
บันทกึความรู้จากผู้ทรงความรู้กรมพัฒนาที่ดนิ 
ดร.พิทยากร  ลิ่มทอง ผู้เช่ียวชาญด้านการอนุรักษ์ดินและน้ํา 

 
 

จากการที่ ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ผู้เช่ียวชาญด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า กรมพัฒนาที่ดิน  
จะครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2556 กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ดําเนินการ
บันทึกความรู้จากผู้ทรงความรู้ของกรมพัฒนาท่ีดินเพ่ือการเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทํางานให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
ย่ิงขึ้นต่อไป โดยนายวิชัย มณีวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ได้สัมภาษณ์และบันทึกไว้ มีดังน้ี 
 

1. ทา่นไดร้บัตําแหน่งใดบา้ง ทีค่ดิว่ามีความสําคญัต่อการขบัเคลื่อนวิสัยทัศน์ พนัธกิจของกรมพฒันาทีด่นิ 
เริ่มแรกผมบรรจุในตําแหน่งนักวิชาการเกษตร อยู่ในสายงานวิชาการ โดยเร่ิมด้วยการทําวิจัย

เก่ียวกับปุ๋ยอินทรีย์ เรื่อง “การคัดเลือกเช้ือจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายเซลลูโลสในการทําปุ๋ยหมัก” ในช่วงน้ันก็ใช้
เวลาในการทําวิจัยเร่ืองน้ีอยู่นานพอสมควร ในเวลาเดียวกันก็ต้องทํางานวิชาการด้วย โดยการเป็นวิทยากร
บรรยายความรู้เรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักในการปรับปรุงบํารุงดิน ภายใต้โครงการปรับปรุง
บํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ในช่วงปี 2525 ถือว่าเป็นโครงการที่มึวามสําคัญโครงการหน่ึงของกรมพัฒนาที่ดิน 
กิจกรรมที่ดําเนินการดังกล่าวถือว่ามีความสําคัญต่อการขับเคล่ือนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมพัฒนา
ที่ดินโดยตรง ต่อมาได้มาตําแหน่งในความคิดของผมที่สําคัญมากต่อการมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน คือต้ังแต่ตอนเป็นหัวหน้ากลุ่มอินทรียวัตถุและวัสดุเหลือใช้ สังกัดกอง
อนุรักษ์ดินและนํ้า ดูแลงานวิชาการในเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ประโยชน์ ความเสื่อมโทรมของดิน ผมคิดว่าเป็น
ตําแหน่งที่มีความสําคัญ ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับพันธกิจของกรมฯ ซึ่งในขณะน้ันกําลังมุ่งเน้นไปที่การเพ่ิม
อินทรียวัตถุให้กับดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็นเรื่องความ
เสื่อมโทรมของดิน ต่อมาได้มาดํารงตําแหน่งที่ผมคิดว่ามีความสําคัญมาก คือตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านอนุรักษ์
ดินและนํ้า สาขาวิชาการด้านอนุรักษ์ดินและนํ้าน้ีเป็นกิจกรรมและภาระกิจที่เริ่มต้นมาต้ังแต่ต้ังกรมพัฒนาท่ีดิน 
เป็นสาขาวิชาการที่มีความจําเพาะมาก มีการเรียนการสอนอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แต่เมื่อ
พิจารณาถึงการปฎิบัติแล้ว จะเห็นได้ว่ามีแต่เพียงกรมพัฒนาทีดิ่นเท่าน้ันที่ดําเนินการในพ้ืนที่ต้ังแต่เริ่มต้ังกรมฯ ใน
ปี 2506 จนกระทั่งถึงปัจจุบันน้ี 

หากวิเคราะห์ถึงจํานวนงบประมาณของกรมพัฒนาที่ดิน จะเห็นได้ว่างบประมาณส่วนใหญ่เน้น
ไปในกิจกรรมทางด้านอนุรักษ์ดินและนํ้ามากถึง 60 – 70 เปอร์เซนต์ ซึ่งเน้ือหาวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์
ดินและน้ํา ได้แก่การออกแบบและจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ทั้งวิธีกลและวิธีพืช การขุดบ่อนํ้าในไร่นา (นอก
เขตชลประทาน) ทางลําเลียงในไร่นา การปลูกพืชตามแนวระดับ รวมถึงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ 
เมื่อได้มาดํารงตําแหน่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ํา ผมเองถือว่าเป็นภาระกิจที่สําคัญมากต่อกรม
พัฒนาที่ดิน ซึ่งโดยส่วนตัวต้องเตรียมผลงานเพ่ือปรับระดับตําแหน่งและต้องเตรียมความพร้อมของตัวเอง ที่ทํา
อย่างไรให้ตนเองมีความรอบรู้ในด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า และการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก ซึ่งผมคิดว่าต้องมีความรู้
จริงและรู้ลึกในสาขาวิชาการท่ีตนเองรับผิดชอบ อีกเน้ือหาวิชาการหน่ึงที่ผมเห็นว่ามีความสําคัญ คือ “หญ้า
แฝก” และเป็นอีกพันธกิจหน่ึงที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับงบประมาณมาเพ่ือดําเนินงานผลิตกล้าหญ้าแฝก จึงเป็น
อีกสาขาวิชาการหน่ึงที่กรมพัฒนาทิ่ดินต้องรับผิดชอบในการผลิตกล้าหญ้าแฝก และเป็นหน่วยงานหลักที่
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง สําหรับความต้ังใจในการทํางานวิจัยและงานวิชาการทั้ง 2 เน้ือหา 
มุ่งเน้นไปในด้านการสร้างความเข้มแข็งทั้งทางด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า และหญ้าแฝก โดยพยายามทําให้เกิด
องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่าน้ันให้กับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องใน
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พ้ืนที่ รวมถึงการประสานงานกับนักวิชาการ และหน่วยงานอ่ืนๆ สําหรับความคิดเห็นผมแล้วการเป็นผู้เช่ียวชาญ 
ต้องมีความรอบรู้ในสาขาวิชาการที่เก่ียวข้อง และใช้ความรู้เหล่าน้ันในการขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้บรรลุถึงวิส้ยทัศน์และพันธกิจของกรมพ้ฒนาที่ดิน โดยเฉพาะเน้ือหาวิชาการดังกล่าวเป็นภาระกิจที่สําคัญ
ของกรมพัฒนาท่ีดิน สิ่งสําคัญอีกสิ่งหน่ึงในการเป็นผู้เช่ียวชาญ คือการต้องเข้าไปช่วยสนับสนุน ดูแล และแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคในด้านวิชาการของสาขาวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 
 
