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2562 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐจัดท าธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน เพ่ือเป็นกรอบในการบริหาร
จัดการข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ คณะท างานจัดท าแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน (Soil Erosion Map) 
ในประเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นผู้ครอบครอง (Data Owner) ข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน จึงได้จัดท า
นโยบายและแนวปฏิบัติส าหรับชุดข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มขึ้นเพ่ือให้การสืบค้นและการเรียกใช้
ฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ส าหรับนักวิชาการ เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป น าข้อมูลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ดังนั้นเพ่ือให้ข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน มีขอบเขต นิยาม การเผยแพร่และการทบทวน 
การก าหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ครอบครอง และผู้ควบคุมข้อมูล ตามวงจรชีวิตข้อมูล 
(Create/Collect, Store, Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) รวมถึง
การจัดการระบบบริหารและกระบวนการจัดการ การคุมครองขอมูล การก าหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้
ประโยชนจากข้อมูล การก าหนดมาตรการหรือกระบวนการตรวจสอบประเมินคุณภาพข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลมี
ความถูกต้อง (Accuracy) ครบถ้วน (Completeness) ต้องกัน (Consistency) เป็นปัจจุบัน (Timeliness) 
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้(Relevancy) และพร้อมใช้ (Availability) ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ (Data Governance Framework) เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคง
ปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัต ิ
ส าหรับชุดข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน 

ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 

1. ความเป็นมา 

 สถานการณ์การชะล้างพังทลายของดินนับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน 
การชะล้างพังทลายของดินส่งผลท้าให้ดินมีความสามารถในการแทรกซึมของน ้าสู่ดินได้ลดลง ความเป็น
ประโยชน์ของน ้าลดลง การระบายน ้าไม่ดี ความลึกของชั นดินบริเวณรากพืชลดลง การสูญเสียธาตุอาหารไป
จากดิน ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อพื นที่เกษตรกรรมที่มีการผลิตทางการเกษตรเพ่ืออาหารที่
ปลอดภัย คุณภาพน ้า และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี  การพัดพาของอนุภาคดินที่เกิดจากการกัดเซาะเป็นตะกอน
ไหลสู่พื นที่อ่ืนที่ขวางทางไหลของน ้า และไหลลงสู่แหล่งน ้าเป็นสาเหตุของการตื นเขินของแหล่งน ้าและเป็น
มลพิษผิวน ้าได ้

 เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพของพื นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย กรม
พัฒนาที่ดิน จึงได้แต่งตั งคณะท้างานจ้าท้าแผนที่การชะล้างพังทลายของดินเพ่ือด้าเนินการศึกษาจัดท้าข้อมูล
และแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน เพ่ือเป็นกุญแจส้าคัญน้าไปสู่การควบคุม การป้องกันและฟ้ืนฟูพื นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากการเกิดสถานการณ์การชะล้างพังทลายของดินและดินถล่มตั งแต่พื นที่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ สมดุล น้าไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิต สร้างความมั่นคงทางอาหาร และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) โดย
ลดความอดอยากหิวโหย (SDG2) สุขภาพที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดี (SDG3) และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง
เหมาะสม (SDG15) และเพ่ือให้ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน/นักศึกษา/เกษตรกร 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได ้

 ข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน เป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในการวางแผนการอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่ที่มี
ความเสียหายจากการชะล้างพังทลายของดิน และประกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั งใน และ
นอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินให้เกิดการใช้ที่ดิน
อย่างเหมะสม และยั่งยืน พร้อมทั งเป็นข้อมูลในการเสนอแนะแนวทางการใช้ที่ดิน เพ่ือการพัฒนาพื นที่ และการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท้าการเกษตรที่เหมาะสมกับบริบทของพื นที่ และสภาพภูมิสังคม 

 ดังนั นเพ่ือให้ฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดินมีการก้าหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของผู้
ครอบครองและผู้ควบคุมข้อมูล ตามวงจรชีวิตข้อมูล (Create/Collect, Store Classify, Process/Use, 
Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) มีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลตาม
วงจรชีวิตข้อมูล มีการก้าหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงมีการก้าหนดมาตรการ หรือ 
กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล ได้แก่ ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกัน เป็นปัจจุบัน ตรงตามความ
ต้องการผู้ใช้ และพร้อมใช้ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) จึงจ้าเป็นต้อง
จัดท้านโยบายและแนวปฏิบัติส้าหรับชุดข้อมูลการใช้ที่ดินภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance Framework)  เพ่ือให้การได้มาและการน้าข้อมูลไปใช้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย 
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นโยบายและแนวปฏิบตัิส้าหรับชุดข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

