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นายพิษณุ อัตถวิโรจน กลาวชมเชยทานอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน         

ท่ีไดมีแนวคิดท่ีจัดใหมีการเสวนาข้ึนซ่ึงถือเปนประโยชนแกกรมฯ อยางยิ่ง 
 ลําดับแรกผมขอนําเสนอเรื่องของปจจัยท่ีเอ้ือและจําเปนตอการ

สรางงานใหแกกรมฯ ของตนเองดังนี้ 
1. ความเปนนักคิด ชางสังเกต และนักใชโอกาสเปน คิดวาเปน

คุณสมบัติสวนตัวท่ีสามารถฝกฝนได  
2. ความมุงม่ัน  ตั้งใจ ไมวาจะเปนผูบริหารระดับใด คิดวา

คุณสมบัติอยางหนึ่งท่ีทานตองมี คือ ความมุงม่ัน ตั้งใจ ท่ีจะสรางงานใหกับ
กรมพัฒนาท่ีดิน ผมไดตั้งปณิธานในการทํางานในฐานะนักบริหารวาสิ่งแรก 

ท่ีตองทํา ตองทํางานของกรมฯหรืองานท่ีเปนนโยบายใหแลวเสร็จโดยใหเวลา
กับสวนนี้ 60% สวนท่ี 2 ใชเวลาประมาณ 20%  ในการคิดสรางงานใหม
ข้ึนมา และท่ีเหลืออีก 20% คือ สรางงาน และสรางคน 

3. ส่ิงท่ีควรคิดและทําในการสรางงาน คิดเสมอวาของดีของ
กรมฯมีมากมาย จุดแข็งของกรมฯซ่ึงมีหลายอยาง เชน soil series ซ่ึงมีมากกวา 
120 ซีรียท่ัวประเทศ เรื่องนี้มีกรมพัฒนาท่ีดินท่ีทําไดท่ีเดียวและยังมีสารเรง
หลายชนิดท่ีกรมฯสรางข้ึน รวมท้ังภาพถายออรโธสีซ่ึงกรมฯผลิตข้ึนมาถือวาเปน
ผลงานอีกชิ้นหนึ่งท่ีกรมฯสรางข้ึน ควรจะนํามาใชประโยชนใหมากท่ีสุด 

4. หาจุดท่ีตองแกไข คือ หาจุดออนของกรมฯ ซ่ึงเปน
เรื่องท่ีผูบริหารระดับสูงของกรมฯจะตองแกไข 

5. การใชงานผูบริหาร หรือตองใชนายใหเปน นักสงเสริมฯ 
มักกลาวไววา “ลูกนองท่ีดีจะตองใชนายใหเปน เชน ทําอยางไรจะทํา
ใหผูบริหารไปตรวจงาน ไปดูงานของเราใหได” 

6. การสรางเครือขายในการทํางาน เพราะถาเราทํางาน
คนเดียวไมได ไมมีเครือขาย ก็จะสรางงานไมได 

7. การติดตามและประเมินผลงาน(หรือระเบิดจากขางใน
ซ่ึงเปนพระราชดํารัสของในหลวง) เพ่ือใหรูขอเท็จจริง รูถึงปญหา 
ขอดีและขอเสียของเราใหมากท่ีสุด 

8. การจัดโครงสรางของกรมฯ เรื่องนี้ผมคิดวาเหมาะสมแลว 
เพราะไดมีการยอสวนและครบถวนแลว 

9. การใหอํานาจเบ็ดเสร็จแก ผอ.สพข. ผอ.สพด. ผอ.กอง 
ตางๆ ของกรมฯ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีดีแลว หลายครั้ง 

 

การบรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากล 2 5 5 8 ” คร ั้งท ี่ 9  
ห ัว ข อ  “กําเนิดหมอดินอาสา กูรูของชุมชน” 

วันอังคารท่ี 26 มิถุนายน 255๘ เวลา ๑๐.๐0 – 1๒.๐0 น . 
โดย นายพิษณุ อัตถวิโรจน  อดีตผ ูอ ําน วยก ารส ําน ัก งาน พ ัฒ น าท ี่ด ิน เข ต  9  กรมพ ัฒ น าท ี่ด ิน  
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ท่ีหัวหนาหนวยงานยอยสวนภูมิภาคบนทอแทคิดวาคนก็นอย 
งานเยอะแถมยังเรงรัด ผมวาจริงๆแลวทานมีอํานาจเปนของ
ตัวเอง มีหมอดินอาสาในสังกัดตนเองมากมาย อยูท่ีวาจะบริหาร
บุคลากรเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร 

 
       

 

