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เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทด้านการส ารวจดิน จากมหาวิทยาลัย
อิลลินอยส์ (Illinois) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2503 

เริ่มเข้ารับราชการใน กรมเกษตร กระทรวงเกษตราธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486  แล้ว
โอนย้ายจากกอง การกสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม มาท าหน้าที่หัวหน้ากองส ารวจที่ดิน  ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2506 (เปลี่ยนชื่อเป็นกองส ารวจดินในปี พ.ศ. 2516)  นับว่าเป็นผู้อ านวยการกองส ารวจ
ที่ดินคนแรก ต่อมาข้ึนด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ฝ่ายวิชาการ ในปี พ .ศ. 2518 
และถึงแก่กรรมอย่างปัจจุบัน ในต าแหน่งรองอธิบดีฯ ในปี พ.ศ. 2520 

เป็นผู้บริหารที่มีความส าคัญในการวางรากฐานการส ารวจดินของประเทศไทยให้มี
ความก้าวหน้าอย่างมาก ทั้งการสนับสนุนด้านบุคลากรและงบประมาณ  โดยมีโครงการความ
ร่วมมือและช่วยเหลือจากต่างประเทศในการส ารวจดินเกิดขึ้น ในช่วงที่ท่านเป็นผู้อ านวยการฯ  
กองส ารวจที่ดินมีงานหลักอยู่ 3 ด้าน คือ งานส ารวจดิน  งานวิเคราะห์ดิน และงานแผนที่    
ซึ่งต่อมางานวิเคราะห์ดินเติบโตขึ้นเป็นกองวิเคราะห์ดิน   และงานแผนที่ก็เติบโตขึ้นเป็น    
กองแผนที่ 
  

นายยิ่ง  วัชระคุปต์ 
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เป็นชาวจังหวัดเพ ชรบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทสาขา  Soil Genesis จาก Texas Technological 
College ประเทศ สหรัฐอเมริกา และ สาขาส ารวจจ าแนกดิน  (เกียรตินิยม ) จาก  State 
University of Ghent ประเทศเบล เยี่ยม และปริญญาเอกสาขาปฐพีวิทยา จาก The 
University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น  

เข้ารับราชการต าแหน่งนักกสิกรรมโท กองการกสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม ใน
ต าแหน่งนักกสิกรรม โท ปี พ.ศ. 2504 ก่อนโอนย้ายมาที่กอง ส ารวจที่ดิน ปี พ.ศ.2506 ต่อมา
เป็นผู้อ านวยการกองส ารวจดิน และกองส ารวจและจ าแนกดิน ระหว่าง ปี พ.ศ. 2518-2528 
เป็นเวลา 9 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านส ารวจและจ าแนกดิน 

ดร.สมาน พาณิชย์พงส์ เป็นผู้น าระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) มาใช้ใน
การส ารวจดินของประเทศไทย ถือเป็นบุคคลที่ส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐาน การจ าแนก
ดินของกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นมาตรฐานสากล และท าให้ งานส ารวจดินเจริญเติบโตขึ้นมาก  
โดยมีสายส ารวจดินถึงประมาณ 60 สาย และยังเป็น ผู้ร่วมก่อตั้งกองวิเคราะห์ดิน  ซึ่งแยก
ออกมาจากกองส ารวจดิน   กองวางแผนการใช้ที่ดิน และสถาบัน คณะกรรมการเพื่อการวิจัย
และการจัดการดินสากล (IBSRAM)  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษดีเยี่ยม    
เป็นผู้ริเริ่มจัดประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ทางดิน ระดับนานาชาติหลายครั้ง ในประเทศไทย     
ดร.สมาน พาณิชย์พงส์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545 เมื่ออายุ 67 ปี  

ดร.สมาน  พาณิชย์พงส ์
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เป็นชาวธนบุรี จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
ระดับปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 10 ในปี พ.ศ. 
2499 ปริญญาโทสาขาการส ารวจดิน จาก State University of Ghent ประเทศเบลเยี่ยม  

เริ่มรับราชการในกองการกสิกรรมเคมี กรมกสิกรรม ในต าแหน่งนักกสิกรรมตรี  ในปี 
พ.ศ. 2501 และเมื่อตั้งกรมพัฒนาที่ดินในปี พ .ศ.2506 โอนมารับราชการในกองส ารวจที่ดิน 
เป็นนักส ารวจดินรุ่นแรกของกองส ารวจที่ดิน ที่มีส่วนส าคัญในการส ารวจและท าแผนที่ดินของ
จังหวัดต่างๆ ในมาตราส่วน 1:100,000 เป็นผู้ร่วมวางแผนการส ารวจท าแผนที่กลุ่มชุดดิน 
มาตราส่วน 1:50,000 ครอบคลุมทั้งประเทศ 

