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คํ านํ า

จากนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย ในสวนที่เกี่ยวของกับพันธกิจ
หลักและกลยุทธของการพัฒนาระบบสารสนเทศและการปรับปรุง บทบาทภาครัฐเพื่อบริการที่ดี โดยใชกลยุทธ
ของสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มรูปแบบ ในหนวยงานของรัฐ เพื่ออํ านวยความสะดวกในดานงาน
บริการแกประชาชน

เพือ่ใหการด ําเนินงานเปนไปตามนโยบายดังกลาว ศูนยสารสนเทศ จึงไดวางแนวทางมุงพัฒนางาน
ดานการใหบริการแกประชาชนบน Web Site ของกรม โดยยึดมาตรฐานการพัฒนาตามระดับตัวช้ีวัดของ e-
Government นอกจากนีย้งัใหบริการลูกขาย ทั้งดานการบํ ารุงรักษาระบบ การขยายความเร็วของเครือขายเพื่อ
สามารถติดตอส่ือสารไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งการจัดหา Software ชวยในการดํ าเนินงาน ดังรายงานประจํ าป
2545 ศูนยสารสนเทศ ฉบับนี้

ศูนยสารสนเทศ
มกราคม 2546
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 สรุประบบสารสนเทศดาน MIS RIS และ GIS ข-1

   ภาพกจิกรรมประจํ าป 2545 ค-1

• สัมมนาวิชาการ เรื่อง ยทุธศาสตรมันสํ าปะหลังในทศวรรษหนา

• บอรดหองพิพิธภัณฑดิน กรมพัฒนาที่ดิน

• จดันทิรรศการระบบขอมูลดิน
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สืบเนือ่งจากการปฏิรูประบบราชการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีผลใหกรม
พัฒนาทีด่นิมหีนวยงานที่รับผิดชอบ การดํ าเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชื่อ “ศูนย
สารสนเทศ” ฐานะเทยีบเทากอง โดยมีอํ านาจและหนาที่เชนเดียวกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเดิม และที่
กํ าหนดเพิ่มเติมเพ่ือใหสามารถรองรับงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ
ประเทศไทยพรอมทั้งปรับโครงสรางใหมเพ่ือการสนับสนุนและรายงานการดํ าเนินงานตอกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ความเปนมาของศูนยสารสนเทศกรมพัฒนาที่ดิน
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2 ศูนย + สพส.
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กองวางแผนการใชที่ดิน
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ภาพรวม : ระบบเครือขายคอมพวิเตอร   กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

Ldd-server.ldd.go.th

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
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1. ศกึษา พัฒ
ขอมูล ระบบคอมพิวเตอรท

2. เปนศนูยกล

3. ศกึษาพฒัน

4. ถายทอดเท

5. ปฏิบัติงาน
มอบหมาย
2. ศูนยสารสนเทศ และหนาที่รับผิดชอบ
                                                                                              รายงานประจํ าป 2545
และสหกรณ

นา และจัดวางระบบฐานขอมูล ระบบการเชื่อมโยงระบบเครือขายการสื่อสาร  
ี่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ดิน

างขอมูลสารสนเทศดานภูมิศาสตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารจัดการของกรม

คโนโลยีและใหบริการขอมูลแกหนวยงานที่เกี่ยวของและเกษตรกร

รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ



ศูนยส
กรมพ

6

ศูนยสารสนเทศ

ฝายบริหารท่ัวไป

กลุมระบบ
ภมูิสารสนเทศ

กลุมระบบเครือขาย
และคอมพิวเตอร

กลุมฐานขอมูล
สารสนเทศ

3. โครงสรางศูนยสารสนเทศ
กลุมวิเคราะหและ
วางระบบขอมูล
ารสนเทศ                                                                                                                           รายงานประจํ าป 2545
ัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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• งานสารบรรณ และธุรการ
ท่ัวไป

• งานงบประมาณการเงิน
บัญชีและพัสดุ

• งานแผนงาน และติดตาม
ประเมินผล

ฝายบริหารท่ัวไป (4)
หนาที่ความรับผิดชอบ
                                                                                    รายงานประจํ าป 2545


• จัดหาพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร    
ตามแผน และงบประมาณดานสารสนเทศ

• เปนแมขายของระบบและรับผิดชอบการซอมบํ ารุงดูแลรักษา
ระบบเครื่อง และควบคุมพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลตางๆของ
กรมฯและกระทรวงเกษตรและสหกรณในระบบอินเทอรเน็ต
และอินทราเน็ต

•  ควบคุมดูแลพัฒนาเครือข ายและการสื่อสารรูปแบบ           
อิ นเทอรเน็ต และอินทราเน็ตใหเชื่อมตอกันไดอยางมี      
ประสิทธิภาพสูง

• กํ าหนดระเบียบและมาตรฐานรหัสดัชนีแฟมขอมูลดานปฏิบัติ
งานระบบเครือขายในการกํ าหนด User/Password/สิทธิ   
การใชงาน

• จัดฝกอบรม ฝกสอนเพื่อการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
และระบบเครือข ายของกรมพัฒนาที่ดิน โดยถ ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ 
ดานคอมพิวเตอร ท่ีเกี่ยวของแกบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน

ศูนยสารสนเทศ (22)

กลุมระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร (5)
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• ศึกษา วิเคราะห  ออกแบบและวางระบบ
คอมพิวเตอร  ท้ังด าน Hardware/Software
การสื่ อสาร ให  สามารถรองรั บสอดคล  อ ง
เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกหนวยงานตางๆ

•  จัดทํ  าแผนแม บทเทคโนโลยีสารสนเทศ   
แผนปฏิบัติการของกรมฯใหสอดคลองกับแผน 
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของประเทศไทย

• บริหารการดํ าเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

•  ประสานงานด  านนโยบายสารสนเทศกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํ านักงบประมาณ 
และหนวยงานเกี่ยวของ

• ประสานงานและใหคํ าปรึกษาแนะนํ าการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

• รวบรวมจัดเก็บขอมูลและปรับปรุงฐานขอมูลดานบริหาร
และจัดการใหเปนปจจุบัน เพื่อเขาสู ระบบเครือขาย   
ทางอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต

• จัดหาพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูลดานการบริหาร
การจัดการ

• ศึกษา พัฒนาและบริหารหองสมุดอิเล็กทรอนิกส      
โดยการรวบรวมจัดหา เอกสารวิชาการ วารสารทั้ง 
ภาษาไทยและตางประเทศ จัดหมวดหมู จัดระบบการใช
ใหยืมเอกสารและพัฒนาระบบงานหองสมุดใหอยูในรูป           
อิเล็กทรอนิกสรวมทั้งบริการและใหคํ าปรึกษาแนะนํ า

• ควบคมุ ดูแล กํ ากับและดํ าเนินการตามบทบัญญัติของ 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ

• ใหบริการขอมูลดานการบริหารการจัดการแกผูบริหาร
และ ผูเกี่ยวของ

• ติดตอประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศกับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ศูนยสารสนเทศ (ตอ)

กลุมวิเคราะหและ
วางระบบขอมูล (4)

กลุมฐานขอมูล
สารสนเทศ (5)
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• เปนศูนยกลางระบบภูมิสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
• จัดท ํารวบรวมขอมูล Meta data ดานภาพถายทางอากาศภาพถายดาวเทียม

และแฟมขอมูลแผนที่ทุกประเภท เพื่อเปนฐานขอมูลสํ าหรับบริการหนวยงานตางๆ              
ของกรมพัฒนาที่ดินและกระทรวงเกษตรและสหกรณ

• จัดท ํามาตรฐานขอมูล (Meta data) ดานภูมิสารสนเทศ  เพื่อใชแลกเปลี่ยนและบริการ
• จัดเก็บรวบรวมและปรับปรุงขอมูลดานภูมิสารสนเทศใหเปนปจจุบันเพื่อเขาสู

ระบบเครือขายกลาง
• จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีและโปรแกรมการใชงานทางดานระบบภูมิสารสนเทศ

และการใหบริการขอมูลตางๆ ในรูปของโปรแกรมบนเครือขายระบบ  Online ท้ังใน
ระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต

• ประสานด ําเนินการ วิเคราะห จัดทํ าขอมูล กรณีเรงดวน ดานการบริหารสินทรัพย               
ดานการเตือนภัย การติดตามประเมินผลการใชประโยชนท่ีดิน ใหผูบริหารทาง
ดานภูมิสารสนเทศแก กระทรวงเกษตรและสหกรณและกรมพัฒนาที่ดิน

• บริการขอมูลดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแกผูบริหาร  ผูเกี่ยวของและประชาชน            
รวมทัง้ศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจํ าตํ าบล

ศูนยสารสนเทศ (ตอ)

กลุมระบบ
  ภูมิสารสนเทศ (3)
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4. อัตรากํ าลัง
ศนูยสารสนเทศ (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเดิม ระหวาง 1 ตุลาคม 2544 ถึง มกราคม 2546)

อัตรากําลังลูกจางประจํา (1)

1
พนักงานขับรถยนต

อัตรากําลังลูกจางชั่วคราว(27)

11
5

1
1

6

1 2

เจาหนาที่วิ เคราะหนโยบายและแผน
เจาพนักงานสถิติ
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
ลูกจางชั่วคราวรายวัน
พนักงานขับรถยนต
คนงาน

อัตรากําลังขาราชการ(22)

1 1

8

5
1

2

2
1 1

ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เจาหนาที่บริหารทั่วไป
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
เจาหนาที่ธุรการ
บรรณารักษ
นายชางไฟฟาสื่อสาร
เจาพนักงานการเกษตร
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5. งบประมาณดานคอมพิวเตอร ระหวางป 2534-2545
                                                                                                                         รายงานประจํ าป 2545
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

34  =  7,465,000 ป 2540  =  81,962,000
35  =  6,734,400 ป 2541  =  10,753,500
36  =  4,472,500 ป 2542  =  10,753,500
37  =  4,472,500 ป 2543  =  12,904,200
38  =  4,472,500 ป 2544  =  21,242,000
39  =  4,264,700 ป 2545  =  15,346,578

มาณดานคอมพิวเตอรระยะที่ 1 ป 2534-2535 , ระยะที่ 2 ป 2540

2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545
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6. ผลการปฏิบัติงานของศูนยสารสนเทศ (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเดิม)
ประจํ าปงบประมาณ 2545
6.1 ดานระบบเครือขาย
ยสารสนเทศ                                                                                                                           รายงานประจํ าป 2545
มพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

6.1.1 การติดตั้งระบบปองกันไวรสับนระบบเครือขาย
ไดติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส  Norton Anti Virus Corporate Edition 7.6 สํ าหรบัผูใชงานบน

