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ความเปนมาของงานวิเคราะหดิน 

 

งานวิเคราะหดิน นาจะเปนหนวยงานเล็กๆ ของกองการกสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม กระทรวง
เกษตราธิการ (หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณในปจจุบัน) มาตั้งแตกอนหนาป 2497 สมัยนั้น กรมกสิกรรม  
มีตําแหนง ท่ีตั้งอยูท่ีตึกโบราณสีเหลือง ซ่ึงเขาใจวาเปนวังเกาของเจานายพระองคหนึ่ง ตึกนี้อยูตรงขามกับ           
การไฟฟานครหลวง หรือท่ีคนเรียกติดปากวา ไฟฟาวัดเลียบ กรมกสิกรรมแบงงานออกเปน 2 สวนใหญ           
คือ สวนกลาง และสวนภูมิภาค สวนกลางมี 1 สํานักงานเลขานุการกรม และ 5 กอง ใน 5 กองนี้               
มีกองการกสิกรรมเคมีรวมอยูดวย สําหรับสวนภูมิภาค ไดแก กสิกรรมอําเภอ กสิกรรมจังหวัด ซ่ึงสมัยนี้โอนยาย
ไปอยูกับกรมสงเสริมการเกษตร มีชื่อเรียกเปน เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ และเกษตรจังหวัด 

ในกองการกสิกรรมเคมี ชื่อก็บอกแลววาเปนเรื่องของเคมีในดานกสิกรรม แบงงานในความ
รับผิดชอบเปน 5 แผนก ไดแก แผนกเคมีการกสิกรรม แผนกสํารวจดิน แผนกวิเคราะหดิน แผนกจุลินทรียดิน 
และแผนกวิจัยปุยและยากําจัดศัตรูพืช  สวนใหญจึงเปนงานในหองทดลอง  แตเม่ือ 4 – 50 ปท่ีแลว               
กรมกสิกรรมมีพ้ืนท่ีจํากัด พ้ืนท่ีหองปฏิบัติการก็พลอยจํากัด ไปดวย ใน 5 แผนกนี้ 4 แผนกปฏิบัติงานอยูท่ี
ภายในตึกของกรมกสิกรรม แตอีกแผนกหนึ่ง คือ แผนกวิเคราะหดินตองไปอาศัยตึกเคมีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถานท่ีทํางาน จะตรวจสอบดิน ปุย พืช ก็รวมๆ กันอยูท่ีนี่ คนท่ีทํางานท่ีนี่        
มีความรูสึกเหมือนอยูตางจังหวัด มาถึงท่ีทํางานแลวก็ไมรูวาจะไปไหน ตัวอยางก็มีไมมาก ตัวอยางดินเปน
ตัวอยางท่ีมาจากแปลงทดลองของนักวิชาการ หรือไรนาของเกษตรกร ตัวอยางจากงานสํารวจดินไมเคยเห็น        
สักที ตัวอยางปุยท่ีเปนเจาประจํา เปนตัวอยางปุยสงจากกรมศุลกากร เปนปุยท่ีผูนําเขายื่นซองประมูล ประกวด
ราคา หรือปุยท่ีผูขายสั่งเขามาจําหนาย ท้ังหมดเปนปุยเคมี สวนใหญคือ ปุยยูเรียท่ีตองตรวจหาเปอรเซ็นต       

การบรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากล 2 5 5 8 ” คร ั้งท ี่ 10 
ห ัว ข อ  “เรื่องเลาของชาววิเคราะหดิน” 

วันศุกรท่ี 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
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ธาตุไนโตรเจนวาถูกตองตามท่ีระบุมาหรือไม นอกจากนั้น เปนปุยอินทรียท่ีไดจากการนําขยะหรือผักตบชวาเอามา
หมักและยังอยูในข้ันทดลองสงมาจาก กทม. วิเคราะหทีหนึ่งก็เหม็นไปท้ังหองปฏิบัติการเล็กๆ ท่ีมีเจาหนาท่ีอยู
ไมถึง 10 คนในหองปฏิบัติการวิเคราะหดินท่ีบางเขนนี้ ตองถือวามีของใชจํากัด ตํารับตําราก็มีนอย มีตํารา        
ท่ีนักเกษตรสวนใหญนาจะรูจักดี เพราะถือเปนประหนึ่งคัมภีรทางดานเกษตร คือ AOAC ไมวาจะมีปญหาอะไร 
ก็หาคําตอบจาก AOAC นี่แหละ ยิ่งสําหรับมือใหมเพ่ิงบรรจุดวยแลว งานตรวจสอบดินก็ดี ปุยก็ดี ไมเคยเจอ
ตัวอยางพวกนี้มากอน จะทําอยางไรจึงจะวิเคราะหได ตองเริ่มเรียนรูตั้งแตวิธีเตรียมตัวอยางโนนเทียว แลวก็ไม
รูจะถามใครกลัวเสียหนา ก็ไดอาศัย AOAC นี่แหละเปนอาจารยใหญ ลองผิดลองถูกกันไปจนกวาจะชํานาญ ไม
ตองการตํารา 

