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บทคัดยอ 

 

 การวิเคราะหพ้ืนที่ เปนแนวทางเปนแนวทางการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ที่จะชวยใหเขาใจสภาพ

และเงื่อนไขของพื้นที่  อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและแผนพัฒนาการเกษตร ใหเหมาะสมกับ

เงื่อนไขศักยภาพของพื้นที่ และปญหาความตองการของเกษตรกร  การนําแนวทางของงานวิจัยและ

พัฒนาระบบการทําฟารม โดยเฉพาะวิเคราะหพ้ืนที่ มาใชในงานสงเสริมการเกษตร เกิดจากการรวมมือ

อยางจริงจัง ระหวางโครงการวิจัยระบบการทําฟารม มหาวิทยาลัยขอนแกน กับ กรมสงเสริมการเกษตร 

ในป 2527  ในการจัดทําโครงการทดสอบการปลูกถ่ัวลิสงหลังนาที่จังหวัดขอนแกน ผลจากการศึกษาได

รูปแบบการวิเคราะหพ้ืนที่เพ่ือใชในงานสงเสริมการเกษตร และไดนํามาขยายผลในการวิเคราะหระบบ

ชลประทาน และจัดทําแผนลดขาวนาปรังทั่วประเทศในป 2528  การวิเคราะหพ้ืนที่ไดมีการพัฒนา

วิธีการมาเปนลําดับๆ จนถึง ป 2530 เม่ือกรมสงเสริมการเกษตรไดรับมอบหมายใหดําเนินการ

โครงการปรับปรุงแผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.) ก็ไดกําหนดใหการวิเคราะหพ้ืนที่และเกษตรกร 

เปนกิจกรรมหลักในการจัดทาํแนวทางพัฒนาการเกษตรในระดับตําบลและระดับอําเภอดวย 

วิธีการวิเคราะหพ้ืนที่ของงานวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารม  ไดมีการนํามาใชประโยชนใน

งานสงเสริมการเกษตรในหลายดาน ไดแก ดานการวางแผนงานสงเสริมการเกษตร ทั้งในลักษณะแผนก

รายพืช  แผนสงเสริมเฉพาะพื้นที่ และแผนสงเสริมโดยยึดระบบครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร  ดาน

การทดสอบ วิจัย และสงเสริมการเกษตร  ดานการกําหนดนโยบายพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะ 

โครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.)  โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของ

เกษตรกร (ผกก.) และโครงการปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และในดานการ

ปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในระดับพ้ืนที่  

ผลที่เกิดขึ้นจากการนําแนวทางของงานวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารม มาใชในงานสงเสริม

การเกษตร ไดแก 1) ทําใหการพัฒนาเทคโนโลยี เหมาะสมกับสภาพและเงื่อนไขในพื้นที่ และ

ตอบสนองตอปญหาและความตองการของเกษตรกรมากขึ้น  2) ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจสภาพ

และเงื่อนไขของพื้นที่ และของเกษตรกรดีขึ้น สามารถประเมินความเปนไปไดของเทคโนโลยีที่จะ

นํามาใชในแตละพ้ืนที่ไดถูกตอง และ การจัดสรรงบประมาณแผนงานโครงการและบุคลากรทําได

เหมาะสม  3) ทําใหเห็นความสําคัญตอการทดสอบเทคโนโลยีในระดับพื้นที่รวมกับเกษตรกรมากขึ้น 

ผูปฏิบัติงานในพื้นที่และเกษตรกรไดทราบเงื่อนไขของเทคโนโลยีแตละตัว และทราบประเด็นดานสังคม

และเศรษฐกิจของเกษตรกร  4) เจาหนาท่ีไดพัฒนาความรูและขีดความสามารถในการทํางาน 5) ผล
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จากการวิเคราะหพ้ืนที่ สามารถนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแนวทางพัฒนาตําบลและอําเภอ ซึ่ง

หนวยงานทุกหนวยสามารถนําไปใชประโยชนได 

ปญหาและขอจํากัดจากการทํางานในชวงที่ผานมา ไดแก 1) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรขาด

ความรูดานเศรษฐกิจและสังคม และขาดทักษะในการวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน บางสวนขาดความจริงใจ

ในการปฏิบัติงาน  2) นโยบายการดําเนินงาน ขาดความตอเนื่อง มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทํา

ขอมูล ขาดการประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของทราบและนําขอมูลไปใชประโยชน  และขาดนโยบายที่จะให

หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของรวมกันดําเนินการ และ 3) ชุมชนมีสวนรวมในการวิเคราะหพ้ืนท่ีนอย  ขาด

การนําขอมูลไปเชื่อมโยงในการจัดทําแผนของชุมชน 

การใชแนวทางของงานวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารม ในงานสงเสริมการเกษตรในชวง

ตอไป จะมีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการและวิธีการทํางานในดานตาง ๆ คือ 1) การดําเนินงานของศูนย

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  2)  การจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม  3) การทําการเกษตรยั่งยืน 

และ 4) การดําเนนิงานขององคกรปกครองทองถ่ินในอนาคต 

 ในการดําเนินงานในชวงตอไป ควรมีการพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากร ในการวิเคราะห

พ้ืนที่และการจัดการขอมูล และจัดระบบการทํางานเปนทีม  ตองกําหนดเปนนโยบายใหมีสวนรวมของ

ผูเก่ียวของท้ังภาครัฐ  ชุมชน  และองคกรตาง ๆ และการผลักดันขอมูลเขาสูระบบ เปนขอมูลพ้ืนฐาน

ขององคการบริหารสวนตําบล และใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน  และให

ไดรับรูผลการศึกษา 

 ในอนาคต ความจําเปนในการใชแนวทางของงานวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารมในงาน

สงเสริมการเกษตรจะยิ่งมีมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาการเกษตรในอนาคต ตองเนนการมีสวนรวมของ

เกษตรกร และการกระจายอํานาจลงสูทองถ่ิน การกําหนดกรอบของแนวทางและกระบวนการในการ

ปฏิบัติ และการเพิ่มขีดความสามารถและการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนา

แนวใหม เปนสิ่งจําเปน  และตองการนโยบายระดับสูงสนับสนุน 

 

 

 

 

1. ความสําคัญของงานวิจัยระบบการทําฟารมตองานสงเสริมการเกษตร 

การวางแผนพัฒนาการเกษตรในอดีต สวนใหญเปนการวางแผนจากระดับบนลงลาง  โดย

แผนงานโครงการจะเริ่มและกําหนดมาจากสวนกลาง แลวใหเจาหนาที่ระดับสนามนําไปปฏิบัติ  การ

