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ผู้เช่ียวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว 

 

บทสัมภาษณ์พิเศษนางนงคราญ มณีวรรณ  ผู้เช่ียวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว กรมพัฒนาที่ดิน 
โครงการสกัดความรู้จากผู้รู้  (Best Practice) 

แผนการจัดการความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

              ผู้เชี่ยวชาญนงคราญ  มณีวรรณ  ได้เล่าประวัติ และ
ประสบการณ์ในการรับราชการให้ฟังว่า ท่านส าเร็จการศึกษา
สาขาปฐพีวิทยา คณะเกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เมื่อปี 2522 ท่านได้เข้ามาปฏิบัติงานที่กลุ่มปรับปรุงดินเปรี้ยว 
กองอนุ รั กษ์ ดินและน้ า  กรม พัฒนาที่ ดิ น  ในต าแหน่ ง 
นักวิชาการเกษตร (ลูกจ้างชั่วคราว) ต่อมาสอบบรรจุเข้ารับ
ราชการในปี พ.ศ.2523 ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร 3 
โครงการพัฒนาที่ดินภาคเหนือ สังกัดกองนโยบายที่ดินและ
แผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน แต่ได้รับการยืมตัวเพ่ือให้มาปฏิบัติ
ราชการที่กลุ่มปรับปรุงดินเปรี้ยว กองอนุรักษ์ดินและน้ า     
สมัยนั้นกลุ่มปรับปรุงดินเปรี้ยว เป็นกลุ่มงานค่อนข้างใหญ่      
มีข้าราชการ (นักวิชาการเกษตร) ประมาณ 16 คน โดยมี   
นายเจริญ เจริญจ ารัสชีพ เป็นหัวหน้ากลุ่ม 

ผู้เชี่ยวชาญนงคราญฯ ได้เล่าถึงการท างานของท่านว่าเมื่อท่านเข้ารับราชการใหม่ๆ ความรู้ที่
เรียนมาบางครั้ง  ไม่สามารถน ามาใช้กับการท างานได้  ในระยะแรกของการท างาน ท่านได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานร่วมกับรุ่นพ่ีอาวุโสที่มีประสบการณ์ เมื่อได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาหรือรุ่นพ่ี เราต้อง
พร้อมที่จะท างานนั้น ๆ  ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ ไม่มีการปฏิเสธงานหรือเกี่ยงงาน ยกตัวอย่างเช่น เราได้รับ
มอบหมายให้ท างาน 1 ชิ้น เราปฏิเสธโดยอ้างว่าท างานนั้นไม่เป็น ไม่เคยท ามาก่อน ก็จะถูกสอนว่าไม่มีใคร
ท าเป็นมาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเราต้องฝึกท างานทุกอย่างทั้งงานในหน้าที่ด้านงานวิจัย จนถึงงานเอกสารของ
หน่วยงาน การเรียนรู้งานที่หลากหลายจะเป็นประโยชน์กับตนเองเมื่อเติบโตขึ้น และน าความรู้ความสามารถด้าน
ต่าง ๆ มาปรับใช้ได้ที่ส าคัญเราจะต้องมีใจรักในงานที่ท าและมีความตั้งใจท างาน ถึงแม้ผลงานที่ท าครั้งแรก ๆ     
จะออกมาไม่สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก
การท างานทุกอย่างต้องอาศัยประสบการณ์ ส าหรับ
การออกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม ข้าราชการรุ่นน้อง
จะไปปฏิบัติงานพร้อมกับรุ่นพ่ี โดยมีข้าราชการรุ่น
พ่ีเป็นหัวหน้าโครงการหรือหัวหน้าทีม และรุ่นน้องก็
จะไปเป็นลูกมือช่วยปฏิบัติงาน การท างานจะเป็น
ลั กษณะพ่ี สอนน้ อง เ ร าจะได้ รั บความรู้ และ
ประสบการณ์มากมายจากการที่รุ่นพ่ีพูดคุยกัน
อธิบายและให้ค าแนะน าในขณะท างานเป็นการ
สอนงานในลักษณะ Learning by Doing   
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในพ้ืนที่จริง ท าให้เข้าใจแนวทางการท างานมากขึ้นในการออกปฏิบัติงานภาคสนาม 
ข้าราชการรุ่นพ่ีที่เป็นหัวหน้าโครงการเขียนแผนการปฏิบัติงานภาคสนามให้ และหลังจากจบงานวิจัยแล้ว      

