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นนี้ กรมพัฒนาที่ดิน มีแผนที่ภาพถายออรโธสี  1:4,000 เปนเสนชั้นความสูงอยาง

เดียว  นํามา  Overlay  ซอนทับกันไมได  จึงยังไมสามารถนํามาวิเคราะหได  ดังน้ันจึงตอง
นํามาแปลงเปนลายเสนทั้งหมด   ตอนนี้เรามีแผนที่ดิจิตอล  1:50,000  ถาไมมีแผนที่ลายเสนก็
ทําอะไรไมได  ถาจะทําแผนที่ตอก็ตองหารือกัน  ซึ่งตอนนี้มีหนวยงานที่อยากจะทําลายเสน
เหมือนเรา  โดยใชภาพถายของเราตอยอด  

ความรูความสามารถของพวกเราสามารถทําไดถารวมมือกัน  ซึ่งไดใหนโยบายไว
แลววาถาจะทําแผนที่ลายเสน  1:4,000  จะตองปดหนวยงานรวมมือกันทํา  ระหวาง สํานัก
สํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  ซึ่งทําแผนที่  Soil Map และ  Landuse  และ สํานัก
เทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ ซึ่งทํา  Base Map  และเปนเจาของแผนที่ภาพถายออรโธสี 
ตองทํา  Landmark  ฉะนั้น  Landmark, Land use และ Soil Map  ตองมารวมกันทําแผนที่
ลายเสนทั้งหมดกอนซึ่งประเด็นนี้เปนประเด็นสําคัญ   ทาง สถาบันวิจัยพัฒนาเพื่อปองกันการ
เปนทะเลทรายและการเตือนภัย ก็ตองมาชวยกันทํา  เทาที่ทําได เทาที่ขีดความสามารถของ
ขาราชการที่เรามีอยู  และเทาที่เครื่องมือเรามี ถาเกินขีดความสามารถก็จางเขาทํา  ซึ่งไมตอง
เสร็จขนาดที่ทํา  Meta Data  ได  ใหเสร็จระดับ  Class  F  ก็ได   เพราะความเชื่อมั่นความ
ถูกตองแตละ  Class  อยูที่  User  ถาความเชื่อถือของขอมูลเรื่องการวางแผนใชได 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานที่จะเสนอ  คือ  แผนที่ทั้งหมดทําเปนลายเสนได
หรือไม  ทํา  Landmark  โดย  Develop  ขึ้นจากแผนที่ของมันเอง  ซึ่งเคยถาม  Developer  ที่  
San Diego  วาภาพถายภาพหนึ่งวิเคราะหไดไหม  เขาตอบวาอนาคตได  แตปจจุบันยังไมได  
และถามวามีโปรแกรมอะไรที่จะทําเปนลายเสนไดไหม  คําตอบคือมี  แตอยูที่อเมริกา  ในปแรก
ไมไดคาดหวังวาจะตองเปน  Class A,  Class B  ยังไงก็ตองปลอยไปแน ๆ เพราะเขาตองการ

ดร. อรรถ  สมราง 
อธิบดีกรมพฒันาที่ดิน  
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 ขอมูลตรงนี้ไปพัฒนามาก ซึ่งจะเปนขอมูลที่มีประโยชนตอประเทศชาติอยางมหาศาล  ในวันนี้
เรามีหนาที่ที่จะตองหาเทคโนโลยีที่จะมาทําลายเสนใหได 

วันนี้เรามีแผนที่มาตราสวน  1:20,000  และ  1:50,000    ให  Import  เขาไปกอน  
เพ่ือจะได  Landmark  และ  Landuse  ซึ่ง  Landuse  ยัง  Import  ไมได  เราจะใช  Software  

ตัวใหมไดหรือไม  เพราะ  Digitize  เคยไดยินมานานแลว  ถาไมมี  Software  ก็ให  Import  

เขาไป  ถา  Import  ไมได ก็  Digitize  เราจะไดลดคาใชจายลง 
แผนที่  1:50,000  มี  Series  และกลุมชุดดิน  เรื่องกลุมชุดดินยังไมเห็นมีใครทํา  

Version 2  อยากใหชวยกันทํา  สําหรับแผนที่  1:4,000  ตองการ  Series  จะนํา  Landcover 

มาตั้งไดหรือไม หรือจะเอา  Landuse  ของนายบุญรักษ  พัฒนกนก  มาตั้งแลวแปลเลย  เชน  
ดินที่ปลูกขาวแลวมีปญหาอยูตรงไหน   output  ที่ออกมานาจะเปน แผนท่ีความเหมาะสม    
1: 4,000 

สําหรับลายเสนที่เราจะทํากันเปน  End Product  ไมใช  Product  แค  Zoning  

การ  Zoning  ดินกับพืช  อยาเอาดินบวกพืชอยางเดียว  อาจจะบวกน้ํา  บวกพันธุ  เขาไปดวย  
เพ่ือใชประกอบวาจะคุมการลงทุนหรือไม 

 แผนงานของเราคือ  Import  Developing  จาก  Original  มาชวยกันระดมสมองดู  
เจาหนาที่ ที่ไปดูงาน  ESRI CONFERENCE  เมือง San Diego  ประเทศ USA   ใหชวยกันหา
โปรแกรม  Detech  ขอมูลจากภาพเปนลายเสนมา    ถาทําไดก็จะลดคาใชจายไดมาก  และทํา
ใหระบบงานเร็วขึ้น  ขอให  Digitize  เปนทางเลือกสุดทาย  หรือไมก็  Develop  จากภาพเลย  
ไมตอง  Import  ถาเรามีลายเสนก็สามารถนําไปวิเคราะหได 

เม่ือตกลงเรื่องเทคโนโลยีกันเสร็จแลว ก็มาตกลงเรื่องงบประมาณ  ใหกองแผนงาน
เปนผูดําเนินการ  ถายังไมเสร็จก็เอาเขางบประมาณปตอไป 

นายรังสฤษดิ์  บุญสิน  ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ  กรมพัฒนาที่ดิน  กลาววาใน
โครงการจัดทําแผนที่ภาพถายออรโธสี ของ บริษัท ESRI  เราสามารถเอาขอมูลนั้นมาได  
เพราะขอมูลที่เขาสงมาเปน  DEM  และภาพออรโธ  อยูในลักษณะ  Digital  Data  ก็สามารถ
ลอกลายได  พอลอกลายเสร็จแลว  เราก็ใสชื่อตามที่เรามีขอมูลอยู  ถาเราตองการรายละเอียด
เพ่ิม  อาจจะนําเขาเพิ่มเติม 

นางวรรณรัตน  โททอง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที ่ ได
ใหขอมูลเพิ่มเติมวาเราจะตองใหมีงานตอยอดนอยที่สุด  โดยจะ  Import  เขามากอน  เหลือ
เทาไหร จึงลอกลาย  ของที่มีอยูแลวเราเอาเขาไปกอน  จะทําใหเร็วขึ้น  

ขณะนี้ตองตกลงกันใหไดกอนวา การทําแผนที่ลายเสนจะ Develop  หรือ  Import 

จะเลือกใชวิธีไหนก็ใหมาคุยกัน   ใหทํามากอนเปน  Version  แรก  โดยยังไมตองลงสนาม  พอ
เปน  Version 2  จึงลงสนาม  ความเห็นแตกตางยอมได  ความคิดแตกตางยอมดี  หา  
Software  มาใหได  Zoning  เรามีอยูแลว  ซึ่งตอไปเราจะ  Show เรื่องของ  Logistic  จริง ๆ 
แลว  Logistic  เรื่องออย  มีอยูแลว  จะปลูกออยที่ไหน  จะสงเขาโรงงานอยางไร  ยกตัวอยาง 
แมคโดนัลด  เม่ือมีการจายเงินแลว ก็จะตัด Stock วัสดุผลิตไดเลย เราจะตองทําใหถึงขนาดนั้น 
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 ารพัฒนาระบบ IT ของ กรมพัฒนาทีด่นิ ควรเริ่มตนจากการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร เจาหนาที่ ที่เขามาทํางานใหม เพ่ือใหรูวิธีการทํางานที่เปนขั้นตอน โดยจัดทาํ
หลักสูตรขึ้นมาเพื่อใชในการฝกอบรม ใหมีพ้ืนฐานความรูดานคอมพิวเตอร จนถึงการพัฒนา
ระบบโปรแกรม GIS, MIS ที่ไดรับความสนใจจากหนวยงานราชการ นอกจากนี้ ควรจะเนนให
เจาหนาที่ มีความสนใจในดาน IT โดยเรงรัดใหตดิตามงาน พรอมรายงานผลตามโปรแกรมบน
ระบบอินเตอรเน็ต 

 
นอกจากเรื่องบุคลากรแลว ก็ตองมีการพัฒนาในเรือ่งปจจัยพื้นฐาน ไดแก เครื่อง

คอมพิวเตอรที่ใชในหนวยงาน ใหมีปรมิาณที่เพียงพอกับจํานวนผูใช ซึ่งในขณะนี้ก็มีปริมาณที่
เพียงพออยูแลว แตตองปรับปรุงเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานของคอมพิวเตอร เพราะ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มีการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว ทาํใหตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานของคอมพิวเตอร  ใหเหมาะสมกับการใชงานตามภารกิจของ กรมพัฒนาทีด่ิน  

 
การใชงาน internet ความเร็วสูง  ตองการใหมีการพัฒนาดานความเร็วของ internet 

เพราะการเขาใชงานในแตละครั้ง ตองใชระยะเวลานานมักจะเกิดความลาชา ทําใหเจาหนาที่ 
ไมอยากจะใชงาน อยากใหมีการปรับปรุงความเร็วใหเปนระบบเครือขายและบรกิาร ADSL ที่
เปนเทคโนโลยีของ Modem แบบใหม สามารถคยุโทรศัพทพรอมกันกับการ Access ใชงาน 
internet ไดพรอมกัน โดยไมหยุดชะงัก หรือ ระบบเครือขายไรสาย   แตการเชือ่มตอ ระบบ
เครือขายไรสาย ตองเริ่มปรับปรุงจากระบบที่มีการใชสายกอน  และพัฒนาใหเปน ระบบ
เครือขายไรสาย ที่มีประสิทธิภาพมากขึน้  

 

ดร. ถิรวีร  สุพานิช
รองอธิบดกีรมพัฒนาที่ดิน ดานบริหาร 
 

ก 
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 โดยสรุป คอื ถาปรับปรุง 
โดยเริ่มจาก ศูนยคอมพิวเตอร(Head 

office) สวนกลาง และพฒันาไปยัง
สวนภูมิภาค  ก็จะทําใหการติดตอ 
ส่ือสารมีความเร็วสูง  ทําใหมีผูสนใจ
เขาชมและติดตามขอมูลของ กรม
พัฒนาที่ดิน มากขึ้น หากการสื่อสาร
มีความเร็วไมมากพอ จะทําใหไม    

มีผูสนใจติดตามงานของ กรมพัฒนาทีด่นิ ซึ่งก็จะเปนปญหาในดานการเผยแพรขอมูล ตลอดจน
เชื่อมโยงขอมลูสูหนวยงานภายนอก 

เรื่องของ Software และการประยุกตใช IT ก็มีความสาํคัญเชนกัน  เชน  ระบบลงนาม
อิเล็กทรอนิกส (e-Signature) มีจุดประสงคเดียวกันกับการลงนามบนแผนกระดาษเปนการ
แสดงตนเปนผูเขียนเอกสาร ซึ่งเปนวิธีการที่สามารถตรวจสอบตัวตนของบุคคล ในโลก
อิเล็กทรอนิกสไดอยางมีประสิทธิภาพ และยอมรับในธุรกรรม ชวยใหม่ันใจวาเอกสารไมได    
ถูกปลอมแปลง และยังเปนระบบที่ชวยลดขั้นตอนการทาํงาน และลดเอกสารในสํานักงานได
อยางมาก อกีทั้งยังชวยอํานวยความสะดวกในการบรหิารจัดการดานตาง ๆ แกผูบริหารและ
ชวยเพิ่มความมั่นใจในการบริหารงานดาน IT 
 

อีกระบบหนึ่ง คือ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครฐัสูระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) เปนระบบที่รองรับ การบรหิารงบประมาณ  การคลัง  และบัญชีหลัก  เพ่ือยก    
ระดับการทาํงานดานการบริหารงานการคลังของภาครฐั ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ปรับเปลี่ยนแนวทางการบรหิารงานไปเปนการ
เนนผลผลิต ผลลัพธ  และเปาหมายของการ
ดําเนินงาน ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถแปลงนโยบาย 
และวิสัยทศันของรัฐ สูการปฏิบัติไดจริง เปนไป
อยางมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือความ
โปรงใสในการดําเนินงาน  ซึ่งปจจุบัน กรม
พัฒนาที่ดินกไ็ดนําระบบ GFMIS มาใชงานเพือ่
สนองการทาํงาน ดานการบริหารงานการคลัง
ของภาครัฐ เรยีบรอยแลว 
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 ดร.เมธี  เอกะสิงห เปนนักวิชาการของ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มีความชํานาญใน สาขาการจัดการดินและน้ํา การ
วิเคราะห วางแผนพัฒนาและจัดการระบบเกษตร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการ
ทรัพยากรเกษตร และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง และได
รวมพัฒนา โปรแกรมดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร กับ กรมพัฒนาที่ดิน หลายโปรแกรม  
ศูนยสารสนเทศ จึงขอสัมภาษณอาจารย เพ่ือขอทราบถึงแนวทางการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชกับการดําเนินงานของ กรมพัฒนาที่ดิน ในอนาคต ดังน้ี 
 

 มุมมองดานงาน GIS ในอนาคตของ กรมพฒันาที่ดิน 
 
  งานสําคญัของ กรมพัฒนาที่ดิน  ส่ิงแรก คือ การใชประโยชนจากแผนทีภ่าพถาย    
ออรโธสี 1 : 4,000 ใหเปนประโยชนที่สุด แผนทีภ่าพถายออรโธสี 1 : 4,000  ถาทําเสรจ็แลว
จะตองแปลมาเปนขอมูลการใชประโยชนที่ดินใหได เพราะวาแผนที่ชุดนี้สามารถแปลเปนขอมูล
การใชประโยชนที่ดินไดครบถวน สําหรับ DEM ที่ไดน้ัน จะมีความละเอียดดีกวาของ กรมแผนที่
ทหาร สามารถนํามาใชประโยชนไดหลายอยาง เชน ชวยในการสํารวจดิน การทําภูมิสัณฐาน 
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เปนพื้นที่ลาดชัน 

 อยางที่สอง คอื การประเมินคุณภาพทีด่นิ (Land evaluation) ซึ่งทาง ฝายสํารวจ กับ
ฝายวางแผน จะตองตกลงกัน  เน่ืองจากขณะนี้ ยงัใชเกณฑการประเมินคุณภาพที่ดินตางกนั 
ตัวอยางเชน ขอมูลความเหมาะสมในโปรแกรม SoilView จาก กองสํารวจเดมิ ไมไดมาจาก 
Land Evaluation แตเปนการประเมินจากคุณสมบัติของดิน  ในขณะที่โปรแกรม AgZone และ

ดรดร. . เมธี  เอกะสิงหเมธี  เอกะสิงห  
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อการเกษตรศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อการเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร   มหาวิทยาลัยเชยีงใหมคณะเกษตรศาสตร   มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
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 โปรแกรม Land Suit เปนการประเมินคณุภาพที่ดินตามวิธีการของ FAO ซึ่ง กองวางแผนการ
ใชทีด่ินเดิมจะใชเกณฑตัวนี้  ทําใหผูใชขอมูลจะสับสน ดังน้ัน ควรมีการตกลงกนัวาจะเลือกยดึ
เกณฑใดเปนหลัก เพราะ SoilView มี Suitability ตามดิน แต AgZone และ Land Suit ใชการ
ประเมินคุณภาพที่ดินตามหลักการของ FAO ซึ่งคอนขางเปนสากล  นอกจากนี้ จุดสําคัญ คอื 

ตองลงในรายละเอียด กําหนดความตองการของพืชใหดีขึ้นและครอบคลุมชนิดพชืใหมากขึ้น  

  วิธีการประเมนิขั้นสุดทายจะตองชัดเจนวาใชวิธีการอะไร    ปจจุบันมีการพัฒนาวธีิการ
ประเมินคุณภาพที่ดินใหมหลายวิธีที่ดกีวาเดิม  ควรจะลองใชวิธีการใหมๆ และเปรียบเทียบกบั
วิธีการเกา วาวิธีใดไดผลใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด  
 

 มุมมองดานงานของ กรมพัฒนาที่ดิน ที่ควรมีการพัฒนาตอไป 
 
   ดานการสาํรวจดิน ไมมีคูมือการสํารวจดินอยางเปนทางการ ทําใหไมคอยมีการ
ถายทอดความรูระหวางนักสํารวจดินรุนเกากับรุนใหม ซึ่งวิธีการที่ปฏิบัติไดผลในสภาพภมิู
ประเทศตาง ๆ กัน นาจะมีการบันทึกไวเปนเอกสารวิชาการวา การสํารวจดินในประเทศไทยมี

ขั้นตอนการทาํงานอยางไร  ใหวงการ
สํารวจดิน มหาวทิยาลัย ตางๆ ที่มี
การสอนวิชาสํารวจดิน  ชวยดูวามี
เทคนิคอะไรใหม ๆ อีก  ทําออกมา
เปนเอกสารวิชาการ เพราะถาไมมี
เอกสารอางองิเลย คนรุนตอไปก็ไม
ทราบวา จะเริ่มตนปรับปรุงตรงไหน  

