สรุปบทเรียน LDD e-Trainning
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ รุ'น 1/2565
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เทคโนโลยีที่ช3วยผลิต จัดการ รวบรวม
จัดเก็บ สื่อสารและเผยแพร3ขอมูล ข3าวสาร ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมเทคโนโลยี
หลักสองสาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรA ซึ่งช3วยในการจัดเก็บบันทึกและ ประมวลขอมูล กับเทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งทำใหสามารถส3งขอมูล และความรูไปยังผูใชที่อยู3ห3างไกล ไดอย3างรวดเร็วและประหยัด
1.2 องคAประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ จำเปHนตองอาศัยเทคโนโลยี ซึ่ง
เปHนการนำความรูทางวิทยาศาสตรAมาพัฒนา เปHนองคAความรูใหม3เพื่อประยุกตAใชใหเกิดประโยชนA โดยสามารถ
นำสารสนเทศไปใชในการวางแผน การ ตัดสินใจ การควบคุมและดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการ
จัดการสารสนเทศโดยตรงคือเทคโนโลยี ทางดานคอมพิวเตอรAและเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคม
คำว3า เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือกำเนิดขึ้นดวยองคAประกอบพื้นฐานสำคัญจากการใชเทคโนโลยี
ทางดานคอมพิวเตอรAและเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคมในการจัดการ โดยคอมพิวเตอรAที่เปHนอุปกรณA
อิเล็กทรอนิกสAแบบอัตโนมัติ ทำหนาที่เสมือนสมองกล ใชสำหรับแกปMญหาต3าง ๆ ทั้งที่ง3ายและซับซอน โดยวิธี
ทางคณิตศาสตรA สามารถทำงานโดยการรับขอมูลเขา (Input) เพื่อทำการประมวลผล (Process) และสามารถ
แสดงผลลัพธA (Output) รวมถึงการเก็บขอมูล (Storage) ต3าง ๆ เหล3านั้นไวใชเมื่อตองการ
ส3วนเทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคม เปHนองคAประกอบที่ช3วยในการเผยแพร3และแลกเปลี่ยน
สารสนเทศ การดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานร3วมกันมีการใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาจนสามารถ
ส3งข3าวสารไปยังผูรับไดอย3างรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวนและทันต3อเหตุการณA
1.2.1 กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ สารสนเทศ (Information) เปHนการนำเอาขอมูล
(Data) ที่มีการเก็บรวบรวมไวจากส3วนนำเขามา จัดเรียง วิเคราะหA แปรรูปหรือประมวลผลใหม3 เพื่อใหได
ผลลัพธAที่มีความหมาย มีคุณค3า มีสาระและสามารถ นำไปใชงานอย3างใดอย3างหนึ่งได หรืออีกความหมายหนึ่ง
คือ สารสนเทศเปHนขอมูลที่ผ3านการประมวลผลแลว สารสนเทศหนึ่งอาจนำกลับมาใชเปHนขอมูลสำหรับการ
ประมวลผลอื่นต3อไปไดอีกเรื่อย ๆ ตามแต3จะมี การประยุกตAใช ซึ่งวิธีการประมวลผลที่นิยมมากที่สุดคือ การใช
คอมพิวเตอรAมาช3วยวิเคราะหA จัดเรียงหรือแปรรูป อย3างไรก็ตาม การประมวลผลเพื่อใหไดสารสนเทศ ไม3
จำเปHนตองใชคอมพิวเตอรAเสมอไป อาจประมวลผล ดวยวิธีการอื่น เช3น การประมวลผลดวยมือหรือเครื่องจักร
อุปกรณAอื่น แต3หากขอมูลที่ตองประมวลผล มี จำนวนมากและอยู3อย3างกระจัดกระจาย การนำคอมพิวเตอรAมา
ช3วยจะทำใหไดสารสนเทศที่ถูกตอง รวดเร็ว และแม3นยำมากกว3าการใชวิธีการอื่นที่อาจชาและไม3ทันความ
ตองการ
การใชงานและความกาวหนาของการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรAและสารสนเทศในองคAกร ทำใหมีการ
