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สำน ักเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสาร
เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที ่ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์  สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูล  และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดไปสู่ประชาชน
รวมทั้งได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ของกรมพัฒนาที่ดิน
ให้มีความรู ้ความเข้าใจพัฒนาศักยภาพของงาน สามารถ
นำเทคโนโลยี  พร้อมท้ังระบบ ต่าง ๆ  ไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของตนเองได้

ผลการดำเนินงานในปี 2552 สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ได้ดำเนินงานด้าน ต่าง ๆ ท่ีสำคัญ
และมีประโยชน์ต่อกรมพัฒนาท่ีดิน อาทิ การจัดทำแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2552 - 2556
ซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนา IT ได้อย่างมีทิศทางที่เหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด    การปรับปรุงระบบสำนักงานอัตโนมัติ

นายรังสฤษด์ิ   บุญสิน
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

(e-office) ให้มีการใช้งานเพิม่มากขึน้  การพัฒนาบคุลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจดา้น GIS  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีสำคัญย่ิงในการทำงาน  นอกจากน้ียังมีเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีได้สนับสนุนหน่วยงาน ต่าง ๆ  ในการพัฒนาระบบ  IT
ให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมีรายละเอียด  ต่าง ๆ   ดังปรากฎในรายงานฉบบัน้ี  และ สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร  มีความมุง่หวังท่ีจะพัฒนาใหเ้กิดการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทันสมัยในหน่วยงาน ต่าง ๆ
เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุดและท่ัวถึง  ต่อไป
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แนะนำหน่วยงาน

ประวัติความเปน็มา
วิสัยทัศน์
ภารกิจ
การแบ่งส่วนราชการ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ

บุคลากร
ผลการดำเนินการปี 2552
แผนการดำเนินงานปี 2553
ความรู้วิชาการด้าน IT

เทคโนโลยี 3G
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เม่ือ  วันท่ี  13  เมษายน      พ.ศ.  2533  คณะกรรมการคอมพวิเตอร์ของรัฐ  ได้อนุมัติงบประมาณสำหรบั
จัดทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กรมพัฒนาที่ดิน ระยะที่ 1 ซึ่ง  มีเครือข่ายเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง
กองส่วนกลาง   และสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต  12  สำนักงาน

ในระหว่างปี  พ.ศ.  2534 - 2535  กรมพัฒนาท่ีดิน  ได้ทำการจดัซ้ือระบบคอมพวิเตอร์  ระยะท่ี 1
จำนวน  14,199,400  บาท   มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - ลูกข่าย   อุปกรณ์เครือข่าย   พร้อมท้ังโปรแกรมด้านการ
จัดการฐานข้อมูลให้หน่วยงาน ต่าง ๆ   และได้เปิดใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการ  ในวันท่ี
23   พฤษภาคม      พ.ศ.  2536

ในระหว่างปี  พ.ศ.  2539 - 2542  กรมพัฒนาท่ีดิน  ได้รับความร่วมมือจาก  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดทำแผนแม่บท  “การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะที่ 2”
เพื่อขยายเครือข่ายเชื่อมโยงไปยัง  สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด  ทุกจังหวัด  และ  สำนักงบประมาณ  ได้
อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเป็น จำนวน   75,056,000   บาท

เพื่อให้การดำเนินการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ  กรมพัฒนาที่ดิน  สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายในให้กำกับดูแลระบบเครือข่าย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังกล่าวขึ้น  คือ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   ตามคำสั่ง  กรมพัฒนาที่ดิน
ท่ี  1596/2542   เม่ือ วันท่ี   22   ธันวาคม        พ.ศ.   2542    และในปี  พ.ศ.  2545   ได้รับการปรับฐานะเป็นหน่วยงาน
ระดับกอง  โดยเปล่ียนแปลงช่ือเป็น  ศูนย์สารสนเทศ

ต่อมาในปี  พ.ศ.  2550   มีคำส่ัง  กรมพัฒนาท่ีดิน ท่ี   921/2550   เม่ือ วันท่ี  26   กันยายน     พ.ศ.  2550
เรื่องปรับปรุงโครงสร้างและกำหนดอัตรากำลัง  ได้เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้าง  ศูนย์สารสนเทศ
เป็น  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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วิสัยทัศน์
มุ่งม่ันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือจัดการฐานข้อมูล  และองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน  ผ่านระบบ

สำนักงานอัตโนมัติและการส่ือสารท่ีทันสมัย

ภารกิจ

การแบ่งส่วนราชการ

          

ศึกษา  พัฒนาและจัดวางระบบฐานข้อมูล  ระบบการเช่ือมโยง  ระบบเครือข่ายการส่ือสาร
ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์  ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาท่ีดิน
เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศึกษา  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการบริหารจัดการของ  กรมพัฒนาท่ีดิน
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ มอบหมาย

1.

2.
3.
4.
5.

ฝ่ายอำนวยการ
ส่วนวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
ส่วนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ส่วนฐานข้อมูลสารสนเทศ
ส่วนระบบภูมิสารสนเทศ
ส่วนพัฒนาสารสนเทศเพ่ือจัดทำแบบจำลอง
ศูนย์ฝึกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ฝ่ายอำนวยการ

ส่วนวิเคราะห์
และวางระบบข้อมูล

⌫⌫⌫⌫⌫
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ศึกษา   วิเคราะห์   ออกแบบ   และวางระบบคอมพิวเตอร์ท้ังด้าน
Hardware / Software  การส่ือสารให้สามารถรองรับสอดคล้อง
เช่ือมโยง ท้ังภายในและภายนอกหนว่ยงานต่าง ๆ
จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ   แผนปฏิบัติการของ กรมฯ
ให้สอดคล้องกับของชาติ
บริหารการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ประสานงานด้านนโยบายสารสนเทศ  กับ  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  สำนักงบประมาณ  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ประสานงานให้คำปรึกษา  แนะนำการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานธุรการ  งานการเงิน  บัญชีและพัสดุ
จัดทำแผนงาน  งบประมาณประจำป ี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ   ภายในสำนัก
งานบรหิารงานบคุคลและงานประชาสมัพันธ์ของสำนกั  ตรวจสอบ
และกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ  ก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการสำนัก  รวม
ท้ังประสานงานระหว่างสำนัก กับหน่วยงานอ่ืน ๆ
จัดระบบการส่ือสาร  โทรคมนาคม  และงานวิทยุกระจายเสียง  เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ด้านพัฒนาท่ีดินและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องด้านการเกษตร



ส่วนระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์

ส่วนฐานข้อมูล
สารสนเทศ

⌫⌫⌫⌫⌫
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จัดหา   พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร
ตามแผนและงบประมาณด้านสารสนเทศ
เป็นแม่ข่ายของระบบ  และรับผิดชอบการซ่อมบำรุง   ดูแลรักษา
ระบบเคร่ือง  และควบคุมพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล ต่าง ๆ
ของ กรมพัฒนาท่ีดิน   และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในระบบอินเตอร์เน็ต   และอินทราเน็ต
ควบคุม   ดูแล    และพัฒนาระบบเครือข่ายและการส่ือสาร
รูปแบบอินเตอร์เน็ต  และอินทราเน็ต  ให้เช่ือมต่อกันอย่าง
 มีประสิทธิภาพสูง
กำหนดระเบียบและมาตรฐานรหัสดัชนีแฟ้มข้อมูล
ด้านปฏิบัติงานระบบเครือข่าย ในการกำหนด User/Password
จัดฝึกอบรม ฝึกสอนเพ่ือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายของกรมฯ  โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ   และการเพ่ิมพูนความ รู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้องแก่บุคลากร  กรมพัฒนาท่ีดิน

รวบรวม  จัดเก็บข้อมูล  และปรับปรุงข้อมูลด้านบริหารจัดการและ
วิชาการให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือเข้าสู่ระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต
และอินทราเน็ต
ศึกษา  ออกแบบ  วิเคราะห์  จัดหา และพัฒนาโปรแกรมและฐาน
ข้อมูลด้านการบริหาร  การจัดการ  และด้านวิชาการ
ศึกษา   วิเคราะห์   ออกแบบ   จัดหา  พัฒนา และบริหารห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์  โดยการรวบรวมจัดหาเอกสารวิชาการ  วารสาร
ท้ังภาษาไทยและต่างประเทศ  จัดหมวดหมู่  จัดระบบการใช้ให้ยืม
 เอกสาร และพัฒนาระบบงานห้องสมุด  ให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์
รวมท้ังบริการและให้คำปรึกษา
ควบคุม  ดูแล  กำกับ  และดำเนินการตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ให้บริการข้อมูลด้านการบริหารการจัดการวิชาการ แก่ ผู้บริหาร
และผู้เก่ียวข้อง
ติดต่อประสานงาน  แลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง



ส่วนระบบภูมิ
สารสนเทศ

⌫⌫⌫⌫⌫
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เป็นศูนย์กลางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดทำรวบรวมข้อมูล Meta Data  ด้านภาพถ่ายทางอากาศ   ภาพถ่ายดาวเทียม
และแฟ้มข้อมูลแผนท่ีทุกประเภท  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสำหรับบริการหน่วยงาน
ต่าง ๆ   ของ  กรมพัฒนาท่ีดิน  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
จัดทำมาตรฐานข้อมูล (Meta Data) ด้านภูมิสารสนเทศ  เพื่อใช้แลกเปลี่ยน
และบริการ
จัดเก็บ รวบรวม  และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ ด้านภูมิศาสตร์ให้เป็นปัจจุบัน
เพ่ือเข้าสู่ระบบเครือข่ายกลาง
จัดหา   และพัฒนาเทคโนโลยี  และโปรแกรมการใช้งานทางด้านระบบ
ภูมิสารสนเทศ   และการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ   ในรูปของโปรแกรม
บนเครือข่าย ระบบ Online   ท้ังในระบบอินเตอร์เน็ต  และอินทราเน็ต
ประสาน   ดำเนินการวิเคราะห์จัดทำข้อมูลกรณีเร่งด่วน  ด้านการบริหาร
สินทรัพย์   ด้านการเตือนภัย   การติดตามประเมินผล   การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ให้ผู้บริหารทางด้านภูมิสารสนเทศ   แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  และ
กรมพัฒนาท่ีดิน
บริการข้อมูลด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่ผู้บริหาร  ผู้เกี่ยวข้อง และ
ประชาชน

