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การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การกําหนดบทบาทตนเองของเกษตรตําบลเพ่ือการพัฒนาเกษตรเชิงบูรณาการของทองถิ่น 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2548 
ณ หองประชุม 1 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ผูเขารวมประชุม  จํานวน  8 คน 
เกษตรตําบล อ. แมแตง (สันปายาง ปาแป กึ้ดชาง  บานเปา  ชอแล แมหอพระ)  อ. สันทราย (แมแฝกใหม)  อ. แมริม 
(แมแรม)  อ. สันปาตอง (บานแม)  อ. หางดง (หนองตอง) 
เอกสารประกอบ    
อมรทิพย ภิรมยบูรณ. 2546. การพัฒนารูปแบบของการสงเสริมการเกษตร. รายงานกลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ 
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กรมสงเสริมการเกษตร. หนังสือพิมพมติชน วันอังคารที่ 30 กันยายน 2546. 
 
พัฒนาการรูปแบบการสงเสริมการเกษตร  
ยุคแรก 1967-1976 (2510-2519)  

• ยังไมมีรูปแบบ ตามความถนัดของเจาหนาที่สงเสริม   
• เนนการทําแปลงสาธิต พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ขาว พืชไร ยางพารา  
• การถายทอดเทคโนโลยีที่ผานสื่อเปนหลัก 
• เกษตรกร 1 คน ดูแลเกษตรกร 4000-4500 คน 
• ยุคหัวเลี้ยวหัวตอ 2518-19 ไดรับเงินจากเงินกูธนาคารโลก ธ.เพื่อการพัฒนาแหงเอเซีย และเงินชวยเหลือ

จาก FAO และ UNDP นํารองชลประทาน 5 โครงการ 
• นําเอาวิธีการ T&V มาใช ธนาคารโลกระบุวาเปนวิธีที่เหมาะสมกับการสงเสริมการเกษตรประเทศไทย 

ยุคที่ 2 1977-1983 (2520-2526) ยุคเกษตรตําบล 
• ปรับปรุงแผนพัฒนาระบบการสงเสริมการเกษตรอยางเปนรูปธรรมขึ้นเปนครั้งแรก ฝกอบรมเกษตรกร 
• จัดเวลาการเยี่ยมเยียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น กําหนดวัน เวลา สถานที่ 
• สนับสนุนวัสดุอุปกรณแกเจาหนาที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเชน รถยนต รถจักรยานยนต บาน 
• ยังคงมีแปลงทดสอบพืชเศรษฐกิจเกษตรกรเปนเจาของแปลง สนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อจัดทําแปลงสง

เสริม มีการใชประโยชนจากเกษตรกรผูนํา   
• จัดทําโครงการสงเสริมมีเกษตรกร เขามามีสวนรวม 

ยุคที่ 3  1984-1993 (2527-2536)   ดําเนินการT&V อยางจริงจัง  
• ปรับปรุง T&V โดยการประเมินผล ปรับการดําเนินการดําเนินงานเกิดความสําเร็จในการสงเสริมเปนอยาง

มาก 
• ปรับปรุงโครงการระบบแผนและพัฒนาเกษตรกร  (คปพ.) ที่ตองผานการวิเคราะหของชุมชน เกิดกิจกรรม

กระตุนการทํางานในระดับกลุม จัดทําแผนพัฒนาการเกษตร โดยทุกขั้นตอนตองมีเกษตรกรเขารวมตัดสิน
ใจ 
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• โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร (ผกก.) แผนดําเนินงานตามศักยภาพของชุมชนและความ
ตองการของเกษตรกร โดยสนับสนุนใหเกษตรกรวางแผนการผลิตตามความถนัดและขีดความสามารถของ
เกษตรกรในการวางแผนการผลิต 

ยุคที่ 4 1994-1996 (2537-2539) ยุคพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
• ปรับปรุงระบบการสงเสริมเนนการเพิ่มรายไดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยการวิเคราะหผลการดําเนิน

งานที่ผานมาและไดพัฒนาขึ้นบนรากฐานของระบบ T&V  
• ใหความสําคัญกับการพัฒนาเกษตรกรมากกวาพัฒนาเทคโนโลยี 
• การปรับโครงสรางและระบบการผลิตทางการเกษตร (คปร.) การดําเนินการแกปญหาราคาสินคาตกต่ํา ได