ในป 2499 มีการปรับปรุงสวนราชการภายในของกรมกสิกรรมอีกครั้งหนึ่ง มีกองใหม          
เกิดเ พ่ิมข้ึนมา ไดแก  กองพืชพันธุ  กองสงเสริมและเผยแพร  กองการยาง กองคนควาและทดลอง               
สวนกองการกสิกรรมเคมียังคงอยูเหมือนเดิม แผนกวิเคราะหท้ังหลายก็ยังมีอยูตามเดิม เครื่องไมเครื่องมือ         
มีนับชิ้นได ท่ีเปนพระเอกสมัยนั้นก็คือ Flame photometer (เครื่องวัดการเปลงแสงโดยเปลวไฟ) ท่ีทันสมัยกวา
นั้นยังไมมี 

ในป 2506 รัฐบาลจัดสวนราชการใหม มีการตั้งกระทรวงใหมเกิดข้ึน ท่ีรัฐบาลหมายม่ัน          
ปนมือวากระทรวงนี้จะเปนผูนําดานการพัฒนาประเทศสาขาตางๆ ใหประเทศพัฒนากาวหนาเทียบเทาประเทศ
ตะวันตก กระทรวงท่ีวานี้คือ กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ มีการดึงเอาหนวยงานสําคัญๆ ออกจากสังกัดเดิมมา
อยูในกระทรวงใหมนี้หลายสวนดวยกัน กรมกสิกรรม แมวาจะไมถูกยกไปไวในกระทรวงใหมท้ังหมด แตก็ถูก
แยกงานออกไปหลายงาน ตั้งเปนกรมใหมคือ กรมพัฒนาท่ีดิน งานท่ีถูกดึงมาจาก กรมกสิกรรม เอามาจัดอยูใน
กรมพัฒนาท่ีดิน ก็เชน งานสํารวจดิน งานวิเคราะหดิน พืช ปุย งานคนควาทดลอง งานบริรักษท่ีดิน และยังได
ดึงเอางานรังวัดท่ีดินมาเปนงานจําแนกท่ีดินในกรมใหมนี้อีกดวย  ดังนั้น เม่ือเริ่มตั้งกรมพัฒนาท่ีดินในป 2506 
กรมพัฒนาท่ีดินจึงมี 1 สํานักงาน และ 4 กอง คือ 

1. สํานักงานเลขานุการกรม 
2. กองจําแนกท่ีดิน (มาจากงานรังวัดท่ีดิน กรมท่ีดิน) 
3. กองบริรักษท่ีดิน 
4. กองสํารวจท่ีดิน 
5. กองนโยบายท่ีดิน 

ถึงตอนนี้ อาจจะมีผูสงสัยอยากถามวา แลวแผนกวิเคราะหดินท้ังหลาย เชน งานวิเคราะหดิน งานวิเคราะหพืช
และปุยนั้นหายไปไหน ไมไดหายคะ ในตอนเริ่มตนไดเลาไวแลว ตัวอยางดินเปนตัวอยางท่ีมาจากแปลงทดลอง 
หรือจากไรนาเกษตรกร งานวิเคราะหสวนนี้จึงไปรวมอยูในกองบริรักษท่ีดิน รวมท้ังงานวิเคราะหพืชและปุย
อินทรียดวย เรียกวา อะไรก็ตามท่ีเก่ียวของกับความอุดมสมบูรณของดินจะถูกจัดไปรวมไวในกองบริรักษท่ีดิน
ท้ังหมดสําหรับงานวิเคราะหดินอีกสวนหนึ่ง เปนฐานวิเคราะหตัวอยางท่ีไดจากงานสํารวจดิน จึงตองถูกจัดใหไป
รวมอยูกับกองสํารวจดิน มีชื่อเรียกวาหองปฏิบัติการสําหรับงานสํารวจดิน (โดยเฉพาะ) งานนี้จึงเนนการ
วิเคราะหไปท่ีสมบัติท้ังทางเคมีและกายภาพท่ีเก่ียวของกับการสํารวจดิน ดังนั้นหองปฏิบัติการสําหรับงาน
สํารวจดินในระยะเริ่มแรก จึงมี 2 งานคืองานเคมีดินและงานกายภาพดิน ในกรมพัฒนาท่ีดินจึงมีสองงาน
วิเคราะหแยกจากกันดวยวัตถุประสงคของงาน งานหนึ่งคือวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบความอุดมสมบูรณของดิน 
สังกัดอยูกับกองบริรักษท่ีดิน และอีกงานหนึ่งวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนงานสํารวจดิน สังกัดอยูกับกองสํารวจดิน 
สวนงานวิเคราะหดินอ่ืนๆ เชน งานจุลินทรียดิน งานวิเคราะหพืช ในระยะแรก ยังไมคอยมีงานทํามากนัก            
สวนใหญจะเปนตัวอยางพืชจากแปลงทดลอง สวนงานจุลินทรียดินยังไมไดมีการเริ่มตนอยางจริงจัง 
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การกําเนิดของกองวิเคราะหดิน 