เป็นหัวหน้าฝ่ายส ารวจดิน ที่มีนักส ารวจดินจ านวนมาก โดยแบ่งเ ป็น 12 เขตส ารวจ 
ในแต่ละเขตส ารวจมีสายส ารวจ 4-5 สาย แต่ละสายมีข้าราชการและลูกจ้างประจ า 5-6 คน 
และ เป็นผู้อ านวยการ กองส ารวจ และจ าแนกดิน  ระหว่างปี พ .ศ. 2529-2536 จนกระท่ัง
เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2536 
  

นายธนิต  ทองจุฑา 
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เป็นชาวจังหวัดนครปฐม   จบจากโรงเรียนพระปฐมวิทยา    โรงเรียนอ านวยศิลป์
พระนคร  และ โรงเรียนวัฒนศิลป์   ระดับปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล  จาก
มหาวิทยา ลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น ที่ 13  ปริญญาโททางปฐพีวิทยา จาก Mississippi State 
University สหรัฐอเมริกา 

ในปี พ.ศ. 2501 เริ่มรับราชการที่กรมการข้าว แล้วโอนย้ายมาอยู่กรมพัฒนาที่ดินใน
ปี พ.ศ.2506 เป็นนักส ารวจดินรุ่นแรก ที่ร่วมตั้งกองส ารวจที่ดิน   เคยร่วมท างานกับชาว
ต่างประเทศ ส ารวจดินโครงการ เขื่อนผามอง  ผ่านการส ารวจดินในถิ่นทุรกันดาร    และเสี่ยง
อันตรายมาก  ในพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้งทางความคิดในระบ อบการปกครอง  ระหว่าง ระบอบ
ประชาธิปไตยกับระบอบคอมมิวนิสต์ทีม่ีการสู้รบกันระหว่างทหารของรัฐบาลกับฝ่ายตรงข้าม 

ผ่านการอบรมและดูงานต่างประเทศทั้งประเทศเนเธอร์แลนด์ มาเลเ ซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นข้าราชการของกรมพัฒนาที่ดินเพียงคนเดียวที่เข้ารับการอบรมศึกษาท่ี
วิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจ า ชุดที่ 29 สถาบันวิชาการทหารชั้นสูง 
  

นายวิชัย  บุณยะวัฒน์ 
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เป็นชาวอ่างทอง จบจากโรงเรียนอ านวยศิลป์ ระดับปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 250 1 ประกาศนียบัตรทาง Aerial photo 
interpretation สาขาส ารวจดิน จากสถาบัน ITC ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เริ่มรับราชการ ที่กองวิทยาการ กรมการข้าว ปี พ.ศ. 2502 โดยปฏิบัติงานด้านการ
ส ารวจดิน ร่วมกับอาจารย์สาโรช มนตระกูล และ ได้โอนมารับราชการที่กองส ารวจที่ดิน   
กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2508 

นายบรรจง เย็นมนัส  เป็นผู้ที่รับผิดชอบการส ารวจจ าแนกและท าแผนที่ดินโครงการ
ชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ และโครงการส ารวจดินระดับจังหวัดโดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคกลาง 
โดยปฏิบัติงานร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศหลายท่าน หนึ่งในนั้นที่เป็นที่รู้จักทางการศึกษา
ดินเปรี้ยวคือ Mr. Van der Kevie ชาวเนเธอร์แลนด์ 
 
 
 

นายบรรจง  เย็นมนัส 
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เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา  จบการศึกษาอาชีวศึกษาชั้นสูง สาขาเกษตรกรรม จาก

โรงเรียนเกษตรกรรม แม่โจ้  ในปี พ .ศ. 2498 ปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล  สาขา
ปฐพีวิทยา จากมหาวิทยาลัยเ กษตรศาสตร์  รุ่นที่ 16 และปริญญาโทสาขาปฐพีวิทยาจาก 
Mississippi State University สหรัฐอเมริกา 