กําหนดแผนงานโครงการตางๆ มักจะอาศัยขอมูลระดับมหภาคและเปาหมายรวมของประเทศเปนหลัก 

การกระจายโครงการลงสูพ้ืนที่ ไมไดคํานึงถึงศักยภาพและเงื่อนไขของพื้นที่ และปญหาความตองการ

ของเกษตรกร โครงการที่จัดลงไปในพื้นที่ เม่ือไมเหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของพ้ืนที่และปญหาของ

เกษตรกร  จึงมักไมไดรับการยอมรับ  กอใหเกิดความสูญเสียทั้งทรัพยากรและเวลา นอกจากนี้ การ

วางแผนที่ทําโดยแตละหนวยงาน ยังมีลักษณะตางคนตางทํา เปนเหตุใหงานของหนวยงานตางๆไม

ประสานและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเทาที่ควร 
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จากเงื่อนไขและศักยภาพในการทําการเกษตร ตลอดจนปญหาความตองการของเกษตรกร ที่       

แตกตางกันในแตละทองท่ี  การท่ีจะกําหนดแนวทางและแผนพัฒนาการเกษตร ใหเหมาะสมกับเงื่อนไข

และศักยภาพของพ้ืนที่ และสอดคลองกับปญหาความตองการของเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆ จําเปนจะตอง

ทําความเขาใจในเงื่อนไขและศักยภาพ รวมทั้งปญหาความตองการของเกษตรกรในแตละพ้ืนที่เปน

พ้ืนฐาน  ความเขาใจดังกลาว สามารถทําไดโดยการวิเคราะหพ้ืนที่ ซึ่งจะชวยใหมีความเขาใจ และ

สามารถทําแผนงานโครงการในการพัฒนาการเกษตรไดเหมาะสมยิ่งขึ้น 

การวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน เริ่มตนจากแนวความคิดพ้ืนฐานของงานวิจัยระบบการทําฟารม 

วิธีการนี้เปนแนวทางในการศึกษาขอมูล และทําความเขาใจกับปญหา เงื่อนไข และศักยภาพของพ้ืนที่

และชุมชน  ซึ่งเก่ียวพันกับความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางปจจัยดานกายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจ  

และสังคม  ดังนั้นการดําเนินการในรูปแบบของงานวิจัยระบบการทําฟารม ที่มีการวิเคราะหพ้ืนที่และ

ทดสอบเทคโนโลยีอยางเปนระบบ  จะชวยในการใหขอมูลเก่ียวกับปญหา เงื่อนไข  และศักยภาพของ

พ้ืนที่ ทําใหผูเก่ียวของไดเขาใจสภาพพื้นที่ชัดเจน สามารถนําไปปรับใชในการกําหนดนโยบาย แผนงาน 

โครงการ และกิจกรรม ที่เหมาะสมในงานสงเสริมการเกษตร  ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 

 

2. งานวิจัยระบบการทําฟารมกับงานสงเสริมการเกษตรในชวงที่ผานมา 

2.1  ความเปนมา: ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับกรมสงเสริมการเกษตร 

 การนําแนวทางของงานวิจัยระบบการทําฟารมมาใชในงานสงเสริมการเกษตร เริ่มตนมาจาก

การที่โครงการวิจัยระบบการทําฟารม ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดทําการศึกษาระบบการปลูกถ่ัวลิสง

หลังนาที่อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร  และนํามาทดสอบที่จังหวัดขอนแกน พบวาไดผลดีในพ้ืนที่ที่มี

สภาพความชื้นในดินในฤดูแลงสูง ในป 2527 จึงไดจัดทําโครงการรวมมือระหวางกรมสงเสริม

การเกษตร  โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน  และคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน โดย

โครงการวิจัยระบบการทําฟารม ในการทดสอบถั่วลิสงหลังนาในทองท่ีตาง ๆ ในจังหวัดขอนแกนเพ่ือ

ขยายผล ในการดําเนินงาน ไดใชการวิเคราะหพ้ืนที่ซึ่งรวมถึงการประเมินสภาวะชนบทแบบเรงดวนใน

การทําความเขาใจกับสภาพและเงื่อนไขของแตละพ้ืนที่ มีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน และการ

ติดตามประเมินผลอยางชัดเจน โดยยึดแนวทางของงานวิจัยระบบการทําฟารมเปนหลัก ผลจากการ

ทดสอบถั่วลิสงหลังนาในจังหวัดขอนแกน ฝายสงเสริมไดนํามาเปนรูปแบบในการวิเคราะหระบบ

ชลประทานโครงการหนองหวาย โดยใชการวิเคราะหพ้ืนที่จําแนกและกําหนดเขตการปลูกพืชใน

โครงการฯ คือ พ้ืนที่ปลูกขาวนาปรัง พืชไร และพืชผัก  หลังจากนั้นก็นํารูปแบบไปขยายผลใชใน

โครงการชลประทานน้ําอูนอีกครั้งหนึ่ง 

การวิเคราะหพ้ืนที่เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร ซึ่งดําเนินการโดยเจาหนาท่ีสงเสริม

การเกษตร ที่มีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจน คือ การวิเคราะหพ้ืนที่เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของ

อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน  โดยมีนายสันติ  อุทัยพันธุ เกษตรอําเภอในขณะนั้น เปนผูดําเนินการ

งานนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับวัสดุในการศึกษา จากโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ

เกษตรกรในการพัฒนา ซึ่งนับเปนงานวิเคราะหพ้ืนที่ชิ้นแรกของเจาหนาท่ีระดับสนามของกรมสงเสริม

การเกษตร  
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การวิเคราะหพ้ืนที่ไดมีการพัฒนารูปแบบชัดเจนมากขึ้น  ในป 2528  ไดเกิดสภาวะราคาขาว

ตกต่ํา กรมสงเสริมการเกษตรไดรับมอบหมายใหศึกษาหาวิธีการลดพ้ืนที่ทํานาทั่วประเทศ โดยไดรับ

ค ว า ม ร ว ม มื อ จ า ก ห ล า ย ห น ว ย ง า น เ ช น  ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น   ก ร ม วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต ร  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และโดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยขอนแกน งานนี้ไดแนวความคิดใน

การวิเคราะหพ้ืนที่มาใชในการแกปญหาโดยการกําหนดแผนการลดพื้นที่นาปรังท่ัวประเทศ และไดใชใน

การจัดทําโครงการปรับปรุงระบบการผลิตในเขตลุมน้ําเจาพระยาในเวลาตอมา ในป 2529 คณะทํางาน

วิเคราะหจัดทําลูทางสงเสริมการเกษตรภาคอีสาน ซึ่งประกอบดวยคณะทํางานจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 