2. ท่านคิดว่างานใดบ้าง ที่ท่านภูมิใจในความสําเร็จซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อกรมพัฒนาที่ดิน 

สําหรับงานที่มีความภูมิใจในความสําเร็จและเป็นประโยชน์ต่อกรมพัฒนาที่ดิน มีอยู่ 3 ด้าน คือ  
1. งานวิจัยช้ินแรก ที่เข้ามาทํางานที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยเน้นทําวิจัยเก่ียวกับการคัดเลือก

เช้ือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลสในการผลิตปุ๋ยหมัก เป็นงานเร่ิมแรกที่เข้ามาทํางานที่
กรมพัฒนาที่ดิน และใช้เวลาในการทํางานวิจัยเรื่องน้ีค่อนข้างนาน ศึกษาอย่างจริงจัง จากการเก็บตัวอย่างดิน
จากแหล่งต่างๆ เกือบทั่วประเทศ โดยเฉพาะในแหล่งที่น่าจะมีเช้ือจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลาย
เซลลูโลสในเศษซากพืช นําเช้ือที่แยกได้จากตัวอย่างดินเหล่าน้ันมาศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลู
เลส เมื่อคัดเลือกเช้ือที่มีประสิทธิภาพสูงแล้ว ก็นํามาศึกษาความสามารถในการย่อยสลายเศษซากพืช 
จนกระทั่งได้กลุ่มเช้ือที่มีประสิทฺภาพสูงสุด จึงได้นําเช้ือเหล่าน้ีมาศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการทําเป็น
ผลิตภัณฑ์สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สําหรับการทําป๋ยหมัก ซึ่งต่อมาได้มีการต้ังช่ืออย่างเป็นทางการว่า สารเร่ง 
พด.1 สําหรับข้อมูลของผลงานวิจัย รวมถึงเช้ือจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้เหล่าน้ีถือเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญในการ
กําหนดแนวางการผลิตสารเร่งประเภทจุลิทรีย์ของกรมพัฒนาท่ีดินในเวลาต่อมา โดยท่ี สารเร่ง พด.1 เป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทจุลินทรีย์ชนิดแรกที่กรมพัฒนาที่ดินผลิตออกมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

2. งานวิชาการหญ้าแฝก ผมใช้เวลาในการศึกษาวิจัย เรียนรู้องค์ความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดจากทั้ง
ภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน แล้วนํามาประมวลออกมาเป็นทั้งงานวิชาการและงานวิจัย สําหรับผมแล้ว
งานวิชาการด้านหญ้าแฝกถือว่ามีความสําคัญย่ิงต่อชีวิตการทํางานในสายวิชาการ เน่ืองจากเป็นพืชที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระราชดําริให้หน่วยงานต่างๆ ทําการศึกษาวิจัย โดยในระยะแรกเน้นใน
ด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า ทําให้มีความต้ังใจและมุ่งมั่นในการทํางานในด้านน้ีอย่างมาก ผมได้นําพระราขดําริ
ทางด้านหญ้าแฝกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ในตามเวลาและสถานที่ต่างๆ มาศึกษา และ
ยึดถือเป็นแนวทางที่สําคัญในการทํางานวิจัยและงานวิชาการเพ่ือสนองพระราชดําริดังกล่าว สิ่งที่สําคัญอีก
ประการหน่ึงคือกรมพัฒนาที่ดินถือเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตกล้าหญ้าแฝกเพ่ือแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานท่ีมี
ความประสงค์ที่จะนํากล้าหญ้าแฝกไปปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ดังน้ันจึงต้ังใจว่าต้องทํางานให้จริงจัง โดยมี
หลักวิชาการที่มั่นคง และพยายามนําหลักวิชาการเหล่าน้ันเผยแพร่ไปให้ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐ และ
นักวิจัย รวมถึงหมดดินอาสาและเกษตรกรได้รับรู้ข้อมูลวิชาการเหล่าน้ี สิ่งหน่ึงที่เป็นกิจกรรมที่ภูมิใจ คือการได้
ใช้หลักวิชาการในการเก็บรวบรวมและตรวจสอบพันธ์ุหญ้าแฝก โดยใช้เทคนิคทางด้านเน้ือเย่ือเพ่ือการเก็บ
รักษาพันธ์ุหญ้าแฝก และการใช้เทคนิคทางด้านชีวโมเลกุล (ดีเอนเอ) เพ่ือการติดตามและตรวจสอบพันธ์ุหญ้า
แฝก โดยการจัดต้ังห้องปฎิบัติการทางด้านน้ีขึ้นในกรมพัฒนาที่ดินและในปัจจุบันก็ยังดําเนินการทางด้านน้ีอยู่
อย่างต่อเน่ือง 

3. สําหรับสิ่งที่มีความภูมิใจอีกด้านหน่ึง คือการเป็นคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงาน
ทางวิชาการในสายนักวิชาการเกษตร มาต้ังแต่แรกจนถึงปัจจุบันน้ี โดยเร่ิมทํางานทางด้านน้ีต้ังแต่การเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการในฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ แล้วต่อมาก็เป็นเลขานุการฯ เอง ภาระหน้าที่ของ
คณะกรรมการที่กล่าวน้ีอาจจะไม่ใช่ภาระกิจโดยตรงของหน้าที่ แต่สําหรับผมถือว่าเป็นงานที่มีความสําคัญและ
เป็นเกียรติอย่างมากต่อการได้รับมอบหมายให้ทํางานด้านน้ี จนกระทั่งมาเป็นคณะกรรมการฯ และสุดท้ายก็มา
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เป็นประธานคณะกรรมการฯ ผมต้ังใจไว้ว่าการทํางานในด้านน้ีจะเป็นสิ่งที่ไปช่วยดูแลนักวิชาการที่ส่งผลงานเข้า
มาปรับระดับทั้งหลายให้อยู่ในกรอบ และมาตรฐานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับได้ รวมถึงคิดว่าเป็นงานหน่ึงที่คอย
สนับสนุนให้นักวิชาการเหล่าน้ันได้ปรับระดับโดยมีมาตรฐานของผลงานเป็นที่ยอมรับจากภายในและภายนอก
กรมพัฒนาที่ดิน โดยส่วนตัวแล้วก็ยังมีงานและกิจกรรมที่ดําเนินงานในสายวิชาการอีกจํานวนหน่ึงที่มีความ
ภูมิใจและเป็นประโยชน์ต่อกรมพัฒนาที่ดิน 

 
3. เทคนิค วิธีการทํางาน/กระบวนการทํางาน/ทัศนคติ ที่ทําให้ท่านประสบความสําเร็จ คืออะไร? 

