
 
สรุปบทเรียน LDD e-Trainning 

ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ รุ'น 1/2565 

บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เทคโนโลยีท่ีช3วยผลิต จัดการ รวบรวม 
จัดเก็บ สื่อสารและเผยแพร3ขอมูล ข3าวสาร ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมเทคโนโลยี 
หลักสองสาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรA ซ่ึงช3วยในการจัดเก็บบันทึกและ ประมวลขอมูล กับเทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม ซ่ึงทำใหสามารถส3งขอมูล และความรูไปยังผูใชท่ีอยู3ห3างไกล ไดอย3างรวดเร็วและประหยัด 

1.2 องคAประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ จำเปHนตองอาศัยเทคโนโลยี ซ่ึง
เปHนการนำความรูทางวิทยาศาสตรAมาพัฒนา เปHนองคAความรูใหม3เพ่ือประยุกตAใชใหเกิดประโยชนA โดยสามารถ
นำสารสนเทศไปใชในการวางแผน การ ตัดสินใจ การควบคุมและดำเนินงาน เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการสารสนเทศโดยตรงคือเทคโนโลยี ทางดานคอมพิวเตอรAและเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคม  

คำว3า เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือกำเนิดข้ึนดวยองคAประกอบพ้ืนฐานสำคัญจากการใชเทคโนโลยี 
ทางดานคอมพิวเตอรAและเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคมในการจัดการ โดยคอมพิวเตอรAท่ีเปHนอุปกรณA 
อิเล็กทรอนิกสAแบบอัตโนมัติ ทำหนาท่ีเสมือนสมองกล ใชสำหรับแกปMญหาต3าง ๆ ท้ังท่ีง3ายและซับซอน โดยวิธี 
ทางคณิตศาสตรA สามารถทำงานโดยการรับขอมูลเขา (Input) เพ่ือทำการประมวลผล (Process) และสามารถ 
แสดงผลลัพธA (Output) รวมถึงการเก็บขอมูล (Storage) ต3าง ๆ เหล3านั้นไวใชเม่ือตองการ  

ส3วนเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคม เปHนองคAประกอบท่ีช3วยในการเผยแพร3และแลกเปลี่ยน 
สารสนเทศ การดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานร3วมกันมีการใชเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีพัฒนาจนสามารถ 
ส3งข3าวสารไปยังผูรับไดอย3างรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวนและทันต3อเหตุการณA   

     1.2.1 กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ สารสนเทศ (Information) เปHนการนำเอาขอมูล 
(Data) ท่ีมีการเก็บรวบรวมไวจากส3วนนำเขามา จัดเรียง วิเคราะหA แปรรูปหรือประมวลผลใหม3 เพ่ือใหได
ผลลัพธAท่ีมีความหมาย มีคุณค3า มีสาระและสามารถ นำไปใชงานอย3างใดอย3างหนึ่งได หรืออีกความหมายหนึ่ง
คือ สารสนเทศเปHนขอมูลท่ีผ3านการประมวลผลแลว สารสนเทศหนึ่งอาจนำกลับมาใชเปHนขอมูลสำหรับการ
ประมวลผลอ่ืนต3อไปไดอีกเรื่อย ๆ ตามแต3จะมี การประยุกตAใช ซ่ึงวิธีการประมวลผลท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ การใช
คอมพิวเตอรAมาช3วยวิเคราะหA จัดเรียงหรือแปรรูป อย3างไรก็ตาม การประมวลผลเพ่ือใหไดสารสนเทศ ไม3
จำเปHนตองใชคอมพิวเตอรAเสมอไป อาจประมวลผล ดวยวธิีการอ่ืน เช3น การประมวลผลดวยมือหรือเครื่องจักร
อุปกรณAอ่ืน แต3หากขอมูลท่ีตองประมวลผล มี จำนวนมากและอยู3อย3างกระจัดกระจาย การนำคอมพิวเตอรAมา
ช3วยจะทำใหไดสารสนเทศท่ีถูกตอง รวดเร็ว และแม3นยำมากกว3าการใชวิธีการอ่ืนท่ีอาจชาและไม3ทันความ
ตองการ  

การใชงานและความกาวหนาของการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรAและสารสนเทศในองคAกร ทำใหมีการ 
ต่ืนตัวและสนใจท่ีจะแสวงหาหนทางท่ีเหมาะสมในการน าคอมพิวเตอรAมาประยุกตAใหเกิดประโยชนA แต3 
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เนื่องจากเทคโนโลยีต3าง ๆ มีความหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงต3อเนื่องและมีพัฒนาการท่ีเปHนอิสระในการ 
ใชงานแก3กัน ท าใหนอกจากความพยายามในการพัฒนาแต3ละเทคโนโลยีแลว การนำเทคโนโลยีมาใชงานยัง 
ตองบูรณาการเชื่อมโยงกันอย3างเปHนระบบท่ีสอดรับกันใหเกิดประโยชนAแก3องคAกร พัฒนาวิธีการบริหาร 
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศจนเปHนศาสตรAดานสารสนเทศ (Informatics) ท่ีพัฒนาอย3างต3อเนื่องถึงปMจจุบัน 
ระบบ ประมวลผล ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม การจัดการ ขอมูล เทคโนโลยี  