ตื่นตัวและสนใจที่จะแสวงหาหนทางที่เหมาะสมในการน าคอมพิวเตอรAมาประยุกตAใหเกิดประโยชนA แต3

-๒เนื่องจากเทคโนโลยีต3าง ๆ มีความหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงต3อเนื่องและมีพัฒนาการที่เปHนอิสระในการ
ใชงานแก3กัน ท าใหนอกจากความพยายามในการพัฒนาแต3ละเทคโนโลยีแลว การนำเทคโนโลยีมาใชงานยัง
ตองบูรณาการเชื่อมโยงกันอย3างเปHนระบบที่สอดรับกันใหเกิดประโยชนAแก3องคAกร พัฒนาวิธีการบริหาร
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศจนเปHนศาสตรAดานสารสนเทศ (Informatics) ที่พัฒนาอย3างต3อเนื่องถึงปMจจุบัน
ระบบ ประมวลผล ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม การจัดการ ขอมูล เทคโนโลยี
1.2.2 การจัดการสารสนเทศดวยคอมพิวเตอรA โดยทั่วไป การทำงานของคอมพิวเตอรAจะ
ประกอบดวยกระบวนการทำงานอย3างนอย 3 ขั้นตอนคือ
1. กระบวนการนำเขาขอมูล (Input) เปHนส3วนที่นำขอมูลดิบปWอนเขาสู3ระบบการทำงาน โดย
ขอมูลดิบ อาจเปHนขอมูลที่ยังไม3จัดเรียง หรือนำมาจากการประมวลผลอื่นก็ได เช3น มีตัวเลข 5 จำนวนที่
ตองการหาค3าเฉลี่ย จะตองนำตัวเลขทั้งหมดมาเก็บรวบรวมเพื่อรอประมวลผล ถือว3าตัวเลขเหล3านี้เปHนขอมูล
ดิบหรือ Data ของระบบ
2. กระบวนการประมวลผลขอมูล (Process) เปHนส3วนของการหาคำตอบที่ตองการจากขอมูลที่
นำเขา โดยใชหลักการหรือวิธีคิดเพื่อหาผลลัพธA เช3น ในการหาค3าเฉลี่ยจากตัวเลขหลายจำนวน ตองหาผลรวม
ของตัวเลขทั้งหมด แลวนำมาหารดวยจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงไดคำตอบเปHนค3าเฉลี่ย
3. กระบวนการแสดงผลลัพธA (Output) เปHนกระบวนการที่นำผลลัพธAที่ไดจากการประมวลผล
มาแสดง ผลจากกระบวนการประมวลผลขอมูลถือเปHนสารสนเทศ (Information) ที่นำไปใชประโยชนAหรือ
แลกเปลี่ยนกันไดต3อไป
การจัดการสารสนเทศที่ใชพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรA ซึ่งประกอบดวย 5 ปMจจัยสำคัญ
ของการจัดการสารสนเทศดวยคอมพิวเตอรAคือ
1. ฮารAดแวรA (Hardware) หมายถึงสิ่งที่จับตองไดในระบบสารสนเทศ เช3น คอมพิวเตอรA อุปกรณA
เครือข3าย เครื่องพิมพA สแกนเนอรAหรือสิ่งประดิษฐAดานเทคโนโลยีอื่น เปHนตน เปHนอุปกรณAที่ใชในการ
ประมวลผลขอมูลเพื่อสรางสารสนเทศ ซึ่งจะถูกควบคุมดวยซอฟตAแวรA
2. ซอฟตAแวรA(Software) หรือ โปรแกรม (Program) เปHนชุดคำสั่งที่บอกใหคอมพิวเตอรAทำงาน
ตามขั้นตอนที่บุคลากรตองการ ประกอบดวยคำสั่งหลาย ๆ คำสั่งที่บอกใหคอมพิวเตอรAทราบว3าตองทำงาน
ตามขั้นตอนอย3างไร หนาที่ของซอฟตAแวรAคือประมวลผลขอมูลดิบ (ขอเท็จจริงที่ยังไม3ผ3านการประมวลผล) ให
เปHนสารสนเทศ สามารถแบ3งออกเปHน 2 ประเภท ไดแก3
- ซอฟตAแวรAระบบ (System Software) เปHนซอฟตAแวรAที่มีชุดคำสั่งสำหรับควบคุม คอมพิวเตอรAและ
การทำงานของคอมพิวเตอรA มีการเชื่อมต3อกับฮารAดแวรAเพื่อควบคุมการทำงาน ไดแก3 ระบบปฏิบัติการต3าง ๆ
- ซอฟตAแวรAประยุกตA(Application Software) เปHนซอฟตAแวรAที่มีชุดคำสั่งสำหรับช3วย สนับสนุนผูใช
ใหสามารถดำเนินงานไดตามความตองการ พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชงานเฉพาะดาน ช3วยใหผูใช สามารถเพิ่ม

-๓ประสิทธิภาพของงานในดานต3าง ๆ ไดมากขึ้น เช3น โปรแกรมไมโครซอฟตAออฟฟcศ โปรแกรม ระบบเงินเดือน
โปรแกรมสินคาคงคลัง โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรA
