
 
 
 
 
 
 
 

 

 นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มแผนงำน
ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ กองแผนงำน เกริ่นน ำว่ำในอดีตกรมพัฒนำที่ดิน 
มีโครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศมำกมำย โดยได้รับควำมช่วยเหลือจำก
ประเทศมหำอ ำนำจและประเทศที่พัฒนำแล้วทั้งหลำย เช่น สหรัฐอเมริกำ 
อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมนี ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งรูปแบบควำมช่วยเหลือเป็น
ลักษณะของทุนกำรศึกษำ ทุนกำรฝึกอบรม ทุนกำรดูงำน มีผู้เชี่ยวชำญเข้ำมำ 
ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือ มีกำรจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลขนำดใหญ่ 
รถแทรกเตอร์ และสร้ำงอำคำรส ำนักงำนให้ ประเทศไทยได้รับควำมช่วยเหลือ
จำกต่ำงประเทศมำเป็นระยะเวลำนำน มีรุ่นพ่ีหลำยๆ ท่ำนที่เป็นนักเรียนทุน
จำกควำมช่วยเหลือเหล่ำนี้ ได้ไปศึกษำและฝึกอบรมจำกต่ำงประเทศและกลับมำท ำงำนให้กับกรม พัฒนำที่ดิน 
และพัฒนำงำนให้ประเทศมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ  
 จนกระทั่งวันหนึ่ง ประเทศไทยได้รับกำรพัฒนำถึงจุดที่สำมำรถยืนได้ด้วยตัวเอง และมีควำมพร้อมที่จะ
ถ่ำยทอดให้กับประเทศที่ด้อยกว่ำ นับเป็นช่วงเวลำส ำคัญอีกช่วงหนึ่งที่ประเทศไทยเปลี่ยนบทบำท ซึ่งเริ่มมำตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2535 ในช่วงแรกๆ กรมพัฒนำที่ดินยังไม่มีบทบำทมำกนัก แต่ช่วง 10 กว่ำปีมำนี้กรมพัฒนำที่ดินเริ่มที่จะมี 
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ ทั้งนี้ ท ำไมเรำถึงต้องปรับเปลี่ยนบทบำทมำเป็นผู้ให้ควำมช่วยเหลือทั้งๆ ที่ประเทศไทย 
ยังเป็นประเทศก ำลังพัฒนำและยังไม่ถึงกับร่ ำรวยขนำดที่จะไปช่วยคนอ่ืน  สำเหตุที่เรำต้องปรับตัวเนื่องจำกผลกระทบ
จำกปัจจัยภำยนอกและประชำคมโลกท ำให้เรำต้องคิดที่จะปรับเปลี่ยนบทบำทควำมร่วมมือเพ่ือให้เรำได้แสดง 
ศักยภำพและมีบทบำทในประชำคมโลกมำกขึ้น ปัจจัยที่ท ำให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนจำกผู้รับมำเป็นผู้ให้  
มีอยู่ 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ 
 1. การจัดกลุ่มประเทศตามรายได้ประชาชาติ ธนำคำรโลก (World Bank) เป็นหน่วยงำนภำยใต้องค์กำร
สหประชำชำติ (UN) ได้จัดกลุ่มประเทศตำมรำยได้ประชำชำติเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่

 ประเทศที่มีรำยได้ต่ ำ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา) สมัยก่อนเรำ
เรียกว่ำประเทศด้อยพัฒนำ แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช้ค ำนี้แล้ว 

 ประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงอยู่ในระดับค่อนข้ำงต่ ำ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 

 ประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำงค่อนข้ำงสูง (สหพันธรัฐมาเลเซีย ราชอาณาจักรไทย) 
 ประเทศที่มีรายได้สูง (สาธารณรัฐสิงคโปร์ เนการาบรูไนดารุสซาลาม) เป็นประเทศที่เจริญและ

พัฒนำแล้ว 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงค่อนข้ำงต่ ำ แต่เมื่อปี พ .ศ.2534 ธนำคำรโลกประกำศให้
ประเทศไทยขยับฐำนะขึ้นมำเป็นประเทศผู้มีรำยได้ปำนกลำงค่อนข้ำงสูง ซึ่งส่งผลให้ควำมช่วยเหลือจำกประเทศ 
ที่เจริญแล้วลดน้อยลง ท ำอย่ำงไรให้ประเทศไทยยังคงบทบำทในเวทีโลกได้ รัฐบำลสมัยนั้นก็เลยปรับเปลี่ยนบทบำท
ตัวเอง โดยพิจำรณำว่ำประเทศไทยมีศักยภำพด้ำนไหนที่จะสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือประเทศอ่ืนได้ ซึ่งก็เป็น 
จุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ท ำให้เรำต้องปรับบทบำทมำเป็นประเทศผู้ให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศอ่ืนๆ 

บทบาทของประเทศไทยในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ 

สรุปความรู้จากการอภิปรายทางวิชาการ 
โครงการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจ าปีงบประมาณ 2559  

“กรมพัฒนาที่ดินกับความร่วมมือระหวา่งประเทศและการศกึษาดูงานวิชาการในต่างประเทศ”  
ครั้งที่ 2  หัวข้อ “ไทยกับบทบาทผู้ให้ความช่วยเหลือต่อนานาประเทศ” 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน   
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 2. ค.ศ.2000 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ประชำคมโลกหรือสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติ 
ได้มำร่วมกันคิดว่ำในวำระที่เป็นปี ค.ศ.2000 ควรที่จะก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำโลกให้ชัดเจนว่ำจะไปทำงไหน 
เป้ำหมำยหนึ่งที่ก ำหนดคือ “กำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ” ค ำนี้ก็ดูเก่ำแล้วแต่ในสมัยนั้นเป็นที่ค ำที่ใช้กันมำก ส่วนหนึ่ง
ของกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ คือ กำรส่งเสริมหุ้นส่วนเพ่ือกำรพัฒนำแห่งประชำคมโลก กำรเป็นหุ้นส่วนเพ่ือกำร
พัฒนำที่เท่ำเทียมกัน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ขจัดควำมยำกจน เพ่ือที่จะให้ประเทศที่ก ำลังพัฒนำอ่ืนๆ สำมำรถลื มตำ 
อ้ำปำกได้ และไม่เป็นภำระต่อประชำคมโลก ประเทศไทยซึ่งเป็นสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติ ก็มีหน้ำที่ต้องท ำให้
บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ จึงเป็นที่มำว่ำท ำไมประเทศไทยจงึต้องให้ควำมช่วยเหลือกับประเทศอ่ืน 
 3. แนวคิดความร่วมมือแบบ South - South Cooperation ควำมหมำยคือ กำรพัฒนำควำมร่วมมือ 
ในกลุ่มประเทศที่ก ำลังพัฒนำด้วยกัน เมื่อควำมช่วยเหลือจำกประเทศที่พัฒนำแล้วมีลดน้อยลง เนื่องจำกสภำพ
เศรษฐกิจตกต่ ำหรืออะไรก็ตำม ท ำให้ประเทศที่ก ำลังพัฒนำทั้งหลำยหันมำร่วมมือกัน เพ่ือให้สำมำรถยืนอยู่ได้ 
ด้วยตัวเองโดยไม่พ่ึงพำประเทศมหำอ ำนำจ จึงเกิดควำมร่วมมือที่เรียกว่ำ South - South Cooperation หลักกำรคือ
ประเทศก ำลังพัฒนำทั้งหลำยจะเข้ำใจสถำนกำรณ์ของประเทศในระดับเดียวกัน และกำรช่วยเหลือกันเองจะสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับกลุ่มประเทศในระดับเดียวกันและเกิดกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพได้  ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆ 
ที่รับแนวคิดนี้และเริ่มบทบำทของกำรเป็นประเทศผู้ให้ควำมช่วยเหลือให้แก่ประเทศก ำลังพัฒนำด้วยกัน 
 จำกปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้น รัฐบำลไทยเห็นว่ำถึงเวลำแล้วที่จะประกำศให้สังคมโลกรู้ว่ำประเทศไทยเรำมี
ศักยภำพ เรำไม่ได้พ่ึงพำชำติอ่ืนอยู่ตลอดเวลำ เรำมีศักยภำพพอที่จะช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนำหรือประเทศที่ก ำลัง
พัฒนำด้วยกัน เพ่ือที่จะสร้ำงศักยภำพกำรพัฒนำให้เกิดกับประชำคมโลกเช่นเดียวกับประเทศมหำอ ำนำจอ่ืนๆ 
ซึ่งประเทศไทยเองมุ่งไปที่กลุ่มประเทศภูมิภำคอำเซียนเป็นหลัก เพรำะว่ำประเทศไทยอยู่ในภูมิภำคนี้ เรำตัดประเทศ
สิงคโปร์และประเทศบรูไน ซ่ึงเป็นประเทศที่เจริญแล้วออกไป ที่เหลือคือประเทศที่ท ำเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งภูมิภำค
อำเซียนนั้นมีควำมส ำคัญต่อกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรเพ่ือเลี้ยงประชำคมโลก  ในกลุ่ม 8 ประเทศท่ีเหลือ มีประเทศ
ไทยกับประเทศมำเลเซียที่มีรำยได้ค่อนข้ำงสูง โดยตัวเลขทำงเศรษฐกิจของประเทศมำเลเซียสูงกว่ำประเทศไทย
เล็กน้อยเพรำะประเทศมำเลเซียมีน้ ำมันเป็นของตัวเอง  แต่ถ้ำพูดถึงกำรพัฒนำก็ไม่ต่ำงกันเท่ำไหร่ ดังนั้น ประเทศไทย
จึงอำศัยโอกำสนี้ สร้ำงบทบำทกำรเป็นผู้น ำกำรให้ควำมช่วยเหลือให้กับประเทศภูมิภำคอำเซียนด้วยกัน เน้นไปที่กลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้ำนเป็นหลัก ได้แก่ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
รำชอำณำจักรกัมพูชำ และ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม แต่ก็มีประเทศที่อยู่ห่ำงไกล เช่น ประเทศฝรั่งเศสซึ่งมี
ควำมร่วมมือในลักษณะกำรแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่เป็นกำรให้หรือรับอยู่ฝ่ำยเดียว  กำรช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้ำน
อำจจะเป็นกำรด ำเนินกำรในแบบทวิภำคี คือระหว่ำงประเทศก ำลังพัฒนำด้วยกัน  หรือไตรภำคี คือ ประเทศไทยกับ
ประเทศท่ีพัฒนำแล้วหรือองค์กรต่ำงๆ จับมือกันไปช่วยประเทศที่ก ำลังพัฒนำอื่นๆ หรือ พหุภำค ีคือ ควำมร่วมมือของ
กลุ่มประเทศในภูมิภำค  ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นควำมร่วมมือในเรื่องกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพรำะเรำถือว่ำมนุษย์
เป็นพื้นฐำนของกำรพัฒนำ ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจำกกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่นำนำประเทศ คือ 

  ลดปัญหำแรงงำนอพยพข้ำมพรมแดน กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมสำมำรถลดช่องว่ำง
ของรำยได้ และมีมำตรฐำนกำรครองชีพที่ดีข้ึน ลดปัญหำกำรก่อกำรร้ำยข้ำมชำติ ลดปัญหำอำชญำกรรม ปัญหำสังคม 
ปัญหำแรงงำน ปัญหำยำเสพติด ที่กระทบต่อควำมมั่นคงและภำพลักษณ์ของประเทศไทย  

 ลดงบประมำณเพ่ือดูแลและส่งกลับคนต่ำงชำติ พรมแดนประเทศไทยเป็นแนวพรมแดนธรรมชำติ 
ยำกที่จะสกัดกั้นกำรอพยพ ดังนั้น กำรแก้ไขปัญหำระยะยำวที่ดีที่สุดคือกำรให้ประเทศเหล่ำนี้ได้รับกำรพัฒนำ 
ทั้งมำตรฐำนกำรครองชีพ สำธำรณสุขและสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน เพ่ือท ำให้เขำอยำกที่จะอยู่ในประเทศบ้ำนเกิด 
ไมต่้องละทิ้งถิ่นฐำนเข้ำมำอยู่ในประเทศไทย  
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 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำนให้เข้มแข็งและลดควำมหวำดระแวง
ระหว่ำงกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดควำมสำมัคคีขึ้นในภูมิภำค และสร้ำงอ ำนำจในกำรต่อรองกับกลุ่มประเทศอ่ืนๆ ในด้ำน
กำรค้ำ และสร้ำงควำมเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภำค 

 เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำของภูมิภำคท่ีดึงดูดควำมร่วมมือจำกต่ำงประเทศเข้ำมำ โดยประเทศไทย
เป็นหุ้นส่วน/พันธมิตรในกำรพัฒนำ สิ่งที่ได้คือมีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรของประเทศไทย เพรำะต้องท ำงำน
ร่วมกับผู้เชี่ยวชำญจำกประเทศพัฒนำแล้ว 

 สนับสนุนบทบำทของประเทศไทยในเวทีโลก ควำมร่วมมือท ำให้ประเทศไทยมีบทบำทที่ชัดเจน
ในประชำคมโลก ประเทศต่ำงๆ รู้จักประเทศไทยมำกขึ้นและเข้ำมำเป็นภำคีร่วมสนับสนุนประเทศไทยในเรื่องต่ำงๆ 
เช่น กำรด ำรงต ำแหน่งที่ส ำคัญๆ ในเวทีโลก ท ำให้ไทยสำมำรถผลักดันโครงกำรส ำคัญๆ เป็นกำรสร้ำงอ ำนำจต่อรอง
เพ่ือน ำประโยชน์กลับสู่ประเทศไทย 
  

ตัวอย่ำงกิจกรรมในส่วนของกรมพัฒนำที่ดิน ที่ได้เข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศต่ำงๆ ได้แก่ โครงกำร 
ACMECS และโครงกำรควำมช่วยเหลือกับประเทศภูฏำน เป็นต้น 
 

 
 
 
 

 

 
นายสมศักดิ์  สุขจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน             

กำรใช้ที่ดิน ได้เล่ำบทบำทผู้ให้ควำมช่วยเหลือของไทยต่อนำนำประเทศ 
จำกประสบกำรณ์ของผู้ท ำงำน ว่ำสิ่งที่กรมพัฒนำที่ดินน ำไปช่วยเหลือ
เพ่ือนบ้ำนมำกที่สุด คือ องค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำร ในเรื่องทรัพยำกรดิน 
กำรส ำรวจดิน กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน และกำรปรับปรุงดิน ทั้งนี้มี 
2 สำเหตุที่เรำไปให้ควำมช่วยเหลือ คือ 1) เรำเสนอให้กำรช่วยเหลือ  
2) เรำได้รับกำรร้องขอจำกเพ่ือนบ้ำนให้เข้ำไปช่วยเหลือ ซึ่งกำรเข้ำไปให้
ควำมช่วยเหลือต่อนำนำประเทศ ท ำให้เรำได้รับประโยชน์ คือ   
 1. สร้ำงควำมเข้ำใจและภำพลักษณ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
ในกำรพัฒนำประเทศทั้งสองไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเมื่อเกิดควำมร่วมมือทำง
ภำครัฐที่ดีแล้ว ควำมร่วมมือของทำงเอกชนก็จะตำมเข้ำมำในโอกำสต่อไป    
 2. ท ำให้เรำรู้จักประเทศเพ่ือนบ้ำนมำกข้ึน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมำรัฐบำลส่งข้ำรำชกำรไปประสำนงำน
กับประเทศเพ่ือนบ้ำน ท ำให้เรำได้ทรำบสถำนะทำงกำรเกษตร แม้ข้อมูลจะไม่ชัดเจน แต่ก็ถือได้ว่ำเป็นประโยชน์ 
ต่อกำรท ำงำนร่วมกัน 
 
 
 
 

โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – 
เจ้าพระยา– แม่โขง (Ayeyarwady - Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation 
Strategy  : ACMECS)   
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ภำพที่ 1  กำรเดินทำงไปประสำนงำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 

 
โครงกำรแรกที่กรมพัฒนำที่ดินเข้ำไปช่วยเหลืองำนใน สปป.ลำว นั้น ช่วงแรกๆ ก็มีอุปสรรคบ้ำง แต่ในที่สุดเรำก็ได้ 
ท ำงำนร่วมกัน มีกำรศึกษำเปรียบเทียบสภำพดินไทยกับ สปป.ลำว และให้ควำมช่วยเหลือควำมรู้ในด้ำนกำร 
พัฒนำที่ดิน 

 

   
ภำพที่ 2 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ และคณะเดินทำงไปเยี่ยมชมโครงกำรฯ ควำมร่วมมือกับ สปป.ลำว  

 

 
ภำพที่ 3  หมอดินใน สปป.ลำว ขณะปฏิบัติงำน  
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 กรมพัฒนำที่ดินให้ควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและจัดฝึกอบรมให้กับประเทศที่ขอควำมร่วมมือ ซึ่งมี                     
ถึง 7 ประเทศ อำทิ บังคลำเทศ อินเดีย สปป.ลำว เวียดนำม กัมพูชำ เมียนมำร์ ฯลฯ  ที่ได้ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำฝึกอบรม 
เรียนกำรส ำรวจดินในประเทศไทย  ซึ่งในยุคก่อนๆ เจ้ำหน้ำที่เหล่ำนี้จะจบกำรศึกษำมำจำกหลำกหลำยประเทศ เช่น 
จำกรัสเซีย จำกเชคโกสโลวำเกีย ท ำให้มีควำมรู้เรื่องกำรจ ำแนกดินคนละระบบ เมื่อเขำได้มำเรียนรู้จำกเรำ ท ำให้มี
ควำมรู้ที่เป็นระบบเดียวกันกลับไปใช้ปฏิบัติงำนในประเทศของเขำได้    
 

 
ภำพที่ 4 กำรเดินทำงไปประสำนงำนควำมร่วมมือกับประเทศกัมพูชำ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 5  ฝึกอบรมกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน  
 

คณะจำกมหำวิทยำลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชำ ก็มำฝึกอบรมกับเรำ ควำมเป็นอำจำรย์และเป็น
นักวิชำกำร ท ำให้เรำมีควำมตั้งใจที่จะถ่ำยทอดควำมรู้ให้เขำ มีรุ่นพ่ีเคยกล่ำวไว้ว่ำ กำรที่เพ่ือนบ้ำนเข้ำมำเรียนงำน
วิชำกำรกับเรำ  เรำจะได้รับควำมจริงใจและได้ลูกค้ำจำกกำรที่เรำเป็นอำจำรย์ ใครสำมำรถตั้งตัวเป็นอำจำรย์ได้ก่อน 
ก็จะได้ลูกค้ำก่อน ประเทศญี่ปุ่นก็เคยใช้วิธีกำรแบบนี้  ทีร่าชอาณาจักรกัมพูชา เราได้ไปฝึกอบรมการส ารวจจ าแนกดิน                    
การจัดท าข้อมูลดิน การท าแบบจ าลองหน้าตัดดิน และในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คาดว่าราชอาณาจักรกัมพูชาก็จะมีข้อมูล
ด้ำนทรัพยำกรดิน เป็นของเขำเองเช่นกัน 
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ภำพที่ 6 ฝึกอบรมกำรท ำแบบจ ำลองหน้ำตัดดิน ณ สปป.ลำว 

 

            
ภำพที่ 7  ฝึกอบรมกำรท ำแบบจ ำลองหน้ำตัดดิน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน ได้ขอควำมร่วมมือในเรื่องกำรสร้ำงพิพิธภัณฑ์ดิน และเชิญเจ้ำหน้ำที่ของเรำไปเป็นที่

ปรึกษำในกำรจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดินที่มณฑลกวำงโจว และส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำฝึกอบรมในประเทศไทย ท ำให้นักวิชำกำร
กรมพัฒนำที่ดินได้มีโอกำสศึกษำวิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมทำงกำรเกษตรของจีน ได้เห็นว่ำตึกระฟ้ำสลับกับแปลง
เกษตรก็อยู่ร่วมกันได้ เพรำะเขำต้องกำรผักไปเลี้ยงพลเมืองของเขำ  

 
ภำพที่ 8 ตึกระฟ้ำกับแปลงเกษตรก็อยู่ร่วมกันได้ ที่มณฑลกวำงโจว สำธำรณรัฐประชำชนจีน  
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ภำพที่ 9 ฝึกอบรมกำรท ำแบบจ ำลองหน้ำตัดดิน ณ ประเทศประเทศสหรัฐอำหรับอิมิเรตส์  

 

 อีกตัวอย่ำงหนึ่ง คือ ประเทศสหรัฐอำหรับอิมิเรตส์ ส่งนักวิชำกำรมำศึกษำดูงำนเมื่อเห็นพิพิธภัณฑ์ดิน              
ก็อยำกสร้ำงขึ้นในประเทศของเขำ และขอให้เรำเข้ำไปช่วยเหลือในกำรสร้ำงพิพิธภัณฑ์ดิน โดยสนับสนุนด้ำนกำรเงิน            
ทุกอย่ำงไม่ว่ำจะเป็นค่ำเดินทำง ค่ำที่พักฯลฯ สภำพพ้ืนที่เป็นทะเลทรำยขุดลึกลงไป 3 เมตร ไม่มีควำมชื้นเลย ซึ่งเรำ
ในฐำนะนักส ำรวจดินก็ไม่เคยเจอมำก่อน  เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ด้ำนดินในทะเลทรำยให้กับเรำด้วย ตอนที่เรำไป
ช่วยงำนส ำรวจดินที่ประเทศสหรัฐอำหรับอิมิเรตส์ มีเจ้ำหน้ำที่ เครื่องไม้เครื่องมือพร้อม มีรถแบคโฮตำมหลังเรำมำเลย 
เขำสำมำรถขุดหลุมใหญ่ขนำด 3 – 4 เมตรได้ภำยใน 30 นำที  กำรที่เรำได้เข้ำไปท ำงำนในประเทศต่ำงๆ นอกจำกจะ
ได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้เขำแล้ว เรำเองก็ได้เรียนรู้ด้ำนทรัพยำกรดินของเขำด้วยเช่นกัน   
 

 ทุกครั้งที่ได้ไปท ำงำนที่ประเทศต่ำงๆ นั้นสืบเนื่องจำกควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนของพวกเรำเองทั้งนั้น สิ่งที่
น่ำคิดคือเรำจะสร้ำงโอกำสให้เกิดควำมร่วมมืออย่ำงนี้ได้อย่ำงไร   
 1. เมื่อมีโครงกำรต่ำงๆ ส่งมำจำกกระทรวงฯ  หำกนักวิชำกำรของเรำมีแนวคิดอะไรที่จะเกิดประโยชน์ต่อโครงกำรนี้               
ก็ให้เขียนออกมำให้เป็นเรื่องเป็นรำวสั้นๆ และน ำเสนอประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเพ่ือนบ้ำน กำรเขียน 
ไม่ต้องเขียนมำก เพียง 1 – 2 เรื่อง เมื่อรัฐมนตรีเดินทำงไปต่ำงประเทศ เขำจะน ำสิ่งที่เรำเขียนไปเสนอให้ควำมช่วยเหลือ
ประเทศเหล่ำนั้น ฉะนั้น หำกเรื่องไหนตรงกับควำมสำมำรถของเรำ ก็จะเป็นโอกำสที่เรำจะใช้ศักยภำพให้เกิดประโยชน์   
 2. เรำสร้ำงโอกำสขึ้นมำเอง บ่อยครั้งที่เขำขอให้เรำเสนอให้ควำมช่วยเหลือ 
  