กรมวิชาเกษตร  สํานักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานสงเสริมการเกษตรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และกรมสงเสริมการเกษตร  ไดทําการวิเคราะหพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 

จังหวัด จัดทําลูทางสงเสริมการเกษตรอีสานเปนรายจังหวัด ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา สวนใหญเปน

ขอมูลดานกายภาพและชีวภาพซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพและขอจํากัดในการพัฒนาการเกษตรของแต

ละจังหวัด  

ในป 2530 กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดทําโครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร 

(คปพ.) เสนอคณะรัฐมนตรี และไดรับอนุมัติ เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ 2530 โครงการนี้เริ่มดําเนินการ

ในเดือนสิงหาคม 2530 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  ปรุบปรุงแนวทางสงเสริมการเกษตรใหสอดคลองกับ

ปญหาและความตองการของเกษตรกร และพัฒนาใหเกษตรกรชวยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือแกปญหาใน

รูปกลุม 

             แนวทางในการดําเนินงานโครงการ คปพ. กําหนดใหมีการวิเคราะหพ้ืนที่ เพ่ือใหเจาหนาท่ีได

รูจักพ้ืนที่และสามารถนําขอมูลมาใชในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และใหเกษตรกรไดมีสวนรวม

ในกระบวนการศึกษาปญหาและศักยภาพของพื้นที่ ผลจากการดําเนินงานดังกลาว ไดจัดทําแนวทาง

พัฒนาการเกษตรระดับตําบลทุกตําบล และแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอทุกอําเภอ ซึ่งผลจาก

การจัดทําแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับตาง ๆ สามารถนํามาใชในการแกไขปญหาตาง ๆ ไดเชน ใช

เปนแนวทางพัฒนาการเกษตรหลังพายุเกย ใชในการกําหนดพื้นที่เปาหมายโครงการปรับโครงสรางและ

ระบบการผลิตการเกษตร เปนตน ในชวงการดําเนินงานตามโครงการ คปพ. หลายจังหวัดไดพัฒนา

วิธีการวิเคราะหที่ใหเหมาะกับสภาพการทํางาน เชน ที่อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ไดจัดทํา

ขอมูลเพ่ิมเติมในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร อําเภอพระยืนจังหวัดขอนแกนไดทําการวิเคราะห

พ้ืนที่แและจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบตั้งคําถาม-คําตอบ เปนตน ในการดําเนินงานดังกลาว 

ไดรับความรวมมือใหคําปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกนมาโดยตลอด โดยเฉพาะในการดําเนินงานที่

อําเภอปกธงชัยและอําเภอพระยืน 

จากความรวมมือของโครงการวิจัยระบบการทําฟารม มหาวิทยาลัยขอนแกน กับกรมสงเสริม

การเกษตร อันเปนจุดเริ่มตน และในโครงการตอ ๆ มา  ไดสงผลทําใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมี

ความรูและประสบการณในการคนหาความจริง ทั้งศักยภาพ ปญหา และแนวทางพัฒนาการเกษตรใน

ทองท่ี ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา สามารถนํามาใชในการวางแผนพัฒนาการเกษตรและชุมชนของ

เกษตรกรไดอยางถูกตอง  ซึ่งประโยชนดังกลาวเกิดขึ้นตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน    
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2.2  การใชแนวทางของงานวจิัยระบบการทําฟารมในงานสงเสริมการเกษตร 

แนวทางของงานวิจัยระบบการทําฟารม โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะหพ้ืนที่ ไดมีการนํามาใช

ในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในหลายดาน คือ     

2.2.1  ดานการวางแผนงานสงเสริมการเกษตร 

   การวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน ชวยใหการวางแผนสงเสริมการเกษตร มีความเหมาะสมกับ

สภาพและเงื่อนไขของพื้นที่ และตรงกับปญหาและความตองการของเกษตรกร  โดยทั่วไปการวางแผน

สงเสริมการเกษตร มี 3 แนวทาง  คือ 

   1)  การวางแผนสงเสริมรายพืช (Commodity approach) 

 เปนการวางแผนสงเสริมพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ โดยมีเปาหมายสินคาเกษตรเพื่อสงออก  

และสินคาเกษตรที่ทดแทนการนําเขา  มักจะทําการสงเสริมในบริเวณพื้นที่ขนาดใหญ เพ่ือใหไดมวลรวม

ของผลผลิตจํานวนมากในการสงออกและใชประโยชนภายในประเทศ จึงจําเปนจะตองมีการวิเคราะห

พ้ืนที่และชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ เพ่ือใหทราบเงื่อนไขและศักยภาพของพ้ืนที่และชุมชนที่จะทําการผลิตใน

ลักษณะพ้ืนที่ผืนใหญ นอกจากนี้ยังชวยในการสนับสนุนการกําหนดเขตเกษตรกรรมในการวางแผน และ

กําหนดชนิดพืชที่จะปลูก ตามความเหมาะสมของพื้นที่และความตองการของตลาดในการปฏิบัติจริง 

   2 )  การวางแผนสงเสริมพ้ืนที่เฉพาะ (Area  approach) 

 เปนการวางแผนเสริมการปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง โดยมีขอบเขตของพื้นที่

ชัดเจน ซึ่งถูกกําหนดโดยหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของ โดยใชเสนทางคมนาคม ลุมน้ํา เขตปาไม เขต

การปกครอง หรือกลุมคนที่อยูอาศัยมาแตดั้งเดิม แตสวนใหญในพ้ืนที่เหลานั้น ภาครัฐมักจะมีการ

จัดการการลงทุนปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานไวบางแลว เชน การคมนาคม ระบบสงน้ํา การกําหนดพื้นที่

เพาะปลูก พ้ืนที่อยูอาศัย พ้ืนที่เหลานี้ไดแก พ้ืนที่เขตชลประทาน พ้ืนที่เขตจัดรูปที่ดิน พ้ืนที่เขตปฏิรูป

ที่ดิน พ้ืนที่นิคม สหกรณ พ้ืนที่เขตความมั่นคง เขตพื้นที่พิเศษอื่นๆ เปนตน การวิเคราะหพ้ืนที่และ

ชุมชนเหลานี้สามารถชวยในการวางแผนการดําเนินงานไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

  3) การวางแผนสงเสริมโดยยึดระบบครัวเรือนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Farm  

family  approach ) 

     เปนการวางแผนสงเสริมโดยพิจารณาถึงกลุมคนเปนเปาหมายหลัก เชนกลุมเกษตรกร 

กลุมแมบานเกษตรกร กลุมยุวเกษตรกร กลุมผูผลิตพืชแตละชนิด เปนตน อยางไรก็ตาม ขอบเขตของ

