การพัฒนาความรู้ด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (LDD e-training)
หลักสูตร การกาหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การกาหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านการกาหนดตัวชี้วัดสาหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สะท้อนถึงภารกิจของตนเองได้อย่างมี
คุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องการเชื่อมโยงของระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานกับ การกาหนดตัวชี้วัดรายบุคคล
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องการกาหนดตัวชี้วัดรายบุคคล
อย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ภารกิจสาหรับการกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานได้
ประกอบด้วยเนื้อหาที่สาคัญ ดังนี้
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management) ระบบการบริหารผล
การปฏิบัติราชการ ( Performance Management) หมายถึง กระบวนการหรือ เครื่องมือที่มาช่วยส่วนราชการ
ในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วน ราชการบรรลุเป้าหมาย โดย
เชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรหน่วยงานและระดับบุคคล เข้าด้วยกัน
ขั้นตอนหลักของระบบ
1. การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะต้องทาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์
ของ องค์กร
2. การติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชากากับ ดูแล ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ
ผู้ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทางานได้ดียิ่งขึ้น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อวัดความสาเร็จของงานโดยเทียบกับเป้าหมายที่
กาหนด ตั้งแต่ต้น
5. การนาผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
ความสาคัญและความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดในแต่ละระดับ
การกาหนดตัวชี้วัด มีการกาหนดจากบนลงล่าง วิธีตามผลงาน ตามจากล่างขึ้นบน เพื่อให้ได้เป้าหมาย
ของทุกๆ หน่วยงานไปสู่องค์กร สุดท้ายการทางานเพื่อตอบเป้าประสงค์ตัวชี้วัดระดับองค์กร
การถ่ายทอดตัวชี้วัด
1. การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method)
2. การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer-Focused Method)
3. การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Workflow-Charting Method)

4. การประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติราชการ
การกาหนดตัวชี้วัดรายบุคคล แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือตัวชี้วัดที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้วัดสิ่งที่นับได้ หรือสิ่งที่มีลักษณะเชิง
กายภาพ โดยมีหน่วยการวัดเช่น จานวน ร้อยละ และระยะเวลา เป็นต้น
2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นการวัดในหลายกรณีจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็น
นามธรรม เช่น ความพึงพอใจ ระดับความเข้าใจ เป็นต้น
3. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวชี้วัดที่ใช้วัดสิ่งที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ หรือเป็นหน่วยวัดใดๆ แต่จะ
เป็นการวัดที่อิงค่าเป้าหมายที่มีลักษณะพรรณนา หรือเป็นคาอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน ณ
ระดับค่าเป้าหมายต่างๆ
การกาหนดตัวชี้วัดรายบุคคลอย่างมีคุณภาพ
1. เจาะจง ( Specific ) มีความเจาะจงว่าต้องการทาอะไรและผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร
2. วัดได้ ( Measurable ) ต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้จริง ไม่เป็นภาระ ตัวชี้วัดไม่มากเกินไป
3. เห็นชอบ ( Agreed upan ) ต้องได้รับการเห็นชอบ ซึ่งกันและกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. เป็นจริงได้ ( Realistic ) ต้องท้าทายและสารมารถทาสาเร็จได้
5. ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม ( Time Bound ) มีระยะเวลาทางานที่เหมาะสมไม่สั้นไม่ยาว
เกินไป
การกาหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน
ระดับ 1 คะแนน คือ ค่าเป้าหมายต่าสุดที่รับได้
ระดับ 2 คะแนน คือ ค่าเป้าหมายในระดับค่าต่ากว่ามาตรฐาน
ระดับ 3 คะแนน คือ ค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานโดยทั่วไป ค่าปกติ ทางานปกติ ไม่มีอะไรต่าง
จากเดิม
ระดับ 4 คะแนน คือ ค่าเป้าหมายที่มีความยากปานกลาง ทางานดีกว่าปกติ หรือมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม
ระดับ 5 คะแนน คือ ค่าเป้าหมายในระดับท้าทายมีความยากค่อนข้างมาก โอกาสสาเร็จ < 50 งาน มี
คุณภาพ
การจัดทาตัวชี้วัดอย่างมีคุณภาพ
1. คานึงถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ ตัวชี้วัด S M A R T
2. คานึงถึงการมอบหมายงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ อย่าตั้งตัวชี้วัดที่ไม่ใช่งานของเรา
3. คานึงถึงอานาจจาแนก ความสอดคล้องกับเป้าหมายผู้บังคับบัญชา หน่วยงานและกรอบเวลา
4. มีจานวนเวลาเหมาะสม ( ประมาณ 4-7 ตัว ) ครอบคลุมเนื้องาน ความคาดหวังที่สาคัญและควรมี
น้าหนักไม่น้อยกว่า 10%
5. คานึงถึงความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูล

การพัฒนาความรู้ด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (LDD e-training)
หลักสูตร การใช้งานระบบ LDD Zoning
การใช้งานระบบ LDD Zoning เป็น หลักสูตร ในการนา ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ
(LDD ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป
สามารถเข้าถึงชั้นข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ จานวน 13 ชนิดพืช
โดยจัดระดับความเหมาะสมเป็น 4 ระดับ ได้แก่
- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูง (S1)
- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2)
- พื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3)
- พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
และนาข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ตามลักษณะคุณสมบัติของดิน (Soil Suitability)
จานวน 13 ชนิดพืช ซึ่งแยกตามระดับความเหมาะสมเป็น 4 ระดับ เช่นกัน ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว
นามาแสดงผลร่วมกับข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อาเภอและตาบล ภาพถ่ายออร์โธสี ตาแหน่ง
ข้อมูลแหล่งน้าของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 62 กลุ่มชุดดิน ข้อมูลตาแหน่งของศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 แห่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลสามะโนที่ดิน
ด้านการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างสะดวก
การเข้าใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning
วิธีการเข้าใช้งาน สามารถเข้าใช้งานได้หลายช่องทางได้แก่
1. เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th>เลือกที่ icon “แผนที่ทางเลือกพืช
เศรษฐกิจ LDD Zoning” ด้านซ้ายมือของหน้าจอ
2. เข้าใช้งานได้ที่เว๊บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th >เลือกที่ icon“โมบายแอปพลิเคชัน
(Mobile Application)”
3. เข้าใช้งานผ่านระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ (Executive Information Sytem : EIS)
ที่ http://eis.ldd.go.th/lddeis/ > เลือก icon “แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ”
หน้าจอการทางานของระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning ประกอบด้วย 6 ส่วน แต่ละ
ส่วนจะทาหน้าที่ต่างกัน
1. ส่วนเครื่องมือพื้นฐาน
- เครื่องมือย่อ/ขยายแผนที่ (Zoom in/out) เครื่องมือสาหรับแสดงภาพแผนที่ตามมาตราส่วนมาก
ขึ้นหรือน้อยลงตามลาดับ
- เครื่องมือสอบถามข้อมูล (Identify Tool) สาหรับสอบถามข้อมูล
- เครื่องมือสัญลักษณ์แผนที่ ( Legend) สาหรับแสดงสัญลักษณ์ของชั้นข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ
เพื่อให้การใช้งานชั้นข้อมูลสะดวก เข้าใจง่าย
- เครื่องมือวัดระยะทางและคานวณพื้นที่ (Measurement) สาหรับวัดระยะทาง ขนาดพื้นที่
แสดงผลตามหน่วยวัดและแสดงค่าพิกัดบริเวณที่สนใจ
- เครื่องมือขยายภาพแผนที่ตามค่าพิกัด (Go to X,Y) สาหรับเคลื่อนตาแหน่งบนแผนที่ไปยังพิกัดที่
ต้องการ