 สิ่งต่ำงๆ ที่ประเทศเพ่ือนบ้ำนคำดหวังจำกเรำ เรำจะต้องเตรียมควำมพร้อมอยู่เสมอ ในกำรประชุมนำนำชำติ 
หำกเรำไม่มีอะไรที่เขำคำดหวังเลย เรำจะรู้สึกไม่ดี เรำต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้ำในสิ่งที่เรำช่วยเขำได้ จึงจะมีควำมสุข
และสนุก ในกำรท ำงำนให้กับต่ำงประเทศไม่ใช่ในฐำนะนักวิชำกำร แต่ในฐำนะนักกำรทูตน้อยๆ ในช่วงท้ำยเรำจะมำ
แลกเปลี่ยนกันว่ำท ำอย่ำงไรเรำจึงสำมำรถสร้ำงโอกำส หรือสร้ำงกิจกรรมเหล่ำนี้ขึ้นมำได้อีกในอนำคต  ตอนนี้ลองฟัง
อีกสองตัวอย่ำงของกิจกรรมควำมร่วมมือภำยใต้กรอบ ACMECS  ในราชอาณาจักรกัมพูชา และ สปป.ลำว จำกวิทยำกร
ท่ำนต่อไป   
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 นางสุธารา ยินดีรส ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวำงแผนบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ชุ่มน้ ำ 
กองนโยบำยและแผนกำรใช้ที่ดิน ได้เล่ำถึงงำนของโครงกำร ACMECS ที่สำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมียนมำร์ ว่ำก่อนอ่ืนดิฉันขอสนับสนุน ผอ.สมศักดิ์ สุขจันทร์ ที่บอกว่ำ
เรำมีองค์ควำมรู้เฉพำะด้ำนในเรื่องดิน ซึ่งเป็นควำมรู้ที่หำจำกที่อ่ืนไม่ได้ แต่ละเวที
ต้องกำรควำมรู้ด้ำนดินจำกเจ้ำหน้ำที่กรมพัฒนำที่ดินขอรับรองว่ำนักวิชำกำร 
กรมพัฒนำที่ดินมีองค์ควำมรู้ที่สำมำรถจะไปได้ทุกเวที อย่ำกลัวว่ำเรำจะมีควำมรู้
ด้อยกว่ำคนอ่ืน ไปครั้งแรกๆ เรำอำจจะยังตั้งหลักไม่ได้  แต่คนที่พำเรำไปก็จะ 
เป็นล่ำมให้  เรำจะได้เรียนรู้และมีทักษะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในครั้งต่อไป   
 ในส่วนของโครงกำรควำมร่วมมือภำยใต้ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจไทย – เมียนมำร์ ภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือ ACMECS – Ayeyarwady - Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy  
มีทั้งหมด 6 ประเทศ  ประเทศที่ด ำเนินงำนหลัก ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เริ่มด าเนินงานพร้อมกัน แต่ต่อมำมีอุปสรรคช่วงหนึ่งที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ปิดประเทศไป  ท ำให้กำรด ำเนินงำนในราชอาณาจักรกัมพูชา และ สปป.ลำว ด ำเนินงำนล่วงหน้ำมำก่อน จนถึงในปี 
2558 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเริ่มเปิดประเทศ โครงกำร ACMECS ไทย – เมียนมำร์ จึงได้เริ่มขึ้น โดยกรมฯ 
ได้เข้ำไปส ำรวจและประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เพ่ือเข้ำไปถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ โดยมุ่งเน้นควำมร่วมมือ 
ด้ำนวิชำกำรซึ่งเขำขำดข้อมูลด้ำนดิน ด้ำนน้ ำ ภำพใหญ่ในกำรด ำเนินกำร คือ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำร
วำงแผนกำรใช้ที่ดิน โดยเรำเริ่มจำกกระบวนกำรผลิตข้อมูล ไปสู่กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน เมื่อรู้ว่ำแต่ละพ้ืนที่จะต้อง
ปรับปรุงอะไรจนมำถึงกำรพัฒนำปรับปรุง ซึ่งจะมีเรื่องของกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรใช้ปุ๋ย และเรื่องหมอดิน 
ในแต่ละกระบวนกำรเรำต้องสร้ำงเครือข่ำย ทำงกลุ่มวำงแผนบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ชุ่มน้ ำต้องขอควำมช่วยเหลือจำกทุก
กลุ่มทุกกอง เพรำะต้องท ำงำนหลำยด้ำน  
 กำรประสำนงำนกับสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เรำเริ่มเข้ำไปจริงตั้งแต่ ปี 2557  ร่วมกับส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักภำยใต้ควำมร่วมมือทำงกำรเกษตร ซึ่งมีหลำยแผนงำน โดยกรมพัฒนำที่ดิน
ร่วมกับส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ได้ส่งผู้แทนเข้ำร่วมประชุมและหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ควำมร่วมมือด้ำนกำรเกษตรภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้ำพระยำ – แม่โขง 
ตำมแผนปฏิบัติกำรของปีงบประมำณ 2558  ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่กระทรวงเกษตรและกรมชลประทำน ของสำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมียนมำร์ ระหว่ำงวันที่  21 - 24 กรกฎำคม 2557 คณะผู้เดินทำงได้เข้ำพบท่ำนเอกอัครรำชทูต 
โดยอธิบำยว่ำในปี พ.ศ. 2558 กรมฯ จะมีกำรสร้ำงแผนงำนควำมร่วมมือกับสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 
ท่ำนเอกอัครรำชทูตได้ให้แนวทำง และบอกว่ำรัฐบำลเห็นชอบโครงกำรของกรมพัฒนำที่ดินที่จะประสำนควำมร่วมมือ
กับสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ภำยใตว้ัตถุประสงค์ คือ 
 1. เพ่ือแลกเปลี่ยนและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรวำงแผนที่ดิน และกำรพัฒนำที่ดินระหว่ำงไทยและ
สหภำพเมียนมำร์  
 2. เพ่ือสนับสนุนควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร  
� 3. เพ่ือพัฒนำควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมืออันดีทำงด้ำนวิชำกำรเกษตร ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ทั้งสองประเทศ  
 อย่ำงที่ได้บอกไปแล้วว่ำประเทศไทยมีชำยแดนที่ไม่มีรั้ว จึงมีกำรหลบหนีเข้ำเมืองตำมแนวชำยแดนของ 
ชนกลุ่มน้อย  หำกประเทศเรำต้องกำรให้เขำกลับไป เรำอำจจะต้องสร้ำงโครงกำรเล็กๆ และมีจุดถ่ำยทอดควำมรู้ 
เพ่ือให้ผู้ที่อพยพมำมีควำมพร้อมในกำรกลับไปประกอบอำชีพที่ประเทศบ้ำนเกิดได้อย่ำงยั่งยืน  
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ภำพที่ 10  ร่วมประชุมโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรเกษตรภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ 
                  อิรวดี – เจ้ำพระยำ – แม่โขง (ACMECS) ระหว่ำงวันที่ 21 - 24 กรกฎำคม 2557 ณ สำธำรณรัฐ  

แห่งสหภำพเมียนมำร์ 
  

 

 
 ภำพที ่11 ระหว่ำงกำรเดินทำง ท ำให้เรำได้มีโอกำสเห็นสภำพควำมเป็นอยู่ และสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 

 ช่วงปลำยปีงบประมำณ 2557 เรำก็เข้ำไปสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์อีกครั้ง  ไปส ำรวจพ้ืนที่ ที่จะ
ด ำเนินกำร โดยคณะท ำงำนของกรมพัฒนำที่ดินได้เดินทำงไปประชุมประสำนงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกับ
เจ้ำหน้ำที่ของเมียนมำร์ เกี่ยวกับแผนงำนควำมร่วมมือที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2558 ระหว่ำงวันที่ 29 
กันยำยน – 3 ตุลำคม 2557 ณ นครย่ำงกุ้ง และเมืองพะโค สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์  คณะได้ไปดูพ้ืนที่ 
ทำงตอนใต้ของเมืองย่ำงกุ้ง ซึ่งปลูกข้ำวเป็นส่วนใหญ่  ช่วงนั้นมีหลำยหน่วยงำนเข้ำไปท ำแปลงสำธิต  ที่สำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมียนมำร์ มีแปลงสำธิตค่อนข้ำงเยอะ และผลผลิตของเขำค่อนข้ำงดี เพรำะเพ่ิงเปิดพ้ืนที่ ดินยังมี 
ควำมอุดมสมบูรณ์ เจ้ำหน้ำที่ของเมียนมำร์ได้แสดงควำมกังวลเรื่องควำมเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งเกิดจำกกำรใช้ปุ๋ยเคมีที่
ไม่ได้มำตรฐำนจำกประเทศจีน เนื่องจำกเมียนมำร์มีระบบกำรขนส่งสินค้ำจำกประเทศจีน ที่สะดวกรวดเร็ว ดังนั้น 
ปุ๋ยจำกเมืองไทยจึงขำยไม่ได้เลย แม้ว่ำคุณภำพจะไม่เหมือนกันก็ตำม    
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  ภำพที่ 12 ประสำนงำนและติดตำมผลแผนกำรด ำเนินกำรควำมร่วมมือที่จะด ำเนินกำร 
      ในปีงบประมำณ 2558 ระหว่ำงวันที่ 29 กันยำยน – 3 ตุลำคม 2557  
      ณ นครย่ำงกุ้ง และเมืองพะโค สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร ์
 

 

 
 

 
ภำพที่ 13 แปลงสำธิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว เมืองพะอัน เมียนมำร์ 

      สภำพพื้นที่ : รำบเรียบถึงค่อนข้ำงรำบเรยีบ มีควำมลำดชัน ร้อยละ 0-2 
      ภูมิสณัฐำน : ตะพักล ำน้ ำระดับต่ ำ (Low terrace) 
      วัตถุต้นก ำเนิดดิน : ตะกอนน้ ำพำ (Alluvium) 
      กำรระบำยน้ ำ : เลวถึงค่อนข้ำงเลว  
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ภำพที่ 14 แปลงปลูกยำงพำรำ พื้นที่เขตมูโดง เมืองเมำะล ำใย เมียนมำร์ 

      สภำพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลำดเล็กน้อย มีควำมลำดชันร้อยละ 2 - 5  
      ภูมิสณัฐำน : ตะพักล ำน้ ำระดับสูง (High terrace) 
      วัตถุต้นก ำเนิดดิน : ตะกอนน้ ำพำ (Alluvium) 
      กำรระบำยน้ ำ : ดีถึงดีปำนกลำง  
 
 ในปงบประมำณ 2558 คณะท ำงำนของกรมพัฒนำที่ดินได้เดินทำงไปพบกับท่ำนเอกอัครรำชทูตไทยประจ ำ
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ และประชุมหำรือแนวทำงและแผนกำรด ำเนินงำนกับเจ้ำหน้ำที่ของสำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2558 กรมฯ เสนอว่ำโครงกำรที่จะเข้ำไป
ด ำเนินกำร กรมฯ ต้องกำรจะเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ (Hub) โดยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในพ้ืนที่ศึกษำ (Study area) 
และทำงสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ได้เสนอพ้ืนที่ในทำงรัฐฉำน ที่เรำจะใช้เป็นพื้นที่ด ำเนินกำรได้    

 
ภำพที่ 15 ประชุมหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์   

   

 
ภำพที่ 16 สะพำนอุเบง สะพำนไม้สักที่ยำวที่สุดในโลก น ำไม้มำจำกพระรำชวังเก่ำของอังวะ มีสนำมฟุตบอลอยู่ริมแม่น้ ำ 
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 กรมพัฒนำที่ดินได้จัดกำรประชุมรับรองผู้บริหำรเมียนมำร์  เมื่อวันที่  21 - 25 กรกฎำคม 2558                
ณ กรมพัฒนำที่ดิน ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 10 จังหวัดรำชบุรี และศึกษำดูงำน ณ ศูนย์ศึกษำวิธีกำรฟ้ืนฟูที่ดิน    
เสื่อมโทรมเขำชะงุ้มอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เพ่ือหำรือแนวทำงกำรด ำเนินงำน ในช่วงปลำยปี 2558 ต่อจำกนั้น 
ได้มีกำรประชุมเพ่ือติดตำมและเตรียมกำรด ำเนินงำน เมื่อวันที่ 13 – 17 มกรำคม 2559 ณ สหภำพเมียนมำร์ 
ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ได้พำเรำไปดูงำนแปลงเกษตรอินทรีย์ ท ำให้มีโอกำสประสำนงำนและเข้ำไปศึกษำดูงำนสหภำพเมียนมำร์
อย่ำงจริงจัง ถึงได้ทรำบว่ำข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินยังต้องด ำเนินกำรจัดท ำใหม่  
 

 
 