  การปลูกข้าวในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด โดยการใช้น้ าล้างดินร่วมกับการใช้ปุ๋ย 
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รุ่นพ่ีเจ้าของโครงการจะฝึกให้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปลผล และฝึกเขียนรายงานผลการวิจัย 
หลังจากนั้นก็ฝึกให้เขียนโครงการวิจัย ผชช. นงคราญฯ ยังกล่าวถึงงานของท่านอีกว่าการท างานต าแหน่ง
นักวิชาการเกษตร เป็นงานที่ท าแล้วให้ความสุขมากอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือการได้มีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบปัญหาท าการเกษตรไม่ได้ผลดี โดยเดินทางไปพบปะพูดคุยกับเกษตรกรท าให้ทราบถึงสภาพปัญหา

หลากหลายในการท าการเกษตร ที่มีผลท าให้
เกษตรกรมีรายได้ ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลครอบครัว ซึ่งเราสามารถหาวิธีการที่เหมาะสม
ไปช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการให้ความรู้และค าแนะน า
แก่เกษตรกร  แม้ว่าปัจจุบัน จะมี Smart farmer 
หรือหมอดินอาสาหลายคน ที่มีความรู้และมีโอกาส
ในการขวนขวายที่จะหาความรู้ได้ด้วยตนเอง แต่มี
ชาวบ้านหรือเกษตรกรอีกจ านวนมากที่ไม่มีโอกาส
หรือมีน้อยมาก นั่นเป็นหน้าที่ของนักวิชาการเกษตร

ที่ต้องเข้าไปให้ค าแนะน าให้มากขึ้น และมีการ
ติดตามผลเป็นระยะเช่น พอถึงช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องใช้ปัจจัยการผลิต นักวิชาการเกษตรควรเข้าไปส่งเสริม
แนะน าวิธีการใช้ที่ถูกต้องอย่างใกล้ชิด ก็จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและเห็นผลได้ดีขึ้น จากการที่ได้เข้าไปพูดคุย
กับเกษตรกร สอบถามถึงองค์ความรู้ของกรมพัฒนาที่ดินที่เขาได้รับและน าไปใช้ ท าให้ทราบว่าเกษตรกรได้น า
ความรู้และผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ไปใช้แล้วได้ผลดีมาก คือเดิมผลผลิตของเกษตรกรต่ ามากหลังการใช้สามารถ
เพ่ิมผลผลิตได้สูงถึง 60 - 80 เปอร์เซ็นต์ ท าให้เกษตรกรเข้มแข็งขึ้น สามารถท าประโยชน์ในพ้ืนที่ของตนเอง
ได้มากขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น ท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นั่นเป็นความภาคภูมิใจของนักวิชาการเกษตร และของ       
กรมพัฒนาที่ดิน ผชช.นงคราญฯ ยังกล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันการถ่ายทอดความรู้แบบรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้องมีน้อยลง 
เนื่องจากข้าราชการรุ่นพ่ีมีจ านวนน้อยลง และมีงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น การออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ภาคสนามจะไม่พร้อมกัน จึงเป็นลักษณะต่างคนต่างไป รุ่นน้องต้องใช้เวลานานในเรียนรู้และหาประสบการณ์
ด้วยตนเอง ดังนั้น“การปฏิบัติงานแบบรุ่นพี่สอนรุ่นน้องหรือการท างานเป็นทีมจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น และเป็น
ประสบการณ์ที่ดีมาก ทั้งนี้ รุ่นน้องต้องใส่ใจ รู้จักเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และต้องเปิดใจยอมรับความ
คิดเห็นของผู้ร่วมงาน ไม่ท าตัวเป็นแก้วที่มีน้ าเต็ม  ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นต่างๆ อาจจะไม่ตรงกับ
ความคิดของเรา แต่ถ้ารู้จักน าไปปรับใช้ก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่ากับงานที่ท า”  
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ    

