
หน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง  

องค์ความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ  

 

เสนอโดย  นางนงเยาว์ พฤฒิคณี ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ       

สรุปสาระส าคัญ    

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
1. เพ่ือทราบองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. สามารถอธิบายองค์ประกอบและหลักการของการรับรู๎จากระยะไกล (Remote Sensing) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) 
3. รู๎จักแอปพลิเคชั่นและระบบที่ใช๎เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology : IT) คือ การประยุกต์เอาความรู๎

ทางด๎านวิทยาศาสตร์ มาจัดการสารสนเทศที่ต๎องการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยี เชํน เทคโนโลยี
ด๎านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือขํายโทรคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนกระบวนการด าเนินงาน
สารสนเทศในขั้นตอนตําง ๆ ตั้งแตํการรวบรวม การวิเคราะห์ การจัดเก็บ รวมถึงการจัดการเผยแพรํ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศ 

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
  
 
กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 
 

การจัดการสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ 
1. กระบวนการน าข๎อมูล (Input) น าข๎อมูลดิบป้อนเข๎าสูํระบบการท างาน โดยข๎อมูลดิบ อาจเป็น

ข๎อมูลที่ยังไมํจัดเรียง 
2. กระบวนการประมวลผลข๎อมูล (Process) เป็นสํวนของการหาค าตอบที่ต๎องการจากข๎อมูลที่

น าเข๎า โดยใช๎หลักการหรือวิธีคิดเพ่ือหาผลลัพธ์ 
3. กระบวนการแสดงผลลัพธ์ (Output) เป็นกระบวนการที่น าผลลัพธ์ที่ได๎จากการประมวลผลมา

แสดง 
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การจัดการสารสนเทศที่ใช๎พ้ืนฐานทางด๎านสนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบด๎วย 5 ปัจจัย
ส าคัญของการจัดการสารสนเทศด๎วยคอมพิวเตอร์ คือ 

1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง สิ่งที่จับต๎องได๎ในระบบสารสนเทศ เชํน คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์เครือขําย เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์หรือสิ่งประดิษฐ์ด๎านเทคโนโลยีอ่ืน เป็นต๎น 

2) ซอฟต์แวร์ (Software) หรือ โปรแกรม (Program) เป็นชุดค าสั่งที่บอกให๎คอมพิวเตอร์
ท างานตามขั้นตอนที่บุคลากรต๎องการ หน๎าที่ของซอฟต์แวร์คือประมวลผลข๎อมูลดิบ ให๎เป็น
สารสนเทศ แบํงออกเป็นน 2 ประเภท 

- ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีชุดค าสั่งส าหรับควบคุม
คอมพิวเตอร์และการท างานของคอมพิวเตอร์ มีการเชื่อมตํอกับฮาร์ดแวร์เพ่ือควบคุมการท างาน 
ได๎แกํ ระบบปฏิบัติการตําง ๆ 
- ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีชุดค าสั่งส าหรับชํวย

สนับสนุนผู๎ใช๎ให๎สามารถด าเนินงานได๎ตามความต๎องการ 
3) ข๎อมูล (Data) หรือ ข๎อมูลดิบ (Raw Data) คือ ข๎อเท็จจริงที่เก็บรวบรวมไว๎ แตํยังไมํ

ผํานการประมวลผล 
4) ระเบียบปฏิบัติการ (Procedure) หรือกระบวนการ (Processes) เป็นการอธิบาย

วิธีการด าเนินงาน กฎหรือแนวทางส าหรับบุคลากรในการใช๎งานฮาร์ดแวร์ 
5) บุคลากร (People) ทุก ๆ อยํางที่เก่ียวข๎องกับคอมพิวเตอร์จะต๎องกระท าโดยบุคลากร 

หรือ ผู๎ใช๎ (End User) 
 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics หรือ Geomatics) เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่

เกี่ยวกับการรวบรม จัดเก็บ การวิเคราะห์ ประมวลผล การแปลตีความ และการใช๎ข๎อมูลทางด๎านภูมิศาสตร์ 
 การรับรู๎จากระยะไกล (Remote Sensing)  

เป็นศาสตร์และศิลป์ของการได๎มาซึ่งข๎อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่ปรากฏบนพ้ืนผิวโลก โดยปราศจากการ
สัมผัสกับวัตถุเป้าหมายนั้น และบันทึกข๎อมูลที่ได๎มาประมวลผล วิเคราะห์และประยุกต์ใช๎ 

