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การเสวนาทางวิชาการครั้งท่ี 12 ในวันนี้ เปนหัวขอการเรียนรูเรื่อง “กอเกิดกรมพัฒนาท่ีดิน” โดย
ไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความรูมากประสบการณ 3 ทาน ไดแก นายสนาน ริมวานิช อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
คนท่ี 3 นายพิษณุ อัตถวิโรจน อดีตผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9  1และ ดร.ณรงค ชินบุตร         1

อดีตผูอํานวยการสํานัก1วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
ทานอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ดร.อภิชาต จงสกุล ประธานในการรับฟงการบรรยายไดกลาวเปดการ

บรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากลป 2558” ครั้งท่ี 12 ไววา “ขอบพระคุณวิทยากรท้ังสามทานท่ีให
เกียรติมาเลาเรื่องราวใหไดรับฟง ในการจัดเสวนาเพ่ือเปนการเฉลิมฉลองปดินสากล ป 2558 ซ่ึงสหประชาชาติ
ประกาศใหปนี้เปนปดินสากล  กรมฯ ก็จัดกิจกรรมตางๆ ข้ึนมากมาย งานใหญๆก็เสร็จสิ้นไปหลายงาน และ 
ครั้งท่ี 12 ในวันนี้เปนการปดงานเสวนาวิชาการท่ีเราเคยไดเรียนเชิญรุนพ่ีของเราหลายทานมาเลาถึง
ประสบการณตางๆ วันนี้ทานอธิบดีสนานบอกวามีประเด็นหัวขอใหเลือกหลายขอ ไมวาจะเปนเรื่องอนุรักษดิน
และน้ํา เรื่องการใชประโยชนท่ีดินฯลฯ แตสิ่งท่ีพวกเราหลายคนยังไมทราบ คือ ทานอธิบดีสนาน ทานรูเรื่อง
ตั้งแตเริ่มตั้งกรมพัฒนาท่ีดิน ทานเปนหนึ่งในผูกอตั้งกรมพัฒนาท่ีดิน ผมเองเขามารับราชการ ป 2520 
หลังจากกรมฯ ตั้งมาแลว 14 ป  ฉะนั้น ผมก็ไมคอยจะรูประวัติความเปนมาของกรมฯ  ผมบอกกับทางผูจัดวา
ตองเรียนเชิญทานอธิบดีสนานฯ มาเลาวาเกิดกรมพัฒนาท่ีดินไดอยางไร สิ่งตางๆ เหลานี้เม่ือจบการบรรยาย 
กรมฯ ตองขออนุญาตบันทึกและถอดเทป เรียบเรียง จัดพิมพใหเปนเอกสารบันทึกเปนประวัติศาสตรของ         
กรมพัฒนาท่ีดิน ใหเด็กรุนใหมไดทราบความเปนมากวาจะเปนกรมพัฒนาท่ีดิน ตองฝาฟนอุปสรรคตางๆ 
มากมาย  ซ่ึงจะเปนประโยชนท่ีจะไดรูถึงรากฐานความเปนมาของกรมฯ ทําใหเกิดความรักในองคกรเหมือนกับ
ท่ีสถาบันการศึกษาปลูกฝงใหเกิดความรักสถาบัน อยากใหขาราชการและพนักงานราชการเกิดความรักใน
สถาบันกรมพัฒนาท่ีดินท่ีทําใหเขามีงานทําอยูทุกวันนี้  วันนี้ไดรับเกียรติอยางสูงจากทานอธิบดีสนานฯ และคง
ไมมีใครท่ีจะรูประวัติของกรมฯ มากไปกวานี้แลว สวนอีก 2 ทาน ก็มี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 9  

การเสวนาทางวิชาการ “องคความรูสูดินสากล 2558”  คร ั้งท ี่ 1 2  
หัวขอ “กอเกิดกรมพัฒนาท่ีดิน” 

ในวันพฤหัสบดี 3 กันยายน 2558 เวลา 10.00 - 12.00น . 

 โดย  นายสนาน ริมวานิช     อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน คนท่ี 3 
  นายพิษณุ อัตถวิโรจน  อดีตผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9  
      ดร.ณรงค ชินบุตร       อดีตผูอํานวยการสํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน                 
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ทานพิษณุ อัตถวิโรจน ท่ีเคยมาเลาเรื่องกําเนิดหมอดินอาสา วันนี้ทานก็จะกลับมาเติมเต็มในเรื่องการเกิด       
กรมพัฒนาท่ีดิน 1ดร.ณรงค ชินบุตร 1 ทานทํางานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินมาตั้งแตป 2511 หลังจากกอตั้งกรมฯ 5 ป 
ฉะนั้น ทานก็จะเห็นการกอรางสรางตัวของกรมฯ คงตองมอบเวทีนี้ใหทานท้ังสาม และมีการถายทอด           
ไปยังสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตทุกเขต ขอกราบเรียนเชิญทานอธิบดีสนานฯ ผอ.พิษณุ และ ผอ.ณรงค เริ่มเขาสู
การเสวนา ขอบคุณมากครับ” 
  ทานอธิบดีสนาน ริมวานิช : ผมตอบรับเชิญใหมาพูด “กอเกิดกรมพัฒนาท่ีดิน” ดวยเห็นวาเปนคน
เกาแกอยูในเวลานี้ ผานการรับรูเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยตนเองอยูแลว ถึงเรื่องบุคคลท่ีทําใหเกิดกรมพัฒนาท่ีดิน 
คือ ดร.บรรเจิด พลางกูร เปนหัวหนากองการกสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม กระทรวงเกษตร อยูแลวในเวลานั้น 
เม่ือมีกรมพัฒนาท่ีดินเกิดข้ึน ไดดําเนินงานเปนอยางเดียวกับท่ีมีอยูในกองการกสิกรรมเคมี โดยโอนงานสํารวจ
ดินท่ีเปนแผนกสํารวจดิน และเจาหนาท่ีซ่ึงมีอยูเพียง 2-3 คนไปดวย ท้ิงแผนกสํารวจดิน ไวกับกองการกสิกรรม
เคมีตามเดิม ไปตั้งเปนกองสํารวจท่ีดินข้ึน โอนงานอนุรักษดินและน้ําท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาชวยเหลืออยูไปหมด
ท้ังโครงการ และงานบํารุงดินท่ีดําเนินการอยูกอน ไปสังกัดกองบริรักษท่ีดิน กับงานตามโครงการสํารวจจําแนก
ประเภทท่ีดินในกองการกสิกรรมเคมี ซ่ึงเพ่ิงเริ่มงานเม่ือป 2503 นั้นเองไปเปนกองจําแนกท่ีดิน พรอมกับ       
การตั้งกองข้ึนใหม เปนกองนโยบายท่ีดิน โอนบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาตั้งตนเปนงานใหม 

อารัมภบทมาพอสมควร ขอเกริ่นนําเรื่องท่ีจะพูดกันในวันนี้ เมืองไทยเรามีความถนัดในการเพาะปลูก
มาต้ังแตกรุงสุโขทัย (เริ่มตั้งประเทศไทย) มีการสงเสริมการทําเกษตรสมัยกรุงศรีอยุธยาไดตั้งตําแหนง                      
ขุนเกษตราธิบดี เปนเสนาบดีกรมนา อันเปนหนึ่งในจัตุสดมภ เพ่ือบริหารราชการแผนดินทางดานการเกษตร 
ซ่ึงมี เวียง วัง คลัง นา แลวเปลี่ยนมาเปนกระทรวงบวงกรมในสมัยรัชกาลท่ี 5 หลังจากเสด็จกลับจากประพาส
ยุโรป ซ่ึงกระทรวงเกษตรพานิชการเปนหนึ่งในกระทรวงท่ีตั้งข้ึนใหม ตอมากระทรวงเกษตรพานิชการไดถูกยุบ
รวมเปนกรมเกษตรากร อยูในกระทรวงพระคลัง ในป พ.ศ. 2439 

ในป พ.ศ.2442 กรมเกษตรากรโอนมาเปนกระทรวงเกษตราธิการ และไดตั้งกรมชางไหมข้ึน          
ในป พ.ศ.2444 ดําเนินการเรื่องไหมกับการเพาะปลูก และในป พ.ศ.2451 กรมชางไหมเปลี่ยนชื่อไปเปน       
กรมเพาะปลูก ตอมากรมเพาะปลูกในกระทรวงเกษตราธิการถูกโอนไปอยูในกรมตรวจกสิกรรม สังกัดกระทรวง
พาณิชยและคมนาคม  

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองป พ.ศ.2475 ไดรวมกระทรวงเกษตราธิการกับ กระทรวงพาณิชยและ
คมนาคมเปนกระทรวงเดียวกัน เรียกวากระทรวงเศรษฐการ มีกรมตรวจกสิกรรม เปลี่ยนชื่อไปเปน กรมเกษตร 
และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเปนกรมกสิกรรม อยูในกระทรวงเกษตร เม่ือป 2497 

ในป พ.ศ.2485 กรมเกษตรรับโอนกองเกษตรศาสตรจากรมวิทยาศาสตร มาสังกัดเปนกองเกษตรเคมี 
และเปลี่ยนชื่อเปนกองการกสิกรรมเคมี อยูในสังกัดกรมกสิกรรม เม่ือป พ.ศ.2497 

ดร.บรรเจิด พลางกูร เปนนักเรียนทุน ก.พ. สอบแขงขันชิงทุนเลาเรียนไปศึกษาวิชาเคมีการเกษตร                
จบปริญญาตรี - โท จากมหาวิทยาลัยคอรเนลล และวิชาชีวะเคมีจบปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยหลุยสเซียนา 
สเตทยูนิเวอรซิตี้ สหรัฐอเมริกา เม่ือป พ.ศ.2482 - 90 เขารับราชการครั้งแรก ดํารงตําแหนงนักเกษตรตรี 
กองพืชพันธุ กรมเกษตร กระทรวงเกษตราธิการ เม่ือป พ.ศ.2490 ไดปฏิบัติราชการมีความดีความชอบ                      
ดํารงตําแหนงหวัหนากองการกสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม (เปลี่ยนชื่อกองและกรม ในป พ.ศ.2497)  

