
สรุปการ Coaching เรื่อง ประเมินความเหมาะสมของท่ีดิน สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตามหลักของ

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ R studio 

โดย นายธิเบต คงนาวัง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และ รักษาการ  

ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เวลา 09:30 – 12:30 น. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

หลักการและเหตุผล 

 การประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ ได้ยึดหลักการพิจารณาตามแนวทางขององค์การ

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO โดย กรมพัฒนาที่ดิน (2535) ได้เรียบเรียงเงื่อนไขการจัดชั้น

คุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจเอาไว้ อันได้แก่ ชั้นคุณสมบัติของดิน ชั้นสภาพอากาศ ความเสี่ยงของที่ดิน

เนื่องจากดนิเกลือและดินเปรี้ยว ตลอดจนชั้นศักยภาพของพ้ืนที่ในการเขตกรรม โดยมีองค์ประกอบหลักในการ

จัดทำ คือ โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และผู้จัดทำที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านดิน น้ำ พืช และการใช้

เครื่องมือ รวมทั้งคิด วิเคราะห์ และพิจารณาสรุปชั้นความเหมาะสม  

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ ถูกจำกัดอยู่ในวงของผู้ที ่มี

ความรู้เรื่องดินเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการในสายสำรวจดินหรือสายเกษตรที่มีหน้าที่ในการวาง

แผนการใช้ที่ดิน แต่สำหรับนักวิชาการในส่วนอื่นๆ ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ที่มี

บทบาทและภารกิจของงานที่แตกต่างและหลากหลาย ยังขาดประสบการณ์ด้านนี้อยู่มาก ในขณะที่สำนักงาน

พัฒนาที่ดินเขต แม้มีศักยภาพด้านนี้ แตย่ังมีข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร อันเป็นเหตุทำให้การปฏิบัติงานอาจ

เกิดข้อผิดพลาดและความล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่มีขอบเขตพื้นที่ขนาดใหญ่ ในระดับจังหวัด

หรือลุ่มน้ำ มีประเภทชุดดินหลากหลายที่ต้องทำการประเมินกับพืชเศรษฐกิจทั้งที่มีอยู่เดิมและพืชเศรษฐกิจ

ชนิดใหม่ ตามความต้องการของเกษตรกรและตลาด ภายใต้สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ ซึ่ง

ทั้งหมดทั้งมวลถือเป็นความท้าทายในการทำงานอย่างยิ่ง  

จากข้อจำกัดดังกล่าว จึงเป็นโจทย์วิจัยให้มีการพิจารณาวิธีการหรือเครื่องมือที่เหมาะสมทันสมัย และ

พบว่าโปรแกรม R studio ซ่ึงเป็น software และ freeware ทีส่ามารถจัดการกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยที่นักวิชาการทั่วไปสามารถใช้งานได้ง่าย สามารถคงคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก

วิชาการ และสามารถช่วยลดภาระของผู้เชี ่ยวชาญหรือหัวหน้างานได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการทำงานใน

สถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งรายละเอียดของการใช้

โปรแกรมประยุกต์ R studio ในการช่วยทำงานได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3 

1. การวิเคราะห์ปัญหา 



1) การประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการปัจจุบันอาศัยองค์ประกอบหลัก 

ได้แก่ ผู้ปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คู่มือการประเมิน และชำนาญการใช้

โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นอย่างดี ดังนั้นหากขาดผู้เชี่ยวชาญ การประเมินอาจเกิดความล่าช้า

และเกิดข้อผิดพลาด   

2) การประเมินในปัจจุบันด้วยตัวบุคคลหรือผู ้ชำนาญการ แม้ทำการประเมินด้วยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ มักมีข้อจำกัด เนื่องจากความเหนื่อยล้า โดยเฉพาะเมื่อจัดทำประเมินในพื้นที่โครงการ

ขนาดใหญ่ ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งเรื่องของประเภทดินและจำนวนชนิดพืช อาทิเช่น รายจังหวัดหรือลุ่มน้ำ 