เทคนิคการทํางาน ตําแหน่งของผมเป็นสายวิชาการ ต้ังแต่เริ่มทํางานที่กรมพัฒนาที่ดิน 
ประเด็นสําคัญที่ต้องทํางานทางด้านวิจัยและงานวิชาการ คือต้องมีความรอบรู้ในสาขาวิชาการท่ีมีภาระหน้าที่ 
นอกจากความรอบรู้แล้ว ยังต้องรู้ให้จริง และรู้ให้ลึก สามารถถ่ายทอด และตอบคําถามในองค์ความรู้ที่ศึกษาได้
ทั้งหมด จึงจําเป็นต้องขวนขวายหาความรู้ทั้งที่มีอยู่ในและต่างประเทศ มาประมวล ศึกษา รวมถึงวิจัยและ
ทดลองเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ต้ังแต่ในเร่ืองของการใช้ประโยชน์อินทรีวัตถุและวัสดุเหลือใช้ 
การศึกษากิจกรรมเช้ือจุลินทรีย์ดิน การวิจัยทางด้านปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า การจัดการดินที่มีปัญหาด้านต่างๆ รวมถึงการดูแลงานวิจัยและงานวิชาการทางด้านหญ้าแฝก เป็นต้น 
สําหรับเรื่องของหญ้าแฝกและการอนุรักษ์ดินและนํ้า เป็นเน้ือหาที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง สาขาวิชาการท่ี
ได้กล่าวถึงมีองค์ความรู้อยู่มากมายในการนําปัจจัยและวิธีการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ดิน จึงต้อง
ประมวลองค์ความรู้ออกมาให้ได้ว่าจริงๆ แล้วหญ้าแฝกทําหน้าที่อะไร ประโยชน์ จุดดีหรือจุดเด่น ต้องดูองค์
ความรู้จากต่างประเทศด้วย ตรงนี้เป็นจุดสําคัญ 

กระบวนการทํางาน สิ่งหน่ึงที่ยึดเป็นหลักในกระบวนการทํางาน คือควรต้องใส่ใจในการ
ทํางาน ต้องมีการเตรียมตัว สิ่งสําคัญสิ่งหน่ึงคือการเตรียมข้อมูล และมีความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย และการใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องเหล่าน้ีให้เกิดประโยชน์ในการทํางาน กระบวนการทํางาน
ต้องมีความต้ังใจ มุ่งมั่น และจริงจังในการทํางาน ต้ังใจท่ีทํางานให้บรรลุถึงผลสําเร็จและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
ผมเองก็ได้รับการสั่งสอนจากผู้ใหญ่หลายท่านมาตลอดว่า เวลาจะทําอะไรก็ตาม ถึงแม้เราจะมีความรู้ในสาขา
น้ันๆ อยู่แล้วก็ตาม เราก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะถูกมอบหมายให้ทํางานอะไรก็ตาม ต้องเตรียมตัวให้ดี 
ก็คือการเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ไม่ประมาท สิ่งเหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญใน
การทํางานของนักวิชาการ 

ทัศนคติ สําหรับทัศนคติในการทํางาน คือพยายามทํางานให้ดีที่สุด และเต็มความสามารถที่มี
อยู่ รวมทั้งการพยายามที่จะคิดและมองสิ่งต่างๆ ในแง่บวก คนส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งการทํางานที่มีมุมมองในแง่ลบ
และแง่บวก แต่สําหรับผมพยายามดูทุกสิ่งทุกในแง่บวกและต้ังใจทํางาน เราก็จะสามารถมองเห็นทางในการ
นําไปสู่การแก้ปัญหา จะสามารถมองเห็นทางออกได้ดี ทําให้งานช้ินน้ันๆ ประสบความสําเร็จ 
 
4. ทักษะหรือประสบการณใ์ดบา้ง ที่จําเป็นและมีความสําคัญที่ทําให้ท่านประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

โดยพ้ืนฐานการทํางานของผมอยู่ในสายวิชาการมาโดยตลอด ในช่วงที่เรียนระดับปริญญาตรีก็
เรียนในสาชาเอกทางด้านปฐพีวิทยา ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ให้ได้ความรู้พ้ินฐานทั่วไปที่จะนําไปใช้ในการ
ทํางาน สําหรับการเรียนในระดับปริญญาโท เป็นการมุ่งเน้นให้เรารู้จักวิธีการวิจัยและการเขียนผลงานวิจัย แต่
เมื่อเรียนในระดับปริญญาเอก เป็นการสอนให้เรารู้จักการคิด แก้ปัญหา และทําการวิจัยโดยใช้องค์ความรู้ด้าน
ต่างๆ ที่มีอยู่นํามาประมวลผล ดังน้ันเวลาที่เราจะทํางานวิจัยหรืองานวิชาการ สิ่งแรกที่ควรต้องคิดคํานึงถึงให้
มากคือต้องมีข้อมูล หรือความรู้ในสิ่งน้ัน ต่อมาก็ควรมีการสร้างและสะสมองค์ความรู้ในสาขาที่เรามีความชอบ
และมีความถนัด รวมถึงการประมวลองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือจัดทําโครงการวิจัย เมื่อมีงบประมาณสนับสนุน
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งานวิจัยดังกล่าว ก็เริ่มทํางานวิจัยตามที่ได้เขียนไว้ในโครงการ การทํางานในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง จะ
ทําให้เราเกิดทักษะและประสบการณ์ในการทํางานวิจัย ขั้นตอนที่กล่าวเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและมี
ความสําคัญอย่างมากต่อการทํางานวิจัย และงานวิชาการให้บรรลุถึงผลสําเร็จ ปัจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึง 
คือเราต้องทํางานวิจัยเหล่าน้ันด้วยตนเอง เช่น การทํางานวิจัยในภาคสมานและในห้องปฎิบัติการด้วยตนเอง 
การค้นหาและเรียบเรียงข้อมูล การนําองค์ความรู้ไปประมวลผลเอง รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