ขณะนั้น กองการกสิกรรมเคมี แบงสวนราชการออกเปน 1)แผนกเคมีการกสิกรรม 2)แผนก            
สํารวจดิน 3)แผนกวิเคราะหดิน 4)แผนกจุลินทรียดิน 5)แผนกวิจัยปุยและยากําจัดศัตรูพืช และมีโครงการ
บํารุงดินอยูแลวดวย (ประมาณป พ.ศ.2496) มีหนาท่ีในการปฏิบัติงานเก่ียวกับดานดินทางการเกษตร ท่ีเปน
สิ่งจําเปนตอการปลูกพืช ศึกษาถึงลักษณะการจัดการและใชประโยชน และการบํารุงรักษา เพ่ือการคงอยูอยาง
ถาวรตลอดไป 
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เม่ือสงครามโลกครั้งท่ีสองสงบลงในป พ.ศ.2488 เกิดการภาวะขาดแคลนอาหารและวิทยาการ             
แผนใหมท่ัวโลก โดยเฉพาะประเทศท่ียังดอยพัฒนา ประเทศไทยตกอยูในสภาวะดังกลาวเชนกัน ไดรับความ
ชวยเหลือทางวิชาการและเศรษฐกิจจากองคการสหประชาชาติ  โดยองคการอาหารและเกษตร                             
แหงสหประชาชาติ จัดสงคณะผูเชี่ยวชาญการเกษตรมาสํารวจภาวะเกษตรของประเทศไทยในป พ.ศ.2491 
องคการฯไดทําสัญญาขอตกลงใหความชวยเหลือทางวิชาการข้ึนตั้งแตป พ.ศ.2493 เปนตนมา 

เก่ียวกับเรื่องดินและปุย รัฐบาลไทยกับรัฐบาลอเมริกาไดทําสัญญาตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และวิชาการ โดยองคการบริหารความม่ันคงรวมกัน (Mutual Security Agency-MSA) สงผูเชี่ยวชาญเรื่องดิน
ในประเทศรอนจากมหาวิทยาลัย John Hopkins คือ Dr.Robert Larimore Pendleton กับ Dr.H.H.love 
ผูเชี่ยวชาญทางคัดและผสมพันธุพืชจากมหาวิทยาลัย Cornell มาชวยเรื่องบํารุงพันธุขาว อยูในกรมเกษตร 
และในป  พ .ศ .2497 องคการบริหารวิ เทศกิจแห งสหรั ฐ  ( The U .S .  Fore i gn  Opera t ion                                
Administration - FOA) จัดสง Dr.E.V.Staker ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการวิเคราะหและคนควาในดานดินและปุย
มาชวยทําการคนควาและฝกหัดเจาหนาท่ีในดานกสิกรรมเคมีของกรมกสิกรรม ท้ังสรางหองปฏิบัติการสําหรับ
ตรวจคุณภาพดินข้ึนท่ีสถานีกสิกรรมบางเขนดวย 

ในชวงป พ.ศ.2496-97 กองการกสิกรรมเคมี ไดเปดรับสมัครผูจบการศึกษาทางเกษตรเปนคนแรก 
คือ นายอารี  แกวงาม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขารับราชการเปนนักเกษตรตรี รับหนาท่ีผูรวมทํางาน
ฝายไทย (Counterpart) ของ ดร.สเตเกอร ปฏิบัติงานทดลองคนควาเรื่องปุยไมผลรวมกับกองการคนควาและ
ทดลอง กรมกสิกรรม เม่ือผานการทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญเปนเวลาอันสมควร ไดรับการคัดเลือกไปศึกษา
ฝกอบรมท่ีมหาวิทยาลัย Florida เมือง Gainsville สหรัฐอเมริกา เปนเวลา 1 ป เม่ือป พ.ศ.2498 หลังจาก
นั้นไดขอลาศึกษาตอจากกรมกสิกรรม สําเร็จปริญญาโท มหาวิทยาลัยฟลอริดา จึงเดินทางกลับ 

ตอมาในป พ.ศ.2499 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดใหความชวยเหลือแกกระทรวงเกษตรโดยกองการ                  
กสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม กรมปาไม และกรมชลประทาน รับความชวยเหลือทางวิชาการและเศรษฐกิจ                
ผานองคการพัฒนาระหวางประเทศ (Agency for International Development -AID) ในโครงการท่ีเรียกวา 
การพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย – Agricultural Development North 
East Thailand Projects เปนเรื่องของงานอนุรักษดินและน้ํา ซ่ึงหนวยงาน Soil Conservation Service 
แหง U.S. Department of Agriculture เปนเจาของเรื่องในทางดานวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ เครื่องมืออุปกรณใช
ในการปฏิบัติงาน จัดทุนการศึกษา ฝกอบรมดูงานของเจาหนาท่ีขาราชการไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศท่ีสามดวย ท้ังนี้ ผูเชี่ยวชาญประจําโครงการท่ีเขามาประจําอยูในประเทศไทยมีจํานวน 3 รุน 
ประกอบดวย Mr.E.B.Engle ระหวางป พ.ศ.2499-2501 ถัดมาเปน Mr.C.C.Girardot ระหวาง                         
ป พ.ศ.2502-07 และรุนสุดทายเปนหมูคณะ ประกอบดวย Mr.J.Dale Schott เปนหัวหนาคณะท่ีเรียก 
Participating Agency Service Agreement - PASA Team กับ Mr.Snowden ผูชํานาญการอนุรักษดิน
ดานวิศวกรรมเกษตร Mr.D.L.Gallup ผูชํานาญการดานสํารวจดินทาง Soil Interpretation ประจํากอง 
สํารวจท่ีดิน อยูเพียงปเดียว และ Mr.Oliver Rice มาแทนในครึ่งเทอมหลัง กับมีผูชวยนักปฏิบัติงานสนาม       
อีก 3 นาย คือ Mr.C.Lowe ไปประจําอยูท่ีขอนแกน Mr.Palmer ไปประจําอยูท่ีนครพนม Mr.C.A.Bordsen 
ไปประจําอยูท่ีอุบลราชธานี 

งานอนุรักษดินและน้ําตามโครงการชวยเหลือเนนการปฏิบัติงานสนามยังไรนากสิกรโดยตรง เพราะ
เปนหลักการปองกันการชะลางพังทลายของดิน ใชหนวยสนามเคลื่อนท่ี เปนงานเบื้องตนของการอนุรักษดิน
และน้ํา ดวยวิธีการปฏิบัติงานพรอมกับฝกสอนไปในตัว เริ่มตนจากการทําแผนท่ีตางๆ โดยใชกลองสองระดับ 
และอุปกรณ ทําแผนท่ีขอบเขต แผนท่ีระดับ แผนท่ีภูมิประเทศ เพ่ือการวางแผนอนุรักษดินและน้ําในไรนา 
ตอมา เปนการนําวิธีการอนุรักษดินและน้ําใสลงสูแปลงไรนา อยางแรก 1)การปลูกพืชตามแนวระดับ - สํารวจ
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ทําเสนแนวท่ีมีระดับเดียวกัน ปกหลักไวรอไถพรวนดินปลูกพืช  2)คันดินก้ันน้ํา – เปนการปนคันดินขวาง   
พ้ืนท่ีลาดเทเพ่ือลดกําลังน้ําไหลบาบนผิวดิน ไมใหไหลเร็วเรงข้ึน กักน้ําเพ่ือเบนใหไหลออกไปทางขวางแทนตรง
ตอไป   3)ทางน้ําไหลดาดดวยหญา โดยเลือกเสนทางน้ําธรรมชาติกอน มีลักษณะเปนท่ีต่ําอยูชัดเจน หรือ
จัดสรางเ พ่ือรองรับน้ํ า ท่ี ไหลเบนลงมา ไมว า คันดิน ก้ันน้ํ า  หรือ คูรับน้ํ ารอบเขา พรอมปลูกหญา                              
ปะทะน้ําไหลไวดวย  4)บอน้ําในไรนา เปนเข่ือนดินก้ันน้ํา ในบริเวณท่ีลุมต่ําเหมาะสมเก็บกักน้ําไวได          
ลดปริมาณน้ําท่ีไหลลงและชะลอความแรงของน้ําไดดวย พรอมกับปลอยใหไหลตอไปจากทางน้ําลนของเข่ือน 
และมาตรการอ่ืนๆ อีกตามท่ีจําเปน 

ความชวยเหลือท่ีเปนทุนการศึกษา ไดจัดสงขาราชการไทยไปศึกษาตอท้ังปริญญาตรี และปริญญาโท 
(ปริญญาตรีมีจํานวนนอยมาก) ยังมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานับจํานวนไดไมต่ํากวา 75 คน อีกจํานวนหนึ่ง
ไปศึกษาฝกอบรมยังสถาบันการศึกษากับหนวยงานของสหรัฐประมาณอยางต่ํา 36 คน ตลอดจน              
จํานวนขาราชการไทยไปดูงานยังประเทศท่ีสามเปนคณะมีเปนจํานวนนับรอยๆ คน 

สําหรับเครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปนใชงานตามโครงการของงานอนุรักษดินและน้ํามีท้ังเครื่องจักรกล 
รถยนต (จี๊ป) เครื่องมือทางวิทยาศาสตร ดังรายการปลีกยอยแสดงใหเห็นคือ รถแทรคเตอรตีนตะขาบ                
รถแทรคเตอรลอยาง พรอมอุปกรณติดทายรถแทรคเตอร - เครื่องไถพรวน เครื่องตัดหญาติดทาย                            
รถแทรคเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องเก็บเก่ียวพืช-ขาวโพด เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดพืช อุปกรณสํารวจ                      
การทําแผนท่ี - กลองสองระดับพรอมขาหยั่ง ไมอานระดับ เข็มทิศ กลอง Theodoite กลองถายรูป                    
เครื่องฉายสไลด หนังสือตําราทางวิชาการ สําหรับงานสํารวจดินไดรับเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ดวยเชนกัน 
มีอาทิ ยานพาหนะเปนรถจิ๊ป สําหรับบุกปาฝาดง  รวมถึงเรือติดทายเครื่องยนตสําหรับเดินทางไปยังสถานท่ีซ่ึง
ไมมีทางรถยนตเขาถึง อุปกรณสําหรับขุดเจาะเก็บตัวอยางดิน เพ่ือตรวจสอบและนําไปเขาทดสอบใน
หองปฏิบัติการ สมุดเทียบสี เครื่องตรวจวิเคราะหดินสนาม และอีกมากหลายรายการ  