     1.2.2 การจัดการสารสนเทศดวยคอมพิวเตอรA โดยท่ัวไป การทำงานของคอมพิวเตอรAจะ
ประกอบดวยกระบวนการทำงานอย3างนอย 3 ข้ันตอนคือ  

        1. กระบวนการนำเขาขอมูล (Input) เปHนส3วนท่ีนำขอมูลดิบปWอนเขาสู3ระบบการทำงาน โดย 
ขอมูลดิบ อาจเปHนขอมูลท่ียังไม3จัดเรียง หรือนำมาจากการประมวลผลอ่ืนก็ได เช3น มีตัวเลข 5 จำนวนท่ี 
ตองการหาค3าเฉลี่ย จะตองนำตัวเลขท้ังหมดมาเก็บรวบรวมเพ่ือรอประมวลผล ถือว3าตัวเลขเหล3านี้เปHนขอมูล 
ดิบหรือ Data ของระบบ  

        2. กระบวนการประมวลผลขอมูล (Process) เปHนส3วนของการหาคำตอบท่ีตองการจากขอมูลท่ี 
นำเขา โดยใชหลักการหรือวิธีคิดเพ่ือหาผลลัพธA เช3น ในการหาค3าเฉลี่ยจากตัวเลขหลายจำนวน ตองหาผลรวม 
ของตัวเลขท้ังหมด แลวนำมาหารดวยจำนวนสมาชิกท้ังหมดจึงไดคำตอบเปHนค3าเฉลี่ย  

        3. กระบวนการแสดงผลลัพธA (Output) เปHนกระบวนการท่ีนำผลลัพธAท่ีไดจากการประมวลผล 
มาแสดง ผลจากกระบวนการประมวลผลขอมูลถือเปHนสารสนเทศ (Information) ท่ีนำไปใชประโยชนAหรือ 
แลกเปลี่ยนกันไดต3อไป  

การจัดการสารสนเทศท่ีใชพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรA ซ่ึงประกอบดวย 5 ปMจจัยสำคัญ 
ของการจัดการสารสนเทศดวยคอมพิวเตอรAคือ  

     1. ฮารAดแวรA (Hardware) หมายถึงสิ่งท่ีจับตองไดในระบบสารสนเทศ เช3น คอมพิวเตอรA อุปกรณA
เครือข3าย เครื่องพิมพA สแกนเนอรAหรือสิ่งประดิษฐAดานเทคโนโลยีอ่ืน เปHนตน เปHนอุปกรณAท่ีใชในการ 
ประมวลผลขอมูลเพ่ือสรางสารสนเทศ ซ่ึงจะถูกควบคุมดวยซอฟตAแวรA  

     2. ซอฟตAแวรA(Software) หรือ โปรแกรม (Program) เปHนชุดคำสั่งท่ีบอกใหคอมพิวเตอรAทำงาน 
ตามข้ันตอนท่ีบุคลากรตองการ ประกอบดวยคำสั่งหลาย ๆ คำสั่งท่ีบอกใหคอมพิวเตอรAทราบว3าตองทำงาน 
ตามข้ันตอนอย3างไร หนาท่ีของซอฟตAแวรAคือประมวลผลขอมูลดิบ (ขอเท็จจริงท่ียังไม3ผ3านการประมวลผล) ให 
เปHนสารสนเทศ สามารถแบ3งออกเปHน 2 ประเภท ไดแก3  

- ซอฟตAแวรAระบบ (System Software) เปHนซอฟตAแวรAท่ีมีชุดคำสั่งสำหรับควบคุม คอมพิวเตอรAและ
การทำงานของคอมพิวเตอรA มีการเชื่อมต3อกับฮารAดแวรAเพ่ือควบคุมการทำงาน ไดแก3 ระบบปฏิบัติการต3าง ๆ  

- ซอฟตAแวรAประยุกตA(Application Software) เปHนซอฟตAแวรAท่ีมีชุดคำสั่งสำหรับช3วย สนับสนุนผูใช
ใหสามารถดำเนินงานไดตามความตองการ พัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชงานเฉพาะดาน ช3วยใหผูใช สามารถเพ่ิม
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ประสิทธิภาพของงานในดานต3าง ๆ ไดมากข้ึน เช3น โปรแกรมไมโครซอฟตAออฟฟcศ โปรแกรม ระบบเงินเดือน 
โปรแกรมสินคาคงคลัง โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรA  