 

หองปฏิบัติการวิเคราะหดินท้ังสองแหงอยูในสภาพดังกลาวมาหลายป 
สําหรับหองปฏิบัติการวิเคราะหของกองสํารวจดิน มีการปรับปรุงขยายงานตาม
ความรับผิดชอบของกองสํารวจดิน กลาวคือ เม่ือถึงยุคท่ี ดร. สมาน พานิชพงษ 
เปนผูอํานวยการกองสํารวจดิน ไดปรับปรุงงานดานวิเคราะหดิน เพ่ือใหได
ขอมูลหลากหลายท่ีจําเปนตองใชในการวินิจฉัยชนิดของดิน การจัดจําแนก      

กลุมดินจึงไดเพ่ิมงานวิเคราะหข้ึนอีก 2 งาน คือ งานแรของดิน และงานดานจุลปฐพีดิน ในระยะนี้ หองปฏิบัติการ
ของกองสํารวจดินไดรับความอนุเคราะหดานเครื่องมือวิทยาศาสตรมากข้ึนจากองคกร FAO และ AID นอกจาก
เครื่องมือแลว FAO ยังไดสงผูเชี่ยวชาญมาประจําอยูในหอง lab เพ่ือชวยจัดระบบงานตางๆใหกะทัดรัดข้ึน และ
เม่ือชุดปฏิบัติงานวิเคราะหท่ีกรมฯจัดใหไปประจําอยูกับ USOM เสร็จสิ้นภารกิจกลับมาประจําท่ีกรมฯ ก็ได
นําเอาเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีทันสมัยท่ีทาง USOM มอบใหมาใชปฏิบัติงานท่ีหองปฏิบัติการวิเคราะหอีกดวย 
หองปฏิบัติการวิเคราะหของท้ังสองกองเติบโตข้ึนเปนลําดับ ท้ังปริมาณงาน ปริมาณตัวอยางท่ีตองรับผิดชอบ 
และจํานวนเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน รวมไปถึงความสามารถในการตรวจสอบวิเคราะหท่ีขยายวงกวางข้ึนเรื่อยๆ 
มากเกินกวาท่ีจะเปนเพียงหนวยงานเล็กๆอยูในกองใดกองหนึ่ง ในป พ.ศ. 2518 กรมฯจึงไดขอตั้งกอง
วิเคราะหดินไดสําเร็จ โดยการรวมหองปฏิบัติการวิเคราะหท้ังหมดเขามาเปนกอง มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกอง
วิเคราะหดิน ประกอบดวย 1 งาน 8 ฝาย คือ 

1. งานธุรการ 
2. ฝายวิเคราะหดินเพ่ืองานสํารวจและจําแนกดิน 
3. ฝายวิเคราะหดินเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรม 
4. ฝายวิเคราะหทางกายภาพดิน 
5. ฝายวิเคราะหแรของดิน 
6. ฝายจุลปฐพีดิน 
7. ฝายวิเคราะหพืชและสารปรับปรุงดิน 
8. ฝายนิเวศวิทยาของดิน 
9. ฝายนิวเคลียรเทคนิคเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 

หลังจากนั้น ไดมีการปรับปรุงโครงสรางของกองใหมอีกตามท่ีเห็นวาตรงกับความรับผิดชอบของงานท่ีทํา และ
เพ่ือใหเกิดความกาวหนาสําหรับบุคลากรของกอง โดยเปลี่ยนจากงานเปนฝาย และจากฝายเปนกลุม และเม่ือ
ปรับเปลี่ยนแลวกองวิเคราะหดินจึงประกอบดวย 1 ฝาย และ 8 กลุมงานดังนี้ 

1. ฝายบริหารท่ัวไป 
2. กลุมเคมีดินท่ี 1 (คือฝายวิเคราะหดินเพ่ืองานสํารวจดิน) 
3. กลุมเคมีดินท่ี 2 
4. กลุมกายภาพดิน 
5. กลุมนิเวศวิทยาของดิน 
6. กลุมวิเคราะหพืชและสิ่งปรับปรุงดิน 
7. กลุมจุลปฐพีดิน 
8. กลุมแรของดิน 
9. กลุมนิวเคลียรเทคนิคเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
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สําหรับชื่อกลุมเคมีท่ี 1 และกลุมเคมีดินท่ี 2 นั้นเปลี่ยนจากเดิมคือ ฝายวิเคราะหดินเพ่ืองานสํารวจดินเปนกลุม
เคมีดินท่ี 1 และฝายวิเคราะหดินเพ่ือการเกษตรกรรม เปนกลุมเคมีดินท่ี 2 โดยมีเหตุผลวา เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจวาเปนการวิเคราะหสมบัติทางเคมีดินเชนเดียวกัน ตางกันท่ีเนื้องานและวัตถุประสงคของการใชขอมูล 