ศึกษา    ค้นคว้า    และปฏิบัติงานภาคสนาม   จัดทำฐานข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยระบบสารสนเทศ   สรุปประมวลผลข้อมูล
เพ่ือการออกแบบจำลอง
ออกแบบ (Design) และจัดทำต้นแบบจำลองในรปูแบบของ 3D
รูปแบบจำลอง    รายละเอียดภูมิประเทศ     (Terrain Modeling)
วางแผนศึกษา    ค้นคว้าพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
ออกแบบจำลอง   ควบคุมมาตรฐานการผลิต  จัดทำแบบอย่าง
สร้างและผลิตแบบจำลอง  งานย่อขยายแบบต้นร่าง  แยกสีแบบ
ต้นร่างและกำหนดช้ันความสูง  ผลิตช้ินส่วนหรือส่วนประกอบ
ของแบบจำลองทุกมาตราส่วน   ตลอดจนปฏิบัติงานหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ท่ีได้รับมอบหมาย

ส่วนพัฒนาสารสนเทศ
เพ่ือจัดทำแบบจำลอง



⌫⌫⌫⌫⌫
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ศูนย์ฝึกอบรม
ภูมิสารสนเทศ
การเกษตร

เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการพัฒนาทางระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพ่ือการพัฒนางานด้านการเกษตร  ให้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกกรม
ในกระทรวงเกษตรและสหกณ ์ รวมท้ังสถาบันการศึกษา และองค์กร
เอกชนท่ีปฏิบัติ หรือมีส่วนเก่ียวข้องด้านการเกษตร
ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์การเกษตร  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและ
พัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการเกษตร
ประสานงานการจัดฝึกอบรมตลอดจนการติดตามประเมินผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม



          





นายรังสฤษด์ิ   บุญสิน
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

นางเสาวลักษณ์  มณีวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางกุลวดี   ภาร์ดวาจ
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล

นางจันทร์เพ็ญ   ลาภจิตร
ผู้อำนวยการส่วนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

นางเกษร   สวนศรี
ปฎิบัติหน้าที่  ผู้อำนวยการส่วนฐานข้อมูลสารสนเทศ

นายศรัณย์นพ   อินทเสน
ผู้อำนวยการส่วนระบบภูมิสารสนเทศ

นายพีรฉัตร   ทองมารัตน์
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาสารสนเทศเพื่อจัดทำแบบจำลอง
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นายรังสฤษด์ิ   บุญสิน
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร





1. นางสุกัญญา กสกิรณ์
2. น.ส.พรทิพย์ บำเรอวงศ์
3. นางอรทัย ฉัตรชุมสาย
4. น.ส.อนันญา หิรัญรัตน์
5. นางวาสนา อนุวรรณ
6. น.ส.ต้อย จมิานงั
7. นายสหรัฐ เครืออินต๊ะ

นางเสาวลักษณ์  มณีวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

1 23
4
5
6 7
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กลุ่มท่ี 1
1. น.ส.อุบลลักษณ์ เทียมทัด
2. นายสำราญ สายใจ
3. นายปรีดา ปิยางกูร
4. น.ส.ศิวภรณ์ ทวีแสง
5. นางนรีกานต์ ฉัตรทอง

กลุ่มท่ี 2
1. นายธวัชชัย สมบูรณ์
2. น.ส.ธิมลรัตน์ บุตรโชติ
3. นางวนิดา วิสุทธารมณ์
4. นายเอกชัย แสงคำ
5. นายอภิรักษ์ พลอยบำรุง

กลุ่มท่ี 1

กลุ่มท่ี 2

15 2 4
3

3
5
1
4
2
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2 4 5 1 3

นางกุลวดี   ภาร์ดวาจ
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล

1. นางดวงดอม กำเนดิทรัพย์
2. น.ส.ฐิติพร วีระประสิทธ์ิ
3. น.ส.นิจพร บุญช่วย
4. น.ส.กนกวรรณ เดือนนวล
5. น.ส.ณัฐณิชา เณรแกว้
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1 32
6

54

นางจันทร์เพ็ญ   ลาภจิตร
ผู้อำนวยการส่วนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

1. นายสุพงษ์ ไพชยนต์
2. นางวราภรณ์ อินทร์ทิพย์
3. น.ส.อริศรา พ่ึงพา
4. น.ส.ปิยะดา มีสมิง
5. น.ส.ปิยะวรรณ คุ้มวงศ์
6. นายชาญชัย จงเจรญิสุข
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4
15

2
3

6

นางเกษร   สวนศรี
ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อำนวยการส่วนฐานข้อมูลสารสนเทศ

1. นายพนัสบดี         ธัชโอภาส
2. น.ส.ดุษฎี         กิติพัฒน์มนตรี
3. น.ส.สว่างจิตต์      สะและ
4. น.ส.รัตนา         หลำเนียม
5. นายเรืองศักด์ิ        ใจเย็น
6. น.ส.สุจิตรา         มาแสง
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5
6

4

3
27

1

นายศรัณย์นพ   อินทเสน
ผู้อำนวยการส่วนระบบภูมิสารสนเทศ

1. น.ส.รุจิรัตน์ รุจิรกุล
2. น.ส.ขนิษฐา เหล็กเพ็ชร์
3. นายพิสิฐ ป้องวิเชียร
4. น.ส.เยาวเรช นามวิจิตร
5. น.ส.สุหัถยา ไชยรัมย์
6. นายพีร์วาทิน ดาษดื่น
7. นายวรการ วงศ์ใหญ่
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4
3

21

นายพีรฉัตร   ทองมารัตน์
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาสารสนเทศเพือ่จัดทำแบบจำลอง

1. นายวริทธ์ินันท์    จันทรารมณ์
2. น.ส.ปุณณาสา    ผลานันต์
3. นายวิรุฬห์    ภูมิศรีแก้ว
4. นายยุทธภูมิ    ด้วงอินทร์
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1.  นางสาวอรพร ก้อนทอง
2.  นางพิรณาณ์ ป้องวิเชียร
3.  นางขนิษฐา ปัทมวิภาค
4.  นางจุรี ช่างดวงจิตต์

1 2 3 4

นายรังสฤษด์ิ    บุญสิน
ทำหนา้ท่ีแทน  ผู้อำนวยการ

ศนูยฝึ์กอบรมภมูสิารสนเทศการเกษตร
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน  พ.ศ. 2552 - 2556

กรมพัฒนาที่ดิน  ได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กรมพัฒนาที่ดิน
พ.ศ. 2552 - 2556  ซึ่งจัดทำโดย  คณะทำงานร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน  ผ่านความเห็นชอบของ  คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  กรมพัฒนาท่ีดิน
โดยยึดหลักสาระ สำคัญของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.  2552 - 2556   ท่ีมุ่งเน้นในเร่ือง การพัฒนาคนให้มีความเฉลียวฉลาด  (SMART)  และรอบรู้สารสนเทศ
(Information   Literacy)  การบริหารจัดการ  ICT  ระดับชาติ  ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล    การให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาและการใช้ ICT เพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความได้เปรียบในการแข่งขันของการผลิต
และบริการท่ีมีศักยภาพ  โดยเฉพาะในภาคการเกษตรในแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน  พ.ศ.  2552 - 2556  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้  4  ด้าน  คือ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
การพัฒนาระบบเครือข่ายและการส่ือสาร   รวมถึงส่วนท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการและติดตามผล   ซ่ึงในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมาย / แผนงาน /โครงการในการดำเนินงาน  โดยเม่ือส้ินสุดระยะเวลาในการดำเนินงาน
ตามแผนแม่บทฯ  ดังกล่าวแล้ว   กรมพัฒนาท่ีดิน   จะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงาน ต่าง ๆ
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ บุคลากรของกรมฯ
มีความสามารถในการนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบัติงาน  และใช้ในการให้บริการกับเกษตรกร
ให้บรรลุตามพันธกิจท่ีได้กำหนดไว้

⌫⌫⌫⌫⌫
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การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
ดำเนินการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  รวมทั้งสิ้น

110    หน่วยงาน    ดังน้ี    ส่วนกลาง   16   หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาท่ีดิน   12   หน่วยงาน    ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง   จำนวน   3   หน่วยงาน     สำนักงานโครงการในพระราชดำร ิ จำนวน
3 หน่วยงาน (โครงการจัดพัฒนาฯ ตามพระราชประสงค์  โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง
โครงการศึกษาการฟื้นฟูที่ดิน)  และสถานีพัฒนาที่ดิน  76  หน่วยงาน  โดยได้ตรวจเช็คการทำงานของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์    และระบบเครือข่ายภายใน   รวมท้ังความสะอาดเครือ่งคอมพิวเตอร์และอุปรกรณ์ต่อพวง
ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ   พร้อมท้ังติดต้ังโปรแกรมป้องกัน ไวรัสให้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง

การประกวดเว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
เพื่อเป็นการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในของกรมพัฒนาที่ดิน  และส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ

ได้มีการเผยแพรผ่ลงาน  และให้บริการข้อมูลสู่ประชาชน  ตลอดจนมกีารปรับปุรงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ส่วนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จึงจัดการประกวด
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน กรมพัฒนาท่ีดิน โดยในปี  2552   ผลการประกวด   คือ

ระดับหน่วยงานส่วนกลาง

ระดับหน่วยงานส่วนภูมิภาค

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

สำนักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน
สำนักบริหารและพัฒนาการใช้ท่ีดิน
กองคลัง
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการท่ีดิน
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ท่ีดิน

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
สถานีพัฒนาท่ีดินอุตรดิตถ์
สถานีพัฒนาท่ีดินฉะเชิงเทรา
สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงราย
สถานีพัฒนาท่ีดินน่าน
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การจัดหาฮาร์ดแวร์
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  สำหรับสนับสนุนงานต่าง ๆ   ของ  กรมพัฒนาท่ีดิน ประกอบด้วย

การจัดหาซอฟท์แวร์
จัดหาโปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  (GIS) ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ   ของ  กรมพัฒนาท่ีดิน

สำหรับการปฏิบัติงานใน  ปีงบประมาณ  2552   ประกอบด้วย

 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Gigabit  Edge  Switch) จำนวน  17  ชุด
 อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core  Switch) จำนวน  2  ชุด
 อุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) ส่วนกลาง  จำนวน  1  ชุด
 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย  จำนวน  1  ชุด
 อุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) ส่วนภูมิภาค  จำนวน  15  ชุด
 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย  จำนวน  30  ชุด
 Computer  Notebook   จำนวน  20   เคร่ือง
 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  จำนวน  100  เคร่ือง

  