 หลักการของการรับรู๎จากระยะไกล 
1. การได๎มาซึ่งข๎อมูล (Data acquisition) โดยคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าจากก าเนิดพลังงาน 
2. การวิเคราะห์ข๎อมูล (Data analysis) ประกอบด๎วยการแปลตีความด๎วยสายตา และการ

วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงเลข การวิเคราะห์ข๎อมูลแบํงออกได๎ 2 ประเภท ดังนี้  
- การวิเคราะห์ด๎วยสายตา (Visual analysis) ที่ให๎ผลข๎อมูลออกมาในเชิงคุณภาพ (Quantitative) 

ไมํสามารถวัดออกมาเป็นคําตัวเลขได๎แนํนอน 
- การวิเคราะห์ด๎วยคอมพิวเตอร์ (Digital analysis) ที่ให๎ผลข๎อมูลในเชิงปริมาณ (Qualitative) ที่

สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นคําตัวเลขได๎การวิเคราะห์ข๎อมูลต๎องค านึงถึงหลักการ
ดังตํอไปนี้ 

1. Multispectral Approach คือ ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ที่บันทึกในเวลาเดียวกัน ถูกบันทึกในหลาย 
ชํวงคลื่น ซึ่งในแตํละชํวงคลื่น (Band) ที่แตกตํางกันจะให๎คําการสะท๎อนพลังงานของวัตถุบนพ้ืนผิวโลก
แตกตํางกัน   



2. Multitemporal Approach คือ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจ าเป็น 
ต๎อง ใช๎ข๎อมูลหลายชํวงเวลาเพ่ือน ามาเปรียบเทียบหาความแตกตําง   

3. Multilevel Approach คือ ระดับความละเอียดของข๎อมูลในการวิเคราะห์ข๎อมูลขึ้นอยูํกับ 
ภารกิจของงาน เชํน การวิเคราะห์ในระดับทวีป 

 
นิยามของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) คือ ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ ประกอบด๎วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ บุคลากร และข๎อมูล โดยที่
ระบบมีความสามารถในการน าเข๎า จัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ แก๎ไข และแสดงผลข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ 
(Geo-reference data) 

ลักษณะของข๎อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ลักษณะข๎อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ประกอบด๎วยข๎อมูล 2 รูปแบบ คือ ข๎อมูล

เชิงพ้ืนที่ (Spatial data) และ ข๎อมูลที่ไมํอยูํในเชิงพ้ืนที่ (Non- Spatial data) ข๎อมูลแตํละประเภทมี
รายละเอียด ดังนี้   
- ข๎อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) เป็นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับต าแหนํงที่ตั้งของข๎อมูลตําง ๆ บนพ้ืนโลก 
ซึ่งข๎อมูลเชิงพ้ืนที่สามารถแบํงได๎ 2 ประเภท คือ ข๎อมูลเวกเตอร์ (Vector) และข๎อมูลราสเตอร์ 
(Raster)    

1. ข๎อมูลเวกเตอร์ (Vector) หรือข๎อมูลแสดงทิศทางพ้ืนที่และต าแหนํงประกอบด๎วย จุด เส๎น หรือ
พ้ืนที่ ที่ประกอบด๎วยจุดพิกัดทางแนวราบ (X, Y) และ/หรือ แนวดิ่ง (Z) พอสรุปได๎ ดังนี้ คือ   

 - ข๎อมูลแบบจุด (Point features) เป็นต าแหนํงพิกัดที่ไมํมีขนาดและทิศทาง จะใช๎แสดงข๎อมูลที่
เป็นลักษณะของต าแหนํงใด ๆ 

- ข๎อมูลแบบเส๎น (Line features) เป็นข๎อมูลที่มีระยะและทิศทางระหวํางจุดเริ่มต๎น ไปยังจุด
แนวทาง (Vector) และจุดสิ้นสุด ประกอบไปด๎วยลักษณะของเส๎นตรง เส๎นหักมุม และเส๎นโค๎ง 

- ข๎อมูลพ้ืนที่ (Polygon features) เป็นข๎อมูลที่มีระยะและทิศทางระหวํางจุดเริ่มต๎น จุดแนวทาง 
(Vector) และจุดสิ้นสุด ที่ประกอบกันเป็นรูปหลายเหลี่ยมมีขนาดพ้ืนที่ (Area) และเส๎นรอบรูป 
(Perimeter) 