และแมมีการอบรมอะไร ก็อยูภายใน กรม
พัฒนาที่ดิน หนวยงานอื่นไมสามารถเขารวม
ปรับปรงุได  
  ในตางประเทศ เม่ือ ระบบ GIS ไดมี
การพัฒนาวิธีการหลายรูปแบบ  เชน ใช
ขอมูลแบบ Raster นํามาจดักลุมดินที่
เหมือนๆ กันเปนกลุมตามธรรมชาติกอน 
นํามาทําการ Classified เปน Taxonomy แลวสํารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบภายหลัง หากตรง
แลว ก็จะขยายผลไปที่กวาง ๆ วาทีท่ี่เราเรียกวา A น่ี มี ปรากฏตรงไหนบาง  ทาํใหเร็วขึ้น ถา
ตองการ Land Use ก็นํา ขอมูลภาพถาย หรือ ขอมูลภาพดาวเทยีม มาเสริมได ซึง่เปนเทคนิคที่
สามารถทําใน GIS ไดหมด  มีตัวอยางใหเห็นในโปรแกรมชวยสํารวจดินแบบ Digital โปรแกรม
ระบบสนับสนุนการสํารวจดนิแบบอัตโนมตั ิ ใช DEM และจัดกลุมของภูมิสัณฐาน (landform) 
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 เม่ือไดกลุมแลวจะวางแผนการสํารวจได และทาํการสํารวจ ซึ่งไดทดลองกับพื้นที่ของโครงการ
หลวงซึ่งเปนพื้นที่ที่สูง ก็ไดผลเปนที่นาพอใจ 

  ควรใชเทคโนโลยีสมัยใหมใหเปนประโยชน ลดขั้นตอนการทํางาน เพราะไมตองมีการ   
Digitize  ใช PDA Load ขอมูล ที่เราจับกลุมไวแลวไปตรวจสอบภาคสนาม กาํหนดวา จะไป
สํารวจจดุไหน ใช GPS นําทางไปที่จดุนั้น ทําการเจาะสํารวจ และบันทึกขอมูลภาคสนาม     
ลงฐานขอมูลใน PDA แลวนําไปถายเขาเครื่อง Desktop ได  
 ดานการวางแผน การประเมินคุณภาพที่ดินก็เชนกนั นาจะปรบัปรุงเพราะมีเทคนิค
ใหมๆ  ทีท่ํากนั เชน Fuzzy Land Evaluation   Multi-Criteria Analysis  ซึ่งมีงานวิจัยของ  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)  เทคนิคพวกนี้ใช GIS  เปนเทคนิคเชิงปริมาณ มี
การคํานวณและการเขียนโปรแกรม 

  กรมพัฒนาทีด่ิน ตองการคนภายนอกเขาไปกระตุน ทาทาย กระตุนวิธีคิดวา วิธีการมี
มากกวาหนึ่งวิธี ถาไมชวยกันทํา 
นักวิชาการดานที่ดิน ก็จะถอยหลัง  
จะสูส่ิงแวดลอมซึ่งรับวิธีการใหม ๆ  
และทาํงานเปนเชิงปริมาณไมได 
งานของ กรมพัฒนาที่ดิน สวนใหญ
จะเปนงานเชิงคุณภาพ มากกวา
เชิงปริมาณ 

 ดาน Erosion สมการการ
สูญเสียดิน (Revise Soil loss 

equation) สามารถนําไปใชกับ 
GIS ไดดี แตมีขอจํากดัเรื่องขอมูล โดยเฉพาะบริเวณที่ไมมีการสํารวจดินมากอน มักเปนบริเวณ
ที่มีความลาดชันสูงและมีศกัยภาพ (potential) ในการเกิด Erosion สูง เม่ือไมมีขอมูลดิน ก็ไมมี
คา K  สําหรบัคา C ที่เราหยุดการทดลองมานาน กบัพืชสําคัญ ๆ  คา C มีการเปลีย่นแปลงและ
มีอิทธิพล เพราะ Range กวาง เน่ืองจาก Revise Soil loss equation เปนการคูณระหวาง     
ตัวแปรตาง ๆ  ตัวแปรใดม ีRange กวาง จะเปนตัวแปรที่มีความสาํคัญมาก   ตองดูวา คา C 

สําหรับการจดัการพืชบานเรามีขอมูลครบถวนไหม มีคนใชหรือเปลา พอทําแผนที่ออกมา กจ็ะ
มี comment เพราะวาขอมลูไมมี ตองแบงเปนที่ราบสวนหนึ่ง ที่สูงสวนหน่ึง  น่ีเปนงานที่นาจะ
ทําตอ และ GIS จะชวยไดมาก โดยเฉพาะเมื่อมีภาพถาย 1 : 4,000 เราก็จะได DEM ที่ละเอยีด
ขึ้น ขอมูลที่ไดก็จะละเอียดขึน้ 

  องคความรูเรื่องความรูชดุดินไทย ซึ่งใหบริการบน Web Site ของ กรมพัฒนาที่ดิน 

คนที่เรยีนปฐพีจะไดประโยชนมหาศาล ทําใหมองภาพออก  ซึ่งเปนการให credit คนที่สํารวจที่
จําแนกดวย เพราะมีชื่ออางอิงใหหมด  ส่ิงที่ตองปรับปรุง คงเปนการเพิ่มสวนของ Profile บาง 
Profile ทีย่ังไมครบ และการเชื่อมโยงกบั Web GIS  ถานํามาใชกับชุดดิน ก็สามารถใชไดเลย 
ถาชุดดิน 1 : 50,000 เสร็จเมื่อไหร ก็เอามารวมกันได  
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   ส่ิงที่ขาดในชดุดินไทยคือ คุณสมบัตทิาง Physic ของดินที่ยังไมมีคา Bulk Density 

และพวก Moisture Regime  
  ดานการวิเคราะหดิน ขอมูลมีมาก นาจะมาทําเปนโปรแกรมวิเคราะห เพ่ือแปลงจาก 
Data เปน Information แลวก็เปน Knowledge  การวิเคราะหดินควรมีพิกัดใกลเคียงวา ตัวอยาง
เก็บไดที่ไหน ผลวิเคราะหเปนอยางไร  

  การพัฒนาคงตองออกไปในรูปของ Web GIS เพราะผูใชไมจําเปนตองมี โปรแกรมดาน 

GIS เชน Arcview แคเปด Web ก็ดูไดเลย  Web GIS ก็เหมือนระบบ GIS  ทกุประการ ตวัอยาง
คือ ดินลานนา ตอนนี้ เวลา Load อาจจะชา แตอีกหนอย ระบบเปน Broad Band หมด จะทาํ
ใหสามารถเขาดูขอมูลไดเรว็ขึ้น 

  สําหรับ Crop Model ที่ศนูยฯ เคยทําระบบของขาว ออย มันสําปะหลังมากอน ระบบ
สามารถเชื่อมโยงกับ GIS ไดคอนขางดี โดย Link กบั ArcView ใหผูใชเลือกพืน้ที่แลวทําการ
ประเมินผลผลิตขาวได  ปญหาของ Crop Model คือ ขอมูลที่ตองการคอนขางละเอียด  ถึงระดับ 
Soil Series และขอมูลทางกายภาพและทางฟสิกสของดินตองมพีวก Bulk Density  Field 

Capacity ฯลฯ ถาจะทาํในระดับจังหวดัก็ไมมีปญหา ถาเปนระดับประเทศตองการขอความ
รวมมือจาก สถานีอุตุนิยมวิทยา ทีจ่ะตองไดขอมลูทั้งประเทศ และอาจขอความรวมมอืกับ   
กรมวิชาการเกษตร เพราะมี parameter บางตัวทีมั่นเปนคุณสมบัติประจําพนัธุของพืช ที่
เรียกวา  สัมประสิทธ์ิประจําพันธุพืช (Crop Coefficient) ซึ่ง กรมวิชาการเกษตร มีกลุมที่ทาํ
เรื่องนี้อยู เปนสัมประสิทธ์ิประจําพันธุพืช เชน นํ้าหนักเมล็ด photo period ที่ตองการในการ
ออกดอก 

  โมเดลตอนนี้มีใชกัน 2 อยาง คือ 

ใชประมาณการณผลผลิตของพืช และใช
คาดการณผลผลิตของพืช  ปจจุบัน ทําได
แคประมาณการณผลผลิตของพืช  แต
การคาดการณผลผลิตของพืช ตองการ
ภูมิอากาศรายวันเขามา ถาทั้งประเทศ 
จะตองเปน Network ที่สมบูรณ  เพราะวา
จะตองรันโมเดลทุกวัน และจะตองใช
คอมพิวเตอรชวยกันรันหลายตัว แตถา
เราประมาณการณผลผลิตพชื จาก    
Pattern ของภูมิอากาศ กับ DEM  กบัการ

จัดการพืช เราทาํมาแลวในระดับจังหวัด   
  พืชบางพืชอาจใชโมเดลที่มีอยูแลว จะประหยดัเวลาไดมาก  แตถาจะทาํลําไย ยังไมมี
โมเดลมารองรับ ตองอาศยัคนในภาคสนามชวยเก็บขอมูลอยางมาก ตองสํารวจจํานวนตน อายุ 
และถาจะคาดการณผลผลิต ตองดูตั้งแตออกดอก มีผลผลิตตดิกีเ่ปอรเซ็นต อายุของลาํไย 
วิธีการประเมนิจะใช Sampling อยางไร  ตองคิดใหละเอียด  ตองทราบกอนวาพืน้ที่อยูตรงไหน 
ขอสําคัญคืออายุของลาํไย เพราะลําไยนี่ถา Plot Curve Yield น่ีมันตางกันเลย และแถมลงไป
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 สนาม Sampling Technique จะตองทาํอยางไร เพราะเปนไปไมไดที่จะเก็บทุกสวน แมแตจด
ทะเบียนก็ไมได เพราะคาดการณไมไดวา ผลผลิตลําไยจะไดเทาไหร เพราะจดกอนเก็บเกี่ยว คือ
ตองเก็บขอมูลทุกปทุกฤดกูาล ตองทําเปนวิจัยกอน  เพ่ือใหไดวิธีการที่ดีกอนขยายผลในปตอไป 

  ถาจะทาํเรื่องนี้จะตองไปถึงเศรษฐกิจดวย ดูผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เพราะวา
เกษตรกรเองก็ดี ผูวางนโยบายเองก็ดี เขาก็อยากใหลงไปถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

  สําหรับการปรับปรุง Thai Pedon  ตองรอ Soil Series 1 : 50,000 เสร็จ   แลวจึงเอา
องคความรูชดุดิน มาประกอบกับ Soil Series จะเปน Thai Pedon เวอรชั่นใหมบน ArcGIS 

หรือ GIS Web ก็ไดเทากับเปนการโฆษณา กรมพัฒนาที่ดิน ไปในตัว 

  สําหรับ ศูนยสารสนเทศ ตองมีระบบที่ 
Handle ภาพถายได มีระบบจําหนาย ระบบจัดเก็บ 

Back Up ระบบเรียกขอมลูมาดู เขียน CD สงผูใช 
อาจตองบริการผาน Web Site ใหดูตัวอยาง เปน
หลัก เพราะพอ 1 : 4,000 เสร็จ ถาไมมีระบบจะยุง  
เพราะตองส่ังไดตามตําบล อําเภอ จังหวัด หรือ
ระวาง หรอืกริดหรือตาม map extended ที่ลูกคา
อยากได  Browse ขอมูลดูได คุณภาพขอมูลขนาด
ไหน มีเมฆไหม ยิ่งถาชําระเงินผานเครดิตการดได 
จะยิ่งด ี

 นอกจากนี้ ทีน่าสนใจคือเรือ่งแลง ขอมูล Soil Physic หรือ Soil moisture  ก็นาทาํ ทาํ
เปนแผนที่ออกมาวา เส่ียงภัยแลงเกิดทีไ่หนบาง ดินชดุนี้แลง ด ูLand Use เขาไปดูวาปลูกอะไร  
ทําไดอีกมาก แตขอมูลตองขอความรวมมือจากแหลงอื่นดวย กรมพัฒนาที่ดิน ก็มีพัฒนาการ
ทาง GIS ดีกวาหนวยงานอืน่ มีฐานเรื่องแผนที่ และการสํารวจภาคสนาม 

 
 Logistics 

 
  Logistics ก็คือการจัดการ events ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ อะไรมากอนมาหลัง อะไรที่
มันเปนคอขวด ไปแกคอขวดที่ไหน อยางไร ถาเปนระบบการผลติทางทางเกษตร ใหคดิทั้ง
ระบบ ยกตัวอยางเชน ลาํไย คดิตั้งแตผลิต  เก็บเกี่ยว ที่มีปญหาอยูคือ คนรับซือ้อยูที่ไหน  มี
เทาไรยังไมรูเลย  ระบบจะตองรูวาเกษตรกรมีสวนอยูที่ไหน มีปริมาณเทาไหร ตองเตรียมรถกี่
คันไปรับผลผลิตมา แลวก็รับมาเสร็จแลวจะตองเอาไปรวมอยูที่ไหน ทั้งหมดนี่เปนระบบ 
Logistics ที่ตองทํา  ถาเปนเรื่องการเกษตร งานวิจัยของเราทางดานนี้ยังไมคอยมี แตพวกวิศว
ขนสงจะทํามาก   GIS จะชวยไดตรง Network Analysis ถาเราสามารถโยงแปลงการผลติเขากบั
ถนนไดและรูวาถนนใชเวลาเดินทางเทาไหร มันกจ็ะสามารถคิดไดวา ถาผลผลิตขนาดนี้ตองใช
รถกี่เที่ยว ใชเวลาเดินทางเทาไหร ยังไง จัดคิวยังไง  ตองรูวาแหลงผลิตลําไยสําคัญอยูที่ไหน 
ระยะทางจากถนนถึงแปลงตาง ๆ เปนอยางไร  เวลาลําไยจะออกมาขาย เกษตรกรจะขนมากอง
ไวตรงไหน รวมกันอยูตรงไหน ตรงนั้นนะผลผลิตรวมกันเทาไหร ซึง่คนละเรื่องกบัการประมาณ
การณผลผลิตลําไยถกูไหม เพราะขายเปนล็อต จะละเอียดกวาประมาณการณผลผลิต  แลวจาก
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 ถนน จุดรับซื้อลําไยอยูตรงไหน แตละจดุจะตองเตรียมรถอยางที่ผมวาอยางไร  ใครเปนคน
เตรียม อันนี้เปนองคประกอบของ Logistics  

  ถาจะเอา Logistics มาใชกบัพืช โมเดลลิ่งควรเปนพืชไร เพราะไมยนืตนและพืชผกัก็ไม
มี Model อยูแลว สวนใหญเปนพืชไรพวก ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง สวนลําไยไมมี 
นอกจากเริ่มตนใหม  คือโมเดลสรางมาจากงานวิจัยลวน ๆ ตองดูตนพันธุ  เชน พันธุอีดอ น่ีจะ
ทําอยางไรใหมันออกดอก อุณหภูมิ เอามาประกอบเปน Knowledge ตองคิดทั้งระบบให
ละเอียด   
 Logistic ของ กรมพัฒนาทีด่ิน ที่นาทํา สมมติจะผลิตปุยหมัก ปุยอินทรยี พืชปุยสด เริ่ม
ตั้งแตผลิตเมล็ดพันธุจนสงถึงมือเกษตรกร เพราะเปนกระบวนการตั้งแตตนจนจบ ที่สามารถทํา
ได ทุกอยางอยูในกรอบของ กรมพัฒนาทีด่ิน การแจกจายอยูที่ กรมพัฒนาที่ดิน   หรือการทาํ 
Logistic ภาพออรโธสี 1 : 4,000   แหลงนํ้า โดยเริ่มตัง้แตเกษตรกรเขามาขอเขารวมโครงการ 

 
  สิ่งที่อยากฝากไว 

  กรมพัฒนาทีด่ิน ควรจดัประชุมวิชาการ โดยเชิญคนภายนอกเขามารวมเสนอผลงาน 
เปนการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ เพ่ือจะไดนําไปปรับปรุงการทํางานตอไป 

  ในฐานะที่ทาํงานดาน GIS มานาน อยากฝากถึงขาราชการรุนใหมวา GIS ของ กรม
พัฒนาที่ดิน จะตองนํามาใชประโยชนในเรื่องทรัพยากรดิน วางแผนการจัดการในการเกษตร 
เพราะฉะนั้น GIS เปนเทคโนโลยี แตเน้ือหาเปนส่ิงทีท่ิ้งไมได ตองเขาใจในเนื้อหา เพราะถาทิ้ง
เน้ือหา เนนเทคนคิในแผนที่ มันก็จะไมสมดุล  วิธีการคือ ตองทํางานเปนกลุม ทีมเน้ือหา
จะตองรู GIS  ในขณะเดียวกัน คนทํา GIS ก็ตองรูดานศัพท เน้ือหา หรือการใชประโยชนในทาง
เกษตร และทรัพยากรทีด่ินบาง ตองมีการรวมกันในตวัเองและกับคนอื่นใหได 
 GIS จะมีคนถนัดหลายรูปแบบ เปนแผนที่สวนหน่ึง ทาํขอมูล ฐานขอมูลกลุมหน่ึง เรื่อง
วิเคราะหกลุมหน่ึง จากนั้นมาประกอบเรือ่งราวเปนระบบ Decision Support กลุมหน่ึง ใน กรม
พัฒนาที่ดิน จะมีกลุมแผนที ่ เรื่องนําเขาขอมูลเปน Digital Map อยูในระดับดีแลว ขั้นตอไปคือ
การใชประโยชน อยาลืมวาผูบรหิารอยากเห็นระบบเรียกใช อยากเห็นอะไรที ่ Dynamic ถา
วิเคราะหอยางเดียวตอบเขาไมได เพราะใชเวลานาน ก็ยอมขาดความสําคัญ ตลอดจนทาํให
ไมไดนําไปใชประโยชน 
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 การพัฒนา  IT ใหสอดคลองกับภาวะในปจจุบนั 