รักษาความเป็นส่วนบุคคล และน้าไปเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย สามารถน้าไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือให้กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายและแนวปฏิบัติส้าหรับชุดข้อมูลการชะล้างพังทลายของดินที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 
 2.2 เพ่ือให้กรมพัฒนาที่ดินมีระบบบริหารและกระบวนการจัดการและคุ้มครองข้อมูลการชะล้างพังทลาย
ของดิน โดยก้าหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ครอบครองและผู้ควบคุมข้อมูล ตามวงจรชีวิตข้อมูล 
(Create/Collect, Store Classify, Process/Use, Concealment/Disclosure, Inspect, Dispose) 
 2.3 เพ่ือให้มีการก้าหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพ่ือให้มีการก้าหนดมาตรการ หรือ กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล ให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ต้องกัน เป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการผู้ใช้ และพร้อมใช้ 

3. ขอบเขต 

 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี  บังคับใช้กับผู้ดูแลข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
การชะล้างพังทลายของดิน 
 3.2 ขอบเขตข้อมูลตามนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี  ครอบคลุมเฉพาะข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน 
มาตราส่วน 1: 25,000 ที่ได้ด้าเนินการโดยคณะท้างานจัดท้าแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน (Soil Erosion 
Map) ในประเทศไทย 

4. นิยาม 

ค า ความหมาย 
การชะล้างพังทลาย 

ของดิน 
ปรากฎการณ์ซึ่งที่ดินถูกชะล้างกัดเซาะพังทลายด้วยพลังงานที่เกิดจากน ้า ลม 
หรือโดยเหตุอ่ืนใดให้เกิดการเสื่อมโทรม สูญเสียเนื อดิน หรือความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 

ข้อมูลการชะล้าง
พังทลายของดิน 

ข้อมูลการชะล้างพังทลายของดินที่ด้าเนินการโดยคณะท้างานจัดท้าแผนที่การชะ
ล้างพังทลายของดิน (Soil Erosion Map) ในประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลใน
รูปของแผนที่ซึ่งประกอบด้วยค้าบรรยายระดับความรุนแรงต่อการเกิดการชะล้าง
พังทลายดิน ที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแบบข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัลไฟล์ (นามสกุล .shp) และในลักษณะตารางที่ระบุระดับการชะล้างพังทลาย
พร้อมเนื อท่ีมีหน่วยเป็นตารางเมตร มาตราส่วน  

ชั นความลับ 
 
 

รูปแบบและข้อก้าหนดของการจัดชั นความลับของข้อมูล เพ่ือป้องกันการเข้าถึงและ
สามารถน้าข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ความมั่นคงของประเทศ ความลับทางราชการ และความเป็นส่วนบุคคล พร้อมทั ง
ตรวจสอบสิทธิ์ของหน่วยงานที่สามารถน้าข้อมูลไปใช้ได้ตามบทบาทและภารกิจตาม
กฎหมาย  ในกรณีชุดข้อมูลการชะล้างพังทลายของดินไม่มีข้อมูลที่มีชั นความลับแต่
จะมีระดับของการเปิดเผยซึ่งสามารถเปิดเผยให้กับบุคคลหรือองค์กรเป็นรายกรณี
ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลพินิจของผู้มีอ้านาจตัดสินใจ ได้แก่ ผู้อ้านวยการกลุ่มวางแผนการ
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นโยบายและแนวปฏิบตัิส้าหรับชุดข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
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ค า ความหมาย 
จัดการที่ดินในพื นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรหรือผู้อ้านวยการกองนโยบายและแผนการ
ใช้ที่ดิน ดังนี  

1) ข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงานที่ครอบครอง
ข้อมูล ซึ่งอยู่ในรูปแบบราสเตอร์ (raster)  

2) ข้อมูลที่แชร์ให้หน่วยงานอ่ืน ๆ หมายถึง ข้อมูลผลจากการวิเคราะห์ มี
รายละเอียดของระดับการชะล้างพังทลายของดิน และอัตราการสูญเสียดิน ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลไฟล์ (นามสกุล .shp)  

3) ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถน้าไปใช้ได้โดยอิสระ หมายถึง ข้อมูลที่เปิดสามารถ
ใช้งานได้ทั งหมด ทุกคนสามารถที่จะใช้ข้อมูลได้ ทั งนี ต้องระบุแหล่งที่มาและต้องใช้
เงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามที่หน่วยงานที่ครอบครองก้าหนด โดยข้อมูลดังกล่าว
จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ภาพ ไฟล์เอกสาร (นามสกุล .pdf) 

ผู้ครอบครอง คณะท้างานจัดท้าแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน (Soil Erosion Map) ใน
ประเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 

ผู้ควบคุม กรมพัฒนาที่ดิน 
ศูนย์กลางข้ อมู ล เปิ ด
ภาครัฐ 

Data.go.th หรือ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ด้าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื ่อท้าให้ผู ้ใช ้บริการทั  งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึง
หน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้
ง่าย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล เกิดความร่วมมือ
ของภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยการด้าเนินการ
ของศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐนั นสร้างมูลค่า ทั งในด้านของความโปร่งใส การ
มีส ่วนร ่วม การปร ับปร ุง  หร ือพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ การสร ้า ง
นวัตกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการให้บริการของ
ภาครัฐ และการเพิ่มมูลค่าให้กับหน่วยงานราชการเอง โดย “ข้อมูลเปิด” 
นั  นนอกจากจะช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพของการให้บริการแล้วยังช ่วยลด
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการได้โดยสามารถ ทั งนี สามารถสืบค้นข้อมูล
เบื องต้นได้จาก Website 