3. ขอมูล (Data) หรือ ขอมูลดิบ (Raw Data) คือขอเท็จจริงที่เก็บรวบรวมไวแต3ยังไม3ผ3านการ
ประมวลผล อาจอยู3ในรูปของขอความ ตัวเลข รูปภาพหรือเสียงก็ไดโดยอาจเปHนขอเท็จจริงที่ไดจากการ
ดำเนินงานในแต3ละวัน ขอมูลที่ผ3านการประมวลผลแลวเรียกว3า สารสนเทศ (Information)
4. ระเบียบปฏิบัติการ (Procedure) หรือกระบวนการ (Processes) เปHนการอธิบายวิธกี าร
ดำเนินงาน กฎหรือแนวทางสำหรับบุคลากรในการใชงานฮารAดแวรAซอฟตAแวรA และขอมูลในระบบสารสนเทศ
ระเบียบปฏิบัติการอาจรวมถึงคู3มือการใชฮารAดแวรAและซอฟตAแวรAที่ผูชำนาญดานคอมพิวเตอรAจัดทำขึ้น หรือ
คู3มือการใชงานที่มาพรอมผลิตภัณฑAที่ซื้อ หรือเอกสารอางอิงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสA
5. บุคลากร (People) ทุก ๆ อย3างที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรAจะตองกระทำโดยบุคลากร หรือ ผูใช
(End User) บุคลากรเปHนองคAประกอบสำคัญที่สุดของระบบสารสนเทศ จุดมุ3งหมายหลักของการจัดทำ ระบบ
สารสนเทศคือ การำขอมูลสารสนเทศมาใหผูบริหารและผูใชงานใชประโยชนA ทั้งภายในและภายนอก องคAกร
โดยระบบจะประสบความสำเร็จหรือลมเหลว ขึ้นอยู3กับความพึงพอใจของผูใชงานที่ไดรับจากระบบ สารสนเทศ
บทที่ 2 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics หรือ Geomatics) เปHนวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวกับการรวบรวม จัดเก็บ การวิเคราะหA ประมวลผล การแปลตีความ และการใชขอมูลทางดานภูมิศาสตรA
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศครอบคลุมหลายสาขาวิชาทั้งการสำรวจและทำแผนที่ (Surveying and Mapping)
การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing: RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรA (Geographic Information
System: GIS) และระบบกำหนดตำแหน3งบนพื้นผิวโลก (Global Positioning System: GPS) ในเนื้อหาบทนี้
จะกล3าวถึง การรับรูจากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรA และระบบกำหนดตำแหน3งบนพื้นผิวโลก มี
รายละเอียดดังนี้
2.1 การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing) Remote sensing ประกอบขึ้นมาจากค า 2 ค า
ประกอบดวยคำว3า “Remote” หมายถึง ระยะไกล และ “Sensing” หมายถึง การรับรู เมื่อรวม 2 คำเขา
ดวยกัน เปHนคำว3า “Remote Sensing” หมายถึง “การรับรูจากระยะไกล” ในประเทศไทยมีอีกหลายคำที่ใช
เรียก เช3น การสำรวจขอมูลจากระยะไกล การตรวจวัด ขอมูลจากระยะไกล โทรสัมผัส และการรับรูจาก
ระยะไกล ซึ่งคำว3า “การรับรูจากระยะไกล” เปHนการ บัญญัติศัพทAโดยราชบัณฑิตยสภา
2.1.1 หลักการของการรับรูจากระยะไกล
การรับรูจากระยะไกลเปHน กระบวนการทางดานวิทยาศาสตรAของการไดมาของขอมูล ของ
สิ่งต3าง ๆ ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก จะมีขั้นตอนและปMจจัยต3างๆ ที่เกี่ยวของ โดยหลักการของการรับรูจาก
ระยะไกล มี ขั้นตอน ดังนี้

-๔1. การไดมาซึ่งขอมูล (Data acquisition) โดยคลื่นแม3เหล็กไฟฟWาจากแหล3งกำเนิดพลังงาน
เช3น ดวงอาทิตยAเคลื่อนที่ผ3านชั้นบรรยากาศ เกิดปฏิสัมพันธAของพลังงานกับรูปลักษณAพื้นผิวโลก และเดินทาง
เขาสู3 เครื่องรับรูที่ติดตั้งในตัวยาน ไดแก3 เครื่องบิน ยานอวกาศ และดาวเทียม ถูกบันทึกและผลิตขอมูล ใน
รูปแบบภาพ (Pictorial or photograph) หรือรูปแบบเชิงเลข (Digital form)
