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บันทกึความรู้ผู้ทรงความรู้กรมพฒันาที่ดนิ 

นายวุฒิชาติ  สิริช่วยชู 

ผู้เช่ียวชาญด้านสํารวจดินและจําแนกดิน 
 

“อ่านในตําราเป็นเพียงแค่ความรู้เบ้ืองต้น แต่ประสบการณ์เกิด
ได้จากการเฝ้าติดตาม สังเกตการณ์  ยิ่งได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติ 
ยิ่งได้ประสบการณ์ แต่การท่ีจะมีประสบการณ์มากยิ่งข้ึนไม่ใช่

เรื่องง่ายต้องใช้เวลาในการส่ังสมความรู้และ 
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5-10 ปี” 

นับเป็นโอกาสดีในวันนี้ กกจ. ได้รับเกียรติจากท่านผู้เชี่ยวชาญด้านสํารวจ
และจําแนกดินของกรมพัฒนาท่ีดินที่ให้เกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ 

วิธีการทํางาน ทัศนคติที่มีต่อการทํางานตลอดระยะเวลามามากกว่า 30 ปีที่รับราชการภายในกรม
พัฒนาท่ีดิน เคล็ดลับท่ีทําให้ท่านก้าวข้ึนมายืนอยู่ระดับแถวหน้าของกรมพัฒนาที่ดิน ท่านเป็น
บุคคลสําคัญที่มีบทบาทมากท่ีสุดคนหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดินในการขับเคล่ือนภารกิจของกรม
พัฒนาที่ดินตลอดมา ให้ประสบความสําเร็จจนงานด้านสํารวจและจําแนกดินของกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานอ่ืนๆ ประกอบกับท่านเป็นคนเก่งในงาน
ด้านสํารวจและจําแนกดิน  มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ มีความมุ่งม่ันในการทํางาน ท่านมักจะ
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้านการ
สํารวจและจําแนกดินให้กับเพ่ือนร่วมงาน  
พ่ีๆ น้องๆ  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  จนทําให้ นักสํารวจดินรุ่นต่อๆ 
ม าส าม า ร ถ ใ ช้ เ ป็ น แน วท า ง ใ นก า ร
ปฏิบัติงานหรือเป็นต้นแบบในการทํางาน
ด้านการสํารวจได้เป็นอย่างดี  ท่านมีความ
มุ่ งหวั งอยาก เ ห็นฐาน ข้อมู ล ดินของ         
ก รม พัฒน า ท่ี ดิ น เ ป็ นที่ ย อ ม รั บ แ ล ะ
น่าเชื่อถือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมฯ ให้สามารถนําไปพัฒนาต่อยอด ส่งผล
ให้ประชาชนและเกษตรกรโดยท่ัวไปสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  
  ด้วยนํ้าใจไมตรีที่มีให้เพ่ือน ๆ พ่ีๆ น้องๆ ท่านจึงเป็นที่รักของทุกคน นอกจากน้ีด้วย
บุคลิกที่โดดเด่นและมุ่งมั่นในการทํางาน ท่านจึงได้รับความไว้วางใจจากกรมพัฒนาที่ให้รับผิดชอบ
งานสําคัญๆ มากมาย ซ่ึงจะเล่าให้ฟังต่อไปดังนี้      
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 ชีวิตการทํางานของท่านเริ่มต้นด้วยการรับราชการใน
ตําแหน่ง “นักสํารวจดิน” ในกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ต้ังแต่ปี 2521 จนถึงปัจจุบันก็ประมาณ 35 ปี
แล้ว ซ่ึงท่านจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2556 
จากประสบการณ์การทํางานด้านการสํารวจและจําแนกดิน 
ทําให้รู้ว่าการสํารวจดินมีความสําคัญและเป็นปัจจัยแรกในการ
ดําเนินงานของการจัดการดิน ได้รู้วิธี แนวทางแก้ไขปัญหาดิน
อย่างถูกต้องและแม่นยํา 

ตรงกับสภาพปัญหาในพื้นที่ต่างๆ ท่านได้เล่าประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานที่สําคัญว่า ท่านโชคดีที่เม่ือครั้งแรกตอน
เข้ามารับราชการใหม่ๆ ก็ได้มาอยู่ในกองสํารวจดินที่เป็น
กองด้านวิชาการ  มีหน้าท่ีและบทบาทสําคัญกองหน่ึงของ
กรมฯ และอยู่ในแวดวงคนเก่งๆ และมีระบบพ่ีเล้ียงท่ี
เ ข้มแข็งที่พร้อมให้คําปรึกษาได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็น
ประสบการณ์การทํางานและประสบการณ์ชีวิต ทําให้ชีวิต