ซ่ึงอาจมีผลต่อการพิจารณาและก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการประเมิน  

3) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นโปรแกรมที่ต้องอาศัยผู้ชำนาญเฉพาะทางในการใช้

งาน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานต้องใช้เวลาในการศึกษาและมีประสบการณ์ในการใช้งานพอสมควร ก่อนที่จะสามารถทำ

การประเมินได้ แต่ผลการประเมินในช่วงแรกยังจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

4) การประเมินตามคู่มือ โดยไม่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถทำได้ในพื้นที่จำกัด และ

มีรายละเอียดประเภทดินและจำนวนพืชไมม่ากนัก  

5) การดำเนินงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในเรื่องของเวลาและความถูกต้อง โดยวิธีปัจจุบัน

ที่อาศัยตัวบุคคลผู้เชี ่ยวชาญ ต้องใช้เวลาดำเนินการแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ ้นกับความชำนาญของผู้ปฏิบัติ  

เช่นเดียวกับระดับความถูกต้องของข้อมูลที่มักแปรผันตามความชำนาญและประสบการณ์ของผู้ประเมิน 

2. การประยุกต์ใช้โปรแกรม R studio ประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ  

 แนวคิดในการนำโปรแกรม R studio มาประยุกต์ใช้เพื่อการทำงานด้านการประเมินคุณภาพที่ดิน

สำหรับพืชเศรษฐกิจ เกิดขึ้นจากข้อจำกัดต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่โครงการขนาด

ใหญ่ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2564 เช่น โครงการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล และโครงการปรับเปลี่ยน

พื้นที่การผลิตทางการเกษตรในพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) สำหรับการปลูกข้าว (Zoning 

by Agri-Map) ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ที่มีการสำรวจดินให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ใกล้เคียงระดับมาตราส่วน 

1: 4,000 ทั้งนี้เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนดำเนินงาน (implement) ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามสภาพ

สมบัติดิน ซึ่งจำเป็นต้องจัดทำประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิดพืช 

ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจปัจจุบันและพืชเศรษฐกิจใหม่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานพัฒนาที่ดิน

เขต ใช้เป็นแนวทางในการแนะนำ สอดคล้องตรงตามความต้องการของเกษตรกร และเป็นข้อมูลในการ

ตัดสินใจวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

โปรแกรม R studio กับขั้นตอนการทำงาน 

โปรแกรม R studio และถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ ภายใต้

คำสั่งภาษา R ที่ทำงานโดย package raster (R Core Team, 2021) เป็นหลัก เพื่อให้ทำงานบนชั้นข้อมูล

ปัจจัยด้านคุณภาพที่ดิน (land quality) ที่เป็นชั้นข้อมูลแบบต่อเนื่อง (raster  layers) ทั้ง 12-13 ปัจจัย ที่

จัดเตรียมขึ้นโดยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS) ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมินคุณภาพ



ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจปีพุทธศักราช 2535 โดยแต่ละชั้นปัจจัยถูกเขียนคำสั่งให้จำแนกชั้นคุณภาพที่ดินใหม่ 

(raster reclassification) ออกเป็น 4 ชั้นความเหมาะสม สำหรับแต่ละชนิดพืช ได้แก่ ชั้นเหมาะสมมาก (1) 

เหมาะสมปานกลาง (2) เหมาะสมน้อย (3) และไม่เหมาะสม (4) แล้วทำการสกัดหรือถ่ายค่า (transfer) ชั้น

คุณภาพที่ดินใหม่นี ้ลงสู่ชั้นข้อมูลชุดดินแบบจุด (soil point data) ที่จัดเตรยีมเอาไว้ แล้วเขียนคำสั่งให้ส่งออก 

(export) ข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้เป็น text file (.txt) เพื่อทำการสรุปผลระดับชั้นคุณภาพที่ดินจากทั้ง 12-13 ชั้น