 
ภำพที่ 17 กำรศึกษำดูงำนแปลงเกษตรอินทรีย์ 

  
 กำรด ำเนินงำนในปี 2559 เรำได้ประสบปัญหำเรื่องกำรจัดฝึกอบรม  เนื่องจำกสำธำรณรัฐแห่งสหภำพ 
เมียนมำร์ เพ่ิงเปิดประเทศ จึงยังไม่สะดวกที่จะส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำฝึกอบรมกับทำงกรมฯ หำกเจ้ำหน้ำที่มำทำงรถ 
ก็จะมีปัญหำกับชนกลุ่มน้อย  กรมฯ ต้องเข้ำไปเจรจำขอร้องให้เขำหำวิธีกำรที่จะส่งเจ้ำหน้ำที่มำ ซึ่งแต่ละครั้งที่กรมฯ
เข้ำไปประสำนงำน เรำก็พยำยำมสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำน ครั้งล่ำสุดที่เรำได้เดินทำงไปเมืองเนปิดอร์ เมื่อวันที่ 
7 - 10  มีนำคม 2559 โดยเดินทำงไปพร้อมกับเจ้ำหน้ำที่จำกสถำนีพัฒนำที่ดิน เพ่ือประชุมหำรือเรื่องกำรจัดส่ง
เจ้ำหน้ำที่เข้ำมำฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำที่ดินเพ่ือกำรเกษตรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
เมียนมำร ์



13 
 

 
ภำพที่ 18  กำรประชุมปรึกษำหำรือ ณ เมืองเนปดอร สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ วันที่ 7 - 10 มีนำคม 2559 

 
 เมื่อแก้ไขปัญหำกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำฝึกอบรมได้แล้ว กรมฯ ก็จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำร
พัฒนำที่ดินเพ่ือกำรเกษตรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เรื่อง “Introduction to Soil Survey 
and Land Use Planning” ระหว่ำงวันที่ 14 - 24 มีนำคม 2559 ณ กรมพัฒนำที่ดิน  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อน 
จ.ฉะเชิงเทรำ และ โครงกำรเขตพัฒนำที่ดิน จ.อุทัยธำนี  

 
 

 
 

 
ภำพที่ 19 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ณ ศูนยศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซอน จ.ฉะเชิงเทรำ และพ้ืนที่ใกลเคียง 
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 กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรต่อไปในปีงบประมำณ พ.ศ.2559  คือ กำรจัดท ำข้อมูลดิน อย่ำงที่ได้บอกไปแล้วว่ำ
ทำงสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ยังไม่มีข้อมูลดิน กรมฯ ได้ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปด ำเนินกำรส ำรวจดินและ 
ท ำแผนที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำสำขำของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ (The intensive field survey (soil survey 
and soil mapping)) พ้ืนที่ศึกษำท่ีสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์คัดเลือกได้แก่พ้ืนที่ Sin Thay Sub-watershed  

 
 

  ภำพที่ 20  พ้ืนที่ศึกษำ Sin Thay Sub-watershed (21,000 ha หรือ 131,250 ไร่) 
 
  แผนกำรด ำเนินงำนล่วงหน้ำ 5 ปี และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำรควำมร่วมมือภำยใต้ยุทธศำสตร์              

ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจไทย – เมียนมำร์ ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือ ACMECS 
 

แผนการด าเนนิงาน 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- กิจกรรมส ำรวจข้อมูลดิน และข้อมูลสภำพกำรใช้

ที่ดิน พ.ศ. 2560  
- กำรอบรมควำมรู้เบื้องต้นด้ำนสำรสนเทศภูมิศำสตร์

และกระบวนกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน พ.ศ. 2561  
- กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมทำงกำยภำพ

ของที่ดิน และข้อมูลเศรษฐกิจเบื้องต้น พ.ศ.2562  
- กระบวนกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน (กำรวิเครำะห์

ข้อมูลตำมกระบวนกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน)             
พ.ศ.2563 

- กำรวำงแผนบริหำรจัดกำรระดับพื้นที่ พ.ศ.2564  
- กำรจัดท ำพิพิธภัณฑ์ดิน กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

ด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน  
- โครงกำรหมอดินอำสำ  

 

  - ฐำนข้อมูลแผนกำรใช้ที่ดิน  สภำพกำรใช้ที่ดิน 
ข้อมูลดิน  

  - กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน           
ในรูปของศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดิน 
(ใช้ผลิตภัณฑ์ของกรม)  

  - ก่อให้เกิดควำมร่วมมืออันดีทำงด้ำนวิชำกำร
โดยเฉพำะกำรส ำรวจและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน
ตลอดจนกำรจัดกำรดิน  

  - เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีและ 
ควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศเพ่ือนบ้ำน  
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นายพิชิต ราชแบน นักส ำรวจดินช ำนำญกำรพิเศษ กองส ำรวจดินและ
วิจัยทรัพยำกรดิน ได้เล่ำถึงบทบำทของงำนโครงกำรควำมร่วมมือพัฒนำกำรเกษตร
แบบมีสัญญำระหว่ำงไทย และ สปป.ลำว ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือ
ทำงเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้ำพระยำ-แม่โขง(ACMECS) โครงกำรนี้เริ่มตั้งแต่ ปี 2549 
งำนหลักๆ ที่ไทยให้ควำมช่วยเหลือกับทำง สปป.ลำว คือกำรพัฒนำบุคลำกร 
โดยเฉพำะในเรื่องกำรส ำรวจดิน กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน และกำรจัดกำรดิน 
ในระยะ 4 – 5 ปีนี้จะมีงำนด้ำนกำรสร้ำงหมอดินอำสำเข้ำมำด้วย 
 กำรประสำนงำนโครงกำร ACMECS ในช่วงแรก ทำงไทยจะติดต่อ
ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ของสถำบันวิจัยและค้นคว้ำแห่งชำติ สปป.ลำว (ภำพที่ 21) 
เพ่ือหำแนวทำงและวิธีกำรให้ควำมช่วยเหลือกับกลุ่มเป้ำหมำย ก ำหนดสถำนที่ 
และเวลำ และดูพ้ืนที่ในกำรจัดกิจกรรมในทุกๆ ปี  กิจกรรมส่วนมำกจะอยู่ในแขวงเวียงจันทร์  (ภำพที่ 23) เน้นพ้ืนที่
ท ำนำเป็นหลัก ริมแม่น้ ำจะปลูกผัก เรำก็จะจัดกิจกรรมที่เรำมีควำมรู้ 
ควำมช ำนำญ เน้นงำนที่เรำท ำอยู่ ในระยะ 3 ปีมำนี้เรำได้ติดต่อประสำนงำนกับกรมคุ้มครองและพัฒนำที่ดินกสิกรรม
(หรือเรียกสั้นๆ ว่ำ กรมดิน) กระทรวงกสิกรรมและป่ำไม้ สปป.ลำว (ภำพที่ 22) ซึ่งกรมดินนี้พ่ึงจัดตั้งขึ้นได้เพียง 3 ปี
เท่ำนั้นเอง 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
ภำพที่ 21 กำรติดต่อประสำนงำนและหำรือกำรด ำเนินงำนช่วงก่อนตั้งกรมดิน สปป.ลำว 

 

 
ภำพที่ 22 กำรติดต่อประสำนงำนและหำรือกำรด ำเนินงำนช่วงหลังตั้งกรมดิน สปป.ลำว 
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ภำพที่ 23 กำรดูพ้ืนที่ในกำรจัดกิจกรรม ในแขวงเวียงจันทร์  

 

กำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนกำรส ำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ที่ดิน สถำนที่ในกำรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ สปป.ลำว 
จัดทั้งในประเทศไทยและจัดใน สปป.ลำวด้วย ยกตัวอย่ำง ภำพที่ 24 เป็นกำรจัดฝึกอบรมกำรส ำรวจดินและ 
วำงแผนกำรใช้ที่ดิน และศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์ดิน นอกจำกนั้นยังมีกำรฝึกอบรมในพ้ืนที่จริงที่เกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลดิน
และกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินแบบบูรณำกำรที่ส ำนักงำนพัฒนำที่ดิน เขต 3 จังหวัดนครรำชสีมำ (ภำพที่ 25) 
และกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรส ำรวจ วำงแผนกำรใช้ที่ดิน กำรอ่ำนแผนที่ กำรท ำ Soil Monolith ที่ส ำนักงำนพัฒนำ
ที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น (ภำพที่ 26) 

 

  

 
ภำพที่ 24  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร : กำรส ำรวจดิน กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินเบื้องต้น ณ กรมพัฒนำที่ดิน 
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ภำพที่ 25 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ด้ำนกำรส ำรวจดิน วำงแผนกำรใช้ที่ดินเบื้องต้น สพข. 3 จ. นครรำชสีมำ 

 
 

 
ภำพที่ 26 กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรส ำรวจและกำรท ำ Soil Monolith สพข. 5 จ. ขอนแก่น 

 

 กำรพัฒนำบุคลำกรอีกส่วนหนึ่ง คือกำรจัดกำรดิน กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ  และกำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
ทำง สปป.ลำว ต้องกำรสร้ำงห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ดิน และต้องกำรจุลินทรีย์ดิน ซึ่งเรำให้เขำเริ่มจำกกำรเรียนรู้ 
กำรเก็บเชื้อจุลินทรีย์ในพื้นที่ของเขำเอง และน ำมำผลิตเชื้อจุลินทรีย์ขึ้นมำใช้เอง 
 สปป.ลำว มีพ้ืนที่เปิดใหม่เพ่ือท ำกำรเกษตรจ ำนวนมำก (ภำพที่ 27) ซึ่งพ้ืนที่เหล่ำนี้ส่วนมำกจะเป็นดินทรำย
ขำดควำมอุดมสมบูรณ์ ท ำให้เกษตรกรลำวท ำกำรเกษตร (โดยเฉพำะที่ดอน) ท ำแบบไร่เลื่อนลอย ปลูกแบบตำมวิถี
ดั้งเดิม คือปลูกแล้วไม่ค่อยดูแลมำกนัก หำกได้ผลก็จะเก็บเกี่ยว แล้วทิ้งไว้ 2 – 3 ปี แล้วจะกลับมำปลูกใหม่ในระหว่ำง
นั้นก็หำเปิดพื้นที่ท ำไร่ไปเรื่อยๆก่อน 
 

 
ภำพที่ 27   แผนที่สภำพกำรใช้ที่ดินของ สปป.ลำว 

 

 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำยังขำดกำรส่งเสริมอีกมำกและพ้ืนที่ของ สปป.ลำว ประมำณร้อยละ 70 ของ เป็นที่สูง 
ทำงเรำได้จัดกิจกรรมกำรศึกษำดูงำนที่ส ำนักงำนพัฒนำที่ดิน เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ เจ้ำหน้ำที่ของ สปป.ลำว เล่ำว่ำ 
คนบนภูเขำ เรียกว่ำ ลำวสูง เป็นชนเผ่ำ ซึ่งกำรตอบรับสิ่งใหม่ๆ ค่อนข้ำงยำกเนื่องจำกสภำพปัญหำควำมมั่นคง
ชำยแดนท ำให้เรำและเจ้ำหน้ำที่ของ สปป.ลำว เอง ยังไม่ได้รับควำมไว้วำงใจจำกคนในพ้ืนที่นัก 



18 
 

 ในด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรอีกส่วนหนึ่ง คือ หมอดินอำสำ เรำได้เชิญเจ้ำหน้ำที่ของ สปป.ลำว มำเข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม เรียนรู้กำรสร้ำงหมอดินอำสำ กำรปรับปรุงดิน กำรท ำปุ๋ยหมัก กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ ซึ่งเรำจะจัดอบรม
ตำมจังหวัดแนวชำยแดนเพ่ือให้สะดวกในกำรเดินทำงของนักวิชำกำรและเกษตรกร  เช่น แขวงเวียงจันทน์ อบรมที่ 
จังหวัดหนองคำย แขวงค ำม่วน อบรมที่จังหวัดนครพนม แขวงสะหวันนะเขต อบรมที่จังหวัดมุกดำหำร และแขวง
จ ำปำสัก อบรมที่จังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นต้น 
 สรุปได้ว่ำในขณะนี้ งำนหลักๆ ที่ สปป.ลำว ต้องกำรควำมรู้จำกเรำคือกำรจัดท ำแผนที่ดิน (มำตรำส่วน 
1 : 10,000) รวมทั้งกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ ด้ำนส ำรวจดินและวำงแผนกำรใช้ที่ดินกำรอนุรักษ์ดิน กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
ในระยะสั้น และ ระยะยำว และกำรสร้ำงหมอดินอำสำ ปัญหำที่พบในกำรปฏิบัติงำนขณะนี้คือ กรมดินของ สปป.ลำว 
มีบุคลำกรน้อย อุปกรณ์และวิธีกำรยังไม่เพียงพอ 
 ประโยชน์ที่เรำได้รับจำกกำรช่วยเหลือคือเรื่องของควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดน เช่น ยำเสพติด แรงงำน  
เชื้อโรค เป็นต้น แม้ว่ำไทยจะมีพ้ืนที่เกษตรมำก แต่เรำก็ยังมีควำมจ ำเป็นต้องน ำเข้ำผลผลิตกำรเกษตรจำกทั้ง 
สปป.ลำว และ สหภำพเมียนมำร์ท ำให้เรำก็ต้องระมัดระวังเรื่องโรคระบำดต่ำงๆ ที่จะติดมำกับผลผลิตเหล่ำนั้น  

