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กิตติเมธีสาขาวิชาสงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1. การเกษตรไทย : อดีต – ปจจุบัน – อนาคต
แตละวินาที มีคนเกิดใหมในโลกเกือบสมาคนรวมแลวปละเกือบรอยลานคน คนกินอาหารวันละ
สามครั้ง มีขาว กลวย เนื้อ นม ไข เปนตน แตละปมีนักวิทยาศาสตรไดรับทุนโนเบลกันมากหลาย แตเขา
สร า งกล ว ยลู ก เดี ย วก็ ยั ง ไม ไ ด อยากได ข า วก็ ต อ งพึ่ ง คนทํ า นาอยากได ก ล ว ยก็ ต อ งพึ่ ง คนปลู ก กล ว ย
การเกษตรจึงเปนอาชีพที่สําคัญที่สุดตอชีวิตและปากทองของคนทั้งโลกตั้งแตเริ่มมีหญิงชาย คูเดียว จนมี
คนลนโลกถึง 6,500 ลานคน และมีคนอดอยากยากจนถึง 1,000 ลานคน
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมตั้งแตเริ่งกอตั้งหากนับตั้งแตยุคกรุงสุโขทัย เมื่อพอขุนศรี
อินทราทิตยขึ้นครองราชย (พ.ศ.1780, บางก็วา 1790) ประเทศไทยนั้น “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” “ใคร
ใคร ค า ค า ค า ความค า ...) จนมาถึ ง ยุ ค กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ประเทศไทยเข ม แข็ ง และมี พ ลั ง อํ า นาจด ว ย
การเกษตร ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดมีการคาขายขาวกับประเทศญี่ปุน เปนตน ประเทศไทยมี
ความอุดมสมบูรณ ผูคนไมอดอยาก เพราะ “มีทรัพยในดิน สินในน้ํา” ขาวปลาอาหารบริบูรณจนถึงยุค
กรุงรัตนโกสินทร ประเทศไทยกลายเปน “อูขาว อูน้ําขามสหัสวรรษ” เปน “ครัวโลก” คือ สามารถสง
วัตถุดิบการเกษตร โดยเฉพาะอาหารออกไปเลี้ยงโลก ซ้ํายังสามารถผลิต พืชเพื่ออุตสาหกรรม เชน ออย
ยางพารา ปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง เปนตน ถาจะกลาวสั้นๆ เกี่ยวกับ ประเทศไทยกับการเกษตร ก็คงจะ
กลาวไดวา “ความเจริญเดินตามรอยไถ” ดังพระดํารัสของ หมอมเจาสิทธิพร กฤดากร
แมวาภาคการเกษตรไทยบางสวนไดพัฒนาไปมาก ธุรกิจการเกษตรเจริญกาวหนา ชวยใหผูคนที่
เกี่ยวของมีฐานะดี เกิดบริษัทใหญๆ บางก็เปนบริษัทขามชาติแต ชาวบาน ที่ฝรั่งเรียกคลุมๆ วา grass
root people ก็ยังคงมีฐานะ “หลังสูฟา หนาสูดิน” อันเปนการบรรยายภาพพจนของชาวไรชาวนา ซึ่งเรียก
เปนภาษาสันสกฤตวา เกษตรกร ชาวไรชาวนาหรือเกษตรกรที่อยูมาตั้งแตเริ่มสรางชาติ ยังดําเนิน วิถี
ชีวิต เหมือนเดิม คือ ทํามาหากิน อยูกับการเกษตร ที่ฝรั่งเรียกวา subsistence agriculture (ไมไดเหอ
ฝรั่ง แตเขียนกํากับเพื่อใหนักวิชาการที่เหอฝรงไดเขาใจ) นักปราชญไทย หรือ ปราชญแหงแผนดิน เชน
ศาสตราจารย ระพี สาคริก จึงเรียกการเกษตรดั้งเดิมของไทยวา เกษตรแบบวิถีชีวิต ชาวไรชาวนา
ดํารงชีวิตโดยอาศัยการเกษตรแบบวิถีชีวิต ซึ่งตอมานักวิชาการเรียกกัน ตางๆ นานา เชน เกษตรเชิง
ระบบ เกษตรเชิงบูรณาการ เกษตรสมรม เกษตรธรรมชาติ หรือ(ระบบ)เกษตรดั้งเดิมแลวแตวาใครถนัด