การทํางานประสบความสําเร็จ มีความสุข ดังนั้น
ท่านจึงอยากให้มีระบบพี่เล้ียงเกิดข้ึนกับนักวิชาการ
ของกรมพัฒนาที่ดินรุ่นต่อรุ่น เพ่ือให้นักวิชาการรุ่น
ใหม่ๆ มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โดยเฉพาะ
นักสํารวจดินรุ่นใหม่อยากให้ใช้ฐานข้อมูลดินที่
ถูกต้อง แม่นยําทันสมัย น่าเชื่อถือและสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันนี้ท่าน
ได้รับมอบหมายให้จัดฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ที่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงภาคเหนือ ซ่ึงเป็นการศึกษาสภาพพ้ืนที่ลักษณะและสมบัติดิน สภาพ
ภูมิอากาศ และเก็บตัวอย่างดินเพ่ือจัดทําเป็นแผนท่ีดิน  แท่งหน้าตัดดินพร้อมค่าวิเคราะห์ดินให้ 
แต่ละศูนย์ฯ ทั้ง 38 ศูนย์ ซ่ึงเป็นการปฏิบัติงานที่มีการร่วมมือกันระหว่างหลายๆ หน่วยงาน               
การดําเนินงานท้ัง 38 ศูนย์นี้ สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินกับพืชในแต่ละศูนย์ฯ 
 

บทบาทต่อการขับเคลือ่นวิสัยทัศน์พนัธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน 
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 ท่านมีโครงการจัดทําฐานข้อมูลดินในพ้ืนที่ภาคใต้ ซ่ึงเมื่อก่อนน้ีความรู้เรื่องดินและการ
จัดการดินยังไม่แพร่หลายมากนักในหน่วยงานอ่ืนนอกภาคการเกษตร  จึงได้มีการศึกษาและ
สังเคราะห์ข้อมูลดิน เพ่ือทําฐานข้อมูลดินภาคใต้ของประเทศไทย และเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้เสนอ
ขอทุนใน “โครงการแผนที่ภูมินิทัศน์ภาคใต้ : ฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรม” ( สกว.) ได้รับ
รางวัลที่ 2  ซ่ึงไม่มีผู้เหมาะสมได้รับรางวัลที่ 1  ข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานอ่ืนๆ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้และได้จัดทําสรุปลงในสารานุกรมวัฒนธรรมของภาคใต้ 

 

 
ท่านให้เทคนิคที่สําคัญกับพวกเราว่า “อ่านในตําราเป็นเพียงแค่
ความรู้เบื้องต้น แต่ประสบการณ์เกิดได้จากการเฝ้าติดตาม 
สังเกตการณ์  ยิ่งได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติ ยิ่งได้ประสบการณ์
มากยิ่งขึ้น แต่การท่ีจะมีประสบการณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้
เวลาในการส่ังสมความรู้และประสบการณ์ไม่น้อยกว่า       
5-10 ปี”  ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานสํารวจและจําแนกดินดินที่
จะทําให้ประสบความสําเร็จมีการดําเนินการ ดังนี้  
1. ศึกษาจากเอกสารวิชาการ /ทบทวนวรรณกรรมและบันทึก
เป็นหมวดหมู่ 
2.  สังเกตจากภาคสนามแล้วเปรียบเทียบกับตํารา 

3. สอบถามผู้รู้ ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ทําความเข้าใจกับสภาพพ้ืนที่ดิน / ลักษณะของดิน
ก่อนออกสํารวจ 
 4. มีการต้ังสมมติฐานไว้ล่วงหน้า  ถ้าไมเ่ป็น
ตามท่ีต้ังสมมติฐานไว้ ต้องศึกษาและหาเหตุผลมา
สนับสนุน   
 ท่านเล่าเสริมให้ฟังอีกว่าเรื่อง “รู้เขารู้เรา” ก็
สําคัญต้องรู้จักการประสานงานและติดต่อกับคนใน
พ้ืนที่ที่จะทําการสํารวจเพ่ือให้เข้าถึงพ้ืนที่และสะดวก
ในการปฏิบัติงาน และอีกส่วนหนึ่งจะทําให้เกิด 
 