3. ขอมูล (Data) หรือ ขอมูลดิบ (Raw Data) คือขอเท็จจริงท่ีเก็บรวบรวมไวแต3ยังไม3ผ3านการ 
ประมวลผล อาจอยู3ในรูปของขอความ ตัวเลข รูปภาพหรือเสียงก็ไดโดยอาจเปHนขอเท็จจริงท่ีไดจากการ 
ดำเนินงานในแต3ละวัน ขอมูลท่ีผ3านการประมวลผลแลวเรียกว3า สารสนเทศ (Information)  

4. ระเบียบปฏิบัติการ (Procedure) หรือกระบวนการ (Processes) เปHนการอธิบายวิธกีาร 
ดำเนินงาน กฎหรือแนวทางสำหรับบุคลากรในการใชงานฮารAดแวรAซอฟตAแวรA และขอมูลในระบบสารสนเทศ 
ระเบียบปฏิบัติการอาจรวมถึงคู3มือการใชฮารAดแวรAและซอฟตAแวรAท่ีผูชำนาญดานคอมพิวเตอรAจัดทำข้ึน หรือ 
คู3มือการใชงานท่ีมาพรอมผลิตภัณฑAท่ีซ้ือ หรือเอกสารอางอิงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสA  

5. บุคลากร (People) ทุก ๆ อย3างท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรAจะตองกระทำโดยบุคลากร หรือ ผูใช 
(End User) บุคลากรเปHนองคAประกอบสำคัญท่ีสุดของระบบสารสนเทศ จุดมุ3งหมายหลักของการจัดทำ ระบบ
สารสนเทศคือ การำขอมูลสารสนเทศมาใหผูบริหารและผูใชงานใชประโยชนA ท้ังภายในและภายนอก องคAกร 
โดยระบบจะประสบความสำเร็จหรือลมเหลว ข้ึนอยู3กับความพึงพอใจของผูใชงานท่ีไดรับจากระบบ สารสนเทศ  

บทท่ี 2 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics หรือ Geomatics) เปHนวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี ท่ี
เก่ียวกับการรวบรวม จัดเก็บ การวิเคราะหA ประมวลผล การแปลตีความ และการใชขอมูลทางดานภูมิศาสตรA 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศครอบคลุมหลายสาขาวิชาท้ังการสำรวจและทำแผนท่ี (Surveying and Mapping) 
การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing: RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรA (Geographic Information 
System: GIS) และระบบกำหนดตำแหน3งบนพ้ืนผิวโลก (Global Positioning System: GPS) ในเนื้อหาบทนี้ 
จะกล3าวถึง การรับรูจากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรA และระบบกำหนดตำแหน3งบนพ้ืนผิวโลก มี 
รายละเอียดดังนี้  

2.1 การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing) Remote sensing ประกอบข้ึนมาจากค า 2 ค า 
ประกอบดวยคำว3า “Remote” หมายถึง ระยะไกล และ “Sensing” หมายถึง การรับรู เม่ือรวม 2 คำเขา
ดวยกัน เปHนคำว3า “Remote Sensing” หมายถึง “การรับรูจากระยะไกล” ในประเทศไทยมีอีกหลายคำท่ีใช
เรียก เช3น การสำรวจขอมูลจากระยะไกล การตรวจวัด ขอมูลจากระยะไกล โทรสัมผัส และการรับรูจาก
ระยะไกล ซ่ึงคำว3า “การรับรูจากระยะไกล” เปHนการ บัญญัติศัพทAโดยราชบัณฑิตยสภา  

     2.1.1 หลักการของการรับรูจากระยะไกล  

                       การรับรูจากระยะไกลเปHน กระบวนการทางดานวิทยาศาสตรAของการไดมาของขอมูล ของ
สิ่งต3าง ๆ ท่ีปรากฏบนพ้ืนผิวโลก จะมีข้ันตอนและปMจจัยต3างๆ ท่ีเก่ียวของ โดยหลักการของการรับรูจาก
ระยะไกล มี ข้ันตอน ดังนี้  
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1. การไดมาซ่ึงขอมูล (Data acquisition) โดยคลื่นแม3เหล็กไฟฟWาจากแหล3งกำเนิดพลังงาน 
เช3น ดวงอาทิตยAเคลื่อนท่ีผ3านชั้นบรรยากาศ เกิดปฏิสัมพันธAของพลังงานกับรูปลักษณAพ้ืนผิวโลก และเดินทาง 
เขาสู3 เครื่องรับรูท่ีติดต้ังในตัวยาน ไดแก3 เครื่องบิน ยานอวกาศ และดาวเทียม ถูกบันทึกและผลิตขอมูล ใน
รูปแบบภาพ (Pictorial or photograph) หรือรูปแบบเชิงเลข (Digital form)  

