งานสงเสริมการเกษตรในมุมมองของครูระพี สาคริก
สาวิตรี รังสิภทั ร และกฤษณะ ภานุวาส สัมภาษณ
นันทกา แสงจันทร เรียบเรียง

ปญหาการทํางานของนักสงเสริมการเกษตรในยุคปจจุบัน…
“ปญหาของการทํางานของนักสงเสริมการเกษตร คือ นักสงเสริมฯ
ตองไปทํางานรวมกับเกษตรกรในพื้นที่ จะใหนักสงเสริมฯ อยูขางลางแลว
ผูใหญลงมาหรือเปลา เดี๋ยวนี้มันไมลง พอขึ้นขางบนแลวลงขางลางไมเปน
เยอะเลย พูดตรงๆ กุญแจสําคัญตองไลลงมาจากสุดยอดกอน ใชแตลูกนองลง แลวบอก ไปบีบคอไก
ตัวผูใหออกไข มันไมออกหรอก วิญญาณมันไมมี… ”
การปฏิบัติตนของนักสงเสริมการเกษตรในการทํางานรวมกับคนทุกสาขาอาชีพ
1. ลดตัวลงมา แลวก็อยาไปดูถูกเขา
2. ใชอํานาจใหถูกดาน ธรรมชาติของคนที่มีอํานาจ พอลงมาทํางานรวมกับคน ขางลางแลว มันซึ้งนะ
3. จิตใจตองออนนอมถอมตน แตไมใชมายาภาพ
4. ตองมีเมตตา
5. มองทุกคนเปนคนดี ถาใจเราดี เราก็เห็นความดีของคนใหใชหลัก “น้ําดีไลน้ําเสีย” หมายความวา
แมคนเราจะมีความดีนิดเดียว ถาเราชี้ใหเขาเห็นความดีของเขาเอง เขาก็จะภูมิใจ แลวสวนที่ไมดีของเขาจะ
ออกไปเอง
6. ทํางานลงพื้นดิน ถาทํางานอยูกับพื้นดิน มันเกิดปญญา คนเราเกลียดพื้น ดิน ปญญามืดบอด คิด
แตจะไดอยางเดียว

คํานิยาม “งานสงเสริมการเกษตร”
งานสงเสริมการเกษตร คือ การรักแผนดินกําเนิด “การเกษตรเปนวัฒนธรรม ไมใชอาชีพ…
วัฒนธรรม คือ วิญญาณความรักพื้นดิน การสงเสริมการเกษตรไมใชวาสงเสริมเรื่องของวิธีการหรือ
เรื่องของเทคโนโลยีแตเปนการสงเสริมใหเขาถึงวัฒนธรรมของเรา เราทิ้งพื้นดินไมได การเกษตรนี้

เปนชีวิต ใชชีวิตอยูใกลพื้นดินอยูตลอดเวลา เราเปนหนี้บุญคุณพื้นดิน ตอนนี้เมืองไทยอยูในสภาพที่
แมธรณีรองไหแลว”
“สิ่งที่เราสงเสริมกันมานั้น จะวามาผิดทางก็ได เพราะคนทําเกษตรมันลืมตัว…คนไมลืมตัว ก็
ไมลืมพื้นดินหรอก”

งานสงเสริมการเกษตรตองสงเสริมผูไมรูตัวเอง…ใหรูตัวเอง
งานสงเสริมตองสงเสริมผูไมรูตัวเอง…ใหรูตัวเอง หมายความถึง ผูสงเสริมฯและผูไดรับการ
สงเสริมฯ จะตองคนหาตัวเองใหเจอ
ปญหา คือ คนที่จะไปสงเสริมเขายังไมรูตัวเอง เวลาจะไปสงเสริมก็เลยไมรูวาจะไปสงเสริมเรื่องอะไร…
และชอบคิดวาตัวเองวิเศษกวาเขา คิดวาตัวเองเปนนักวิชาการ ความรูในตํารา ถาไมรูตัวเอง เทคโนโลยีก็ครอบ
เราหมด แตถาเรารูตัวเอง เราก็ไมถูกเทคโนโลยีครอบ ผูที่จะไปสงเสริมฯ เขา ตองคนหาความจริง คนหาตัวเอง
ใหเจอ อยาไปยึดติดกับสาขาวิชา สาขาวิชาเปนของปลอม ของจริง คือ คนที่ทํางานจริงๆ เทานั้น
สวนผูไดรับการสงเสริมฯ ก็ยังไมรูตัวเองเหมือนกันวาตองการทําอะไร ชอบทําตามคนอื่น ไมเปนตัว
ของตัวเอง ไปทําตามคําแนะนําของราชการหรือของคนอื่นที่ใหปลูกอยางโนนซิดี…ปลูกอยางนี้ซิดี…บานเมือง
เปนอยางนี้ คนถูกเงินทําลาย จนกระทั่งไมเปนตัวของตัวเองกันไปหมดแลว ความซื่อสัตยตอตัวเองหายไป
เยอะเลย