เม่ือป พ.ศ.2498 กองการกสิกรรมเคมี ไดเปดรับผูสมัครเขามาทํางานเปนเทรนนี (ลูกจางโครงการ
ชวยเหลือ) กอนการจบการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3 คน คือ นายสนาน ริมวานิช  ม.ร.ว.ศรีลักษณ  
เกษมสันต และนายฤดี ณ ถลาง ขณะท่ีกําลังเรียนอยูชั้นปท่ี 5 เขาทํางานวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร กองการกสิกรรมเคมี และในป พ.ศ.2499 ไดรับการบรรจุเขาเปนขาราชการพลเรือนสามัญ                
ชั้นตรี ตําแหนงนักกสิกรรมตรีเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2499 

มีงานหนึ่งเกิดข้ึนจากการทําลายปาไมอันปกคลุมผิวดินตามธรรมชาติโดยการลักลอบตัดฟนตนไม
ออกไปอยางผิดหลักการ ประกอบกับการใชท่ีดินไดเปนไปอยางไมประหยัดและถูกตอง เม่ือป พ.ศ.2503  
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี ไดปรารภและบัญชา พลเอกประภาส  จารุเสถียร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย วา ตองการจะรักษาพ้ืนท่ีปาไมไวใหไดรอยละ 50 ของพ้ืนท่ีประเทศ กระทรวงมหาดไทย
ไดจัดทําโครงการสํารวจจําแนกประเภทท่ีดินข้ึน โดยมีกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย เปนเจาของเรื่อง และมี
คณะกรรมการสํารวจจําแนกประเภทท่ีดินกําหนดใหมี “คณะสํารวจ” และเจาหนาท่ีสํารวจ เปนเจาหนาท่ีของ
หนวยราชการตางๆ ท่ีมาชวยงานตามโครงการ โดยตองผานการฝกอบรมวิชาการความรูเก่ียวกับการสํารวจ
จําแนกประเภทท่ีดิน เชน การทําแผนท่ี ความรู เ ก่ียวกับดินและธรรมชาติ วนศาสตร จากกรมท่ีดิน                          
กรมกสิกรรม กรมปาไม ฝายปกครองเปนครั้งแรกจํานวน 172 คน ท่ีศูนยฝกอบรมขาราชการกระทรวง 
มหาดไทย ณ พระท่ีนั่งนงคราญสโมสร เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ.2503 อันเปนท่ีมาของงานจําแนกท่ีดิน และไดมี
การอบรมเจาหนาท่ีท่ีไปปฏิบัติงานสํารวจจําแนกท่ีดินทุกปติดตอกันมา ตอมาเม่ือจัดตั้งกรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2506 กองจําแนกท่ีดิน เปนสวนราชการหนึ่งในสังกัด 
รับโอนงานตามโครงการสํารวจจําแนกประเภทท่ีดินจากกรมท่ีดินมาดําเนินการตอ ปรากฏมีเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับ
การอบรมและปฏิบัติงานจําแนกประเภทท่ีดินท่ีถูกโอนพรอมกับโอนงาน รวมท้ังสิ้น 65 นาย ถานับพนักงาน
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จําแนกท่ีดินพิเศษ (อ.เจริญ  สุวรรณเศรษฐ ผูมีบทบาทสูงมากของงานสํารวจจําแนกประเภทท่ีดิน กรมท่ีดิน)   
จะเปนเจาหนาท่ีซ่ึงไดเริ่มงานนี้มาแตตนไดโอนมากรมพัฒนาท่ีดิน 66 นาย ซ่ึงยังนอยไมเพียงพอสําหรับ
ปฏิบัติงาน 

เม่ือมีการจัดตั้งกรมพัฒนาท่ีดินเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ไดเสนอขอจัดตั้งสถานศึกษากรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทําพิธีเปดเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2507 และรับนักศึกษาเขาเรียนในป 2507 เปนรุนแรก 
สถานศึกษากรมพัฒนาท่ีดิน รับนักศึกษาได 3 รุน จึงไดยุบเลิกไป มีผูเขารับการศึกษาท้ังสิ้น 292 คน                 
จบการศึกษาแลวทุกคนไดรับการบรรจุเปนพนักงานจําแนกท่ีดินจัตวา เวลานี้งานสํารวจจําแนกท่ีดิน                          
ไดยุติไปแลว 

งานสํารวจดินเปนงานหลักของการเกษตรอยางหนึ่งท่ีจําเปนเบื้องตน เปนวิชาการท่ีถายทอดออก               
เปนความรูกันมานานนับรอยปในประเทศตะวันตก สําหรับประเทศไทยเราหนวยงานแรกท่ีดําเนินงานเก่ียวกับ
งานสํารวจดิน ไดแก การตั้งแผนกปถพีวิทยา อยูในกองสถานีทดลอง กรมเกษตรและการประมง กระทรวง            
เกษตราธิการ เม่ือป พ.ศ.2481 มีหนาท่ีสํารวจดินเก่ียวกับการกสิกรรม ดินขาดอาหารใหกลับเปนดินดี               
ดินเหมาะแกการปลูกพืชอยางใด แกไขดินเลว ในป พ.ศ.2496 กรมกสิกรรม กระทรวงเกษตร มีสวนราชการ
คือ กองการกสิกรรมเคมี ตั้งแผนกสํารวจดิน มีหนาท่ีสํารวจดินในทองท่ีจังหวัดตางๆ ศึกษา minor element 
ตอจากนั้นมาไดมีการพัฒนางานสํารวจดินใหกาวหนา ดังท่ีวิทยากรดานสํารวจดินท่ีมี คุณเฉลียว  แจงไพร และ
คณะไดบรรยายผานพนมาแลว 

ตามปกติงานวิเคราะหดินจะตองมีอยูคูกับงานสํารวจดิน แยกกันอยูไมเหมาะควร เพราะเก็บตัวอยาง
ดินมาแลว ถาไมมีการวิเคราะหหาคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสเปนอยางนอยแลว จะไมเกิดความรูอันเปน
ประโยชนตอการใชข้ึนมาเลย  คงเปนเพียงวัตถุกอนดินท่ีนํามาปนเปนสิ่งของสําหรับใชงานหรือของเลน                   
เม่ือมีการตั้งกรมพัฒนาท่ีดินข้ึนในป พ.ศ.2506 แผนกสํารวจดิน และแผนกวิเคราะหดินในกองการกสิกรรม
เคมี ยังคงอยูตามเดิม ไดโอนตัวบุคลากรท่ีทํางานวิเคราะหดินไปบรรจุอยูในกองสํารวจท่ีดินบาง กองบริรักษท่ีดิน
บาง จนบังเกิดผลงานตามมาดังปรากฏชัดเจน 

หลังจากดําเนินงานอนุรักษดินและน้ําชวยเหลือกสิกรบนไรนาท่ีปลูกพืชไรมีสภาพพ้ืนท่ีลาดเท ดินถูก
น้ําฝนกัดเซาะทําใหดินเสื่อมโทรม ในหลายจังหวัด อาทิ ชลบุรี ปลูกออย มันสําปะหลัง ปากชอง พระพุทธบาท 
สระบุรี ปลูกขาวโพด  อุดรธานี อ.กุมภวาป  ลําปาง อ.เกาะคา ปลูกออย ภาคใต ไปเปนครั้งคราว อ.นาบอน    
จ.นครศรีธรรมราช วางแนวปลูกยางพารา เหลานี้ ไดใชวิธีการปฏิบัติตามแบบท่ีผูเชี่ยวชาญไดอบรมฝกสอน    
จึงพิจารณาเห็นวา วิธีการปฏิบัติงานตางๆ ไดใชขอมูลท่ีเกิดจากผลคนควาและรวบรวมของจริงท่ีเปนอยู                 
ในสหรัฐ นาจะมีขอมูลอันเกิดจากสภาพเปนไปของเมืองไทยเองนํามาใชใหตรงตอสภาพเปนจริง                     
ของแตละสถานท่ี จึงขออนุญาตไดรับอนุมัติใหดําเนินงานดานวิชาการอนุรักษดินและน้ํา ซ่ึงหลักการเดิมของ
โครงการชวยเหลือมอบการคนควาตางๆ ใหกรมปาไม และกรมชลประทาน ดําเนินงานดังกลาว แตกรมกสิกรรม 
ดําเนินงานดานปฏิบัติงานสนามอยางเดียว 

ปญหาสถานท่ีดําเนินงานทดลองคนควาตางๆ เกิดข้ึนเพราะตองใชเนื้อท่ีเปนจํานวนมาก และใหมี
สถานีทดลองกระจายอยูท่ัวประเทศ ครอบคลุมลักษณะวิธีปฏิบัติไดถวนท่ัว จึงไดเริ่มตนไปขอท่ีดินของสถานี
พืชอาหารสัตวมวกเหล็ก สถานีบํารุงพันธุสัตวมวกเหล็ก กรมปศุสัตวและหนวยตํารวจมา กระทรวงมหาดไทย 
ซ่ึงตอมาไดยุบเลิกไปโดยอยูรวมกันบนพ้ืนท่ี 3,130 ไร ดําเนินการจนไดเนื้อท่ี 300 ไร เปนแผนท่ีบริเวณจัดตั้ง
ศูนยอนุรักษดินและน้ํา แตตองระงับไปเพราะอธิบดีกรมกสิกรรม (ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ ดํารงตําแหนง                
วันท่ี 14 มีนาคม 2503 - 1 มกราคม 2504) ขณะนั้น แนะใหไปใชในสถานีทดลองของกรมกสิกรรรมแทน              
ตอมาสถานท่ีมวกเหล็กแหงนี้ไดเปลี่ยนไปเปนโครงการฟารมโคนมไทย-เดนมารก ในป พ.ศ.2505 ผมตาม
หนวยงานสถานีพืชอาหารสัตวมวกเหล็ก และสถานีบํารุงพันธุสัตวมวกเหล็กท่ียายไปอยูปากชองในพ้ืนท่ีของ
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กรมปศุสัตว  ไปขอท่ีดินจากองวัคซีนและเซรั่ม กรมปศุสัตว ท่ีตั้งเม่ือป พ.ศ.2470 ไดท่ีดินมาใชในราชการ
อนุรักษดินและน้ําจํานวน 500 ไร จากการแบงปนของอาจารย ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์  ผูควบคุมไรฝกนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีขอท่ีดินมาไดกอนจํานวน 1,000 ไร ตามคําเสนอแนะของหัวหนากองวัคซีนและ
เซรุม อยูในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เงินท่ีใชในการจัดตั้งศูนยอนุรักษดินและน้ําทุกรายการเปนเงิน
ตามโครงการชวยเหลือท้ังสิ้น นับเปนศูนยอนุรักษดินและน้ําแหงแรก ขณะนั้นยังอยูในสังกัดกองการกสิกรรม
เคมี กรมกสิกรรม 