สิ่งเหล่านี้นําไปสู่การมีทักษะหรือประสบการณ์ในการทํางานวิจัย และการวิเคราะห์ผลงาน
วิชาการที่เกิดขึ้น ต้องใช้เวลาสะสมพอสมควร นอกจากน้ีการที่ได้ไปดูงานของหน่วยงานอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศ การได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ การนําเสนอผลงานวิชาการ และการได้เข้า
ร่วมสัมนาทางวิชาการต่างๆ เป็นองค์ประกอบสําคัญเช่นกัน ในการก่อให้เกิดซึ่งทักษะหรือประสบการณ์ในการ
ทํางาน เมื่อทํางานที่กรมพัฒนาที่ดิน สิ่งสําคัญคือต้องมีความรอบรู้เก่ียวกับทรัพยากรดินของประเทศ ปัญหา
และวิธีการแก้ไข ถึงแม้เราจะไม่ได้ถูกมอบหมายให้ทําในด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะ อย่างน้อยที่สุดเราควร
จะต้องรู้ในทุกสาขาวิชาการในด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ดินด้วย โดยเฉพาะข้อมูลในระดับพ้ืนฐานที่
สําคัญตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินทั้งหมด ซึ่งองค์ความรู้หรือความรอบรู้ในตัวบุคคลเป็นสิ่งที่สําคัญอย่าง
มาก อาจจะไม่ใช่สาขาที่ตัวเองรับผิดชอบก็ควรมีความรู้ในสิ่งน้ันด้วย ดังน้ันเมื่อถูกมอบหมายให้ทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ก็สามารถที่จะเข้าใจถึงแนวทาวการแก้ไขปัญหาทางด้านทรัพยากรดิน และทําให้เห็นแนวทางที่จะเข้าสู่
เป้าหมายที่ทําให้เข้าใกล้สู่การประสบความสําเร็จในที่สุด 

 
5. ทา่นคดิว่าการอนุรกัษด์นิและน้ํามีความสําคญัอย่างไรต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรมของประเทศไทย 

การอนุรักษ์ดินและนํ้า เป็นมาตรการที่เราเลือกใช้ในพ้ืนที่การเกษตรที่มีความลาดชัน ซึ่งถือว่า
มีความสําคัญอย่างมากต่อการเก็บรักษาตะกอนดินไม่ให้สูญเสียไปจากพ้ืนที่ ประกอบกับเป็นการเก็บกักนํ้าไว้
ในดินและในพ้ืนที่ด้วย มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าจึงเป็นวิธีการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างย่ังยืน และที่
สําคัญคือเป็นภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดิน ถ้าหากวิเคราะห์จะเห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของกรมพัฒนา
ที่ดิน 70 - 80% ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจะเป็นเน้ือหาวิชาการที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ดินและนํ้า บางคร้ังเรา
อาจมองแล้วคิดไม่ถึงว่าเป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า เช่นการขุดบ่อในน้ําในไร่นา สิ่งน้ีเป็นเรื่องของการ
อนุรักษ์นํ้า เก็บกักไว้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ทําการเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ
พัฒนาของกรมพัฒนาที่ดินที่มีความสําคัญโครงการหน่ึง สําหรับมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าจัดแบ่งได้เป็น 2 
มาตรการ คือ มาตรการวิธีกล และวิธีพืช โดยกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการในเร่ืองการอนุรักษ์ดินและนํ้าทั้ง 2 
วิธี ช้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ 

สําหรับภาคเกษตรกรรม ผมมีความคิดเห็นว่าจําเป็นต้องใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าเกือบ
ทั้งสิ้น เพียงแต่บางครั้งเกษตรกรไม่ทราบว่าสิ่งน้ันคือมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าก็
ไม่จําเป็นว่าต้องทําเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเท่าน้ัน เพราะมาตรการดังกล่าวสามารถทําได้ในทุกพ้ืนที่ กรม
พัฒนาที่ดินได้กําหนดไว้ว่าในพ้ืนที่สูงควรใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าโดยวิธีกล ซึ่งก็มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น 
การทําขั้นบันไดดิน การทําคันดิน การทําคูรับนํ้ารอบขอบเขา การทําคูระบายนํ้า การทําบ่อดักตะกอนดิน และ
การทําทางลําเลียงในไร่นา เป็นต้น สําหรับพ้ืนที่ที่มีความลาดชันที่แตกต่างกันได้แก่ พ้ืนที่ดอน และพ้ืนที่ลุ่ม 
กรมพัฒนาที่ดินก็มีมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าในรูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับสภาพพ้ืนที่น้ันๆ ใน
บางกรณีอาจใช้ทั้งวิธีกลและวิธีพืชร่วมกัน หรืออาจใช้วิธีพืชเพียงอย่างเดียว สําหรับมาตรการวิธีพืช ได้แก่ การ
ปลูกพืชตามแนวระดับ การปลูกพืชสลับเป็นแถบ การปลูกพืชคลุมดิน รวมถึงการปลูกหญ้าแฝกในรูปแบบต่างๆ 
เป็นต้น สําหรับในพ้ืนที่ลุ่มมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่กรมพัฒนาที่ดินแนะนําให้ใช้เป็นการปรับรูปแปลงนาให้
เหมาะสม ซึ่งเป็นการจัดการนํ้าในพ้ืนที่เกษตรกรเมื่อมีปริมาณนํ้ามากในช่วงหน้าฝน และเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในช่วง
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หน้าแล้ง มาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าดังกล่าวจึงมีความสําคัญมากต่อการทําการเกษตรและอาชีพเกษตรกร 
หากเกษตรกรเข้าใจและมองเห็นถึงประโยชน์ของมาตรการดังกล่าว และพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสมก็จะ
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการใช้ทรัพยากรดินและนํ้าอย่างย่ังยืน 