การส้ารองข้อมลู การจัดท้าส้าเนา (Backup) ชุดข้อมูลการชะล้างพังทลายของดินในสื่อบันทึกข้อมูล
ประเภทต่าง ๆ 

การท้าลายข้อมูล เป็นการท้าลายข้อมูลที่มีช่วงอายุเกินช่วงใช้งานหรือไม่ได้ใช้งานแล้ว 
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นโยบายและแนวปฏิบตัิส้าหรับชุดข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

5. การเผยแพร่และการทบทวน 

 เอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติส้าหรับชุดข้อมูลการใช้ที่ดินภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance Framework) ฉบับนี มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินที่https://www.ldd.go.th/ โดยมีการ
ทบทวนข้อมูลทุก 2 ปีหรือตามช่วงเวลาที่ก้าหนด 

6. การก าหนดสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนการจัดการคุ้มครองชุดข้อมูลตามวงจรชีวิตข้อมูล  

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

ชื่อกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ 
1.  ก า ร ส ร้ า ง ข้ อ มู ล 
(Create/collect) 

คณะท้างานจัดท้าแผนที่
การชะล้างพังทลายของ
ดิน (Soil Erosion Map) 
ในประเทศไทย  

1 การก้าหนดสิทธิ  กรมพัฒนาที่ดินได้
มอบหมายให้คณะท้างานจัดท้าแผนที่การชะ
ล้างพังทลายของดิน (Soil Erosion Map) 
ในประเทศไทย ให้สามารถสร้างเพ่ิม ลบ 
แก้ไขข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2 หน้าที่ความรับผิดชอบในการน้าเข้า
ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล 
 2.1 การน้าเข้าข้อมูล คณะท้างานจัดท้า
แผนที่การชะล้างพังทลายของดิน (Soil 
Erosion Map)  ในประเทศไทยมีหน้ าที่
ก้าหนดพื นที่เป้าหมายด้าเนินงาน ซึ่งจัดท้า
ในมาตราส่วน  
1: 25,000 โดยท้าการปรับปรุงข้อมูลตาม
ช่วงเวลาที่ชั นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอยู่ในช่วงเวลา
ประมาณ 2 – 5 ปี โดยมีขั นตอนดังนี  
 - ก้าหนดขอบเขตด้าเนินงานในแต่ละ
ปีงบประมาณ  
 - จัดเตรียมข้อมูล ข้อมูลสถิติน ้าฝน 
คาบ 30 ปี ข้อมูลแผนที่ชุดดิน ข้อมูลแผนที่
ธรณีวิทยาระดับจังหวัด ข้อมูลแบบจ้าลอง
ระดับสูงเชิงเลข ข้อมูลแผนที่สภาพการใช้
ที่ดิน เป็นต้น 
 - น้ า เข้ าข้อมูลสู่ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
 - การค้านวณปริมาณการสูญเสียดิน 
(soil loss)  โดยใช้ โปรแกรมสารสนเทศ
ภู มิ ศ า ส ต ร์ ( geographic information 
system; GIS) ช่วยในการจัดการชั นข้อมูล 
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นโยบายและแนวปฏิบตัิส้าหรับชุดข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ชื่อกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ 
แ ล ะ จั ด ท้ า แ ผ น ที่ ต า ม แ บ บ จ้ า ล อ ง
คณิตศาสตร์ของสมการการสูญเสียดินสากล 
( universal soil loss equation; USLE) 
ของ Wischmeier and Smith (1978) 
 2.2 การเข้าถึงข้อมูล สามารถเข้าถึง
ข้อมูลพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในทุก
พื นที่ด้าเนินการและในทุกระดับชั นข้อมูล 
โดยสามารถเก็บรวบรวม อ่าน วิเคราะห์ 
ประมวลผล แก้ ไข ปรับปรุ ง  เผยแพร่  
รายงานผล ข้อมูลได ้

2. การจัดเก็บข้อมูล (Store)  - คณะท้างานจัดท้าแผน
ที่การชะล้างพังทลาย
ของดิน (Soil Erosion 
Map) ในประเทศไทย 
 
 
 
 
-  ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

-  เ ป็ น ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ กิ ด จ า ก
กระบวนการสร้างข้อมูล ในรูปแบบราสเตอร์ 
(raster) ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลใน hard disk, 
external hard disk และมี sever กลางใน
การจัดเก็บข้อมูล หากมีการแก้ไขปรับปรุง
ข้อมูล จะน้าข้อมูลใหม่ไปทดแทนข้อมูลเดิม 
ทั งนี เจ้าของชิ นงานยังสามารถเก็บข้อมูลเดิม
ไว้ได้เพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการแก้ไข 
-  ส้ ารอง (Back up)  ใน  Hard disk หรื อ 
sever ของหน่วยงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
เสียหายที่จะเกิดขึ นหากข้อมูลเกิดความ
เสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจากกรณีใด ๆ ก็
ตาม 