 Arc View 9.2
 ArcGIS  3D  Analyst
 ArcGIS  Spatial
 Analyst ArcScan  for  ArcGIS

จำนวน  15  ชุด
จำนวน  15  ชุด
จำนวน  15  ชุด
จำนวน  15  ชุด
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การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ปี  2552
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี  2552  ในส่วนท่ีรับผิดชอบ  คือ
มิติท่ี 2 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ตัวชีวัดท่ี 7  ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
การดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  โดยส่วนราชการต้องดำเนินการ

ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  และมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  28  ธันวาคม
พ.ศ.  2547  เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการประกาศประกวดราคา  ประกาศสอบราคา  และสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของส่วนราชการ  และการกำหนดมาตรการใหทุ้กหน่วยงานของรัฐ  ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ   แก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว  ซ่ึงพิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายกำหนดไว้  ดังน้ี

1.  ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540
2.  จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา 9
3.  บริหารจัดการเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ
4. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรในส่วนราชการและ

ประชาชนทราบ
5.  เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับประกาศประกวดราคา   ประกาศสอบราคา
มิติท่ี 4  :  มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ตัวช้ีวัดท่ี 14  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด  4 การวัดการวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินการ  ดังน้ี
IT 1 ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

รวมท้ังผลการดำเนินงานของตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย
IT  2  ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า ท่ีจัดทำ

ไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  และต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการ
ท่ีสร้างคุณค่าเพ่ิมเติม  อย่างน้อย  2  กระบวนการ

IT  3  ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนบัสนุนอย่างน้อย 2
กระบวนการ

IT 4 ส่วนราชการตอ้งมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างเหมาะสม

IT 5 ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม  เฝ้าระวัง  และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนด
ระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดต้ังปฏิบัติการ  (Operation Room, Management Cockpit, War  Room)
ท่ีบ่งช้ีถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

IT  6  ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเส่ียงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
IT  7  ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้  และนำแผนไปปฏิบัติ

⌫⌫⌫⌫⌫
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ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก  และ Metadata GIS

ปรับปรุงข้อมูลในระบบการบริหาร
จ ัดการฐานข ้อม ูลแหล ่งน ้ ำขนาดเล ็ก
(http://giswater.ldd.go.th/ldd)  และจัดทำข้อมูล
Metadata GIS ของ กรมพัฒนาท่ีดิน  ในระบบ
มาตรฐานข้อมูล THAISDI  ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ของประเทศ

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์และลายมือช่ือ
ได้ทำการปรบัปรุง แก้ไข  ขยายงานระบบสำนกังานอิเล็กทรอนิกส์และลายมือช่ือ  โดยการปรับปรุง

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพ่ือช่วยลดข้ันตอนการทำงาน  และติดตามงานไดอ้ย่างรวดเร็ว  ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ท้ังส่วนกลาง  และส่วนภูภาค
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ระบบฐานข้อมูล
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีระบบต่าง ๆ   คือ

โปรแกรมระบบบริการประชาชน
(http://www.ldd.go.th/service)
ประชาชนสามารถขอรับริการวัสดุ
การเกษตร ได้แก่  สารเร่ง พด. 1 - 10
(ยกเว้น พด.4)  กล้าหญ้าแฝก และ
เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ผ่านทางระบบ Internet ได้ตลอด 24
ช่ัวโมง และในปี งบประมาณ 2552
มีผู้ใช้บริการ จำนวน 1,488 ราย

รายงานผลวิเคราะห์ดิน Online
(http://www.ldd.go.th/soilanaly/)
โปรแกรมบันทึกรายงานผลการวิเคราะห์ดิน
ของเกษตรกร ที่ให้บริการโดย สำนักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต 1 - 12  และ สำนักวิทยาศาสตร์
เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  ปีงบประมาณ  2552  มีการ
บันทึก  61,392  ราย

เวทีโต้ตอบ WEBBOARD
(http://sql.ldd.go.th/webboard/)
ระบบรับฝากปัญหา ข้อสงสัยและ
ข้อเสนอแนะ  ปีงบประมาณ 2552
มีผู้ เข้ามาใช้บริการ  200  ราย
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ระบบคำถามท่ีถูกถามบ่อย (FAQ)
(http://www.ldd.go.th/faq/newfaq/)
ระบบรวมคำถามท่ีถูกถามบ่อย สามารถ
ค้นหาได้ตามประเภทปัญหาต่าง ๆ
รวมคำถามท่ีมีอยู่ในระบบ มีท้ังส้ิน  67
คำถาม  9  หมวดหมู่
(ข้อมูล ณ  วันท่ี  13  มกราคม  2553)

โปรแกรมบันทึก Stock  วัสดุการเกษตร
(http://www.ldd.go.th/stock/)
ระบบรายงานผลการแจกจ ่ายว ัสด ุการเกษตร
ในปีงบประมาณ  2552  มีการรายงานผลการแจกจา่ย
วัสดุการเกษตร  จำนวน  23  ชนิด  ได้แก่ ซุปเปอร์
พด.1 - 3  (ท่ีพัฒนามาจาก  สารเร่ง พด.1 - 3 )  พด.1 - 10
(ยกเว้น พด.4 และ สำหรับ พด.1 - 3 มีแจกตามจำนวน
ท่ีคงเหลือ อยู่เท่าน้ัน)  พด.11 โสน  พด.11 ปอเทือง
พด.12 แฝกเพื่อการอนุรักษ์  แฝกเพื่อการแจกจ่าย
แฝกหมอดิน  ปอเทือง  ถ่ัวพร้า  ถ่ัวพุ่ม  โสน  ถ่ัวมะแฮะ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

สรุปผลการแจกจ่ายระหว่าง  วันท่ี  1  ตุลาคม  2551  ถึง  30  กันยายน  2552



ซุปเปอร์ พด.1
ซุปเปอร์ พด.2
ซุปเปอร์ พด.3
พด.1
พด.2
พด.3
พด.5
พด.6
พด.7
พด.8
พด.9
พด.10

วัสดุการเกษตร ยอดจ่าย

2489,769
4,257,671

724,917
54,206

495,284
125,511

-
469,622
630,058

30
202,500

100

หน่วย

ซอง
ซอง
ซอง
ซอง
ซอง
ซอง
ซอง
ซอง
ซอง
ซอง
ซอง
ซอง

พด.11 โสน
พด.11 ปอเทือง
พด.12
แฝกเพ่ือการอนุรักษ์
แฝกเพ่ือการแจกจ่าย
แฝกหมอดิน
ปอเทือง
ถ่ัวพร้า
ถ่ัวพุ่ม
โสน
ถ่ัวมะแฮะ

71,462
73,514

185,840
75,623,175

187,353,250
-

1,896,356
1,311,117
2,525,716

81,085
26,665

ซอง
ซอง
ซอง
กล้า
กล้า
กล้า
ก.ก.
ก.ก.
ก.ก.
ก.ก.
ก.ก.

วัสดุการเกษตร ยอดจ่าย หน่วย
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โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
(http://www.ldd.go.th/web_survey/index.html)
ระบบรับคำร้องขอขุดสระน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทาน จากเกษตรกรทั่วประเทศ  ปัจจุบัน
มีคำขอในระบบ จำนวน 1,080,552  ราย

สารสนเทศภูมิศาสตร์
ให้บริการข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา

ประชาชนท่ัวไป  ต้ังแต่เดือน ตุลาคม  2551  -  กันยายน  2552  รวม  105  ราย

หน่วยงาน/บุคคลท่ีให้บริการ CD-ROM แผนท่ี อ่ืน ๆ รวม (ราย)
1. หน่วยงานของรัฐ
2. สถาบันการศึกษา
3. ประชาชนท่ัวไป
4. อ่ืน ๆ

33
19
2
2

36
2
2
1

5
1
1
1

74
22
5
4

รวม 56 41 8 105

ประเภท



ศูนย์บริการทางวิชาการ (ห้องสมุด)
ห้องสมุด  เสมือนศูนย์บริการทางวิชาการ  มีการพัฒนาระบบให้สามารถเช่ือมโยงไปยังห้องสมุด ต่าง ๆ

ท้ังในและต่างประเทศ   สามารถ  จอง  ยืม  คืน  หนังสือ  ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ    มีการสร้างระบบฐานข้อมูลผลงาน
วิจัยในรูปแบบ  e-book.PDF  file  เป็นแหล่งค้นคว้าติดต่อไปยังแหล่งความรู้ได้อย่างกว้างขวาง  ซ่ึงระบบโปรแกรม
e-Library  สามารถให้บริการ  24  ช่ัวโมง  จำนวนผู้ใช้บริการ  ดังน้ี
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1. บริการยืม - คืน  หนังสือ  วารสาร  CD -ROM ข้อมูลต่าง ๆ
2. บริการห้องสมุดโดยตรง  และค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
3. บริการให้คำแนะนำตอบคำถามและช่วยค้นคว้าข้อมูล
4. เขียน (Write)  ข้อมูลเอกสารวิชาการลงแผ่น  CD - ROM  ให้ผู้ใช้บริการ  225  เร่ือง

7,200
2,550

450
107

บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ
(ราย)

e-Learning
ดำเนินการจัดทำ  ศูนย์บริการทางวิชาการ  (ห้องสมุด)  โดยมีวัตถุประสงค์  รวบรวมองค์ความรู้ของกรมฯ

ในด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน  เพ่ือให้เกษตกร  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนท่ัวไป
สามารถศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ ด้วยตนเอง ด้วยระบบ e-Learning ผ่าน Web Site กรมฯ www.ldd.go.th
ซ่ึงในปีงบประมาณ 2552  ได้ดำเนินการจัดทำบทเรียนเพ่ิม  2  รายวิชา    ปัจจุบันมีบทเรียน  จำนวน  8  รายวิชา  ดังน้ี

บทเรียน จำนวนผู้ใช้บริการ
(ราย)

1.  การผลิตปุ๋ยหมัก  โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
2.  การผลิตปุ๋ยน้ำ  โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
3.  การผลิตสารป้องกันแมลงและศัตรูพืช  โดยใช้สารเร่ง  พด.7
4.  การผลิตจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืช  โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
5.  การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกล่ินเหม็น  โดยใช้สารเร่ง พด.6
6.  หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำ
7.  การเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ดินอย่างง่ายด้วยตัวเอง
8.  ปุ๋ยชีวภาพ พด.12  เพ่ิมธาตุอาหารและฮอร์โมนพืช

479
19

173
100
152
119
35
8
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พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ดำเนินการติดตามรวบรวมผลการดำเนินการตาม  พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานส่วนกลาง

สำนักงานพัฒนาท่ีดิน  และสถานีพัฒนาท่ีดิน  รายงานให้กับ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ จำนวน  1  คร้ัง
ปรับปรุงข้อมูล  Web  Site  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นปัจจุบัน  บัญชีรายการเอกสารส่ิงพิมพ์