บบเครอืขายเพื่อปองกันการติด Virus ที่มาจากการใชงานรับ – สง mail หรือ Internet ภายในและภาย
ก โดยการติดตั้งเครื่องแมขายหลักของระบบปองกันไวรัส Primary Server ไวที่ ศูนยสารสนเทศ        
ื่อทํ าหนาที่ปรับปรุงแกไขขอมูลไวรัสใหปจจุบัน ซึ่งศูนยสารสนเทศไดตั้งเวลาในการ Update Virus 
finition ของเครื่อง Primary Server ไปยัง Web site ของ Symantec (www.symantec.com) ทุกวันใน
า 24.00 น.เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอการทํ างานของระบบ    พรอมทั้งใหบริการ  Update Virus 
finition แบบอตัโนมัติไปยังเครื่องแมขายของกองและเขต  และลูกขายบน  LAN  อยางอตัโนมัติเม่ือทํ า
ร  login  เขามาในระบบดวย   สํ าหรับเครื่องของ สถานีพัฒนาที่ดินจะตองทํ าการ Update Virus 
finition เอง ซึง่ทาง สถานีพัฒนาที่ดินจะตองทํ าการ Update ทกุสัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง

ดังน้ันระบบเครือขายของกรมพัฒนาที่ดินขณะนี้มีระบบปองกันไวรัสอัตโนมัติโดยกํ าหนดใหทํ า
ร Scan virus แบบ Real time หากตรวจพบไฟลที่ติดไวรสั โปรแกรมจะทํ าการ Clean หรือ Delete File 
ทิง้ หากไมสามารถทํ าการ Clean หรือ Delete ได กจ็ะท ําการ Quarantine ไวรสัน้ันทีเ่ครือ่งทํ าใหไวรัสไม
มารถแพรกระจายไปหาเครื่องอื่น ๆ ในระบบเครือขายได ซึ่งผูใชงาน (User) จะทราบไดทันทีจาก 
ssage ทีป่รากฏบนหนาจอ

http://www.symantec.com/
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6.1.2 การพฒันาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย (Firewall)
ไดด ําเนินการติดตั้ง Firewall ไวที ่ ศูนยสารสนเทศ เพ่ือปองกันการโจมตีหรือบุกรุกเครือขาย

LDD จากระบบเครือขาย Internet ภายนอก โดยการปด Port ทีไ่มใชงานทั้งหมด จะเปดเฉพาะ Service Port 
ของเครื่อง Web Server ทีต่องเปดใหบริการเทานั้น หากมีผูบุกรุกเขามาในระบบก็จะสามารถตรวจสอบได
จาก log file

สรุปไดวาขณะนี้ระบบเครือขายของกรมฯมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อปองกันการบุกรุกจาก
ภายนอก และปองกันความเสียหายระหวางที่มีการสงผาน หรือเรียกดูขอมูลบนเครือขายไดอยางมี       
ประสิทธิภาพสูงสุด

6.1.3  การติดตั้งระบบ ISDN
               ตามที่กรมฯ ไดเชื่อมตอระบบ Internet และ VPN ทีค่วามเร็ว 512 Kbps ทีผ่านมา มีปญหาของ
ระบบเครือขาย Leased line Down 2 ครัง้ มีผลกระทบท ําใหระบบเครือขายของกรมฯ ไมสามารถใชงาน 
Internet และ VPN ได ทางศนูยสารสนเทศ จึงไดดํ าเนินการติดตั้งระบบ ISDN ขึน้มาเพือ่ท ําหนาที่เปน 
Backup link ในกรณีที่ระบบเครือขายหลัก Leased line 512 Kbps มีปญหา ระบบฯ จะทํ าการ Change 
link จาก Leased line หลกัมาเปนระบบ ISDN โดยอตัโนมัติ กรณีปกติระบบ ISDN จะท ําหนาที่เปนเสนทาง
ออก Internet สํ าหรบัหนวยงานในสวนกลางที่ความเร็ว 128 Kbps ซึง่จะท ําให Bandwidth ในการท ํางาน
ของหนวยงานตางจังหวัดเต็ม 512 Kbps ซึง่จะชวยใหหนวยงานในสวนภูมิภาคสามารถใชงาน Internet 
และ VPN ไดดีขึ้น

Lease Line 512 Kbps

à¤Ã×èÍ§̈Ò¡»ÃÔÁ³±Å

Campus  ¡ÃÐ·ÃÇ§

Internet

10/100 Switch

100 Base TX

ISA Firewall

Cisco 2620

Router ¡ÃÐ·ÃÇ§

100 Base TX

100 Base TX

FDDI Network

Cisco Catalyst 5000

Cisco ATM LS1010

Cisco Catalyst 5000

LDD LAN Division

LDD LAN Division

Allot
100 Base TX

155 Mbps Fibre

155 Mbps Fibre

155 Mbps Fibre

100 Base TX

100 Base TX

Lease Line 128 Kbps

Gateway
Server

100 Base TX

Cisco 4500M

155 Mbps Fibre

Cisco 2620 Pool
Modem

Pool
Modem

PSTN Dial-
up

PSTN Dial-
up

100 Base TX of VPN Connection

ISDN 128 Kbps

(ISDN)

(Fire Wall)

แผนภาพแสดง ISDN และ
Fire Wall ของกรมพัฒนาท่ีดิน



ศูนยสารสนเทศ                                                                                                                           รายงานประจํ าป 2545
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

14
6.1.4   การติดตั้งระบบ Proxy Server

ขณะนี้ ศูนยสารสนเทศไดดํ าเนินการติดตั้ง Proxy Server มีหมายเลข IP Address คือ
10.1.1.248  Port 8080  ประโยชนที่จะไดรับ คือ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการขอมูลหรือ  Web 
site ตาง ๆ  ทีมี่การถูกเรียกใชงานบอย ๆ มาเก็บไวที่ตัว Proxy Server  เม่ือมีการเรียกใชขอมูลหรือ  Web 
Site น้ันซํ ้าอกีครัง้  จะไปทํ าการเรียกขอมูลจาก  Proxy Server  ซึง่จะท ําใหการเรียกใชขอมูลเปนไปอยาง
รวดเรว็ขึน้ โดยไมตองทํ าการเรียกขอมูลนั้นจาก Web Site ตนทางอีกครั้ง ดังน้ันประชาชนที่เรียก Website 
ของกรมฯ รวมทั้งสมาชิกในเครือขายจะสามารถใชงาน internet ไดรวดเร็วขึ้น

6.1.5  ระบบสํ ารองขอมูลอัตโนมัติ

เน่ืองจากขณะนี้ฐานขอมูลบนระบบเครือขายทางดาน MIS, RIS และ GIS มีเปนจ ํานวนมากเพื่อ
ปองกันขอมูลสูญหายจํ าเปนตองมีการ Backup ขอมูลไวตลอดเวลา เดิมน้ันฐานขอมูลไดกระจายไปยัง
เครื่อง Server ของหนวยงานทีร่ับผิดชอบขอมูลนั้นโดยตรง จะทํ าการ Backup ทลีะเครื่องไมสะดวก ขอมูล
บางสวนจะไมตอเนือ่ง ดงัน้ัน ทาง ศูนยสารสนเทศ จึงไดทํ าการติดตั้งระบบสํ ารองขอมูลอัตโนมัติขึ้น เพ่ือทํ า
การ Backup ขอมูลโดยตั้งเวลา Backup ขอมูลทุกวัน ตั้งแตเวลา 18.00 น. เปนตนไป เพ่ือไมใหกระทบ 
Traffic ของการใชงานบนเครือขายในเวลาปกติ โดยทางหนวยงานเจาของขอมูลไมตองทํ าการ Backup ขอ
มูลเอง ขณะนี้ไดทํ าการ Backup ขอมลูใหกบั สํ านักงานเลขานุการกรม, กองการเจาหนาที่, กองคลัง และ 
กองแผนงาน



ศูนยสารสนเทศ                                                                                                                           รายงานประจํ าป 2545
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

15

6.1.6 การปรับปรุงความเร็วของตัวกระจายสัญญาณ (Switch)

ด ําเนนิการปรับปรุงความเร็วของระบบ Network ภายในกรมฯ โดยทํ าการเปลี่ยนตัวกระจาย
สัญญาณ (Switch) จากความเร็ว 10 Mbps เปน 100 Mbps เพ่ือใหการรับ-สง ขอมูลภายในระบบเครือ
ขายมปีระสทิธิภาพและความเร็วมากขึ้น สรุปในระบบเครือขายของกรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพ จะมีความเร็ว
ของการรับสงขอมูลที่ 100 Mbps ทกุเครื่อง

6.1.7 การติดตั้งตูระบบ Kiosk และโปรแกรมบริการสารสนเทศดานการเกษตรระดับจังหวัด

ตามทีไ่ดมีการจัดทํ าตูระบบ Kiosk พรอมโปรแกรมบริการสารสนเทศดานการเกษตรระดับจังหวัด 
จ ํานวน 5 ชดุ ตดิตัง้ที่ สํ านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1,3,5,6 และสวนกลาง ซึ่งในสวนกลางไดติดตั้งไวที่หอง
พิพิธภัณฑดินนั้น ตู Kiosk จะใหบรกิารขอมูล ดังน้ี โปรแกรมบริการสารสนเทศดานการเกษตรระดับ
จงัหวัด นอกจากนี้ยังมีขอมูล Web Page แนะน ําสํ านกังานพัฒนาที่ดินเขต 1,3,5 และ 6 อีกดวย

สํ าหรับตู  Kiosk ที่พิพิธภัณฑดินนั้น  นอกจากจะมีขอมูลเผยแพรใหประชาชนทั่วไปดูแลว      
ศนูยสารสนเทศ  ยงัพัฒนาเพิม่เตมิเรื่องโปรแกรมลงเวลาทํ างานประจํ าวัน สํ าหรับใหขาราชการและลูกจาง
ประจ ําใชในการตรวจสอบการลงเวลาการทํ างานของตนเองอีกดวย โดยโปรแกรมดังกลาวจะตรวจสอบจาก
รหสัประจ ําตวัประชาชนหรือรหัสบุคลากร
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6.1.8 การบ ํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

ไดด ําเนนิการบ ํารงุรกัษาเครื่องคอมพิวเตอรของหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนภูมิภาค รวม
ทัง้ส้ิน 91 หนวยงาน ดังน้ี สวนกลางจํ านวน 10 หนวยงาน, สํ านักงานพัฒนาที่ดินเขต จํ านวน 12 หนวย
งาน และ สถานพัีฒนาทีด่ิน จํ านวน 69 หนวยงาน เปนที่เรียบรอยแลว โดยไดตรวจเช็คและทํ าความ
สะอาดเครือ่งคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงใหสามารถใชงานไดเปนปกติ, ติดตั้งโปรแกรม GIS, ทบทวน
การใชโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส, ตูเอกสารอิเล็กทรอนิกส, ไปรษณีย พ.ด. (LDD-Mail) และ
ระบบฐานขอมูลหมอดินอาสา
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6.2.1 Software GIS  
  6.2.1.1 โปรแกรม GIS เขาสูระบบ Internet

 การพฒันาโปรแกรมทางดาน GIS เขาสูระบบ Internet ไดนํ าเอา Software ทางดาน GIS 
ระกอบดวยระบบขอมูลดิน (Soilview Version 2.0), ระบบฐานขอมูลแผนที่ปาไมถาวร (Permanent 
orestry), ระบบสนบัสนุนการกํ าหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ (Agzone version 1.0) ระบบเรียกใชขอมูล
ารชะลางพังทลายดิน (EROSView 1.0), ระบบฐานขอมูลชุดดิน (THAI Pedon 1.0) มาพฒันาใหสามารถ
รยีกใชงานผานทาง Internet ไดโดยใช Software ทีช่วยแสดงผลผาน Web คอื โปรแกรม Citrix จ ํานวน 20 
oncurrent user  โดยขอมูลทั้งหมดติดตั้งที่เครื่อง Server อยูที่บริษัทอินเทอรน็ตประเทศไทย จํ ากัด 
มหาชน) ประเภท Co-Location ซึง่มีความเร็วในการสื่อสารขอมูลไดถึง 512 Mbps  สามารถเรียกใชงาน
ดที่ http://gis.ldd.go.th