2. ข๎อมูลราสเตอร์ (Raster) หรือข๎อมูลที่อยูํในรูปแบบกริด (Grid data) คือ ข๎อมูลที่มี โครงสร๎าง
เป็นชํองเหลี่ยม เรียกวํา จุดภาพ หรือ Grid cell   

 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1. ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นระบบสารสนเทศของข๎อมูลในเชิงพ้ืนที่ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎ใช๎เข๎าถึง 
ข๎อมูลอันซับซ๎อนของพ้ืนที่ต๎องท าการตัดสินใจวางแผนหรือแก๎ปัญหาเพ่ิมความรับรู๎ ข๎อมูลในพ้ืนที่ ที่
ท าการศึกษาและมีการจัดการข๎อมูลอยาํงเป็นระบบ 

2. ด๎านเศรษฐกิจในตํางประเทศมีการประยุกต์ใช๎ GIS เพ่ือชํวยเหลือในการพัฒนาทางด๎าน 
เศรษฐกิจกันอยาํงแพรํหลาย 

3. ด๎านคมนาคมขนสํงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถใช๎ในการเพ่ิมประสิทธิภาพทางด๎าน 
การคมนาคมขนสํง 



4.  ด๎านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การจัดหาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไปยังพ้ืนที่ตําง ๆตามความ 
ต๎องการของประชาชน 

5.  ด๎านการสาธารณสุขการประยุกต์ใช๎ GIS ในการบริหารจัดการภาครัฐกับงานทางด๎าน 
สาธารณสุขมีใช๎กันอยํางแพรํหลายในตํางประเทศ 

6.  ด๎านการบริการชุมชน การประยุกต์ใช๎ GIS ในการบริการชุมชนจะเกี่ยวข๎องในสํวนของการ
ให๎บริการของรัฐกับประชาชนโดยทั่ว ๆ ไปซึ่งประชาชนในแตํละพ้ืนที่จะมีความต๎องการบริการจากภาครัฐ 
แตกตํางกันไป 

7. ด๎านการบังคับใช๎กฎหมายและการป้องกันอาชญากรรมมีการใช๎กันอยํางแพร หลาย 
8. ด๎านการวางแผนการใช๎ประโยชน์ที่ดินการประยุกต์ใช๎ GIS เพ่ือชํวยในการวางแผนการใช๎ 

ประโยชน์ที่ดินเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประยุกต์ใช๎ GIS 
9. ด๎านการจัดเก็บภาษี การประยุกต์ใช๎ GIS เพ่ือชํวยในการจัดเก็บภาษีโดยอาศัยข๎อมูลแผนที่ 

มาตราสํวนขนาดใหญํ 
10. ด๎านสิ่งแวดล๎อม การประยุกต์ใช๎ GIS เพ่ือทดลองสร๎างแบบจ าลองทางด๎านสิ่งแวดล๎อมมีใช๎ 

กันอยํางแพรํหลายในตํางประเทศ 
11. ด๎านการติดตามทรัพยากรป่าไม๎การประยุกต์ใช๎ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ชํวยในการ จัดการ

ป่าไมอ๎ยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
12. ด๎านการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติสิ่งที่จ าเป็นมากที่สุดในการจัดการในสภาวะฉุกเฉิน 

คือ การรับรู๎ข๎อมูลตําง ๆ ที่เก่ียวขอ๎งใหม๎ากที่สุด 
 

องค์ประกอบของระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก 
ระบบก าหนดต าแหนํงบนพ้ืนผิวโลกประกอบด๎วย 3 สํวนหลัก คือ สํวนอวกาศ (Space 

segment) สํวนสถานีควบคุม (Control segment) และสํวนผู๎ใช๎ (User segment) ซึ่งส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ 

 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 

เพ่ือให๎ เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ สามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา 
โดยข๎อมูลได๎ถูก พัฒนาในรูปแบบตําง ๆ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาลในการให๎ประเทศไทยก๎าว
สูํยุคไทยแลนด์ 4.0 เชํน การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให๎บริการข๎อมูลด๎านตําง ๆ ดังนี้ 

1. แอปพลิเคชันสารสนเทศดินและข๎อมูลการใช๎ปุ๋ย LDD Soil Guide 
o วัตถุประสงค์  LDD Soil Guide  
เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให๎เกษตรกร หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป สามารถ ทราบ 