ตอมาศูนยอนุรักษดินและน้ําไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอันมีจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต เปน 
นายกรัฐมนตรี สั่งการใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติพิจารณารายงานการดูงานของขาราชการ
กองการกสิกรรมเคมี และคณะรวม 4 คน ซ่ึงไดเดินทางไปดูงานเก่ียวกับการอนุรักษดินและน้ํา ณ สาธารณรัฐจีน 
(ไตหวัน ) โดยทุน เอ .ไอ .ดี .  ระหวางวันท่ี  2 กันยายน ถึง วัน ท่ี  3 ตุลาคม 2505 สํานักบริหาร                  
ของนายกรัฐมนตรี เสนอปลัดบัญชาการสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นวา งานอนุรักษดินและน้ํา            
มีความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในการกสิกรรม ถาสามารถดําเนินการไดก็จะเพ่ิมผลผลิตไดอีกมาก ควรจะรีบ
ขยายหรือดําเนินงานใหไดอยางกวางขวางยิ่งข้ึนอยางนอยปละ 10 จังหวัด แตสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ
พิจารณาแลวเห็นวา ควรสนับสนุนใหขยายงานตามกําลังงบประมาณและเจาหนาท่ีวิชาการซ่ึงในขณะนั้น                  
มีจํากัด คณะรัฐมนตรีไดลงมติเม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2506 ใหดําเนินการตอไป  จัดตั้งศูนยอนุรักษดินและน้ํา
ข้ึนปละ 2 จังหวัด มีการเปลี่ยนชื่อศูนยอนุรักษดินและน้ํา ไปเปนศูนยพัฒนาท่ีดิน และมาเปนสถานีพัฒนาท่ีดิน 
ในป พ.ศ.2527  พรอมตั้งสํานักงานเขตพัฒนาท่ีดิน จนครบท่ัวประเทศในเวลานี้  

เพ่ือใหงานอนุรักษดินและน้ํามีผลสมบูรณตอการกสิกรรมอยางท่ัวถึง หลังฝนตกน้ํายอมไหลลงสูท่ีต่ํา 
สุดแตสภาพพ้ืนท่ีเปนอยางใด กสิกรท่ีเปนเจาของท่ีดินมองเห็นวาอยูในกรอบจํากัด ครอบครองท่ีดินเทาท่ี
ตนเองมีอยู ตางคนตางทํา สมควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ํากันทุกแปลงไรนา โดยรวมมือกันดวย                  
การจัดการลุมน้ํา (Watershed Management) เปนการจัดการพ้ืนท่ีเพ่ือใหไดน้ําท่ีมีปริมาณมากพอ คุณภาพดี 
การไหลสมํ่าเสมอ  พรอมท้ังควบคุมเสถียรภาพของดินและการใชทรัพยากรอ่ืนๆ ในลุมน้ํานั้นดวย จึงเปนงานท่ี
จะตองมีการอนุรักษดินและน้ําเปนหลัก โดยพิจารณาเปนพ้ืนท่ีเฉพาะแหงขนาดหนึ่งเพ่ือน้ํา  แตนาเสียดายท่ี
ขาดความเขาใจกันในบริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงเปนไรนา (Farmland) ควรตองมีการพิจารณาถึงการเปนลุมน้ําของพ้ืนท่ี
กสิกรรมท้ังมวล ไมวาจะเปนเนื้อท่ีขนาดใดก็ตาม ท่ีขาดการดําเนินงานอนุรักษลุมน้ํามาจนทุกวันนี้ 
  งานอนุรักษดินและน้ําเปนงานใหมท่ีเกิดข้ึน เพราะเมืองไทยยังขาดแคลนวิชาการอันทันสมัยและ  
กาวหนาท่ีจะนําพาใหประเทศเจริญ  จึงรับความชวยเหลือทางวิชาการและเศรษฐกิจจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
ท่ีเจริญกาวหนาในวิชาการตางๆ อยูแลว  เม่ือเริ่มตั้งกรมพัฒนาท่ีดินข้ึนในป พ.ศ.2506 มีงานโครงการ  
อนุรักษดินและน้ําอยูในสังกัดกองบริรักษท่ีดิน ซ่ึงเปนงานปฏิบัติการชวยเหลือกสิกรยังไรนาโดยตรง ดวยวิธีการ
อนุรักษดินและน้ํามากหลายวิธีการ จากการฝกสอนอบรมจากผูเชี่ยวชาญ กับท้ังนักอนุรักษดินผูปฏิบัติงาน
โครงการไดรับทุนไปศึกษาวิชาการยังมหาวิทยาลัยของสหรัฐ กับมีทุนไปรับการฝกอบรมยังสถาบันหนวยงาน
อนุรักษดินของสหรัฐ เพ่ือเปนความรูและมีความชํานาญงาน และยังจัดทุนใหไปดูงานยังประเทศไตหวันอีกดวย  
งานนี้ตองใชบุคลากรสําเร็จสาขาวิชาวิศวกรรมมารวมเพ่ือความสมบูรณแหงงาน ไดเปดรับสมัครผูสนใจมารวมงาน
ดวยจํานวนหนึ่ง หลังจากตั้งกรมพัฒนาท่ีดินมาระยะหนึ่ง ไดตั้งฝายชางข้ึนมาและขออนุมัติ ก.พ. ตั้งตําแหนง
รองรับ และตอมามีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2518 
กองชางเปนกองหนึ่งตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  

หลังจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําการปฏิวัติเม่ือป พ.ศ.2500 สําเร็จแลว แตไมไดรับตําแหนง
นายกรัฐมนตรี มอบใหนายพจน สารสิน และจอมพลถนอม  กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี จนถึงวันท่ี 9 
กุมภาพันธ 2502 จึงเขาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดสรางผลงานทางดานการปรับปรุงการบริหาร       
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และการพัฒนาประเทศไวมากมาย โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดรับการสนับสนุน 
จากตางประเทศ ทําการศึกษา คนควา วิจัย จนกระท่ังไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉบับท่ี 1              
(ป พ.ศ.2504 – พ.ศ.2509)  ซ่ึงแผนดังกลาวเปนแมแบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                
มาจนถึงปจจุบัน (2558) 
 ในชวงดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ไดเสนอรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.....        
ข้ึนใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมงานอันเปนพ้ืนฐานในทางเศรษฐกิจของชาติ มาปฏิบัติจัดทําในกระทรวง
เดียวกัน  จึงสมควรจัดใหมีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติข้ึน โดยตั้งกรมพัฒนาท่ีดินข้ึนเปนกรมในสังกัด จากการ
พิจารณารายงานการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา มีขอความหนึ่งท่ีจอมพลสฤษดิ์ กลาวตอบ
ชี้แจงสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2506 ดังนี้ “ตามหลักวิชา เราตองสงวนท่ีดินไว             
ก่ีเปอรเซ็นต อะไร 25 หรือ 50 เปอรเซ็นต ซ่ึงตองรักษาเพ่ือมิใหดินของเราเสียไปกลายเปนทราย เพ่ือใหฝนตก
ลงมา  และนอกจากนั้นก็เพ่ือการอนุรักษท่ีดินของเขา ดวย เพราะฉะนั้น การพัฒนาท่ีดินสวนใหญเรื่องเก่ียวกับ
การจัดสรรท่ีดิน การอนุรักษท่ีดิน ท่ีดินท่ีไหนเหมาะแกการเลี้ยงสัตว ท่ีไหนเหมาะอะไร ประสานงานกับกระทรวง
เกษตรกับอะไรนี่ ผมยังวิตกวาจะเอาใครๆ  ฝมือตองดีนะครับ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินก็ Ph.D. ก็เห็นมีอยู
เหมือนกัน”  สภารางรัฐธรรมนูญรับหลักการและประกาศใชเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2506  
 ท่ีจริง กอนหนานี้ ในราวป พ.ศ.2504 – 05 ไมแนชัดวาเปนวัน เวลาใด ผมไดรับคําสั่งใหเขาพบ                   
ดร.บรรเจิด พลางกูร ยังหองทํางานเปนกรณีพิเศษ  ในกองการกสิกรรมเคมี ปากคลองตลาด สั่งการใหเขียน
เรื่องราวงานอนุรักษดินและน้ําของตางประเทศท่ีไดไปศึกษาและฝกอบรมท้ังดูงานมาแลวจากสหรัฐอเมริกา           
และไตหวัน ขอเรื่องในเวลา 2 – 3 วัน ตอมาไมนาน ไดรับคําสั่งใหเขียนวิธีการอนุรักษดินและน้ําท่ีใชในไรนา             
แตละวิธีการ ซ่ึงใชเวลาหลายครั้งหลายคราภายในชั่วขามคืนก็มี  ในระยะแรกไมรูเหตุผลและไมกลาซักถาม          
มากดวยคาดวาคงจะนําไปชี้แจงกับบุคคลอ่ืนหรือแถลงขาวตอหนังสือพิมพ 
 วันสําคัญในวงการเรื่องดินทางการเกษตรมาถึง มีการตั้งกรมพัฒนาท่ีดินข้ึนในกระทรวงพัฒนาการ
แหงชาติ เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2506 แตเม่ือถึงป พ.ศ.2515 ไดโอนไปสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ซ่ึงในระยะแรก มีสวนราชการอยูในสังกัดเพียง 5 แผนก ดังนี้  
 1. สํานักงานเลขานุการกรม เปนไปตามแบบแผนของหนวยงานถือปฏิบัติกัน 
 2. กองสํารวจท่ีดิน ตั้งงานข้ึนมา โอนบุคลากรท่ีเปนนักสํารวจดินจากแผนกสํารวจดิน กองการกสิกรรม
เคมี ท่ีมีอยูไมก่ีคน และอีกจํานวนหนึ่งเปนนักสํารวจดินจากกรมการขาว  