6.2.1.2 โปรแกรม Soil Man 1.0
 ระบบสนับสนุนการจัดการดินปญหาในประเทศไทย (Soil Man 1.0) เปนการจัดเก็บฐาน

อมลูกลุมชดุดิน และปญหาของดินในดานตางๆ พรอมทั้งแนวทางวิธีการแกไขปญหาของดิน
การใชประโยชน
1.) แสดงปญหาของดิน เชน ปญหาจากการเกิดของดิน ปญหาจากการใชประโยชน
2.) แสดงวธีิการแกไขและการจัดการดินที่มีปญหา
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6.2.1.3 โปรแกรมระบบสนับสนุนการจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ (AgZone 2.0)

ไดรับการพัฒนาจากเวอรชั่น 1.0 โดยปรับปรุงขอมูลการใชประโยชนที่ดิน และให
สามารถแสดงขอบเขตการปกครองไดถึงระดับตํ าบล มีการปรับปรุงใหสามารถทํ าการประเมินความเหมาะ
สมทางกายภาพ และก ําหนดล ําดบัความสํ าคัญของพืชตามความตองการของผูใช

6.2.2 ระบบฐานขอมูลหมอดินอาสา

ไดจดัพฒันาระบบทะเบียนประวัติหมอดิน เพ่ือรวบรวมขอมูลหมอดินที่กระจายกันอยูตามจังหวัด
ตาง ๆ ทัว่ประเทศ และสืบคนขอมูลรวมทั้งประวัติหมอดิน ที่บุคคลทั่วไปและเจาหนาที่สามารถนํ าขอมูล
ของหมอดินมาใชในลักษณะ Real Time ซึง่นอกจากมีประวัติรูปถายหมอดิน ขอมูลทางกายภาพ  และความ
ตองการแลว ยังมีชองรายงานผลผลิตพันธุพืชเพื่อการอนุรักษประกอบดวย  โปรแกรมดังกลาวสามารถเรียก
ใชไดที่  http://mordin.ldd.go.th

http://mordin.ldd.go.th/
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6.2.3  โปรแกรมตรวจสอบเวลาการทํ างานผาน web
   ไดพัฒนาปรบัปรุงโปรแกรมตรวจสอบเวลาการทํ างานผาน  Web ทัง้ไปและกลับยอนหลังไดเปน

ทีเ่รยีบรอยแลว ซึง่ชวยอ ํานวยความสะดวกกับเจาหนาที่ของกรมฯ ในการตรวจสอบการลงเวลาการทํ างาน
ของตนเองโดยผานทาง Internet หรือ Intranet ในลักษณะกึ่ง Real time Program จะ Update อัตโนมัติทุก
5 นาท ี โดยมีวิธีการตรวจสอบเวลาทํ างานแบงเปน 2 ประเภท คือ  ตรวจสอบตามหนวยงาน  และตรวจ
สอบรายบคุคล  ซึง่ไดจัดสงรหัสบุคลากรใหกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือแจงเจาหนาที่ในสังกัดใชในการตรวจ
สอบเวลาทํ างานของตนเองเปนที่เรียบรอยแลว  โปรแกรมดังกลาวสามารถเรียกใชไดที่  http://webtime

6.2.4 โปรแกรมแบบสรุปความตองการของราษฎรระดับหมูบานในพื้นที่ทุงกุลารองไห
   ไดพัฒนาโปรแกรมความตองการของราษฎรระดับหมูบานในพื้นที่ทุงกุลารองไหตามความ

ตองการของ กองชาง โดยจัดเก็บอยูในฐานขอมูล Access และจดัสงโปรแกรมดังกลาวใหแก กองชาง เพ่ือใช
งานเปนที่เรียบรอย ซึ่งประกอบดวยขอมูล รายชื่อตัวแทนของหมูบาน , ขอมูลดานประชากร , การใชที่ดิน , 
การประกอบอาชพี , แหลงน้ํ า , ปริมาณผลผลิต รายได และภาวะหนี้สิน , อาชีพที่ราษฎรภายในหมูบาน
ตองการ และความตองการความชวยเหลือจากรัฐบาล และ ศูนยสารสนเทศจะพิจารณาใหสามารถเรียกดู
บน Web ได  ตอไป

http://webtime/
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6.2.5 โปรแกรมรายงานการประสบภัยพิบัติ ดินถลม – นํ้ าทวม
     ไดพัฒนาโปรแกรมรายงานการเกิดภัยพิบัติ ดินถลม – น้ํ าทวม เพ่ือใหหนวยงานสวนภูมิภาค

ของกรมฯ รายงานการประสบปญหาดินถลม – น้ํ าทวม มายังสวนกลางในลักษณะ RealTime และสามารถ
รายงานผานระบบ Internet ไดแลวซึง่ไดจัดทํ าเปนแบบฟอรมเพ่ือใหงายตอการบันทึกขอมูล และสามารถ
แนบรปูถายสถานทีท่ีเ่กิดอุทกภัยไดดวย และเมื่อกรอกขอมูลรายการเกิดภัยพิบัติแลว โปรแกรมจะทํ าการ
สงเมลแจงไปยงั ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบดวย เพ่ือจะไดพิจารณาดํ าเนินการตอไป

นอกจากนี้โปรแกรมยังมีเมนูสรุปขอมูล และสืบคนขอมูลการเกิดภัยพิบัติเพ่ือใหสามารถเรียกดูขอ
มูลย อนหลังตั้งแต  ป พ.ศ . 2544 จนถึงปจจุบัน โปรแกรมดังกลาวสามารถเรียกใชได ที่ 
http://www.ldd.go.th > เลือก Icon “รายงานการเกิดภัยพิบัติ ดินถลม – น้ํ าทวม”
6.3 ดานปรับปรุง  Web
ศูนยสารสนเทศ                                                                                                                           รายงานประจํ าป 2545
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ไดทํ าการปรับปรุงโฮมเพจของกรมพัฒนาที่ดิน โดยปรับปรุงใหมี Menu เนนกลุมบุคคลที่จะเขา  
เยีย่มชม โดยมีการเพิ่ม Menu พัฒนาทีด่นิเพือ่ประชาชน และศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจ ําต ําบล/หมอดนิอาสา ซึ่งจะมีขอมูลระดับตํ าบล  สวนหมอดินอาสาจะเปนฐานขอมูลหมอดิน , 
พรบ.ขอมูลขาวสาร , คํ าถามถึงกรม , แบบฟอรมขอรับบริการ , P.S.O 1107, Download
 6.3.2  จัดท ําเวปเพจ

ไดจัดท ําเวปเพจจ ํานวน 6  รายการ   ดังน้ี  เวปเพจ เรื่อง Profile of Land and Water Resources in 
Thailand, เวปเพจของส ํานักงานฝกอบรม, Web Page ของศนูยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ าริ, เวปเพจ P.S.O., จดัท ําขอมลูผลการด ําเนินงานโครงการหมูบานพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนา     
ทีด่ินขอนแกน และจัดท ําเวปไซดรางแผนแมบท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย และ
รฐับาลอิเล็กทรอนิกส

6.3.1 จดัท ําหนาแรกของเวปไซตกรม

http://www.ldd.go.th/
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ไดนํ าขอมูลผลงานขึ้นสูระบบ  WWW และ Intranet รวมทั้งหมด 218 เรื่อง 21 หนวยงาน
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6.6

6.4  การนํ าขอมูลผลงานเขาสูระบบ WWW และ Intranet
6.5  ดานการพัฒน
ารสนเทศ                                                                                                                           รายงานประจํ าป 2545
ัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

 ด ําเนนิการจดัฝกอบรมใหกับเจาหนาที่ของกรมฯ ทั้งหมด 5 หลักสูตร  จํ านวน 901 ราย  ดังน้ี  
ตูรคอมพวิเตอรแกขาราชการระดับ 5 ตามมติคณะรัฐมนตรีจํ านวน 145 ราย,  หลักสูตรโปรแกรม
รองคกร MS Exchange 2000 จ ํานวน 451 ราย, หลักสูตรโปรแกรมหมอดินอาสา จํ านวน 222 
ลักสูตรโปรแกรม Front Page 2000 จ ํานวน 60 ราย และหลักสูตรการประยุกตงานดานระบบสาร
ศภูมิศาสตร จ ํานวน 23 ราย

เพ่ือใหการด ําเนนิการเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ คณะทํ างานตามพระราช
ตัขิอมูลขาวสารของราชการ ไดด ําเนินการดังน้ี
6.6.1 จดัการประชุมเพ่ือเผยแพรความรูตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการและใหเปนไป   
ฏ ระเบยีบ ทีก่ ําหนดไดในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการดังน้ี
1.) จัดประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติขอมูล
ารของราชการ พ.ศ. 2540 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณกบัคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร
าชการ กรมพัฒนาที่ดิน และเยี่ยมชมศูนยขอมูลขาวสารของกรมพัฒนาที่ดิน เม่ือวันที่ 15 
กิายน พ.ศ. 2544 มีผูเขารวมทั้งส้ิน 70 ทาน การจัดการประชุมในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือให
งานตางๆ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟงขอเสนอแนะจากหนวยงานอื่นๆ ของ 
รวงเกษตร    และสหกรณ
2.) จดัประชมุคณะท ํางานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ เพ่ือพิจารณา กฏระเบียบ 
บัิต ิ ทีพ่ระราชบญัญตัขิอมลูขาวสารของราชการกํ าหนดใหจัดทํ าและรวบรวมจัดทํ ารายงาน จัดสงให
รวงเกษตรและสหกรณ และคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ตามเวลาที่กํ าหนด รวมทั้ง
ณาปรบัปรุงขอมูลบริการกับประชาชนใหทันสมัย ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
3.) จดัประชมุสัมมนาเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ เม่ือวัน

 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 การจัดการประชุมในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูปฏิบัติมีความรู ความเขา
นการปฏบัิติตามกฎหมายในสิทธิการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน และประชาสัมพันธงานเกี่ยวกับ
 ําเนนิงาน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ กรมพัฒนาที่ดินไปในทางเดียวกัน
6.6.2 รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราช
ตั ิขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหกับสํ านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณและสํ านัก
ลดัสํ านักนายกรัฐมนตรี ปละ 2 ครั้ง
6.6.3 จัดทํ าประกาศกรมพัฒนาที่ดินเรื่องการใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อใหการบริการขอมูลขาว
องกรมพัฒนาที่ดินเปนไปตาม พระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

 ดานพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
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6.6.4 จัดทํ าแบบฟอรมการใหบริการขอมูลของกรมพัฒนาที่ดินใหเปนแบบฟอรมรูปแบบเดียวกัน
และสามารถใหบริการบน Website โดยผูใชสามารถ Download แบบฟอรมและกรอกขอมูลบน Website 
และE-mail กลับมายังหนวยงานของกรมได ซึ่งเปนการพัฒนาแบบฟอรมออนไลนตามการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ ระดับที่ 1