2. การวิเคราะหAขอมูล (Data analysis) ประกอบดวยการแปลตีความดวยสายตา (Visual 
interpretation) และการวิเคราะหAขอมูลเชิงเลข (Digital analysis) โดยมีขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
ประกอบดวย ขอมูลอางอิงต3าง ๆ เช3น แผนท่ีดิน ขอมูลปฏิทินและสถิติการปลูกพืชและอ่ืนๆ ไดผลิตผลของ 
การแปลตีความ ในรูปแบบแผนท่ีขอมูลเชิงเลข ตาราง คำอธิบาย หรือแผนภูมิ เปHนตน เพ่ือใชประโยชนAต3อไป  
การวิเคราะหAขอมูลแบ3งออกได 2 ประเภท ดังนี้  

- การวิเคราะหAดวยสายตา (Visual analysis) ท่ีใหผลขอมูลออกมาในเชิงคุณภาพ 
(Quantitative) ไม3สามารถวัดออกมาเปHนคําตัวเลขไดแน3นอน 

 - การวิเคราะหAดวยคอมพิวเตอรA (Digital analysis) ท่ีใหผลขอมูลในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) ท่ีสามารถแสดงผลการวิเคราะหAออกมาเปHนคําตัวเลขไดการวิเคราะหAข๎อมูลตองคำนึงถึง 
หลักการดังต3อไปนี้  

1. Multispectral Approach คือ ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีบันทึกในเวลาเดียวกัน ถูกบันทึกในหลาย 
ช3วงคลื่น ซ่ึงในแต3ละช3วงคลื่น (Band) ท่ีแตกต3างกันจะใหคําการสะทอนพลังงานของวัตถุบนพ้ืนผิวโลก 
แตกต3างกัน  

2. Multitemporal Approach คือ การวิเคราะหAการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจำเปHน 
ตอง ใชขอมูลหลายช3วงเวลาเพ่ือนำมาเปรียบเทียบหาความแตกต3าง  

3. Multilevel Approach คือ ระดับความละเอียดของขอมูลในการวิเคราะหAขอมูลข้ึนอยู3กับ 
ภารกิจของงานเช3น การวิเคราะหAในระดับทวีป หรือภูมิภาคใชขอมูลท่ีมีความละเอียดนอย การวิเคราะหAขอมูล 
ระดับประเทศหรือภาค ใชขอมูลในระดับปานกลางแต3การวิเคราะหAขอมูลในระดับตำบล หรือพ้ืนท่ีเล็กๆ ใช 
ขอมูลท่ีมีความละเอียดสูง เปHนตน กระบวนการรับรูจากระยะไกลประกอบดวยข้ันตอนต3างๆ  

2.1.2 องคAประกอบของการรับรูจากระยะไกล  

     1. คลื่นแม3เหล็กไฟฟWา เปHนสื่อระหว3างเครื่องมือบันทึกขอมูลและวัตถุท่ีทำการสำรวจ  

     2. เครื่องมือตรวจวัดขอมูล (Sensors) กำหนดช3วงคลื่นแม3เหล็กไฟฟWาท่ีตรวจวัด และ
ลักษณะ ของขอมูลท่ีตรวจวัด  

     3. ดาวเทียมท่ีติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดขอมูล กำหนดระยะระหว3างเครื่องมือตรวจวัด
ขอมูล กับ วัตถุท่ีการสำรวจ ขอบเขตพ้ืนท่ีซ่ึงเครื่องตรวจวัดขอมูลสามารถตรวจวัดขอมูลได และช3วงเวลา การ
ตรวจวัดขอมูล  
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     4. การแปลความหมายขอมูลท่ีไดจากเครื่องบันทึกขอมูล โดยแปลงความเขมของคลื่น 
แม3เหล็กไฟฟWาท่ีวัดไดเปHนขอมูลท่ีตองการสำรวจ  

 

