใหความสนใจในการทําการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งเปนระบบการผลิตที่เอ้ืออํานวยตอ

การฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ รักษาสมดุลยของระบบนิเวศ ทาํใหสิ่งแวดลอมไมเปนพิษ มีความปลอดภัย

ทั้งแกผูผลิต ผูบริโภค และชุมชน มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนธรรม ซึ่งจําเปนตองใชการ

พัฒนาเทคโนโลยีใหมีความสอดคลองกับปญหาและแนวทางการดําเนินชีวิตของเกษตรกรในชุมชน สงเสริม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูบริโภค นําไปสูการพัฒนาแบบยั่งยืน อันเปนเปาหมายหลักใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544)  ทิศทางดังกลาว ยังคงเปนเปาหมายของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (2545-2548) แตหันมาใหความสําคัญโดยกําหนดเปนจุดเนนที่กระบวนการ

ทํางานและการผสมผสานเทคโนโลยีใหมกับภูมิปญญาชาวบาน พรอมทั้งเปดโอกาสใหมีการประสานงาน

ระหวางภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ และกลุมเกษตรกรที่เก่ียวของมากขึ้น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดกําหนดนโยบายใหมีการบูรณาการ “โครงการ/งาน/กิจกรรม” 

ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาเทคโนโลยี และการขยายผลไปสูการปฏิบัติของเกษตรกร มีการระดม

ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณลงในพื้นที่และชุมชนในลักษณะผสมผสาน  เชนการจัดตั้งโครงการเพ่ิม 

ศักยภาพชุมชนดานการเกษตรขึ้น มุงเนนใหเกิดกระบวนการเรียนรูควบคูกับการพัฒนา เพ่ือใหเกษตรกรได

ใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับความรวมมือจากองคกรระหวางประเทศ ในการ

สนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรอยางมีสวนรวม จากทุกฝายที่
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เก่ียวของ ตลอดจนมีการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล เพ่ือทําหนาที่เปนศูนยกลางเผยแพร

ขอมูลเทคโนโลยีที่พัฒนาแลว และเปนหนวยประสานงานระหวางองคกรชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐใน

ทองถ่ิน 

แนวคิดในการดํารงชีวิตของเกษตรกรไทย 

ในอดีต แนวความคิดในการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร เปนการผลิตเพ่ือบริโภคภายใน

ครัวเรือน มีบางสวนอาจนําไปใชแลกเปลี่ยนกับสินคาอ่ืนที่ตองการใชในการดํารงชีวิตประจําวัน ในบางครั้ง

ตองผลิตเพ่ือสงใหแกผูบริหารปกครองบานเมือง หรือสงใหแกกองทัพเพ่ือใชในการทํานุบํารุงกําลังพล ทั้ง

ในยามสงบและยามศึกสงคราม เกษตรกรดํารงชีวิตและมีความเปนอยูอยางเรียบงาย เนื่องจากความจําเปน

ในการดํารงชีวิตจะใชปจจัยตาง ๆ เฉพาะเทาที่จําเปนโดยธรรมชาติจริง ๆ เทานั้น  

วิถีชีวิตของเกษตรกรซึ่งเปนชาวชนบทในอดีต มีความสุขและมีความมั่นคงตามอัตภาพ พ่ึงพา

ตนเองไดในการดํารงชีพ ผลิตอาหารไดเองไมตองซื้อหาจากภายนอก หรือหากมีบางก็ไมมากนัก มักจะใช

วิธีการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางเพ่ือนบานใกลเคียงหรือชุมชนในละแวกเดียวกัน มีความรูจักมักคุนกัน

ถวนหนาในชุมชนที่อยูอาศัย มีความอบอุนในชีวิตครอบครัวซึ่งอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ คนในชุมชน

สวนใหญเปนเครือญาติกันโดยตรงหรือเก่ียวดองกันทางใดทางหนึ่ง ความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัว

และในชุมชนมีสูง สามารถหาความรื่นเริงบันเทิงใจไดจากประเพณีและกิจกรรมตาง ๆ และอีกเชนกัน 

ประเพณีและกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ก็มีที่มาจากกิจกรรมอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพทํานาเปน

สวนใหญ มีการประกอบกิจกรรมทางดานศาสนาอยางสมํ่าเสมอ ตามชวงเวลาที่สอดคลองกับการทํานา ปลูก

ขาว และเก็บเก่ียวขาว วิถีชีวิตความเปนอยูผูกพันกับเงินตรานอยมาก  ใหความสําคัญกับความรูสึกถนอม

น้ําใจของคนที่อยูรวมกัน ใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตมากกวา หรืออาจพูดไดวา วิถีชีวิตของเกษตรกรใน

อดีตนั้น เนนหนักสิ่งท่ีเปน “นามธรรม (คุณภาพชีวิต)” มากกวาสิ่งท่ีเปน “รูปธรรม (เงินตรา)” 

ตอมาภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตาม

ความเจริญของบานเมือง เงินตราเขามามีบทบาทในชีวิตความเปนอยูมากขึ้น การดํารงชีวิตมีความสุขสบาย

มากขึ้นตามความเจริญทางดานวัตถุ ไดรับการอํานวยความสะดวกจากภาครัฐทั้งในการประกอบอาชีพ คือ

การสรางคูคลองสงน้ํา การสรางถนนหนทางในการสัญจรไปมา มีการผลิตกระแสไฟฟาและสงกระจายไปใน

พ้ืนที่ชนบทมากขึ้นเรื่อย ๆ ชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น แนวความคิดใน

การทําการเกษตรก็เปลียนไป จากการผลิตเพียงเพ่ือการดํารงชีพ มาสูการผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดิม เพ่ือนําไปขาย

ใหมีรายไดสวนเกินไวจับจายใชสอยซื้อหาความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น 
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สภาพของเกษตรกรไทยในปจจุบัน 

จากการสํารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2541 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ สํานัก

นายกรัฐมนตรี เพ่ือใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาดานการเกษตรของประเทศ พอสรุปประเด็นสําคัญ