 
ในการบริหารจัดการสมัยใหม ตองเนนในเรื่องความคลองตัว รวดเร็ว และการ

ใหบริการที่ดี กิจการในภาครัฐสวนใหญเปนงานบริการ ดังน้ันตองเนนการใหบรกิารอยางทั่วถึง 
รวดเร็ว และคลองตัว ขณะเดียวกันนโยบายของภาครัฐตองเนนทีป่ระสิทธิภาพการทํางาน มี
นโยบายลดกาํลังคนลง ดังน้ันการนําไอทีเขามาตอในการทาํงานของภาครัฐ จึงเปนเรื่องที่
จําเปนอยางยิง่ 
 ทิศทางการพัฒนาระบบไอทีของภาครฐั จงึตองมองใหตอบสนอง การเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน ในขณะที่มีงานเพิ่มขึ้น การบริการประชาชนมากขึ้น และประชาชนมีความตองการ
ใชบริการมากหลากหลาย ประจวบกับการลงทุนทางดานไอทีก็มีขอจํากดัโดยเฉพาะเทคโนโลยี
ที่พัฒนาเร็ว ภาครัฐขาดกําลังคนที่มีความรูความสามารถ หนทางการพัฒนาจึงอยูที่แนวทาง
โดยมีการวางแผนตอเนื่องที่ชัดเจน โดยมีการวางรากฐานไอทีและพัฒนาพรอมกันทุกแนวทาง 
เชน วางรากฐานทางโครงสรางพื้นฐานทั้งดานฮารดแวร ซอฟตแวร เครือขาย และพฒันา
บุคลากร ตลอดจนระบบงานโดยเริ่มจากสิ่งที่เปนไปได มีความคุมคา และขยายการทํางาน
ตอไปได 
 ทิศทางที่สําคญัคือ การสรางกําลังคน ทีท่ําใหบุคลากรของภาครัฐทุกคนมีความรู
พ้ืนฐานทางไอที และสามารถเปนสวนรวมในการพัฒนา มีการสรางฐานการเชื่อมโยงขอมูล 
และแปรเปลี่ยนรูปแบบขอมลูใหเปนอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น โดยเนนเปนขั้นตอนอยางชดั และ
สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นในอนาคตได โดยเฉพาะภาคบริการประชาชนระยะไกล และ
การเขาถึงทางดานอิเล็กทรอนิกสจะเปนฐานที่สําคัญยิง่ 
 
 

รรศศ. . ยืน  ภูวรวรรณยืน  ภูวรวรรณ  
รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศรองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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 แนวทางการพัฒนา IT กรมพัฒนาที่ดิน ในยุคที่ตองทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ใหบริการขอมูลแกประชาชนผูมาใชบริการอยางรวดเร็ว 
 

กอนอื่นก็ตองออกตัวกอนวา มองในฐานะคนนอก และรับรูขาวสารจากรายงานตาง ๆ 
ยังไมเปนผูใชบริการโดยตรง แตทีท่ราบจากรายงานพบวา กรมพัฒนาที่ดิน ไดดําเนินการใน
เรื่องไอทีไปมาก แตการอบรมใหบรกิารจะตองเขาถึงประชาชน การทาํขอมูลขาวสารและ
ใหบริการในสมัยใหมจะตองเนนในเรื่องการใหบรกิารแบบออนไลน และเขาถึงผานเครอืขาย
อินเทอรเน็ต ขอมูลขาวสาร และการใหบริการ จงึเปนเรื่องสําคญั 

งานหลายอยางโดยเฉพาะ เรื่องการบริการสารสนเทศ เปนงานที่ตองมีการวางแผน
ระยะยาว และแบงทําเปนสวน เนนใหงานสําเร็จเปนสวน ๆ ดังน้ันรูปแบบของงานจึงตองอาศยั
ความตอเนื่อง เทาที่เห็นการทาํงานของ กรมพัฒนาทีด่ิน ก็ทําไปไดดวยด ี

ปจจุบันการขยายการเชือ่มโยงตองการแถบกวางมากขึน้ มีเทคโนโลยีใหเลือกใชได
หลากหลาย แนวทางการพัฒนาของ กรมพัฒนาที่ดิน จะตองรองรับการเชือ่มโยงใหไดอยาง
ทั่วถึง ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดิน เองก็ใหความสนใจในเรื่องนี้ และดําเนนิการมาในทางนี้อยูแลว 
 

 มุมมองการนําระบบ E-learning  มาเปนชองทางในการฝกอบรมความรูใหกับ
เกษตรกรของ กรมพัฒนาที่ดิน 
 

เรียนรูเปนเรื่องสําคัญ การใช อีเลิรนนิ่ง กับ การบริการความรูใหกับเกษตรกร คงตอง
คอยเปนคอยไป และมีความเปนไปได แตไมสามารถทําไดอยางรวดเร็ว ทั้งน้ีเพราะปจจัยตอง
ทําใหเกษตรกรมีความพรอม และทาง กรมพัฒนาที่ดิน เองก็ตองมีเน้ือหาที่นาสนใจดวย 

ส่ิงที่ควรทําในเรื่องการใหความรู จึงตองทําเปนขั้นตอน โดย กรมพัฒนาที่ดิน เองตอง
สรางฐานความรู มีการจัดการความรูใหมาก และพอเพียง มีรูปแบบการเขาถึงความรูจาก
ระยะไกลไดงาย หลังจากนั้นให เจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะที่ใหบริการเปนผู
ประสานและนําสงความรูใหเกษตรกรกอน ขณะเดียวกันถาเกษตรกรคนใดพรอมก็เขาถึงไดเอง 
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 สําหรับเรื่อง อีเลิรนนิ่ง อาจทําเปนระบบทดลองขนาดเล็ก ใชเริ่มจากการอบรม 
เจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินกอน รอการเตรียมพรอมเรื่องเนื้อหาภาคบริการประชาชนใหดี
กอน จากนั้นคอยหาทางขยายบริการออกไป ระบบจะประสบความสําเร็จไดตองการเนื้อหาที่ดี 
และการดูแลบริหารจัดการที่ดควบคู   กันไป 

อีเลิรนนิ่ง เปนเรื่องในอนาคต  จะตองเตรียมพรอม และวางแผนใหดี โดยให
ความสําคัญในเรื่องเนื้อหาที่นาเรียน นาสนใจ และกระบวนการเรียนรูที่ดี 

 
 การเชือ่มโยงขอมูลระหวางวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหความสําคัญในเรื่องไอทีมาก เปนมหาวิทยาลัยขนาด
ใหญที่มีหลากหลายวิทยาเขต ไอทีเปนเรื่องสําคัญในการเชื่อมโยงระหวางวิทยาเขต 

ส่ิงที่สําคัญ  คือ มหาวิทยาลัย ประกาศนโยบายชัดเจนในเรื่องการกาวสู e-University 
โดยเนนการใชงาน ขาวสารแบบอิเล็กทรอนิกส อยางเต็มรูปแบบ 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัย จึงตองการฐานการใชไอทีที่สําคัญ โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐาน
ทางเครือขาย มีการวางโครงขายความเร็วสูง ระหวางวิทยาเขต และภายในวิทยาเขต ตลอดจน
การทําใหเปน มหาวิทยาลัยไรสาย โดยใชเทคโนโลยีไรสายรวมดวย 

การจัดการทางดานไอที ตองเนนในเรื่องการใหบริการอยางทั่วถึง ทั้งนิสิต อาจารย 
และบุคลากร มีการสรางโครงงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน การทําวิจัย และการบริหาร
จํานวนมาก ปจจุบันจัดไดวามหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จดวยดีในการใชไอที และไดรับการ
จัดลําดับใหเปนมหาวิทยาลัยที่ใชไอทีไดดีมากแหงหน่ึง ที่มีชื่อติดในระดับสากล 

 การนําเทคโนโลยีดาน      
e-Meeting  มาใชภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 มหาวิทยาลัยพัฒนา
เรื่อง e-Meeting มากกวาสองป
แลว ปจจุบันใช e-Meeting กัน
อยางเต็มที่ ในหลายระดับ เปน
ระบบที่ประสบความสําเร็จใน
เรื่องการลดกระดาษและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
อยางมาก 

ระบบ e-Meeting ใชหลากหลายเทคโนโลยี  โดยเริ่มจากหองประชุมสวนใหญใชระบบ
ไรสาย ทุกคนใชโนตบุค ระบบซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นใชเองเชื่อมกับเซิรฟเวอรผานทางเครือขาย 
ระบบการจัดการประชุม การเตรียมวาระ และการบันทึกตาง ๆ ทําไดงาย 
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  e-Meeting ของมหาวิทยาลัย จึงไดรับความสนใจ ปจจุบันมีหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนหลายแหง ไดนําเอาระบบการประชุมของมหาวิทยาลัยไปใช และใชไดเปนอยางดี 

 ขอเสนอแนะในการนํา  e-Meeting  มาใชกับ กรมพัฒนาที่ดิน 

การนําไปใชทําไดงาย โดยปรับหองประชุมใหมีระบบแลนไรสาย เชื่อมกับเครือขาย
ภายในของกรมพัฒนที่ดิน  มีการวางเซิรฟเวอรที่ใชในการเก็บวาระ และเอกสารการประชุม 
ขอมูลที่เกี่ยวของผูประชุมก็ตองมีเครื่องคอมพิวเตอร หรือโนตบุคให ระบบซอฟตแวรที่ทาง
มหาวิทยาลัยพัฒนาชื่อ Papyrus สามารถติดตั้งไดโดยงาย และทําใหการประชุมแบบ          
e-Meeting ลดกระดาษไดมาก โดยปกติสามารถคุมคากับการลดกระดาษไดในเวลาอนัส้ัน การ
จัดหองประชุมใหนาประชุม โดยมีอุปกรณบางอยางชวยก็จะทําใหบรรยากาศดีขึ้น 

 

 ทัศนะในการนําระบบการประชุมทางไกลมาใชกับ กรมพัฒนาที่ดิน 
ปจจุบัน มหาวิทยาลัยขยายระบบการประชุมดวย เทเลคอนเฟอเรนซ ไปยังวิทยาเขต   

ตาง ๆ โดยใช ระบบการประชุมทางไกลผานทางเครือขายไอพี ระบบที่มหาวิทยาลัยใชเปน
ระบบการประชุมตามมาตรฐาน H.323  ซึ่งสามารถหามาใชไดโดยไมยาก 

การประชุมทางไกล จะประสบความสําเร็จ ตองใหเครือขายที่เชื่อมโยงระหวางกันมีแถบ
กวางรองรับสัญญาภาพไดพอ มิฉะนั้นจะมีปญหาในเรื่องการขาดหายของภาพ ทําใหการประชมุ
ไมราบรื่น 
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              บบจําลองวุฒิความสามารถดานซอฟตแวร (CMM : Capability Maturity Model )       
เปนตนแบบของการวดัวุฒิภาวะความสามารถในการทํางาน ทีท่าง สถาบันวิศวกรรมซอฟตแวร 
(Software Engineering Institute  หรือ SEI) แหง มหาวิทยาลัยคารเนก ี เมลลอน ใน
สหรัฐอเมริกา ไดพัฒนาขึ้น ใหแก กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา 

หลักการของ CMM กลาวถึง ความสําเร็จในการทํางานใด ๆ ในอนาคตของบรษิัท
หรือหนวยงาน ขึ้นอยูกบัระดับวุฒิภาวะความสามารถในการทาํงานของบริษทัหรือหนวยงาน
น้ัน และในทาํนองเดียวกัน วุฒิภาวะความสามารถของบริษทัหรือหนวยงานนั้น ก็ขึ้นอยูกับผล
การทํางานในอดีตของบรษิทัหรือหนวยงานนั้น 

 
 SEI ไดพัฒนาตนแบบวุฒิภาวะความสามารถออกมาเปน 5 ระดับ 

 ระดับแรก (Initial Level) เปนระดับเบื้องตนซึ่งอาจกลาวไดวา บรษิัททั่วไป
ตางก็อยูในระดับนี้ คือ ยังทํางานแบบไมเปนระบบ การทํางานตองพึ่งผูที่มีประสบการณเปน
หลัก 
 ระดับที่สอง (Repeatable Level) การทํางานจะมคีวามเปนระบบมากขึ้น 
มีการนําหลักการจัดการโครงการ มาใชในการบรหิารงานของแตละโครงการ 
 ระดับที่สาม (Defined Level) เปนระดับที่หนวยงานไดจดัทาํมาตรฐาน
การทํางานของหนวยงานขึน้ โดยการพิจารณาปรับปรุงจากการดําเนินงานในระดับที่สอง ใน
ระดับนี้การทาํงานจะมาตรฐาน สามารถวัดและจัดเก็บสถิติผลการดาํเนินงานเอาไวได 

ดรดร. . ครรชิต  มาลัยวงศครรชิต  มาลัยวงศ  
ราชบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวราชบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอรเตอร    
กรรมการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรรมการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   และการสื่อสารแหงชาติ   และการสื่อสารแหงชาติ  

แ 
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 ระดับที่ส่ี (Managed Level)    เปนระดับที่นําเอาสถิติ การดําเนนิงานที่
จัดเก็บไว มาวิเคราะหเพ่ือหาจุดบกพรอง และแกไขไมใหมีขอบกพรองได 

ระดับที่หา (Optimizing Level) เปนระดับวุฒิภาวะสูงสุด เปนระดับที่
หนวยงาน ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานของตนเองอยางตอเนื่อง มีการจัด
กระบวนการทํางานใหม ใหสอดคลองกับเทคโนโลยใีหม ๆ ที่เกดิขึ้น และมีการปองกันไมให 
ขอบกพรองเกิดขึ้น 

วุฒิภาวะความสามารถของ CMM ไดรับความสนใจนําไปใชในดานตาง ๆ หลาย
ดาน เชน CMM ทางดานซอฟตแวรน้ัน ก็ไดรับความสนใจจากบรษิัทผูผลิตซอฟตแวรหลายแหง
ทั่วโลก บรษิทัที่ประเมินผานวุฒิภาวะระดับตาง ๆ น้ัน ไดรับความเชื่อถือจากลูกคาดวยดี และ
ในบางแหงกมี็การกาํหนดระดับ CMM ของบริษทัทีจ่ะเขารับงานดวย เชน ในสหรฐัอเมริกานัน้ 

กระทรวงกลาโหมกาํหนดวา บริษทั
ที่จะเขามารับประมูลงานซอฟตแวร
ได จะตองมีวุฒิภาวะความสามารถ 
CMM ระดับที่ 3 เปนอยางนอย 
น่ันก็คือ กระทรวงกลาโหมฯ จะ
ม่ันใจในกระบวนการซอฟตแวรของ
บริษัทน้ัน ๆ วาจะสามารถผลิตงาน
ซอฟตแวร ตามความตองการที่
กระทรวงฯ กาํหนดไดจริง ๆ 
 
 

 ปญหาการพัฒนาซอฟตแวร 
ถานึกถึงคุณภาพของซอฟตแวร เรากจ็ะนึกถึงวา ซอฟตแวรตัวนี้วาทาํงานตรงกับ

ที่เราตองการหรือไม ความเร็วในการใชงาน หากเปนซอฟตแวรทางเว็บไซต ก็จะตองดคูวาม
สวยงาน การเรียกใชงานสะดวกหรือไม เขียนขอความถูกตองหรือไม หรือถาเปนซอฟตแวร
เกี่ยวกับบัญชี ประวัติถูกตอง ใชงานงาย น่ีคือในเรื่องคุณภาพของตัวซอฟตแวร วธีิการทํากอ็ีก
สวนหน่ึง เพราะวาการทําซอฟตแวรขึ้นมา จะเกิดปญหาหลายอยาง คือ 

1.  ปญหาวาทาํแลวไมตรงกับความตองการ เพราะวาไมรูจักวิธีทีจ่ะไปศึกษาหา
ความตองการ และไมรูจักวธีิคุยกับผูใชใหไดความตองการ 

2.  ปญหาในกรณีเจาหนาที่ทีท่ําหนาที่เขียนโปรแกรมลาออก งานที่ทาํก็จะชะงัก
เพราะเจาหนาทีท่ี่ลาออกนั้นรูอยูเพียงคนเดียว  สวนเจาหนาทีท่ี่เหลืออยูไมมีใครทราบงานจึง
ทําตอไมถูก ไมสามารถแกไข หรือเพิ่มเติมได  ผลสุดทายก็ตองไปเริ่มตนใหม  ซึ่งสืบ
เน่ืองมาจากการที่เราไมเคยสอนงาน หรือทาํงานโดยไมมีรูปแบบ ไมมีเอกสารอางอิง ไมไดทาํ
Configuration management ไมไดมีการศึกษา ติดตามการทาํงานตาง ๆ อยางครบถวน
สมบูรณ  
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 3.  ปญหากรณีพัฒนาโปรแกรมขึ้นแลวไมตรงกับที่ตองการ ไมมีการวิเคราะห
ความตองการของผูใชอยางพอเพียง สงผลใหเกิดปญหาเรื่องการจดัสรรทรัพยากรในการทํางาน 
ปญหาวาเอาคนมาทํา เรือ่งนี้ซึ่งเปนเรื่องใหม ทีย่ังไมเคยทํา พอมาทาํกท็ําไมได ซึ่งถาเรา
ยอนกลับไปดูมันมี 2 เรื่อง คือ เรื่องที่หน่ึงคุณภาพของผลงาน เรื่องที่สองกค็ือเรื่องการทาํ
ผลงาน  

CMM จะเนนในเรื่องของการทําผลงาน ทําผลงานอยางไรถึงจะไมเกิดปญหา 
กําหนดรายละเอียดตาง ๆ ออกมา วิธีการกําหนดก็ตองไปดูวาบริษัทซอฟตแวรทีท่ํางานแลว  
ไมมีปญหาในการทํา ซอฟตแวรทํากันอยางไร มีขึ้นตอนอยางไร ดูอะไรบาง แลวก็กําหนดขึ้นมา
เปนภาพรวมของกระบวนการทํางานทั้งหมด ตองประกอบดวย กลุมกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองทาํมี
อะไรบาง แลวก็คิดขึ้นมาเปน Model รูปแบบของการพัฒนาซอฟตแวรที่ดแีละมีวุฒิภาวะ ถา
นําไปใชกับซอฟตแวรก็จะเปน Software CMM 

 
 CMM มีประโยชนอยางไร 

บริษัทหรือหนวยงานซอฟตแวรที่นํา CMM มาใช จะพบวาตนเองมีการทํางานที่
เปนระบบมากขึ้น การทาํงานทุกอยางมีรองรอย หรือหลักฐานใหสามารถตรวจสอบไดงายขึ้น          
และสมบูรณมากขึ้น มีการจดบันทึก
รายละเอียดระหวางการทํางาน รวมทัง้
การเจรจากับลูกคา ก็มีการบันทึกเปน
หลักฐาน และมีการยืนยันทําความเขาใจ
ระหวางกันมากขึ้น เม่ือเกิดปญหาขึ้นก็
สามารถจะตรวจสอบไดวา ปญหามาจาก
ใคร และสมควรแกไขอยางไร 