บทท่ี 3 การประยุกตAใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ในปMจจุบันนโยบายของรัฐบาลไดขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT Digital 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางมูลค3าเพ่ิมใหกับผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) เพ่ือพัฒนาประเทศไปสู3 
ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) ส3งผลใหทุกหน3วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่ืนตัวและปรับแนวทาง 
ในการด าเนินงานใหทันต3อการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วนี้ ดังนั้นอินเทอรAเน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยี 
สารสนเทศจึงกลายเปHนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสำคัญสำหรับเศรษฐกิจยุคนี้นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี 
บทบาทสำคัญในการกาวไปสู3ความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล นั่นคือ ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) ภูมิ
สารสนเทศ สามารถช3วยใหการทำงานในยุคดิจิตอลง3ายข้ึน ภาครัฐสามารถใชเพ่ิมประสิทธิภาพใน การพัฒนา
ประเทศดวยฐานขอมูลท่ีถูกตอง ส3งผลใหเกิดการตัดสินใจ การบริหารจัดการดานต3างๆ รวมถึงความ ม่ันคง 
ภาคเอกชนสามารถนำภูมิสารสนเทศมาประยุกตAใชกับกิจกรรมทางดานธุรกิจใหเกิดมูลค3าเพ่ิม และเพ่ิม ขีด
ความสามารถในการแข3งขันและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาซ่ึงเปHนปMจจัยหลักในการช3วยใหธุรกิจประสบ 
ความสำเร็จ และเพ่ือกาวทันเศรษฐกิจยุคดิจิตอลท่ีกำลังมีบทบาทมากข้ึนในเศรษฐกิจของไทย อีกท้ังเพ่ือร3วม 
พัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ กรมพัฒนาท่ีดินไดพัฒนาการใหบริการขอมูล
ภูมิสารสนเทศผ3านเครือข3ายอินเตอรAเน็ต เพ่ือให เกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ สามารถเขาถึงขอมูลไดอย3าง
สะดวก รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา โดยขอมูลไดถูก พัฒนาในรูปแบบต3างๆ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
ในการใหประเทศไทยกาวสู3ยุคไทยแลนดA 4.0 เช3น การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือใหบริการขอมูลดานต3างๆ ดังนี้  

3.1 แอปพลิเคชันสารสนเทศดินและขอมูลการใชปุwย LDD Soil Guide  

     3.1.1 วัตถุประสงคA LDD Soil Guide เปHนแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใหเกษตรกร หรือ
บุคคลท่ีสนใจท่ัวไป สามารถ ทราบ ลักษณะของดิน คุณสมบัติของดิน ตลอดจนการจัดการดินเพ่ือการปลูกพืช 
ความเหมาะสมของดินใน การปลูกพืช คำแนะนำปุwยสำหรับกลุ3มชุดดิน คำแนะนำการใชปุwยตามค3าวิเคราะหAดิน
เบ้ืองตน และการใช ประโยชนAท่ีดินใน พ้ืนท่ีท่ีตองการ  

3.1.2 ประโยชนAท่ีไดรับ เกษตรกร ประชาชน ภาครัฐและเอกชน สามารถคนหาขอมูล 
คุณสมบัติของดิน ตลอดจนการ จัดการดินเพ่ือการปลูกพืช ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชแต3ละชนิด 
คำแนะนำการใชปุwยสำหรับกลุ3มชุด ดิน คำแนะนำการใชปุwยตามค3าวิเคราะหAดินเบ้ืองตน และการใชประโยชนA
ท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีตองการ ไดดวยตนเอง ผ3านแอปพลิเคชันนี้ เพ่ือนำไปใชเปHนขอมูลเบ้ืองตนในการวางแผนก3อน
การเพาะปลูกไดทุกท่ีทุกเวลา 

  3.1.3 ขอมูลท่ีใหบริการ 
                - ขอมูลกลุ3มชุดดิน มาตราส3วน 1: 25,000 ท้ังประเทศ 

     - ขอมูลการใชประโยชนAท่ีดินมาตราส3วน 1 : 25,000 ท้ังประเทศ 
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     - ขอมูลภาพถ3ายออรAโธสีมาตราส3วน 1 : 4,000 ท้ังประเทศ  
3.1.4 การเขาใชงาน ผูเขาใชงาน สามารถคนหาขอมูลสารสนเทศดินและขอมูลการใชปุwยได

ดวยตนเองผ3านอุปกรณA สมารAทดีไวซA (Smart device) ไดทุกท่ี ทุกเวลา เพ่ือนำไปใชเปHนขอมูลเบ้ืองตน ในการ
วางแผนก3อนการ เพาะปลูก โดยดาวนAโหลดแอปพลิเคชันไดท่ี Google Play หรือ App Store ใชคำคนหา 
"LDD Soil Guide" หรือ "กรมพัฒนาท่ีดิน"หรือสแกนผ3าน QR Code ติดต้ังแอปพลิเคชัน (Install) "LDD Soil 
Guide" ลงเครื่องสมารAทโฟน และเปcดใชงานไดทันที  

3.2 แอปพลิเคชันกดดูรูดิน  
     3.2.1 วัตถุประสงคA จากคำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี เม่ือ 12 กันยายน 2557 โดยพลเอก

