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    สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.
2562 กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบในการบริหาร
จัดการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ     
    กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูล (Data Policy) ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)  เพื่อให้ชุดข้อมูลต่าง ๆ ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน มีการกำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ครอบครองและผู้ควบคุมข้อมูล ตามวงจรชีวิต
ข้อมูล (Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ ้มครองข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล มีการกำหนดกฎเกณฑ์  
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงมีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ  ประเมิน
คุณภาพข้อมูล ให้มีความถูกต้อง (Accuracy) มีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลมีความต้องกัน 
(Consistency) เป ็นปัจจ ุบ ัน (Timeliness) ตรงตามความต้องการของผู ้ ใช ้ (Relevancy) และข้อมูล 
มีความพร้อมใช้ (Availability) ตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)  เพื่อให้การได้มา
ของข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้งาน มีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเป็น 
ส่วนบุคคลและนำไปเชื ่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐั (Data Governance Framework) 
 

1. ความเป็นมา 

 ทรัพยากรดินเป็นปัจจัยพื้นฐานของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม ข้อมูลดินและแผนที่ดินได้มี
การสำรวจและจัดทำขึ้น เพื่อให้มีข้อมูลที่มีความละเอียด ถูกต้อง และสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ การ
รวบรวมข้อมูลดินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ที่สามารถ
สืบค้น เรียกใช้ และให้บริการข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ทำ
ให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงลักษณะและสมบัติของดินและสามารถเข้าถึงข้อมูลดินในประเทศไทยได้อย่าง
ทั่วถึง ซึ่งฐานข้อมูลดินนั้นจะมีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้น ทั้งยังสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อการเกษตรได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้มีการใช้ข้อมูลทรัพยากร
ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องมีพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการสำรวจดิน ให้มีข้อมูลที่ทั นสมัย จำนวน
มากเพียงพอ เพื่อให้การสืบค้นและการเรียกใช้ฐานข้อมูลดินสำหรับเกษตรกร นักวิชาการ หรือบุคคลทั่วไป นำ
ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 เพื่อให้ฐานข้อมูลชุดดินมีมาตรฐาน อันหมายถึงวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ข้อมูลที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) ดังนั้นการจัดทำ
ระบบบริหารและกระบวนการจัดการ หรือคุ้มครองข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล เริ่มตั้งแต่การจัดทำ (Create / 
Collect) การจัดเก็บ (Store) การจำแนกหมวดหมู่ (Classify) การประมวลผลหรือใช้ข้อมูล (Process / Use) การ
ปกปิดหรือเปิดเผย (Concealment / Disclosure) การตรวจสอบ (Inspect) ไปจนถึงการทำลาย (Dispose) จึง
จำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ได้แก่ นโยบายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น 
โครงสร้างที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดเก็บข้อมูลและทำลายข้อมูลอย่างมีคุณภาพ มีการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและการใช้ข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มีความมั่นคงปลอดภัย
และข้อมูลมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้สามารถ
เปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลกลุ่มชุดดิน ที่มีประสิทธิภาพภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 2.2 เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลกลุ่มชุดดินโดยกำหนด
สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ครอบครองและผู้ควบคุมข้อมูล ตามวงจรชีวิตข้อมูล (Create, Collect/Store, 
Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
 2.3 เพื่อให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4  เพื่อให้มีการกำหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ต้องกัน เป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการผู้ใช้ และมีความพร้อมใช ้
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3. ขอบเขต 

 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ บังคับใช้กับผู้ดูแลข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
กลุ่มชุดดิน 
 3.2 ขอบเขตข้อมูลตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ ครอบคลุมเฉพาะข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 
1:25,000 ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลกลุ่มชุดดิน 

4. นิยาม 

คำ ความหมาย 
กลุ่มชุดดิน กลุ่มชุดดิน (group of soil series) เป็นการรวบรวมชุดดินหรือดินคล้ายที่มีลักษณะ

