
เรื่องเล่าจากประสบการณ ์
ในประเด็น “การสร้างและพัฒนาหมอดินอาสาและเครือข่ายให้เข้มแข็งยั่งยืน” 

 
 

 
ในวันอังคารท่ี 26 มิถุนายน 2555 กรมพัฒนา
ที่ดินได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน
พัฒนาที่ดินข้ึน ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี โดยในช่วงบ่าย เป็นการเปิดเวทีให้
ข้าราชการท่ีเป็นตัวแทนจากสํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 10 ซ่ึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และ
ประสบความสําเร็จในเรื่องการสร้างและพัฒนา
หมอดินอาสาและเครือข่ายให้เข้มแข็งยั่งยืน 

ประกอบด้วยข้าราชการ 2 ท่าน ได้แก่ คุณธวัชชัย กฤตรัชตนันต์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
พิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี และ คุณวีระชัย ฤทธิ์ศรี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ สถานี
พัฒนาท่ีดินเพชรบุรี 
  
 คุณธวัชชัย ได้เริ่มเล่าประสบการณ์จากท่ีผ่านมาว่า : 
ได้รับราชการมาต้ังแต่ยังไม่มีหมอดินอาสา จนมาเกิดข้ึนเม่ือปี 
2538 จากการท่ีกรมฯมีนโยบายในการสร้างหมอดินอาสาข้ึน 
โดยวิธีการในช่วงแรกนั้น การคัดเลือกตัวหมอดินอาสาจะคัด
จากบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่เดิมแล้ว 
ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรผู้นําของกรมส่งเสริมการเกษตร กรม
พัฒนาชุมชน ตัวแทนหมู่บ้าน เป็นต้น ซ่ึงช่วงแรกยอมรับว่า
กลุ่มเป้าหมายน้ันยังไม่ตรงจุดแต่ได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยน  
มาเรื่อย ๆ  
  
 ในปัจจุบันการคัดสรร/คัดเลือกหมอดินอาสา เจ้าภาพหลักที่จะมีส่วนสําคัญยิ่ง คือ 

เ จ้าหน้าที่ ใน พ้ืนที่  (สถานี พัฒนาที่ ดินจังหวัด )  โดย
หลักเกณฑ์เบ้ืองต้นของคนท่ีจะมาเป็นหมอดินอาสา นั่น
คือ การเป็นเกษตรกรที่มีใจรักและมีจิตอาสาในการ
เสียสละ เนื่องจากคําว่าอาสาน้ันหมายถึง การไม่มีรายได้
ที่แน่นอน ต้องทําความเข้าใจกับเขาว่า ค่าตอบแทนต่างๆ 
อาจมีเป็นวาระ ๆ หรืออาจมีเพียงปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่
คอยสนับสนุนเท่านั้น 
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จากน้ันเม่ือได้ตัวหมอดินอาสาแล้ว ก็จะเข้าสู่การพัฒนา
องค์ความรู้ต่างๆ ให้กับหมอดินอาสา โดยกรมพัฒนา
ที่ดิน ได้กําหนดหลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาไว้ตาม
กิจกรรมการพัฒนาท่ีดินของกรมฯ นั่นเอง เช่น การใช้
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เทคนิคการใช้ปุ๋ย เป็นต้น 
  

  
ทั้งนี้ได้เน้นย้ําถึงเทคนิคที่สําคัญในการสร้างหมอดิน
อาสา คือ การที่ต้องให้ความรู้หมอดินอาสาโดยย้ําหลัก
คิดให้หมอดินทุกๆ ครั้งว่า “การที่หมอดินจะสอนใคร 
หมอดินจะต้องลงมือทําด้วยตนเองก่อนเสมอ การ
สอนนั้นจึงจะเป็นผล” หรือเรียกง่ายๆ อีกอย่างหนึ่งว่า 
“การเรยีนรู้เชิงประจักษ์” 
 
สรุปได้ว่า เทคนิคการคัดเลือกหมอดินของคุณธวัชชัย 

ได้แก่ “การเลือกคนโดยใช้ต้นทุนเดิม” หมายถึงการใช้คนที่เป็นตัวแทนของกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชนอยู่ก่อนแล้ว เพ่ือให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงกิจกรรม และงานต่างๆ ส่วนในด้านการพัฒนา    
คุณธวัชชัยใช้เทคนิค “การเรียนรู้เชิงประจักษ์” กล่าวคือ การที่เราจะสอนใคร เราจะต้องลงมือทํา
ก่อนเสมอเพ่ือให้รู้จริง 
 

 คุณวีระชัย ได้เล่าถึงประสบการณ์ตนเองว่า : เริ่มรับ
ราชการมาหลังจากที่มีหมอดินมาแล้วประมาณ 3 ปี ซ่ึงได้รับ
การถ่ายทอดวิชาความรู้ต่าง ๆ ในเรื่องหมอดินอาสา มาจากรุ่น
พ่ี โดยแนวทางการสร้างและพัฒนาหมอดินของคุณวีระชัยนั้น 
จะเริ่มจากหลักคิดที่ว่า การที่เจ้าหน้าที่อย่างพวกเราจะเข้าไป
หาเขา เราจะต้องมีความรู้ในส่ิงที่จะพูดคุยกับเขาก่อนให้มากพอ  
 จากน้ันคุณวีระชัย จึงได้เริ่มหาท่ีดินมาทําการเกษตรเพ่ือ
ศึกษาถึงกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ของตนเองให้มากข้ึนและเพียงพอ เพ่ือให้ง่าย
ต่อการเข้าไปหารือกับเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

