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ประวัติการศึกษา 

ป 2522  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)   
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ประวัติการรับราชการ 

ป 2523   นักวิชาการเกษตร 3 
    กองนโยบายท่ีดินและแผนงาน 
ป 2524   นักสํารวจดิน 4 
    กองสํารวจดิน 
ป 2528   นักสํารวจดิน 5 
    กองวางแผนการใชท่ีดิน 
ป 2535   นักสํารวจดิน 6ว 
    กองวางแผนการใชท่ีดิน 
ป 2551   หัวหนาสวนวางแผนการใชท่ีดินท่ี 2 
              สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน 
ป 2555   ผูอํานวยการกลุมวางแผนการใชท่ีดินท่ี 2 
              สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน 
ป 2556   ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกองนโยบาย 
    และแผนการใชท่ีดิน   
ป 2556 – 2560   
    ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจ
    และทําแผนท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

บทสัมภาษณพิเศษ ผอ.วีรชัย กาญจนาลัย ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที ่
โครงการสกัดความรูจากผูรู (Best Practice) 

แผนการจัดการความรูกรมพัฒนาท่ีดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 ผอ.วีรชัย กาญจนาลัย  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจ
และทําแผนท่ี (สสผ.) ไดเลาประวัติและประสบการณ ตั้งแตเริ่มรับราชการ
วา หลังสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
เม่ือป พ.ศ. 2522 ก็ เขาทํางานท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน โดยสอบบรรจุเขารับ
ขาราชการในตําแหนง “นักวิชาการเกษตร” สังกัด  กองนโยบายท่ีดินและ
แผนงาน ปจจุบัน  คือ กองแผนงาน และไดปฏิบัติงานท่ี อําเภอหนองพลับ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในเขตพ้ืนท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดิน  เขต 10 เปน
เวลา 1 ป  จากนั้น ไดขอยายมา ปฏิบัติงาน ท่ีกองสํารวจดิน เพ่ือท่ีจะ
ทํางานใหตรงกับความรูท่ีไดเรียนมา (ดาน ปฐพีวิทย า) ตอมาในป พ.ศ.
2528 กรมพัฒนาท่ีดินมีการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ และ ไดแยก
กองสํารวจดิน เปน 2 กอง คือกองจําแนกดิน และกองวางแผนการใช
ท่ีดิน โดยไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานท่ีกองวางแผนการใชท่ีดิน ตลอดมา 
ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน และใน  
ป พ.ศ.2556 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี
การสํารวจและทําแผนท่ี จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2560)   
 

การสํารวจ ดินและทําแผนท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน กับการขับเคล่ือน
วิสัยทัศน พันธกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 ผอ.วีรชัย กาญจนาลัย  ไดกลาวถึงบทบาทและความสําคัญของ
งานสํารวจดินและทําแผนท่ีดินวา การท่ีจะทําให คน ทรัพยากรดิน และ
สิ่งแวดลอม  สามารถอยูรวมกัน ไดอยางยั่งยืน  ควรท่ี จะตองมี การวาง
แผนการใชท่ีดิน ใหชัดเจนในพ้ืนท่ี และวิเคราะหความเหมาะสมในการ
ปลูกพืชตางๆ ตามคุณลักษณะของพ้ืนท่ี  วิเคราะหวาพ้ืนท่ี บริเวณใดควร
เก็บรักษาไวเปนผืนปา บริเวณใด ควรเปนพ้ืนท่ี ท่ีใช ทําการเกษตร -เลี้ยง
สัตว ซ่ึงการวางแผนการใชท่ีดิน จะชวยใหท้ัง คน ทรัพยากรดิน และ
สิ่งแวดลอมสามารถอยูรวมกันไดโดยไมกระทบกัน ปจจุบันการดําเนินงาน
มีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน เนื่องจากไดนํา เทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ชวย  เรามุงหวังวาผลสําเร็จจากงานสํารวจดินและทําแผนท่ีดินจะชวย
แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ีได แตอยางไรก็ตามก็ยังไม
สามารถนําไปใชในการ แกไขปญหาไดอยางตอเนื่อง เนื่องจาก นโยบายมี
การเปลี่ยนแปลง ตาม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทําให
ผูปฏิบัติงานของหนวยงาน ภาครัฐตองรับมือกับปญหาและความทาทาย
ใหมๆ ตลอดเวลา ตัวอยาง เชน มี การดําเนินการจัดทํา แผนท่ีลุมน้ํา 25 
ลุมน้ําหลัก โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการลุมน้ํา อยางมีระบบ 
เปนข้ันตอน  แตผลสําเร็จจากการดําเนินการกลับไมไดถูกนําไปใชบูรณา
การงานตอไป  เนื่องจากน โยบายของรัฐ บาลมีการเปลี่ยนแปลง บางโครงการมีการรวมดําเนินงานวิเคราะหและวางแผนการ
ปฏิบัติงานอยางบูรณาการของหนวยงานตาง ๆ จนเริ่มโครงการไดระยะหนึ่ง แตเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ ก็มิได
ดําเนินการตอ เปนความสูญเสียเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณและกําลังคนโดยเปลาประโยชน ดังนั้น จึงอยากท่ีจะใหมี
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หลักการท่ีชัดเจนในการนําผลการสํารวจและวางแผนการใชท่ีดินไปใชประโยชนอยางจริงจังในทางปฏิบัติ อยากใหใชเทคโนโลยี
การสํารวจและใชแผนท่ี ในการวิเคราะหสภาพพ้ืนท่ี และวางแผน เพ่ือแกไข ปญหาการใชทรัพยากรดิน ซ่ึงทายท่ีสุดแลว ก็จะ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและประเทศชาติของเรา 

