
บทสัมภาษณ์พิเศษ  นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ  ผูอ้ านวยการกลุ่มจ าแนกประเภทที่ดิน 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที ่

โครงการสกัดความรู้จากผู้รู้ (Best Practice)  
แผนการจัดการความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ประวัติและประสบการณ์ในการท างาน 

นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ  ผู้อ านวยการ กลุ่มจ าแนกประเภทที่ดิน   
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที ่ได้เล่าประวัติและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติราชการตลอด 38 ปี ให้ฟังว่า ท่านเข้ามารับราชการที่กรมพัฒนาที่ดิน
ครั้งแรกเมื่อวันที่  สอบบรรจุ รับราชการพร้อมกับ เพ่ือนๆรุ่นเดียวกันจ านวน  9 
คน ซึ่งในตอนนั้นผู้บังคับบัญชาได้พยายามฝึกข้าราชการทั้ง 9 คนเก่ียวกับงาน
ด้านการจ าแนกประเภทที่ดินให้มีความรู้และช านาญ เพื่อต้องการให้เป็นผู้ที่
ปฏิบัติงานตรงนี้ต่อ (งานจ าแนกประเภทที่ดิน) เพราะงานตรงนี้เป็นงานที่ยาก 
และเป็นงานที่ไม่ได้เกิดข้ึนจากกรมฯ เอง แตเ่ชื่อมโยงมาจากกรมที่ดินโดย 

อาศัยมาตรา 7 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จนกระทั่ง พ .ร.บ. กรมพัฒนาที่ ดิน พ.ศ. 2526ได้น าเอามาตรา  
7 ของประมวลกฎหมายที่ดินมาขยายความตาม พ .ร.บ. ฉบับนี้ ดังนั้นภารกิจตาม มาตรา 7 จึงกลายเป็น
อ านาจหน้าที่ของกรมฯ นายวิภูพัฒน์ฯ ยังได้เล่าต่ออีกว่า โดยส่วนตัวแล้ว เป็นคนที่ไม่ได้สน ใจในเรื่อง ของป่า 
แต่ในตอนนั้น ผู้บังคับบัญชา มองหาคนที่พอจะท างาน เกี่ยวกับเรื่องนี้  และ ผมได้รับ ความไว้วางใจจาก
ผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงาน ด้านการ จ าแนกประเภทที่ดิน ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมือน
ปัจจุบัน การท างานจ าแนกประเภทที่ดินจึงต้องอาศัยทักษะ  ความรู้ และความขยันเป็นอย่างมาก  

ในการท างานท่านไดเ้ล่าว่าจะสอนน้องๆ อยู่เสมอว่า การท างานด้านจ าแนกประเภทที่ดินนั้น
ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องอ่านข้อมูลในหนังสือทุกฉบับและต้องอ่านทุกตัวอักษรด้วย เพราะเราไม่แน่ใจว่า ข้อมูลที่
เราป้อนเข้าไปใน Computer นั้นถูกต้องและละเอียดมากพอหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเราจึงจ าเป็นต้องอ่านและ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  และในการท างาน บางครั้ง เราจะต้องลงพื้นที่ เพ่ือดูสภาพพ้ืนที่ จริงว่า เป็นอย่างไร 
เพราะถ้าเราไม่ลงพ้ืนที่จริงเราจะไม่ทราบเลยว่า  พ้ืนที่บางพ้ืนที่ได้ถูกจ าแนกไปแล้ว แต่กลับมาเป็นป่าอีก สิ่งที่
เกิดข้ึนบางเรื่องปล่อยไว้จนกระท่ังชาวบ้ านเข้าไปใช้ประโยชน์เต็มพ้ืนที่ แล้วให้เราแก้ ไขปัญหา นายวิภูพัฒน์ฯ 
ยังเล่าให้ฟังอีกว่าหากเกิด ปัญหาในการจ าแ นกประเภทที่ดิน จะ น าเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน
จังหวัด แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบต่อไป โดยมี ผอ .สพด . เป็นฝ่ายเลขานุการ เรียกประชุม
คณะกรรมการ พิจารณารับเรื่อง หากบางเรื่อง จังหวัดรับพิจารณา จะต้องด าเนินการตาม พ .ร.บ. พัฒนาที่ดิน 
ถ้าจังหวัดไม่รับพิจารณาเราจะต้องแจ้งเจ้าของเรื่องทราบ 