เม่ือบริษัททํางานไดอยาง
เปนระบบมากขึ้นนั้น โอกาสที่จะประสบ
ความสําเรจ็ ในการทาํงานก็มีมากขึ้น 
ชื่อเสียงของบริษทัก็จะดขีึ้น และเปน
โอกาสทีจ่ะทาํใหไดรับงานมากขึ้นตามไป
ดวย 

ในชั้นนําระดบัประเทศนั้น 
ผูบริหารเห็นวา อุตสาหกรรมซอฟตแวร
นาจะเติบโตสงูได เพราะลําพังการพัฒนา
ซอฟตแวรสําหรับใชในประเทศ กมี็ความ
ตองการสูงอยูแลว แตความตองการ
ซอฟตแวรระดับโลกก็ยังมีอีกมาก หาก
ไทยสามารถพัฒนาบริษัทซอฟตแวรไทย
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 ใหมีวุฒภิาวะความสามารถมากขึ้น ก็จะสามารถรับงานจากตางประเทศ และทํารายไดเขา
ประเทศไดอีกมาก แตการที่จะทําเชนนั้นได เราจะตองสามารถยืนยันใหลูกคาทราบไดวา 
บริษัทซอฟตแวรไทยมีวุฒิภาวะความสามารถสูงพอ น่ันทําใหผูบริหารเห็นวาไทยนาจะสงเสริม
ใหมีการนาํ CMM มาใชในการวัดวุฒภิาวะความสามารถของบริษทัและหนวยงานกันมากขึ้น 

และประโยชนที่สําคญัอีกอยางหน่ึงกค็ือ บริษัทจะมวีฒันธรรมการทาํงานที่เปน
แบบเดียวกัน มีวิธีการปฏิบัติที่เปนมาตรฐานแตก็ยดืหยุน เพราะจะแสวงหากลยุทธในการ
ปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ผูบริหารเห็นสภาพการทํางานของโครงการที่
มีลักษณะเปนนามธรรมไดอยางชดัเจน สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถเตรียมตัวแกปญหาที่อาจจะเกิดในอนาคตไดเปนอยางดีดวย 

ในการทาํ CMMI (Capability Maturity Model Integration) จึงเนนการสราง
วัฒนธรรมใหองคกร ตองมีการวางแผน CMMI จะสรางกจิกรรมเพิ่มขึ้น ตางจาก CMM แตก็
ยังคงมี 5 ระดับเหมือนเดมิ   แตเปลี่ยนมาวัดการทาํงาน ในแตละกลุมกิจกรรม ดวยวามรีะดับ
ไหน ใน Software CMM ถือวาผานหรือไมผานเทานั้น ใน CMMI ตองทาํใหครบดวยและดู
วิธีการทาํดวย ดูแผน สามารถเอามาปรับใชกับหนวยงานราชการได  
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                  ารพัฒนาดานสารสนเทศภูมิศาสตรของประเทศไทย ขณะนี้มีทั้งที่เปนหนวยงาน
ทหาร พลเรอืน และภาคเอกชน ซึ่งสามารถจําแนกรูปแบบของการพัฒนาออกเปน 2 ดาน 
ไดแก 

1. ดานการเรียนการสอน ซึ่ง ริเริ่มจากสถาบันอุดมศึกษาราวป พ.ศ. 2532 และใน
ปจจุบันไดขยายผลสูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ดานการนําไปปฏิบัติงาน ซึ่งเนนการนําสารสนเทศภูมิศาสตรไปสูการปฏิบัติงาน
จริง ในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ 
 

 ทิศทางการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับงานดานสารสนเทศภูมิศาสตรของประเทศ  และ
การสนับสนนุจากหนวยงานภาครัฐ  
 โดยปกติ สถาบันอุดมศึกษาจะเปนหนวยงานทีร่ับผดิชอบผลิตบุคลากรดานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทัง้ภายใน และภายนอกประเทศ 
แตดูเหมือนวา จํานวนบัณฑิตที่ผลิตได จะไมสามารถรองรับกบัความตองการของหนวยงาน
ปฏิบัติการได เน่ืองจากสาเหตหุลายประการ ไดแก 

• สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ถูกจัดเปนสาขาที่ขาดแคลนผูสอน ในทุก
ระดับการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ มาตลอดกวา 5 ป 

• สถาบันการศกึษาขาดแคลนอุปกรณ ทั้งในดานปริมาณ และคณุภาพ 

• ตลาดแรงงานดานนี้ยังขาดความชัดเจนในเรื่องของตําแหนงงาน และความ 
กาวหนาในอาชีพการงาน 

ดรดร. . ดุษฎี  ชาญลิขิตดุษฎี  ชาญลิขิต  
อาจารยประจําภาควิชาภมูิศาสตรอาจารยประจําภาควิชาภมูิศาสตร  
คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัยคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

ก 
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 ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐ ควรรวมมือกับสถาบันการศึกษา ในการกําหนดแนวทางใน
การผลิตบัณฑิต ผูที่มีความรอบรูในดานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ทั้งในดานปริมาณ 
และคุณภาพ อีกทั้งรวมจัดตั้งและสงเสริมกองทุนเลาเรียน การสนับสนุนสถาบันการศึกษาใน
ดานฮารดแวร และซอฟตแวร และโครงการทําวิจัยรวม ระหวางหนวยงานของรัฐกับ
สถาบันการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของ กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อเทียบกับการพัฒนาดาน

สารสนเทศภูมิศาสตรของประเทศ 

 เทาที่ทราบ กรมพัฒนาที่ดิน ไดพัฒนา GIS ไปในหลากหลายมิติ ซึ่งพอจะสรุปไดดังน้ี 

• มีการแบงสวนราชการ ที่รับผิดชอบตองานดาน GIS อยางเดนชัด  
• มีการแบงอํานาจและหนาที่อยางชัดเจนในดาน GIS  

• มีวิสัยทัศน ในระดับกรมและกระทรวง ที่เดนชัดมากขึ้น 

• มีองคประกอบของ GIS ครบถวน 

• มีการพัฒนา เวทีโตตอบ โปรแกรมระบบบริการประชาชน และโปรแกรมที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาสภาพดิน ผานทางการสื่อสารของอินทราเน็ต และอินเตอรเน็ตที่จัดอยู
ในแนวหนาของประเทศไทย 
 

 ทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร กรมพัฒนาที่ดิน  เพื่อใหสอดคลอง
กับภาวะในปจจุบันที่รัฐบาลจะนําขอมูลเชิงพื้นที่ไปประยุกตใชในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 กรมพัฒนาที่ดิน ควรพัฒนา GIS ไปในทิศทางที่สนับสนุนพันธกิจ และอํานาจหนาที่
ของ กรมพัฒนาที่ดิน ไปในแนวทางเชิงรุกมากยิ่งขึ้น พรอมกับการเพิ่มการประชาสัมพันธ ให
บุคคลในทุกอาชีพไดเขาถึงขอมูล GIS ของ กรมพัฒนาที่ดิน  ทุกถวนหนา 

 
 ก ร ม พั ฒ น า ที่ ดิ น  เ ป น

หนวยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนที่ รูปถายออรโธสี
เชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000 

ของ  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  
 ในพันธกิจที่ กรมพัฒนา
ที่ดิน เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตอการผลิตแผนที่รูปถายออรโธสี

เชิงเลข ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 2 มาตราสวน ไดแก 
1. แผนที่รูปถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 25,000 ซึ่งจัดเปนแผนที่มาตราสวน

ขนาดกลางที่เหมาะตอการใชวางแผนและวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ในระดับภูมิภาค จังหวัด และ
โครงการเฉพาะกิจ ที่สามารถนําไปขยายผลเพื่อการผลิต หรือปรับปรุงแผนที่ภูมิประเทศ และ
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 แผนที่เฉพาะเรื่อง เชน แผนที่ชุดดิน แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่อุกทกวิทยา แผนที่การใชที่ดิน 
เปนตน 

2. แผนที่รูปถายออรโธสีเชิงเลข 
มาตราสวน 1 : 4,000 ซึ่งจัดเปนแผนที่
มาตราสวนขนาดใหญที่ เหมาะตอการ
วางแผน และวิเคราะหเชิงพ้ืนที่ในระดับ 
อําเภอ ตําบล หมูบาน และโครงการเฉพาะ
กิจ ที่สามารถนําไปขยายผลผลิต หรือ
ปรับปรุงแผนที่ เฉพาะเรื่อง เชน แผนที่   
ตัวเมือง แผนที่โฉนด แผนที่ประเภทอาคาร 
เปนตน 

นอกจากนี้ ผลผลิตที่ไดจากโครงการฯ น้ี ไดแก คาพิกัดทางราบ และทางดิ่ง จาก
กรรมวิธีการสามเหลี่ยมจากรูปถายทางอากาศ จาํนวนกวา 100,000 หมุด แบบจําลองระดบัสูง
เชิงเลข และคาพิกัดทางราบ และทางดิ่ง จากการรงัวัดดวย GPS จํานวนกวา 2,800 หมุด 
สามารถนําไปสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานอืน่ ๆ ที่เกีย่วของกับการพัฒนาพื้นที่ใน
ระดับทองถ่ิน และระดับประเทศไดเปนอยางดี เน่ืองจากทุกกระบวนการของการผลิต แผนที่รปู
ถายออรโธสีเชิงเลข มีการควบคุมและตรวจสอบ ใหเปนไปตามหลักวิชาการและเกณฑทุก
ขั้นตอน 
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                วา “นาโนเทคโนโลย”ี มีคาํจํากัดความพอสังเขป คือ เทคโนโลยทีีเ่กี่ยวกับ

การสรางของที่เล็กมาก ๆ โดยมีขนาดอยูในชวงระหวาง 1 – 100 นาโนเมตร (1 นาโนเมตร มีคา
เทากับ 1 ใน พันลานเมตร) อันเปนขนาดของอะตอมและโมเลกุล ดวยการจัดเรียงอะตอมหรือ
โมเลกุลเขาดวยกัน ดวยความแมนยํา ใหไดคณุสมบัติตามที่ตองการ ยกตัวอยางเชน ธาตุ
คารบอน ทีมี่อยูทั่วไป 2 แบบคือ กราไฟตและเพชร ทั้งคูน้ีตางมีพ้ืนฐานจากธาตุคารบอน
เหมือนกัน แตมีการเรียงตวัของโมเลกุลตางกัน ทําใหมีคุณสมบัติไมเหมือนกัน จากตัวอยางนีจ้ะ
เห็นไดวา หากสามารถควบคุมการเรียงตัวของอะตอมและโมเลกุลไดแลว เราจะสามารถสราง
สารที่มีคณุสมบัติตางๆไดตามตองการ สัญลักษณของ นาโนเทคโนโลยี คือ บัคกี้บอล 

(Buckyball) เปนโครงสรางของธาตคุารบอน 60 อะตอม ที่รวมตัวกนัเปนโมเลกุลรูปทรงกลม มี
คุณสมบัติเบา แตแขง็แรงมาก เปนโครงสรางพื้นฐานทีใ่ชในการทดลองดานวัสดุศาสตร 

 
นาโนเทคโนโลยี สามารถนํามาประยกุตใชประโยชนในหลายสาขา เชน ดานชวีภาพ 

ดานวัสดุศาสตร ดานอิเลก็ทรอนิกส โดยใชหลักการการจัดเรียงโครงสรางโมเลกุลของสารทีมี่
คุณสมบัตแิตกตางกันมาผสมกัน ใหไดวัสดุใหมทีมี่คุณสมบัติตามทีต่องการ นํามาสราง
เครื่องใชที่มีคณุสมบัติพิเศษ มีคุณภาพมากขึ้น  

 
ตัวอยางของการประยุกตใชประโยชนจาก นาโนเทคโนโลย ี เชน ไมเทนนิส ตัวถัง

รถยนต กันชน โพลีเมอรที่มีความเหนยีวและยืดหยุน นํ้าหนักเบาลงแตแข็งแรงมากขึ้น ผาที่
สามารถทําความสะอาดตัวเองได หรือกระจกทีร่ักษารอยราวไดเอง 

 

ดรดร. . ศิรศักดิ์   เทพาคําศิรศักดิ์   เทพาคํา  
ผูอํานวยการฝายถายทอดเทคโนโลยีและวิชาการผูอํานวยการฝายถายทอดเทคโนโลยีและวิชาการ  
ศูนยเทคโนโลยีแหงชาติศูนยเทคโนโลยีแหงชาติ  
สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

คํา  
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  เครื่องจกัรนาโน เปนจักรกลหรือหุนยนตขนาดจิ๋ว ที่มีการขับเคลื่อน ประมวลผล และ
ทํางานดวยโครงสรางระดับโมเลกุล เชนใชกระบวนการจดัเรียงอะตอม สังเคราะหเปนทอ
คารบอนนาโน(Nanotube) - ทอขนาดเล็กที่เกิดจากการเรยีงตัวของโมเลกุลของธาตุคารบอน
เปนรูปทรงกระบอก ที่มีความยาวแข็งแกรงและเหนยีวมากกวาเหล็กกลาเปนรอยเทา ซึ่งมี
คุณสมบัตหิลากหลาย เชน สามารถเปนตัวนําไฟฟาไดอยางด ีสามารถเก็บกักประจุได ขึ้นอยูกบั
วิธีการการจดัเรียงตัวของทอคารบอน และนาํมาใชเปนอุปกรณสําหรับสรางวงจรขนาดจิ๋ว 

เครื่องจกัรนาโน น้ีถือเปนการขามพนขอจํากัดทางกายภาพของการผลิตอุปกรณอเิล็กทรอนิกส  
 ในปจจุบัน การสังเคราะหวัสดทุีมี่ขนาดจิ๋วเพือ่ประกอบเปนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
อยางคอมพิวเตอรหรือ PDA เริ่มทีจ่ะเปนจริงแลว โดยเครื่องมือเหลานี้ยังอยูในสภาพทีเ่รา
คุนเคยกันอยู โดยมีขนาดที่เล็กลง แตในอนาคต นาโนเทคโนโลย ี อาจจะเปลี่ยนสิ่งเหลานี้ไป
เลย คอมพิวเตอรแทนที่จะเปนเครื่องมือตั้งโตะเดิม อาจจะเปลี่ยนสภาพเปนของเหลวที่สามารถ
ประมวลผลได 

 
     สําหรับในดานการเกษตรกรรมนั้น 
ใช นาโนเทคโนโลยี มาพัฒนา ไบโอเซน-
เซอร     ใชสําหรับตรวจจบัเชื้อโรคหรอื
สารเคมทีี่จะเขามาทําอันตรายในพื้นที่
เกษตรกรรม    ทําใหเกษตรกรสามารถ
เตรียมตัวรับมือกับสถานการณไดอยาง
ทันทวงท ี

 
สําหรับการพฒันา นาโน

เทคโนโลยี ในประเทศไทยนั้น ปจจุบัน
อยูในระยะเริม่ตน ซึ่งกําลังศึกษา
สถานภาพและคุณสมบัติตางๆ ของ นา
โนเทคโนโลย ี โดยในตางประเทศ
กาวหนากวาเรา เพราะไดมีการทาํมา
นานแลวและมีเงินทุนสูงกวา ดังน้ันใน
ปจจุบันจึงอยูในยุคที่เก็บเกี่ยวผลประโยชนจากความรูที่มีอยู ซึ่งนักวิทยาศาสตรไทยสามารถ
พัฒนาความรูจนทําในสิ่งที่เปนพื้นฐานได เชน การนําอะตอมมาเรยีงเปนตัวหนงัสือ และทํา
ผลิตภณัฑทีใ่ชเทคนคิ นาโนเทคโนโลย ี พ้ืนฐาน เชน เส้ือที่มีคณุสมบัติพิเศษในการทําความ
สะอาดตัวเอง หรือกระจกที่ประสานรอยราวไดดวยตัวเอง ซึ่งความลับอยูที่การสังเคราะห
สารเคมีโดยกาํหนดใหมีคณุสมบัติตามตองการ ตามตัวอยางนีค้ือสารที่สามารถดูดจับอนภุาค
ของส่ิงสกปรกและทาํลายตวัเองได แลวนําไปใชเคลือบกับผาธรรมดาทําใหไดผาที่ทาํความ
สะอาดตัวเองได ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาไปถึงการใช นาโนเทคโนโลยี กับเสนใยผา ทําใหไดเส้ือ 
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ที่ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติตัวเองไดในอณุหภูมิแตกตางกนั คือเมื่ออากาศรอน เสนใยจะขยายตวั
ระบายอากาศไดดี เม่ืออากาศเย็น เสนใยจะชิดตัวสรางความอบอุนแกผูสวมใส ฝงเซนเซอรไว
ในตัวเส้ือผาเพื่อวัดสภาพมลภาวะหรือสารเคมรีอบตัว สําหรบัผูปวยหรือผูที่ตองทํางานใน
สภาวะมลพิษสูง หรือการฝง PDA หรือ คอมพิวเตอรรวมเขา   กับเส้ือผา  ทําใหตอไปคนเราไม
จําเปนตองพกพาอุปกรณ ตาง ๆ มากมายอีกตอไป และคาดวาประเทศไทยเราคงสามารถนํา
ความรูแขนงนี้ และพัฒนาองคความรูตามชาติอื่นๆ ทนัไดในอนาคต 
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ครงการหลวง เปนโครงการสวนพระองคของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2512 ตอมาในป พ.ศ. 2535 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ    
พระราชทาน พระราชดําริในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพโครงการหลวง โดยใหโครงการหลวง
จดทะเบียนเปนมูลนิธิ เพ่ือใหเปนองคกรนิติบุคคลที่มีกฎหมายรองรับและดําเนินงานดวยความ
เปนปกแผนสืบไป  

การดําเนินงาน ยึดหลักการดํารงลักษณะงานในความมุงหมายเดิมของโครงการหลวง
ไว คือ เปนโครงการสวนพระองคในการดําเนินงานพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง เพ่ือใหราษฎร
ชาวเขาในทองถ่ินทุรกันดาร มีอาชีพและชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมทั้งการฟนฟูและอนุรักษ
ตนน้ําลําธารใหมีสภาพสมบูรณ  

การดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง  แบงออกเปน  3  ลักษณะ  ไดแก   
1. งานวิจัย  งานวิจัยการเกษตรที่สูง  ถือเปนเรื่องที่จําเปนอันดับแรกมาตั้งแตเริ่ม

งานโครงการหลวง  โดยในระยะแรกเปนการวิจัยหาชนิดพืช หรือสัตว ที่สามารถนําไปสงเสริม
ใหเกษตรกรนําไปประกอบอาชีพทดแทนการปลูกฝน  และการเผาปาเพื่อทําไรเลื่อนลอย  ชนิด
หรือพันธุพืชตาง ๆ เหลานี้ จะตองสามารถปลูกไดดีในพื้นที่สูงที่มีอากาศหนาวเย็นกวาพื้นราบ
โดยทั่วไป และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

2. งานพัฒนา  ประกอบดวยศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้งหมด  37  แหง  ใน
ภาคเหนือตอนบน  มีหนาที่สงเสริมใหเกษตรกรมีรายไดจากการปลูกพืชผักเมืองหนาว  ไมดอก  
และไมผลเมืองหนาว  พัฒนาปจจัยพื้นฐานและคุณภาพชีวิต  สนับสนุนงานทดสอบสาธิตวิจัย  
และผลิตพันธุพืช  สัตว  ตลอดจนอนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

นายประกรรจ   วัฒนภิญโญนายประกรรจ   วัฒนภิญโญ  
หัวหนาศูนยสารสนเทศ  หัวหนาศูนยสารสนเทศ    
มูลนิธิโครงการหลวงมูลนิธิโครงการหลวง  

โ 
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 3. งานการตลาด  โครงการหลวงทํา
หนาที่ด านการตลาดใหแก เกษตรกรชาวเขา  
เคลื่อนยายสินคา (ผลผลิต)  หรือบริการจากผูผลิต
(เกษตรกร) ไปยังผูบริโภคตามรูปแบบ  เวลา  และ
สถานที่ ตามที่   ผูบริโภคตองการ 
 
        เน่ืองจากมูลนิธิโครงการหลวง เปนหนวยงาน
ที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ มีความ
สอดคลองของการวางแผนการผลิตและการตลาด  
ศูนยสารสนเทศ จึงไดสัมภาษณ นายประกรรจ  
วัฒนภิญโญ หัวหนาศูนยสารสนเทศ มูลนิธิโครงการ
หลวง  ถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
สนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิ  ซึ่ง นายประ
กรรจ  วัฒนภิญโญ ไดกลาววา ศูนยสารสนเทศ ได
พัฒนาโปรแกรมขึ้นสําหรับชวยสนับสนุนงานดาน  

                                                              Stock, การตลาด,  บัญชี/การเงิน   และการติดตาม
หน้ี ใหมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น  และมีการจัดการ
ในสวนของการสํารองขอมูลทุกวัน เพ่ือปองกันใน
กรณีขอมูลเกิดความเสียหาย                     

 
นายอนันต  ธรรมวงค ฝายพัฒนา งานผัก 

กลาววาการดําเนินงานของ มูลนิธิโครงการหลวง  
จะเริ่มตนจากฝายผลิตจัดทําแผนการผลิต โดย
อาศัยขอมูลการประมาณความตองการของตลาด  

โดยในแตละปจะจัดทําแผนการผลิต  3  ครั้ง  ดังน้ี  ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน  ครั้งที่ 
2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  ครั้งที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม  จากนั้นทางสวนกลางจะ
เชิญ ศูนยปฏิบัติการ ทั้ง  37  แหง มาจัดทําแผน  และบันทึกขอมูลแผนการผลิตเขาสูระบบฯ  
ทั้งน้ีสวนกลางจะเปนผูประสานจัดเตรียมเมล็ดพันธุ  และเจาหนาที่ประจําแตละศูนยฯ จะเปนผู
อบรมเกษตรกรที่รวมโครงการใหดําเนินการตามแผนการผลิต   

นายประกรรจ  วัฒนภิญโญ หัวหนาศูนยสารสนเทศ มูลนิธิโครงการหลวง  กลาววา
ขณะน้ีเพ่ิงเริ่มนําระบบ  GIS  มาใชในการทํา Zoning โดยไดรับความรวมมือจาก ศูนย
ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงภาคเหนือ(กรมพัฒนาที่ดิน)  ซึ่งหากมีแผนที่ 1:4,000 ก็จะ
ทําใหสามารถทํา  Zoning  เพ่ือวางแผนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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 สําหรับการขนสง นายอนันต  ธรรมวงค  ไดใหขอมูลวาหลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเสร็จเรียบรอยแลว จะทําการขนสงผลผลิตดังกลาวไปที่ศูนยฯ ที่ตนเองรวมโครงการ   
เพ่ือใหเจาหนาที่ประจําศูนยพัฒนาฯ คัดเกรดของผลผลิต ในขั้นตอนนี้จะแจงผลการคัดเกรดให
เกษตรกรทราบทันที 

 หลั งจากนั้ นแตละศูนย ฯ   จะขนส ง
ผลผลิตของเกษตรกรไปยังโรงงานคัดบรรจุ  ซึ่งจะ
มีเจาหนาที่ดําเนินการคัดเกรดของผลผลิตอีกครั้ง
หน่ึง  กรณีที่ผลผลิตมีการตรวจสอบพบสารเคมี
ตองหาม จะสงผลผลิตคืนทันที   หลังจากโรงงาน
คัดบรรจุรับผลผลิตมาแลว จะบันทึกขอมูลเขาสู
ระบบฯ เพ่ือเปนขอมูล  Stock  ของผลผลิตตอไป  
จากนั้นฝายตลาดในสวนของการรับซื้อ จะเปนผู
กําหนดราคาผลผลิตจากขอมูล ที่อยูในระบบฯ 
โดยขอมูลดังกลาวจะ Online ไปที่ฝายบัญชีและ

การเงินเพื่อดําเนินการออกเช็คใหกับทางศูนยพัฒนาฯ ตามราคาที่ฝายตลาดไดกําหนดไวเพ่ือ
นําไปจายใหกับเกษตรกรภายใน  3  วัน และบันทึกขอมูลการจายเงินเขาสูระบบฯ  โดยทาง
มูลนิธิโครงการหลวง จะมีการประกันราคา  ในกรณีที่ทางศูนยฯ คัดเกรดผลผลิตไมตรงกับ
โรงงานคัดบรรจุ  ซึ่งการจายเงินใหกับเกษตรกรจะยึดผลการคัดเกรดที่ศูนยพัฒนาฯ เปนหลัก  
แตฝายบัญชีและการเงินจะจายเงินใหกับศูนยพัฒนาฯ ตามผลการคัดเกรดของโรงงานคัดบรรจุ   
กรณีที่ผลการคัดเกรดที่ศูนยพัฒนาฯ ต่ํากวาโรงงานคัดบรรจุ ทางศูนยพัฒนาฯ จะมีเงินทุน
สํารองไวใชสําหรับจายเพิ่มเติมใหกับเกษตรกร  

ฝายตลาดในสวนของการขายจะตรวจสอบ Stock  เพ่ือเปนขอมูลในการรับ  Order  
จาก   ลูกคาภายนอก  และทําหนาที่ตัด Stock  เม่ือมีการจําหนวยสินคาออกไป  และฝายบัญชี
และการเงินจะ  ทําหนาที่ในสวนของการติดตามหนี้ตอไป   การติดตอเพื่อซื้อผลผลิตจากมูลนิธิ
จะตองติดตอผานฝายตลาดในสวนของการขายเทานั้น  ไมสามารถซื้อผลผลิตผานโรงงานคัด
บรรจุโดยตรง   สําหรับผลผลิตที่คาง   Stock    เฉพาะสินคาพืชผักทาง ศูนยปฏิบัติการพัฒนา 
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                                                  โครงการหลวงภาคเหนือ (กรมพัฒนาที่ดิน) 
จะนําไปทําเปนวัตถุดิบในการทําปุยอินทรีย
นํ้าตอไป 

จากที่กลาวมาแลว เปนตัวอยาง
ของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาชวย
ในดานการผลิตและดานการตลาดบางสวน
ของ มูลนิธิโครงการหลวง หากนํามาใชเต็ม
รูปแบบ โดยสามารถเชื่อมโยงระบบไดทุก
หนวยงานแลว จะทําใหสามารถบริหาร
จัดการผลผลิตไดอยางมีประสิทธภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  แผนการผลิต 

    ฝายผลิต 

 ศูนยฯ 1 

  ศูนยฯ 2 

  ศูนยฯ 3 

  ศูนยฯ N 

เกษตรกร 

เกษตรกร 

เกษตรกร 

ฝายการตลาด 
กําหนดราคา
ซื้อ-ขาย 

โรงงานคัดบรรจุ 
บันทึกขอมูล
การผลิต 

ประมาณความตองการ 

  ขอมูล แผนตาม  
Zoning 

แผนตาม Zoning 

ผลผลิต

ผลผลิตรวม

ฝายบัญชีผลผลิต

จายเงินใหศูนยฯ 

เกษตรกร 

แผนผังการผลิตและจําหนายสินคา 
มูลนิธิโครงการหลวง  จ.เชียงใหม

ลูกคา 

แจงราคาสินคา

ติดตามหนี้

มีการพัฒนาโปรแกรม  Online 

อยูระหวางการพัฒนาโปรแกรม 

ผลผลิต

สงสินคาส่ังสินคา 

จายเงินใหเกษตรกร 
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 ารพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จักตองมีความพรอมในทุกๆ ดาน การรับรู ขอมลู 
ขาวสาร การออกแบบวิเคราะหระบบใหเหมาะสมกับสถานการณ จักตองมีความพรอมของ
ความรู ความเขาใจระบบเทคโนโลยแีละขอสนเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใหถองแท 
จึงจะเกิดประสิทธิภาพได การปฏิบัตหินาที ่ดานการบริการระบบ IT ตอผูบริหารขององคกร จัก
ตองสนอง หรือบริการไดอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ การบริการหรือ ใหการ
สนับสนุนแก หนวยงานยอยภายใน ซึ่งมีทั้งที่อยูในสวนกลางและตางจังหวัด มีความหลากหลาย
ของเจาหนาทีแ่ละรูปแบบระบบงาน การกาํหนดรูปแบบใหผสมกลมกลืน   ที่สามารถใช
ประโยชนไดอยางเต็มที ่ มีความพึงพอใจในระดับสูง ยังคงตองอาศยัปจจัย ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
อาท ิคุณภาพของเครื่องมอื ทั้ง Hardware & Software ความเพยีงพอของจํานวนบุคลากร ที่มี
ความรูความเขาใจ ใชงานดาน IT คลองแคลว หรือ แมแตงบประมาณที่ไดรับยังคงมีขอจํากดัใน
แตละเรื่อง ที่จะตองดาํเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่องตอไป    

การพัฒนาคิดคนส่ิงใหมๆ  และการฝกอบรมบุคลากร จึงเปนเรื่องสําคัญ ที่จะตอง
กระทาํกอนในลําดับ แรก ๆ เพ่ือใหสอดรับกับส่ิงที่เกิดขึ้นใหมของระบบ IT ความกระตือรือรน 
ของทีมงาน  จะชวยใหเกิดการพัฒนาเรว็ขึ้น ความรวมมือระหวางบุคลากรในองคกร ตางองคกร 
กลุมผูรับบริการ ยอมเปนแรงจูงใจใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ดังสุภาษติและคาํคม ที่รวบรวมโดย 
อาจารยพฤกษะศร ีที่วา ”Nothing is difficult to a willing mind : ไมมีอะไรยากเลย สําหรับ ผู
ท่ีมีความตั้งใจจริง”   

 
 

ก 

นายรังสฤษดิ์   บุญสินนายรังสฤษดิ์   บุญสิน  
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ    กรมพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดิน  
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 ศูนยสารสนเทศ  จักตองมีการปรับปรงุและพัฒนาหลาย ๆ ส่ิง ใหเกิดขึ้นโดยเร็ว  
อาท ิ  ระบบการบริการฐานขอมูลแผนทีป่ระเภท ตาง ๆ ผาน  Internet  การใช  e-Office,      
e-Library  มาชวยบรหิารองคกร  ใหเกดิความสะดวกและเปนระบบการพัฒนาบุคลากรรองรบั
งานใหม ๆ ดาน  IT  ตลอดจนการสรางระบบฐานขอมูลใหเกดิองคความรู ประเภท Digital 
เปนตน  ซึ่งส่ิงตาง ๆ เหลานี้   จะไดใชเปนเครื่องมือการบรหิารราชการยุคใหมของ กรมพัฒนา
ที่ดิน ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ    
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ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคของการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมภายใตเงือ่นไข แผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ฉบับนี้  ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักขึ้น 4 ดาน 
เพ่ือนํา ICT มาใชประโยชน มีศักยภาพรวมทั้งเปนการยกระดับเพื่อการแขงขันในอนาคต ดังน้ี 

• ยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ปรับปรุงโครงสรางขององคกรใหเอื้อตอการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่ ปรับบทบาทจาก

การเปนผูปฏิบัติ ไปเปนผูกํากบัดูแลและอํานวยความสะดวกและพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร 

2) จัดอัตรากาํลังบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอ 
3) จัดหลักสูตรการฝกอบรมใหกับบุคลากรทุกระดับ 
4) พัฒนาระบบ e-learning และเนื้อหาเพื่อการทบทวนและเรียนรูดวยตนเอง  

พัฒนากรมพัฒนาที่ดินใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

• ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  ในการบริหารจดัการงาน   

ตาง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดินใหสูงขึ้น 
2) จัดทาํฐานขอมูลและพัฒนาระบบใหบรกิารประชาชนใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารใหครบถวนทุกหนวยงาน 
4) จัดหาซอฟตแวรสําเร็จรูปเพื่อรองรับการปฏิบัติงานใหครบถวน 
5) พัฒนาฐานขอมูลและระบบ e-learning สําหรับหมอดินอาสา 
6) พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับแผนกลยทุธ กรมพัฒนาที่ดินใสสะอาด ระบบ

ควบคุมภายใน P.S.O. (Thailand International Public Sector Standard Management 
System and Outcomes) และ P.S.A. (Public Service Agreement) อยางตอเนื่อง 

• ยทุธศาสตรดานการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 
1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการใหบริการ

ครบถวนทุกหนาที่ในหนวยงาน 
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 2) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม  และทดแทนเครื่องประสิทธิภาพต่ําใหพอเพียง
กับการปฏิบัตงิานของบุคลากร 

3) จัดหาอุปกรณตอพวง อุปกรณมัลติมีเดีย ในทุกหนวยงาน 

• ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบเครอืขายและการสื่อสารขอมลู 
1) เชื่อมโยงเครือขายสถานีพัฒนาที่ดินจังหวดั สํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต เขาสู    

เครือขายกรมพัฒนาที่ดินสวนกลาง ดวยเครือขายความเร็วสูง 
2) จัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conferencing System) ที่สวนกลางและ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เขต และโครงการพิเศษ 3 แหง 
3) จัดหาระบบสือ่สารไรสาย สําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที ่ ในทุกหนวยงาน  

วิชาการและบริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแมบทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
จากภาระหนาทีค่วามรับผดิชอบเกี่ยวกบัการดแูลทรพัยากรดิน การใชประโยชน

และการติดตามการเปลี่ยนแปลงของทีด่ิน ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ได
เห็นความสําคัญในการที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication Technology) มาชวยสนับสนุนในการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสูเปาหมาย
เดียวกันทั้งหนวยงาน สามารถที่จะพฒันาไดอยางมีทิศทาง มีขอมูลและองคความรูดานการ
พัฒนาที่ดินทีท่ันสมัย และนํามาถายทอดแกเกษตรกรได ดังน้ัน การออกแบบแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาทีด่นิ จะตองสอดคลองกับภารกิจและทศิทางของ
แผนพัฒนารวมของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งความตองการดานระบบสารสนเทศและระบบ
ฐานขอมูล ดานระบบเครือขายและอุปกรณคอมพิวเตอร และดานการพัฒนาบคุลากร ที่เปน
โครงการตอเนื่องจากการพัฒนาในระยะที่ 3 ซึ่งเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคูกับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบงการดําเนินงานเปน 4 ดาน ดังน้ี 

1. แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 
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 กรมพัฒนาทีด่ิน ไดนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพิวเตอรมาสนับสนุน
งานวิชาการในดานตาง ๆ ใหไดผลงานที่รวดเร็ว ทันสมัย ทาํใหสามารถขยายเปาหมายการ
ดําเนินงานไดมากขึ้น ลดขั้นตอนในการใชอตัรากําลงั โดยจัดเปนโครงการนาํรอง ตั้งแตป 
2539 เปนตนมา และปรบัทําใหสมบูรณในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และดําเนินการตอเนื่อง
มาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ดังน้ัน การออกแบบเพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
คอมพิวเตอรของแผนแมบทฉบับนี้ ไดกําหนดกรอบเปาหมายหลักครอบคลมุถึงระบบงานที่
กําลังดําเนินการ และระบบงานใหม ดังตอไปนี้ 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS (Management 
Information Systems) ใชในระบบเครือขายคอมพิวเตอร สําหรับการจดัเกบ็ขอมูล การ
วิเคราะห การทาํรายงาน ของระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการบรหิารจดัการและใหการ
บริการขอมูลดานสารสนเทศทรัพยากรดินและทีด่ิน 

2) พัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ในการจัดเก็บ วิเคราะหและใหบริการ
ขอมูลแผนที่ดนิ สภาพการใชทีด่ิน แผนการใชทีด่ิน และขอมูลแผนที่ที่เกีย่วของในรูป
สารสนเทศภมิูศาสตร และใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลดานวิชาการ การจัดการทรพัยากรดิน ได
อยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับการติดตามสถานการณ การใชประโยชน
ที่ดินทั่วประเทศ ที่สามารถบงบอกสภาพการใชทีด่ินของประเทศใหทันสมัย ไดขอมูลพื้นที่การ
เพาะปลูกพืช เชน ขาว มันสําปะหลัง ออย ฯลฯ รวมทั้งระบบการพยากรณผลผลิตทางการ
เกษตรสําหรบัเตรียมวางแผนการรับซื้อหรือการจัดการกับผลผลติไดอยางถูกตอง 

