





 
 







 


 








 









 

 






 


 








 










 
 







 


 








 









 

 






 


 








 










 
 







 


 








 









 

 






 


 








 










 
 







 


 








 









 

 






 


 








 










 
 







 


 








 









 

 






 


 








 











เนื่องในโอกาสครบรอบปีการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  ซ่ึงจะตอ้งจัดทำรายงานผลการดำเนนิงานและจดัทำแผนการ
ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่จะเป็นข้อมูล สำหรับการวินิจฉัย
ในการเลือกใช้เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงอาจจะทราบกนัดีว่าจะต้องมีการทบทวน
ส่ิงต่างๆ ท่ีจะต้องลงทุนทางเทคโนโลยี  ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ใน กรมพัฒนาท่ีดิน มีความก้าวหน้า
มาโดยตลอด มีศูนย์รวมดา้นสตอเรจและเซร์ิฟเวอร์ สำหรับลดต้นทุนการดูแลรักษา ซ่ึงเป็นแนวทางหนึง่
ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

แต่อย่างไรก็ตามจากภาวะด้านการปรับเปล่ียนและสนองนโยบายของรัฐ ด้านการประหยัด งบประมาณ
ควรท่ีจะต้องร่วมกันสำรวจ ตรวจสอบ ระบบการทำงานด้าน IT ของหน่วยงาน ต่างๆ ภายใน ให้มุ่งเน้นท่ีจะ
พัฒนา นวัตกรรมด้านโมเดลและระบบประมวลผล แทนท่ีจะมุ่งเน้น ด้านอำนวยการ และดูแลรักษา ท้ังน้ี อาจจะ
ให้มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ร่วมกันให้เพ่ิมมากข้ึน ไม่จำเป็นท่ีจะต้อง จัดหาฮาร์ดแวร์ บุคลากร หรือสร้างระบบ
เครือข่าย ใหม่เพ่ิมข้ึน  เน่ืองจาก จะต้องลงทุนท้ังค่าฮาร์ดแวร์ และการดูแลรักษาท่ีสูงข้ึน ดังน้ัน ระบบต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ จากหน่วยงานและองค์กร รวมถึง ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติการ ท่ีเก่ียวข้อง ให้ความสำคัญในการใช้ระบบ IT ในรูปแบบใหม่ในโลกยุคปัจจุบัน และภาวะเศรษฐกิจ

อน่ึง  ผลงาน ปี 2551 และแผนงาน ปี 2552  ของ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีหลายๆ
ส่วนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรม ฯ และผู้ใช้งาน แต่ยังมีอีกหลายประการท่ีจะต้องดำเนินการ ต่อไป ให้เกิด
ผลประโยชนอ์ย่างมากมาย เจ้าหน้าท่ีของสำนัก ฯ ขอรับข้อแนะนำ ต่างๆ จากทุกส่วน มาปรับปรุงระบบ
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

    นายรังสฤษด์ิ  บุญสิน

    ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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เม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2533  คณะกรรมการคอมพวิเตอร์ของรัฐ  ได้อนุมัติ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาท่ีดินระยะท่ี 1 ซ่ึงมีเครือข่ายเช่ือมต่อข้อมูล
ระหว่างกองส่วนกลางและสำนักงานท่ีดินเขตท้ัง 12 เขต

ในปี 2534–2535 กรมพัฒนาท่ีดินจึงได้ทำการจัดซ้ือ ระบบคอมพิวเตอร์
ระยะท่ี 1 ดังกล่าว จำนวน 14,199,400 บาท เป็นการจัดซ้ือ Hardware Software
อุปกรณ์ Network โดยติดต้ังแล้วเสร็จต้นปีงบประมาณ 2536 และได้เปิดใช้ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการข้ึน ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2536 ซ่ึงเป็นวัน
คล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน ครบรอบ 30 ปี

ในปี 2539 กรมพัฒนาท่ีดิน ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำแผนแม่บท
“การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดินระยะที่ 2” เพื่อขยายเครือข่าย
(จากเดิมเช่ือมสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 เขต) เป็นการเช่ือมต่อ ถึงระดับฝ่าย
ทุกฝ่าย และสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด ทุกจังหวัดในขณะน้ัน ต่อมาสำนักงบประมาณ
ได้อนุมัติเงิน ในวงเงิน 75,056,000 บาท ให้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ในปี 2540
และติดต้ังแล้วเสร็จในปี 2542

เพื ่อให้ภารกิจในการดำเนินการด้านระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
ของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดตั้ง
หน่วยงานเป็นการภายใน (ระดับกอง) ให้กำกับดูแลระบบเครือข่าย และสารสนเทศ
ดังกล่าวข้ึน ช่ือว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคำส่ัง กรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี 1596/
2542 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542

ในปี 2545 ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการ
ปฏิรูประบบราชการ ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพฒันาท่ีดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2545 โดยมีฐานะ เทียบเท่ากอง
เป็นหน่วยงานกลางจัดหาระบบงานต่างๆ  และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบเครือข่ายของกรมพัฒนาท่ีดิน ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ในปี 2550 กรมพัฒนาที ่ด ิน ได้เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้าง
ของศูนย์สารสนเทศ โดยได้แต่งตั้งเป็นการภายในขึ้นเป็น  สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ลงวันท่ี 26 กันยายน 2550
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มุง่มัน่พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่จดัการฐานขอ้มลู และองคค์วามรูด้า้นทรพัยากรดนิ ผา่นระบบ
สำนกัอัตโนมตัแิละการสือ่สารทีท่นัสมยั

1. ศึกษา พัฒนาและจัดวางระบบฐานขอ้มูล  ระบบการเช่ือมโยง ระบบเครือข่าย การส่ือสารข้อมูล
     ระบบคอมพิวเตอร์  ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาท่ีดิน
2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. ศึกษา พัฒนา ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการของกรมพัฒนาท่ีดิน
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งหรือท่ีได้รับมอบหมาย
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย

ฝ่ายอำนวยการ
ส่วนวเิคราะหแ์ละวางระบบขอ้มลู
ส่วนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ส่วนฐานขอ้มูลสารสนเทศ
ส่วนระบบภูมิสารสนเทศ
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร
กลุ่มพัฒนาสารสนเทศเพือ่จัดทำแบบจำลอง
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งานธุรการ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำป ีควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏบัิติงาน
ของส่วนต่าง ๆ ภายในสำนัก
งานบริหารงานบคุคลและงานประชาสมัพันธ์ของสำนัก  ตรวจสอบและกลัน่กรองเร่ืองต่าง ๆ
ก่อนนำเสนอผูอ้ำนวยการสำนกั รวมทัง้ประสานงานระหวา่งสำนักกับหน่วยงานอ่ืน ๆ
จัดระบบการส่ือสาร โทรคมนาคม และงานวิทยุกระจายเสียง เพ่ือการประชาสัมพันธ์ด้านพัฒนา
ท่ีดินและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้านการเกษตร






 จัดหา พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ตามแผนและงบประมาณด้าน
สารสนเทศ

  เป็นแม่ข่ายของระบบและรบัผิดชอบการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาระบบเครือ่งและควบคุมพัฒนา
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของ กรมพัฒนาท่ีดิน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ในระบบ
อินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต

  ควบคมุ ดูแลและพัฒนาระบบเครอืข่ายและการส่ือสารรูปแบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเนต็
ให้เช่ือมตอ่กันอยา่งมีประสทิธิภาพสูง

 กำหนดระเบียบและมาตรฐานรหัสดัชนีแฟ้มข้อมูล ด้านปฏิบัติงานระบบเครือข่าย ในการ
กำหนด User/Password
จัดฝึกอบรม  ฝึกสอนเพื่อการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และระบบเครือข่ายของกรมฯ
โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ท่ีเก่ียวข้องแก่บุคลากร กรมพัฒนาท่ีดิน




⌫⌫⌫⌫⌫

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์ท้ังด้าน  Hardware/Software  การส่ือสาร
ให้สามารถรองรบัสอดคล้องเช่ือมโยง ท้ังภายในและภายนอกหนว่ยงานต่าง ๆ
จัดทำแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ แผนปฏบัิติการของกรมฯ ให้สอดคล้องกับของชาติ
บรหิารการดำเนนิงานตามโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ
ประสานงานดา้นนโยบายสารสนเทศกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์สำนกังบประมาณ และ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง
ประสานงานให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาระบบสารสนเทศ




รวบรวม จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลด้านบริหารจัดการและวิชาการให้เป็นปัจจุบัน
เพ่ือเข้าสู่ระบบเครอืข่ายทางอินเทอร์เน็ต และอินทราเนต็
ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ จัดหาและพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลด้านการบริหาร การ
จัดการและด้านวิชาการ
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา พัฒนาและบริหารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยการรวบรวม
จัดหาเอกสารวิชาการ  วารสารท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ  จัดหมวดหมู ่   จัดระบบการใช้
ให้ยืมเอกสารและพัฒนาระบบงานหอ้งสมุดให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์   รวมท้ังบริการและให้
คำปรกึษา แนะนำ
ควบคุม ดูแล กำกับและดำเนินการตามบทบญัญัติของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ให้บริการข้อมูลด้านการบริหารการจัดการและวิชาการ แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ติดต่อประสานงาน แลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
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เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาทางระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ เพ่ือการพัฒนางาน
ด้านการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์รวมท้ังสถาบันการศึกษา
และองค์กรเอกชนที่ปฏิบัติหรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้านการเกษตร
ดำเนนิการจดัทำหลกัสูตรการฝกึอบรมดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศภมิูศาสตรก์ารเกษตร
ตลอดจนการแลกเปลีย่นและพฒันาบคุลากรดา้นการพฒันาระบบภมูสิารสนเทศการเกษตร
ประสานงานการจดัฝกึอบรม ตลอดจนการตดิตามประเมนิผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม

ศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติงานภาคสนาม จัดทำฐานขอ้มูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ
สรุปประมวลผลข้อมูลเพื่อการออกแบบจำลอง
ออกแบบ (Design) และจัดทำต้นแบบจำลองในรปูแบบของ 3D รูปแบบจำลอง รายละเอียด
ภูมิประเทศ (Terrain Modeling) วางแผน ศึกษา ค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการ
ออกแบบจำลอง ควบคุมมาตรฐานการผลิต จัดทำแบบอย่าง
สร้างและผลิตแบบจำลอง งานย่อขยายแบบตน้ร่าง แยกสีแบบต้นร่างและกำหนดชัน้ความสงู
ผลิตช้ินส่วนหรือส่วนประกอบของแบบจำลองทกุมาตราส่วน ตลอดจนปฏิบัติงานหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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เป็นศูนย์กลางระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดทำรวบรวมขอ้มูล  Meta Data ด้านภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมและแฟ้มข้อมูล
แผนท่ีทุกประเภท เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสำหรับบริการหน่วยงานต่างๆ ของกรมพัฒนาท่ีดินและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดทำมาตรฐานขอ้มูล (Meta Data) ด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้แลกเปล่ียนและบริการ
จัดเก็บ  รวบรวมและปรบัปรุงข้อมูลสารสนเทศดา้นภูมิศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือเข้าสู่ระบบ
เครือข่ายกลาง
จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยแีละโปรแกรมการใชง้านทางดา้นระบบภมิูสารสนเทศ และการให้
บรกิารขอ้มูลต่างๆ ในรปูของโปรแกรมบนเครอืข่าย ระบบ Online ท้ังในระบบอนิเทอรเ์น็ต
และอินทราเน็ต
ประสาน  ดำเนินการ  วิเคราะห์จัดทำข้อมูล กรณีเร่งด่วนด้านการบริหารสินทรัพย์   ด้านการ
เตือนภัย การติดตามประเมนิผล การใช้ประโยชนท่ี์ดิน ให้ผู้บริหารทางด้านภูมิสารสนเทศ แก่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และกรมพัฒนาท่ีดิน
บริการข้อมูลด้านระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์แก่ผู้บริหาร  ผู้เก่ียวข้องและประชาชน

⌫  ⌫ ⌫ 
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นางเสาวลักษณ์  มณีวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสุกัญญา กสิกรณ์ น.ส.อนันญา หิรัญรัตน์

น.ส.พรทิพย์ บำเรอวงศ์

น.ส.อุบลลักษณ์ เทียมทัด

นางอรทัย ฉัตรชุมสาย น.ส.จันทพร จันทวีระ นายสำราญ สายใจ

นายธวัชชัย สมบูรณ์

⌫  ⌫ ⌫





นางวาสนา อนุวรรณน.ส.ต้อย จิมานัง

น.ส.นรนาถ เพ็ชร์ด้วงนายปรีดา ปิยางกูร

น.ส.นรีกานต์ ฉัตรทอง

น.ส.ธิมลรัตน์ บุตรโชติ นางวนิดา วิสุทธารมณ์

นายอภิรักษ์ พลอยบำรุง

นายเอกชัย แสงคำ

⌫  ⌫ ⌫ 



นางกุลวดี ภาร์ดวาจ
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล

นางดวงดอม กำเนิดทรัพย์ น.ส.นิจพร บุญช่วยน.ส.ฐิติพร วีระประสิทธ์ิ น.ส.กนกวรรณ เดือนนวล

น.ส.ณัฐณิชา เณรแก้ว

⌫  ⌫ ⌫





นางเกษร สวนศรี
ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้าส่วนฐานข้อมูลสารสนเทศ

นายพนัสบดี ธัชโอภาส น.ส.สว่างจิตต์ สะและน.ส.ดุษฎี กิติพัฒน์มนตรี

น.ส.รัตนา หลำเนียม

นายเรืองศักด์ิ ใจเย็น

นางสุจิตรา มาแสง

⌫  ⌫ ⌫ 





นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร
หัวหน้าส่วนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

นายชาญชัย จงเจริญสุข

น.ส.ปิยะดา มีสมิง

น.ส.ปิยวรรณ คุ้มวงศ์

นายสุพงษ์ ไพชยนต์ นางวราภรณ์ อินทร์ทิพย์ น.ส.อริศรา พ่ึงพา

⌫  ⌫ ⌫





นายศรัณย์นพ อินทเสน
หัวหน้าส่วนระบบภูมิสารสนเทศ

น.ส.รุจิรัตน์ รุจิรกุล นายพิสิฐ ป้องวิเชียร

นายสาคร ดาษด่ืน นายวรการ วงศ์ใหญ่

น.ส.ขนิษฐา เหล็กเพชร น.ส.สุหัถยา ไชยรัมย์

⌫  ⌫ ⌫ 





นายพีรฉัตร ทองมารัตน์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศเพ่ือจัดทำแบบจำลอง



นายวีระ สวัสดิภาพ นายวิรุฬห์ ภูมิศรีแก้ว นายวริทธ์ินันท์ จันทรารมณ์ นายยุทธภูมิ ด้วงอินทร์