แก ขาว มันสําปะหลัง กาแฟ ยางพารา การลดความเสี่ยงของพืชเดี่ยว สนับสนุนเกษตรกรพึ่งตนเองโดย
กระบวนการกลุม 

• กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดบทบาทของสํานักงานเกษตรอําเภอใหรับผิดชอบจัดทําแผนสงเสริมการ
เกษตรระดับอําเภอ 5 ป แผนปฏิบัติงานประจําป และแผนประจําเดือน (DM) และใหมีเกษตรหมูบาน 

• มอบหมายใหเจาพนักงานเคหกิจการเกษตรลงพื้นที่รับผิดชอบตําบล นอกเหนือจากงานสงเสริมการรวบ
รวมกลุมและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ยุคที่ 5 2002- ปจจุบัน (2545 – ปจจุบัน) ยุคศูนยถายทอดเทคโนโลยี 
• ปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตร เนนเกษตรกรเปนศูนยกลางการพัฒนา สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรู

ใหชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถตัดสินใจและแกปญหาของตนเองได โดยพึ่งพิงปจจัยภายนอกนอยที่สุด 
• ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเปนศูนยกลางในการใหบริการความรูและถาย

ทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
 
วัตถุประสงค: 

1. รวมปรึกษาหารือทิศทางการพัฒนาเกษตรเชิงบูรณาการของทองถิ่น ในประเด็น จุดออนของทองถิ่นที่เกษตร
ตําบลตองการผลักดัน ขยายผล และแผนการพัฒนาเกษตรเชิงบูรณาการที่ตองการใหเกิดในทองถิ่น 

2. การแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาเกษตรเชิงบูรณาการของเกษตรตําบล ในดานความถนัดดานตางๆ
ของเกษตรตําบลที่สนับสนุนการพัฒนาเกษตรเชิงบูรณาการ 

3. พัฒนารูปแบบการมีสวนรวมกับสถาบันการศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการ 

การประชุมไดเริ่มดําเนินโดยการแสดงความคิดเห็นของเกษตรตําบล  โดยมีประเด็นคําถามและแลกเปลี่ยนโดย
ใชวิธีการเสนอความคิดเห็นที่เปนจุดเดนของพื้นที่และความภูมิใจหรือความสําเร็จจากประสบการณที่ผานมาเพื่อนํา
เอาศักยภาพของแตทานมาสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและการทํางานรวมกัน โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นดังนี้ 

1.  จุดเดนของทองถิ่นที่ตองการผลักดัน หรือขยายผลในพื้นที่ทานรับผิดชอบ 
2.  แผนงานการเกษตรที่อยากใหเกิดขึ้นในทองถิ่น จากทักษะการจัดการ การบริการ และความสามารถเฉพาะ

ทางที่แตกตางกัน และหากจะบูรณาการจะมีวิธีการอยางไร เนื่องจากแคละคนมีทักษะในการบริหารที่แตก
ตางกัน 
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       ตารางที่ 1 ผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลักษณะพื้นที่ จุดเดนของพื้นที่ และโอกาสการขยายผลโดยแบงตามเขตอําเภอความรับผิดชอบของเกษตรตําบลใน 4 อําเภอ 
อําเภอ พื้นที่รับผิดชอบ ลักษณะพื้นที่ จุดเดน ความถนัดและความภูมิใจในชวง 5 ป 

1 สันปายาง, ปาแป  
อ. แมแตง 

บานสันปายางเปนชุมชนเล็ก ธรรมชาติดินและน้ํา
เหมาะกับการปลูกพืชผัก  

การปลูกผักปลอดสารพิษ ปจจุบันมีสมาชิก 5 หมูบาน 
จํานวน  54 ราย   

การประสานงาน การทํางานรวมกับ อบต. ไดดีทั้ง
พัฒนาและวิชาการ 

2 กึ้ดชาง. บานเปา 
อ.แมแตง 

บานกึ้ดชางประกอบไปดวย 8 หมูบาน แตละหมูบานมี
ระยะหางประมาณ 80 กม. การเดินทางไมสะดวก 2 – 
3 หมูบาน รถยนตไมสามารถเขาถึงได ประชากรสวน
ใหญเปนชาวไทยภูเขาจํานวน 4 ชาติพันธุ ไดแก ปา
กะญอ ยง มง และมูเซอ ไมมีสิทธิถือครองที่ดิน ที่ดิน
สวนใหญเปนการแผวถางบุกรุกปา พืชหลัก ไดแก ลิ้นจี่ 
จํานวน 1,000 ไร 
บานเปา เปนพื้นที่รับน้ําชลประทาน 