4) พัฒนาศูนยระบบขอมูลและสารสนเทศทรัพยากรดนิและที่ดิน เพ่ือประสาน
การจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานการใชประโยชนทีด่ิน โดยอาศยับุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ ความชาํนาญ จากทุกหนวยงานมารวมกันดาํเนินงาน เพ่ือใหใชความรู
ความสามารถอยางเต็มศักยภาพ และบรรลุสูนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว 

5) พัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับการประชาสัมพันธและการบริการขอมูล
ความเหมาะสมการใชประโยชนทีด่ิน ระบบฐานขอมูลดิน จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ผานระบบเครอืขาย Internet สากลทั้งสวนกลาง และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ใหแลวเสร็จ โดยปจจุบันกําลังนําเขาขอมูลทางวชิาการ และแผนที่
กลุมชุดดิน แผนที่สภาพการใชทีด่ิน ขอบเขตการปกครอง แผนที่ทางน้ํา ถนน และขอมูลที่
เกี่ยวของอื่น ๆ ที่สามารถใหบริการในระบบ on-line แกเกษตรกรเพื่อรูขอมูลสถานทีท่ี่ตองการ
ขอมูลแนชัด 

6) ปรับปรุงระบบการจดัทําแผนทีภู่มิประเทศและแผนที่ถือครองที่ดิน ใหเขา
กับระบบงานสารสนเทศภมิูศาสตรโดยใชวิธีภาพคณิต และปรับปรงุมาตราสวนใหอยูในมาตรา
สวนเดียวกันกับแผนทีด่ิน ทําใหสามารถขยายเปาหมายการดาํเนินงานใหเทากนักับการสํารวจ
ดินอยางละเอยีดได 

7) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการวางแผนการใชที่ดินระดับไรนา โดยนํา
แผนทีด่ิน แผนที่สภาพการใชทีด่ิน ขอมลูเศรษฐกิจสังคม เขาสูระบบดิจิตอลตามขบวนการดาน
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 สารสนเทศทางภูมิศาสตร สําหรับการวางแผนการใชทีด่ินระดับไรนาเปนไปอยางรวดเร็ว และ
สามารถนํามาใชประโยชนได 

8) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการออกแบบระบบอนุรักษดิน
และน้ํา พรอมทั้งระบบการคํานวณคาใชจายในการดําเนินงาน ที่สามารถปรบัปรุงแผนใหได
สมบูรณตามความตองการ สําหรับประยุกตใชในการออกแบบระบบอนุรักษดินและน้ํา ในพื้นที่
พัฒนาการเกษตรหรือหมูบานพัฒนาที่ดนิในอนาคต ดวยระบบคอมพิวเตอร เพ่ือขยายขอบเขต
เปาหมายของแผนพัฒนาทีด่นิ 

2. แผนการพัฒนาระบบเครอืขายและการสื่อสารขอมลู 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร LDD-Net ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีพัฒนาการตั้งแตป 

2534 โดยการพัฒนาโครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน และพัฒนาเปนลําดับตอเนื่องถึง
ปจจุบัน น้ัน การออกแบบไดเนนประเด็นสําคัญดังน้ี 

- การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยใหคุมคากับราคาและการใชงาน 
- สามารถขยายระบบเพิ่มเติมได การเลือกมาตรฐานและเทคโนโลยี

ระบบเปด (Open System) และสามารถขยายระบบเพื่อรองรับการเติบโตและเทคโนโลยใีน
อนาคตไดด ี

3. แผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 
วัตถุประสงคในการออกแบบระบบคอมพิวเตอรของ กรมพัฒนาทีด่นิ คือ เพ่ือให

ไดมาซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะ ทั้งในดานคณุภาพและปริมาณ มี
ศักยภาพใชงาน ติดตอเชือ่มโยงกันไดทุกสํานักงาน/ กอง/ ฝาย/ หนวยงานภายในและ
ภายนอก กรมพัฒนาที่ดิน   ในการสนับสนุนภาระกิจหลักของ กรมพัฒนาทีด่ิน  ใหเปนไป
อยางมีประสทิธิภาพและคณุภาพ   ระบบคอมพิวเตอรที่ออกแบบจะเปนระบบคอมพิวเตอรที่
อุปกรณสมบูรณ  และมีความรวดเร็วพอเพียง  สามารถปฏิบัติงานไดโดยตัวเอง  และสามารถ
ตอพวงเขาระบบเครือขายได คอมพิวเตอรของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ําหนาที่ประสานงานและดูแลระบบนั้น สามารถแบงเปนลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 

1) คอมพิวเตอรบริการหลัก  (Main Server)   ซึ่งมีโครงสราง   CPU      แบบ 
Pentium Xeon   3 GHz ที่มีระบบและเทคโนโลยทีี่เปน Quad-Processor  ใชทาํงานเปนแมขาย
หลักของระบบ LDD-Net ระดับกรมพัฒนาที่ดิน 

2) คอมพิวเตอรบริการ (PC. Server)   ซึ่งมีโครงสราง   CPU   แบบ Pentium 
Xeon 3 GHz หรือดีกวา ทีมี่ระบบและเทคโนโลยทีี่เปน Dual-CPU ใชทาํงานเปนแมขายบริการ
ของระบบ  Local Area Network ระดับกอง/สํานักงาน   และสําหรับระบบบริการของInternet 
และสําหรับเปนแมขายของหนวยงานระดับกองที่จดัตัง้ขึ้นใหม 

3) คอมพิวเตอรกราฟฟก (Graphic Workstation) ซึ่งมีโครงสราง CPU  แบบ 
Pentium 3 GHz หรอืดีกวา มี Graphic Card   ประสิทธิภาพสูง   มีหนวยความจํา  1  GB หรือ   
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 ดีกวา ใชทาํงานในระบบ Graphic หรอื ระบบ Geographic Information System หรอืระบบ 
Computer Aided Design ระดับกอง/สํานักงาน 

4) PC คอมพิวเตอร  (PC Workstation)    ซึ่งมีโครงสราง   CPU  แบบ Intel 
Pentium 3 GHz หรือดีกวา ใชทาํงานเปน Terminals หรือ Stand-alone Workstation ในทุก ๆ    
หนวยงานของกรมพัฒนาทีด่ิน 

5) อุปกรณบรภิณัฑตาง ๆ ตามความจําเปนในการใชงานแตละประเภทตาม     
หนวยงาน อาทิ เชน เครื่องพิมพผลสําหรบัเครือขายทกุเครือขาย  เครื่องพิมพผลชนิดสี 
เครื่องพิมพผลสีขนาดใหญ  เครื่องกวาดภาพ กลองดจิติอล ชุดอุปกรณเสนองาน (Presenter) 
และอุปกรณระบบไฟฟา 

โดยกาํหนดรปูแบบการกระจายระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ ตามหลักเกณฑเบือ้งตน  
ดังน้ี 

1) เกณฑเฉลี่ยรวมคอมพิวเตอรทั้ง กรมพัฒนาที่ดิน  ทีมี่ตอจาํนวนขาราชการ
ทั้งหมดที่ปฏบัิติงานในสัดสวนไมเกิน 1 เครื่อง ตอ 1 คน 

2) มีสัดสวนคอมพิวเตอร  ที่ใชงานในระบบสํานักงานและระบบบรหิารตอ
ขาราชการ  ไมเกิน 1 เครื่องตอ 1 คน 

3) มีสัดสวนคอมพิวเตอร ใชงานในระบบงานวิชาการ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  ระบบการวางแผนการใชที่ดนิและการทําแผนที่ไมเกิน 1 เครื่องตอ 1 คน 

4) มีสัดสวนคอมพิวเตอร ที่ใชงานในระบบงานฐานขอมูลกลาง ระบบ
ประชาสัมพันธและสําหรับศูนยปฏิบัติการ MIS/GIS ไมเกิน 1 เครื่องตอ 1 คน 

5) มีสัดสวน Server สําหรับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน/
ศูนย/ฝาย ไมเกิน 1 เครื่อง ตอ 1 หนวยงาน 

6) เกณฑเฉลี่ยรวมสําหรับการกระจายลงสูระดับหนวยงานยอย คือ เฉลี่ย
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ตอฝาย/งาน ไมเกิน 8 เครื่องตอ 1 หนวยงาน 

7) มีสัดสวน Workgroup Laser Printer สําหรับฝาย/งาน ไมเกิน 1 เครื่อง 
ตอ 1 หนวยงาน 

8) มีสัดสวน Inkjet Printer (A4) สําหรับฝาย/งาน ไมเกิน 1 เครื่องตอ 1 
หนวยงาน 

9) มีสัดสวน Inkjet Printer (A3) สําหรับกอง/สถานี ไมเกิน 1 เครื่องตอ 1 
หนวยงาน 

10)  มีสัดสวน Plotter (A0) สําหรับกอง/สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ไมเกิน 1 
เครื่องตอ 1 หนวยงาน 

11)  มีสัดสวน Color Scanner สําหรับกอง/สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานี
พัฒนาที่ดิน/ศูนยศกึษาฯ  ไมเกิน 2 เครื่องตอ 1 หนวยงาน 
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 12)  มีสัดสวนกลองดิจิตอล สําหรับกอง/สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานี
พัฒนาที่ดิน/ศูนยศกึษาฯ ไมเกิน 2 เครื่อง ตอ 1 หนวยงาน 

13)  มีสัดสวนกลองวีดีทศัน  สําหรับกอง/สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานี
พัฒนาที่ดิน/ศูนยศกึษาฯ  ไมเกิน 2 เครื่อง ตอ 1 หนวยงาน 

14)  มีสัดสวน LCD Projector สําหรับ กอง/สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานี
พัฒนาที่ดิน/ศูนยศกึษาฯ  ไมเกิน 2 เครื่อง ตอ 1 หนวยงาน 

15)  มีสัดสวนอุปกรณ GPS  สําหรับ กอง/สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานี
พัฒนาที่ดิน/ศูนยศกึษาฯ  ไมเกิน 2 เครื่อง ตอ 1 หนวยงาน 

16) มีสัดสวน Computer Notebook พรอมอปุกรณ Remote Access  แบบ
ไรสายสําหรับกอง/สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีพัฒนาที่ดิน ไมเกิน 2 เครื่องตอ 1 
หนวยงาน 

4. แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การออกแบบ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไดกลาวมาแลวนั้น มี

องคประกอบหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ การพัฒนาบุคลากรที่ กรมพฒันาที่ดิน ถือวา
หัวใจของการพัฒนา ควบคูกันไปกับระบบงานคอมพิวเตอร ที่จะเกิดขึ้นในกรมพัฒนาที่ดิน ใน
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี ้  มุงที่จะพัฒนาบุคลากรของ กรมพัฒนาที่ดิน ในทกุ
ระดับใหมีความรู ความสามารถ มีความเขาใจในการประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ภารกิจตางๆ ไดอยางดี มีความกาวหนาทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพงาน  ดังน้ัน การจดัการ
อบรมจะตองเปนไปตลอดเปน ระยะๆ เพ่ือใหไดทักษะความชาํนาญและเรียนรูระบบสารสนเทศ 
ตางๆ มากขึ้น  สามารถนาํไปใชงานในหนาทีแ่ละที่เปนภารกิจของตนไดตามวัตถุประสงค 

ในสวนการจดัอัตรากําลังน้ัน จะจัดใหมีขาราชการหรือพนักงาน ดานเทคนิคระบบ
ฯ โดยเฉพาะเพิ่มเติม สําหรับหนวยงานในภมิูภาค โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขตควรมี
ผูปฏิบัติงานดานเทคนคิระบบฯ อยางนอย 2 คน และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวดั สถานีละอยาง
นอย 1 คน 

การงานแผนการฝกอบรม จะแบงกลุมบุคลากรของ กรมพัฒนาที่ดิน ที่เกี่ยวของกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดาน ตางๆ ดังน้ี 
 1) กลุมผูบริหารระดับสูง    จํานวน     21  คน 
 2) กลุมผูบริหารระดับกลาง    จํานวน   157  คน 
 3) กลุมผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการ  จํานวน   643  คน 
 4) กลุมขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงาน จํานวน 1,500  คน 
 5) กลุมผูปฏิบัติงานดานเทคนิคระบบฯ  จํานวน    120  คน 
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 การจัดตั้งศูนยฝกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร 
จากการที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมอบหมายให กรมพัฒนาที่ดิน ทาํ

หนาที่เปนศูนยกลางระบบสารสนเทศภมิูศาสตร  เพ่ือทําหนาทีพั่ฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากกระทรวงฯ   กรมพัฒนาที่ดิน จึงมีดํารทิี่จะจัดตั้ง ศูนยฝกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร
ขึ้นเพื่อทําหนาที่ดงักลาว โดยในปแรกจะดาํเนินการฝกอบรม หลักสูตรดาน GIS สําหรับ
ผูบริหารระดบัพื้นที่ และ GIS เบ้ืองตนสําหรับ ขาราชการใหมและพนักงานราชการ การ
ประยุกตใชสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับการวางแผนดานการเกษตร การบริหารและการ
จัดระบบเครอืขาย การใชงาน Back Office และ Front Office ผาน Internet และหลักสูตรการ
พัฒนา Web Site 
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““อีกขั้นอีกขั้นแหงแหงความสําเร็จความสําเร็จในใน
การพัฒนาระบบเครือขายการพัฒนาระบบเครือขาย

 ซึ่งถือเปนหัวใจสําคญั ซึ่งถือเปนหัวใจสําคญั  
ในการติดตอสื่อสารในการติดตอสื่อสาร  
ระหวางหนวยงานระหวางหนวยงาน””  

  
 
ในปจจุบัน ระบบเครือขาย ไดเขามามีบทบาทสําคัญ  และมีการใชงานกันอยาง

แพรหลายในการพัฒนาองคกร ภาครัฐ   ภาคเอกชน   รวมถึงสถาบันการศึกษาตาง ๆ   ซึ่งมี
ผลทําใหการทํางานในองคกรหรือหนวยงานสามารถพัฒนาการทํางานไดอยางตอเนื่องและมี
ระบบมากยิ่งขึ้น   

กรมพัฒนาที่ดิน  ไดเล็งเห็นความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช
ในการพัฒนาองคกร   จึงไดจัดตั้งระบบเครือขายกรมพัฒนาที่ดินขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2536 เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสารเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานสวนกลางและสวน
ภูมิภาค  

 
โดยในปจจุบัน  ศูนยสารสนเทศ   ไดใหบริการเชื่อมโยงเครือขายของหนวยงาน

ตาง ๆ ทั่วประเทศ ผานทางระบบ VPN (Virtual Private Network) โดยใชสายสัญญาณวงจรเชา 
(Leased Line) ขนาด 512 Kbps สําหรับเชื่อมตอกับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 แหง ศูนย
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน และศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  นอกจากนั้นยังใหบริการ
เชื่อมตอกับ สถานีพัฒนาที่ดิน 6 หนวยงาน  ผานวงจรสื่อสารดาวเทียม IP Star ประกอบดวย
สถานพัฒนาที่ดินพิษณุโลก เลย ประจวบคีรีขันธ กระบี่ มุกดาหาร  และชัยภูมิ  และในสวนของ
สถานีพัฒนาที่ดิน 69 หนวยงาน ที่เหลือไดใหบริการ เชื่อมตอผานวงจรโทรศัพทพ้ืนฐาน 
(Modem) 

ทั้งน้ี  นอกเหนือจากการใหบริการ Internet และ Intranet ของ กรมพัฒนาที่ดิน
แลว  ทาง ศูนยสารสนเทศ ยังใหบริการดานอื่น ๆ เพ่ือรองรับการใชงานบนระบบเครือขายได
อยางคุมคาและเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย 
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ระบบบริการโทรศัพท Online ผานเครือขายอินเตอรเน็ต (IP Phone) เปน

ระบบโทรศัพทที่ใหบริการผานระบบเครือขายของกรมพัฒนาที่ดิน  ทําใหไมตองเสียคาโทรศพัท
ทางไกล ระหวาง กองสวนกลาง กับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 หรือ ระหวาง สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต กับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 

ระบบบริการโทรศัพท Online ผานเครือขายอินเตอรเน็ต  ( IP Phone ) เปน
ระบบโทรศัพทที่ใหบริการผาน ระบบเครือขายของกรมพัฒนาที่ดิน ทําใหไมตองเสียคาโทรศัพท
ทางไกล ระหวาง กองสวนกลาง กับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 หรือ ระหวาง สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต กับ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ขณะนี้มีคุณภาพของเสียงที่ชัดเจนขึ้น 

ระบบใหบริการ WEB SERVER และ  GISWEB  SERVER  ดําเนินการติดตั้ง
เครื่องใหบริการ WEB SERVER และ  GISWEB  SERVER  ไวที่ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  

ทั้งหมด จํานวน 24  เครื่อง เพ่ือเปนการกระจาย Load ซึ่งจะทําใหผูใชบริการ อาทิเชน หนวยงาน
ของรัฐ  และประชาชนที่อยูในสวนภูมิภาค  สามารถเขาถึงระบบใหบริการขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
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ศูนยสารสนเทศ ไดใหบริการถายทอดสดการประชุมผานเครอืขายอินเตอรเน็ต 
(Broadcast Streaming System)  แกหนวยงานทัง้ในสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหสามารถ
รับชมการถายทอดสดการประชุมผานทางอินเตอรเน็ตได สงผลใหผูบรหิารระดับสูงของ กรม
พัฒนาที่ดิน สามารถสั่งการไดทั่วถึงและรวดเร็วทนัสถานการณ  ชวยลดคาใชจายในการ
เดินทาง, คาที่พัก เปนตน และทําใหทกุหนวยงานทัง้สวนกลางและสวนภูมิภาคสามารถรับชม
การถายทอดสดการประชมุไดพรอมกัน 