กลุมคนเหลานี้จะยึดอาชีพหลักและอาชีพรอง ซึ่งมักจะสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่และทรัพยากรใน

ทองถ่ิน  ในบางครั้งการวางแผนสงเสริมการเกษตรเพื่อหากลุมคนเปาหมายเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง 

2.2.2  ดานการทดสอบ  วิจัย  และสงเสริมการเกษตร 

 การวิจัยและสงเสริมการเกษตร มีจุดประสงคเพ่ือคนหาปญหาและแกไขปญหาของ

เกษตรกรใหลุลวงไปดวยดี โดยพยายามศึกษาคนควาวิจัยและสงเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมสูเกษตรกร 

เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดในไรนาของตนเอง การวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชนจะชวย

เชื่อมโยงขอมูลทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ในเชิงระบบ ใหเขาใจสภาพ เงื่อนไข และ
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ศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนเขาใจปญหาและความตองการท่ีแทจริงของเกษตรกร  ซึ่งจะสนับสนุน

ขั้นตอนตางๆ ของงานวิจัยและสงเสริม คือ  1)  ชวยในการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เปาหมายให

เหมาะสม 2) ชวยใหสามารถเลือกใชเทคโนโลยี ไดเหมาะสมกับสภาพ เงื่อนไข และศักยภาพของฟารม

เกษตรกรอยางแทจริง3) ชวยใหการทดสอบเทคโนโลยี มีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพและ

เงื่อนไขของพื้นที่ และตรงกับปญหาและความตองการของเกษตรกร  และ 4) ชวยใหการวางแผน

พัฒนาการเกษตร ตรงกับปญหาและความตองการของเกษตรกร และสอดคลองกับสภาพและเงื่อนไข

ของพ้ืนที่ 

2.2.3  ดานการกําหนดนโยบายพัฒนาการเกษตร 

 โครงการพัฒนาการเกษตรตางๆ ของภาครัฐ มักจะมุงเนนการเพ่ิมผลผลิตเปนหลัก      

กลาวคือ จะทําการผลิตอะไร จํานวนเทาไร ทําการผลิตที่ไหน เพ่ือใหไดมวลรวมของผลิตผลมากที่สุด

เพ่ือการสงออกและใชภายในประเทศ จึงทําใหเกษตรกรรายยอยที่ทําการผลิตในเขตพื้นที่ตาง ๆ ของ

ประเทศ ผลิตสินคาเกษตรแลวไดผลตอบแทนไมคุมคา ทําใหมีรายไดต่ํา การพัฒนาและสงเสริม

การเกษตรในทิศทางดังกลาว  ทําใหชองวางของรายไดระหวางเกษตรกรรายยอยกับเกษตรกรทั่วไปหาง

มากขึ้นทุกที เนื่องจากเกษตรกรรายยอยมีทรัพยากรการผลิตจํากัด ไดรับการบริการจากภาครัฐไมทั่วถึง 

รวมทั้งขาดการรวมตัวและขาดอํานาจการตอรองทั้งในดานการผลิตและการตลาด ดังนั้น นโยบายการ

พัฒนาการเกษตร จึงควรตองพิจารณาการพัฒนาตัวเกษตรกรควบคูกันไปกับการพัฒนาการเกษตร  

แนวคิดดังกลาว สอดคลองกันกับวิธีการวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตรไดนํามา

ประยุกตใชในการกําหนดนโยบายการสงเสริมการเกษตรมากมาย ดังตัวอยางดังตอไปนี้ 

 1)  โครงการปรับปรุงระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร (คปพ.) ป 2530-2534 

 โครงการ  คปพ.  เปนโครงการที่ใชหลักการทํางานรวมกับเกษตรกร โดยใหเกษตรกรมี

สวนรวมในการศกึษาและวิเคราะหปญหา และวางแผนการผลิต ตลอดจนกระตุนใหเกิดการรวมกลุมที่มี

ปญหาหรือความตองการที่เหมือนกัน จากหลักการดังกลาว วิธีการวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชนเปนแนวทาง 

หนึ่งท่ีถูกกําหนดใหเปนแนวทางการดําเนินงานตามโครงการฯ เพ่ือใหทราบถึงขอมูลและสถานการณ      

ทั้งดานเงื่อนไขและศักยภาพของพื้นที่และชุมชนในแตละหมูบาน ตลอดจนปญหาและแนวทางแกไข       

นอกจากนี้ การวิเคราะหพ้ืนที่ยังชวยจําแนกกลุมเกษตรกรตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม (เกษตรกร

ฐานะดี  ปานกลาง  ยากจน) เพ่ือเปนเปาหมายในการดําเนินงานตามโครงการตอไป 

 2 ) โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร (ผกก.)  ป  2535-2539 

       โครงการ ผกก. เปนอีกโครงการหนึ่งท่ีใชผลลัพธจากการวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน และ

เปนโครงการที่พัฒนาจากโครงการ คปพ. โดยใชแนวทางการพัฒนาการเกษตรระดับหมูบาน ตําบล 

อําเภอ และจังหวัด มาจัดทําทางเลือกการผลิตการเกษตร ใหเกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตมากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังเนนใหเกษตรกรมีความคิดริเริ่ม มีสวนรวมและตัดสินใจวางแผนโดยเกษตรกรเพื่อ

เกษตรกร 

 3 )  โครงการปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร  (คปร.) ป  2537-2541 

 โครงการ คปร. เปนโครงการที่กําหนดพื้นที่เปาหมายใหมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

การผลิต ตามแนวทางการพัฒนาการเกษตรระดับหมูบาน โดยพิจารณากิจกรรม ทั้งการเปลี่ยนแปลง 
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การทดแทน และการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรเดิม ใหไดผลตอบแทนที่ดีกวา นอกจากนี้ การ

ดําเนินงานยังใหมีทางเลือกการผลิตการเกษตร โดยจัดทําทางเลือกการผลิตการเกษตรจากโครงการ 

คปพ. และการวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน การมีสวนรวมและตัดสินใจวางแผนการผลิตโดยเกษตรกรเอง 

ตลอดจนภาครัฐสนับสนุนทางดานวิชาการ ปจจัยการผลิต  สินเชื่อ และการตลาด 

2.2.4  ดานการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ 

 โดยทั่วไปแลว คอนขางยากที่แผนงานสงเสริมการเกษตรจะเกิดจากขอเสนอจากขางลางไปสู

ขางบน  โครงการสวนใหญจะถูกกําหนดมาจากสวนกลาง  การวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน สามารถใชใน