- เครื่องมือเลื่อนแผนที่ (Pan) สาหรับเลื่อนแผนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ
- เครื่องมือแสดงภาพแผนที่เต็ม ( Zoom to Full Extent) สาหรับแสดงภาพแผนที่เต็ม เพื่อดู
ภาพรวมของแผนที่ประเทศไทยทั้งหมด
- เครื่องมือแสดงตาแหน่งปัจจุบัน ( Current Location) สาหรับแสดงตาแหน่งที่อยู่ ณ ปัจจุบันบน
แผนที่
- เครื่องมือเปลี่ยนแผนที่ฐาน ( Base Map) สาหรับแสดงรูปแบบแผนที่ โดยสามารถเลือกรูปแบบ
แผนที่ที่ต้องการ ประกอบด้วย แผนที่ Street แผนที่ Hybrid แผนที่ Imagery แผนที่ Google แผนที่ Ortho
2. ส่วนแสดงภาพแผนที่
3. ส่วนแสดงแผนที่ฐาน
4. ส่วนแสดงค่าพิกัด
5. ส่วนเมนูการใช้งานจะแสดงตามสิทธิ์การใช้งาน
6. ส่วนแสดงชื่อผู้ใช้งาน
เมนูการใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning (สาหรับบุคคลทั่วไป)
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning ได้อย่าง
สะดวก ซึ่งมีเมนูการใช้งาน ประกอบด้วย
1) ชั้นข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ข้อมูลความเหมาะสมของที่ดินประเทศ
ไทย ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งน้ากรมพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้าหลัก ลุ่มน้ารองและสามะโนที่ดินด้านการเกษตร
2) เมนูค้นหา ใช้ค้นหาข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ( Zoning) ความเหมาะสมของที่ดินประเทศ
ไทย ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งน้ากรมพัฒนาที่ดิน สามะโนที่ดินด้านการเกษตร โดยสามารถกาหนดเงื่อนไขการ
ค้นหา ขอบเขตพื้นที่ค้นหา ชนิดพืชและระดับความเหมาะสมพืช
3) เมนูวิเคราะห์พื้นที่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยเลือกพื้นที่ ชนิดพืช และระดับความเหมาะสม
(S3 หรือ N) โดยระบบจะแสดงพืชทางเลือกและพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชทางเลือก พร้อมรายละเอียดของ
คุณสมบัติกลุ่มชุดดินในบริเวณนั้น
4) เมนูรายงาน เป็นเมนูสาหรับการเรียกดูรายงานในระบบทั้งหมด 7 รายงาน ประกอบด้วย รายงาน
แผนที่แสดงรายการพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมพืช รายงานศูนย์เรียนรู้ รายงานข้อมูลสามะโนที่ดินเพื่อการ
พัฒนา รายงานแผนที่แสดงจานวนแหล่งน้าในระดับความเหมาะสมของการปลูกพืช รายงานแสดงข้อมูลพื้นที่
เกษตรกรรมทุกชั้นความเหมาะสม จาแนกตามชนิดพืช ปี 2559 รายงานการปรับเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดิน และ
รายงานที่ตั้งแปลงดาเนินงานการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมแบบบูรณาการ (จากฐานข้อมูล
Zoning by Agri Map)
เมนูการใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning (สาหรับเจ้าหน้าที่)
สาหรับเจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning โดยระบุ
URL : >http://eis.ldd.go.th/lddeis/
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning ได้อย่างสะดวก ซึ่งมีเมนู
การใช้งาน ประกอบด้วย
1) ชั้นข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ข้อมูลความเหมาะสมของที่ดินประเทศ
ไทย ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งน้ากรมพัฒนาทีดิน ลุ่มน้าหลัก ลุ่มน้ารอง และสามะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม

2) เมนูค้นหา ใช้ค้นหาข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ (Z0ning) ความเหมาะสมของที่ดินประเทศ
ไทย ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งน้ากรมพัฒนาที่ดิน สามะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม โดยสามารถกาหนดเงื่อนไขการ
ค้นหา ขอบเขตพื้นที่ค้นหา ชนิดพืชและระดับความเหมาะสมพืช
3) เมนูวิเคราะห์พื้นที่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยเลือกพื้นที่ ชนิดพืช และระดับความเหมาะสม
(S3 หรือ N) โดยระบบจะแสดงพืชทางเลือกและพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชทางเลือก พร้อมรายละเอียด
คุณสมบัติกลุ่มชุดดินบริเวณนั้น
4) เมนู Redline เป็นเมนูสาหรับการค้นหา เพื่อแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลพื้นที่การใช้ที่ดินที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีข้อมูลใกล้เคียงปัจจุบัน ( Near real time) ซึ่งการแก้ไขข้อมูลไม่ได้แก้ไขที่ฐานข้อมูลใน
ระบบ แต่ระบบจะสร้างชั้นข้อมูลขึ้นมาใหม่ การแก้ไขข้อมูลจึงสามารถแก้ไขได้ไม่จากัดจานวนครั้ง แต่การแก้ไข
1 ครั้งจาเป็นต้องทาให้เสร็จกระบวนการแก้ไขข้อมูล เพราะไม่เช่นนั้นแล้วพื้นที่นั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก
จนกว่าจะทาให้เสร็จกระบวนการแก้ไขข้อมูล
5) เมนูตรวจสอบพื้นที่ เป็นเมนูสาหรับค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขข้อมูลการ
ใช้ที่ดินด้วยเมนู Redline และส่งข้อมูลผ่านระบบ สาหรับให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางตรวจสอบและนาขึ้นระบบ เพื่อ
แสดงพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบต่อไป
6) เมนูรายงาน เป็นเมนูสาหรับการเรียกดูรายงานในระบบทั้งหมด 7 รายงาน ประกอบด้วย รายงาน
แผนที่แสดงรายการพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมพืช รายงานศูนย์เรียนรู้ รายงานข้อมูลสามะโนที่ดินเพื่อการ
พัฒนา รายงานแผนที่แสดงจานวนแหล่งน้าในระดับความเหมาะสมของการปลูกพืช รายงานแสดงข้อมูลพื้นที่
เกษตรกรรมทุกชั้นความเหมาะสม จาแนกตามชนิดพืช ปี 2559 รายงานการปรับเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดิน และ
รายงานที่ตั้งแปลงดาเนินงานการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมแบบบูรณาการ (จากฐานข้อมูล
Zoning by Agri Map)
สรุปโดยสังเขป ดังนี้
การใช้งานระบบ LDD Zoningเป็น หลักสูตร ในการนา ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ ( LDD
Zoning) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงชั้น
ข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ (Zoning) จานวน 13 ชนิดพืช
โดยจัดระดับความเหมาะสมเป็น 4 ระดับ ได้แก่
(S1) พื้นที่มีความเหมาะสมสูง
(S2) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง
(S3) พื้นที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย
(N) พื้นที่ไม่เหมาะสม
และนาข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ตามลักษณะคุณสมบัติดิน ( Soil Suitability) จานวน 13 ชนิดพืช
ที่แยกตามระดับความเหมาะสมเป็น 4 ระดับเช่นกัน นามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงผลร่วมกับข้อมูลขอบเขตการ
ปกครองระดับจังหวัด อาเภอและตาบล ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี ตาแหน่งข้อมูลแหล่งน้าของกรมพัฒนาที่ดิน
ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 62 กลุ่มชุดดิน ข้อมูลตาแหน่งของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จานวน 882 แห่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลสามะโนที่ดินด้านเกษตรกรรมของกรม
พัฒนาที่ดิน