    สําหรับงานสํารวจดินจะตองมีงานวิเคราะหดินเคียงขางเพ่ือการรูผลและใชประโยชนใหทันการ แผนก
วิเคราะหดินท่ีมีอยูในกองการกสิกรรมเคมี ไมไดรับการยินยอมใหโอนไปยังกรมพัฒนาท่ีดิน แตเจาหนาท่ีบางราย
สมัครใจโอนยายไปอยูสังกัดกรมตั้งข้ึนใหม อยูในกองสํารวจท่ีดิน กองบริรักษท่ีดิน เปนตน   
 3. กองจําแนกท่ีดิน เปนงานสํารวจจําแนกประเภทท่ีดินตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ.2503 
ท่ีกระทรวงมหาดไทยรับมาดําเนินการ โดยกรมท่ีดินเปนเจาของเรื่อง ตอมามีการตั้งกรมพัฒนาท่ีดินแลวไดโอน
งานดังกลาวใหกรมพัฒนาท่ีดินรับไปดําเนินการ โดยโอนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไปสังกัดกรมพัฒนาท่ีดิน           
ในกองจําแนกท่ีดินดวย  
 4. กองบริรักษท่ีดิน โอนงานบํารุงดินท่ีดําเนินงานอยูในกองการกสิกรรมเคมีอยูไปเปนฝายปรับปรุง
บํารุงดิน ท้ังขยายงานใหกวางขวางอันไดแกงานดินเปรี้ยว ดินเค็ม  

สําหรับโครงการอนุรักษดินและน้ํา ไดโอนท้ังโครงการความชวยเหลือไปท้ังหมด รวมถึงศูนยอนุรักษดิน
และน้ําปากชอง ตั้งเปนฝายอนุรักษดินและน้ํา  

งานพัฒนาลุมน้ําเปนอีกสาขาหนึ่งท่ีควรจะเปนงานเบื้องแรกท่ีเปนกรอบใหญของงานท้ังมวลท่ีจะตอง
ดําเนินการกันในบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติการเหลานั้น ท่ีไดกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีลุมน้ํานั้นๆ พ้ืนท่ีลุมน้ํามีขนาด
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เล็กตั้งแตเนื้อท่ีไมก่ีไรก็ได ไปจนถึงนับรอย พัน หม่ืน แสน ลานไร สุดแตจะเลือกเฉพาะบริเวณใดเจาะจงไปตั้ง
เปนฝายพัฒนาลุมน้ํา  

งานสงเสริมอนุรักษดินและน้ําเกิดข้ึนเม่ือเริ่มจัดตั้งกรมพัฒนาท่ีดิน อยูในกองบริรักษท่ีดิน ตอมา
ภายหลังไดปรับข้ึนเปนฝายสงเสริมและเผยแพรพัฒนาท่ีดิน 

5. กองนโยบายท่ีดิน เปนท้ังงานใหมและกองตั้งใหม โดยขอโอนอาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มาเริ่มตน  

งานอนุรักษดินและน้ําท่ีดําเนินงานมาตั้งแตเริ่มตนเปนเวลาไมนอยกวา 20 ปใน พ.ศ.2522 นั้นมี
หนวยอนุรักษดินและน้ําท่ีตั้งอยูในศูนยพัฒนาท่ีดินจังหวัดแตละแหง เพ่ือบริการชวยเหลือกสิกรในเรื่องน้ําดวย
วิธีการทําบอน้ําในไรนา (Farmpond) ตามหลักวิชาการอนุรักษดินและน้ํา ตางเรียกรองขอใหชวยเหลือกัน
อยางมาก แตกรมพัฒนาท่ีดินสามารถดําเนินการไดตามกําลังเทาท่ีมีอยู  ไมทันความตองการ  ประกอบกับ 
ส.ส. ในสภาผูแทนราษฎรขณะนั้นเรียกรองตอรัฐบาลใหกรมพัฒนาท่ีดินดําเนินการขยายงานใหกวางขวาง 
จัดทําเปนโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กข้ึนตางหาก  
 กรมพัฒนาท่ีดินสั่งการใหนายสนาน ริมวานิช เปนผูดําเนินงานเขียนโครงการเสนอและปฏิบัติตาม
ข้ันตอนตอไป โดยผมและคณะ  นายสุทิน เขียวลงยา และอีกคนหนึ่งจําชื่อไมได คงเปนจากฝายชาง เขาไป
ชี้แจง คณะกรรมการพิจารณาโครงการของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ท่ีมีนายแพทยเสม พริ้งพวงแกว 
เปนประธาน ไดชี้แจงขอซักถามหลายประเด็น แตสรุปทายดวยคําพูด หวังจะไมมีบอเก็บลมดวยนะเพราะทาน
อางรูและพบเห็นมาแลวในภาคอีสาน 

และแลวโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กของกรมพัฒนาท่ีดิน ไดมีมติ ค.ร.ม. เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 
2522 ใหดําเนินการไดโดยใชแรงงานทดแทนเครื่องจักรใหมากท่ีสุด กับใหใชวิธีการจางเหมาเอกชนใหมาก
ท่ีสุด  จึงนับเปนวิธีการอนุรักษดินและน้ําอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนความตองการของกสิกรแทบทุกครัวเรือน แตคง
เปนไปไดยากหากปจจัยตางๆ ไมเอ้ืออํานวย อาทิดินเปนทรายเก็บน้ําไมอยู อาณาบริเวณรับน้ําไมเพียงพอ  
เปนตน 
 ขอฝากการทําแหลงน้ําขนาดเล็กไวพิจารณา จัดสรางบนพ้ืนท่ีมีลักษณะเหมาะสม ท่ีเขาลักษณะเปน
เข่ือนคันดินก้ันน้ํา บริเวณทายเข่ือนท่ีมีน้ําไหลลง หรือตามแนวรองน้ําท่ีมีน้ําไหลตามธรรมชาติหรือชวงฝนตก
เกิดน้ําไหลในฤดูฝน สํารวจสภาพใหถวนถ่ีจึงดําเนินการ ทําใหไดแหลงน้ําขนาดเล็กท่ีสมบูรณ ตรงกับหลักการ
และวิธีการอนุรักษดินและน้ําอยางแทจริง   

นับแตบัดนั้นมา กรมพัฒนาท่ีดินไดทําหนาท่ีเปนสถาบันหลักแหงหนึ่งท่ีจําเปนในการเกษตรกรรม         
ของประเทศไทย  

  ผอ.พิษณุ อัตถวิโรจน : จากท่ีทานอธิบดีสนานไดมาเลาใหพวกเราไดฟง ผมเห็นวาการกอตั้ง            
กรมพัฒนาท่ีดิน ในป 2506 นั้นประสบผลสําเร็จไดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1)นโยบายของรัฐ                                 
2)ความชวยเหลือของรัฐบาลตางประเทศ  และมีสิ่งท่ีสําคัญ คือ กรมพัฒนาท่ีดินมีโครงการพระราชดําริ          
เปนรากฐานในการทํางาน  

จากการท่ี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดปรับโครงสรางการบริหารงานของสวนราชการ และไดกอตั้ง       
กรมพัฒนาท่ีดินมาตั้งแตเปนกองการกสิกรรมเคมี มาเปนกรมพัฒนาท่ีดิน  กรมเล็กๆ ท่ีมีกองอนุรักษท่ีดิน       
(กองบริรักษท่ีดิน) และกองสํารวจท่ีดิน ผลงานของ 2 กองนี้มีประโยชนมากมาย ทําใหพระบาทสมเด็จ       
พระเจาอยูหัวทรงพอพระทัย และทําใหเกิดโครงการพระราชดําริ กวา 4,000 โครงการ เชน  

- โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เปนโครงการหลัก ตั้งข้ึนในป 2525 เปนแหลงเทคโนโลยี
หลายอยาง เชน การแกปญหาดินพรุ โครงการแกลงดิน และการแกปญหาดินเค็ม ฯลฯ   
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- โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ตั้งข้ึนในป 2522 มีพ้ืนท่ี 1,825 ไร แมเปนพ้ืนท่ีเล็กๆ 
แตก็เปนตนแบบแสดงการแกไขปญหาดินได  

- โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุม 
- โครงการจัดพัฒนาท่ีดินฯ หนองพลับ - กลัดหลวง 
- โครงการเกษตรท่ีสูง 
- โครงการทุงกุลารองไห 
         ฯ ล ฯ 
แมวาในเวลาตอมากรมพัฒนาท่ีดินจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการแบงสวนราชการภายใตนโยบายของ

รัฐ  อยางไรก็ตามเราก็ไดสรางความตอเนื่อง เพราะไดวางโครงสรางพ้ืนฐานไวสมบูรณแลวในเรื่องของงาน
สํารวจจําแนกดิน  เรามีแผนท่ี Great Soil Group ในระดับจังหวัด ซ่ึงงานชิ้นนี้เปนงานท่ีสําคัญ                    
และมีประโยชนไปถึงมือประชาชนและหมอดินอาสาจริงๆ  การปรับอัตรากําลังในป 2540  ถือวาเปนวิกฤติ
ครั้งใหญ ท่ีลดกําลังคนภาครัฐ ทําใหขาราชการลดลงทุกป มีการบรรจุพนักงานราชการ เขามาเสริม จุดนี้ทําให
ผมคิดวาทําไมเราไมนําหมอดินอาสาท่ีเรามีอยูท่ัวประเทศกวา 80,000 คน เขามาทําหนาท่ีแทนกลุมคนท่ีหายไป 
ขอแค 10% เทานั้นก็จะชวยเปนพลังในการทําประโยชนไดอีกสวนหนึ่ง เพราะเราไมตองจายเงินเดือนเลย           
เราจายเปนคาตอบแทนเทานั้น 