2. การวิเคราะหAขอมูล (Data analysis) ประกอบดวยการแปลตีความดวยสายตา (Visual
interpretation) และการวิเคราะหAขอมูลเชิงเลข (Digital analysis) โดยมีขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย ขอมูลอางอิงต3าง ๆ เช3น แผนที่ดิน ขอมูลปฏิทินและสถิติการปลูกพืชและอื่นๆ ไดผลิตผลของ
การแปลตีความ ในรูปแบบแผนที่ขอมูลเชิงเลข ตาราง คำอธิบาย หรือแผนภูมิ เปHนตน เพื่อใชประโยชนAต3อไป
การวิเคราะหAขอมูลแบ3งออกได 2 ประเภท ดังนี้
- การวิเคราะหAดวยสายตา (Visual analysis) ที่ใหผลขอมูลออกมาในเชิงคุณภาพ
(Quantitative) ไม3สามารถวัดออกมาเปHนคําตัวเลขไดแน3นอน
- การวิเคราะหAดวยคอมพิวเตอรA (Digital analysis) ที่ใหผลขอมูลในเชิงปริมาณ
(Qualitative) ที่สามารถแสดงผลการวิเคราะหAออกมาเปHนคําตัวเลขไดการวิเคราะหAข๎อมูลตองคำนึงถึง
หลักการดังต3อไปนี้
1. Multispectral Approach คือ ขอมูลเชิงพื้นที่ที่บันทึกในเวลาเดียวกัน ถูกบันทึกในหลาย
ช3วงคลื่น ซึ่งในแต3ละช3วงคลื่น (Band) ที่แตกต3างกันจะใหคําการสะทอนพลังงานของวัตถุบนพื้นผิวโลก
แตกต3างกัน
2. Multitemporal Approach คือ การวิเคราะหAการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจำเปHน
ตอง ใชขอมูลหลายช3วงเวลาเพื่อนำมาเปรียบเทียบหาความแตกต3าง
3. Multilevel Approach คือ ระดับความละเอียดของขอมูลในการวิเคราะหAขอมูลขึ้นอยู3กับ
ภารกิจของงานเช3น การวิเคราะหAในระดับทวีป หรือภูมิภาคใชขอมูลที่มีความละเอียดนอย การวิเคราะหAขอมูล
ระดับประเทศหรือภาค ใชขอมูลในระดับปานกลางแต3การวิเคราะหAขอมูลในระดับตำบล หรือพื้นที่เล็กๆ ใช
ขอมูลที่มีความละเอียดสูง เปHนตน กระบวนการรับรูจากระยะไกลประกอบดวยขั้นตอนต3างๆ
2.1.2 องคAประกอบของการรับรูจากระยะไกล
1. คลื่นแม3เหล็กไฟฟWา เปHนสื่อระหว3างเครื่องมือบันทึกขอมูลและวัตถุที่ทำการสำรวจ
2. เครื่องมือตรวจวัดขอมูล (Sensors) กำหนดช3วงคลื่นแม3เหล็กไฟฟWาที่ตรวจวัด และ
ลักษณะ ของขอมูลที่ตรวจวัด
3. ดาวเทียมที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดขอมูล กำหนดระยะระหว3างเครื่องมือตรวจวัด
ขอมูล กับ วัตถุที่การสำรวจ ขอบเขตพื้นที่ซึ่งเครื่องตรวจวัดขอมูลสามารถตรวจวัดขอมูลได และช3วงเวลา การ
ตรวจวัดขอมูล

-๕4. การแปลความหมายขอมูลที่ไดจากเครื่องบันทึกขอมูล โดยแปลงความเขมของคลื่น
แม3เหล็กไฟฟWาที่วัดไดเปHนขอมูลที่ตองการสำรวจ

บทที่ 3 การประยุกตAใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน
ในปMจจุบันนโยบายของรัฐบาลไดขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT Digital
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลค3าเพิ่มใหกับผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) เพื่อพัฒนาประเทศไปสู3
ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) ส3งผลใหทุกหน3วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตื่นตัวและปรับแนวทาง
ในการด าเนินงานใหทันต3อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ ดังนั้นอินเทอรAเน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงกลายเปHนโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจยุคนี้นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