3.  การปกปิดหรือเปิด เผย 
(Concealment/disclosure)  

คณะท้างานจัดท้าแผนที่
การชะล้างพังทลายของ
ดิน (Soil Erosion Map) 
ในประเทศไทย 

ก้าหนดให้เปิดเผยข้อมูลการชะล้างพังทลาย
ของดิน โดยเปิดเผยให้กับผู้ขอรับบริการทุก
กลุ่ม และควรท้าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลมายังกรมพัฒนาที่ดินพร้อมชี แจง
เหตุผล ความจ้าเป็น ของการน้าข้อมูลไปใช้
งาน โดยแบ่งระดับการเปิดเผยออกเป็น 3 
ระดับ ดังนี  
 1) ข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน หมายถึง 
ข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงานที่ครอบครอง
ข้อมูล ซึ่งอยู่ในในรูปแบบราสเตอร์ (raster)  
 2 )  ข้ อมู ลที่ แชร์ ให้ หน่ วยงาน อ่ืน  ๆ 
หมายถึง ข้อมูลผลจากการวิ เคราะห์  มี
รายละเอียดของระดับการชะล้างพังทลาย



6 
 

นโยบายและแนวปฏิบตัิส้าหรับชุดข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ชื่อกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ 
ของดิน และอัตราการสูญเสียดิน ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลไฟล์ (นามสกุล .shp) บุคคล
หรือองค์กรภายนอกที่ได้รับความอนุเคราะห์
ข้อมูลไปแล้วสามารถ ประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูล แสดงผล และจัดท้ารายงาน ภายใต้
ขอบเขตของข้อมูลที่ได้รับและตามเหตุผล
ความจ้าเป็นที่ระบุไว้ในเอกสารขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูล 
 3) ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถน้าไปใช้ได้
โดยอิสระ หมายถึง ข้อมูลที่เปิดสามารถใช้
งานได้ทั งหมด ทุกคนสามารถที่จะใช้ข้อมูล
ได้  ทั งนี ต้องระบุแหล่งที่มาและต้องใช้
เงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามที่หน่วยงาน
ที่ครอบครองก้าหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะ
อยู่ ใ น รู ปแบบ ไฟล์ ภ าพ  ไฟล์ เ อก ส า ร 
(นามสกุล .pdf) 

4.  การประมวลผลหรือใช้
ข้อมูล (Process/use)  

คณะท้างานจัดท้าแผนที่
การชะล้างพังทลายของ
ดิน (Soil Erosion Map) 
ในประเทศไทย 

น้าชั นข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่จัดเก็บในระบบ
สารสน เทศภูมิ ศาสตร์ มาประมวลผล 
วิเคราะห์ข้อมูล แสดงผล และจัดท้ารายงาน
ส้ าหรับผู้ ใช้ งานกลุ่ มต่ าง  ๆ ตามความ
รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดการน้าข้อมูลเหล่านั น
มาใช้งานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่
ละกลุ่มผู้ใช้งาน 

5.  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล 
(Inspect)  

คณะท้างานจัดท้าแผนที่
การชะล้างพังทลายของ
ดิน (Soil Erosion Map) 
ในประเทศไทย  

คณะท้างานจัดท้าแผนที่การชะล้างพังทลาย
ของดิน (Soil Erosion Map) ในประเทศ
ไทย มีอ้านาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูล
การชะล้างพังทลายของดินมีความถูกต้อง 
( Accuracy)  ข้ อ มู ล มี ค ว า ม ค ร บ ถ้ ว น 
(Completeness)  ข้อมูลมีความต้องกัน
(Consistency) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 
(Timeliness) ข้อมูลตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ (Relevancy) และข้อมูลมีความ
พร้ อม ใช้  (Availability)  ก่ อน เข้ าสู่ ก าร
เผยแพร่ ซึ่งในเบื องต้นก่อนน้าข้อมูลเข้า
คณะท้างานจัดท้าแผนที่การชะล้างพังทลาย
ของดิน (Soil Erosion Map) ในประเทศ
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นโยบายและแนวปฏิบตัิส้าหรับชุดข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) 

ชื่อกิจกรรม หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ กระบวนการ 
ไทย ข้อมูลควรผ่านการตรวจสอบจากฝ่าย
เลขานุการคณะท้างานจัดท้าแผนที่การชะ
ล้างพังทลายของดิน (Soil Erosion Map) 
ในประเทศไทยก่อน ทั งนี หากคณะกรรมการ
ฯมีมติให้ปรับแก้ ฝ่ายเลขานุการคณะท้างาน
ฯ ต้องปรับแก้ข้อมูลก่อนน้าเผยแพร่ 