จากความรับผิดชอบของกองวิเคราะหดิน ซ่ึงครอบคลุมไปถึง
การตรวจสอบวิเคราะหพืช ปุย สิ่งปรับปรุงดิน รวมไปถึงงานวิจัยท้ังท่ี
เปนผลงานวิจัยของนักวิชาการของกอง และจากการรวมมือกับสวน
ราชการอ่ืนๆนอกกรมฯ และกับองคกรตางประเทศ ปจจุบันกอง
วิเคราะหดิน จึงไดรับการยกฐานะ จากกองข้ึนเปนสํานักวิทยาศาสตร
เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน เม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2516 โดยมีการ
แบงสวนภายในสํานักเปน 1 ฝายและ 7 สวนดังนี้ 

1. ฝายบริหารท่ัวไป 
2. สวนวิจัยเคมีดิน 
3. สวนวิจัยกายภาพดิน 
4. สวนวิจัยสิ่งแวดลอมของดิน 
5. สวนวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน 
6. สวนวิเคราะหวิจัยพืช ปุย และสิ่งปรับปรุงดิน 
7. สวนมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน 
8. สวนวิทยบริการ 

 

ความรวมมือกับหองปฏิบัติการวิเคราะหนอกกรมฯ 

 

กอนท่ีจะมีการจัดตั้งสวนมาตรฐานและ
พัฒนาระบบการวิเคราะหดิน ในสมัยท่ีดิฉันเปน ผอ. มี
ความคิดท่ีอยากจะพัฒนาบุคลากรเพ่ือการพัฒนางานโดยมี
ความเชื่ออยูอยางวา “เราตองพัฒนาคน ถาคนของเราไมมี
ความรู ไมไดรับการพัฒนา งานมันก็จะอยูแคนั้น งานก็จะไม
เจริญกาวหนา เราจะไปพูดคุยกับใครท่ีไหนก็ลาหลัง” และ
ในชวงนั้นมีผูเชี่ยวชาญมาจากตางประเทศ และไดปรึกษาวา ถาจะจัดประชุมฝกอบรมเก่ียวกับเรื่อง Lab จะ
ไดรับการชวยเหลือไหม ซ่ึงตอนนั้นมีองคกร IBSRAM อยูท่ีกรมฯ ไดชวยหาวิทยากรจากตางประเทศมาเปน
ผูบรรยาย อีกท้ังยังมีการทดสอบประสิทธิภาพของ Lab ดวย ก็เทากับวาเปนการเริ่มตนท่ีดี นอกจากทําการ
ทดลองความสามารถ Lab ของเราเองแลว เรายังมี Lab จากท่ีอ่ืนอีก โดยไดแจงไปท่ี Lab ตางๆ ตลอดจน Lab 
ของทางมหาวิทยาลัย วาถาจะเขารวมโครงการใหเก็บตัวอยางมาแลวก็แบงออกไปตาม Lab เพ่ือสงไปวิเคราะห 
เปนการแลกเปลี่ยนตัวอยางกันทํา วิทยากรก็เอาตัวอยางไปวิเคราะหดวย แลวเอาผลวิเคราะหท่ีไดจากหอง 
Lab ตางๆท่ีรวมโครงการ มาดูวามีผลเปนอยางไร  คาตางกันเยอะไหม เพ่ือท่ีจะไดเอาไปปรับปรุงแกไข Lab 
ของเราใหดีข้ึน โครงการนี้ทําใหเริ่มมีเครือขายเกิดข้ึน ซ่ึงเปนการสรางเครือขายทางดานการวิเคราะหดินข้ึนมา 
โครงการนี้ กรมฯ ควรจะใหการสนับสนุนไปเรื่อยๆเพราะวา การวิเคราะห Lab ถึงแมวาจะเปนตัวอยางดิน 
หรือจะเปนพืช ปุย ความแมนยําถือวาเปนความจําเปน เพ่ือไมใหการนําผลวิเคราะหไปใชผิดพลาด ถามี
กิจกรรมแบบนี้เกิดข้ึนเรื่อยๆ จะทําใหบุคลากรมีความตื่นตัวท่ีจะทํางาน และจะไดพัฒนางานของตัวเองใหดี
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เทากับของคนอ่ืนหรือดีมากกวาของคนอ่ืน ถาทําไดเปนสิ่งท่ีคิดวานาจะไดรับการสนับสนุน และนอกจาก Lab 
ของสวนกลางแลว Lab ทางตางจังหวัดก็จําเปน คือ Lab ตางจังหวัดงานเยอะมาก เนื่องจากตัวอยางสงเขามา
คอนขางเยอะและเจาหนาท่ีทําไมทัน ฉะนั้นเม่ือทําไมคอยทัน ความละเอียดรอบคอบก็จะลดนอยลงไป ถาหาก
วาเรามีโอกาสใหทางตางจังหวัดเขามาอยูในเครือขายหรือโครงการนี้ ก็จะมีการพัฒนางานในการวิเคราะหของ 
Lab ตามเขตตางจังหวัด ใหไดเทาเทียมกับสวนกลางซ่ึงมีเครื่องมือพรอมหรือตามสวนราชการอ่ืนๆ  หลังจาก
นั้นจึงไดมีการจัดตั้งสวนมาตรฐานและพัฒนาระบบโครงการวิเคราะหดินข้ึนภายในสํานักฯ 