ของสภาพเกษตรกรไทยยุคปจจุบันไดดังนี้ 

เกษตรกรยังเปนประชากรสวนใหญของประเทศ มีจํานวนมากถึงหนึ่งในสามของครอบครัวทั้งหมด 

และเปนประชากรที่ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศ ในขณะเดียวกันก็สงเปนสินคาออกไปขายตางประเทศ นํา

เงินตราตางประเทศเขามาเปนจํานวนมาก และยังกอใหเกิดธุรกิจตอเนื่องอีกมากมาย ขณะเดียวกันเกษตรกร

ไทยสวนใหญมีที่ดินถือครองจํานวนนอย ครัวเรือนละประมาณ 20 ไร เทานั้น และมีขนาดลดลงเรื่อย ๆ 

ตามระยะเวลาที่ผานไปพรอมกับจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นตามลําดับ เนื้อท่ีถือครองสวนใหญเปนพ้ืนที่ทํานา

และทําไรอยูในภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง การผลิตมีปญหามากมาย สวนใหญอยูที่ปจจัยพ้ืนฐาน

เชน ความอุดมสมบูรณของดิน การขาดแคลนน้ําในการเกษตรตองอาศัยน้ําฝน ขาดแคลนเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพ ตองอาศัยปจจัยการผลิตจากภายนอกทองถ่ิน เปนสาเหตุที่ทําใหผลผลิตตอพ้ืนที่ต่ํา อีกท้ัง

เกษตรกรสวนใหญยังมีการศึกษาต่ํา ในขณะเดียวกันมีการละเลยภูมิปญญาทองถ่ินซึ่งเปนมรดกตกทอดมา

แตบรรบุรุษ ทําใหศักยภาพในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรตอไปในอนาคตไมไดผลดีเทาที่ควร การ

ปรับใชเทคโนโลยีมีความยุงยากซับซอนมากขึ้น ทําใหเกษตรกรมีรายไดต่ํา รายไดเฉลี่ยตอปตอครัวเรือนอยู

ในชวง 10,000-50,000 บาท ต่ํากวาผูประกอบอาชีพอ่ืนมาก  รายไดจากการเกษตรเปนการปลูกพืช

รวมกับการเลี้ยงสัตวเปนสวนใหญ เกษตรกรขาดแคลนทุนทรัพยในการลงทุนซื้อและซอมแซมเครื่องจักรกล

การเกษตร อันเปนปจจัยสําคัญในการลดตนทุนการผลิต และเกษตรกรกวาครึ่งมีหนี้สินติดตัว โดยที่หนี้สิน

เหลานี้นํามาใชในการเกษตรเพียง 50% เทานั้น ในภาคอีสานมีจํานวนเกษตรกรที่มีหนี้สินมากที่สุด 

รองลงมาไดแกภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ตามลําดับ 

การแกปญหาโดยภาครัฐที่ผานมา 

กอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2500-2504)  สินคาเกษตรที่ทํา

รายไดหลักใหแกประเทศคือขาวและยางพารา ตอมาเมื่อเขาระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2505-

2509) มีสินคาสงออกทํารายไดใหแกประเทศเพิ่มขึ้นอีกสองพืช คือขาวโพดเลี้ยงสัตวและปอแกว เมื่อเขา

ชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) มีสินคามันสําปะหลังเพ่ิมเขามาในการ

สงออกไปตางประเทศ การสงออกน้ําตาลจากออยมามีในชวงระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3  สวนถ่ัวและยาสูบ

เปนสินคาสําคัญที่สงออกไดในชวงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 จะเห็นไดวา รายไดจากการสงออกของ

ประเทศไทยในชวงนั้นเปนสินคาที่ไดจากพืชอายุสั้นทั้งสิ้น แตพอถึงชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 

ก็เกิดวิกฤติ สินคาเกษตรที่เคยสงออกมีปญหาการตลาดและราคาตกต่ํา สินคาเกษตรที่เขามาแทนที่พืชไร 

(ในขณะที่การสงออกขาวและยางพารายังเปนสินคาสงออกหลักอยูเชนเดิม) คือพืชสวน เชนกาแฟ และ

สินคาปศุสัตวเชนไก สินคาประมงเชนกุง ทําใหโอกาสทางการเกษตรของไทยเปลี่ยนไป 
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การยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับตอ ๆ มาไดวางแนวนโยบายในการพัฒนา

โดยใหความสําคัญในการเพิ่มผลผลิตและเพ่ิมรายไดตอครัวเรือนใหมากขึ้น เนนการผลิตเพ่ือขายอัน

หมายถึงการผลิตเพ่ือการคา มีการลงทุนสูง มีการเอาใจใสในเรื่องของคุณภาพผลิตผล เกษตรกรมีความ

เขาใจในเรื่องของการตลาด สามารถรวมกลุมกันเองผลิตเพ่ือขายในประเทศหรือสงออก เกษตรกรยอมรับ

เงินตราและรายไดเปนปจจัยที่สําคัญตอการดํารงชีวิต ในขณะเดียวกัน ภาครัฐก็เรงรัดการพัฒนาบานเมือง

โดยใช 

รายไดตอครัวเรือนเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา ชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรในชนบทจึง

เปลี่ยนไปจากเดิมอยางมากมาย เกษตรกรเปลี่ยนแนวความคิดในการผลิตมาเปนการมุงม่ันสรางรายได 

ตองการความร่ํารวยเงินทองในการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหดีขึ้น มีการแสวงหาทรัพยากรในการผลิตเพ่ิมขึ้น 

โดยเฉพาะอยางย่ิงทรัพยากรที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณสะสมอยูตามธรรมชาติ การบุกรุกทําลายปาจึงเกิดขึ้น 

และระบาดลุกลามออกไปอยางรวดเร็ว การใชทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ก็ดําเนินไปอยางไมถนุถนอม ตนน้ํา 

ลําธารถูกทําลาย โรคแมลงศัตรูพืชระบาดมากขึ้น เกษตรกรระดมใชสารเคมีในการปราบศัตรูพืชมากขึ้น 