ข้อมูล (คอลัมน์) ด้วยโปรแกรม Microsoft excel ทีไ่ด้ทำการกำหนดสูตร (IF-Then conditioned-formula) 

เอาไว้แล้ว แสดงไว้ดังแผนภาพขั้นตอนการทำงานดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      ภาพที่ 1 ผังแสดงขั้นตอนการประเมินคุณภาพที่ดิน สำหรับพืชเศรษฐกิจด้วยโปรแกรม R studio  



3. เปรียบเทียบวิธีการจัดทำ (1 ชนิดพืช/จังหวัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: เปรียบเทียบกรณีใช้คนที่มีความชำนาญและเม่ือใช้คอมพิวเตอร์ความสามารถสูง   

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบระยะเวลาประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจด้วยผู้เชี่ยวชาญ กับ R studio 

 



5. สรุป วิจารณ์และข้อเสนอแนะ 

1) การประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจด้วยโปรแกรม R ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความ

ถูกต้องของการประเมินคือความละเอียดหรือความถูกต้องของข้อมูลคุณสมบัติดิน ที่นำมาใช้เป็นชั้นข้อมูล

นำเข้า ทั้งแบบต่อเนื่อง (raster) และแบบจุด (point) ดังนั้นควรมีการปรับปรุงความถูกต้องของฐานข้อมูล

คุณสมบัติดินทั้งทางกายภาพและเคมีอยู่เป็นประจำ โดยการรวบรวมข้อมูลสมบัติดิน (พร้อมพิกัด GPS) จาก

ทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรืองานสำรวจดิน หรือแม้กระทั้งตัวอย่างดินที่มาจากหมอดินอาสา ที่มีการ

เก็บข้อมูลดินเพ่ือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  

2) โปรแกรม R ทำงานภายใต้ปัจจัยนำเข้าที่เป็นฐานข้อมูลเชิงเลข (digital data) ซึ่งสอดคล้อง

กับข้อมูลคุณสมบัติดินที่มีหน่วยนับเป็นเชิงเลข (numeric unit) อยู่แล้ว ในขณะที่ข้อมูลสมบัติดินในปัจจุบันยัง

เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative/vectorized data) ทำให้การจัดเตรียมข้อมูลนำเข้าเกิดความล่าช้า ใน

ขั้นตอนนี้ไปบ้าง ดังนั้นการจัดเตรียมฐานข้อมูลสมบัติดินให้เป็นเชิงเลข จึงเป็นแนวทางที่จะสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการทำงาน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากพิจารณาใน

ระยะยาวยังช่วยประหยัดงบประมาณและทรัพยากรบุคคลในการประเมินอีกด้วย  

3) ด้วยฐานข้อมูลดินในปัจจุบันแม้คุณสมบัติบางตัวให้ไว้เป็นตัวเลข แต่เป็นตัวเลขที่บอกเป็นช่วง

ชั้น (พิสัย) ซึ่งยังถือว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) ในขณะที่คุณสมบัติดินตามธรรมชาติแท้จริง

แล้วมีความแปรปรวนค่อนข้างมาก และไม่สอดคล้องกับฐานข้อมูลดินในปัจจุบัน ทำให้ เป็นปัจจัยจำกัดความ

ถูกต้องของข้อมูล และส่งผลต่อความถูกต้องของผลการประเมินในที่สุด 

4) คุณภาพของชั้นข้อมูลสภาพภูมิอากาศ (เฉลี่ยในคาบ 30 ปี) ยังเป็นข้อจำกัด เนื่องจากเป็น

ข้อมูลรายจังหวัด ที่มีจุดเก็บข้อมูลห่างกันราว 100-150 กิโลเมตรโดยเฉลี่ย ทำให้ขาดข้อมูลที่สำคัญระหว่าง

จังหวัด ด้วยเหตุนี้จึงมีผลต่อการประเมินบ้าง ดังนั้นหากมีจุดเก็บข้อมูลรายอำเภอจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการประเมินได้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการ Coaching  

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