 

ความรวมมือกับตางประเทศ 

 

“ทําอยางไรถึงจะพัฒนาคนของเราใหเกงและ
กาวหนา หากถาคนของเราอยูแตใน Lab จะเกงไดอยางไร” 
มีอยูทางเดียวคือ เราตองรวมมือกับตางประเทศใหคนของ
เราไดเห็นวา คนตางประเทศทํางานวิจัยกันอยางไร ซ่ึงตรงนี้
ยัง ถือวา เปนจุดออนของกองวิ เคราะหดินหรือสํานัก
วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดินในปจจุบัน เพราะเรายัง
ทํางานวิจัยกันไมคอยเปน งานวิจัยทาง Lab ไมใชเรื่องงาย
จริงๆ อาจจะตองมีงานทางแปลงทดลองมาเก่ียวของดวย 
ซ่ึงจะตองรวมมือกัน เพราะเวลา Lab ทํามา แปลงทดลอง

ทํามา ก็จะตองเขาไปสรางความรวมมือกันแปลความหมาย หรือในการท่ีจะใหคําแนะนํา อยางเชน ในกรณีการ
เกิดปญหา เรื่องพืชสวนหนึ่งในแปลงไมมีความเจริญงอกงามก็ตองดูวาเปนเพราะอะไร ทําไมเกิดอยูแคตรงนั้น 
สวนนี้เองก็ตองนํามาวิเคราะหใน Lab และนี่ก็เปนความคิดท่ีวาอยากจะใหบุคลากรของเราคิดท่ีจะทํางานวิจัย 
คือไมใชทําเปนแตงานวิเคราะห เพราะงานวิเคราะหทําบอยๆก็จําได และทํายังไงถึงจะคิดงานวิจัยข้ึนมาใหได
และใหเกิดประโยชน โดยลองดูปญหาท่ีทําวาพบปญหาอะไรบาง เอาตัวปญหาเหลานั้นข้ึนมาคิดเปนงานวิจัย 
และในชวงนั้นไดสอบถามทาง IBSRAM วาสนใจงานวิจัยของสถาบัน ORSTORM ซ่ึงเปนสถาบันวิจัยของ
ประเทศฝรั่งเศสท่ีใหญมากมีหลายสาขา งานวิจัยของสถาบันไดกระจายไปตามประเทศตางๆท่ัวโลก            
ทางสถาบันอยากจะมาทํางานวิจัยรวมกับกองวิเคราะหดิน เม่ือสถาบันไดเขามาปฏิบัติงานท่ีกรมฯ และก็เขาไป
ปฏิบัติงานในหอง Lab ทางกองวิเคราะหดินไดจัดคนเขาไปทํางานวิจัยรวมดวย เพราะวาตองการใหบุคลากร
ของเราไดเรียนรูวิธีการทําวิจัย และจะไดเห็นวาคนทําวิจัยตางประเทศเขาทํางานวิจัยกันอยางไร ซ่ึงในขณะนั้น 
กรมฯ ยังไมไดสนใจวาสถาบัน ORSTORM  ทําอะไร อยางไรก็ตามสถาบัน OSTORM ซ่ึงตอมาเปลี่ยนชื่อเปน 
IRD ก็ยังทํางานรวมกับสํานักอยู หากชาววิเคราะหดินในตางจังหวัดก็ดี สนใจก็มาเขารวมกับทางสถาบันเขาได 
ไมมีความเสียหายอะไรมีแตจะไดกับได มันข้ึนอยูกับความใสใจของพวกเราเอง หวังวาความรวมมืออันนี้จะยัง
อยูตอไปอีก ตอมาคุณนพมณีก็ไดไปรวมมือกับองคกร INRA ซ่ึงก็เปนอีกองคกรหนึ่งและเปนเครือขายของ IRD 
นอกจากประเทศฝรั่งเศสแลว ก็ยังไดรวมมือกับประเทศจีนอยูระยะหนึ่ง และก็มีเยอรมันดวย แตไมไดตอเนื่อง
ยาวนานเหมือนฝรั่งเศสซ่ึงยาวนานท่ีสุดเทาท่ีไดรวมมือกันมา ตองยอมรับวาเขาเกงกวาเรา ถาเรารวมมือกับเขา
ไวในเชิงวิทยาศาสตรท้ังหลายจะไมเสียเปลา เราจะไดท้ังความรูและประสบการณ 
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เรื่องของงานวิเคราะหดินเคล่ือนท่ี 

 