สําหรับความเห็นของผมน้ันคิดว่าข้อมูลเชิงวิชาการ การกําหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
และข้ันตอนการดําเนินงานค่อนข้างมีความชัดเจน โดยมีรูปแบบของมาตรการที่หลากหลาย และมีทางเลือกให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ แต่การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านน้ีสู่เกษตรกร ยังคงเป็นปัญหาในด้านการยอมรับ
และการนําไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง ประเด็นสําคัญในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีคือ การสร้างความเข้าใจ
ให้เกิดขึ้นและเกษตรกรต้องเห็นประโยชน์ของระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่เกษตรกรจําเป็นต้องลงทุน
เพ่ิมขึ้นกับมาตรการที่ต้องนําไปใช้ในพ้ืนที่ การสร้างความเข้าใจและการเห็นประโยชน์ควรต้องดําเนินการในทุก
ระดับ ต้ังแต่ผู้ตัดสินใจระดับนโยบาย ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารในพ้ืนที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ จนถึง
เกษตรกรท่ีอยู่ในพ้ืนที่ หากเราสามารถทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการใช้มาตรการ
อนุรักษ์ดินและนํ้า ก็จะทําให้การถ่ายทอดความรู้และการยอมรับของเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น กรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ือง ทําให้เกษตรกรมีความสนใจใน
ในการใช้ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ นอกจากน้ียังใช้เครือข่ายของหมอดินอาสาในการถ่ายทอด
ความรู้ลงไปสู่เกษตรกร บางพ้ืนที่อาจจะเน้นในเรื่องหญ้าแฝก เรื่องขั้นบันไดดิน เรื่องการใช้ระบบพืชคลุมดิน 
แต่โดยสรุปแล้วต้องให้เกษตรกรได้เห็นว่าแต่ละมาตรการมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ หากเราได้
เข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง และถูกตามหลักวิชาการ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของประเทศ 
 
6. ทา่นคดิว่าหญา้แฝกมีความสําคญัหรือมีความจําเปน็เพื่อการอนุรกัษด์นิและน้ําอย่างไร 

สําหรับความสําคัญของหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าในประเทศไทย ต้องกล่าวถึง 
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงได้ศึกษาเอกสารเก่ียวกับหญ้าแฝกที่จัดทําโดยธนาคารโลก และได้มี
พระราชดําริให้หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ทําการศึกษา วิจัยประสิทธิภาพของหญ้าแฝกต่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ํา ด้วยพระราชดําริดังกล่าวทําให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งกรมพัฒนาที่ดินได้ดําเนินการวิจัยในด้านต่างๆ 
มาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในช่วงแรกจะเน้นในด้านการนําหญ้าแฝกมาใช้เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า ซึ่งในเวลาต่อมาก็
มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนอีกมากมายในการนําหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในด้านการป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดิน การช่วยกักเก็บตะกอนดิน การชะลอความเร็วของนํ้าไหลบ่าที่หน้าดิน การช่วยกักเก็บ
ความช้ืนไว้ในดิน เป็นต้น สิ่งสําคัญประการหน่ึงคือพระองค์ท่านให้พวกเรานักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง พยายามศึกษาวิจัยว่าหญ้าแฝกมีบทบาทและทําหน้าที่ในการอนุรักษ์ดินและนํ้า การฟ้ืนฟูทรัพยากร
ดิน และการรักษาสภาพแวดล้อม นอกจากที่กล่าวมาแล้ว พระองค์ท่านยังมีพระราชดําริเก่ียวกับหญ้าแฝกมา
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นแนวทางสําคัญในการศึกษาวิจัย ในสาขาวิชาการท่ีกว้างขวางมากย่ิงขึ้น ซึ่งในประเด็นงาน
วิชาการทางด้านหญ้าแฝกน้ัน กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหน่ึงที่ร่วมดําเนินงานศึกษาวิจัยมาต้ังแต่เริ่มแรก 
และถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตกล้าหญ้าแฝก เพ่ือแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ นําไปใช้ประโยชน์ทั่ว
ประเทศ 

แต่สิ่งสําคัญอย่างย่ิงในการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก คือ รูปแบบ วิธีการปลูกหญ้าแฝก ที่ถูกตาม
หลักวิชาการ และปลูกแล้วจะได้ประสิทธิภาพท่ีสูงสุด ประเด็นน้ีเป็นสิ่งที่ควรคํานึงถึง หากเราปลูกญ้าแฝกใน
รูปแบบที่ไม่ถูกวิธีก็จะไม่เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา แต่ถ้าปลูกหญ้าแฝกถูกตามหลักวิชาการ หญ้า
แฝกก็จะทําหน้าที่ในการอนุรักษ์ดินและนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวขวางความ
ลาดชัน ก็จําเป็นต้องปลูกให้เป็นแถวชิดติดกันแน่น แถวหญ้าแฝกดังกล่าวจะช่วยในการกักเก็บตะกอนดินไว้
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ด้านบนแถวหญ้าแฝก นอกจากน้ีเศษซากพืชต่างๆ จะมาสะสมอยู่บริเวณหน้าแถวหญ้าแฝกช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุใน
ดิน และในระยะเวลาต่อมาตะกอนดินที่ทับถมก็จะพัฒนาเป็นคันดิน แถวหญ้าแฝกยังช่วยชะลอความเร็วของนํ้า
ที่ไหลบ่า ลดการกัดเซาะผิวหน้าดิน และยังช่วยอุ้มนํ้าไว้ในดิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบรากของหญ้าแฝกจะอุ้ม
นํ้าได้ดี โดยข้อมูลที่ศึกษาวิจัย พบว่าเมื่อมีการปลูกหญ้าแฝกช่วยให้มีประสิทธิภาพในการกักเก็บตะกอนดิน
มากกว่า 80% และสามารถกักเก็บนํ้าได้ถึง 20 - 30% เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การปลูก
รอบทรงพุ่มไม้ผล การปลูกคร่ึงวงกลมรอบไม้ผล ซึ่งเก่ียวข้องกับเร่ืองความช้ืนในดินกลายเป็นตัวแปรที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของไม้ผล นอกจากน้ียังมีการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับระบบวิธีกล ก็จะช่วยเสริมให้ระบบอนุรักษ์
ดินและนํ้ามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันอาจจะกล่าวได้ว่าหญ้าแฝกมีความจําเป็นต่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
และการปลูกหญ้าแฝกเป็นมาตรการระบบพืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการอนุรักษ์ดินและนํ้า 