จนเกิดมลภาวะแพรกระจายทั่วไป 

รัฐบาลไดใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติวางแนวทางการพัฒนา เปนผลใหมีการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่สําคัญ ๆ ของประชาชน ซึ่งอาจกลาวไดวามีคุณภาพชีวิตตามแนววิถีชีวิตแบบ

ใหมดีขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงในดานการอนามัยสาธารณสุข การศึกษา การประกอบอาชีพขั้นพ้ืนฐานตาง ๆ  

สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในเขตชนบทที่ลาหลังมาก ๆ ขึ้นมาไดอยูในเกณฑที่นาพอใจ แตปญหาท่ี

ตามมานับตั้งแตเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 เปนตนมา  คือ ระดับรายไดของ

เกษตรกรและชาวชนบทกลับลดลง เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงในระบบเศรษฐกิจการคา

ระหวางประเทศ ทําใหราคาพืชผลภายในประเทศตกต่ํา เกษตรกรมีรายไดลดลงคอนขางมาก แผนพัฒนาฯ 

ฉบับตอ ๆ มาจึงยิ่งเนนหนักในการพัฒนาเพ่ือยกระดับรายไดของเกษตรกรใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

ระบบการผลิตที่ผลิตเพ่ือขายกลายเปนวิถีชีวิตที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป การผลิตในระบบนี้จําตอง

พ่ึงพาปจจัยการผลิตจากภายนอกมากขึ้น การจําหนายผลิตผลสวนใหญก็ขึ้นอยูกับอิทธิพลของปจจัย

ภายนอกเชนกัน ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองออนแอลงเรื่อย ๆ มีการใชทรัพยากรทุนที่มีอยูอยาง

รุนแรง ปราศจากการทํานุบํารุงอยางถูกตอง มีการทํานามากกวาปละหนึ่งครั้ง มีการปลูกพืชหลายชนิดหลาย

ครั้งในรอบป ใชการเขตกรรมที่ผิดวิธี ใชปุยเคมีและสารเคมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือหวังจะไดเงินมากขึ้น 

เกษตรกรจําตองลงทุนไปกอนหรือกูหนี้ยืมสินมาลงทุนทําการผลิต กอนที่จะขายผลผลิตแลวมีรายไดใน

ภายหลัง รูปแบบของชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอยางรุนแรง ในบางครั้งผลผลิตไดนอยไมคุมทุน ในบางฤดูโรค

แมลงศัตรูพืชระบาดตองลงทุนเพิ่มขึ้น เมื่อขายผลิตผลไปกลับไมไดกําไรหรือบางครั้งขาดทุน ในบางฤดู 

ถูกภัยธรรมชาติฝนแลงน้ําทวม ทําใหเกษตรกรมีหนี้สินเพ่ิมขึ้น บางครัวเรือนตองขายที่ทํากินแลวโยกยาย 

ถ่ินฐานไปบุกรุกทําลายปาตอไป บางครัวเรอืนตองอพยพไปหางานทําเพ่ือใหมีรายไดในตางถ่ิน บางคน

อพยพไปอยูในสังคมเมืองอยางถาวร เกิดอาการบานแตกพลัดกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทาง  

ความอบอุนในครอบครัวลดลง การพ่ึงพากันระหวางหมูญาติพ่ีนองและบานใกลเรือนเคียงลดลง การ
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ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ทั้งในดานความรื่นเริงและพิธีกรรมทางศาสนาลดลง คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

ถดถอยลงไปเรื่อย ๆ วิถีชีวิตของเกษตรกรก็เปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจเชนกัน 

เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดยกรางขึ้น โดยมุงไปที่การเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิม

รายไดของเกษตรกรมากกกวาการยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาประเทศตามแนวทาง

ใหมประมาณ 20 ปที่ผานมา ประเทศไทยไดใชยุทธวิธีพัฒนาการเกษตรที่ไมสอดคลองกับหลักปรัชญาใน

การสงเสริมการเกษตรที่วา “จะตองพัฒนาเกษตรกรใหสามารถชวยเหลือตนเองได”  แตกลับใชวิธีการ  

สงเสริมการเกษตรแบบสําเร็จรูปในรูปแบบของ “เกษตรสงเคราะห” ที่ใหการสนับสนุนปจจัยการผลิตที่

จําเปนแกเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตของตน ทําใหเกษตรกรฝากความหวังในการนําทางเพ่ือการพัฒนาชีวิต

ของตนไวกับภาครัฐ ซึ่งใชรูปแบบการพัฒนาที่กําหนด นําพาประชากรในภาคเกษตรกรรมไปสูลักษณะของ

สังคมแบบ “รวยกระจุก จนกระจาย”  เกษตรกรและครอบครัวพ่ึงพาตนเองไดนอยลง เกษตรกรที่เคยเปน

เจาของที่ดินกลายเปนผูเชาหรือผูรับจางผูขายแรงงาน ระบบนิเวศในทองถ่ินและชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอยาง

ยากท่ีจะกลับคืนมาเหมือนเดิม  

ในปจจุบัน ภาครัฐไดปรับแผนการดําเนินงานไปบางแลว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ใหความสําคัญกับการเพิ่มความแข็งแกรงในภาคเกษตร คือการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนประเภทตาง ๆ และการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 

ปรับปรุงระบบการปลูกพืชในเขตชลประทานลุมเจาพระยา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว 

พัฒนาระบบเกษตรทางเลือกเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ฟนฟูและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 

ตลอดจนการสนับสนุนปจจัยการผลิตที่จําเปน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ยังไดให

ความสําคัญตอการพัฒนาคน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เพราะมองเห็นวาคนจะมีบทบาท

สําคัญทั้งในสวนที่เปนผูกําหนดทิศทางการพัฒนา และเปนผูที่ไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากการ

พัฒนา แตสิ่งหนึ่งท่ีขาดไปก็คือ ไมไดเนนกระบวนการทํางานเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรมากนัก 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2548) ไดใหความสําคัญกับ