ผูริเริ่มงานวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีคือ ผอ. สมนึก บัว
จันทร เปนผูท่ีมีความคิดกาวหนาอยางมาก ทานมองเห็นวา
เกษตรกรบานเราทําการเกษตรดวยประสบการณและความ
ชํานาญท่ีสั่ งสอนตอเนื่อง กันมาตั้ งแตส มัยบรรพบุรุษ 
เกษตรกรสวนใหญเม่ือสมัย 40-50 ปท่ีแลว ไมรูจักการเก็บ
ตัวอยางดินสงไปวิเคราะห ไมเขาใจถึงคุณคาและประโยชน
ของการวิเคราะหดิน  นอกเหนือจากนั้น ตัวอยางดินท่ีเกษตรกรสงไปถึงหองปฏิบัติการ กวาท่ีจะไดผลวิเคราะห
กลับไป ไมทันกับฤดูเพาะปลูกเพราะเครื่องมืออุปกรณของหอง Lab และบุคลากรท่ีมีนอยและตัวอยางท่ีมีมาก 
ผอ. สมนึก เห็นวา “เม่ือยังมีหนวยแพทยเคลื่อนท่ีไดแลวทําไมเราจะมีหนวยวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีไมได” ทานจึง
ไดมอบหมายให ดร.ณรงค ชินบุตร เปนผูรับผิดชอบงานนี้ จัดเตรียมทีมงานและอุปกรณท่ีจําเปนใสรถตูเกาๆ        
ท่ีขอแบงจากกรมฯ มาได  ออกไปตามสถานีพัฒนาท่ีดิน และไดรับความรวมมือจากทางสถานีพัฒนาท่ีดิน 
ชักชวนใหเกษตรกรท่ีสมัครใจนําตัวอยางดินมาใหหนวยวิเคราะหดินเคลื่อนท่ี วิเคราะหท่ีพ้ืนท่ีท่ีทางสถานี
จัดเตรียมให และใหคําแนะนําในวันเดียวกันนั้น แรกๆไดรับความสนใจจากเกษตรกรนอย แตดวยความรวมมือ
จากสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดตางๆในภายหลังมีเกษตรกรนําตัวอยางมารอรับการวิเคราะหเปนจํานวนมาก          
ตองทํางานกันขามวันขามคืน ถือวางานวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีประสบความสําเร็จอยางดี และไดขยับขยายงาน
ไปอยูท่ีสํานักงานเขตทุกเขตในทุกวันนี้ 