นางพัฒชาลี มายรรยงค์น.ส.วรรณภา คะอรัญ

⌫  ⌫ ⌫





นายอิทธิศักด์ิ ขุนทอง
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร

นางวัลจรีย์ ระม่ัน น.ส.เยาวเรช นามวิจิตร

⌦⌦⌦⌦⌦

น.ส.โศภิษฐ์ ศรีสัตตะรัตนามาศ

⌫  ⌫ ⌫ 
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
ได้จัดหาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
และติดตัง้ท้ังในส่วนกลางและสว่นภมิูภาคในสำนกังานพฒันาทีดิ่นเขต
1-12 รวม 13 Site เพ่ือให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์และสนองนโยบาย
กรมฯ ในเรื่องการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
อุปกรณ์   ดังน้ี    ระบบประชมุทางไกล (Video Conference System)
จำนวน 13 ชดุ   ระบบบรหิารจดัการระบบประชมุทางไกล (MCU)
จำนวน 1 ชุด  เคร่ืองมือแสดงภาพ (LCD  42  น้ิว)   จำนวน 13 ชุด
TV Plasma 60 น้ิว จำนวน 1 ชุด

ประโยชน์ที่ได้รับ คือ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและหน่วยงานในสังกัด สามารถติดต่อกันได้
ท้ังภาพและเสียงผ่านทางจอภาพ โดยไม่ต้องเดินทางมาท่ีส่วนกลางในการรับนโยบายต่าง ๆ  นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็น
ช่องทางในการรายงานสถานการณต่์างๆ ให้ผู้บริหารกรมฯ ทราบได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์ ปัจจุบันใช้งานระบบฯ
ดงักล่าว ในการประชมุหวัหนา้ส่วนราชการกรมฯ และประชมุการตดิตามผลการใชจ้า่ยเงนิภาครฐั เป็นประจำทกุเดอืน
โดยส่วนระบบเครอืข่ายและคอมพวิเตอรท์ำหน้าท่ีควบคมุระบบการประชมุทางไกล (Video Conference)

ในปีงบประมาณ 2551 สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ได้ดำเนินการบำรงุรักษาระบบคอมพวิเตอร์
ของหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค  รวมท้ังส้ิน 111 หน่วยงาน ดังน้ี  ส่วนกลาง  17  หน่วยงาน  สำนักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต จำนวน  12  หน่วยงาน  ศูนย์ศึกษาฯ จำนวน  3  หน่วยงาน โครงการในพระราชดำร ิ จำนวน  3  หน่วยงาน
และสถานีพัฒนาท่ีดิน จำนวน  76  หน่วยงาน  โดยได้ตรวจเช็คการทำงานของเครือ่งคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ภายใน  รวมทัง้ทำความสะอาดเครือ่งคอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใชง้านได้เป็นปกต ิ  พร้อมท้ังติดต้ัง
โปรแกรมปอ้งกันไวรสัให้กับเครือ่งคอมพิวเตอรทุ์กเคร่ือง
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เพ่ือเป็นการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในของกรมพัฒนาท่ีดิน   และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีการเผยแพร่ผลงาน  และให้บริการข้อมูล
สู่ประชาชน ตลอดจนมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  จึงจัดการประกวดเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน
กรมพัฒนาท่ีดิน โดยในปี 2551 มี ผลการประกวดคอื
รางวัลชนะเลิศ สถานีพัฒนาทีดิ่นฉะเชงิเทรา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 สำนักบริหารและพัฒนาการใช้ที่ดิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 (ขอนแก่น)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3 สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 (เชียงใหม่)
รางวัลชมเชย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
รางวัลชมเชย สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 (พิษณุโลก)

ตามที ่กระทรวงเทคโนโลย ีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
และมีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2551 ดังนั้น
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดทำ
แบบฟอร์มข้อปฏิบัติเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนคอมพิวเตอร์
และการยืนยันตัวบุคคลขึ้น เพื่อเป็นการระบุและยืนยัน
ตวับคุคลของผูใ้ชบ้รกิารระบบเครอืขา่ยกรมพฒันาทีด่นิ
ท้ังในส่วนกลางและสว่นภูมิภาค และจัดเก็บรักษาขอ้มูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื ่อให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ท้ังน้ีได้จัดทำแผ่นปลิวและเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน โดย
สามารถเรียกดูได้ท่ี  http://www.ldd.go.th/enactment
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ในปีงบประมาณ 2551 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสนับสนุน
งานต่างๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประกอบด้วย

 Computer Notebook จำนวน   25  เคร่ือง
 PC Server จำนวน   18  เคร่ือง
 PC Workstation จำนวน  100 เคร่ือง
 Printer (Color Laser Jet) จำนวน   28  เคร่ือง
 UPS ขนาด 5K จำนวน   15  เคร่ือง



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดหาโปรแกรมทางดา้นเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้หน่วยงาน
ต่างๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน สำหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2551 ประกอบด้วย

 ArcView 9.2 จำนวน   30  ชุด
 ArcGIS 3D Analyst จำนวน   30  ชุด
 ArcGIS Spatial Analyst จำนวน   30  ชุด
 ArcScan for ArcGIS จำนวน   30  ชุด
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ในปีงบประมาณ 2551  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  ได้ทำการขยายงานระบบสำนกังานอิเล็กทรอนิกส์และ
ลายมือชื่อ ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เหลือ ได้แก่ หน่วยงาน
ส่วนกลาง คือ  สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน  สำนักวิจัย
และพัฒนาการจัดการท่ีดิน  สำนักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน
สำนักบริหารและพัฒนาการใช้ที ่ดิน สำนักพัฒนาเทคโนโลยี
การสำรวจและทำแผนที ่  สำนักพัฒนาที ่ดินอันเนื ่องมาจาก
พระราชดำริ  สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  สำนักนิเทศและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาท่ีดิน สำนักผู้เช่ียวชาญ สำนักตรวจ



ราชการ  งานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ได้แก่  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1   สำนักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 3  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10  สำนักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 12

นอกจากน้ี  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ   เรื่องระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์และ
ลายมือชื่อ เพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินแต่ละ
เขตและแตล่ะสถานพัีฒนาทีด่นิ





⌫  ⌫ ⌫ 

สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร   ได้พัฒนาระบบการใหบ้รกิารประชาชนผา่นทางเวบ็ไซต ์  โดยมี
ระบบต่าง ๆ คือ



โปรแกรมระบบบรกิารประชาชน
(http://www.ldd.go.th/service/)

ประชาชนสามารถขอรบับริการวัสดุการเกษตร  ได้แก่  สารเร่ง พด.
1–10 (ยกเว้น พด.4) กล้าหญ้าแฝกและเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการ
พัฒนาท่ีดิน ผ่านทางระบบ Internet ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และในปี
งบประมาณ 2551 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 1,894 ราย

รายงานผลวิเคราะห์ดิน Online
(http://www.ldd.go.th/soilanaly/)

โปรแกรมบันทึกรายงานผลการวิเคราะห์ดิน ของเกษตรกรท่ีให้ บริการ
โดยสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12  และสำนักวิทยาศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาท่ีดิน  ปีงบประมาณ 2551  มีการบันทึก 59,772 ราย

เวทีโต้ตอบ WEBBOARD
(http://sql.ldd.go.th/webboard/default.asp)

ระบบรับฝากปัญหา  ข้อสงสัยและข้อเสนอแนะ    ปีงบประมาณ 2551
มีผู้เข้ามาใชบ้รกิาร 250 ราย

ระบบคำถามทีถู่กถามบ่อย (FAQ)
(http://www.ldd.go.th/faq/newfaq/)

ระบบรวมคำถามทีถู่กถามบ่อย สามารถค้นหาได้ตามประเภทปญัหา
ต่างๆ  รวมคำถามทีมี่อยู่ในระบบมท้ัีงส้ิน 53 คำถาม 5 หมวดหมู่
(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551)





โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตร
(http://www.ldd.go.th/stock/)

ระบบรายงานผลการแจกจ่ายวัสดุการเกษตร ในปีงบประมาณ 2551
มีการรายงานผลการแจกจา่ยวัสดุการเกษตรจำนวน 16 ชนิด ได้แก่
สารเร่ง พด. 1–10 (ยกเว้น พด.4 )  ปอเทือง ถ่ัวพร้า ถ่ัวพุ่ม ถ่ัวมะแฮะ
โสน แฝกเพื่อการอนุรักษ์ แฝกเพื่อการแจกจ่าย แฝกหมอดิน
ผา่นระบบอนิเทอรเ์นต็

สรุปผลการแจกจ่ายระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2550  ถึง 30 กันยายน 2551

วัสดกุารเกษตร   จำนวนแจกจา่ย   วัสดกุารเกษตร   จำนวนแจกจา่ย วัสดกุารเกษตร      จำนวนแจกจา่ย

สารเรง่ พด. 1 695,431 สารเรง่ พด. 8 7,344 โสน 152,590
สารเรง่ พด. 2 2,095,153 สารเรง่ พด. 9 6,500 ถั่วมะแฮะ 148,135
สารเรง่ พด. 3 187,674 สารเรง่ พด. 10 139 แฝกเพื่ออนุรักษ์ 82,917,400
สารเรง่ พด. 5 1,539 ปอเทือง 1,697,413 แฝกเพ่ือการแจกจา่ย 205,878,379
สารเรง่ พด. 6 305,744 ถั่วพร้า 1,515,378 แฝกหมอดิน 1,400,000
สารเรง่ พด. 7 1,819,262 ถั่วพุ่ม 2,660,076

โครงการแหลง่น้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
(http://www.ldd.go.th/web_survey/index.html)

ระบบรับคำร้อง ขอขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน  จาก
เกษตรกรทั ่วประเทศ   ปัจจุบันมีคำขอในระบบจำนวนทั้งสิ ้น
1,061,993  ราย
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน ได้มีการ
ให้บริการวิชาการ ผ่านทางระบบ e-Leaning โดยความรับผิดชอบของ
ศูนย์บริการทางวิชาการ (ห้องสมุด) เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ
เรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ช่ัวโมง จำนวน 6 สาขาวิชา คือ

1. ปุ๋ยหมักคุณภาพสูง
2. ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเร่งการเจริญเติบโตของพืช
3. ปุ๋ยอินทรย์ีน้ำเพ่ือบำบดัน้ำเสีย
4. ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อไล่แมลงศัตรูพืช
5. จุลินทรีย์ดินควบคุมโรคพืช
6. หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำ



จำนวนผู้ใช้บริการระบบ e-Learning ในปีงบประมาณ 2551 มีจำนวน ดังน้ี

การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 231 ราย
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2   20 ราย
การผลิตสารป้องกันแมลงและศัตรูพืช โดยใช้สารเร่ง พด.7 101 ราย
การผลิตจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3   89 ราย
การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกล่ินเหม็น โดยใช้สารเร่ง พด.6   79 ราย
หญ้าแฝกเพ่ือการอนรัุกษ์ดินและน้ำ   84 ราย



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ให้บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ
ท้ังภาครัฐ สถาบันการศึกษา ประชาชนท่ัวไป ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2551 รวม 73 ราย

⌫ CD-ROM แผนท่ี อ่ืน ๆ รวม (ราย)

1. หน่วยงานของรฐั 35 25 4 64
2. สถาบนัการศกึษา 3 - 2 5
3. ประชาชนทั่วไป 1 1 - 2
4. อ่ืน ๆ 1 1 - 2
      รวม 40 27 6 73

                            ประเภท





ในปีงบประมาณ 2551 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร คือ
1. ดำเนินการติดตามรวบรวมผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร จากหน่วยงานส่วนกลาง สำนักงาน

พัฒนาท่ีดินเขต  และสถานีพัฒนาท่ีดิน  รายงานให้กับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ จำนวน  2  คร้ัง
2. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 4 คร้ัง
3. ปรังปรุงหน้าเว็บไซต์  พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมพฒันาท่ีดินในเป็นข้อมูลปัจจุบัน

     

    

จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด กรมพัฒนาท่ีดิน ในปีงบประมาณ 2551 มีจำนวน ดังน้ี

บริการยืม-คืนหนังสือ  CD-ROM 7,102 ราย
ใช้บริการห้องสมุดโดยตรง และค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 3,587 ราย
ให้คำแนะนำตอบคำถามและช่วยค้นคว้าแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด 453 ราย
เขียน (Write) ข้อมูลเอกสารวิชาการลงบนแผ่น CD-ROM ให้ผู้ใช้บริการ 650 เร่ือง 324 ราย
จัดทำบตัรสมาชกิห้องสมุดโดยใชร้ะบบ Barcode 107 ราย
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ในปีงบประมาณ 2551 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   ได้ทำการอบรมใหค้วามรู้ด้านสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ แก่เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน  รวม 2 หลักสูตร

หลักสูตรการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีด้วยระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์และการประยุกต์ใช้งาน
ประกอบด้วยรายวิชา

บทบาทของสารสนเทศภมูศิาสตรกั์บงานพฒันาทีด่นิ
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัสารสนเทศภมูศิาสตร์
โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การใช้งานโปรแกรม ArcView Version 3.0
การใช้งานโปรแกรมภูมิสารสนเทศประยุกต์ของกรมพัฒนาที่ดิน

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  คือเจ้าหน้าทีข่องกรมพฒันาทีดิ่น จำนวน  159  ราย





ในปีงบประมาณ 2551  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร จัดให้มีการเรียนคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel  และ Adobe
Photoshop ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. โดยใช้ห้องสมุด
เป็นสถานท่ีจัดการอบรม  ผู้ดำเนินการสอน คือ เจ้าหน้าท่ีและ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์  แก่เจ้าหน้าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีมีความสนใจ



หลักสูตรการออกแบบระบบอนรัุกษ์ดินและน้ำโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ CONSPlan
ประกอบด้วยรายวิชา

 ระบบภมิูสารสนเทศเพือ่การพัฒนาท่ีดิน
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการภาวะโลกร้อน
 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
 การใช้งานโปรแกรมภูมิสารสนเทศประยกุต์ของกรมพัฒนาท่ีดิน CONSPlan Version 2.0
 มาตรการอนรัุกษ์ดินและน้ำ

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  คือเจ้าหน้าทีข่องกรมพฒันาทีดิ่น จำนวน  55  ราย
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนา
ที่ดิน  ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบจำลองเกษตรทฤษฎีใหม่และ
เศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 51 โมเดล

⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫

 รายละเอียดท่ีแสดงแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 4 ส่วน
       พ้ืนท่ีนาข้าว 30%
       พ้ืนท่ีประมง / แหล่งน้ำ 30%
       พ้ืนท่ีพืชไร่ – พืชสวน 30%
       พ้ืนท่ีอยู่อาศัยโรงเรือน 10%