เริ่มรับราชการที่กรมการข้าว ในปี พ.ศ. 2504 แล้วโอนมากรมพัฒนาที่ดิน ในปี พ.ศ. 
2514 เป็นนักส ารวจดินที่ได้ร่วมงานกับคณะผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกา ที่ปฏิบัติงาน
โครงการเขื่อนผามอง ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างเข่ือนกั้นแม่น้ า โขงตรงบริเวณจังหวัดเลย เป็น
นักส ารวจดินที่มีส่วนส าคัญในการจัดตั้งชุดดิน และการส ารวจท าแผนที่ดินของประเทศไทย มี
บทความทางวิชาการเก่ียวกับทรัพยากรดินจ านวนมาก เป็นวิทยากร ผู้บรรยายพิเศษและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรดินหรือการวางแผนการใช้ที่ ดินอยู่
เสมอ เป็นผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการ ในการปรับระดับ เชี่ยวชาญ ของนักส ารวจดิน และ
นักวิชาการเกษตรที่ส าคัญของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ริเริ่มรวบรวมและเขียนประวัติการส ารวจ
ดินของประเทศไทยไว้อย่างละเอียด   

ในปี พ.ศ. 2531 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส ารวจและจ าแนกดิน และเคยรักษาการ
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองส ารวจและจ าแนกดิน 2 สมัย และปี พ.ศ. 2537 ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่งนับว่าเป็นนักส ารวจดิน ที่ได้ ต าแหน่งถึงระดับ 10 เป็นคนแรก ของกองส ารวจฯ และ
เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2538 

นายเฉลียว แจ้งไพร 
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เป็นชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จบปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปริญญา โทด้านการส ารวจจ าแนกดิน จาก Mississippi State 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เข้ารับราชการในกองส ารวจที่ดิน ใน ปี พ.ศ. 2506 ต่อมาเป็นหัวหน้าฝ่ายมาตรฐาน
การส ารวจและจ าแนกดิน และเป็นผู้อ านวยการกองส ารวจและ จ าแนกดิน ระหว่างปี พ.ศ. 
2538-2542 

เป็นนักส ารวจดินที่มีความสามารถในการส ารวจจ าแนกดิน และการท าแผนที่ดิน เป็น
หัวหน้าเขตงานส ารวจดินมีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดินในภาคใต้เป็ นพิเศษ เป็นผู้จัดตั้ง
ชุดดินที่พบในภาคใต้เป็นจ านวนมาก มีความจริงจังในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูลักษณะ
สมบัติของดินในสนาม   เป็นนักวิจัยคนส าคัญในการศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาดินพรุในบริเวณ
จังหวัดนราธิวาส เป็นนักวิชาการท่ีให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประชุม สัมมนา 
เป็นหัวหน้าที่จริงจัง  ในการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการศึกษาเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ 
ด้านการส ารวจและจ าแนกดินอยู่เสมอ 

นายสุรพล  เจริญพงศ ์
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เป็นชาวจังหวัดเชียง ใหม่ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย  

การศึกษาระดับ ปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาล จากมหาวิทยาลัยเ กษตรศาสตร์  ปริญญาโท
สาขาส ารวจและจ าแนกดินจาก  Oregon State University สหรัฐอเมริกา  ผ่านการอบรมและดู
งาน รวมทั้งไปร่วมประชุม สัมมนา ในต่างประเทศหลายครั้ง  

เข้ารับราชการในกองส ารวจท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน ในปี พ.ศ. 2506 เป็นนักส ารวจดินท่ี
มีความเชี่ยวชาญด้านวิจัยเพื่อการจ าแนกดิน เป็นหัวหน้า ส่วน วิจัย การจ าแนกดิน ควบคุม
มาตรฐานการจ าแนกดิน ร่วมก าหนดมาตรฐานการจ าแนกดินของไทยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ตรวจแก้รายงานการส ารวจดินก่อนจะพิมพ์เผยแพร่ เป็นผู้คิดค้นและจัดท าแผ่น
เอกสารการจ าแนกดินแ บบง่ายๆ ให้นักส ารวจดินรุ่นใหม่และนักวิชาการสาขาอื่นสามารถใช้
จ าแนกดินได้ เป็นนักวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจ าแนกดินท้ังทางด้านการก าเนิดดิน ความชื้นดิน 
อุณหภูมิดิน เป็นต้น  

เป็นนักส ารวจดินท่ีมีผลงานทางวิชาการจ านวนมาก อีกทั้งได้รับเชิญให้ไปเป็นอาจารย์
พิเศษหรือบรรยา ยพิเศษ ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรามค าแหง  เป็นอนุกรรมการการจัดท า
พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา  

เป็นนักส ารวจดินท่ีสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการส ารวจและ
จ าแนกดิน ให้เกิดประโยชน์ กับงานในสาขาอื่นๆ  ได้หลากหลาย โดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาและการขยายเมือง 