ลําดับตอมาจะขอกลาวเรื่อง กําเนิดและวิวัฒนาการของหมอดินอาสา (2528-2558) 
สมัยท่ีคุณอรรถ สมราง เปนผูอํานวยการกองแผนงาน ทานไดเกิดแนวคิดในการใหมีการศึกษา      

ผลการดําเนินงานของกรมฯ หลังจากถูกกดดันจากหลายฝายมากมาย โดยมอบหมายให อาจารยชุมพล รอดคําดี 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขามาทําการวิเคราะหพรอมกับผูชวยศาสตราจารย         
อีก 3 ทาน ซ่ึงใชเวลาศึกษา 1 ป ในการดูการปฏิบัติงานของขาราชการ เจาหนาท่ีของกรมฯ และไดสรุปผล
การศึกษาและการประเมินไวดังนี้ 

1) กรมพัฒนาท่ีดิน มีผลงานดานดินมากมาย  
โดยเฉพาะผลงานสํารวจดินท่ัวประเทศและงานวิจัยทาง
วิชาการ ซ่ึงเม่ือป 2530 ไดประเมินผลงานของกรมฯ พบวา
มีงานวิจัยถึง 5,000 โครงการแตผลงานกระจัดกระจายยาก
แกการนําไปใช 

2) เจาหนาท่ีกรมฯ มีความรู ความ สามารถและ
ประสบการณเกี่ยวกับดินเปนอยางดี รูจักดินท่ัวประเทศ      
รูปญหา รูวิธีการแกไขเปนอยางดี 

 
3) การบริการของกรมฯ ยังเปนแบบตั้งรับ มา

โดยตลอด 
4) ภ า พ ลัก ษ ณข อ ง ก ร ม ฯ  ไ มช ัด เ จ น  คือ 

ประชาชนยังไมเขาใจภาพลักษณของกรมฯ ดีพอ ยังคิดวากรม
พัฒนาท่ีดินคือกรมท่ีดินหรือสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ทําใหเกิดความสับสน 

 
สรุปวิธีแกไข 
1) ควรใชหมอดินเปนภาพลักษณของกรมฯ เพราะคนกรมพัฒนาท่ีดินเปนบุคคลท่ีมีความรูเรื่องดิน

มากท่ีสุด 
2) ควรบูรณาการผลงานของกรมฯ คือนําผลงานของกรมฯมา

บูรณาการใหม ทําใหเกิดเปนแพ็คเก็จเปนรูปเลมเพ่ือนํามาใชประโยชน
ในการดําเนินงานไดสะดวกยิ่งข้ึน 

3) ควรใหบริการงานในเชิงรุก คือ การออกไป
ใหบริการประชาชนใหมากๆดวยตนเองหรือจากผูชวยท่ีเรา
สรางข้ึนมา คือ หมอดินอาสา  
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ในป 2529 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 ไดนํารถเกาท่ีไมใชแลวมาติดปายวา หมอดินเคล่ือนท่ี 
แลวนําผลิตภัณฑของกรมฯ ออกใหบริการประชาชนตามหมูบาน 

ป 2532 สมัยทานสิทธิลาภ วสุวัต ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ทานไดเดินทางไปตรวจ
ราชการและดูงานท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินนครสวรรค ซ่ึงผมดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9  
จึงไดขออนุญาตนําเสนอเรื่องหมอดิน ซ่ึงทานใหความสนใจ และไดบันทึกในสมุดเยี่ยม ดังนี้ 

“เรื่องหมอดินนาสนใจ ใหดําเนินการตอไป หากขาดเหลือหรือตองการการสนับสนุนเพ่ิมเติม 
แจงใหทราบดวย” 

ป 2538 ในสมัยทานจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กรมฯไดมีโอกาสนําเสนอเรื่องหมอดินอาสาของกรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงทานก็เห็นชอบดวยและประสงค 
ใหมีหมอดินอาสาทุกหมูบาน(สมัยนั้นมีประมาณ 65,000 หมูบาน) แตเนื่องจากกรมฯยังไมไดรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณใหดําเนินการดานนี้โดยเฉพาะ  ในปนั้นกรมฯจึงสรางหมอดินอาสาไดประมาณ 12,000 
หมูบานเทานั้น 

ในป 2539 เรื่องหมอดินอาสา ไดรับการบรรจุในแผนงานและงบประมาณประจําป ซ่ึงถือวาเปน 
กําเนิดหมอดินอยางเปนทางการตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา หลังจากนั้นกรมฯไดพัฒนาและดําเนินงานเรื่อง      
หมอดินเรื่อยมามีการพัฒนาและปรับปรุงเรื่องคูมือและองคความรูตางๆมากมาย จนกระท่ังผมเกษียณอายุ
ราชการเม่ือป 2541 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระท่ังป 2546 ผมทราบมาวาในสมัยทานอธิบดีบัณฑิต ตันศิริ ไดพัฒนาเลื่อนระดับหมอดินข้ึนมา