 
7. จากประสบการณ์ท่านคิดว่าการนําหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําจะให้เกิดความ

ย่ังยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างไร 
สําหรับความคิดเห็นในเรื่องการนําหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าให้เกิด

ความย่ังยืนน้ัน ต้องมองถึงตัวเกษตรกรที่ต้องเข้าใจและเห็นประโยชน์ ในประเด็นด้านการปลูกหญ้าแฝก รูปแบบ
การปลูก วิธีการดูแล และวิธีการขยายพันธ์ุ และถ้าเกษตรกรเข้าใจในประโยชน์ของหญ้าแฝกก็จะสามารถปลูก
หญ้าแฝกได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หญ้าแฝกที่ปลูกก็จะทําหน้าที่ในการอนุรักษ์ดินและนํ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผมดูงานก็เห็นอยู่ในหลายพ้ืนที่ที่เกษตรกรนําหญ้าแฝกไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ
เกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรดินและน้ํา รวมถึงการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกด้วย เช่นการ
ปลูกหญ้าแฝกรอบบ่อนํ้า การปลูกหญ้าแฝกกับไม้ผลหรือไม้ยืนต้น การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวขวางความลาดเท
ตามแนวระดับ เป็นต้น หากจะมองในพ้ืนที่ๆ หน่ึง เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าจะนําหญ้าแฝกไปใช้ในการทําหน้าที่
อะไร ถ้าเราเข้าใจในส่วนน้ีและใช้อย่างถูกต้อง หญ้าแฝกก็จะทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับเรื่องการ
นําหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต้องควรคํานึงถึงการเข้าใจในเรื่องการดูแลหญ้าแฝกด้วย การตัดใบ
หญ้าแฝกตามท่ีกําหนดไว้จะช่วยกระตุ้นให้หญ้าแฝกมีการแตกหน่อได้มากขึ้น และส่วนของใบสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องของการคลุมดิน และอาจนําไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ ได้ด้วย การที่เกษตรกรรู้และเข้าใจใน
ประเด็นน้ีก็จะทําให้หญ้าแฝกสามารถเจริญเติบโตและทําหน้าที่ได้อย่างต่อเน่ือง อีกเรื่องหน่ึงที่มีความสําคัญ
เช่นกัน คือ การขยายพันธ์ุ เกษตรกรสามารถทําการขยายพันธ์ุหญ้าแฝกได้เอง โดยการแยกหน่อจากกอหญ้า
แฝกที่มีอยู่ในพ้ืนที่ นํามาเตรียมเป็นกล้าพร้อมที่จะนําไปปลูกในพ้ืนที่อ่ืนได้ต่อไป จึงไม่จําเป็นต้องขอกล้าหญ้า
แฝกไปปลูกใหม่ทุกครั้ง เกษตรกรสามารถผลิตกล้ามาใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง รวมถึงสามารถแจกจ่ายให้กับ
เกษตรกรรายอ่ืนได้ด้วย ดังน้ันเมื่อมองถึงความย่ังยืนในพ้ืนที่เกษตรกร ต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงลักษณะ
การเจริญเติบโต รูปแบบ วิธีการดูแล และการขยายพันธ์ุหญ้าแฝกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะช่วยให้มีการนํา
หญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า เกิดความย่ังยืนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
 

8. ท่านคิดว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้เกษตรกรมองเห็นถึงความสําคัญของหญ้าแฝกและนําแฝกมา
ปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําหรือเพิ่มผลผลิตพืช 

ปัญหาของการอนุรักษ์ดินและนํ้า คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ลงไปสู่เกษตรกรเป็นส่วนสําคัญ 
ซึ่งเกษตรกรไม่ค่อยเห็นความสําคัญและประโยชน์ในส่วนน้ี เพราะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้ถึงประโยชน์ของการ
อนุรักษ์ดินและนํ้าและหญ้าแฝก ซึ่งปัญหานี้เป็นภารกิจโดยตรงของกรมพัฒนาที่ดินที่จะทําให้องค์ความรู้เหล่าน้ี
ไปถึงเกษตรกรให้ได้ แม้แต่เรื่องการจัดการความรู้เหล่าน้ีให้เหมาะสมกับผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติ เราควรทําอย่างไร เพ่ือให้
ความรู้เหล่าน้ีถ่ายทอดสู่เกษตรกรโดยตรง นอกจากความรู้ความเข้าใจแล้ว ประเด็นสําคัญคือการที่เกษตรกร
เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการนําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า และหญ้าแฝกไปใช้ในพ้ืนที่ 
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สําหรับผมคิดว่าเกษตรกรต้องเห็นประโยชน์ของมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่ก่อน ถึงจะ
ยอมรับแล้ว จึงนําไปใช้ปฏิบัติในพ้ืนที่ สิ่งสําคัญคือต้องจัดทํารูปแบบการอนุรักษ์ดินและนํ้าให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่และเห็นผลสัมฤทธ์ิจริง กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทําเขตพัฒนาที่ดินที่เป็นการจัดการพัฒนาที่ดินในระดับลุ่ม
นํ้า โดยมีจุดประสงค์ที่จะนําเทคโนโลยีด้านต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดินไปใส่ไว้ในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน เพ่ือเป็น
พ้ืนที่รวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบ โดยท่ีเกษตรกรในพ้ืนที่สามารถเห็นประโยชน์จาก
กิจกรรมต่างๆ ได้จริง ดังน้ันการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในเขตพัฒนาที่ดิน จึงเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ได้เห็นประโยชน์ของระบบที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ ถ้าเราได้ทํากันอย่างจริงจังจะช่วยให้เกษตรกร
ได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบอนุรักษ์ดินและนํ้ามากข้ึน และในเขตพัฒนาที่ดินดังกล่าวก็มีศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
ที่ดิน ที่เป็นแหล่งขยายผลองค์ความรู้ นอกจากน้ีผมยังเห็นว่าเครือข่ายหมอดินอาสาเป็นกลไกที่สําคัญมากที่จะ
ช่วยให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สําหรับหญ้าแฝกเป็นพืชที่มี
บทบาทสําคัญในระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า จึงมีการใช้ระบบหญ้าแฝกเข้าไปในทุกๆ กิจกรรมตามความเหมาะสม
ของสภาพพ้ืนที่ ดังน้ันการใช้เครือข่ายหมอดินให้เกิดประโยชน์น่าจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้เกษตรกรใน
พ้ืนที่ได้เห็นความสําคัญ เห็นประโยชน์อย่างจริงจัง 
 