การประสานแผนจากขางบนใหลงไปในพื้นที่ที่เหมาะสม และตรงกับความตองการของเกษตรกรมาก

ที่สุด  และสามารถใชเปนแนวทางสนับสนุนการจัดทําแผนงานโครงการประจําป ใหตรงกับสภาพของ

พ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม 

2.3  ผลของการนําแนวทางของงานวิจัยระบบการทําฟารมมาใชในงานสงเสริมการเกษตร 

 จากประสบการณในการนําแนวทางของงานวิจัยระบบการทําฟารม มาใชในงานสงเสริม

การเกษตร สามารถแจกแจงผลกระทบจากการทํางานได  6  ประเด็น  คือ 

2.3.1 ดานการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม   

 1) การพัฒนาและสรางเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไดจากการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา

วิเคราะห มากําหนดเปนหัวขอในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ใหมีความเหมาะสมกับแตละทองท่ี 

 2) มีการทดสอบเทคโนโลยีหลังจากไดมีการศึกษาวิจัยมาแลว ใหมีความมั่นใจในเงื่อนไข

ของเทคโนโลยีแตละอยาง กอนนําไปสงเสริมแกเกษตรกร 

 3) การถายทอดเทคโนโลยีตามแนวความคิดของงานวิจัยระบบการทําฟารม ทําใหการ

ถายทอดเปนไปอยางเหมาะสมตอสภาพพ้ืนที่ และเปนไปอยางรวดเร็วและตรงตามเปาหมาย 

 2.3.2 การวิเคราะหพ้ืนที่ ทําใหเกิดความเขาใจสภาพพื้นที่ไดอยางเปนระบบ ทําให

ผูปฏิบัติงานเขาใจสภาพของเกษตรกรและระบบไดดีขึ้น สามารถประเมินความเปนไปไดของเทคโนโลยี

ที่จะนํามาใชในพ้ืนที่ได   ทําใหสามารถจัดสรรงบประมาณแผนงาน/โครงการและบุคลากรไดเหมาะสม 

 2.3.3 ทําใหเห็นความสําคัญของการจัดทําแปลงทดสอบในระดับพ้ืนที่รวมกับเกษตรกร (On-

Farm Trial)  ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูปฏิบัติงาน ไดทราบเงื่อนไขประกอบการใชเทคโนโลยีไดมากขึ้น  

ทั้งเงื่อนไขดานกายภาพของพ้ืนที่ที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีแตละตัว และประเด็นดานสังคมและ

เศรษฐกิจของเกษตรกร  การท่ีเกษตรกรมีสวนรวมในการดําเนินการ ทําใหเกษตรกรไดทราบปญหาของ

ตนเองและแนวทางในการแกปญหาของตนเองดวย 

 2.3.4  ผลกระทบตอการพัฒนาความรูของเจาหนาท่ี  ทําใหเพ่ิมความรูและขีดความสามารถ

ของเจาหนาที่ ในดานความรูความเขาใจในวิธีการวิเคราะหพ้ืนที่ และความเขาใจในเงื่อนไขศักยภาพของ

พ้ืนที่ สามารถนําผลไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร ไดอยางถูกตองตรงตามความตองการและ

ปญหาของเกษตรกร 
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 2.3.5 ผลจากการวิเคราะหพ้ืนที่ นํามาจัดทําเปนแนวทางพัฒนาการเกษตรของตําบลและ

อําเภอ ขอมูลดังกลาวสามารถนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการเกษตรของสวนงานที่เก่ียวของ

ทั้งในสวนของราชการ  ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร 

 2.3.6 ผลจาการวิเคราะหพ้ืนที่ สามารถนําขอมูลมาจัดทําแผนงานโครงการไดอยางถูกตอง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในปจจุบัน การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรตองจัดทําจากลางขึ้นบน ขอมูลท่ีไดจาก

แนวทางพัฒนาตําบล/อําเภอ  จึงเปนขอมูลพ้ืนฐานที่ใชในการจัดทําแผนดังกลาว 

2.4  ปญหาขอจํากัดที่พบจากการทํางานในชวงที่ผานมา 

2.4.1  ปญหาดานบุคลากร 

  1)  เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรสวนใหญมีพ้ืนความรูเฉพาะดานการเกษตร  ความรูดาน

เศรษฐกิจและสังคมมีนอย เม่ือมาทําการวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชนซึ่งตองใชความรูแบบสหวิทยาการ ทํา

ใหมีขอจํากัดในการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 

  2) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรบางสวน ยังขาดทักษะในการวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน 

สาเหตุจากพ้ืนฐานการศึกษาและประสบการณไมเหมือนกัน  และงบประมาณที่ใชในการพัฒนาบุคลากร

ในดานนี้มจํีานวนจํากัด 

  3) เจาหนาท่ีบางสวน ขาดความตั้งใจและความจริงใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุผล บาง

คนทําเพ่ือใหเสร็จ ไมไดคํานึงถึงความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล 

2.4.2  ปญหาดานนโยบาย 

  1) ขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน มีการปรับเปลี่ยนระบบในการจัดทําขอมูล

บางสวน  ทําใหขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหพ้ืนที่ ไมไดปรบัปรุงอยางตอเนื่องใหสมบูรณและทันสมัย 

  2) การใชประโยชนของขอมูล มาประกอบในการวางแผนและปฏิบัติงานในพ้ืนที่มีนอย 

กิจกรรมหรือโครงการใหม ๆ บางอยาง ไมนําขอมูลเดิมที่มีอยูมาประกอบในการวางแผนการทํางาน แต

กําหนดใหมีการจัดหาขอมูลขึ้นใหมซ้ําซอนเรื่องเดิม 

  3) ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหพ้ืนที่และชุนชน ไมไดนําไปชี้แจงประชาสัมพันธใหผู   

เก่ียวของทราบ  และนําไปใชประโยชน 

  4) การวิเคราะหพ้ืนที่และชุนชน  จัดทําโดยเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรหนวยงานเดียว  

ขาดการมีสวนรวมในเบื้องตนกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ขอมูลท่ีไดไมครอบคลุมและตรงตามความ

ตองการของทุกสาขาอาชีพ   คิดวาเปนการจัดทําขอมูลเพ่ืองานสงเสริมการเกษตรเพียงดานเดียว  จึง

ไมไดนํามาใชประโยชน 

2.4.3  ดานการมีสวนรวมของชุมชน 

  1) ชุมชนมีสวนรวมในการวิเคราะหพ้ืนที่นอย เนื่องจากบางสวนคนในชุมชนมองวาเปน

งานของทางราชการ ชุมชนไมมีสวนเกี่ยวของ  หรือในบางกรณีเจาหนาที่ไมไดเขาไปชี้แจงและชักชวน