และสมบัติต่างๆ ของดินในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดินที่คล้ายคลึง
กันมาจัดจำแนกอยู่ในกลุ่มชุดดินเดียวกันอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจากปัจจัย
การเกิดดินและการพัฒนาการของดินตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกดินระบบ
อนุกรวิธานดิน (Soil Taxonomy) ดังนั้นกลุ่มชุดดินเดียวกันจึงมีศักยภาพในการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดินคล้ายคลึงกัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ
ดินและความสามารถในการผลิตของดินใกล้เคียงกันด้วย (วุฒิชาติ, 2552) 

ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ลักษณะและสมบัติดินหลักที่นำมาใช้ในการจำแนกกลุ่มชุดดิน ได้แก่ ชนิดและ
ปริมาณวัสดุที่เป็นองค์ประกอบดิน ชนิดของวัตถุต้นกำเนิดดิน ความลาดชันของ
พื้นที่ สภาพพื้นที่ที่เกิดดิน ระยะเวลาและการพัฒนาการของดิน เขตสภาพความชื้น
ของดิน สภาพการแช่ขังน้ำหรือการอิ่มตัวด้วยน้ำของดิน การระบายน้ำของดิน ชั้น
ขนาดอนุภาคดิน ความลึกของดินหรือความลึกถึงชนิดวัสดุต้นกำเนิดดินหรือชนิด
ของชิ้นส่วนเนื้อหยาบ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความเค็มของดิน ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ลักษณะและสมบัติอื่นๆ ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจและทางด้านวิศวกรรมบางกิจกรรม 
กรมพัฒนาที่ดินได้จำแนกกลุ่มชุดดินไว้ 62 กลุ่มชุดดิน เพื่อนำไปศึกษา สำรวจ
จำแนกดินและทำแผนที่ศักยภาพของดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและทางด้าน
วิศวกรรมบางกิจกรรม ใช้เป็นแนวทางในการทำงานศึกษา วิจัย ทดลอง สาธิตและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพัฒนาที่ดินตามกลุ่มชุดดิน โดยใช้ปัจจัยการผลิต
ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน (วุฒิชาติ, 2552) 

ชั้นความลับ รูปแบบและข้อกำหนดของการจัดชั้นความลับของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงและ
สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ความมั่นคงของประเทศ ความลับทางราชการ และความเป็นส่วนบุคคล พร้อมทั้ง
ตรวจสอบสิทธิ์ของหน่วยงานที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ตามบทบาทและภารกิจตาม
กฎหมาย  โดยกรมพัฒนาที่ดินกำหนดชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  

1.  ชุดข้อมูลกลุ่มชุดดินไม่มีชั้นความลับ แต่มีระดับของการเปิดเผย โดยแบ่งเป็น 
ระดับหนึ่ง ข้อมูลดินพื้นฐานที่มีการแปลความหมายข้อมูล สำหรับเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป (Open data) 
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คำ ความหมาย 
2.  ระดับสอง เป็นข้อมูลดินเชิงวิชาการ สำหรับนำไปใช้วิเคราะห์และวางแผน

ด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในกรมฯ และภายนอกได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ
ของผู้มีอำนาจตัดสินใจ ได้แก ่คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง ผู้อำนวยการกอง
สำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน รองอธิบดี และอธิบดี 

ผู้ครอบครองข้อมูล 
(data owner) 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

ผู้ควบคุม กรมพัฒนาที่ดิน 
ศูนย์กลางข้อมูล

เปิดภาครัฐ 
ศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) จัดให้มีขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำข้อมูลเปิดภาครัฐมาเปิดเผยในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ 
(ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
เปิดเผยข้อมูลเปดิภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ)  

5. การเผยแพร่และการทบทวน 

 เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลกลุ่มชุดดินภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance Framework) ฉบับนี้ มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินที่ https://www.ldd.go.th/ 
และมีกำหนดให้มีการทบทวนทุกปีหรือตามช่วงเวลาที่กำหนด 

6. การกำหนดสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนการจัดการคุ้มครองชุดข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล  

 (Create, Collect/Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 

ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธ ิ
/ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการจดัการ/คุ้มครอง 