หลักสูตรการใช้งานระบบ
LDD Zoning เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินเหมาะสาหรับ
แนะนาเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปและผู้สนใจเรียนรู้การใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ ( LDD Zoning)
ผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา
ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ ( LDD Zoning) เป็นแอปพลิเคชัน สาหรับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนา
ที่ดิน นาไปใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านทางเว็บไซต์กรมฯ ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดด
เด่น คือ
1. สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลกลุ่มชุดดิน 62 กลุ่มชุดดินได้ทั้งประเทศ
2. สามารถแสดงพืชทางเลือก และระดับความเหมาะสม ( S1 S2 S3 และ N) ในระดับพื้นที่ (ราย
แปลง) ตามศักยภาพของดิน ใช้เป็นข้อมูล คาแนะนาให้แก่เกษตรกร ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่การ
เพาะปลูก โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการปลูกพืชจริงในพื้นที่ปัจจุบันด้วย
3. สามารถปรับปรุงข้อมูล ( Red Line) โดย สพข. และ สพด. สามารถพิมพ์แผนที่เป็นรายแปลง
(Polygon) เพื่อนาไปตรวจสอบกับพื้นที่จริง หรือแก้ไขแบบออนไลน์โดยใช้กับอุปกรณ์ Tablet ได้ (หากมี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต) ด้วยวิธีการดึง Node หรือตัดพื้นที่ ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลในระบบใกล้เคียงกับปัจจุบัน
(Near Real Time)
4. มี Dashboard สาหรับผู้บริการที่สามารถเรียกดูข้อมูลพืชเศรษฐกิจ แบบ Bar Chart , Pie Chart
และ กรมฯ ยังสามารถนาDashboard ไปประยุกต์กับงานตามภารกิจอื่นได้
5. มีชั้นข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ( Zoning) 13 ชนิดพืช ตามระดับความเหมาะสม ( S1
S2 S3 และ N) และข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจตามคุณลักษณะคุณสมบัติดิน (Soil Suitability) ที่
ให้บริการแบบ Map Service ตามมาตรฐานของ OGC แบบ WFS
การเข้าถึงระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน
1. เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://lddweb.ldd.go.th/home/
2. เลือก Application กรมพัฒนาที่ดิน

ลงชื่อ......................................................ผู้รายงาน
(นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ)
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย

3. เลือก LDD Zoning แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ

สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อเป็นแนวทางการเข้าสู่โปรแกรม

หน้าจอแสดงการทางานในระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning

การพัฒนาความรู้ด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (LDD e-training)
หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ
หลักสูตร ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศมีทั้งหมด 3 บท สรุปได๎ดังนี้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information technology) คือ การประยุกต์เอาความรู๎ทางด๎าน
วิทยาศาสตร์ มาจัดการสารสนเทศที่ต๎องการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยี เชํน เทคโนโลยีด๎านคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีเครือขํายโทรคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนกระบวนการด าเนินงานสารสนเทศในขั้นตอนตํางๆ
ตั้งแตํการรวบรวม การวิเคราะห์ การจัดเก็บ รวมถึงการจัดการเผยแพรํและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ความถูกต๎อง ความแมํนยา และรวดเร็วทันตํอการน ามาใช๎ประโยชน์ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด๎วย 3 สํวน คือ ระบบประมวนผล ระบบสื่อสาร และการจัดการข๎อมูล ที่มีกระบวนการทางานที่เริ่ม
จากการนาเข๎าข๎อมูล กระบวนการจัดทาสารสนเทศ และสารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์ทั้งนี้การจัดการสารสนเทศ
ประกอบด๎วย บุคลากร ซอฟต์แวร์ ข๎อมูล อินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการ
1. การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing)
การรับรู๎จากระยะไกล เป็นศาสตร์และศิลป์ของการได๎มาซึ่งข๎อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่ปรากฏบน
พื้นผิวโลกโดยปราศจากการสัมผัสกับวัตถุเป้าหมายนั้น และบันทึกข๎อมูลโดยใช๎เครื่องมือตรวจวัด ( Sensor) จาก
การสะท๎อนและสํงผํานพลังงานคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า แล๎วนาข๎อมูลที่ได๎มาประมวลผล วิเคราะห์ และประยุกต์ใช๎
พลังงานคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อในการได๎มาของข๎อมูล ซึ่งมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ ลักษณะการสะท๎อนชํวง
คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า ( Spectral characteristic) ลักษณะเชิงพื้นที่ของวัตถุบนพื้นผิวโลก ( Spatial
characteristic) และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัตถุตามชํวงเวลา (Temporal characteristic)
การรับรู๎จากระยะไกลเป็น ประกอบด๎วย 2 กระบวนการ ดังนี้ กระบวนการทางด๎าน
วิทยาศาสตร์ของการได๎มาของข๎อมูล ของสิ่งตําง ๆที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก จะมีขั้นตอนและปัจจัยตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎อง โดยหลักการของการรับรู๎จากระยะไกล มีขั้นตอน ดังนี้
1.1) การได้มาซึ่งข้อมูล ( Data acquisition)โดยคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าจากแหลํงกาเนิด
พลังงาน เชํนดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผํานชั้นบรรยากาศ เกิดปฏิสัมพันธ์ของพลังงานกับรูปลักษณ์พื้นผิวโลก และ
เดินทางเข๎าสูํเครื่องรับ๎ที
รู ่ติดตั้งในตัวยาน ได๎แกํ เครื่องบิน ยานอวกาศ และดาวเทียม ถูกบันทึกและผลิตข๎อมูลใน
รูปแบบภาพ (Pictorial or photograph) หรือรูปแบบเชิงเลข (Digital form)
1.2) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)ประกอบด๎วยการแปลตีความด๎วยสายตา ( Visual
interpretation) และการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงเลข ( Digital analysis) โดยมีข๎อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องประกอบด๎วย
ข๎อมูลอ๎างอิงตาง ๆ เชํน แผนที่ดิน ข๎อมูลปฏิทินและสถิติการปลูกพืชและอื่นๆ ได๎ผลิตผลของการแปลตีความ ใน
รูปแบบแผนที่ข๎อมูลเชิงเลขตาราง คาอธิบาย หรือแผนภูมิ เป็นต๎น เพื่อใช๎ประโยชน์ตํอไปการวิเคราะห์ข๎อมูลแบ
งออกได๎ 2 ประเภทดังนี้
1.2.1) การวิเคราะห์ด๎วยสายตา ( Visual analysis) ที่ให๎ผลข๎อมูลออกมาในเชิง
คุณภาพ (Quantitative) ไมํสามารถ วัดออกมาเป็นคาตัวเลขได๎แนํนอน

