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การวิเคราะหข้์อมลูเชิงพืน้ท่ีเพ่ือการพฒันาท่ีดิน
(Analysis of spatial data for land development)

โดย นายสมปอง นิลพนัธ์โดย   นายสมปอง  นลพนธ
ผูเ้ชีย่วชาญด้านวินิจฉัยคณุภาพและกาํลงัผลิตของดิน

กองสาํรวจดินและวิจยัทรพัยากรดิน
กรมพฒันาทีดิ่น

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ข้อมลู (data) หมายถึง ข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงท่ีอยู่ในรปูของตวัเลขหรือสญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ียงั
ไม่ผา่นการประมวลผลข้อมลู (มนตรี ดวงจิโน, 2546)
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“การวิเคราะหข้์อมลู (Data analysis)”
การวิเคราะหข้์อมูล หมายถึง การจดัการข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ 
เช่น การคํานวณ การนําเสนอข้อมูล เป็นต้น เพ่ือให้ได้
ผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์

การวิเคราะหข้์อมลูในระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์(GIS 
Data Analysis)
ข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห ์ได้แก่
1. ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (Spatial data)
2 ้ ชิ ั (Non spatial data)2. ขอมลูเชงคณุลกษณะ (Non-spatial data)
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แผนท่ี
แผนท่ีคือส่ิงท่ีแสดงลกัษณะของผิวโลก ทัง้ท่ีเป็นอยู่ตาม
ธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างขึน้โดยแสดงลงบนพืน้ราบ 
อาศยัการย่อส่วนให้เลก็ลงตามขนาดท่ีต้องการและใช้
เครื่องหมายหรือสญัลกัษณ์แทนส่ิงท่ีปรากฏอยู่ บนผิวโลก

้ ่ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (Spatial data) มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 
1. ข้อมลูเชิงภาพ (Graphic data) สามารถแทนได้ด้วย 2 
รปูแบบพืน้ฐาน

1.1 ข้อมลูแบบเวกเตอร ์(Vector format)
1.2 ข้อมลแบบแรสเตอร ์(Raster format)ู ( )

2. ข้อมลูเชิงคณุลกัษณะ (Attribute data) เป็นข้อความ
อธิบายท่ีมีความสมัพนัธก์บัข้อมลูเชิงภาพเหล่านัน้ เช่น ช่ือชดุดิน 
กลุ่มชดุดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ถนน แม่น้ํา เป็นต้น
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Vector format

fRaster format
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การวิเคราะหข้์อมลูสถิติ สามารถทาํได้หลายแบบดงัน้ี
1. การวิเคราะหด้์วยมือ (Manual Data Analysis) เป็น
การวิเคราะหข้์อมลูด้วยวิธีการทางสถิติโดยการคาํนวณเอง 
หรืออาจจะใช้เครื่องมือบางอย่างช่วยได้ เช่น เครือ่งคิดเลข 
เป็นต้น วิธีน้ีเหมาะสาํหรบัข้อมลท่ีมีจาํนวนไม่มากนัก การเปนตน วธนเหมาะสาหรบขอมลูทมจานวนไมมากนก การ
คาํนวณไม่ยุ่งยาก

2. การวิเคราะหด้์วยเครื่องคอมพิวเตอร ์(Computer 
Data Analysis) ผูใ้ช้จาํเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอรไ์ด้
และเลือกโปรแกรมวิเคราะหไ์ด้เหมาะสม วิธีน้ีเหมาะสาํหรบั
ข้อมลูจาํนวนมาก เป็นวิธีทางท่ีสะดวก รวดเรว็ แต่ต้องมี