กําลังดําเนินการสงเสริมการปลูกกาแฟ เพื่อสรางการใชที่
ดินอยางถาวร ปองกันการบุกรุกปา และฟนฟูปา เนื่องจาก
กาแฟสามารถเจริญเติบโตไดดีภายใตรมเงาไมใหญ 
 

งานแกสชีวภาพ ซึ่งไดขยายผลในอ.แมแตงเปน
รายที่ 33 ขนาดการผลิตมีตั้งแต 16 – 100 ลบ.ม.  
- บอขนาด 16 ลบ.ม. ใชเปนแกสหุงตมได 3 

ครัวเรือน 
- บอขนาด 100 ลบ.ม. ใชประโยชนในโรง

เรือนปดสําหรับฟารมหมูในการฉุดพัดลม
ได 4 ตัว และใชในบานเรือนเกษตรกรใกล
เคียงไดอีก 10 – 15 หลัง 

3 หนองแฝก 
อ. สารภี 

เปนพื้นที่ใกลตัวเมือง มีการปลูกลําไยแทบทุกหลังคา
เรือน 

พืชหลัก ไดแก ลําไย และผักปลอดภัยจากสารเคมี และสง
เสริมการเลี้ยงปลาในรองน้ําเพื่อเสริมรายได 

- การจัดทําแผนป 48-51 โดยรูปแบบเวทีชาว
บาน ผลักดันใหเกษตรกรเขาสู GAP เพื่อ
ตอบสนองนโยบาย และเขาสูแผน อบต. 

- การเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
เชน ประมง พัฒนาที่ดิน ปศุสัตว 

4 หนองตอง 
อ.หางดง 

พื้นที่ติดน้ําปง พืชหลัก ไดแก ลําไย สงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง การประสานงานรวมกับอบต. และการใหบริการ
ในกรณีที่เกิดวิกฤต หรือภัยภิบัติไดทันเวลาและทั่ว
ถึง 

5 แมแรม 
อ. แมริม 

เปนแหลงผลิตผักบนที่สูง 1 ใน 4 ตําบลของอ.แมริม  เนนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และการลดการใชสารเคมีของ
ชาวเขาบนพื้นที่ตนน้ํา 

- ผลักดัน GAP ในไมผล (ลําไย ลิ้นจี่ สม) 
และขยายผลสูระบบการผลิตผัก 

- การทําไรนาสวนผสม 
6 บานแม 

อ.สันปาตอง 
พืชหลัก ไดแก ลําไย และ หอมหัวใหญ เนนการพัฒนาพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ มีสมาชิก 2 

กลุม ใน 2 หมูบาน กลุมละ 50 คน รวม 100 คน ผลิตผัก
พื้นบาน(ผักเชียงดา) สวนหนึ่งสงจําหนายใหกับศวพก. 
ภายใตการนําของคุณเจริญ กลุมบานแม 
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       ตารางที่ 1 ผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลักษณะพื้นที่ จุดเดนของพื้นที่ และโอกาสการขยายผลโดยแบงตามเขตอําเภอความรับผิดชอบของเกษตรตําบลใน 4 อําเภอ (ตอ) 
ลําดับ พื้นที่รับผิดชอบ ลักษณะพื้นที่ จุดเดน ความถนัดและความภูมิใจในชวง 5 ป 

7 แมแฝกใหม, 
เมืองเลน 
อ.สันทราย 

พื้นที่เกษตรลดลง เนื่องจากมีการขยายตัวของโรงงาน
และชุมชนเมือง ปจจุบันมี 5 โรง เกษตรกรสวนใหญ
เปนผูสูงอายุ ไมมีคนรุนใหม 

สงเสริมการลดสารเคมีในการผลิตมันฝรั่ง และขาวโพด
หวาน (RKI) ซึ่งสงใหกับบริษัทริเวอรแคว ที่จ.กาญจนบุรี 
 

- การประสานงาน และผลักดันการทําปุย
หมัก โดยไดรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อ
ซื้อเครื่องอัดเม็ดปุย 