ในการบริหารงานนายวิภูพัฒน์ฯ เล่าว่า  ผมจะไม่เคร่ง ครัดมาก และตั้งแต่ท างานมาจะมา
ท างานเช้าทุกวัน และผู้บังคับบัญชาจะเรียกเข้าไปคุยเรื่องงานที่เสนอทุกเช้า ซึ่ง ผมท างานแบบนี้มาเป็นประจ า
ประมาณ 30 ปี นายวิภูพัฒน์ฯ ยังกล่าวต่ออีกว่า งานจ าแนกประเภทที่ดินส่วนใหญ่จะต้องหาข้อมูลย้อนหลัง
ดังนั้นการเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานการจ าแนกประเภทที่ดินจึงมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากเอกสารต่างๆ 
นั้นมีอายุค่อนข้างมาก โดยเก็บเอกสารตั้งแต่ พ .ศ. 2503 เอกสารเหล่านี้จึงมีความส าคัญมากและเป็น
หลักฐานที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่หาข้อมูลข้อเท็จจริงในการท างานได้  ก่อนจะจบนายวิภูพัฒน์ฯ ยังบอกว่า 
หลังจากผมเกษียณจะมีปัญหาอยู่ 2 เรื่อง คือ 

นายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ
ผู้อ านวยการกลุ่มจ าแนกประเภทที่ดิน 



1. ป่าตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 เป็นที่ดินของรัฐหรือไม่ ทั้งท่ีศาล
ปกครองวิเคราะห์แล้วว่า ป่าไม้ถาวรไม่เป็นป่าไม้ตามมติ ครม . พ.ศ. 2504 แต่ป่าตามมติ ครม . พ.ศ. 2504 
ในการก าหนดในแผนที่ได้ก าหนดให้พ้ืนที่ตรงไหนมีคนอยู่และพ้ืนที่ตรงนั้นคือพ้ืนที่ของรัฐหรือเปล่า 

2. มติ ครม . เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ การกันป่าออกตาม
มติ ครม . พ .ศ. 2533 ที่ตรงนั้นถือเป็นป่าไม้ถาวรหรือเปล่า เพราะในการด าเนินการตามมติ ครม .  
พ.ศ. 2530 บอกไว้ 2 ประเด็น คือ 1) บริเวณพ้ืนที่ป่าภูเวียงกันออกจากป่าไม้ถาวร และ 2) ให้รับหลักของ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ถูกยกเลิกจากป่าสงวนเป็นป่าไม้ถาวร หรือได้กันออกจากการ
เป็นป่าไม้ถาวร  

การพิจารณาเป็นรายป่า มติ ครม . ไม่เห็นด้วยในการพิจารณารายป่า ให้พิจารณาทั้งหมด 
1,200 รายป่า เอาพ้ืนที่ที่ถูกกันออก กันออกจากป่าไม้ถาวรด้วย ใน one map กันมาเป็นป่าไม้ถาวร ป่าไม้
ทั้งหมดมีจ านวนเยอะมาก แต่ป่าไม้ที่ไม่มีปัญหามีเพียง 156 ป่า ให้รักษาไว้เป็นป่าสงวน ส่วนหนึ่งเป็นที่ท ากิน 
เป็นป่าชุมชน 

งานจ าแนกประเภทที่ดิน เป็นงานตั้งรับ เป็นงานตรวจ สอบข้อมูลทั้งเชิงลึกและ เชิงกว้าง  
แม้กระท่ังในเรื่องการครอบครองพ้ืนที่เกิน 35% หากเกิดปัญหาต้องกลับไปดูว่าเคยตอบว่าอย่างไร งาน
จ าแนกประเภทที่ดิน ความลาดชัน 35% จะด าเนินการไปคู่กันตลอด พื้นที่ท่ีมีความลาดชันเกิน 35% จะไม่
ออกเอกสารสิทธิ์ มีมติ ครม .รองรับ ถ้ากร มที่ดินจะออกเอกสารสิทธิ์สามารถออกได้ไหม ถ้าออกได้ต้องมีการ
แจ้งว่ามีการครอบครองที่ดินตรงนั้นก่อนที่ มติ ครม. จะออกมา 

 
เทคนิค และวิธีการท างาน 

ส าหรับ เทคนิคในการท างาน นายวิภูพัฒน์ฯ บอกว่าจะใช้ประสบการณ์และความรู้ในการ
พิจารณาแต่ถ้าหากเป็นประเด็นใหม่ๆ  ต้องเข้าไปดูในพ้ืนที่จริง และศึกษาหาข้อมูลจาก Computer ย้อนกลับ
ไปดูข้อมูลดิบประกอบในการพิจารณาด้วย การจ าแนกป่าไม้สงวน ป่าไม้ถาวร หากมีราษฎรร้องเรียนเรื่อง ที่ดิน 
จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณ เช่น เมื่อจังหวัดตกลงพิจารณา จะมีค่าใช้จ่ายในการท าแผนที่ การส ารวจ (ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่ายานพาหนะ ) การด าเนินงานตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 มีแนวทางในการด าเนินการของ
คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน ดังนี้ 
 