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนา
ที่ดิน   ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบจำลองระบบการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ ในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 19 โมเดล



 แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 4 ระดับ
       ระดับท่ี 1 เป็นพ้ืนท่ีภูเขาหรือท่ีสูง
       ระดับท่ี 2 เป็นพ้ืนท่ีดอน
       ระดับท่ี 3 เป็นพ้ืนท่ีราบ
       ระดับท่ี 4 เป็นพ้ืนท่ีลุ่มหรือริมแหล่งน้ำไร่นา

พ้ืนท่ีท้ังหมดเน้นการปลูกแฝกแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำ แสดงการปลูกแฝก
เปน็แนวขวางความลาดชนัและในรอ่งนำ้ของภเูขา การปลกูแฝกวงกลม การปลกูแฝกครึง่วงกลม การปลกูแฝกบรเิวณ
ขอบบ่อ ฝายแม้ว (CHECK DAM) เพ่ือชลอความชุ่มช้ืน





สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนา
ท่ีดิน ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบจำลองการใชท่ี้ดิน  (การปรับปรุง
ท่ีดินในแต่ละพ้ืนท่ีของภูมิภาค) ในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 5
โมเดล

⌫⌫⌫⌫⌫

รายละเอียดท่ีแสดง รูปแบบวิธีการปรับปรุงดินท่ีมีปัญหา
ในแต่ละภูมิภาคของพื้นที่

  รูปแบบการแก้ปัญหาดินเปร้ียว
  รูปแบบการแก้ปัญหาดินเค็ม
  รูปแบบการแก้ปัญหาดินเส่ือมโทรม
  รูปแบบการแก้ปัญหาดินพรุ
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2551 ในส่วนท่ีรับผิดชอบ คือ

มิติท่ี 2 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ตัวช้ีวัดท่ี 5 : ระดับความสำเรจ็ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
คามสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยส่วนราชการต้องดำเนินการ

ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547
เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของส่วนราชการ
และการกำหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  แก่ประชาชนด้วยความรวดเรว็ ซ่ึงพิจารณา
จากความกา้วหน้าของการดำเนนิงานตามเปา้หมาย ท่ีกำหนดไวใ้นแต่ละระดับ

มิติท่ี 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ตัวช้ีวัดท่ี 12.3.1 : ผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองเชิงคุณภาพ
หมวดท่ี 4 :  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้
ได้จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน  ดังน้ี
1. แผนการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร ประกอบด้วย

แผนการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร
สรุปแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2549–2551
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2549–2551

2. ระบบฐานขอ้มูลท่ีทันสมัย  ประกอบด้วย
โปรแกรมระบบบริการประชาชน
โปรแกรมบันทึก  Stock  วัสดุการเกษตร

3. ระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมูล  ประกอบด้วย
การกำหนดสิทธิในการใช้งานข้อมูลในระบบสารสนเทศตา่ง ๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน
ระบบล็อกอิน (Login) การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
การป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอก (Hacker) เข้าสู่ระบบเครือข่าย (Firewall)
การตดิตัง้โปรแกรมปอ้งกันไวรสั
การสำรองข้อมูล (Backup) ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายกรมพัฒนาที่ดิน
(Network Attach Storage)

4. ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสรา้งคุณค่า  ประกอบด้วย
โปรแกรมรายงานผลการวิเคราะห์ดิน
โปรแกรมระบบฐานขอ้มูลหมอดินอาสา
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ในปีงบประมาณ 2552 กรมพัฒนาที่ดิน มีแผนในการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่หน่วยงาน
ที่มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และทดแทนเครื่องประสิทธิภาพต่ำ ให้พอเพียงกับการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้การ
ดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 Computer Notebook จำนวน   20  เคร่ือง
 PC Workstation จำนวน  100 เคร่ือง

อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับส่วนกลาง
อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Switch) จำนวน   2  ชุด
อุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) จำนวน   1  ชุด
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จำนวน   1  ชุด
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Gigabit Edge Switch) จำนวน   2  ชุด

อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต
อุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) จำนวน   15  ชุด
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Gigabit Edge Switch) จำนวน   15  ชุด
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) จำนวน   30  ชุด

โปรแกรมดา้นภูมิสารสนเทศ
 ArcView 9.3 จำนวน 15  ชุด
 ArcGIS 3D Analyst จำนวน 15  ชุด
 ArcGIS Spatial Analyst จำนวน 15  ชุด
 ArcScan for ArcGIS จำนวน 15  ชุด



ในปีงบประมาณ 2552 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารจึงมีแผนในการดำเนนิงาน ดังน้ี

การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเครอืข่าย
 การปรับปรุงระบบเครือข่ายและการให้บริการอินเทอร์เน็ต
 การตรวจเช็คระบบเครือข่าย
 การตรวจเช็คเคร่ืองแม่ข่าย
 การตรวจเช็คเคร่ืองลูกข่าย
 การตรวจเช็คระบบอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
 การตรวจเช็คระบบ Network อุปกรณ์เครือข่ายท่ีเช่ือมโยงระหว่างอาคาร ระหว่างช้ัน
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การพัฒนาเว็บไซต์
สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มีแผนในการดำเนนิงานพฒันาเวบ็ไซต ์ เพ่ือบรกิารขอ้มูล

ทั้งทางระบบอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาด้านบริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์กรมฯ เป็นการอำนวยความสะดวก เน้นการให้บริการประชาชนและเกษตรกรผา่นทางระบบ
Online ตามนโยบาย e-Government เป็นการให้บริการของรัฐผ่านทางเครือข่ายที่มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นพื้นฐาน
สำคัญของการให้บริการ โดยเฉพาะเป็นการ บริการท่ีเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน ในลักษณะบริการเบ็ดเสร็จ จากจุดเดียว
(One-Stop Service)

การสนับสนุนการใช้งานระบบการประชมุทางไกลผ่านจอภาพ และถ่ายทอดสดการประชมุ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนระบบการประชุมทางไกล และการถ่ายทอดสด

การประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมฯ และประชุมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
เป็นประจำทุกเดือน โดยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและหน่วยงานในสังกัด สามารถติดต่อกันได้ทั้งภาพ
และเสียง ผ่านทางจอภาพ โดยไม่ต้องเดินทางมาท่ีส่วนกลางในการรับนโยบายตา่ง ๆ  และใช้เป็นช่องทางในการรายงาน
สถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้บริหารกรมฯ ทราบได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์

การพัฒนาระบบสำนกังานอิเล็กทรอนิกส์และลายมือช่ือ ในทุกหน่วยงาน
ในปี 2552 สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มีแผนในการขยายการใชง้านระบบสำนกังาน

อิเล็กทรอนิกส์และลายมือช่ือ เพ่ือช่วยในการลดข้ันตอนการทำงาน โดยทางเดินเอกสารส่งในรูป  file ผ่านเว็บเบราเซอร์
ซ่ึงผู้บริหารสามารถบันทึกความเห็น ข้อส่ังการ ในเอกสาร ผ่านโปรแกรม และติดตามงานได้อย่างรวดเร็ว แบบ real time
ให้ครอบคลมุทุกหน่วยงาน รวมทัง้ขยายรปูแบบการใชง้านให้มากข้ึน

การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร กรมพัฒนาท่ีดิน ปี 2552-2556
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศ สำนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยส่วนวิเคราะห์และวางระบบขอ้มูล จึงมีแผนในการจดัทำแผนแมบ่ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน ปี 2552-2556 ข้ึน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนนิงาน ต่อไป

การจัดทำแผนงานและโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2553
เพ่ือให้การดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน เป็นไปอย่างต่อเน่ือง จึงต้อง

มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และคำขอต้ังงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจำปีงบประมาณ 2553
ส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณแ์ละสำนักงบประมาณ

การจัดทำโครงการจดัซ้ือจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏบัิติการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ภาครัฐ ในการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงทำหน้าที่ในการพิจารณา การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
และส่งโครงการให้คณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ต่อไป
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การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแผนในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ ในปี 2552 เพ่ือให้ฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ มีความทันสมัย สามารถสืบค้น แสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

การบริการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ
เพ่ือให้บริการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ แก่ ประชาชน เกษตรกร และผู้สนใจท่ัวไป

การจัดการฝึกอบรม
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแผนในการฝึกอบรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในปี

งบประมาณ 2552 จำนวน 4 หลักสูตร คือ

การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
จำนวน  50  คน
 การประยุกต์ใช้รูปถ่ายทางอากาศและแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข
จำนวน  50  คน
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาการผลิตทางเกษตรอยา่งย่ังยืน
จำนวน  80  คน
การพัฒนาโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
จำนวน  20  คน

     

การพัฒนาระบบฐานขอ้มูล และโปรแกรมบรกิารประชาชน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแผนในการพัฒนา และปรับปรุง ระบบการให้บริการ

ประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกในการไม่ต้องเดินทางมาขอรับบริการ ประกอบด้วย
โปรแกรมต่าง ๆ คือ

 โปรแกรมระบบบรกิารประชาชน
 โปรแกรมบันทึก Stock วัสดุการเกษตร
 โปรแกรมรายงานผลวเิคราะห์ดิน

การพัฒนาระบบ e-Learning
ในปี 2552 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีแผนในการพัฒนาระบบ e-Leaning เพ่ือให้

บริการวิชาการ ให้ความรู้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ เรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ิมเติมจำนวน 2 รายวิชา คือ
1.   การตรวจสอบดนิ
2.   ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารและโฮโมนพืช พด. 12
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ในปงีบประมาณ 2552 กรมพฒันาทีดิ่น มีแผนในการดำเนนิการทำรปูแบบจำลอง ศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาทีดิ่น
จำนวน 12 ชุด เพ่ือสนับสนุนให้กับหน่วยงานของกรมฯ ในสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต



การบำรุงรักษาระบบโทรศพัท์
การปรับปรุงระบบและดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ภายในและภายนอก กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้การ

ดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมการใชค้อมพิวเตอร์ นอกเวลาราชการ
ในปีงบประมาณ 2552  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแผนในการจัดการอบรม

การใช้คอมพิวเตอร์  ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. โดยใช้ห้องสมุด เป็นสถานท่ีจัดการอบรม  เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  แก่เจ้าหน้าท่ีของ กรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีมีความสนใจ









องค์ความรู้ ซึ่งหมายถึง ความรู้ที่ได้มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้ว นำมาบูรณาการเข้าเป็นระบบ
ความรู้ในระดับสูงขึ้น องค์ความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในสังคมโลกปัจจุบัน  นับเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญท่ีสุด
สำหรับองค์กรหรือประเทศนานาชาต ิ  ได้สร้างศักยภาพในการแขง่ขันเพ่ือให้เกิดความไดเ้ปรียบในระบบเศรษฐกจิใหม่
ดังน้ัน จึงต้องรวบรวม จัดระบบ จัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือสร้างเป็นความรู้  มีการแบ่งปัน และสามารถนำความรู้
ไปประยกุต์ใช้ในการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธิผลให้แก่องค์กร

ดังน้ัน จึงต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ระบบ e-Learning โดยจะต้องมีปัจจัย ต่อไปน้ี
1.  ความพร้อมท่ีจะได้รับนโยบายจากผูบ้ริหาร (Management’s Vision)
2.  ความพร้อมท่ีจะมี e-Learning Courseware รองรับ (Courseware Development)
3.  ความพร้อมท่ีจะมีระบบ LMS (Learning Management System) รองรับ
4.  ความพร้อมด้านผู้เช่ียวชาญ และบุคลากรสนับสนุน
5.  การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน
6.  ความพร้อมด้านระบบเครอืข่าย
e-Learning เกิดจากคำศัพท์ 2 คำ ที่มีความหมายในตัวเอง ได้แก่ e ซึ่งมาจาก Electronic ที่มีความหมาย

ในเชิงของความรวดเร็วโดยทำงานในระบบอัตโนมัติ ส่วนคำว่า Learning ซึ ่งหมายถึงการเรียน การเรียนรู้
หรือการเรียนการสอน  เม่ือผสมกันจึงเป็น Electronic Learning หรือ e-Learning  หมายถึง การเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนกิส์
ซ่ึงก็คือกระบวนการเรยีนรูท้างไกลอยา่งอัตโนมติัผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Media) เช่น ระบบบรหิารจดัการ
ซีดีรอม เครือข่ายอินทราเน็ต เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality System) และส่ืออิเล็กทรอนิกส์
อ่ืนๆ  โดยไม่ข้ึนอยู่กับเวลาและสถานท่ี  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนท่ีอยู่ในสถานท่ีต่างๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกัน
โดยสามารถใช้ e-Learning ได้ทั้งการศึกษาในสถานศึกษา และการฝึกอบรมในสถานประกอบการมากกว่าการเรียน
แบบปกตใินชัน้เรยีน
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 กรอบแนวความคิด (Framework) KM to e-Learning 
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กรอบแนวคิด (Framework) KM to e-Learning
จากรูป จะเห็นว่าประกอบด้วยวัฏจักร

ของการ  เรียนรู้ 2 วัฏจักร
วัฏจักรแรก เป็นวัฏจักรของการจัดการ

องค์ความรู้ เร่ิมต้นจาก “นำไปปรับใช้” หมายถึง
การท่ีบุคคลมีองค์ความรู้ และต้องการที่จะมีใจ/
แบ่งปันองค์ความรู้นั้นให้แก่บุคคลอื่น หลังจาก
ที่บุคคลอื่นสามารถใช้องค์ความรู้น้ัน แล้วก็จะเกิด
กระบวนการ “เรียนรู ้ร่วมกัน” เพื ่อ “สร้าง/
ยกระดับ” องค์ความรู้เดิม และแตกออกมาเป็น
องค์ความรู้แบบใหม่ ซ่ึงจะได้รับการ “นำไปปรับใช้”
“มีใจ/แบ่งปัน”  “เรียนรู้ร่วมกัน” และ “สร้าง/
ยกระดับ” ต่อไปไม่รู้จบ



อีกวัฏจักรหน่ึงคือ วัฏจักรของการเรียนรู้แบบ  e-Learning ซ่ึงเร่ิมต้นจาก “นำไปปรับใช้” เช่นกัน จากน้ันจึงเกิด
การ “เรยีนรู/้ยกระดบั” องคค์วามรูใ้หม้คีวามสมบรูณ ์แลว้ “รวบรวม/จดัเกบ็” เพือ่ใหง่้ายตอ่การคน้ควา้และศกึษา
ในอนาคต โดยผู้สนใจองค์ความรู้น้ันจะ “เข้าถึง/ตีความ” องค์ความรู้น้ันเพ่ือ “นำไปปรับใช้ต่อไป”

ในส่วนของการจัดการองค์ความรู้จะเน้นเร่ือง 2P ได้แก่ Process - กระบวนการ และ People – คน  คือเน้น
กระบวนการในการสกัดองค์ความรู้ที ่ซ่อนอยู่ในแต่ละบุคคลออกมาเพื่อถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น