บทบาทสำคัญในการกาวไปสู3ความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล นั่นคือ ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) ภูมิ
สารสนเทศ สามารถช3วยใหการทำงานในยุคดิจิตอลง3ายขึ้น ภาครัฐสามารถใชเพิ่มประสิทธิภาพใน การพัฒนา
ประเทศดวยฐานขอมูลที่ถูกตอง ส3งผลใหเกิดการตัดสินใจ การบริหารจัดการดานต3างๆ รวมถึงความ มั่นคง
ภาคเอกชนสามารถนำภูมิสารสนเทศมาประยุกตAใชกับกิจกรรมทางดานธุรกิจใหเกิดมูลค3าเพิ่ม และเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข3งขันและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาซึ่งเปHนปMจจัยหลักในการช3วยใหธุรกิจประสบ
ความสำเร็จ และเพื่อกาวทันเศรษฐกิจยุคดิจิตอลที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจของไทย อีกทั้งเพื่อร3วม
พัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ กรมพัฒนาที่ดินไดพัฒนาการใหบริการขอมูล
ภูมิสารสนเทศผ3านเครือข3ายอินเตอรAเน็ต เพื่อให เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ สามารถเขาถึงขอมูลไดอย3าง
สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา โดยขอมูลไดถูก พัฒนาในรูปแบบต3างๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
ในการใหประเทศไทยกาวสู3ยุคไทยแลนดA 4.0 เช3น การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใหบริการขอมูลดานต3างๆ ดังนี้
3.1 แอปพลิเคชันสารสนเทศดินและขอมูลการใชปุwย LDD Soil Guide
3.1.1 วัตถุประสงคA LDD Soil Guide เปHนแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใหเกษตรกร หรือ
บุคคลที่สนใจทั่วไป สามารถ ทราบ ลักษณะของดิน คุณสมบัติของดิน ตลอดจนการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช
ความเหมาะสมของดินใน การปลูกพืช คำแนะนำปุwยสำหรับกลุ3มชุดดิน คำแนะนำการใชปุwยตามค3าวิเคราะหAดิน
เบื้องตน และการใช ประโยชนAที่ดินใน พื้นที่ที่ตองการ
3.1.2 ประโยชนAที่ไดรับ เกษตรกร ประชาชน ภาครัฐและเอกชน สามารถคนหาขอมูล
คุณสมบัติของดิน ตลอดจนการ จัดการดินเพื่อการปลูกพืช ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชแต3ละชนิด
คำแนะนำการใชปุwยสำหรับกลุ3มชุด ดิน คำแนะนำการใชปุwยตามค3าวิเคราะหAดินเบื้องตน และการใชประโยชนA
ที่ดินในพื้นที่ที่ตองการ ไดดวยตนเอง ผ3านแอปพลิเคชันนี้ เพื่อนำไปใชเปHนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนก3อน
การเพาะปลูกไดทุกที่ทุกเวลา
3.1.3 ขอมูลที่ใหบริการ
- ขอมูลกลุ3มชุดดิน มาตราส3วน 1: 25,000 ทั้งประเทศ
- ขอมูลการใชประโยชนAที่ดินมาตราส3วน 1 : 25,000 ทั้งประเทศ

-๖- ขอมูลภาพถ3ายออรAโธสีมาตราส3วน 1 : 4,000 ทั้งประเทศ
3.1.4 การเขาใชงาน ผูเขาใชงาน สามารถคนหาขอมูลสารสนเทศดินและขอมูลการใชปุwยได
ดวยตนเองผ3านอุปกรณA สมารAทดีไวซA (Smart device) ไดทุกที่ ทุกเวลา เพื่อนำไปใชเปHนขอมูลเบื้องตน ในการ
วางแผนก3อนการ เพาะปลูก โดยดาวนAโหลดแอปพลิเคชันไดที่ Google Play หรือ App Store ใชคำคนหา
"LDD Soil Guide" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน"หรือสแกนผ3าน QR Code ติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) "LDD Soil
Guide" ลงเครื่องสมารAทโฟน และเปcดใชงานไดทันที
3.2 แอปพลิเคชันกดดูรูดิน