มารวมในการศึกษาขอมูล 
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  2) ขาดการประสานงานในระบบการนําขอมูล ไปเชื่อมโยงในการจัดทําแผนงานและ

งบประมาณของชุมชน  

3. งานวิจัยระบบการทําฟารมกับงานสงเสริมการเกษตรในชวงตอไป 

3.1 การดาํเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

 จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่เนนการบริหารงานในรูปแบบของการบูรณา

การโครงการ เพ่ือใหเกิดความรวมมือท้ังระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรทองถ่ิน และเกษตรกร ในการ

พัฒนาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงคที่จะทําใหเกิดการประหยัด ลดความซ้ําซอน และใชทรัพยากรอยาง

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหเกิดกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมรับรู โดยชุมชนมีสวนรวมในการวิเคราะห  

วางแผนและกําหนดกิจกรรมดวยตนเอง เพ่ือเปนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการจัดตั้งศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลขึ้น เพ่ือเปนศูนยกลางในการเขามารวมวางแผน  การกําหนดกิจกรรม  

และการจัดกิจกรรมของแตละสวนราชการ ลงสูพ้ืนที่เปาหมายเดียวกัน ภายใตการมีสวนรวมของ

เกษตรกรที่เขามารวมคิด รวมตัดสินใจในการพัฒนา และกําหนดแผนพัฒนาและเรียนรูดวยตนเอง  ซึ่ง

จะตอบสนองความตองการของชุมชน  เกิดการพัฒนาอาชีพท่ียั่งยืน 

 ภารกิจที่ศูนยถายทอดเทคโนโลยีจะตองปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว มี 2  ประการดวยกันคือ 

1)  ภารกิจดานการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในตําบล โดยความรวมมือของราชการ  เอกชน  

และเกษตรกร 

 2 )  ภารกิจในการถายทอดความรูและขยายผลเทคโนโลยี 

การปฏิบัติภารกิจในดานการวางแผน จําเปนที่จะตองมีขอมูลประกอบในการพิจารณาตัดสินใจ

ซึ่งขอมูลเหลานี้ไดแก ขอมูลดานกายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจ  และขอมูลดานสังคม  การที่จะไดขอมูล

ดังกลาวมาก็คือ การวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจในสภาพ ศักยภาพ  เงื่อนไข  และ

ปญหาความตองการของเกษตรกร 

สวนภารกิจในดานการถายทอดความรูและขยายผลเทคโนโลยี  นอกจากการนําขอมูลศักยภาพ

ของพ้ืนที่และปญหาความตองการของเกษตรกร มาประกอบในการดําเนินกิจกรรมแลว  กอนที่จะมีการ

นําเทคโนโลยีไปถายทอดสูเกษตรกร ที่ศูนยจะตองดําเนินการก็คือ การหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชให

สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ โดยการทดสอบเทคโนโลยีในไรนาของเกษตรกร และการศึกษา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการพัฒนาเกษตรกร โดยเนนศึกษาเทคโนโลยีที่มีในทองถ่ินและเขตอื่น 

วิธีการที่จะไดขอมูลดังกลาว ก็จําเปนตองมีการวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน  และการทดสอบและ

วิจัย  ซึ่งในขณะนี้การดําเนินการดังกลาว อาจจะมีวิธีการหรือมีเทคนิคที่ใชกันหลายวิธี แตทุกอยางก็อยู

บนพื้นฐานการวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน ที่ทางกรมสงเสริมการเกษตรไดเคยทํางานรวมกับโครงการวิจัย

ระบบการทําฟารม มหาวิทยาลัยขอนแกน มาแลว เพียงแตไดเพ่ิมเติมบางสิ่งบางอยางขึ้นอีกเพ่ือให

สมบูรณขึ้น 
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3.2 การจัดทาํแผนชุมชนแบบมีสวนรวม 

ในอดีตนับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 เปนตนมา การมีสวนรวมของ      

ชุมชนไดถูกกําหนดเปนกลยุทธในการพัฒนาชนบท แมวาจะไดเริ่มดําเนินการมาบางแลว แตเปนการ

ดําเนินการในลักษณะโครงการนํารอง  เม่ือสิ้นสุดโครงการก็สิ้นสุดการทํางานแบบมีสวนรวม ไมมีการทํา

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะขั้นตอนในการวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญตอการสราง

กระบวนการคิดและการตัดสินใจบนพื้นฐานความเปนจริง  ทําใหแผนพัฒนาตาง  ๆ ที่จัดทําขึ้น ไม

สอดคลองกับศักยภาพและปญหาความตองการของชุมชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ การดําเนินงานตาม

แผนงานและโครงการ ไมเปนไปตามวัตถุประสงค เสียงบประมาณและเวลา อีกท้ังชุมชนไมไดรับ

ประโยชน และทรัพยากรถูกทําลาย 

        ดังนั้น การจัดทําแผนชุมชนที่ถูกตอง จะตองเปนแผนที่สะทอนความตองการของเกษตรกร

อยางแทจริง  การนําแนวทางของงานวิจัยระบบการทําฟารมมาใช โดยเฉพาะการวิเคราะหพ้ืนที่และ

ชุมชน โดยใหเกษตรกรมีสวนรวม จะชวยทําใหเกิดผลประโยชนในการจัดทําแผน  ดังนี้ 

1)  เกษตรกรและหนวยงานภาครัฐและเอกชน  ไดมีโอกาสเขามารวมคิด  รวมตัดสินใจ  รวม

จัดทําแผน และกําหนดแนวทางพัฒนาการเกษตร โดยมีขอมูลประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและ

เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ และตรงตามความตองการของเกษตรกร 

2) จัดทําแผนงาน/โครงการ ไดสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และตอบสนองตอความ

ตองการของชุมชนไดอยางแทจริง ทั้งดานแผนพัฒนาการเกษตร  แผนถายทอดความรู  และแผนพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ 

3)  พัฒนาความรู  ความสามารถ  และทักษะ ในการผลิตและการใชเทคโนโลยีพ้ืนบาน 

4)  สรางจิตสํานึกและความสามารถในการจัดการเรื่องของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

5)  มีขอมูลในการประกอบการตัดสินใจคัดเลือกกิจกรรมในดานการพัฒนาชุมชน 

3.3  การทําการเกษตรยั่งยืน 

ในการผลิตทางการเกษตร  เกษตรกรสวนใหญทําการเกษตรกระแสหลัก โดยมีเปาหมายใน

การผลิตเพื่อใหมีรายไดเงินสดเขาครัวเรือนใหมากที่สุด โดยเนนการผลิตพืชเดี่ยวตามกระแสความ

ตองการของตลาดโลก  ซึ่งตองใชเงินทุนสูง เกษตรกรตองอาศัยปจจัยการผลิต และตองกูเงินจากพอคา