ส่วนการเรียนรู้แบบ e-Learning น้ันจะเน้นเร่ือง 2T ได้แก่ Tool - เคร่ืองมือ และ Technology – เทคโนโลยี
คือการเลือกใช้เทคโนโลยีในการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ที่เหมาะสม ผ่านทางโปรแกรมต่าง ๆ เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการเรยีนรู้แบบ e-Learning

องค์ประกอบในการจดัทำระบบ e-Learning
ในการนำความรูม้าถ่ายทอดผ่านระบบ e-Learning ให้ประสบความสำเรจ็น้ัน ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ  ด้าน

ได้แก่
1. Knowledge Base หมายถึงตัวขององค์ความรู้ท่ีต้องการท่ีจะถ่ายทอด ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ได้แก่

1.1 ความรู้แบบชัดแจ้ง Explicit Knowledge หมายถึงความรู้จากตำรา เอกสาร คู่มือ ฐานข้อมูล อินเตอร์เน็ต
ฯลฯ ซ่ึงได้มาจาก  การศึกษาค้นคว้า

1.2 ความรู้แบบซ่อนเร้น Tacit Knowledge หมายถึงความรู้ท่ีได้มาจากการปฏิบัติซ่ึงฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล
ได้แก่ ประสบการณ์ ทักษะ เคล็ดลับ การตัดสินใจ ฯลฯ

2. Education Base หมายถึงความรู้ด้านการศึกษา หมายความว่า นอกเหนือจากที่จะต้องมีความรู้ในส่ิงท่ี
ต้องการจะถ่ายทอดแล้ว ส่ิงสำคัญในการสร้างระบบ e-Learning คือความรู้เก่ียวกับการจัดการศึกษา ได้แก่

2.1. Course Development คือการจัดหลักสูตร ลำดับของเน้ือหา เพ่ือให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้
2.2. Education Measurement คือการประเมินผลท้ังก่อน/หลังเรียน เพ่ือจะได้จัดวิธีการเรียนให้เหมาะกับ

พ้ืนความรูเ้ดิมของผู้เรียน และวัดระดับความเขา้ใจหลังจากท่ีเรียนแล้ว
3. Stage of Art หมายถึงศิลปะในการ นำเสนอ เป็นการจัดออกแบบภาพ เสียง และวิธี การนำเสนอ เพ่ือช่วย

ดึงดูดความสนใจ ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบ่ือ

4. Computer Base  หมายถึง  ความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  สร้างองค์
ประกอบต่างๆ ของระบบ e-Learning ตามท่ีได้ออกแบบ
ไว้ โดยแบ่งได้เป็น 2 แบบได้แก่

4.1 Tools หมายถึงเครื ่องมือ ในการ
สร้างระบบ e-Learning

4.2 Multimedia หมายถึง โปรแกรม
ในการสร้างสื่อ multimedia ต่าง ๆ เช่น โปรแกรม
ภาพเคลื่อนไหว สร้างเพลงประกอบ  เป็นต้น

 

e-Learning 
Computer Base 

Tools 
Multimedia 

Knowledge 

Tacit 
Research 

Stage of Art Education Base 

Course Development 
Education Measurement 
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คำว่าหุ่นจำลอง หรือหุ่นประกอบแผนที่ (Terrain model)
ปัจจุบันเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง มีเทคนิคและวิธีการทำเฉพาะในตัวของ
มันเอง  ซ่ึงข้ึนอยู่กับประเภทของการนำไปใช้งานในด้านใด เช่น หุ่นจำลอง
แผนที่งานสถาปัตยกรรม หุ่นจำลองแผนที่งานวิศวกรรม หุ่นจำลอง
แผนที่สำรวจพื้นที่ด้านความมั่นคง หุ่นจำลองแผนที่ด้านการปกครอง
หุ่นจำลองแผนท่ีด้านการเกษตร หุ่นจำลองแผนท่ีการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เหล่านี ้ เป ็นต้น ในที ่น ี ้ เก ี ่ยวข ้องกับงานด้านการทำแผนที ่
(GARTOGRAPHY)  ซึ่งเป็นการจำลองแผนที่โครงการต่างๆ  จาก
มาตราส่วนหนึ่งไปยังอีกมาตราส่วนหนึ่ง หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็นการ
ย่อส่วนภูมิประเทศที่มีอยู่ตามธรรมชาติจริงให้เล็กลง โดยยึดหลัก
วิชาการด้านการทำแผนที ่เป ็นสำคัญ การจัดทำหุ ่นจำลองเดิม
ท่ีมักใช้วิธีการจัดทำบนโต๊ะภายในสำนักงาน หรือห้องปฏิบัติการเท่าน้ัน
ดังน้ันความผิดพลาดของพ้ืนท่ีโครงการต่างๆ อาจเกิดข้ึนได้ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านสัดส่วนโครงสร้างตามธรรมชาติ ด้านคุณลักษณะของสีธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและรายละเอียดต่างๆ ทางกายภาพท้ังหมด ต่อมาได้มีการ
วิวัฒนาการในการจัดทำข้ึน ได้มีการนำเทคโนโลยใีหม่ๆ ด้าน IT เข้ามา
ช่วย เช่นการใช้โปรแกรม 3D หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับ การสร้างรูป
หรือข้ึนรูปหุ่นจำลอง การนำกล้อง DIGITAL และคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
เข้าไปใช้งานในพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการเก็บรายละเอียดข้อมูล
ต่างๆ ที่มีอยู่จริงแล้วทำการตัดต่อภาพในพื้นที่ การพัฒนาหรือค้นหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ยังคงมีความจำเป็นต่อการจัดทำหุ่นจำลอง ไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาวิธีการทำ การพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาด้านวัสดุที่ใช้
หรือแม้กระท่ังการพัฒนาฝีมือบุคลากร ท่ีจัดทำหุ่นจำลองด้วย

หุ่นจำลองหรือหุ่นประกอบแผนท่ี (Terrain Model) ในความหมายของนกัภูมิศาสตร์
หุ่นจำลอง หรอืหุ่นประกอบแผนที ่ (Terrain Model) เปน็แผนทีท่ีใ่ชป้นูปลาสเตอรข์าว หรอืวสัดผุวิเรยีบอืน่ๆ

ทำการจำลองลกัษณะภมูปิระเทศในรปูทรวดทรง 3 มติ ิ  หุ่นภมูปิระเทศนีจ้ะทำใหแ้ลเห็นความแตกตา่งกันของแผนที่
ได้ชัดเจน หุ่นภูมิประเทศจำลองภูมิประเทศได้เหมือนจริงแต่แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศด้วยสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
ท่ีเราเห็นเช่นแผนท่ี Topographic Map ซ่ึงไม่เหมือนจริง

การอ่านหรือตีความแผนท่ีหุ่นจำลอง
ผู้ปฏิบัติงานหุ่นจำลองต้องมีความเชี่ยวชาญในการอ่านหรือตีความภูมิทัศน์ทางรูปทรงของลักษณะภูมิประเทศ

จากรูปแบบของเส้นช้ันความสูงท่ีปรากฏบนแผนทีภู่มิประเทศ มาตราส่วนใหญ่ และมีความสามารถในการสรา้งมโนภาพ
ลักษณะภูมิทัศน์ทางรูปทรงของภูมิประเทศจริง   ส่วนการท่ีจะให้มีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยข้ึนอยู่กับประสบการณ์
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และการปฏิบัติการอ่านแผนที่เป็นสำคัญ ลักษณะรูปแบบของเส้นชั้นความสูงที่แสดงภูมิทัศน์ของลักษณะภูมิประเทศ
แบบต่างๆ ท่ีเห็นอยู่บ่อยๆ เช่น เนินเขาโดด (Prominent Hills) เนินเขาแนวยาว (Linear Hill) เนินเขายอดราบ (Flat-
topped Hills) ขอบเขาข้ันบันได (Steps Hillside) ช่องเขาและเขาขาด (Gaps and passes) หุบเขา (Valleys)

การกำหนดสัดส่วนหรือมาตราสว่นแนวด่ิง (VERTICAL)
นำแผนท่ีท่ีได้รับการตรวจสอบแกไ้ขแล้ว นำมาคำนวณมาตราสว่นภูมิประเทศซ่ึงแสดงช้ันความสูง   เปรียบเทียบ

กับวัสดุท่ีใช้ทำความสูง ตัวอย่างเช่น จะจัดทำหุ่นจำลองแผนท่ีขนาดมาตราส่วน 1:2,000 ช้ันความสูงช้ันละ 1 เมตร

ประโยชน์ของหุ่นจำลองหรือหุ่นประกอบแผนท่ี
1. ใช้เป็นรูปแบบในการนำเสนอ (Present) ผลงานบุคคลหรือองค์กรต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
2. ใช้ในการวางแผนงานกำหนดพืน้ท่ีโครงการต่างๆ เช่น

โครงการหลวง
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ
โครงการปลกูหญ้าแฝกเพ่ือการอนรัุกษ์ดินและนำ้
โครงการจดัตัง้สวนเกษตรอนิทรย์ี
โครงการพฒันาพืน้ทีสู่ง
โครงการจดัตัง้หมูบ่า้นพฒันาทีด่นิ

3. ใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยรวมด้านต่างๆ  เช่น  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   ยุทธศาสตร์ด้าน
การปกครอง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกรรมเปน็ต้น

4. ใช้แสดงสภาพพ้ืนท่ีปัญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาต ิ เพ่ือนำไปสู่การแก้ปัญหา
5. ใช้แสดงลักษณะพ้ืนทีภู่มิประเทศทีเ่ป็นจรงิ
6. ใช้แสดงระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
7. ใช้แสดงระบบแปลงสาธติทางการเกษตร ตามแนวทฤษฏใีหม่และศูนย์เรียนรูก้ารพัฒนาทีดิ่น
8. ใช้ในการแสดงจดัวางระบบผงัเมืองต่างๆ
9. ใช้ในการจดันทิรรศการ การประชมุสัมมนาตา่งๆ
10.อ่ืนๆ

การจัดทำหุ่นจำลองหรือหุ่นประกอบแผนที ่สามารถแบ่งส่วนการทำงานเปน็ 3 ส่วน ดังน้ี
ส่วนท่ี 1
การเตรียมและศึกษาหาข้อมูลภาคสนามเบ้ืองต้น

รับงาน
เตรียมแผนทีอ่อร์โธสีแสดงลักษณะภูมิประเทศ และเส้นช้ันความสูงของพ้ืนท่ี แผนท่ีเส้นทางคมนาคม
ตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ ขอบเขตพ้ืนท่ี
ลงขอบเขตพ้ืนท่ีเป้าหมาย
เตรียมขอ้มูล และรายละเอียดความตอ้งการหรือวัตถุประสงคโ์คงการฯ
ติดต่อประสานงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ
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ส่วนท่ี 2
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและศึกษาหาข้อมูลพ้ืนท่ีภาคสนาม

 1. การวางแผน    กำหนดการวางแผนพืน้ท่ีโครงการฯ น้ันๆ ว่า มีขนาด   กว้าง X ยาว X สูง เท่าไร ใช้มาตราส่วน
ขนาดไหน ต้องการบรรจุข้อมูลอะไรบ้างลงในพ้ืนท่ีโครงการฯ กำหนดเวลาการทำงาน กำหนดวัสดุท่ีใช้    กำหนดบุคลากร
กำหนดงบประมาณทีใ่ช้และการประสานงานกบัหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง

2. การเตรียมการภาคสนาม รับแผนงานและรายละเอียดพื้นที่โครงการฯ จัดเตรียมข้อมูลภาคสนาม เช่น
แผนท่ีแสดงเส้นทางคมนาคม จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำงานภาคสนาม เช่น กล้องถ่ายรูประบบดจิิตอล คอมพิวเตอร์
โน้ตบุค  พร้ินเตอร์ กล้องวีดีโอ สัมภาระในการเดินทางท้ังหมด

การสำรวจและจดัเก็บรายละเอียดภาคสนาม
ตรวจสอบเส้นทาง และประสานงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
เดินทางเข้าพ้ืนท่ีดำเนินการของโครงการฯ
ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศและเก็บรายละเอียดบันทึกด้วยกล้อง DIGITAL กล้อง VIDEO
มาร์คตำแหน่งสำคัญทางภูมิศาสตร์เพ่ือใช้เป็น Land mask
บันทึกข้อมูลรายละเอียดด้วยกล้อง DIGTAL และ VIDEO จากพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกัน เช่น จากมุมท่ีสูงสุด ไปยังมุม

ท่ีมีพ้ืนท่ีต่ำสุด โดยดูจากแผนทีแ่สดงช้ันความสงูเป็นหลัก
นำข้อมูลท่ีบันทึกรายละเอียดไว้ ตรวจสอบดว้ยคอมพวิเตอร์โน้ตบุค โดยเช่ือมต่อจากกล้อง DIGITAL แล้ว

ทำการแก้ไขตัดต่อภาพ ท้ังหมด

การใช้อุปกรณ์ดิจิตอลในงานทำหุน่จำลองแผนท่ี
          ในการทำหุ่นจำลองแผนที่เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการนำเสนอภาพรวมของโครงการ หรือสถานที่ต่างๆ
เพ่ือให้ผู้เข้าชมสามารถมองเหน็ภาพจำลองของพ้ืนท่ี หรือสภาพการจัดการและการดำเนนิการในโครงการนัน้ๆ ได้อย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้อย่างสะดวก สมเจตนารมณ์ของการนำเสนอให้เป็นไปตามเป้าหมายของงานนั้นๆ การที่จะ
ดำเนินการจัดสร้างหุ่นจำลองแต่ละชิ้นให้ได้งานที่สมจริง และมีคุณภาพที่ดีตามที่ได้วางแผนไว้แล้วนั้น จะต้องอาศัย
กระบวนการทำงานอย่างมีระบบและจะต้องมีเครื่องมืออีกทั้งอุปกรณ์สนับสนุนที่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์ดิจิตอล
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์ดิจิตอลที่จำเป็น ได้แก่ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุค)
และเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ท

การประเมนิราคาหุน่จำลอง
การประเมนิราคาในการจดัทำหุ่นจำลอง หรือหุ่นประกอบแผนที ่ ไม่สามารถคิดเป็นตารางเมตร หรือตารางน้ิว

ได้ เพราะรายละเอียดของหุ่นจำลองแยกประเภทแตกต่างออกไป  เช่นหุ่นจำลองพื้นที่สูงที่มีความลาดชัน และหุ่นจำลอง
บนพื้นที่ราบลุ่ม หุ่นจำลองพื้นที่ในเขตเมืองเป็นต้น  ความแตกต่างจะมีให้เห็นชัดเจนมาก ความยากง่ายในการผลิต
หรือประดษิฐ์ส่วนประกอบตา่งกันส้ินเชิง

