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 ลักษณะประจ าของชั้นข้อมูลถนนสายหลัก  
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ตารางที่ 4-9  พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูล 84 
 ลักษณะประจ าของชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานที่ หน่วยภาครัฐและเอกชน ที่ส าคัญ  
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 ลักษณะประจ าของดัชนีสืบค้นระวางเส้นชั้นความสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000  
ตารางที่ 4-14 พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูล 87 
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ภาพที่ 2-2   บริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย – ลาว ที่ไม่มีภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน  1:25,000 12 
ภาพที่ 2-3   บริเวณเขตพ้ืนที่ห้ามบินถ่ายภาพทางอากาศ เมื่อปี พ.ศ.2544-2549 12 
ภาพที่ 2-4  ภาพแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:25,000 ความละเอียดจุดภาพ 13 
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ภาพที่ 2-12 เว็บเพจของโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการสืบค้นและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 26 
 ของกรมพัฒนาที่ดินผ่านอินเตอร์เน็ต  
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ภาพที่ 2-14 ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ  34 
ภาพที่ 2-15 ระบบค้นหาแปลงที่ดิน 34 
ภาพที่ 3-1    การจัดเตรียมและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข  38 
 มาตราส่วน 1:25,000 จากสื่อบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ กับดัชนีสืบค้นข้อมูล  
ภาพที่ 3-2    การจัดเตรียมและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของชั้นข้อมูลเขตการปกครอง  39 
 เขตจังหวัด (Shape file) และตารางข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Table)  
ภาพที่ 4-1    การจัดเตรียมและพัฒนาภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 46 
ภาพที่ 4-2   การจัดเตรียมและพัฒนาดัชนีสืบค้นภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000  46 
ภาพที่ 4-3 การศึกษาเปรียบเทียบเขตการปกครอง  ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2547  พ.ศ.2552 47 
            และ พ.ศ.2556 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
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ภาพที่ 4-6    ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และตารางข้อมูล 50 
 เชิงบรรยายปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2560  
ภาพที่ 4-7   ดัชนีระวางแบบจ าลองระดับสูงเชิงมาตราส่วน 1:4,000 และตารางข้อมูล 51 
 เชิงบรรยาย ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2560  
ภาพที่ 4-8   ภาพดัชนีระวางเส้นชั้นความสูงสูงเชิงมาตราส่วน 1:4,000และตารางข้อมูล 52 
 เชิงบรรยาย ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2560  
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บทที่ 1 
                                                        บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ในการก ากับ ดูแล การจัดท า จัดเก็บและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของโครงการจัดท า
แผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วย 
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 1:25,000 แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข
(Digital Elevation Model) เส้นชั้นความสูงเชิงเลข( Digital Contour Line) หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน
(Ground Contour Point) ซึ่งเป็นชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data 
Set : FGDS) ของประเทศ และข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืนๆของกรมพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และประชาชน ภายใต้โครงการการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ของโครงการจัดท าแผนที่ฯเป็นข้อมูลดิจิทัล (Digital data) จัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึกข้อมูล
แบบบันทึกด้วยแสง (DVD) โดยจัดท าดัชนีสืบค้นข้อมูลแต่ละประเภทอ้างอิงหมายเลขกล่อง หมายเลขแผ่น
ดีวีดีและหมายเลขระวางแผนที่หรือชื่อแฟ้มข้อมูล ซึ่งในระยะเริ่มต้น (พ.ศ.2547 – 2549) จะให้บริการ
เฉพาะหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ต่อมากรมพัฒนาที่ดิน
ให้บริการหน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วทั้งประเทศ จึงจ าเป็นต้องใช้บุคลากรและ เครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นจ านวนมากในการสืบค้นและการจัดท าข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้ขอรับบริการมีความ
ต้องการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่เป็นจ านวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน จะไม่สามารถจัดท าและส่งมอบ
ข้อมูลได้ทันกับความต้องการใช้งานของผู้ขอรับบริการ  

จากปัญหาดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินจึงด าเนินโครงการจัดหาและติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลภาพ 
(GIS) และระบบสืบค้นเพ่ือบริการรูปถ่ายเชิงพ้ืนที่รวมทั้งการจัดจ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และระบบ
จัดการฐานข้อมูล โดยเปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ซึ่งท าให้การจัดเก็บ การสืบค้น และการ
ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้ กรมพัฒนาที่ดินสามารถให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่แก่หน่วยงานเอกชนและประชาชน 
ในปี พ.ศ. 2551 โดยที่ผ่านมา (1 ต.ค.49 - 30 ก.ย.58) มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
ได้รับการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และ
การตัดสินใจด าเนินแผนงานโครงการ เพ่ือการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของ
ประเทศ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น  1,815 โครงการ เป็นจ านวน 
5,735,520 ระวาง คิดเป็นมูลค่าของข้อมูลเป็นจ านวนเงิน 3,547,288,100 บาท  

ต่อมาเม่ือเดือนตุลาคม 255๘ ระบบจัดเก็บข้อมูลภาพ (GIS) และระบบสืบค้นเพ่ือบริการรูปถ่าย
เชิงพ้ืนที่รวมทั้งการจัดจ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเปิดให้บริการในรูปแบบของการบริการภาพแผนที่
ออนไลน์ (Web Map Service : WMS) ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ไม่สามารถใช้งานได้โดยสาเหตุ
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เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงช ารุดเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมเปลี่ยน
หรือจัดหาอะไหล่มาทดแทนได้เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตยกเลิกการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอะไหล่ของรุ่น
ดังกล่าว ประกอบกับซอฟต์แวร์ของระบบและโปรแกรมประยุกต์ของระบบดังกล่าวล้าสมัย ไม่รองรับ
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และความต้องการ
ของผู้ใช้งานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงท าให้ ข้อมูลที่จัดเก็บและโปรแกรมประยุกต์ของระบบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวไม่สามารถกู้คืนหรือน ามาใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้  ซึ่งจาก
ปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงกับการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่  ท าให้หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและประชาชน ไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและการบริการของกรมพัฒนาที่ดิน  

ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่จึงได้จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ฯและด าเนินโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ สืบค้นและระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ คือ 

1. การพัฒนาแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ และดัชนี (Index) สบืค้นข้อมูล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
ตามจ านวนที่มีอยู่จริงภายในระบบและให้บริการได้โดยไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ ค าสั่ง นโยบายและมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล  

2. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ สืบค้นและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีประสิทธิภาพอย่างเนื่องและรองรับการใช้งานต่อไปได้อีกไม่น้อยกว่า 5 ปี 

3. การพัฒนารูปแบบและวิธีการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูล และขอรับบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

การพัฒนาระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
ในครั้งนี้ เป็นการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการส ารวจ จ าแนกดิน วิเคราะห์ดิน และวางแผนการ
ใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ตามภารกิจหลัก ของส านัก
เทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ในระยะ 5 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล   
ภูมิสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแผนที่และข้อมูลทาง
แผนที ่เพ่ือให้หน่วยงานหรือผู้ขอรับบริการได้รับแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ถูกต้องครบถ้วน ทันต่อการใช้งาน
และน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริการ
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้รับบริการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าถึงการบริการของ
กรมพัฒนาที่ดินได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่องตลอดเวลา 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

1.3 ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2560 

1.4 เป้าหมายและงบประมาณ 
1.4.1 เป้าหมาย (เชิงผลผลิต) 

1) แผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และดัชนีระวางแผนที่ส าหรับการสืบค้นข้อมูลภายในระบบจัดเก็บ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศของกลุ่มจดัการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามประเภท
และจ านวนของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่จัดเก็บอยู่ในระบบฯและสามารถให้บริการได้ 

2) ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ สืบค้นและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของ 
กรมพัฒนาที่ดินที่ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเนื่องตลอดเวลา  

3) หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูล และขอรับบริการแผนที่หรือ
ข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ภายในปีงบประมาณ 2560 

1.4.2 งบประมาณในการด าเนินโครงการ ได้รับการอนุมัตงิบประมาณเหลือจ่ายของกรมพัฒนาที่ดิน 
ปีงบประมาณ 2559 ภายในวงเงิน 15 ล้านบาท 

1.5 ขอบเขตการด าเนินงาน 
1.5.1 ศึกษา วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ สืบค้นและบริการแผนที่และข้อมูลแผนที่

ของกรมพัฒนาที่ดินที่มีอยู่เดิม และความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ฯ เพ่ือรองรับการใช้งานในปัจจุบันและ
ภายในระยะเวลาอีก 5 ปี (2560-2564) ต่อไป 

1.5.2 ศึกษา วิเคราะห์แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่มีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส านักเทคโนโลยี
การส ารวจและท าแผนที่ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและปริมาณข้อมูลที่จะเพ่ิมขึ้น
ในอีก 5 ปี (2560-2564) 

1.5.3 พิจารณาแนวทางการจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือการจัดเก็บ สืบค้นและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ.2553 โดยพิจารณาการน าซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source) มาใช้ในโครงการ  

1.6 สถานที่ด าเนินการ  
 กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่  
กรมพัฒนาที่ดิน 
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1.7  ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
17.1 จัดเตรียมและพัฒนาแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และดัชนีข้อมูล (Data Index) สืบค้นข้อมูล 

1) รวบรวมและจ าแนกประเภทของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ที่ส านักเทคโนโลยีการส ารวจ
และท าแผนที่ ดูแล รับผิดชอบในการจัดท า จัดเก็บและให้บริการแก่หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินและ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

2) ก าหนดรูปแบบและวิธีการในการจัดท าและพัฒนาแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ให้สามารถ
น าเข้าในระบบจัดเก็บและระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง 
สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ประกอบด้วย ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขและภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
มาตราส่วน 1:25,000  ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูง แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
มาตราส่วน 1:4,000 หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน และชั้นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับใช้เพ่ือการสืบค้นข้อมูลได้แก่  
ชั้นข้อมูลเขตปกครอง ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ชั้นข้อมูลเส้นทางน้ า แหล่งน้ า 
และชั้นข้อมูลดัชนีระวางแผนที่ ส าหรับการสืบค้น  

3) จัดท าและพัฒนาแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ และดัชนีระวางแผนที่ส าหรับการสืบค้นข้อมูล
ภายในระบบจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศของกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามจ านวนแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่จัดเก็บในระบบฯและสามารถให้บริการได้ 

1.7.2 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ สืบค้นและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของ
กรมพัฒนาที่ดิน 

1) จัดท าแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และควบคุม ดูแลการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การจัดเก็บ สืบค้นและให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ 

2) ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  

 3) ศึกษา วิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์ของ
ระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่ให้สามารถรองรับแผนที่และข้อมูลทางแผนที่และใช้งานได้
อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

4) จัดท ารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ ผลสืบค้นและ
ให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ และรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ขอรับบริการ 

1.7.3 พัฒนารูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการในการจัดเก็บ สืบค้น และการให้บริการแผนที่และข้อมูล
ทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

1)  ศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านการให้บริการแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่ รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

2) ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการในการจัดเก็บ สืบค้นและการให้บริการแผนที่และข้อมูล
ทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
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3) น าเข้าแผนทีแ่ละข้อมูลทางแผนที่ในระบบจัดเก็บและระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

4) ทดสอบการใช้งานระบบจัดเก็บ สืบค้นและระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของ
กรมพัฒนาที่ดิน 

1.8 ผู้ด าเนินการ 
1.8.1 จ่าสิบเอกราชวัลย์  กันภัย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน  80 เปอร์เซ็นต์ 

มีหน้าที ่ ศึกษารายละเอียดคุณลักษณะของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ และข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือก าหนดรูปแบบและวิธีการในการจัดท าและพัฒนาแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ และดัชนี ( Index) ส าหรับ
สืบค้นข้อมูล ส าหรับน ามาใช้ในการจัดท าและพัฒนาแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ และดัชนีส าหรับสืบค้นข้อมูล
ของโครงการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการใช้งานระบบจัดเก็บ สืบค้น 
และระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  ศึกษา วิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์ของระบบจัดเก็บ สืบค้นและระบบบริการแผนที่ ส าหรับน ามาใช้
ในการ จัดท ารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ ประมวลผลสืบค้น และ
การบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ และรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ขอรับบริการ  
ศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ส าหรับน ามาใช้ในการ ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการใน
การจัดเก็บ สืบค้นและการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่   จัดท าแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
และควบคุม ดูแลการติดตั้งและการทดสอบการใช้งานระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ ให้ค าแนะน าการใช้งานระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดินให้แก่ผู้ใช้งาน 

1.8.2 นางสาวปวีณา  เปรมเจริญ  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการ ปฏิบัติงาน  10 เปอร์เซ็นต์ 
มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล จัดท า ปรับปรุง แผนที่ และข้อมูลภูมิสารสนเทศที่น ามาใช้ในโครงการ
และน าข้อมูลดังกล่าวจัดเก็บภายในระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ โครงการฯ  ทดสอบ
การใช้งานระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ให้ค าแนะน าการใช้งานระบบ
จัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินให้แก่ผู้ใช้งาน 

1.8.3 นายธรรมรัตน์  พ้นพาล  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน 10 เปอร์เซ็นต์ มีหน้าที่
ด าเนินการรวบรวมและตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโปรแกรม
ประยุกต์ของระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่ ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่อพ่วง โปรแกรมที่เกี่ยวข้องและระบบเครือข่าย รวมทั้งด าเนินการทดสอบการท า งานของระบบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว   
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1.9 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.9.1 ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ สามารถด าเนินงานด้านการจัดเก็บ สืบค้น และ

ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.9.2 กรมพัฒนาที่ดิน มีระบบจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic 
Data Set )ท่ีส าคัญของประเทศรวมทั้งแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดินที่มีประสิทธิภาพ 
มีความทันสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัย 

1.9.3 หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ได้รับการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของ
กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่องตลอดเวลา 

1.10 นิยามศัพท์ 
ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข (Digital Color Aerial photo) หมายถึง ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 

ที่จัดท าข้ึนโดยวิธีการกราด (Scan) ข้อมูลจากแผ่นฟิล์มภาพถ่ายต้นฉบับ (Negative Film) ที่ได้จากการบิน
ถ่ายรูปทางอากาศสีมาตราส่วน 1:25,000 โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ที่มีความละเอียดและความถูกต้องสูง 
(Precise Photogrammetric Scanner) ความละเอียดของจุดภาพ 15 ไมครอน โดยภาพถ่ายทางอากาศสี 
1 ภาพ มีขนาด 230 x 230 ม.ม. (9 x 9 นิ้ว) ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 5.75 x 5.75 ตารางกิโลเมตร 
ขนาดส่วนซ้อนภาพ (overlap) 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเกย (side lap) 30 เปอร์เซ็นต์ จัดเก็บข้อมูลภาพ
ราสเตอร์ตามมาตรฐาน Geo TIFF  (*.tiff)    

ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (Digital Color Ortho photo) หมายถึง ภาพราสเตอร์ของภาพถ่าย
ทางอากาศสีเชิงเลข ที่ผ่านกระบวนการปรับแก้ความผิดเพ้ียนเนื่องจากเรขาคณิตของการถ่ายภาพ และ
ความสูงของภูมิประเทศ (Relief Displacement)  ด้วยข้อมูลความสูงภูมิประเทศ โดยอ้างอิงกับระบบพิกัด
โลกแล้ว ค่าพิกัดทางราบอ้างอิงระบบพิกัดยูทีเอ็ม (UTM) บนพ้ืนหลักฐานสากล (WGS84) มาตราส่วน 
1:4,000 ความละเอียดจุดภาพ 0.5 เมตร และ 1 เมตร มาตราส่วน 1:25,000 ความละเอียดจุดภาพ 
0.75 เมตร และ 1 เมตร จัดเก็บข้อมูลภาพราสเตอร์ตามมาตรฐาน Geo TIFF (*.tiff)    

แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model) หมายถึงข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลขแบบกริด มาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจัดเก็บค่าระดับความสูงเป็นแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) 
อย่างมีระบบพื้นที่ที่จัดเก็บค่าระดับแต่ละจุดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  (Pixel) หรือราสเตอร์ของค่าระดับ
ความสูงภายในระยะห่างที่เท่าๆ กัน โดยมีความละเอียดของจุดภาพ 5 เมตร จัดเก็บข้อมูลภาพราสเตอร์
ตามมาตรฐาน USGS SDTS DEM (*.img) 
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หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน (Ground Control Point : GCP) หมายถึงหมุดหลักฐานแผนที่
โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ที่ได้จากการส ารวจรังวัดพิกัดต าแหน่งด้วยดาวเทียม จีพีเอส (Global Position System: GPS) แบบวิธี
สถิตย์ (Static) โดยรังวัดโยงยึดค่าพิกัดอ้างอิงโครงข่ายงานเข้ากับหมุดหลักฐานแผนที่ทั้งทางราบและทางดิ่ง
ของกรมแผนที่ทหาร ค่าพิกัดทางราบอ้างอิงระบบพิกัด ยูทีเอ็ม (UTM) บนพ้ืนหลักฐานสากล (WGS84) 
และพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ.2518 ค่าระดับความสูงอ้างอิงระดับทะเลปานกลาง มีหน่วยเป็นเมตร  

 เส้นชั้นความสูงเชิงเลข (Digital Contour) หมายถึงข้อมูลความสูงภูมิประเทศแบบเวคเตอร์ 
มาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ โดยบันทึกข้อมูลเส้นชั้นความสูงลงในแฟ้มข้อมูลเชิงเลขแบบจุดพิกัดที่มีค่าระดับเท่ากัน
เรียงต่อกันเป็นเส้นต่อเนื่องกันไป จัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน USGS SDTS with Vector Profile ในรูปแบบ
ของ Shape file (*.shp) 

การบริการภาพแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service : WMS) หมายถึง การบริการภาพแผนที่ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยผู้ใช้บริการสามารถเปิดดูแผนที่ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) หรือโปรแกรม
เฉพาะอย่างอ่ืนข้อมูลที่ให้บริการเป็นหลักคือแผนที่ ได้แก่ภาพถ่ายออร์โธสี ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่เส้นทาง
คมนาคม แผนที่เขตการปกครอง ต าบลอ าเภอ จังหวัด ต าแหน่ง ที่ตั้งสถานที่ส าคัญ และข้อมูลอ่ืนๆ โดยผู้ใช้งาน
สามารถย่อขยาย เลื่อนภาพแผนที่ หรือใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในการค้นหาตามเงื่อนไขต่างๆได้ 

ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) หมายถึง 
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทีค่ณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ก าหนดให้เป็นชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน
ของประเทศ และประกาศข้อก าหนดของมาตรฐาน โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพของข้อมูล
ภูมิศาสตร์พ้ืนฐานจ านวน  13 ชั้นข้อมูล คือ ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ชั้นข้อมูลภาพดาวเทียม
ดัดแก้  ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานและการพัฒนาสถานีเครือข่ายก าหนด
ต าแหน่งด้วยดาวเทียม ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข(DEM)  ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ชั้นข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชั้นข้อมูล
ป่าไม้ ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน และชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์   

ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 
โปรแกรมพ้ืนฐาน  โปรแกรมประยุกต์ เครือข่ายและส่วนประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

2.1 โครงการจัดท าแผนทีเ่พื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
คณะรัฐมนตรี มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 

เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตราส่วน 1:25,000 ภายในวงเงิน 1,465 ล้านบาท 
โดยการส ามะโนข้อมูลด้านการเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ ด้วยการบิน
ถ่ายรูปทางอากาศสี แล้วน ามาจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสี ส าหรับใช้ในการส ารวจ ตรวจสอบ จ าแนก
ประเภททรัพยากรธรรมชาติ และสภาพการใช้ที่ดินโดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าไม้ และพ้ืนที่การเกษตร รวมถึงการ
จัดท าแผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น 
โดยส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการและ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และกรมแผนที่ทหารเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลการด าเนินงานด้าน
การส ารวจและจัดท าแผนที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  รวมทั้ง
ระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

2.1.1 เป้าหมายของโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระยะแรก มีดังนี้  

1) ด าเนินการบินถ่ายรูปทางอากาศสี มาตรส่วน 1:25,000 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ 
เนื้อท่ีประมาณ 513,889 ตารางกิโลเมตร  

2) ส ารวจรังวัดเพ่ือจัดท าหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดินส าหรับใช้เพ่ืองานรังวัดขยายจุดบังคับ
ภาพถ่ายและงานส ารวจรังวัดภาคพ้ืนดินของหน่วยงานต่างๆ จ านวน 2,800 หมุด 

3) รังวัดขยายจุดบังคับภาพถ่ายงานโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ จ านวน 120,000 จุด 
4) จัดท าแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:25,000 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ 

จ านวน 3,300 ระวาง 
5) จัดท าแผนที่ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตราส่วน 1:25,000  

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ จ านวน 3,300 ระวาง 
ส าหรับการด าเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวได้เริ่มด าเนินการบินถ่ายรูปทางอากาศสีมาตราส่วน 

1:25,000 ในปี พ.ศ.2545-2546 ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งประเทศแต่ยังมีการบินถ่ายรูปทางอากาศ
เพ่ิมเติมในบางบริเวณท่ีมีปัญหาด้านคุณภาพของรูปถ่ายทางอากาศ โดยรูปถ่ายทางอากาศสีที่ได้จากงานบิน
ถ่ายรูปทางอากาศที่น ามาใช้งานได้มีจ านวน 73,071 รูป ในขณะเดียวกันได้ด าเนินการส ารวจรังวัดหมุด
หลักฐานภาคพื้นดินส าหรับใช้ในการรังวัดขยายจุดบังคับภาพถ่ายและให้เป็นหมุดหลักฐานอ้างอิงส าหรับ
งานส ารวจรังวัดภาคพ้ืนดินของหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ จ านวน 2,808 หมุด ในช่วงปี 
พ.ศ. 2545-2546 สามารถด าเนินการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:25,000 ได้เพียงบางส่วน
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เท่านั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของโครงการเพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของโครงการ 

ต่อมา คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่  1/2547 เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2547  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการจัดแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข
มาตราส่วน 1:4,000 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการดังกล่าวพร้อมอนุมัติวงเงินเพิ่มอีก 
499 ล้านบาท ซึ่งท าให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการด าเนินโครงการทั้งใน
ส่วนของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ข้อก าหนดทางเทคนิคขอบเขตของงานจ้างจัดท าแผนที่ รูแบบ ขั้นตอน วิธีการ 
เป้าหมาย และผลผลิตของโครงการ รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินโครงการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1;4,000 
และมาตราส่วน 1:25,000 ภายใต้โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นมา โดยให้กรมพัฒนาที่ดินเป็น
หน่วยงานที่จัดเก็บภาพถ่ายทางอากาศสีและแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1:25,000 พร้อมทั้งข้อมูล
ประกอบที่เก่ียวข้อง และให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี 
มาตราส่วน 1;4,000 และให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ 

กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินงานโครงการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 
1;4,000 และ 1:25,000 ภายใต้โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ เพ่ือให้ประเทศไทยมีแผนที่ฐาน (Base Map) 
ตามมติคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ในรูปของแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่
ครอบคลุมทั้งประเทศ มาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 1:25,000 ส าหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว  และเพ่ือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนที่ส าหรับใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน
วงเงินงบประมาณ 832 ล้านบาท 

 ทั้งนี ้ในส่วนของการด าเนินโครงการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1;4,000 
และ 1:25,000 นั้น กรมพัฒนาที่ดิน ได้พิจารณาผลผลิตหรือในส่วนของงานอ่ืนๆที่ด าเนินการไปแล้วและ
สามารถน ามาใช้งานโครงการในขั้นตอนต่อไปได้ เช่นงานบินถ่ายรูปถ่ายทางอากาศสี งานส ารวจและจัดท า
หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน และจุดบังคับภาพภาคพ้ืนดิน และในส่วนของงานที่จะต้องด าเนินการเพ่ิมขึ้นใหม่ 
ได้แก่ การสแกนรูปถ่ายทางอากาศสีมาตราส่วน 1:25,000 จากแผ่นฟิล์มต้นฉบับขนาดความละเอียด 
15 ไมครอน การรังวัดขยายจุดบังคับภาพถ่าย การจัดท าแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข รังวัดเพ่ือสร้างเส้นหยุด 
(Break line) สร้างเส้นชั้นความสูง สร้างแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข และการประกอบระวางภาพถ่าย
ออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 การจัดท าข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 โดยการน า
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 มาท าการ resampling ให้เป็นภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
มาตราส่วน 1:25,000 จากการน าข้อมูลแผนที่ทรัพย์สินที่อยู่ในรูปแบบของแผนที่กระดาษ (Hard copy) 
มาแปลงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นข้อมูลเชิงเลขที่มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ชั้นข้อมูลแผนที่
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ทรัพย์สิน จ านวน 5 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ชั้นข้อมูลป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ป่าไม้ถาวรของกรมพัฒนาที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดินของส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  เขตนิคมสหกรณ์    
เขตจัดรูปที่ดินของส านักงานจัดรูปที่ดิน โดยก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 20 เดือน (ครบก าหนด
สัญญาในวันที่ 22 สิงหาคม 2549)  

2.1.2 แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลข มาตราส่วน 1 ;4 ,000 และ 1:25 ,000 ภายใต้โครงการจัดท าแผนที่ เ พ่ือการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 

1) รูปถ่ายทางอากาศสีชนิดกระดาษโบรไมด์มาตราส่วน 1:25,000 จ านวน 74,118 แผ่น  
2) รูปถ่ายทางอากาศสีชนิดแผ่นไดอาพอสิตีฟ มาตราส่วน 1:25,000 จ านวน 73,926 แผ่น 
3) ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ความละเอียดจุดภาพ  15 ไมครอน 

จ านวน 73,071 ภาพครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งประเทศ ยกเว้นบริเวณชายแดนไทย-ลาวและพ้ืนที่สงวนไว้
เพ่ือความมั่นคงของประเทศและเขตห้ามบินถ่ายภาพ 

4) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:25,000 จ านวน 2,981 ระวาง มีความละเอียด 
จุดภาพ 0.75 เมตร 1 เมตร และ 10 เมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งประเทศ ยกเว้น
บริเวณชายแดนไทย – ลาว และพ้ืนที่สงวนไว้เพ่ือความมั่นคงของประเทศและเขตห้ามบินถ่ายภาพและ
บริเวณพ้ืนที่ที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา 

5) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 จ านวน 129,138 ระวาง มีความละเอียด
จุดภาพ 0.5 เมตร 1 เมตร และ 10 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ เกือบทั้งประเทศ ยกเว้นบริเวณพ้ืนที่ชายแดน
ไทย-ลาวและพ้ืนที่สงวนไว้เพ่ือความมั่นคงของประเทศและเขตห้ามบินถ่ายภาพและบริเวณพ้ืนที่ที่เกิด
เหตุการณ์ไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอของจังวัดสงขลา 

6) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4 ,000 จ านวน 129,138 ระวาง 
มีความละเอียดจุดภาพ 5 เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งประเทศ ยกเว้นบริเวณชายแดนไทย-ลาวและพ้ืนที่
สงวนไว้เพ่ือความมั่นคงของประเทศและเขตห้ามบินถ่ายภาพ และบริเวณพ้ืนที่ที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอของจังวัดสงขลา 

7) เส้นชั้นความสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 จ านวน 129,138 ครอบคลุมพ้ืนที่
เกือบทั้งประเทศ ยกเว้นบริเวณชายแดนไทย-ลาวและพ้ืนที่สงวนไว้เพ่ือความมั่นคงของประเทศและเขตห้ามบิน
ถ่ายภาพและบริเวณพ้ืนที่ที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอของจังวัดสงขลา 

8) หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน จ านวน 2,810 หมุด  
9) จุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดิน จ านวน 8,851 จุด 