 
 
 
 

นางนุชสุพร กฤษฏาธาร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรพัฒนำที่ดินโครงกำรหลวง  ได้เล่ำถึงงำนโครงกำรหลวง 
กับ ประเทศภูฏำน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 28  แผนที่รำชอำณำจักรภูฏำน 

ภูฏาน  (Bhutan) 
ชื่อทางการ : รำชอำณำจักรภูฏำน (Kingdom of 
Bhutan) เมืองหลวง : ทิมพู (Thimpu) 
ที่ตั้งประเทศภูฎาน : ตั้งอยู่ในเทือกเขำหิมำลัย
ระหว่ำงประเทศอินเดียกับจีน ภูฏำน เป็นดินแดน 
ที่หลำยๆ คนยกให้เป็นดัง "สวรรค์บนพื้นพิภพ" 
ภูมิประเทศ : ตั้งอยู่ในแถบเทือกเขำหิมำลัยระหว่ำง
อินเดียกับจีน (ติดกับทิเบต) เป็นประเทศที่มีเทือกเขำ
เป็นจ ำนวนมำกทั้งนี้ ประเทศภูฏำนไม่มีทำงออกไปสู่
ทำงทะเล มีภูมิประเทศหลำกหลำยรูปแบบที่แตกต่ำง
กันสุดขั้วตั้งแต่ยอดเขำสีขำวโพลนที่สูงกว่ำ 7,000 
 

เมตรทำงตอนเหนือ ไปจนถึงที่รำบลุ่มเขียวขจีสูง 300 เมตรจำกระดับน้ ำทะเล  
ภูมิอากาศ :  แบบกึ่งร้อนมีฝนชุก ยกเว้นตอนเหนือซึ่งเป็นภูเขำสูง ท ำให้มีอำกำศแบบหนำวเทือกเขำ อุณหภูมิ
กลำงวัน 25 – 15 oC กลำงคืน 10 - 5 oC มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนำว 
ทรัพยากรธรรมชาติ : พ้ืนที่ป่ำ 60% มีอุทยำนแห่งชำติ 4 แห่ง เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 4 แห่ง และเขตสงวนธรรมชำติ 
1 แห่ง คิดเป็น 35% ของพ้ืนที่ประเทศ ในพ้ืนที่ดังกล่ำวมีสัตว์และพืชหำยำกมำกกว่ำ 7,000 ชนิด มีกล้วยไม้
เฉพำะถิ่น 300 ชนิด พันธุ์ไม้หำยำกอีกรำว 500 ชนิด และมีสมุนไพรหำยำกรำว 150 ชนิด 
การเมืองการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย  มีองค์พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ภำยใต้กำรปกครองโดย สมเด็จ
พระรำชำธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เป็นพระมหำกษัตริย์ล ำดับที่ 5 ของรำชวงศ์วังชุก โดยมีคณะองคมนตรีเป็น
ที่ปรึกษำ และสภำแห่งชำติท ำหน้ำที่ในกำรออกกฎหมำย โดยมีกำรเลือกตั้งจำกประชำชน  
 

โครงการหลวงและงานพัฒนาที่ดิน กับ ประเทศภูฏาน 
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เศรษฐกิจ : มีเศรษฐกิจขนำดเล็กที่สุดในโลก แต่ก็มีอัตรำกำรเติบโตที่สูงมำกในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่ำนมำ รำยได้หลักมำกกว่ำ
ร้อยละ 33 ของจีดีพี มำจำกกำรเกษตร สินค้ำส่งออกส ำคัญคือไฟฟ้ำจำกพลังงำนน้ ำ ซึ่งส่งออกไปยังอินเดีย 
สกุลเงิน : งุลดรัม (Ngultrum) โดยค่ำเงินของภูฏำนผูกไว้กับค่ำเงินรูปีของอินเดีย สำมำรถใช้เงินรูปีซื้อของได้  
ประเทศภูฏาน : เป็นประเทศที่ประกาศว่า “จะไม่สนใจ GDP (GDP - Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมภำยในประเทศ) แต่จะสนใจ GDH แทน (GDH - Gross Domestic Happiness หรือ ควำมสุขรวม
ภำยในประเทศ)”  
ประชากร : ประมำณ 725,693 คน ประกอบด้วยชน 3 เชื้อชำติ คือ Sharchops (ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม) Ngalops  
(ชนเชื้อสำยทิเบต) และ Lhotshams (ชนเชื้อสำยเนปำล) นอกจำกนี้ยังมีชนกลุ่มน้อยประมำณร้อยละ 13 เป็นชำว
ทิเบต สิกขิมและอินเดีย 
ศาสนา : ศำสนำพุทธนิกำยมหำยำน 75% ศำสนำฮินด ู24% ศำสนำอิสลำม 0.7% และศำสนำคริสต์ 0.3% 
ภาษาประจ าชาติ : คือภำษำซองคำ เขียนด้วยอักษรทิเบต และภำษำอังกฤษเป็นภำษำท่ีใช้ทั่วไป 
เครื่องแต่งกายประจ าชาติ : ผู้ชำยเรียกว่ำ โฆ (Kho) ส่วนผู้หญิงเรียกว่ำ ฆีระ (Khira) 
 

 
ภำพที่ 29  ป้อมปรำกำรแห่งพูนำคำ 

ป้อมปราการแห่งพูนาคา (Punakha Dzong) เป็น
สถำนที่ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่ง ของประเทศภูฏำน 
ตรงกลำงของป้อมปรำกำรจะเป็นวัด โดยได้มีกำรอัญเชิญ
พระพุทธรูปรันจุงกัรชำปำนี จำกอำรำมรำลุงในทิเบตขึ้น
ประดิษฐำนไว้ โดยมีควำมเชื่อกันว่ำ พระพุทธรูปรันจุงกัร
ชำปำนี คือรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่ศักดิ์สิทธิ์มำก 
จึงมีผู้คนที่มำเยือนพูนำคำซองเข้ำมำกรำบสักกำระสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์กลำงกำรบริหำรประเทศ
และท่ีส ำคัญคือ ป้อมปรำกำรแห่งนี้ ยังเป็นสถำนที่จัดงำน
พระรำชพิธีอภิเษกสมรสระหว่ำงสมเด็จพระรำชำธิบดี 
 

จิกมีเคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งรำชอำณำจักรภูฏำน กับ นำงสำวเจตซุน เปมำ ซึ่งได้รับกำรสถำปนำเป็นพระรำชินี
องค์ใหม่แห่งรำชอำณำจักรภูฏำน 
         โครงกำรควำมร่วมมือกับประเทศภูฏำน 
เป็นกำรท ำงำนภำยใต้มูลนิธิ โครงกำรหลวงซึ่ ง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศเทศไทยกับประเทศ
ภูฏำน มีควำมสัมพันธ์อย่ำงลึกซึ้ง ไม่ว่ำจะเป็นใน
ระดับรำชวงศ์ หรือระดับของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ของประเทศไทยกับ กระทรวงเกษตรของ
ประเทศภูฏำน แต่อย่ำงไรก็ตำมภำยใต้ควำมร่วมมือ
ของโครงกำรหลวงจะเป็นกำรท ำบันทึกข้อตกลง 
ควำมร่วมมือ (MOU) ระหว่ำงมูลนิธิโครงกำรหลวง 
กับประเทศภูฏำน 
                                                                   ภำพที่ 30 ควำมเป็นมำของมูลนิธิโครงกำรหลวงกับประเทศภูฏำน 
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โครงกำรหลวงของประเทศภูฏำน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ในขณะที่
โครงกำรหลวงของประเทศไทยก่อตั้ งขึ้น เมื่อปี  พ .ศ. 2542 ซึ่ งจะมี
ประสบกำรณ์ในกำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตรที่ปลอดสำรพิษในพ้ืนที่สูง               
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ทรัพยำกรดิน ทรัพยำกรแหล่งน้ ำ และ
ทรัพยำกรป่ำไม้ มำเป็นเวลำนำน วัตถุประสงค์ในกำรท ำบันทึกข้อตกลง 
ควำมร่วมมือ (MOU) คือ  
      1. เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำพ้ืนที่โครงกำรหลวงภูฏำน  
      2. เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนงำนวิจัย และประสบกำรณ์ท ำงำน และ  
      3. เพ่ือเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรของภูฏำนให้สำมำรถเป็น Trainer & 
         Demonstrator  

  

 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ระหว่ำงมูลนิธิโครงกำรหลวงกับประเทศภูฏำน มีระยะเวลำควำม
ร่วมมือ 5 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2562 พ้ืนที่ของกำรปฏิบัติงำนคือ 

1. The Agriculture Demonstration Training Center, Chimipang, Punakha (ADTC) 
(ชิมิบัง ภูนำคำ) เป็นเมืองหลวงเก่ำของประเทศภูฏำน 

2. The Floriculture and Amenity Landscaping Center, Dechencholing, Thimpu (FALC) 
เป็นเมืองหลวงในปัจจุบัน มีลักษณะคล้ำยๆ กับอุทยำนของพระรำชวัง บริเวณรอบข้ำงจะเป็นพระรำชวังของกษัตริย์ 
ซึ่งดอกไม้ต่ำงๆ ที่น ำไปประดับในพระรำชวังไปจำกศูนย์แห่งนี้ ทั้งนี้กรมฯ เคยส่งเจ้ำหน้ำที่ของกองนโยบำย  
และแผนกำรใช้ที่ดิน และกองส ำรวจดินและวิจัยทรัพยำกรดินเข้ำไปส ำรวจและจัดท ำแผนที่ 

3. The Ornamental Tree Nursery Center, Samteling, Thimphu (OTNC) เป็นศูนย์ที่ผลิต 
ไม้ผลและไม้ดอก 

ภำรกิจของโครงกำรหลวงที่ระบุไว้ใน MOU คือ กำรผลิตผัก ผลิตผลไม้เมืองร้อน ผลิตไม้ผลเมืองหนำว 
ผลิตสินค้ำประมง ผลิตไม้ดอก ส่วนที่ได้มีกำรระบุให้กรมพัฒนำที่ดิน มีหน้ำที่รับผิดชอบก็คือ Soil fertility & 
conservation กำรเดินทำงของคณะเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรโครงกำรหลวงไปปฏิบัติงำนที่ประเทศภูฏำน 
จะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระหว่ำงวันที่ 23 – 29 มีนำคม 2559 และช่วงที่สอง ระหว่ำงวันที่ 2 – 6 มิถุนำยน 2559 
 ช่วงแรก กำรด ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือ ได้ใช้งบประมำณของกรมฯ ตำมโครงกำรควำมช่วยเหลือประเทศ
ภูฏำน คณะเจ้ำหน้ำที่มีทั้งหมด 7 ท่ำน พ้ืนที่หลักที่เข้ำปฏิบัติงำน คือ 1) Chimipang, Punakha ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่ำวได้
เคยมีเจ้ำหน้ำที่ของกรมฯ เข้ำไปส ำรวจตลอดจนได้จัดท ำพ้ืนที่วงรอบแล้ว ทำงคณะของเรำได้อำศัยวงรอบที่ทำง
เจ้ำหน้ำที่เคยได้เข้ำไปท ำไว้แล้วน ำเอำมำท ำงำน ซึ่งก็จะเห็นว่ำมีพ้ืนที่ลำดชัน ทำงตอนเหนือ ทั้งนี้ นักส ำรวจดินของ
ประเทศภูฏำน เขำได้ใช้กำรวัดคอนทัวร์ (Contour) ด้วยสำยตำ และยังไม่ถูกต้อง  เรำจึงต้องเข้ำไปให้ควำมรู้ในส่วนนี้  
สำมำรถพูดได้ว่ำควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ดินไม่มีใครรู้ดีไปมำกกว่ำเรำ ทั้งนี้  กำรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรท ำคันดิน 
กำรวำงระดับ ทำงประเทศภูฏำนเขำไม่มีควำมรู้ในเรื่องนี้เลย  ทำงคณะของเรำได้เริ่มจำกกำรสอนให้เขำท ำระดับ 
พ้ืนที่ก่อน 2) Dechencholing, Thimpu มีลักษณะคล้ำยๆ กับอุทยำนของพระรำชวัง บริเวณรอบข้ำงจะเป็น
พระรำชวังของกษัตริย์  