1. การสร้าง
ข้อมูล (Create): 

กองสำรวจดิน
และวิจัย
ทรัพยากรดิน 

เป็นผู้กำหนดสิทธิให้กับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มสำรวจจำแนกดิน และกลุ่ม
พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดินสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลตามหน้าที ่ความรับผิดชอบในด้านการจัดทำข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตามที่กำหนดในพจนานุกรมข้อมูล (Data 
Dictionary) 

 กลุ่มสำรวจ
จำแนกดิน 

มีหน้าที่นำเข้าและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 

1.1  ข้อมูล shp file ได้แก่ ขอบเขตหน่วยแผนที่ดิน 

1.2  ข้อมูลข้อความ (text: doc and pdf) และตาราง (excel) ได้แก่  

กลุ่มชุดดิน, ชื่อชุดดิน, เนื้อดินบน, เนื้อดินล่าง, พีเอชของดินบน, พีเอช
ของดินล่าง, ความอิ่มตัวเบสของดินบน, ความอิ่มตัวเบสของดินล่าง, 
ความจุแลกเปลี ่ยนแคตไอออนของดินบน , ความจุแลกเปลี ่ยนแคต
ไอออนของดินล่าง, ความลึกของดินถึงชั้นขัดขวาง, การระบายน้ำของ
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธ ิ
/ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการจดัการ/คุ้มครอง 

ดิน และปริมาณกรวด/ลูกรังในดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดินบน และ
คำอธิบายลักษณะและสมบัติชุดดิน 

 กลุ่มพัฒนา
และ
ประยุกต์ใช้
ระบบ
ฐานข้อมูลดิน 

มีหน้าที ่ เพิ ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลให้อยู ่ในรูป
สารสนเทศเพื่อการบริการข้อมูล 

2. การรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูล 
(Collect/Store): 

กลุ่มพฒันา
และ
ประยุกตใ์ช้
ระบบ
ฐานขอ้มูลดิน 

มีหน้าที่สร้างฐานข้อมูล (Database) สำหรับจัดเก็บข้อมูลกลุ่มชุดดิน 
สร้าง แก้ไข ลบโครงสร้างฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถรองรับการจัดเก็บ
ข้อมูลกลุ่มชุดดินและที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพื่อให้
มีข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างมีระเบียบ ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถ
นำไปประมวลผลตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยจัดเก็บข้อมูล
ใน Server ของกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากร และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีการสำรอง (Back up) ในฮาร์ดดิสก์ 
(Hard disk) และตรวจสอบทุก 3 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่
จะเก ิดข ึ ้นหากข ้อม ูลเก ิดความเส ียหายหร ือส ูญหาย โดยมี
คณะกรรมการกลางหรือหน่วยงานที ่กรมพัฒนาที ่ดินมอบหมาย 
ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง 

3. การคัดแยก
ข้อมูล (Classify): 

กองสำรวจดิน
และวิจัย
ทรัพยากรดิน 

มีหน้าที่ในการจัดแบ่งข้อมูลตามกลุ่ม และจัดรูปแบบตรงกับการใช้
งานของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การกำหนดมาตรการป้องกันและ
จำกัดการใช้งานทำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โดยจัดทำข้อมูลเป็น 2 ระดับ ดังนี ้

1.  ระดับหนึ่ง ข้อมูลดินพื้นฐานที่มีการแปลความหมายข้อมูล สำหรับ
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้แก่ ชื่อชุดดิน กลุ่มชุดดิน เนื้อดินบน 
พีเอชของดินบน และความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

2.  ระดับสอง เป็นข้อมูลดินเชิงวิชาการ สำหรับนำไปใช้วิเคราะห์และ
วางแผนด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
ได้แก่ ชื่อชุดดิน, กลุ่มชุดดิน, เนื้อดินบน, เนื้อดินล่าง, พีเอชของดิน
บน, พีเอชของดินล่าง, ความอิ่มตัวเบสของดินบน, ความอิ่มตัวเบส
ของดินล่าง, ความจุแลกเปลี ่ยนแคตไอออนของดินบน , ความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินล่าง, ความลึกของดินถึงชั้นขัดขวาง, 
การระบายน้ำของดิน และปริมาณกรวด/ลูกรังในดิน และความอุดม
สมบูรณ์ของดินบน 
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ชื่อกิจกรรม 
การกำหนดสิทธ ิ
/ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการจดัการ/คุ้มครอง 