9. ทา่นคดิว่าพนัธุ์แฝกที่ควรส่งเสริมสนบัสนนุแกเ่กษตรกรในแต่ละพืน้ทีต่ามภูมิภาคต่างๆ ไดแ้กพ่นัธุ์
อะไรบ้าง 

พันธ์ุหญ้าแฝกที่กรมพัฒนาที่ดินใช้ในการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริต้ังแต่
เริ่มแรกรวมทั้งหมด 10 พันธ์ุ และกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนให้ใช้อย่างเป็นทางการ แบ่งออกเป็นพันธ์ุลุ่ม 4 
พันธ์ุ ได้แก่พันธ์ุศรีลังกา กําแพงเพชร 2 สุราษฎร์ธานี และสงขลา 3 และพันธ์ุดอน 6 พันธ์ุ ได้แก่ พันธ์ุร้อยเอ็จ 
กําแพงเพชร1 เลย นครสวรรค์ ราชบุรี และประจวบขีรีขันถ์ พันธ์ุหญ้าแฝกเหล่าน้ีได้คัดเลือกแล้วว่าไม่
ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด เน่ืองจากเมล็ดที่ผลิตจากพันธ์ุเหล่าน้ีมีอัตราความงอกตํ่ามากหรือไม่งอกเลย ดังน้ันการนํา
หญ้าแฝกพันธ์ุดังกล่าวไปปลูกในพ้ืนที่จึงไม่พบว่ามีการแพร่กระจายไปในพ้ืนที่อ่ืนๆ ประเด็นน้ีสําคัญมาก
เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดําริให้ศึกษาพันธ์ุหญ้าแฝกที่ม่ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ดมาใช้ในการ
อนุรักษ์ดินและนํ้า เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่พันธ์ุด้วยเมล็ดจนกลายเป็นวัชพืชในเวลาต่อมา ในประเด็นน้ีถือ
ว่ากรมพัฒนาที่ดินร่วมกับนักพฤษศาสตร์ได้ศึกษาและคัดเลือกมาแล้ว 10 พันธ์ุที่กล่าวมาแล้วน้ัน ไม่มีการ
ขยายพันธ์ุจนกลายเป็นวัชพืชตลอดช่วงมากกว่า 20 ปี ถือว่าเป็นผลสําเร็จช้ินหน่ึงของงานวิชาการด้านหญ้าแฝก 

สําหรับพันธ์ุหญ้าแฝกที่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่นํามาใช้ขยายพันธ์ุและแจกจ่าย
เกือบทั่วประเทศมีเพียงบางพันธ์ุที่นิยมใช้ ได้แก่ ศรีลังกา สุราษฎร์ธานี และสงขลา 3 ซึ่งทั้งหมดเป็นหญ้าแฝก
พันธ์ุลุ่ม ซึ่งพันธ์ุลุ่มจะนิยมไปปลูกมากกว่าพันธ์ุดอน ทั้งน้ีเน่ืองจากกล้าหญ้าแฝกต้ังตัวได้ดี เจริญเติบโตเร็ว แต่
ไม่ทนต่อสภาพแวดล้อม ส่วนพันธ์ุดอนจะเป็นพันธ์ุที่เจริญเติบโตช้า แต่จะทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี ได้แก่ 
ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และร้อยเอ็ด พันธ์ุดอนจะไม่นิยมนําไปใช้มากนักแต่ใช้ในเฉพาะพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม
กรมพัฒนาที่ดินยังคงใช้หญ้าแฝกทั้ง 10 พันธ์ุ เป็นพันธ์ุหลักในการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดําริ และกรมพัฒนาท่ีดินมีข้อมูลวิชาการที่กําหนดไว้ชัดเจนว่าแต่ละพันธ์ุมีความเหมาะสมที่จะปลูกใน
พ้ืนที่ภาคใดของประเทศ ซึ่งความคิดเห็นของผมควรจะมีการสนับสนุนทั้งพันธ์ุลุ่มและพันธ์ุดอนโดยให้มีการ
ปลูกตามลักษณะของแต่ละพันธ์ุ และมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
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10. เพื่อให้การใช้แฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ําทั่วถึงทุกจังหวัด ท่านคิดว่ากรมพัฒนาที่ดินควรจะ
ดําเนินการอย่างไรบ้าง 

กรมพัฒนาที่ดิน มีแนวนโยบายที่ชัดเจนและให้ความสําคัญกับการจัดทําเขตพัฒนาที่ดิน ศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน และเครือข่ายหมอดินอาสา โดยกําหนดเป็นแผนงานโครงการที่มีกิจกรรมในด้านต่างๆ เพ่ือ
นําไปปฎิบัติการในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ สําหรับความคิดเห็นผมถือว่าเป็นกลไกที่มีความสําคัญอย่างมาก ต่อ
การนําเทคโนโลยีในทุกด้านที่กรมพัฒนาที่ดินมีอยู่ ถ่ายทอดลงสู่พ้ืนที่ ไม่ใช่แต่เพียงกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์
ดินและนํ้า หรือหญ้าแฝก เท่าน้ัน แต่รวมไปถึงทุกๆ เทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตที่กรมพัฒนาที่ดินมีอยู่ โดย
ทํางาน โดยทํางานแบบบูรณาการลงในเขตพัฒนาทิ่ดิน ที่มีกระจายอยู่ในทุกสถานีพัฒนาที่ดิน กิจกรรมดังกล่าวมี
ส่วนสําคัญสําหรับการขยายผลการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า และการใช้หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยกรมพัฒนาที่ดิน จะมีสถานีพัฒนาที่ดินในทุกจังหวัดทั่วประเทศ มี
แผนปฎิบัติและพ้ืนที่เป้าหมายที่ชัดเจนที่จะดําเนินการ หากเราเอาปัจจัยการผลิต และกิจกรรมต่างๆ ไป
ดําเนินการอย่างจริงจังในพ้ืนที่เป้าหมายที่กําหนดไว้ พ้ืนที่ในเขตพัฒนาที่ดินก็จะเป็นพ้ืนที่ดูงานผลการ
ดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ รวมท้ังการมีศูนย์เรียนรู้ที่กระจายอยู่ในเขตพัฒนาที่ดิน และมีหมอดิน
อาสาเป็นแกนหลักที่สําคัญในการช่วยขับเคลื่อนการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ และทําให้เกษตรกรเห็น
ประโยชน์ของระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าได้ชัดเจนย่ิงขึ้น ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวก็จะเป็นจุดรวมของแหล่งความรู้ต่างๆ 
ในขณะเดียวกันเครือข่ายของหมอดินอาสา ก็จะมีความสําคัญที่จะกระจายความรู้ ขยายกิจกรรมการพัฒนา
ที่ดินให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ โดยเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินมีส่วนขับเคล่ือนกลไกหลักไปสู่ความสําเร็จ 
ดังน้ันเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่มีกระจายอยู่ในพ้ืนที่จะมีบทบาทที่สําคัญในการผลักดันให้การดําเนินงาน
ดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังในพ้ืนที่เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 