กิจกรรมที่เรำคำดหวังจะด ำเนินกำร คือ กิจกรรมกำรจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ กิจกรรมกำรขยำยพันธุ์
หญ้ำแฝก กิจกรรมสำธิตกำรท ำปุ๋ยหมัก กิจกรรมสำธิตกำรท ำน้ ำหมักชีวภำพ กิจกรรมสำธิตกำรทดสอบและ 
วิเครำะห์ดิน แต่เนื่องจำกระยะเวลำที่ได้เดินทำงไปปฏิบัติงำนที่เวลำน้อยมำก ทำงคณะของเรำสอนได้เท่ำที่สอน 
ส่วนเขำจะน ำไปใช้จริงหรือไม่ก็คงคำดเดำไม่ได้ แต่อย่ำงน้อยเป็นใบเปิดทำงให้ควำมรู้กับทำงประเทศภูฏำน ซึ่งทำง
คณะของเรำได้น ำกล้ำหญ้ำแฝกไปด้วยประมำณ 1,000 กล้ำ ทำงประเทศภูฏำนได้ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำร 
ผ่ำนด่ำนศุลกำกรที่ประเทศเขำ เรำได้สอนในเรื่องกำรขยำยพันธุ์กล้ำหญ้ำแฝก ซึ่งหลังจำกกลับมำทำงประเทศภูฏำน
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ได้ถ่ำยรูปส่งมำให้ดูก็มีกำรแตกหน่อได้ดีในกระถำงที่เรำทดลองปลูก ต่อไปทำงคณะเรำก็คงน ำไปขยำยพันธุ์ในแปลง
อีกทีหนึ่ง ทั้งนี้กล้ำหญ้ำแฝกที่เรำน ำไปสำมำรถปลูกในพื้นที่สูงของประเทศไทยได้ผล ก็หวังว่ำเมื่อน ำไปปลูกในพ้ืนที่สูง
บ้ำนเขำคงได้ผลเช่นเดียวกัน  

กำรท ำปุ๋ยหมัก ทำงคณะของเรำได้ลองผิดลองถูก เรำได้ใช้ผลิตภัณฑ์ พด.1 แต่ก็ไม่ทรำบว่ำจะได้ผลหรือไม่ 
แต่ก็ต้องทดลองท ำไปก่อน แต่ถ้ำไม่ได้จริงๆ เรำคงต้องหำจุลินทรีย์ตำมท้องถิ่น ในส่วนของกำรติดตำมผลเรำคงต้องไป
ดูอีกครั้งหนึ่ง เรำก็สอนขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรใช้แบบไม่กลับกองโดยไม่มีกำรระบำยอำกำศกับปรับใช้ไม้ไผ่ 
เป็นกำรระบำยอำกำศ คณะเรำได้สอนเหมือนกับที่เรำสอนหมอดินหรือสอนเกษตรกรบ้ำนเรำ แต่เท่ำที่ทรำบเขำก็ยัง
ไม่ได้น ำไปใช้ ในส่วนของกำรท ำปุ๋ยน้ ำ เรำก็สอนขั้นตอนกำรท ำ แต่เศษอำหำรเศษพืชค่อนข้ำงหำได้ยำกในพ้ืนที่บ้ำนเขำ 
อย่ำงที่บ้ำนเรำใช้กำกน้ ำตำลเป็นแบบเหลวๆ แต่กำกน้ ำตำลบ้ำนเขำเป็นก้อนแข็งๆ และมี รำคำสูง ซึ่งไปครั้งหน้ำ 
คงต้องหำวิธีปรับใช้อีก แต่ครั้งนี้เรำยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ พด. 2 อยู่ และก็ไม่ทรำบว่ำผลที่ได้จะเป็นอย่ำงไรเพรำะเรำไป
มำกว่ำ 4 – 5 เดือนแล้ว 
 ทำงคณะของเรำได้น ำ ชุดตรวจสอบภำคสนำม LDD pH Soil Test Kit ไปด้วย และได้สอนในเรื่องของวิธี 
กำรเก็บตัวอย่ำงดิน กำรน ำดินมำวิเครำะห์และประเมินผล แต่ระยะเวลำในกำรสอนแค่วันเดียว คงต้องท ำกำรสอนซ้ ำ
ในครั้งต่อไป และอีกอย่ำงคู่มือกำรวิเครำะห์ดินที่อยู่ในชุด Test Kit เป็นภำษำไทย ทำงคณะเรำได้อธิบำยให้เขำฟัง
อย่ำงเดียว ในเรื่องนี้ก็ต้องฝำกไปยังส ำนักวิทยำศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำที่ดินให้ปรับเป็นภำษำอังกฤษด้วย เพ่ือให้
ชำวต่ำงชำติได้อ่ำนเข้ำใจ  
 ช่วงที่สอง เป็นกำรเดินทำงระหว่ำงวันที่ 2 – 6 มิถุนำยน 2559 โดยได้เดินทำงไปร่วมจัดนิทรรศกำรไม้ดอก 
ครั้งที่ 2 (2nd Royal Bhutan Flower Exhibition) ซึ่งในปีที่แล้วได้จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภำคม แต่ในปีนี้ 
ทำงประเทศภูฏำนได้เลื่อนกำรจัดงำนให้ตรงกับวันพระรำชสมภพของพระรำชมำรดำของสมเด็จพระรำชำธิบดีจิกมี 
เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ซึ่งพระรำชมำรดำของสมเด็จพระรำชำธิบดีทรงรักดอกไม้ รักกำรแต่งสวน ท่ำนจะทรงโปรด 
ไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งกำรจัดงำนนิทรรศกำรไม้ดอกครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 4 – 8 มิถุนำยน 2559 ณ Ugyen 
Pelri Palace เมือง Paro ซ่ึงต้ังอยู่ในพระรำชวงัของพระรำชมำรดำของสมเด็จพระรำชำธิบดี  
 

ภำพที่ 31  โปสเตอร์ที่น ำไปจัดในงำนจัดนิทรรศกำร 
              ไม้ดอก ณ ประเทศภูฏำน 
 

โดยกำร เดินทำงไปครั้ งนี้ เ รำ ได้มีกำรน ำ เสนอ 
โปสเตอร์ ซึ่งเป็นกำรบอกเล่ำเรื่องรำวกำรท ำงำนที่
เมือง Chimipang, Punakha โดยได้น ำเสนอไว้ในบูท
ของโครงกำรหลวง ตลอดจนได้น ำเอกสำรภำษำอังกฤษ
เกี่ยวกับ Biotechnology ของกรมฯ ได้น ำเอำกล้ำ
หญ้ำแฝก ผลิตภัณฑ์หญ้ำแฝกไปจัดแสดงไว้ในงำน
นิทรรศกำร มีผู้สนใจและเยี่ยมชมบูทจ ำนวนมำก และ
ขอรับเอกสำรจนหมดแต่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ พด. 
จริงๆ แล้วทำงเรำได้น ำเอำไปเป็นตัวอย่ำงให้เขำดูว่ำ
เรำมีผลิตภัณฑ์แบบนี้ผู้เยี่ยมชมงำนก็ขอไปจนหมด 
แต่ในส่วนของกำรอธิบำยให้ผู้ที่มำเยี่ยมชมอำจจะยำก
อยู่ เหมือนกัน เนื่องจำกทีมงำนไม่ใช่ผู้ เชี่ยวชำญ 
 

ทำงด้ำนจุลินทรีย์ และที่ประทับใจเป็นอย่ำงมำกคือ สมเด็จพระรำชำธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระองค์ทรง 
พระรำชด ำเนินเยี่ยมชมบูท โดยดิฉันได้น ำเสนองำนวิชำกำรของกรมพัฒนำที่ดิน ท่ำนทรงสนพระทัยและตรัสถำม
เกี่ยวกับหญ้ำแฝก และกล่ำวขอบใจกับพวกเรำทุกคนซึ่งเป็นที่ปลำบปลื้มใจกับทีมงำนเป็นอย่ำงยิ่ง 
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ภำพที่ 32 สมเด็จพระรำชำธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระองค์ทรงพระรำชด ำเนินเยี่ยมชมบูท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 33 ร่วมเวที Conference ในงำนจัดนิทรรศกำรไมด้อก 

ระหว่ำงที่เรำร่วมจัดนิทรรศกำรไม้ดอก ทำงเรำก็ได้
เข้ำไปร่วมเวที Conference ที่มีกำรจัดขึ้นบริเวณ
เดี ยวกั น โดยมี  รศ .ดร .อุณำรุ จ  บุญประกอบ 
ผู้ เ ชี่ ยวชำญด้ ำนไม้ ผล เมื องหนำวของมู ลนิ ธิ 
โครงกำรหลวง  น ำ เสนองำนโครงกำรหลวง 
ในภำพรวม ตลอดจนน ำเสนองำนพัฒนำที่ดิน โดยมี
ผู้สนใจเข้ำรับฟังตลอดจนซักถำมประเด็นต่ำงๆ 
เกี่ยวกับงำนพัฒนำที่ดิน 

หลั งจ ำกจบงำน เร ำยั ง รั บ ง ำนต่ อ โดยมี
เจ้ำหน้ำที่จำกโครงกำรหลวงภูฏำนมำศึกษำดูงำน
และเรี ยนรู้ ง ำน พัฒนำที่ ดิ นระหว่ ำงวันที่  29 
มิถุนำยน  – 7 กรกฎำคม 2559 จ ำนวน 5 ท่ำน 
และตอนนี้ก ำลังฝึกงำนอยู่ท่ีศูนย์ปฏิบัติกำรโครงกำร
หลวงภำคเหนือ ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6 

 

แผนการด าเนนิการที่ทางกรมพัฒนาที่ดิน จะด าเนินการต่อไป 
    แผนระยะสั้น 
 ขยำยพันธุ์หญ้ำแฝกและปลูกแฝกในระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
 น ำร่องกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 
 จัดท ำแนวกันลม (Wind Break) 
 กำรจัดท ำระบบกระจำยน้ ำ  

    แผนระยะยาว 
 กำรจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้งำนพัฒนำที่ดิน และสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ 

   ปัญหาอุปสรรค 
 สภาพภูมิอากาศ เพรำะอำกำศที่หนำวจัด เรำคงท ำงำนในพ้ืนที่ยำกล ำบำก  
 การติดตามความก้าวหน้า ระยะทำงไกลมำก ซึ่งกำรเดินทำงต้องมีค่ำใช้จ่ำยสูง 
 การสื่อสาร/การรับรู้ ก็คงไม่เป็นปัญหำมำก เพรำะคนของเขำพูดภำษำอังกฤษได้ดี แต่กำรรับข้อมูล 

ของเรำไปแล้วจะน ำไปปฏิบัติหรือไม่ ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจ  
 ปัจจัยและวัตถุดิบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยน้ ำ เขำไม่ค่อยเก็บเศษวัสดุมำใช้  
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สุดท้ำยนี้ ขอน ำพระรำชด ำรัสของ สมเด็จพระรำชำธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก “ที่ที่เรำอยู่ ควรจะต้อง
เป็นที่สะอำด ปลอดภัย มีกำรจัดกำรที่ดี มีควำมสวยงำม เพ่ือควำมมั่นคงของประเทศชำติ รวมทั้งควำมภำคภูมิใจของ
ประเทศชำติ นี้คือกำรสร้ำงชำติ” 

นางสาวรวมพร  มูลจันทร์ นักส ำรวจดินช ำนำญกำร รักษำกำร
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มวินิจฉัยคุณภำพและก ำลังผลิตของดิน กองส ำรวจดิน
และวิจัยทรัพยำกรดิน ได้เล่ำถึงงำนฝึกอบรมกำรส ำรวจดินกับประเทศ
ภูฏำน  ประเด็นส ำคัญที่กรมฯ และนักส ำรวจดินหรือเจ้ำหน้ำที่ของกรมฯ 
ในกำรด ำเนินงำนให้ควำมร่วมมือในด้ำนกำรสนับสนุนด้ำนกำรเกษตร 
แก่ประเทศภูฏำน ภำยใต้แบบบันทึกช่วยจ ำ (MOU) ร่วมกันระหว่ำง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยกับกระทรวงเกษตรและ
ป่ำไม้ประเทศภูฏำน ซึ่งลงนำมโดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และมีผลเมื่อเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