10) แผนที่และชั้นข้อมูลดัชนีส าหรับสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี ภาพถ่ายออร์โธสี 
แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข เส้นชั้นความสูงเชิงเลข หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน จุดบังคับภาพภาคพ้ืนดิน     
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.2 แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่  
2.2.1 แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากร 

ธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 
1) ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000  เป็นข้อมูลที่ได้จากการบินถ่ายรูป

ทางอากาศสีเมื่อปี พ.ศ.2545-2546 ด้วยกล้องถ่ายรูปทางอากาศแบบเมตริก (Zeiss RMK 15 / 23 
Wide-angle ) ความยาวโฟกัส (Focal Length) ประมาณ 152 มิลลิเมตร โดยใช้ฟิล์มถ่ายรูปทางอากาศสี
ชนิดที่ตอบสนองต่อสีธรรมชาติขนาด 230 x 230 ม.ม. (9 x 9 นิ้ว) มีระยะสูงบินประมาณ 3,800 เมตร 
จากระดับทะเลปานกลางพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องรังวัดพิกัดต าแหน่งด้วยดาวเทียมจีพีเอส เพ่ือรังวัดพิกัด
จุดเปิดถ่ายรูป (Exposure point) ภาพถ่ายทางอากาศ 1 ภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 5.75 x 5.75 
ตารางกิโลเมตร มีขนาดส่วนซ้อนภาพ  (overlap)  60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเกย (side lap) 30 เปอร์เซ็นต์ ท าการ
กราดภาพ (Scan) จากแผ่นฟิล์มภาพถ่ายต้นฉบับ (Negative Film) ความละเอียดของจุดภาพ 15 ไมครอน 
ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ที่มีความละเอียดและความถูกต้องสูง (Precise Photogrammetric Scanner) 
ไฟล์ภาพมีขนาด 850 เมกะไบต์ จัดเก็บภาพราสเตอร์ตามมาตรฐาน Geo TIFF จ านวน 73,071 ภาพ 
ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งประเทศ ยกเว้นบริเวณชายแดนไทย-ลาว เขตห้ามบินถ่ายภาพทางอากาศบริเวณ
พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพ้ืนที่สงวนไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศ  

 
ภาพที ่2-1  ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 2-2  บริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย – ลาว ที่ไม่มีภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:25,000  

 

ภาพที่ 2-3   บริเวณเขตพ้ืนทีห่้ามบินถ่ายภาพทางอากาศ เมื่อปี พ.ศ.2544-2549 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:25,000 คือแผนที่ที่จัดท าขึ้นจากภาพถ่ายทางอากาศสี
เชิงเลขมาตราส่วน 1:250,000 โดยกระบวนการรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital photogrammetry) ซึ่งได้
ท าการปรับแก้ความผิดเพ้ียนอันเนื่องมาจากเรขาคณิตของการถ่ายภาพและความสูงต่างของภูมิประเทศ  
(Relief displacement) ด้วยข้อมูลความสูงภูมิประเทศ โดยอ้างอิงกับระบบพิกัดโลกแล้ว พิกัดทางราบ
อ้างอิงระบบพิกัดยูทีเอ็ม (UTM) พ้ืนหลักฐานสากล (WGS84) ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพถ่ายที่ปรากฏรายละเอียด
ลักษณะสิ่งปกคลุมภูมิประเทศ ณ เวลาที่ท าการถ่ายภาพไว้ทั้งหมด มีมาตราส่วนและความถูกต้อง สามารถ
วัดพิกัด ทิศทาง ระยะทาง ขนาด และรูปร่างของวัตถุได้เช่นเดียวกับแผนที่ลายเส้น หรือแผนที่ภูมิประเทศ 
โดยขนาดระวางของแผนที่ภาพถ่ายเท่ากับ 7.5 x 7.5 ลิปดา ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาด 13.75 x 13.75 
ตารางกิโลเมตร (เพ่ิมพ้ืนที่ในแต่ละด้านของระวางภาพถ่ายออกไปอีกด้านละ 500 เมตร) ขอบเขตระวาง
แผนที่และการก าหนดหมายเลขระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1 :25,000 มีความสอดคล้อง
และเข้ากันได้กับแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร โดย
จัดท าภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:25,000 ความละเอียดจุดภาพ 3 ระดับ ได้แก่ความละเอียด
จุดภาพ 0.75 เมตร ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร และความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร จัดเก็บตาม
มาตรฐาน USGS SDTS/Geo TIFF มีจ านวนทั้งหมด 2,981 ระวาง 

 
ภาพที ่2-4 ภาพแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:25,000 ความละเอียดจุดภาพ 0.75 เมตร 

1 เมตร และ 10 เมตร  
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 คือแผนที่ที่จัดท าขึ้นจากภาพถ่ายทางอากาศสี
เชิงเลขมาตราส่วน 1:250,000 โดยกระบวนการรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital photogrammetry) 
เช่นเดียวกับแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1 :25,000 มีความแตกต่างกันคือแผนที่ภาพถ่าย
ออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 มีขนาดระวางมาตรฐาน 2x2 ตารางกิโลเมตร(เพ่ิมพ้ืนที่ในแต่ละด้าน
ของระวางภาพถ่ายออกไปอีกด้านละ 500 เมตร) ขอบเขตระวางแผนที่และการก าหนดหมายเลขระวาง
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 มีความสอดคล้องและเข้ากันได้กับระวางแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหารโดยใช้หมายเลขระวางแผนที่ดังกล่าวตาม
ด้วยค่าพิกัดตะวันออก  (Easting)  หลักสิบและหลักหน่วยของกิโลเมตรที่เป็นเลขคู่และค่าพิกัด เหนือ  
(Northing)  หลักสิบและหลักหน่วยของกิโลเมตร ที่เป็นเลขคู่ของมุมล่างซ้ายของระวางแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี 
มาตราส่วน 1:4,000 เช่น 50374 1894 โดยจัดท าภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:25 ,000 
ความละเอียดจุดภาพ 3 ระดับ ได้แก่ความละเอียดจุดภาพ 0.75 เมตร ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร 
และความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร จัดเก็บตามมาตรฐาน USGS SDTS/Geo TIFF มีจ านวนทั้งหมด 
129,138 ระวาง เกณฑ์ความถูกต้องของภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000และมาตราส่วน 
1:25,000 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในบริเวณพ้ืนที่ราบและบริเวณที่มีความลาดชันไม่เกิน  
35 เปอร์เซ็นต์  มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  1 เมตร ส าหรับบริเวณพื้นที่สูงชันและมีความลาดชันเกิน  
35 เปอร์เซ็นต์ มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 2 เมตร 

 
ภาพที ่2-5  ภาพแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ความละเอียดจุดภาพ 0.5 เมตร   

1 เมตร และ 10 เมตร  

 มีระวางภาพถ่ายออร์โธสี 
 ไม่มีระวางภาพถ่ายออร์โธสี 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 คือแบบจ าลองที่ได้จากการวัดความสูงหรือ
จุดระดับความสูงซึ่งเป็นตัวแทนของภูมิประเทศ โดยท าการรังวัดจุดระดับจากภาพคู่ซ้อนสามมิติด้วย
กระบวนการรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital photogrammetry) โดยวิธีการสุ่มกระจายไปทั่วพ้ืนผิวภูมิประเทศ
ระยะห่างระหว่างจุดบนพ้ืนดินไม่เกิน 5 เมตร และรังวัดจุดเพ่ิมเติมจากการมองภาพสามมิติบริเวณที่มี
การเปลี่ยแปลงความสูงภูมิประเทศอย่างฉับพลันหรือมีความสูงเด่นชัดในภูมิประเทศเช่น ยอดภูเขา สันเขา 
ร่องน้ า สันเขื่อน หน้าผา ฯลฯ ซึ่งได้ท าการการรังวัด break line และ height spot ซึ่งมีระยะทางที่ปรากฏ
ในภูมิประเทศตั้งแต่ 40 เมตรขึ้นไปในทุกๆระยะ 5 เมตรและ/หรือทุกจุดหักมุมของแนวเส้น break line 
จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลสร้างแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขในรูปแบบของราสเตอร์ โดยใช้
วิธีการประมาณค่าความสูงใช้วิธี Inverse Distance Weighting :IDW)  โดยจัดเก็บลงบนสื่อบันทึกข้อมูล
ในรูปแบบราสเตอร์หรือกริดตามมาตรฐานของ Erdas Image (*.img) ในรูปแบบของจุดระดับเป็นแถวและ
คอลัมน์ (Row,Column) ความละเอียดจุดภาพเท่ากับ 5 เมตร โดยแต่ละระวางมีขนาดเท่ากับ 2x2 ตาราง
กิโลเมตร ขอบเขตระวางและการก าหนดหมายเลขระวางมีความสอดคล้องและเข้ากันได้กับแผนที่ภาพถ่าย
ออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000  เกณฑ์ความถูกต้องของแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ ในบริเวณพ้ืนที่ราบและบริเวณที่มีความลาดชันไม่เกิน 35 เปอร์เซนต์ มีความคลาดเคลื่อน
ไม่เกิน  2 เมตร ส าหรับบริเวณพ้ืนที่สูงชันและมีความลาดชันเกิน 35 เปอร์เซนต์มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน   
4 เมตร โดยได้มีการจัดท าข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งประเทศ ยกเว้นบริเวณ
ชายแดนไทย - ลาว พ้ืนที่สงวนไว้เพ่ือความมั่นคงของประเทศและเขตห้ามบินถ่ายภาพ และบริเวณพ้ืนที่
เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา จ านวน 129,138 ระวาง 

 
ภาพที ่2-6   แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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5) เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 คือเส้นที่ลากผ่านจุดที่มีระดับสูงเท่ากันส าหรับใช้
แสดงลักษณะความสูงต่ าของพ้ืนที่ โดยสร้างจากแบบจ าลองระดับสูงที่เป็นจุดระดับความสูง ร่วมกับข้อมูล
เส้นหยุด(Break line) และจุดความสูง (height Spot) โดยการสร้างข่ายสามเหลี่ยมไม่ปกติ 
(Triangulated Irregular Network :TIN ) บริเวณพ้ืนที่ราบ มีความลาดชันไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ 
ระยะห่างระหว่างเส้นชั้นความสูง (Contour Interval)  2 เมตร ส าหรับพ้ืนที่สูงชัน มีความลาดชันมากกว่า 
35 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เมื่อเส้นชั้นความสูงที่ปรากฏบนแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 มีระยะห่างกันน้อยกว่า 
1 มิลลิเมตร จะมีช่วงเส้นชั้นความสูงเป็น 5 เมตร หรือ 10 เมตร ตามความเหมาะสม โดยเส้นชั้นความสูง
ที่มีค่าเป็นบวก แสดงค่าความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง (MSL) เส้นชั้นความสูงที่มีค่าเป็นลบแสดงค่า
ความสูงต่ ากว่าระดับทะเลปานกลาง  จัดเก็บลงบนสื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบเวคเตอร์ตามมาตรฐาน USDG 
SDTS with vector profile format  โดยแต่ละระวางมีขนาดเท่ากับ 2x2 ตารางกิโลเมตร ขอบเขตระวาง
และการก าหนดหมายเลขระวางมีความสอดคล้องและเข้ากันได้กับแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 
โดยได้จัดท าเส้นชั้นความสูงเชิงเลข ครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งประเทศ ยกเว้นบริเวณชายแดนไทย-ลาว พื้นที่
สงวนไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศ เขตห้ามบินถ่ายภาพและบริเวณพ้ืนที่ที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังวัดสงขลาได้แก่ อ.จะนะ อ.นาทวี 
อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย จ านวน 129,138 ระวาง 

 

ภาพที ่2-7  ข้อมูลเส้นชั้นความสูง มาตราส่วน 1:4,000  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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6) หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point) เป็นหมุดหลักฐานแผนที่ที่จัดสร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.2545-2547 เป็นหมุดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.50 x 0.50 x 1.00 เมตร หัวหมุดเป็น 
สแตนเลสสตีลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร  ใช้วิธีการรังวัดพิกัดต าแหน่งด้วยดาวเทียม GPS แบบ 
สถิต (Static) โดยรังวัดโยงยึดพิกัดอ้างอิงกับหมุดหลักฐานทั้งทางราบและทางดิ่งของกรมแผนที่ทหาร น ามา
ประมวลผลเส้นฐานและปรับแก้โครงข่ายงานจีพิเอส (GPS Network) ในคราวเดียวกันทั้งประเทศ โดยใช้
แบบจ าลองอีจีเอ็ม 1996 ( EGM96) ในการค านวณปรับแก้ค่าระดับทะเลปานกลางและค่าความสูงเหนือ
รูปทรงรี (Ellipsoidal height) ระบบพิกัดทางราบใช้ระบบพิกัดกริด (Universal Transverse Mercator: 
UTM) พ้ืนหลักฐานสากล WGS84 และพ้ืนหลักฐาน Indian 1975 พิกัดทางดิ่งอ้างอิงระดับทะเลปานกลาง
(Mean Sea leveling : MSL)  เกณฑ์ความถูกต้องพิกัดหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่ง มีความคลาด
เคลื่อนไม่เกิน 5 เซนติเมตร  หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน มีจ านวน 2,810 หมุด ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ 
หมุดส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของหน่วยงานภาครัฐ โดยแต่ละหมุดอยู่ห่างกันประมาณ 10 – 20 กิโลเมตร 
ตัวหมุดฝังอยู่ในดินโดยส่วนของหัวหมุดสี่เหลี่ยมอยู่สูงกว่าพ้ืนดินประมาณ 10 เซนติเมตร โดยจัดท าแบบ
หมายพยานหมุดหลักฐานในรูปแบบเอกสาร PDF (Portable Document Format) และแผนที่ดัชนีที่ใช้ใน
การค้นหาหมุดหลักฐานที่สร้างไว้ทุกหมุดในรูปแบบข้อมูลเวคเตอร์ (Shape file) พร้อมตารางอรรถาธิบาย 
(Attribute table) 

 
ภาพที ่2-8   แบบหมายพยานหมุดและต าแหน่งที่ตั้งของหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดินทั้งประเทศ 
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2.2.2 แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่จัดท าขึ้นตามแผนงานโครงการของส านักเทคโนโลยีการส ารวจ
และท าแผนที่เพ่ือสนับสนุนงานด้านการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ 

1) ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้เชิงเลข เป็นภาพราสเตอร์ของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ผ่าน
กระบวนการดัดแก้ผลกระทบและความคลาดเคลื่อนจากการโคจรของดาวเทียมและความสูงของภูมิประเทศ 
ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีจากภาพดาวเทียม มาตราส่วน 1:10,000 โดยมีทั้งในส่วนของ
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมชนิดภาพขาว-ด า (Panchromatic) ภาพสีหลายช่วงคลื่น (Multispectral) และ
ภาพสีผสมหลายช่วงคลื่น (Pan sharpened) ขนาดพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล 1.56 เทอราไบต์ 

 

ภาพที ่2-9   ดัชนีระวางแผนที่ มาตราส่วน 1: 25,000 ของภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้ 
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2) ชั้นข้อมูลเขตพัฒนาที่ดิน (ลุ่มน้ า) เป็นข้อมูลเวคเตอร์ (Shape file) รูปแบบพ้ืนที่รูปปิด 
(Polygon) ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลจ านวน 35 เมกะไบต์ (megabyte) 

 
ภาพที ่2-10  แผนที่เขตพัฒนาที่ดิน (ลุ่มน้ า) พ.ศ.2556 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



20 
 

3) ชั้นข้อมูลแหล่งน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นข้อมูลเวคเตอร์ (Shape file) รูปแบบจุด (Point) 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ พ้ืนทีจ่ัดเก็บข้อมูล 1,270 เมกะไบต์  

4) ชั้นข้อมูลเขตป่าไม้ถาวร เป็นข้อมูลเวคเตอร์ (Shape file) รูปแบบพ้ืนที่รูปปิด(Polygon) 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ พ้ืนทีจ่ัดเก็บข้อมูล 30 เมกะไบต์  

5) ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ภายใต้โครงการจัดท าส ามะโนที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นข้อมูลเป็น
ข้อมูลเวคเตอร์ (Shape file) รูปแบบพื้นที่รูปปิด (Polygon) พ้ืนทีจ่ัดเก็บข้อมูล 2.6 กิกะไบต์  

2.2.3 แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการใช้แผนที่และข้อมูลทาง
แผนที่ระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานต่างๆเพ่ือใช้งานในภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ 

1) ชั้นข้อมูลที่ราชพัสดุ จัดท าโดยกรมธนารักษ์ โดยเป็นข้อมูลเวคเตอร์ (Shape file) รูปแบบ
พ้ืนที่รูปปิด(Polygon) ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ พ้ืนทีจ่ัดเก็บข้อมูล 35 เมกะไบต์  

2) ชั้นข้อมูลเขตพ้ืนที่ชลประทาน จัดท าโดยกรมชลประทาน เป็นข้อมูลเวคเตอร์ (Shape file) 
รูปแบบพื้นที่รูปปิด (Polygon) ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ พ้ืนทีจ่ัดเก็บข้อมูล 212 เมกะไบต์  

3) ชั้นข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย จัดท าโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยเป็นข้อมูลภาพราสเตอร์ รูปแบบของ Erdas image (*.img) ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ พ้ืนทีจ่ัดเก็บ
ข้อมูล 6 กิกะไบต์  

4) ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศโครงสร้างพื้นฐาน จัดท าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม และชั้นข้อมูลสถานที่ส าคัญต่างๆ โดยเป็นข้อมูลเวคเตอร์ 
(Shape file) รูปแบบจุด เส้น และพ้ืนที่รูปปิด (Point Line Polygon) ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูล 2 กิกะไบต์  

5) ชั้นข้อมูลเขตที่ดินของรัฐ จัดท าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่    
เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าชายเลน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า       
โดยเป็นข้อมูลเวคเตอร์ (Shape file) รูปแบบพ้ืนที่รูปปิด(Polygon) ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูล 186 เมกะไบต์  

6) ชั้นข้อมูลเขตปฏิรูปที่ดิน จัดท าโดยส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยเป็นข้อมูล
เวคเตอร์ (Shape file) รูปแบบพ้ืนที่รูปปิด (Polygon) ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล    
18 กิกะไบต์  

2.3 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดท า 
จัดเก็บและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ มีดังนี้ 
2.3.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. ๒๔๘๓  ในเรื่องของอ านาจหน้าที่ในการ

ด าเนินการส ารวจและจัดท าแผนที่ในบริเวณ “ที่สงวน” ที่มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา ๔ “ที่สงวนตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ถือเป็นความลับ ผู้ใดมิได้มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย กระท าการคัดลอก เขียน 
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จ าลอง หรือถ่ายภาพที่สงวนตามพระราชบัญญัตินี้มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับโดย “ที่สงวน” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 หมายความถึง “สิ่งปลูกสร้าง
ทุกชนิดส าหรับการป้องกันประเทศ ฐานทัพบก ฐานทัพเรือ ฐานทัพอากาศ โรงงานท าอาวุธหรือยุทธภัณฑ์ 
โรงช่างแสง หรือคลังอาวุธยุทธภัณฑ์ อู่เรือรบ ท่าเรืออันใช้เป็นฐานทัพเรือ สถานีวิทยุหรือโทรเลข หรือ
สถานีส่งและรับอาณัติสัญญาณ รวมทั้งสถานที่ใด ๆ ซึ่งใช้ในการสร้างหรือซ่อมแซมเรือรบหรืออาวุธยุทธภัณฑ์ 
หรือวัตถุใด ๆ ส าหรับใช้ในการสงคราม และให้หมายความรวมถึง ชุมทางรถไฟ โรงงาน และสถานที่จ่ายน้ า
หรือกระแสไฟฟ้าอันเป็นการสาธารณูปโภค”(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2556) 

2.3.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กันยายน 2540 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 46 ก เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 เพ่ือให้ประชาชน    
มีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูล
ข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน โดยที่  
“ข้อมูลข่าวสาร” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง 
ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และ
ไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสารแฟ้มรายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ 
หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้  โดยที่ “ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ” หมายความว่า “ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เอกชน” ส าหรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยนั้น ให้เป็นไปตามความในมาตรา 14 ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมาตรา 15 ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ    
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2556) 

2.3.3 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ไว้ 
ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 4 ก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2548 โดยให้มีผลบังคับใช้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ เหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่จะก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพ่ือรับค าร้องและศูนย์รับค าขออนุญาต ณ จุดเดียว เพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งตามความในมาตรา ๗ “ในกรณีที่
มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ” 

2.3.4 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มกราคม 2551 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 27 ก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ก าหนดให้กรมพัฒนาที่ดิน
ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่แก่ผู้ขอรับบริการ โดยให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๐ ผู้ใดประสงค์
จะให้กรมพัฒนาที่ดินบริการแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ เว้นแต่ แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง
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กับความมั่นคงของประเทศ เป็นการเฉพาะรายให้ยื่นค าขอต่อกรมพัฒนาที่ดิน หรือหน่วยงานพัฒนาที่ดิน 
โดยในการบริการแผนที่ หรือข้อมูลทางแผนที่นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขและ        
เสียค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

2.3.5 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการ  แผนที่
หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2555 ประกาศใน
ราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนที่ 17 ก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 โดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 20 วรรคสอง และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551  โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกฎกระทรวงไว้ เพ่ือบัญญัติให้ผู้ประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินให้บริการ
แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตรา
ค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งก าหนดให้ ผู้ขอรับบริการยื่นค าขอ/หนังสือขอรับบริการแผนที่
หรือข้อมูลทางแผนที่ต่ออธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน โดยให้ระบุวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ ขอบเขตพ้ืนที่พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง โดยก าหนดเงื่อนไขและข้อจ ากัดของการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ คือ 
แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่บริเวณพ้ืนที่ที่ กรมแผนที่ทหารระบุว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือเสียหาย
ต่อผลประโยชน์ของประเทศนั้น กรมพัฒนาที่ดินจะพิจารณาให้บริการเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการ
อนุมัติจากหน่วยงานด้านความม่ันคงของประเทศเท่านั้น หน่วยงานเอกชนหรือประชาชนได้ก าหนดเงื่อนไข
และข้อจ ากัดของการให้บริการคือ กรมพัฒนาที่ดิน จะด าเนินการปิดบัง อ าพราง หรือไม่ให้บริการบริเวณ
พ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดินสงวนไว้มิให้ผู้ขอรับบริการท าการเปลี่ยนแปลง ท าซ้ า จ าหน่าย จ่าย แจก 
หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่แก่บุคคลที่สามโดยเด็ดขาด ”  
ส าหรับการเก็บค่าบริการ (ค่าธรรมเนียม) ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ ยกเว้นหน่วยงานของรัฐที่
ท าข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เพ่ือการแลกเปลี่ยนแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่กับ กรมพัฒนาที่ดิน ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ก าหนดไว้ 

2.3.6 ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอ   
ในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความ 
ในมาตรา 9 (7) แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551ประกอบกับ มติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับบริการ
และให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

2.3.7 คู่มือส าหรับประชาชน เรื่องการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ซึ่งให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่แก่เอกชนและประชาชน โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ บัญญัติให้
หน่วยงานที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ  ทั้งนี้ 
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ภายใต้กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะรายพ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติให้บริการข้อมูลแก่เอกชนและประชาชนจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับนี้ จึงได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน เรื่องการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เอกสาร
หลักฐาน ระยะเวลาในการยื่นค าขอและการพิจารณาอนุมัติให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่แก่ประชาชน
หรือหน่วยงานเอกชน  

2.4 ระบบจัดเก็บ สืบค้นและระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 

เห็นชอบให้ด าเนินโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ภายใต้กรอบของแผนงานและแนวทางการด าเนินโครงการโดยการบินถ่ายรูปทางอากาศสี 
มาตราส่วน 1:25,000 ส ารวจรังวัดเพ่ือจัดท าหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน จุดบังคับภาพถ่าย จัดท าแผนที่
ภาพถ่ายออร์โธสี แผนที่ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตราส่วน 1 :25,000 ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งประเทศ  

ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2547 เห็นชอบให้ด าเนินการ
จัดท าแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตรส่วน 1 :4,000 และข้อมูลทางแผนที่อื่นๆภายใต้โครงการเดิม
ที่ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:25,000 และข้อมูลอ่ืนๆเสร็จแล้วในบางส่วน 
ได้แก่งานบินถ่ายรูปทางอากาศสีมาตราส่วน 1:25,000 งานส ารวจรังวัดเพ่ือจัดท าหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน
และจุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดิน ทั้งนี้หากโครงการฯแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ผลผลิตของโครงการฯ
จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลประมาณ 90 เทอราไบต์ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดท าแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ส าหรับการจัดเก็บ ประมวลผลภาพ 
และการสืบค้นเพ่ือให้บริการรูปถ่ายทางอากาศ แผนที่ภาพถ่ายและแผนที่ทรัพย์สินและข้อมูลอ่ืนๆที่ได้จาก
โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มาตราส่วน 1:25,000 และมาตราส่วน 1:4,000 จ านวน 2 ระบบ ดังนี้ 

2.4.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลภาพข้อมูลภาพ  (GIS) ประมวลผลภาพ และสืบค้นเพ่ือบริการรูปถ่ายเชิงพ้ืนที่
รวมทั้งการจัดจ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ด าเนินการในปี 
งบประมาณ 2547 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ภายในวงเงินงบประมาณ 32 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การบริหารจัดการข้อมูลที่ได้จากโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงภาพ (Raster) มีหลายความละเอียดจุดภาพ
โดยแต่ละประเภทมีจ านวนระวางเป็นจ านวนมาก เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงเลข (Digital Data) 
ซึ่งจ าเป็นต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการประมวลผล สืบค้นข้อมูลด้วยเงื่อนไข
ต่างๆได้อย่างถูกต้อง  มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลที่มีขีดความสามารถสูง ส าหรับ

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



24 
 

ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ ซึ่งต่อมาใน
เดือนมิถุนายน 2547 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งมอบโครงการฯให้ กรมพัฒนาที่ดิน 
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป โดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดจ้างบริษัททูพลัสซอฟต์ 
จ ากัด ด าเนินโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลภาพข้อมูลภาพ (GIS) ประมวลผลภาพและสืบค้นเพ่ือบริการรูป
ถ่ายเชิงพ้ืนที่รวมทั้งการจัดจ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สัญญาเลขที่ 100/48 ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2548 งบประมาณ 31,998,350 บาท โดยระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Data Storage) ประกอบด้วยอุปกรณ์ Network Attached Storage 
(NAS) ท าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลแผนที่และข้อมูลอ่ืนๆ มีพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลภายหลังจากการท า 
RAID แล้ว จ านวน 12 เทอราไบต์ อุปกรณ์ควบคุมการท างานของระบบ (Storage Controller) และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ 

2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน 5 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) ท าหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web/Map server) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผ่านโปรแกรมประยุกต์
ที่จัดท าขึ้นและเรียกใช้ข้อมูลจากดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database server) ขึ้นมาประมวลผลและแสดงผล
บนเว็บไซต์ รวมทั้งยังใช้เครื่องแม่ข่ายดังกล่าวเป็นแม็ปเซิร์ฟเวอร์ (Map server) ท าหน้าที่ในการให้บริการ 
GIS Web site บนเครือข่ายโดยรับค าร้องขอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ Client และประมวลผลค าร้องขอนั้น
ส่งผลลัพธ์ไปแสดงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ Client  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ท าหน้าที่เป็นดาต้า
เบสเซิร์ฟเวอร์ (Database server) ส าหรับให้บริการข้อมูลแผนที่และข้อมูลอ่ืนๆ ให้กับโปรแกรมประยุกต์ 
ที่อยู่บนเครื่อง (Web/Map server) ของระบบ และเครื่องแม่ข่ายส าหรับระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย
และระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์(Firewall & Antivirus Server) 

3) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ  ได้แก่ เราท์เตอร์  (Router) สวิทซ์เลเยอร์ 3 แบบ 24 พอร์ท  
(Gigabits Switch 24 ports) และเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 20 กิโลโวลต์แอมแปร์ ( kVA) 

4) โปรแกรมพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 R2 ซอฟต์แวร์ส าหรับ 
Web Map Server ได้แก่ Arc IMS ท าหน้าที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และภาพแผนที่ผ่าน
ระบบเครือข่าย โดยมี Cold fusion MX7 เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนการท างานของ Application 
ซอฟต์แวร์ส าหรับ Database Server ท าหน้าที่บริการข้อมูลแผนที่ให้กับโปรแกรม  Arc IMS บนเครื่อง 
Map Server และ Oracle 10G Standard Edition ท าหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์ในการจัดการและให้บริการ
ข้อมูลแผนที่ผ่านทางซอฟต์แวร์ Arc SDE และบริการข้อมูลรายละเอียดอ่ืนๆ ให้กับโปรแกรมประยุกต์บนเครื่อง 
Web Map Server และซอฟต์แวร์สาหรับการประมวลผลภาพ(Image Processing ) Erdas เวอร์ชั่น 8.7 
และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arc Map เวอร์ชั่น 9.2 
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ภาพที่ 2-11  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของระบบจัดเก็บข้อมูลภาพข้อมูลภาพ (GIS) ประมวลผล

ภาพและสืบค้นเพ่ือบริการรูปถ่ายเชิงพื้นที่รวมทั้งการจัดจ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

5) โปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ระบบสืบค้นและระบบ
ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆและ
ท าการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกด าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 
แต่ระบบจัดเก็บข้อมูลภาพ(GIS) ประมวลผลภาพและสืบค้นเพ่ือบริการรูปถ่ายเชิงพ้ืนที่รวมทั้งการจัดจ าหน่าย
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดให้สมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง
ตามข้อก าหนดทางเทคนิคฯ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นปัญหาอุปสรรคหรือเป็นข้อจ ากัดในการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของการแสดงภาพแผนที่ออนไลน์ การประมวลผล การสืบค้นโดยเงื่อนไขต่างๆ 
และการจัดจ าหน่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์
เชิงพาณิชย์ซึ่งมีข้อจ ากัดในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดและลิขสิทธิ์การใช้งาน โดยด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2551  
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ภาพที ่2-12   เว็บเพจของโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการสืบค้นและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของ
กรมพัฒนาที่ดินผ่านอินเตอร์เน็ต 

ระบบจัดเก็บข้อมูลภาพ (GIS) ประมวลผลภาพและสืบค้นเพ่ือบริการรูปถ่ายเชิงพ้ืนที่รวมทั้งการ
จัดจ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้เริ่มเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
เป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากในขณะนั้นการให้บริการแผนที่และข้อมูลของโครงการฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ พ.ศ.2549 โดยให้บริการเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ประกอบกับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ในภาพรวมของประเทศอยู่ในช่วงของการพัฒนาและขยายเครือข่ายการให้บริการ จึงท าให้การเข้าถึงข้อมูลภาพ
แผนที่ในระบบออนไลน์ในขณะนั้นยังอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่มีการใช้
ข้อมูลภูมิสารสนเทศในเชิงธุรกิจเท่านั้น  ต่อมา เทคโนโลยีด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีความเจริญ 
ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นผลให้มีผู้ใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลภาพ(GIS)มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
ในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2554 กรุงเทพมหานครเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน
และระบบสาธารณูปโภคเป็นจ านวนมากโดยมีน้ าท่วมขังบริเวณกรมพัฒนาที่ดินและพ้ืนที่โดยรอบสูงกว่า 
50 เซนติเมตร ส่งผลให้ต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในกรมพัฒนาที่ดิน ท าให้ต้องปิดระบบคอมพิวเตอร์
ฯเป็นเวลานานกว่า 3 เดือน ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องไม่สามารถเรียกข้อมูล
กลับมาใช้งานได้ ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ส าคัญเกิดการช ารุดเสื่อมสภาพตามอายุการ
ใช้งานและไม่สามารถซ่อมเปลี่ยนหรือจัดหาอะไหล่มาทดแทนได้ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิต (Net App) ยกเลิก
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การผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ซ่ึงจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงกับให้บริการแผนที่และข้อมูลทาง
แผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยเฉพาะผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสืบค้นและระบบบริการภาพแผนที่
ออนไลน์ (Web Map Service : WMS) เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลหลักขัดข้อง แต่ยังคงใช้งานได้
เฉพาะเว็บเพจ (Web Page) ของรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการแผนที่และเอกสารการเผยแพร่
และให้บริการบนเว็บไซต์เท่านั้น  

2.4.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล  
กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดจ้างบริษัทสงขลาฟินิชชิ่ง จ ากัด ด าเนินโครงการระบบจัดการฐานข้อมูล 

(Data Storage System)ตามสัญญาเลขที่ 93/49 ลงวันที่ 18 กันยายน 2549 วงเงินงบประมาณ 
54,200,00 บาท โดยระบบดังกล่าวมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Data Storage) HP Storage Works Enterprise Virtual Array 
Family :EVA 8000 ) ประกอบด้วยอุปกรณ์ Storage Area Network (SAN) ท าหน้าที่ในการจัดเก็บ
ข้อมูลแผนที่และข้อมูลอื่นๆ มีพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลภายหลังจากการท า RAID 5 แล้ว 120 เทอราไบต์ 
โดยมีอุปกรณ์ควบคุมการท างานของระบบ (Storage Controller) และอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ ซึ่งระบบ
ดังกล่าวถูกออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับระบบจัดเก็บข้อมูลภาพฯ ที่มีอยู่เดิมได้ 

2) เครื่องแม่ข่ายเพ่ือใช้ในการควบคุม (HP 9000rp4440 Server) จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
ซอฟต์แวร์ส าหรับเครื่องแม่ข่าย ได้แก่ Oracle Relational Database Management System 10g และ
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการสืบค้นข้อมูล (Web Based Application) และเว็บอินเตอร์เฟส  (Web Interface) 

3) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจ านวน 8 เครื่อง พร้อมระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์
วินโดส์ (Windows XP Professional) และโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการสืบค้น โดยเชื่อมต่อกับระบบจัดการ
ฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) ส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการสืบค้นและจัดท าข้อมูล 

ระบบจัดการฐานข้อมูล เปิดใช้งานตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 โดยระบบดังกล่าวได้รับการ
ออกแบบและจัดวางโครงสร้างของระบบให้สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศทั้งในส่วนของ
ข้อมูลราสเตอร์และเวคเตอร์ จ านวน 120 เทอราไบต์ และมีโปรแกรมส าหรับการจัดการฐานข้อมูลและ
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการสืบค้น การดาวน์โหลดข้อมูล การจัดท าลายน้ า(Water mark) และการคัดลอก
ข้อมูลลงบนสื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยจะเป็นการท างานผ่านระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) 
ของกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ เท่านั้น  

แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่จัดเก็บอยู่ภายในระบบจัดการฐานข้อมูล ใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บข้อมูล
ไปแล้วประมาณ 100 เทอราไบต์ โดยเป็นผลผลิตของโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ 

1. ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ความละเอียดจุดภาพ 15 ไมครอน 
ใช้พ้ืนทีจ่ัดเก็บ 56 เทอราไบต์  

2. ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 25,000 ความละเอียดจุดภาพ 0.75 เมตร 1 เมตร 
และ 10 เมตร ใช้พ้ืนที่จัดเก็บ 5.5 เทอราไบต์  
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3. ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ความละเอียดจุดภาพ 0.50 เมตร 1 เมตร 
และ 10 เมตร ใช้พ้ืนที่จัดเก็บ 17  เทอราไบต์  

4. แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ความละเอียดจุดภาพ 5x5 เมตร       
ใช้พื้นที่จัดเก็บ 0.2 เทอราไบต ์

5. ข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลขและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาตราส่วน 1:4,000 ใช้พ้ืนที่จัดเก็บ 
3.5 เทอราไบต ์

นอกจากนี้ยังมีแผนที่และข้อมูลทางแผนที่อ่ืนๆของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งส านักเทคโนโลยีการส ารวจ
และท าแผนที่จัดท าขึ้นเอง เช่น ภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
จากภาพดาวเทียมมาตราส่วน 1:10,000 ชั้นข้อมูลแปลงที่ดินภายใต้โครงการส ามะโนที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
แผนที่เขตป่าไม้ถาวร แผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ ชั้นข้อมูลแหล่งน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ดิน และข้อมูล
ภูมิสารสนเทศภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน
กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ชั้นข้อมูลที่ราชพัสดุ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
เขตป่าชายเลน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตปฏิรูปที่ดิน ฯลฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปีๆละ 
5-10 เทอราไบต์/ปี โดยคาดการณ์ว่าระบบจัดการฐานข้อมูลจะมีพ้ืนที่ส ารองส าหรับจัดเก็บข้อมูลและ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกไม่เกิน 5 ปี 

2.5 แนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บ สืบคน้และระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
จากสภาพปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของระบบจัดเก็บข้อมูลภาพข้อมูลภาพ (GIS) ประมวลผล

ภาพ และสืบค้นเพ่ือบริการรูปถ่ายเชิงพ้ืนที่รวมทั้งการจัดจ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ช ารุด เสื่อมสภาพ
ใช้งานไม่ได้ โดยไม่สามารถซ่อมเปลี่ยนและหาอะไหล่มาทดแทนได้ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาของซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นของระบบจัดเก็บข้อมูลภาพข้อมูลภาพฯที่ใช้งานอยู่ 
ไม่รองรับเทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศและเว็บเบราว์เซอร์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
กับผู้ใช้งานทั้งในส่วนของผู้ดูแลและพัฒนาระบบ ผู้ให้บริการ และผู้ขอรับบริการ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องศึกษาหาแนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บ สืบค้นและระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดินให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รองรับการใช้งานในปัจจุบันและในระยะต่อไปได้อีกไม่น้อยกว่า 5 ปี  ดังต่อไปนี้ 

2.5.1 หลักเกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานจัดหาต้องอยู่ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณแ์ละสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยหรือ
เป็นงาน/แผนงาน/โครงการ ตามนโยบายเร่งด่วน 
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2) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานจัดหาจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก CIO 
ของหน่วยงาน และลงนามก ากับในแบบค าขอการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส านักงานพ้ืนฐานก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะและราคา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด ภายใต้
เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง / คน โดยเฉลี่ยตามความเหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงาน 

4) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือทดแทนระบบที่ใช้มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ให้หน่วยงานจัดหาได้ในวงเงินไม่มากกว่าเดิม ทั้งนี้ให้วงเงินดังกล่าวครอบคลุมถึงการ
ถ่ายโอนข้อมูล 

5) รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เนื่องจากรัฐวิสาหกิจต้องมีการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ 

6) การรายงานประจ าปีให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการ
จัดหางานโครงการระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้ด าเนินการแล้ว ภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณให้คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบ 
โดย CIO ของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ลงนามก ากับท้ายเอกสาร 

2.5.2 แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ 

คอมพิวเตอร์ของ กษ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก ่ 
1.1) โครงการระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ของหน่วยงาน 
1.2) โครงการระบบคอมพิวเตอร์ตามนโยบายที่ไม่ได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ได้แก่ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นการจัดหาใหม่ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็นส าหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ. หรือการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เฉพาะหน่วยงานให้ก าหนดตามเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาของส านักงบประมาณ 

2) การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่วนราชการสามารถด าเนินการพิจารณาได้เองแต่ต้อง
รายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ. เพ่ือทราบและ
ให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินโครงการ 

2.1) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนของเดิมที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
และการจัดหาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของเดิม โดยขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาด าเนินการจัดหาในกรณี
จัดหาเพ่ือทดแทนของเดิม ให้หน่วยงานจัดท าแผนการจัดหาเพ่ือทดแทนของเดิมด้วย 
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2.2) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ. ในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณมาด าเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานสามารถด าเนินการจัดหาได้โดยต้องอยู่
ภายใต้กรอบที่ได้รับความเห็นชอบขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ. ที่เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทุกแผนงาน/
โครงการ ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ ขอความเห็นชอบจากหน่วยงานระดับกรม 
๑.1 หน่วยงานระดับกองจัดท าแบบค าขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่

มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท หรือมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาทส่งให้กรมต้นสังกัด เพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบจาก 
CIO ของแต่ละหน่วยงาน 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของแต่ละส่วนราชการ พิจารณาแบบค าขอฯ ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1.2.1 เป็นงาน/แผนงาน/โครงการ ที่ถูกบรรจุอยู่ภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหน่วยงาน หรือเป็น งาน/แผนงาน/โครงการตามนโยบายเร่งด่วน 

1.2.2 คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางและขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา
ของส านักงบประมาณ 

1.2.3 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก าหนด 

1.๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของแต่ละส่วนราชการ น าเสนอแบบค าขอฯ ที่เป็นไปตามเงื่อนไข
ดังกล่าวเพ่ือขอความเห็นขอบจาก CIO ของหน่วยงาน พร้อมลงนามก ากับ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้
สรุปเป็นภาพรวมแบบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการ 

ขั้นตอนที่ ๒ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของแต่ละส่วนราชการ จัดส่งแบบค าของบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน ให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รวบรวมเพ่ือน าเสนอในที่ประชุม 

2.2 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาบูรณาการงาน/
แผนงาน/โครงการ ให้ตอบสนองต่อภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ/หรือยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

ขั้นตอนที่ ๓ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3.1 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเพื่อเสนอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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3.2 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาฯ เสนองาน/แผนงาน/โครงการที่ได้ผ่าน
ความเห็นชอบให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามก ากับและแจ้ง
ผลการพิจารณาให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 

ขั้นตอนที่ ๔ ส่งค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเมื่อแต่ละหน่วยงานได้รับทราบผลการพิจารณาอนุมัติแบบค าของบประมาณรายจ่ายด้าน ICT 
ประจ าปีของหน่วยงานจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาฯแล้วจึงจัดส่งแบบค าขอฯที่ผ่านการอนุมัติให้
ส านักงบประมาณทราบ 

2.5.3 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ.ที่เสนอขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ทุกงาน/

แผนงาน/โครงการ ให้ส่วนราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีที่ ส่วนราชการในสังกัด กษ. 
สามารถพิจารณาได้เอง ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑) หน่วยงานระดับกอง จัดท าแบบค าขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท หรือ มูลค่าเกิน ๕ ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งให้
กรมต้นสังกัดเพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบจาก CIO ของแต่ละหน่วยงาน 

๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของแต่ละส่วนราชการ พิจารณาแบบค าขอฯ ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

2.1) เป็นงาน/แผนงาน/โครงการที่ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี   
โดยให้แนบแผนการจัดหาเพื่อทดแทนของเดิมประกอบการพิจารณา 

2.2) เป็นงาน/แผนงาน/โครงการ ที่เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงานเดิม ซึ่งในที่นี้
หมายความรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

2.3) เป็นงาน/แผนงาน/โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กษ. ในขั้นตอนการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และหน่วยงานขอจัดหา
อยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับความเห็นชอบเดิม 

๓) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของแต่ละส่วนราชการ น าเสนอแบบค าขอฯ ที่เป็นไปตาม
เงื่อนไขดังกล่าวเพ่ือขอความเห็นขอบจาก CIO ของหน่วยงานพร้อมลงนามก ากับ และจัดส่งแบบค าขอฯ 
ที่ได้รับความเห็นขอบจาก CIO ของหน่วยงานให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๔) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอแบบค าขอฯให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามก ากับ 

๕) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์รายงานแบบค าขอฯ ที่ลงนามก ากับแล้ว ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาลงนาม
ถึงผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และแจ้งส่วนราชการในสังกัด กษ. ที่เกี่ยวข้อง 
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ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ในการพิจารณาจัดท าแผนงาน/
โครงการเพ่ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเป็นแนวทางการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง กรมพัฒนาที่ดิน โดยกลุ่ม
จัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ ได้พิจารณาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบจัดเก็บ สืบค้นและระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ในส่วนของการจัดท าแผนงาน/โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ ประมวลผล สืบค้นและ
ให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายของกรมพัฒนาที่ดิน
ปีงบประมาณ 2559 ภายในวงเงิน 15 ล้านบาท ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิมที่ช ารุดเสื่อมสภาพ 

2.6 ระบบบริการภาพแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service: WMS)  
เว็บแมปเซอร์วิส (Web Mapping Service :WMS) เป็นบริการแผนที่บนอินเตอร์เน็ตที่ให้

ผู้ใช้บริการสามารถเปิดดูภาพแผนที่ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปเช่น Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome หรือโปรแกรมเฉพาะอย่างอ่ืน ข้อมูลที่ให้บริการเป็นหลักคือแผนที่และข้อมูล
ประกอบอ่ืนๆที่อ้างอิงอยู่บนแผนที่ เช่น ต าแหน่งที่ตั้ง โรงเรียน วัด หมู่บ้าน เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า ฯลฯ 
การใหบ้ริการข้อมูลอยู่ในรูปแบบของสลิปปีแมป (Slippy map) หรือแผนที่ที่สามารถย่อขยายและเลื่อนไป
มาได้โดยจะท าการแบ่งแผนที่ออกเป็นส่วนๆ หรือที่เรียกว่าไทล์ (Tile) แล้วส่งมาทีละส่วนในลักษณะภาพ
ราสเตอร์เพ่ือความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูลภาพ โดยเว็บแมปเซอร์วิส หรือWMS จะท าหน้าที่ในการ
สร้างแผนที่ของข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลภูมิศาสตร์ โดยเป็นการแสดงข้อมูลภูมิศาสตร์ในรูปแบบของข้อมูลภาพ
ดิจิทัลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แผนที่จะไม่ใช่ข้อมูลจริง โดย WMS จะสร้างแผนที่ให้เป็นรูปภาพในรูปแบบ
ของ PNG, GIF หรือ JPEG หรือถ้าเป็นข้อมูลเวคเตอร์ (Vector) จะอยู่ในรูปแบบของ Scalable Vector 
Graphic (SVG) ซึ่งเป็นเวคเตอร์กราฟิกที่ใช้ในการแสดงผลภาพบนอินเทอร์เน็ตหรือ Web Computer 
Graphic Metafile โดย WMS ประกอบด้วยการท างานหลัก 3 องค์ประกอบ คือ การให้บริการและ
ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ของชุดข้อมูลที่ให้บริการภาพแผนที่และข้อมูลแบบหลายมิติ และการให้บริการ
ข้อมูลเฉพาะที่ต้องการให้แสดงบนแผนที่ โดย WMS จะท างานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อท าการรับการร้อง
ขอจากผู้ใช้ผ่าน URL (Uniform Resource Locators) ซ่ึง URL จะท าหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลแผนที่ ระบบ
พิกัดอ้างอิงและผลลัพธ์ จุดเด่นของมาตรฐาน WMS คือ ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการร้องขอแผนที่ที่อยู่ในพิกัด
เดียวกัน มากกว่า 2 ชั้นข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถน าผลลัพธ์ ที่ได้มาท าการซ้อนทับกันได้มากกว่าหนึ่งชั้น
ข้อมูลเพ่ือสร้างเป็นแผนที่ผสม (Composite map) โดยมีเงื ่อนไขว่ารูปแบบของข้อมูลภาพนั้นต้อง
สนับสนุนการท างานของพ้ืนหลังแบบโปร่งใส (Background Transparency) เช่น gif หรือ png ในกรณีที่มี
ผู้ใช้งานจากหลายเซิร์ฟเวอร์มีการร้องขอแผนที่เดียวกัน เว็บแมปเซอร์วิสสามารถกระจายแผนที่เหล่านั้นไป
ยังผู้ใช้งานแต่ละคนเพื่อให้สร้างและตกแต่งลักษณะแผนที่ตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้ ระดับของการให้บริการ
ภาพแผนที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บแมปเซอร์วิสส าหรับไคลเอนต์ (Client) และเซิร์ฟเวอร์ (Server) มี
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การก าหนดเป็น 2 ระดับ คือ WMS ขั้นพื้นฐาน สามารถรองรับการท างานในองค์ประกอบต่างๆ ของการ
บริการขั้นพ้ืนฐาน การท างานของ GetCapabilities และการท างานของ GetMap เพื่อให้ได้ภาพแผนที่
และเว็บแมปเซอร์วิสขั้นสืบค้น สามารถรองรับความต้องการทั้งหมดจากองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานของเว็บ
แมปเซอร์วิสได้ และสามารถรองรับการท างานของ GetFeaturInfo ด้วย โดยเว็บแมปเซอร์วิส 
ประกอบไปด้วยการท างานของค าสั่งหลัก 3 ประการ คือ ค าสั่ง GetCapabilities เป็นการท างานเพ่ือ
สอบถามไปยังเซิร์ฟเวอร์ว่ามีข้อมูลใดบ้างที่ให้บริการรวมถึงการเรียกดูค าอธิบายข้อมูล (Metadata) เช่น 
มีชั้นข้อมูลใดบ้างที่สามารถน ามาสร้างเป็นแผนที่ภาพได้ หรือชั้นข้อมูลเหล่านี้สนับสนุนการอ้างอิงต าแหน่ง
ของโลกแบบใด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะอยู่ในรูปแบบที่ผู ้ใช้งานสามารถอ่านได้โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปเอกสาร
เอ็กซ์เอ็มแอล (XML) เพื่ออธิบายว่าข้อมูลหรือค่าพารามิเตอร์ใดบ้างที่เซิร์ฟเวอร์นั้นๆ มีให้บริการ ค าสั่ง 
GetMap จะท าหน้าที่ในการส่งกลับภาพแผนที่ ที่มีการร้องขอจากไคลเอนต์ที่ร้องขอภาพแผนที่ที่ผู้ใช้ระบุ
ชื่อชั้นข้อมูลและขอบเขตภูมิศาสตร์ โดยแม่ข่าย WMS จะตอบสนองภาพแผนที่ซึ่งมีขนาดภาพเป็นจุดภาพ
รูปแบบราสเตอร์ที่เว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปสามารถอ่านได้เช่น GIF,PNG,JPEG,TIFF และค าสั่ง GetFeatureInfo 
เป็นการท างานเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ในภาพแผนที่ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จาก
การร้องขอด้วยค าสั่ง GetMap โดยจะแสดงสารสนเทศ  (Information) ว่าภาพแผนที่มีคุณสมบัติอย่างไร 
นอกเหนือจากที่สามารถมองเห็นและแปลตีความได้บนภาพแผนที่ โดยไคลเอนต์สามารถเลือกจุดบนภาพใน
ต าแหน่งที่ต้องการได้  

ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ให้บริการภาพแผนที่ออนไลน์ ที่มีข้อมูลภูมิสารสนเทศครอบคลุมทั่วโลก ได้แก่ 
Google Maps (http://maps.google.com)  Yahoo Maps (http://maps.yahoo.com)  Bing Maps 
(http://maps.bing.com)  Mapquest  (http://mapquest.com) ส าหรับเว็บแมปเซอร์วิสของภาคเอกชนของ
ประเทศไทยซึ่งเป็นที่รู้จักและใช้งานกันอย่างแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันได้แก่ Longdo Map 
(https://map.longdo.com/)  Nostra Map (https://map.nostramap.com) เป็นต้น  

 
ภาพที่ 2-13  ระบบบริการภาพแผนที่ longdo Map แผนที่ประเทศไทย 
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ส าหรับหน่วยงานภาครัฐของไทย ได้จัดท าและพัฒนาระบบบริการภาพแผนที่ออนไลน์ได้แก่ ระบบ
สืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) ซึ่งเป็นระบบให้บริการสืบค้นภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และ  
ภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ของส านักงานคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ และระบบค้นหา
แปลงที่ดินของกรมที่ดิน  

 
ภาพที ่2-14   ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ  

 
ภาพที่  2-15   ระบบค้นหาแปลงที่ดิน  
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โปรแกรมพ้ืนฐานและโปรแกรมประยุกต์ส าหรับสืบค้นและบริการแผนที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
โดยปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ใหบ้ริการแผนที่ผ่านแม่ข่าย (MapServer) ซ่ึงแต่ละหนว่ยงานใชโ้ปรแกรม
ในการพัฒนาระบบการให้บริการแผนที่ผ่านแม่ข่ายแตกต่างกันไป ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะซอฟต์แวร์
รหัสเปิด (Open Source) ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่  

มินิโซต้าแมปเซิร์ฟเวอร์ (Minnesota MapServer) เป็นชุดซอฟต์แวร์รหัสเปิดที่พัฒนาขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยมินิโซต้า (University of Minnesota) และองค์การบริหารการบินและอวกาศ (NASA) ของ
สหรัฐฯ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ ปัจจุบัน Minnesota Map Server ได้ถูกพัฒนาจนถึง เวอร์
ชั่น 7.0.7 (http://mapserver.org/de/index.html) ซึ่งมีการน าเอามาตรฐานการติดต่อเว็บแมปเซอร์วิส 
(Web Map Service Interface Standard) ตามที่นิยามโดย Open GIS Consortium (OGC) และ ISO 
มาใช้ด้วย โดยสามารถใช้ในการสร้างเครือข่ายแผนที่ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่มีข้อมูลเก็บอยู่ในเครื่องแม่ข่าย
แผนที่เชิงพาณิชย์อ่ืนๆ โดยสามารถเรียกข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันได้ ท าให้ลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บ 
มีความเป็นเอกภาพของข้อมูลสูง สามารถแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง Minnesota Map 
Server เป็นซอฟต์แวร์ที่ถือลิขสิทธิ์โดย University of Minnesota ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้น าไปใช้งานอย่าง
ไม่มีข้อจ ากัดเพียงแต่ให้ระบุค าข้อความลิขสิทธิ์นี้อยู่ในซอฟต์แวร์ทุกชุดรวมถึงซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจาก
ซอฟต์แวร์นี้ไว้ด้วยเท่านั้น จึงท าให้ Minnesota MapServer ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและ
ถูกน ามาใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก 

จีโอเซิร์ฟเวอร์ (GeoServer) เป็นแมปเซิร์ฟเวอร์ประเภทซอฟแวร์รหัสเปิดที่เขียนขึ้นมาจาก
ภาษาจาวา (Java) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานเผยแพร่และแก้ไขข้อมูลเชิงพ้ืนที่ออกแบบให้รองรับความสามารถ
ในการท างานระหว่างระบบ (interoperability) โดยการเผยแพร่ข้อมูลเชิงพ้ืนที่หลากหลายรูปแบบหลัก
ตามมาตรฐานรหัสเปิด GeoServer ที่มีการพัฒนาขึ้นในแต่ละเวอร์ชั่นจะได้รับการทดสอบและรองรับจาก
กลุ่มผู้ใช้งานในระดับตัวบุคคลและองค์กรที่หลากหลายจากทั่วโลก การจัดสร้างและพัฒนา GeoServer 
อ้างอิงมาตรฐาน Open Geospatial Consortium (OGC) , Web Feature Service (WFS) และ Web 
Coverage Service (WCS) รวมถึง Web Map Service ซึ่งมีสมรรถนะสูงล้วนได้รับการรับรองและพร้อม
สนับจากกลุ่มผู้ผลิตซอฟแวร์ด้านภูมิสารสนเทศอย่างกว้างขวาง  สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลภูมิศาสตร์ได้
หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของ Vector ที่เป็น file based เช่น Shape file หรือ database เช่น PostGIS, 
Oracle, ArcSDE, DB2, MySQL, SQL Server เป็นต้น หรือเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เป็น Raster เช่น ArcGrid, 
Geo TIFF เป็นต้น 

อาปาเช่ (Apache) เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) โดยอาปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์จะเป็น
ศูนย์กลางหรือจุดเริ่มต้นของการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ท าหน้าที่ในการจัดเก็บโฮมเพจ 
(Homepage) และส่งไปยังเบราว์เซอร์ (Browser) ที่มีการเรียกเข้ามายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บโฮมเพจนั้นอยู่  