3.2.1 วัตถุประสงคA จากคำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี เมื่อ 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 ต3อมาเมื่อ 2 กุมภาพันธA 2558 กรมพัฒนาที่ดิน ร3วมเปHน
หน3วยงานนำร3องในการพัฒนา ระบบสารสนเทศ "กดดูรูดิน" เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการเชื่อมโยงขอมูล
และการดำเนินการเพื่อขยายการ เขาถึงบริการภาครัฐ โดยเริ่มจากการบูรณาการขอมูลพื้นฐานของภาครัฐ ดาน
ที่เกี่ยวกับสภาวะแวดลอมทาง ธรรมชาติเนนดานดินและมิติอื่น ๆ ที่เปHนประโยชนAต3อประชาชนโดยทั่วไป กรม
พัฒนาที่ดิน เปHนผูใหขอมูล กลุ3มชุดดิน และขอมูลการใชประโยชนAที่ดินที่มีอยู3ในระบบบริหารจัดการการ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ดานการ พัฒนาที่ดินผ3านทาง Web Map Service สวทน. เปHนผูพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตA API (Application Programming Interface) เพื่อเชื่อมโยงขอมูลเขาสู3โมบายแอปพลิเคชัน
3.2.2 ประโยชนAที่ไดรับ ผูสนใจสามารถเรียกดูขอมูลดินและขอมูลการใชประโยชนAที่ดินจากแอป
พลิเคชัน โดยมีรายละเอียด แนวทางการจัดการดินเบื้องตน ปMญหาของดินและพืชที่มีความเหมาะสมในการ
ปลูก ผูสนใจสามารถเรียกดูที่ตั้ง แหล3งเรียนรูดานการจัดการดินคือ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 แห3ง สถานี
พัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด ศูนยAการเรียนรู รวมไปถึงตำแหน3งของรานคาเกษตร ธนาคารปุwยอินทรียA บนแผนที่
รวมทั้งสามารถเรียกดูเสนทางจาก ตำแหน3งปMจจุบัน ไปยังสถานที่ที่สนใจไดบนแผนที่ได
3.2.3 ขอมูลที่ใหบริการ
- ขอมูลกลุ3มชุดดินและการใชประโยชนAที่ดิน
- ขอมูลแนวทางการจัดการดิน ปMญหาของดิน พืชที่มีความเหมาะสมในการปลูกของกลุ3มชุดดิน
ต3างๆ
- ขอมูลที่ตั้งแหล3งเรียนรูดานการจัดการดิน เช3น ที่ตั้งสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัด ต3าง ๆ ศูนยAการเรียนรู
- ขอมูลที่ตั้งรานคาเกษตร ธนาคารปุwยอินทรียA
3.2.4 การเขาใชงาน ผูเขาใชงาน สามารถ ดาวนAโหลดแอปพลิเคชันไดที่ Google Play หรือ App
Store ใชค าคนหา "กดดูรูดิน" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน" หรือสแกนผ3าน QR Code ติดตั้งแอปพลิเคชั่น (Install)
"กดดูรูดิน" ลง เครื่องสมารAทโฟน และเปcดใชงานไดทันที
3.3 ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด LDD Land Info
3.3.1 วัตถุประสงคA ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด เปHนระบบที่กรมพัฒนาที่ดินได
พัฒนาขึ้น โดย การบูรณาการขอมูลที่กรมฯ มีอยู3 ประกอบดวย ขอมูลกลุ3มชุดดิน (Soil group) ขอมูลการใช
ประโยชนAที่ดิน (Land use) ขอมูลความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช (Soil suit) ขอมูลแนวเขตป€าไมถาวร

-๗ขอมูลดินปMญหา ขอมูล ผลกระทบจากภัยแลง และขอมูลเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่อยู3ใน
รูปแบบ GIS (Geographic Information System) มาจัดทำเปHนแผนที่สำเร็จรูป ประกอบดวยแผนที่กลุ3มชุด
ดิน แผนที่การ ใชประโยชนAที่ดิน แผนที่ดินปMญหา แผนที่แนวเขตป€าไมถาวร แผนที่ความเหมาะสมของดินใน
การปลูกพืช (ขาว พืชไร3 ไมผล) แผนที่กำหนดเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ขาว ออย
โรงงาน มันสำปะหลัง ปาลAมน้ำมัน ยางพารา) และแผนที่ผลกระทบจากภัยแลง ซึ่งสามารถสืบคนขอมูลไดถึง