  
 เมื่อเตรียมตัวเองพร้อมแล้ว ก็ขอพูดถึงการคัดเลือกเกษตรกร
ที่ เหมาะสมให้มาเป็นหมอดินอาสา คุณวีระชัย มีหลักการว่า      
ก่อนการคัดเลือกจะต้องเอาตัวเราเข้าไปหา เข้าไปคลุกคลี เพ่ือสร้าง
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ความสัมพันธ์ พูดคุยให้ได้มากท่ีสุด เมื่อได้
กลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมแล้ว ก็จะเริ่มชักชวน
หรือ เชิญชวนให้เข้าร่วมมาเป็นหมอดินอาสา 
โดยการชักชวนที่ว่านั้น อาจเป็นการพูดคุยและ
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ทางหมอดินอาสาน้ัน
จะได้รับเม่ือเข้ามาแล้ว ส่ิงหน่ึงที่เน้นย้ําในการ
เข้าไปคุย ชักชวน ชี้นํา หมอดินอาสานั้น แต่ละ
พ้ืนที่ เราจะต้องแน่ใจว่าส่ิงที่ เราจะไปพูดคุย 
หารือว่าส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ ในพ้ืนที่นั้นๆ อย่างแท้จริง 

 หลังจากท่ีได้ตัวหมอดินอาสามาแล้ว ก็
จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนา โดยยึดหลักสูตรท่ี
กรมพัฒนาที่ดินกําหนด โดยเทคนิคของคุณวีระ
ชัยอยู่ที่วิธีการในการติดตามประเมินผล รวมทั้ง
การเรียนรู้จากพ้ืนที่จริงเป็นหลัก โดยในระหว่าง
การติดตามน้ันจะมีการส่ือสารระหว่างกัน ไม่ว่า
จะเป็นด้านหมอดินอาสาเอง และตัวเจ้าหน้าที่ที่
ดูแล เ พ่ือเป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้
ระหว่างกันจากผลงานจริงที่ได้อย่างสมํ่าเสมอ 

อาจดีข้ึนหรือต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ซ่ึงเม่ือพูดคุย
แล้วคุณวีระชัยจะเก็บความรู้เหล่านั้นไปเผยแพร่ต่อเสมอ 
 
 สรุปได้ว่า เทคนิคการคัดเลือกหมอดินของคุณวีระชัย ได้แก่ ก่อนการคัดเลือกคนจะต้องเข้า
ไปสร้างความสัมพันธ์และคุยกันเพ่ือค้นหาว่าเขาเหมาะสมหรือไม่ ส่วนในด้านการพัฒนา คุณวีระ
ชัยใช้เทคนิค “การผูกมิตรผูกใจ และแบ่งปันกันอย่างสมํ่าเสมอ” เพ่ือเรียนรู้ร่วมกัน และส่ือสาร
ปัญหากันอย่างตรงไปตรงมา 
 

 ปัจจัยเอ้ือและปัจจัยสนับสนุน ที่จะส่งผลให้สามารถสร้างและพัฒนาหมอดินอาสาให้
ประสบความสําเร็จ ประกอบด้วยดังนี้ 
 คุณธวัชชัย : การสรรหาและการคัดเลือกเป็นส่ิงต้ังต้นที่สําคัญ เนื่องจากจะเป็นตัวชี้ว่าเรา
สามารถคัดคนท่ีมีใจอาสาจริง ๆ ได้หรือไม่ จากน้ันก็จะอยู่ที่การให้ความรู้แก่ตัวหมอดินอาสาอย่าง
สม่ําเสมอ รวมทั้งการสนับสนุนจากกรมฯ ในเรื่องปัจจัยการผลิตต่างๆ และส่ิงสุดท้ายน่ันคือ 
ส่ิงจูงใจให้กับหมอดินในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร เบ้ียเล้ียง เป็นต้น 
 คุณวีระชัย : องค์ความรู้ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดินเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญในการสนับสนุน
ให้หมอดินอาสาประสบความสําเร็จ และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาท่ีดินจะต้องมี
ความรู้ที่มากเพียงพอในการท่ีจะแนะนําเขาด้วย 
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 ทั้งหมดนี้เป็นความรู้ส่วนหนึ่งจากเวทีแลกเปล่ียนรู้เรื่อง “การสร้างและพัฒนาหมอดิน
อาสาและเครือข่ายให้เข้มแข็งยั่งยืน” ซ่ึงยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังคงมีเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย      
จากพ่ี ๆ น้อง ๆ ชาว พ.ด. ได้เสนอแนะ และแลกเปล่ียนความรู้จากประสบการณ์ ซ่ึงกันและกัน 
โอกาสหน้าจะเก็บความรู้ และส่ิงดี ๆ มาเล่าสู่กันฟังต่อไป 
 สุดท้ายน้ีทางคณะผู้จัดโครงการฯ ต้องขอขอบคุณ ท่านผอ.ประเสริฐ เทพนรประไพ 
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต10 ที่ได้ให้ความสนับสนุน ในการดําเนินโครงการน้ี       
เป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ รศ.ดร.พรทิพย์ อุดมสิน รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ให้เกียรติมาช่วยนําการสัมนา และซักถามเพ่ือสกัดความรู้จาก
ผู้รู้ และที่ขาดไปไม่ได้เลย คือ คุณธวัชชัย กฤตรัชตนันต์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ คุณวีระชัย 
ฤทธิ์ศรี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ที่เสียสละเวลามาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากที่ได้ส่ัง
สมมาตลอดการปฏิบัติราชการ รวมทั้งข้าราชการสังกัดสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต10 ที่ให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี   

……………………………………………………………… 

นายพีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์ ผู้ถอดบทเรยีน 

กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที ่
กรกฎาคม 2555 