โพสต์เกรสคิวแอล (PostgreSQL) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ (Object-
Relational Database Management System :ORDBMS) โดยการน าเอาข้อมูลเชิงพ้ืนที่จัดเก็บลงใน
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ที่มีฟังก์ชันการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่เป็นชนิดของ
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ข้อมูล (data type) ในรูปแบบต่างๆ และสามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้ จัดเป็น
ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source Software) ที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน สามารถท างานบนระบบปฏิบัติการ ลีนุกซ์ (Linux) ยูนิกซ์ UNIX และ วินโดว์ (Windows) ฯลฯ 
ดังนั้น โพสต์เกรสคิวแอล จึงเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะส าหรับหน่ายงานต่างๆจะน าไปใช้งานใน
การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และมีจ านวนมากอย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและยังมีการ
อัพเดทเวอร์ชั่นให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

โพสต์จีสหรือโพสต์จีไอเอส (PostGIS) คือส่วนขยายเพิ่มเติมที่ท าให้ฐานข้อมูลโพสต์เกรสคิวแอล 
(PostgreSQL) สามารถรองรับข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) คือสนับสนุนข้อมูลที่สัมพันธ์เชิงพื้นที่ 
(Spatial) มีการเพิ่มเติมในส่วนฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ ของ PostgreSQL ให้มีการรองรับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Object) เข้ามาเก็บไว้ในฐานข้อมูล (Database) PostGIS สนับสนุน GIS 
indexs กับ R-tree indexs และฟังก์ชัน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ GIS Object เป็นฐานข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ (Spatial database) ซึ่งมี ฟังก์ชั่นการใช้งานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่เป็นรหัสเปิดที่มีการจัดการกับ
ข้อมูลท าให้มองเห็นภาพและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

โอเพ็นเลเยอร์ (Open Layer) เป็นชุดค าสั่งจาวาสคริปต์ส าหรับช่วยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้าน
ภูมิสารสนเทศบนเว็บที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆเนื่องจากสนับสนุนการเชื่อมต่อกับระบบให้บริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น WMS, WFS, WMTS, Google map, 
WorldWind, Yahoo map, Bing Maps, Multi Map, Tile Cache, Map Guide, ArcIMS  โดยโอเพ็นเลเยอร์  
ได้พัฒนาเครื่องมือส าหรับควบคุมการแสดงผลภาพแผนที่หรือข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเว็บไซต์ เช่น การย่อ/ 
ขยาย (Zoom In/Zoom Out) การเลื่อนภาพ(Pan)การหาต าแหน่งจากตัวชี้ต าแหน่ง การวาดขอบเขต 
มาตราส่วน เครื่องมือควบคุมการเปิด-ปิดการแสดงผลลัพธ์ ฯลฯ  จึงท าให้ OpenLayers ได้รับความนิยม
และถูกน าไปประยุกต์ใช้และต่อยอดด้านภูมิสารสนเทศบนเว็บเป็นจ านวนมากในหลายๆ ซอฟต์แวร์และ
ชุดค าสั่งประยุกต์รหัสเปิด (Open Source) เช่น เป็นเครื่องมือส าหรับแสดงผลข้อมูลใน GeoServer 
เครื่องมือส าหรับเชื่อมต่อและแสดงข้อมูล Google ใน QGIS เป็นต้น 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

การพัฒนาระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และดัชนี (Index)  ส าหรับสืบค้นข้อมูลภายในระบบจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ของกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามประเภทและจ านวน
ของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่จัดเก็บไว้ภายในระบบฯ และเพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
จัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น และให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งาน   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 

3.1 จัดเตรียมและพัฒนาแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ และดัชนี (Index) ส าหรับสืบค้นข้อมูล 
3.1.1 รวบรวมและศึกษารายละเอียดคุณลักษณะของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ของโครงการจัดท า

แผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรฯ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ เฉพาะในส่วนของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่ให้บริการแก่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือน ามาศึกษาเกี่ยวกับ
รายละเอียดคุณสมบัติของข้อมูล พ้ืนที่ใช้จัดเก็บข้อมูล จ านวนระวาง การครอบคลุมพ้ืนที่ ความสมบูรณ์ 
ครบถ้วนของข้อมูลที่มีอยู่จริงสามารถน ามาใช้งานและให้บริการได้ ดังนี้ 

1) แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ในรูปแบบข้อมูลเชิงเลขที่บันทึกข้อมูลลงบนสื่อคอมพิวเตอร์
ชนิดดีวีดี (DVD) ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 :25,000 ความละเอียดจุดภาพ 15 
ไมครอน ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ความละเอียดจุดภาพ 0.75 เมตร ความละเอียด
จุดภาพ 1 เมตรและความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 
ความละเอียดจุดภาพ 0. 5 เมตร ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตรและความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร ข้อมูล
ความสูงภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:4,000 หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน แผนที่ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มาตราส่วน 1:25,000 โดยมีรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลตามประเภทหรือรายการ
ของแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่โดยจัดเรียงล าดับ ดังนี้คือ รายการข้อมูล หมายเลขกล่อง หมายเลขแผ่นดีวีดี
ซึ่งบันทึกข้อมูลตามชื่อแฟ้มข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ โดยสามารถสืบค้นหรือค้นหาข้อมูลได้จากดัชนีส าหรับ
การสืบค้นข้อมูลที่จัดท าไว้โดยเฉพาะแต่ละประเภทข้อมูล 

2) แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ในรูปแบบข้อมูลเชิงเลขที่บันทึกข้อมูลลงบนสื่อคอมพิวเตอร์
ชนิดฮาร์ดดิสก์ภายนอก (External hard disk) ซึ่งเป็นการส าเนาข้อมูลจากแผ่นดีวีดีต้นฉบับจัดเก็บไว้ใน
ฮาร์ดดิสก์ตามโครงการส ารองข้อมูลแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  ส าหรับใช้ในกรณีที่
ระบบจัดการฐานข้อมูลขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้  โดยคัดลอกเฉพาะแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่
ให้บริการและสามารถเปิดใช้งานได้จริงเท่านั้น ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 
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ความละเอียดจุดภาพ 15 ไมครอน ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ความละเอียดจุดภาพ 
0.75 เมตร และความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร  ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ความละเอียด
จุดภาพ 0.5 เมตร และความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร  แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000  
เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน (แบบหมายพยานหมุดหลักฐาน
ในรูปแบบ PDF ไฟล์) 

3) แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ในรูปแบบข้อมูลเชิงเลขที่จัดเก็บในระบบจัดการฐานข้อมูล
(Data Storage System) ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ความละเอียด
จุดภาพ 15 ไมครอน(บางส่วน) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ความละเอียดจุดภาพ 
0.75 เมตร และความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร  ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 
ความละเอียดจุดภาพ 0.5 เมตร และความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร  แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 
1:4,000  เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน 

แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน
ของกระทรวงเกษตรฯ ทีจ่ัดเก็บข้อมูลลงบนสื่อคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ประเภท โดยการส าเนาหรือการคัดลอก
ข้อมูลจากแผ่นดีวีดีต้นฉบับ ซึ่งบันทึกข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2547-2550 ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาด ในขั้นตอน
การคัดลอกข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์หรือการน าเข้าข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล ท าให้ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถ
คัดลอกหรือน าเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากไฟล์ข้อมูลในแผ่นต้นฉบับช ารุดเสียหาย หรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตาม
ดัชนีสืบค้นข้อมูล ดังนั้นจ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกในสื่อคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ประเภท มีจ านวนครบถ้วน
และถูกต้องตรงกับดัชนีสืบค้นข้อมูลแต่ละรายการหรือไม่ อย่างไร 

 
ภาพที ่3-1   การจัดเตรียมและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข  
 มาตราส่วน 1:25,000 จากสื่อบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆกับดัชนีสืบค้นข้อมูล  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



39 
 

4) ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ประกอบด้วยเขตจังหวัด เขตอ าเภอและเขตต าบล ซึ่งจัดท าและ
ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพ่ือใช้งานโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และชั้นข้อมูลเขตการปกครองซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
จัดท าและปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2556 โดยชั้นข้อมูลเขตการปกครองที่จัดท าขึ้นและ
น ามาใช้งานนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกันทั้งขอบเขตพ้ืนที่ ขนาด รูปร่าง จ านวน ต าบล 
อ าเภอ และจังหวัด ซึ่งจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข โดยใช้เส้นเขตการปกครองบนแผนที่
ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ล าดับชุด แอล 7018 และภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 
1:25,000 เป็นแผนที่ฐานในการปรับปรุงชั้นข้อมูลเขตการปกครองทั้งในส่วนของเขตจังหวัด เขตอ าเภอ
และเขตต าบลให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

 

ภาพที่ 3-2   การจัดเตรียมและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของชั้นข้อมูลเขตการปกครอง เขตจังหวัด   
(Shape file) และตารางข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Table) 

5) ดัชนีสืบค้นข้อมูล เป็นชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่จัดท าขึ้นส าหรับการสืบค้นแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่ของโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของ
กระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ ดัชนีแนวบินและภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ดัชนี
หมายเลขหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขและแผนที่ทรัพย์สินของกระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ มาตราส่วน 1:25,000 ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข แบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลข และเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และดัชนีระวางแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 
บริเวณพ้ืนที่ห้ามจ าหน่ายและบริการภาพถ่ายทางอากาศ  

6) ชั้นข้อมูลพื้นที่สงวนไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศและพื้นที่ความลับทางราชการ ซึ่ง
กรมแผนที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งขอบเขตพื้นที่ดังกล่าวให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทราบและพิจารณาการให้บริการและเผยแพร่แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ภายใต้โครงการจัดท าแผนที่เพื่อ
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แก่หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ดังกล่าวถูกน ามาจัดท าไว้ในรูปแบบของชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  

3.1.2 ก าหนดรูปแบบและวิธีการในการจัดท าและพัฒนาแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ให้สามารถน าเข้า
ในระบบจัดเก็บและระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งาน ดังนี้  

1) ก าหนดประเภทของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่จะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 

 (1) แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่จะน าเข้าในระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ซึ่งจะเป็นแผนที่และข้อมูลแผนที่ส าหรับให้บริการตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ได้แก ่ภาพถ่ายทางอากาศสี
เชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000  ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ความละเอียดจุดภาพ 
1 เมตร ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร แบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลข ความละเอียดจุดภาพ 5 เมตร และเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 

(2) ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบ
จัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่ออนไลน์(WMS) ได้แก่ ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ประกอบด้วย
เขตจังหวัด เขตอ าเภอและเขตต าบล ดัชนีแนวบินและภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:25,000 
ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:25,000 ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 
1:4,000 ดัชนีระวางแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ดัชนีระวางเส้นชั้นความสูงเชิงเลข
มาตราส่วน 1:4,000 และดัชนีหมายเลขหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน 

2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนและการครอบคลุมพ้ืนที่ของไฟล์แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
ที่จัดเก็บในฮาร์ดดิสก์(External Hard disk)เพ่ือใช้เป็นข้อมูลต้นฉบับส าหรับน าเข้าระบบจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ 

(1) ตรวจสอบไฟล์แผนที่และข้อมูลทางแผนที่แต่ละประเภทที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์
(External Hard disk) โดยใช้วิธีการตรวจสอบด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยวิธีการน า
ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง เขตจังหวัด และดัชนีสืบค้นข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบเป็นข้อมูลอ้างอิงในการ
ตรวจสอบ จากนั้นจึงเรียกดูข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์(External Hard disk)ทีละไฟล์เพ่ือตรวจสอบว่า 
ไฟล์ข้อมูลมีจ านวนครบถ้วน สามารถเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องตรงกับดัชนีสืบค้นข้อมูลของ
โครงการฯ หรือไม่  ทั้งนี ้หากตรวจพบว่าไฟล์ของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ไม่ครบถ้วนหรือช ารุดเสียหาย 
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ให้จัดท าบัญชีระวางแผนที่และท าดัชนีระวางแผนที่ดังกล่าวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไว้ เพ่ือใช้ในการ
ค้นหาไฟล์ข้อมูลในแผ่นดีวีดีต้นฉบับ ในขั้นตอนต่อไป 

(2) ตรวจสอบแฟ้มข้อมูลแผนที่และข้อมูลทางแผนที่แต่ละประเภทที่จัดเก็บไว้ในแผ่นดีวีดี
(ต้นฉบับ) โดยใช้วิธีการตรวจสอบด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) โดยวิธีการน าดัชนีระวางแผนที่
และบัญชีรายการข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือช ารุดเสียหาย เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตรวจสอบ จากนั้นจึงเรียกดู
ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในแผ่นดีวีดี (ต้นฉบับ)ซึ่งหากมีไฟล์ข้อมูลที่ต้องการและสามารถเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
และถูกต้องตรงกับดัชนีสืบค้นข้อมูล ให้ท าการคัดลอกไฟล์ข้อมูลดังกล่าวจัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ส ารอง ทั้งนี้
หากไม่มีไฟล์ข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูลช ารุดเสียหาย เช่นเดียวกับไฟล์ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ส ารอง ให้จัดท าบัญชี
ระวางแผนที่และท าดัชนีระวางแผนที่ดังกล่าวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไว้ส าหรับจัดท าข้อมูลชุดใหม่
ทดแทนในกรณีท่ีสามารถด าเนินการได้  

3) จัดท าไฟล์แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ทดแทนไฟล์ข้อมูลที่สูญหายหรือช ารุดเสียหาย ได้แก ่
(1) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 1:25,000 สูญหาย

หรือช ารุดใช้งานไม่ได้ ให้น าไฟล์ข้อมูลของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่หมายเลขระวางเดียวกันที่มีความละเอียด
จุดภาพสูงกว่า(0.5 เมตร หรือ 0.75 เมตร ตามล าดับ) มาผ่านกรรมวิธีการสุ่มตัวอย่างซ้ า( Resampling)
เพ่ือการสร้างขนาดจุดภาพใหม่โดยให้มีความละเอียดจุดภาพ (pixel size) เท่ากับ 1 เมตร กรณีไม่สามารถ
สร้างไฟล์ภาพถ่ายออร์โธสีโดยวิธีการ Resampling ให้ด าเนินการ ดังนี้  

กรณีไฟล์ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 สูญหายหรือช ารุดใช้งานไม่ได้  ให้
จัดท าไฟล์ภาพภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ขึ้นใหม่โดยใช้ภาพถ่ายออร์สีเชิงเลขมาตราส่วน 
1:25,000 พ้ืนที่เดียวกัน น ามาผ่านกรรมวิธีการตัดภาพ(Clip) ตามขอบเขตของ Shape file เส้นกริด
ระวางภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 หมายเลขระวางเดียวกับไฟล์ภาพที่สูญหายหรือช ารุดใช้งานไม่ได้     

กรณีไฟล์ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 สูญหายหรือช ารุดใช้งานไม่ได้ 
ให้จัดท าไฟล์ภาพภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ขึ้นใหม่ โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
มาตราส่วน 1:4,000 ครอบคลุมพ้ืนที่เดียวกัน น ามาผ่านกรรมวิธีการเชื่อมต่อภาพ (Mosaic) และการตัดภาพ 
(Clip) ตามขอบเขตของ Shape file เส้นกริดระวางภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:25,000 หมายเลข
ระวางเดียวกับไฟล์ภาพที่สูญหายหรือช ารุดใช้งานไม่ได้     

(2) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขและเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 สูญหาย
หรือช ารุดใช้งานไม่ได้ ให้ท าการสร้างไฟล์ข้อมูลขึ้นใหม่จากข้อมูลจุดความสูงภูมิประเทศและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อก าหนดทางเทคนิคของแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขภายใต้โครงการ
จัดท าแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

3.1.3 จัดท าและพัฒนาแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ และดัชนีระวางแผนที่สืบค้นข้อมูลภายในระบบ
จัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจ านวนแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่จัดเก็บในระบบฯ 
และสามารถให้บริการหรือเผยแพร่ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต  
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1) จัดท าและพัฒนาแผนที่ที่จัดเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ (External Hard disk) ซึ่งได้ตรวจสอบ
และจัดท าข้อมูล มีจ านวนครบถ้วนสามารถเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องตรงกับดัชนีสืบค้นข้อมูล
ของโครงการฯแล้ว ซึ่งจะประกอบด้วยแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลได้โดยไม่ขัดต่อ 
กฎ ระเบียบของทางราชการ และแผนที่ในบริเวณพ้ืนที่ที่กรมแผนที่ทหารและหน่วยงานด้านความมั่นคง
ของประเทศ ระบุว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศ และพ้ืนที่
ความลับทางราชการ ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องคัดแยกแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่ให้บริการและไม่ให้บริการ
ออกจากกันด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยการน าดัชนีระวางแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 บริเวณ
พ้ืนที่ห้ามจ าหน่ายและบริการภาพถ่ายทางอากาศ และพ้ืนที่สงวนไว้เพ่ือความมั่นคงของประเทศและพ้ืนที่
ความลับทางราชการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคการซ้อนทับชั้นข้อมูล(Overlay Technique) กับดัชนี
สืบค้นข้อมูลแต่ละรายการ ได้แก่ ดัชนีแนวบินและภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 
ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 
1:4,000 ดัชนีระวางแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000และดัชนีระวางเส้นชั้นความสูง
เชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 โดยสามารถวิเคราะห์และคัดแยกระวางแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ตามดัชนี
สืบค้นข้อมูลของแต่ละรายการข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.1) แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ขัดต่อ กฎ ระเบียบและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของทางราชการ  

1.2) แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ในบริเวณพ้ืนที่ที่กรมแผนที่ทหารและหน่วยงานด้านความมั่นคง
ของประเทศ ระบุว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศ และพ้ืนที่
ความลับทางราชการ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

(1) แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่ไม่ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลทั้งระวาง 
(2) แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่มีบริเวณพ้ืนที่สงวนไว้เพ่ือความมั่นคงและพ้ืนที่ความลับ

ทางราชการปรากฏอยู่ในระวางเพียงบางส่วน ต้องด าเนินการปิดบัง อ าพราง หรือตัดทอนข้อมูลบริเวณ
พ้ืนที่สงวนไว้เพื่อความมั่นคงและพ้ืนที่ความลับทางราชการ 

2) จัดท าดัชนีระวางแผนที่ส าหรับการสืบค้นข้อมูลภายในระบบจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจ านวนแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ขัดต่อ กฎ 
ระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางราชการ และระวางแผนที่ที่ปิดบัง อ าพราง หรือตัดทอน
ข้อมูลบริเวณพ้ืนที่สงวนไว้เพื่อความมั่นคงและพ้ืนที่ความลับทางราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

3.2 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บ สืบค้น ประมวลผลและให้บริการแผนที่และข้อมูลทาง
แผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

สืบเนื่องมาจากมติคณะกรรมการตรวจสอบการช ารุดเสื่อมสภาพของระบบจัดเก็บข้อมูลภาพ
(GIS)และระบบสืบค้นเพ่ือบริการรูปถ่ายเชิงพ้ืนที่รวมทั้งการจัดจ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 มีความเห็นว่า ระบบจัดเก็บ
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ข้อมูลภาพฯ ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ.2548 ช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรให้จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เพ่ือการจัดเก็บ สืบค้นและให้บริการแผนที่ออนไลน์ทดแทนระบบเดิม โดยระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหามาใหม่
จะต้องมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าและสามารถใช้งานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล (SAN Storage 
HP EVA 8000) ของส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ที่ใช้งานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ สืบค้น และให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของ
กรมพัฒนาที่ดินในครั้งนี้ มีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

3.2.1 จัดท าแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และควบคุม ดูแลการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
จัดเก็บ สืบค้นและให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ โดยพิจารณาจัดท าแผนการด าเนินการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยให้มี
สอดคล้องกับกรอบระยะเวลา หลักเกณฑ์ปละเงื่อนไขการใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2559 ตามที่ส านักงบประมาณก าหนดไว้   

3.2.2 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบจัดเก็บ สืบค้นและระบบบริการแผนที่และข้อมูลทาง
แผนที่ทั้งในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ ดังนี้ 

1) ระบบจัดเก็บแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ได้แก่ อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 
(External Storage) จ านวน ๑ ชุด ที่สามารถรองรับการจัดเก็บแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของโครงการ
จัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นชุด
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานที่ส าคัญของประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบ
ส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลที่ช ารุดเสียหายที่มีประสิทธิภาพ  

2) ระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบสืบค้นเพ่ีอการให้บริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ในรูปแบบเว็บแมปเซอร์วิส (Web Map Service: WMS) และมีระบบบริหารจัดการการ
สั่งซื้อและจ าหน่ายแผนที่ออนไลน์  

3.2.3 ศึกษา วิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์ของระบบ
จัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่ให้สามารถรองรับแผนที่และข้อมูลทางแผนที่และใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานและผู้ขอรับบริการ 

3.2.4 จัดท ารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บ ประมวลผลสืบค้น
และให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ และรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้งานและผู้ขอรับบริการ 

3.3 พัฒนารูปแบบขั้นตอนและวิธีการในการจัดเก็บ สืบค้น และการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
3.3.1 ศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านการให้บริการแผนที่และ

ข้อมูลทางแผนที่ รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ 
1) พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. ๒๔๘๓ 
2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
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3) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่
หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะรายพ.ศ. ๒๕๕๕ 

4) ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอใน
การบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553 

5) คู่มือส าหรับประชาชน การบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
3.3.2 ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการในการจัดเก็บ สืบค้นและการให้บริการแผนที่และข้อมูล

ทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
1) การจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

1.1) ก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์   
1.2) การก าหนดรูปแบบการจัดเก็บแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 

2) การสืบค้นและการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
2.1) ก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานระบบสืบค้นและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่าน

อินเตอร์เน็ต 
2.2) ก าหนดรูปแบบและจัดท าพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) อธิบายโครงสร้าง

และความสัมพันธ์ของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic feature) และข้อมูลลักษณะประจ า 
(Attribute data) ของชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3.3.3 น าเข้าแผนที่ และข้อมูลทางแผนที่ในระบบจัดเก็บและระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
3.3.4 ทดสอบการใช้งานระบบจัดเก็บ สืบค้นและระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 

1) ระบบสืบค้นและระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
2) ระบบจัดการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาระบบจัดเก็บ สืบค้น และระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินโดย
การรวบรวมแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่  น ามาศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางและวิธีการในการจัดท าและพัฒนาแผนที่ 
ข้อมูลทางแผนที่ และดัชนี(Index)สืบค้นข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามประเภทและจ านวนของแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่ที่มีอยู่จริงและใช้งานได้ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 
ทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบ ผู้จัดท าข้อมูล ผู้ให้บริการและผู้ขอรับบริการ เพ่ือการจัดหาและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บ สืบค้น และให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน โดยผลการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ผลการจัดเตรียมและพัฒนาแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่ และดัชนี (Index) ส าหรับสืบค้นข้อมูล  
4.1.1 การจัดเตรียมและพัฒนาแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ส าหรับใช้จัดท าภาพแผนที่พ้ืนหลังและการ

สืบค้นโดยชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของระบบบริการภาพแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service) ได้แก่ 
1) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:25,000 ซึ่งจัดเก็บภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข เป็นระวาง

ขนาด 7.5 x 7.5 ลิปดา (13.75 x 13.75 ตารางกิโลเมตร) ในรูปแบบของราสเตอร์ (Raster file) ตาม
มาตรฐาน USGS STDS/Geo TIFF ความละเอียดจุดภาพ (Resolution/Pixel size) 1 เมตร ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งประเทศ ส าหรับน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าภาพแผนที่พ้ืนหลังที่สามารถน ามาเผยแพร่
ข้อมูลภาพแผนที่ออนไลน์ได้ จ านวน 3,060 ระวาง  

 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที ่4-1   การจัดเตรียมและพัฒนาภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000  
   

 
ภาพที ่4-2  การจัดเตรียมและพัฒนาดัชนีสืบค้นระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2) ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ประกอบด้วยเขตจังหวัด เขตอ าเภอและเขตต าบล ซึ่งจัดท าและ
ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพ่ือใช้งานโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และชั้นข้อมูลเขตการปกครองซึ่ ง กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย จัดท าและปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2556 ซึ่งจากการวิเคราะห์ชั้นข้อมูล
เขตการปกครองที่จัดท าและปรับปรุงในแต่ละปีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยเทคนิคการซ้อนทับ
ชั้นข้อมูล (Overlay Technique) พบว่ามีความคลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกัน ได้แก่ ขอบเขตพ้ืนที่ ขนาด 
รูปร่าง จ านวน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ดังนั้น ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เพ่ือน ามาใช้เพ่ือการสืบค้นภายใต้เงื่อนไขของขอบเขตพ้ืนที่ จังหวัด 
อ าเภอ และต าบลได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในการแก้ไขปรับปรุงชั้นข้อมูลเขตการปกครองดังกล่าวเพ่ือน ามาใช้
งานในระบบจัดเก็บ สืบค้นและระบบบริการแผนที่ออนไลน์ของกรมพัฒนาที่ดินเท่านั้นไม่สามารถน าไปใช้
อ้างอิงทางกฎหมายหรือการน าไปใช้งานในด้านอ่ืนๆ  

 
ภาพที ่4-3   การศึกษาเปรียบเทียบเขตการปกครอง ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2547 พ.ศ.2552 และ     

พ.ศ.2556 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3) ชั้นข้อมูลดัชนี (Index) สืบค้นข้อมูลส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าโปรแกรมประยุกต์
ของระบบสืบค้นเพ่ือให้ผู้ใช้งานสืบค้นข้อมูลภายในระบบจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศตามเงื่อนไขต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามจ านวนแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลได้โดยไม่ขัดต่อ 
กฎ ระเบียบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางราชการ รวมทั้งระวางแผนที่ที่ได้ปิดบัง อ าพราง 
หรือตัดทอนข้อมูลบริเวณพ้ืนที่สงวนไว้เพ่ือความมั่นคงและพ้ืนที่ความลับทางราชการ โดยจัดท าดัชนีสืบค้น
ข้อมูลประเภทต่างๆตามจ านวนแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่จริงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

3.1) ดัชนีภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 เป็นชั้นข้อมูลแสดง
ต าแหน่งของจุดเปิดถ่ายภาพทางอากาศ มีจ านวนภาพถ่ายทั้งหมด 73,071 ภาพ ซึ่งจัดท าดัชนีสืบค้น
ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแบบข้อมูลจุด (Point) ประกอบด้วย หมายเลขภาพถ่าย (Photo_ID) 
หมายเลขม้วนฟิล์ม (Roll_Number) หมายเลขแนวบิน (Run_Number) วัน เดือน ปี ที่ถ่ายภาพ (Date_flight) 
และข้อมูลอื่นๆ  

 

ภาพที่ 4-4  ดัชนีจุดเปิดถ่าย(Exposure point) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 และ
ตารางข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Table) ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2560 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.2) ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 เป็นดัชนีส าหรับสืบค้น
ระวางภาพถ่ายขนาดระวาง 7.5 x 7.5 ลิปดา ซึ่งก าหนดขอบเขตและหมายเลขระวางตามเกณฑ์ของ
กรมแผนที่ทหาร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รูปแบบข้อมูลพ้ืนที่รูปปิด (Polygon) จ านวน 3,320 ระวาง 
ทั้งนี้ ผลการจัดท าและพัฒนาดัชนีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 โดยการตรวจสอบ
แฟ้มข้อมูลภาพถ่ายที่มีอยู่จริงและใช้งานได้ รวมทั้งระวางภาพถ่ายที่ได้ท าการปิดบัง อ าพรางและตัดทอน
ข้อมูลบริเวณพ้ืนที่ห้ามจ าหน่ายและบริการภาพถ่ายทางอากาศ พ้ืนที่สงวนไว้เพ่ือความมั่นคงของประเทศ
และพ้ืนที่ความลับทางราชการ คงเหลือภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:25,000 ที่ให้บริการได้
จ านวน 2,972 ระวาง  