    ภำพที่ 34  MOU ร่วมกันระหว่ำงกระทรวงเกษตรและ 
                  สหกรณ์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏำน 

ทั้งนี้ สืบเนื่องมำจำกกำรที่ประเทศภูฏำนกับประเทศ
ไทยมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงแน่นแฟ้นในระดับของ
พระรำชวงศ์และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี มีควำมสัมพันธ์อันดีกับสมเด็จ
พระรำชำธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เอกสำร 
MOU ฉบับนี้ได้กล่ำวถึงเฉพำะด้ำนเกษตรซึ่งประเทศ
ไทยจะต้องให้ควำมช่วยเหลือด้ ำนกำรเกษตร  
กับประเทศภูฏำน  วัตถุประสงค์ของกำรท ำ MOU 
คื อ  “ ให้ ค วำมช่ วย เหลื อด้ ำนกำร พัฒนำด้ ำน
กำรเกษตรระหว่ำงหน่วยงำนในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ประเทศไทยและกระทรวงเกษตรและป่ำไม้
ประเทศภูฏำน”  
 

ซ่ึงในปฏิบัติงำนในกำรให้ควำมช่วยเหลือดังกล่ำว  เจ้ำหน้ำที่จำกประเทศไทย ต้องศึกษำเบื้องต้นว่ำประเทศภูฏำนต้อง
กำรรับควำมช่วยเหลือในด้ำนไหนบ้ำง  ซึ่งสรุปได้ว่ำภูฏำนต้องกำรควำมช่วยเหลือทำงด้ำนเกษตรมีปัจจัยประกอบด้วย 
ปศุสัตว์ ประมง พืช ชลประทำน ดิน/ที่ดิน  และกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ซึ่งกรมพัฒนำที่ดินจะเข้ำไปมีบทบำท ในด้ำน
กำรส่งเสริมงำนวิชำกำรต่ำงๆ ของกำรพัฒนำที่ดิน  ดังนั้น กสด. จึงได้ร่ำงแผนงำนควำมร่วมมือเสนอกรมฯ ผ่ำนทำง
กองแผนงำน  เพ่ือขอรับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 

ส ำหรับ บทบำทของกรมพัฒนำที่ดินด้ำนกำรพัฒนำที่ดินของภูฏำน มีแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือประกอบไปด้วย 
 กำรส ำรวจและท ำแผนที่ดิน 
 กำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน 
 ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ดิน 
 กำรจัดกำรดิน 
 เทคโนโลยีชีวภำพเพ่ือกำรปรับปรุงดิน 
 กิจกรรมของหมอดิน  
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กรมพัฒนำที่ดิน ได้เข้ำไปมีบทบำทหรือท ำกำรส่งเสริมกิจกรรมเหล่ำนี้ในประเทศภูฏำน โดยเน้นไปที่กำรส ำรวจดิน 
เพรำะทำงประเทศภูฏำนร้องขอมำยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทย ดังนั้น  กรมฯ จึงได้ประสำนไปยัง
ศูนย์บริกำรดินแห่งชำติประเทศภูฏำน National Soil Services Center โดยจะเน้นในเรื่องของกำรอบรมพ้ืนฐำน 
กำรส ำรวจดิน กำรแปลควำมหมำยแผนที่และข้อมูลดิน กำรฝึกปฏิบัติส ำรวจดินในประเทศภูฏำน กำรประยุกต์ใช้แผนที่
และข้อมูลดิน สำเหตุที่ประเทศภูฏำนร้องขอประเด็นเหล่ำนี้ก็เพรำะว่ำประเทศภูฏำนเป็นประเทศที่ไม่มีแผนที่ดิน  
เป็นของตัวเอง ไม่มีกลุ่มชุดดิน ไม่มีชุดดินจัดตั้ง ซึ่งทำงประเทศภูฏำนไม่มีเจ้ำหน้ำที่เพียงพอที่จะจัดท ำแผนที่ดิน 
ให้แล้วเสร็จได้ และมีปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินกำรมีอยู่หลำยด้ำน เช่น ภูมิประเทศเป็นภูเขำ ตั้งแต่ 2,000 – 4,000 
เมตรจำกระดับน้ ำทะเล เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 35 แผนที่ภูมิประเทศภูฏำน 

ในเมื่ อเราจะต้ องปฏิบัติ งานในประเทศภูฏาน 
เราต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นของประเทศเขา ประเทศภูฏาน 
หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประเทศ
ในภูมิ ภาคเอเชี ยใต้ ที่ มี ขนาดเล็ ก และมีภู เขา 
เป็นจ านวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่าง
ประเทศอินเดียกับจีน เมืองหลวงชื่อทิมพู (Thimpu) 
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล  
วังชุก) มีนายกรัฐมนตรี ชื่อเชอริ่ง ต๊อบเกย์ สกุลเงิน 
Ngultrum (BTN) (1 บาทประมาณ 1.92 งุลตรัม)  
และสามารถใช้สกุลเงินรูปีของอินเดีย ภาษาราชการ
เป็นภาษาซองคา มีพื้นท่ีประมาณ 47,500 ตาราง 

 

กิโลเมตร แต่ประเทศภูฏำนมีกฎหมำยรับรองพ้ืนที่ดินใช้ได้เพียง 8% (3,800 ตำรำงกิโลเมตร) ส่วนพ้ืนที่ที่เหลือกันไว้ 
เป็นป่ำไม้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่สูง ภูเขำหินปูนไม่สำมำรถท ำอะไรได้ ดังนั้น เขำจึงกันพ้ืนที่นี้ไว้เพ่ือป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำย
ของดิน และป้องกันกำรบุกรุกป่ำไม้ 

กำรให้ควำมช่วยเหลือประเทศภูฏำน กรมฯ ได้มีกำรจัดอบรมทั้งในประเทศไทยและประเทศภูฏำน  
ในช่วงแรกทำงเจ้ำหน้ำที่ของประเทศภูฏำนได้มำประเทศไทยในเดือนมิถุนำยน 2557  ซึ่งขณะนั้นทำงกองส ำรวจดิน
และวิจัยทรัพยำกรดินร่วมกับกองกำรเจ้ำหน้ำที่ ได้จัดกำรฝึกอบรม  มีเจ้ำหน้ำที่ของประเทศภูฏำนทั้งหมด 6 คน เป็น 
นักส ำรวจดินซึ่งส่วนใหญ่จะจบทำงด้ำนเกษตร แตไ่ม่ได้จบทำงด้ำนปฐพีวิทยำ ทำงกองส ำรวจดินและวิจัยทรัพยำกรดิน
ได้น ำไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน พำไปศึกษำดูงำนโครงกำรหลวงปำงดะ และโครงกำรหลวงดอยอินทนนท์ และได้ให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรส ำรวจและกำรจัดท ำแผนที่ดิน ว่ำจะต้องท ำอย่ำงไร ตั้งแต่ควำมรู้ขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งท ำให้เขำ  
เห็นควำมจ ำเป็นว่ำท ำไมจึงต้องมีข้อมูลทรัพยำกรดินไว้ในลักษณะแผนที่ ถ้ำจะมีแผนที่ดินเป็นของประเทศตัวเอง 
ต้องเริ่มจำกอะไร ท ำไมต้องมีกำรรวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์ดินไว้ หลังจำกทำงเจ้ำหน้ำที่ของประเทศภูฏำนได้กลับไป 
ทำงประเทศภูฏำนได้มีหนังสือขอบคุณมำยังประเทศไทย และได้แสดงควำมประสงค์ว่ำต้องกำรส ำรวจดิน หนังสือ
ฉบับนั้นได้ส่งมำยังกรมพัฒนำที่ดิน  อธิบดีกรมพัฒนำที่ดินได้สั่งกำรให้กองส ำรวจดินและวิจัยทรัพยำกรดินรับผิดชอบ
ด ำเนินกำร  

https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1097&bih=520&q=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9+%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8F%E0%B8%B2%E0%B8%99&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME-qyMhR4gAx00pyi7VkspOt9HPykxNLMvPz9JPzS_NKiiqtkhMLMksScwAWt5fgNQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM74Hgis_NAhUGM48KHSKMAEAQmxMIggEoATAP
https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1097&bih=520&q=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9+%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8F%E0%B8%B2%E0%B8%99&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME-qyMhR4gAx00pyi7VkspOt9HPykxNLMvPz9JPzS_NKiiqtkhMLMksScwAWt5fgNQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM74Hgis_NAhUGM48KHSKMAEAQmxMIggEoATAP
https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1097&bih=520&q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B5+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME-qyMhRAjMty8wyzLV0s5Ot9NPzy1KL8nJT80qQmIk58VmlRZnFKZnJJZn5eVbZmXnpABTDO_hHAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM74Hgis_NAhUGM48KHSKMAEAQmxMIhgEoATAQ
https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1097&bih=520&q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B5+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME-qyMhRAjMty8wyzLV0s5Ot9NPzy1KL8nJT80qQmIk58VmlRZnFKZnJJZn5eVbZmXnpABTDO_hHAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM74Hgis_NAhUGM48KHSKMAEAQmxMIhgEoATAQ
https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1097&bih=520&q=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87+%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME-qyMhR4gIx000LijMMtMyzk6300_PLUovyclPzSpCYiTnxWaVFmcUpmcklmfl5VgVFmbmpCrmZeZnFJalFAD200bNSAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM74Hgis_NAhUGM48KHSKMAEAQmxMIjgEoATAS
https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1097&bih=520&q=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87+%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME-qyMhR4gIx000LijMMtMyzk6300_PLUovyclPzSpCYiTnxWaVFmcUpmcklmfl5VgVFmbmpCrmZeZnFJalFAD200bNSAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM74Hgis_NAhUGM48KHSKMAEAQmxMIjgEoATAS
http://th.coinmill.com/BTN_calculator.html
http://th.coinmill.com/BTN_calculator.html
http://th.coinmill.com/BTN_calculator.html
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ภำพที่ 36  เดินทำงไปถึง ณ ประเทศภูฏำน  

ดิฉัน พร้อมด้วย ผอ.จตุรงค์ ละออพันธ์สกุล  
ก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยไม่มีข้อมูลของ
ประเทศภูฏานอยู่เลย ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมอะไร
ไปบ้าง ก่อนเดินทางเราได้ขอข้อมูลกับทางประเทศ
ภูฏาน และก็ได้ทราบว่าประเทศภูฏานไม่มีแผนที่ดิน 
ขาดอุปกรณ์การส ารวจดินบางชนิด มีเอกสารต ารา
ต่างๆ น้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารต าราที่
ชาวต่างชาติได้ให้ไว้ การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปยัง
ประเทศภูฏานไม่จ าเป็นต้องใช้วีซ่าเนื่องจากทางเรา
ได้มีหนังสือเชิญจากประเทศภูฏาน เมื่อไปถึงจะเห็น
ว่าสนามบินประเทศภูฏานจะมีลักษณะไม่ใหญ่โต 
ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเหมือนประเทศอ่ืนๆ  
 

แต่สิ่งทีบ่่งบอกว่ำไปถึงประเทศภูฏำน คือ พระบรมฉำยำลักษณ์ของสมเด็จพระรำชำธิบดีจิกมี  เคเซอร์ นัมเกล วังชุก  
ควำมประทับใจเมื่อไปถึงประเทศภูฏำนคือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขำสูง ไม่ค่อยมีที่รำบ ชำวเมืองจะสร้ำงที่พัก
อำศัย บ้ำนเรือน บนที่รำบแคบๆ ที่อยู่ตำมร่องน้ ำระหว่ำงภูเขำ  

ภำพที่ 37 เข้ำพบรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและป่ำไม้ 
             และอธิบดีกรมกำรเกษตรของประเทศภูฏำน 