 
อาคารสํานักวิทยาศาสตรในปจจุบัน 

 
งานสํารวจดินมีการเก็บตัวอยางมากมาย 

สมัยกอนเรามีท่ีตําดิน เตรียมดิน อยูท่ีอาคารดานหลัง 
ของสถานีพัฒนาท่ีดิน กรุงเทพฯ ซ่ึงปจจุบันคือกลุมวิจัย
และพัฒนาการใชประโยชนหญาแฝกในการจัดการดิน 
บริเวณนี้เดิมมีอาคารเล็กๆอยูสองหลัง ซายหลังหนึ่ง 
ขวามือหลังหนึ่ง อาคารทางขวาเปนโรงเก็บปุย ปูนมารล 
และเก็บยางรถยนต ปดล็อคดวยกุญแจตลอดเวลา ตึก
อาคารทางซายมือมีสองชั้น ชั้นบนเก็บเอกสารของกอง
จําแนกดิน สวนพ้ืนท่ีชั้นลาง งานวิเคราะหดินใชเปนท่ีรับตัวอยาง เตรียมตัวอยาง ตากและบดตัวอยาง ขางนอก
อาคารเปนท่ีวางระหวางอาคารท้ังสองหลัง บริเวณนี้น้ําทวมขังตลอด มีแหนลอยเขียวเกือบตลอดท้ังป เวลาไป
ขนตัวอยาง หรือไปเช็คตัวอยางเราตองไตไปบนแผนไมกระดานท่ีวางเปนสะพาน เราใชพ้ืนท่ีนี้ เปนท่ีเตรียม
ตัวอยางดิน นานเปน 10-20 ป จนมีอาคารสํานักงานใหมนั่นแหละ การเตรียมตัวอยางดินมีหลายข้ันตอน  
เม่ือรับตัวอยางจากนักสํารวจดินแลว จะตองตรวจสอบวา ตรงกับใบสงตัวอยางถูกตามชั้นดินตามท่ีสงมาหรือไม 
เพราะบางทีตัวอยางบางชั้นดินก็หายไป บางทีใสถุงมาไมดี ถุงก็ขาด หรือ label หาย ก็ตองแจงผูสงตัวอยางให
มาตรวจสอบ  เม่ือถูกตองแลวถึงจะนําออกตากได เราไมมีหองอบตัวอยางท่ีดี หองอบตัวอยางดินของเราเปน
หองสี่เหลี่ยมขนาดสักสามคูณสามเมตรเห็นจะได มีชั้นตลอดผนังท้ังสามดาน อีกดานเปนประตู แตละชั้นมีไม
ระแนงตีไวเปนล็อคๆ ขนาดพอใหวางภาชนะ ซ่ึงความจริงคือจานเคลือบท่ีบรรจุตัวอยางดิน ตามท่ีเทออกมา
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จากถุงดิน แตละชั้นใชไฟดวงละประมาณ 40 แรงเทียน ติดไวเปนราว เวลาเขาไปตรวจดูตัวอยางวาแหงหรือยัง 
จะรอนเหมือนอยูในเตาอบ ดังนั้น เวลาไปตรวจดูตัวอยางก็จะพบนายเทพ คนเตรียมตัวอยางดิน ใสกางเกงตัว
เดียวเดินไปเดินมาตลอดเวลา เม่ือคนเตรียมตัวอยางมีอยูคนเดียว เครื่องบดตัวอยางก็มีอยูเครื่องเดียว          
เวลาตัวอยางเขามามากๆ พรอมๆกัน การเตรียมตัวอยางจึงเปนไปไดชามาก หนําซํ้าตัวอยางท่ีเก็บมาสง 
หลายๆ ตัวอยางเปยกมาก กวาจะตากจนแหงเอามาบดได ก็แทบวาจะลืมไปเลย กวาตัวอยางจะถึงหอง Lab  
ก็ใชเวลานาน และกวาจะวิเคราะหเสร็จ จึงมักจะเกิดการตอวาตอขานกันเปนเรื่องประจํา และเม่ือนักสํารวจดิน
นําตัวอยางเขามาสง ในเวลาใกลๆกัน หองเตรียมตัวอยางดิน ไมสามารถจะรับตัวอยางไวไดท้ังหมดเพราะพ้ืนท่ีไมพอ 
ทานเหลานั้นจึงนําตัวอยางท่ียังไมไดสงถึงหอง Lab อยางเปนเรื่องเปนราวไปวางเรียงไวตามระเบียงหนา       
หอง Lab ตั้งแตหัวตึกลามไปถึงใตบันไดข้ึนชั้นสองจนเต็มพ้ืนท่ี จนแทบไมมีทางจะเดิน บางครั้งตัวอยางดินก็ถูก
คนเตะ ตองไปตามเก็บกลับมา มิฉะนั้นตัวอยางจะขาดหายไป ฝนตกสาดลงมา ตัวอยางดินก็ตองกองอยูอยาง
นั้น กวาจะระบายไปท่ีหองเตรียมตัวอยางได ก็ตองถูกท้ิงอยูเปนเวลานาน เราจึงเริ่มมีความคิดกันวา ถาเรามีท่ี
ทํางานเปนสัดสวนของกอง จะไดรวม Lab ตางๆ ท่ีอยูกระจัดกระจายภายในกรม มาไวดวยกัน มีท่ีรับตัวอยาง 
เตรียมตัวอยางใหเปนท่ีเปนทาง คงจะทําใหสถานท่ีทํางานของกรมเปนระเบียบสวยงามข้ึน  ผอ.สมนึกก็ได
พยายามของบประมาณสรางตึกของกองวิเคราะหอยูหลายครั้ง แตไมเคยสําเร็จ จนกระท่ังมาถึงสมัยท่ีดิฉันเปน
ผูอํานวยการกอง ความคิดเรื่องขอสรางตึกใหมยังไมหายไป ขณะนั้นทาน อธพ. สิทธิลาภ เปนอธิบดีกรม ดิฉัน
ไดไปเรียนปรึกษาทาน ทานไดบอกวาใหลองตั้งงบประมาณมา ไดเรียนถามทานตอไปวา จะใหใชพ้ืนท่ีสวนไหน
ของกรม เปนท่ีสรางตึก การกําหนดพ้ืนท่ีใหไดกอน เปนข้ันตอนแรก สถาปนิก จะตองดูพ้ืนท่ี รูความตองการ
ของการใชพ้ืนท่ี จึงจะออกแบบได และสามารถกําหนดวงเงินงบประมาณได ขณะนั้นสถาปนิกไดออกแบบ และ
กําหนดวงเงินท่ีจะตองใชใหเรียบรอยแลวแตยังไมทันไดยื่นของบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงตัวทานอธิบดี 
อธิบดีทานใหมมีความคิดท่ีจะปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในกรมใหม ทานไดมอบใหคุณสุจิตร ถนอมกุล สถาปนิกของ
กองชาง ( ข่ือสมัยนั้น) กําหนดพ้ืนท่ีสําหรับสรางตึกใหใหม โชคดีท่ีคุณสุจิตร มีความเห็นวา พ้ืนท่ีเดิม                
ท่ีกรมกําหนดใหสรางตึกนั้นเปนท่ีชายธง การจะสรางตึกใหดูสวยงามทําไดยาก จึงไดเลือกท่ีใหมใหเปนท่ีใชสราง
อาคารสํานักวิทยาศาสตรในปจจุบัน  ท่ีตรงนี้เดิมเปนโรงรถ ใชจอดรถของกรม และอยูมาทางดานหนาของกรม 
เม่ือกําหนดท่ีไดแลวคุณสุจิตร ก็ไดออกแบบอาคารใหดวย และกําหนดวงเงินสําหรับยื่นของบประมาณ             
โชคดีอีกอยางหนึ่งท่ีสํานักงบประมาณ ไดมาตรวจสอบดูเหตุผลวาทําไมตองขอสรางตึกท่ีทําการใหม          
สํานักงบประมาณไดเห็นถึงความแออัด ความรกรุงรัง และความยากลําบากเม่ือถึงเวลาหนาฝน ตองขนตัวอยางลุยน้ํา 
นอกจากนั้น หอง Lab ตางๆก็กระจัดกระจาย อยูตามท่ีตางๆของกรม ควรจะไดรวบรวมใหอยูเปนท่ีเปนทาง
ภายในอาคารเดียวกัน สํานักงบประมาณเห็นถึงความจําเปนดังกลาวจึงไดใหการสนับสนุนเปนอยางดี ไดรับ
อนุมัติงบประมาณตามท่ีขอไป ความจริง ทุกอยางก็ทําทาวาจะจบลงดวยดี แตก็ยังอุตสาหมีอุปสรรคปญหา 
จากเศรษฐกิจของประเทศยุคฟองสบูแตก ผูรับเหมาท้ิงงาน ทําใหการกอสรางตองหยุดชะงักไปเปนป           
เม่ือถึงเวลาจะสรางตอ คากอสรางก็เปลี่ยนแปลงไปจากงบเดิมท่ีไดรับ จําเปนตองยื่นของบใหม แตเราก็ไมไดยอทอ 
ประกอบกับไดรับการสนับสนุนจากกองชางและจากสํานักงบประมาณเปนอยางดียิ่ง ในท่ีสุด เราจึงไดอาคาร
สํานักวิทยาศาสตรสมกับการรอคอย ใชงบประมาณไปท้ังหมดราวๆ 50 ลาน ถือวาเปนสมบัติท่ีกองวิเคราะห
ไดมาดวยความยากลําบากและจะตองชวยกันบํารุงรักษาไวใหอยูในสภาพท่ีดีท่ีใชงานไดอีกตอไปนานๆ 