บทบาทของนักสงเสริมฯ ที่ควรตระหนักในปจจุบัน
1. ทุกคนมีความสําคัญเทาเทียมกัน ไมแบงแยกวาคนนี้เปนนักวิชาการ คนนั้นเปนชาวบาน และไม
มีคําวา “นักอะไร” ทุกคนเปน “คน” เทาเทียมกัน ทําใหเกิดการเคารพซึ่งและกัน สามารถเรียนรูซึ่งกันและกัน
ไดงายขึ้น
2. นักสงเสริมฯ ตองรูตัวเอง อยายึดติดกับเทคโนโลยี ถารูตัวเองก็รูไดทุกเรื่อง
3. สงเสริมใหเกษตรกรรูตัวเอง คือ ชวยเหลือตัวเองและพึ่งตัวเองได
คุณสมบัติของนักสงเสริมฯ ที่ตองมี
1. ออนนอมถอมตน ยกคนอื่นไวเหนือตนเสมอ
2. มีฐานในการทํางาน ตัวฐานอยูที่ใจเราเอง หมายความวา ใจเราอยูตรงนี้ ไมหลงอยูกับเทคโนโลยี
อยาใหถูกเทคโนโลยีครอบ

3. ใจตองหนักแนน คําวา “หนักแนน” มีหลักอยูอันเดียว คือ เอาชนะใจตนเองใหได ตองซื่อสัตยตอ
ตนเอง
4. ไมนิ่งดูดาย คําวา “ไมนิ่งดูดาย” คือ ไมใชวาคนนี้ไมรูจัก ก็ไมชวยเหลือเขา
5. มีศรัทธา ศรัทธาทําใหทุกอยางไปได ศรัทธาไมตองสรางแตขอใหทํางานอยางมีความสุข ทํางานกับ
ทุกคนได ทํางานดวยความจริงใจ ถาเราจริงใจ เราก็มีความสุข ศรัทธามันเกิดขึ้นเอง
6. มีความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบนี้ไมไดหมายถึงความรับผิดชอบในคาจางหรือในตําแหนง
หนาที่ แตรับผิดชอบในความเปนคนเมื่อทําอะไรพลาดไป มันเสียหายกับเขา ก็ขอโทษเขา ขอใหมีความกลา
คือ กลาเผชิญความจริง
7. ใหขอมูลตามความเปนจริงแกเกษตรกร ไมวาผลที่เกิดขึ้นจะเปนบวกหรือเปนลบ ก็ตาม เพราะ
ผลที่เราคิดวาเปนลบ อาจเปนบวกสําหรับเขาก็ได
8. อดทน ซื่อสัตย วางเฉย ใจกวางและใหอภัย อดทน คือ ใหทําในสิ่งที่ถูกตองเทานั้นถนอมใจ
ตัวเองเอาไววาใหซื่อสัตย ถึงจะปฏิบัติขัดแตไมขัดใจ เพราะเราไมพูดทะเลาะกับใคร ใหวางเฉย และที่สําคัญ
ตองใจกวางและใหอภัยเขา
9. ตองมีคุณสมบัติของความเปนครู ตองรูตัวเองเสมอวา เราไมไดใหใคร แตใจมัน ตรงกันตางหาก
ถึงรับได