แบบไหน แตหมายความเหมือนกัน คือ วิถีการดํารงชีพของเกษตรกร ที่ทําทุกอยางเพื่อใหดํารงชีวิตอยูได
คือ มีกินมี ใช หากมี เหลือกินเหลื อใช จึงจะขาย ซึ่งแนนอนวา ระบบเกษตรแบบนี้ไมใ ชการเกษตรเชิง
พาณิชย หรือการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม
การเกษตรทฤษฎี ใ หม ต ามพระราชดํา ริ ข องพระบาทสํา เด็จ พระเจา อยูหั ว ก็ คื อ ระบบเกษตร
ผสมผสานที่เปนระบบเกษตรดั้งเดิม หากแตเปนระบบชัดเจนแนนอนมากขึ้น เพื่อใหนักวิชาการเขาใจได
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งาย เพราะระบบเกษตรดั้งเดิมนั้น มีหลากหลายและซับซอนยากตอการทําความเขาใจของนักวิชาการใน
ระบบราชการที่ไมคอยได “เขาถึง” และคลุกคลีกับชาวบาน หากแตใชเวลาสวนใหญสนองนโยบายของ
ผูบังคับบัญชา แมจะมีผูที่เขาถึงชาวบานบางแตขาราชการเหลานั้นมีอยูนอยมาก ในระบบราชการไทย
และเขาเหลานั้นมักจะไมคอยไดดํารงตําแหนงสําคัญเพราะ “ไมเขาตา” เถาแก และเสนาบดี ซึ่งปจจุบันนี้
มักรวมอยูในบุคคลดียวกันในระบบธรุกิจการเมือง
2. การเกษตรของไทยเปนมากกวาเงิน (จีดีพี)
จีดีพี (GDP ยอมาจาก Gross Domestic Product) คือ เงิน ที่เกิดจากสินคาที่เขาสูระบบตลาด
สินคาที่ผลิตและใชบริโภคในครัวเรือน ขี้วัวขี้ควายที่ใชเปนปุยนาแรงงานวัวควายใชไถนา รมเงาจากตนไม
ที่ใหความรมเย็นแกชีวิต ความมั่นคงดานจิตใจของชาวบาน ที่เห็นขาวในยุงวาพรุงนี้ยังมี ขาวกิน เห็นวัว
ความใต ถุนบานวาเปนเงิ นสะสมไวเ ปนมรดกใหลูกเวลาแตงงานออกเรื อนใหม เป นทุนสงลูกไปเรียน
มหาวิทยาลัย เวลาลูกชายบวชพระมีวัวความเปนทุนสําหรับงานบวช ฯลฯ สิ่งเหลานี้ไมอยูใน จีดีพี เพราะ
สวนมากไมไดเขาสูระบบตลาด ระบบเศรษฐกิจและเถาแกจึงมักมองขามการเกษตรแบบนี้ แตระบบเกษตร
แบบนี้ที่เรียกวา ระบบเกษตรแบบวิถีชีวิต นั้น มีชีวิตของบานอาศัยอยูกวา 30 ลานคน ชีวิตคนหนึ่ง
คนมีราคาเทาใด? หารอยบาท หนึ่งพันบาท....?? ถาคิดแบบผูสมัคร ส.ส. หากถามวา
ชีวิตรัฐมนตรีเกษตรมีราคาเทาใด คําตอบที่ไดคงจะแพงมากชีวิตชาวนามีราคาเทาใด ... คงตอบ
ยาก แตชาวนาที่มีคุณธรรมนาจะมีคุณคามากกวารัฐมนตรีที่ฉอฉลคอรัปชั่น
ผลผลิตการเกษตรที่เกิดจากเกษตรกรรายยอย (Smallholder farmer) ในประเทศไทยโดยประมาณ มี
ดังนี้
การทํานา (ผลิตขาว)
เกือบ
100
เปอรเซ็นต
การทําสวนยาง
ไมนอยกวา 90
เปอรเซ็นต
การผลิตพืชไร
ราว
90-95
เปอรเซ็นต
การเลี้ยงวัวควาย
ราว
95-100
เปอรเซ็นต
การเลี้ยววัวนม
เกือบ
100
เปอรเซ็นต
การเลี้ยงแพะแกะ
100
เปอรเซ็นต
การเลี้ยงหมู
ราว
50
เปอรเซ็นต
การเลี้ยงไกพื้นเมือง
100
เปอรเซ็นต
การเลี้ยงเปด
เกือบ
100
เปอรเซ็นต
นี้เปนเพียงตัวอยางที่ยกมาแสดงพอสังเขปเทานั้น
นอกจากการเกษตรจะใหผลผลิตแลว ยังใหคุณคาตางๆ อีกมากมายที่คนทั่วไปมักมองขามหรือมอง