1.2.2) การวิเคราะห์ด๎วยคอมพิวเตอร์ (Digital analysis) ที่ให๎ผลข๎อมูลในเชิงปริมาณ
(Qualitative) ที่สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นคาตัวเลขได๎การวิเคราะห์ข๎อมูลต๎องคานึงถึงหลักการ
ดังตํอไปนี้
1.2.2.1) Multispectral Approach คือ ข๎อมูลเชิงพื้นที่ที่บันทึกในเวลา
เดียวกัน ถูกบันทึกในหลายชํวงคลื่น ซึ่งในแตํละชํวงคลื่น ( Band) ที่แตกตางกันจะให๎คาการสะท๎อนพลังงานของ
วัตถุบนพื้นผิวโลกแตกตางกัน
1.2.2.2) Multitemporal Approach คือ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลาจาเป็นต๎องใช๎ข๎อมูลหลายชํวงเวลาเพื่อนามาเปรียบเทียบหาความแตกตําง
1.2.2.3) Multilevel Approach คือ ระดับความละเอียดของข๎อมูลในการ
วิเคราะห์ข๎อมูลขึ้นอยูํกับภารกิจของงานเชํน การวิเคราะห์ในระดับทวีป หรือภูมิภาคใช๎ข๎อมูลที่มีความละเอียด
น๎อย การวิเคราะห์ข๎อมูลระดับประเทศหรือภาค ใช๎ข๎อมูลในระดับปานกลางแตํการวิเคราะห์ข๎อมูลในระดับตาบล
หรือพื้นที่เล็กๆ ใช๎ข๎อมูลที่มีความละเอียดสูง เป็นต๎น กระบวนการรับรู๎จากระยะไกลประกอบด๎วยขั้นตอนตํางๆ
1.3) องค์ประกอบของการรับรู้จากระยะไกล
1.3.1) คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า เป็นสื่อระหวํางเครื่องมือบันทึกข๎อมูลและวัตถุที่ทาการ
สารวจ
1.3.2) เครื่องมือตรวจวัดข๎อมูล ( Sensors) กาหนดชํวงคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าที่ตรวจวัด
และลักษณะของข๎อมูลที่ตรวจวัด
1.3.3) ดาวเทียมที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดข๎อมูล กาหนดระยะระหวํางเครื่องมือ
ตรวจวัดข๎อมูล กับวัตถุที่ทาการสารวจ ขอบเขตพื้นที่ซึ่งเครื่องตรวจวัดข๎อมูลสามารถตรวจวัดข๎อมูลได๎ และ
ชํวงเวลา การตรวจวัดข๎อมูล
1.3.4) การแปลความหมายข๎อมูลที่ได๎จากเครื่องบันทึกข๎อมูล โดยแปลงความเข๎มของ
คลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าที่วัดได๎เป็นข๎อมูลที่ต๎องการสารวจ
1.4) เครื่องมือตรวจวัดในการรับรู้จากระยะไกล
ระบบการรับรู๎จากระยะไกล เครื่องมือที่ใช๎ในการตรวจวัดจะติดอยูํบนเครื่องบินหรือดาวเทียม
เรียกวํา Sensor ในกระบวนการบันทึกข๎อมูลจากระยะไกลจะประกอบด๎วยสํวนสาคัญ 3 สํวนคือ
1.4.1) สํวนรับคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า (Receiver) เป็นสํวนที่ทาหน๎าที่รับ และขยายคลื่น
แมํเหล็กไฟฟ้าให๎มีความเข๎มเพียงพอที่จะทาให๎อุปกรณ์วัดสามารถรับรู๎ได๎
1.4.2) สํวนที่ทาการวัดพลังงานของคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า ( Detector) เป็นสํวนที่แปลง
พลังงาน ของคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าที่ต๎องการวัด ให๎อยูํในรูปแบบที่เครื่องมือวัดจะเปรียบเทียบคําได๎ ซึ่งการวัด
พลังงาน อาจใช๎ปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนพลังงานเป็นสัญญาณไฟฟ้า
1.4.3) สํวนที่ทาการบันทึกคาพลังงานที่วัดได๎ ( Recorder) ในการรับ๎จากระยะไกล
รู
สามารถแบํง Sensor ตามแหลํงกาเนิดของคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าที่ใช๎ในการสารวจ ออกได๎2 ประเภทคือ
1.4.3.1) Active remote sensing หรือ Active sensor และ Passive
remote sensing โดย Active sensors เป็นระบบที่เครื่องมือสามารถสร๎างพลังงานคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้าได๎เอง

และสํงผํานพลังงานคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้ามายังพื้นผิวโลก เมื่อพลังงานตกกระทบมาบนวัตถุตํางๆ บนพื้นผิวโลก
พลังงานบางสํวนจะถูกดูดซับด๎วยตัววัตถุเอง บางสํวนจะถูกสะท๎อนกลับ ซึ่งสํวนที่สะท๎อนกลับจะถูกตรวจจับโดย
Active sensor ท างานได๎แม๎จะมีเมฆ ฝน หิมะ และหมอก และสามารถบันทึกภาพได๎ทั้งกลางวันและกลางคืน
1.4.3.2) Passive sensors เป็นระบบที่อาศัยพลังงานคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้า
จากแหลํงกาเนิด นั้นคือ ดวงอาทิตย์ เมื่อดวงอาทิตย์เปลํงพลังงานคลื่นแมํเหล็กไฟฟ้ามายังพื้นผิวโลก พลังงานจะ
ตกกระทบกับวัตถุ บนพื้นผิวโลก พลังงานบางสํวนจะถูกดูดซับด๎วยตัววัตถุ บางสํวนจะถูกสะท๎อนกลับ ซึ่งสํวนที่
สะท๎อนกลับ จะถูกตรวจจับโดย Sensor ดาวเทียมสารวจทรัพยากรโลกสํวนมากจะใช๎เครื่องมือแบบ Passive
sensor แตํหากมีข๎อจากัดคือ ต๎องตรวจวัดข๎อมูลในชํวงเวลากลางวันเทํานั้น และจาเป็นต๎องเลือกชํวงเวลาในการ
ถํายภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงเมฆที่จะมีในภาพถํายที่ได๎รูปแบบ Passive sensor
2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information System: GIS) เป็นศาสตร์ที่
วิวัฒนาการมาจากวิชาภูมิศาสตร์และวิชาการแผนที่ และเป็นสํวนสนับสนุนสาขาอื่นๆ อีกมากมาย เชํน
วิศวกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร ์โดยมีคาจากัดความวํา ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด๎วย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมซอฟท์แวร์ บุคลากร และข๎อมูล โดยที่ระบบมีความสามารถในการนาเข๎า จัดเก็บ
ประมวลผล วิเคราะห์ แก๎ไข และแสดงผลข๎อมูลเชิงพื้นที่ (Geo-reference data) ได๎แกํ ข๎อมูลที่แสดงสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ข๎อมูลดังกลําวที่ปรากฎในลักษณะพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม เส๎น หรือจุด ตัวอยํางเชํนขอบเขตชายฝั่ง
ทะเล พื้นที่การใช๎ประโยชน์ที่ดิน เส๎นทางแม๎น้า เส๎นทางลาคลอง เส๎นทางคลองชลประทานเส๎นทางถนน
ตาแหนํงหมูํบ๎าน ตาแหนํงสถานีตรวจวัดข๎อมูลตํางๆ ตลอดจนแผนที่ผลการวิเคราะห์พื้นที่ความเสี่ยงตํอภัยพิบัติ
ตํางๆ เป็นต๎น
2.1) องค์ประกอบระบบสารสนเทศ
บุคลากร (People) = บุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการทางานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได๎แกํ
ผู๎ใช๎แผนที่ ซึ่งจะใช๎แผนที่สาหรับการประกอบการตัดสินใจและวางแผนเฉพาะเรื่อง ผู๎ทาแผนที่ใช๎ข๎อมูลจากชั้น
แผนที่ตํางๆ เพื่อนามาผลิตแผนที่ที่มีคุณภาพสูง นักวิเคราะห์จะท าการวิเคราะห์ข๎อมูลในเชิงพื้นที่และภูมิศาสตร์
ข๎อมูล (Data) = แหลํงข๎อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได๎จากแหลํงตํางๆ เชํน ข๎อมูลจาก
ดาวเทียม รูปถํายทางอากาศ แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่น้าใต๎ดิน และแผนที่ธรณีวิทยา
ซอฟต์แวร์ (Software) = มี2 ประเภทหลักๆคือ ซอฟต์แวร์ที่ใช๎ทางานรํวมกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซอฟต์แวร์ ที่ใช๎ทางานรํวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรียกวํา ซอฟต์แวร์ระบบ ( System software) หรือระบบปฏิบัติการ ( Operating system) เป็น
โปรแกรมควบคุมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แตํละชนิดจะเรียกใช๎ระบบปฏิบัติการตางกัน
ขึ้นอยูํกับการออกแบบของผู๎ผลิต เชํน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สํวนบุคคล มักใช๎ระบบปฏิบัติการ WINDOWS
ฮาร์ดแวร์( Hardware) = มีหนํวยความจาหลัก ( Main Memory) ที่มีขนาดตั้งแตํ 2 GB ขึ้นไป
จอสาหรับแสดงผลในปัจจุบันนิยมแบบ LCD (Liquid crystal display) หรือ LED (Light emitting diode) ซึง่
มีความละเอีย ดของภาพมากขึ้น ความคมชัดมากขึ้น และเครื่องพิมพ์ที่ใช๎สํวนมากจะเป็นแบบพํนหมึก โดยใช๎วิธี