เมื่อเดินทำงไปถึงเมือง Thimpu คณะฯ ได้เข้ำพบ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและป่ำไม้ และอธิบดี
กรมกำรเกษตร ของประเทศภูฏำน ซึ่งเรำในฐำนะ
ตัวแทนของกรมพัฒนำที่ดินและของประเทศไทย ก็ได้
น ำเรียนถึงกำรมำให้ควำมช่วยเหลือในครั้งนี้ว่ำเรำจะ
มำปฏิบัติงำนในเรื่องใดบ้ำง และประเทศภูฏำนจะได้
อะไร เมื่อทำงคณะของเรำเดินทำงไปถึง National 
Soil Services Center ซึ่งเป็นศูนย์ด้ำนกำรจัดกำร
ที่ดินแห่งชำติ เรำได้เยี่ยมชมศูนย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ
อำคำรส ำนักงำนหรือหน่วยงำนรำชกำรของเขำจะมี
ควำมเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเขำ และสิ่งที่เรำเห็น
คือห้องปฏิบัติกำรเขำกว้ำงใหญ่มำก โดยเขำได้รับ 
กำรสนับสนุนจำกประเทศญี่ปุ่น ประเทศภูฎำน 
 

เป็นประเทศที่ได้รับควำมช่วยเหลือจำกนำนำประเทศ ฉะนั้นอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำรจึงมีควำมทันสมัย พื้นที่แรก 
ที่ได้ไปออกภำคสนำม คือ Chimipang ลักษณะพ้ืนที่จะเป็นเชิงเขำ เป็นพ้ืนที่ระบบธำรน้ ำแข็ง ลักษณะของตะกอน 
มีควำมแตกต่ำงจำกประเทศไทยซึ่งเป็นพ้ืนที่ระบบรับน้ ำโดยสิ้นเชิง และอีกพ้ืนที่หนึ่งของโครงกำร คือ Tsirang 
ลักษณะพ้ืนที่เป็นลุ่มน้ ำบนที่สูง ซึ่งมีควำมสูงถึง 3,000 – 4,000 เมตรจำกระดับน้ ำทะเล โดยลักษณะของพ้ืนที่ทั้งสอง
โครงกำรจะมีควำมแตกต่ำงกันมำก 
 ขณะปฏิบัติงำนอยู่ในพ้ืนที่ เรำสังเกตเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ของประเทศภูฏำนจะสวมใส่ชุดประจ ำชำติมำท ำกำร
ส ำรวจดิน ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเขำ ประเทศภูฏำนไม่มีภำพถ่ำยออร์โธสีเหมือนบ้ำนเรำ ทำงคณะเรำ 
จึงต้องน ำเอำแผนที่ภำพถ่ำยจำก Google Maps มำตรึงพิกัด  ซึ่งเป็นวิธีกำรแก้ปัญหำในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่มำช่วยในกำรท ำงำน โดยเฉพำะในประเทศที่ไม่มีควำมพร้อมในเรื่องแผนที่ เรำพบว่ำลักษณะดินที่ เกิดจำก
ธำรน้ ำแข็ง ทั้งนีช้่วงอุณหภูมิและควำมชื้นต่ำงจำกประเทศไทยโดยสิ้นเชิง ซึ่งเรำไม่มีเอกสำรต ำรำเกี่ยวกับลักษณะภูมิ
ประเทศและภูมิอำกำศแบบนี้ ดังนั้น เรำจึงเตรียมควำมพร้อมและประสำนขอข้อมูลจำกห้องปฏิบัติกำรของประเทศภูฏำน 

https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1097&bih=520&q=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B5+%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5+%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME-qyMhRAjMty8wyzLV0s5Ot9NPzy1KL8nJT80qQmIk58VmlRZnFKZnJJZn5eVbZmXnpABTDO_hHAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM74Hgis_NAhUGM48KHSKMAEAQmxMIhgEoATAQ
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ซึ่งเรำสำมำรถน ำข้อมูลที่ชำวต่ำงประเทศมำท ำกำรวิจัยไว้ให้น ำมำใช้ประกอบกับข้อมูลที่เรำมีได้ท ำให้กำรด ำเนินงำน
ผ่ำนไปได้ด้วยดี 

 หลังจำกที่ เรำได้ท ำโครงกำรควำมร่วมมือกับประเทศภูฏำน โครงกำรที่เรำจะด ำเนินกำรต่อไปคือ 
Development of Bhutan Soil Classification System (BSCS) & Acquiring Soil Information Through 
Digital Soil Mapping (DSM) (October 2015 - October  2020) ก ำหนดกำรของโครงกำรระหว่ำงวันที่ 1 - 10  
กันยำยน 2559 ดิฉันและทีมงำนจำกกองส ำรวจดินและวิจัยทรัพยำกรดิน จะเดินทำงไปประเทศภูฏำนเพ่ือเข้ำส ำรวจ
ดินในพื้นท่ี ท ำกำรฝึกอบรมให้เขำส ำรวจดินและจัดท ำแผนที่ดิน เบื้องต้นแผนงำนมีระยะเวลำ 5 ปี ระยะแรกจะสอน
ให้เขำส ำรวจดินเป็นก่อน อนำคตต่อไปถ้ำเรำมีข้อมูลดินเพียงพอแล้ว เรำจะให้แนวทำงในกำรจัดท ำชุดดินต่อไป ทั้งนี้
พ้ืนที่บริหำรจัดกำรมีแค่ 8 % หรือประมำณ 3,000 ตำรำงกิโลเมตร แบ่งออกเป็นพ้ืนที่อยู่อำศัยอีก 4 % ดังนั้น จึงมี
พ้ืนที่เพียง 4 % เท่ำนั้นที่จะด ำเนินกำรส ำรวจดิน 

ประสบกำรณ์จำกกำรด ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศภูฏำน 
 ฝึกใช้ภำษำอังกฤษ ในด้ำนวิชำกำรด้ำนส ำรวจดินและกำรประสำนติดต่องำน 
 เพ่ิมพูนควำมรู้ด้ำนกำรส ำรวจดิน บนพ้ืนที่สูงชันมำก ควำมสูงประมำณ 4,000 เมตรจำก

ระดับน้ ำทะเล 
 มีประสบกำรณ์ในกำรส ำรวจดินในระบบธำรน้ ำแข็ง 
 เห็นควำมแตกต่ำงด้ำนอุณหภูมิและสภำพภูมิอำกำศ 
 ไหว้พระขอพรบนที่สูงๆ (ใกล้สวรรค์??)  
 รู้จักคนภูฏำน อัธยำศัยดี น่ำรัก ใจดี 
 

นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สรุปภำพรวมเก่ียวกับบทบำทของกรมพัฒนำที่ดินที่ให้ควำมช่วยเหลือ
ต่อนำนำประเทศ และกำรสร้ำงโอกำสในกำรท ำงำน ว่ำในอนำคตคำดว่ำบทบำทของไทยในฐำนะประเทศผู้ให้ควำม
ช่วยเหลือจะชัดเจนและทวีควำมส ำคัญมำกขึ้นเพรำะไทยถือเป็นประเทศที่มีกำรพัฒนำสูงในกลุ่มภูมิภำคอำเซียน 
ซึ่งเป็นภูมิภำคที่ได้รับกำรจับตำมองว่ำมีควำมส ำคัญและมีอิทธิพลต่อกำรผลิตอำหำรเลี้ยงประชำกรโลก ดังนั้น 
บุคลำกรของกรมนอกจำกจะต้องเตรียมควำมพร้อมทั้งเรื่องภำษำแล้ว จะต้องเพ่ิมทักษะด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และ
อำจต้องเริ่มคิดถึงกำรท ำงำนในลักษณะผู้เชี่ยวชำญที่สำมำรถเข้ำไปท ำงำนในต่ำงประเทศเป็นระยะ เวลำนำนๆ ได้ 
ฉะนั้น เรำต้องจัดรูปแบบกำรท ำงำนให้เป็นระบบและสำมำรถใช้เป็นโมเดลต้นแบบให้กับประเทศต่ำงๆ ได้ ยกตัวอย่ำง
เช่น โครงกำรหมอดินอำสำ ขณะนี้ก ำลังจะท ำออกมำเป็นหลักสูตรกำรฝึกอบรมนำนำชำติ เพรำะมีหลำยประเทศที่น ำ
โครงกำรหมอดินอำสำ ไปเป็นต้นแบบในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร ไม่ว่ำจะเป็น สปป.ลำว หรือ องค์กำร
อำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) 
 หัวใจของควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำที่ส ำคัญคือ เรำได้ควำมเชื่อมโยงทั้งทำงด้ำนกำยภำพและวัฒนธรรม 
กำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศผู้ให้และผู้รับเป็นสิ่งส ำคัญที่สุดที่จะช่วยให้กำรพัฒนำบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ อย่ำงไรก็ตำมกำรริเริ่มควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศจะต้องค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำร 
รวมทั้งควำมพร้อมและศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ของประเทศที่เป็นผู้รับควำมช่วยเหลือด้วย เพ่ือไม่ให้งบประมำณ 
สูญเปล่ำ ทั้งนี้ กำรท ำควำมร่วมมือควรใช้โครงกำรที่มีอยู่แล้ว ใช้กิจกรรมที่มีในงำนประจ ำของเรำ  

ช่องทางการท าโครงการความช่วยเหลือ มีหลายหลาก เช่น  
 กรอบควำมร่วมมือด้ำนกำรเกษตร (ทวิภำคี) ระหว่ำงกระทรวงเกษตร 2 ประเทศ (เช่น อินโดนีเซีย 

สปป.ลำว กัมพูชำ เมียนมำร์ เวียดนำม ฟิจิ ฯลฯ) ผู้รับผิดชอบคือ ส ำนักกำรเกษตรต่ำงประเทศ และกลุ่มแผนงำน 
ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ จะเวียนเรื่องให้จัดท ำโครงกำรเสนอ เป็นโครงกำรระยะสั้น 
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 กรอบของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ซึ่งเน้นกำรให้ทุนกำรศึกษำ ทุนกำรฝึกอบรม เน้นกำรให้ควำม
ช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของประเทศก ำลังพัฒนำ ให้ค่ำใช้จ่ำยครอบคลุมกำรเดินทำงของชำวต่ำงประเทศ  
ได้ด้วย และมีกำรท ำแผน 3 ปี หำกทำงกองแผนงำนแจ้งเวียนข่ำวสำรเหล่ำนี้ ผู้ที่สนใจเสนอหลักสูตรกำรพัฒนำ
บุคลำกรมำท่ีกองแผนงำนได้  

 กรอบ ACMECS ขณะนี้อยู่ระหว่ำงจัดท ำแผนแม่บท 
 กำรท ำโครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ จะช่วยพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรของกรม จึงขอเชิญชวนให้

นักวิชำกำรรุ่นใหม่ๆ ลองคิดเสนอโครงกำรควำมร่วมมือ หรือแม้แต่กำรมีส่วนร่วมในกำรให้กำรต้อนรับคณะชำว
ต่ำงประเทศท่ีเข้ำมำศึกษำดูงำนของกรมฯ ซึ่งกองแผนงำนยินดีที่จะเป็นผู้ประสำนงำน และให้ค ำแนะน ำเรื่องระเบียบ
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนะน ำช่องทำงกำรท ำควำมร่วมมือ ซึ่งที่ผ่ำนมำก็ได้มีกำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดร่วมกับ
นักวิชำกำรจำกส ำนัก/กองต่ำงๆ อยู่แล้ว 

นายสมศักดิ์  สุขจันทร์ ได้กล่ำวถึงช่องทำง วิธีกำรที่เข้ำมำมีบทบำทในงำนโครงกำรประสำนควำมร่วมมือ 
ส ำหรับผู้ที่มีควำมสนใจ ก็ขอให้เตรียมควำมพร้อม และขอให้ก ำลังใจน้องๆที่สนใจที่จะเข้ำมำท ำงำนควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ เพ่ือเกียรติภูมิของประเทศต่อไป  
 นายสถิระ  อุดมศรี  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนส ำรวจจ ำแนกดิน ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ำกรอบควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 
จะมีงำนส ำรวจจ ำแนกดินเป็นพ้ืนฐำนอันดับแรก ต่อจำกนั้นจึงจะมีกิจกรรมต่อไป เช่น ปรับปรุงดิน ฟ้ืนฟูดิน ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ช่วยในกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ให้กับนักวิชำกำรของกรมฯ ได้ ดังนั้น ในกำรเข้ำไปประสำนควำมร่วมมือจึงควรน ำ
นักวิชำกำรในหน่วยงำนด้ำนกำรปรับปรุงบ ำรุงดินไปอยู่ในทีมงำนด้วย 
 

 
 

 

 

 

 