การเขาถึงเกษตรกร
ใหความสําคัญกับทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมมีคําวานักวิชาการ ชาวบานหรือเกษตรกร และไมแบง
ประเภทของกลุมคนใด สวนการเปดรับหรือการเขาถึงกันระหวางนักสงเสริมฯ กับเกษตรกรนั้น ขอใหเราทําจาก
ใจใหดีที่สุด แลวก็ความดี เรามีอยูในใจ ใครที่เขามีใจตรงกับเรา เขารับไดกอน มันเรื่องของเขา ไมตองไป
เจาะจงตอกัน อยางที่เขาบอกวา "ไมเลือกที่รักมักที่ชัง”

ทําไมเกษตรกรไมเปดรับนักสงเสริมฯ มีสองดาน คือ
1. เราอาจจะเขาไมถึงเขา ใหสํารวจตัวเองกอน
2. เขามีกรรมอยูในใจ กรรมคือการยึดติด การชําระกรรมนี้มันตองเจ็บตัวมนุษยไมมี อะไรสอนไดดีได
เทากับความเจ็บปวด ตองใหเขาเรียนรูดวยตัวเองถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกอน วันหนึ่งเมื่อเขาเจ็บตัวเมื่อไร
เราก็พรอมที่จะไปชวย

เกษตรกรควรทําตัวอยางไรในปจจุบันนี้
นักสงเสริมฯ อยาไปคิดวาเขาจะตองทําอยางนั้น ทําอยางนี้ ธรรมชาติเขามีเขาตองเปนตัวของตัวเอง และ
อยาใหเขาหวังพึ่งราชการหรือพึ่งคนอื่น ใหพึ่งตัวเองสําคัญที่สุด

เกษตรกรและนักสงเสริมฯ จะเขากันไดอยางไร
มนุษย…เขาใจกันไว ถาใหใจกันไว ก็จะเขาใจกันไดเอง คนเราใหใจกันแลว ทําอะไรผิดใจกันก็ไมโกรธ
กันรัฐบาลควรจะสนับสนุนใหนักสงเสริมฯ ทํางานรวมกับเกษตรกรไดอยางไร
1. ผูบริหารควรลงมาทํางานถึงพื้นดิน โดยการลงไปทํางานรวมกับเกษตรกรอยางเปนธรรมชาติ ทํา
อยางมีความสุข วา ถาเราทําอะไรแลวมีความสุข ใหเขาอยางมีความสุข เขาก็รับอยางมีความสุข หรือพูดงายๆ
วา มี “จิตวิญญาณที่จะลงพื้นดิน”
2. ไมจําเปนตองแบงหนาที่ใหเปนของกรมใดกรมหนึ่ง จะสงเสริมอะไรก็ตามไมตองไปแยกกรมฯ
สงเสริมไดทุกแหง ทุกเรื่อง ถาคนเราไมลมื ตัววาเรามีจิตใจใหเพื่อนมนุษย อยูในบานก็สงเสริมได

ฝากถึงนักสงเสริมฯรุนลูกรุนหลานที่จะไปทํางานรวมกับเกษตรกรในพื้นที่ตอไปในอนาคต
1. ป.ตรี ป.โท ป.เอก ไมมีตัวตน ชีวิตที่เรียนรู มันเรียนไปเรื่อยๆ เพียงแตเราเอาสิ่ง สมมติไปกั้น
เทานั้น ขอใหมีกําลังใจที่จะเรียนเทานั้นแหละ รูทุกอยางที่ขวางหนา เรียนรูทุกอยางที่ผานเขามา เก็บมาคิด
หมด อยาไปคิดวาเรื่องนี้ไมใชเรื่องของเรา การคิดนี่หมายความวา อะไรที่มันสะดุดใจเรา อยามองขาม สาวลง
ไปหาความจริงใหถึงที่สุด
2. อะไรที่คิดวา มันคือ “ปญหา” นั่นแหละ มันคือ “ความรู” เปรียบเทียบกับเราเดินไปบนปลาย
หนาม ทําไมเราไมเจ็บ เพราะวาใจเราลงไปอยูที่โคน ปลายทุกอัน มันนําเราไปหาโคน แลวโคนทั้งหมดมันอยูที่
ไหน อยูในนี้ หนึ่งเดียวกันหมด ถึงไดบอกวา ศาสตรทุกแขนง เปนสิ่งที่มนุษยทําขึ้นมาทั้งนั้น รากฐานตัว
เดียวกันคือ อยูที่ “ใจ”
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