ลักษณะของดิน คุณสมบัติของดิน ตลอดจนการจัดการดินเพ่ือการปลูกพืช ความเหมาะสมของดินใน การ
ปลูกพืช ค าแนะน าปุ๋ยส าหรับกลุํมชุดดิน ค าแนะน าการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินเบื้องต๎น และการใช๎ 
ประโยชน์ที่ดินใน พื้นที่ที่ต๎องการ 

 
   
ประโยชน์ที่ได๎รับ   



เกษตรกร ประชาชน ภาครัฐและเอกชน สามารถค๎นหาข๎อมูล คุณสมบัติของดิน ตลอดจนการ 
จัดการดินเพ่ือการปลูกพืช ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชแตํละชนิด ค าแนะน าการใช๎ปุ๋ยส าหรับ
กลุํมชุด ดิน ค าแนะน าการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินเบื้องต๎น และการใช๎ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ที่ต๎ องการ 
ได๎ด๎วยตนเอง  

o ข๎อมูลที่ให๎บริการ 
  - ข๎อมูลกลุํมชุดดิน มาตราสํวน 1: 25,000 ทั้งประเทศ   - ข๎อมูลการใช๎ประโยชน์ที่ดินมาตรา

สํวน 1 : 25,000 ทั้งประเทศ  - ข๎อมูลภาพถํายออร์โธสีมาตราสํวน 1 : 4,000 ทั้งประเทศ 
o การเข๎าใช๎งาน 

ผู๎เข๎าใช๎งาน สามารถค๎นหาข๎อมูลสารสนเทศดินและข๎อมูลการใช๎ปุ๋ยได๎ด๎วยตนเองผํานอุปกรณ์
สมาร์ทดีไวซ์ (Smart device) ได๎ทุกที่ ทุกเวลา เพ่ือน าไปใช๎เป็นข๎อมูลเบื้องต๎น ในการวางแผนกํอนการ
เพาะปลูก โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได๎ที่ Google Play หรือ App Store ใช๎ค าค๎นหา "LDD 
SoilGuide" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน"หรือสแกนผําน QR Code ติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) "LDD Soil 
Guide" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช๎งานได๎ทันที  

2. แอปพลิเคชันกดดูรู๎ดิน 
o วัตถุประสงค์   
โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได๎มีนโยบายให๎บริการข๎อมูล เชื่อมโยงข๎อมูล 

และบูรณาการข๎อมูลจากภาครัฐสูํประชาชน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู๎ให๎ข๎อมูล กลุํมชุดดิน และข๎อมูลการใช๎
ประโยชน์ที่ดินที่มีอยูํในระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ EIS - ด๎านการ พัฒนาที่ดินผํานทาง Web 
Map Service สวทน. เป็นผู๎พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ API (Application Programming Interface) เพ่ือ
เชื่อมโยงข๎อมูลเข๎าสูํโมบายแอปพลิเคชัน  

o ประโยชน์ที่ได๎รับ 
 ผู๎สนใจสามารถเรียกดูข๎อมูลดินและข๎อมูลการใช๎ประโยชน์ที่ดินจากแอปพลิเคชัน โดยมี

รายละเอียด แนวทางการจัดการดินเบื้องต๎น ปัญหาของดินและพืชที่มีความเหมาะสมในการปลูก  
o ข๎อมูลที่ให๎บริการ   
ข๎อมูลกลุํมชุดดินและการใช๎ประโยชน์ที่ดิน, ข๎อมูลแนวทางการจัดการดิน ปัญหาของดิน พืชที่

มีความเหมาะสมในการปลูกของกลุํมชุดดิน ตําง ๆ, ข๎อมูลที่ตั้งแหลํงเรียนรู๎ด๎านการจัดการดิน, ข๎อมูลที่ตั้ง
ร๎านค๎าเกษตร ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  

o การเข๎าใช๎งาน  ผู๎เข๎าใช๎งาน สามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได๎ที่ Google Play หรือ 
App Store ใช๎ค าค๎นหา "กดดูรู๎ดิน" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน" หรือสแกนผําน QR Code ติดตั้งแอปพลิเคชั่น 
(Install) "กดดูรู๎ดิน" ลง เครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช๎งานได๎ทันที 

3. ข๎อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด LDD Land Info 
o วัตถุประสงค์    
ข๎อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด เป็นระบบที่กรมพัฒนาที่ดินได๎พัฒนาขึ้น โดย 