ไมเห็นและไมเขาใจ แตคุณคาเหลานั้นมีความสําคัญตอความมั่นคงและความอยูรอดของประเทศชาติเปน
อยางยิ่ง อาทิ
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ก. เปนพื้นฐานดานความมั่นคงและสวัสดิการสังคมสําหรับชาวชนบท โดยเฉพาะชาวไรชาวนาตาม
หมู บ า น ชาวบ า นไม มี ร ะบบสวั ส ดิ ก ารสั ง คมรองรั บ เหมื อ นข า ราชการหรื อ พนั ก งานบริ ษั ท
การเกษตร วิถีชีวิต คือ ระบบสวัสดิการชีวิตที่มีอยูเพียงอยางเดียว ในชนบทโดยที่รัฐไมตอง
ลงทุน
ข. เปนพื้นฐานที่สรางความยืนยงคงอยูแหงถาวรภาพทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของชาติ
เพราะการเกษตรวิถี ชีวิต ชว ยใหชาวบานอยูดีกินดีไมอดอยาก ไมเ ครียด มีน้ํา ใจ อีกทั้งให
สิ่งแวดลอมที่ดี
ค. การเกษตรวิถีชีวิตชวยสนับสนุนการดํารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติ และชวยอนุรักษ
ธรรมชาติและความหลากหลายทางพันธุกรรมดังจะเห็นไดวา เพลงการละเลน ประเพณีไทย
ตางๆ รวมทั้งภาษาไทยก็มีรากเหวามาจากสังคมชนบท
จ. เปนระบบที่สนับสนุนหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและความเทาเทียมทางสังคมใหโอกาส ก า ร มี
งานทําแก สตรี เด็ก และคนชรา
ฉ. เปนฐานแหงความมั่นคงดานอาหารของชาติทําใหคนในชาติรอดพนจากทุกขภัย
ช. ชวงใหคนชนบทมีฐานะดีขึ้น หลุดพนจากความยากจนได
ซ. ชว ยยกระดับคุ ณภาพด านจิตใจทําใหคนชนบทมีน้ําใจดี รั กสันโดษ มี ความสุ ขงาย โดยไม
จําเปนตองอาศัยการบริโภคและวัตถุฟูมเฟอยเหมือนคนในเมือง แมวาชาวไรชาวนาจะถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากพอคาจนพอคาร่ํารวยมหาศาล แตสังคมเกษตรและสังคมชนบทก็ยังอยูได
เพราะคนชนบทมีคุณภาพทางจิตใจที่มีศีลธรรมและใกลชิดศาสนา
3. เปาหมายและวิสัยทัสนของงานสงเสริมการเกษตร
ดังไดกลาวมาโดยละเอียด ในตอนที่หนึ่งและตอนที่สอง ก็คงจะตอบไดอยางชัดเจนวา งานและ
เปาหมาย ของนักสงเสริมการเกษตรนั้นอยูที่คนไทยกวา 30 ลานคน ที่เปนเกษตรกรรายยอย โดยเฉพาะ
เกษตรกรตามหมูบานชนบท ที่อาศัยการเกษตรวิถีชีวิต (Subsistence agriculture) เปนเครื่องดํารงชีวิต
หรือเครื่องทํามาหากิน ไมใชอยูที่การเกษตรเชิงพาณิชย เพราะการเกษตรเชิงพาณิชยนั้นสามารถจาง
บัณฑิตเกษตรไปเปนลูกจางและใชความรูความชํานาญ รวมทั้งเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต
การเกษตรวิถีชีวิตเปนการเกษตรเชิงระบบที่มีชีวิตคนเปนจุดศูนยกลาง ชาวบานทําการเกษตร
เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทอง เลี้ยงครอบครัว โดยสามารถพึ่งตนเองได พึ่งปจจัยภานนอกใหนอย ทํางานเพื่อ
พอมีพอกินแลวพัฒนาใหมีฐานะมั่นคง อยูดีกินดี จนในที่สุดมีฐานะดีถึงระดับ มั่งมีศรีสุข ชาวบานเริ่มตน