   
นอกจากนี้ ศูนยสารสนเทศ ไดนําระบบการถายทอดสดการประชุมผาน

ทางอินเตอรเน็ต   (Video Conference) มาใชทดสอบนํารองกอนใชงานจริง  โดยไดทําการ
เชื่อมตอจากหองประชุมสวนกลาง ไปยังสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 แหง คือ  สํานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 4 , 6 และ 12 ซึ่งผลการถายทอดสด  สามารถใชงานไดอยางชัดเจน ทั้งภาพ
และเสียง และสามารถโตตอบไดในลักษณะ Online  Real time ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบาย
ที่จะทําการทดสอบนํารองใหครบทั้ง 12 เขต ในโอกาสตอไป 
 
 
 

  
  
  
  

 
 
 



บทบาทของผูบริหารตอการพัฒนาระบบ IT และรายงานประจําป 2548  ศูนยสารสนเทศ  กรมพัฒนาที่ดิน 
 

 
44

  
 
 
 
อินเตอรเน็ต ไดเขามาเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันของผูคนในปจจุบันไปแลว ซึ่ง

ถือไดวาเปนการสื่อสารที่ไรพรมแดน  เน่ืองจากเปนชองทางในการใหบริการขอมูลแกประชาชน
ทั่วโลก  และเปนชองทางในการเขาไปคนควาขอมูลและรับบริการจากหนวยงานตาง ๆ  

ศูนยสารสนเทศ   ไดจัดทําเว็บไซตหนวยงานสวนกลาง  และหนวยงานสวน
ภูมิภาค เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารของตนเองและเปนการอํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนและผูที่สนใจสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางทันทวงที  ซึ่งในป2548 
มี เว็บไซตหนวยงานสวนกลาง เพ่ิมขึ้นจากเดิม  4  หนวยงาน และไดจัดทํา เว็บไซตหนวยงาน
สวนภูมิภาค เพ่ิมขึ้นจากเดิม  30 หนวยงาน  รวมมี เว็บไซตหนวยงานยอย ทั้งส้ิน  60  
หนวยงาน 

ในปน้ี ศูนยสารสนเทศ ไดนําประกาศจัดซื้อจัดจาง ประกาศประกวดราคา และ 
ประกวดสอบราคา เผยแพรผานระบบอินเตอรเน็ต ตามนโยบายของรัฐในการจัดทํา e-Auction 
โดยนําขาวประกาศตาง ๆ ขึ้นเผยแพรรวมทั้งส้ิน 88 รายการ 
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ศูนยสารสนเทศ ไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายอื่น ๆ เพ่ือใชงานบน

ระบบเครือขายและแจกจายใหกับหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อใชในการ
สนับสนุนงานดานตาง ๆ ประจําปงบประมาณ  2548  ดังน้ี 

• เครื่องคอมพิวเตอร 
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลัก จํานวน  1  เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสาํหรับงานประมวลผลระดบัสูง  จํานวน  2  เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสาํหรับงานประมวลผลทั่วไป  จํานวน  6  เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายสาํหรับงานประมวลผลระดบัสูง  จํานวน  83  เครื่อง 

 จัดสรรใหกับหนวยงานสวนกลาง     จํานวน  46  เครื่อง 
 จัดสรรใหกับหนวยงานสวนภูมิภาค  จํานวน  37  เครื่อง  

- เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายสาํหรับงานประมวลผลทั่วไป  จํานวน  51  เครื่อง 
 จัดสรรใหกับหนวยงานสวนกลาง 

• อุปกรณเครือขาย 
- ATM Module ขนาด 622 Mbps port  จํานวน  2  ชุด 
- อุปกรณเครือขาย  Fast Ethernet Switch รุน  3750/24 port  จํานวน  1  ชุด  
- Switch / Hub  รุน  2950/12 port  จํานวน 4  ชุด  
- อุปกรณกาํหนดเสนทาง (Remote  Router) รุน CISCO 1841 จํานวน  77  ชุด       

 จัดสรรใหกับสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ 
- อุปกรณกาํหนดเสนทางเครือขายประเภท  ATM รุน 1010  จํานวน  1  ชุด  
- อุปกรณกาํหนดเสนทางเครือขายขั้นสูง รุน  6500 จํานวน  1  ชุด  
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โปรแกรมระบบบริการประชาชน ( LDD Front Office e-Service online ) 
(http://www.ldd.go.th/srvform) 
 

ประชาชนสามารถขอรับบริการ วัสดุ
การเกษตร ไดแก สารเรง พด.1  พด.2  พด.3  เมล็ด
พันธุพืชเพื่อการพัฒนาที่ดนิ กลาแฝก ผานทาง
ระบบ Internet จากที่บานของตนเองไดตลอด 24 

ชั่วโมง ในป งบประมาณ 2548  มีผูมาใชบริการ
แลวจํานวน 2,383 ราย โดยมีสัดสวนการขอรับ
บริการ ดังน้ี 

 
 
 
สรุปผลการใหบริการประชาชน ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม  2547 ถึง 26 สิงหาคม  2548 
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โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตร  (http://www.ldd.go.th/stock) 

 
ปงบประมาณ 2548 มีการบันทึกวัสดุการเกษตร จํานวน  

13  ชนิดไดแก  พด.1 (ผลิตปุยหมัก),  พด.2 (ผลิตปุยอินทรียนํ้า),  
พด.3 (ผลิตเชื้อจุลินทรีย ควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนาของ
พืช),  พด.5 (ผลิตสารกําจัดวัชพืช),  พด.6 (ผลิตสารบําบัดน้ําเสีย
และขจัดกลิ่นเหม็น), พด.7 (ผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช)  แฝก 
(เพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา)  แฝก (เพ่ือการแจกจาย)  แฝก (หมอ
ดิน) ปอเทือง  ถ่ัวพรา  ถ่ัวพุม โสน  และถั่วมะแฮะ  โดยสรุปมีการแจกจายดังน้ี 

 

วัสดุการเกษตร การแจกจาย วัสดุการเกษตร การแจกจาย 

พด.1 625,492 ซอง แฝก (เพ่ือการแจกจาย) 82,350,701 กลา 

พด.2 2,769,603 ซอง แฝก (หมอดนิ) 66,618,000 กลา 

พด.3 630,600 ซอง ปอเทือง 933,953 กิโลกรัม 

พด.5 151,434 ซอง โสน 253,285 กิโลกรัม 

พด.6 255,965 ซอง ถ่ัวพรา 1,186,819 กิโลกรัม 

พด.7 416,444 ซอง ถ่ัวพุม 3,358,056 กิโลกรัม 

แฝก (เพ่ืออนุรักษ
ดินและน้ํา) 

76,657,284 กลา ถ่ัวมะแฮะ  199,298 กิโลกรัม 

 
 
โปรแกรมรายงานผลวเิคราะหดิน Online (http://www.ldd.go.th/menu_ord/online.html)  

 สําหรับในปงบประมาณ  2548  มีการบันทึกรายงานผล
การวิเคราะหดิน ของเกษตรกร จํานวนทัง้ส้ิน  29,669  ราย (ขอมูล 
ณ วันที่ 29  สิงหาคม  2548) 
 
 
เวทีโตตอบ Webboard ( http://www.ldd.go.th/Webboard )  

โปรแกรมเวทโีตตอบ หรือกระดานขาวอิเล็กทรอนกิส 
(Web broad) เปนส่ือกลางระหวางผูบรหิารกับเจาหนาที่ของ กรม
พัฒนาที่ดิน และ ประชาชน ใหสามารถฝากขอความ ปญหา ขอ
สงสัย ขอเสนอแนะ  หรือรวมแสดงความคดิเหน็ และมีการตอบกลบั  
สามารถเรยีกดูไดที่  www.ldd.go.th >  เมนูเวทีโตตอบ 
( Webboard )  โดยในปงบประมาณ 2548 มีผูเขามาใชบริการ
จํานวน 1,429 ราย มีคาํถามรวมทั้งส้ิน  2,212  คาํถาม 
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พัฒนาหองสมุดเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  
เพ่ือใหผูสนใจสามารถสืบคนรายชื่อหนังสือที่มีอยูใน
หองสมุด   ผาน web site  ของกรมพัฒนาที่ดิน  คือ 

http://www.ldd.go.th  เลือกเมนู บริการประชาชน  

และเลือกเมนู หองสมุดอิเล็กทรอนิกส   หรือพิมพ  
http://www.ldd.go.th/Menu_library 

 

การปฏิบัตงิานงานของหองสมุด : ระบบ Horizon 

• พัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ใหบริการดานการสืบคนหาหนังสือใหกับผูใช
ไดทาง Internet  ในรูปแบบ  catalog  โดยสามารถแสดงรายละเอียดของหนังสือ  วารสาร  CD-
ROM  ตามบรรณานกุรม พรอมทั้งแสดงรูปเลมหนังสือ  สารสังเขป อาทิ เลขเรียกหนังสือ 
รายละเอียดโดยยอ โดยใชฐานขอมูลหองสมุดขอมูลหองสมุดอตัโนมัติระบบ  Horizon โดยใน
ปงบประมาณ  2548  มีการจดัทาํ Catalog จํานวน  448 รายการ 

• จัดทาํหนังสืออิเล็กทรอนิกส  (e-book)  และบทคัดยอผลงานวิจัยของกรม
พัฒนาที่ดิน  ใหผูสนใจสามารถ Download  ไปใชงานได  โดยในปงบประมาณ  2548  มีการจัดทํา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส  จํานวน  100  รายการ 
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 • เชื่อมโยงหองสมุดตาง ๆ  ในเครือขาย ทําใหผูใชบริการสามารถคนหาขอมูล
หนังสือจากหองสมุดตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ควบคูไปกับการคนหาจากหองสมุด
ของกรมพัฒนาที่ดิน  โดยระบบจะแสดงจํานวนหนังสือที่คนหาในแตละแหง ไดในเวลาเดียวกัน 
โดยในปงบประมาณ  2548  มีการเชื่อมโยงกับหองสมุดตาง ๆ  จาํนวน  16 แหง 
 

• พัฒนาระบบการบริการยืม - คนื จากรูปแบบเดิมที่ใชการลงทะเบียนในสมุด  
ยืม - คืน ใหเปนระบบผาน Barcode  ผูใชบริการสามารถตรวจสอบกําหนดเวลาการคืนหนังสือ
ดวยตนเอง รวมทั้งยังสามารถตอระยะเวลา  การยืม คืนไดโดยผานระบบ  Internet  มีการจดัทํา
บัตรสมาชิกหองสมุดระบบ  Barcode  จํานวน  32  ราย 

• ใหบริการยืม - คืน  เอกสารในหองสมุด  จากเดิม จาํนวน  6,700  ราย  เพ่ิม
เปน  7,200  ราย 

• ใหบริการตอบคําถามและชวยคนควาหาขอมูลใหกับสมาชิกจาํนวน 4,000  ราย 
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ศูนยสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) และ การประยุกตใชงานดานตางๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ใหกับขาราชการ
ใหม ของกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 100 คน  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศูนยสารสนเทศ 
กรมพัฒนาที่ดิน ระหวางวันที่ 6 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2548  
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         ศูนยสารสนเทศ ไดใหบริการขอมูลดานสารสนเทศภมิูศาสตร แกหนวยงานตาง ๆ และ
สถาบันการศกึษา ตั้งแต เดือน ตุลาคม 2547 ถึง  สิงหาคม 2548 รวมทั้งส้ิน 203 ราย 

 

ประเภท 
หนวยงาน/บุคลที่ใหบริการ 

เอกสารรายงาน CD-ROM แผนที่ อ่ืน ๆ รวม (ราย) 

1. หนวยงานของรัฐ 355 243 17 68 683 

2. สถาบันการศึกษา 1,108 1,134 6 - 2,248 

รวม (ราย) 1,463 1,377 23 68 2,931 
 

รายละเอยีดรายการขอมลูดิจิตอลที่ใหบริการ         สามารถเรียกดูจากโปรแกรม
รายงานผลการแจกจายขอมูลดิจิตอล   ไดผานทางเว็บไซต   www.ldd.go.th/GISService 
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ระบบสารสนเทศสํานักงานพัฒนาที่ดิน 
จัดทํา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขอมูลดินและการใชประโยชนที่ดินผานระบบ

อินเตอรเน็ต ใหแก สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ทั้ง 12 แหง  สามารถใหบริการแกผูสนใจไดแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบฐานขอมูลกลุมชุดดิน 75 จังหวัด ผานระบบอินเตอรเน็ต 
สรางระบบฐานขอมูลแผนทีก่ลุมชุดดิน 75 จังหวัด ผานระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือ

ใหบริการขอมูลและแผนทีส่ารสนเทศภมิูศาสตรขอมลูกลุมชุดดิน และความเหมาะสมของดิน
กับพืชเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ เพ่ือใหผูใชเรยีกขอมูลผานทางอินเตอรเน็ตโดยใช Web Browser  
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รวมภาพกิจกรรมรวมภาพกิจกรรม  
ดานดาน  IITT    
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นายรังสฤษดิ์  บุญสิน ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
วางพวงมาลาอนุสาวรีย   ดร.  บรรเจิด    พลางกูร  
อธิบดีคนแรกของ  กรมพัฒนาที่ดิน 

ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
คุณหญิงสุดารัตน  เกยุราพันธุ เปนประธานเปด
งาน  ”จอมปราชญแหงการพัฒนาที่ดิน” 

นายรังสฤษดิ์  บุญสิน ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 
พรอมทั้งเจาหนาที่ตอนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ   คุณหญิงสุดารัตน   
เกยุราพันธุ   ณ ศูนยสารสนเทศ 

ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
เยี่ยมชมนิทรรศการของ  ศูนยสารสนเทศ  
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ดร. อดิศร  เพียงเกษ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  นํารัฐมนตรี
อาหารและเกษตร แหงประเทศกานาและ 
คณะเยี่ยมชมนิทรรศการ กรมพัฒนาที่ดิน 

นายรังสฤษดิ์  บุญสิน ผูอํานวยการ  
ศูนยสารสนเทศ นําเสนองานดาน IT ของ 
กรมพัฒนาที่ดิน แกรัฐมนตรีอาหารและ
เกษตร แหงประเทศกานา 

ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและขาราชการจาก
สวนกลางและสวนภูมิภาค เขารวมฟงการ
ประชุมรับมอบนโยบายจาก ดร. อดิศร  
เพียงเกษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ   ในโอกาสตรวจเยี่ยม
กรมพัฒนาที่ดิน 

ดร. อดิศร  เพียงเกษ  รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มอบนโยบาย
และตรวจเยี่ยม  กรมพัฒนาที่ดิน  เมื่อวันที่ 
9 กันยายน 2548 
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นายทรงศักดิ์ วงศภูมิวัฒน รองอธิบดีดานปฏิบัติการ 
กลาวตอนรับ นางจันทวรรณ ทองบุญสม รองเลขาธิการ
สํานักงานประกันสังคมและคณะ 

นายรังสฤษดิ์ บุญสิน ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ  
นําเสนองานดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

บรรยายงานดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ชมงานหองปฏิบัติการดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ชมขั้นตอนการทํางานดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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ดร.อรรถ สมราง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปนประธาน
เปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมวางแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศของ กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่   
25  กรกฎาคม  2548  ณ หองประชุม 801 

ผศ.ดร.ธนากร   อวนออน คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  หัวหนาโครงการวิจัยนําเสนอ 
รางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายถึงสถานภาพปจจุบัน 
ปญหาอุปสรรคและความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาวิสัยทัศน เปาประสงคและยุทธศาสตรในการ
กําหนดพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน  

ผูบริหาร  ผูเชี่ยวชาญ และขาราชการ จากสวนกลางและสวน
ภูมิภาค เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน   300    คน 



บทบาทของผูบริหารตอการพัฒนาระบบ IT และรายงานประจําป 2548  ศูนยสารสนเทศ  กรมพัฒนาที่ดิน 
 

 
58

 

  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ดร.อรรถ สมราง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปน
ประธานกรรมการ และนายรังสฤษดิ์ บุญสิน 
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ เปนเลขานุการ ซ่ึง
มีหนาที่วางแผนและกํากับดูแล การซอนทับ
ขอบเขตที่ดินของรัฐทุกประเภท โดยใชแผนที่ออร
โธสีเชิงเลข  มาตราสวน 1:4,000 เปนแผนที่ฐาน 
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นายทวีศักดิ์  เวยีรศิลป   ผูเชี่ยวชาญดานสํารวจและจําแนกดิน ชี้แจงวัตถุประสงค เปาหมายการจัดฝกอบรม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร ใหแกผูเขาฝกอบรม 

มีขาราชการของกรมพัฒนาที่ดินจากสวน ตาง ๆ เขารวมฝกอบรม จํานวน 100 คน 
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นายรังสฤษดิ์  บุญสิน ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 
พรอมดวย นางจุฬาลักษณ   สทุธิรอด  หัวหนากลุม
ฐานขอมูลสารสนเทศ   ไดเดินทางไปเขารวมประชุม  
Information  Systems  For  Crisis Response And 
Management  ณ ประเทศเบลเยี่ยม 

นําเสนอ    รายละเอียดเหตุการณสึนามิ   6    จังหวัด
ภาคใต (จังหวัดระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, สตูล และ
ตรัง)   ในการประชุมนานาชาต ิ เรื่อง   “Information 
Systems For  Crisis Response And Management” 
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โดยมี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต เปนประธาน
และมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หัวหนาสถานีพัฒนา
ท่ีดิน และตัวแทนจากสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานี
พัฒนาที่ดินในสังกัด 
 

หัวหนากลุม ตาง ๆ จากศูนยสารสนเทศ  บรรยาย
ขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝาย พรอมทั้ง
อธิบายหลักและวิธีการทํางานของ โปรแกรมตาง ๆ ท่ี
ผูเขารวมประชมุมีสวนเกี่ยวของในการใชงาน 

หัวหนากลุม ตาง ๆ จากศูนยสารสนเทศ  รับฟงปญหา
และตอบขอซักถาม ในประเด็นตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ 
ใชงานดาน IT 