กระบวนการทํางานเพ่ิมขึ้นอยางมาก สนับสนุนการขยายกลุมและเครือขายเกษตรกรในการพัฒนาเทคโนโลยี

เกษตรแบบยั่งยืน เปดโอกาสใหเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางองคกร

ภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ กลุมเกษตรกร และผูสนใจทั่วไป เนนการพัฒนาที่มี

การผสมผสานเทคโนโลยี “ใหม” กับ “ภูมิปญญาชาวบาน” เขาดวยกัน 

ในขณะเดียวกัน ภาครัฐไดสรางพ้ืนฐานในการพัฒนาเพ่ือสรางแนวคิดใหกับเกษตรกรในการ

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการกําหนดนโยบายภาคเกษตรที่ไมเพียงแตผูกพันตอ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเทานั้น ยังคํานึงถึงกระแสตื่นตัวของประชาชนในเรื่องความ

ใสใจตอการบริโภคสินคาที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยใชวิธี “การผลิตสินคาทางการเกษตรอยาง

ถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural Practices)” ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและอนามัย ทั้งตอตัว

เกษตรกรผูผลิตเอง และตอประชาชนผูบริโภค ซึ่งไดพยายามสรางความสนใจและตื่นตัวใหเกิดขึ้นอยาง
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กวางขวาง โดยใหเกษตรกรและประชาชนมีสวนรวมมากที่สุด ในสถานการณเศรษฐกิจปจจุบัน ที่มีปญหา

ทางดานการเงิน การคลัง และมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณและอัตรากําลัง 

การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแบบมีสวนรวม 

เดิมภาครัฐไดสนับสนุนเจาหนาท่ีเรงรัดทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยมุง

เรื่องการเพ่ิมผลผลิตใหมากขึ้น เนนการทําวิจัยตามหลักวิชาการในศูนยวิจัยหรือสถานีทดลองตาง ๆ เมื่อได

ผลสรุปจากหัวขอวิจัยที่กําหนดแลว ก็นําผลท่ีไดใหฝายสงเสริมนําไปสอนหรือถายทอดใหกับเกษตรกรตอไป 

(มักใชวิธีการฝกอบรม) 

แตวิธีการถายทอดดังกลาวไมประสบผลเทาท่ีควร  เนื่องจากการแปลงความรูที่ไดจากการวิจัย

ใหกับเจาหนาท่ีสงเสริมเพ่ือนําไปสูเกษตรกร ยังไมชัดเจนและไมมีประสิทธิภาพพอที่จะใหเกษตรกรนําไป

ปฏิบัติ  จึงไมสามารถตอบสนองตอการแกไขปญหาในระดับไรนาของเกษตรกรไดอยางแทจริง 

ตอมาไดมีการปรับยุทธวิธีถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกร โดยใชการฝกอบรมแลวตรวจเยี่ยม 

(Training and Visit System: T&V) คือการนําเกษตรกรมาฝกอบรม จากเจาหนาที่สงเสริมที่ไดรับความรู

จากนักวิจัย เพ่ือใหเกษตรกรนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติตอ   ในขณะเดียวกัน  หลังการฝกอบรมเจาหนาท่ี 

สงเสริมก็จะจัดทําตารางเวลาการออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร เปนชวง ๆ    เพ่ือติดตามและแนะนําใหมีการ

ยอมรับเทคโนโลยีที่ไดจากการวิจัยนั้น พรอมทั้งสนับสนุนปจจัยการผลิตควบคูกันไปดวย เชนเมล็ดพันธุ  

ปุยเคมี เปนลักษณะของการถายทอดเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ มักจะเปนการทํางานกับเกษตรกรเฉพาะราย 

หรือทํากับเกษตรกรผูนําเทานั้น 

ตอมาประมาณป 2523 พบวา เทคโนโลยีเกษตรท่ีถายทอดใหเกษตรกรในระดับแปลง ยังไม

สอดคลองกับความตองการของเกษตรกรรายยอย จึงไดมีการปรับแนวคิดของกระบวนการทํางานใหกวางขึ้น 

จากการทําในแปลงเกษตรกรมาเปนการทําวิจัยระบบฟารม โดยเนนใหนักวิจัยตองศึกษาและวินิจฉัยภาวะ

เงื่อนไขของเกษตรกรในระดับครัวเรือน เพ่ือวางแผนการทําวิจัยในการแกปญหาใหเกษตรกรไดเหมาะสม

ยิ่งขึ้น แตก็ยังเปนการเนนการทําวิจัยเพ่ือแกไขขอจํากัดดานการผลิตเปนหลัก 

หลังจากนั้น 10 ป (พ.ศ. 2533) ไดมีการนําเอาแนวคิดดานการทํางานแบบมีสวนรวมมาใช โดย

เนนใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมในการวางแผนการผลิต การติดตาม และการประเมินผลงานวิจัย อยางไรก็

ตาม วิธีการตาง ๆ เหลานี้ก็ยังไมสามารถสนองตอบตอปญหาอันซับซอนของเกษตรกรได โดยเฉพาะปญหา

ของเกษตรกรรายยอย แมจะมีการพัฒนากระบวนการแกไขปญหาไดดีในระดับหนึ่ง แตก็ยังกังขากับความ

ยั่งยืนของของผลที่ไดรับจากการปฏิบัติตามผลการวิจัยนั้น 

จะเห็นไดวา แนวทางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ผานมา มักจะเปนการแกไข

ปญหาตาง ๆ โดยกําหนดประเด็นปญหาตามความรูความเขาใจของนักวิจัยเปนหลัก แลวกําหนดเปนหัวขอ

วิจัยเพ่ือแกปญหานั้น ๆ เมื่อสรุปผลการวิจัยออกมาแลว ก็ใหเจาหนาท่ีฝายสงเสริมนําไปเผยแพรแก