ดวยการทํานาเพราะตองกินขาว เลี้ยงควายไวไถนาชวยทุนแรงและใหควายกินฟางขาวและหญาในนาหลัง
เก็บเกี่ยว รวบๆ บานปลูกไมผลไมยืนตน เชน มะพราว มะขาม มะมวง มีผลกินได ปลูกไผ ยาง นุน และ
สารพัดไมยืนตน ปลูกหมอนเลี้ยงไหม ขุดบอเลี้ยงปลา ปลูกผักบุง ผักกระเฉดในน้ํา ปลูกและเลี้ยงสารพัด
อยาง เรียกวา เกษตรเชิงระบบ เพราะองคประกอบในระบบนั้นพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อใหเกิดผลสูงสุดในการ
สนับสนุน ชีวิตคน จึงเปนระบบเพื่อชีวิตหรือวิถีชีวิต นอกจากคนมีชีวิตดวยการ กิน อยู นุงหม แลวยังมี
เกมกีฬา ไกชน วัวชน และการละเลนตางๆ ยามเจ็บไขไดปวยก็เก็บสมุนไพรรอบบานหรือในปามารักษา
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ชีวิตคนและธรรมชาติจึงอยูรวมกัน บางแหงมีปาชุมชนที่อนุรักษไวใชรวมกันเปนสมบัติสาธารณะ มีคุณคา
ดานสิ่งแวดลอม และสรางความรวมมือรวมใจของชุมชนอีกดวย
นักสงเสริมการเกษตร จึงตองมีความสามารถพิเศษ คือ เปนผูรูรอบ และรอบรูสามารถวิเคราะห
วิจัยการเกษตรเชิงระบบในบริบทของชีวิตคนในระบบสังคมชุมชนชนบท และความสัมพันธของปจจัย
แวดลอมภายนอกกับองคประกอบภายในของระบบการเกษตร เชน ปจจัยดานการตลาด ราคาสินคา
นโยบายและกฎหมายที่อาจกระทบตอการเกษตร การสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร เชน การรวมกลุม
การสหกรณ ธนาคารข า ว ธนาคารควาย ออมสิ น ชุ ม ชน ฯลฯ ดั ง นั้ น งานส ง เสริ ม การเกษตรจึ ง
จําเปนตองมีความรูความเขาใจ ตั้งแตดานเทคนิคไปจนถึงดานพัฒนาการเกษตร และพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจ โดยมีชีวิตคนในระบบเกษตรวิถีชีวิตเปนเปาหมายสําคัญ
4. งานสงเสริมการเกษตรในอนาคต
เมื่อเปาหมายหลักในงานสงเสริมการเกษตร คือชีวิตคนกวา 30 ลานคน ที่ดํารงชีพดวยการเกษตร
แบบวิถีชีวิต นักสงเสริมการเกษตรจึงจําเปนตองเรียนรูกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่สําคัญ และตรงตามความ
ตองการหรือปญหาของชาวบานในชนบทและเกษตรกรรายยอย ตอไปนี้จะไดกลาวถึงยุทธศาสตรสําคัญ
บางประการในการดําเนินงานของนักสงเสริมการเกษตร
1. การเกษตรเชิงระบบ (System agriculture) นักสงเสริมการเกษตรตองมีความเขาใจ อยาง
ลึกซึ้งและรูจริง ดวยการสัมผัสดวยตนเองเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของชาวบานและพลวัตรของการเกษตรเชิง
ระบบ เขาใจถึงความสัมพันธขององคประกอบในระบบทั้งที่เปนทางเทคนิคหรือเปนรูปธรรมและไมเปน
รูปธรรม อาทิ ความสัมพันธทางสังคมประเพณี เปนตน เชนตองเขาใจวาเหตุใดชาวบานบางทองถิ่นจึง
นิยมเลี้ยงหมูสีดํา หรือทําไมชาวบานภาคอีสานจึงไมนิยมเลี้ยงควายเผือก แตแถวเชียงรายเคยชอบเลี้ยง
ความเผือก ฯลฯ นักสงเสริมจึงตองเปนผูรอบรู และมีความตระหนักอยางซาบซึ้งในความสําคัญของเกษตร