 

ภาพที่ 4-5   ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 และตารางข้อมูลเชิงบรรยาย
ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2560 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



50 
 

3.3) ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 เป็นดัชนีส าหรับสืบค้น
ระวางภาพถ่ายขนาดระวาง 2 x 2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งก าหนดขอบเขตและหมายเลขระวางตามมาตรฐาน
ของกรมที่ดิน ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบข้อมูลพ้ืนที่รูปปิด (Polygon) ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ 
จ านวน 137,451 ระวาง ผลการจัดท าและพัฒนาดัชนีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000  
โดยการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลภาพถ่ายที่มีอยู่จริงและใช้งานได้ รวมทั้งระวางภาพถ่ายที่ได้ท าการปิดบัง 
อ าพรางและตัดทอนข้อมูลบริเวณพ้ืนที่ห้ามจ าหน่ายและบริการภาพถ่ายทางอากาศ พื้นที่สงวนไว้เพื่อ
ความมั่นคงของประเทศและพ้ืนที่ความลับทางราชการ คงเหลือภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 
1:4,000 ที่ให้บริการได้จ านวน 130,193 ระวาง  

 

ภาพที่ 4-6    ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4 ,000 และตารางข้อมูลเชิงบรรยาย
ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2560 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.4) ดัชนีระวางแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 เป็นดัชนีส าหรับสืบค้น
ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูง ขนาดระวาง 2 x 2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งก าหนดขอบเขตและหมายเลขระวางตาม
มาตรฐานระวางภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบข้อมูลพ้ืนที่
รูปปิด (Polygon) จ านวน 129,138 ระวาง ทั้งนี้ ผลการจัดท าและพัฒนาดัชนีแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
มาตราส่วน 1:4,000 โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่มีอยู่และใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งตัดระวางพ้ืนที่ห้ามจ าหน่ายและบริการภาพถ่ายทางอากาศ พ้ืนที่สงวนไว้เพ่ือความ
มั่นคงของประเทศและพ้ืนที่ความลับทางราชการ ออกไปทั้งหมดแล้ว คงเหลือระวางข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ที่ให้บริการได้จ านวน 125,690 ระวาง  

 

ภาพที่ 4-7  ดัชนีระวางแบบจ าลองระดับสูงเชิงมาตราส่วน 1:4,000 และตารางข้อมูลเชิงบรรยาย 
ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2560 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.5) ดัชนีระวางเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 เป็นดัชนีส าหรับสืบค้นข้อมูล
เส้นชั้นความสูง ขนาดระวาง 2 x 2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งก าหนดขอบเขตและหมายเลขระวางตามมาตรฐาน
ระวางภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบข้อมูลพ้ืนที่รูปปิด 
(Polygon) จ านวน 129,138 ระวาง ทั้งนี้ ผลการจัดท าและพัฒนาดัชนีเส้นชั้นความสูง มาตราส่วน 
1:4,000  โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่มีอยู่และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งตัดระวางพ้ืนที่ห้ามจ าหน่ายและบริการภาพถ่ายทางอากาศ พ้ืนที่สงวนไว้เพ่ือความมั่นคงของ
ประเทศและพ้ืนที่ความลับทางราชการ ออกไปทั้งหมดแล้ว คงเหลือระวางข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
มาตราส่วน 1:4,000 ที่ให้บริการได้จ านวน 126,209 ระวาง  

 

ภาพที่ 4-8  ภาพดัชนีระวางเส้นชั้นความสูงสูงเชิงมาตราส่วน 1:4,000และตารางข้อมูลเชิงบรรยาย 
ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2560 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3.6) ดัชนีหมายเลขหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน เป็นชั้นข้อมูลแสดงต าแหน่งที่ตั้งของหมุด
หลักฐานภาคพ้ืนดิน จ านวน 2,810 หมุด ซึ่งจัดท าดัชนีสืบค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน
รูปแบบข้อมูลจุด (Point) พร้อมด้วยแบบหมายพยานหมุดหลักฐาน ทั้งนี้จาการตรวจสอบพบว่ามีหมุด
หลักฐานบางส่วน ช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลาย โดยเฉลี่ยปีละ 100-150 หมุด  ซึ่งส านักเทคโนโลยีการ
ส ารวจและท าแผนที่ ได้ด าเนินการส ารวจรังวัดและสร้างหมุดหลักฐานทดแทน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องปรับปรุง
ดัชนีหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดินที่มีอยู่เดิมและหมุดที่จัดสร้างขึ้นใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามจ านวนที่มีอยู่จริง
และให้บริการได้ โดยในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนหมุดหลักฐาน 2,616 หมุด  

 

ภาพที ่4-9  ดัชนีหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดินและตารางข้อมูลเชิงบรรยายปรับปรุงปี พ.ศ.2560 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4.1.2 แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ส าหรับน าเข้าระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ 
1) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร จ านวน 

2,972 ระวาง ขนาดไฟล์ข้อมูล 630 เมกกะไบต์ ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1.8 เทอราไบต์ 
2)ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร จ านวน 

126,903 ระวาง ขนาดไฟล์ข้อมูล 28 เมกกะไบต์ ใช้พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล 3.4 เทอราไบต์  
3) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ความละเอียดจุดภาพ 5 เมตร 

จ านวน 125,690 ระวาง ขนาดไฟล์ข้อมูล 1.5 เมกกะไบต์ ใช้พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล 0.2 เทอราไบต์ 
4) ข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 จ านวน 126,209 ระวาง ขนาด

ไฟล์ข้อมูล 1.5 เมกกะไบต์ ใช้พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล 0.2 เทอราไบต์ 

4.2 ผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บ สืบค้น และให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน  
4.2.1 การจัดท าแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ 

สืบค้นและให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ ดังตารางที ่4-1 

ตารางที่ 4-1  แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และควบคุมดูแลการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ         
การจัดเก็บ สืบค้นและให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

ต.ค.
58 

พ.ย.
58 

ธ.ค.
58 

ม.ค.
59 

ก.พ.
59 

มี.ค.
59 

เม.ย.
59 

พ.ค.
59 

มิ.ย.
59 

ก.ค.
59 

ส.ค.
59 

ก.ย.
59 

ต.ค.
59 

พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค.
60 

ก.พ.
60 

มี.ค.
60 

เม.ย.
60 

พ.ค.
60 

มิ.ย.
60 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้งานระบบจัดเก็บ
สืบค้นและระบบบริการแผน
ที่และข้อมูลทางแผนที่ 

                     

2. จัดท ารายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ 

                     

3. ขออนุมัติโครงการจัดซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์ฯทดแทน 

                     

4.เสนอขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของ กษ. 

                     

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

ต.ค.
58 

พ.ย.
58 

ธ.ค.
58 

ม.ค.
59 

ก.พ.
59 

มี.ค.
59 

เม.ย.
59 

พ.ค.
59 

มิ.ย.
59 

ก.ค.
59 

ส.ค.
59 

ก.ย.
59 

ต.ค.
59 

พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค.
60 

ก.พ.
60 

มี.ค.
60 

เม.ย.
60 

พ.ค.
60 

มิ.ย.
60 

๕.จัดท าร่างรายละเอียด
ข้อก าหนดทางเทคนิค
(TOR)โครงการจัดซื้อระบบ
คอมพิวเตอร์ฯ 

                     

6.ด าเนินการจัดซื้อจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ 

                     

7. ติดตั้งและทดสอบการใช้
งานของระบบคอมพิวเตอร์ฯ 

                     

8.น าเข้าแผนที่และข้อมูล
ทางแผนที่ 

                     

9. ทดสอบการท างานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ฯและ
ฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ
ภาพรวมของระบบ
คอมพิวเตอร์ฯทั้งเครือข่าย
ภายในและภายนอก 

                     

 
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ฯตามตารางที่ 4-1 นั้น ด าเนินการ

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2558 ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

4.2.2 การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบจัดเก็บสืบค้นและระบบบริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ โดยการศึกษารูปแบบ วิธีการใช้งานของระบบจัดเก็บข้อมูลภาพ(GIS) และระบบสืบค้น
เพ่ือบริการรูปถ่ายเชิงพ้ืนที่รวมทั้งการจัดจ าหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  และระบบบริการภาพแผนที่
ออนไลน์ (Web Map Service: WMS) ของประเทศไทยที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยน ามาประยุกต์ เพ่ือการ
ใช้งานให้สอดคล้องกับกระบวนการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่รวมทั้งรายการและปริมาณของแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเพ่ิมขึ้นอีกภายใน 5 ปี ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รวมทั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้องต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ดังนี้     

1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน 5 เครื่อง โดยเครื่องแม่ข่ายแต่ละเครื่องมี
ลักษณะการใช้งาน 2 ประเภท คือ  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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1.1) เครื่องแม่ข่ายที่ใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ต(Internet Network)ท าหน้าที่เป็นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) จ านวน 2 เครื่อง และเครื่องแม่ข่ายท าหน้าที่เป็นดาต้าเบส (Database Server) 
จ านวน 2 เครื่อง  

1.2) เครื่องแม่ข่ายที่ใช้งานในระบบเครือข่ายภายใน(Intranet Network) ของระบบ
จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ านวน 1 เครื่อง 

2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Fire wall) จ านวน 1 ชุด  โดยเป็นอุปกรณ์ที่มีระบบป้องกันการ
บุกรุกเครือข่ายที่ท าหน้าที่ตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายโดยการควบคุมและตรวจสอบการ
รับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายภายในของกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่กับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

3) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log file) ระบบเครือข่าย จ านวน 1 เครื่อง 
ส าหรับเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (Logs or Events) ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลโดย
จัดเก็บ Log File ตามมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ Log File ได้อย่างถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  

4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จ านวน 2 ชุด ส าหรับเชื่อมต่อ
เครือข่าย 2 เครือข่ายหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนๆเข้าด้วยกันโดยสามารถประมวลผลในระดับ network 
layer (layer 3) ซึ่งจะเป็นความสามารถในการท า routing ใช้งานกับ IP address เพ่ือท า packet 
forwarding ได้  

5) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) จ านวน 1 ชุด ส าหรับเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน
ของกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเราท์เตอร์จะท าหน้าที่
ค้นหาเส้นทางและส่งข้อมูลในช่องทางที่ดีที่สุดให้กับปลายทางที่มีการระบุไว้ใน packet ข้อมูล โดยการ
ท างานของ Router จะใช้โปรโตคอลที่ท างานบนเลเยอร์ 3  (Layer 3)  

6) เครื่องส ารองไฟ ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จ านวน 1 ชุด ส าหรับส ารองไฟฟ้า
ให้กับระบบคอมพิวเตอร์ฯได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที เมื่อกระแสไฟฟ้าหลักขัดข้อง 

7) เครื่องบันทึกข้อมูลภายนอก (External Hard disk) จ านวน 40 ชุด ส าหรับจัดเก็บและ
ส ารองข้อมูล แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ มีจ านวนพื้นที่จัดเก็บ 120 เทอร์ราไบต์   

8) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SAN Storage  30 TB จ านวน 1 ชุด ส าหรับการจัดเก็บและจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ขนาดพ้ืนที่จัดเก็บ  20 เทอร์ราไบต์ และมีพ้ืนที่ส าหรับการติดตั้งระบบการ
จัดเก็บ การประมวลผล การสืบค้นเพ่ีอการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ในรูปแบบ WMS และมี
ระบบบริหารจัดการการสั่งซื้อและจ าหน่ายแผนที่ออนไลน์ 10 เทอร์ราไบต์ 

9) โปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 5 เครื่อง 
10) โปรแกรมส าหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบของ Relational Database 

Management System (RDBMS) ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 2 เครื่อง 
11)  โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ส าหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 5 เครื่อง 
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12) โปรแกรมชุดติดตั้ง (Driver Installation) ส าหรับควบคุม Device Driver ของอุปกรณ์ที่
น ามาประกอบเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ 

13) โปรแกรมประยุกต์ระบบการจัดเก็บ การประมวลผล การสืบค้นเพ่ีอการให้บริการแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่ ในรูปแบบ WMS และมีระบบบริหารจัดการการสั่งซื้อและจ าหน่ายแผนที่ออนไลน์ 
ผู้ใช้งาน มีความต้องการใช้งาน ดังนี้ 

13.1) ใช้งานได้บน Web Browser ทั่วไปที่มีใช้งานในปัจจุบัน โดยรองรับการท างาน
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop, Notebook, อุปกรณ์ Tablet และ อุปกรณ์ Smart phone ได้ 

13.2)  แสดงผลภาพแผนที่และชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) ภาพถ่ายออร์โธสี ภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้ 
ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม  ชั้นข้อมูลแม่น้ า คลอง ทางน้ า แหล่งน้ า ที่ตั้ง
สถานที่ส าคัญ หน่วยงานราชการ เอกชน เช่น หมู่บ้าน อบต. เทศบาล อ าเภอ จังหวัด โรงเรียน โรงพยาบาล 
วัด ฯลฯ ดัชนีระวางแผนที่ มาตรส่วน 1:25,000 และ 1:4,000 ดัชนีแนวบินภาพถ่ายทางอากาศ  ดัชนี
หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน ชั้นข้อมูลที่ตั้งหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

13.3) แสดงผลภาพแผนที่และชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมกับบริการภาพแผนที่ (Map Service) ของหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น Bing Map, Openstreet Map, 
Google map 

13.4) มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการระบุตัวตนก่อนการเข้าใช้ระบบ (User 
Authentication) โดยมีหน้าจอล็อกอิน (Log In) แสดงทุกครั้งเมื่อต้องการขอเข้าใช้งานโดยให้กรอกชื่อ
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 

13.5) มีระบบจัดการผู้ใช้งาน (User Management) ส าหรับผู้ดูแลระบบสามารถ
จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน สามารถก าหนดสิทธิ์การใช้งานในระบบ  

13.6) มีเครื่องมือพ้ืนฐานส าหรับใช้งานแผนที่ ได้แก่ ย่อ-ขยายภาพแผนที่ (Zoom In-
Out) เลื่อนภาพแผนที่ (Pan) แสดงแผนที่เต็ม (Full Extent) แสดงรายการชั้นข้อมูล (Table of Content) 
เปิด-ปิดชั้นข้อมูลที่สนใจ สอบถามรายละเอียดข้อมูล (Identify)   

13.7) มีระบบสมัครสมาชิกส าหรับเข้าสั่งซื้อแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยผู้ใช้งาน
สามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน หน่วยงาน/บริษัท ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และมีฟังก์ชั่นยืนยันสมาชิกก่อนเข้าใช้งานระบบสั่งซื้อข้อมูลแผนที่ 

13.8) มีระบบสืบค้น และสั่งซื้อแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ ที่สามารถแสดงแผนที่    
พ้ืนหลังจากระบบบริการแผนที่ออนไลน์ เช่น Open Street Map, Bing Map, Yahoo Maps โดยสามารถ
แสดงชั้นข้อมูลแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินบนแผนที่พ้ืนหลังได้ และสามารถสืบค้น แผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ได้โดยเงื่อนไขการสืบค้นตามที่ผู้ใช้งานต้องการ เช่น ขอบเขตการปกครอง (เขตต าบล อ าเภอ จังหวัด) 
สืบค้นจากค่าพิกัด ดัชนีระวางแผนที่ หรือหมายเลขระวาง การวาดกรอบล้อมรอบพ้ืนที่หรือใช้ข้อมูล
ขอบเขตรูปปิด (Polygon) ประเภท shape file หรือในรูปแบบอื่นๆ  
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13.9) สามารถแสดงรายการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ที่ต้องการสั่งซื้อ ได้แก่ ชื่อ-
นามสกุล หน่วยงาน/บริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร /อีเมล์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้สั่งซื้อ
หรือผู้ขอรับบริการ รวมทั้ง วัน เดือน ปี จ านวนและชนิดของข้อมูลที่สั่งซื้อ ราคาของข้อมูลที่สั่งซื้อแต่ละ
รายการ โดยแยกประเภทหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

13.10) ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและยืนยันรายการแผนที่และข้อมูลที่สั่งซื้อได ้
13.11) ผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูลผ่านเครือข่าย โดยระบบมีฟังก์ชั่นสร้าง username 

และ password ส าหรับให้ผู้ขอรับบริการดาวน์โหลดข้อมูลที่สั่งซื้อไว้ได้  มีฟังก์ชั่นควบคุมช่วงเวลาที่ให้ท า
การ download ข้อมูล  และฟังก์ชั่น clear data แบบอัตโนมัติส าหรับลบข้อมูลชั่วคราวที่ระบบท าข้ึน 

13.12) ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานสถิติการสั่งซื้อเป็นรายเดือน และรายปี 
4.2.3 การจัดท ารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ สืบค้นและ

ให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่โดยพิจารณาจากผลการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยใช้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี พ.ศ. 2558 เป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ดังนี้ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน 5 เครื่อง มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าหรือ
เทียบเท่า ดังนี้ 

1.1) เป็นเครื่องแม่ข่ายส าหรับติดตั้งในตู้ Rack มาตรฐาน 42 U ขนาดความลึก 110 
เซนติเมตร โดยมีขนาดไม่เกิน 2 U 

1.2) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core Processor) หรือดีกว่า 
ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จ านวน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

1.3) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผล แบบ 64 bit มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB 

1.4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
1.5) สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5  
1.6) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk Drive) ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 

10,000 รอบต่อนาทีหรือชนิด Solid State Drivers หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

1.7) มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในหรือภายนอก จ านวน 1 หน่วย 
1.8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000/ 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
1.9) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 
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1.10) มีระบบปฏิบัติการ MS Windows Server 2012 R2 Standard หรือรุ่นล่าสุด ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจ านวน 5 เครื่องๆละ 1 ลิขสิทธิ์ 
รวมทั้งหมด 5 ลิขสิทธิ์ 

1.11) มีโปรแกรมส าหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบของ Relational 
Database Management System (RDBMS) Microsoft SQL Server 2014 หรือรุ่นล่าสุดที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจ านวน 2 เครื่องๆละ 1 ลิขสิทธิ์ รวม 
2 ลิขสิทธิ์ 

1.12) มีโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมติดตั้งลง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและท าการ Activate การใช้งานเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถ update Virus 
ได้อัตโนมัติอย่างน้อย 3 ปี จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ลิขสิทธิ์ 

1.13) มีโปรแกรมชุดติดตั้ง (Driver Installation) ส าหรับควบคุม Device Driver ของ
อุปกรณ์ที่น ามาประกอบเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ CD/DVD และมีบริการเว็บไซต์ส าหรับ 
Download โปรแกรม Device Driver ได้ในกรณีแผ่น CD/DVD มีปัญหา 

2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จ านวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าดังนี้ 
2.1) เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Stateful Inspection Firewall แบบ Appliance 
2.2) มี Throughput ของ Firewall Inspection ไม่น้อยกว่า 7 Gbps 
2.3) มี Throughput ของ Intrusion Prevention System (IPS) ไม่น้อยกว่า 2 Gbps 
2.4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000/ Base-T 

หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
2.5) สามารถก าหนด IP Address และ Service Port แบบ Network address 

Translation (NAT)และ Port Address Translation (PAT) ได้ 
2.6) สามารถท างานในลักษณะ Transparent Mode ได้ 
2.7) สามารถ routing แบบ Static, Dynamic routing ได้ 
2.8) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 
2.9) สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อยดังนี้ Syn Flood, 

UDP Flood, ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS or DDoS, 
Teardrop Attack, Land Attack, TCP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได ้

2.10 สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บ
เป็น Syslog ได้ 

2.11) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 
2.12) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
2.13) อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย (Certification) International 

Computer Security Association: ICSA  
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3) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) ระบบเครือข่าย จ านวน ๑ เครื่อง    
มีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่า ดังนี้ 

3.1) เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บ
รวบรวมเหตุการณ์ (Logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น Appliances และ non- Appliances 
เช่น Firewall, Network Devices ต่างๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ Appliances, ระบบเครือข่าย และ
ระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่างน้อย 10 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้ระบบ 
(format) เดียวกันได้ 

3.2) มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน 
MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกว่า 

3.3) สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, 
Firewall, VPN, Server เป็นต้น ได้เป็นอย่างน้อย 

3.4) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface 
และ SSH ได้ 

3.5) สามารถจัดเก็บ Log File ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ 
Log File ที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

3.6) สามารถท าการส ารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก 
เช่น Tape หรือ DVD หรือ External Storage ได้ 

3.7) สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า
7,000 เหตุการณ์ต่อวินาที (EpS) 

3.8) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Log file (Hard disk drive) ไม่น้อยกว่า 2TB 
4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จ านวน 2 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

4.1) มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model 
4.2) สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, 

OSPF ได้เป็นอย่างน้อย 
4.3) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 
4.4) มีช่องส าหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1000 

Base-X (SFP) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
4.5) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
4.6) รองรับ MAC Address ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address 
4.7) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้  
4.8) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
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4.9) สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
5) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

5.1) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

5.2) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
5.3) มีหน่วยความจ าแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
5.4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) มีขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
5.5) สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) BGP, 

OSPFv2, OSPFv3, RIP-1, RIP-2, RIPng, Static IPv4  Routing  และ Static IPv6  Routing ได้เป็น
อย่างน้อย 

5.6) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
5.7) สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 

6) เครื่องส ารองไฟ ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะไม่น้อย
กว่าหรือเทียบเท่า ดังนี้ 

6.1) มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไมน่้อยกว่า 10 kVA (8,000 Watts) 
6.2) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 380+/-20% 
6.3) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-1% 
6.4) สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาท ี

7.) เครื่องบันทึกข้อมูลภายนอก (External Hard disk) จ านวน 40 ชุด โดยแต่ละชุดมี
คุณลักษณะไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่า ดังนี้ 

7.1) เป็นฮาร์ดดิสก์แบบติดตั้งภายนอกขนาด 3.5 นิ้ว  
7.2) มีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 3 TB 
7.3) มีความเร็วในการหมุนของดิสก์ ไม่น้อยกว่า 7,200 รอบ/นาท ี
7.4) รองรับระบบปฏิบัติการ Windows Mac OS 
7.5) โอนถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูงบนมาตรฐาน USB 3.0 และรองรับการใช้งานร่วมกับ

พอร์ต USB 2.0 
8) ระบบ SAN Storage 30 TB จ านวน 1 ระบบ มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

8.1) อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จ านวน ๑ ชุด มี
คุณลักษณะ   ไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่า ดังนี้ 

(1) เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่ง
รองรับการท างานของโครงข่ายที่มีสถาปัตยกรรมแบบ SAN (Storage Area Network) ได้ 
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(2) มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) จ านวน 2 หน่วย ที่สามารถท างานร่วมกัน
และทดแทนกันได้ทันทีเมื่อ Controller เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย เครื่องที่เหลืออยู่สามารถท างานต่อได้โดย
ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน 

(3) Controller สามารถท างานแบบ Fully Active/Active 
(4) รองรับการท า RAID level 0,1,5 หรือ 6 หรือเทียบเท่าได้เป็นอย่างน้อย 
(5) มีหน่วยความจ าแคช (Cache Memory)บน Controller รวมไม่น้อยกว่า 64 GB 

โดยมีแบตเตอรี่ หรือเทคโนโลยีอ่ืนส าหรับป้องกันข้อมูลสูญหายในกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
(6) มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard disk drive ) ชนิด SAS โดยแต่ละหน่วยมีขนาดความ

จุไม่น้อยกว่า 600 GB และมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที และมีขนาดพ้ืนที่ส าหรับใช้
งาน ภายหลังจากท า RIAD 5 หรือ RIAD 6 หรือเทียบเท่า แล้วไม่น้อยกว่า 20 TB  

(7) มี Hard Disk Drive ชนิด Solid State Disk โดยแต่ละหน่วยมีขนาดไม่น้อยกว่า 
480 GB และมีขนาดพ้ืนที่ส าหรับใช้งานภายหลังจากท า RIAD 5 หรือ RIAD 6 หรือเทียบเท่าแล้วไม่น้อยกว่า 
10 TB 

(8) อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Hard Disk) รองรับการท างานแบบ Hot Plug หรือ Hot Swap 
และสามารถท า Disk Spare เพ่ือท างานทดแทนในกรณีที่มี Hard Disk เสียหายได้ 

(9) รองรับการติดตั้ง hard disk drive ได้ไม่น้อยกว่า 240 หน่วย 
(10) รองรับการอัพเดท Firmware โดยไม่ต้องหยุดระบบ 
(11) สามารถติดตั้ง Hard Disk Drive แบบ 2.5 นิ้วที่มีขนาดความจุแตกต่างกัน

ผสมกันภายในตู้ Storage เดียวกันได้ 
(12) มี Power Supplies และ Cooling Fans ท างานแบบ Redundant ชนิด 

Hot Plug หรือ Hot Swap ได้ 
(13) รองรับการท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ MS Windows Server, IBM-AIX, 

HP-UX, Oracle Solaris, Oracle Linux, Red Hat Linux และ VMware ได้เป็นอย่างน้อย 
(14) สามารถท าการติดตั้งใน Rack มาตรฐาน 42 U ขนาดความลึก 110 เซนติเมตร 
(15) สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล (SAN HP EVA 8000) ที่มีอยู่

ของ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ 
8.2) อุปกรณ ์SAN Switch จ านวน 2 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

(1) สามารถเชื่อมผ่านเทคโนโลยี Fiber Channel (FC) ที่ความเร็ว 4 Gb/s และ     
8 Gb/s ได้เป็นอย่างน้อย 

(2) มี Optical Transceiver ชนิด short wave ความเร็วไม่น้อยกว่า 8Gb/s 
จ านวน 16 พอร์ต 

(3) มีสาย Fiber optic LC-LC แบบ OM4 ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
จ านวน 16 เส้น และขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จ านวน 8 เส้น 
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(4) สามารถท า Advance Zoning, Frame Filtering และ Enhanced Group 
Management (EGM) ได้เป็นอย่างน้อย 

(5) สามารถรองรับการต่อได้ทั้ง UNIX-based server และ Intel-based server 
(6) สามารถบริหารจัดการผ่าน Web browser ได้เป็นอย่างน้อย 
(7) สามารถ cascade เชื่อมต่อกับ SAN Switch ด้วยกันได้ 
 (8) มี Aggregate switch bandwidth ไม่น้อยกว่า 384 Gb/sec 
(9) สามารถท า ISL Trucking, extended fabric, Advanced Performance 

Monitor และ Fabric watch ได้เป็นอย่างน้อย 
8.3) ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (RACK 42U) จ านวน 1 ชุด โดยมี 

คุณลักษณะเฉพาะไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่า ดังนี้ 
(1) ตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว 42U มีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึก    

ไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 
(2) มีจ านวนช่องจ่ายไฟฟ้าเพียงพอและรองรับกับอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และ

น ามาติดตั้งในตู้ได้ไม่น้อยกว่า 24 ช่องจ่ายไฟฟ้า 
(3) มีจอภาพ LCD Monitor หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว มีอุปกรณ์สลับ

สัญญาณ (KVM Switch) และมีแป้นพิมพ์พร้อมแผ่นสัมผัส (Touch pad) ที่ถูกออกแบบและติดตั้งอยู่
ภายในตู้ Rack ซึ่งเมื่อพับเก็บต้องมีความสูงไม่เกิน 1 U 

(4) มีพัดลมส าหรับระบายความร้อนพร้อมใช้งานจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
8.4) ระบบการจัดเก็บ การประมวลผล การสืบค้นเพ่ีอการให้บริการแผนที่และข้อมูล

ทางแผนที่ในรูปแบบ WMS และมีระบบบริหารจัดการการสั่งซื้อและจ าหน่ายแผนที่ออนไลน์ 
(1) สามารถเรียกใช้งานได้บน Web Browser โดยสามารถสร้าง ปรับปรุง แก้ไข 