ั ั ใ ื่ ้ ่ ื ้ ี่ใ ้ใความระมดัระวงัในเรืองของข้อมลู กล่าวคือ ข้อมลูทีใช้ใน
การวิเคราะหต้์องผา่นการตรวจสอบความถกูต้องมาแล้ว
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“ดิน  (Soil)” คือวัสดุธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจากการผุพัง
สลายตวัของหินและแร่ ตลอดจนการสลายตวัของซากพืช
และสัตว์  ผสมคลุกเคล้ากัน  โดยได้รับ อิทธิพลจาก
สภาพแวดล้อม เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นท่ี และ
ระยะเวลาในการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน เ กิดเ ป็นดินระยะเวลาในการพฒนาทแตกตางกน  เกดเปนดน
หลากหลายชนิด ปกคลุมพืน้ผิวโลกอยู่เป็นชัน้บางๆ เป็นท่ี
ยึดเหน่ียวและเจริญเติบโตของพืช รวมถึงเป็นแหล่งน้ําและ
อาหารของส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีอาศยัอยู่ในดินและบนดิน

ดินท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพชื โดยท่ัวไปประกอบด้วย 

อากาศ
25%

อนิทรียวตัถุ
5%

แร่ธาต ุอินทรียวัตถ ุนํ้า และอากาศ ในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน 
แต่ควรมส่ีวนประกอบดังน้ี

นํา้
25%

แร่ธาตุ
45%
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       “ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน” คือการลดลงของ
ศักยภาพของทรัพยากรดินท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการทาง
ธรรมชาติ หรือกิจกรรมของมนษุย์ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ท่ีดินของมนษย์ให้ลดลงท้ังทางด้านคณภาพและปริมาณประโยชนทดนของมนษุยใหลดลงทงทางดานคณุภาพและปรมาณ

1 ารใ ้ปร โย ์ท่ีดิ ติดต่อ ั ป็ วลา า1. การใชประโยชนทดนตดตอกนเปนเวลานาน
- ขาดการอนรัุกษ์ดินและนํ้า
- ขาดการปรับปรงุบาํรงุดิน
- เกิดการชะล้างพงัทลานของดิน
- ความอุดมสมบรูณ์ของดินลดลง
- โครงสร้างของดินอัดแน่น
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2. ลักษณะและสมบติัของดิน โดยธรรมชาติไมเ่หมาะสม หรือ
เหมาะสมน้อยสาํหรับทาํการเกษตร โดยเฉพาะด้าน

- กายภาพ
- เคมี

ั ิ ั ิ ิ ึ่ ไ ่ ิ ึ้ ็ ํ ไ ้ ่3. ภัยพบิติัตามธรรมชาติ ซึงอาจไมเ่กิดขึนเป็นประจาํ ได้แก่ 
การเกิดภัยแล้ง อุทกภัย ดินถล่ม แผน่ดินไหว ไฟป่า หรือพายุ
ต่างๆ

ดินท่ีมปัีญหาทางการเกษตร หมายถึงดินท่ีมสีมบติัทาง
กายภาพและเคมไีมเ่หมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสาํหรับการปลกู
พชื ทาํให้พชืไมเ่จริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ตามปกติ ส่วน
ใหญ่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ได้แก่ ดินต้ืน ดินทรายจัด ดินเค็ม 
ดินเปร้ียวจัด และดินอินทรีย์ หากใช้ปลกูพชืต้องมกีารจัดการ
เพือ่แก้ไขสภาพของดินให้เหมาะสมก่อนการปลกูพชื 
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ดินต้ืน ดินทราย ดินเค็ม

ดินเปร้ียว ดินอินทรีย์
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ทรพัยากรดิน เน้ือท่ี (ไร่)( )
1. ดินเปรีย้วจดั 5,565,347
2. ดินอินทรีย์ 344,283
3. ดินเคม็ 4,217,319
4. ดินต้ืน 34 039 3754. ดนตน 34,039,375
5. ดินทรายจดั 11,756,733

รวม 55,923,057
ท่ีมา : สถานภาพทรพัยากรดินและท่ีดินของประเทศไทย (2558) กรมพฒันาท่ีดิน