การบูรณา การข๎อมูลที่กรมฯ มีอยูํ ประกอบด๎วย ข๎อมูลกลุํมชุดดิน (Soil group) ข๎อมูลการใช๎ประโยชน์
ที่ดิน (Land use) ข๎อมูลความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช (Soil suit) ข๎อมูลแนวเขตป่าไม๎ถาวร ข๎อมูล
ดินปัญหา ข๎อมูล ผลกระทบจากภัยแล๎ง และข๎อมูลเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถ
สืบค๎นข๎อมูลได๎ถึงระดับต าบล โดยแผนที่ ชนิดตําง ๆ ให๎บริการบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ Smart 
device เพ่ือให๎เกษตรกรและผู๎ที่สนใจทั่วไปสามารถ เข๎าถึงข๎อมูล ได๎อยํางงําย สะดวก รวดเร็ว และ



สามารถน าข๎อมูลไปประกอบการตัดสินใจ วางแผนท าการเกษตร หรือการจัดการด๎านตําง ๆ น าไปสูํการ
พัฒนาและการจัดการอยํางยั่งยืนตํอไป 

o ประโยชน์ที่ได๎รับ    
เกษตรกร หรือบุคคลที่สนใจทั่วไปสามารถสืบค๎นข๎อมูลแผนที่แตํละประเภทได๎ด๎วยตนเอง โดยผําน 

ทางแอปพลิเคชันได๎อยํางงําย สะดวก รวดเร็ว สามารถน าข๎อมูลไปประกอบการตัดสินใจ วางแผนท า
การเกษตร หรือการจัดการด๎านตําง ๆ ให๎มีการใช๎ที่ดินอยํางถูกต๎องน าไปสูํการพัฒนาและการจัดการอยําง 
ยั่งยืนตํอไป  

o ข๎อมูลที่ให๎บริการ    
- ข๎อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด๎วย แผนที่กลุํมชุดดิน แผนที่การใช๎ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดิน ปัญหา 

แผนที่แนวเขตป่าไม๎ถาวร   
- แผนที่ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช ได๎แกํ ข๎าว พืชไรํ ไม๎ผล   
- แผนที่ก าหนดเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได๎แกํ ข๎าว อ๎อย มัน ส าปะหลัง 

ปาล์มน๎ ามัน ยางพารา  
- แผนที่ผลกระทบจากภัยแล๎ง 
o การเข๎าใช๎งาน    

ผู๎เข๎าใช๎งาน สามารถ ดาวน์โหลดที่ Google Play ใช๎ค าค๎นหา "LDD Land Info" หรือ "กรม
พัฒนาที่ดิน" ติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) "LDD Land Info" ลงเครื่องสมาร์ทโฟน และเปิดใช๎งานได๎ทันที 
หรือสแกน ผําน QR Code 

4. ระบบน าเสนอแผนที่กลุํมชุดดิน 
o วัตถปุระสงค์  
ระบบน าเสนอแผนที่กลุํมชุดดิน มาตราสํวน 1 ตํอ 25,000  โปรแกรมส าหรับน าเสนอข๎อมูล

ชุดดิน และกลุํมชุดดิน ในประเทศไทย โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ข๎อมูลกลุํมชุดดิน ขนาดพ้ืนที่ 
คุณสมบัติทาง เคมีและกายภาพของแตํละกลุํมชุดดิน ปัญหาของดิน ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช
แตํละชนิดในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการจัดการดิน  

o ประโยชน์ที่ได๎รับ  
เพ่ือให๎ประชาชน/หนํวยงานสอบถามข๎อมูลดินได๎ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

ข๎อมูลดิน ประกอบไปด๎วย ชื่อชุดดิน ขนาดพ้ืนที่ คุณสมบัติ ประเภทสภาพพ้ืนที่การใช๎ที่ดิน ปัญหาของดิน 
ความเหมาะสมในการเพาะปลูก แนวทางการจัดการดิน จุดเก็บตัวอยํางดินที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ได๎เลือกเป็น
ต๎น สามารถ ค๎นหาจุดเก็บตัวอยํางดินตามพ้ืนที่ที่ต๎องการ จัดท าแผนที่ดิน และแผนที่ความเหมาะสมในการ
เพาะปลูกได๎ จัดท ารายงานการจัดการดิน คําสมบัติทางเคมีของดิน และสรุปขนาดพ้ืนที่ข๎อมูลดินแยกตาม
การใช๎ประโยชน์ ในพ้ืนที่ที่ต๎องการได๎  