ประยุทธA จันทรAโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมีนโยบายใหบริการขอมูล เชื่อมโยงขอมูล และบูรณาการขอมูลจาก
ภาครัฐสู3ประชาชน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จึงไดจัดทำ "โครงการ กดดูรูทัน" โดยมอบหมายให 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตรAเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห3งชาติ (สวทน.) และศูนยAนวัตกรรม
ซอฟตAแวรAและการประมวลผล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรA คณะวิศวกรรมศาสตรA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี เปHน ผูดำเนินการโครงการ ต3อมาเม่ือ 2 กุมภาพันธA 2558 กรมพัฒนาท่ีดิน ร3วมเปHน
หน3วยงานนำร3องในการพัฒนา ระบบสารสนเทศ "กดดูรูดิน" เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการเชื่อมโยงขอมูล
และการดำเนินการเพ่ือขยายการ เขาถึงบริการภาครัฐ โดยเริ่มจากการบูรณาการขอมูลพ้ืนฐานของภาครัฐ ดาน
ท่ีเก่ียวกับสภาวะแวดลอมทาง ธรรมชาติเนนดานดินและมิติอ่ืน ๆ ท่ีเปHนประโยชนAต3อประชาชนโดยท่ัวไป กรม
พัฒนาท่ีดิน เปHนผูใหขอมูล กลุ3มชุดดิน และขอมูลการใชประโยชนAท่ีดินท่ีมีอยู3ในระบบบริหารจัดการการ
ตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี EIS - ดานการ พัฒนาท่ีดินผ3านทาง Web Map Service สวทน. เปHนผูพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตA API (Application Programming Interface) เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลเขาสู3โมบายแอปพลิเคชัน  

     3.2.2 ประโยชนAท่ีไดรับ ผูสนใจสามารถเรียกดูขอมูลดินและขอมูลการใชประโยชนAท่ีดินจากแอป
พลิเคชัน โดยมีรายละเอียด แนวทางการจัดการดินเบ้ืองตน ปMญหาของดินและพืชท่ีมีความเหมาะสมในการ
ปลูก ผูสนใจสามารถเรียกดูท่ีต้ัง แหล3งเรียนรูดานการจัดการดินคือ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 แห3ง สถานี
พัฒนาท่ีดิน 77 จังหวัด ศูนยAการเรียนรู รวมไปถึงตำแหน3งของรานคาเกษตร ธนาคารปุwยอินทรียA บนแผนท่ี 
รวมท้ังสามารถเรียกดูเสนทางจาก ตำแหน3งปMจจุบัน ไปยังสถานท่ีท่ีสนใจไดบนแผนท่ีได 

    3.2.3 ขอมูลท่ีใหบริการ  
         - ขอมูลกลุ3มชุดดินและการใชประโยชนAท่ีดิน  
         - ขอมูลแนวทางการจัดการดิน ปMญหาของดิน พืชท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกของกลุ3มชุดดิน 

ต3างๆ  
     - ขอมูลท่ีตั้งแหล3งเรียนรูดานการจัดการดิน เช3น ท่ีตั้งสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต สถานีพัฒนาท่ีดิน 

จังหวัด ต3าง ๆ ศูนยAการเรียนรู  
     - ขอมูลท่ีตั้งรานคาเกษตร ธนาคารปุwยอินทรียA  
   3.2.4 การเขาใชงาน ผูเขาใชงาน สามารถ ดาวนAโหลดแอปพลิเคชันไดท่ี Google Play หรือ App 

Store ใชค าคนหา "กดดูรูดิน" หรือ "กรมพัฒนาท่ีดิน" หรือสแกนผ3าน QR Code ติดต้ังแอปพลิเคชั่น (Install) 
"กดดูรูดิน" ลง เครื่องสมารAทโฟน และเปcดใชงานไดทันที 

3.3 ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด LDD Land Info  
    3.3.1 วัตถุประสงคA ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด เปHนระบบท่ีกรมพัฒนาท่ีดินได 

พัฒนาข้ึน โดย การบูรณาการขอมูลท่ีกรมฯ มีอยู3 ประกอบดวย ขอมูลกลุ3มชุดดิน (Soil group) ขอมูลการใช
ประโยชนAท่ีดิน (Land use) ขอมูลความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช (Soil suit) ขอมูลแนวเขตป�าไมถาวร 
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ขอมูลดินปMญหา ขอมูล ผลกระทบจากภัยแลง และขอมูลเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ท่ีอยู3ใน
รูปแบบ GIS (Geographic Information System) มาจัดทำเปHนแผนท่ีสำเร็จรูป ประกอบดวยแผนท่ีกลุ3มชุด
ดิน แผนท่ีการ ใชประโยชนAท่ีดิน แผนท่ีดินปMญหา แผนท่ีแนวเขตป�าไมถาวร แผนท่ีความเหมาะสมของดินใน
การปลูกพืช (ขาว พืชไร3 ไมผล) แผนท่ีกำหนดเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ขาว ออย
โรงงาน มันสำปะหลัง ปาลAมน้ำมัน ยางพารา) และแผนท่ีผลกระทบจากภัยแลง ซ่ึงสามารถสืบคนขอมูลไดถึง
ระดับตำบล โดยแผนท่ี ชนิดต3างๆ ใหบริการบนอุปกรณAคอมพิวเตอรAและ Smart device เพ่ือใหเกษตรกรและ
ผูท่ีสนใจท่ัวไปสามารถ เขาถึงขอมูล ไดอย3างง3าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถนำขอมูลไปประกอบการ
ตัดสินใจ วางแผนทำการเกษตร หรือการจัดการดานต3าง ๆ นำไปสู3การพัฒนาและการจัดการอย3างยั่งยืนต3อไป  