เกษตรกรเพื่อใชแกไขปญหาอีกทีหนึ่ง ซึ่งปญหาตาง ๆ ดังกลาวนี้ ก็เปนเพียงมุมมองจากเหลานักวิชาการ
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หรือนักวิจัย สวนวิธีการทําวิจัยเพ่ือแกไขปญหาเหลานี้ ก็เปนการปฏิบัติของนักวิจัยหรือนักวิชาการเสียเปน

สวนใหญ ผลงานวิจัยที่ไดรับขึ้นอยูกับขอจํากัดตาง ๆ ที่นักสงเสริมไมอาจทราบในรายละเอียดเบื้องลึก ถึง

ภาวะเงื่อนไขในการประยุกตใชผลงานวิจัยนั้น ทําใหการตีความหรือปรับใชเทคโนโลยีไมเกิดผลดีแก

เกษตรกร ตองเสียเวลา เสียแรงงาน และเสียตนทุนไปโดยเปลาประโยชน 

จะเห็นไดวา วิธีการวิจัยในแนวทางเดิมที่ผานมานั้น  ไมสอดคลองกับสภาพปญหาในไรนาของ

เกษตรกร ไมประสานสัมพันธกับฝายสงเสริมหรือนักพัฒนา เนื่องจากไมไดนําองคความรู และทักษะจาก

ทองถ่ินมาใช จึงทําใหผลงานการวิจัยทั้งหลายเหลานี้ไมสอดคลอง หรือไมสามารถตอบสนองตอการแกไข

ปญหาของเกษตรกรได 

การแกไขปญหาโดยการใชผลการวิจัยที่เขาถึงปญหาของกลุมเปาหมายนั้น ตองเปนไปในลักษณะ

ของการนําผลที่ไดไปใชในการพัฒนาเทคโนโลยีอยางแทจริง จําเปนตองมีวิธีการทํางาน มีเครื่องมือและ

กระบวนการทํางานที่ดี เพ่ือท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหาและเกิดการพัฒนาไดอยางเหมาะสม ตรงกับปญหา

และความตองการของเกษตรกรเปาหมาย เนื่องจากลักษณะสภาพปญหาของเกษตรกรมีความซับซอนหลาย

มิติ ตลอดจนภูมิปญญาหรือองคความรูในแตละพ้ืนที่มี “ลักษณะเฉพาะตัว” ดังนั้นการทํางานเชนนี้ 

จึงตองเนนการทํางานที่เปน “กระบวนการ” และเนน “การมีสวนรวม” จากหลาย ๆ ฝายหรือหลาย ๆ 

องคกรที่เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีสวนรวมจากองคกรชุมชนหรือกลุมเกษตรกร ไมใชการทํางานกับ

เกษตรกรเฉพาะราย ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เสริมสรางประสิทธิภาพในการเผยแพรขยายความรู

และเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีจึงตองทําเปนคณะ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกจากหลากหลาย

สาขาวิชามารวมกันเปน “คณะวิจัยเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี” รวมทั้งเกษตรกรในทองถ่ินดวย เปนการ

ทํางานที่รวมนักวิจัย นักสงเสริม นักพัฒนา องคกรชุมชนในทองถ่ิน และชาวบานเขาดวยกัน มีการประสาน

ความคิด รวมปรึกษาหารือกัน และรวมตัดสินใจดวยกัน กระบวนการเชนนี้จะเปดโอกาสใหคณะวิจัยเพ่ือ

พัฒนาไดมีโอกาสเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน 

การเริ่มงานของคณะวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม ตองเริ่มตนที่ชุมชนเปนหลัก ไมใช

เริ่มจากแนวคิดของนักวิจัยเหมือนที่ผานมา แตจะเริ่มจากการศึกษาและทําความเขาใจในภาพรวมของระบบ

นิเวศนเกษตรของชุมชน ซึ่งถือไดวาเปนกาวแรกของคณะวิจัยเพ่ือพัฒนา และถือวาเปนกาวที่มีความสําคัญ

มากของการทํางาน 

ทั้งนี้คณะนักวิจัยตองทําความเขาใจในระบบของชุมชน ซึ่งไมเฉพาะเขาใจเพียงแตดานกายภาพ

เทานั้น แตตองทําความเขาใจในองครวมทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิ

ปญญาและเทคโนโลยีพ้ืนบาน ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานที่สําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับทองถ่ิน 

นักวิจัยตองปรับเปลี่ยนแนวความคิดและกระบวนการทํางาน เริ่มตนโดยการ “ทําจิตใหวางเปลา

เปนอุเบกขา”  เขาไปสูชุมชนดวยความอยากรูอยากเห็น อยากรวมกันคิดรวมกันแกปญหาใหชุมชนนั้น ไม

ยึดติดกับความคิดเดิมของตนเอง เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวมนี้ ตองทํากันเปนคณะ
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แบบสหวิทยาการ และยังตองเนนการทํางานเปน “กระบวนการ”  เพ่ือนําไปสู “กระบวนการเรียนรู

รวมกัน”  โดยเฉพาะอยางย่ิงการเรียนรูจากชุมชน ทั้งนี้เพ่ือใหผลการวิจัยที่ไดรับสามารถตอบสนองตอ

ปญหาที่แทจริงของชุมชน  ใหความสําคัญกับการทําวิจัยตามสภาพความเปนจริงของไรนา ตามสภาพจริง

ของปญหาที่เกษตรกรในพื้นที่นั้นประสบอยู 

กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาอยางมีสวนรวมนี้ ไมไดเริ่มตนที่ศูนย แตเปนการตอยอดจากของเดิมที่

มีอยูในทองถ่ิน โดยเริ่มจากการประเมินชุมชนหรือกลุมเกษตรกรนั้น วามีความรู มีทักษะ มีประสบการณ

อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูซึ่งเปนเทคโนโลยีของทองถ่ิน (ภูมิปญญาทองถ่ิน) ประเมินวาที่ชุมชน

มีอยูนั้นยังใชไดผลดีอยูหรือไม จะทําการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นกวาเดิมไดอยางไร หรือสมควรนําไปขยายผล