รศ.(พิเศษ)เล็ก  มอญเจริญ 
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เกิดเม่ือวันที่ 9 กรกฎาคม 2482 ที่จังหวัดชลบุรี จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนอ านวย ศิลป์ กรุงเทพฯ  ระดับปริญญาตรีทางด้านเกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา ) จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ .ศ. 2507  ปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ทางดินจาก State 
University of Ghent ประเทศเบลเยี่ยมในปี  พ.ศ. 2512 และปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2527 ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง สมบัติ การก าเนิดและ
การแจกกระจายของดินพอดโซลส์ (สปอโดโซลส์) ในประเทศไทย 

นายวิจิตร ทันด่วน  เริ่มเข้ารับราชการที่กองส ารวจที่ดินตั้งแต่ ปี พ .ศ. 2507 จน
เกษียณอายุราชการ เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านการจ าแนกดิน (Soil Classification) และได้
ริเริ่มน าระบบการจ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน (ระบบ FCC : Fertility 
Capability Classification System) มาใช้ เป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านการส ารวจ จ าแนก และ
ท าแผนที่ดินในพ้ืนที่โครงการลุ่มน้ าป่าสัก และโครงการส ารวจดินระดับจังหวัดโดยเฉพาะพ้ืนที่
ภาคกลางตอนบน 

นายวิจิตร ทันด่วน ถึงแก่กรรมในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

ดร.วิจิตร  ทันด่วน 
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เป็นชาวกรุงเทพมหานคร จบปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 20 ปริญญาโทด้านการส ารวจดินจาก  University of Reading 
ประเทศอังกฤษ  

เร่ิมรับราชการในกองส ารวจที่ดิน ในปี พ.ศ. 2508 ต่อมาเป็นหัวหน้าฝ่ายส ารวจและจ าแนก
ดิน และเป็นผู้อ านวยการกองส ารวจและจ าแนกดินระหว่าง ปี พ.ศ. 2542-2545  เป็นนักส ารวจดินที่มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานกับชาวต่างประเทศได้ดีเยี่ ยม เป็นหัวหน้าเขตงาน
ส ารวจดินที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นนักวิจัยคนส าคัญใน
การศึกษาเพื่อส ารวจและท าแผนที่การแพร่กระจายของดินเค็มภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นผู้
รวบรวมและท าแผนที่ดินมีปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกั บผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
ในโครงการความร่วมมือกับ JICA ซึ่งผลงานเหล่านั้นได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงดินมีปัญหา
ได้มาก เป็นผู้ให้ความส าคัญกับการเก็บตัวอย่างดินเพื่อจัดท าเป็นตัวอย่าง แท่งหน้าตัดดิน  (Soil 
Monolith) ซึ่งได้รวบรวมไว้เป็นจ านวนมากและน ามาจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์ดินในระยะต่อมา  

เป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานบุกเบิกความร่วมมือไทย -ลาว ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาและบริการ
ด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว เมืองนาทรายทอง ก าแพงนครเวียงจันทน์ เป็นผู้สนับสนุนและร่วม
พัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพทางอากาศจากบอลลูน  ส าหรับโครงการพิเศษต่างๆ เนื่องจากภาพถ่าย
ทางอากาศที่มีอยู่ในสมัยนั้นเป็นภาพเก่าไม่เป็นปัจจุบัน และยังไม่มีข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียด
สูงเช่นทุกวันนี้ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเทคนิคการท าแผนที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ  (GIS) 
ในยุคเริ่มต้นที่ส าคัญยิ่ง 

นายพิชัย วิชัยดิษฐ์ 
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เป็นชาวจังหวัดนครนายก จบ ปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปริญญาโททางด้านการส ารวจดินจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปริญญาเอกสาขาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

เร่ิมรับราชการในกองส ารวจดิน  ในปี พ .ศ.2508  ต่อมาเป็นหัวหน้าส่วนมาตรฐานการ
ส ารวจจ าแนกดิน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส ารวจและจ าแนกดิน เป็นนักส ารวจดินที่มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานกับชาวต่างประเทศได้ อย่างดี สามารถน าชาวต่างประเทศศึกษาดู
งานในสนามได้สนุกสนาน จึงเป็นที่รู้จักในหมู่นักวิทยาศาสตร์ทางดินหลายๆ ประเทศ 