เพ่ิมเติมแผนที่และข้อมูลที่เก่ียวข้องได้โดยสะดวก และรองรับการท างานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop, 
Notebook, อุปกรณ์ Tablet และ อุปกรณ์ Smart phone ได้ 

(2) เป็นระบบที่ต้องท างานสอดคล้องกับความสามารถของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
จัดหาในโครงการ 

(3) สามารถรองรับการแสดงผลข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ทั้งในส่วนของ Vector, Raster และข้อมูลในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ กรมพัฒนาที่ดิน จัดหามาเพ่ือใช้ในโครงการ 
ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) ภาพถ่ายออร์โธสี ภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้ ชั้นข้อมูล
ขอบเขตการปกครอง ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม  ชั้นข้อมูลแม่น้ า คลอง ทางน้ า แหล่งน้ า ที่ตั้งสถานที่
ส าคัญ หน่วยงานราชการ เอกชน เช่น หมู่บ้าน อบต. เทศบาล อ าเภอ จังหวัด วัด โรงเรียน โรงพยาบาล 
ดัชนีระวางแผนที่ มาตราส่วน 1:25,000 และ 1:4,000 ดัชนีภาพถ่ายทางอากาศ  ดัชนีหมุดหลักฐาน
ภาคพ้ืนดิน ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศ ชั้นข้อมูลที่ตั้งหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน  
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(4) สามารถรองรับการแสดงผลร่วมกับบริการภาพแผนที่ (Map Service) จาก
ภายในหน่วยงานหรือ องค์กรภายนอก โดยจะต้องเป็นบริการแผนที่ที่เป็นมาตรฐาน OGC 

(5) มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการระบุตัวตน ก่อนการเข้าใช้ระบบ (User 
Authentication) โดย มีหน้าจอล็อกอิน (Log In) แสดงทุกครั้งเมื่อต้องการขอเข้าใช้งานด้วยการกรอกชื่อ
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 

(6) มีระบบจัดการผู้ใช้งาน (User Management) ส าหรับผู้ดูแลระบบโดยมี
รายละเอียดฟังก์ชั่นการท างาน ดังนี้ 

(7) สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้อย่างสะดวก ประกอบไปด้วยการเพ่ิมผู้ใช้งาน 
การแก้ไขหรือลบข้อมูลผู้ใช้  

(8) สามารถก าหนดสิทธิ์การใช้งานในระบบได้ 
(9) มีเครื่องมือพ้ืนฐานส าหรับใช้งานแผนที่ได้อย่างสะดวก ได้แก่ ย่อ-ขยายภาพ

แผนที่ (Zoom In-Out) เลื่อนภาพแผนที่ (Pan) แสดงแผนที่เต็ม (Full Extent) แสดงรายการชั้นข้อมูล 
(Table of Content) เปิด-ปิดชั้นข้อมูลที่สนใจ สอบถามรายละเอียดข้อมูล (Identify) ค้นหาข้อมูลตาม
เงื่อนไขชื่อ จังหวัด อ าเภอ ต าบล และแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นรายการ เมื่อเลือกรายการที่ต้องการ 
สามารถแสดงไปต าแหน่งของผลลัพธ์ที่เลือกบนแผนที่ได้ 

(10) มีระบบสมัครสมาชิกส าหรับเข้าสั่งซื้อข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนา
ที่ดิน โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลสมาชิก ได้อย่างน้อยหรือเทียบเท่า ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน หน่วยงาน/บริษัทที่สั่งซื้อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (พ้ืนฐาน) หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) อีเมล์ 

(11) มีฟังก์ชั่นยืนยันสมาชิกก่อนเข้าใช้งานระบบสั่งซื้อข้อมูลแผนที่ 
(12) มีระบบสืบค้น และสั่งซื้อแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ มีคุณลักษณะและ

สามารถใช้งานได้ในแบบ interactive web map  รองรับการแสดงแผนที่พ้ืนหลังจากข้อมูลแผนที่ออนไลน์ได้ 
เช่น Open Street Map, Bing Map, Yahoo Map เป็นต้น สามารถแสดงชั้นข้อมูลแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
บนแผนที่พ้ืนหลังได้ สามารถเลือกเปิด-ปิดชั้นข้อมูลแผนที่ซ้อนทับกันได้ มีความสามารถในการสืบค้นแผนที่
หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินได้โดยเงื่อนไข ดังนี้ สืบค้นข้อมูลจากขอบเขตการปกครอง เขตต าบล 
เขตอ าเภอ และเขตจังหวัด พิกัดภูมิศาสตร์ พิกัดยูทีเอ็ม  ดัชนีสืบค้นข้อมูลระวางแผนที่ มาตราส่วน และ 
หมายเลขระวาง และสืบค้นจากชั้นข้อมูลที่ก าหนดโดยการวาดกรอบล้อมรอบพ้ืนที่หรือ   ข้อมูลขอบเขตรูปปิด 
(Polygon) ประเภท shape file ที่ได้น าเข้าหรือ upload shape file มาใช้เพ่ือการสืบค้น 

(13) สามารถสืบค้นและหรือสั่งซื้อแผนที่หรือข้อมูลแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน โดย
เงื่อนไขในข้อ (12) ตามรายการแผนที่และข้อมูลแผนที่ ดังนี้ ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขมาตราส่วน 
1:25,000 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 1:4,000 
แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 เส้นชั้นความสูง มาตราส่วน 1:๔,000 และหมุด
หลักฐานภาคพ้ืนดิน 
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(14) แสดงรายการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ที่ต้องการสั่งซื้อได้เช่น วัน เดือน ปี 
ที่สั่งซื้อ  ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/บริษัท  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร /อีเมล์ ของผู้สั่งซื้อ พร้อมทั้ง
แสดงจ านวน ชนิดของข้อมูล ราคาของข้อมูลที่ซื้อแต่ละรายการโดยแยกประเภทหน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงาน
ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ตลอดจนการแสดงรายการและเอกสารหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

(15) มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบและยืนยันรายการสั่งซื้อ 
(16) มีฟังก์ชั่นรายงานสถิติการสั่งซื้อเป็นรายเดือน และรายปี 
(17) มีระบบรับข้อมูลแผนที่ที่สั่งซื้อแบบออนไลน์ (ในกรณีรับข้อมูลผ่านเครือข่าย) 
(18) มีฟังก์ชั่นสร้าง username และ password ส าหรับ download ข้อมูลที่สั่งซื้อไว้ 
(19) มีฟังก์ชั่นควบคุมช่วงเวลาที่ให้ท าการ download ข้อมูล  
(20) มีฟังก์ชั่น clear data แบบอัตโนมัติส าหรับลบข้อมูลชั่วคราวที่ระบบท าขึ้น

เพ่ือให้ผู้สั่งซื้อ download ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ส าหรับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น

และให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ที่จัดท าขึ้นในครั้งนี้ ได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแบบฟอร์ม
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ ประมวลผล สืบค้นและให้บริการแผนที่หรือ
ข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ภายในวงเงิน 14,494,000 บาท และใช้เป็นข้อมูลส าหรับเสนอ
คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาส าหรับการประกวดราคา
ซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บประมวลผล สืบค้นและให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของ
กรมพัฒนาที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาจัดท าร่างรายละเอียดข้อก าหนดทางเทคนิค
(TOR) โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  

4.2.4 การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บ ประมวลผล สืบค้นและให้บริการแผนที่หรือข้อมูล
ทางแผนที่ จ านวน 1 ระบบ  

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น
และให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ จ านวน 1 ระบบ ภายในวงเงิน 14,494,000 บาทตามสัญญา
เลขที่ 28/59 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559  ซึ่งได้ก าหนดสถานที่ติดตั้งรวมทั้งการออกแบบการติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์ฯและก าหนดวางผังการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการเชื่อมโยง
เครือข่ายภายใน (Intranet) และเครือข่ายภายนอก(Internet) เพ่ือให้ระบบฯสามารถใช้เพ่ือการจัดเก็บ 
ประมวลผล สืบค้นและให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยผู้ใช้งานหรือผู้ขอรับบริการสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.lddservice.org 
และผู้ใช้งานเครือข่ายภายใน (Intranet) สามารถเข้าใช้งานบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายและระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ       
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ภาพที ่4-10  การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพ่ือการจัดเก็บ สืบค้นและการให้บริการแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ผลการด าเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ สืบค้นและให้บริการแผนที่หรือ
ข้อมูลทางแผนที่ มีดังนี้ 

1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้ภายในตู้ Rack ขนาด 19 นิ้ว 42 U 
ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Fire wall) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
การจราจรคอมพิวเตอร์ ( Log file) ของระบบเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) อุปกรณ์ค้นหา
เส้นทางเครือข่าย (Router)  และระบบ SAN Storage  โดยได้ท าการเชื่อมต่อสายสัญญาณต่างๆ พร้อมจัดท า
แผนผัง (Layout)  และติดป้ายชื่อ(label)บนอุปกรณ์และสายน าสัญญาณทั้งหมดได้อย่างเป็นถูกต้องครบถ้วน
และเป็นระเบียบเรียบร้อย  

2) ติดตั้งเครื่องส ารองไฟ ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) โดยเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า
หลักของกรมพัฒนาที่ดินและระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหาในโครงการฯเสร็จเรียบร้อยเป็นไปตามท่ีก าหนด 
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3) เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหาในโครงการเข้ากับระบบเครือข่ายของกลุ่มจัดการและ
บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน  ซึ่งได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยเป็นไปตามที่ก าหนด 

4) เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหาในโครงการเข้ากับระบบจัดการฐานข้อมูล (SAN HP EVA 
8000) ของกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน  

 

ภาพที ่4-11  ผังการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ สืบค้นและการให้บริการแผนที่และข้อมูลทาง
แผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต และการเชื่อมต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม 
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ภาพที ่4-12  ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ สืบค้นและให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ที่ติดตั้ง 

อยู่ภายในห้องคอมพิวเตอร์กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 

4.3 ผลการพัฒนารูปแบบขั้นตอนและวิธีการในการจัดเก็บ สืบค้นและการให้บริการแผนที่และข้อมูล
ทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  
4.3.1 ผลการศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านการให้บริการแผนที่

และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้  
1) พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. ๒๔๘๓  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3  

“ที่สงวน หมายความถึง สิ่งปลูกสร้างทุกชนิดส าหรับการป้องกันประเทศ ฐานทัพบก ฐานทัพเรือ ฐานทัพ
อากาศ โรงงานท าอาวุธหรือยุทธภัณฑ์ โรงช่างแสง หรือคลังอาวุธยุทธภัณฑ์ อู่เรือรบ ท่าเรืออันใช้เป็นฐาน
ทัพเรือ สถานีวิทยุหรือโทรเลข หรือสถานีส่งและรับอาณัติสัญญาณ รวมทั้งสถานที่ใด ๆ ซึ่งใช้ในการสร้าง
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หรือซ่อมแซมเรือรบหรืออาวุธยุทธภัณฑ์ หรือวัตถุใด ๆ ส าหรับใช้ในการสงคราม และให้หมายความรวมถึง 
ชุมทางรถไฟ โรงงาน และสถานที่จ่ายน้ าหรือกระแสไฟฟ้าอันเป็นการสาธารณูปโภค” โดยบัญญัติไว้ใน
มาตรา ๔  “ที่สงวนตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือเป็นความลับ ผู้ใดมิได้มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
กระท าการคัดลอก เขียน จ าลอง หรือถ่ายภาพ ที่สงวน ตามพระราชบัญญัตินี้มีความผิดต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ดังนั้นการคัดลอก เขียน จ าลอง หรือถ่ายภาพ “ที่สงวน”ตามความในมาตรา 3 เพ่ือน าไปเผยแพร่
และให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินนั้น หน่วยงานหรือผู้ที่ด าเนินการจะต้องยึดถือ
และปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งนี้หากละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดและได้รับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๔  

2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4 ได้ให้ความหมาย
ของ ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่า “สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการ
สื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของ
เอกสารแฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้” โดยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
หมายความว่า “ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน” ส าหรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่
ต้องเปิดเผยนั้น ให้เป็นไปตามความในมาตรา 14  “ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์” และ มาตรา 15 “ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของ
ประเทศ” ซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 5 “ข้อมูล
ข่าวสารลับ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ที่มีค าสั่งไม่ให้เปิดเผยหรืออยู่ใน
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของรัฐ
หรือที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการก าหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลับ ลับมาก หรือชั้นลับที่สุด ตามระเบี ยบนี้
โดยค านึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน” 

ทั้งนี้ แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่จัดไว้
ส าหรับเผยแพร่และให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
โดยเคร่งครัด 

3) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่
หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะรายพ.ศ. ๒๕๕๕  ก าหนดให้ ผู้ขอรับบริการยื่นค าขอ/หนังสือขอรับ
บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ต่ออธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน โดยให้ระบุวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ ขอบเขต
พ้ืนที่พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดเงื่อนไขและข้อจ ากัดของการให้บริการแก่
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หน่วยงานภาครัฐ คือ “แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่บริเวณพ้ืนที่ที่กรมแผนที่ทหารระบุว่ามีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงหรือเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศนั้น กรมพัฒนาที่ดินจะพิจารณาให้บริการเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศเท่านั้น” หน่วยงานเอกชน
หรือประชาชนได้ก าหนดเงื่อนไขและข้อจ ากัดของการให้บริการคือ “กรมพัฒนาที่ดินจะด าเนินการปิดบัง 
อ าพราง หรือไม่ให้บริการบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว”  

มาตรการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯข้อ 3 “กรมพัฒนาที่ดิน สงวนไว้
มิให้ผู้ขอรับบริการท าการเปลี่ยนแปลง ท าซ้ า จ าหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด
ของแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่แก่บุคคลที่สามโดยเด็ดขาด” ทั้งนี้ ในการเก็บค่าบริการ (ค่าธรรมเนียม) 
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ข้อ 4  อัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ เว้นแต่หน่วยงาน
ของรัฐที่ท าข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือแลกเปลี่ยนแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ก าหนดไว้ 

4) ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับค าขอใน
การบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 9 (7) แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551ประกอบกับ มติคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2553 เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับ
บริการและให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งข้อ 3 ในระเบียบนี้ได้ก าหนดไว้ว่า 
“แผนที่ ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี ภาพถ่ายออร์โธ แผนที่ลายเส้น แผนที่ภาพถ่าย
ผสมลายเส้น แผนแผนที่เฉพาะเรื่อง” โดยที่ “ข้อมูลทางแผนที่ ได้แก่ ภาพถ่ายหรือรูปถ่ายทางอากาศ 
ข้อมูลหมุดหลักฐานทางแผนที่ที่มีค่าพิกัด จุดควบคุมรูปถ่ายทางอากาศ แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
เส้นชั ้นความสูง และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งที่พิมพ์ลงบนวัสดุใดๆและที่บันทึกในรูปแบบซึ่ง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ใดๆรับรู้ได้”  

ส าหรับ บริเวณพ้ืนที่ที่กรมแผนที่ทหาร ได้ระบุว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือเสียหายต่อ
ผลประโยชน์ของชาตินั้น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่กรมพัฒนาที่ดิน
ผลิตขึ้นหรือจัดหามาเพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ไว้ในข้อ 4 (1) ในให้บริการแผนที่หรือ
ข้อมูลทางแผนที่แก่หน่วยงานภาครัฐ กรมพัฒนาที่ดินจะพิจารณาตัดทอนหรือปิดปังอ าพรางข้อมูลที่เป็น
พ้ืนที่สงวนและเป็นความลับของทางราชการทหารไว้ ทั้งนี้หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะขอรับบริการ
แผนที่และข้อมูลทางแผนที่บริเวณดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงของชาติเสียก่อน ในกรณีของเอกชน ในข้อ 4 (2) กรมพัฒนาที่ดินจะไม่ให้บริการแผนที่และ
ข้อมูลบริเวณพ้ืนที่สงวนและเป็นความลับของทางราชการทหาร โดยจะตัดทอนหรือปิดปังอ าพรางข้อมูล
ที่เป็นพ้ืนที่สงวนและเป็นความลับของทางราชการทหารไว้ทั้งหมด 

5) คู่มือส าหรับประชาชน การบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน จัดท า
ขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  โดยกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
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การบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งด าเนินการภายใต้กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะรายพ.ศ. ๒๕๕๕ 
จึงได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน การบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เอกสารหลักฐาน ระยะเวลาในการยื่นค าขอและการ
พิจารณาอนุมัติให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่แก่ประชาชนหรือหน่วยงานเอกชน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
บทบัญญัตแิห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
หนว่ยงาน/ผู้ให้บริการจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือส าหรับประชาชน การบริการแผนที่และข้อมูลทาง
แผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้  

1) ประชาชนหรือเอกชนที่มีความประสงค์จะขอรับบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน ผลิตหรือจัดหามาเพ่ือบริการ ให้ยื่นค าขอต่ออธิบดีกรมพัฒนาที่ดินโดยต้องระบุวัตถุประสงค์
ในการน าไปใช้ขอบเขตพ้ืนที่หรือเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการครอบครองที่ดินที่ต้องการจะขอรับบริการ
จากกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

2) กรมพัฒนาที่ดิน จะให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่แก่ เอกชน ตามรายการแผนที่หรือ
ข้อมูลทางแผนทีท่ี่ระบุไว้ในบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ เป็นการเฉพาะราย
ท้ายกฎกระทรวงฯ  เว้นแต่เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่ กรมแผนที่ทหารระบุว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือ
เสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศจะไม่ให้บริการแก่เอกชน 

3) แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ที่ให้บริการ กรมพัฒนาที่ดิน สงวนไว้มิให้ผู้ขอรับบริการ ท าการ
เปลี่ยนแปลง ท าซ้ า จ าหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของแผนที่หรือข้อมูลทาง
แผนที่แก่บุคคลที่สามโดยเด็ดขาด 

4) อัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นไปตามบัญชี ท้ายกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการ
เฉพาะราย พ.ศ.2555 

5) ภายหลังจากผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่แล้ว เจ้าหน้าที่
จะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอมาช าระเงินค่าธรรมเนียมและมาติดต่อขอรับแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด โดยเมื่อผู้ยื่นค าขอช าระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินแล้วให้น าเอกสาร
ดังกล่าวมาติดต่อขอรับแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่และท าข้อตกลงเงื่อนไขการใช้แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน 

6) กรณีค าขอหรือเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และไม่
อาจแก้ไขเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้องได้ ในขณะนั้น เจ้าหน้าที่รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้อง
ลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องของค าขอหรือรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ยื่นค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอ
หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมตามที่ปรากฎในบันทึกที่จัดท าไว้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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เจ้าหน้าที่จะส่งคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือเหตุแห่งการคืนค าขอให้ทราบโดยผู้ยื่นค าขอ
จะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ 

7) กรณีผู้ยื่นค าขอไม่มาช าระเงินค่าธรรมเนียมหรือไม่น าเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมหรือไม่ท าข้อตกลง การใช้แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เจ้าหน้าที่จะส่งคืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือเหตุ
แห่งการคืนค าขอให้ทราบ โดยผู้ยื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองหรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ 

8) ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

ขั้นตอนการด าเนินการ  
1. ผู้ขอรับบริการยื่นค าขอ/หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของ

กรมพัฒนาที่ดินพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะท า
การตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานประกอบ  

2. เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาจ านวนแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่ให้บริการได้
และประเมินราคาค่าธรรมเนียม (ค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่ฯ) โดยแจ้งผลการตรวจพิจารณาจ านวน
ระวางแผนที่ฯและจ านวนเงินค่าธรรมเนียมเพ่ือให้ผู้รับบริการทราบและไปช าระเงินค่าธรรมเนียม  

 3. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุมัติให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ 
4. เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ตามรายการที่ได้รับการอนุมัติ และส่งมอบ

ข้อมูลให้แก่ผู้ขอรับบริการ 
ส าหรับการบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินให้แก่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน

เอกชนและประชาชนนั้น ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังที่กล่าวมาแล้ว โดยจะต้องยึดถือและปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนและ
วิธีการตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

4.3.2 ผลการก าหนดรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการในการจัดเก็บ สืบค้นและให้บริการแผนที่และข้อมูล
ทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Data Base Management 

System )ซึ่งเป็นระบบส าหรับจัดเก็บแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่เป็นชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ของประเทศโดยมีความต้องการใช้งานและให้บริการเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่องได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศสี
เชิงเลข ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข เส้นชั้นความสูงเชิงเลข หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน
ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องมีระบบการจัดเก็บ การสืบค้น และการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายภายใน(Intranet) 
ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ซึ่งระบบดังกล่าวมีพ้ืนที่ส าหรับการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์และจัดเก็บ
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แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของโครงการฯ ประมาณ 20 เทอราไบต์ โดยได้ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการ
ในการจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

1.1) ก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  3 ระดับ ได้แก่ 
(1) เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดการระบบ มีหน้าที่ ในการจัดการผู้ ใช้งานระบบ ดูแล 

บ ารุงรักษาและตรวจสอบการการท างานของระบบและผู้ใช้งาน 
(2) เจ้าหน้าที่น าเข้าข้อมูล มีหน้าที่ในการน าเข้าข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข และลบข้อมูล

ออกจากระบบ  รวมทั้งการตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในระบบฯ 
(3) เจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูล มีหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูล ดาวน์โหลดข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน

ระบบเพ่ือน าไปจัดท าข้อมูลส าหรับให้บริการ 
1.2) การก าหนดรูปแบบการจัดเก็บแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ส าหรับน าเข้าจัดเก็บไว้

ภายในระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (RDBMS) ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดรูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูลไว้ใน 3 โฟลเดอร์หลัก (Main Folder) โดยในแต่ละโฟลเดอร์หลัก จะมีโฟลเดอร์รอง (Sub Folder) 
ซึ่งใช้ส าหรับจัดเก็บแผนที่และข้อมูลทางแผนที่แต่ละประเภท ที่มมีาตราส่วนเดียวกันไว้ ดังนี้ 

(1) โฟลเดอร์หลัก “25000” ประกอบด้วย  2 โฟลเดอร์รอง คือ “photo25k”  
ส าหรับจัดเก็บภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25 ,000 จ านวน  73,071  ภาพ และ
โฟลเดอร์  “ortho25k” ส าหรับจัดเก็บภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 จ านวน 2,972
ระวาง  ซึ่งจะมีโฟลเดอร์รองจ านวน 817 โฟลเดอร์ ที่สร้างขึ้นโดยก าหนดชื่อของแต่ละโฟลเดอร์ตามหมายเลข
ระวางแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 เช่น 44451 จะเป็นโฟลเดอร์ส าหรับจัดเก็บภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข
มาตราส่วน 1:25,000 หมาเลขระวาง 44451NE, 44451NW, 44451SE, 44451SW เป็นต้น 

(2) โฟลเดอร์หลัก “4000” ประกอบด้วย  3  โฟลเดอร์รอง คือ 
(2.1) โฟลเดอร์ “ortho4k”  ส าหรับจัดเก็บภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 

1:4,000  จ านวน 126,903 ระวาง ซึ่งจะมีโฟลเดอร์รองทั้งหมด 824 โฟลเดอร์ ที่สร้างขึ้นโดยก าหนด
ชื่อของแต่ละโฟลเดอร์ตามหมายเลขระวางแผนที่มาตราส่วน 1:50 ,000 เช่น 44451 จะเป็นโฟลเดอร์
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลระวาง 444512844, 444512846 เป็นตน้ 

(2.2) โฟลเดอร์ “dem” ส าหรับจัดเก็บแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขมาตราส่วน 
1:4,000  จ านวน 125,690 ระวาง ซึ่งจะมีโฟลเดอร์รองทั้งหมด 824 โฟลเดอร์ ที่สร้างขึ้นโดยก าหนด
ชื่อและจัดเก็บข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขเช่นเดียวกับภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 

(2.3) โฟลเดอร์ “contour” ส าหรับจัดเก็บเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 
1:4,000 จ านวน 126,209 ระวาง ซึ่งจะมีโฟลเดอร์รองทั้งหมด 824 โฟลเดอร์ ที่สร้างขึ้นโดยก าหนด
ชื่อและจัดเก็บข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลขเช่นเดียวกับภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 

 (3)  โฟลเดอร์หลัก “GCP” ประกอบด้วย 1 โฟลเดอร์รอง คือ “gcp”  ส าหรับจัดเก็บ
หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน จ านวน 2,616 หมุด 
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ภาพที ่4-13  การออกแบบผังโครงสร้างโฟลเดอร์หลัก (Main Folder ) และโฟลเดอร์รอง (Sub Folder)
ระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ในการจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บข้อมูล สืบค้นและ
เรียกใช้ข้อมูลจ านวนมากได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและถูกต้องนั้นจ าเป็นต้องมีการก าหนดรายละเอียดของ
ข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนทั้งในระหว่างการพัฒนาระบบงาน และการใช้งาน ซึ่งเนื้อหา
และโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure) และพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) จึงเป็น
สิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดเก็บรายละเอียดของข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากทุกฐานข้อมูลจะมี
การจัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลค าอธิบายของข้อมูล (metadata) ภายในฐานข้อมูล ได้แก่ โครงร่าง
ของฐานข้อมูลระดับภายนอก (external schema) โครงร่างของฐานข้อมูลระดับแนวคิด (conceptual 
schema) และโครงร่างของฐานข้อมูลระดับภายใน (internal schema) โดยในการก าหนดโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล (Data Base Management System : DBMS) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ท า
หน้าที่สื่อกลางประสานงานระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล โดยท าการควบคุม ดูแลและจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลภายในฐานข้อมูล เช่น การจัดเก็บและดูแลรักษา ข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล   
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ภาพที ่4-14  โครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic feature) และ
ข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute data) ของชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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2) การสืบค้นและการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
ระบบบริการแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service :WMS)เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบทั้งในส่วนของ 

ผู้ให้บริการ ผู้ขอรับบริการ และผู้ดูแลควบคุมระบบ สามารถเรียกดูข้อมูล สืบค้นข้อมูล ขอรับบริการ และ
ให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีพ้ืนที่ส าหรับติดตั้งโปรแกรมประยุกต์และจัดเก็บ
แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของโครงการฯ ประมาณ 10 เทอราไบต์ ซึ่งได้ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการ
สืบค้นและการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ออนไลน์ ไว้ดังนี้ 

2.1) ก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานระบบสืบค้นและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่าน
อินเตอร์เน็ตไว้ 5 ระดับ คือ 

(1) เจ้าหน้าทีค่วบคุมดูแลระบบ (Super Admin) เป็นผู้ใช้งานในส่วนการท างานของระบบ
หลังร้าน (Backend)ท าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบในภาพรวมทั้งหมดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับ    

 

ภาพที่ 4-15   การจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ โดยผู้ควบคุมระบบ (Super Admin) 
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(2) เจ้าหน้าที่จัดการกลุ่มผู้ใช้งาน (Admin Management) เป็นผู้ใช้งานในส่วนของ
การท างานของระบบหลังร้าน (Backend)  ท าหน้าที่ตรวจสอบ และปรับปรุง แก้ไขข้อมูลของเจ้าหน้าที่
ควบคุมการให้บริการ เจ้าหน้าที่ให้บริการและผู้ขอรับบริการ/ผู้สั่งซื้อให้สมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง 
รวมทั้งการท างานของระบบฯในฟังก์ต่างๆให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 4-16 

 

ภาพที่ 4-16   เว็บเพจส าหรับผู้จัดการระบบ (Admin Management ) ในการจัดการผู้ใช้งานระบบแต่ละ
ประเภท เช่น แก้ไข เพ่ิม ลบ อนุญาตและ/หรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งาน  