โดยพัฒนาจากหมอดินอาสาระดับหมูบานเปนหมอดินอาสาระดับตําบล และพัฒนาไปเปนหมอดินอาสาระดับ
อําเภอและหมอดินอาสาระดับจังหวัดตามลําดับ ขณะเดียวกันทานไดไปติดตอกับ ตชด.  ขอให ตชด. สราง          
ยุวหมอดินข้ึนมา  ถึงวันนี้  จากขอมูลของ ผอ.วิรัติ เรืองเลิศบุญ กรมฯ มีหมอดินอาสามากกวา 80,000 ราย          
ผมถือวาเครือขายของกรมพัฒนาท่ีดินสมบูรณมากยิ่งข้ึน อีกท้ังมีการจัดประกวดหมอดินอาสาทุกปเปนตนมา 

บทบาท หนาท่ีของ “หมอดินอาสา” 
1. เปนตัวแทนกรมฯ ประจําหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด  
2. ประสานงานดานการพัฒนาท่ีดินระหวางเกษตรกร และ กรมฯ 
3. เปนผูรับ - แจงขาวสาร 
4. รวมกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 
5. รวมรวมและแจงความตองการ วัสดุ อุปกรณ ของเกษตรกร 
แลวแจงใหเจาหนาท่ีกรมฯ ทราบ  
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ผลกระทบ (ดานบวก) ของหมอดินอาสาท่ีมีกับกรมฯ 
1. ภาพลักษณของกรมฯ ไดรับการยอมรับจาก

เกษตรกร และหนวยงานภายนอกอยางกวางขวางยิ่งข้ึน 
2. สํานักงบประมาณ ยอมรับและจัดสรรแผนงาน

และงบประมาณให  
3. กิจกรรมของหมอดินอาสา ไดรับการกําหนด ให

เปนพันธกิจของกรมฯ  
4. หมอดินอาสาดีเดนของกรมฯ ไดรับพระราชทาน

โลรางวัลดานการพัฒนาท่ีดิน ในงานพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  
5. กรมฯ มีเครือขายหมอดินอาสาท่ัวประเทศ และมีหมอดินอาสา รวมท้ังสิ้นกวา 80,000 คน 

อดีตผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 กรม
พัฒนาท่ีดิน ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา หมอดินอาสา 
ในอนาคต  โดยตั้งเปนโจทยวา “กรมฯจะใชประโยชนหมอดิน
อาสา จํานวน 10% หรือประมาณ 8,000 คน ใหเกิด
ประสิทธิภาพใน เชิงรุกไดอยางไร”เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการอยางคราวๆ ไวดังนี้ 

1. ควรคัดเลือก หมอดินอาสา 10% หรือประมาณ 
8,000 คน คือ คัดเลือกหมอดินอาสาท่ีมีความสามารถในการ
ถายทอดขอมูลทรัพยากรดินของหมูบานหรือตําบล กําหนดอายุ 

โดยพิจารณาใหอายุไมเกิน 40 ป เพ่ือมาชวยแบงเบาภารกิจของกรมฯ 
2. กําหนดกิจกรรมใหหมอดินอาสา  เชน กําหนดใหมีการเก็บตัวอยางดิน 
3. กําหนดคาตอบแทนของแตละกิจกรรม  
4. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 7 – 14 วัน/รุน ใหเจาหนาท่ีของกรมฯ (สวนกลาง และสวนภูมิภาค) 

เปนวิทยากร และมีการฝกอบรมวิทยากรระดับเขต เพ่ือทําการฝกอบรมและฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องในปตอๆไป 
 

 ขอซักถาม 
คุณบรรเจิดลักษณ จินตฤทธิ์ ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว  กองวิจัยและ

พัฒนาการจัดการท่ีดิน ไดสอบถามวา “เคยนํากิจกรรมหมอดินอาสาไปนําเสนอตอนไปตางประเทศ ซ่ึงมีผูให
ความสนใจและไดถามวาหมอดินอาสากําเนิดครั้งแรกท่ีประเทศไทยหรือไม”  

ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน กลาววา “ผมคิดวา สามารถตอบไดเลยวาหมอดินอาสา
กําเนิดครั้งแรกจากกรมพัฒนาท่ีดินแนนอน ซ่ึงตอนแรกไมไดหมายถึง หมอดินอาสาปจจุบันนี้  แตหมอดินใน
ตอนนั้นคือขาราชการและเจาหนาท่ีดินของกรมฯ” 
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