เป็นหัวหน้าโครงการรวบรวมข้อมูลดิน ให้เป็นแผนที่ดินประเทศไทยในมาตราส่วน 1:1,000,000 
และเป็นแผนที่ดินรายภาค มาตราส่วน 1: 500,000 เป็นนักวิจัยทางด้านดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดินพรุ
ที่ส าคัญ เป็นผู้ริเร่ิมน าเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางอากาศจากบอลลูนมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย เป็นผู้มี
ผลงานทางวิชาการเก่ียวกับทรัพยากรดินของประเทศไทยจ านวนมาก 

เป็นหัวหน้ าโครงการส ารวจและท าแผนที่กลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1:50,000 ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งประเทศ ซึ่งข้อมูลชุดนี้เป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญในการประยุกต์เป็นแผนที่ต่างๆ  ในระบบภูมิ
สารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดินในระยะต่อมา 

เป็นผู้ท างานด้านทรัพยากรดิน ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นระยะเวลายาวนาน แม้เกษีย ณอายุราชการแล้ว  เป็นนัก
ส ารวจดินที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 

ดร.พิสุทธิ์  วิจารสรณ ์
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เป็ นชาวจังหวัดอ่างทอง จบปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโททางด้านการส ารวจดินจาก  State University of Ghent 
ประเทศเบลเยี่ยม ในปี พ.ศ. 2516 

เร่ิมรับราชการในกองส ารวจที่ดิน ในปี พ.ศ. 2509 เป็นนักส ารวจดินที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านการส ารวจดิน การจ าแนกดิน การแปลภาพถ่ายทางอากาศ การแปลความหมายข้อมูลดิน เป็น
บุคคลส าคัญในการรวบรวม จัดกลุ่ม ชุดดิน เป็นข้อมูลกลุ่มชุดดิน  (62 กลุ่มชุดดิน ) ร่วมส ารวจและ
จัดท ารายงานแผนที่กลุ่มชุดดินหลายจังหวัด เป็นผู้คว บคุมมาตรฐานการส ารวจดิน เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ด้านการส ารวจและจ าแนกดินให้กับนักส ารวจดินรุ่นใหม่อยู่เสมอ เป็นวิทยากร เป็นอาจารย์
พิเศษ ในการให้ความรู้ด้านทรัพยากรดินที่ส าคัญ เป็นนักวิจัยในการแก้ไขดินที่มีปัญหาต่อการเกษตร 
ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 

 

 

นายปุญญะ เผ่าศรีทองค า 
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เป็นชาวจังหวัดสงขลา จบ การศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในปี พ .ศ. 2505 

ปริญญาตรีกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต สาขาปฐพีวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 21
ประกาศนียบัตรทาง Aerial Photo and Remote Sensing Interpretation Techniques for Soil 
Survey ปริญญาโท สาขาการส ารวจดิน จากสถาบัน ITC ประเทศเนเธอร์แลนด์ และปริญญาเอกสาขา
ปฐพีวิทยา จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2533 

เร่ิมรับราชการในกองส ารวจที่ดิน ในปี พ.ศ. 2510 เป็นนักส ารวจดินที่มีความเชีย่วชาญด้าน
ธรณีสัณฐานวิทยา การแปลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการส ารวจดิน การใช้เทคนิคสัมผัสระยะไกล การ
ส ารวจและจ าแนกดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน  การส ารวจทรัพยากรดินชายฝั่งทะเล 

เป็นผู้บุกเบิกโครงการส ารวจและท าแผนที่ดินบนพื้นที่สูง เป็นนักวิจัย ด้านทรัพยากรดินที่
ส าคัญในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น  (JICA) ภายใต้โครงการ
ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นอาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวทิยาลัย
เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ประสานงานให้คณะอาจารย์และนักศึกษานานาชาติจากสถาบัน ITC 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้ามาศึกษาภาคสนามในประเทศไทยหลายสมัย 

ดร.ไพบูลย์ ประโมจนีย์  โอนย้ายจากกรมพัฒนาที่ดิน ในปี พศ . 2538 ปัจจุบันเป็น
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดร. ไพบูลย์  ประโมจนีย์ 
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เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา  จบการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Diploma (Soil Science) และปริญญาโททางด้าน Soil Science จาก University College of 
Wales เมือง Aberystwyth  สหราชอาณาจักร  

เร่ิมรับราชการเป็นนักส ารวจดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ต่อมาเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานการ
จ าแนกดิน หัวหน้ากลุ่มระบบข้อมูลดิน กองส ารวจและจ าแนกดิน และ เกษียณราชการในต าแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านส ารวจและจ าแนกดินของกรมพัฒนาที่ดิน ในปี พ.ศ. 2548 

