
 

      นางอรทัย ศุกรียพงศ์ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
 

ประวัติการศกึษา 

ปี 2526 -วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปี 2529 -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการบริหาร 
   สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปี 2543 -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปฐพีวิทยา) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ประวัติการรับราชการ 
ปี 2530   นักวิทยาศาสตร์ 3  
    ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ปี 2532   นักวิทยาศาสตร์ 3 
   กองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
ปี 2532   นักวิทยาศาสตร์ 4 
    กองวิเคราะห์ดิน 
ปี 2535   นักวิทยาศาสตร์ 5 
    กองวิเคราะห์ดิน 
ปี 2539 – 2543  ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ปี 2545   นักวิทยาศาสตร์ 6ว 
    กองวิเคราะห์ดิน 
ปี 2545   นักวิทยาศาสตร์ 7ว 
    กองวิเคราะห์ดิน 
ปี 2546   นักวิทยาศาสตร์ 7ว 
    ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
ปี 2547   นักวิทยาศาสตร์ 8ว 
    ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
ปี 2551   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
    ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
ปี 2552 - 2561    
              ผู้อ านวยการส านักวิทยาศาสตร์ 

  เพื่อการพัฒนาท่ีดิน 
  ---------------------------------------- 
 

 
 
 

     บทสมัภาษณ์พิเศษ  ผอ.อรทัย ศุกรียพงศ ์ผู้อ านวยการส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน   .    
โครงการสกัดความรู้จากผู้รู้ (Best Practice) 

แผนการจดัการความรู้กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
      ผอ.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาที่ดิน (สวด.) ได้เล่าประวัติและประสบการณ์ ตั้งแต่
เริ่มรับราชการ ว่าได้เริ่มรับราชการที่ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และได้ขอ
โอนมากองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ 
เนื่องจากเห็นว่าการท างานในห้องปฏิบัติการ กองวิเคราะห์ดิน 
กรมพัฒนาที่ดินตรงกับความรู้ที่ได้เรียนมา ซึ่งบรรยากาศใน
สถานที่ท างานก็มีความอบอุ่น มีการสอนงานโดยรุ่นพ่ีๆ               
ในระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๙  - ๒๕๔๓ ได้ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ ในด้าน
ปฐพีวิทยามากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการท างาน
วิชาการและสามารถน าความรู้นี้มาใช้ในการพัฒนาที่ดินของ
ประเทศได้ ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วน
ราชการจากกองวิเคราะห์ดิน เป็น ส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาที่ดิน และในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน จนถึง
ปัจจุบัน(พ.ศ.๒๕๖๑)  
 
การวิเคราะห์ดินกับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน 
     ผอ.อรทัย ศุกรียพงศ ์ได้กล่าวถึงบทบาทและความส าคัญ
ของการวิเคราะห์ดินและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน
งานพัฒนาที่ดิน ว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะไม่ว่า  
จะต่อยอดความรู้เพ่ือพัฒนาที่ดินในด้านใด ย่อมต้องมีข้อมูล
พ้ืนฐานของดินหรือรู้จักดินก่อน จากวิสัยทัศน์ “พัฒนาที่ดิน
ให้สมบูรณ์ เ พ่ิมพูนผลผลิตในทิศทางการใช้ประโยชน์                  
อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม” ส านักวิทยาศาสตร์
เพ่ือการพัฒนาที่ดิน มีภารกิจเกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน เช่น มีการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ดิน 
น้ า พืช ให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรในการน าไปใช้
ประโยชน์  เ พ่ือให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์  ส าหรับ
ยุทธศาสตร์การเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินด้วยการส ารวจ จ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน และ
วางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ     มีการปรับปรุงการแปล
ความหมายผลการวิเคราะห์ดินให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้รับบริการ
สามารถน าข้อมูลไปใช้งานได้ง่าย ได้ด าเนินการวิจัยและ              
น าผลการวิจัยมาใช้ในงานพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ 

  



 
 