ความสําเร็จที่ภาคภูมใิจ 

เทคนิค วิธีการทํางาน/กระบวนการทํางาน/ทัศนคติ  ทีท่ําให้ประสบความสําเร็จ 
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ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วย  บางพ้ืนที่ที่เข้าไปทําการสํารวจดินมีปัญหาในการ
ดําเนินงานการเข้าพ้ืนที่ตามจุดที่ได้กําหนดไว้และความปลอดภัยขณะทํางาน เช่น ก่อนจะก่อต้ัง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมถึงการศึกษาดินในพ้ืนที่พรุมี
ทีมงานเข้าไปสํารวจดิน  ถึงขนาดดําน้ํา พายเรือหรือลุยน้ําไปเจาะดินซ่ึงค่อนข้างทรหดทีเดียว เจอ
ทั้งปลิง/ทาก และผู้ก่อการร้ายก็เคยมี  ท่านยังบอกอีกว่า “แต่ก็สนุกเวลานึกถึงอดีต”   
 ท่านเน้นย้ําอีกว่า สําหรับนักสํารวจดินรุ่นใหม่ๆ อยากให้มีความขยัน ใฝ่รู้ บันทึกและ 
พัฒนาการทํางานอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้งานที่ทําเกิดประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือและสามารถแข่งขัน
กับองค์กรภายนอกได ้

 
 
 
 

 ท่านให้ความเห็นว่า งานสํารวจและจําแนกดินเพ่ือทํา
แผนท่ีดินมีหลายระดับ ในอดีตที่ผ่านมามีการสํารวจดิน
และทําแผนที่ดินในระดับที่ค่อนข้างหยาบ (มาตราส่วน 
1:100,000 ) ครอบคลุมทั้ งประเทศ ใช้ เวลาในการ

ดําเนินงานประมาณ 20 ปี เพ่ือให้ได้ลักษณะและสมบัติ
ดิน รวมถึงปัญหาการใช้ที่ดิน ซ่ึงก็มีความถูกต้องของการ
ใช้งานในระดับภาคหรือจังหวัด ทั้งที่มีบุคลากรจํานวน
มาก อาจเป็นเพราะว่ามีปัญหาอุปสรรคในการทํางาน 

การเข้าพ้ืนที่และขาดเทคโนโลยีเข้าช่วยเหมือนปัจจุบัน ซ่ึงก็ใช้งานได้ดีในระดับมาตรฐานของ
การศึกษาดินและทําแผนท่ีดิน แต่ในปัจจุบันมีความต้องการข้อมูลถูกต้องมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา 
จึงจําเป็นต้องทําการสํารวจดินและทําแผนที่ ดินในระดับค่อนข้างละเอียด (มาตราส่วน  
1: 25,000) ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน

ระดับอําเภอหรือระดับเขตพัฒนาที่ดินลุ่มของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน โดยใช้ฐานข้อมูลดินที่ได้ทําไว้
มาเป็นแนวทางการดําเนินงานและพัฒนา           
ต่อยอด ซ่ึงได้ดําเนินการมาระยะหน่ึงแล้ว    
การสํารวจดินและแผนที่ดินในระดับนี้จะต้อง
ใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญด้านการ
สํารวจดินการจําแนกดินและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน เพ่ือให้งานท่ีได้
มีความถูกต้องแม่นยํามีข้อมูลครบถ้วนและทันกับความต้องการในการใช้งานตามนโยบายของ       

สิ่งที่คาดหวังอยากจะเห็นงานด้านสํารวจและจําแนกดินของกรมพัฒนาที่ดนิ 
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กรมพัฒนาที่ดิน ดังนั้นบุคลากรด้านการสํารวจและจําแนกดินจึงต้อง
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ส่ิงที่ต้องการเห็น นักสํารวจดินส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคมีการประสานงานและทํางานร่วมกันอย่างมีระบบ              
ในด้านมาตรฐานการทํางาน รวมถึงการบันทึกข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้ 
ด้านการศึกษาและวิจัยของนักสํารวจดินหรือนักวิชาการเกษตรรู้จัก
วิเคราะห์ปัญหาทรัพยากรดินกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือกําหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการดําเนินงาน รวมถึงการคัดเลือกพ้ืนที่ทําแปลง
วิจัยท่ีมีความแปรปรวนน้อยในเร่ืองลักษณะและสมบัติดิน มีสภาพ

พ้ืนที่ค่อนข้างสม่ําเสมอ มีการสุ่มเก็บตัวอย่างหน้าดินในแต่ละตํารับทดลองพร้อมขุดหลุมดินขนาด
ใหญ่และเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ทางกายภาพ ทางเคมีและทางแร่ เพ่ือใช้จําแนกชุดดิน               
ผลวิเคราะห์ดินท่ีได้นี้นอกจากจะใช้การวิจารณ์ผลการทดลองแล้ว ยังสามารถใช้ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตามชุดดินจากท่ีหนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งได้หนึ่งได้หรือใช้เป็นข้อมูลปรับปรุง
แผนท่ีดินได้ 
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กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที ่
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