ศนูยสารสนเทศ ไดนํ าส่ืออิเล็กทรอนิกสมาใชในการใหบริการประชาชน (e-Government) บนระบบ 
Internet โดยเทยีบกับระดับมาตรฐานตัวชี้วัด ที่ทาง NECTEC ก ําหนดมี 4 ระดับดังน้ี

e-Government ของกรมพัฒนาที่ดิน
ตวัชี้วัดที่กํ าหนด ผลการดํ าเนินการ หมายเหตุ

ระดับ 1
- มี Web Site แสดงขอมูลทั่วไป - www.ldd.go.th
- แบบฟอรมออนไลน - แบบฟอรมขอรับบริการ 6 แบบฟอรม

  Download ไดจากเมนูแบบฟอรมขอรับบริการ
(www.ldd.go.th/manuform/index_form.html)

ระดับ 2 จากตัวชี้วัดระดับ 1
- ความสามารถสอบถามขอมูล - สืบคนขอมูลวิชาการ / แผนที่

 วชิาการ ในเมนูขอมูลเพื่อคนควา /วิจัย >
 วิชาการพัฒนาที่ดิน
(http://www.ldd.go.th/pldweb/tech/Index.html)

แผนที่ ในเมนูขอมูลทางดานแผนที่
(http://www.ldd.go.th/new_hp/Map/index.html)

-  สอบถามขอปญหา เมนูคํ าถามถึงกรม
(http://www.ldd.go.th/new_hp/ Question/t01.html)

- แบบฟอรมออนไลนที่สมบูรณ  - จะพัฒนาในป 2546
ใหเกษตรกรแจงบน Web
Site และกรมจะตอบบน
Web ในกิจกรรมขอรับ
บรกิารตางๆ รวมทั้งราย
งานผลการวิเคราะหดิน

6.7  การรองรับดาน e-Government

http://www.ldd.go.th/
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e-Government ของกรมพัฒนาที่ดิน
ตวัชี้วัดที่กํ าหนด ผลการดํ าเนินการ หมายเหตุ

ระดับ 3 จากตัวชี้วัดระดับ 2
- ความสามารถโตตอบกับ จะพฒันา Web board
   ผูมาติดตอ ในป 2546
- ผูติดตอสามารถเขาถึง - มีขอมูล GIS ไดแก SoilView ,
  ขอมูลเฉพาะ   Permanent Forest ,AgZone,

  EROSView และ ThaiPedon
  (http://gis.ldd.go.th)
- มีขอมูลประวัติหมอดิน ในเมนูศูนยถายทอดฯ
  > หมอดินอาสา >ระบบฐานขอมูลหมอดินอาสา
  ซึง่สามารถสืบคนขอมูลไดหลายทาง เชน
  คนหาดวย ชื่อ-สกุล , เลขที่บัตร
  ประจ ําตัวประชาชน , รหัสหมอดิน ,
  คาพิกัดทางภูมิศาสตร
  (http://mordin.ldd.go.th)

ระดับ 4 จากตัวชี้วัดระดับ 3
- หนวยงานสามารถรองรับ กรมพัฒนาที่ดินมีความพรอม
   ขอมูลแลกเปลี่ยนระหวาง ทีจ่ะ link กับหนวยงานอื่นๆ
   หนวยงานไดโดยความ ซึง่ขณะนี้กระทรวงเกษตร
   ยินยอมของผูมาติดตอ และสหกรณ ก ําลงัดํ าเนิน
   (ความสามารถเชื่อมโยง การระบบนี้อยู
   ระบบขอมูลไดโดยผาน
   ระบบเครือขาย)
6.8  สถติิการเยี่ยมชม Web Site ของกรมพัฒนาที่ดิน
ศูนยสารสนเทศ                                                                                                                           รายงานประจํ าป 2545
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ไดนํ าโปรแกรมเครื่องมือตรวจสอบและประมวลผลสถิติการเยี่ยมชม Web Site (Truehits) เปนราย
เดอืนมาใช สามารถรวบรวมสถิติการเขาเยี่ยมชม โดยจํ าแนกเปนรายละเอียดตางๆ เชน จํ านวนผูเขาเยี่ยม
ชม ชนิดของโปรแกรมเรียกดูเว็บ (Web Browser) ที่ผูเขาเยี่ยมชมใชงาน ระบบปฏิบัติของเครื่อง
คอมพวิเตอรผูเขาเยี่ยมชม เปนตน โดยมีผลจากสถิติ คือ กรมพัฒนาที่ดิน อยูอันดับที่ 932 จากทั้งหมด 
6,840 ล ําดบั/สถิตเิฉพาะหนวยราชการ กรม อยูลํ าดับที่ 77 จาก 365 ลํ าดับ/สถิติหนวยงานระดับกรม 
กรมอยูล ําดบัที่ 21 จาก 64 ลํ าดับ (เปนสถิติของเดือนตุลาคม 2545)
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กรมพฒันาที่ดิน ไดพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) โดยใชเทคโนโลยีดาน Web-Database 
และ GIS-Web Information System ใหสืบคนขอมูลระบบขอมูลดิน ระบบฐานขอมูลแผนที่ปาไมถาวร 
ระบบสนับสนุนการกํ าหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ และระบบเรียกใชขอมูลชะลางพังทลายดิน ระบบฐาน   
ขอมูลชุดดิน ดวย Web Browser โดยผานระบบเครือขายพัฒนาที่ดิน

7.1 ลักษณะงาน
ระบบสารสนเทศ GIS-Web มีคุณสมบัติการติดตอส่ือสารแบบ On-line ซึ่งทํ าหนาที่เปนเสมือนศูนย

ขอมลูขาวสาร สามารถใชและใหบริการขอมูลในรูปแบบอินเทอรเน็ต

7.2 วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหการบริการสารสนเทศภูมิศาสตร ในรูปแบบอินเทอรเน็ตแกผูใชบริการ
2. เพ่ือเผยแพรระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร โดยใชเทคโนโลยีดาน GIS-Web Information 

System

7.3 ขอจํ ากัด
ขอมูลดังกลาวนี้ ใชประโยชนดานการวางแผนเบื้องตนและเผยแพรประชาสัมพันธ กรณีนํ าไป

ปฏบัิตจิะตองมีการตรวจสอบรายละเอียดความถูกตองในพื้นที่จริงดวย

7.4 สามารถเรียกใช GIS Web ได 2ทางคือ

7. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรผานระบบอินเทอรเน็ต

เรียกผานทาง WebSite ของกรมที่
www.ldd.go.th แลว Click ที่ปุมระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตรในหนาแรกของ
WebSite กรม

เรียกผานทาง WebSite ที่
http://gis.ldd.go.th/
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7.5 การกํ าหนดสถานะของเครื่อง

บน Web หนาหลัก ระบบสารสนเทศภูมิน้ันจะมีคํ าแนะนํ าในการเตรียมความพรอมของเครื่อง
คอมพวิเตอร เพ่ือรองรับการใชงาน ซึ่งตองปฏิบัติดังตอไปนี้

7.5.1 ก ําหนดคา resolution display ที่ 1024 x 768 (หากกํ าหนดคาตํ่ ากวานี้ จะมีปญหาการ
แสดงกราฟฟกลนหนาจอ ไมสะดวกในการทํ างาน)

7.5.2 ท ําการ Download ICA Java Client (สํ าหรับผูที่ใชโปรแกรม Web Browser เปน Internet  
Explorer) หรอื Download Netscape Plug–Ins (สํ าหรับผูที่ใชโปรแกรม Web Browser ของ 
Netscape Navigator/Communicator )

7.5.3 ท ําการตดิตัง้ program ทีไ่ดท ําการ download มา เม่ือติดตั้งเสร็จแลว ระบบของเครื่องจะให
ท ําการ restart เครื่องใหม เพ่ือ update ระบบ

7.6 เขาสูการทํ างาน
ผูใช Internet  สามารถเรียกใชโปรแกรม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

7.6.1 SoilView Version 2.0 (ระบบขอมูลดิน)
ระบบโปรแกรมสามารถเลือกแสดงขอมูลกลุมชุดดินในระดับอํ าเภอ ตํ าบล และสามารถแสดงชั้น

ความเหมาะสมของดินกับพืชแตละชนิดได ตลอดจนการแสดงชั้นขอมูลพื้นฐานอื่นๆ เพ่ือเพิ่มเติมทั้งในรูป
แบบแผนที่และตาราง

ระบบไดรับการออกแบบและพัฒนาจากโปรแกรม SoilView เดิม ใหสามารถใชงานบน Internet ดวย  
Web browser โดยระบบของเครื่องผูใชไมจํ าเปนตองติดตั้งโปรแกรม GIS กส็ามารถท ํางานได

การเรยีกใชขอมูลมีขอมูลใหเลือกพื้นที่เปาหมายได 3 ลักษณะ  คือ
1) เลอืกตามเขตการปกครองไดตั้งแตระดับจังหวัด อํ าเภอ และตํ าบล
2) เลอืกตามระวางแผนที่
3) เลอืกตามขอบเขตโครงการ

โดยแสดงผลเปนแผนที่กลุมชุดดินและความเหมาะสมของดินตอการปลูกพืชแตละชนิดบนจอภาพ 
สามารถค ํานวณเนือ้ที่ของกลุมชุดดินและระดับความเหมาะสมตอพืช สรุปในรูปตาราง แผนที่สามารถพิมพ
ออกได 4 ขนาด คือ A0, A1, A3, A4
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7.6.2 Permanent Forestry (ระบบฐานขอมูลแผนที่ปาไมถาวร)
เปนขอมลูแผนที ่ ในรูปแบบ raster format ไดจากการนํ าแผนที่ตนฉบับ ปาไมถาวร มาตราสวน   

1 : 50,000 จากกองแผนที่และการพิมพ มาปรับปรุงใหม ลงบนแผนที่ base map มาตราสวน              
1 : 50,000 แลวน ํามา scan และนํ าเขาสูฐานขอมูลในรูปแบบของ raster (Image) โดยขอมูลจะ      
ครอบคลุมทั้งประเทศ บนระวาง L 7017 non-scale

ระบบการเรียกใชสามารถเลือกชนิดของการดูขอมูลได 4 ลักษณะ คือ
1. เลือกขอบเขตการปกครอง
2. เลือกตามชื่อปาไมถาวร
3. เลอืกตามระวางแผนที่
4. เลอืกตาม (สํ านักงานพัฒนาที่ดิน…)
ขอมลูดงักลาว เปนแผนที่แสดงขอมูลเบื้องตน ไมสามารถนํ าไปอางอิงในการออกเอกสารสิทธ์ิได

7.6.3 AgZone version 1.0 (ระบบสนับสนุนการกํ าหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ)
เปนการกํ าหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตรพืชหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ในพชืหลกั 12 ชนิด (ขาว ออย ขาวโพด ถ่ัวเหลือง มันสํ าปะหลัง สับปะรด สม กาแฟ ปาลมน้ํ ามัน 
ยางพารา ทุเรียน ลํ าไย)

สํ าหรับเพื่อใหนักวางแผนการใชที่ดิน ประเมินความเหมาะสมของดินดานกายภาพตอการปลูกพืช 
ตามเงื่อนไขดานตางๆ เพ่ือวางแผนตามศกัยภาพของดิน