และข้อมูลดิจิตอลท่ีให้บริการตาม  พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสาร  กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  คำส่ังหนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน
นโยบาย  และรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
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การจัดทำโครงการจัดซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏบัิติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร   จึงทำหน้าท่ีในการพิจารณา   การจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ของ
หน่วยงานในกรมพฒันาทีดิ่น  และสง่โครงการให ้คณะกรรมการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอร ์  ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ พิจารณาอนุมัติ  โดยในปีงบประมาณ 2552 ได้จัดทำโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร ์ ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ และนำเสนอต่อคณะทำงานพิจารณากล่ันกรองโครงการจดัซ้ือ
จัดหา ระบบคอมพิวเตอร์  ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีโครงการท่ี นำเสนอ  จำนวน  6  โครงการ  คือ

       โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ปีงบประมาณ 2552 งบประมาณ 572,900  บาท
       โครงการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลดินเพ่ือการเกษตร  งบประมาณ  492,500 บาท
      โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน  และการสำรวจ  ศึกษา

ความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินท่ีเป็นประโยชน์ของประเทศไทย งบประมาณ   2,798,740 บาท
 โครงการซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื ้นดินของ โครงข่ายหมุดหลักฐาน ของ

โครงการจัดทำแผนที่ เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
งบประมาณ  4,200,000  บาท

        โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการปฏิบัติงาน  งบประมาณ 352,000 บาท
     โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของ กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณ   598,000  บาท



การอบรมภูมิสารสนเทศ
ไดท้ำการอบรมใหค้วามรูด้้านภมิูสารสนเทศ  ให้แกเ่จา้หนา้ทีข่องกรมพฒันาทีดิ่น  และหนว่ยงาน

สังกัดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ รวม  2  หลักสูตร

หลกัสตูรระบบภมิูสารสนเทศขอ้มูลดนิและการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ และโปรแกรมประยกุตด์า้นระบบ
ภูมิสารสนเทศ  ประกอบด้วยรายวิชา

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม คือ เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน จำนวน 157 คน  และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ จำนวน  14  คน  รวม  171  คน

แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดินและการใช้ท่ีดินเพ่ือสนับสนุนระบบการเกษตร
ระบบฐานข้อมูลดิน
ระบบการจัดการดิน
ระบบฐานข้อมูลวิทยาศาตร์ทางดิน
การปรับปรุงข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Present  Land  Use)
ระบบฐานข้อมูลภาพดาวเทียม
การใช้งานชุดโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
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หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบภูมิสารสนเทศ ประเภท Open Source
ประกอบด้วยรายวิชา

การอบรมคอมพิวเตอร์นอกเวลา
ดำเนินการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 3

โปรแกรม  คือ  Microsoft  Office  Word , Microsoft  office
Excel  และ  Adobe  Photoshop  ระหว่างเวลา  12.00 - 13.00 น.
โดยใช้ห้องสมุด  เป็นสถานท่ีการอบรม  ดำเนินการสอนโดย
เจ้าหน้าท่ี  และนักวิชาการคอมพิวเตอร์  เพ่ือเป็นการพัฒนา
ความรู ้  ความสามารถดา้นคอมพวิเตอร ์แกเ่จา้หนา้ทีข่อง
กรมพัฒนาท่ีดิน

ผู้เข้าร่วมการฝกึอบรม คือ เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาทีดิ่น  จำนวน 41 คน  และเจา้หน้าท่ีจากหนว่ยงาน
ในกระทรวง เกษตรและสหกรณ ์  จำนวน  9  คน  รวม  50  คน



รายงานประจำปี  2552   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร34

ปัญหาดา้นการจดัการการผลติสินค้าเกษตร และโมเดลจำลองทีน่่าสนใจ ด้านการผลติ
                 สินค้าเกษตร

การเขียนโปรแกรมด้านระบบภูมิสารสนเทศ  ประเภท Open  Source
การใช้ระบบภูมิสารสนเทศ  ประเภท  Open  Source

การฝึกประสบการวิชาชีพ
ดำเนินการฝึกทักษะประสบการวิชาชีพ  ให้กับนิสิต  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบัน ต่าง ๆ   ดังน้ี

    ด้าน GIS  สถาบันมหาวิทยาลักบูรพา  จำนวน 3 ราย
    ด้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   จำนวน  1  ราย
    ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ  สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    จำนวน  1  ราย



การจัดทำแบบจำลองศูนย์เรียนรู้การพัฒนาท่ีดิน
ได้ดำเนินการจัดทำแบบจำลองศูนย์เรียนรู้การพัฒนาท่ีดิน  ซ่ึงสถานีพัฒนาท่ีดินได้พัฒนาพ้ืนท่ีในรูปแบบ

การใช้ที่ดินสำหรับการเกษตร  และสามารถเป็นตัวอย่างสำหรับการเรียนรู้ของผู้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน
ในปีงบประมาณ  2552  ได้จัดทำ  จำนวน  12  ชุด  คือ

สถานีพัฒนาท่ีดินประจวบคีรีขันต์

สถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลก



 สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงราย
 สถานีพัฒนาท่ีดินพิษณุโลก
 สถานีพัฒนาท่ีดินอุทัยธานี
 สถานีพัฒนาท่ีดินสุราษฎร์ธานี
 สถานีพัฒนาท่ีดินตราด
 สถานีพัฒนาท่ีดินประจวบคีรีขันธ์
 สถานีพัฒนาท่ีดินสุรินทร์
 สถานีพัฒนาท่ีดินมหาสารคาม
 สถานีพัฒนาท่ีดินศรีสะเกษ
 สถานีพัฒนาท่ีดินนครปฐม
 สถานีพัฒนาท่ีดินลำปาง
 สถานีพัฒนาท่ีดินร้อยเอ็ด
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ระบบเครือข่ายและการส่ือสาร
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

จึงมีแผนในการดำเนนิงาน ดังน้ี
การปรับปรุงระบบเช่ือมโยงเครือข่ายกรมพัฒนาท่ีดิน
     บริการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

     บริการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 80/14 Mbps
          - ระหว่างประเทศ ความเร็ว 14 Mbps (100% International Bandwidth)
          - ในประเทศ ความเร็ว  80 Mbps (100% Domestic Bandwidth)
     วงจรเช่ือมโยง CAT Metronet ความเร็ว 80 Mbps ระหว่างกรมพัฒนาท่ีดิน - ผู้ให้บริการ
      จัดสรรจำนวนรหัสเลขประจำตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

           (IP- Address) 1 class C
     สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาแบบไม่จำกัดปริมาณข้อมูลเข้าออก
     สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานได้ด้วยระบบกราฟแสดงผล (MRTG :  Multi

           Router Traffic Grapher)
     บริการวงจรเช่ือมโยงเครือข่ายองค์กร จำนวน 95 วงจร

     สำนักเทคโนโลยสารสเทศและการสือ่สาร กรมพัฒนาท่ีดิน
          -  วงจร  CAT  Metronet  (Fiber Optic)  ระหว่างกรมพัฒนาท่ีดิน - ผู้ให้บริการ

                                                ความเร็ว 110 Mbps
 หน่วยงานในสังกัด กรมพัฒนาท่ีดิน (ภูมิภาค) ระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคผู้ให้บริการ

          -  สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12  เช่ือมโยงด้วยเทคโนโลยี  Frame  Relay   ความเร็ว
              2048 Kbps/1024 Kbps รวม จำนวน 12 วงจร
          -  สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด  73  จังหวัด โครงการจัดพัฒนาท่ีดินฯ  ตามพระราชประสงค์
              (หนองพลับ-กลัดหลวง) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง  โครงการศึกษาฟ้ืนฟู
              ท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้ม   ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำ  อ.ปากช่อง   เช่ือมโยง
              ด้วยเทคโนโลยี  Frame  Relay  ความเร็ว  1024 Kbps/512 Kbpsรวม จำนวน 77 วงจร
          -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข้าหินซ้อน   ศูนย์การพัฒนาพิกุลทอง    ศูนย์ปฎิบัติการโครงการ
              หลวง   เช่ือมโยงเทคโนโลยี   Frame   Relay    ความเร็ว   2048   Mbps/1024 Mbps
              รวม จำนวน 3 วงจร
          -  สถานีพัฒนาท่ีดินสุโขทัย    สถานีพัฒนาท่ีดินสมุทรปราการ  เช่ือมโยงด้วย  IP  Star
              (Down   stream/UPstream) 1024   Kbps/512   Kbps  รวม จำนวน   2   วงจร
          -  สถานีพัฒนาท่ีดินน่าน  เช่ือมโยงด้วย ADSL  ความเร็ว (Download/UpLoad)

                                                1024 Kbps/512 Kbps รวม จำนวน 1 วงจร
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การปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
             การปรับปรุงระบบเครือข่ายและการให้บริการอินเตอร์เน็ต
             การตรวจเช็คระบบเครือข่าย
             การตรวจเช็คเครือข่ายแม่ข่าย
             การตรวจเช็คเครือข่ายลูกข่าย
             การตรวจเช็คระบบอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
             การตรวจเช็คระบบ  Network  อุปกรณ์เครือข่ายท่ีเช่ือมโยงระหว่างอาคาร   ระหว่างช้ัน
การพัฒนาเว็บไซต์

ในการดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือบริการ ข้อมูลท้ังทางระบบอินทราเน็ต   และอินเตอร์เน็ต
เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาด้านบริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ เป็น
การอำนวยความสะดวก   เน้นการให้บริการของรัฐผ่านทางเครือข่ายท่ีมีความปลอดภัย  ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสำคัญ ของ
การให้บริการ  โดยเฉพาะเป็นการบริการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในลักษณะ บริการเบ็ดเสร็จจากจุดเดียว
(One - Stop Service)

การประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน
จัดทำโครงการประกวดเวบ็ไซต์หน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ 2553  เพ่ือเป็นการสนับสนุน

ให้หน่วยงานในกรมฯ  พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานของตนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
โดยจะประกาศผลและมอบรางวลัในวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ   วันท่ี   23   พฤษภาคม   2553

การให้บริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ   และถ่ายทอดสดการประชุม
ให้บริการระบบการประชุมทางไกล  และการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต

ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมฯ    และการประชุมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ เป็นประจำทุกเดือน
โดยเจ้าหน้าที ่ในสำนักงานพัฒนาที ่ดินเขต และหน่วยงานในสังกัด สามารถติดต่อได้ทั ้งภาพ และ
เสียงผ่านทางจอภาพ    โดยไม่ต้องเดินทางมาท่ีส่วนกลางในการรับนโยบาย ต่าง ๆ   และใช้เป็นช่องทางในการรายงาน
สถานการณ์ต่าง ๆ  ให้ผู้บริหารกรมฯ  ทราบได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์
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การพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์และลายมือช่ือ  ในทุกหน่วยงาน
ในการขยายการใช้งาน ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อ  เพื่อช่วยในการลด