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดิน เพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันภาคการเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินเชิงนวัตกรรม นอกจากนี้ ได้มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมพัฒนาที่ดินผ่านกิจกรรมต่างๆ ของกรมฯ อย่างสม่ าเสมอ เช่น 
กิจกรรมการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นา เพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดินโดยผ่าน
กระบวนการเพาะเห็ดและการเหนี่ยวน าให้เกิดเห็ดในธรรมชาติ  โดยได้น าคณะเจ้าหน้าที่ส านักวิทยาศาสตร์  
เพ่ือการพัฒนาที่ดิน ไปพลิกผืนป่าชุมชน
ใน ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น   
จากพ้ืนที่เดิมที่มีสภาพดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ ชาวบ้านมีฐานะยากจน  ต้องการ
อาชีพเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว ด้วยการ
เพาะเห็ดขาย แต่ยั งขาดความรู้และ
ประสบการณ์ ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ
และขาดทุน โดยอบรมให้มีการใช้เศษวัสดุ
เหลือใช้ในไร่นา มาใช้ในการปรับปรุงบ ารุง
ดินอย่างถูกวิธี ช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุ และ
ธาตุอาหารพืชที่ จ า เป็นแก่ดิน  ท าให้
สามารถฟ้ืนฟูสภาพดินในพื้นที ่ให้มีความ   
อุดมสมบูรณ ์ลดการเผาท าลายอันเป็นวิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ ได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือ
ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว ด้วยการวิจัยภายใต้โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยสนับสนุนให้คนในชุมชนใช้
พ้ืนที่บริเวณบ้านของตนเองท าโรงเรือนเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เช่น เห็ดฟาง  เห็ดนางฟ้า นางรม  และขอนขาว และ 

   

ใช้พ้ืนที่ป่าชุมชนในหมู่บ้านในการเพาะเห็ดเผาะ 
เห็ดตีนแรด และเห็ดตับเต่า อย่างเช่น เห็ดเผาะ 
จะขึ ้นได้ดีกับ ต้นยางนา วิธีการก็คือน าสปอร์   
มาปั่นละลายน้ าแล้วรดไปที่รากต้นยางนาหรือ
ต้นเต็งรังก็ได้ แล้วเห็ดจะงอกตลอดไปเท่าอายุ
ของต้นไม้นั ้น เมื ่อเพาะเห็ดเผาะในป่าช ุมชน      
ก็จะได้ทั ้งเห็ดทั ้งป่ากลับคืนมา สามารถสร้าง
อาช ีพและราย ได ้ให ้แก ่ช า วบ ้าน ในต าบล              
หนองเรือ ได้เป็นอย่างดี 
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การปรับตัวด้านการวิเคราะห์และให้บริการวิเคราะห์ดินเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทลั.   

          งานด้านการวิเคราะห์และให้บริการวิเคราะห์
ดินเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข ส านักวิทยาศาสตร์
เ พ่ือการพัฒนาที่ดินได้ใช้ระบบ IT ในการส่งผล
วิเคราะห์ดิน น้ า พืช สิ่งปรับปรุงดิน ใช้ในการแปล
ความหมาย ประมวลผลข้อมูล และจัดท ารายงาน 
และมีการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องใน
ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๑)  มีการใช้ระบบ QR code 
ก ากับในแต่ละตัวอย่างที่ส่งเข้ามาท าให้มีความสะดวก
ยิ่งขึ้น และมีการใช้ระบบ QR code ช่วยในการแปล
ผลค่าวิเคราะห์ดิน  และให้ค าแนะน าในการใช้ปุ๋ยของ 

 

 
เกษตรกร ซึ่งผู้รับบริการสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง เป็นการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและลดระยะเวลาได้อีก
ทางหนึ่ง โดยได้อบรมให้สถานีพัฒนาที่ดินน าไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร   
 

 
 

  แนวทางในการบรหิารงาน                                                                                     .   
  