ดังนั้นวิธีการคำนวณ  หรือประเมินราคาหุ่นจำลองจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน ความยากง่ายของ
องค์ประกอบโดยรวม  มาตราส่วนที่ใช้ ขนาดกว้าง X ยาว X สูง ของหุ่นจำลอง ส่วนราคาประเมินค่าวัสดุเป็นไปตาม
มาตรฐานราคาสินค้าของตลาดทั่วไป
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ส่วนท่ี 3
ข้ันตอนการออกแบบและสรา้งหุ่นจำลอง

แยกเป็นแต่ละข้ันตอน ดังต่อไปน้ี
1. นำข้อมูลที่ได้จากภาคสนามทั้งหมดมาทำการประมวลผลและวิเคราะห์เชิงพื้นที่  โดยระบบสารสนเทศ

จัดทำแบบจำลองลักษณะ 3D โดยใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ 3D ในการสร้างรูปแบบจำลอง ซึ่งเป็นการออกแบบ
พ้ืนท่ีในเบ้ืองต้น ก่อนท่ีจะดำเนินการสร้างจริง

2. ขัน้การจดัทำแผนทีล่ายเสน้แยกสเีส้นระดบัชัน้ความสงู
3. ขั้นการติดหรือผนึกวัสดุ
4. ขัน้การตดัแตง่หรอืสไลดว์สัดุ
5. ข้ันการพอก และเคลือบหุ่นจำลอง
6. ข้ันการพ่นสีหุ่นจำลอง
7. ข้ันการผลิต และประดิษฐ์ส่วนประกอบหุน่จำลอง
8. ข้ันการวางมาร์ค ตำแหน่งต่างๆ บนหุ่นจำลอง
9. ข้ันการตดิตัง้รายละเอยีดสว่นประกอบหุน่จำลอง
10. ข้ันการตรวจสอบคณุภาพหุ่นจำลอง

การจัดทำแผนท่ีลายเส้นแยกสีระดับช้ันความสูง
ภายหลังจากที่ได้รับมอบหมายแผนที่ภูมิประเทศ แสดงชั้น

ความสูงและข้อมูลทั้งหมดแล้ว ลำดับต่อไปต้องนำแผนที่แสดงชั้น
ความสูง (Contour Map)  มาแยกช้ันความสูงในแต่ละเส้นช้ันความสูง
เพ่ือสะดวกในการตัดแยกวัสดุผิวเรียบท่ีใช้ข้ึนรูปหุ่นจำลอง    โดยกำหนด
สีหรือสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดความแตกต่างกัน ต่อจากนั้น นำแผนที่
ลายเส้นแสดงชั้นความสูงที่ทำเสร็จแล้วมาทำการคัดลอกลงบนวัสดุ
ผวิเรยีบ และตดัแยกวสัดผุวิเรยีบในแตล่ะชัน้ทีก่ำหนดไวจ้นครบ

การติดหรือผนึกวัสดุแผ่นเรียบ
เม่ือได้ทำการตัดแยกวัสดุผิวเรียบเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ให้นำวัสดุ

ผิวเรียบทั้งหมด มาทำการทากาวลาเท็กซ์ทีละชั ้น ตั้งแต่ชั ้นแรก
จนช้ันสุดท้ายติดกันเป็นช้ันๆจนครบ ทำการอัดให้แน่นโดยใช้วิธีกดทับ
แล้วใช้ไส้ไม้ที่มีความยาวไม่เกินชั้นความสูงที่สูงที่สุดตอกลิ่มให้ทั่ว
บริเวณ ลักษณะคล้ายตอกยึดเสาเข็ม ข้อสำคัญอย่าลืมทากาวลาเท็กซ์
ท่ีไม้ด้วย เพ่ือการตอกล่ิมยึดจะไม่มีการเคล่ือนไหวหรือขยับได้ แล้วนำ
ท้ังหมดไปผ่านกระบวนการทำให้แห้ง  ถ้าใช้เคร่ืองเป่าก็จะใช้เวลาไม่เกิน
1 วัน แต่ถ้าใช้แสงแดดธรรมชาตจิะใช้เวลา 2-3 วัน กระบวนการทำให้
แห้งต้องแห้งสนิทจริงๆ มิฉะนั้น จะทำให้เกิดความชื้นเป็นเชื้อรา
เกิดความเสยีหายตอ่ชิน้งานได้
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การพอกและเคลือบหุ่นจำลอง
เม่ือทำการตดัสไลด์เสร็จส้ินลงให้ใช้น้ำยาเคลือบหุ่นจำลองแบบขน้ ซ่ึงได้จากการผสมจากอตัราส่วนวัสดุต่อไปน้ี

กระดาษชำระหรือกระดาษสาฉีกยุ่ย  5  ส่วน
ดินสอพอง     2  ส่วน
กาวลาเท็กซ์   2  ส่วน
น้ำ    1  ส่วน

แต่ถ้าต้องการลดขัน้ตอนในสว่นผสมในกรณเีร่งด่วน สามารถใชสี้โปวท์ดแทนได้

ทำการบดละเอียด   หรืออาจจะใช้เคร่ืองป่ันทำให้วัสดุท้ังหมดเป็นเน้ือ
เดียวกัน เม่ือได้ตัวเคลือบอย่างข้นแล้ว ทำการเคลือบหุ่นจำลองตามแนว
ต่อระหว่างช้ันทุกช้ันให้ท่ัวหุ่นจำลอง ความหนาอย่าให้เกิน 0.2 มิลลิเมตร
แล้วตากแดดหรือเป่าด้วยเครื่องเป่าลมจนแห้ง ตรวจสอบดูว่ามีรอย
แตกร้าวหรือไม่ ถ้ามี ก็ใช้ตัวเคลือบอย่างข้นอัดซ้ำเข้าไปอีกครั้งให้ทั่ว
บริเวณแตกร้าว แล้วทำให้แห้งอีกคร้ังหน่ึง ขัดกระดาษทรายให้ท่ัวบริเวณ
เพื่อลบรอยขุรขระ หรือที่เป็นส่วนเกินจนเรียบพอประมาณ ใช้สีโปว์
เคลือบอีกช้ันหน่ึง ต่อจากน้ันให้ใช้สีรองพ้ืนสีขาวสำหรับทาภายในทาคร้ัง
สุดท้าย ท้ิงให้แห้ง

การพ่นสีหุ่นจำลองเลียนแบบธรรมชาติ
การตกลงใจในการให้สีจาก Colour Model แต่ละพ้ืนท่ี ให้นำ

หุ่นจำลองมาทำการพ่นสี  โดยใช้เครื ่องมือแอร์บัส (Air Bush)
หรือสีสเปรย์  การพ่นสีลงบนหุ่นจำลองจำเปน็ต้องใช้เจ้าหน้าท่ีเทคนิค
เฉพาะด้านที่มีความชำนาญและประสบการณ์ เพื่อให้งานมีความ
กลมกลืนเหมือนธรรมชาติจริงที่สุด วิธีการพ่นจะต้องพ่นจากสีอ่อน
ไปถึงสีที่มีความเข้ม กำหนดทิศทางแสงและเงาให้ถูกต้อง พยายาม
ผสมสีด้วยวิธีการพ่นให้ครบ 12 สีธรรมชาตหิลัก การจัดการเร่ืองแสง
และเงาต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังต้องค่อยเป็นค่อยไป ทรวดทรง
ภูเขาหลักๆ ต้องเน้นรูปร่างรายละเอียดภายนอก โดยเก็บในใจว่า
รายละเอียดทุกอย่างต้องคงรูปแบบกับโครงร่างเท่าที ่จะเป็นได้
ด ้านที ่ เป ็นเงาส่วนลาดภูเขาต้องพ่นสีเข ้มกว่าส ่วนยอด สีจาง
พ้ืนทีร่าบจะมกีารใหสี้หุ่นจำลอง เป็นขัน้ทียุ่่งยากทีสุ่ดในการผลติ โดย
จะต้องให้สีโดยช่างศิลป์ที่มีความชำนาญ จะเห็นได้ชัดๆ ว่าวิธีการ
ในการทำไม่ว่าจะทำได้โดยช่างศิลป์ทุกคน แต่จะต้องใช้ช่างศิลป์ที่มี
เทคนิคความชำนาญอย่างมาก และเป็นผู้มีความสังเกต ศึกษาและหา
ประสบการณต์ลอดเวลา งานลักษณะน้ีทำได้เฉพาะผู้ท่ีมีทักษะจริงๆ
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การประดิษฐ์วัสดุหรือช้ินส่วนประกอบหุ่นจำลอง
นำฟองน้ำไปตัดซอยให้ละเอียดแล้วทำการพ่นสี ต่อจากนั้นทำการ

ผึ่งแดดและลมให้แห้ง ลักษณะของฟองน้ำที่พ่นสีจะรวมตัวเป็นก้อน นำ
ฟองน้ำที่รวมตัวเป็นก้อนมาตัดซอยให้ละเอียดอีกครั้ง ใช้ลวดที่พันด้วย
ฟอร์ร่าเทปจุ่มกาวลาเท็กซ์ แล้วนำไปคลุกเคล้ากับฟองน้ำ ตามกรรมวิธีและ
ขั้นตอนการประดิษฐ์ ทำการตกแต่งรูปทรงธรรมชาติต่างๆ เช่นไม้พุ่ม
ไม้ดอก ไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ต่อจากน้ันนำมาผ่ึงลมให้แห้ง เพ่ือนำไปใช้งาน
ได้ ในส่วนท่ีเป็นอาคาร บ้านเรือน หรือส่วนประกอบงานด้าน สถาปัตยกรรม
ต่างๆ ให้ย่อส่วนตาม มาตราส่วนจริงของหุ่นจำลอง แล้วตัดต่อด้วยเคร่ืองมือ
ใช้สีโปสเตอร์ ตกแต่งให้สวยงาม

การจัดวางตำแหน่งส่ิงประดิษฐ์และงานสถาปตัยกรรม
เม ื ่อทำการประดิษฐ์ส ่วนประกอบต่างๆ รวมทั ้งงานด้าน

สถาปัตยกรรมของหุน่จำลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้นำทุกช้ินงานมาจัดวาง
ให้ตรงกับตำแหน่งในภูมิประเทศจริง การวางตำแหน่งต่างๆ มีวิธีการ
จัดวางโดยใช้แผนท่ีภูมิประเทศท่ีมีอยู่อัดสำเนา (Copy) ลงบนแผ่นไข หรือ
บนโพลีเอสเตอร์ แล้ววางทาบให้ห่างจากตัวหุ่นจำลอง ท่ีวางราบกับพ้ืนโต๊ะ
ประมาณ 5-10 ซ.ม. ขึงมุมให้ตรึงทั้ง 4 ด้าน ใช้เหล็กลวดปลายแหลม
จิ ้มผ่านแผ่นไขหรือโพลีเอสเตอร์เป็นแนวตรง ทุกจุดที ่มีการจัดวาง
ส่ิงประดิษฐ์หรืออาคารทางสถาปัตยกรรม วิธีน้ีจะได้ตำแหน่งท่ีถูกต้องตาม
ภูมิศาสตร์ใกล้เคียงท่ีสุด   เพราะถ้ามีการ วางกดทาบแนบกับตัวหุ่นจะทำให้
ตำแหนง่ผดิเพีย้นไปมาก เพราะลกัษณะหุน่จำลองจะมสัีดสว่นเหมอืนจรงิ
ลักษณะเป็น 3 มิติ ฉะน้ัน จึงไม่สามารถวางให้แนบแบนราบไดเ้ด็ดขาด

การติดต้ังรายละเอียดส่วนประกอบของหุน่จำลอง
นำส่วนประกอบของหุ่นจำลองท่ีผลิตและประดิษฐ์ท้ังหมด มาจัดวาง

บนตำแหน่งต่างๆ ท่ีได้มาร์ค (Mask) ไว้ท้ังหมดท่ีได้กำหนดไว้ ใช้หลักการ
ผสมสีวัสดุท่ีประดิษฐ์ข้ึน โดยเจ้าหน้าท่ีเทคนิคเฉพาะด้าน ทำการผสมผสานสี
วัสดุส่วนประกอบทัง้หมด เพ่ือให้งานท่ีออกมาเป็นไปตามธรรมชาต ิ มีการ
ใช้เทคนิควัสดุท่ีเป็นธรรมชาตอิยู่แล้วมาเสริมช่วย เช่น ก้อนอิฐบดละเอียด
เม็ดทรายหยาบ เรซ่ิน   ผงถ่าน ผงดินสอพอง เป็นต้น ทำการติดรายละเอียด
ท่ีบ่งบอกถึงข้อมูล ความต้องการของผู้ใช้ ติดนามศัพท์ ติดตัวเลขจำนวนไร่
องศา ลิปดา ฯลฯ  เคลือบหุ่นจำลองด้วยเลคเกอร์พ่นให้ท่ัวท้ิงไว้ประมาณ
10-15 นาที นำฝาครอบทีท่ำด้วย อะคิลิคใสตามขนาดหนา 6-10 ม.ม.
มาครอบหุ่นจำลองพร้อมติดตั้ง จัดวางให้เรียบร้อยบนขาตั้งหรือโต๊ะที่ได้
จัดเตรียมไว้
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Metadata (คำอธิบายข้อมูล) คือ ข้อมูลท่ีอธิบายรายละเอียดเชิงคุณลักษณะของข้อมูลหน่ึง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการ
เผยแพร่และใช้งานข้อมูลน้ัน ๆ   ช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศ ควรมีรายละเอียดต่าง ๆ  ประกอบด้วย ช่ือของช้ันข้อมูล ขอบเขต
ของขอ้มลู วธีิการจดัทำหรอืวเิคราะหข์อ้มลู มาตราสว่นแผนที ่ รปูแบบในการจดัเกบ็ ระบบพกัิดอา้งอิง เจา้ของขอ้มลู
วันเดือนปีท่ีผลิต และระดับการให้เผยแพร่หรือให้บริการข้อมูล เป็นต้น

ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู้ท่ีจะนำข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีไปใช้งานในด้านต่างๆ สามารถเข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
งานของตน โดยเฉพาะปีท่ีผลิตและมาตราส่วนของข้อมูลภูมิสารสนเทศ เช่น แผนท่ีประเภทการใช้ท่ีดิน ดังน้ี

นอกจากนี้ ยังจะมีประโยชน์ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เนื่องจากข้อมูลของ
กรมพัฒนาท่ีดิน มีความหลากหลายมาก ท้ังในเชิงประเภท รูปแบบและเวลา ตลอดจนหน่วยงานท่ีจัดทำท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