พํนหมึกจากหัวฉีด (Ink jet) ชนิดเป็นสี หรือเครื่องวาด (Plotter) ซึ่งใช๎กับกระดาษขนาดตั้งแตํ A4 ขึ้นไป สาหรับ
ตัวแปลงเป็นดิจิทัล คือเครื่องถํายทอดขอบเขตตํางๆ บนแผนที่ให๎กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และจานบันทึกแบบแข็ง
(Hard disk) ต๎องสามารถเก็บข๎อมูลไว๎อยางเพียงพอหรือใช๎ซีดีรอม (CD-ROM) เป็นสื่อในการบันทึกข๎อมูล
กระบวนงาน (Procedure)= เป็นกระบวนการเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เพื่อดาเนินงานให๎ได๎
สารสนเทศตามเป้าหมาย ซึ่งต๎องอาศัยองค์ประกอบและองค์ความรู๎ตํางๆ ตามศาสตร์ที่จะดาเนินการ
2.2) ลักษณะของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ลักษณะข๎อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ประกอบด๎วยข๎อมูล 2 รูปแบบ คือ ข๎อมูลเชิง
พื้นที่ (Spatial data) และข๎อมูลที่ไมํอยูํในเชิงพื้นที่ ( Non- Spatial data) ข๎อมูลแตํละประเภทมีรายละเอียด
ดังนี้
2.2.1) ข๎อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เป็นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับตาแหนํงที่ตั้งของข๎อมูลตําง ๆ
บนพื้นโลก ซึ่งข๎อมูลเชิงพื้นที่สามารถแบํงได๎ 2 ประเภท คือ ข๎อมูลเวกเตอร์( Vector) และข๎อมูลราสเตอร์
(Raster)
2.2.1.1) ข๎อมูลเวกเตอร์ ( Vector) หรือข๎อมูลแสดงทิศทางพื้นที่และตาแหนํง
ประกอบด๎วยจุด เส๎น หรือพื้นที่ ที่ประกอบด๎วยจุดพิกัดทางแนวราบ ( X, Y) และ/หรือ แนวดิ่ง ( Z) หรือ
Cartesian Coordinate System ถ๎าเป็นพิกัดตาแหนํงเดียวก็จะเป็นคาของจุด ถ๎าจุดพิกัดสองจุดหรือมากกวําจะ
เป็นคําของเส๎น สํวนพื้นที่นั้นจะต๎องมีจุดมากกวํา 3 จุดขึ้นไป และจุดพิกัดเริ่มต๎นและจุดพิกัดสุดท๎ายจะต๎องอยูํ
ตาแหนํงเดียวกัน ลักษณะข๎อมูลเชิงพื้นที่ ในรูปแบบเวกเตอร์จะมีลักษณะและรูปแบบ ( Spatial features)
ตํางกัน พอสรุปได๎ดังนี้ คือ
2.2.1.2) ข๎อมูลแบบจุด ( Point features) เป็นตาแหนํงพิกัดที่ไมํมีขนาดและทิศทาง
จะใช๎แสดงข๎อมูลที่เป็นลักษณะของตาแหนํงใดๆ เชํน ที่ตั้งของวัดในจังหวัดร๎อยเอ็ด ที่ตั้งของสถานีตารวจภูธรใน
จังหวัดลพบุรี ตาแหนํงที่ตั้งของสนามบิน เป็นต๎น
2.2.1.3) ข๎อมูลพื้นที่ ( Polygon features) เป็นข๎อมูลที่มีระยะและทิศทางระหวําง
จุดเริ่มต๎นจุดแนวทาง ( Vector) และจุดสิ้นสุด ที่ประกอบกันเป็นรูปหลายเหลี่ยมมีขนาดพื้นที่ ( Area) และเส๎น
รอบรูป (Perimeter) เชํน พื้นที่เขตอุทยาน อํางเก็บน้า เป็นต๎น
2.3) หน้าที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบที่เกี่ยวข๎องกับข๎อมูลและเทคโนโลยี ซึ่งมีกระบวนการ
ขั้นตอนและหน๎าที่หลักอยูํ 5 อยํางดังนี้
2.3.1) การนาเข๎าข๎อมูล ( Input) กํอนที่ข๎อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใช๎งานได๎ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ข๎อมูลจะต๎องได๎รับการแปลง ให๎มาอยูํในรูปแบบของข๎อมูลเชิงตัวเลข ( Digital format)
เสียกํอนเชํน จากแผนที่กระดาษไปสูํข๎อมูลใน รูปแบบดิจิตอลหรือแฟ้มข๎อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช๎
ในการนาเข๎าเชํน Digitizer Scanner หรือ Keyboard เป็นต๎น
2.3.2) การปรับแตํงข๎อมูล ( Manipulation) ข๎อมูลที่ได๎รับเข๎าสูํระบบบางอยํางจาเป็นต๎อง
ได๎รับการปรับแตํงให๎เหมาะสมกับงาน เชํน ข๎อมูลบางอยํางมีขนาด หรือสเกล ( Scale) ที่แตกตางกัน หรือใช๎
ระบบพิกัดแผนที่ที่แตกตํางกัน ข๎อมูลเหลํานี้จะต๎องได๎รับการปรับให๎อยูํใน ระดับเดียวกันเสียกํอน