ข้ันตอนการทำงาน  โดยจัดทำทางเดิน เอกสารส่งในรูป  file  ผ่านเว็บเบราเซอร์    ซ่ึงผู้บริหารสามารถบันทึกความเห็น
ข้อส่ังการในเอกสารผา่นโปรแกรม  และติดตามงานไดอ้ย่างรวดเร็ว  แบบ real time  ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
รวมท้ังขยายรูปแบบ การใช้งานให้มากข้ึนระดับหน่วยงานภาครัฐ    ซ่ึงเป็นการดำเนินการตามมาตรฐานและกระบวน
การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทาง TH e-GIF

การจัดทำแผนงานและโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีงบประมาณ  2554
เพ่ือให้การดำเนนิงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  กรมพฒันาทีดิ่น เปน็ไปอยา่ง

ต่อเน่ือง  จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และคำขอต้ังงบประมาณดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
ประจำปีงบประมาณ  2554   ส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และสำนักงบประมาณ
โดยจัดทำตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  กรมพัฒนาท่ีดิน  พ.ศ. 2552 - 2556

การจัดทำโครงการจัดซ้ือจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีมูลค่าไม่เกิน  5  ล้านบาท
เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการจัดหาคอมพิวเตอร์ภาครัฐ  ในการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์

สำนกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร   จึงทำหนา้ทีใ่นการพจิารณา การจดัหาระบบคอมพวิเตอรข์อง
หน่วยงาน   และส่งโครงการให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ของ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์    พิจารณาอนุมัติ  ต่อไป

การติดตามงานโครงการตามแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมพัฒนาท่ีดิน
เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ของ กรมพัฒนาที่ดิน

เป็น ไปตามแนวทางของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ของ  กรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2552 - 2556
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   จึงทำหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
ีสารสนเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์  แผนงานที่ได้กำหนดไว้  พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอ
และให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของ กรมพัฒนาท่ีดิน ทราบ

การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการทำงาน  PSA  ประจำปีงบประมาณ  2554
การดำเนินงานตามข้อตกลงการทำงาน PSA  ของ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นไปตามกรอบแผนงาน ระยะเวลาที่วางไว้  ซึ่งหากการดำเนินงานในแต่ละเดือน
ไม่เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้    จักได้ปรับแผน หรือดำเนินงานในส่วนท่ีเป็นภารกิจหลักด้าน  IT    ของ  กรมพัฒนาท่ีดิน
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร   หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ต่อไป

งานวิเคราะห์และวางระบบ
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ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

แผนในการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ  ให้มีความทันสมัย
สามารถให้บริการสืบค้นและแสดงผลขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว  รวมท้ังมีแผนจัดทำข้อมูล Metadata  GIS  ของ
กรมพัฒนาท่ีดิน  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  พร้อมท้ังปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก ของ กรมพัฒนาท่ีดิน
ท่ีก่อสร้างข้ึนใหม่

ด้านการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
มีเป้าหมายจะให้บริการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ  แก่หน่วยงานภาครัฐ  สถาบันการศึกษา

เกษตรกร  และประชาชนผู้สนใจท่ัวไป
ด้านการจัดฝึกอบรมภูมิสารสนเทศ

มีแผนการฝึกอบรมด้านภูมิสารสนเทศ  หลักสูตรการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่เจ้าหน้าท่ี ของ กรมพัฒนาท่ีดิน และหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ จำนวน  200  คน

บริการฝึกทักษะด้าน  GIS
มีแผนดำเนินการฝึกทักษะด้าน  GIS  ให้นิสิตระดับปริญาตรีสถาบันต่าง ๆ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(MIS)
มีแผนในการพัฒนาระบบ e-Learning เพื่อให้บริการวิชาการ ให้ความรู้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ

เรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  เพ่ิมเติมจำนวน  2  รายวิชา  คือ
1. ดินเปร้ียวแก้ได้สบายมาก
2. การแก้ไขทรัพยากรดินท่ีมีปัญหาดินเค็ม

การจัดทำแบบจำลอง
มีแผนการดำเนินการจัดทำแบบจำลองรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ในสถานีพัฒนาที่ดิน ต่าง ๆ

สำหรับใช้บรรยายและชี้แจงผู้มาเยี่ยมชมหน่วยงาน  จำนวน  10  จังหวัด คือ  สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
สถานีพัฒนาท่ีดินนครพนม   สถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร   สถานีพัฒนาท่ีดินลำพูน   สถานีพัฒนาท่ีดินแพร่
สถานีพัฒนาท่ีดินอุตรดิตถ์    สถานีพัฒนาท่ีดินสุโขทัย    สถานีพัฒนาท่ีดินกาญจนบุรี    สถานีพัฒนาท่ีดินกระบ่ี
สถานีพัฒนาท่ีดินตรัง

รายงานประจำปี  2552   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร40

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 



               



3G หรือ Third Generation เป็นเทคโนโลยีส่ือสารในยุคท่ี 3 น้ันจะเป็นอุปกรณ์ท่ีผสมผสาน  การนำ
เสนอข้อมูล และเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น PDA  โทรศัพท์มือถือ   Walkman  กล้องถ่ายรูป
และอินเตอร์เน็ต 3G  เป็นเทคโนโลยี ที่พัฒนาต่อเนื่องจากยุคที่  2  และ 2.5  ซึ่งเป็นยุคที่มีการให้บริการ
ระบบเสียงและการส่งข้อมูลในข้ันต้น   ท้ังยังมีข้อจำกัดอยู่มาก  การพัฒนาของ  3G  ทำให้เกิดการใช้บริการ
มัลติมีเดีย และส่งผ่านข้อมูลระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ ้น และกิจการร่วมค้าไทย-โมบาย
เปน็ เพียงผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที ่รายเดยีวในประเทศไทยทีส่ามารถเปดิใหบ้ริการเครอืข่าย  3G แบบ
W-CDMA  ได้ในทันที    เน่ืองจากมีสิทธ์ิ ใช้คล่ืนวิทยุในย่าน 1965 - 1980  MHz   และ 2155 - 2170  MHz

นิยาม
โดยมีนิยามตามมาตรฐาน IMT-2000   ดังน้ี
1. “ตอ้งม ีแพลทฟอรม์  (Platform)  สำหรบัการหลอมรวมของบรกิารตา่งๆ อาท ิ  กจิการประจำปี

(Fixed Service)   กิจการเคล่ือท่ี   (Mobile Service)   บริการส่ือสารเสียง ข้อมูล อินเทอร์เน็ต   และพหุส่ือ (Multimedia)
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”   คือ สามารถถ่ายเท ส่งต่อข้อมูลดิจิตอล ไปยังอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทตา่ง ๆ
ให้สามารถรับส่งข้อมูลได้

2. “ความสามรถในการใช้โครงข่ายทั่วโลก (Global Roaming)”  คือ ผู้บริโภคสามารถถืออุปกรณ์
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีไปใช้ได้ท่ัวโลก  โดยไม่ต้องเปล่ียนเคร่ือง

3. “บริการท่ีไม่ขาดตอน (Seamless Delivery Service)”  คือ การใช้งานโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยไม่รู้สึก
ถึงการเปล่ียนเซลล์ไซต์ (Cell Site)  เขาใช้คำว่า  Seam less  น้ันแปลว่า  ไร้รอยตะเข็บ

4. อัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Transmission Rat) ในมาตรฐาน IMT-2000 นั้น กำหนดไว้
ว่าต้องมีอัตราความเร็ว  ดังน้ี

  ในสภาวะอยู่กับท่ีหรือขณะเดิน  มีความเร็วอย่างน้อย  2  เมกะบิต/วินาที
  ในสภาวะเคล่ือนท่ีโดยพาหนะ   มีความเร็วอย่างน้อยท่ีสุด  384  กิโลบิต/วินาที
   ทุกสภาวะ มีความเร็วอย่างมากท่ีสุด  14.4   เมกะบิต/วินาที

มาตรฐานโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G
องค์กรสากล 3GPP (Third Generation Program Partnership) และ 3GPP2 ได้กำหนด

มาตรฐานโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 3G ข้ึน โดยมีมาตรฐานสำคัญ  2  ประเภท  คือ
1. มาตรฐาน  UMTS (Universal mobile telecommunications Services) เป็นมาตรฐานที่

ออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้นำไปพัฒนาจากยุค   2G/2.5G/2.75G   ไปสู่ มาตรฐานยุค
3G อย่างเต็มตัว รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐาน โดยองค์กร 3 GPP มีเทคโนโลยีหลักที่ปัจจุบันมีการยอม
รับใช้งานท่ัวโลกคือมาตรฐาน Wideband Code Division Multiple  Access  (W - CDMA)  โดยในอนาคตจะ
มีการพัฒนาต่อเน่ืองไปสู่มาตรฐาน  HSDPA (High Speed Downlink  Packet  Access)  ซ่ึงรองรับการส่ือสาร
ด้วยอัตราเร็วสูงถึง  14  เมกะบิตต่อวินาที  หรือเร็วกว่าการส่ือสารแบบ  2.75 G   ถึง  36 เท่า
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จุดเด่นของมาตรฐานโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  3G  แบบ W-CDMA
1.1  เครือข่าย W-CDMA รับประกันคุณภาพในการรองรับข้อมูลแบบ Voice และ Non Voice

ในแง่ของผู้ใช้บริการจะรับรู้ได้ว่าคุณภาพเสียงจากการใช้งานเครือข่าย 3G ชัดเจนกว่า  หรืออย่างน้อยเทียบเท่า
การสนทนาผ่านเครือข่าย 2G  ส่วนการรับส่งข้อมูลแบบ Non-Voice จะรับรู้ถึงอัตราเร็วในการสื่อสาร
ท่ีสูงกว่าการใช้งานผ่านเครือข่าย 2.5 G และ 2.75 G  มาก  อันเป็นผลมาจากการปรบัเปล่ียนเทคโนโลยีเครือข่าย
และใช้ย่านความถ่ีท่ีสูงข้ึน