(3) เจ้าหน้าที่ควบคุมการให้บริการ (Admin Approve ) เป็นผู้ใช้งานในส่วนของ
การท างานของระบบหลังร้าน  (Backend)  ท าหน้าที่ตรวจพิจารณาเอกสารหลักฐานการขอรับบริการ 
มอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ให้บริการ  ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้บริการ
และผู้ขอรับบริการ ตลอดจนรวบรวมเอกสารหลักฐาน และรายงานสถิติการให้บริการแผนที่และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง  
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ภาพที ่4-17   เว็บเพจส าหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการให้บริการ ในการตรวจพิจารณาเอกสารการขอรับบริการ  
 การมอบหมายงานและการติดตามผลการด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ 

(4) เจ้าหน้าที่ให้บริการ (Admin Data) เป็นผู้ใช้งานในส่วนการท างานของระบบ  
หลังร้าน (Backend) ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้ขอรับบริการในขั้นตอนต่างๆ ดาวน์โหลดข้อมูลจาก
ระบบจัดการฐานข้อมูล จัดท าข้อมูลเพ่ือน ามาจัดท าข้อมูลส าหรับให้บริการ จัดท าเอกสารหลักฐานการ
ขออนุมัติให้บริการ การส่งมอบข้อมูล และอัพโหลดข้อมูลให้แก่ผู้ขอรับบริการตลอดจนเก็บรวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวข้อง  
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ภาพที ่4-18   เว็บเพจส าหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการในการอัพโหลดแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ตามรายการ
สั่งซื้อแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

(5) ผู้ขอรับบริการ (Customer) หรือผู้สั่งซื้อข้อมูล เป็นผู้ใช้งานในส่วนการท างานของ
ระบบหน้าร้าน (Frontend)  สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ทั้งในรูปแบบของผู้ใช้งานทั่วไปซึ่งจะเรียกดูภาพแผนที่
ภาพถ่ายออร์โธสี และชั้นข้อมูลแผนที่ฐานเฉพาะบางรายการเท่านั้น หรือเป็นผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
ระบบซึ่งจะสามารถเรียกดูภาพแผนที่ และชั้นข้อมูลต่างๆได้ทั้งหมด การสืบค้น การสั่งซื้อข้อมูลจากระบบ 
ตลอดจนการยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการและการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 
โดยก าหนดผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกระบบ 3 ประเภทคือ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป 

2.2) ก าหนดรูปแบบและจัดท าพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) อธิบายโครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic feature) และข้อมูลลักษณะประจ า 
(Attribute data) ของชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของระบบดังกล่าวไว้ ดังนี้ 

2.2.1) ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง 
(1) พจนานุกรมข้อมูลขอบเขตจังหวัด 
Layer name: admin_province 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



80 
 

Table name: admin_province 
Feature type: Polygon 
Spatial Referent System: WGS 1984 

ตารางที่ 4-2 พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ าของ
ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง เขตจังหวัด 

Filed name description Filed type Length Key type Domain 

gid  Auto-ID  integer   Primary key  
province_id  รหัสหมายเลขประจ าพ้ืนที่เขต 

จังหวัด  
String  10  รหัสจังหวัดตามที่

กรมการปกครอง
ก าหนด 

prov_namet  ชื่อจังหวัด (ไทย)  String  50   
prov_namee  ชื่อจังหวัด (อังกฤษ)  String  50   
p_acronyme  อักษรย่อชื่อจังหวัด (อังกฤษ)  String  10   

(2) พจนานุกรมข้อมูลชั้นข้อมูลเขตอ าเภอ 
Layer name: admin_district 
Table name: admin_district 
Feature type: Polygon 
Spatial Referent System: WGS 1984 

ตารางที่ 4-3  พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ า
ของชั้นข้อมูลเขตการปกครอง เขตอ าเภอ 

Filed name description Filed type Length Key type Domain 

gid  Auto-ID  integer   Primary key  
district_id  รหัสหมายเลขประจ าพ้ืนที่เขต

อ าเภอ  
String  10   รหัสอ าเภอตามที่

กรมการปกครอง
ก าหนด 

dist_namet  ชื่ออ าเภอ (ไทย)  String  60    
dist_namee  ชื่ออ าเภอ (อังกฤษ)  String  50    
Province_id  รหัสหมายเลขประจ าพ้ืนที่เขต

จังหวัด  
String  10    

prov_namet  ชื่อจังหวัด (ไทย)  String  50    
prov_namee  ชื่อจังหวัด (อังกฤษ)  String  50    
p_acronyme  อักษรย่อชื่อจังหวัด (อังกฤษ)  String  10    

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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(3) พจนานุกรมข้อมูลชั้นข้อมูลเขตต าบล 
Layer name: admin_tambon 
Table name: admin_tambon 
Feature type: Polygon 
Spatial Referent System: WGS 1984 

ตารางที ่4-4  พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ า
ของชั้นข้อมูลเขตการปกครอง เขตต าบล 

Filed name description Filed type Length Key type Domain 

gid  Auto-ID  integer   Primary key  
tambon_id  รหัสหมายเลขประจ าพ้ืนที่เขต

ต าบล  
String  10   รหัสต าบลตามที่

กรมการปกครอง
ก าหนด 

tam_namet  ชื่อต าบล (ไทย)  String  66    
districtid  รหัสหมายเลขประจ าพ้ืนที่เขต

อ าเภอ  
String  10    

dist_namet  ชื่ออ าเภอ (ไทย)  String  60    
dist_namee  ชื่ออ าเภอ (อังกฤษ)  String  50    
provinceid  รหัสหมายเลขประจ าพ้ืนที่เขต

จังหวัด  
String  10    

p_acronyme  อักษรย่อชื่อจังหวัด (อังกฤษ)  String  10    
islandname  ชื่อเกาะ (ไทย)  String  30    

 

ภาพที่ 4-19   แบบจ าลองโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลขอบเขตการปกครอง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2.2.2) ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
(1) พจนานุกรมข้อมูลชั้นข้อมูลถนนสายหลัก 

Layer name: main_road 
Table name: main_road 
Feature type: Line 
Spatial Referent System: WGS 1984 

ตารางที ่4-5    พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ า
ของชั้นข้อมูลถนนสายหลัก 

Filed name description Filed type Length Key type Domain 

gid  Auto-ID  integer   Primary key  
rc_name  ชื่อถนน  String  228    
rc_ltype  ประเภทของเส้นทางคมนาคม  Integer  10    
rc_lane  จ านวนช่องการจราจร  Integer  rc_lane    
rc_width  ความกว้างถนน  Integer  rc_width    

(2) พจนานุกรมข้อมูลชั้นข้อมูลถนนสายรอง 
Layer: minor_road 
Table name: minor_road  
Feature type: Line  
Spatial Referent System: WGS 1984 

ตารางที ่4-6  พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ า
ของชั้นข้อมูลถนนสายรอง 

Filed name description Filed type Length Key type Domain 

gid  Auto-ID  integer   Primary key  
rc_name  ชื่อถนน  String  228    
rc_ltype  ประเภทของเส้นทางคมนาคม  Integer  10    
rc_lane  จ านวนช่องการจราจร  Integer  rc_lane    
rc_width  ความกว้างถนน  Integer  rc_width    
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4-20   แบบจ าลองอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

2.2.3) ชั้นข้อมูลแม่น้ า ทางน้ า แหล่งน้ า 
(1) พจนานุกรมข้อมูลชั้นข้อมูลเส้นทางน้ า 

Layer name: stream 
Table name: stream 
Feature type: Line 
Spatial Referent System: WGS 1984 

ตารางที่ 4-7 พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ าของ
ชั้นข้อมูลเส้นทางน้ า 

Filed name description Filed type Length Key type Domain 

gid  Auto-ID  integer   Primary key  
str_name_t  ชื่อเส้นทางน้ า (ไทย)  String  86    
str_name_e  ชื่อเส้นทางน้ า  (อังกฤษ)  String  50    

(2) พจนานุกรมข้อมูลชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 
Layer name: waterbody 
Table name: waterbody 
Feature type: polygon 
Spatial Referent System: WGS 1984 

ตารางที ่4-8  พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ า
ของชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 

Filed name description Filed type Length Key type Domain 

gid  Auto-ID  integer   Primary key  
wtr_name_t  พ้ืนที่แหล่งน้ า (ไทย)  String  130    
wtr_name_e  พ้ืนที่แหล่งน้ า (อังกฤษ)  String  50    

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4-21    แบบจ าลองอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 

2.2.4) พจนานุกรมข้อมูลชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานที่ หน่วยภาครัฐและเอกชน ที่ส าคัญ 
Layer name: landmark 
Table name: landmark 
Feature type: Point 
Spatial Referent System: WGS 1984 

ตารางที ่4-9  พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ า
ของชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานที่ หน่วยภาครัฐและเอกชน ที่ส าคัญ 

Filed name description Filed type Length Key type Domain 

gid  Auto-ID  integer   Primary key  
lm_id  รหัสหมายเลขประจ าของสถานที่ 

หน่วยภาครัฐและเอกชน ที่ส าคัญ 
String  10    

lm_name  ที่ตั้งสถานที่ หน่วยภาครัฐและ
เอกชน ที่ส าคัญ เช่น วัด โรงเรียน 
โรงพยาบาล ตลาด สถานีต ารวจ 
อบต. ที่ว่าการอ าเภอ ฯลฯ 

String  238    

 

 

ภาพที่ 4-22   แบบจ าลองอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ตั้งสถานที่ หน่วยภาครัฐและเอกชน  

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2.2.5) ชั้นข้อมูลดัชนีสืบค้นข้อมูล 
(1) พจนานุกรมข้อมูลชั้นข้อมูลดัชนีสืบค้นภาพถ่ายทางอากาศสี

เชิงเลข มาตราส่วน 1 :25,000 
Layer name: index_photo25k 
Table name: index_photo25k 
Feature type: Point 
Spatial Referent System: WGS 1984 

ตารางที่ 4-10  พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ า
ของดัชนีสืบค้นภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 

Filed name description Filed type Length Key type Domain 

gid  Auto-ID  integer   Primary key  
photo_id  หมายเลขภาพถ่ายทางอากาศ  String  10    
rollnumber  หมายเลขม้วนฟิล์ม  String  10    
runnumber  หมายเลขแนวบิน  String  10    
dateflight  วัน เดือน ปี ที่บินถ่ายภาพ  String  20    
utm_zone  พิกัดยูทีเอ็ม และเขต(โซน)  String  10    
scale  มาตราส่วนภาพถ่ายทางอากาศ  String  10    

(2) พจนานุกรมข้อมูลชั้นข้อมูลดัชนีสืบค้นระวางภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลขมาตราส่วน 1: 25 ,000 

Layer name: index_ortho25k 
Table name: index_ortho25k 
Feature type: Polygon 
Spatial Referent System: WGS 1984 

ตารางที่ 4-11  พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ า
ของดัชนีสืบค้นระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 25,000 

Filed name description Filed type Length Key type Domain 

gid  Auto-ID  integer   Primary key  
mapsheet  หมายเลขระวาง  String  8    
utm_zone  พิกัดยูทีเอ็มและโซน String  10    
scale  มาตราส่วน  String  10    

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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(3) พจนานุกรมข้อมูลชั้นข้อมูลดัชนีสืบค้นระวางภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 

Layer name: index_ortho4k 
Table name: index_ortho4k 
Feature type: Polygon 
Spatial Referent System: WGS 1984 

ตารางที่ 4-12  พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ า
ของดัชนีสืบค้นระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 

Filed name description Filed type Length Key type Domain 

gid  Auto-ID  integer   Primary key  
mapsheet  หมายเลขระวาง  String  9   
utm_zone  พิกัดยูทีเอ็มและเขต(โซน) String  10    
scale  มาตราส่วน  String  10    

(4) พจนานุกรมข้อมูลชั้นข้อมูลดัชนีสืบค้นระวางเส้นชั้นความสูงเชิงเลข    
มาตราส่วน 1: 4,000 

Layer name: index_contour4k 
Table name: index_contour4k 
Feature type: Polygon 
Spatial Referent System: WGS 1984 

ตารางที่ 4-13   พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ า
ของดัชนีสืบค้นระวางเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 

Filed name description Filed type Length Key type Domain 

gid  Auto-ID  integer   Primary key  
mapsheet  หมายเลขระวาง  String  9   
utm_zone  พิกัดยูทีเอ็มและเขต(โซน) String  10    
scale  มาตราส่วน  String  10    

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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(5) พจนานุกรมข้อมูลชั้นข้อมูลดัชนีสืบค้นระวางแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
มาตราส่วน 1: 4,000 

Layer name: index_dem4k 
Table name: index_dem4k 
Feature type: Polygon 
Spatial Referent System: WGS 1984 

ตารางที่ 4-14   พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ า
ของชั้นข้อมูลดัชนีสืบค้นระวางแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 

Filed name description Filed type Length Key type Domain 

gid  Auto-ID  integer   Primary key  
mapsheet  หมายเลขระวาง  String  9   
utm_zone  พิกัดยูทีเอ็มและเขต(โซน) String  10    
scale  มาตราส่วน  String  10    

(6) พจนานุกรมข้อมูลชั้นข้อมูลดัชนีสืบค้นหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน 
Layer name: index_gcp 
Table name: index_gcp 
Feature type: point 
Spatial Referent System: WGS 1984 

ตารางที ่4-15   พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ า
ของดัชนีสืบค้นหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน 

Filed name description Filed type Length Key type Domain 

gid  Auto-ID  integer   Primary key  
point_id  หมายเลขหมุดหลักฐานแผนที่  String  10    
utm_zone  พิกัดยูทีเอ็มและเขต(โซน) String  10    
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4-23   แบบจ าลองอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลดัชนีสืบค้นข้อมูล 

4.3.3 ผลการก าหนดรูปแบบ ขั้นตอนการท างานของระบบสืบค้นและระบบบริการแผนที่และข้อมูล
ทางแผนทีผ่่านอินเตอร์เน็ต ดังนี้ 

1)  การใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป  คือผู้ใช้งานระบบบริการภาพแผนที่ออนไลน์ของ
กรมพัฒนาที่ดินผ่านเว็บไซต์ http://www.lddservice.org โดยไม่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ โดยสามารถ
เรียกดูหรือเลือกชั้นข้อมูลแสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เฉพาะที่ก าหนดไว้ ได้แก่ ชั้นข้อมูลสถานที่ส าคัญ 
ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ที่สามารถเลือกชั้นข้อมูลดังกล่าว
น ามาซ้อนทับบนภาพถ่ายออร์โธสี โดยสามารถใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทั่วไป เช่น เลื่อนภาพแผนที่ (Pan)    
ย่อ-ขยายภาพแผนที่ (Zoom In – Zoom Out) แสดงรายการชั้นข้อมูล (Table of Content) เปิด-ปิดชั้นข้อมูล
ที่สนใจ ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข เขตการปกครอง พิกัดทางภูมิศาสตร์ หรือพิกัดยูทีเอ็ม  

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที ่4-24   การเรียกดูชั้นข้อมูลพ้ืนฐานซ้อนทับบนภาพถ่ายออร์โธสี และก าหนดเงื่อนไขการสืบค้นด้วย
พิกัดยูทีเอ็ม 

2) การใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก คือผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกและได้
สิทธิ์การใช้งานระบบบริการภาพแผนที่ออนไลน์ของกรมพัฒนาที่ดินผ่านเว็บไซต์ http://www.lddservice.org  
ซึ่งการสมัครสมาชิกจะแบ่งออกเป็น  3  ประเภท ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ   หน่วยงานเอกชน และบุคคลทั่วไป  
โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลเบื้องต้นให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มและรายการที่ก าหนดไว้ เช่น  
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง  หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ (ที่ใช้งานได้) ที่อยู่ /หน่วยงาน ฯลฯ ซึ่งเมื่อลงทะเบียน
เรียบร้อยแล้วระบบจะตอบรับการเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติพร้อมทั้งส่งอีเมล์เพ่ือให้ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน 
ไปตามอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนโดยการคลิกท่ีลิงค์ในอีเมล์เพ่ือเข้าสู่ระบบ
สืบค้น และบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยกรอกชื่อผู้ใช้งาน (อีเมล์) และรหัสผ่านเข้า
ระบบ(ตามที่ระบบฯส่งให้ทางอีเมล์ของผู้ที่ลงทะเบียน)  ซึ่งจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ ทั้งในส่วนของการ
เรียกดูแผนที่และชั้นข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลพ้ืนฐานและระวางแผนที่ โดยเงื่อนไขต่างๆที่มีใช้งานในระบบ
ทั้งหมด สามารถสั่งซื้อหรือขอรับบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่  การยื่นเอกสารหลักฐาน การก าหนด
วิธีการช าระเงินค่าบริการ การเลือกวิธีการรับข้อมูล ซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถรับข้อมูลโดยการดาวน์โหลด
ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้  
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที ่4-25  การลงทะเบียนสมัครสมาชิกผู้ใช้งานระบบ ประเภทบุคคลทั่วไป 

 

ภาพที ่4-26  การแจ้งยืนยันตอบรับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้งานระบบ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที ่ 4-27  การยืนยันตัวตนของสมาชิก ก่อนเข้าใช้งานระบบสืบค้นและบริการแผนที่ออนไลน์ 

 

 

ภาพที่ 4-28  การเลือกชั้นข้อมูลพ้ืนฐานและดัชนีสืบค้นข้อมูลประเภทต่างๆซ้อนทับบนภาพถ่ายออร์โธสีโดย
สมาชิกผู้ใช้งานระบบ  

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4-29  การสืบค้นและสั่งซื้อหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน โดยเงื่อนไขเขตการปกครอง เขตอ าเภอชนแดน 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ภาพที่ 4-30  การสืบค้นและสั่งซื้อภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 โดยเงื่อนไขเขตการปกครอง  

เขตต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4-31  การสืบค้นและสั่งซื้อภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:25,000 โดยเงื่อนไขการวาด

ขอบเขตพ้ืนที่ที่ต้องการ 

 
ภาพที ่4-32  การสืบค้นและสั่งซื้อข้อมูลเส้นชั้นความสูงชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 โดยเงื่อนไขการระบุ

หมายเลขระวางที่ต้องการ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4-33   การสืบค้นและสั่งซื้อภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 โดยเงื่อนไขการวาด

ขอบเขตพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 4-34  รายงานสรุปการสั่งซื้อแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่านระบบสืบค้นและบริการแผนที่ออนไลน์ 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4-35  ผู้รับบริการสามารถเลือกวิธีการช าระเงินและการรับแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่านระบบ
สืบค้นและบริการแผนที่ออนไลน์ 

 

ภาพที่ 4-36  การดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากระบบฯและอัพโหลดเอกสารหลักฐานการขอรับบริการแผนที่ฯ  
เข้าสู่ระบบสืบค้นและบริการแผนที่ออนไลน์ ตามรายการเอกสารที่ระบุไว้ในระบบ 

 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที ่4-37  อีเมล์แจ้งผู้ขอรับบริการท าการดาวน์โหลดแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่สั่งซื้อ/ขอรับบริการผ่าน

ระบบสืบค้นและบริการแผนที่ออนไลน์ 

 
ภาพที่ 4-38  การสร้างลิงค์ดาวน์โหลดแผนที่และข้อมูลทางแผนที่จากระบบฯส าหรับผู้สั่งซื้อ/ผู้รับบริการ

ดาวน์โหลดแผนที่และข้อมูลแผนที่ได้ตามรายการที่สั่งซื้อ 

 
ภาพที ่4-39   การดาวน์โหลดแผนที่ฯและเปิดดูภาพแผนที่ตามลิงค์ดาวน์โหลดที่ระบบฯสร้างขึ้นและส่งให้ผู้

ขอรับบริการ/ผู้สั่งซื้อแผนที่ผ่านระบบสืบค้นและบริการแผนที่ออนไลน์ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4-40  แผนภาพการท างานของระบบสืบค้น และระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของ       
กรมพัฒนาที่ดินผ่านอินเตอร์เน็ต 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4.3.4 ผลการน าเข้าแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ในระบบจัดเก็บและระบบจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ มีดังนี ้

1) น าเข้าภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตรส่วน 1:25,000 จ านวน 2,972 ระวาง จัดเก็บ
ข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ RDBMS --> 2500-->ortho25k ดังภาพที่ 4-41 

 

ภาพที่ 4-41  การน าเข้าภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 จัดเก็บในระบบจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (RDBMS) 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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2) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 จ านวน 130,193 ระวาง จัดเก็บข้อมูลไว้
ในโฟลเดอร์ RDBMS --> 2500-->ortho4k  

 

ภาพที่ 4-42  การน าเข้าภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 จัดเก็บในระบบจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (RDBMS) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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3) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 จ านวน 125,690 ระวาง จัดเก็บ
ข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ RDBMS --> 4000 -->dem  

 
ภาพที่ 4-43  การน าเข้าแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 จัดเก็บในระบบจัดการ

ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (RDBMS) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4) เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 จ านวน 126,209 ระวาง จัดเก็บข้อมูลไว้
ในโฟลเดอร์ RDBMS --> 4000 -->contour ดังภาพที่ 4-44 

 

ภาพที่ 4-44  การน าเข้าเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 จัดเก็บในระบบจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (RDBMS) 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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5) หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน จ านวน 2,616 หมุด จัดเก็บข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ RDBMS --> 
GCP-->gcp ดังภาพที่ 4-45 

 

ภาพที่ 4-45  การน าเข้าข้อมูลหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน จัดเก็บในระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (RDBMS) 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4.3.5 ผลการทดสอบการท างานของระบบจัดเก็บ ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่และข้อมูลทาง
แผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ในภาพรวม และ
การทดสอบการใช้งานในฟังก์ชั่นต่างๆ ของทั้ง 2 ระบบ ดังนี้ 

1) ระบบสืบค้นและระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่  ท าการทดสอบการท างานของ
ระบบโดยการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ในภาพรวม และการใช้งานระบบฯ 
แยกตามกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลระบบ ผู้จัดการกลุ่มผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ควบคุมการบริการ เจ้าหน้าที่
ให้บริการ ผู้ขอรับบริการ/ผู้สั่งซื้อ และผู้ใช้งานทั่วไป ผลการทดสอบการท างานของระบบฯ ดังนี ้

1.1) ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบด้วยคอมพิวเตอร์เดสท็อป โน้ตบุ๊ค แทปเลต และ 
สมาร์ทโฟน ได้ที่เว็บไซต์ www.lddservice.org ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ มอซิลลาไฟร์ฟอกซ์ (Mozilla 
Firefox) และอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ (Internet Explorer) โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบผ่าน
เว็บไซต์ www.lddservice.org ได้ 2 วิธี คือ การเข้าใช้งานระบบโดยลงทะเบียนสมัครสมาชิกซึ่งจะ
สามารถสืบค้น สั่งซื้อแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ และดาวน์โหลดข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้  ส าหรับการเข้า
ใช้งานระบบโดยลงทะเบียน/ไม่ระบุตัวตน จะสามารถเรียกดูภาพแผนที่พ้ืนหลัง(ภาพถ่ายออร์โธสี)และ
ข้อมูลพื้นฐานได้เท่านั้น ไม่สามารถสืบค้น สั่งซื้อข้อมูลและขอรับข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้  

1.2) ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกจะต้องระบุตัวตนก่อนการเข้าใช้ระบบ (User 
Authentication) โดยผู้ใช้งานต้องล็อกอิน (Log In) เมื่อต้องการเข้าใช้งานระบบด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้งาน 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ทุกครั้งโดยจะได้สิทธิ์การใช้งานระบบตามประเภทของผู้ใช้งาน 

1.3) ผู้ใช้งาน/ผู้ขอรับบริการสามารถเลือกประเภทผู้ขอรับบริการได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน โดยสามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัคร
สมาชิกเข้าใช้งานระบบลงในแบบฟอร์มที่จัดท าไว้ในระบบ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
หน่วยงาน/บริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทสาร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล์ ฯลฯ ได้ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ 

1.4) เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ (Administrator) สามารถจัดการผู้ใช้งาน(User) ในการ
อนุญาตให้ใช้งาน การเพ่ิม แก้ไข หรือลบข้อมูลผู้ใช้งาน การก าหนดสิทธิ์การใช้งานระบบได้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่
จัดการกลุ่มผู้ใช้งานระบบ (Admin Management ) เจ้าหน้าที่ควบคุมการให้บริการ (Admin Approve) 
เจ้าหน้าที่ให้บริการ (Admin Data) ผู้ขอรับบริการ/ผู้สั่งซื้อ ได้ตามรายการของการก าหนดสิทธิ์และหน้าที่
ของผู้ใช้งานแต่ละประเภท 

1.5 ระบบฯ สามารถแสดงผลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแบบของเวคเตอร์ (Vector) 
และราสเตอร์ (Raster) ได้แก่ ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคม แม่น้ า คลอง ทางน้ า แหล่งน้ า 
ที่ตั้งสถานที่ส าคัญ หน่วยงานราชการ /เอกชน ดัชนีสืบค้นระวางแผนที่ หมายเลขภาพถ่ายทางอากาศ 
หมายเลขหมุดหลักฐาน ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศ ข้อมูลความสูง     
ภูมิประเทศและข้อมูลอ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.6 ระบบฯสามารถแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศของระบบร่วมกับระบบบริการแผนที่
ออนไลน์ (Map Service) ที่มีมาตรฐาน OGC ได้แก่ Bing Aerial, Bing Road, Bing Hybrid และ Open 
street Map ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.7 ผู้ใช้งาน/ผู้ขอรับบริการสามารถใช้เครื่องมือพ้ืนฐานการใช้งานแผนที่ได้อย่างสะดวก 
ได้แก่ การย่อ-ขยายภาพแผนที่ (Zoom In-Out) เลื่อนภาพแผนที่ (Pan) แสดงแผนที่เต็ม (Full Extent) 
เปิด-ปิดชั้นข้อมูล แสดงรายละเอียดของตารางข้อมูล (Table of Content)  เครื่องมือสอบถามรายละเอียด
ข้อมูล (Identify) ได้ตามท่ีต้องการ 

1.8 ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ใช้งานระบบสามารถสืบค้นภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขมาตราส่วน 
1:25,000 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 
1:4,000 แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 เส้นชั้นความสูง มาตราส่วน 1:4,000 หมุด
หลักฐานภาคพ้ืนดิน โดยผู้ใช้งาน/ผู้ขอรับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวด้วยเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล
ได้ดังนี้ สืบค้นข้อมูลจากขอบเขตการปกครอง เขตต าบล เขตอ าเภอ เขตจังหวัด พิกัดภูมิศาสตร์ หรือพิกัด  
กริดยูทีเอ็ม ดัชนีระวางแผนที่ มาตราส่วน หมายเลขระวาง หมายเลขภาพถ่าย การวาดกรอบล้อมรอบพ้ืนที่
ขอบเขตรูปปิด (Polygon) ในรูปแบบของเชพไฟล์ (shape file)  หรือซีเอสวีไฟล์ (CSV fie) ที่น าเข้าระบบ
เพ่ือเพ่ือใช้ในการสืบค้น ตามรายการข้อมูลที่มีอยู่ในระบบฯและสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งาน/ผู้รับบริการ
แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

1.9) ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการให้บริการและเจ้าหน้าที่ให้บริการ สามารถ
ตรวจสอบรายการ จ านวน และราคาของข้อมูลที่สั่งซื้อไว้แต่ละรายการตามประเภทของผู้ขอรับบริการ 
ตรวจพิจารณาเอกสาร หลักฐานของผู้สั่งซื้อ/ผู้ขอรับบริการ และสามารถแจ้งผลการตรวจสอบและผลการ
พิจารณาให้บริการข้อมูลผ่านระบบฯได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ส าหรับผู้สั่งซื้อที่ขอรับข้อมูลด้วยวิธีการ
ดาวน์โหลดข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เจ้าหน้าที่ให้บริการมีหน้าที่จัดท าข้อมูลและอัพโหลด (Upload) ข้อมูล
จัดเก็บไว้ในพ้ืนที่ส ารองที่ระบบฯสร้างขึ้น โดยระบบฯ ส่งลิงค์ (Link) ส าหรับดาวน์โหลดข้อมูลที่สั่งซื้อไว้ให้ 
ผู้ที่สั่งซื้อข้อมูลโดยอัตโนมัติ 