o ข๎อมูลที่ให๎บริการ   
- ข๎อมูลจุดเก็บตัวอยํางดินตามพ้ืนที่ที่ต๎องการ   
- ข๎อมูลแผนที่ดิน และแผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืช   
- ข๎อมูลการจัดการดิน คําสมบัติทางเคมีของดิน   
- ข๎อมูลสรุปขนาดพื้นที่ข๎อมูลดินแยกตามการใช๎ประโยชน์ ในพ้ืนที่ที่ต๎องการได๎  
 
o การเรียกใช๎งาน  



สามารถเรียกใช๎งานได๎จาก Web site หน๎าแรกของกรมพัฒนาที่ดิน(http://www.ldd.go.th)  
ภายใต๎หัวข๎อ ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ EIS 

5. ระบบตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดิน (Present Land use Monitoring) 
o วัตถุประสงค์   

ระบบตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดิน (Present Land use Monitoring) โปรแกรม
ส าหรับใช๎ใน การตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดินและรายงานการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ประชาชนเจ๎าหน๎าที่
หนํวยงานที่ เกี่ยวข๎อง สามารถสอบถามข๎อมูลในพื้นท่ีที่สนใจ หรือค๎นหาประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ตาม
รายชื่อ จังหวัด อ าเภอ ต าบล  

o ประโยชน์ที่ได๎รับ 
เพ่ือให๎ประชาชน หนํวยงาน หรือบุคคลที่สนใจสามารถค๎นหาและสอบถามข๎อมูลการใช๎ประโยชน์ 

ที่ดินในพ้ืนที่ที่สนใจได๎   
o ข๎อมูลที่ให๎บริการ  

 - ข๎อมูลการใช๎ประโยชน์ที่ดิน   
 - ข๎อมูลประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดินตามจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 
o การเรียกใช๎งาน  

สามารถเรียกใช๎งานได๎จาก Web site หน๎าแรกของกรมพัฒนาที่ดิน(http://www.ldd.go.th)  
ภายใต๎หัวข๎อ ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ EIS  

6. ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ๎าแฝก 
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ๎าแฝก (Vetiver Grass Tracking: VGT) เป็นโปรแกรม 

หนึ่งในชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ EIS - ด๎านการพัฒนาที่ดินพัฒนาเพ่ือใช๎
บริหาร และติดตามผลการด าเนินงานโครงการปลูกหญ๎าแฝก  

o วัตถุประสงค์   
เพ่ือใช๎ติดตามผลการด าเนินการปลูกหญ๎าแฝกของหนํวยงานตําง ๆ ในกรมพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ 

และใช๎รวบรวมข๎อมูลจากหนํวยงานตําง ๆ ที่เข๎ารํวมโครงการปลูกหญ๎าแฝก  
o ประโยชน์ที่ได๎รับ  

- ผู๎สนใจสามารถเรียกดูข๎อมูลการปลูกหญ๎าแฝกของประเทศไทยได๎ตามพ้ืนที่ที่สนใจ โดย ค๎นหา
ก าหนดขอบเขตพ้ืนทีท่ี่สนใจบนแผนที่ได๎ เพ่ือแสดงต าแหนํงที่ตั้งโครงการปลูกหญ๎าแฝก  

- ผู๎สนใจสามารถเรียกดูรายละเอียดโครงการปลูกหญ๎าแฝกแตํละโครงการที่หนํวยงานตําง ๆ 
บันทึกในระบบ VGT ได๎  

o ข๎อมูลที่ให๎บริการ   
แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการและรายละเอียดของโครงการปลูกหญ๎าแฝกที่หนํวยงานตําง ๆ บันทึกใน 

ระบบฯ ประกอบด๎วยวันที่ปลูก  สถานที่ด าเนินการ พันธุ์กล๎าแฝก จ านวนที่ปลูก (กล๎า) รูปแบบการปลูก 
วัตถุประสงค์ หนํวยงานที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ เป็นต๎น 

o การเรียกใช๎งาน   
สามารถเรียกใช๎งานได๎จาก Web site หน๎าแรกของกรมพัฒนาที่ดิน (http://www.ldd.go.th)  

ภายใต๎หัวข๎อ ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ EIS  
 