6.  ก า ร ท้ า ล า ย ข้ อ มู ล 
(Dispose)  

คณะท้างานจัดท้าแผนที่
การชะล้างพังทลายของ
ดิน (Soil Erosion Map) 
ในประเทศไทย 

ข้อมูลพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มไม่มีการ
ท้าลายข้อมูลแต่จะด้าเนินการจัดเก็บข้อมูล
แบบถาวร (Archive) จะไม่มีการท้าลาย
ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องแม่ข่ายเนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่ต้องน้าไปใช้ในการเปรียบเทียบ ใน
อดีต ช่วงเวลาต่าง  

 

7. การก าหนดกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล มีการจัดการดังนี้ 

 การเข้าถึงข้อมูลการใช้ที่ดิน สามารถแยกเป็น ข้อมูลที่ใช้ในหน่วยงาน และข้อมูลที่ให้บริการระหว่าง
หน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี   

ระดับการ 
เข้าถึงข้อมูล 

ข้อมูลที่ 
เข้าถึงได้ 

วิธีการรวบรวมข้อมูล ระดับชั้น
ความลับ 

ช่องทางการเข้าถึง 

1) จ้ากัดการเข้าถึง 
เฉพาะหน่วยงานที่
ครอบครองข้อมูล  
 

ข้อมูลการ
ชะล้าง
พังทลาย
ของดิน  

คณะท้างานจัดท้าแผนที่
การชะล้างพังทลายของ
ดิ น  ( Soil Erosion Map) 
ในประเทศไทย มีหน้าที่
ก้าหนดพื นที่ เตรียมข้อมูล
เบื องต้น ประเมินการชะล้าง
พังทลายของดิน โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในรูปแบบราสเตอร์ (raster) 

ข้อมูลที่ใช้
ภายใน

หน่วยงาน 

- ติดต่อประสานเพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูล
กับคณะท้างานจัดท้า
แผนที่การชะล้าง
พังทลายของดิน (Soil 
Erosion Map) ใน
ประเทศไทย 

2.ข้อมูลที่ให้บริการ
ระหว่างหน่วยงาน  
 

ข้อมูลการ
ชะล้าง
พังทลาย
ของดิน 
  

คณะท้างานจัดท้าแผนที่
การชะล้างพังทลายของ
ดิ น  ( Soil Erosion Map) 
ในประเทศไทย มีหน้าที่
จัดท้าข้อมูลพื นที่เสี่ยงต่อ
กา ร เกิ ดดิ นถล่ ม โดยใช้

ข้อมูลที่แชร์ให้
หน่วยงานอ่ืน  

- https://data.go.th/ 
- ผ่านเว็บไซต์กรม
พัฒนาที่ดินที่ https:// 
www.ldd.go.th/ 



8 
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ระดับการ 
เข้าถึงข้อมูล 

ข้อมูลที่ 
เข้าถึงได้ 

วิธีการรวบรวมข้อมูล ระดับชั้น
ความลับ 

ช่องทางการเข้าถึง 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ตามขอบเขตการปกครอง 
หรือขอบเขตลุ่มน ้า ซึ่งอยู่
ใ น รู ป แบบดิ จิ ทั ล ไฟล์  
(นามสกุล .shp) 

3.  ข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด
สามารถใช้งานได้
ทั งหมด 

ข้อมูล
รายงานและ
แผนที่การชะ
ล้างพังทลาย
ของดิน 

คณะท้างานจัดท้าแผนที่
การชะล้างพังทลายของ
ดิ น  ( Soil Erosion Map) 
ในประเทศไทย มีหน้าที่
จัดท้าข้อมูลพื นที่เสี่ยงต่อ
กา ร เกิ ดดิ นถล่ ม โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ตามขอบเขตการปกครอง 
หรือขอบเขตลุ่มน ้าให้อยู่ใน
รูปแบบไฟล์ภาพ และไฟล์
เอกสาร (นามสกุล .pdf) 