ระบบโปรแกรมถูกปรับปรุงและพัฒนาจาก AgZone version 1.0 เดิม ใหสามารถใชงานผาน Web 
Browser ไดโดยที่เครื่องของผูใชไมจํ าเปนตองติดตั้งโปรแกรม GIS และ Acrobat reader ลงบนเครื่องของ   
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ผู ใชก็สามารถใชงานไดการใชงานตาง ๆ ของ โปรแกรม AgZone 1.0 สามารถเรียกดูไดใน
โปรแกรม ภายใตเมนูชวยเหลือ/คํ าอธิบายระบบ

7.6.4 EROSView 1.0 (ระบบเรียกใชขอมูลการชะลางพังทลายดิน)
ไดรบัการออกแบบใหผูใชสารมารถเลือกแสดงการชะลางพังทลายและปจจัยที่เกี่ยวของกับการชะลาง

โดยผานเมนเูรยีกใชเปนภาษาไทย โปรแกรมนี้ไดพัฒนาเพิ่มเติมใหสามารถทํ างานบน Web Browser ได
เครือ่งของผูใชไมจํ าเปนตองติดตั้งโปรแกรม GIS และ Acrobat reader

การท ํางานของโปรแกรม EROSView 1.0 น้ัน ผูใชสามารถเลือกพื้นที่เปาหมายได 2 ลักษณะ คือ
1. เลอืกพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองไดถึงระดับจังหวัด
2. เลอืกพืน้ทีต่ามขอบเขตลุมน้ํ าได 2 ระดับ คือ ลุมน้ํ าหลัก และลุมน้ํ ารอง (ลุมน้ํ าสาขา)
การแสดงผลสามารถแสดงผลเปนแผนที่ทางจอภาพ นอกจากนี้ระบบยังสามารถคํ านวณเนื่อที่แตละ

ระดบัชัน้ความรุนแรงของการชะลางพังทลาย พรอมสรุปขอมูลการชะลางในรูปตาราง
การใชงานตาง ๆ ของโปรแกรม EROSView 1.0 สามารถเรียกดูไดภายในโปรแกรม โดยเลือกที่

วิธีใช/ระบบการเรียกใช
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7.6.5 THAIPEDON 1.0 โปรแกรมระบบฐานขอมูลชุดดิน
เปนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบเรียกใชฐานขอมูลดินตัวแทน โดยเชื่อมโยงแผนที่ชุดดิน (SOIL 

SERIES) ของจงัหวัด นครราชสีมา ขอนแกน และนราธิวาส มาตราสวน1 : 50000 เขาถึงคุณสมบัติตางๆ
ของชดุดนิจัดตั้งที่ไดปรับปรุงใหมตามระบบอนุกรมวิธานดิน 1998

ภาพตวัอยางการคนหาขอมูลโดยใชโปรแกรม THAIPEDON โดยเลือกพื้นที่จากขอบเขตการปกครองลงลึกถึง
ระดบัต ําบล
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กรมพฒันาที่ด
พัฒนารปูแบบ โครงสราง
ชาติ (NECTEC) สํ าน
e-Government จากตัวแ
Government Online (OG
การน ําส่ืออเิลก็ทรอนกิสม
แตละระดับมีตัวชี้วัดดังน้ี

ระดับ 1  : มี W
ระดับ 2  : ตวั

  สม
ระดับ 3  : ตวั
              เขา
ระดับ 4  : ตวั
              หน

จากแนวทางด

1

8. การดํ าเนินงานดาน e-Government
ินไดเริ่มดํ าเนินการพัฒนา Web Site ตัง้แตป พ.ศ. 2539 ระยะตอมา ไดมีการ
 ใหเหมาะสมตามแนวทางที่ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหง
ักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไดศึกษาแนวคิดดาน                
บบที่พัฒนาโดย Australian National Audit Office (ANAO) และ Office of 
O) ประเทศออสเตรเลีย โดยทาง NECTEC ไดก ําหนดระดับการพัฒนาภาครัฐ ใน
าใชในการใหบริการของรัฐแกประชาชน โดยแบงระดับการพัฒนาเปน 4 ระดับ 

eb Site แสดงขอมูลทั่วไปและแบบฟอรมออนไลน
ชีว้ัดจากระดับที่ 1 และความสามารถสอบถามขอมูลและแบบฟอรมออนไลนที่
บูรณ
ชีว้ดัจากระดับที่ 2 และความสามารถโตตอบกับผูติดตอรวมถึงผูติดตอสามารถ
ถึงขอมูลเฉพาะ
ชีว้ดัจากระดับที่ 3 และหนวยงานสามารถรองรับขอมูลแลกเปลี่ยนระหวาง
วยงานโดยความยินยอมของผูมาติดตอ

ังกลาว ศูนยสารสนเทศ ไดพัฒนา Web Site มาจนถึงปจจุบัน ดังน้ี

: กรมฯดํ าเนินการแลว คือ www.ldd.go.th ซึ่ งในเมนูแรกของ 
ระดับ
                                                                                                      รายงานประจํ าป 2545
รและสหกรณ

www.ldd.go.th ประกอบดวย

http://www.ldd.go.th/
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1.1 ขอมูลทั่วไป จัดทํ าไวในเมนูสารสนเทศพัฒนาที่ดิน ไดแก แนะนํ ากรม 
นโยบายการใชที่ดิน โครงการที่สํ าคัญของกรม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ขาวสารการ
ประกาศประกวดราคา สอบราคา

www.ldd.go.th/picmanu1/manu1.html
www.ldd.g

www.ldd.go.t

www.ldd.g l
ขาวสารการ

www.ldd.go.t
แนะน ํากรมพัฒนาที่ดิน
o.th/ofsweb/aboutldd/index.html
นโยบายการใชที่ดิน
h/pldweb/policy/index-plan.htm
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
h/new_hp/announce/index.html
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
o.th/new_hp/legis/index.htm
โครงการทีสํ่ าคัญของกรมพัฒนาที่ดิน
www.ldd.go.th/ofsweb/project.html
                      รายงานประจํ าป 2545
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แบบฟอรมออนไลนสามารถ Download ไดแก
• แบบฟอรมใบค ําขอรับหญาแฝก
• ใบค ําขอรับสารเรง พด.1 – พด. 2
• ใบค ําขอรับเมล็ดพันธุพืชเพื่อการพัฒนาดิน
• ใบค ําขอรบัตรวจสอบตัวอยางดิน
• ใบสั่งซื้อเอกสารสิ่งพิมพ และขอมูลดิจิตอล
• ใบค ําขอรบับริการเอกสารสิ่งพิมพ และขอมูลดิจิตอล

2. แบบฟอรมออนไลนในเมนูการบริการขอมูล / รายชื่อเอกสารสิ่งพิมพ และขอมูลดิจิตอล ที่
กรมฯ บรกิารจ ําหนายจายแจก พรอมมีแนวทางของวิธีปฏิบัติ การขอรับบริการและแบบฟอรมออนไลน 
สามารถ Download ได ไดแก แบบฟอรมใบค ําขอรบัหญาแฝก, ใบคํ าขอรับสารเรง พด.1 – พด. 2,   ใบค ํา
ขอรบัเมลด็พนัธุพืชเพื่อการพัฒนาดิน, ใบคํ าขอรับตรวจสอบตัวอยางดิน, ใบสั่งซื้อเอกสารสิ่งพิมพ และขอ
มูลดจิติอล  และใบคํ าขอรับบริการเอกสารสิ่งพิมพ และขอมูลดิจิตอล

: ความสามารถสอบถามขอมูลหรือสืบคนขอมูลโดยที่ประชาชนหรือผูขอรับ
บริการสามารถติดตอกับหนวยงาน ในลักษณะการโตตอบสองทาง(Interactive) และแบบฟอรม 
ออนไลนท่ีสมบูรณทาง  Web Site
ความสามารถสืบคนขอมูล
ระดับ 2
                                                                                รายงานประจํ าป 2545

1. วิชาการในเมนูขอมูลเพื่อคนควา/วิจัย/วชิาการพัฒนาที่ดิน
    (www.ldd.go.th/pldweb/tech/index.html)

2. แผนที ่ในเมนูขอมูลทางดานแผนที่
   (www.ldd.go.th/new_hp/map/index.html)
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“ระดับนี้ ทาง NECTEC ไดยกเปนตัวอย
และ ระดมความคิดเห็น(ราง)นโยบายเทคโนโลยีส
ไทย     หนา 90 : วา กรมพัฒนาที่ดินเปนผูริเริ่มร
ผานทางเวปไซตโดยผู  ท่ีต องการขอมูลสามาร
อเิล็กทรอนิกส (E-Mail)”

: ผูติดตอสามารถเขาถึงขอ

(http : //gis.ldd.g
3.1.1 SoilView Version 2.0  (ระบบขอมูลดิน)     

     

ผูขอรบับ
จากรายช
การสงผา
(http://

S

ความสามารถสอบถามขอมูล
างในเอกสารประกอบการสัมมนาโครงการเผยแพร 
ารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศ
ูปแบบของจุดบริการดานการเกษตรแบบครบวงจร
ถถามคํ าถามกับนักวิชาการผานทางไปรษณีย

มูลเฉพาะ

ริการสามารถเลือกหัวขอปญหา และเลือกผูตอบ
ือ่ผูบริหารกรม ผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการดวย
นระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

www.ldd.go.th/new_hp/question/t01.html)
3.1 ขอมูล GI
ระดับ 3
                                                         รายงานประจํ าป 2545

o.th)
            3.1.2 Permanent  Forestry
       (ระบบฐานขอมูลแผนที่ปาไมถาวร)
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3.1.3  AgZone  version  1.0                                         3.1.4  EROSView 1.0  (ระบบเรียกใช
    (ระบบสนับสนุนการกํ าหนดเขตปลูกพืช                      ขอมูลการชะลางพังทลายดิน)
      เศรษฐกิจ)          

3.2 ระบบฐานขอมูลหมอดินอาสา

และ Im

3.1.5 ThaiPedon
    (ระบบฐานขอมูลชุดดิน)
โดยสมาชกิเครือขายหมอดินอาสา สามารถสืบคนขอมูลของตนเองได การติดตั้งระบบ
plement ในระยะแรกยังไมเปดใหเกษตรกรกรอกใบสมัครทาง เวปไซต
นเทศ                                                                                                                           รายงานประจํ าป 2545
าที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

หมอดินอาสา สามารถสืบคนขอมูลของตัวเองได
มีขอมูลประวัติหมอดิน เชน
• ชื่อ-สกุล
• เลขทีบั่ตรประจํ าตัวประชาชน
• รหัสหมอดิน
• คาพกิัดทางภูมิศาสตร
     (http://mordin.ldd.go.th)
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: ความสามารถรองรับขอมูลแลกเปลี่ยนระหวางหนวยงาน

เทคโนโลยีส

การเชื่อ

ที่มา : 

4
ระดับ 
                                                                                                                        รายงานประจํ าป 2545
ิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ในระดับนี้จะเริ่มตนใช เม่ือกระทรวงเกษตรและสหกรณไดปฏิบัติตาม แผนแมบท
ารสนเทศของกระทรวงฯ ปงบประมาณ 2546 – 2548

มโยงเครือขายระหวางหนวยงานในสวนกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ 2546-2548