อีกเรื่องหนึ่งท่ีควรนํามาคิดคือ ผู เชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการสมัยนี้ ใชซีเปนหลัก ไมได ใชขีด
ความสามารถในการทํางานเปนหลัก คําวาชํานาญการมีความหมายลึกซ้ึง  คนสมัยกอนตองลงมือทํางานดวย
ตนเองท้ังสิ้น ไมวาจะเปนการวางแนวคันดินก้ันน้ํา การวางแนวเขตกอสรางแหลงน้ํา  ฉะนั้นในอดีตกับปจจุบัน
นั้นตางกัน  จึงขอใหกองการเจาหนาท่ีดูเรื่องการแยกแยะคําวาชํานาญการ หากการแตงตั้งบุคคลโดยใชซีเปน
หลักอยางเดียวจะไมชวยใหเกิดประโยชน   

การกอตั้งกรมพัฒนาท่ีดินเกิดจากนโยบายของรัฐ  โครงการพระราชดําริและความชวยเหลือ          
จากตางประเทศ ในการขอความชวยเหลือจากตางประเทศนั้นผูบริหารตองมีความรูทางดานภาษาตางประเทศ 
ตอนนี้เราขาดการติดตอประสานเชื่อมโยงการทํางานกับตางประเทศ ทําใหเราดอยโอกาสในเรื่องนี้   

ตอไปขอเชิญ ดร.ณรงค ซ่ึงทานจะไดมาเลาใหฟงถึงรูปแบบวิธีการและความสําคัญในการทํางานเชิงรุก
ในการสรางหองแลบวิเคราะหดิน ผมอยากจะเสริมวาในกระบวนการท่ีทานไดสรางเอาไวเปนรูปแบบของการ
ทํางานในเชิงรุก จากเดิมท่ีสรางหนวยวิเคราะหดินภายในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  มาเปนการทํางานเชิงรุก
โดยออกไปทํางานขางนอก ถาเราทํางานแบบตั้งรับก็จะผิดเปาหมายท่ีเราเคยไดวิพากษวิจารณกันเอาไว ไมใช
เรื่องงายท่ีจะนําหอง Lab วิเคราะหดินไปสรางไวท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตทุกแหง อุปกรณเครื่องมือตางๆ 
ลวนมีราคาสูง ในอนาคตท่ีผมจะขอฝากไวคือการทํางานเชิงรุกนั้นขอใหทําตอไป และเรื่องการทํางาน           
ในหอง Lab ขอใหมีการทบทวนเรื่องความชํานาญในงานและคุณภาพของงาน  
 1 ดร.ณรงค ชินบุตร1 : นี่เปนครั้งแรกในรอบ 10 ป ท่ีผมไดเขามานั่งในหองนี้อีก การทํางานบางที ก็ไม
ราบรื่น กวาท่ีจะสรางอะไรข้ึนมาได  แตก็เปนสัจธรรมวาหากเรามีความตั้งใจมุงม่ันไมทอถอยก็จะเกิดความสําเร็จ
ข้ึนไดเสมอ  ผมจบพืชไร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในป 2511 ก็ไปเรรอนเลนดนตรีอยูตามไนทคลับกับวง 
KU Band สมัยกอนไมไดสมัครงาน  ก็มีหนังสือเรียกไปใหมาทํางาน  ผมไปอยูกองสํารวจดิน 3 เดือน พอหมดฤดู
ฝนก็ออกสํารวจดิน ไปสํารวจดินแถวภาคเหนือ  ตื่นเชาผมก็ไปซ้ือกับขาวมาจัดใสกลองสําหรับออกพ้ืนท่ีไปสํารวจ
จําแนกดิน  ถึงจุดหนึ่งผมก็รูสึกวา งานจําเจไมคอยนาทํา สงสัยจะไมใชทางของเราแลว ก็ไปขอเรียนปรึกษากับ
ผูใหญ ทานก็เขาใจและใหผมมาทํางานในกรมฯ   ท่ีกองวิเคราะหดิน ฝายกายภาพ(ฟสิกส) ผมทํางานกองวิเคราะห
ดินครบ 7 ฝาย ภายใน 3 ป ตั้งแตป 2515 – 2518  สาเหตุเนื่องจากนักวิทยาศาสตรสวนใหญจบจาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กองวิเคราะหดินไมมีผูชายมาชวยยกของ ยกตัวอยางดิน ยกน้ํากลั่น   
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ในป 2518 ผมไดรับทุนไปเรียนตอปริญญาโทและปริญญาเอกสาขา Agronomy and Soils                
จาก Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียนเรื่องพืชไรและการวิเคราะหดิน หายากท่ีจะมีเรียน               
เรื่องดินอยางเดียว  ผมอยู ในหอง Lab ก็อยากรูอยากเห็นและเฝามองการทํางานในหอง Lab                     
วิเคราะหดินท่ีนั่น มีความเปนระบบระเบียบมากๆ ผมถามวาเราตองออกไปแนะนําชาวบานไหม เจาหนาท่ีก็
บอกวาหลังการเก็บเก่ียว ชาวไร ชาวนาท่ีนี่จะนําตัวอยางดินสงมาใหตรวจสอบวาดินเปนกรด เปนดางอยางไร 
ทางผูเชี่ยวชาญจะออกใบสั่งผสมปุย สําหรับการปลูกพืชชนิดตางๆ ไมวาจะเปนขาวฟาง ขาวบาเลยฯลฯ 
เกษตรกรก็จะนําใบสั่งไปใหบริษัทปุยผลิตปุยตามสูตรคําแนะนํา หากใหคําแนะนําผิดจะถูกฟองรอง ซ่ึงผม
ประทับใจงานในเรื่องนี้มากและคิดอยูเสมอวาเม่ือไหรบานเราจะมีอยางนี้  ผมไปศึกษาตอเก่ียวกับเรื่องดิน        
และปุยเพราะอยากเรียนมาก ผมไดฝกการอานผล และการใหคําแนะนําการใชปุย การใหคําแนะนําแก
เกษตรกรตองมีผูรับรอง ซ่ึงผมมีผูท่ีเชี่ยวชาญเปนผูใหคําแนะนํา ผมฝกใหคําแนะนําจนกระท่ังอาจารยปลอยได
ก็พอดีถึงเวลากลับเมืองไทยในชวงปลายป 2522  

ผมกลับมาจากสหรัฐอเมริกา กรมพัฒนาท่ีดินมอบหมายใหผมไปอยู ท่ีฝายเทคโนโลยีรังสี                           
ซ่ึงไมเก่ียวกับท่ีผมไดเรียนมาเลย  ผมก็ดื้อไปทํางานท่ีเรียนมาเพราะไมอยากใหสูญหาย  ผมไปทําแปลงทดลอง
ท่ีศูนยฯ ระยอง  ผมไปเจอชาวตางประเทศท่ีมาทําโครงการไทย-ออสเตรเลีย ผมก็ไปขอเครื่องมือมาทํา Lab 
วิเคราะหดิน เขาก็บอกผมวาไมมีเพราะโครงการนี้เขาไปสงเสริมท่ีหอง Lab จังหวัดลําปางแลว  ตอมาผมไดไป
รวมกับโครงการไทย-ออสเตรเลีย ท่ีจังหวัดลําปาง  ไดเริ่มทํางานวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีนําเครื่องมืออุปกรณไป
เก็บตัวอยางดินมาวิเคราะห แลวผมมีใบแนะนําทางการเกษตรทุกแปลง  ในชวงป 2527 -2528 กรมพัฒนาท่ีดิน
มีโครงการไปดําเนินการในพ้ืนท่ีอําเภอลอง ไปสรางแหลงน้ําและสรางคันคลองสงน้ําระบายเขาถึงแปลง  
เตรียมแจกพ้ืนท่ีใหเกษตรกร ตอนนั้นก็มีคําถามวาหลังจากเราแจกพ้ืนท่ีใหแลว เกษตรกรเอาพ้ืนท่ีไปใช
ประโยชนอะไรไดบาง เราจะพัฒนาพ้ืนท่ีอยางไร ทําใหผมตองไปเก็บตัวอยางดินมาตรวจ พ้ืนท่ี 200 กวาแปลง
มาวิเคราะห เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน ผมอาสานํารถไปวิเคราะหดินนํา Spectrophotometer เกาๆ ท่ีไดมาจาก
โครงการ AID  มี pH Meter และเครื่องมือไปเก็บตัวอยางดินกลับมาวิเคราะหท่ีหอง Lab จังหวัดลําปาง           
อีกสองวันตอมา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ไปมอบท่ีดินใหกับเกษตรกร ผมก็มีใบแนะนําเกษตรกรใหปรับปรุง
บํารุงดินทุกแปลง มีรถตูสีฟาเขียนปายวา “วิเคราะหดินเคลื่อนท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน” คนก็ใหความสนใจกันมาก  
พอกลับมาท่ีกรมฯ ก็มีคนถามวาจะทําไดหรือ 

เวลาเกิดอะไรข้ึนมาใหมๆ คนจะสงสัยและบอกวาทําไมได จะเอา Spectrophotometer              
ซ่ึงเปนเครื่องมือขนาดใหญไปติดตั้งในรถวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีไดอยางไร  และมีเสียงวาผมสติเสีย เปนคนรอน
วิชา แตเขาไมเคยรูเลยวามันมีเครื่องมืออยางอ่ืนอีก เชน  Ion Analyzer  หรือ pH Meter ขนาดเทาฝามือ 
ผอ.สมนึกทานเขาใจ แตคนอ่ืนๆไมเขาใจ   

ป 2528 ขณะท่ีทานอธิบดีสนานรับประทานอาหารเชาท่ีโรงอาหาร  ผมเขาไปบอกวาจะขอทําให  
การถายทอดงานพัฒนาท่ีดินใหไปถึงชาวบาน  ผมอยากใหชาวบานใหไดใชปุยปรับปรุงดินตามสภาพของดิน 
ทานอธิบดีสนานบอกวาท่ีคุณทํานะดีแลวใหทําตอไป แตวางบประมาณของเราไมคอยจะมี และเตือนวาใหระวัง
อยาตกเปนเครื่อง มือของนักการเมือง เพราะนักการเมืองชอบเรื่องพวกนี้  และทานก็สนับสนุน                   
โดยทางศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนใหงบประมาณมา 300,000 บาท เพ่ือจัดซ้ือเครื่องมือตางๆ           
เพ่ือใชปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เชน Ion Analyzer เครื่องเขยาดิน เครื่องวัดคา pH ฯลฯ เม่ือเตรียมพรอมแลว            
ผมจึงประสานงานกับทางพ้ืนท่ีวาจะเขาไปสํารวจวิเคราะหดิน ตอนนั้นทุกคนก็ตื่นเตนดีใจ เพราะมองเห็นวา
งานตรงนี้ไปถึงมือประชาชนไดจริงๆ กรมอ่ืนๆ ก็ใหความสนใจในงานนี้  
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ภาพท่ี 1 รถวิเคราะหดินเคลื่อนท่ี 