ข้อมูลเปิดที่ทุก
ค น ส า ม า ร ถ
น้าไปใช้ได้โดย
อิสระ 

- https://data.go.th/ 
- ผ่านเว็บไซต์กรม
พัฒนาที่ดินที่ https:// 
www.ldd.go.th/ 

8. กระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล ได้ก้าหนดกระบวนการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพข้อมูล
การชะล้างพังทลายของดิน ดังนี  
 8.1 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล คณะกรรมการวิชาการกองฯ จะมีตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลมีความต้องกัน 
(Consistency) ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) 
และข้อมูลมีความพร้อมใช้ (Availability) ก่อนเผยแพร่ โดยประธานคณะท้างานจัดท้าแผนที่การชะล้าง
พังทลายของดิน (Soil Erosion Map) ในประเทศไทย จะมอบหมายฝ่ายเลขานุการคณะท้างานฯตรวจสอบ
คุณภาพของข้อมูลการใช้ที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะรวบรวมข้อมูลที่ด้าเนินการเสร็จมาตรวจสอบ  
ดังนี  
     1) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายน้าข้อมูลแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน ที่ท้าการวิ เคราะห์
ตาม 5 ภาคของประเทศไทย (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้) มา
ต่อกันให้อยู่ในระดับระดับประเทศ ด้วยโปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือดูความเชื่อมโยงของ
วงรอบระดับความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและค้าอธิบายในแต่ละวงรอบแผนที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
     2) จัดท้าค้าอธิบายข้อมูล ได้แก่ ปีที่ด้าเนินการจัดท้าข้อมูล วันที่มีการปรับปรุงล่าสุด ใครเป็น
เจ้าของข้อมูล ด้าเนินงานภายใต้โครงการอะไร งบประมาณที่ใช้ในการจัดท้าข้อมูล ใช้ Software อะไรในการ
จัดท้า และมีการบอกที่มาซึ่งข้อมูล เช่น จากการ Digitize การส้ารวจ การประมวลผล เป็นต้น 
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     3) ตรวจสอบความสอดคล้องในเชิงพื นที่ เช่น พื นที่ที่มีการใช้ที่ดินเป็นแหล่งน ้าจะต้องไม่การ
ชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น 
     4) ข้อมูลมีความสอดคล้องตามข้อก้าหนดที่ปรากฏใน Data Dictionary เช่น ใน Data 
Dictionary ก้าหนดให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบของตัวเลข ไม่ควรปรากฏเป็นตัวอักษร เป็นต้น 

 8.2 การประเมินคุณภาพข้อมูล ท้าการประเมินคุณภาพข้อมูลการใช้ที่ดินอยู่บนหลักการข้อมูลมีความ
ถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลมีความครบถ้วน (Completeness) ข้อมูลมีความต้องกัน (Consistency) ข้อมูลมี
ความเป็นปัจจุบัน (Timeliness) ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy) และข้อมูลมีความพร้อมใช้ 
(Availability) ดังนี  

หัวข้อคุณภาพข้อมูล วิธี/รูปแบบการประเมิน เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา 

1. ข้อมูลมีความถูกต้อง 
(Accuracy) 

1) Topology Accuracy  
 
 
 
 
 
 
2) Management Information  
System (MIS)  

1) หากพบว่าเส้น boundary ต่อ
กันและมีค้าอธิบายเหมือนกัน
แสดงว่าถูกต้องหรือในกรณีที่
ค้ า อ ธิ บ า ย แ ต ก ต่ า ง กั น ใ ห้
ตรวจสอบกับฐานข้อมูลและ
วงรอบ 
2) หากพบว่าข้อมูลในตารางมี
ความสอดคล้องกัน ถือว่าถูกต้อง 

2. ข้อมูลมีความครบถ้วน 
(Completeness) 

 

1) ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล 
ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดใน Data 
Dictionary 
 
2) ข้อมูลแล้วเสร็จในขอบเขต
พื นที่ที่ได้รับมอบหมาย 

1) หากข้อมูลในฐานข้อมูลที่เก็บ
เป็นไปตามตามข้อก้าหนดใน 
Data Dictionary แสดงว่าข้อมูล
ที่น้าเข้ามีความครบถ้วน 
2)  ข้อมูลแล้ว เสร็จเต็มพื นที่ที่
ได้รับมอบหมาย เช่น 1 ลุ่มน ้า 1 
จังหวัด เป็นต้น 

3. ข้อมูลมีความต้องกัน 
(Consistency) 

ระดับการชะล้างพังทลายของดิน 
และอัตราการสูญเสียดินมีความ
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ
และการใช้ที่ดิน 

ในฐานข้อมูลค้าอธิบายที่ระบุ ชั น
ระดับการชะล้างพังทลายของดิน 
เช่น พื นที่ที่มีความลาดชันสูง มี
การใช้ที่ดินเป็นข้าวโพด และไม่มี
การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและ
น ้า พื นที่ดังกล่าวจะมีอัตราการ
สูญเสียดินมากถึงมากที่สุด เป็น
ต้น 

4. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน 
(Timeliness) 
 

รอบการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ใน
การประเมินการชะล้างพังทลาย
ของดิน 

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดิน จากการอัพเดทแผนที่การ
ใช้ที่ดินทุก 2 ปี 
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5. ข้อมูลตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ (Relevancy) 

ตรวจสอบจากแบบส้ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล ว่า
ข้อมูลตรงตามความต้องการ ใน
เชิงพื นที่ เชิงเวลา และมีช่องทาง
การแจ้งความผิดพลาดของข้อมูล
ที่พบ หลังจากให้บริการข้อมูล  

- หากพบว่าเมื่อมีผู้น้าข้อมูลไปใช้
แล้ ว ไม่มีการมาขอค้าอธิบาย
เพ่ิมเติมหรือแจ้งความบกพร่อง
ของข้อมูลแสดงว่าข้อมูลตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ 
- ค้าตอบจากส้ารวจความพึงพอใจ 