กรมพัฒนาที่ดิน
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ภาคผนวก ก สรุปจํ านวนคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขาย ของหนวยงาน
สวนกลาง
ศูนยสารสนเทศ                                                                                                                           รายงานประจํ าป 2545
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

(สรุป ณ วันที่  31 ตุลาคม 2545)

ของเดิม ขยาย ชื่อเครื่อง IP ADDRESS
หนวยงาน (เครื่อง) เพิ่ม

(เครื่อง)
(ขยายเพิ่ม) (ขยายเพิ่ม) รวม หมายเหตุ

ูบริหาร 8 - - - 8
  - อธิบดี 2 - Admst101 10.1.4.1 2

Admst102 10.1.4.2
  - รองอธิบดีดานวิชาการ 2 - Admst201 10.1.4.3 2

Admst202 10.1.4.4
  - รองอธิบดีดานปฏิบัติการ 2 - Admst301 10.1.4.5 2

Admst302 10.1.4.6
  - รองอธิบดีดานบริหาร 2 - Admst401 10.1.4.7 2

Admst402 10.1.4.8
ํ านักผูเชี่ยวชาญ 3 13 16
  - ธรุการสํ านัก - 1 Ifm_admst 10.1.24.10 1 เครื่องธุรการ ผชช.
  - ผชช.พิสุทธิ์  วิจารสรณ 1 1 Admst501 10.1.24.4

1 1 Admst502 10.1.24.9 2
  - ผชช.โสภณ  ชมชาญ 1 2 Admst701 10.1.24.1 3

Admst702 10.1.24.2
Admst703 10.1.24.3

  - ผชช.มนู  ศรีขจร - 2 Admst801 10.1.24.5 2
Admst802 10.1.24.11

  - ผชช.วัลภา  อังศิริจินดา - 1 Admst901 10.1.24.7 1
  - ผชช.วรรณดา  สนันทพงศศักดิ์ - 1 Admst1001 10.1.13.19 1
  - ผชช.อภิรดี  อ่ิมเอิบ - 1 Admst1101 10.1.24.6 1
  - ผชช.อัมภวัลย  หัศภาดล - 1 Admst1201 10.1.24.8 1
  - ผชช.พิทยากร  ล่ิมทอง - 2 Admst1301 10.1.24.12 2

Admst1302 10.1.24.13
ํ านักงานเลขานุการกรม 6 6 12
  - Backup Domain Controller สลก. 1 Ofs101 10.1.5.1 1
  - ฝายสารบรรณ 1 3 Ofs201 10.1.5.2 4

Ofs202 10.1.4.13
Ofs203 10.1.5.15
Ofs204 10.1.4.22
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สรปุจ ํานวนคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขาย ของหนวยงานสวนกลาง
(สรุป ณ วันที่  31 ตุลาคม 2545)
ของเดิม ขยาย ชื่อเครื่อง IP ADDRESS

หนวยงาน (เครื่อง) เพิ่ม (ขยายเพิ่ม) (ขยายเพิ่ม) รวม หมายเหตุ
(เครื่อง)

   - ฝายนิติการ 1 - Ofs301 10.1.5.3 1
   - ฝายชวยอํ านวยการและประสานงาน
ราชการ

1 - Ofs401 10.1.5.4 1

   - ฝายเผยแพรประชาสัมพันธ 2 3 Ofs501 10.1.4.9 5
Ofs502 10.1.4.12
Ofs503 10.1.20.1
Ofs504 10.1.20.2
Ofs505 10.1.5.16

กองการเจาหนาที่ 9 8 17
   - Backup Domain Controller กกจ 1 Psd101 10.1.6.1 1
   - เครื่อง ผอ.กกจ. 1 Psd102 10.1.6.9 1
   - งานธุรการ 1 1 Psd201 10.1.6.2 2

Psd202 10.1.6.10
   - ฝายอัตรากํ าลังและระบบงาน 2 1 Psd301 10.1.6.3 3

Psd302 10.1.6.4
Psd303 10.1.6.11

   - ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 2 1 Psd401 10.1.6.5 3
Psd402 10.1.6.6
Psd403 10.1.6.17

   - ฝายทะเบียนประวัติ 1 4 Psd501 10.1.6.7 5
Psd502 10.1.6.12
Psd503 10.1.6.15
Psd504 10.1.6.13
Psd505 10.1.6.16

   - ฝายวินัย 1 - Psd601 10.1.6.8 1
   - ฝายสวัสดิการ - 1 Psd701 10.1.6.14 1
กองคลัง 9 5 14
   - Backup Domain Controller กค. 1 - Fid101 10.1.7.1 1
   - ฝายธุรการ 1 1 Fid201 10.1.7.2 2

Fid202 10.1.7.10
   - ฝายพัศดุ 2 1 Fid301 10.1.7.3 3

Fid302 10.1.7.4
Fid303 10.1.11.16
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สรุปจ ํานวนคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอระบบเครือขาย ของหนวยงานสวนกลาง
(สรุป ณ วันที่  31 ตุลาคม 2545)
ของเดิม ขยาย ชื่อเครื่อง IP ADDRESS

หนวยงาน (เครื่อง) เพิ่ม (ขยายเพิ่ม) (ขยายเพิ่ม) รวม หมายเหตุ
(เครื่อง)

   - ฝายการเงิน 2 1 Fid401 10.1.7.5 3
Fid403 10.1.7.11

   - ฝายบัญชี 2 - Fid501 10.1.7.7 2
Fid502 10.1.7.8

   - ฝายงบประมาณ 1 2 Fid601 10.1.7.15 3
Fid6011 10.1.7.9
Fid602 10.1.7.12

กองแผนงาน 9 16 25
   - Backup Domain Controller กผง. 1 - Pld101 10.1.8.1 1
   - งานธุรการ 1 1 Pld201 10.1.8.2 2

Pld202 10.1.8.15
   - ฝายแผนงาน 2 4 Pld301 10.1.8.3 6

Pld302 10.1.8.9
Pld303 10.1.8.23
Pld304 10.1.8.12

   - ฝายแผนงาน Pld305 10.1.8.18
Pld306 10.1.8.25

   - ฝายโครงการพิเศษ 1 4 Pld501 10.1.8.6 5
Pld502 10.1.8.20
Pld503 10.1.8.19
Pld504 10.1.8.17
Pld505 10.1.8.20

   - ฝายประเมินผล 1 1 Pld701 10.1.8.4 2
Pld702 10.1.8.21

   - ฝายวิเทศสัมพันธ 1 2 Pld801 10.1.8.5 3
Pld802 10.1.8.13
Pld803 10.1.8.16

   - ฝายประมวลผล 1 1 Pld901 10.1.8.7 2
Pld902 10.1.8.24

   - ฝายแผนงานวิจัยและวิเคราะหสถิติ 1 3 Pld1001 10.1.8.8 4
Pld1002 10.1.8.10
Pld1003 10.1.8.11
Pld1004 10.1.8.22
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สรปุจ ํานวนคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขาย ของหนวยงานสวนกลาง
(สรุป ณ วันที่  31 ตุลาคม 2545)
ของเดิม ขยาย ชื่อเครื่อง IP ADDRESS

หนวยงาน (เครื่อง) เพิ่ม (ขยายเพิ่ม) (ขยายเพิ่ม) รวม หมายเหตุ
(เตรื่อง)

กองสํ ารวจและจํ าแนกดิน 9 12 21
   - Backup Domain Controller กสด. 1 Ssd101 10.1.9.1 1
   - ฝายบริหารทั่วไป 1 1 Ssd201 10.1.9.2 2

Ssd202 10.1.9.12

   - ฝายวิเคราะหแผนที่ภาพถายทาง
อากาศ

2 - Ssd301 10.1.9.3 2

Ssd302 10.1.9.4
   - กลุมสํ ารวจและจํ าแนกดิน 2 7 Ssd401 10.1.9.5 9

Ssd402 10.1.9.6
Ssd403 10.1.9.19
Ssd404 10.1.9.18
Ssd405 10.1.9.17
Ssd406 10.1.9.20
Ssd407 10.1.9.21
Ssd408 10.1.9.22
Ssd409 10.1.9.23

   - กลุมมาตรฐาน 1 3 Ssd501 10.1.9.7 4
Ssd502 10.1.9.10
Ssd503 10.1.9.11
Ssd504 10.1.9.16

   - กลุมวิจัยเพื่อการจํ าแนกดิน 1 - Ssd601 10.1.9.8 1
   - กลุมวินิจฉัยและประเมินกํ าลังผลิต
ของดิน

1 1 Ssd701 10.1.9.9 2

Ssd702 10.1.9.14

กองแผนที่และการพิมพ 9 5 14
   - Backup Domain Controller กผพ. 1 - Cpd101 10.1.11.1 1
   - ฝายบริหารทั่วไป 1 2 Cpd201 10.1.11.2 3

Cpd202 10.1.11.13
Cpd203 10.1.11.14

   - ฝายจัดทํ าแผนที่ 1 - Cpd301 10.1.11.3 1
   - ฝายการพิมพ 1 - Cpd401 10.1.11.4 1
  - ฝายสํ ารวจตํ าแหนงดวยดาวเทียมฯ 1 - Cpd501 10.1.11.5 1
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สรปุจ ํานวนคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขาย ของหนวยงานสวนกลาง
(สรุป ณ วันที่  31 ตุลาคม 2545)
ของเดิม ขยาย ชื่อเครื่อง IP ADDRESS

หนวยงาน (เครื่อง) เพิ่ม (ขยายเพิ่ม) (ขยายเพิ่ม) รวม หมายเหตุ
(เครื่อง)

   - ฝายสํ ารวจเพื่อทํ าแผนที่ 1 - Cpd601 10.1.11.6 1
   - ฝายแผนที่ภาพถายทางอากาศ 1 - Cpd701 10.1.11.7 1
   - ฝายจํ าแนกประเภทที่ดิน 1 - Cpd801 10.1.11.9 1
   - ศูนยขอมูลจํ าแนก 1 3 Cpd901 10.1.11.8 4

Cpd902 10.1.11.11
Cpd903 10.1.11.10
Cpd904 10.1.11.12

กองวางแผนการใชที่ดิน 8 15 23
   - Backup Domain Controller กวผ. 1 1 Lud101 10.1.12.10 2

Lud102 10.1.12.2
   - ฝายบริหารทั่วไป 1 2 Lud201 10.1.12.3 3

Lud202 10.1.12.13
Lud203 10.1.12.26

   - กลุมเศรษฐกิจที่ดิน 2 8 Lud301 10.1.12.4 10
Lud302 10.1.12.5
Lud303 10.1.12.14
Lud304 10.1.12.15
Lud305 10.1.12.16
Lud306 10.1.12.17
Lud307 10.1.12.21
Lud308 10.1.12.18
Lud309 10.1.12.15
Lud311 10.1.12.14

   - กลุมวิเคราะหการใชท่ีดิน 2 1 Lud401 10.1.12.6 3
Lud402 10.1.12.27
Lud403 10.1.12.22

   - วางแผนการใชท่ีดิน 2 2 Lud501 10.1.12.8 4
Lud502 10.1.12.9
Lud503 10.1.12.25
Lud504 10.1.12.24