2.3.3) การบริหารข๎อมูล ( Management) ระบบจัดการฐานข๎อมูลหรือ DBMS สามารถ
นามาใช๎ในการบริหารข๎อมูลเพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพในระบบ GIS DBMS ที่ได๎รับการเชื่อถือและนิยมใช๎
กันอยางกว๎างขวางที่สุดคือ DBMS แบบ Relational หรือระบบจัดการฐานข๎อมูลแบบสัมพัทธ์ ( DBMS) ซึ่งมี
หลักการทางานพื้นฐานดังนี้คือ ข๎อมูลจะถูกจัดเก็บ ในรูปของตารางหลาย ๆ ตาราง
2.3.4) การเรียกค๎นและวิเคราะห์ข๎อมูล ( Query and Analysis) เมื่อระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ มีความพร๎อมในเรื่องของข๎อมูลแล๎ว ขั้นตอนตํอไป คือ การนาข๎อมูลเหลํานี้มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์เพื่อ
การสอบถามข๎อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ เชํน การ
วิเคราะห์เชิงประมาณคา (Proximity หรือ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ๎อน (Overlay analysis) เป็นต๎น
2.3.5) การนาเสนอข๎อมูล ( Visualization) จากการดาเนินการเรียกค๎นและวิเคราะห์ข๎อมูล
ผลลัพธ์ที่ได๎จะอยูํในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซึ่งยากตํอการตีความหมายหรือทาความเข๎าใจ การนาเสนอ
ข๎อมูลที่ดีเชํน การแสดงชาร์ต ( Chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถานที่จริง ภาพเคลื่อนไหว แผนที่
หรือแม๎กระทั่งระบบมัลติมีเดียสื่อตาง ๆ เหลํานี้จะทาให๎ผู๎ใช๎เข๎าใจความหมายและมองภาพของผลลัพธ์ที่กาลัง
นาเสนอได๎ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการดึงดูดความสนใจของผู๎ฟังอีกด๎วย
2.4) การวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2.4.1) วิเคราะห์ข๎อมูลเวกเตอร์ ( Vector data analysis) เชํน การสร๎างพื้นที่กันชน ( Buffer
operation)การซ๎อนทับข๎อมูล ( Map overlay)การซ๎อนทับข๎อมูลแบบ UNIONการซ๎อนทับข๎อมูลแบบ
INTERSECTการซ๎อนทับข๎อมูลแบบ IDENTITYการซ๎อนทับข๎อมูลแบบ ERASEการซ๎อนทับข๎อมูลแบบ CLIPการ
ปรับแปลงข๎อมูลแบบ ELIMINATEปรับแปลงข๎อมูลแบบ DISSOLVEการปรับแปลงข๎อมูลแบบ MERGEการปรับ
แปลงข๎อมูลแบบ SPLITการปรับแปลงข๎อมูลแบบ UPDATEการวัดระยะทางแบบ NEARและการวัดระยะทาง
แบบ POINT DISTANCE
2.5) การวิเคราะห์ข้อมูลราสเตอร์ (Raster data Analysis)
2.5.1) วิเคราะห์พื้นผิว (Surface analysis) พื้นผิว (Surface) คือข๎อมูลของจุดที่ตํอเนื่องกัน
ซึ่งในแตํละจุดที่นามาประกอบกันจะมีคําที่แตกตํางกัน เชํน จุดแตํละจุดบนพื้นผิวโลก ( X,Y) จะมีคําของระดับ
ความสูงที่ไมํเทํากัน ( Z) จากคําของพื้นผิวจริงที่มีข๎อมูลอยูํแล๎ว ลักษณะของพื้นผิวที่ใช๎ในการวิเคราะห์มีหลาย
ประเภท
2.5.1.1) Contours หรือ เส๎นชั้นความสูง คือ เส๎นที่เชื่อมตํอไปยังตาแหนํงตํางๆที่มี
คาเทํากันในชุดข๎อมูลราสเตอร์ เพื่อแสดงถึงปรากฏการณ์ที่ตํอเนื่องกันของข๎อมูล เชํน ความสูง อุณหภูมิ ปริมาณ
น้าฝน มลพิษหรือความดันบรรยากาศ
2.5.1.2) Slope หรือ ความลาดชัน คือ อัตราสูงสุดของการเปลี่ยนแปลง คํา Z ในแตํ
ละเซลล์ (Cell) ไปยังเซลล์ข๎างเคียง เริ่มจากการคานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงองศาของความลาดชัน หรือการ
วัดคําเชิงมุม (Angular measurement) คําความลาดชันสามารถวัดได๎ 2 แบบ คือ วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ และวัด
เป็นองศา
2.5.1.3) Aspect หรือ ทิศด๎านลาด เป็นการกาหนดความลาดชันที่จะรับแสงโดย
ทิศทางของอัตราการเปลี่ยนแปลงคํา Z สูงสุดในแตํละเซลล์ (Cell) ไปยังเซลล์ข๎างเคียงคําของทุกเซลล์จะบํงบอก

ทิศทางการหันเหของความลาดชันทิศทางการลาดเป็นมุมตามเข็มนาฬิกา มีคําตั้งแตํ 0-360 องศา โดยเริ่มที่ 0
องศา เป็นทิศเหนือ หมุนไปตามเข็มนาฬิกา จนถึง 360 องศา มาบรรจบที่ทิศเหนือตรง 0 องศา
2.5.1.4) Hillshadeคือ เป็นรูปแบบความสวํางและความมืดที่พื้นผิวจะได๎รับเมื่อให๎
แสงสวํางจากมุมที่กาหนดในการคานวณการตกกระทบของแสงจาเป็นต๎องกาหนดตาแหนํงของแหลํงกาเนิดแสง
กํอน จากนั้นจึงคานวณคําของแสงในแตํละเซลล์คําของแสงที่ตกกระทบแทนด๎วยระดับสีเทา (Gray scale) ในแตํ
ละเซลล์จะมีคําอยูํระหวําง 0-255 มีทั้งหมด 256 คํา
2.6) การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2.6.1) ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นระบบสารสนเทศของข๎อมูลในเชิงพื้นที่ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎ใช๎
เข๎าถึงข๎อมูลอันซับซ๎อนของพื้นที่ต๎องทาการตัดสินใจวางแผนหรือแก๎ปัญหาเพิ่มความรับรู๎ข๎อมูลในพื้นที่ที่
ทาการศึกษาและมีการจัดการข๎อมูลอยํางเป็นระบบโดยสามารถประยุกต์ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
ตอบคาถามหรือสนับสนุนการตัดสินใจตั้งแตํคาถามงํายๆ เกี่ยวกับการหาตาแหนํงที่ตั้งไปจนถึงการสร๎าง
แบบจาลองเพื่อทดลองตั้งสมมติฐาน
2.6.2) ด๎านเศรษฐกิจในตํางประเทศมีการประยุกต์ใช๎ GIS เพื่อชํวยเหลือในการพัฒนาทางด๎าน
เศรษฐกิจกันอยํางแพรํหลาย เชํน การวางแผนการใช๎ทรัพยากรในการผลิตการวิเคราะห์ความพร๎อมของวัตถุดิบ
และแรงงานรวมถึงความต๎องการของประชากรในแตํละพื้นที่จากข๎อมูลพื้นฐาน เชํน อายุการศึกษา รายได๎เป็น
ต๎น
2.6.3) ด๎านคมนาคมขนสํงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถใช๎ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางด๎านการคมนาคมขนสํง เชํน การวางแผนเส๎นทางการเดินรถประจาทาง การวางแผนการสร๎างทางคมนาคม
ทาง รถไฟ ทางดํวน ทางเดินเรือ และเส๎นทางการบิน ฯลฯ ได๎เป็นอยํางดีเพราะหนึ่งในความสามารถในการ
วิเคราะห์พื้นที่ของ GIS คือการวิเคราะห์โครงขําย (Network analysis) การวิเคราะห์ความหนาแนํนของปริมาณ
การจราจรในแตํละพื้นที่
2.6.4) ด๎านการสาธารณสุขการประยุกต์ใช๎ GIS ในการบริหารจัดการภาครัฐกับงานทางด๎าน
สาธารณสุขมีใช๎กันอยํางแพรํหลายในตํางประเทศ เชํน การระบุตาแหนํงของผู๎ป่วยโรคตํางๆ การวิเคราะห์การ
แพรํของโรคระบาดหรือแนวโน๎มการระบาดของโรค
2.6.5) ด๎านการบริการชุมชน การประยุกต์ใช๎ GIS ในการบริการชุมชนจะเกี่ยวข๎องในสํวนของ
การให๎บริการของรัฐกับประชาชนโดยทั่วๆ ไปซึ่งประชาชนในแตํละพื้นที่จะมีความต๎องการบริการจากภาครัฐ
แตกตํางกันไปการใช๎ GIS จะชํวยให๎ผู๎บริหารทราบถึงความต๎องการของประชาชนโดยการให๎บริการสาธารณะได๎
อยํางเป็นพลวัตร
2.6.6) ด๎านการบังคับใช๎กฎหมายและการป้องกันอาชญากรรมมีการใช๎กันอยํางแพรํหลาย เชํน
การกาหนดจุดเสี่ยงตํอการเกิดอาชญากรรมเพื่อตั้งป้อมตารวจการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงตํอการเกิดอาชญากรรม
โดยการบันทึกจุดที่เกิดอาชญากรรมไว๎ แล๎วนามาวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยง
2.6.7) ด๎านการวางแผนการใช๎ประโยชน์ที่ดินการประยุกต์ใช๎ GIS เพื่อชํวยในการวางแผนการ
ใชํประโยชน์ที่ดินเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประยุกต์ใช๎ GIS ที่แพรํหลายที่สุดเพราะความสามารถในการวิเคราะห์