เชิงระบบ หรือเกษตรวิถีชีวิต เห็นความสําคัญและความสัมพันธของพืช สัตว ไมยืนตน ปา การเลี้ยงสัตว
น้ํา และชีวิตคน
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนา นักสงเสริมตองมีความเชี่ยวชาญในหลักการของการวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีไปสูการปรับใชโดยเกษตรกร งานวิจัยแบบนี้ตองตั้งโจทยจากชุนชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน
โดยมีชาวบานหรือชีวิตคนเปนศูนยกลาง เปนงานวิจัยอันเปนความตองการของชาวบาน ไมใชงานวิจัยที่
คิดโดยนักวิชาการและทําตามปญหาที่ตนถนัดเพราะเคยเรียนมา งานวิจัยแบบนี้มักเปนงานวิจัยประยุกต
(applied research) หรืองานวิจัยปรับใช (adaptive research) ซึ่งตองมีแนวคิดหรือประเด็น (issue) ทาง
สังคมเศรษฐกิจเขามาประกอบเสมอ ทําใหงานวิจัยมีความยุงยากซับซอนและมี ตัวแปรที่ควบคุมไดยากอยู
มาก นักสงเสริมการเกษตรจึงตองมีความรูทั้งทางเทคนิคและทางพฤติกรรมและสังคมวิทยาชุมชน
3. เครื อ ข า ย-ความเชื่ อ มโยง-การร ว มที ม กั บ นั ก วิ จั ย เฉพาะด า น โดยมี นั ก ส ง เสริ ม เป น ผู
ประสานงานการแกไขปญหาของชาวบาน นอกจากจะใชความรูที่มีอยูแลว ซึ่งสวนมากมาจากตางประเทศและ
มักใชทันที่ไมได จําเปนตองปรับแตง เชน พันธุพืช พันธุสัตว ที่นําเขามาจากประเทศ ที่มีอากาศอบอุน เมื่อ
มาอยูในบรรยากาศเขตรอนชื้นอยางประเทศไทย พันธุที่เคยใหผลผลิตสูงก็กลับไมไดผลดีตองปรับปรุงกัน
ใหม เปนตน นักสงเสริมการเกษตรจึงจําเปนตองรวมมือกับนักปรับปรุงพันธุและนักพันธุศาสตร ตลอดจน
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นักวิชาการเฉพาะทางอื่นเพื่อปรับปรุงพัฒนาใหพันธุพืชหรือสัตวนั้นๆ มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ของประเทศไทยมากขึ้น
4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาการเกษตรรายยอย นักสงเสริมการเกษตรตอง
เล็งเห็นความสําคัญอยางลึกซึ้งของหลักเศราฐกิจพอเพียง ที่เนนผลสัมฤทธิ์เกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ของคน
มากกวาการหาเงิน มุงใหชาวบานดําเนินชีวติ ในทางสายกลาง รูจกั แนวทางการผลิตที่มุง ความพอเพียง
คือไดผลผลิตคุมคาแตไมจาํ เปนตองสูงสุด โดยตองคํานึงถึงความยั่งยืนของการใชทรัพยากรและไมทําลาย
คุณภาพของสิ่งแวดลอม จึงจําเปนตองดําเนินการตามหลัก 3 ประการ คือความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัว ในยามที่มีเหตุกระทบจากภายนอก นักสงเสริมจะตองเขาใจอยางลึกซึ้งจริงๆ
และตระหนักในความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีตอการพัฒนาการเกษตรแบบวิถชี ีวติ
เพื่อใหเกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีความสุข และเกิดความสันติสุขของสังคม