 ในระหว่างการบริหารงาน โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕6๐-๒๕๖๑ ส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดินได้
เตรียมบุคลากรเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ในทุกกลุ่ม เป็นระบบทั้งส านักฯ ให้มีการพัฒนาความรู้ และทักษะทางด้านภาษา เป็นต้น 
ดังนั้น จึงเป็นการง่ายที่ผู้บริหารรุ่นต่อไปจะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะความพร้อมนี้ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาที่ดินให้มีความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่าย ส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน มีการถ่ายทอดงานนโยบาย                          
งานฟังก์ชันและงบประมาณ ลงสู่กลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้มีอิสระในการปฏิบัติงาน และแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ 
เพ่ือให้มีบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจตามนโยบาย และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

3 



 
แนวทางในการการสอนงาน Coaching & Mentoring                                                  
.                                                                                            

 ผอ.สวด. กล่าวว่า โดยส่วนตัว มีความเห็นว่า
ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ มีศักยภาพในการเรียนรู้ไว และมี
ความคิดเป็นตัวของตัวเอง ฉะนั้น จึงใช้วิธีการสอนงาน 
โดยบอกว่าต้องการผลลัพธ์อะไร  แล้วให้ไปหาวิธีการมา
น าเสนอ มากกว่าบอกว่าให้ท าอะไรอย่างไร เนื่องจากให้
เขามีความคิดของตนเองจะดีกว่าที่จะให้น าความคิดของ
เราไปปฏิบัติ  
  
 

ผลส าเร็จของงานที่ท าให้ท่านภาคภูมิใจ             .                                              
.                                                                                       
.   
         ผลงานที่ภาคภูมิใจเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกร และเกษตรกรสามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็น
ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ได้แก่ 
         ๑. โครงการดินดี ชีวีปลอดภัย ซึ่งเป็นการส ารวจ
ข้อมูลด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน และโลหะหนักในพ้ืนที่
แหล่งผลิตของเกษตรกร 
         2. โครงการฐานข้อมูลโลหะหนักของประเทศไทย 
ด าเนินการในพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 
 

         3. โครงการการจัดการดินเพื่อลดปริมาณแคดเมียมในเมล็ดข้าว 
           4. โครงการการสะเทินประจุลบของอนุภาคดินเหนียวที่แขวนลอยในน้ า 
           5. โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นาเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน
โดยผ่านกระบวนการเพาะเห็ดและการเหนี่ยวน าให้เกิดเห็ดในธรรมชาติ 

       
           6. โครงการจัดการความรู้ดินที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ 
           7. โครงการการจัดการเพื่อลดการปนเปื้อนสารหนูในการผลิตข้าวที่ผลิตจากพ้ืนที่เสี่ยง 

         8. โครงการพัฒนาชุดตรวจสอบดินภาคสนามของส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
         9. ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินได้รับรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี 2559 
ประเภทรางวัลการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี จากผลงานชุดตรวจสอบดินภาคสนามสู่การปรับปรุง
คุณภาพดินอย่างรวดเร็วและลดต้นทุน 
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  มุมมองเกี่ยวกบัแนวโนม้ในอนาคตของงานด้านการวิเคราะห์ดิน                                       .                                                                                        

ในอนาคตงานด้านวิเคราะห์ดิน จะยังคงมีความส าคัญในการเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาที่ดิน            
ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุงงานด้านวิเคราะห์ดินออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๖.๑  งานวิเคราะห์ดินเพ่ือเกษตรกร ควรมีการให้ความรู้และเทคนิคแก่เกษตรกรเพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์ดินและแปลผลด้วยตนเอง เกษตรกรไม่ต้องเสียเวลาในการส่งตัวอย่างดิน ได้ทราบผลวิเคราะห์ใน
ระยะเวลาอันสั้น กรมพัฒนาที่ดินลดต้นทุนของการให้บริการแก่เกษตรกรได้ในส่วนนี้ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ได้มี
โครงการน าร่องเพ่ือให้เกษตรกรด าเนินการดังกล่าวได้ในโครงการ Do it yourself 
 