การสํารวจและทําแผนท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดินกับการขับเคล่ือนสูไทยแลนด 4.0  

ผอ.วีรชัย กาญจนาลัย มีความคิดเห็นเก่ียวกับงานสํารวจและทําแผนท่ีวา ในอดีตการปฏิบัติงาน
ดังกลาวยังไมมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชมากนัก  แตปจจุบันมี ปริมาณงานมากข้ึน บุคลากรดาน
นี้มีจํานวนจํากัด  จึงจําเปนตองนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการปฏิบัติงานใหมาก
ท่ีสุด และคาดวาในอนาคตงานดานนี้จําเปนตองเพ่ิมความถูกตองของขอมูลในเรื่องของ การ
วิเคราะหใหมากข้ึนเพ่ือลดความผิดพลาด  และตองสรางเครื่องมือหรือ Application ตางๆ เขา
มาชวยลดข้ันตอน และเวลาในการทํางาน  เชน เดิมเราเคยใชแบบสอบถาม ในการสํารวจ ซ่ึงมี
กระบวนการทํางานหลายข้ันตอน ตองใช กระดาษจํานวนมาก แลวยังตองประมวลผลดวยการลง
รหัสและคํานวณ เปนการทํางานท่ีสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรมาก แต ปจจุบันมีโปรแกรม หรือ 
Application ตางๆ เขามาชวย ลดข้ันตอนการทํางานดังกลาว  ทําใหสามารถ เก็บรวบรวม  และ
ประมวลผลขอมูลไดรวดเร็ว  เรามีระบบการอัพเดทขอมูลจากดาวเทียมซ่ึงชวยใหฐานขอมูลมีความ
ทันสมัย อยางไรก็ตาม เม่ือเรานําเครื่องมือตางๆ เขามาชวยในการทํางาน ในชวงแรกเราจะตอง
ประสบปญหาเรื่องคนท่ีจะมาใชเครื่องมือ คือ  1) การเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) บุคลากรรุนใหมขาดทักษะ และประสบการณท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  
 