มาลงทุน ผลผลิตที่เกษตรกรไดรับ เสี่ยงตอความแปรปรวนของอากาศและความผันผวนของราคา การ

ปลูกพืชตามกระแสตลาด แมวาจะสรางรายไดใหแตละประเทศ แตผูที่ไดรับผลประโยชนอยางมากไดแก

พอคาและนายทุนเงินกู  เกษตรกรกลับอยูในฐานะยากจน  การเลือกชนิดพืชตามกระแสความตองการ

ของตลาดโลก  นอกจากจะขึ้นอยูกับความถนัด  ความชอบ  และราคาที่จูงใจแลว  ยังขึ้นกับสภาพทาง

กายภาพของพื้นที่ไดแก  สภาพพ้ืนที่  สภาพดิน  แหลงน้ํา  และอ่ืน ๆ การปลูกพืชตามกระแสหลักมี

ความเสี่ยงสูง  เกิดความไมเปนธรรมในการซื้อขาย  เกษตรกรจํานวนมากที่ทําการเกษตรกระแสหลักไม

ประสบผลสําเร็จ  จึงไดหันมาทําการเกษตรแบบยั่งยืน และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  

การทําการเกษตรยั่งยืนของเกษตรกร เปาหมายในการผลิตจะเปลี่ยนไปมากนอยแคไหนขึ้นอยู

กับปญหาที่เคยประสบ และวัตถุประสงคหรือความตองการของครอบครัว  กอนการตัดสินใจทําเกษตร
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ยั่งยืน เกษตรกรจะตั้งคําถามวา ในสภาพพ้ืนที่ของตนสามารถทําการเกษตรยั่งยืนไดไหม  ถาทําควรทํา

ในรูปแบบไหนกอน  วิธีทําควรจะเริ่มตนอยางไร  ขั้นตอนไหนตองทํากอน  ซึ่งเกษตรกรบางรายที่มี

ความสนใจจะมี  ขอมูลและแหลงขอมูลอยูแลว  แตบางรายไมมีขอมูลในการประกอบการตัดสินใจ  

ดังนั้น เพ่ือใหมีขอมูลประกอบในการตัดสินใจของเกษตรกร  การศึกษาระบบการทําฟารม โดยการ

วิเคราะหพ้ืนที่และการศึกษาทดสอบรูปแบบการทําการเกษตรยั่งยืน จึงมีความจําเปนที่จะตอง

ดําเนินการ เพ่ือใหไดขอมูลที่ชัดเจนในการประกอบการตัดสินใจวาจะเลือกทําการเกษตรยั่งยืนหรือไม 

3.4 การดาํเนินงานขององคกรปกครองทองถ่ินในอนาคต 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดใหความสําคัญในการกระจาย

อํานาจไปสูทองถ่ิน  โดยไดกําหนดไวในหมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 78  กําหนดใหรัฐ

ตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจ 

ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ ใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน             

ทั่วประเทศ  และเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 284  แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

2540  จึงไดตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  โดยไดกําหนดกรอบแนวคิดการกระจายอํานาจ  ใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน  3  

ดานคือ 

 1) ดานความอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ 

 ใหองคกรปกครองทองถ่ิน มีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารจัดการ  

การบริหารบุคคล และการเงินการคลัง 

 2) ดานการบริหารราชการแผนดินและดานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

      ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการของตนเองใหมากขึ้น  โดย

การปรับบทบาทของราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค และเพ่ิมบทบาทของทองถ่ินเขา

ดําเนินการแทน องคการบริหารสวนกลางและภูมิภาค จะมีภารกิจในความรับผิดชอบดานกํากับดูแล

นโยบายดานกฎหมายที่จําเปน  และใหการสนับสนุนสงเสริมดานเทคนิควิชาการและตรวจสอบติดตาม 

 3) ดานประสิทธิภาพการบริหารทองถ่ิน 

                กระจายอํานาจใหองคกรบริหารสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริหารสาธารณะที่

ดีกวาเดิม  มีคุณภาพมาตรฐาน  และมีสวนรวมในการตดัสินใจดําเนินงานและตรวจสอบ 

 แผนการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินตามพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดวิสัยทัศนในการ

กระจายอํานาจไวเปน  2  ชวง  คือ  ในชวงที่ 1 (พ.ศ. 2544-2547)  เปนชวงการถายโอนปรับปรุง

ระบบการบริหารภายใน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการบริหารราชการสวนภูมิภาค รวมทั้ง

พัฒนายุทธศาสตรเพ่ือสรางความพรอมในการถายโอน  ชวงที่ 2 (พ.ศ. 2548–2553)  เปนชวงที่มี

ภารกิจในการปรับกลไกความสัมพันธ ระหวางองคกรปกครองทองถ่ินกับองคกรสวนภูมิภาค ให

กลมกลืน ซึ่งในชวงนี้ ประชาชนจะมีสวนรวมในการบริหารงานของทองถ่ินโดยการเรียนรูรวมกัน  

เพ่ือใหทองถ่ินสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงาน 

ภารกิจที่สําคัญขององคกรทองถ่ินที่จะตองดําเนินการ หลังจากมีการถายโอนภารกิจจาก

สวนกลาง  คือภารกิจดานการวางแผน  ซึ่งแผนที่จะตองดําเนินการประกอบดวย  แผนพัฒนาดานตาง 
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ๆ  ไดแก  แผนพัฒนาทองถ่ิน  แผนพัฒนาอาชีพ  แผนสงเสริมการลงทุน  แผนพัฒนาอุตสาหกรรม  

แผนพัฒนาเทคโนโลยี  แผนพัฒนาทรัพยากรและอนุรักษธรรมชาติ  เปนตน 

การจัดทําแผนพัฒนาดังกลาว  ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนเปนสิ่งท่ีมีความ

จําเปนที่จะตองนํามาใช เพ่ือใหแผนที่กําหนด ตอบสนองความตองการของทองถ่ินอยางถูกตอง  และ

กําหนดการใชงบประมาณอยางเหมาะสม  การมีสวนรวมของชุมชน และความรวมมือระหวางภาค

ราชการและประชาชน ก็มีความสําคัญอีกเชนกัน  การศึกษาวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน เปนวิธีการหนึ่งท่ี

จะใหขอมูลที่สามารถนํามาจัดทําแผนพัฒนาที่ดีได 

3.5  ขอเสนอแนะในการดําเนินงานในชวงตอไป 

3.5.1 ดานบุคลากร 

  1)  ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการวิเคราะหพ้ืนที่  และการจัดการ

ขอมูล อยางตอเนื่อง  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2)  จัดระบบการทํางานเปนทีม โดยใหผูเก่ียวของท่ีมีความชํานาญแตละดาน  เขามาชวยใน

การศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

3.5.2 ดานนโยบาย  

 1)  ควรมีการพัฒนาขอมูลอยางตอเนื่องใหเปนปจจุบัน สามารถนํามาใชประโยชนได 

 2)  การวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน ตองใหผูที่เก่ียวของท้ังภาครัฐ  ชุมชน และองคกรตาง ๆ  

เขามามีสวนรวม เพ่ือจะไดขอมูลสมบูรณ และเปนขอมูลพ้ืนฐานเดียวในการปฏิบัติงานในแตละพ้ืนที่ 

  3) ควรกําหนดใหขอมูลที่ไดจัดทําแลว เปนขอมูลพ้ืนฐานที่ใชในการวางแผนโครงการ  และ

เชื่อมโยงเขาสูระบบ เปนขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอ เพ่ือนําไปใชประโยชนใน

การจัดทําแผนพัฒนา 

3.5.3 ดานการมีสวนรวมของชุมชน 

 1)  ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน  เพ่ือใหทราบปญหาและความ

ตองการที่แทจริงของแตละชุมชน 

 2)  นําผลการศึกษาวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน นําเสนอใหคนในชุมชนทราบ 

4. สรุป 

 การนําแนวทางของงานวิจัยระบบการทําฟารมมาใชในงานสงเสริมการเกษตรทีผานมา ไดให

ประโยชนอยางมากตอการเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร ในอนาคต แนวทาง

ของงานวิจัยระบบการทําฟารม ยังมีความจําเปนและมีความสําคัญตองานสงเสริมการเกษตรไมไดยิ่ง

หยอนไปกวาเดิม และย่ิงจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นสําหรับการพัฒนาการเกษตรในอนาคต ซึ่งเนนการมี

สวนรวมของเกษตรกร และการกระจายอํานาจลงสูทองถ่ิน แตการท่ีจะนําแนวทางนี้ไปใชใหไดผลและมี

ประสิทธิภาพ จะตองกลับไปทบทวนการดําเนินงานที่ผานมา วามีปญหาอุปสรรคและขอจํากัดอยางไร

บาง และจะมีลูทางในการแกปญหานั้นอยางไร  ในการดําเนินงานจะตองมีความชัดเจนทั้งในแนวทาง

และกระบวนการในการปฏิบัติ และจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  การกําหนดกรอบของแนวทางและ



แนวทางระบบการทําฟารมในงานสงเสริมการเกษตร 179 

กระบวนการในการปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาการเกษตรเปนไปอยางบูรณาการ รวมทั้งบทบาท

หนาท่ีของหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ  และการเพิ่มขีดความสามารถและการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรรวมทั้งเจาหนาที่อ่ืน ๆ ของรัฐ  สําหรับกระบวนการพัฒนาในแนวใหม  เปน

สิ่งจําเปนที่จะตองดําเนินการใหทั่วถึงและตอเนื่อง  สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีนโยบายระดับสูง

สนับสนุน 

 

บรรณานุกรม 

 

กรมสงเสริมการเกษตร. 2529. ประสบการณของโครงการวิจัยระบบการทําฟารม มข. กรุงเทพ:                

ฟนนี่พับลิชชิ่ง. 

กรมสงเสริมการเกษตร. 2534. รายงานการสัมมนาระบบการทําฟารม ครั้งท่ี 7. (อัดสําเนา) 

กรมสงเสริมการเกษตร. 2543. คูมือการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล                

แบบมีสวนรวม. (อัดสําเนา) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2542. คูมือการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนดาน               

การเกษตร. กรุงเทพ (ไมระบุที่พิมพ) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2543. แนวทางและนโยบายการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน                          

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. โครงการวิจัยการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน. (อัดสําเนา) 

กมล  ทองธรรมชาติ. 2533. การปกครองทองถ่ินของไทย. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน 

วิทยา  อธิปอนันต. 2542. การวิเคราะหพ้ืนที่และชุมชน : แนวคิดระบบการทําฟารมในงานสงเสริม

การเกษตร. (อัดสําเนา) 

สํานักงานเกษตรอําเภออุบลรัตน. 2531. อุบลรัตน : การวางแผนพัฒนาอําเภอโดยการวิเคราะหพ้ืนที่. 

กรุงเทพ : ฟนนี่พับลิชชิ่ง. 

สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน. 2543. เอกสารประกอบการ

สัมมนารางแผนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. กรุงเทพฯ: อาสารักษา

ดินแดน. 

สุเกสินี  สุภธีระ. 2532. วิธีการประเมินสภาวะชนบทอยางเรงดวน. (อัดสําเนา) 

อารันต  พัฒโนทัย. 2535. คูมือการวิเคราะหพ้ืนที่เพ่ือวางแผนพัฒนาการเกษตร. โครงการวิจัยระบบ

ทรัพยากรชนบท มหาวิทยาลัยขอนแกน. (อัดสําเนา) 

 

 

 

 

 

 

 

 



สันติ อุทัยพันธุ และชาญยุทธ มณพีงศ 180 

 

 

 


	1. ความสำคัญของงานวิจัยระบบการทำฟาร์มต่องานส่งเสริมการเกษตร 
	2. งานวิจัยระบบการทำฟาร์มกับงานส่งเสริมการเกษตรในช่วงที่ผ่านมา 
	2.1  ความเป็นมา: ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
	2.2  การใช้แนวทางของงานวิจัยระบบการทำฟาร์มในงานส่งเสริมการเกษตร 
	2.2.1  ด้านการวางแผนงานส่งเสริมการเกษตร 
	2.2.2  ด้านการทดสอบ  วิจัย  และส่งเสริมการเกษตร 
	2.2.3  ด้านการกำหนดนโยบายพัฒนาการเกษตร 
	2.2.4  ด้านการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 

	2.3  ผลของการนำแนวทางของงานวิจัยระบบการทำฟาร์มมาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร 
	2.4  ปัญหาข้อจำกัดที่พบจากการทำงานในช่วงที่ผ่านมา 
	2.4.1  ปัญหาด้านบุคลากร 
	2.4.2  ปัญหาด้านนโยบาย 
	2.4.3  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 

	3. งานวิจัยระบบการทำฟาร์มกับงานส่งเสริมการเกษตรในช่วงต่อไป 
	3.1 การดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 
	3.2 การจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
	3.3  การทำการเกษตรยั่งยืน 
	3.4 การดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในอนาคต 
	3.5  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในช่วงต่อไป 
	3.5.1 ด้านบุคลากร 
	3.5.2 ด้านนโยบาย  
	3.5.3 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 


	4. สรุป 