ข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรมฯ ท่ีมีการจัดทำคำอธิบายข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นระบบ คือข้อมูลท่ีได้จาก โครงการ
จัดทำแผนท่ีทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ข้อมูลแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข  แบบจำลองระดับสูง
เชิงเลข และหมุดหลักฐานอ้างอิง เป็นต้น ท้ังน้ี กรมฯ ได้เร่ิมดำเนินการจัดทำคำอธิบายข้อมูล ตามท่ี ร่วมมือกับ สทอภ.
ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลท่ัวไปสามารถสืบค้นได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ท่ี  http://thaisdi.gistda.or.th/metadata/

จุดมุ่งหมายของการจดัทําคําอธิบายข้อมูล
การจัดทํามาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ มีแนวคิดคือ    เพื่อให้มีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งที่อยู่

ในรูปข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลคุณลักษณะ (Non-Spatial Data หรือ Attribute)
โดยที่การจัดทํามาตรฐานข้อมูลนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานที่ผลิต และใช้
ข้อมูลและระดับชาติ ซึ่งจะต้องจัดทําข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในลักษณะรูปแบบกลาง (Neutral Format)
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการแลกเปล่ียนข้อมูลในระบบ NSDI โดยท่ีจะต้องครอบคลุมเน้ือหาของมาตรฐานข้อมูลหลัก ได้แก่

ความสำคัญของ Metadata
ประเทศไทย  โดยสำนักเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศแห่งชาติ (สทอภ.) ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ
จัดทำระบบสารสนเทศคำอธิบายข้อมูลของประเทศไทย
ข้ึนเพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลาง ในการให้บริการสืบค้นข้อมูล
เบื้องต้น ก่อนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล ซึ่งจะช่วยลดภาระงานในการให้บริการข้อมูล
ตลอดจนการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ลงเปน็อยา่งมาก

ประโยชน์ของ Metadata ต่องานของกรมพฒันาท่ีดิน
Metadata ปัจจุบันได้รับการรับรองเป็นมาตรฐาน

ของข้อมูล ตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) จึงมีความจำเป็นที่จักต้องปฏิบัติ
โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีมีหน้าท่ี
ผลิตข้อมูล เช่น ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
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ระบบอ้างอิง (Preference Systems) ทางด้านตําแหน่ง
ภูมิศาสตร์ อันจะเปน็พ้ืนฐานทีจ่ะทําให้ข้อมูลถูกนํามาใช้
ได้อย่างถูกต้อง โครงสร้างข้อมูล (Data Models) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและคุณลักษณะของข้อมูล รวมทั้ง
วิธีการผลิต  การจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล  เป็นต้น
จะต้องมีการกําหนดคําศัพท์ (Data Dictionaries) ข้อมูล
จะต้องมีคุณภาพข้อมูล (Data Quality) และในด้าน
คําอธิบายข้อมูล (Metadata) ซ่ึงเป็นรายละเอียด บอกถึง
เน้ือหาคุณลักษณะของข้อมูล

นอกจากนี ้มาตรฐานข้อมูล ยังหมายรวมถึง
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ตัวข้อมูล ได้แก่ มาตรฐานส่วน
ขบวนการใช้ข้อมูล (Processing Standards) มาตรฐานการ
จัดการองค์กร (Organization Standards) รวมถึง
มาตรฐานเทคโนโลยี ท่ีเก่ียวข้อง (Technology Standards)

เช่น ระบบโปรแกรม เคร่ืองมือต่าง ๆ   เป็นต้น มาตรฐานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหลัก  ได้แก่ ISO/TC211, FGDC, OGC  (Open
GIS Consortium), W3C (World Wide Web Consortium) เป็นต้น

มาตรฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 Geographic Information/ Geomatics เป็นคณะกรรมการวชิาการ
คณะที่ 211 ของ ISO รับผิดชอบด้านการกําหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีข้อมูลภูมิสารสนเทศ และกําหนด
ชุดมาตรฐานหมายเลข 19100 โดย ISO/TC211 จัดต้ังข้ึนในเดือนเมษายน 1994 ปัจจุบัน ประกอบด้วยสมาชิกร่วมทํางาน
(P-member) 33 ประเทศ และประเทศสมาชิกสังเกตการณ์ (O-member) อีก 19 ประเทศ และมีองค์กรระหว่างประเทศ
ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมเป็นองค์กรร่วมทํางาน (Liaison) อีก 26 องค์กร โดยมีขอบเขตเพ่ือทําให้เกิดมาตรฐานในเรือ่งท่ีเก่ียวกับ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลข (Digital Geographic Information) โดยการจัดสร้างชุดของมาตรฐานสําหรับ
สารสนเทศเกี่ยวกับวัตถุ หรือปรากฏการณ์ซึ่งเชื่อมโยงทั้งทางตรงและทางอ้อมกับตําแหน่งบนโลก มาตรฐานดังกล่าว
อาจกําหนดวธีิการ เคร่ืองมือและบริการต่างๆ ในการสํารวจ นําเข้า การประมวลผล การวิเคราะห์ การใช้งาน และการ
นําเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ รวมท้ังการแลกเปล่ียนข้อมูลดังกล่าวในรูปเชิงเลข/เชิงอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ใช้/ระบบ/
สถานท่ีท่ีแตกต่างกัน การกําหนดมาตรฐานนีค้วรเช่ือมโยงกับมาตรฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม

ความสําคัญของการจัดทําคำอธิบายข้อมูล
คําอธิบายข้อมูล (Metadata) เปรียบเสมือนการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูล ความสําคัญของ Metadata

จะช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงกรรมวิธีการผลิต ความละเอียด ความถูกต้อง วิธีการโอนถ่าย และระบบความปลอดภยัของข้อมูล
ดังน้ัน การจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศ ควรกําหนดแนวทางในการผลติข้อมูล เช่น มีการควบคุมเร่ืองซอฟท์แวร์  ฮาร์แวร์
และ Data Format ควบคุมกระบวนการผลิตโดยมาตรฐานในการจัดทําข้อมูลเป็นเสมือนกฎเกณฑ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง
ที่จะทําให้ผู้อื่นยอมรับในงานของตน ความพร้อมของประเทศไทยต้องการพัฒนามาตรฐานข้อมูล ต้องมีการกําหนด
มาตรฐานของกรรมวธีิการผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศ  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความสามารถและได้รับการฝึกฝน
และการพฒันาฝีมืออย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้ ต้องมีความรู ้ มีประสบการณแ์ละมีความรบัผดิชอบในการทาํงาน รวมทัง้
หน่วยงานต่าง ๆ  ต้องมองเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการร่วมมือเพ่ือพัฒนาให้เกิดมาตรฐานทีไ่ด้รับการยอมรับ
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รวมท้ังการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ เช่ือมโยงระบบ นโยบายและบริการของหน่วยงานรัฐแต่ละแห่ง เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา
และจัดการข้อมูลภาครัฐ โดยเฉพาะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เว็บไซต์และฐานข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลท่ีไม่ได้ระบุ
ในเน้ือหา เช่น ข้อมูลน้ันจัดทําข้ึนเพ่ือกลุ่มเป้าหมายใด (Audience) คําสําคัญ (Keyword) หรือ วันท่ีเผยแพร่ (Publish
Date) ซ่ึงส่วนใหญ่จะไม่แสดงในเอกสาร

ความหมายและคาํจํากัดความท่ีเก่ียวข้องกับ Metadata  (คำอธิบายข้อมูล)
Metadata = data about data
Data type : ชนิดข้อมูล เป็นการระบุ/จําแนกหัวข้อการอธิบายในมาตรฐานคาํอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือให้

ทราบว่าหัวข้อน้ันๆ เป็นข้อมูลชนิดไหน เช่น ข้อมูลในการจําแนก (Identification Information) มี Data Type เป็น Metadata
Section สถานภาพ (Status) มี Data Type เป็น Metadata Entity  ภาษาของชุดข้อมูล (Language of  Dataset Code) มี
Data Type เป็น String และรหัสความก้าวหน้า (Progress Code) มี Data Type เป็น Integer เป็นต้น

Metadata : ข้อมูลท่ีอธิบายคุณลักษณะหรือรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยรายละเอียดของการอธิบาย
น้ัน จะบอกให้ทราบถึงคุณภาพ เง่ือนไข และคุณลักษณะอ่ืน ๆ  ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ  โดยจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและเลือกใช้
ข้อมูลได้ตรงตามความตอ้งการ และมีความมัน่ใจในผลลพัธ์ท่ีได้จากการวเิคราะห์ หรือจากการประมวลผลชดุข้อมูลน้ัน
นอกจากน้ี ยังช่วยให้องค์กรเกิดความม่ันใจในการลงทุนเร่ืองข้อมูลเพราะ Metadata จะช่วยลดปัญหาขององค์กร เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงผู้ปฏิบัติงาน บุคคลท่ีมาปฏิบัติงานต้องสามารถเข้าใจและนําข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  ช่วยให้
เกิดความสะดวกในการจดัการขอ้มลู

Metadata Element : หัวข้อย่อยหรือ Item ของคําอธิบายข้อมูลในมาตรฐานคําอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยการ
อธิบายรายละเอยีดของขอ้มูลในหัวขอ้ย่อยตา่ง ๆ น้ันจะทาํให้ทราบถงึคุณสมบติัในแตล่ะรายการของชดุขอ้มูลน้ัน เช่น
หัวข้อ/ช้ันข้อมูล ช่วงเวลาอ้างอิง พิกัดขอบเขตทางดา้นทิศตะวันตก พิกัดขอบเขตทางดา้นทิศตะวันออก เป็นต้น

Metadata Entity : หัวข้อของคําอธิบายข้อมูลท่ีมีอยู่เป็นชนิดของข้อมูลหรือ Data Type ชนิดหน่ึงในมาตรฐาน
คําอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยใน Metadata Entity หน่ึง ๆ  น้ันอาจประกอบดว้ย Metadata Entity หลาย Entity หรือ
อาจประกอบด้วย Metadata Element หลาย Item หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่งเป็นการอธิบายถึงรายการของข้อมูล
ชนิดเดียวกันหรือมีประเด็นท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะช่วยทําให้โครงสร้างของคําอธิบายข้อมูลสามารถเข้าใจได้ง่ายข้ึน  เช่น
พิกัดขอบเขตทางภมิูศาสตร์ เป็น Metadata Entity ท่ีประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย คือ พิกัดขอบเขตทางดา้นทิศตะวันตก
พิกัดขอบเขตทางดา้นทิศตะวันออก พิกัดขอบเขตทางดา้นทิศเหนือ และพิกัดขอบเขตทางดา้นทิศใต้ เป็นต้น

Metadata Section : ส่วนคําอธิบายข้อมูล ซ่ึงเป็นชนิดของข้อมูลหรือ Data Type ชนิดหน่ึงในมาตรฐานคาํอธิบาย
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ รายละเอียดของคําอธิบายข้อมูลใน Metadata Section หน่ึง ๆ อาจประกอบด้วย Metadata Entity
หลาย Entity หรืออาจประกอบด้วย Metadata Element หลาย Item หรือประกอบด้วยทั ้งสองชนิดรวมกัน
การแบ่งกลุ่มองค์รายการในคําอธิบายข้อมูลออกเป็น Metadata Section นั้นเพื่อแยกประเด็นของคําอธิบายข้อมูล
ให้อยู่ในเร่ืองเดียวกัน เช่น ส่วนของข้อมูลในการระบุ

Data type : ชนิดข้อมูล เป็นการระบุ/จําแนกหัวข้อการอธิบายในมาตรฐานคาํอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือให้
ทราบว่าหัวข้อน้ันๆ เป็นข้อมูลชนิดไหน เช่น ข้อมูลในการจําแนก (Identification Information) มี Data Type เป็น Metadata
Section สถานภาพ (Status) มี Data Type เป็น Metadata Entity  ภาษาของชุดข้อมูล (Language of  Dataset Code) มี
Data Type เป็น String และรหัสความก้าวหน้า (Progress Code) มี Data Type เป็น Integer เป็นต้น
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Dataset Series : ลําดับชุดข้อมูล เป็นระดับคุณภาพของข้อมูลท่ีข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีนํามาใช้อ้างอิงในการทําแผนท่ี  โดย
ข้อมูลเบื้องต้นหรือข้อมูลพื้นฐานทั่วไปมีลักษณะเช่นเดียวกับข้อมูลที่ใช้ในชุดข้อมูลชุดอื่น ทําให้ข้อมูลอธิบายที่ใช้
ข้อมูลพื้นฐานชุดเดียวกันหรือเหมือนกันนี้ มีการอธิบายเรื่องคุณภาพข้อมูล การอ้างอิงทั่วไป แหล่งที่มา ขั้นตอน
การดาํเนินงานหรอืหน่วยงานรบัผดิชอบเหมอืนกัน ตัวอยา่งเช่น ข้อมูลขอบเขตการปกครองของจงัหวัดตา่ง ๆ ท่ีสร้าง
มาจากข้อมูลแผนท่ีภูมิประเทศชุดเดียวกัน เป็นต้น

Dataset : ชุดข้อมูล เป็นระดับคุณภาพข้อมูลท่ีข้อมูลในระดับ Dataset Series นําข้อมูล Vector จากแผนท่ีชุดอ่ืน
มาใช้เพิ่มเติมในการสร้างฐานข้อมูล ทําให้ Metadata ของข้อมูลนั้น ต้องเพิ่มรายละเอียดเรื่องคุณภาพข้อมูลหรือช่วง
เวลาอ้างอิงใหม่ เพ่ือจําแนกให้รู้ว่าเป็น Metadata ของข้อมูลในอีกระดับหน่ึงท่ีแตกต่างจากระดับของ Dataset Series โดย
Metadata ท่ีสร้างข้ึนใหม่น้ีจะบันทึกในระดับของ Dataset ซ่ึงจะไม่ทําให้ Metadata ของข้อมูลในระดับ Dataset Series น้ันๆ
ถูกเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการปกครองของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีการแบ่งเขตการปกครองท่ีละเอียดลงไปถึง
ระดับเขต และระดับแขวง โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่มาตราส่วนใหญ่ขึ้น จะมีผลทําให้คุณภาพของข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป
เฉพาะของกรุงเทพมหานคร การอธิบายรายละเอียดของ Metadata จึงต้องอธิบายไว้ในระดับ Dataset

Feature Type : รูปแบบข้อมูล เป็นระดับคุณภาพข้อมูล ท่ีข้อมูลในระดับ Dataset มีการสํารวจและจัดทําข้อมูล
ในรปูลกัษณะหรอืรปูแบบ (Feature) อ่ืนเพิม่เขา้มา เพ่ือการใชป้ระโยชนด์า้นใดดา้นหนึง่ เชน่ การเพิม่ขอ้มลูเส้นทาง
คมนาคมหรอืโครงข่ายถนนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ทําให้คุณลักษณะของข้อมูลในระดับ Dataset น้ันเปล่ียนแปลงไป
โดยมีคุณลักษณะที่ชี้เฉพาะว่ามี Feature เป็นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ดังนั้น Metadata ของข้อมูลนี้ จึงต้องมีการ
อธิบายรายละเอียดท่ีบ่งบอกถึงคุณลักษณะของเส้นทางคมนาคม หรือถนนของกรุงเทพมหานคร  โดยบันทึกข้อมูล Metadata
ไว้ในระดับของ Feature Type