หลักการบริหารคน/เงิน  
 ผอ.วีรชัย กาญจนาลัย  ใหขอคิดเก่ียวกับ การบริหารคน  มุงเนนให ทุกคน
ปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตน แตการปฏิบัติงานจะ ประสบผลสัมฤทธิ์ ไมได หากขาด 
“ความใสใจในงานท่ีปฏิบัติ”  ความใสใจในท่ีนี้ คือ ตองตั้งใจปฏิบัติงาน และรวมมือ
กันปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จในทุกๆ ข้ันตอน รูปแบบการบริหารคน 
ยกตัวอยาง เชน “การสั่งงาน” จะใชการอธิบายงานและมอบหมายงานใหทุกคนได
เขามามีสวนรวมทุกๆ ข้ันตอน ตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ําจะไมใชวิธีการ
มอบหมายงานใหคนท่ี 1 ไปทําข้ันตอนท่ี  1 - 4 แลวอีกคนไปทําข้ันตอน ท่ี  5 - 7 
และคน สุดทาย ไปทําข้ันตอนท่ี 8  - 10 หากทําเชนนั้น ผลสัมฤทธิ์หรือผลงานจะ
ออกมาไมดี เทาท่ีควร เพราะ การท่ี ทุกคน รูเฉพาะงานท่ีตนรับผิดชอบ จะไมมี
แรงจูงใจใฝรู คนควาศึกษา เรียนรูสิ่งใหมๆ ดังนั้น  ทุกๆ ครั้งของการเริ่มงานใหม  
ผอ.วีรชัย กาญจนาลัย จึงตั้งเปาหมายใหชัดเจน และมอบหมายงานใหทุกคนไดเขา
มามีสวนรวมเสมอคือ ประชุมกลุม นํา 3 คนนี้มารับฟงกระบวนการทํางานตั้งแต
ข้ันตอนท่ี 1  - 10 แลวบอกโจทย เปาหมาย ท่ีตองการ อยางชัดเจน  เม่ือทุกคน
เขาใจโจทยแลว เขาใจวาผลลัพธ ท่ีตองการ คืออะไรแลว บาง คนสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธี ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานก็จะชวยลดเวลา และทรัพยากรได  ซ่ึง
เปนผลดีตอการ ปฏิบัติงานในองครวม และบรรลุผลตามเปาหมายไดรวดเร็วข้ึน  
ซ่ึงการสั่งงานรูปแบบนี้ทําใหทุกคนเรียนรูแลวเขาใจทุกๆ กระบวนการ แมจะไมใช
หนาท่ีของตนเองโดยตรงก็ตาม เพ่ือใหรูและเขาใจวา ถาทําผิดพลาดผลกระทบจะ
สงตอไปยัง ข้ันตอนอ่ืนดวย แตถาทําถูกตองก็จะสงผลไปสูผลของการปฏิบัติงานท่ี
เปนเลิศได  
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 สําหรับขอคิดในดาน การบริหารเงิน ซ่ึงเนนท่ีการใชจายงบประมาณใหคุมคาท่ีสุด จัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวน
ของงาน กระจายการใชจายเงินใหครอบคลุมทุกๆ ดาน  เรื่องท่ีจะแนะนํา คือ การท่ีจะไดรับการสนับสนุนเรื่องเงินงบประมาณ
จากผูบริหารเปนเรื่องไมงาย  ฉะนั้น ตองสรางโอกาสในการนําเสนอผลงานท่ีคาดวามีประโยชนกับหนวยงานตอผูบริหารให
ไดรับรู ท้ังในเชิงเอกสารวิชาการ การนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ ซ่ึงจะไดมีโอกาสรับฟงขอคิดเห็นในการปรับปรุงตอไป  
 

ความภาคภูมิใจสูงสุด 
 ผอ.วีรชัย กาญจนาลัย  เปนผูยึดม่ัน ในหลักจริยธรรม คุณธรรม มีความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติงานอันเปนประโยชนตอสวนรวม โดยไดรับคัดเลือกให
เปน “ขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป พ.ศ. 2557” เพ่ือเผยแพรเกียรติคุณ 
และเปนแบบอยางท่ีดีใหขาราชการไดตระหนักถึงเกียรติ  ศักดิ์ศรี และหนาท่ีของ
การเปน ขาราชการ และเสริมสรางภาพลักษณและทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอ
ขาราชการใหเปนไปในทางท่ีดี  โดยไดรับ เกียรติบัตรและ เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑ
ทองคํา) ในงานวันขาราชการพลเรือน เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2558  จากนายวิษณุ 
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น  ท่ีทําเนียบรัฐบาล ตลอดระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีของการเปนขาราชการในสังกัดกรมพัฒนาท่ีดิน ผอ.วีรชัย 
กาญจนาลัย มีความภาคภูมิใจวา ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานราชการ  ยังไมเคย
ทําผิดวินัย กฎ ระเบียบ เพราะม่ันใจวาการทํางานของตน “ทําอยางเต็มท่ี ตามกําลัง ความสามารถ  ทําตามหนาท่ีดวยความ
ใสใจ รอบคอบ ยึดถือความยุติธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเสมอมา อีกท้ังตองพิจารณาดวยวาอะไรควร
ทําหรือไมควรทําเพ่ือใหผลของการกระทําไมยอนกลับมาทํารายตัวเราในอนาคต”   
 

ผลงานท่ีโดดเดน 
      ผลงานดานการสํารวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน  