- การแปรรูปผลผลิตการเกษตร เชน มันฝรั่ง 
บรรจุถุงฟอยด ซึ่งเปนกรณีศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร มช. สนับสนุนเครื่องหั่น
มันฝรั่ง งบประมาณสวนหนึ่งเกิดจากการ
รวมหุนของเกษตรกรและกลุมแมบาน และ
การสนับสนุนจากกรมสงเสริม  

8 ชอแล, แมหอพระ 
อ.แมแตง 

ชอแลเปนพื้นที่ชลประทานรับน้ําจากเขื่อนแมงัด พืช
หลัก ไดแก กระเทียม ซึ่งปจจุบันมีนโยบายใหลดพื้นที่
ปลูก และมีการขยายตัวของการปลูกถั่วเหลืองมากในป 
48 
ตองการหาแนวทางการผลิตพืชใหมที่มีความเสี่ยงนอย 
โดยเฉพาะทางดานการตลาด 
แมหอพระเปนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.)  

กําลังเสนอโครงการผลิตปุยอินทรีย 1 ตําบล 1 โรง กับ
อบต.เพื่อแกปญหาสารเคมีราคาแพง และลดตนทุนการ
ผลิต 
 

การประสานงาน และศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุม
ชนบานดงปาลัน และบวกหมื้อ 
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ประเด็นแลกเปลี่ยน 
• จุดเดนของเกษตรตําบลของแตละพื้นที่ที่มีลักษณะงานใกลเคียงกันมารวมงานและพัฒนาระบบการเกษตร

อยางไร (ใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาคลังความรู นําเอาคลังที่ปฏิบัติในพื้นที่นําไปแลกเปลี่ยน  การ
แลกเปลี่ยนคลังความรู เชน  การขยายกลุมเมล็ดพันธุขาวชุมชน การประสบความสําเร็จในงานมันฝรั่งจะ
สามารถขยายผลในงานกาแฟอยางไร) 

         
ความทาทาย การรวบรวมคลังความรูตองทําในเชิงนโยบาย ส่ิงที่นาจะทําได ไดแก การทํางานรวมกันของเกษตร
ตําบลภายในอําเภอเดียวกัน และรวมกับพนักงานเกษตรขององคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 ศักยภาพและความสามารถของแตละบุคคลในการสนับสนุนการทํางานรวมกัน 
 
 
งานที่ทาทาย 

ลักษณะจุดเดน และขอจํากัดปญหาของพื้นที่ ไดมีการแลกเปลี่ยนในประเด็นโอกาสที่จะพัฒนาโดยมีความ
ทาทายดังกลาวขางตนมาปรับปรุงและพัฒนาชุมชนไดอยางไร โดยสรุปพบวามีโอกาสพัฒนาโครงการดังแผนภาพที่ 
2 ดังนี้ (1) การปรับเปล่ียนการใชที่ดินแบบผสมผสาน เนื่องจากการปรับเปล่ียนการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
และบานจัดสรร และการบุกรุกเพื่อแผวถางปาเพื่อทําการเกษตร (2) การลดการใชสารเคมีเพิ่มการใชปุยอินทรีย และ 
(3)  การลดการใชสารเคมี สนับสนุนอาหารคุณภาพและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
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แผนภาพที่ 2 ปญหาโดยภาพรวมของ 4 อําเภอ และโอกาสที่พัฒนาการทํางานรวมกัน 
 
จุดออนและขอจํากัดงานหลักของเกษตรตําบล และงานตามนโยบาย CEO 

• เจาหนาเกษตรตําบลไมเปนเอกเทศ สายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับเกษตรอําเภอ และนายอําเภอ ไมมีอํานาจ
ตัดสินใจ  แตสามารถพูดคุยเพื่อใหสายบังคับบัญชารับทราบได 

• งานบูรณาการสวนใหญอยูในรูปแบบงานฝากของหนวยงานอื่นที่ถูกกําหนดอยูในแผนของหนวยงาน เชน 
งานพัฒนาสระกักเก็บน้ําของกรมพัฒนาที่ดิน เปนตน  

• การพบปะเกษตรกรของเจาหนาที่มีการกําหนดเปาหมาย 25 คน ตอครั้ง และตองมีหลักฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่  3 จุดออนขอจํากัดของงานของเกษตรตําบล 