6. ข้อมูลมีความพร้อมใช้ 
(Availability) 

 

ตรวจแบบสุ่ ม เช็ ค  1 ครั ง ต่ อ
สัปดาห์ 

มีแหล่งส้ารองข้อมูลใน Hard disk 

 

นอกจากนี้ จะมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตามรูปแบบข้อมูล (Data Format) ขอบเขตของข้อมูล (Data 
Scope) เงื่อนไขการกรอกข้อมูล (Conditions) มาตรฐาน/แหล่งอ้างอิง/แหล่งที่มาของข้อมูล 
(Standard/Reference/Data Source) ตามภาคผนวก พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

9. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 
  มาตรา 13 ในกรณีที่ปรากฏว่าบริเวณพ้ืนที่ใดมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลาดชันเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของ
ดิน หรือเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม อันเกิดจากการกระท าของผู้เข้าไปครอบครองท าประโยชน์ในบริเวณพ้ืนที่
ดังกล่าวโดยไม่เหมาะสม หรืออาจเกิดข้ึนจากธรรมชาติ หากปล่อยไว้ไม่ด าเนินการจะเกิดการชะล้างพังทลาของ
ดินอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเกิดดินถล่มสร้างความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้พ้ืนที่นั้นเป็นเขตอนุรักษ์ดินและ
น้ า และให้มีแผนที่แนบท้ายประกาศด้วย แผนที่ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งประกาศ 
  มาตรา 15 (1) ก าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า เพ่ือลดการชะล้างพังทลายของดิน และป้องกันการ
เกิดดินถล่า โดยใช้มาตรการวิธีกล มาตรการวิธีพืช หรือมาตรการอ่ืนใดที่เหมาะสม 
  มาตรา 16 ให้กรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ส ารวจและวิเคราะห์ ตรวจสอบดิน หรือที่ดินเพ่ือให้ทราบถึงความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือภาวะเศรษฐกิจที่ดิน หรือเพ่ือประโยชน์
ในการจ าแนกประเภทที่ดิน การพัฒนาที่ดิน การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า 
และ การท าส ามะโนที่ดิน เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คำอธิบายขอมูล (Metadata) 
พจนานกุรมขอมูล (Data Dictionary) 

 

(สำหรับชุดขอมูลการชะลางพังทลายดิน) 
 
 



เมทาดาตา (Metadata) ข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน 

ล าดับที ่ ชื่อรายการ ค าอธิบาย ระบุ 
1 ประเภทข้อมูล ชุดข้อมูลนี้เป็นข้อมลูประเภทใด ข้อมูลภูมสิารสนเทศเชิงพื้นที่ 
2 ช่ือชุดข้อมูล ช่ือของชุดข้อมูลที่ก าหนดโดยองคก์รที่

รับผิดชอบข้อมลู 
ข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน 

3 องค์กร ช่ือองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูล กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
4 ช่ือผู้ติดต่อ ช่ือกอง ส านัก หรือฝ่าย ที่ไดร้ับการ

มอบหมายใหร้ับผดิชอบข้อมูลผู ้
กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยทาง
การเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 

5 อีเมลผู้ติดต่อ อีเมลของผู้ตดิต่อหลัก lpd_8@ldd.go.th 
6 ค าส าคญั  หัวข้อ ค า หรือวลี ท่ีใช้ส าหรับการค้น

เรื่องที่ต้องการได ้
การชะล้างพังทลายของดิน การสญูเสยีดิน 
erosion 

7 รายละเอียด ค าอธิบายรายละเอียดที่ส าคัญของชุด
ข้อมูลอย่างสั้น 

ข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน เป็นข้อมูลที่ได้
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยสมาการการสูญเสีย
ดิน A = RKLSCPข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ประกอบด้วย -ข้อมูลดิน ธรณีวิทยา ปริมาณฝน
เฉลี่ยคาบ 30 ปี สภาพการใช้ที่ดิน แบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข (DEM) ข้อมูลการปฏิบัติป้องกัน
การชะล้างพังทลาย 

8 วัตถุประสงค์ ที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดท า
ชุดข้อมูล 

พันธกิจของหน่วยงาน 

9 ความถี่ในการ
ปรับปรุงข้อมูล  

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลที่เปดิเผย ตามนโยบาย 

10 ขอบเขตเชิง
ภูมิศาสตร์หรือ  
เชิงพื้นที่ 

การจัดจ าแนกข้อมลูพื้นที่ในระดับ 
ย่อยที่สุดในการจัดเก็บข้อมลู 

จังหวัด 

11 แหล่งที่มา แหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาจดัท าชุด
ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ และตรวจสอบของ
คณะท างานจัดท าแผนท่ีการชะล้างพังทลายของ
ดิน (Soil Erosion Map) ในประเทศไทย 