4. การประมวล 
ผลหรือใช้ข้อมูล 
(Process/Use): 

กลุ่มพฒันา
และ
ประยุกตใ์ช้
ระบบ
ฐานขอ้มูลดิน 

มีหน้าที่ให้นำข้อมูลที่จัดเก็บมาประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำ
รายงาน และแผนที่เฉพาะเรื่อง สำหรับผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ ตามความ
รับผิดชอบ เช่น แผนที ่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื ่อนำข้อมูล
เหล่านั้นมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และมีการบันทึก
ประวัติการประมวลผลและการใช้ข้อมูลเพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได ้

5.การปกปิดหรือ
เปิดเผย 
(Concealment
/Disclosure) 

กองสำรวจดิน
และวิจัย
ทรัพยากรดิน 

กำหนดสิทธิให้ 

1.  คณะกรรมการที ่ได้รับการแต่งตั ้ง ทำหน้าที ่พิจารณาระดับการ
เปิดเผยที่ได้กำหนดไว้ และกำหนดเงื่อนไขผู้นำข้อมูลไปใช้ 

2.  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดินที่ได้รับ
มอบหมาย ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามหลักการ 

6.การตรวจสอบ
ข้อมูล (Inspect) 

กองสำรวจดิน
และวิจัย
ทรัพยากรดิน 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่  

1.  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 
(Precision and accuracy)  ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) 
ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 
(Timeliness) ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) และ
ข้อมูลมีความพร้อมใช้ (Availability) ก่อนเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยกำหนด
เงื่อนไขในการนำเข้าและแก้ไขข้อมูล เช่น เงื่อนไขการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูล ความซ้ำซ้อน และคำผิด เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลใน
ระบบได้รับการตรวจสอบให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการโดย
อัตโนมัติ รายละเอียดตามข้อ 9 
2.  ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลได้ถูกดำเนินการอย่างเหมาะสมหรือ
เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ (2) เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สามารถให้คำอธิบายถึงกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ที่ใช้ได้ถูกดำเนินการอย่างเหมาะสมหรือเป็นไปตามแนวทางที่
ได้กำหนดไว้ 

7. การทำลาย
ข้อมูล 
(Dispose) 

กองสำรวจดิน
และวิจัย
ทรัพยากรดิน 

ข้อมูลชุดดิน เป็นข้อมูลที่ต้องจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร (Archive) จะไม่มี
การทำลายข้อมูลที่อยู่ในเครื่องแม่ข่าย  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในระยะยาว
และเป็นข้อมูลสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ของข้อมูลดิน 
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นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับชุดข้อมูลกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
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7. การกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล มีการจัดการดังนี้ 

 เนื่องจากข้อมูลกลุ่มชุดดิน ประกอบด้วยข้อมูลเปิด ข้อมูลภายในหน่วยงาน และ ข้อมูลแลกเปลี่ยน จึงมีการ
กำหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแต่ละระดับดังนี้ 

 7.1  ข้อมูลเปิด สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่มีข้อจำกัด ให้บริการผ่าน               
เว็ปไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มชุดดิน เนื้อดินบน เนื้อดินล่าง พีเอชของดินบน พีเอชดิน
ล่าง และความอุดมสมบูรณ์ของดินบน 