ระดับตำบล โดยแผนที่ ชนิดต3างๆ ใหบริการบนอุปกรณAคอมพิวเตอรAและ Smart device เพื่อใหเกษตรกรและ
ผูที่สนใจทั่วไปสามารถ เขาถึงขอมูล ไดอย3างง3าย สะดวก รวดเร็ว และสามารถนำขอมูลไปประกอบการ
ตัดสินใจ วางแผนทำการเกษตร หรือการจัดการดานต3าง ๆ นำไปสู3การพัฒนาและการจัดการอย3างยั่งยืนต3อไป
3.3.2 ประโยชนAที่ไดรับ เกษตรกร หรือบุคคลที่สนใจทั่วไปสามารถสืบคนขอมูลแผนที่แต3ละ
ประเภทไดดวยตนเอง โดยผ3าน ทางแอปพลิเคชันไดอย3างง3าย สะดวก รวดเร็ว สามารถนำขอมูลไปประกอบ
การตัดสินใจ วางแผนทำการเกษตร หรือการจัดการดานต3าง ๆ ใหมีการใชที่ดินอย3างถูกตอง นำไปสู3การพัฒนา
และการจัดการอย3างยั่งยืนต3อไป
3.3.3 ขอมูลที่ใหบริการ
- ขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย แผนที่กลุ3มชุดดิน แผนที่การใชประโยชนAที่ดิน แผนที่ดิน ปMญหา
แผนที่แนวเขตป€าไมถาวร
- แผนที่ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ไดแก3 ขาว พืชไร3 ไมผล
- แผนที่กำหนเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแก3 ขาว ออย มันสำปะหลัง
ปาลAมน้ำมัน ยางพารา
- แผนที่ผลกระทบจากภัยแลง
3.3.4 การเขาใชงาน ผูเขาใชงาน สามารถ ดาวนAโหลดที่ Google Play ใชคำคนหา "LDD Land
Info" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน" ติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) "LDD Land Info" ลงเครื่องสมารAทโฟน และเปcดใช
งานไดทันที หรือสแกน ผ3าน QR Code
3.4 ระบบนำเสนอแผนที่กลุ3มชุดดิน
3.4.1 วัตถุประสงคA ระบบนำเสนอแผนที่กลุ3มชุดดิน มาตราส3วน 1 ต3อ 25,000 โปรแกรม
สำหรับนำเสนอขอมูลชุดดิน และกลุ3มชุดดิน ในประเทศไทย โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ขอมูลกลุ3มชุดดิน
ขนาดพื้นที่ คุณสมบัติทาง เคมีและกายภาพของแต3ละกลุ3มชุดดิน ปMญหาของดิน ความเหมาะสมของดินในการ
ปลูกพืชแต3ละชนิดในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการจัดการดิน
3.4.2 ประโยชนAที่ไดรับ เพื่อใหประชาชน/หน3วยงานสอบถามขอมูลดินได โดยระบบจะแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลดิน ประกอบไปดวย ชื่อชุดดิน ขนาดพื้นที่ คุณสมบัติ ประเภทสภาพพื้นที่การใชที่ดิน
ปMญหาของดิน ความ เหมาะสมในการเพาะปลูก แนวทางการจัดการดิน จุดเก็บตัวอย3างดินที่สัมพันธAกับพื้นที่ได
เลือกเปHนตน สามารถ คนหาจุดเก็บตัวอย3างดินตามพื้นที่ที่ตองการ จัดทำแผนที่ดิน และแผนที่ความเหมาะสม
ในการเพาะปลูกได จัดทำรายงานการจัดการดิน ค3าสมบัติทางเคมีของดิน และสรุปขนาดพื้นที่ขอมูลดินแยก
ตามการใชประโยชนA ในพื้นที่ที่ตองการได
3.4.3 ขอมูลที่ใหบริการ
- ขอมูลจุดเก็บตัวอย3างดินตามพื้นที่ที่ตองการ
- ขอมูลแผนที่ดิน และแผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช
- ขอมูลการจัดการดิน ค3าสมบัติทางเคมีของดิน
- ขอมูลสรุปขนาดพื้นที่ขอมูลดินแยกตามการใชประโยชนA ในพื้นที่ที่ตองการได

-๘3.4.4 การเรียกใชงาน สามารถเรียกใชงานไดจาก Web site หนาแรกของกรมพัฒนาที่ดิน
(http://www.ldd.go.th) ภายใตหัวขอ ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS หรือเรียกผ3าน URL
: http://eis.ldd.go.th/ lddeis/SoilView.aspx
3.5 ระบบตรวจสอบการใชประโยชนAที่ดิน (Present Land use Monitoring)
3.5.1 วัตถุประสงคA ระบบตรวจสอบการใชประโยชนAที่ดิน (Present Land use Monitoring)