ในการแกไขปญหาใหแกชุมชนเกษตรกรใกลเคียงไดอยางไร และจะมีปญหาหรือผลกระทบหรือขอจํากัด

อะไรบาง มีจุดออน จุดแข็ง อยางไร 

การวิเคราะหถึงวิธีปฏิบัติในการแกปญหาของเกษตรกรในชุมชนนั้น เปนจุดเริ่มตนในการพัฒนา

เทคโนโลยีของชุมชน หากพบวาวิธีปฏิบัติหรือเทคโนโลยีที่มีอยูเดิมมีจุดออน สมควรปรับปรุงใหดีขึ้น โดย

เปนความเห็นรวมของทุกฝาย จึงจะถือวาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาเทคโนโลยีรวมกันระหวางคณะนักวิจัย

และเกษตรกร เรียกวาเปน “กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมีสวนรวม” 

ในกรณีที่วิเคราะหวิธีปฏิบัติของชุมชนเกษตรกรในพื้นที่นั้นแลว ไมพบวามีวิธีปฏิบัติหรือเทคโนโลยี

ในการแกไขปญหาที่ประสบในขณะนั้นอยูเลย จึงเปนโอกาสของนักวิจัยที่มาจากภายนอก ในการที่จะนํา

เทคโนโลยีจากภายนอกมาแนะนํา ทดลอง สาธิต ใหกับเกษตรกรในพื้นที่ แตทั้งนี่ยังตองทําแบบเปนคณะ

เพ่ือเปดโอกาสใหแกทุกฝายไดเรียนรูรวมกัน ซึ่งรวมทั้งเกษตรกรดวย เนื่องจากเกษตรกรไมใช “ผูที่ถูกทํา

การวิจัย” แตเกษตรกรเปนสมาชิกคนหนึ่งของคณะนักวิจัย และเกษตรกรไมใชผูใหขอมูลแตเพียงอยางเดียว 

แตมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นดวย 

เมื่อผลการวิเคราะหระบุไดถึงปญหาที่เกิดขึ้นแลว จึงกําหนดเปนหัวขอสําหรับการวิจัยหรือทดสอบ 

แลวจึงจัดทําเปนแผนการทําวิจัยหรือทดสอบรวมกัน กําหนดรายละเอียด วิธีการดําเนินการ สรรหาเกษตรกร

อาสารวมดําเนินการ กําหนดเวลาดําเนินการ งบประมาณและแหลงของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการติดตาม

และประเมินผล ทั้งนี้สิ่งท่ีสําคัญที่สุดคือกิจกรรมตาง ๆ ตองสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง 

หลังจากการดําเนินกิจกรรมการวิจัยหรือทดสอบเสร็จสิ้นแลว ตองมีการสรุปผลการวิจัยหรือ

ทดสอบนั้นรวมกันทุกฝาย โดยในเบื้องตนตองเปนการสรุปแบบงาย ๆ เพ่ือใหทุกฝายสามารถเขาใจรวมกัน

ได  โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับฝายเกษตรกรที่จะตองเขาใจเพื่อนําไปสูการยอมรับปฏิบัติ  ซึ่งผลสรุปนี้จะทํา

ใหกลุมเกษตรกรหรือชุมชนมีการพัฒนาท่ีดีขึ้น มีบทเรียนสําหรับการทํางาน มีประสบการณจากการเรียนรู 

ตลอดจนหาแนวทาง หรือกลไกในการที่จะนําผลสําเร็จนี้ไปขยายใหกับเกษตรกรกลุมอ่ืน ๆ สวนนักวิจัยและ

นักพัฒนาที่มาจากภายนอก ก็ตองนําผลที่ไดรับพรอมกับสิ่งท่ีไดจากประสบการณและการเรียนรูนั้น ไป 

“วิเคราะห” และ “สังเคราะห” อีกทีหนึ่ง เพ่ือใหสามารถนําไปสูการอธิบายในเชิง “ทฤษฎ”ี หรือ “เชิง

วิชาการ” ตามหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตรตอไป  
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แนวทางและกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมีสวนรวมนี้ เปนการเสริมสรางและพัฒนาขีด

ความสามารถของคนในทองถ่ิน ในการท่ีจะนําไปสูการสืบคนหาภูมิปญญา และการพัฒนาองคความรู

ทั้งหลายที่กลุมเกษตรกรมีอยู ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถนํากลับมาใชไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของ

ทองถ่ิน และสามารถสืบทอดตอไปในอนาคต หากสามารถทําไดตามกระบวนการดังกลาว กลุมเกษตรกร

หรือ 

องคกรชุมชนจะมีศักยภาพ มีความเขมแข็ง มีประสบการณ มีความรู และมีทักษะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ 

กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม จึงสอดคลองกับแนวทางแกไขในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนในสังคมเกษตร ใหพ่ึงพาตนเองไดมากขึ้น รวมประสานสามัคคีในชุมชน รวมคิดรวมทํา และ

รวมกันเผชิญปญหาดวยปญญาใหมากขึ้น ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ซึ่งไดทรงชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาตลอดเปนเวลากวา 

25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เพ่ือท่ีจะสามารถฟนผาอุปสรรคตาง ๆ ดํารงชีวิตอยูไดอยางมั่นคงและ

ยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทําใหคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สมาชิกใน

ครอบครัว และชุมชนดีขึ้น 

โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน  

(Sustainable Agricultural Development Project: SADP) 

โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agricultural Development Project: SADP) เปนหนึ่ง

ใน 17 โครงการ ภายใตความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมารก โดยไดรับการสนับสนุน 

งบประมาณผานหนวยงานความรวมมือดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (Danish Cooperation for Environ-

ment and Development: DANCED) กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ในดานการ

บริหารมี “คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน” ประกอบดวยหนวยงานที่เก่ียวของทั้ง

ภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนตัวแทนกลุมเกษตรกร และไดมอบให 

“กรมวิชาการเกษตร” เปนหนวยงานหลักในการประสานงาน  ซึ่งเปนการดําเนินการรวมกันของหนวยงาน

และองคกรที่เก่ียวของ โครงการนี้มีจุดมุงหมายหลักเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและเสริมสรางประสิทธิภาพ

ของกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ใหแกบุคลากรท่ีเก่ียวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกร

พัฒนาเอกชน และกลุมเกษตรกร (เนนกลุมเกษตรกรรายยอยเปนหลัก) 

เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กรมวิชาการเกษตรจึงไดกระจายอํานาจการ

บริหารจัดการโครงการฯ ไปสูระดับภูมิภาคและระดับทองถ่ินใหมากท่ีสุด โดยมีคําสั่งแตงตั้ง 

“คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนระดับภูมิภาค” และให “สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขต” (สวพ.) ทั้ง 8 เขตทั่วประเทศ เปนหนวยงานหลักในการประสานงานกับหนวยงาน
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และองคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานในระดับภูมิภาคและระดับพ้ืนที่
1
 ทําการศึกษาวิเคราะห

สภาพการเกษตรในดานตาง ๆ กอนที่จะวางแผนดําเนินการเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรใหแกเกษตรกร

ในแตละพ้ืนที่ และประยุกตใชกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมีสวนรวมของทุกฝายตอไป 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต เปนหนวยงานพัฒนาดานวิชาการระดับภูมิภาคของกรม

วิชาการเกษตร ที่ผานมาไดทําหนาที่และบทบาทในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตร 

และประสานงานกับหนวยงานวิชาการอ่ืน ๆ เชน “ศูนยวิจัย” หรือ “สถานีทดลอง” ในทองถ่ิน ฯลฯ แต

ลักษณะงานวิจัยที่ผานมายังเนนดานระบบพืชเปนหลัก และมักจะเปนการศึกษาทดสอบกับเกษตรกรเฉพาะ

ราย หรือดําเนินการภายในศูนยวิจัยหรือสถานีทดลอง ทําใหการสนองตอบตอความตองการของเกษตรกรใน

ทองถ่ินยังไมเต็มที่ โครงการ SADP จึงเปนโครงการที่เปดโอกาสให สวพ. ไดพัฒนาบทบาทและหนาที่ใน

การวิจัยและพัฒนาที่สนองตอบตอความตองการของเกษตรกรในทองถ่ิน ตลอดจนทําหนาท่ีเปนหนวยงาน

ประสานทั้งกับหนวยงานภายในกรมวิชาการเกษตร และหนวยงานภายนอกกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่

รับผิดชอบ  ตลอดจนทําหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาในพื้นที่รับผิดชอบ 

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนระดับภูมิภาค 

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนระดับภูมิภาค ไดจัดตั้งขึ้นโดยการ

ปรึกษาหารือของผูแทนของหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของในทองถ่ินแตละเขต  ตามจํานวนของสํานักวิจัยและ

พัฒนา การเกษตรเขตของกรมวิชาการเกษตร  ซึ่งมีอยูทั้งหมด 8 เขต รวม 8 คณะ ประกอบดวยผูแทนจาก

หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ และองคกรชุมชนทองถ่ิน 

ประมาณ 20-25 คนตอหนึ่งคณะ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

• ใหการสนับสนุน ประสานงาน และจัดประชุมรวมกับองคกรที่เก่ียวของในการปฏิบัติงานตาง ๆ 

• รวมกันกําหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกกลุมเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการฯ 

• รวมพิจารณาและใหขอเสนอแนะตอการจัดทําแผนและกิจกรรมการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ 

• พิจารณาและใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะทํางานในระดับพ้ืนที่ 

• ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการฯ ในแตละพ้ืนที่ 

• บริหารจัดการใหมีการใชทรัพยากรของโครงการฯอยางมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินกิจกรรม

ตามแผนงาน 

การดําเนินงานของโครงการฯ  

มีขั้นตอนและกระบวนการทํางานที่ชัดเจน ดังนี้ 

                                                 

1
 สถานที่ติดตอของ สวพ.เขต 1-8 สามารถดูไดจาก Website ของโครงการฯ “http://www.sadp.org” 
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การคัดเลือกพื้นที่และกลุมเกษตรกร  

การดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ โครงการ SADP ไดจัดทําเกณฑและเงื่อนไขอยางกวาง ๆ เพ่ือเปน

แนวทางใหกับแตละภูมิภาค (เขต) ไดทําการคัดเลือกพ้ืนที่และกลุมเกษตรกร โดยมีประเด็นหลักในการ

พิจารณาดังนี้ 

ลักษณะนิเวศนเกษตรหรือพ้ืนที่ดําเนินการ 

• เปนพ้ืนที่ตัวแทนของเขตนิเวศนหลัก ในบริเวณเขตนั้น เชนที่ราบ หรือท่ีสูง 

• เปนตัวแทนของพื้นที่การผลิตหลัก เชนระบบการผลิตขาว พืชไร ไมผล ฯลฯ 

• เปนพ้ืนที่ที่ทําการเกษตรไดตามกฎหมาย 

กลุมเกษตรกร 

• เปนกลุมที่ตั้งขึ้นทั้งแบบเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได 

• มีการครอบครองที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมาย 

• เปนกลุมเกษตรกรที่ดอยโอกาส 

• มีสมาชิกท่ีสนใจหลากหลายทั้งชายและหญิง 

• เปนกลุมที่มีความสนใจ และมีความพรอมที่จะรวมมือทดลองและปรับปรุงระบบการผลิตของ

ตนเอง โดยตระหนักถึงการพิทักษสิ่งแวดลอม และลดการใชปจจัยการผลิตจากภายนอก 

คณะทํางานในระดับพื้นที่  

คณะทํางานในระดับพื้นที่ เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน 

เพ่ือรวมกันพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนแบบองครวม คณะทํางานในระดับพ้ืนที่ประกอบดวยกลุมคนที่มาจาก

หลากหลายสาขาวิชาหรือสหวิทยาการจากหลายหนวยงาน โดยมีตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่เปนหลัก รวมเปน 

“คณะทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนา”  สมาชิกของกลุมเกษตรกรเปนกลุมหลักในการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ 

ผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ทําหนาที่เปนพ่ีเลี้ยงหรือท่ีปรึกษา คอยใหคําแนะนําและใหการสนับสนุน 

โดยเฉพาะอยางย่ิง การใหการสนับสนุนดานขอมูลขาวสารที่จําเปนตาง ๆ ใหแกกลุมเกษตรกร เพ่ือให

กระบวนการตัดสินใจของกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะหระบบนิเวศนเกษตร 

การศึกษาและทําความเขาใจในภาพรวมของระบบนิเวศนเกษตรของแตละพ้ืนที่ เปนขั้นตอนแรก

และมีความสําคัญตอนักวิจัยเปนอยางมาก ในการท่ีจะทําการจําแนกหรือระบุหัวขอของ “การวิจัยเพ่ือการ

พัฒนา” ทั้งนี้นักวิจัยจําเปนตองเขาใจในสถานการณภาพรวมของพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งไมเพียงแตเฉพาะดาน

กายภาพเทานั้น แตรวมถึงทางดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภูมิปญญา และเทคโนโลยีพ้ืนบาน ซึ่งองค

ความรูเหลานี้ถือวาเปนพ้ืนฐานที่สําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับทองถ่ิน 
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การวิเคราะหเทคโนโลยี 

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือคนหา ประเมิน และวิเคราะห เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติที่ดีของเกษตรกร 

และภูมิปญญาชาวบาน เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการผสมผสานเอาภูมิปญญาทองถ่ินเขาสู

กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี เปนการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

อยางแทจริง โดยการนําแนวคิดและกระบวนการ “การพัฒนาเทคโนโลยีอยางมีสวนรวม” (Participatory 

Technology Development: PTD) มาใชเปนแนวทางดําเนินงาน ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 

จัดฝกอบรม ใหกับคณะทํางานในระดับพ้ืนที่ เก่ียวกับการวิเคราะหพ้ืนที่ และการวิเคราะห

เทคโนโลยีอยางมีสวนรวม 

รวบรวมและศึกษาขอมูลทุติยภูมิ ของแตละพ้ืนที่ 

เตรียมตัวและสรางเครื่องมือเทคนิคตาง ๆ พรอมทั้งวางแผนลงพื้นที่เพ่ือจัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติม 

ไมยึดติดกับแนวความคิดเดิม ๆ ของตนเอง โดยการศึกษาและเก็บขอมูลนี้จะทําในสองระดับคือ ขอมูลใน

ระดับกลุมหรือชุมชน เปนการเก็บขอมูลในภาพรวมของพื้นที่  และขอมูลระดับครัวเรือน สวนนี้จะเปนการ

จัดเก็บขอมูลของสมาชิกกลุมตาง เชนโครงสรางของครอบครัว การถือครองท่ีดิน ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ

และสังคม รวมทั้งระบบการผลิต และภูมิปญญาหรือเทคโนโลยีที่ใชอยู ตลอดจนปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 

วิเคราะหขั้นตอนเทคโนโลยีและเปรียบเทียบ โดยเริ่มวิเคราะหเทคโนโลยีหรือภูมิปญญาที่มีอยู

ของเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรกอน วามีจุดออน จุดแข็งอยางไร จากนั้นจึงทําการเปรียบเทียบกับ

เทคโนโลยีจากภายนอก โดยขั้นตอนนี้จะนําเทคนิคการวิเคราะหแบบ SWOT มาประยุกตใช 

จัดทําแผนงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา ของแตละพ้ืนที่ (Site) ตามผลการวิ เคราะหที่ไดตกลงกัน โดย

กิจกรรมในแผนจะเนนถึงความเปนไปไดในการนําไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนความเหมาะสมของกิจกรรมและ

กลุมผูที่จะไดรับผลประโยชน 

นํากิจกรรมไปสูการปฏิบัติ กิจกรรมการวิจัยและทดสอบในแตละพ้ืนที่ จะนําไปดําเนินการโดย

คณะทํางานของแตละพ้ืนที่ ตามระยะเวลาที่ไดวางแผนไว ตลอดจนรวมกันพัฒนาเครื่องมือในการติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมรวมกัน 

 สรุปผลการดําเนินกิจกรรมการวิจัยเพ่ือการพัฒนา เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานในแตละพ้ืนที่ ตอง

ทําการสรุปผลรวมกันทุกฝาย โดยในเบื้องตน เนนการสรุปแบบงาย ๆ เพ่ือใหทุกฝายสามารถเขาใจรวมกัน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงตองใหเกษตรกรเขาใจ สวนผลสรุปในเชิงวิชาการ เปนหนาที่ของนักวิจัยและนักวิชาการ

ตองนําไปวิเคราะหและสังเคราะหในเชิงวิชาการตามหลักการทางวิทยาศาสตร เพ่ือท่ีจะใหสามารถอธิบายผล

การทดลองใหเปนที่ยอมรับทางวิชาการตอไป 

ตารางที่ 1 เปนสรุปเปาหมาย สิ่งชี้วัด และ ความกาวหนาของการดําเนินงานของโครงการฯ จนถึง

เดือนตุลาคม 2543 
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สรุป 

โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน มีเปาหมายที่จะเพ่ิมขีดความสามารถและเสริมสรางประสิทธิภาพของ

กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ใหแกบุคลากรท่ีเก่ียวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนา

เอกชน และกลุมเกษตรกร โดนเฉพาะกลุมเกษตรกรรายยอย โครงการเนนการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ทํางาน โดยใหทุกฝายรวมทั้งเกษตรกรไดมีสวนรวมอยางแทจริง และเรียนรูรวมกัน  กระบวนการทํางาน

เชนนี้  ก็คือการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหกับองคกรชุมชนหรือกลุมเกษตรกรนั่นเอง หากทํา

เชนนี้ติดตอกันไปนาน ๆ กลุมเกษตรกร ก็จะมีประสบการณ ความรู ทักษะ และมีความเขมแข็งเพ่ิมมากขึ้น  

สามารถพัฒนาตนเองและพึ่งตนเองไดในที่สุด 
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