Attribute Type : ชนิดข้อมูลอรรถาธิบาย เป็นระดับคุณภาพข้อมูล ท่ีข้อมูลในระดับ Feature Type มีลักษณะการ
จําแนกรูปแบบข้อมูลแตกต่างกัน หรือมีข้อมูลที่เกิดจากการสํารวจหรือเก็บมาหลายครั้งหรือหลายช่วงเวลา ทําให้เกิด
ความแตกต่างกันของ Feature ดังกล่าว เช่น ถนนท่ีเป็นคอนกรีต ถนนท่ีเป็นลูกรัง เป็นต้น จึงมีการกําหนดความแตกตา่ง
ของ Feature โดยใช้ข้อมูล Attribute ในการจําแนก ดังน้ัน การจะอธิบาย Metadata ของข้อมูลให้สมบูรณ์ จึงใช้การอธิบาย
Metadata ในระดับของข้อมูลอรรถาธิบาย (Attribute Type) เป็นตัวระบุ/ จําแนกความแตกต่างของ Feature น้ัน ๆ โดย
บันทึกข้อมูล Metadata เป็นระดับ Attribute Type

Obligation : การบังคับหรือข้อตกลง เป็นหัวข้อท่ีบอกลักษณะของการบังคับหรือข้อตกลงในโครงสร้างของมาตรฐาน
คําอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยจะกําหนดว่าหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อนั้นจะมีการบังคับในเรื่องของการอธิบาย
อย่างใดอย่างหน่ึงใน 3 ลักษณะน้ี คือ

1) ส่วนหลัก (Mandatory : M)
2) ส่วนท่ีมีเง่ือนไขกํากับ (Conditional : C)
3) ส่วนท่ีเป็นทางเลือกหรือตัวเลือก (Optional : O)
Condition: การกําหนดเง่ือนไข เป็นหัวข้อท่ีใช้ร่วมกับ Obligation ท่ีเป็น Conditional : C ในโครงสร้างของมาตรฐาน

คำอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ การกําหนดเง่ือนไขไว้สําหรับหัวข้อท่ีมีการบังคับในเร่ืองการอธิบายว่าเป็น Conditional เช่น
รหัสของระดับคุณภาพข้อมูล ท่ีมี Obligation เป็น C โดยมีเง่ือนไขกําหนดว่าต้องมีการระบุ/ จําแนกระดับคุณภาพข้อมูลน้ัน
ถ้าระดับคุณภาพข้อมูลน้ันไม่ใช่ระดับ Dataset เป็นต้น
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Mandatory : ส่วนหลักหรือ M เป็นการบังคับสําหรับรายการข้อมูลในโครงสร้างของมาตรฐานคําอธิบาย
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ท่ีต้องอธิบายเพ่ือให้รายละเอียดของ Metadata น้ันสมบูรณ์และครอบคลุมทุกหัวข้อท่ีจําเป็นต้องอธิบาย
และช่วยให้เข้าใจในชุดข้อมูลได้เป็นอย่างดี เช่น ช่ือเร่ือง/ ช้ันข้อมูล และภาษาของชุดข้อมูล เป็นต้น

Conditional : ส่วนท่ีมีเง่ือนไขกํากับหรือ C เป็นการบังคับสําหรับรายการข้อมูล   ในโครงสร้างของมาตรฐานคําอธิบาย
ข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีต้องอธิบายตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ ตัวอย่างเช่น พิกัดขอบเขตทางภมิูศาสตร์ ซ่ึงจะต้องอธิบายถึง
พิกัดของพ้ืนท่ีทางทิศตะวันออก ตะวันตก เหนือ และใต้   แต่ถ้าไม่สามารถระบุเป็นค่าพิกัดได้ตามเง่ือนไขในโครงสรา้ง
ก็จะต้องอธิบายหรือระบุช่ือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ เช่น กรุงเทพมหานคร หรือพ้ืนท่ีลุ่มน้ำภาคกลาง เป็นต้น

Optional : ส่วนท่ีเป็นทางเลือกหรือ O เป็นข้อตกลงสําหรับรายการข้อมูล ในโครงสร้างของมาตรฐานคําอธิบายข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ โดยหัวข้อ (Item) ท่ีมี Obligation เป็น Optional หรือ O น้ัน  คําอธิบายข้อมูลจะอธิบายหรือไม่อธิบายก็ได้
เพราะรายละเอียดของข้อมูลส่วนน้ันเป็นข้อมูลเสริมท่ีทําให้ Metadata ของชุดข้อมูลมีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน และทําให้
ผู้ใช้ข้อมูลมีความเข้าใจในข้อมูลมากข้ึน ตัวอย่างหัวข้อท่ีมี Obligation เป็น Optional เช่น จุดมุ่งหมาย และข้อมูลคําสําคัญ
เป็นต้น

Maximum Occurrence : ค่ามากที่สุดที่จะมีได้ เป็นการกําหนดค่าคําตอบของรายการหัวข้อในโครงสร้าง
ของมาตรฐานคําอธิบายข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยจะกําหนดให้ทราบว่าหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อนั้น มีค่าของชุดคําตอบ
มากท่ีสุดก่ีคําตอบ เช่น ถ้ามีค่าได้มากท่ีสุดเพียง 1 ค่า จะกําหนดค่าเป็น “1” หรือมีค่าได้มากท่ีสุดเพียง 2 ค่า จะกําหนดค่า
เป็น “2” หรือมีค่าได้มากกว่า 1 ค่า จะกําหนดค่าเป็น “N” เป็นต้น

Domain : ขอบเขตข้อมูลหรือกรอบของคําตอบ หรือคําแนะนําท่ีเป็นแนวทางในการอธบิาย โดยเป็นการกําหนด
ค่าของชุดคําตอบไว้ หรือให้แนวทางสําหรับการอธิบายในหัวข้อย่อย  หรือการบอกให้ทราบว่ารายการของหัวข้อนั้นๆ
อยู่ท่ีไหน เช่น ข้อมูลในการระบุ/ จําแนก (Identification Information) เป็น Metadata Section ซ่ึง Domain ประกอบด้วย
รายการ ข้อมูลท่ีเป็น Metadata Entity หรือ Metadata  Element

การจัดทําระบบฐานขอ้มูลคําอธิบายข้อมูล (Metadata) ของช้ันข้อมูลพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ
สำนักเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (สทอภ.) ได้มีการทําระบบเช่ือมโยงระหว่างฐานข้อมูล สทอภ.

กับหน่วยงานเครือข่าย จํานวน 10 หน่วยงาน ที่ทําหน้าที่ผลิตหรือให้บริการภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental
Geographic Data Set : FGDS) คือ กรมพัฒนาท่ีดิน  กรมท่ีดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมการปกครอง
กรมแผนท่ีทหาร กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม กรมชลประทาน
สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  โดยจัดเก็บในระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System:
RDBMS) เพ่ือรวบรวมมาตรฐานเกีย่วกับเน้ือหาของช้ันข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีหน่วยงานเหล่าน้ันใช้ในการอ้างอิง  อาทิ  รหัส
ระบบจําแนกช้ันข้อมูล (ช่ือช้ันข้อมูลและคําจํากัดความ) สัญลักษณ์ทางแผนท่ี  เป็นต้น

ผลของการพัฒนามาตรฐานคําอธิบายข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นี ้สามารถที่จะนําไปส่งเสริมให้
หน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีจัดทําข้อมูลภูมิสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคําอธิบายข้อมูลจะทําให้ระบบการจัดทําข้อมูลของ
ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ความเป็นมาตรฐานของระบบข้อมูล เพราะการจัดทําคําอธิบายข้อมูล (Metadata) ของข้อมูล
ภูมิสารสนเทศจะเป็นการควบคุมและตรวจสอบในเรื่องคุณภาพของข้อมูล ที่จะช่วยให้เกิดการยอมรับในมาตรฐานของ
ระบบขอ้มูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ต่อไป
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ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เป็นระบบการประชุมเพื ่อให้คนหรือกลุ ่มคน
ซึ่งอยู่ต่างสถานที่สามารถติดต่อกันได้ทั้งภาพและเสียง โดยผ่านทางจอภาพซึ่งอาจเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และสนองนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน ในเรื่องการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้
ในการบริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยได้ติดต้ังระบบประชมุทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ข้ึน
ท้ังในส่วนกลางและสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12  รวมท้ังส้ิน 13 แห่ง

องค์ประกอบของระบบ
ระบบการประชมุทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)  ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังน้ี
- ระบบประชมุทางไกลผ่านจอภาพ (Video  Conference System) จำนวน 13 ชุด
- ระบบบรหิารจัดการระบบประชมุทางไกลแบบหลายจดุ (MCU) จำนวน 1 ชุด
- เคร่ืองมือแสดงภาพ (LCD  42  น้ิว) จำนวน 13 ชุด
- TV  Plasma  60 น้ิว จำนวน 1 ชุด

ระบบประชมุทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference System ) มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี
สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับระบบเครือข่าย IP ทำการประชุมระหว่างสำนักงานต่อสำนักงานได้อย่างอิสระ

ในลักษณะแบบจุดต่อจุด (Point to Point)  สามารถสนทนาโตต้อบระหว่างการประชุมได้อย่างชัดเจน (Interactive) และ
สามารถแสดงภาพนิ่ง  เอกสารประกอบการบรรยายหรือวัตถุที่ต้องการแสดงให้อีกฝ่ายที่อยู่ต่างสำนักงานเห็นได้
อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบขอ้ขัดข้องของระบบการส่ือสารและตรวจสอบการทำงาน (Diagnostics) ของระบบประชมุ
ทางไกล เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยปัญหาหรือกรณีระบบเกิดเหตุขัดข้อง

การแสดงผลของภาพมีความละเอียด (Video Resolution) ท่ี 4 CIF ท่ี  704 x 576 pixels,  และสามารถส่งภาพน่ิง
(Still images) ท่ีความละเอียด 4 CIF  และ XGA ท่ี 1024 X768 pixels  สามารถต่อ Computer ทาง LAN Port หรือ
ช่องต่อ RGB ทาง Data Box เพื่อแสดงข้อมูลการนำเสนอในการประชุมได้ทั้งต้นทางและปลายทาง กล้องสามารถ
โปรแกรมตำแหนง่ล่วงหน้า (Preset Positions) ได้ไม่น้อยกว่า 16 ตำแหน่ง  มี Web Interface เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้
Microsoft Internet Explorer หรือ Netcape Navigator เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครือ่งได้ มีไมโครโฟน
ชนิดที่รองรับสัญญาณเสียงและสามารถเปิด-ปิดเสียง (Mute) ที่ตัวไมโครโฟน หรือได้ด้วยการควบคุมจาก Remote
Control  มีระบบตัดเสียงรบกวนแบบอตัโนมัติ (Automatic Noise Suppression) มีอุปกรณ์ควบคุมแบบไร้สาย สามารถ
ควบคุมกล้องของคู่สนทนาท่ีต่อตรงกับอีกฝ่ายหน่ึงได้ สามารถส่งภาพของผู้บรรยายพรอ้มภาพจากกล้องจับภาพเอกสาร
หรือภาพจาก PC Presentation ไปยงัผู้รับปลายทางไดโ้ดยสามารถเหน็ท้ังภาพจากเอกสารและภาพจากกลอ้งพร้อมกัน
และสามารถแยกเป็น 2 จอภาพได้  มีความสามารถแสดงภาพแบบ 16:9 ได้  มีกล้องติดต้ังอยู่บนตัว Codec (Build in)
หรือ มีกล้องหลักแยกจากจุด Codec สามารถ Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 7 เท่าแบบ Optical หรือ 4 เท่าแบบ Digital ควบคุมการ
ก้ม–เงย  ซ้าย–ขวา  ด้วยรีโมทคอนโทรล

ระบบบริหารจัดการระบบประชมุทางไกลแบบหลายจดุ (MCU) มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี
ระบบรองรับการแปลงสัญญาณภาพและเสียง (Audio and Video Transcoding)  เพ่ือรองรับการทำ Multipoint

ในกรณีท่ีใช้มาตรฐานของภาพและเสยีงต่างกัน  โดยต้องรองรับไม่น้อยกว่า 20 จุดพร้อมกัน   สามารถทำการประชมุ
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พร้อมกันแบบใช้ภาพและเสียง (Video Multipoint) พร้อมกันไม่น้อยกว่า 20 จุดท่ีความเร็ว 2 Mbps บนเครือข่าย IP
สามารถแบ่งหน้าจอออกเป็น 16 ส่วน โดยจะสามารถเห็นผู้ร่วมประชุมพร้อมกันบนหน้าจอเดียวกัน (Continuous Presence)
และสามารถเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่า 26 รูปแบบโดยสามารถแสดงชื่อหรือสถานที่ และมีขอบสีแสดงสถานะของสถานที่
ท่ีกำลังสนทนา (Text and Frame Overlay) ได้ ผู้ดูแลระบบสามารถเปลีย่นภาพจาก 16 ส่วน (on screen display) เป็น 4
ส่วน 2 ส่วน 3 ส่วน หรือ เป็นแบบเต็มหน้าจอ (full screen) โดยไม่ต้องหยุดการประชุมและเรียกใหม่ ระบบต้องสามารถ
รองรับการประชุมพร้อมกันแบบหลายจุดโดยท่ีแต่ละสถานท่ีใช้ bandwidth ท่ีแตกต่างกันไม่น้อยกว่า 3 rate (128 Kbps,
256 Kbps และ 384 Kbps ) ในหน่ึงกลุ่มการประชุม

ในการประชมุแบบ Multipoint ผู้ควบคมุระบบสามารถทีจ่ะควบคมุการประชมุผา่น Web-based ได้ (Web-
based Management and Control) หรือ Software บริหารจัดการได้ ระบบสามารถกำหนดคณุภาพการให้บริการ (Quality
of Service : QOS) ได้ โดยสามารถกำหนดระดบัความสำคัญของ Packet ของ Video Conference บนเครือข่าย IP แบบ
DiffServ และ IP Precedence สามารถกำหนดรหัสผ่าน (Password) เพื ่อป้องกันการเข้าถึงในระดับต่างได้
โดยสามารถกำหนดคณุลักษณะของการเข้าถึงได้ดังน้ี Administrator, Conference Manager and User (Admin , operator
หรือ ผู้ใช้ท่ัวไป) สามารถท่ีจะขยายจำนวน Multipoint โดยวิธีการ cascading ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มี GateKeeper ใช้งานการข้ึนทะเบียนระบบ Video Conference และทำหน้าแปลงเบอร์ IP Address ให้เป็น เบอร์
ID และช่ือของผู้ใช้งานเพ่ือสะดวกในการเรียกโดยสามารถรองรับการ call ได้ไม่น้อยกว่า 50 user และต้องเป็นย่ีห้อเดียวกัน
กับระบบ MCU เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดสามารถกำหนด Bandwidth การใช้งานของ user และสามารถตรวจสอบไดว่้า
มีการใช้งานระบบการประชุมทางไกลในเครือข่าย

