การบรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากล 2 558 ” ครั้ง ที่ 9
หัว ขอ “กําเนิดหมอดินอาสา กูรูของชุมชน”
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 255๘ เวลา ๑๐.๐0 – 1๒.๐0 น.
โดย นายพิษณุ อัตถวิโรจน อดีตผูอ ํา นวยการสํา นัก งานพัฒ นาที่ด ิน เขต 9 กรมพัฒ นาที่ด ิน
นายพิ ษณุ อั ตถวิ โรจน กล าวชมเชยท านอธิ บดี กรมพั ฒนาที่ ดิ น
ที่ไดมีแนวคิดที่จัดใหมีการเสวนาขึ้นซึ่งถือเปนประโยชนแกกรมฯ อยางยิ่ง
ลําดับแรกผมขอนําเสนอเรื่องของปจจัยที่เอื้อและจําเปนตอการ
สรางงานใหแกกรมฯ ของตนเองดังนี้
1. ความเปนนักคิด ชางสังเกต และนักใชโอกาสเปน คิดวาเปน
คุณสมบัติสวนตัวที่สามารถฝกฝนได
2. ความมุ ง มั่ น ตั้ ง ใจ ไม ว า จะเป น ผู บ ริ ห ารระดั บ ใด คิ ด ว า
คุณสมบัติอยางหนึ่งที่ทานตองมี คือ ความมุงมั่น ตั้งใจ ที่จะสรางงานใหกับ
กรมพัฒนาที่ดิน ผมไดตั้งปณิธานในการทํางานในฐานะนักบริหารวาสิ่งแรก
ที่ตองทํา ตองทํางานของกรมฯหรืองานที่เปนนโยบายใหแลวเสร็จโดยใหเวลา
กับสวนนี้ 60% สวนที่ 2 ใชเวลาประมาณ 20% ในการคิดสรางงานใหม
ขึ้นมา และที่เหลืออีก 20% คือ สรางงาน และสรางคน
3. สิ่งที่ควรคิดและทําในการสรางงาน คิดเสมอวาของดีของ
กรมฯมีมากมาย จุดแข็งของกรมฯซึ่งมีหลายอยาง เชน soil series ซึ่งมีมากกวา
120 ซีรียทั่วประเทศ เรื่องนี้มีกรมพัฒนาที่ดินที่ทําไดที่เดียวและยังมีสารเรง
หลายชนิดที่กรมฯสรางขึ้น รวมทั้งภาพถายออรโธสีซึ่งกรมฯผลิตขึ้นมาถือวาเปน
ผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่กรมฯสรางขึ้น ควรจะนํามาใชประโยชนใหมากที่สุด
4. หาจุ ด ที่ ต อ งแก ไ ข คื อ หาจุ ด อ อนของกรมฯ ซึ่ง เป น
เรื่องที่ผูบริหารระดับสูงของกรมฯจะตองแกไข
5. การใชงานผูบริหาร หรือตองใชนายใหเปน นักสงเสริมฯ
มักกลาวไววา “ลูกนองที่ดีจะตองใชนายใหเปน เชน ทําอยางไรจะทํา
ใหผูบริหารไปตรวจงาน ไปดูงานของเราใหได”
6. การสรางเครือขายในการทํางาน เพราะถาเราทํางาน
คนเดียวไมได ไมมีเครือขาย ก็จะสรางงานไมได
7. การติดตามและประเมินผลงาน(หรือระเบิดจากขางใน
ซึ่งเปนพระราชดํ ารัส ของในหลวง) เพื่อใหรูขอเท็จจริง รูถึงปญหา
ขอดีและขอเสียของเราใหมากที่สุด
8. การจัดโครงสรางของกรมฯ เรื่องนี้ผมคิดวาเหมาะสมแลว
เพราะไดมีการยอสวนและครบถวนแลว
9. การใหอํานาจเบ็ดเสร็จแก ผอ.สพข. ผอ.สพด. ผอ.กอง
ตางๆ ของกรมฯ ซึ่งเปนสิ่งที่ดีแลว หลายครั้ง
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ที่หัวหนาหนวยงานยอยสวนภูมิภาคบนทอแทคิดวาคนก็นอย
งานเยอะแถมยั งเรงรั ด ผมวาจริงๆแลวทานมีอํานาจเปน ของ
ตัวเอง มีหมอดินอาสาในสังกัดตนเองมากมาย อยูที่วาจะบริหาร
บุคลากรเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพไดอยางไร

ลําดับตอมาจะขอกลาวเรื่อง กําเนิดและวิวัฒนาการของหมอดินอาสา (2528-2558)
สมัยที่คุณอรรถ สมราง เปนผูอํานวยการกองแผนงาน ทานไดเกิดแนวคิดในการใหมีการศึกษา
ผลการดําเนินงานของกรมฯ หลังจากถูกกดดันจากหลายฝายมากมาย โดยมอบหมายให อาจารยชุมพล รอดคําดี
คณบดีคณะนิ เ ทศศาสตร จุ ฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย เขามาทําการวิเคราะหพร อมกับ ผูชว ยศาสตราจารย
อีก 3 ทาน ซึ่งใชเวลาศึกษา 1 ป ในการดูการปฏิบัติงานของขาราชการ เจาหนาที่ของกรมฯ และไดสรุปผล
การศึกษาและการประเมินไวดังนี้
1) กรมพั ฒ นาที่ ดิ น มี ผ ลงานด า นดิ น มากมาย
โดยเฉพาะผลงานสํา รวจดิน ทั่ว ประเทศและงานวิ จั ย ทาง
วิชาการ ซึ่งเมื่อป 2530 ไดประเมินผลงานของกรมฯ พบวา
มีงานวิจัยถึง 5,000 โครงการแตผลงานกระจัดกระจายยาก
แกการนําไปใช
2) เจาหนาที่กรมฯ มีค วามรู ความ สามารถและ
ประสบการณเ กี่ยวกับดินเปน อยางดี รูจัก ดิน ทั่วประเทศ
รูปญหา รูวิธีการแกไขเปนอยางดี
โดยตลอด

3) การบริการของกรมฯ ยังเปนแบบตั้งรับ มา

4) ภ า พ ลั ก ษ ณ ข อ ง ก ร ม ฯ ไ ม ช ั ด เ จ น คื อ
ประชาชนยังไมเขาใจภาพลักษณของกรมฯ ดีพอ ยังคิดวากรม
พั ฒ นาที่ ดิ น คื อ กรมที่ ดิ น หรื อ สํ า นั กงานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม ทําใหเกิดความสับสน

มากที่สุด

สรุปวิธีแกไข
1) ควรใชหมอดินเปนภาพลักษณของกรมฯ เพราะคนกรมพัฒนาที่ดินเปนบุคคลที่มีความรูเรื่องดิน

2) ควรบูรณาการผลงานของกรมฯ คือนําผลงานของกรมฯมา
บูรณาการใหม ทําใหเกิดเปนแพ็คเก็จเปนรูปเลมเพื่อนํามาใชประโยชน
ในการดําเนินงานไดสะดวกยิ่งขึ้น
3) ควรให บ ริ ก ารงานในเชิ ง รุ ก คื อ การออกไป
ใหบริการประชาชนใหมากๆดวยตนเองหรือจากผูชวยที่เรา
สรางขึ้นมา คือ หมอดินอาสา
122 องคความรูสูปดินสากล 2558

ในป 2529 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ไดนํารถเกาที่ไมใชแลวมาติดปายวา หมอดินเคลื่อนที่
แลวนําผลิตภัณฑของกรมฯ ออกใหบริการประชาชนตามหมูบาน
ป 2532 สมัยทานสิทธิลาภ วสุวัต ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทานไดเดินทางไปตรวจ
ราชการและดูงานที่สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค ซึ่งผมดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
จึงไดขออนุญาตนําเสนอเรื่องหมอดิน ซึ่งทานใหความสนใจ และไดบันทึกในสมุดเยี่ยม ดังนี้
“เรื่องหมอดินนาสนใจ ใหดําเนินการตอไป หากขาดเหลือหรือตองการการสนับสนุนเพิ่มเติม
แจงใหทราบดวย”
ป 2538 ในสมัยทานจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กรมฯไดมีโอกาสนําเสนอเรื่องหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งทานก็เห็นชอบดวยและประสงค
ใหมีหมอดินอาสาทุกหมูบาน(สมัยนั้นมีประมาณ 65,000 หมูบาน) แตเนื่องจากกรมฯยังไมไดรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณใหดําเนินการดานนี้โดยเฉพาะ ในปนั้นกรมฯจึงสรางหมอดินอาสาไดประมาณ 12,000
หมูบานเทานั้น
ในป 2539 เรื่องหมอดินอาสา ไดรับการบรรจุในแผนงานและงบประมาณประจําป ซึ่งถือวาเปน
กําเนิดหมอดิ นอย างเปนทางการตั้ งแต บัดนั้นเปนตน มา หลังจากนั้นกรมฯไดพัฒนาและดําเนินงานเรื่อง
หมอดินเรื่อยมามีการพัฒนาและปรับปรุงเรื่องคูมือและองคความรูตางๆมากมาย จนกระทั่งผมเกษียณอายุ
ราชการเมื่อป 2541