 

จนกระท่ังในป 2535  มี “โครงการปรับปรุงบริการวิชาการดานดินและปุย” ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  ซ่ึงกรมพัฒนาท่ีดินรับภาระหนาท่ีเรื่องดิน จะตองไปสํารวจตองไปแบงพ้ืนท่ีดินใหถึงมือประชาชน  
เม่ือกรมพัฒนาท่ีดินบอกวาพ้ืนท่ีตรงนี้จะตองใชปุยอะไร กรมวิชาการเกษตรก็มีหนาท่ีดูเรื่องปุย ผสมปุยใหกับ
เกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตรก็ไปทําการสงเสริม ก็ทํางานสอดคลองกัน สมัยนั้นเราไดรถวิเคราะหดิน
เคลื่อนท่ีรวมท้ังเครื่องมือ ในป 2535 – 2536 รวมท้ังสิ้น 6 หนวย  อยูกองวิเคราะหดิน 4 หนวย หอง Lab 
ท่ีเชียงใหม 1 หนวย หอง Lab ท่ีพิกุลทอง 1 หนวย มีการฝกอบรมเจาหนาท่ี  ในป 2538 ไดเพ่ิมมาเปน 16 
หนวย จากโครงการปรับปรุงบริการวิชาการดานดินและปุยเราไดเครื่องไมเครื่องมือมาแลว และมีรถหมอดิน
เขามารวมดวย ตอนนั้นมีหมอดินอาสาแลวเราก็ลงพ้ืนท่ีทุกแหง ไมวาจะเปนกลางปา กลางดง ศาลาวัด เราก็มี
รถไปบริการ  

ตอนนั้นผมจําไดวา มีทานอธิบดีสนาน  ผอ.พิษณุ และผม นั่งคุยกันท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดิน                   
เขต 9  ทานอธิบดีบอกวาเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินมีนอย งานในลักษณะนี้เราตองอาศัยคนในพ้ืนท่ี และเรา
มองแลววาการวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีคงจะไมยั่งยืนเพราะมันมีขีดจํากัด  เราจึงของบจากโครงการนี้มาสราง      
หองแลบวิเคราะหดินในสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 1 – 12 และไดเครื่องไมเครื่องมือเพ่ิมมาในตอนหลัง    
การวิเคราะหดินไดเติมเต็มงานของกรมพัฒนาท่ีดิน ประเทศท่ีเจริญแลวเขาถือวาการวิเคราะหดินเปนขอมูล
เบื้องแรกท่ีทําใหทราบปญหาของดิน ใหสามารถจัดการดิน ปลูกพืช  และใชปุยใหถูกตองพ้ืนท่ีจริงๆ  เราอาศัย
พ้ืนท่ีในสถานีพัฒนาท่ีดิน และท่ีหนวยพัฒนาท่ีดินไปชี้แจงชาวบาน ไมมีท่ีไหนทําอยางนี้ ตางประเทศก็ไมมี 
ชาวบานเอาตัวอยางดินมาสง ขณะท่ีชาวบานรอฟงผลวิเคราะหดิน เจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินก็ไดไปถายทอด
ใหความรูแกชาวบานวาทําไมเราจึงตองสํารวจวิเคราะหดิน และทําไมเราตองอนุรักษดินและน้ํา  

การวิเคราะหดิน สมัยกอนเรามี Ion Analyzer ซ่ึงใชในการวิเคราะหน้ํา แตยากในการใชวิเคราะหดิน 
เพราะในดินมีไอออนบวกเยอะ เชน หากเราจะวิเคราะหแคลเซียม จะมีแมกนีเซียม โพตัสเซียม และประจุอ่ืนๆ
ท่ีเปนบวกเขามารบกวน  กรมพัฒนาท่ีดินโดยสํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน (สมัยกอนคือกอง
วิเคราะหดิน) ก็ไดคิดคนพัฒนาสารละลาย Ion strength ข้ึน เพ่ือหยุดยั้งไอออนตัวอ่ืนไมใหออกฤทธิ์  เชน 
หากจะวิเคราะหแคลเซียม ก็มี Ion strength ไปกดแมกนีเซียมและโพแทสเซียมไมใหออกฤทธิ์ หากจะ
วิเคราะหแมกนีเซียม ก็ไปกดแคลเซียม โพแทสเซียมไมใหออกฤทธิ์  ซ่ึงเปนสติปญญาของคนไทย พอวิเคราะห
ดินเสร็จ เราอธิบายใหฟงวาคุณสมบัติของดินเปนอยางไร บอกวิธีแกไขดินมีปญหา และขอใหฟงกรมพัฒนาท่ีดิน
ไมใชไปซ้ือปุยมาสุมสี่สุมหา เราตองเขาไปสงเสริมเก่ียวกับการปรับปรุงดิน 
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ภาพท่ี 2  เจาหนาท่ีจากประเทศออสเตรเลีย มาศึกษาดูงานการวิเคราะหดินเคลื่อนท่ีของประเทศไทย 

 
ประเทศออสเตรเลียไปสงเสริมท่ีเวียดนาม ท่ีฟลิปปนส ท่ีอินโดนีเซีย เขาก็พาคนท่ีนั่นมาดูงานการ

วิเคราะหดินเคลื่อนท่ีของประเทศไทย เพ่ือเปนตัวอยางท่ีนําไปใชท่ีโนน ตอนนี้ท่ีฟลิปปนส ท่ีอินโดนีเซีย            
ท่ีเวียดนามก็กําลังทํา ผมเคยไปเสนองานเรื่องนี้ในการประชุม Food & Fertilizer Asian Pacific Region           
ท่ีประเทศเกาหลีใต  เรื่องนี้เปนงานอันดับหนึ่งในการประชุม  เนื่องจากเห็นวาเปนงานสงเสริมการปรับปรุงดิน
ไดถึงมือประชาชนจริง  หลังจากนั้นก็มีนักวิชาการหลายๆ ประเทศเขามาศึกษาดูงานท่ีประเทศไทย และไดนํา
แบบอยางการทํางานของเราไปใช  กรมพัฒนาท่ีดินก็ทํางานรวมกับหมอดินอาสา ก็ไดขยายงานไมวาจะเปน
เรื่องการบริการ การใชปุย การทําปุยอินทรียน้ํา การทําปุยหมัก มันก็เปน Package ไปพรอมกันทุกเรื่องเต็มท่ี 
ไมใชไปเฉพาะเรื่องการวิเคราะหดิน  

ผมเห็นว าส มัยนี้นองๆ เก ง  สามารถอธิบายขอมูลดินใหชาวบานฟ งเปนฉากๆ  ปจจุบัน                         
ผมยังทํางานอยูในเรื่องการปรับปรุงบํารุงดินใหผลผลิตของพืชดีมีคุณภาพ ผมเห็นวาการปรับปรุงบํารุงดินนั้น       
มีภาคเอกชนเขามาชวยในการชวยเหลือชาวบาน แตผมพบวายังมีแนวความคิดแบบเกาๆ อยู  คือเม่ือมีเอกชน
เชิญเราไปวิเคราะหดิน  ก็จะมีเสียงสะทอนวาเราไปทํางานใหเอกชนหรือเปลา  คิดวามีผลประโยชนเชิงธุรกิจ  
ซ่ึงท่ีจริงเอกชนเขาแคเขามาชวยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนท่ี ไมใชมาครอบครองพ้ืนท่ี ธุรกิจ ไมมีหรอกท่ีโรงสี         
จะมีท่ีนาเยอะๆ ไวปลูกขาวเอง ไมมีหรอกท่ีโรงงานน้ําตาลตองปลูกออยเอง บริษัทเอกชนเขาเขาไปชวยให
ชาวบานมีผลผลิตมากข้ึน    

ผมประเมินตั้งแตเริ่มมีการบริการวิเคราะหดินเคลื่อนท่ี เห็นไดชัดเจนวาตั้งแตท่ีมีการวิเคราะหดิน ก็มี
ความตื่นตัวในเรื่องการปรับปรุงดินเพ่ิมมากข้ึน เพราะชาวบานจะเห็นประโยชนไดชัดเจนไมวาจะเพาะปลูก
อะไรก็ตามเรื่องดินตองมากอน ทางเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินเองก็สนุกในการทํางานท่ีเห็นชาวบาน
กระตือรือรน เม่ือมีขอมูลตัวเลขยืนยันวาดินปวยตองแกไข ก็ทําใหคนท่ีเขาไปถายทอดเทคโนโลยีมีความเชื่อม่ัน 
ชาวบานก็รูทิศทางวาจะตองทําอะไร  ยิ่งถาเรามีผลิตภัณฑ พด. ตางๆ ไปแจก ชาวบานก็จะตื่นตัวและรับไปใช
ประโยชนได                               

แตก็มีเรื่องท่ีเราตองพัฒนา อยางท่ีทานอธิบดีสนานทานพูดวาท่ีสหรัฐเขาสงเสริมเรื่องการวิเคราะหดิน 
เขามีการวิจัยคนควาการปรับปรุงดินใหเปนรูปธรรมมาเปนรอยปแลว ฉะนั้น เม่ือไดผลการวิเคราะหดินแลวมี
ตําราเปนแนวทาง ใชขอมูลทางวิชาการเปนพ้ืนฐาน สิ่งเหลานี้ไดมาจากการคนควา การวิจัย การทดลอง แต
วิธีการใหคําแนะนําการปรับปรุงบํารุงดินนั้น  ไมใชนําผลการวิเคราะหดินไปแนะนําตรงๆ วาคุณตองใสโนนใสนี่  
ไปดูในตําราเขาเขียนวาการใหคําแนะนําจะตองมีความเปนศิลปะ มีลูกเลน มันเปน Gimmick  ฉะนั้น คนท่ีจะ
ทําตรงนี้ตองอาศัยคนท่ีมีประสบการณ  มองโนนมองนี่แลวนํามาประสมประสานกัน จะใชขอมูลตัวเลขอยาง
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เดียวก็จะไมถูกตองนัก ท่ีผมไดเขามาทํางานของกรมฯ เม่ือ 30 ปท่ีแลว ก็เพราะความตั้งใจท่ีจะใหมีงานนี้เกิด
ข้ึนมา เพ่ือท่ีจะสรางขอมูลมาใชสําหรับงานปรับปรุงดิน ซ่ึงเปนความตั้งใจท่ีดี แตตอนนี้เราไมไดเขาใจถองแท
วาแตละฝายแตละสวนนั้นตองแบงหนาท่ีกันทําอะไร ผมในฐานะนักวิชาการท่ีทํางานดานนี้มานานพอสมควร      
มีความเห็นวา จะตองแบงงานดานนี้ ออกเปน 3 สวน คือ วิเคราะห วิจัย และสํารวจ  