1.10) ผู้ขอรับบริการ/ผู้สั่งซื้อข้อมูลสามารถดาวน์โหลดข้อมูลตามลิงค์ (Link) ที่ระบบฯ  
ส่งให้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามรายการและจ านวนที่สั่งซื้อ 

1.11) ระบบสามารถประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ของภาพแผนที่และชั้นข้อมูลต่างๆ    
ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตามรายการชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีให้เลือกแสดง ส าหรับความเร็วใน
การประมวลผลและแสดงผลลัพธ์นั้น ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และคุณภาพความเร็ว
อินเตอร์เน็ตในส่วนของผู้ใช้งาน 

2) ระบบจัดการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ระบบจัดเก็บแผนที่และข้อมูลทางแผนที่) 
ท าการทดสอบการท างานของระบบโดยการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ในภาพรวม 
และการใช้งานระบบฯ แยกตามกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดการระบบ เจ้าหน้าที่น าเข้าข้อมูล 
และเจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูล ผลการทดสอบการท างานของระบบฯ ดังนี้ 
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2.1) ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบด้วยคอมพิวเตอร์เดสท็อปหรือโน้ตบุ๊กผ่านเว็บ
เบราว์เซอร์ ได้แก่ มอซิลลาไฟร์ฟอกซ์ (Mozilla Firefox) อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ (Internet Explorer)
กูเกิลโครม (Google Chrome) เฉพาะผู้ใช้งานเครือข่ายภายใน (Intranet)ของกลุ่มจัดการและบริการแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่เท่านั้น โดยต้องระบุตัวตนก่อนการเข้าใช้ระบบ (User Authentication) โดยล็อกอิน 
(Log In) เมื่อต้องการเข้าใช้งานระบบด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
ทุกครั้ง 

2.2) เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดการระบบ สามารถจัดการผู้ใช้งานระบบ ดูแล บ ารุงรักษา
และตรวจสอบการการท างานของระบบและผู้ใช้งานทั้งในส่วนของการน าเข้าข้อมูล และการดาวน์โหลดข้อมูล 

2.3) เจ้าหน้าที่น าเข้าข้อมูล สามารถน าเข้าแผนที่และข้อมูลทางแผนที่โดยการอัพโหลด
ข้อมูลแต่ละประเภทตามโฟลเดอร์ที่จัดสร้างไว้โดยไม่จ ากัดจ านวนแฟ้มข้อมูลที่ท าการอัพโหลดในแต่ละครั้ง 
ทั้งนีป้ริมาณข้อมูลที่จะอัพโหลดเข้าระบบได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 800 เมกะไบต์  

2.4) เจ้าหน้าที่น าเข้าข้อมูล สามารถ ท าการแก้ไข เพ่ิม ลบ แผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ที่น าเข้าหรือจัดเก็บอยู่ในระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามค าสั่งและเครื่องมือที่สร้างไว้
ส าหรับใช้งานตามประเภทของข้อมูลได้ตามต้องการ 

2.5) เจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูล สามารถน าออกแผนที่และข้อมูลทางแผนที่โดยการดาวน์
โหลดข้อมูลแต่ละประเภทตามโฟลเดอร์ที่จัดสร้างไว้โดยไม่จ ากัดจ านวนแฟ้มข้อมูลที่ท าการดาวน์โหลด
พร้อมกันในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ปริมาณข้อมูลที่จะดาวน์โหลดออกจากระบบได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 800 เมกะไบต์ 

2.6) ระบบสามารถประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ของภาพแผนที่และชั้นข้อมูลต่างๆได้
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตามรายการชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีให้เลือกแสดง ส าหรับความเร็วในการ
ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์นั้น ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และจ านวนผู้ใช้งานระบบ
เครือข่ายภายใน (Intranet) ในช่วงเวลาเดียวกัน 

 

 

 
 

 
 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



บทที่ 5  
                                                       บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาระบบจัดเก็บ สืบค้นและระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และดัชนี ( Index) สืบค้นข้อมูลที่อยู่ในระบบ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามประเภทและจ านวนของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่จัดเก็บอยู่ในระบบฯ และเพ่ือพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บ สืบค้นและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
ผ่านอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยการ
รวบรวมแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศที่กรมพัฒนาที่ดินจัดหาหรือผลิตไว้ส าหรับใช้งานภายในหน่วยงาน
และให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน โดยน าแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ดังกล่าวมาพัฒนา ปรับปรุงและ/หรือจัดท าขึ้นใหม่เพ่ือให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ในการจัดเก็บ สืบค้นและการให้บริการข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งท าการศึกษา 
รายละเอียดคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่จะ
น ามาใช้เพื่อการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล GIS ในรูปแบบ วิธีการและเงื่อนไข
ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการในการจัดเก็บ สืบค้น และการให้บริการแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีความทันสมัย ใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพและสอดคล้องกับตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานระบบและผู้ขอรับบริการ 

5.1.1 สรุปผลการจัดเตรียมและพัฒนาแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และดัชนี (Index) สืบค้นข้อมูล 
1) การจัดเตรียมและพัฒนาแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าภาพแผนที่

พ้ืนหลังและการสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของระบบบริการภาพแผนที่ออนไลน์ สรุปผลการด าเนินการ ดังนี้   
1.1) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000  จ านวน 3,060 ระวาง 
1.2) ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง  ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

จัดท าโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดเก็บ สืบค้น และบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ใน
รูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  3 ชั้นข้อมูล ได้แก่ เขตจังหวัด เขตอ าเภอ และเขตต าบล 

1.3) ดัชนี (Index) สืบค้นส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าโปรแกรมประยุกต์ของระบบฯ 
จ านวน 6  รายการ คือ   

(1) ดัชนีภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ส าหรับสืบค้นหมายเลข
ภาพถ่ายทางอากาศสี จ านวน 73,071 ภาพ 

(2) ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ส าหรับสืบค้นระวาง
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ที่ให้บริการได้  จ านวน 2,972 ระวาง 
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(3) ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ส าหรับสืบค้นระวาง
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ที่ให้บริการได้  จ านวน 130,193 ระวาง 

(4) ดัชนีระวางแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ส าหรับสืบค้นระวาง
แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ที่ให้บริการได้  จ านวน 125,690 ระวาง 

(5) ดัชนีระวางเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ส าหรับสืบค้นระวาง
เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ที่ให้บริการได้  จ านวน 126,209 ระวาง 

(6) ดัชนีหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดินที่มีอยู่จริงและใช้งานได้ตามการส ารวจและซ่อมแซม
หมุดหลักฐานฯเมื่อปีงบประมาณ 2559 ส าหรับสืบค้นหมายเลขหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดินและแบบหมาย
พยานหมุดหลักฐาน ให้บริการได้ จ านวน 2,616 หมุด 

2) การจัดเตรียมและพัฒนาแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ส าหรับน าเข้าระบบจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สรุปผลการด าเนินการ ได้ดังนี้   

2.1) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร        
ในรูปแบบชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเภทราสเตอร์ (Raster) จ านวน 2,972 ระวาง  

2.2) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร          
ในรูปแบบชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเภทราสเตอร์ (Raster) จ านวน 126,903 ระวาง  

2.3) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ความละเอียดจุดภาพ 5 เมตร 
ในรูปแบบชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเภทเวคเตอร์ (Raster) จ านวน 125,690 ระวาง  

2.4) ข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ในรูปแบบชั้นข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ประเภทเวคเตอร์ (Shape) มาตราส่วน 1:4,000 จ านวน 126,209 ระวาง  

2.5) หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน ในรูปแบบชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเภทเวคเตอร์ 
(Shape) และแฟ้มข้อมูลเอกสาร (PDf File) แบบหมายพยานหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน จ านวน 2,616 หมุด 

5.1.2 สรุปผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ สืบค้นและให้บริการแผนที่และข้อมูลทาง
แผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 15 รายการ ดังนี้ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน 5 เครื่อง 
2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Fire wall) จ านวน 1 เครื่อง 
3) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (Log file) จ านวน 1 เครื่อง 
4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) 24 ช่อง จ านวน 2 เครื่อง 
5) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) จ านวน 1 เครื่อง 
6) เครื่องส ารองไฟ ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จ านวน 1 เครื่อง 
7) เครื่องบันทึกข้อมูลภายนอก (External Hard disk) จ านวน 40 เครื่อง 
8) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Storage 30 TB) จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์

จัดเก็บข้อมูลภายนอกชนิดโซลิดสเตรทดิสก์ (Solid State Disk) มีขนาดพ้ืนที่ส าหรับใช้งานระบบสืบค้น
และให้บริการแผนที่ออนไลน์ จ านวน 10 เทอราไบต์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกชนิดซีเรียลแอท

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



108 
 

แทคเอสซีเอสไอ (Serial Attached SCSI) มีขนาดพื้นที่ส าหรับใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
จ านวน 20 เทอราไบต์ 

9) อุปกรณ์แซนสวิทซ์ (SAN Switch) จ านวน 2 เครื่อง 
10) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 42 U จ านวน 1 ตู้ 
11) โปรแกรมระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (Microsoft Windows Server 2012 std.) 

ส าหรับติดตั้งในเครื่องแม่ข่าย จ านวน 5 เครื่องๆละ 1 ลิขสิทธิ์ 
12) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Microsoft  SQL Server 2016 Std.) ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย 

จ านวน 2 เครื่องๆละ 1 ลิขสิทธิ์ 
13) โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายจ านวน 5 เครื่องๆ ละ 1 ลิขสิทธิ์ 
14) โปรแกรมประยุกต์ระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ านวน 1 โปรแกรม 
15) โปรแกรมประยุกต์ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต 

จ านวน 1 โปรแกรม 
5.1.3 สรุปผลการพัฒนารูปแบบขั้นตอนและวิธีการในการจัดเก็บ สืบค้นและการบริการแผนที่และ

ข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  
1) การจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

1.1) ก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  3 ระดับ 
ได้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดการระบบ เจ้าหน้าที่น าเข้าข้อมูล และเจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูล  

1.2) การก าหนดรูปแบบการจัดเก็บแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ภายใต้โฟลเดอร์ RDBMS 
ประกอบด้วย 3 โฟลเดอร์หลัก (Main Folder) โดยในแต่ละโฟลเดอร์หลักจะมีโฟลเดอร์รอง (Sub Folder) 
ซึ่งใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภทที่มีมาตราส่วนเดียวกัน ดังภาพที่ 5-1 

 

ภาพที่ 5-1 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์   
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2) การสืบค้นและการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่  
2.1) ก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานระบบสืบค้นและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่าน

อินเตอร์เน็ตไว้ 5 ระดับ คือ เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ เจ้าหน้าที่จัดการกลุ่มผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ควบคุม
การให้บริการ เจ้าหน้าที่ให้บริการ ผู้ขอรับบริการหรือผู้สั่งซื้อข้อมูล 

2.2) ก าหนดรูปแบบและจัดท าพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) อธิบายโครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic feature) และข้อมูลลักษณะประจ า 
(Attribute data) ของชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังนี้  

(1) ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง เขตต าบล เขตอ าเภอ และเขตจังหวัด  
(2) ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ได้แก่ ถนนสายหลัก และถนนสายรอง 
(3) ชั้นข้อมูลแม่น้ า ทางน้ า แหล่งน้ า 
(4) ชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ส าคัญ 
(5) ชั้นข้อมูลดัชนีสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ดัชนีภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 

1:25,000 ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ดัชนีระวางแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ดัชนีระวาง
เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และดัชนีหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน 

2.3) ผลการก าหนดรูปแบบขั้นตอนการท างานของระบบสืบค้นและระบบบริการแผนที่
และข้อมูลทางแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยก าหนดขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบฯตามกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนี้ 

(1) ผู้ใช้งานทั่วไปที่เข้าใช้งานระบบบนเว็บไซต์ www.lddservice.org โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก ซึ่งสามารถเรียกดูและสืบค้นข้อมูลได้เฉพาะภาพแผนที่ พ้ืนหลัง และชั้นข้อมูล
พ้ืนฐานที่เปิดให้ใช้งานทั่วไป ไม่สามารถสืบค้นและขอรับบริการข้อมูลได้  

(2) ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบฯ สามารถเรียกดูข้อมูลที่เปิดให้ใช้งานใน
ระบบฯได้ทั้งหมด สามารถสืบค้น สั่งซื้อหรือขอรับบริการข้อมูล ยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานการขอรับ
บริการและดาวน์โหลดข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ในกรณีที่เลือกวิธีการรับข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 

(3) ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ซึ่ง
ผู้ใช้งานกลุ่มนี้จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแผนที่และข้อมูลผู้ใช้งานระบบฯได้ทั้งหมด แต่จะมีความแตกต่าง
กันในส่วนของสิทธิ์ในการใช้งานฟังก์ต่างๆ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมระบบ เจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการ  

5.1.4 สรุปผลการน าเข้าแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ในระบบจัดเก็บและระบบจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังนี้ 

1) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตรส่วน 1:25,000 จ านวน 2,972 ระวาง  
2) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 จ านวน 130,193 ระวาง 
3) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 จ านวน 125,690 ระวาง  
4) เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 จ านวน 126,209 ระวาง 
5) หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน จ านวน 2,616 หมุด 
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5.1.5 สรุปผลการทดสอบการใช้งานระบบจัดเก็บ สืบค้นและระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้ดังนี้ 

1) ผู้ขอรับบริการคือผู้ใช้งานระบบในส่วนของหน้าร้าน (Frontend) สามารถเข้าใช้งานระบบฯ
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แทปเลต หรือสมาร์ทโฟนได้ที่เว็บไซต์ www.lddservice.org ผ่านเว็บ 
เบราวเซอร์ที่นิยมใช้งานกันทั่วไป โดยสามารถเรียกดูภาพแผนที่พ้ืนหลังที่มีอยู่ในระบบหรือจากระบบ
บริการภาพแผนที่ออนไลน์ภายนอกได้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกชั้นข้อมูลที่จัดท าไว้ในระบบซ้อนทับบนแผนที่
หลังได้ตามท่ีต้องการ สามารถสืบค้นแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่ให้บริการด้วยเงื่อนไขของการสืบค้นต่างๆ
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว และสามารถสั่งซื้อข้อมูลตามรายการข้อมูลที่สืบค้นไว้ โดยผู้ขอรับบริการสามารถ
เลือกวิธีการช าระเงินค่าบริการ เช่น ช าระเงินสด เช็คเงินสด หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร  เลือกวิธีการรับ
ข้อมูล เช่น มารับด้วยตนเอง รับข้อมูลทางไปรษณีย์ และการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้
โดยสะดวก รวดเร็ว ซึ่งระบบฯสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและฟังก์ชันการท างาน
ของระบบที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานหลังร้าน (Backend) สามารถเข้าใช้งานระบบฯได้ตามสิทธิ์ที่
ได้รับในการเข้าใช้งานระบบฯในฟังก์ชั่นการท างานต่างๆตามท่ีก าหนดไว้ เช่นการตรวจสอบรายการ จ านวน 
และราคาของข้อมูลที่ผู้ขอรับบริการหรือผู้สั่งซื้อข้อมูลไว้ตามประเภทของผู้รับบริการ การจัดเตรียมข้อมูล 
การแจ้งผลการอนุมติให้บริการ การอัพโหลดข้อมูลตามรายการที่สั่งซื้อเข้าระบบและการติดตามผลการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน  

3) เจ้าหน้าที่ควบคุม ดูแลระบบซึ่งเป็นผู้ใช้งานหลังร้าน (Backend) สามารถควบคุมดูแล
ระบบ และจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่น าเข้าระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ นั้นเป็น
ข้อมูลที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องใช้เป็นแผนที่ฐานของประเทศ ในด้านการตรวจพิสูจน์สิทธิ์ที่ดิน 
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (ONE MAP) การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ดังกล่าวเริ่มล้าสมัย
เนื่องจากเป็นข้อมูลของสภาพพ้ืนที่เมื่อปี พ.ศ.2545-2546 ดังนั้น ควรด าเนินการปรับปรุงแผนที่และ
ข้อมูลทางแผนที่ให้ทันสมัยในทุกๆ 5 ปี  

5.2.2. ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับจัดเก็บ สืบค้นและระบบบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ จ าเป็นต้อง
จัดท าแผนงาน/โครงการและงบประมาณส าหรับการดูแลบ ารุงรักษาโดยช่างผู้ช านาญการอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบฯ ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์และระบบเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้
สามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี และสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5.2.3 จากการตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนและความถูกต้องของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ซึ่งเป็นชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน
พบว่ามีแผนที่และข้อมูลบางรายการยังไม่ได้จัดท าข้อมูลค าอธิบายของข้อมูล (Metadata) และพจนานุกรม
ข้อมูล (Data Dictionary) หรือจัดท าไว้แล้วแต่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา 
คุณลักษณะ คุณภาพของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set : FGDS) 
ดังนั้นควรด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้สมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง เพ่ือให้สามารถน าไปใช้งานและ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) หรือบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.4 ควรมีการศึกษาหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการปฏิบัติที่เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัดในการเผยแพร่และให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของ
กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) และสนับสนุน
นโยบายข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data) ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศของรัฐบาล   

5.2.5 ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 จ านวน 73,071 ภาพ ต้องใช้พ้ืนที่
ส าหรับจัดเก็บประมาณ 56 เทอราไบต์ แต่เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  ของ
โครงการฯ มีพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลเหลืออยู่ประมาณ 15 เทอราไบต์ ท าให้ไม่สามารถน าเข้าจัดเก็บ
ระบบฯ ได้ทั้งหมด โดยได้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในฮาร์ดดิสก์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External 
Hard disk ) ขนาดความจุก้อนละ 3 เทอราไบต์ จ านวน 20 ก้อน ซึ่งเป็นฮาร์ดดิสก์ที่จัดหามาเพ่ือใช้ส ารอง
ข้อมูลภายใต้โครงการฯในขั้นตอนของการจัดเตรียมข้อมูลก่อนน าเข้าระบบ ดังนั้นควรจัดท าแผนงาน/
โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกชนิดซีเรียลแอทแทคเอสซีเอสไอ (Serial Attached SCSI) 
ให้มขีนาดพ้ืนที่เพียงพอส าหรับจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว   

ผลการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ท าให้กรมพัฒนาที่ดินมีระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บ
สืบค้นและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่ทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในส่วนของผู้ดูแลระบบ ผู้ให้บริการและผู้ขอรับบริการ เนื่องจาก
แผนที่ข้อมูลทางแผนที่และดัชนีส าหรับสืบค้นข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลราสเตอร์และข้อมูลเวคเตอร์ที่น าเข้า
และจัดเก็บอยู่ในระบบฯมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้  โดยผู้ขอรับบริการทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลและขอรับบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของ  กรมพัฒนาที่ดิน  
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือมาติดต่อขอรับบริการที่หน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
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	ตารางที่ ๔-๖  พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจำของชั้นข้อมูลถนนสายรอง
	ตารางที่ ๔-๗   พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจำของชั้นข้อมูลเส้นทางน้ำ
	ตารางที่ ๔-๘   พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจำของชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ
	ตารางที่ ๔-๙  พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจำของชั้นข้อมูลที่ตั้งสถานที่ หน่วยภาครัฐและเอกชน ที่สำคัญ
	ตารางที่ ๔-๑๐ พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจำของดัชนีสืบค้นภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขมาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ 
	ตารางที่ ๔-๑๑ พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจำของดัชนีสืบค้นระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ 
	ตารางที่ ๔-๑๒ พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจำของดัชนีสืบค้นระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ 
	ตารางที่ ๔-๑๓ พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจำของดัชนีสืบค้นระวางเส้นชั้นความสูงเชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ 
	ตารางที่ ๔-๑๔ พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจำของดัชนีสืบค้นระวางแบบจำลองระดับสูงเชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ 
	ตารางที่ ๔-๑๕ พจนานุกรมข้อมูลอธิบายโครงสร้างข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจำของดัชนีสืบค้นหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน

	สารบัญภาพ
	ภาพที่ ๒-๑ ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐
	ภาพที่ ๒-๒ บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ที่ไม่มีภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน  ๑:๒๕,๐๐๐
	ภาพที่ ๒-๓ บริเวณเขตพื้นที่ห้ามบินถ่ายภาพทางอากาศ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๙
	ภาพที่ ๒-๔ ภาพแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ ความละเอียดจุดภาพ ๐.๗๕ เมตร ๑ เมตร และ ๑๐ เมตร 
	ภาพที่ ๒-๕ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ความละเอียดจุดภาพ ๐.๕ เมตร ๑ เมตรและ ๑๐ เมตร
	ภาพที่ ๒-๖ แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ 
	ภาพที่ ๒-๗ ข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ 
	ภาพที่ ๒-๘ แบบหมายพยานหมุดและตำแหน่งที่ตั้งหมุดหลักฐานภาคพื้นดินทั้งประเทศ
	ภาพที่ ๒-๙ ดัชนีระวางแผนที่ มาตราส่วน ๑: ๒๕,๐๐๐ ของภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้
	ภาพที่ ๒-๑๐ แผนที่เขตพัฒนาที่ดิน (ลุ่มน้ำ) พ.ศ.๒๕๕๖
	ภาพที่ ๒-๑๑ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของระบบจัดเก็บข้อมูลภาพข้อมูลภาพ (GIS) ประมวลผลภาพและสืบค้นเพื่อบริการรูปถ่ายเชิงพื้นที่รวมทั้งการจัดหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
	ภาพที่ ๒-๑๒ เว็บเพจของโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบค้นและให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินผ่านอินเตอร์เน็ต
	ภาพที่ ๒-๑๓ ระบบบริการภาพแผนที่ longdo Map แผนที่ประเทศไทย
	ภาพที่ ๒-๑๔ ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ 
	ภาพที่ ๒-๑๕ ระบบค้นหาแปลงที่ดิน
	ภาพที่ ๓-๑ การจัดเตรียมและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข	มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ จากสื่อบันทึกข้อมูลประเภทต่างๆ กับดัชนีสืบค้นข้อมูล
	ภาพที่ ๓-๒ การจัดเตรียมและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของชั้นข้อมูลเขตการปกครองเขตจังหวัด (Shape file) และตารางข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Table)
	ภาพที่ ๔-๑ การจัดเตรียมและพัฒนาภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐
	ภาพที่ ๔-๒ การจัดเตรียมและพัฒนาดัชนีสืบค้นภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ 
	ภาพที่ ๔-๓ การศึกษาเปรียบเทียบเขตการปกครอง  ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗  พ.ศ.๒๕๕๒ และ พ.ศ.๒๕๕๖ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
	ภาพที่ ๔-๔ ดัชนีจุดเปิดถ่าย (Exposure point) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ และตารางข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Table) ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐
	ภาพที่ ๔-๕ ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ และตารางข้อมูลเชิงบรรยายปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐
	ภาพที่ ๔-๖ ดัชนีระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และตารางข้อมูลเชิงบรรยายปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐
	ภาพที่ ๔-๗ ดัชนีระวางแบบจำลองระดับสูงเชิงมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และตารางข้อมูลเชิงบรรยาย ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐
	ภาพที่ ๔-๘ ภาพดัชนีระวางเส้นชั้นความสูงสูงเชิงมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐และตารางข้อมูลเชิงบรรยาย ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐
	ภาพที่ ๔-๙ ดัชนีหมุดหลักฐานภาคพื้นดินและตารางข้อมูลเชิงบรรยายปรับปรุงปี พ.ศ.๒๕๖๐
	ภาพที่ ๔-๑๐ การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อการจัดเก็บ สืบค้นและการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
	ภาพที่ ๔-๑๑ ผังการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บ สืบค้นและการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ตและการเชื่อมต่อระบบจัดการฐานข้อมูล
	ภาพที่ ๔-๑๒ ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บ สืบค้นและให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องคอมพิวเตอร์กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
	ภาพที่ ๔-๑๓ การออกแบบผังโครงสร้างโฟลเดอร์หลัก (Main Folder ) และโฟลเดอร์รอง (Sub Folder) ระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
	ภาพที่ ๔-๑๔ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic feature) และข้อมูลลักษณะประจำ (Attribute data) ของชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
	ภาพที่ ๔-๑๕ การจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบ โดยผู้ควบคุมระบบ (Super Admin)
	ภาพที่ ๔-๑๖ เว็บเพจสำหรับผู้จัดการระบบ (Admin Management ) ในการจัดการผู้ใช้งานระบบแต่ละประเภท เช่น แก้ไข เพิ่ม ลบ อนุญาตและ/หรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งาน
	ภาพที่ ๔-๑๗ เว็บเพจสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการให้บริการ ในการตรวจพิจารณาเอกสารการขอรับบริการ  การมอบหมายงานและการติดตามผลการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ
	ภาพที่ ๔-๑๘ เว็บเพจสำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการในการอัพโหลดแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ตามรายการสั่งซื้อแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
	ภาพที่ ๔-๑๙ แบบจำลองโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลขอบเขตการปกครอง
	ภาพที่ ๔-๒๐ แบบจำลองอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลเส้นทางคมนาคม
	ภาพที่ ๔-๒๑ แบบจำลองอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ
	ภาพที่ ๔-๒๒ แบบจำลองอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ตั้งสถานที่ หน่วยภาครัฐและเอกชน
	ภาพที่ ๔-๒๓ แบบจำลองอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลดัชนีสืบค้นข้อมูล
	ภาพที่ ๔-๒๔ การเรียกดูชั้นข้อมูลพื้นฐานซ้อนทับบนภาพถ่ายออร์โธสี และกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นด้วยพิกัดยูทีเอ็ม
	ภาพที่ ๔-๒๕ การลงทะเบียนสมัครสมาชิกผู้ใช้งานระบบ ประเภทบุคคลทั่วไป
	ภาพที่ ๔-๒๖ การแจ้งยืนยันตอบรับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้งานระบบ
	ภาพที่ ๔-๒๗ การยืนยันตัวตนของสมาชิก ก่อนเข้าใช้งานระบบสืบค้นและบริการแผนที่ออนไลน์
	ภาพที่ ๔-๒๘ การเลือกชั้นข้อมูลพื้นฐานและดัชนีสืบค้นข้อมูลประเภทต่างๆซ้อนทับบนภาพถ่ายออร์โธสีโดยสมาชิกผู้ใช้งานระบบ
	ภาพที่ ๔-๒๙ การสืบค้นและสั่งซื้อหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน โดยเงื่อนไขเขตการปกครอง เขตอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
	ภาพที่ ๔-๓๐ การสืบค้นและสั่งซื้อภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ โดยเงื่อนไขเขตการปกครอง  เขตตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
	ภาพที่ ๔-๓๑ การสืบค้นและสั่งซื้อภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ โดยเงื่อนไขการวาดขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการ
	ภาพที่ ๔-๓๒ การสืบค้นและสั่งซื้อข้อมูลเส้นชั้นความสูงชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ โดยเงื่อนไขการระบุหมายเลขระวางที่ต้องการ
	ภาพที่ ๔-๓๓ การสืบค้นและสั่งซื้อภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ โดยเงื่อนไขการวาดขอบเขตพื้นที่
	ภาพที่ ๔-๓๔ รายงานสรุปการสั่งซื้อแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่านระบบสืบค้นและบริการแผนที่ออนไลน์
	ภาพที่ ๔-๓๕ ผู้รับบริการสามารถเลือกวิธีการชำระเงินและการรับแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ผ่านระบบสืบค้นและบริการแผนที่ออนไลน์
	ภาพที่ ๔-๓๖ การดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากระบบฯและอัพโหลดเอกสารหลักฐานการขอรับบริการแผนที่เข้าสู่ระบบสืบค้นและบริการแผนที่ออนไลน์
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