      1.  โครงการวางแผนการใชท่ีดินระดับลุมน้ํา สาขามาตราสวน 1 : 25,000 
      2.  โครงการวางแผนการใชท่ีดินระดับตําบลเพ่ือกําหนดเขตการใชท่ีดิน 
      3.  การจัดทําแผนการใชท่ีดินภายใตโครงการรักษน้ําเพ่ือพระแมของแผนดิน 
      4.  โครงการฐานขอมูลเพ่ือกําหนดเขตการใชท่ีดินทํากินและรางแผนการใชท่ีดิน    
           โครงการขยายผลโครงการหลวง 
      5.  โครงการพัฒนาท่ีดินชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 
      6.  ศึกษาและจัดทํารายงานเขตเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ๑๓ ชนิด และนําเสนอ 
          กระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือประกาศเรื่อง การกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับ  
          การปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช (ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมน้ํามัน  
          ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ลําไย สับปะรด 
          โรงงาน เงาะ ทุเรียน มังคุดมะพราว  

      และกาแฟ ) 
ผลงานดานเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี  
  1. งานสํามะโนท่ีดินเพ่ือการเกษตร มีการจัดทํากรอบการทํางานครอบคลุมพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาท่ีดิน โดยมีการประสานเปาหมายท่ีเดนชัดใหสอดคลองกับแผนการเขาพัฒนา
พ้ืนท่ีของสถานีพัฒนาท่ีดินนั้น ๆ และปรับปรุงรูปแบบการดําเนินงานใหครอบคลุมใน
ประเด็นท่ีจะไปใชตอยอดตอไป ลดข้ันตอนการทํางานโดยการประยุกตใชเทคโนโลยี และมี
การบูรณาการระหวางหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค  
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  2. การประยุกตใชเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับในการจัดทําแผนท่ีภาพถายออรโธสี งานวางระบบอนุรักษดินและน้ํา
ในพ้ืนท่ีสวนภูมิภาค 
  3. ปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาพถายออรโธสีดวยขอมูลภาพดาวเทียม เพ่ือรองรับการทําแผนท่ีสภาพการใชประโยชน
ท่ีดินใหเปนปจจุบัน 
  4. พัฒนาระบบการใหบริการแผนท่ีและขอมูลทางแผนท่ีแบบ one-stop service และสั่งซ้ือผานระบบออนไลน 
  5. สรางเครือขายการทํางานดานเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ีใหแกเจาหนาท่ีในสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและ
ทําแผนท่ี และเจาหนาท่ีของสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต และสถานีพัฒนาท่ีดิน 
  6. จัดเตรียมขอมูลปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และเขารวมการพิจารณาจัดทําโครงการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขต
ท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1:4,000 (One Map) 
  7. สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี ไดรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ประจําป 2557 ประเภทรางวัลการ
พัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ ระดับดี จากผลงานการใหบริการตรวจสอบแนวเขตปาไมถาวรเบื้องตนผานระบบออนไลน  
 
 

ความคาดหวังและอยากเห็นกรมพัฒนาท่ีดินในอนาคตเปนอยางไร        
กรมพัฒนาท่ีดินในอนาคต ตองเปนหนวยงานหลักใน               

การชี้นําดานการใชทรัพยากรท่ีดินท่ีเหมาะสม รวมถึงการอนุรักษดิน
และน้ํา ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ
ประกอบดวย 
   1. บุคลากรท่ีมีความรูและความสามารถ ความเอาใจใสตอ
การปฏิบัติหนาท่ี ท้ังขาราชการในสวนกลางซ่ึงจะตองเนนงานดาน
วิชาการ โดยตองมีการพัฒนาท้ังความรูเฉพาะดานและเทคโนโลยี 
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองมากข้ึน ซ่ึงจะมีผลตอการกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาพ้ืนท่ีไดเดนชัดและเปนท่ียอมรับของผูมีสวนไดสวนเสีย 
และขาราชการระดับภูมิภาคสามารถนําไปขยายผลในลักษณะของ

           การนําเสนอเพ่ือการบูรณาการของหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีตอไป  
2. องคความรูดานวิชาการ นักวิชาการท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค จําเปนตองมีการทบทวน และพัฒนาองคความรูดาน
วิชาการสาขาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลงานท่ีจัดทํา นําไปสูการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีตอไป  
 ซ่ึงความสําเร็จขององคประกอบท้ังสองดังกลาวจนเปนท่ียอมรับของบุคคลภายนอก ก็จะมีผลใหกรมพัฒนาท่ีดินไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน เพ่ือจะไดนํามาใชในการพัฒนาองคกรไดมากกวาเดิม 
 
 

บันทึกเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 
โดย กลุมพัฒนาบุคคล กองการเจาหนาท่ี 