 

 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินดานปฏิบัติการ ไดกลาวสรุป สิ่งท่ีอาจารยได
เรียบเรียงเลาใหฟง ทําใหไดเห็นไดรับทราบเรื่องราวของการตอสู  และนี่ ก็เปนการตอสูแคสํานักเดียว            
สํานักวิเคราะหดินซ่ึงเติบโตมาจากตั้งแตเปนกองกสิกรรมเคมี เม่ือป พ.ศ. 2497  ทานไดรอยเรื่องราวจนเกิด
เปนกระทรวงพัฒนาเกษตรแหงชาติ และมาเปนกรมพัฒนาท่ีดิน ในป พ.ศ. 2506 โดยเฉพาะในเรื่องของการ
สรางตึกตองขอขอบคุณอาจารยท่ีไดเลาถึงการตอสูท่ีกวาจะไดตึกนี้มาดวยความยากลําบากตั้งแตเริ่มตน 
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ในการคิดท่ีจะของบประมาณ ในการท่ีจะขอตอรองตางๆ และในสวนของความสัมพันธของชาววิเคราะหดินกับ
ชาวสํารวจดิน เม่ือเดือนมีนาคมท่ีผานมาผมไดมารับตําแหนงท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน ทาง 2 สํานักนี้ไดมีการ           
จัดอบรมรวมกันโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะใหนักวิทยาศาสตรกับนักสํารวจดินไดมาพบปะกัน ใหมีความเขาใจกัน 
ในเรื่องของนักสํารวจดินก็สงตัวอยางใหกับนักวิทยาศาสตรวิเคราะหดินตางๆ ซ่ึงท้ัง 2 สํานักอาจจะ               
มีความเขาใจกันหรือยังไมเขาใจกัน ก็เลยถือโอกาสมาพบปะกัน สิ่งท่ีนักวิทยาศาสตรทําลงไปมันมีคุณคามาก
แคไหนกับเศรษฐกิจของชาติ เราอาจจะมองวาแควิเคราะห pH วิเคราะห Organic Matter และก็มีการชม      
หอง Lab ตางๆซ่ึงนักสํารวจดินอาจจะเคยสํารวจมาแลวตั้งแตยังเปนนักศึกษา ท้ัง 2 สํานักนี้ก็ไดมีการรวมมือกัน 
ในการท่ีจะทําความเขาใจกัน 
 และสิ่งท่ีอาจารยไดเลาใหฟงในเรื่องของ “เรื่องเลาของชาววิเคราะหดิน” คงเปนประโยชนไมวาจะเปน
รุนเกา รุนใหม หรือรุนนอง ใหเห็นถึงความสําคัญของชาววิเคราะหดินและจะไดมองถึงอนาคตของกรมพัฒนา
ท่ีดินท่ีจะพัฒนา ไมวาจะเปนในเรื่องของการพัฒนาและวิชาการ ในเรื่องของบุคลากรตอไป 
 
  