 7.2  ข้อมูลภายในหน่วยงาน ซึ ่งหมายถึงหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานราชการ และ
สถาบันการศึกษา โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน) พิจารณาให้บริการ
ข้อมูลเป็นรายกรณี ตามกฎหมาย ภารกิจและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ห้ามเผยแพร่หรือส่งต่อให้บุคคลอื่น 
แจ้งขอรับและให้บริการผ่านระบบ e-Service หรือหนังสือราชการ ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มชุดดิน เนื้อดินบน 
เนื้อดินล่าง พีเอชของดินบน พีเอชดินล่าง ความอุดมสมบูรณ์ของดินบน ความอ่ิมตัวเบสของดินบน ความอ่ิมตัว
เบสของดินล่าง ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินบน ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินล่าง ความลึก
ของดินถึงช้ันขัดขวาง การระบายน้ำของดิน และปริมาณกรวด/ลูกรังในดิน 

 7.3  ข้อมูลแลกเปลี่ยน ในนามของกรมพัฒนาที่ดิน (ศทส.) กับศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของ
ทรัพยากรดินในภาพรวมระดับโครงการ จังหวัด ภาค ลุ่มน้ำและประเทศ ตามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
เช่น OpenData เป็นต้น ข้อมูลประกอบด้วย กลุ่มชุดดิน เนื้อดินบน เนื้อดินล่าง พีเอชของดินบน พีเอชดินล่าง 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินบน ความอิ่มตัวเบสของดินบน ความอิ่มตัวเบสของดินล่าง ความจุแลกเปลี่ยนแคต
ไอออนของดินบน ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินล่าง ความลึกของดินถึงชั้นขัดขวาง การระบายน้ำของ
ดิน และปริมาณกรวด/ลูกรังในดิน 

 (ดูรายละเอียดได้ที ่ภาคผนวก พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ที่คอลัมน์ ข้อมูลส่วนบุคคลและ
คอลัมน์ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล) 

8. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล 

 ได้กำหนดกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง (Precision and 
accuracy) ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) ข้อมูลมีความเป็น
ปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู ้ใช้ (Relevancy) และข้อมูลมีความพร้อมใช้ 
(Availability) ก่อนเข้าสู่ฐานข้อมูล ดังนี ้

 8.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล  ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที ่ของกองสำรวจดินและวิจัย
ทรัพยากรดิน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดินระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
   8.1.1 ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน ระดับจังหวัด ดำเนินการโดยนักสำรวจดิน กลุ่มสำรวจและจำแนกดิน 
ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการเขียนเส้นขอบเขตดินและการจำแนก                    
กลุ่มชุดดิน ตามเอกสารคู่มือการเขียนหน่วยแผนที่ดินและหลักการสำรวจดิน ด้วยมือ (Manual/Human) 
   8.1.2 ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน ระดับภาค ดำเนินการโดย ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจจำแนกดิน ร่วมกับ
นักสำรวจดินที่ได้รับมอบหมาย ในการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเส้นขอบเขตดินและการ
จำแนกชุดดิน ตามเอกสารคู่มือการเขียนหน่วยแผนที่ดินและหลักการสำรวจดิน รวมถึงความสอดคล้องต้องกัน
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ของหน่วยแผนที่ดินที่อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัด โดยวิธีการ  Manual ร่วมกับการประมวลผลในระบบ
คอมพิวเตอร์ (Topology) 
   8.1.3 ข้อมูลแผนที่ชุดดิน ระดับประเทศ 
     1)  ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจจำแนกดิน ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนก
ดิน ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเส้นขอบเขตดินและการจำแนกชุดดิน ตาม
เอกสารคู่มือการเขียนหน่วยแผนที่ดินและหลักการสำรวจดิน รวมถึงความสอดคล้องต้องกันของหน่วยแผนที่ดิน
ที่อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างภาค โดยการประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์ (Topology) 
     2)  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน ดำเนินการตรวจสอบความ
เป็นปัจจุบัน ความพร้อมใช้ของข้อมูลและข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยการประมวลผลในระบบ
คอมพิวเตอร์ (Summary) 
   8.1.4 ส่งชั้นข้อมูลกลุ่มชุดดินเข้าคณะกรรมการวิชาการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) 
ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลตรงตามความต้องการของ
ผู ้ใช้ (Relevancy) และข้อมูลมีความพร้อมใช้ (Availability) ทั ้งนี ้หากพบว่ามีแก้แก้ไข/ปรับปรุง ต้อง
ดำเนินการแก้ไขก่อนเผยแพร่ 
   8.1.5 หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลดินที่ได้รับมอบหมายแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