ผชช.นงคราญฯ กล่าวว่า ผลงานที่ท่านภาคภูมิใจมากคือการได้ท างานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ       
การปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในจังหวัดนครนายก ให้สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้เต็มรูปแบบ  ซึ่งจังหวัด
นครนายกสมัยก่อนมีพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด ที่ไม่สามารถท าการเกษตรได้เป็น
จ านวนมาก หรือท านาอย่างเดียวปีละครั้ง เนื่องจากสภาพปัญหา      
ของดินและขาดน้ าท าการเกษตร แต่จากการศึกษาวิจัยปรับปรุง       
พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดปลูกพืชชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ปัจจุบัน  
พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดของจังหวัดนครนายก เกษตรกรสามารถปลูกพืชอ่ืนๆ 
หลังการเก็บเกี่ยวข้าว หรือปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชผสมผสาน เช่น 
ข้าวโพด พืชตระกูลแตง พืชตระกูลถั่ว พริก ผักบางชนิด เป็นต้น ท าให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถขยายผล
ไปสู่การปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในจังหวัดอ่ืนๆ ด้วย อีกผลงานหนึ่งที่
ภาคภูมิใจคือ การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการดินพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพปาล์มน้ ามันในพื้นที่สวนส้มทิ้งร้าง 
โครงการดังกล่าว ได้เริ่มจากการศึกษาวิจัย โดยทดลองยกร่องพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดในสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 

เพ่ือหาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ ามัน
และน าองค์ความรู้จากผลการศึกษาวิจัยไปแนะน าเกษตรกร 
ผู้ปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่สวนส้มทิ้งร้างในจังหวัดปทุมธานี        
ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีปุ๋ยเคมีตกค้างอยู่สูงในดิน จากการ
แนะน าให้ปรับสภาพความเป็นกรดของดินและบ ารุงดินด้วย
ปุ๋ยอินทรีย์ ท าให้ดินมีสภาพเหมาะสมรักษาระดับน้ าใน     
ร่องสวนไม่ปล่อยดินแห้งแตกระแหง ช่วยป้องกันการเกิดกรด
เพ่ิมขึ้น ต้นปาล์มน้ ามันที่ปลูกเจริญเติบโตสมบูรณ์ดี และ

ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง ช่วยลดต้นทุนการผลิต สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการปลูกส้มเสียหายมาปลูกปาล์มน้ ามันทดแทน ได้ใช้พ้ืนที่ทิ้งร้างให้เกิด
ประโยชน์ กลับมาสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกครั้ง ซึ่งนับเป็นงานวิจัยที่ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง    
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เทคนิค วิธีการท างานที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
 

การท างานให้ประสบความ 
ส าเร็จนั้น ผชช.นงคราญฯ กล่าวว่า ท่านเป็นผู้   
ที่มีความตั้งใจในการท างาน และรักในงาน      
ทุ ก อ ย่ า ง ที่ ท า  “ก า ร ท า ง า น ใ ห้ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จได้นั้น ต้องรักงานที่ท า ต้องมีความ
ทุ่มเท และเสียสละ ไม่ปฏิเสธงานที่ ได้รับ
มอบหมาย”  เป็นการสร้างโอกาส ให้ได้รับการ
คัดเลือกไปศึกษาดูงาน หรือท างานด้านอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากงานประจ า จึงมีประสบการณ์
หลากหลาย ในการใฝ่หาความรู้ นั้น แม้ว่าจะมีโอกาส
ได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศไม่มาก แต่ถ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการทั้งหน่วยงานภายในหรือ
หน่วยงานภายนอก นักวิชาการก็ควรไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา นอกจากนี้การที่จะท างานให้ประสบ

ความส าเร็จนั้น ขึ้นกับการปฏิบัติตัวของเราเอง สิ่งที่
ส าคัญมากคือ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
ทุกระดับ มีความจริงใจ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
กันและกัน งานที่ท าก็จะส าเร็จด้วยดี  ความภาคภูมิใจ
ของ ผชช.นงคราญฯ คือการได้ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา
ด้ านงานวิ จั ยกับนั กวิ ชาการทั้ งส่ วนกลาง และ         
ส่วนภูมิภาค หลายๆ ท่านจนประสบความส าเร็จเติบโต
ในหน้าที่การงาน ส าหรับผลงานด้านวิชาการ ได้ร่วม
จัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด ดินอินทรีย์ และได้น าองค์ความรู้ไป
ถ่ายทอดสู่เกษตรกร เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ปลูกพืชได้ผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้นอย่างยั่งยืน และ
ผลงานที่เป็นเกียรติประวัติของท่านคือ ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี 2541 และได้รับการคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ในวันคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ประจ าปี 2556 จากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) 
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สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับกรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ผชช.นงคราญฯ ได้กล่าวถึงระบบการท างานในลักษณะพ่ีสอนน้องของกรมพัฒนาที่ดิน         
ทีข่าดหายไป การท างานที่จะประสบความส าเร็จบางครั้งจะถูกสอนโดยรุ่นพ่ีที่มีประสบการณ์ จึงอยากให้กรมฯ 
จัดเวที พ่ีสอนน้อง ด้วยการเชิญผู้มีประสบการณ์รุ่นเก่า
มาเสวนา หรือเป็นวิทยากร ครอบคลุมถึงการฝึกปฏิบัติงาน
ในแต่ละสายงานของกรมฯ  ส าหรับการบูรณาการด้าน
งานวิชาการนั้ น  จากการระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญของกรมฯ พบว่า ในการท างานให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ นั้น ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาอย่าง
เป็นระบบ โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
เข้ามาร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา การได้เห็นสภาพปัญหา
ของพ้ืนที่ทั้งด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และการจัดการ
ต่างๆ จนถึงความต้องการทางภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่ สามารถก าหนดแนวทางการจัดการที่เหมาะสมร่วมกัน 
การเข้าไปท าการศึกษาวิจัยก็ต้องได้ค าตอบที่สามารถแก้ปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างสมบูรณ์ ยั่งยืน และสัมฤทธิ์ผล
ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม สิ่งที่ส าคัญ คือควรท างานร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างท าอย่างที่เป็นอยู่  ซึ่ง ผชช.นงคราญฯ 
ได้เสนอกรมฯ ไปแล้วในเรื่องนี้ โดยขอให้กรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือสั่งการโดยมอบหมายให้       