ความอุดมสมบรูณ์ของดิน หมายถึง ความสามารถ
ของดินในการปลดปล่อยธาตอุาหารรปูท่ีเป็นประโยชน์
ต่อพชืได้ครบทกุธาตใุนปริมาณท่ีเพยีงพอและสมดลุ
กันตามท่ีพชืต้องการกนตามทพชตองการ
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การประเมนิระดับความอุดมสมบรูณ์ของดิน คือวิธีการท่ีจะทาํให้
ทราบว่าระดับธาตอุาหารพชืในดินมปีริมาณเท่าใดและเพยีงพอ
กับความต้องการของพชืหรือไม ่โดยอาศัยหลักเกณฑ์จาก
เอกสารวิชาการเร่ืองคู่มอืการจาํแนกความเหมาะสมของดิน
สาํหรับพชืเศรษฐกิจของประเทศไทย (กองสาํรวจและจาํแนก
ดิน, 2543)

จากผลวิเคราะหดิ์นชัน้บน ปี 2547-2552 จาํนวน 72,011 จด 5 55 ,0 ุ
พบประเทศไทยมีระดบัความอดุมสมบรูณ์ ดงัน้ี
1. ระดบัตํา่ จากผลวิเคราะหดิ์นชัน้บน ปี 2547-2552 จาํนวน 
35,558 จดุ คิดเป็น ร้อยละ 49.38 ของจดุเกบ็ตวัอย่าง
2. ระดบัปานกลาง จากผลวิเคราะหดิ์นชัน้บน ปี 2547-2552 
จาํนวน 31 737 จด คิดเป็น ร้อยละ 44 07 ของจดเกบ็ตวัอย่างจานวน 31,737 จดุ คดเปน รอยละ 44.07 ของจดุเกบตวอยาง
3. ระดบัสงู จากผลวิเคราะหดิ์นชัน้บน ปี 2547-2552 จาํนวน 
4,716 จดุ คิดเป็น ร้อยละ 6.55 ของจดุเกบ็ตวัอย่าง
ท่ีมา : สถานภาพทรพัยากรดินและท่ีดินของประเทศไทย (2558) กรมพฒันาท่ีดิน
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1. ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน1. ดานการใชประโยชนทดน 
- กาํหนดเขตควบคมุและสงวนเพือ่รักษาสมดุลทางธรรมชาติ
- กาํหนดเขตพื้นท่ีเพือ่ทาํระบบอนรัุกษ์ดินและนํ้า
- ปลกูพชืให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
- เผยแพร่แนวทางการจัดการทรัพยากรดินท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกร

2. ด้านลักษณะและสมบัติของดิน
ปรับปรงบาํรงดินด้วยอินทรียวัตถ- ปรบปรงุบารงุดนดวยอนทรยวตถุ

- การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคม ีตามค่าวิเคราะห์ดินเพือ่เพิม่
ปริมาณธาตอุาหารในดิน 

- ควบคุมการใช้สารเคมีท่ีมีผลตกค้างและสะสมในดิน
- เลือกชนิดพชืท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี
- ปลกูพชืคลมุดินหรือใช้วัสดุคลมุดินู ุ ุ ุ
- วางแผนการให้นํ้าชลประทานและการระบายนํ้าในพื้นท่ี
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เร่ือง แผนท่ีและสารสนเทศดินเพ่ือการใช้และบริหาร
จดัการท่ีดินให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

(Soil maps and information for the use and 
management of land to achieve maximum 

benefit)benefit)

ได้รบัรางวลัประเภทการพฒันาการบริการท่ีเป็นเลิศ
ระดบัดีเด่น จาก ก.พ.ร. ประจาํปี 2558

ิ ิ ักองสาํรวจดินและวิจยั
ท รัพย ากร ดิน  กรม
พฒันาท่ีดิน มีปริมาณ
ข้ อ มู ล จํ า น ว น ม า ก 
ได้แก่ เอกสารวิชาการ 
ผลงานวิจยั แผนท่ี ซ่ึง
กระจายอยู่ในกลุ่มงาน
ต่างๆ
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- จดัทาํฐานข้อมลูแผนท่ีและสารสนเทศดินเพ่ือการใช้
และบริหารจดัการท่ีดินให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
- เพ่ือให้เกษตรกร หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน หรือ
ผส้นใจอ่ืนๆ นําข้อมลไปใช้ประโยชน์ผสูนใจอนๆ นาขอมลูไปใชประโยชน
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ประชมุคณะทาํงาน
สว่นกลางและสว่นภมิภาค