12 รูปแบบการเกบ็
ข้อมูล 

รูปแบบของข้อมูลที่ใช้ในการเปิดเผย Shapefile 
Image 

13 หมวดหมู่ข้อมลู 
ตามธรรมาภบิาล 
ข้อมูลภาครัฐ 

หมวดหมู่ข้อมลูตามธรรมาภบิาล 
ข้อมูลภาครัฐ 

ข้อมูลสาธารณะ 

14 URL URL ที่สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลได ้ http://webapp.ldd.go.th/lpd/WetlandsInf
ormation.php 

 



พจนานุกรมขอมลู (Data Dictionary) 
ชุดขอมูลการชะลางพังทลายดิน 

ชื่อชุดขอมูล  
(Dataset Name) 

(1) 

ชื่อตารางขอมูล 
(Table Name) 

(2) 

ชื่อฟลด  
(Field 
Name) 

(3) 

คำอธิบายฟลด  
(Field 

Description) 
(4) 

รูปแบบของ
ขอมูล  

(Data Format) 
(5) 

ขอบเขตของ
ขอมูล  

(Data Scope) 
(6) 

เงื่อนไขการกรอก
ขอมูล 

(Conditions) 
(7) 

แหลงอางองิ/แหลงทีม่า
ของขอมูล 

(Reference/Data 
Source) 

(8) 

ขอมูลสวน
บุคคล  

(Personal 
Data) 
(9) 

ระดับการเผยแพร 
ขอบเขตการ

เผยแพรขอมูล 
(Data 

Dissemination) 
(10) 

ระดับชั้น
ความลับ 

(11) 

การชะลาง
พังทลายดิน 

การชะลาง
พังทลายดิน 

ID ลำดับของขอมูล ตัวเลข 10 หลัก บังคับ 
Mandatory 

  ไมเปนขอมูล
สวนบุคคล 

ระหวางหนวยงาน ไมมี 

    GRIDCODE ระดับการสูญเสีย
ดินมีคาตัง้แต 1-5 

ตัวเลข 10 หลัก บังคับ 
Mandatory 

  ไมเปนขอมูล
สวนบุคคล 

ระหวางหนวยงาน ไมมี 

    SoilLossRa อัตราการสูญเสีย
ดิน (ตัน/ไร/ป) 

ตัวอักษร  254 ตัวอักษร  บังคับ 
Mandatory 

  ไมเปนขอมูล
สวนบุคคล 

ระหวางหนวยงาน ไมมี 

    SoilLossCl ระดับการสูญเสีย
ดิน มีคาตั้งแต 
นอย ปานกลาง 
รุนแรง รุนแรง
มาก และ รุนแรง
มากที่สุด 

ตัวอักษร  254 ตัวอักษร  บังคับ 
Mandatory 

  ไมเปนขอมูล
สวนบุคคล 

ระหวางหนวยงาน ไมมี 

    SLC_Code code ของระดับ
การสูญเสียดิน มี
คาตั้งแต  
1L – 5L 

ตัวอักษร  254 ตัวอักษร  บังคับ 
Mandatory 

  ไมเปนขอมูล
สวนบุคคล 

ระหวางหนวยงาน ไมมี 

    area_sqm เนื้อที่  
(ตารางเมตร) 

ตัวเลข 6 หลัก บังคับ 
Mandatory 

  ไมเปนขอมูล
สวนบุคคล 

ระหวางหนวยงาน ไมมี 

    area_rai เนื้อที่ (ไร) ตัวเลข 6 หลัก 
ทศนิยม 4 
ตำแหนง 

บังคับ 
Mandatory 

  ไมเปนขอมูล
สวนบุคคล 

ระหวางหนวยงาน ไมมี 

 



 ระดับการเปดเผยขอมูล 

  1. หมายถึง ขอมลูที่ใชภายในหนวยงาน หมายถึง ขอมลูที่ใชภายในหนวยงานของกรมพฒันาที่ดินที่มีภารกิจที่เกี่ยวของ  

  2. หมายถึง ขอมูลทีเ่ผยแพรใหหนวยงานอื่น หมายถึง ขอมูลที่เผยแพรใหเฉพาะหนวยงานภายนอกที่มีภารกิจที่เกี่ยวของ โดยมีเงื่อนไขการใชขอมูล  

3. หมายถึง ขอมูลที่ใหบริการแบบเปด (Open Data) หมายถึง ขอมูลที่สามารถใชเผยแพรไดโดยไมมีเงื่อนไข 

 

 ระดับชั้นความลบั  

 1. ลับทีสุ่ด (Top Secret) หมายถึง ขอมูลขาวสารลับซึง่หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรฐัอยางรายแรงทีสุ่ด 

 2. ลับมาก (Secret) หมายถึง ขอมลูขาวสารลบัซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 

 3. ลับ (Confidential) หมายถึง ขอมลูขาวสารลบัซึ่งหากเปดเผยทัง้หมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรฐั 

 4.  ไมมี หมายถึง ไมใชขอมลูขาวสารลบั 
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