1.2  W-CDMA  เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยกลุ่ม 3GPP
ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับผู้พัฒนามาตรฐาน GSM ทำให้ผู้ให้บริการ 3G สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย 3G เข้าหากัน
ได้ถึงข้ันอนญุาตใหมี้การใชง้านขา้มเครอืข่าย (Roaming) เช่นเดยีวกับทีเ่ปน็อยู่ในเครอืข่ายยุค 2G  นอกจาก
น้ันยังสามารถเชือ่มต่อเพ่ือการใช้งานขา้มเครอืข่ายกับมาตรฐาน 2G/2.5G/2.75G ได้ในทันที โดยผู้ใช้บริการ
เพียงมีอุปกรณ์สื่อสารแบบ Dual Mode เท่านั้น  ทำให้เกิดลู่ทางในการสร้างเครือข่าย W-CDMA  เพื่อเปิด
ให้ผู้ประกอบการเครอืขา่ยรายอืน่ไดร่้วมเขา้ใชบ้รกิารในลกัษณะ ของ Mobile Virtual  Network  Operator
(MVNO)  เป็นรายได้ท่ีสำคัญนอกเหนือจากการให้บริการ 3G  กับผู้ใช้บริการท่ีจดทะเบียนภายในเครือข่าย

1.3  มาตรฐาน W - CDMA เป็นมาตรฐานโลกทีจ่ะเขา้มาแทนทีเ่ครือข่ายในตระกลู GSM
เช่นเดียวกับเหตุการณ์ท่ีเครือข่าย GSM เข้ามาแทนทีเ่ครือข่าย 1G เม่ือกว่า 10 ปีท่ีแล้ว  จึงเป็นการรับประกัน
ถึงการพัฒนาที่มีอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ การเร่งเปิดให้บริการ 3G จึงเปรียบได้กับการเร่งเข้าสู่ตลาด
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 2G  ของผู้ให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ียักษ์ใหญ่ในปัจจุบันท่ีเกิดข้ึนในอดีต

1.4 พิจารณาเฉพาะการใหบ้ริการแบบ Voice จะเห็นว่าการลงทุนสร้างเครือข่าย W-CDMA
มีต้นทุนท่ีต่ำกว่าการสร้างเครือข่าย GSM  ถึงกว่า  30  เปอร์เซ็น   เน่ืองจากมาตรฐาน W-CDMA  มีความ ยืดหยุ่น
และคล่องตัวให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากรความถี่เพื่อรองรับ Voice และ Non - Voice
ได้อย่างผสมผสาน   ต่างจากการกำหนดทรัพยากรตายตัวในกรณีเทคโนโลยี  GSM

1.5  W-CDMA  เป็นมาตรฐานส่ือสารไร้สายชนิดเดียวท่ีมีรูปแบบการทำงานแบบแถบความ
ถี่กว้าง (Wideband) อันนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการสร้างพื้นที่ให้บริการที่กว้างใหญ่ไปพร้อม ๆ กับความ
สะดวกในการเพิ่มขยายขีดความสามารถในการรองรับข้อมูลข่าวสารต่างจากเครือข่าย 2G โดยทั่วไป
ที่ปัจจุบันเริ่มประสบกับปัญหาการจัดสรรความถี่ที่ไม่เพียงพอต่อการขยายเครือข่ายเนื่องจากเป็นระบบ
แบบ แถบความถ่ีแคบ (Narrow Band)

1.6  กลไกการทำงานภายในเครอืข่าย W-CDMA  เป็นไปตามมาตรฐานสากล  โดยเฉพาะ
มาตรฐาน IETF  (Internet Engineering Task Force)  ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจ
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมหรือบริการพิเศษต่าง ๆ  บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ทำการ
พัฒนาสร้างบริการผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย โดยใช้ทักษะความสามารถและความชำนาญที่มีอยู่เป็น
การกระตุ้นให้เกิดบริการประเภท Non- Voice ได้สารพัดรูปแบบ
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1.7  มีแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการสื่อสารข้อมูลที่มีอัตราเร็ว
สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสู่มาตรฐาน HSDPA ที่รองรับการสื่อสารข้อมูลด้วยอัตราเร็วที่สูงมากถึง
14  เมกะบิตต่อวินาที  ในขณะท่ีมาตรฐานโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  GSM   ไม่สามารถพัฒนาให้รองรับการส่ือสารข้อมูล
ได้มากกว่าเทคโนโลยี  EDGE ในปัจจุบันซึ่งรองรับข้อมูลได้ด้วยอัตราเร็ว  384  กิโลบิตต่อวินาที และ
ในความเป็นจริงก็ไม่สามารถเปิดให้บริการด้วยอัตราเร็วถึงระดับดังกล่าวได้   เน่ืองจากจะทำให้สถานีไม่สามารถ
รองรับบริการ Voice ได้อีกต่อไป

1.8  ในมาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนในการรวมตัวกับ
มาตรฐานส่ือสารไร้สายชนิดอ่ืนๆ  ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน Wireless LAN (IEEE802.11.b/g)  หรือ WiMAX
(IEEE802.16b/e/e+) ทำให้ผู้ใช้บริการเครือข่ายไร้สายสามารถเคล่ือนย้ายไปใช้งานเครือข่ายใด ๆ  ก็ได้ตามความ
เหมาะสมทางภูมิประเทศ  โดยยังคงได้รับการดูแลโดยผู้ให้บริการเครือข่าย 3G

2. มาตรฐาน cdma2000 เป็นการพัฒนาเครือข่าย CDMA ให้รองรับการสื ่อสารในยุค 3G
รับผดิชอบการพฒันามาตรฐานโดยองคก์ร 3GPP2  มเีทคโนโลยหีลัก  คอื cdma2000-3xRTT ทีม่ศีกัยภาพ
เทียบเท่ากับมาตรฐาน W-CDMA ของค่ายยุโรป
NON-VOICE SERVICE ON 3G TECHNOLOGY

1.  Video Call  หรือ การสนทนาแบบเห็นหน้าคู่สนทนาผ่านกล้องด้านหน้า  เป็นบริการบน
เครือข่าย 3G ที่หลายคน  ถ้าใครใช้โทรศัพท์มือถือที่รองรับเครือข่าย 3G ก็จะได้เห็นว่าบางรุ่นจะมีฟังก์ชั่น
วีดีโอคอลล์  หรือสนทนาวีดีโอ ข้ึนมาใช้งานแล้ว  แต่ว่ายังไม่สามารถใช้งานได้จริง เพราะเครือข่าย 3G ยังไม่
ครอบคลุม  หากใครสนใจเทคโนโลย ีVideo call แนะนำให้สอบถาม Call Center ท่ีให้บริการเครือข่าย  เพ่ือสอบ
ถามถึงพ้ืนท่ีการทดลองใช้ระบบ 3G  จะได้นำโทรศัพท์ มือถือไปทดลองใช้งาน ซ่ึงการใช้งานจริง

2.  Streaming เป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้ชมคลิปวีดีโอ รายการโทรทัศน์  วิทยุ  และฟังเพลง ออนไลน์
ได ้ในแบบเรยีลไทม ์   โดยโทรศพัทม์อืถือตอ้งมแีอพพลเิคชัน่ทีร่องรบัความบนัเทงิ ในรปูแบบ Streaming
ติดตั ้งไว้ด้วย โดยเฉพาะเว็บไซต์  YouTube.com  เริ ่มส่งแอพพลิเคชั ่น ใส่ไว้ในมือถือไปหลายรุ ่น
เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงวีดีโอคลิปของเว็ปไซต์ได้สะดวก  และนอกจากนี้ยังสามารถส่งวีดีโอ หรืออัพโหลดเข้า
ไปไว้ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ   ท่ีเปิดให้บริการได้เช่นกัน

อ้างอิง
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ในปัจจุบันได้มีการนำเอาระบบอตัโนมัติมาใช้ในชีวิตประจำวันมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
การผลิต  ตัวอย่างเช่น  การนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออบแบบและเขยีนแบบ  การนำเอาเคร่ืองจักรกล
อัตโนมัติมาช่วยในการผลิตและตรวจสอบคณุภาพ  เป็นต้น  ซ่ึงเทคโนโลยีเหล่าน้ีช่วยทำให้การนำผลิตภัณฑ์
ใหม่เข้าสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  รวมทั้งเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานที่ใช้บริการ
ในอันท่ีจะไดรั้บสนิค้าท่ีมีคุณภาพทดัเทยีมกับผู้ให้บริการช้ันนำอืน่ ๆ  ซ่ึงเทคโนโลยท่ีีนำเอาคอมพวิเตอร์มา
ช่วยในการออกแบบและการผลิตแบบจำลองมี  2  โปรแกรมด้วยกัน  คือ  Google  SketchUp  และ  Realtime  Land-
scaping  Pro

โปรแกรม  Google  SketchUp โปรแกรม Realtime  Landscaping

การนำเอาโปรแกรมมาชว่ยในการออกแบบและสรา้งแบบจำลอง  มีช่ือเรียกว่า  Google  SketchUp  และ
Realtime  Landscaping  Pro  โดยท่ัวไปโปรแกรมท้ัง  2  โปรแกรมเหมาะกับงาน  3  ประเภทด้วยกัน   คือ

1.  งานออกแบบและเขียนแบบ
2.  งานเขียนวัตถุ 3 มิติ  และการสร้างแบบจำลอง
3.  งานทางด้านการสร้างภาพเสมือนจริงท้ังแบบภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว

งานสร้างวัตถุ  3  มิติ สามารถจัดเก็บงานไปเป็น
ภาพเคล่ือนไหว

แสดงออกเป็นภาพเสมือนจริง
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การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสร้างแบบจำลอง  เป็นการนำ Google  SketchUp และ
Realtime Landscaping  Pro  มาใช้ผสมผสานกันเพราะสามารถใชไ้ด้กับงานสร้างแบบจำลอง  ซ่ึงโปรแกรม
คอมพวิเตอรท์ีม่ใีหเ้ลอืกใชม้ทีัง้ทีส่ามารถใชไ้ดก้บังานทกุประเภท  และผลติมาใหใ้ชเ้ฉพาะงานแตล่ะสาขา
ลักษณะของโปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระเภทนีจ้ะเปน็โปรแกรมทีม่คีำสัง่ตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้นการสรา้งแบบจำลอง
อย่างครบครัน เช่น

     คำส่ังท่ีใช้ในการเขียนรูปทรงพ้ืนฐานต่าง ๆ    เช่น  จุดเส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม วงรี เป็นต้น
     คำส่ังในการแก้ไข ดัดแปลงรูปร่างของรูปทรงพ้ืนฐาน เช่น ลบ ตัด ยืด และลบมุม เป็นต้น
     คำส่ังช่วยให้การทำงานเร็วข้ึน เช่น การเคล่ือนย้ายการคัดลอก การทำสำเนาแบบตา่งๆ  เป็นต้น