 8.2 การประเมินคุณภาพข้อมูล ทำการประเมินคุณภาพข้อมูลกลุ่มชุดดินอยู่บนหลักการของวงจรชีวิต
ข้อมูล ประกอบด้วย  ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลมี
ความต้องกัน (Consistency) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
(Relevancy) และข้อมูลมีความพร้อมใช้ (Availability) ดังนี ้

หัวข้อคุณภาพข้อมูล รูปแบบการประเมิน เกณฑ์ใช้พิจารณา 

1. ข้อมูลมีความถกูต้อง (Accuracy) 1. ประเมินความถูกต้องกับข้อมูล
จริงในสนาม 

1. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจริง
ในภาคสนาม 

2. ร้อยละความถูกต้องของ
ข้อมูล 

2. ข้อมูลมีความครบถ้วน 
(Completeness) 

1. ประเมินหน่วยแผนทีท่ี่ไม่มี
ข้อมูลรูปแบบเป็นไปตาม 
Data Dictionary 

1.  ว ิ เคราะห ์ความสมบ ูรณ์
ครบถ้วนด้วยระบบคอมพิวเตอร ์
2. ร ้อยละความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล 

3. ข้อมูลมีความตอ้งกัน 
(Consistency) 

1. เปรียบเทียบกับข้อมูลดินใน
อดีต 
2. เปร ียบเท ียบกับจ ุดสำรวจ
จำแนกดินในสนาม 
3. เปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้
ที่ดินและขอบเขตการปกครอง 

1. ว ิเคราะห์เปร ียบเทียบกับ
ข ้อม ูลด ินในอด ีต ข ้อม ูลจุด
สำรวจดินในสนาม และข้อมูล
การใช้ที่ดิน 
2. ร้อยละความต้องกัน 
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หัวข้อคุณภาพข้อมูล รูปแบบการประเมิน เกณฑ์ใช้พิจารณา 

4. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 
(Timeliness) 
 

1. เปรียบเทียบกับข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม 
2 .  เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บก ั บ ข ้ อ มู ล
ธรณีวิทยา 
3. พิจารณาวันเด ือนปีท ี ่ผลิต
ข้อมูล 

1. ว ิเคราะห์เปร ียบเทียบกับ
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและ
ข้อมูลธรณีวิทยา 
2. ร้อยละความเป็นปัจจุบัน 
3. ความทันสมัยของข้อมูล 

5. ข้อมูลตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ (Relevancy) 

1. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

1. สำรวจแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 
2. ร ้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

6. ข้อมูลมีความพร้อมใช้ 
(Availability) 

1 .  ประ เม ิ น ระยะ เ วลาและ
ขั้นตอนในการให้บริการข้อมูล 
2. สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการ 

1. ตรวจสอบระยะเวลาและ
ขั้นตอนในการให้บริการข้อมูล 
2. ประเมินความสะดวกและ
รวดเร็วในการให้บริการข้อมูล 
3. อัตราการเปลี ่ยนแปลงของ
จำนวนผู้มาใช้บริการ 

 

 นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตามรูปแบบข้อมูล (Data Format) ขอบเขตของข้อมูล (Data 
Scope)  เง ื ่ อนไขการกรอกข ้อม ูล (Conditions) มาตรฐาน/แหล ่งอ ้ างอ ิ ง/แหล ่ งท ี ่มาของข ้อมูล 
(Standard/Reference/Data Source) ตามภาคผนวก พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

9.  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

9.1  พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551  
9.2  พระราชบัญญัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  
9.3  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
9.4  นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 
9.5  แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัย อันอาจมีผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (IT Contingency Plan) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คำอธิบายขอมูล (Metadata) 
พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

 

(สำหรับชุดขอมูลกลุมชุดดิน) 
 
 



 
 

เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata)  ขอมูลกลุมชุดดิน 

ลำดับท่ี ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 

1 เลขท่ีเมทาดาตา กำหนดเลขท่ีใหเปน Unique 001 

2 ช่ือขอมูล ช่ือของขอมูลท่ีกำหนดโดยหนวยงานเจาของเรื่อง ขอมูลกลุมชุดดิน 

3 เจาของขอมลู  ช่ือบุคคล ช่ือสวนงาน หรือช่ือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ขอมูล และท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

4 คำสำคญั  หัวขอ คำ หรือวลี ท่ีใชสำหรับการคนเรื่องท่ีตองการได ดิน  กลุมชุดดิน  ขอมูลดิน  ทรัพยากรดิน 

5 คำอธิบายอยางยอ บทคัดยอของขอมูลหรือ Abstract ท่ีบงบอกถึง
เน้ือความในขอมูลอยางสั้น 

ขอมูลกลุมชุดดินเปนขอมลูท่ีไดจากการสำรวจ 
จำแนก และทำแผนท่ีดินในขนาดมาตราสวน 
1:25,000 โดยมีหนวยแผนท่ีในระดับกลุมชุดดิน 
ท้ังหมด 62 กลุมชุดดิน เปนฐานขอมูลดินใน
ระดับกวาง สามารถนำไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ดานการเกษตรวางแผนการใชท่ีดนิเพ่ือ 
ความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ในระดับกวาง ๆ 

6 ผูสนับสนุนหรือผูรวม
ดำเนินการ  

ผูท่ีสนับสนุนหรือผูรวมดำเนินการเก่ียวกับขอมูล เชน 
เจาของผลติภณัฑ (Product Owner) , สวนควบคุม
คุณภาพ 

กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

7 วันท่ีเริ่มตนสราง วัน เดือน ป ท่ีเริ่มตนใชขอมูล  
(รูปแบบ YYYY-MM-DD เชน 2015-02-25) 

2548-2553 

8 วันท่ีทำการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ลาสดุ  

วัน เดือน ป ลาสดุท่ีมีการปรับปรงุขอมูล  
(รูปแบบ YYYY-MM-DD เชน 2015-02-25) 

2562 

9 แหลงท่ีมา แหลงท่ีมา เชน จากโครงการสำรวจ การสำรวจและเก็บขอมลู 
 

10 หนวยยอยท่ีสุดท่ีมีขอมูล  หนวยยอยหรือขอบเขตท่ียอยท่ีสุดท่ีมีขอมูล 
เชน หมูบาน จังหวัด ภาค ประเทศ 

  บุคคล 

 สถานประกอบการ 

 ครัวเรือน 

 หมูบาน 

☑ ตำบล 

 อำเภอ 

 จังหวัด 

 ภาค 

 ประเทศ 

 อ่ืน ๆ.............................. 



 
 

ลำดับท่ี ชื่อรายการ คำอธิบาย โปรดระบุ 

11 รูปแบบการเก็บขอมูล  รูปแบบท่ีบันทึกขอมูล เชน Database  CSV/XLS  
VDO 

 Database 

 CSV/XLS 

 XML/JSON 

☑ Image/Diagram 

 VDO 

☑ Text/Document 

 เอกสารกระดาษ 

☑  อ่ืน ๆ….Shape File (Polygon)....... 

12 ภาษาท่ีใช  ภาษาท่ีใช เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุน 

☑  ภาษาไทย 

☑  ภาษาอังกฤษ 

จีน 

 ญี่ปุน 

 อ่ืน ๆ.............................. 