นายรังสฤษดิ์  บุญสิน ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ นําทีม 
ขาราชการและลูกจางของ ศูนยสารสนเทศ เย่ียมเยียน 
หนวยงานสวนภูมิภาคของ กรมพัฒนาที่ดิน ดานการใช IT 
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ประชุมระดมสมองในการพัฒนาระบบ IT โดยมี นักวิชาการของศูนยสารสนเทศและพนักงานราชการ
เขารวมนําเสนอ ดานเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อพัฒนาและเปนความรูดานตาง ๆ  

  
  

  
  
  
  
  

เรื่องที่บรรยายประกอบดวย 
• เรื่อง AMD  เปดตัวเทคโนโลยี Virtualization  “Pacifica” 
• เรื่อง Search Engine ตัวใหม www.Yagoohoogle.com 
• เรื่อง PCI  Express และ SLI (Scalable Link Interface) 
• เรื่อง Multiprotocol Label Switching (MPLS)  
• หองสมุดอิเล็คทรอนิกส 
• เรื่อง Barcode  
• เรื่อง สราง E-book ดวย Flip Album 
• เรื่อง Spyware และการปองกัน 
• เรื่อง การใชโปรแกรมเรงความเร็วอินเตอรเน็ต (QuickNet) 
• เรื่อง Arc Explorer โปรแกรม Freeware สําหรับสารสนเทศ 
  ภูมิศาสตร 
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SSttaaffff  
ศูนยสารสนเทศศูนยสารสนเทศ    

  
  
  
  
  

 
 



บทบาทของผูบริหารตอการพัฒนาระบบ IT และรายงานประจําป 2548  ศูนยสารสนเทศ  กรมพัฒนาที่ดิน 
 

 
64

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

          นางจุฬาลักษณ  สุทธิรอด                   นางดวงพร  เจตนวิริยานนท              นางแนงนอย   เกตุดี
    หัวหนากลุมฐานขอมลูสารสนเทศ           หัวหนากลุมระบบภูมิสารสนเทศ          หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป 

     นายรังสฤษดิ์  บุญสิน                    นางกุลวดี  ภารดวาจ                       นางจันทรเพ็ญ  ลาภจิตร
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ             หัวหนากลุมวิเคราะหและ      หัวหนากลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 
          วางระบบขอมูล                                 
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แถวหนา : ชาสิณี  สัมฤทธิ์ , สกุัญญา  กสิกรณ , จันทพร จันทวีระ , กนกวรรณ  เดือนนวล 
แถวหลัง : วัลจรีย  ระมั่น , อนันญา  หิรัญรัตน , ณิลาวัลย  มณีโชติ , แนงนอย  เกตุดี ,  
              ปราณี  ชูขันธ,   อรทัย  ฉัตรชุมสาย , พรทิพย  บําเรอวงศ 

        ปรีดา  ปยางกูร , ฉลวย  ทิพยนําภา , กชกร  ฉัตรทอง , นฤมล  ตอบสันเทียะ , สําราญ   สายใจ 
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สุธิดา  บุญมาไสว , โสพนา  จันทวงศ  , ดวงดอม  กําเนิดทรัพย , ดวงพร  เจตนวิริยานนท , 
อุบลลักษณ  เทียมทัด , พิชญสินี  เตียรุงเรือง 

วีระ  สวัสดิภาพ  ,  สุรพล  วรรณาลัย  ,   เฉลิมศรี  เกิดเนตร  ,   ชูจิตร  ผลานันต , 
กัลยานี  ชลดํารงคกุล, พีรฉัตร  ทองมารัตน 
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พนัสบดี  ธัชโอภาส  ,  ขนิษฐา  เหล็กเพชร  ,   ณัฐณิชา  เณรแกว   ,   รุจิรัตน  รุจิรกุล , 
สวางจิตต  สะและ  , ชาญชัย  จงเจริญสุข 

เรืองศักดิ์   ใจเย็น ,  เกษร  สวนศรี , รัตนา  หลําเนียม  , ดุษฎี  กิติพัฒนมนตรี 
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ฐิติพร  วีระประสิทธิ์ , กุลวดี  ภารดวาจ , นิจพร  บุญชวย , นิภา  อุปถัมภ 

ไกรฤกษ  ปานทอง ,   ปยะดา  มีสมิง  ,    ปยวรรณ  คุมวงศ  ,    อริศรา  พ่ึงพา ,  
วราภรณ   อินทรทิพย , สุพงษ  ไพชยนต 
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อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน     dgldd@ldd.go.th 
รองอธิบดีฝายบริหาร    ddga@ldd.go.th 
รองอธิบดีฝายวิชาการ   ddgt@ldd.go.th 
รองอธิบดีฝายปฏิบัติการ   ddgo@ldd.go.th 
 

กลุมงานตรวจสอบภายใน   aud_1@ldd.go.th 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร   adg_1@ldd.go.th 
สํานักงานเลขานุการกรม   ofs_1@ldd.go.th 
กองการเจาหนาที่    psd_1@ldd.go.th 
กองคลัง     fid_1@ldd.go.th 
กองชาง     egd_1@ldd.go.th 
กองแผนงาน    pld_1@ldd.go.th 
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่  osm_1@ldd.go.th 
สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน                        osd_1@ldd.go.th 
สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  ord_1@ldd.go.th 
สํานักสํารวจดินและวางแผนการใชที่ดิน  osl_1@ldd.go.th 
ศูนยสารสนเทศ    cit_1@ldd.go.th 
สํานักตรวจราชการ    ofi_1@ldd.go.th 
สถาบันวิจัยพัฒนาเพื่อปองกันการเปนทะเลทราย  irw_1@ldd.go.th 
และการเตือนภัย    
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน            irb_1@ldd.go.th 
 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1   r01_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี   ptm01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก   nyk01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี   lri01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม   npt01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี   sri01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี   spb01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินอางทอง   atg01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี   ntb01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ   smp01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสิงหบุรี   sbr01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท   cnt01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินอยุธยา   aya01@ldd.go.th 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2   r02_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี   cbi01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสระแกว   sko01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา   cco01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง   ryg01@ldd.go.th 

 
 

 

สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี   cti01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินตราด   trt01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี   pri01@ldd.go.th 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3   r03_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา   nma01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย   brm01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ   cpm01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร   srn01@ldd.go.th 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4   r04_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดนิอุบลราชธานี   ubn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม   npn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด   ret01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร   yst01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ   ssk01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร   mdh01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินอํานาจเจริญ   anc01@ldd.go.th 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5   r05_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน   kkn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี   udn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม   mkm01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย   nki01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ   ksn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร   snk01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู   nbl01@ldd.go.th 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6   r06_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม   cmi01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน   msn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน   lpn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง   lpg01@ldd.go.th 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7   r07_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย   cri01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินแพร   pre01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา   pyo01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนาน   nan01@ldd.go.th 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8   r08_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก   plk01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ   pbn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ   utt01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินเลย    lei01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร   pct01@ldd.go.th 
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สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9   r09_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค   nsn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินตาก   tak01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชร   kpt01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี   uti01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย   sti01@ldd.go.th 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10   r10_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี   rbr01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี   kri01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี   pbi01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร   skn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ   pkn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม   skm01@ldd.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11   r11_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่   kbi01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต   pkt01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา   pna01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง   rng01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎรธานี   sni01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช   nrt01@ldd.go.th 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12   r12_1@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา   ska01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล   stn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา   yla01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง   plg01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส   nwt01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินปตตานี   ptn01@ldd.go.th 
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง    trg01@ldd.go.th 

 
 
 

 
 

ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวงภาคเหนือ    cnr_1@ldd.go.th 
ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   ckh_1@ldd.go.th 
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  cpt_1@ldd.go.th 
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สํานักนายกรัฐมนตรี               www.thaigov.go.th 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  www.opm.go.th 
กรมประชาสัมพันธ    www.prd.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  www.ocpb.go.th 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี              www.spm.thaigov.go.th 
สํานักขาวกรองแหงชาติ   www.nia.go.th 
สํานักงบประมาณ               www.bob.go.th 
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  www.nsc.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  www.krisdika.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  www.ocsc.go.th 
องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย           www.ncot.or.th 
 
กระทรวงกลาโหม    www.mod.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   www.mod.go.th 
กรมราชองครักษ    www.radc.go.th 
กองบัญชาการทหารสูงสุด   www.schq.mi.th 
กองทัพบก     www.rta.mi.th 
กองทัพเรือ     www.navy.mi.th 
กองทัพอากาศ    www.rtaf.mi.th 
องคการสงเคราะหทหารผานศึก   www.mod.go.th/opsd 
องคการแบตเตอรี่                                   www.powerbattery.org 
องคการฟอกหนัง    www.tto.or.th 

 
กระทรวงการคลัง    www.mof.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง   www.mof.go.th 
กรมธนารักษ    www.treasury.go.th 
กรมบัญชีกลาง    www.cgd.go.th 
กรมศุลกากร    www.customs.go.th 
กรมสรรพสามิต    www.excise.go.th 
กรมสรรพากร    www.rd.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ www.privatisation.go.th                 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ   www.pdmo.go.th 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   www.fpo.go.th 
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล   www.glo.or.th 
โรงงานยาสูบ    www.thaitobacco.or.th 
ธนาคารออมสิน    www.gsb.or.th 

ธนาคารอาคารสงเคราะห   www.ghb.or.th 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  www.ktb.co.th 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร www.baac.or.th  

 
 
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม  www.sifc.co.th 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม  www.sicgc.or.th   
องคการสุรา    www.liquor.or.th 

 
กระทรวงการตางประเทศ   www.mfa.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ  www.mfa.go.th 
กรมวิเทศสหการ    www.dtec.thaigov.net 

 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   www.social.go.th  
สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   www.social.go.th  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   www.dsdw.go.th 
การเคหะแหงชาติ    www.nhanet.or.th 
สํานักงานธนานุเคราะห   www.pawn.co.th 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) www.codi.or.th 
 
กระทรวงศึกษาธิการ   www.moe.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  www.moe.go.th 
สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา   www.onec.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.obec.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  www.mua.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  www.vec.go.th 
คุรุสภา     www.ksp.moe.go.th 
    
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  www.mots.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา www.mots.go.th 
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว   www.tourism.go.th 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย   www.tat.or.th 
การกีฬาแหงประเทศไทย   www.sat.or.th 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ   www.moac.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  www.moac.go.th 
กรมชลประทาน    www.rid.go.th 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ   www.cad.go.th 
กรมประมง    www.fisheries.go.th 
กรมปศุสัตว    www.dld.go.th 
กรมพัฒนาที่ดิน    www.ldd.go.th 
กรมวิชาการเกษตร    www.doa.go.th 
กรมสงเสริมการเกษตร   www.doae.go.th 
กรมสงเสริมสหกรณ    www.cpd.go.th 
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สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  www.alro.go.th 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   www.oae.go.th 
องคการสวนยาง    www.reothai.co.th 
องคการสะพานปลา    www.fishmarket.or.th 
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย            www.thaidanskmilk.com 
องคการตลาดเพื่อเกษตรกร    www.maf.or.th 
 
กระทรวงคมนาคม    www.mot.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  www.mot.go.th 
กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี  www.hd.mot.go.th 
กรมการขนสงทางบก    www.dlt.mot.go.th 
กรมการขนสงทางอากาศ   www.aviation.go.th 
กรมทางหลวง    www.doh.mot.go.th 
กรมทางหลวงชนบท    www.dor.mot.go.th 
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร www.otp.go.th 
การทาเรือแหงประเทศไทย   www.pat.or.th 
การรถไฟแหงประเทศไทย   www.srt.or.th 
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  www.mrta.or.th 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย   www.eta.or.th 
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ  www.eto.mot.go.th 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ   www.bmta.co.th 
สถาบันการบินพลเรือน   www.catc.or.th 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  www.thaiair.com 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  www.airporthai.co.th 
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด  www.aerothai.co.th 
บริษัท ขนสง จํากัด    www.transport.co.th 
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด   www.tmn.co.th 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     www.monre.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      www.monre.go.th
กรมควบคุมมลพิษ    www.pcd.go.th 
กรมปาไม     www.forest.go.th 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  www.dmcr.go.th 
กรมทรัพยากรธรณี    www.dmr.go.th 
กรมทรัพยากรน้ํา    www.dwr.go.th 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล   www.dgr.go.th 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม   www.deqp.go.th 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช  www.nationalprk.go.th 
 องคการสวนพฤกษศาสตร   www.qsbg.org 

 
 
องคการจัดการน้ําเสีย    www.wma.or.th 
องคการสวนสัตว    www.zoothailand.org 
องคการอุตสาหกรรมปาไม   www.fio.co.th 
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     www.mict.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    www.mict.go.th  
กรมไปรษณียโทรเลข    www.ptd.go.th 
กรมอุตุนิยมวิทยา    www.tmd.go.th 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   www.nso.go.th 
บริษัท ทศท คอปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน)  www.tot.co.th 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  www.cattelecom.com 
 

กระทรวงพลังงาน    www.energy.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน   www.energy.go.th 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   www.dmf.go.th 
กรมธุรกิจพลังงาน    www.doeb.go.th 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน www.dedp.go.th 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  www.eppo.go.th 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  www.egat.co.th 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   www.pttplc.com 
บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) www.bangchak.co.th 
 
กระทรวงพาณิชย    www.moc.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย   www.ops.moc.go.th 
กรมการคาตางประเทศ   www.dft.moc.go.th 
กรมการคาภายใน    www.dit.go.th 
กรมการประกันภัย    www.doi.go.th 
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  www.dtn.moc.go.th 
กรมทรัพยสินทางปญญา   www.ipthailand.org 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา   www.dbd.go.th 
กรมสงเสริมการสงออก   www.depthai.go.th 
องคการคลังสินคา    www.pwo.co.th 
 
กระทรวงมหาดไทย    www.moi.go.th   
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  www.moi.go.th 
กรมการปกครอง    www.dopa.go.th 
กรมการพัฒนาชุมชน    www.cdd.go.th 
กรมที่ดิน     www.dol.go.th  
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  www.disaster.go.th 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง   www.dpt.go.th 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   www.thailocalgov.net 
การไฟฟานครหลวง    www.mca.co.th 
การไฟฟาสวนภูมิภาค   www.pea.co.th 
การประปานครหลวง    www.mwa.co.th 
การประปาสวนภูมิภาค   www.pwa.co.th 
 

กระทรวงยุติธรรม    www.moj.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   www.moj.go.th  
กรมคุมประพฤติ    www.probation.go.th 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ       www.rlpd.moj.go.th 
กรมบังคับคดี    www.led.go.th 
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  www.djop.moj.go.th 
สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ   www.oja.go.th 
กรมราชทัณฑ    www.conect.go.th 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ   www.dsi.moj.go.th 
สํานักงานกิจการยุติธรรม   www.oja.moj.go.th 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร   www.cifs.moj.go.th 
    
กระทรวงแรงงาน    www.mol.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน   www.mol.go.th 
กรมการจัดหางาน    www.doe.go.th 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน   www.dsd.go.th 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  www.labour.go.th 
สํานักงานประกันสังคม   www.sso.go.th 
 
กระทรวงวัฒนธรรม    www.culture.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  www.culture.go.th 
กรมการศาสนา    www.onab.go.th 
กรมศิลปากร    www.finearts.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  www.culture.go.th/ncc 
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย            www.culture.go.th/omac 
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (มหาชน)  www.sac.or.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     www.moste.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     www.moste.go.th 
 กรมวิทยาศาสตรบริการ       www.dss.go.th 
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ       www.oaep.go.th 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย     www.tistr.or.th 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ      www.nsm.or.th 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ     www.gistda.or.th 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ     www.nstda.or.th 
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ       www.nimt.or.th 
ศูนยปฏิบัติการวิจัยเครื่องกําเนิดแสงซิโครตรอนแหงชาติ     www.nsrc.sut.ac.th 
 
กระทรวงสาธารณสุข   www.moph.go.th 
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  www.moph.go.th 
กรมการแพทย    www.dms.moph.go.th 
กรมควบคุมโรค    www.ddc.moph.go.th 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย   www.dmsc.moph.go.th 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   www.hss.moph.go.th 
กรมสุขภาพจิต    www.dmh.go.th 
กรมอนามัย                 www.anamai.moph.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  www.fda.moph.go.th 
องคการเภสัชกรรม    www.gpo.or.th 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม   www.industry.go.th 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  www.industry.go.th 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม   www.diw.go.th 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม   www.dip.go.th 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  www.dpim.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย www.ocsb.go.th 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  www.tisi.go.th 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   www.oie.go.th 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  www.ieat.go.th 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ  www.boi.go.th 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีปรึกษา 
ดร. อรรถ  สมราง   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
นายทรงศักด์ิ  วงศภูมิวัฒน  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
นายชัยวัฒน  สิทธบิุศย  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
ดร. ถิรวีร  สุพานิช   รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
นายรังสฤษด์ิ  บุญสิน   ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 

 
บรรณาธิการ 

นางวราภรณ  อินทรทิพย   
 
รองบรรณาธกิาร 

นางสาวอริศรา   พ่ึงพา 
 
กองบรรณาธกิาร 

นางกุลวดี  ภารดวาจ  หัวหนากลุมวิเคราะหและวางระบบขอมูล 
นางจันทรเพ็ญ  ลาภจิตร   หัวหนากลุมระบบเครือขายและคอมพิวเตอร 
นางจุฬาลักษณ  สุทธริอด  หัวหนากลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 
นางดวงพร  เจตนวิริยานนท  หัวหนากลุมระบบภูมสิารสนเทศ 
นางแนงนอย  เกตุดี   หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
นายสุพงษ  ไพชยนต 
นางดวงดอม  กําเนิดทรัพย 
นางสาวรุจิรัตน       รุจิรกุล 
นายพนัสบดี  ธัชโอภาส 
นางสาวอุบลลักษณ เทียมทัด 
นายไกรฤกษ  ปานทอง 
นางสาวฐิติพร  วีระประสิทธิ ์
นางสาวชาสิณ ี       สัมฤทธิ ์

 
ออกแบบปกและจัดรูปเลม 

นางสาวสุดธิดา บุญมาไสว 
 
 



 