โปรแกรมบรหิารจัดการการประชมุแบบหลายจุด (SCOPIA MCU Management System) มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี
ระบบสามารถกำหนดการประชมุล่วงหน้า (Schedule Conference)  เปล่ียน Screen Layout ได้อิสระตามต้องการ

ในขณะท่ีมีการประชุม ทำการเพ่ิมหรือตัดผู้เข้าร่วมประชุมได้ (Invite and Terminate Conference)   ทำการตัดต่อภาพ
หรือเสียงของผู้ร่วมประชุมเป็นคร้ังคราวได้ ระบบสามารถแสดงการเกดิปัญหา Alarm ของระบบได้   มีระบบแสดงรายงาน
การใช้งานของระบบทีส่ามารถนำไปเสนอตอ่ผู้บริหารระดับสูงได้ (CDR Call Detail Record)    ระบบรองรับการเข้ารหัส
และถอดรหัสเพ่ือป้องกันการลักลอบดักข้อมูล ภาพ เสียงตามมาตรฐาน AES Encryption Standard     สามารถกำหนด
การประชุมแบบล่วงหน้าได้ (Conference Scheduler) ผ่านโปรแกรม Microsoft Outlook ได้   สามารถ upgrade ให้ใช้งาน
ในการส่งข้อมูลแบบหลายจุดพร้อมกัน (Data Conference) ได้ในอนาคต ในกรณีท่ี MCU ไม่รองรับ H.239 สามารถทำการ
Upgrades Software เป็น Version ใหม่ๆ ผ่านทาง RS-232 port หรือ Ethernet ได้
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แผนผงัระบบประชมุทางไกลผา่นจอภาพ (Video Conference Map) กรมพฒันาทีดิ่น

การเตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์ระบบประชมุทางไกลผ่านจอภาพ กรมพัฒนาท่ีดิน
ผู้ประสานงานระบบ Video Conference สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 จะต้องทำการทดสอบระบบ

การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ก่อนวันประชุม 1 วัน โดยเร่ิมทดสอบต้ังแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
โดยให้จัดเตรียมเคร่ือง คอมพิวเตอร์ Notebook ไฟล์ PowerPoint สำหรับทดสอบระบบและเคร่ืองเสียงห้องประชุมหรืออุปกรณ์
Power Microphone

ผู้ประสานงานระบบ Video Conference สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 จะต้องเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์
ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ให้พร้อมสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวันประชุมจริง
โดยทดสอบระบบการประชมุทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ก่อนเร่ิมประชุม  1 ช่ัวโมง

ผู้เข้าประชมุแต่ละคน ควรนัง่ในตำแหนง่ท่ีกล้องสามารถเลือ่นจับภาพไดต้รงและชดัเจนทกุคน

ข้อควรปฏิบัติในการประชุมทางไกลร่วมกัน ของกรมพัฒนาท่ีดิน
1. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทุกเขต เปิดสวิทซ์ระบบการประชุมทางไกลและ LCD TV สังเกตบนหน้าจอภาพ

มุมขวามือบนคำว่า “ Gatekeeper” ว่า YES หรือ NO (YES หมายถึงระบบพร้อมใช้งาน ถ้า NO ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ)
2. เล่ือนตำแหน่งกล้องไปยังประธาน หรือ ผู้ร่วมประชุม

 

switch 

เขต2 ID: 7002 
VEGA X3 
ชลบุรี 

 

เขต5 ID:7005 
VEGA X3 
ขอนแกน 

เขต3 ID:7003 
VEGA X3 
นครราชสีมา 

เขต4 ID:7004 
VEGA X3 
อุบลราชธานี 

เขต9 ID:7009 
VEGA X3 
นครสวรรค 

VEGA X3 

 ID:7022 
 กรุงเทพ 

Gatekeeper 

MCU ;  
MVP ;  
 

เขต1 ID:7001 
VEGA X3 
ปทุมธานี 

NETWORK 
Router 

HEAD QUARTER 

เขต6 ID:7006 
VEGA X3 
เชียงใหม 

เขต7 ID:7007 
VEGA X3 

นาน 

เขต11 ID:7011 
VEGA X3 
สุราษฎธานี 

เขต12 ID:7012 
VEGA X3 
สงขลา 

เขต10 ID:7010 
VEGA X3 
ราชบุรี 

เขต8 ID:7008 
VEGA X3 
พิษณุโลก 
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3. ระบบเสยีงในหอ้งประชมุ
3.1 กรณีใช้เคร่ืองเสียงของห้องประชุม ให้เปิดระบบเครือ่งเสียงเตรียมสำหรับการใช้งาน
3.2 กรณีใช้ Power Microphone ให้กดปุ่ม MUTE ท่ีไมโครโฟนหรือท่ีรีโมทคอนโทรลทนัทีหลังจากเปิดระบบ

เพ่ือป้องกันเสียงแทรกเข้ามายังห้องประชุม
3.3 เมื่อเกิดมีเสียงวน loop เกิดขึ้นในห้องประชุมส่วนกลาง 2/2 หรือเสียงวน  loop ที่ห้องประชุมเขต

ให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ที่กำลังนำเสนออยู่ลดระดับเสียงที่เครื่องขยายเสียง (เครื่อง Mixer) ที่ห้องประชุมของ
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขตน้ันลง ผู้ควบคุมระบบส่วนกลาง จะเป็นผู้ดำเนินการปรับระดับเสียงให้เอง

3.4 เม่ือนำเสนอด้วย Power Point โดยใช้การกดปุ่ม Dual น้ัน หาก ห้องประชุมส่วนกลาง 2/2 ไม่ได้ยินเสียงจาก
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ให้สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ทำการปลด Dual ออก ทันที และให้ฉาย Power Point โดยไม่ต้องเข้า
Dual

4. การนำเสนอข้อมูลด้วย Power Point
4.1 กรณีนำเสนอด้วย Power Point โดยใช้การกดปุ่ม Dual น้ัน เม่ือนำเสนอเรียบร้อยแล้วให้ปลด Dual ออก

กลับไปยังสถานะ Room ทันที
4.2 สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ท่ียังไม่ได้พูดหรือบรรยาย ห้ามฉาย Power Point หรือ กด Dual โดยเด็ดขาด

เพราะอาจจะเกิดปัญหาการชนกนัในการส่งข้อมูลท้ังภาพและเสียง
4.3 เม่ือยังไม่มีการบรรยายใหส้ำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต อยู่ในสถานะ ROOM

5. หากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต มองไม่เห็นภาพในห้องประชุมส่วนกลาง 2/2 ให้ทำการปิดกล้อง Video
Conference แล้วเปิดใหม่ (พร้อมรอเรียกจากห้องประชุมส่วนกลาง)

6. ห้าม Call เข้ามายัง ห้องประชุมส่วนกลาง 2/2 โดยเด็ดขาดในระหว่างที่มีการประชุม ให้รอการเรียกจาก
ผู้ควบคุมระบบส่วนกลาง (ในห้องประชุมส่วนกลาง 2/2) เท่าน้ัน

7. ขณะที่ประธานเริ่มประชุมและยังไม่มีคำถามไปยังหน่วยงานใดทุกหน่วยงานต้องกดปุ่ม MUTE ที่ Power
Microphone หรือไมโครโฟนของห้องประชุมไว้ จนกว่าประธานจะมีคำถามไปยังหน่วยงานนั้น ให้กดเปิด Power
Microphone หรือไมโครโฟนของห้องประชุม หรือท่ีรีโมทคอนโทรล เพ่ือตอบคำถาม  โดยต้องบอกประธานว่าผู้พูดเป็นใคร
เช่น (ผม นาย ...................จาก สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต....) และเม่ือตอบเสร็จให้กดปุ่ม MUTE ทันที

8. ให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เตรียม Notebook และ Projector ให้พร้อมสำหรับการประชุม ในกรณีที่เขต
ไม่ได้เช่ือมต่อกับ Projector จะมีเฉพาะกล้อง Conference และ จอ LCD หากต้องการจะเห็นภาพห้องประชุมส่วนกลาง
2/2 ให้กดปุ่ม SELF ท่ี Remote
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9. กรณีจัดการประชุมระหว่างสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต ให้กดปุ่มโทรออกไปยังหมายเลขห้องประชุม ท่ีได้ทำการ
นัดหมายไว้ โดยเลือกความเร็วในการส่งท่ี 384 Kbps หรือรอการเรียกจาก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ส่ือหรือเอกสารประกอบการชีแ้จงสำหรับระบบประชมุทางไกลผ่านจอภาพ
การใช้ส่ือหรือเอกสารประกอบการช้ีแจงสำหรับระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) สามารถ

จัดทำได้หลายรูปแบบ ดังน้ี
1. การนำเสนอดว้ย PowerPoint ควรจดัทำในลกัษณะสรุปประเดน็

ให้กำหนดความละเอียดของหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นขนาด 800X600 pixels
ใช้ตัวอักษรแบบหนา เช่น Freesia UPC ขนาด 40 pt ข้ึนไป
ใช้พื้นหลังโทนสีอ่อน ตัวอักษรโทนสีเข้ม เช่น พื้นสีขาว ตัวอักษรสีน้ำเงินเข้ม หรือใช้พื้นหลังโทนสีเข้ม

ตัวอักษรโทนสีอ่อน เช่น พ้ืนสีดำ, น้ำเงินเข้ม ตัวอักษรสีขาว, เหลืองสด
รายละเอียดของเน้ือหาภายในหน่ึงหน้าจอ ควรมีไม่เกิน 8 บรรทัด
หากรายละเอียดของเนื้อหามีจำนวนมาก ควรเว้นระยะห่างด้านล่างของหน้าจอประมาณ 1 บรรทัด

เพ่ือใช้สำหรับแสดงชือ่ของหน่วยงานทีเ่ข้าร่วมประชมุ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตทุกเขตที่ต้องการเข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ระบบประชุม

ทางไกลผ่านจอภาพ ให้พร้อมสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนเร่ิมประชุม 1 ช่ัวโมง
สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขตทกุเขต ครจัดเตรียมป้ายช่ือของหน่วยงาน ขนาดของตวัอักษรความสงูประมาณ

4 นิว้ ตดิตัง้ดา้นหลงัเหนอืศรีษะของผูเ้ขา้ประชมุประมาณ 10 นิว้ และปา้ยชือ่พรอ้มตำแหนง่ของผูเ้ขา้ประชมุ ขนาด
ตัวอักษรความสูงประมาณ 4น้ิว วางต้ังด้านหน้าของผู้เข้าประชุมแต่ละคน โดยตัวอักษรมีสีท่ีเห็นได้ ชัดเจน (สีเข้มเช่นสีดำ
หรือสีน้ำเงิน)

2. วีดิทัศน์ ควรมีภาพและเสียงชัดเจน และกะทัดรัด
ผู้เข้าประชมุแต่ละคน ควรนัง่ในตำแหนง่ท่ีกล้องสามารถเลือ่นจับภาพไดต้รงและชดัเจนทกุคน

3. ภาพเอกสารท่ีฉายผ่านเคร่ืองฉายแผ่นทึบแผ่นใส (Visualizer) ในลักษณะหนังสือราชการขนาด A4 พิมพ์ด้วย
ตัวอักษรขนาด 26 pt สามารถฉายได้ทีละคร่ึงหน้า

ข้อเสนอแนะ
สำหรับที่มีตัวอักษรขนาดเล็กในลักษณะหนังสือราชการทั่วไปหรือภาพหรือแผนที่ ที่มีรายละเอียดมาก

ไม่สมควรนำเสนอผ่านระบบประชุมทางไกล
การนำเสนอข้อมูลประกอบใด ๆ ผ่านระบบ Video Conference ขอให้มีการทดสอบการนำเสนออยา่งน้อย

ล่วงหน้า 1 วัน เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอท่ีจะได้แก้ไขข้อบกพร่อง

ประโยชน์ท่ีได้รับ
ประโยชน์ คือ เจ้าหน้าท่ีในสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขตและหน่วยงานในสังกัดไม่ต้องเดินทางมาท่ีส่วนกลางในการรับ

นโยบายต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบอย่างรวดเร็ว
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันสถานการณ์ ในการประสานงานกับหน่วยงานระดับต่างๆ
มากยิ่งขึ้น และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่างๆ ได้ เช่น การฝึกอบรมทางไกล การจัดประชุมสัมมนา
โครงการหมอดนิอาสา การรับฟังความต้องการของประชาชน การถ่ายทอดสดการประชมุทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
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นายรังสฤษด์ิ  บุญสิน 0-2941-2131 0-2941-2131   Cit_1@ldd.go.th

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี 0-2562-5100 # 2300

สารสนเทศและการสื่อสาร

นางเสาวลักษณ์ มณีวัตร 0-2579-4885 0-2941-2131   Cit_2@ldd.go.th

หวัหนา้ฝา่ยอำนวยการ 0-2562-5100 # 1319

นางเกษร สวนศรี 0-2579-1937 0-2579-7767   Cit_3@ldd.go.th

ปฏบิตัหินา้ที่ 0-2562-5100 # 1328

หัวหน้าส่วนฐานขอ้มูลสารสนเทศ

นางกุลวดี ภาร์ดวาจ 0-2579-4548 0-2579-7767   Cit_4@ldd.go.th

หัวหนา้ส่วนวเิคราะหแ์ละวางระบบขอ้มูล 0-2562-5116

0-2562-5100 # 1275

นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร 0-2562-5100 # 1253 0-2579-7767   Cit_5@ldd.go.th

หัวหนา้ส่วนระบบเครอืขา่ย 0-2562-5100 # 1378

และคอมพิวเตอร์ 0-2579-1181

นายศรัณย์นพ อินทเสน 0-2562-5100 # 1222 0-2579-7767   Cit_6@ldd.go.th

หัวหน้าส่วนระบบภูมิสารสนเทศ

นายพีรฉัตร ทองมารัตน์ 0-2579-6825 0-2579-7767   Cit_7@ldd.go.th

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศ 0-2562-5100 # 1263

เพ่ือจัดทำแบบจำลอง

นางเกษร สวนศรี 0-2562-5100 # 1274 0-2579-7767   Elibrary@ldd.go.th

หัวหนา้ศูนยบ์รกิารทางวชิาการ

(ห้องสมุด)

                              หน่วยงาน       โทรศัพท์     โทรสาร    E-mail