ประเมินผลและนาเสนอข๎อมูลตํางๆ ในเชิงพื้นที่ที่จาเป็นตํอการวางผังเมืองและการจัดการเมืองสามารถกระทาได๎
อยํางสะดวกทั้งการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการใช๎ประโยชน์ของแตํละพื้นที่
2.6.8) จัดเก็บภาษี การประยุกต์ใช๎ GIS เพื่อชํวยในการจัดเก็บภาษีโดยอาศัยข๎อมูลแผนที่
มาตราสํวนขนาดใหญํ เชํน 1:1,000 ซึ่งสามารถมองเห็นขอบเขตของอาคาร เพื่อใช๎ในการนาเข๎าข๎อมูลการ
ชาระภาษีอากร ซึ่งภาครัฐสามารถทาการติดตามตรวจสอบผลการจัดเก็บภาษีได๎โดยสะดวก
2.6.9) ด๎านสิ่งแวดล๎อม การประยุกต์ใช๎ GIS เพื่อทดลองสร๎างแบบจาลองทางด๎านสิ่งแวดล๎อม
มีใช๎กันอยํางแพรํหลายในตํางประเทศ เชํน การสร๎างแบบจาลองสามมิติแสดงการถลํมของภูเขาการสร๎าง
แบบจาลองระดับน้าใต๎ดิน แบบจาลองความสูงของภูมิประเทศแบบจาลองแสดงการเปลี่ยนแปลงของ พื้นที่ป่าไม๎
ตามเวลาที่เปลี่ยนไปแบบจาลองแสดงการแพรหลายของมลพิษในอากาศ
2.6.10) ด๎านการติดตามทรัพยากรป่าไม๎การประยุกต์ใช๎ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ชํวยในการ
จัดการป่าไม๎อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถประยุกต์ใช๎ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ในการกาหนดพื้นที่ป่า
เพื่อการอนุรักษ์ที่มีความถูกต๎องสูงขึ้นไป
2.6.11) ด๎านการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติสิ่งที่จาเป็นมากที่สุดในการจัดการในสภาวะ
ฉุกเฉินคือ การรับรู๎ข๎อมูลตํางๆที่เกี่ยวข๎องให๎มากที่สุด เพื่อทาการตัดสินใจให๎เร็วที่สุดผิดพลาดน๎อยที่สุด และมี
ประสิทธิผลมากที่สุด GIS ชํวยให๎ผู๎ใช๎สามารถเข๎าถึงข๎อมูลในเชิงพื้นที่ได๎อยํางทั่วถึงในเวลาอันรวดเร็ว
2.7) ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
เป็นระบบนารํองด๎วยดาวทียม ซึ่งจะให๎ข๎อมูลตาแหนํงและเวลาที่ตํอเนื่องทุกที่ทุกสภาวะอากาศ
บนพื้นโลก และการให๎บริการสัญญาณจากดาวเทียมเป็นการให๎บริการโดยไมํจากัดจานวนผู๎ใช๎งานและไมํมี
เงื่อนไขการใช๎งาน ระบบ GPS เป็นระบบสํงข๎อมูลด๎านเดียว
2.7.1) องค์ประกอบของระบบกาหนดตาแหนํงบนพื้นโลก
2.7.1.1) สํวนอวกาศ (
Space segment) เป็นสํวนที่อยูํบนอวกาศจะประกอบด๎วย
ดาวเทียม 24 ดวงโดยมีดาวเทียม 21 ดวงทาหน๎าที่สํงสัญญาณคลื่นวิทยุจากอวกาศ ( Space vehicles, SVs)
สํวนอีก 3 ดวง เป็นดาวเทียมปฏิบัติการเสริมวงโคจรของดาวเทียมแตํละดวงจะใชํเวลาโคจร 12 ชั่วโมง ตํอ 1
รอบ โดยจะมีทั้งหมด 6 วงโคจร แตํละวงโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง วงโคจรมีมุมเอียง 55 องศากับระนาบศูนย์
สูตรและหํางกัน 60 องศาวงโคจรในลักษณะดังกลําวจะทาให๎มีดาวเทียมอยํางน๎อย 4 ดวงอยูํบนท๎องฟ้าทุกๆ จุด
บนพื้นผิวโลกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
2.7.1.2) สํวนสถานีควบคุม (
Control segment) ประกอบไปด๎วยสถานีภาคพื้นดินที่
ควบคุมระบบ (Operational Control System: OCS) ที่กระจายอยูํตามสํวนตํางๆของโลก มีหน๎าที่ปรับปรุงให๎
ข๎อมูลดาวเทียมมีความถูกต๎องทันสมัยอยูํตลอดเวลา
2.7.1.3) สํวนผู๎ใช๎ (
User segment) ประกอบด๎วยเครื่องรับสัญญาณหรือตัว GPS ที่
เราใช๎อยูํมีหลายขนาดสามารถพกพาได๎ หรือติดไว๎ในรถ เรือหรือเครื่องบิน เครื่อง GPS จะทาหน๎าที่ในการเปลี่ยน
สัญญาณจาก SVs เป็นตาแหนํง ความเร็วและเวลาโดยประมาณ ถ๎าหากต๎องการทราบคา X Y Z (Position)
และเวลาต๎องใช๎ดาวเทียมอยํางน๎อย 4 ดวง

2.8 การประยุกต์ใช้ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
2.8.1) ใช๎ GPS ในการควบคุมเครื่องจักรกลในการท าการเกษตร ชํวยลดปัญหาด๎านแรงงาน
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ โดยติดตั้งระบบ GPS กับเครื่องจักรกลเกษตร
2.8.2) ประยุกต์ใช๎ GPS กับระบบการจราจรและการขนสํง ( Intelligent Transport
Systems: ITS) ในการแก๎ปัญหาจราจร การปรับปรุงความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนสํง
การใช๎ระบบการประกันรถยนต์ (L-Commerce) และใช๎ในด๎านการขนสํงทางน้าและทางทะเล (Maritime)
2.8.3) ติดตามการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งของตํางๆ
2.8.4) สารวจรังวัดและการทาแผนที่
2.8.5)ประยุกต์ใช๎ GPS กับการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของโครงสร๎างทางวิศวกรรมหรือเปลือก
โลก
2.8.6) ใช๎อ๎างอิงการวัดเวลาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลก
2.8.7) ประยุกต์ใช๎ GPS ในการออกแบบเครือขําย คานวณตาแหนํงที่ตั้งด๎านโทรคมนาคมและ
ด๎านพลังงาน เชํน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ามัน
2.8.8) ประยุกต์ใช๎ GPS ด๎านสิ่งแวดล๎อม เชํน การติดตามตรวจสอบด๎านสิ่งแวดล๎อม ความ
ปลอดภัยด๎านสิ่งแวดล๎อม
2.8.9) ประยุกต์ใช๎ GPS ในด๎านอื่นๆ เชํน การเงินการธนาคาร
2.8.10) ประยุกต์ใช๎ GPS ตรวจจับสึนามิ
2.8.11) ประยุกต์ใช๎ GPS ตรวจวัดแผํนดินไหว เป็นต๎น
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดินได๎พัฒนาการให๎บริการข๎อมูลภูมิสารสนเทศผํานเครือขํายอินเตอร์เน็ต เพื่อให๎
เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ สามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา โดยข๎อมูลได๎ถูก
พัฒนาในรูปแบบตํางๆ เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาลในการให๎ประเทศไทยก๎าวสูํยุคไทยแลนด์ 4.0
เชํน การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให๎บริการข๎อมูลด๎านตํางๆ ดังนี้
3.1 แอปพลิเคชันสารสนเทศดินและข้อมูลการใช้ปุ๋ย LDD Soil Guide
เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให๎เกษตรกร หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป สามารถทราบ
ลักษณะของดิน คุณสมบัติของดิน ตลอดจนการจัดการดินเพื่อการปลูกพืช ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช
คาแนะน าปุ๋ยสาหรับกลุํมชุดดิน คาแนะน าการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินเบื้องต๎น และการใช๎ประโยชน์ที่ดินใน
พื้นที่ที่ต๎องการ
3.2 แอปพลิเคชันกดดูรู้ดิน
เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นโดย สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหํงชาติ (สวทน.) และศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผลภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี เป็นผู๎ดาเนินการโครงการ โดยบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี โดย ผู๎สนใจสามารถเรียกดูข๎อมูลดินและข๎อมูลการใช๎ประโยชน์ที่ดินจากแอปพลิเคชัน โดยมี