5. การเกษตรยั่งยืน (sustainable agriculture) ระบบเกษตรวิถีชวี ติ เปนระบบเดียวที่สามารถอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะดิน น้าํ ลม ไฟ (พลังงาน) สามารถอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเฉพาะพืช และ สัตวพื้นเมือง เชน พืชสมุนไพร พืชปา เชน หวาย เปลานอย กลวยไม ยานลิเพา สัตว
พื้นเมือง เชน ไกชน วัวชน วัวขาวลําพูน เปนตน ในขณะทีเ่ กษตรเชิงพาณิชยไดทําลายสัตวและพืชพื้นเมือง
อยางรวดเร็ว เทคนิคการเกษตรอินทรีย เปนตัวอยางหนึ่งของการใชหลักการการเกษตรยั่งยืน
6. งานสงเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ ยุกธศาสตรนี้อาจทําไดยาก เพราะองคกร ที่เกี่ยวกับ
การสงเสริมการเกษตรมีการแบงแยกเปนกรม ที่เกี่ยวกับพืช สัตว ประมง ปาไม ทําให ไมสามารถปฏิบตั ิ
ภารกิจแบบบูรณาการ หรือในลักษณะองครวม (holistic approach) ได อยางไรก็ดี หากการสงเสริม
การเกษตรยึดเปาหมายชุมชนเปนหลัก งานสงเสริมแบบบูรณาการก็ยอมเกิดขึ้นได แตทั้งนี้ผูเกี่ยวของ
ทุกๆ สวนตองมีใจกวางและยึดชาวบานและชุมชนเปนหลักหรือโฟกัส และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ไมใชเปนการดําเนินงานแบบฉาบฉวยเพือ่ ผลทางการเมืองเทานั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณจําเปนตอง
ทํางานแบบบูรณาการ และมุงพัฒนาชีวิตเกษตรกรรายอยอยางจริงจังและจริงใจจริงๆ
5. นักสงเสริมการเกษตรในฝน (ในอนาคต)
นักสงเสริมการเกษตรตองเปนผูมีจิตวิญญาณของนักพัฒนาที่มีชาวบานอยูในหัวใจ ตองเปนคนที่
เรียกวา “ตีนติดดิน” คนเชนนี้จะเกิดขึ้นไดตองยึดหลักการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ
เขาถึง-เขาใจ-และพัฒนา นักสงเสริมการเกษตรตองเปนผูมีความเสียสละมุงมั่นในการชวยยกระดับชีวติ
ชาวบานและตองมีคุณสมบัติทสี่ ําคัญดังนี้ คือ
• ตองเปนผูใฝรู (แสวงหา knowledge)
• มีความเสียสละเพื่อสังคม (altruism)
• มีความมุงมั่นไมหวั่นไหว (strength) ตอสิ่งลอใจดานการเงิน
• มีศีลธรรม (ethics) ไมโลภ ไมเห็นแกตัว
• มีความนาเชื่อถือ (trustworthiness) และเปนที่พึ่งของชาวบานได ไมยอมขายจิตวิญญาณ
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• มีความสํานึกตอสังคม (social awareness) เห็นความเปนธรรมในสังคมวามีคาตอชีวิตรวมถึง
ความสํานึกในการตอบแทนบุญคุณแผนดินเกิด
• สามารถทํางานใหเกิดสัมฤทธิผล (achievement) อยางแทจริง ไมฉาบฉวย
• มีความรับผิดชอบ (responsibility) สูง
• ทํางานอยางโปรงใส (transparency) ไมคดโกง ไมเห็นแกเงิน ไมคอรัปชั่น
นักสงเสริมในอนาคต หรือในฝนจึงมีคุณลักษณะองครวมสรุปไดวาเปน K A S E T S A R T*
ไมขายจิตวิญญาณ ไมขายเกษตรกร และไมขายชาติ (*KASETSART คือ จิตวิญญาณของนักสงเสริม มา
จากอักษรยอดังที่ไมอธิบาย)

จรัญ จันทลักขณา
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