    3.3.2 ประโยชนAท่ีไดรับ เกษตรกร หรือบุคคลท่ีสนใจท่ัวไปสามารถสืบคนขอมูลแผนท่ีแต3ละ
ประเภทไดดวยตนเอง โดยผ3าน ทางแอปพลิเคชันไดอย3างง3าย สะดวก รวดเร็ว สามารถนำขอมูลไปประกอบ 
การตัดสินใจ วางแผนทำการเกษตร หรือการจัดการดานต3าง ๆ ใหมีการใชท่ีดินอย3างถูกตอง นำไปสู3การพัฒนา
และการจัดการอย3างยั่งยืนต3อไป  

   3.3.3 ขอมูลท่ีใหบริการ  
     - ขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวย แผนท่ีกลุ3มชุดดิน แผนท่ีการใชประโยชนAท่ีดิน แผนท่ีดิน ปMญหา 

แผนท่ีแนวเขตป�าไมถาวร  
     - แผนท่ีความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ไดแก3 ขาว พืชไร3 ไมผล  
    - แผนท่ีกำหนเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก3 ขาว ออย มันสำปะหลัง 

ปาลAมน้ำมัน ยางพารา  
    - แผนท่ีผลกระทบจากภัยแลง 
    3.3.4 การเขาใชงาน ผูเขาใชงาน สามารถ ดาวนAโหลดท่ี Google Play ใชคำคนหา "LDD Land 

Info" หรือ "กรมพัฒนาท่ีดิน" ติดต้ังแอปพลิเคชัน (Install) "LDD Land Info" ลงเครื่องสมารAทโฟน และเปcดใช
งานไดทันที หรือสแกน ผ3าน QR Code 

3.4 ระบบนำเสนอแผนท่ีกลุ3มชุดดิน 
    3.4.1 วัตถุประสงคA ระบบนำเสนอแผนท่ีกลุ3มชุดดิน มาตราส3วน 1 ต3อ 25,000 โปรแกรม

สำหรับนำเสนอขอมูลชุดดิน และกลุ3มชุดดิน ในประเทศไทย โดยแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ ขอมูลกลุ3มชุดดิน 
ขนาดพ้ืนท่ี คุณสมบัติทาง เคมีและกายภาพของแต3ละกลุ3มชุดดิน ปMญหาของดิน ความเหมาะสมของดินในการ
ปลูกพืชแต3ละชนิดในพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการจัดการดิน  

    3.4.2 ประโยชนAท่ีไดรับ เพ่ือใหประชาชน/หน3วยงานสอบถามขอมูลดินได โดยระบบจะแสดง
รายละเอียดเก่ียวกับขอมูลดิน ประกอบไปดวย ชื่อชุดดิน ขนาดพ้ืนท่ี คุณสมบัติ ประเภทสภาพพ้ืนท่ีการใชท่ีดิน 
ปMญหาของดิน ความ เหมาะสมในการเพาะปลูก แนวทางการจัดการดิน จุดเก็บตัวอย3างดินท่ีสัมพันธAกับพ้ืนท่ีได
เลือกเปHนตน สามารถ คนหาจุดเก็บตัวอย3างดินตามพ้ืนท่ีท่ีตองการ จัดทำแผนท่ีดิน และแผนท่ีความเหมาะสม
ในการเพาะปลูกได จัดทำรายงานการจัดการดิน ค3าสมบัติทางเคมีของดิน และสรุปขนาดพ้ืนท่ีขอมูลดินแยก
ตามการใชประโยชนA ในพ้ืนท่ีท่ีตองการได  

    3.4.3 ขอมูลท่ีใหบริการ  
        - ขอมูลจุดเก็บตัวอย3างดินตามพ้ืนท่ีท่ีตองการ  
        - ขอมูลแผนท่ีดิน และแผนท่ีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช  
        - ขอมูลการจัดการดิน ค3าสมบัติทางเคมีของดิน  
        - ขอมูลสรุปขนาดพ้ืนท่ีขอมูลดินแยกตามการใชประโยชนA ในพ้ืนท่ีท่ีตองการได  
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     3.4.4 การเรียกใชงาน สามารถเรียกใชงานไดจาก Web site หนาแรกของกรมพัฒนาท่ีดิน 
(http://www.ldd.go.th) ภายใตหัวขอ ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี EIS หรือเรียกผ3าน URL 
: http://eis.ldd.go.th/ lddeis/SoilView.aspx 

 
3.5 ระบบตรวจสอบการใชประโยชนAท่ีดิน (Present Land use Monitoring)  
     3.5.1 วัตถุประสงคA ระบบตรวจสอบการใชประโยชนAท่ีดิน (Present Land use Monitoring) 