โปรแกรมสำหรับใชใน การตรวจสอบการใชประโยชนAที่ดินและรายงานการใชประโยชนAที่ดิน ประชาชน
เจาหนาที่หน3วยงานที่ เกี่ยวของ สามารถสอบถามขอมูลในพื้นที่ที่สนใจ หรือคนหาประเภทการใชประโยชนA
ที่ดิน ตามรายชื่อ จังหวัด อำเภอ ตำบล
3.5.2 ประโยชนAที่ไดรับ เพื่อใหประชาชน หน3วยงาน หรือบุคคลที่สนใจสามารถคนหาและ
สอบถามขอมูลการใชประโยชนA ที่ดินในพื้นที่ที่สนใจได
3.5.3 ขอมูลที่ใหบริการ
- ขอมูลการใชประโยชนAที่ดิน
- ขอมูลประเภทการใชประโยชนAที่ดินตามจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ภาพที่ 3-8 ตัวอย3างการใช
งานระบบตรวจสอบการใชประโยชนAที่ดิน
3.5.4 การเรียกใชงาน สามารถเรียกใชงานไดจาก Web site หนาแรกของกรมพัฒนาที่ดิน
(http://www.ldd.go.th) ภายใตหัวขอ ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS หรือเรียกผ3าน URL
: http://eis.ldd.go.th/ lddeis/PLM.aspx
3.6 ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญาแฝก ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญาแฝก
(Vetiver Grass Tracking: VGT) เปHนโปรแกรม หนึ่งในชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่
EIS
- ดานการพัฒนาที่ดินพัฒนาเพื่อใชบริหาร และติดตามผลการด าเนินงานโครงการปลูกหญาแฝก ซึ่ง
ผูสนใจทั่วไปสามารถคนหาขอมูลโครงการฯ จาก ขอมูลเชิงพื้นที่ไดหลายรูปแบบ เช3น คนหาจากพื้นที่เปHน
วงกลมโดยกำหนดระยะรัศมีจากจุดที่สนใจ กำหนด พื้นที่คนหาแบบอิสระ รวมไปถึงสรุปผลการดำเนินงาน
โครงการปลูกหญาแฝกในรูปแบบแผนภูมิแท3ง ตารางขอมูล หรือแผนที่เพื่อแสดงผลการดำเนินงานแบบต3าง ๆ
ตามระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ จำแนกพื้นที่ ตามสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต จังหวัด และสามารถเลือก
หน3วยงานหลักที่เปHนผูดำเนินการได
3.6.1 วัตถุประสงคA เพื่อใชติดตามผลการด าเนินการปลูกหญาแฝกของหน3วยงานต3าง ๆ ในกรม
พัฒนาที่ดินทั่วประเทศ และใชรวบรวมขอมูลจากหน3วยงานต3าง ๆ ที่เขาร3วมโครงการปลูกหญาแฝก เพื่อจัดทำ
รายงานผลการ ดำเนินงานเสนอต3อคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคAการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ และ สำนักงาน กปร.
3.6.2 ประโยชนAที่ไดรับ
- ผูสนใจสามารถเรียกดูขอมูลการปลูกหญาแฝกของประเทศไทยไดตามพื้นที่ที่สนใจ โดย
คนหากำหนดขอบเขตพื้นที่ที่สนใจบนแผนที่ได เพื่อแสดงตำแหน3งที่ตั้งโครงการปลูกหญาแฝก
- ผูสนใจสามารถเรียกดูรายละเอียดโครงการปลูกหญาแฝกแต3ละโครงการที่หน3วยงานต3าง ๆ
บันทึกในระบบ VGT ได
3.6.3 ขอมูลที่ใหบริการ แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการและรายละเอียดของโครงการปลูกหญาแฝกที่
หน3วยงานต3าง ๆ บันทึกใน ระบบฯ ประกอบดวยวันที่ปลูก สถานที่ดำเนินการ พันธุAกลาแฝก จำนวนที่ปลูก

-๙(กลา) รูปแบบการปลูก วัตถุประสงคAหน3วยงานที่รับผิดชอบ ป†งบประมาณ เปHนตน เอกสารประกอบการเรียน
e-Training ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ บทที่ 3-11 3.6.4 การเรียกใชงาน สามารถเรียกใชงานได
จาก Web site หนาแรกของกรมพัฒนาที่ดิน (http://www.ldd.go.th) ภายใตหัวขอ ระบบการบริหารจัดการ
การตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS หรือเรียกผ3าน URL : http://eis.ldd.go.th/ lddeis/ VGT.aspx