นอกจากนัน้ยังมีคำส่ังท่ีเก่ียวกับการบอกขนาด  รวมท้ังสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ท่ีต้องใช้ในการสร้างแบบ
และคำส่ังอีกมากมายท่ีอำนวยความสะดวกให้การสร้างแบบจำลองเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

คำส่ังพ้ืนฐานต่าง ๆ   ท่ีใช้ในการสร้างแบบจำลอง

คำส่ังและรูปแบบการสร้างแบบจำลอง
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ประโยชน์โดย ตรงในการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเขียนแบบน้ัน   มีดังน้ี
1.  ทำให้การสร้างแบบให้เป็นไปอย่างง่ายดาย  สวยงาม  และรวดเร็วมาก
2.  การแก้ไขแบบสามารถกระทำได้โดยง่ายจากฐานข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่แล้ว
3.  การจัดเก็บใช้พ้ืนท่ีน้อยและสามารถส่งไปยังท่ีใด ๆ   ได้โดยผ่านทาง  Internet
4.  สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืน ๆ  ได้โดยง่าย
5.  สามารถแสดงงานไดท้ั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนวัตถุ 3 มิติ  หมายถึง  การเขียนวัตถุ  3 มิติ  ท่ีแท้จริงข้ึน มาใน
คอมพิวเตอร์ซ่ึงวัตถุ  3  มิติ เหล่าน้ีจะเป็นแบบจำลองท่ีเป็นตัวแทนทางความคิดของผู้ออกแบบ  ท่ีต้องการให้ส่ิงท่ี
ออกแบบไว้ปรากฏเป็นรูปธรรมมากที่สุด  ลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทนี้จะเป็นโปรแกรม
ท่ีมีคำส่ังต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสร้างและแก้ไขรวมท้ังการแสดงผลรปูทรง 3 มิติ  อย่างครบครัน เพียงแต่ผู้ใช้ต้อง
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับงานของแตล่ะคนทีมี่ความแตกตา่งกัน  โดยท่ัวไปวัตถุ 3 มิติจะแบง่ออกเปน็
3  ประเภท  คือ

1.  วัตถุ  3  มิติ   ท่ีมีแต่เส้นโครงร่าง
2.  วัตถุ  3  มิติ   ท่ีเป็นทรงตัน
3.  วัตถุ  3  มิติ   ท่ีเป็นพ้ืนผิว

โดยท่ัวไปการเขียนวัตถุ  3  มิติ  จะเป็นงานทางวศิวกรรมท่ีต้องการผลลัพธ์เป็นรูปร่างลักษณะท่ีเป็น
ไปตามจุดประสงค์ในการใช้งานเท่านั้น  แต่สำหรับงานทางศิลปกรรมมีความต้องการมากไปกว่านั้น  คือ
ต้องการแสดงผลให้วัตถุ 3  มิติ  มีความเหมือนจริงมากท่ีสุดท้ังในด้านรูปร่าง  สี  ของวัสดุท่ีใช้  ลักษณะของ
พ้ืนผิวของวัสดุรวมท้ังสภาพแวดล้อม ต่าง ๆ   เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางความรู้สึกและช่วยให้จินตนาการของผู้ใช้บริการ
และผู้ออกแบบมีความสอดคล้องกัน  ดังนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยงานด้านนี้จึงมีคำสั่งให้ผู้ใช้
สามารถกำหนดวัสดุและลักษณะของพื้นผิวรวมทั้งการจัดการสภาพแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกันจนสิ่งที่
เกิดขึ้นแทบจะแยกไม่ออกว่าเป็นภาพถ่ายจากของจริงหรือภาพที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของคอมพิวเตอร์
นอกจากน้ันยังสามารถทำให้วัตถุ  3  มิติ   เหล่าน้ีมีการเคล่ือนไหวไปมาเหมือนของจริงได้อีกด้วย
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วัตถุ  3  มิติ  ในรูปแบบต่าง ๆ

การแสดงผลใหวั้ตถุมีความเสมือนจริง
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ระบบดาวเทียมธีออสมีองค์ประกอบหลัก  2  ส่วน
1.  ดาวเทียมธีออส  (ภาคอาวกาศ)
2.  สถานีภาคพ้ืนดิน (ภาคพ้ืนดิน) ประกอบด้วย  ส่วนควบคุมภาคพ้ืนดิน
    (Control Ground Segment - CGS) และส่วนรับสัญญาณภาคพ้ืนดิน
    (Image Ground Segment - IGS)

จากการท่ีรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ เป็นของตนเอง ทำให้
ได้ข้อมูลเวลาที่ดาวเทียมโคจร ผ่านมาในบริเวณที่ต้องการ
ก่อให้เกิดประโยชนอ์ย่างย่ิงในกรณเีกิดภัยพิบัติ  ซ่ึงต้องการ
ความรวดเร็วในการได้มาของข้อมูล    ด้วยเหตุน้ี   รัฐบาลได้อนุมัติ
ให้มีการพัฒนาดาวเทียม สำรวจทรัพยากรดวงแรกของ
ประเทศไทย  ภายใต้โครงการ  Thailand   Earth   Observation
System (THEOS)  ได้มอบหมายให้สำนักงาน พัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.
(GISTDA)   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เป็น
หน่วยงานดำเนินโครงการดาวเทียมทรัพยากรดวงแรก
ของประเทศไทย

ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย : THEOS (Thailand Earth Observation System)
เกิดข้ึนจากความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่าง รัฐบาลไทย และ รัฐบาลฝร่ังเศส โดยมี สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ทำหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนนิโครงการ
ร่วมกับบริษัท  EADS  ASTRIUM  ประเทศฝร่ังเศส

ระบบดาวเทียมธีออส

ธ ีออสเป ็นระบบดาวเท ียมสำรวจทร ัพยากร
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยสนองความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูลท้ังในประเทศและตา่งประเทศทัว่โลก  ความต้องการ
ดังกล่าว ประกอบด้วยรายละเอียดภาพ  ความกว้างของ
แนวบันทึกภาพ  พ้ืนท่ีครอบคลุม  ความถ่ีในการโคจรกลับมา
ณ  ตำแหน่งเดิม  รวมถึง คุณภาพข้อมูลภาพ  และการนำไป
ประยุกต์ใช้

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 
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คุณสมบัติดาวเทียมธีออส

วงโคจรของดาวเทียมธีออส
ดาวเทียมธีออส  โคจรเป็นวงกลมในแนวต่ำใกล้ขั้วโลก สูงจากพื้โลกประมาณ 822 กิโลเมตร

โดยโคจรในแนวสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sun-synchronous orbit)  ดาวเทียมโคจรผ่านเส้นศูนย์สูตรจาก
เหนือไปใต้ในเวลา 10.00 น. ทุกวันตามเวลาท้องถ่ิน  ระนาบวงโคจรของดาวเทยีมทำมุม  30  องศา  กับทิศทาง
การโคจรของดวงอาทิตย์   ซ่ึงมีข้อดี  คือ

1.  ให้แสงท่ีคงท่ีและสม่ำเสมอ
2.  ให้จุดสมดุลระหว่างเงากับการจำแนกวัตถุ
3.  หลีกเล่ียงแสงสะท้อนโดยตรงจากดวงอาทิตย์
4. แนวโน้มที่จะมีเมฆน้อยกว่าในช่วงบ่าย การโคจร 1 รอบ ใช้เวลา 101 นาที และกลับมาโคจร
    ในแนวเดิมทุก ๆ   26  วัน

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 
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                 คุณสมบัติ            คำอธิบาย
-  น้ำหนัก
-  ขนาด
-  พลังงานไฟฟ้าและการจัดเก็บ
-  อายุการใช้งานโดยประมาณ
-  ชนิดและปริมาณเช้ือเพลิง

-  ขนาดหน่วยความจำ
-  อัตราการบีบอัดข้อมูล
-  อัตราการส่งข้อมูลภาพ
-  อุปกรณ์บันทึกภาพ

-  ความสามารถในการเอียงกล้อง

-  ความถูกต้องในการกำหนด
    ตำแหน่ง (Localization)
-  สถาปัตยกรรม

-   715 กิโลกรัม
-   2.1 เมตร x 2.1 เมตร x 2.4 เมตร
-   840 วัตต์ และแบตเตอร่ีลิเทียม - ไอออน 75 แอมแปร์-ช่ัวโมง
-   > 5 ปี
-   ไฮดราซีน (Hydrazine) ขนาด 77.1 กก. (ก่อนเข้าสู่วงโคจร)
-   ไฮดราซีน ขนาด 54.1 กก.  (หลังเข้าสู่วงโคจร)
-   51 กิกะบิต เม่ือเร่ิมต้นอายุการใช้งาน
-   2.80 หรือ 3.75 สำหรับระบบ PAN, 2.95 หรือ 3.75 สำหรับระบบ MS
-   120 เมกะบิต/วินาที (X-band)
-   กล้องโทรทัศน์แบบแคสซิเกรน (ทำจากซิลิคอนคาร์ไบน์ SIC)
     สำหรับระบบ PAN เลนสะท้อน (Reflective optics) สำหรับระบบ MS
 -         30     เพ่ือคุณภาพของข้อมูล
-          50     เพ่ือความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
-   300 เมตร

-   มีระบบสำรองเพ่ือป้องกันการทำงานล้มเหลวของอุปกรณ์ทุกช้ิน



อุปกรณ์ตรวจวัดของดาวเทียมธีออส
อุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor  Characteristic)  ของดาวเทียมธีออสได้รับการออกแบบเพื่อการใช้งาน

ท่ีหลากหลาย  อุปกรณ์ท่ีเลือกใช้น้ีได้ผ่านการตรวจสอบการใชง้านจากดาวเทยีมก่อนหน้าน้ีว่ามีความทนทาน
ต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงได้สูง   อุปกรณ์ตรวจวัดของดาวเทียมธีออสมี  2  ระบบ  ได้แก่

1.  กล้องบันทึกภาพแบบช่วงคล่ืนเดียว (Panchromatic camera-PAN : ภาพขาว-ดำ)
2.  กล้องบันทึกภาพเชิงคล่ืน (Multispectral camera-MS : น้ำเงิน เขียว แดง และอินฟารเรดใกล้)

โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ความสามารถในการบันทึกภาพของดาวเทียมธีออส
ขอบเขตการบันทึกภาพ (Accessible area) คือ ส่วนของพื ้นผิวโลกที ่ดาวเทียมโคจรผ่าน