โปรแกรมสำหรับใชใน การตรวจสอบการใชประโยชนAท่ีดินและรายงานการใชประโยชนAท่ีดิน ประชาชน
เจาหนาท่ีหน3วยงานท่ี เก่ียวของ สามารถสอบถามขอมูลในพ้ืนท่ีท่ีสนใจ หรือคนหาประเภทการใชประโยชนA
ท่ีดิน ตามรายชื่อ จังหวัด อำเภอ ตำบล  

     3.5.2 ประโยชนAท่ีไดรับ เพ่ือใหประชาชน หน3วยงาน หรือบุคคลท่ีสนใจสามารถคนหาและ
สอบถามขอมูลการใชประโยชนA ท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีสนใจได  

     3.5.3 ขอมูลท่ีใหบริการ  
          - ขอมูลการใชประโยชนAท่ีดิน  
          - ขอมูลประเภทการใชประโยชนAท่ีดินตามจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ภาพท่ี 3-8 ตัวอย3างการใช

งานระบบตรวจสอบการใชประโยชนAท่ีดิน  
     3.5.4 การเรียกใชงาน สามารถเรียกใชงานไดจาก Web site หนาแรกของกรมพัฒนาท่ีดิน 

(http://www.ldd.go.th) ภายใตหัวขอ ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี EIS หรือเรียกผ3าน URL 
: http://eis.ldd.go.th/ lddeis/PLM.aspx 

3.6 ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญาแฝก ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญาแฝก 
(Vetiver Grass Tracking: VGT) เปHนโปรแกรม หนึ่งในชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี 
EIS  

- ดานการพัฒนาท่ีดินพัฒนาเพ่ือใชบริหาร และติดตามผลการด าเนินงานโครงการปลูกหญาแฝก ซ่ึง
ผูสนใจท่ัวไปสามารถคนหาขอมูลโครงการฯ จาก ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีไดหลายรูปแบบ เช3น คนหาจากพ้ืนท่ีเปHน
วงกลมโดยกำหนดระยะรัศมีจากจุดท่ีสนใจ กำหนด พ้ืนท่ีคนหาแบบอิสระ รวมไปถึงสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการปลูกหญาแฝกในรูปแบบแผนภูมิแท3ง ตารางขอมูล หรือแผนท่ีเพ่ือแสดงผลการดำเนินงานแบบต3าง ๆ 
ตามระยะเวลาท่ีดำเนินโครงการ จำแนกพ้ืนท่ี ตามสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต จังหวัด และสามารถเลือก
หน3วยงานหลักท่ีเปHนผูดำเนินการได  

     3.6.1 วัตถุประสงคA เพ่ือใชติดตามผลการด าเนินการปลูกหญาแฝกของหน3วยงานต3าง ๆ ในกรม
พัฒนาท่ีดินท่ัวประเทศ และใชรวบรวมขอมูลจากหน3วยงานต3าง ๆ ท่ีเขาร3วมโครงการปลูกหญาแฝก เพ่ือจัดทำ
รายงานผลการ ดำเนินงานเสนอต3อคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคAการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ และ สำนักงาน กปร.  

     3.6.2 ประโยชนAท่ีไดรับ  
          - ผูสนใจสามารถเรียกดูขอมูลการปลูกหญาแฝกของประเทศไทยไดตามพ้ืนท่ีท่ีสนใจ โดย 

คนหากำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีสนใจบนแผนท่ีได เพ่ือแสดงตำแหน3งท่ีตั้งโครงการปลูกหญาแฝก  
          - ผูสนใจสามารถเรียกดูรายละเอียดโครงการปลูกหญาแฝกแต3ละโครงการท่ีหน3วยงานต3าง ๆ 

บันทึกในระบบ VGT ได  
    3.6.3 ขอมูลท่ีใหบริการ แผนท่ีแสดงท่ีตั้งโครงการและรายละเอียดของโครงการปลูกหญาแฝกท่ี

หน3วยงานต3าง ๆ บันทึกใน ระบบฯ ประกอบดวยวันท่ีปลูก สถานท่ีดำเนินการ พันธุAกลาแฝก จำนวนท่ีปลูก 
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(กลา) รูปแบบการปลูก วัตถุประสงคAหน3วยงานท่ีรับผิดชอบ ป�งบประมาณ เปHนตน เอกสารประกอบการเรียน 
e-Training ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ บทท่ี 3-11 3.6.4 การเรียกใชงาน สามารถเรียกใชงานได
จาก Web site หนาแรกของกรมพัฒนาท่ีดิน (http://www.ldd.go.th) ภายใตหัวขอ ระบบการบริหารจัดการ
การตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี EIS หรือเรียกผ3าน URL : http://eis.ldd.go.th/ lddeis/ VGT.aspx 