13 URL  ระบุ URL ท่ีสามารถเขาถึงชุดขอมูลได http://webapp.ldd.go.th/Soilservice/ 

14 ขอบเขตท่ีเผยแพรขอมูล ขอบเขตหรือพ้ืนท่ีในการนำเสนอขอมูล เชน ภายใน
หนวยงาน  ระหวางหนวยงาน 

☑ภายในหนวยงาน 

☑ ระหวางหนวยงาน 

☑ ประเทศไทย 

 ระหวางประเทศ 

 ไมจำกัดขอบเขต 

15 สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล  สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล ซึ่งอธิบายระดับการเขาถึง
ขอมูล เชน View   Modify 

 View 

☑ Modify 

16 สิทธ์ิในการใชขอมูล สิทธ์ิ สัญญา หรือขอตกลงในการใชชุดขอมูล เชน 
สัญญาอนุญาตสำหรับขอมูลเปดภาครัฐ (License for 
Open Government Data) 

 ใชโดยอิสระ 

☑ ใหเมื่อรองขอ 

 สัญญาอนุญาต 
 ขอบเขตความรวมมือ 
 อ่ืน ๆ.............................. 

 

 



ชื่อชุดข้อมูล 

(Dataset 

Name)

(1)

ชื่อตารางข้อมูล 

(Table Name)

(2)

ชื่อฟิลด์ 

(Field Name)

(3)

คําอธิบายฟิลด์ 

(Field Description)

(4)

รูปแบบของข้อมูล 

(Data Format)

(5)

ขอบเขตของข้อมูล

(Data Scope) 

(6)

เงื่อนไขการกรอก

ข้อมูล (Conditions)

(7)

แหล่งอ้างอิง/แหลงที่มาของข้อมูล 

(Reference/Data Source)

(8)

ข้อมูลส่วนบุคคล 

(Personal Data)

(9)

ขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูล

 (Data Dissemination)

(10)

ระดับชั้น

ความลับ

(11)

FID การเรียงลําดับกลุ่มชุดดิน
ในมาตราส่วน 1:25,000

ตัวเลข 9 หลัก บังคับ Mandatory กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2553 ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ
1.ให้บริการในรูปแบบ pdf 
2.ให้บริการในรูปแบบ shp.

ไม่มี

Soilgroup หน่วยแผนที่ในระดับกลุ่ม
ชุดดิน

ตัวอักษรในรูปแบบ
ตัวเลขอารบิก เช่น 
19 และตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ

254 ตัวอักษร บังคับ Mandatory กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2553 ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ
1.ให้บริการในรูปแบบ pdf 
2.ให้บริการในรูปแบบ shp.

ไม่มี

เนื้อดิน ลักษณะเนื้อดินบน ตัวอักษรภาษาไทย 254 ตัวอักษร บังคับ Mandatory กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2562 ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ
1.ให้บริการในรูปแบบ pdf 
2.ให้บริการในรูปแบบ shp.

ไม่มี

pH ค่าความเป็นกรด-ด่างของ
ดิน

ตัวอักษรภาษาไทย 254 ตัวอักษร บังคับ Mandatory กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2562 ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ
1.ให้บริการในรูปแบบ pdf 
2.ให้บริการในรูปแบบ shp.

ไม่มี

การระบายน้ํา การระบายน้ําของดิน ตัวอักษรภาษาไทย 254 ตัวอักษร บังคับ Mandatory กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2562 ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ
1.ให้บริการในรูปแบบ pdf 
2.ให้บริการในรูปแบบ shp.

ไม่มี

ความอุดมสมบูรณ์ ระดับความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

ตัวอักษรภาษาไทย 254 ตัวอักษร บังคับ Mandatory กองสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 2562 ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล เปิดเผยสาธารณะ
1.ให้บริการในรูปแบบ pdf 
2.ให้บริการในรูปแบบ shp.

ไม่มี

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

สําหรับชุดข้อมูล กลุ่มชุดดิน

กลุ่มชุดดิน 
(Soilgroup)

ข้อมูลกลุ่มชุดดิน



ที่ปรึกษา 
 

นางสาวภัทราภรณ์   โสเจยยะ 
รองอธิบดีด้านบริหาร 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 

ดร.มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม 
ผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 

นายสถิระ อุดมศรี 
ผู้อ านวยการกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 

กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
1. นางวรวรรณ ละออพันธ์สกุล ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ

ฐานข้อมูลดิน 
2. ดร.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล ผู้อ านวยการกลุ่มส ารวจจ าแนกดิน 
3. นายวัฒนา  พัฒนถาวร นักส ารวจดินช านาญการพิเศษ 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 
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