ทุกหน่วยงานต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สภาพพ้ืนที่บนพื้นฐานเดียวกัน เพ่ือผลงานที่เกิดขึ้น
จะเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร  และจากค ากล่าวที่ว่า 
“งานวิจัยของกรมฯ อยู่แต่บนหิ้ง”  ผชช.นงคราญฯ 
ได้แสดงความเห็นว่างานวิจัยของกรมฯ มีมากมาย
หลากหลายสาขา แต่อยู่แบบกระจัดกระจายตาม
หน่วยงานของแต่ละสาขา ถ้าจะหาข้อมูล 5 เรื่อง

ต้องไปถึง 5 หน่วยงาน ท าให้เห็นว่างานวิจัยของกรมฯ 
ไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์ ขาดการสังเคราะห์ข้อมูลและจัดรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ ได้เสนอกรมฯ ในเรื่อง 
“การท าคลังข้อมูล” คือ การน างานวิชาการแต่ละสาขา เช่น ด้านอนุรักษ์ดินและน้ า ด้านปรับปรุงบ ารุงดิน 
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มาสังเคราะห์และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        
จัดสถานที่เป็นคลังข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และมีการ 
Update ข้อมูลทุกปี  เพ่ือให้บุคคลภายนอกหรือบุคลากรของกรมฯ สามารถเข้าไปศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ได้
อย่างสะดวก ซึ่งจะท าให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตรต่อไปในอนาคต 
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ข้อคิดจากผู้เชี่ยวชาญถึงข้าราชการรุ่นใหม่ 

  ผชช.นงคราญฯ ได้ฝากข้อคิดส าหรับข้าราชการรุ่นใหม่ว่า ข้าราชการรุ่นใหม่เป็นผู้มีความรู้    
มีความคิดสร้างสรรค์ มีเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง  แต่ยังขาดประสบการณ์ในการท างาน  
ซ่ึงประสบการณ์ต่าง ๆ จะได้จากการเก็บเก่ียวเรียนรู้งานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การได้เข้าไปรับฟังความคิดเห็นจาก
การประชุม/สัมมนา ทั้งด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จะท าให้มีความรู้และแนวคิดกว้างขวางมากขึ้น  
การยอมรับแนวคิดที่ดีๆ จากผู้อ่ืนและน ามาพิจารณาร่วมกับความคิดของตนเอง สิ่งเหล่านี้จะเป็นการเพ่ิม
ประสบการณ์ในการท างาน และขอให้ท างานแบบบูรณาการร่วมกัน จะเกิดความเชื่อมโยงของงาน ผลงานที่ได้
จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและส าหรับนักวิชาการที่มีผลงาน ต้องหาโอกาสน าเสนอ
ผลงานวิจัยของตนเอง เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนรู้ถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญของตัวเรา         
และรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาพัฒนางานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น หมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมตลอดเวลา  
สร้างคุณค่าให้ตัวเองด้วยผลงานที่มีคุณค่า ท่านให้คติในการท างานคือ  

 

“ให้ท างานเพื่องาน ความส าเร็จของงานคือรางวัลของชีวิต” 
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