 
 

 



นายวิภูพัฒน์ฯ ชี้ให้เห็นว่า ราชพัสดุของกรมฯ ยังมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้น การท างานตรงนี้ 
จะต้องรู้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง กับหลายๆ  เรื่อง เช่น เรื่องป่าไม้ เรื่องท่ีราชพัสดุ กฎหมายที่ดิน เป็นต้น ผู้ที่ จะมา
ปฏิบัติงานตรงนี้ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  และจะต้องรู้สภาพพ้ืนที่จริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับ
การปฏิบัติงานทั้งหมด  และจะต้องเป็นผู้ ที่อ่านหนังสือ มากๆ  เมื่อมาปฏิบัติงาน ตรงนี้แล้วต้องยอมรับสภาพ
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 

 
ผลงานที่ภูมิใจ  

นายวิภูพัฒน์ฯ ได้เล่าว่า ผมภูมิใจในทุกๆ งานที่ได้รับมอบหมาย เพราะงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า
คือหน้าที่ทีผ่มต้องรับผิดชอบ รู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่สามารถปฏิบัติงานส าเร็จ สามารถ ตอบค าถาม อธิบาย  ชี้แจง 
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ นั่นคือความภูมิใจของผม 

 
สิ่งท่ีอยากให้เกิดขึ้นกับกรมพัฒนาที่ดิน 

นายวิภูพัฒน์ฯ ได้กล่าวถึง สิ่งที่อยากให้ เกิดข้ึนกับ กรมฯ  นั้น ท่านเคย เสนอให้กรมฯ ด าเนินการ
จ าแนกปร ะเภทที่ดิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  เนื่องจาก กรมฯ เคยจ าแนก ประเภทที่ดิน ครั้งล่าสุดเมื่อปี 
พ.ศ. 2526 ซ่ึงเป็นระยะเวลา 34 ปี มาแล้ว โดยปัญหาที่พบในการจ าแนกประเภทที่ดิน คือ ใช้เวลาส ารวจ
นาน แต่ตอนนี้เรามแีผนที่ภาพถ่ายออโธสี ภาพถ่ายดาวเทียม ซ่ึงเราสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการส ารวจ
ให้แล้วเสร็จได้โดยใช้ไม่เกิน 3 ปี แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดเมื่อ กรมฯ ได้ด าเนินการ ส ารวจแล้ว จะต้องน าเสนอ ครม . 
เพ่ือพิจารณา เห็นชอบ ข้อมูลดังกล่าว  ข้อมูลดิน นั้นไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่ข้อมูลการใช้กระโยชน์ที่ดิน กับ
ข้อมูลการถือครอง นั้นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เมื่อเราได้ข้อมูลเหล่านี้ แล้ว จะต้องน าข้อมูลเหล่านี้มา เชื่อมโยง
กับนโยบายของรัฐบาลก็จะได้มาตรการออกมา เราจะได้รู้ว่าพ้ืนที่ตรงไหนควรท าอย่างไร เดิมปี พ .ศ. 2525 
ส ารวจพ้ืนที่ 30 ล้านไร่ เราจ าแนกออกไปเป็นป่าไม้ถาวร 18 ล้านไร่ ใน 18 ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับป่า
สงวนเขตอุทยาน 8 ล้านไร่ เหลือ 10 ล้านไร่ ใน 10 ล้านไร่ แทนที่กรมป่าไม้ จะด าเนินการประกาศเป็นพื้นที่
ป่าไม้แต่ไม่ได้ด าเนินการ  การจ าแนกประเภทที่ดิน อาจเสร็จสิ้นภายใน 4 ปี จะท าให้ราษฎรร้องเรียนน้อยลง 
ไม่ต้องมาขอด าเนินงานทีละเรื่องเมื่อเกิ ดปัญหา กรมฯ มีข้อมูลเรื่องการจ าแนกประเภทที่ดินค่อนข้างสมบูรณ์ 
มีทั้งข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเชิงกว้าง แต่ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

 

 
จัดท ำโดย 

กลุ่มพัฒนำบุคคล  กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
กันยำยน 2560 