 

 การตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การแปลผลวิเคราะห์ดิน 
 

 

          ตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม  แปลผลวิเคราะห์ดิน และให้ความรู้ 
ด้านดินและปุ๋ย ให้แก่เกษตรกร 
 

   

    6.2 งานบริการวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ ให้แก่ผู้รับบริการที่เสียค่าใช้จ่ายและการวิเคราะห์
เพ่ือรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ควรถ่ายโอนให้แก่ภาคเอกชนด าเนินการต่อไป  ส่วนการ
บริการวิเคราะห์ดินเพื่อวางแผนการใช้ที่ดิน เพ่ือด าเนินงานพัฒนาที่ดินตามนโยบาย เพ่ืองานวิจัยและงานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาที่ดิน ควรมีการปรับปรุงการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการใช้
เทคนิคที่ทันสมัย เช่น NIRs ( Near Infrared Spectrometer) ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเครื่อง XRF              
( X-ray Fluorescence Spectrometry)  และ CNS (Nitrogen – Carbon - Sulfur Analyzer) ซึ่งเป็นวิธีที่
ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างดิน เป็นต้น และควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมมากขึ้น เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้ผลวิเคราะห์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีความเชื่อม่ันสูงขึ้น 
  ๖.3  งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน ส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดินควร
ท างานในด้านนี้มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นเพียงหน่วยงานเดียวของกรมพัฒนาที่ดินที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จะ
ด าเนินการได้โดยสะดวก ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพ เช่น การใช้ที่ดินในระบบ 
Zoning by Agri-map เท่านั้น ในอนาคตเราควรใช้ที่ดินได้ตามที่เกษตรกรต้องการ เช่น ต้องการจะปลูกผลไม้
ชนิดหนึ่ง ควรจะมีวิธีปรับปรุงดินอย่างไร ให้ไม้ผลนั้นเจริญเติบโตให้ผลผลิตในปริมาณมาก และมีคุณภาพที่ดี  
ดังเช่น กรณีในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สามารถแปลงสภาพทะเลทรายให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์           
ในระยะเวลาอันสั้น คือประมาณ 6 เดือน เป็นต้น 
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การจดัการเพ่ือลดปริมาณสารหนูในการผลิตขา้ว 
 

 
 

        กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับกรมการข้าวและสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ท าการวิจัย
เพ่ือลดการปนเปื้อนสารหนู ในการผลิตข้าวที่ผลิตจากพ้ืนที่เสี่ยง  

 

  ความคาดหวังอยากเหน็กรมพัฒนาที่ดินในอนาคตเป็นอย่างไร                                      .                                                                                                                                   

 ผอ.สวด. ได้ให้ข้อคิดเห็นในอนาคต กรมพัฒนาที่ดินควรปรับปรุงบทบาทให้เป็นองค์กรหลักในการ
เสนอนโยบายด้านการพัฒนาที่ดินของประเทศ เราควรเป็นกรมที่น าเสนอนโยบายต่อรัฐบาล และก าหนด
บทบาทของตนเองได้ เนื่องจากกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่ท างานด้านวิชาการ ควรที่จะปรับบทบาทให้มี
ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดินให้ยั่งยืนทั้งประเทศ ดังนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

.  

การสร้างผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดิน
จากผลงานนวัตกรรม 

แผนงานโครงการในพื้นที่พรอ้ม
งบประมาณ 

ถ่ายทอดและกระจายสู่การปฏิบัติการ
ในพื้นที่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  ข้อคิด คติพจน์ ประจ าใจ                                                                               ..                                                                                                                                   

 ผอ.อรทัย ศุกรียพงศ ์มีคติประจ าใจในการด าเนินชีวิตและฝากข้อคิดในการปฏิบัติงาน ว่า “อยากได้
อะไร ต้องลงมือท า” 

-------------------------------------------------------------- 
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บันทึกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561  
โดย กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าท่ี 
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