11. ท่านคิดว่าการปลูกแฝกล้อมรอบไม้ปลูกหลักหรือปลูกใกล้ไม้หลักจะทําให้รากแฝกปิดกั้นการเจริญเติบโต
ของรากหรือแย่งธาตุอาหารไม้หลักหรือไม่ แนวทางแนะนําควรทําอย่างไร 

สําหรับประเด็นคําถามในเรื่องน้ี มีผู้สนใจสอบถามอยู่เรื่อยๆ โดยความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่า
ประเด็นน้ีจําเป็นต้องมีคําอธิบายในเชิงวิชาการที่ชัดเจน หากไม่มีข้อมูลในการอธิบายจะมองได้ว่าระบบรากของ
พืชทั้ง 2 ชนิด (หญ้าแฝกและไม้ผล) จะต้องแย่งอาหารกันอย่างแน่นอน แต่ถ้ามองถึงแปลงทดลองในพ้ืนที่ของ
ไม้ผลทางภาคตะวันออก และทําการปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบต้นไม้ผล โดยจุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการปลูก
หญ้าแฝกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้ผล ผลการทดลองพบว่าการปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบต้นไม้ผลทํา
ให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้ผลดีกว่าการไม่ปลูกหญ้าแฝก ซึ่งแสดงว่าระบบรากของพืชทั้ง 2 ชนิดน้ี 
ไม่รบกวนหรือแย่งธาตุอาหารกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบรากของไม้ผลที่ย่ังลึกลงในดินเป็นระบบรากที่ช่วยในการ
ค้ําจุนต้นของไม้ผลไม่ให้เอียงหรือล้มเท่าน้ัน แต่ระบบรากของไม้ผลที่ใช้ในการหาอาหารจะอยู่ใกล้ผิวดินรอบต้น 
ดังน้ันการใส่ปุ๋ยในไม้ผลจึงแนะนําให้โรยปุ๋ยบริเวณผิวดินรอบต้นบริเวณทรงพุ่ม ทําให้รากของไม้ผลสามารถดูด
ซับธาตุอาหารเหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ระบบหญ้าแฝกจะย่ังลึกลงในดินโดยไม่แผ่
ออกทางด้านข้าง ดังน้ันระบบรากในการดูดซับธาตุอาหารของพืชทั้ง 2 ชนิดจึงแตกต่างและะไม่รบกวนกัน 
นอกจากระบบรากที่ดูดซับธาตุอาหารแตกต่างกันแล้ว ระบบรากหญ้าแฝกยังช่วยกักเก็บและรักษาความช้ืนใน
ดินบริเวณรากหญ้าแฝก ช่วยทําให้ความช้ืนที่มีอยู่ในดินได้นานกว่าในดินที่ไม่ได้ปลูกหญ้าแฝก ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวทั้ง 2 ประเด็นจึงทําให้การปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบไม้ผลหรือไม้ยืนต้นมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่
ดีกว่าการไม่ได้ปลูกหญ้าแฝก 
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12. กรณีศึกษาหรือพืน้ทีต่วัอย่างการใช้แฝกเพือ่การอนรุักษด์นิและน้ําที่ประสบความสําเร็จมีหรือไม่ มีการ
ดําเนินการอย่างไร 

กรณีศึกษาหรือพ้ืนที่ตัวอย่างการใช้แฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าที่ประสบความสําเร็จน้ัน 
ต้องขอกล่าวแยกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการจัดการประกวดพ้ืนที่การปลูกหญ้าแฝก
เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้าทุกปี โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตจะดําเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีการดําเนินทางด้าน
หญ้าแฝกที่ดีที่สุดในพ้ืนที่รับผิดชอบ แล้วจัดเตรียมข้อมูลส่งเข้าประกวดรวมทั้งหมด 12 แห่งในทุกปี ดังน้ัน
ผลงานหรือพ้ืนที่ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วน้ีถือว่าเป็นพ้ืนที่ตัวอย่างของการปลูกหญ้าแฝกที่ดีของแต่ละพ้ืนที่
ตามภูมิภาคต่างๆ โดยข้อมูลผลการประกวดการปลูกหญ้าแฝกในทุกปีสามารถดูได้จากกองแผนงาน สําหรับ
ส่วนภายนอก ได้มีการจัดประกวดการปลูกและการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในระดับประเทศ โดยมีหน่วยงานร่วม
จัดการประกวด ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงาน กปร. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองรวมแล้ว 7 ครั้ง สิ่งสําคัญในการจัดการประกวดด้านหญ้าแฝก คือ
การคัดเลือกบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน ที่ดําเนินงานด้ายหญ้าแฝกจนกระทั่งเห็นถึงผลสัมฤทธ์ิและ
ประโยชน์ของหญ้าแฝกต่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า รวมไปถึงการนําหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนให้เกิดมูลค่า 
ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในด้านต่างๆ ข้อมูลผลการประกวด
และพ้ืนที่ที่ได้รับรางวัลสามารถดูได้จากหน่วยงานร่วมจัดทั้ง 4 หน่วยงาน 

นอกจากน้ัน ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ผู้เช่ียวชาญด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า กรมพัฒนาที่ดิน  
ยังได้ให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก รวมถึงการ
รวบรวมและตรวจสอบพันธ์ุหญ้าแฝก พร้อมประวัติการทํางานของท่านตามเอกสารท่ีแนบนี้ 