แผนภมูิการดาํเนินงาน

ู

นําเขา้และจดัทาํโปรแกรม

รวบรวมขอ้มูล

www.ldd.go.th

เกษตรกร หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชนและผูส้นใจอืน่ๆ

- ลดขัน้ตอนท่ีเกษตรกรเดินทางไปติดต่อกบั
หน่วยงานราชการ
- ลดความยุ่งยากกบัระเบยีบของทางราชการ
- สืบค้นและเข้าถึงข้อข้อมลูได้สะดวก รวดเรว็ และู
นําคาํแนะนําไปปฏิบติัได้ทนัที
- มีคู่มือการใช้งาน และระบบติดตามประเมินผล
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เข้าสู่ Web site กรมพฒันาท่ีดิน
www.ldd.go.th
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กองสาํรวจดินและวิจยัทรพัยากรดิน ร่วมกบั
สาํนกังานพฒันาที่ดินเขต 11 สถานีพฒันา
ที่ดินสรุาษฎรธ์านี และเกษตรกรหรือหมอดิน

นายยศฐศกัด์ิ  เยี่ยงกลุเชาว ์หมอดินอาสา
ประจาํหมู่บา้น บา้นเชียรออก ต.คลองไทร 
อ.ท่าฉาง จ.สรุาษฎรธ์านี
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1. เกษตรกรสามารถนําข้อมลูไปปฏิบติัในการทาํ
การเกษตรให้เหมาะสมกบัลกัษณะและสมบติัของดิน
เพ่ือลดความเส่ียงเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายใน
การเกษตร
2. เป็นฐานข้อมลูสาํหรบัใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านวิศวกรรม
เพ่ือการเกษตร

3. เป็นข้อมลูประกอบการวางแผนการตัง้ถ่ินฐานและ
การวางผงัเมือง
4. สามารถสืบค้นข้อมลูบน Web Site ได้อย่าง
สะดวก รวดเรว็
5. สามารถใช้เป็นข้อมลูประกอบการศึกษาใน
สถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง และแก่ผูส้นใจทัว่ไป
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1. ข้อมลูดิน วิเคราะหจ์ากแผนท่ีดิน เพ่ือทราบปัญหา
ของดิน ได้แก่ ดินเปรีย้ว ดินเคม็ ดินทราย ดินต้ืน 
ดินอินทรีย ์ดินมีความอดุมสมบรูณ์ตํา่
2. ข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดินู
3. ภมิูอากาศ
4. การจดัการ
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1. ทราบปัญหาของดินในพืน้ท่ีรบัผิดชอบ
2. ประชมุช้ีแจงวิธีการนําผลิตภณัฑข์องกรมพฒันาท่ีดินไป
ใช้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาทรพัยากรดิน แก่หมอดิน
และเกษตรกร

ิ ั ์ ั ี่ ิ ่ ิ3. แจกผลิตภณัฑข์องกรมพฒันาทีดิน แก่หมอดิน และ
เกษตรกร ตามสภาพปัญหาของดิน
4. เกบ็ตวัอย่างดินวิเคราะห ์ก่อนการดาํเนินงาน

5. ปฏิบติัตามคาํแนะนํา/วิธีการใช้/การจดัการ/การเกบ็เก่ียว
ผลผลิต
6. เกบ็ตวัอย่างดินวิเคราะหห์ลงัการเกบ็เก่ียวผลผลิต
7. วิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงสมบติัดิน/ผลกาํไร-ขาดทุน

ั ํ ปั ป ้ไ8. จดัทาํรายงาน/ปัญหาอปุสรรค-แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ
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จบการนาํเสนอ