กระทั่งป 2546 ผมทราบมาวาในสมัยทานอธิบดีบัณฑิต ตันศิริ ไดพัฒนาเลื่อนระดับหมอดินขึ้นมา
โดยพัฒนาจากหมอดินอาสาระดับหมูบานเปนหมอดินอาสาระดับตําบล และพัฒนาไปเปนหมอดินอาสาระดับ
อําเภอและหมอดินอาสาระดับจังหวัดตามลําดับ ขณะเดียวกันทานไดไปติดตอกับ ตชด. ขอให ตชด. สราง
ยุวหมอดินขึ้นมา ถึงวันนี้ จากขอมูลของ ผอ.วิรัติ เรืองเลิศบุญ กรมฯ มีหมอดินอาสามากกวา 80,000 ราย
ผมถือวาเครือขายของกรมพัฒนาที่ดินสมบูรณมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการจัดประกวดหมอดินอาสาทุกปเปนตนมา
บทบาท หนาที่ของ “หมอดินอาสา”
1. เปนตัวแทนกรมฯ ประจําหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด
2. ประสานงานดานการพัฒนาที่ดินระหวางเกษตรกร และ กรมฯ
3. เปนผูรับ - แจงขาวสาร
4. รวมกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
5. รวมรวมและแจงความตองการ วัสดุ อุปกรณ ของเกษตรกร
แลวแจงใหเจาหนาที่กรมฯ ทราบ
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ผลกระทบ (ดานบวก) ของหมอดินอาสาที่มีกับกรมฯ
1. ภาพลั ก ษณ ข องกรมฯ ได รั บ การยอมรั บ จาก
เกษตรกร และหนวยงานภายนอกอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
2. สํ านั ก งบประมาณ ยอมรั บ และจั ดสรรแผนงาน
และงบประมาณให
3. กิจกรรมของหมอดินอาสา ไดรับการกําหนด ให
เปนพันธกิจของกรมฯ
4. หมอดินอาสาดีเดนของกรมฯ ไดรับพระราชทาน
โลรางวัลดานการพัฒนาที่ดิน ในงานพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
5. กรมฯ มีเครือขายหมอดินอาสาทั่วประเทศ และมีหมอดินอาสา รวมทั้งสิ้นกวา 80,000 คน
อดีตผูอํานวยการสํานักงานพัฒ นาที่ดินเขต 9 กรม
พัฒนาที่ดิน ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา หมอดินอาสา
ในอนาคต โดยตั้งเปนโจทยวา “กรมฯจะใชประโยชนหมอดิน
อาสา จํ า นวน 10% หรื อ ประมาณ 8,000 คน ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน เชิงรุกไดอยางไร”เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการอยางคราวๆ ไวดังนี้
1. ควรคัดเลือก หมอดินอาสา 10% หรือประมาณ
8,000 คน คือ คัดเลือกหมอดินอาสาที่มีความสามารถในการ
ถายทอดขอมูลทรัพยากรดินของหมูบานหรือตําบล กําหนดอายุ
โดยพิจารณาใหอายุไมเกิน 40 ป เพื่อมาชวยแบงเบาภารกิจของกรมฯ
2. กําหนดกิจกรรมใหหมอดินอาสา เชน กําหนดใหมีการเก็บตัวอยางดิน
3. กําหนดคาตอบแทนของแตละกิจกรรม
4. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 7 – 14 วัน/รุน ใหเจาหนาที่ของกรมฯ (สวนกลาง และสวนภูมิภาค)
เปนวิทยากร และมีการฝกอบรมวิทยากรระดับเขต เพื่อทําการฝกอบรมและฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องในปตอๆไป
ขอซักถาม
คุณบรรเจิดลักษณ จินตฤทธิ์ ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว กองวิจัยและ
พัฒนาการจัดการที่ดิน ไดสอบถามวา “เคยนํากิจกรรมหมอดินอาสาไปนําเสนอตอนไปตางประเทศ ซึ่งมีผูให
ความสนใจและไดถามวาหมอดินอาสากําเนิดครั้งแรกที่ประเทศไทยหรือไม”
ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กลาววา “ผมคิดวา สามารถตอบไดเลยวาหมอดินอาสา
กําเนิดครั้งแรกจากกรมพัฒนาที่ดินแนนอน ซึ่งตอนแรกไมไดหมายถึง หมอดินอาสาปจจุบันนี้ แตหมอดินใน
ตอนนั้นคือขาราชการและเจาหนาที่ดินของกรมฯ”
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