และสามารถบันทึกได้  ณ  ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงโคจร  ทิศทางการหันของดาวเทียม
รวมถึงคุณภาพของภาพและความถูกต้องที่ต้องการ   ดาวเทียมธีออสสามารถบันทึกภาพและเก็บไว้ใน
อุปกรณ์  บันทึกข้อมูล  (Solid  State  Recorder-SSR)   เป็นแนวยาวต่อเน่ือง ได้นานถึง  10  นาที    ซ่ึงมีความยาว
ประมาณ  4,000 กิโลเมตร  ความสามารถในการเอียงกล้องออกไปนอกแนวโคจร  ทำให้ดาวเทียมธีออส
สามารถเอียงกล้องซ้ายขวา เพ่ือบันทึกภาพพ้ืนท่ีอยู่ในขอบเขตการบนัทึกภาพได้ตลอดแนวโคจร   การบันทึก
ภาพยังสามารถบันทึกภาพสเตอริโอด้วยการเอียงกล้องไปข้างหน้าหลังในแนวโคจรเดียวกัน   ด้วยวงโคจร
และความสามารถในการเอียง กล้องทำให้ดาวเทียมธีออส    สามารถบันทึกภาพพื้นที่ที่ต้องการได้ในเวลา
อันรวดเร็ว    ในกรณี เร่งด่วนดาวเทียมธีออสสามารถบันทึกภาพพ้ืนท่ีใด ๆ   ในโลกได้ภายใน  2  วัน  โดยการเอียง
กล้อง 50 องศาอย่างไรก็ดี เพื ่อให้คุณภาพของภาพที ่ดี มุมเอียงของกล้องไม่ควรเกิน 30 องศา
ซ่ึงดาวเทียมจะบันทึกภาพทุกพ้ืนท่ีบนโลก ได้ภายใน  5  วัน

คุณสมบัติ แบบช่วงคล่ืนเดียว
(Panchromatic)

แบบช่วงคล่ืนเดียว
(Panchromatic)

-  รายละเอียด
-  จำนวนจุดภาพ
-  ความกว้างของแนวบนัทึก
-  ความกว้างของแนวท่ีสามารถบันทึกภาพได้
   (Accessible  corridor)

2 เมตร
12,000  จุดภาพ
22  กม.
1,003 กม. (ที ่⊥30  )
2,273 กม. (ท ี ่⊥50  )

15 เมตร
6,000  จุดภาพ
90  กม.
1,100  กม. (ท ี ่⊥ 30 )
2,548  กม. (ท ี ่⊥ 50 )

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 
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สถานีท่ีภาคพ้ืนดิน
สถานีภาคพ้ืนดินของดาวเทียมธีออสประกอบด้วย  2  ส่วนหลัก
1.  ส่วนควบคุมภาคพ้ืนดิน ต้ังอยู่ท่ีอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้มีการติดต้ังอุปกรณ์ท่ีจำเปน็

เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามและควบคุมการทำงานของดาวเทียม   สถานีควบคุมพื้นดิน  ประกอบด้วย
ส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ ศูนย์การส่งคำสั ่งและการควบคุมช่วงคลื ่น S-band  ศูนย์ควบคุมดาวเทียม
(Satellite Control Centre - SCC)  ระบบคำนวณ  และวิเคราะห์วงโคจร  (Flight  Dynamic  System - FDS)
และศูนย์วางแผนการบันทึกภาพ (Mission  Planning  Centre - MPC)

2.  สว่นรบัสญัญานภาคพืน้ดนิ  ต้ังอยู่เขตลาดกระบงั  กรุงเทพ  ไดรั้บการออกแบบและพฒันาให้
สามารถทำงานร่วมกับสถานีรับสัญญาณช่วงคลื่น X-band  ที่มีอยู่แล้วของ  สทอภ. ซึ่งประกอบด้วย
จานรับ 3  ส่วนหลัก   ได้แก่  สถานีรับสัญญาณ X-band   ส่วนประมวลผลข้อมูล (Data  Processing  Facility -DPF)
และส่วนประมวลผลภาพมูลค่าเพ่ิม (Image  Exploitation  Facility - IEF)
ประโยชน์ของดาวเทียมธีออส

ดาวเทียมธีออส ได้รับการติดตั ้งอุปกรณ์ตรวจวัดเชิงแสงไว้ 2 ระบบ ได้แก่ กล้องบันทึก
ภาพแบบช่วงคลื่นเดียว (Panchromatic camera - PAN)  ซึ่งให้รายละเอียดภาพ (Resolution)  ถึง 2 เมตร
มีความกว้างของแนวบันทึกภาพ 22 กิโลเมตร และกล้องบันทึกภาพสีเชิงคล่ืน  (Multispectral  camera - MS)
ท่ีสามารถบันทึกภาพได้  4  ช่วงคล่ืน   มีความกว้างของแนว บันทึกภาพ   90  กิโลเมตร  โดยสามารถกำหนด
ค่าตัวแปรในการรับ  และผลิตข้อมูลภาพได้หลากหลาย   ยังผลให้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมธีออสเหมาะท่ีจะนำไป
ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น  ด้านการทำแผนที ่ (มาตราส่วน 1 : 25,000)  ด้านการจำแนกและวางแผน
การใช้ท่ีดิน  ด้านการเกษตร  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านความม่ันคงของชาติ  ด้านการเฝ้าระวัง
และติดตามภัยพิบัติธรรมชาติ

กรมพัฒนาท่ีดิน  ได้นำภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออสมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์  สำรวจ  จำแนก
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  จัดทำแผนท่ีการใช้ท่ีดิน  ติดตามการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน  ท่ีมาตราส่วนต่าง ๆ  รวมท้ัง
ใช้ในการหาพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ เพ่ือคาดการณ์ผลผลิตและการกำหนดเขตเพาะปลกู

ท่ีมา  :  http//www.gistda.or.th/Gistda/HtmlGistda/Html/Index1.htm

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 
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การใช้  Video Conference  สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  กรมพัฒนาท่ีดิน
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             การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ  ห้องประชุม  801
กรมพัฒนาท่ีดิน โดยมี     นายฉลอง  เทพวิทักษ์กิจ
รองอธิบดี กรมพัฒนาท่ีดิน  เป็นประธานใน
พิธีเปิด

การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ



               นวตักรรมกา้วไกล  เกษตรกรไทยเขม้แขง็  ในงานวนัสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครบ  118  ปี  ระหว่างวันที่  1 - 5  เมษายน    พ.ศ. 2553  ณ  พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    อ.คลองหลวง    จ.ปทุมธานี    นำแบบจำลอง  3  แบบ   ไปแสดงในงาน   คือ

•   แบบระบบอนรัุกษ์ดินและน้ำ  ในเขตพัฒนาท่ีดิน  ลุ่มน้ำแม่มอญ - ห้วยส้าน  อ.แม่ลาว
อ.เมือง    จ.เชียงราย
                •    แบบจำลองโครงการแกไ้ขปัญหาดินเปร้ียว  อันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ  มูลนิธิชัยพัฒนา
อ.บ้านนา    จ.นครนายก
                        •     แบบจำลองแสดงกจิกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ   ภายใน   สถานีพัฒนาท่ีดินสุราษฎร์ธานี
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การจัดนิทรรศการแสดงแบบจำลอง
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 งานประชุมวิชาการ  ประจำ
ปี 2552  ของ กรมพันาที่ดิน  ณ
โรงแรมไดมอนด์   จ . สุราษฎร์ธานี
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    การประชุมจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร  กรมพฒันาทีดิ่น
ณ โรงแรมเฟลิกซ์  ริเวอร์แคว  รีสอร์ท  กาญจนบุรี
วันท่ี   12 - 14   กรกฎาคม      พ.ศ.  2552

    การจัดทำแผนแม่บทด้าน IT ฉบับท่ี 3  (พ.ศ. 2552 - 2556)
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การจัดการฝึกอบรมด้าน  GIS

           หลักสูตรการใช้โปรแกรม  GIS
ประเภทหรัสเปิด    (Open  Source)
วันท่ี  18 - 19  มิถุนายน     พ.ศ.  2552
ณ  ศูนย์ฝึกอบรมภูมิสารสนเทศการเกษตร
มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  จำนวน  50  คน

       หลักสูตรการใช้ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
วันท่ี  22 - 23  เมษายน     พ.ศ.  2552
ณ  ห้องประชุม 801  มีผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม  จำนวน  171  คน



เจ้าหน้าที่ของ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นายพนัสบดี  ธัชโอภาส  และ
นางสาวอริศรา   พึ่งพา  ได้รับทุนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  หลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี
 Dot  Stream    ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีรวมภาษาหลากหลายภาษามาประยุกต์ให้เข้าด้วยกัน  ระหว่าง วันท่ี  9  เมษายน
ถึง  วันท่ี  3  กรกฎาคม       พ.ศ.  2552   บริษัท INFOSYS  จำกัด  ณ  เมืองไมร์ซอร์  ประเทศอินเดีย
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    การได้รับทุนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์





ข้ันตอนท่ี 1   การเตรียมข้อมูลภาคสนามเบ้ืองต้น ข้ันตอนท่ี 2   การปฏิบัติงานภาคสนาม

ข้ันตอนท่ี 3   การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล
                         จัดทำรูปแบบจำลอง 3 มิติ

ข้ันตอนท่ี 4   การข้ึนรูปแบบจำลอง

ข้ันตอนท่ี 5   การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและ
                         ข้ันตอนการสร้างแบบจำลอง
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    การจัดทำแบบจำลอง

ข้ันตอนท่ี 6   การส่งมอบผู้นำไปใช้ประโยชน์
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บริการซ่อมบำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์



ท่ีปรึกษา
นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
นายเกษม ทองปาน รองอธิบดีด้านบริหาร
นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีด้านวิชาการ
นายเกรียงศักด์ิ หงษ์โต รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
นายรังสฤษด์ิ บุญสิน ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

บรรณาธิการ
นางเกษร สวนศรี

กองบรรณาธิการ
นางกุลวดี ภาร์ดวาจ
นางจันทร์เพ็ญ ลาภจิตร
นายศรัณย์นพ อินทเสน
นายพีรฉัตร ทองมารัตน์
นายสุพงษ์ ไพชยนต์
นางวราภรณ์ อินทร์ทิพย์
นางสาวอริศรา พ่ึงพา
นายพนัสบดี ธัชโอภาส
นางสาวรุจิรัตน์ รุจิรกุล
นางสาวฐิติพร วีระประสิทธ์ิ
นางสาวรัตนา หลำเนียม
นางสาวดุษฎี กิติพัฒน์มนตรี
นายเรืองศักด์ิ ใจเย็น

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม
นางสาวอริศรา พ่ึงพา
นางสาวสว่างจิตต์ สะและ
นางสาวสุหัถยา ไชยรัมย์