เป็นบุคคลแรกที่น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกองส ารวจดิน มี
บทบาทส าคัญในการริเร่ิมจัดท าระบบข้อมูลดิน (DLDSIS) การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
เพื่อการจัดชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกพืช และจัดท าคู่มือการจ าแนกดินอย่างง่ายส าหรับ
เกษตรกร 

เป็นบุคคลส าคัญในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติของกรมพัฒนาที่ดิน โดยเฉพาะ
การเป็นเลขานุการ และผู้จัดท า  Proceeding ของการประชุม และยังเคยเป็นคณะกรรมการด้าน 
Land Degradation Working ของสมาพันธ์สมาคมวิทยาศา สตร์ทางดินนานาชาติ  (IUSS) และ
ตีพิมพ์ผลงานด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลดินระดับนานาชาติหลายฉบับ 

นายทวีศักดิ์  เวียร์ศิลป์ 

 



5 ทศวรรษ ส ำรวจดินไทย 15 
 

 

 

  

 

เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่  จบการศึกษาปริญญาตรี กสิกรรมและสัตวบาล และปริญญาโท
ทางด้านการผลิตสัตว์ จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับราชการในกองส ารวจดินในปี 
พ.ศ. 2511-2549 

มีความเชี่ยวชาญในการอ่านและตีความภาพถ่ายทางอากาศ การถ่ายทอดขอบเขตดินจาก
ภาพถ่ายทางอากาศ ลงบนแผนที่ดิน เป็นผู้มีส่วนส าคัญในการจัดเก็บและอนุรักษ์ภาพถ่ายทาง
อากาศ ที่กองส ารวจดินใช้ปฏิบัติงานในอดีต ให้มีสภาพดีอยู่จนถึงปัจจุบัน 

เป็นผู้น าโปรแกรมทางภูมิสารสนเทศมาจัดการภาพถ่ายทางอากาศ ให้สามารถท างานได้ใน
ระบบดิจิต อลที่ส าคัญยิ่งของกรมพัฒนาที่ดิน  เป็นผู้ปฏิบัติและพัฒนาให้ข้อมูลแผนที่ดินมี พิกัดที่
ถูกต้อง แม่นย า มากข้ึน โดยประยุกต์และพัฒนาวิธีการจากความรู้เรื่องแผนที่และภาพถ่ายทาง
อากาศในระบบเดิม เข้าสู่ระบบดิจิต อลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักส ารวจดินในปัจจุบัน
สามารถใช้ระบบภูมิสารสนเทศบันทึก แก้ไข ปรับปรุงให้ทันสมัย หรือพิมพ์แผนที่ดินได้ด้วยตนเองใน
เวลาอันรวดเร็ว ซึ่งใน สมัยก่อนกระบวนการพิมพ์แผนที่ดินตั้งแต่ถ่ายทอดข้อมูลจากภาพถ่ายไป
สิ้นสุดที่การพิมพ์แผนที่ดินต้องใช้เวลานานมาก  

นางจรรยา อินทรังษ ี
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เป็นชาวจังหวัดนครนายก จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาปฐพีวิทยา จาก มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร์ ปริญญาโทสาขาปฐพีวิทยาจาก University of Aberdeen ประเทศสกอตแลนด์  

เร่ิมรับราชการในกองส ารวจดิน   ในปี พ.ศ. 2513     ต่อมาย้ายไปสังกัดกองวางแผนการ
ใช้ที่ดิน เป็นหัวหน้าฝ่ายวางแผนการใช้ที่ดิน  เป็นผู้อ านวยการส านักพัฒนาที่ดินชายทะเล และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

เป็นนักส ารวจดินที่เป็นผู้น าโปรแกรมทางภูมิสารสนเทศมาท างานในกร มพัฒนาที่ดินอย่าง
จริงจัง และพัฒนาโปรแกรม  ILWIS (Integrated Land and Water Information System) กับ 
สถาบัน ITC ประเทศเนเธอร์แลนด์  และพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ การจัดการทรัพยากรน้ า 
(IWRAM) ประเทศออสเตรเลีย 

มีความเชี่ยวชาญในด้านการจ าแนกดิน การประเมินคุณภาพที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน 
การจัดการทรัพยากรที่ดินชายทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการพัฒนาแบบจ าลองระบบช่วยตัดสินใจ 

นายค ารณ  ไทรฟัก 

 