   - แมขาย Workgroup - 1 Lupsd_1 10.1.12.23 1

กองอนุรักษดินและนํ้ า 8 29 37
   - Backup Domain Controller กอน. 1 Scd101 10.1.13.1 1
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สรปุจ ํานวนคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขาย ของหนวยงานสวนกลาง
(สรุป ณ วันที่  31 ตุลาคม 2545)
ของเดิม ขยาย ชื่อเครื่อง IP ADDRESS

หนวยงาน (เครื่อง) เพิ่ม (ขยายเพิ่ม) (ขยายเพิ่ม) รวม หมายเหตุ
(เครื่อง)

   - ฝายอํ านวยการ 1 1 Scd201 10.1.13.2 2
Scd202 10.1.13.20

   - กลุมอุทกวิทยาลุมนํ้ า 1 1 Scd301 10.1.13.3 2
Scd302 10.1.13.10

   - กลุมอนุรักษดินและนํ้ า 1 9 Scd401 10.1.13.4 10
Scd402 10.1.13.12
Scd403 10.1.13.34
Scd404 10.1.13.28
Scd405 10.1.13.32
Scd406 10.1.13.30
Scd407 10.1.13.31
Scd408 10.1.13.33
Scd409 10.1.13.29
Scd410 10.1.13.39

   - กลุมอินทรียวัตถุและวัสดุเหลือใช 1 9 Scd501 10.1.13.5 10
Scd502 10.1.13.6
Scd503 10.1.13.14
Scd504 10.1.13.15
Scd505 10.1.13.21
Scd506 10.1.13.22
Scd507 10.1.13.23
Scd508 10.1.12.24
Scd509 10.1.12.25
Scd510 10.1.12.26

 - กลุมปรับปรุงดินเปรี้ยวและดินอินทรีย 1 3 Scd601 10.1.13.6 4
Scd602 10.1.13.35
Scd603 10.1.13.36
Scd604 10.1.13.37

   - กลุมปรับปรุงดินเค็ม 1 4 Scd701 10.1.13.7 5
Scd702 10.1.13.9
Scd703 10.1.13.11
Scd704 10.1.13.18
Scd705 10.1.13.17

   - กลุมปรับปรุงดินเสื่อมโทรม 1 2 Scd801 10.1.13.8 3
Scd802 10.1.13.16
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สรปุจ ํานวนคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขาย ของหนวยงานสวนกลาง
(สรุป ณ วันที่  31 ตุลาคม 2545)
ของเดิม ขยาย ชื่อเครื่อง IP ADDRESS

หนวยงาน (เครื่อง) เพิ่ม (ขยายเพิ่ม) (ขยายเพิ่ม) รวม หมายเหตุ
(เครื่อง)

Scd803 10.1.13.27
กองชาง 6 7 13
   - Backup Domain Controller กช. 1 - Egd101 10.1.14.1 1
   - ฝายบริหารทั่วไป 1 2 Egd201 10.1.14.2 3

Egd202 10.1.14.7
   - ฝายบริหารทั่วไป Egd203 10.1.14.8
   - ฝายวิศวกรรมและเทคโนโลยี 1 - Egd301 10.1.14.3 1
   - ฝายแบบแผนและวางผัง 1 5 Egd401 10.1.14.4 6

Egd402 10.1.14.9
Egd403 10.1.14.10
Egd404 10.1.14.7
Egd405 10.1.14.12
Egd406 10.1.14.13

   - ฝายโยธา 1 - Egd501 10.1.14.5 1
   - ฝายเครื่องกล 1 - Egd601 10.1.14.6 1

กองวิเคราะหดิน 10 9 19 ไมรวมเครื่องของ
ผูเชี่ยวชาญ

   - Backup Domain Controller กวด. 1 Syd101 10.1.10.1 1 ฝรั่งเศส  5 เครื่อง
   - ฝายบริหารทั่วไป 1 - Syd101 10.1.10.2 1
   - กลุมเคมีดินที่ 1 1 2 Syd301 10.1.10.3 3

Syd302 10.1.10.19
Syd303 10.1.10.20

   - กลุมเคมีดินที่ 2 1 2 Syd401 10.1.10.4 3
Syd402 10.1.10.14
Syd403 10.1.10.15

   - กลุมกายภาพของดิน 1 1 Syd501 10.1.10.5 2
Syd502 10.1.10.12

   - กลุมแรของดิน 1 1 Syd601 10.1.10.6 2
Syd602 10.1.10.13

   - กลุมจุลปฐพี 1 - Syd701 10.1.10.7 1
   - กลุมนิเวศนวิทยาของดิน 1 1 Syd801 10.1.10.8 2

Syd802 10.1.10.11
   - กลุมวิเคราะหพืชสารฯ 1 - Syd901 10.1.10.9 1
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สรปุจ ํานวนคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอระบบเครือขาย ของหนวยงานสวนกลาง
(สรุป ณ วันที่  31 ตุลาคม 2545)
ของเดิม ขยาย ชื่อเครื่อง IP ADDRESS

หนวยงาน (เครื่อง) เพิ่ม (ขยายเพิ่ม) (ขยายเพิ่ม) รวม หมายเหตุ
(เครื่อง)

   - กลุมนิวเคลียรเทคโนโลยี 1 2 Syd1001 10.1.10.10 3
Syd1002 10.1.10.17
Syd1003 10.1.10.18

สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน - 1 1
   - สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน - 1 Olc_101 10.1.4.10 1

สํ านักงานฝกอบรม 1 1 2
   - สํ านักงานฝกอบรม 1 1 Otr101 10.1.15.1 2

Otr102 10.1.15.2

สํ านักงานพัฒนาที่ดินชายทะเล 2 - 2
   - สํ านักงานพัฒนาที่ดินชายทะเล 2 - Ocd101 10.1.17.1 2

Ocd102 10.1.17.2

ศูนยสารสนเทศ 15 7 22
   - ฝายบริหารทั่วไป 1 1 Cit_202 10.1.1.22 2
   - ระบบสารสนเทศวิชาการ 1 2 Cit_302 10.1.1.32 3

Cit_303 10.1.1.33
   - ฝายระบบสารสนเทศการจัดการ 1 1 Cit_402 10.1.1.42 2
   - ฝายระบบเครือขาย - 3 Cit_501 10.1.1.51 3

Cit_502 10.1.1.52
Cit_503 10.1.1.53

   - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 12 - - - 12

ศูนยปฏิบัติการ GIS 7 - 7
   - ศูนยปฏิบัติการ GIS 7 - - - 7

ฝายตรวจสอบภายใน 1 1
   - ฝายตรวจสอบภายใน 1 - Aud101 10.1.18.1 1

รวม 120 134 254

หมายเหตุ : ของเดิมรวมเครื่อง ATEC, GATE WAY และ Evolution และเครื่อง Backup Domail Controller
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ภาคผนวก ข



สรปุระบบงานดาน MIS RISและ GIS ทีส่ ําคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อระบบ เนื้อหาสาระ งานที่ใช โปรแกรมที่ใช ระบบปฏิบัติการ

1. ระบบสารสนเทศการ
บรหิารงานบุคคล

เปนชุดโปรแกรมเรียกใชขอ
มูลขาราชการ และลูกจาง
ประจ ํา

1. งานวางแผนองคกร
2. งานบรหิารทรัพยากรบุคคล
3. งานจดัท ําบัตรอิเล็กทรอนิกส

Power Builder Windows 98
Windows me

2.ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

เปนชุดโปรแกรมเรียกใชงาน
ทะเบียนหนังสือรับ-สง โดย
ใชรูปแบบหนังสือ และขั้น
ตอนการรับ-สง เชนเดี่ยวกับ
ระเบยีนสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ

1. งาน สารบรรณกลาง กอง และผู
บริหาร

2. งานจัดเก็บเอกสารดวยอิเล็กทรอนิกส
3. งานจองหองประชุม

ASP Windows 98

3.ระบบไปรษณีย พด. เปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
แทนการใชโปรแกรม
Outlook Express ซึ่งสั่งการ
ท ํางานบน Web base

1. งานสงขอมูลระดับฝายตอฝายหรือใช
สงหนังสือเรื่องที่ไมเปนทางการ

2. งานประสานระหวางเครือขายพัฒนาที่
ดิน

ASP Windows 98

4.ระบบฐานขอมูลลูกจาง
ชัว่คราว

เปนโปรแกรมเรียกใชขอมูล
ลกูจางชั่วคราว

1. งานคัดสรรบุคคลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจาง

2. งานจัดงบประมาณคาจาง

Access Windows 98
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ชื่อระบบ เนื้อหาสาระ งานที่ใช โปรแกรมที่ใช ระบบปฏิบัติการ
5.ระบบฐานขอมูลคํ าแนะ
นํ าการใชประโยชนที่ดินแก
เกษตรกรรายบุคคล

เปนโปรแกรมเรียกใชขอมูลการใหคํ า
แนะน ํากลุมชุดดิน และพืชที่เหมาะสม
แกเกษตรกรในระดับตํ าบล

งานบริการขอมูลแบบ One Stop
service

Access Windows 95

6.ระบบฐานขอมูลหมอดิน เปนโปรแกรมเรียกใชขอมูลหมอดิน
อาสา เชนขอมูลพื้นฐานประวัติดานที่
ท ํากนิ ฯลฯ

1. งานพัฒนาบุคลากรกลุมหมอ
ดิน

2. งานสรางเครือขายความรู
3. งานรับสมัครหมอดินอาสา ผาน

www

ASP Windows 98

7.ระบบฐานขอมูลความ
ตองการความชวยเหลือของ
เกษตรกร ผาน อบต.

เปนโปรแกรมเรียกใชขอมูลสรุปความ
ตองการความชวยเหลือจากกรมของ
อบต.

1. งานบริการขอมูล One Stop
service

2. งานจัดสรรงบประมาณ

Access Windows 95

8.ระบบฐานขอมูลการจัด
การส ําหรบัพืชเศรษฐกิจ
สํ าหรบัเกษตรกร

เปนโปรแกรม Multimedia ประกอบ
ดวยขอมูลเชน
i โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
i รายงานการจัดการทรัพยากรดิน

เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตาม
กลุมชุดดิน

i การจดัการดินเปรี้ยวภาคกลาง

งานถายทอดความรูดานวิชาการดิน Windows 95
Windows 98
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ชื่อระบบ เนื้อหาสาระ งานที่ใช โปรแกรมที่ใช ระบบปฏิบัติการ
9.ระบบฐานขอมูลทะเบียน
วิจัย

เปนระบบเรียกใชขอมูลทะเบียนวิจัย
ของกรมซึ่งแสดงรายละเอียดโครงการ

งานวิจัยคนควา html Windows 98

10. ระบบฐานขอมูลผลงาน
วิจัย

เปนระบบเรียกใชขอมูลผลการวิจัย
ตางๆ

งานวิจัยคนควา html Windows 98

11.ระบบฐานขอมูลผลการ
วเิคราะหดินของเกษตรกร

เปนขอมูลวิเคราะหดินและแนวทางการ
ปรบัปรุงดินของเกษตรกร

งานวางแผนการปรับปรุงบํ ารุงดิน
เพื่อใหเหมาะสมกับพืชที่ปลูก

Informix Windows 98 ,Unix

12.ระบบฐานขอมูลความ
เหมาะสมของดินกับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ

เปนขอมูลกลุมชุดดินชนิดของพืช และ
ความเหมาะสมของดินแยกเปนราย
จงัหวัด 75 จังหวัด

งานจดัการทรัพยากรที่ดินเบื้องตน Informix Windows 98 ,Unix
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ชุชุดดโโปปรรแแกกรรมม    GGIISS    ขขอองงกกรรมมพัพัฒฒนนาาที่ที่ดิดินน
  โปรแกรมพื้นฐาน

ชุดโปรแกรม รายละเอียด การใชประโยชน ความตองการของโปรแกรม ปที่ผลิต

13.  โปรแกรมระบบฐาน
ขอมูลกลุมชุดดิน  และชั้น
ความเหมาะ  สมของดิน
สํ าหรับปลูกพืช
(SoilView 2.0)

จัดเก็บฐานขอมูลแผนที่กลุมชุดดิน
มาตราสวน 1: 50,000  และความ
เหมาะสมของดิน สํ าหรับเพาะปลูกพืช
ทั้งประเทศ

1. วางแผนการปลูกพืชใหเหมาะสมกับศักยภาพของดิน
2. ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารในโครงการ

วางแผนการพัฒนาการเกษตร
3. สามารถสืบคนขอมูลดิน ในพื้นที่ตางๆ ไดโดย สะดวก

รวดเร็ว
4. จัดพิมพแผนที่กลุมชุดดิน และแผนที่ความเหมาะสม

ของดิน สํ าหรับการเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ

- โปรแกรม  ArcView GIS 3.0 ขึ้นไป
- เนื้อที่วางอยางนอย  4 GB

2542

14. โปรแกรมแผนปฏิบัติ
การพัฒนาทรัพยากรดิน
(LandPlan 3.0)

จัดเก็บฐานขอมูลแผนที่กลุมชุดดิน การ
จํ าแนกการใชประโยชนที่ดินและความ
เหมาะสมของดิน สํ าหรับเพาะปลูกพืช
ในมาตราสวน         1: 50,000

1. วิเคราะหและจัดลํ าดับความสํ าคัญของปญหาการใช
ที่ดิน ที่ไมเหมาะสม

2. วางแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรดินในระดับตางๆ
(ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด)

3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน

- โปรแกรม  ArcView GIS 3.0 ขึ้นไป
- เนื้อที่วางอยางนอย  16 GB

2544
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กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

5

โปรแกรมพื้นฐาน (ตอ)
ชุดโปรแกรม รายละเอียด ประโยชน ความตองการของโปรแกรม ปที่ผลิต

15. ระบบสืบคนขอมูล
แผนที่ปาไมถาวร
(Permanent Forest1.0)

จัดเก็บขอมูลแผนที่การจํ าแนกการใช
ประโยชนที่ดินในเขตปาไมถาวร ตาม
มติคณะรัฐมนตรี ในพื้นที่ปาไมถาวร
30 ลานไร ใน 65 จังหวัด

1. ใชในการสืบคนและการจัดเก็บ
2. เปนขอมูลเบื้องตน เพื่อใชในการปองกันการบุกรุกเขต

ปา ใหแกเจาหนาที่ภาครัฐบาล และประชาชน

- Windows  95/98
- เนื้อที่วาง อยางนอย  40 Mb

16. ระบบฐานขอมูล
ชุดดิน  (ThaiPedon 1.0)

จัดเก็บแผนที่ชุดดินและฐานขอมูลทั้ง
ทางกายภาพ และเคมี ของชุดดินตัว
แทน ที่ปรับปรุงใหม ของ  3 จังหวัด คือ
นครราชสีมา  ขอนแกนและนราธิวาส
ในมาตราสวน         1: 50,000

1. แสดงขอมูล profile, อนุกรมวิธาน สมบัติทางเคมีและ
ฟสิกสของดิน ความเหมาะสมของดินทั้งดานทาง
เกษตรและวิศวกรรม ทั้งในรูปของตารางและแผนที่
การกระจายตัวของสมบัติของดินตางๆ ขางตน

2. สืบคนและแสดงผลขอมูลตามเงื่อนไขตาง ๆ
3. เปนขอมูลประกอบงานวิจัย และการเรียน  การสอนที่

เกี่ยวของกับสาขาปฐพีศาสตร
4. จัดพิมพแผนที่ชุดดิน ในขนาดตางๆ

- Windows 98/2000
- เนื้อที่วางอยางนอย  400 MB

2544
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กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

6

โปรแกรมประยุกต

ชุดโปรแกรม รายละเอียด ประโยชน ความตองการของโปรแกรม ปที่ผลิต

17.โปรแกรมระบบ
สนับสนุนการกํ าหนดเขต
ปลูกพืชเศรษฐกิจ
(AgZone 1.0)

จัดเก็บฐานขอมูลกลุมชุดดิน การใช
ประโยชนที่ดิน ถนน ปริมาณนํ้ าฝน
อุณหภูมิ และตํ าแหนงโรงงานอุตสาห
กรรม เพื่อการประเมินคุณภาพที่ดิน
ตามขอกํ าหนดของ กองสํ ารวจและ
จํ าแนกดิน และกองวางแผนการใชที่
ดิน

1. กํ าหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตามแผนยุทธ
ศาสตรพืชหลัก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

2. ประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของดินตอการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

-  ระบบปฏิบัติการ Windows
98/2000

- โปรแกรม ArcView GIS  3.1 หรือ
สูงกวา

- โปรแกรม Acrobat Reader
- เนื้อที่วางอยางนอย 5 GB

2544

18. โปรแกรมแสดงความ
เหมาะสมดานกายภาพ
สํ าหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจ (Zoning 1.0)

จัดเก็บฐานขอมูลที่แสดงเขตความ
เหมาะสมดานกายภาพสํ าหรับการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการแขงขัน
โดยอาศัยฐานขอมูลดิน ความเหมาะ
สมของดินสํ าหรับการเพาะปลูกพืช
และขอมูลการใชประโยชนที่ดิน (ดิน
พืช คน)

1. ใชในการแสดงขอมูลเขตความเหมาะสมในการปลูก
พืชชนิดตางๆ

2. ขอมูลสามารถนํ าไปใชเปนพื้นฐานในการกํ าหนดเขต
เศรษฐกิจสินคาเกษตร และเขตอื่นๆ

- โปรแกรม ArcView GIS  3.0 ขึ้นไป
- เนื้อที่วางอยางนอย 4.5 GB

2543
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กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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โปรแกรมประยุกต (ตอ)

ชุดโปรแกรม รายละเอียด ประโยชน ความตองการของโปรแกรม ปที่ผลิต

19. โปรแกรมประเมินคุณ
ภาพที่ดินสํ าหรับพืช
เศรษฐกิจ
(LandSuit 1.2)

เปนระบบประเมินคุณภาพที่ดินทั้งดาน
กายภาพและเศรษฐกิจ ของขาวหอม
มะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ในจังหวัดพิษณุโลก

1. สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการในการ
ประเมินคุณภาพที่ดินไดอยางสะดวกรวดเร็ว

2. สามารถนํ ามาใชวางแผนการใชที่ดิน    ใหเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ

- โปรแกรม ArcView GIS  3.0 ขึ้นไป
- เนื้อที่วางอยางนอย  500 MB

2542

20. โปรแกรมประเมินคุณ
ภาพดิน เพื่อการกอสราง
แหลงนํ้ าขนาดเล็ก
(FarmPond 1.0)

จัดเก็บฐานขอมูลกลุมชุดดิน และขอ
มูลสมบัติของดินดานวิศวกรรม ซึ่งนํ า
มาใชในการวิเคราะหความสามารถใน
การกักเก็บนํ้ าของดิน

1. แสดงระดับความสามารถ ในการกักเก็บนํ้ าของ
ดิน

2. ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ  การเลือกพื้นที่ที่
เหมาะสมตอการกอสรางแหลงนํ้ าขนาดเล็ก

- โปรแกรม ArcView GIS  3.0 ขึ้นไป
- เนื้อที่วางอยางนอย 3  GB

2544
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กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

8

โปรแกรมประยุกต (ตอ)

ชุดโปรแกรม รายละเอียด ประโยชน ความตองการของโปรแกรม
ป

ที่ผลิต
21.  โปรแกรมการชะลาง
พังทลายของดินใน
ประเทศไทย
(EROSVIEW 1.0)

วิเคราะหการชะลางพังทลายดินตาม
สมการของ   USLE   โดยใชขอมูลจาก
กองอนุรักษดินและนํ้ า มาจัดใหอยูใน
รูปแบบของแผนที่ที่สามารถเรียกใชได
งาย และสะดวกขึ้น ในมาตราสวน  1:
250,000

1. แสดงขอมูลการชะลางพังทลายดิน ทั้งระดับภาค ลุม
นํ้ าและจังหวัด

2. ใชประกอบการกํ าหนดนโยบายการอนุรักษและนํ้ า
และวางแผนการใชที่ดินอยางเหมาะสม

3. จัดพิมพแผนที่ ระดับความรุนแรงของการ      ชะลาง
พังทลายดินในพื้นที่ตาง ๆ

- โปรแกรม  ArcView GIS 3.0 ขึ้นไป
- เนื้อที่วางอยางนอย  2.7 GB

2544
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ศูนยสารสนเทศ                                                                                                                           รายงานประจํ าป 2545
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

2

การประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของขาราชการ พ.ศ. 2540 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณกับ 
คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของราชการ

นายสิทธิ บุณยรัตผลิน ประธานคณะกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
ขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเขารวมประชุมและเยี่ยมชม 
ศนูยขอมูลขาวสาร  กรมพัฒนาที่ดิน เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมประจํ าป 2545



3

สมัมนาวิชาการ เรื่อง “ยทุธศาสตรมันสํ าปะหลังในทศวรรษหนา”

ฯพณฯรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ พรอมดวย นายสิมา  โมรากุล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
นายอรรถ สมราง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ชมนทิรรศการในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง
ยุทธศาสตรมนัสํ าปะหลังในทศวรรษหนา”
ณ โรงแรมสีมาธานี
จ.นครราชสีมา เมือ่วันที่ 20 เมษายน 2545
ศูนยสารสนเทศ                                                                                                                           รายงานประจํ าป 2545
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

นายเกษม ทองปาน ผูอํ านวยการศูนย
สารสนเทศเข าร วมบรรยายในการ
สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ยทุธศาสตรมัน
สํ าปะหลงัในทศวรรษหนา”
ณ โรงแรมสีมาธานี เม่ือวันที่ 20
เมษายน 2545



ศูนยสารสนเทศ                                                                              
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

4

บอรดหองพิพิธภัณฑดิน กรมพัฒนาที่ดิน
จดับอรดประวัติความเปนมาของระบบ
สารสนเทศ ในหองพิพิธภัณฑดินซึ่งเปดให
ประชาชนเขาชม อยางเปนทางการ เม่ือวันที่ 
27 พฤษภาคม 2545
                                             รายงานประจํ าป 2545



ศูนยสารสนเทศ                      
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตร

5

รวมจดันทิรรศ
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ
จัดนิทรรศการระบบขอมูลดิน
                                                                                                     รายงานประจํ าป 2545
และสหกรณ

การและนํ าเสนอ ระบบขอมูลดิน ณ พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
านี เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2545



ศูนยสารสนเทศ                                                                                                                           รายงานประจํ าป 2545
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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