1. การวิเคราะหดิน : ผูท่ีจะทําการวิเคราะหดินตองเขาใจวิธีท่ีจะวิเคราะหดิน  และเขาใจวิธีท่ีจะนําผล
การวิเคราะหมาทํา Correlation วาธาตุอาหารดินท่ีมีนั้นตนไมนําไปใชไดไหม  ตัวเลขปริมาณธาตุอาหารนั้นไม
จําเปนตองตีความวาปริมาณสารละลายเคมีอยูในระดับมากหรือนอย  แตแคทราบวาพืชนําธาตุอาหารในดินนั้น
ไปใชไดในระดับมากหรือนอยอยางไร คนท่ีจะทําตรงนี้ตองตีความใหออกจะไดสงตอผลการวิเคราะหไปใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป   
 2. การวิจัย ทดลอง : ทําการทดสอบวาพ้ืนท่ีตรงนั้นตองปรับปรุงอยางไร ใหเหมาะกับการเพาะปลูก
พืชชนิดตางๆ ใหไดผลออกมาเปนตัวเลขท่ีพรอมจะนําไปใชประโยชน     
 3. การสํารวจดิน : สํารวจวาพ้ืนท่ีตรงนั้นเปนดินอะไร ปลูกพืชอะไร มีการจัดการดินอยางไร  
 

จากนั้น เอางานท้ัง 3 ฝายมาบูรณาการรวมกัน ทุกอยางเปนตัวเลขท่ีเรานํามาใชได ทํางานโดยอิงพ้ืนท่ี แลวก็
ไมตองไปทําวิจัยลึกซ้ึงท่ียังไมจําเปน เอาไวมีเวลาเหลือคอยไปศึกษา ขอใหมุงทํางานท่ีเห็นวา มีประโยชนตอ
สวนรวม ตองมีจุดยืนในอนาคต  ผมก็มาแนะนําใหพวกเราไดทําตรงนี้ จะไดนําขอมูลไปใชไดจริงๆ เสียที         
การจะทํางานหากใจเราสูและมองเห็นวาเปนประโยชนตอสวนรวมในอนาคต อยาไปกลัว เรามีจุดยืนดวย  
ความบริสุทธิ์ใจ ใหลงมือทําไปเลย  
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อีกเรื่องหนึ่งของการปรับปรุงบํารุงดิน จากประสบการณผมเห็นวาอินทรียวัตถุ (Organic Matter) ใน
ดินสําคัญท่ีสุด ถาอินทรียวัตถุในดินต่ําจะลําบากในเรื่องการเกษตร ดินจะขาดความอุดมสมบูรณ ผมเคยนําผล
การวิเคราะหตัวอยางดินท่ัวประเทศกวา 60,000 ตัวอยาง มานําเสนอ ในป 2543  และป 2548 พบวา
พ้ืนท่ีการเกษตรในประเทศไทยกวา 90%  มีอินทรียวัตถุต่ํากวามาตรฐาน ซ่ึงไมควรต่ํากวารอยละ 1.5  และ
เนื่องจากบานเราเปนเขตรอนมีการยอยสลายเร็ว  ถาเราสามารถทําใหอินทรียวัตถุในดินสูงกวารอยละ 2.5 ได
ก็จะยิ่งดี เพราะฉะนั้นการปรับปรุงดินนั้นแมเราจะใสปุย ใสสารเคมีอะไรก็ตาม  แตถาขาดความอุดมสมบูรณใน
เรื่องอินทรียวัตถุก็จะไปลําบาก  อินทรียวัตถุในดินจะชวยในเรื่องของการตรึงไนโตรเจน หากอินทรียวัตถุต่ําดิน
ก็จะขาดไนโตรเจน การเพ่ิมอินทรียวัตถุไมใชเรื่องยุงยาก หากเพ่ิมอินทรียวัตถุไดทุกอยางก็จะดีข้ึน   
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 อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ดร.อภิชาต จงสกุล ประธานในการรับฟงการบรรยาย ไดกลาวปดการบรรยาย
พิเศษ  “ขอขอบคุณทานวิทยากรท้ังสามทานท่ีไดมาเลาถึงกรมพัฒนาท่ีดินวาไดมีวิวัฒนาการตางๆ ข้ึนมากมาย 
ใหพวกเราไดรับทราบ ไดเขาใจถึงความเปนมากวาจะมาเปนกรมพัฒนาท่ีดิน รวมถึงการเกิดนวัตกรรมวิเคราะห
ดินเคลื่อนท่ี และขออนุญาตท่ีจะนําการบรรยายนั้นไปพิมพเปนเลมเพ่ือเปนเอกสารประวัติศาสตรของกรม
พัฒนาท่ีดิน  ความจริงเรื่องนี้ควรจะตองเปนเรื่องท่ี 1 แตวาเราก็ถือโอกาสใชเรื่องนี้ ปดทายในชุดการบรรยาย
ทางวิชาการ 12 เรื่องดวยกัน คิดวาเรื่องนี้ก็จะสามารถสรุปใหเห็นถึงพัฒนาการของ  กรมพัฒนาท่ีดิน ถามอง
ยอนไปกรมพัฒนาท่ีดินมีโครงการใหญๆ ท่ีมีชื่อเสียงในระดับชาติมากมาย และเราคงตองคิดตองสราง
นวัตกรรมใหมๆ ตอไป เพราะกรมพัฒนาท่ีดินก็ไมไดจบอยูแคนี้ เรายังจะอยูคูประเทศไทยไปอีกนาน   

ฉะนั้น พวกเราชาวกรมพัฒนาท่ีดินจะตองคิด สราง ทําโครงการอะไรตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอพ่ีนอง
เกษตรกร  การดูแลรักษาทรัพยากรดินตามพันธกิจของกรมพัฒนาท่ีดินนั้น เราไมไดดูแค 161 ลานไรท่ีเปน
พ้ืนท่ีเกษตรเทานั้น เราดูท้ัง 320 ลานไร ท่ีเปนพ้ืนท่ีดินของประเทศไทย ดูท้ังน้ําในดิน น้ําใตดินดวย ไมใชดู
เฉพาะน้ําผิวดินเทานั้น ฉะนั้น ภารกิจของเราเยอะแยะมากมาย คนของเรานอยลงๆ  ความชํานาญของพวกเรา
ก็นอยตามไปดวย ถึงแมวันนี้ใสขีดชั้นพิเศษเปนผูชํานาญการพิเศษ เปนผูเชี่ยวชาญตางๆ นั่นคือกรอบท่ีกําหนด
ในเรื่องของราชการ แตวาความชํานาญจริงๆ นั้น พวกเราตองสะสมดวยตัวของพวกเราเอง นั่นเปนสิ่งสําคัญ       
วางานจะออกมาดีหรือไมดี ถึงแมจะมีซี 10 สิบคนในกรมพัฒนาท่ีดิน แตถาไมมีความชํานาญไม มี
ความสามารถแลว  มันก็ไมมีประโยชนอะไร เราขอผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนมา แตถาไมไดทรงคุณวุฒิจริง ไมได
เชี่ยวชาญจริง ไมไดชํานาญการพิเศษจริงๆ งานของกรมพัฒนาท่ีดินก็คงไมเกิดผล  ในอดีตเรามีผูเชี่ยวชาญ
เพียงไมก่ีคนในกรมพัฒนาท่ีดิน อยางเกงก็ซี 5  ซี 6 เยอะมากท่ีสุดแลว แตพ่ีๆ เราก็สรางงาน สรางโครงการ
อะไรตางๆ  จนประสบผลสําเร็จสรางชื่อเสียงใหกรมพัฒนาท่ีดินได ในอนาคตพวกเราตองชวยกันทํา                     
ตองชวยกันสราง  ผมก็บอกตลอดเวลาท่ีกลับมาดํารงตําแหนงอยู ท่ีนี่ 2 ป วาขอใหเอางานเปนหลังพิง                        
ใชหลักวิชาการ เปนเครื่องมือในการท่ีเราจะทํางาน จะทําใหเราเขมแข็งอยูรอด ท่ีหวั่นไหววาจะโดนยุบกรม  
จะกลายเปนกรมพัฒนาแหลงน้ําหรือไม  ผมก็ไดยืนยันกับพวกเราวาใครจะมายุบกรมพัฒนาท่ีดินได นอกจาก
พวกเรากันเองนี่แหละท่ีจะทําใหกรมฯ โดนยุบ  ฉะนั้นก็ตองฝากพวกเราทุกคน  กิจกรรมลักษณะท่ีผมทําในปนี้
ท้ัง 12 ครั้ง ซ่ึงครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย แตถาพวกเราคิดวามันเปนประโยชน จะนําไปทําตอเปนการเฉลิมฉลอง
งานตางๆ  ก็ไมไดสงวนลิขสิทธิ์เฉพาะปดินสากล  ก็ขอฝากไวดวย ผมก็อาจจะมารวมในฐานะอดีตบาง                 
ก็พยายามจะทําสิ่งท่ีจะเปนประโยชนกับพวกเราใหไดรับรู ไดเขาใจ และบันทึกประวัติศาสตรของกรมฯ เอาไว
ชวงหนึ่ง วันนี้ ขอขอบคุณทานวิทยากรท้ังสามทานอีกครั้ง และก็ตองขอจบเวทีการเสวนาในวันนี้ ” 

 

 