รายละเอียดแนวทางการจัดการดินเบื้องต๎น ปัญหาของดินและพืชที่มีความเหมาะสมในการปลูก ผู๎สนใจสามารถ
เรียกดูที่ตั้งแหลํงเรียนรู๎ด๎านการจัดการดินคือ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 แหํง สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด
ศูนย์การเรียนรู๎ รวมไปถึงตาแหนํงของร๎านค๎าเกษตร ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ บนแผนที่ รวมทั้งสามารถเรียกดู
เส๎นทางจากตาแหนํงปัจจุบัน ไปยังสถานที่ที่สนใจได๎บนแผนที่ได๎
3.3 ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด LDD Land Info
เป็นระบบที่กรมพัฒนาที่ดินได๎พัฒนาขึ้น โดยการบูรณาการข๎อมูลที่กรมฯ มีอยูํ ประกอบด๎วย
ข๎อมูลกลุํมชุดดิน (Soil group) ข๎อมูลการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ( Land use) ข๎อมูลความเหมาะสมของดินกับการ
ปลูกพืช (Soil suit) ข๎อมูลแนวเขตป่าไม๎ถาวร ข๎อมูลดินปัญหา ข๎อมูลผลกระทบจากภัยแล๎ง และข๎อมูลเขต
เหมาะสมสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่อยูํในรูปแบบ GIS (Geographic Information System) มาจัดทาเป็น
แผนที่สาเร็จรูป ประกอบด๎วยแผนที่กลุํมชุดดิน แผนที่การใช๎ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ดินปัญหา แผนที่แนวเขตป่า
ไม๎ถาวร แผนที่ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช (ข๎าวพืชไรํ ไม๎ผล) แผนที่กาหนดเขตความเหมาะสมสาหรับ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข๎าว อ๎อยโรงงาน มันสาปะหลังปาล์มน้ามัน ยางพารา) และแผนที่ผลกระทบจากภัยแล๎ง
ซึ่งสามารถสืบค๎นข๎อมูลได๎ถึงระดับตาบล โดยแผนที่ชนิดตํางๆ ให๎บริการบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ Smart
device เพื่อให๎เกษตรกรและผู๎ที่สนใจทั่วไปสามารถเข๎าถึงข๎อมูล ได๎อยํางงําย สะดวก รวดเร็ว และสามารถนา
ข๎อมูลไปประกอบการตัดสินใจ วางแผนทาการเกษตร หรือการจัดการด๎านตําง ๆ นาไปสูํการพัฒนาและการ
จัดการอยํางยั่งยืนตํอไป
3.4 ระบบนาเสนอแผนที่กลุ่มชุดดิน
ระบบนาเสนอแผนที่กลุํมชุดดิน มาตราสํวน 1 ตํอ 25,000 โปรแกรมสาหรับนาเสนอข๎อมูล
ชุดดินและกลุํมชุดดิน ในประเทศไทย โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ข๎อมูลกลุํมชุดดดิน ขนาดพื้นที่ คุณสมบัติ
ทางเคมีและกายภาพของแตํละกลุํมชุดดิน ปัญหาของดิน ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชแตํละชนิดใน
พื้นที่รวมถึงแนวทางการจัดการดินเพื่อให๎ประชาชน/หนํวยงานสอบถามข๎อมูลดินได๎ โดยระบบจะแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับข๎อมูลดินประกอบไปด๎วย ชื่อชุดดิน ขนาดพื้นที่ คุณสมบัติ ประเภทสภาพพื้นที่การใช๎ที่ดิน
ปัญหาของดิน ความเหมาะสมในการเพาะปลูก แนวทางการจัดการดิน จุดเก็บตัวอยํางดินที่สัมพันธ์กับพื้นที่ได๎
เลือกเป็นต๎น
3.5 ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Present Land use Monitoring)
ระบบตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ( Present Land use Monitoring) โปรแกรมสาหรับใช๎
ในการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดินและรายงานการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ประชาชนเจ๎าหน๎าที่หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง สามารถสอบถามข๎อมูลในพื้นที่ที่สนใจ หรือค๎นหาประเภทการใช๎ประโยชน์ที่ดิน ตามรายชื่อ จังหวัด
อาเภอ ตาบลเพื่อให๎ประชาชน หนํวยงาน หรือบุคคลที่สนใจสามารถค๎นหาและสอบถามข๎อมูลการใช๎ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ที่สนใจได๎
3.6 ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อใช๎ติดตามผลการดาเนินการปลูกหญ๎าแฝกของหนํวยงานตําง ๆ ในกรมพัฒนาที่ดินทั่ว
ประเทศและใช๎รวบรวมข๎อมูลจากหนํวยงานตําง ๆ ที่เข๎ารํวมโครงการปลูกหญ๎าแฝก เพื่อจัดทารายงานผลการ

ดาเนินงานเสนอตํอคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช๎หญ๎าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ และสานักงาน
กปร.
ผู๎สนใจสามารถเรียกดูข๎อมูลการปลูกหญ๎าแฝกของประเทศไทยได๎ตามพื้นที่ที่สนใจ โดยค๎นหา
กาหนดขอบเขตพื้นที่ที่สนใจบนแผนที่ได๎ เพื่อแสดงตาแหนํงที่ตั้งโครงการปลูกหญ๎าแฝกผู๎สนใจสามารถเรียกดู
รายละเอียดโครงการปลูกหญ๎าแฝกแตํละโครงการที่หนํวยงานตํางๆ บันทึกในระบบ VGT ได๎

การพัฒนาความรู้ด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (LDD e-training)
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย
หลักสูตร วินัยและการรักษาวินัย เป็นการเรียนรู้วินัยและแนวทางการรักษาวินัยสาหรับผู้ปฏิบัติราชการ
จุดมุ่งหมายและความสาคัญของวินัย เพื่อให้การปฏิบัติราชการดาเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามความคาดหวังของประชาชนและสังคมสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้
- ข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน เป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
- การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
หน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินล่อหรือขาดการเอาใจใส่
ระมัดระวัง ไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
- กรณีข้าราชการเสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ, เมาสุราเสียราชการ, เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิด
เรื่องเสียหาย หรือเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการ ควรลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
- กรณีเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางไปราชการตลอดจนเงินอื่นใดที่ทางราชการให้สิทธิขอ
เบิกจ่ายได้ โดยทาการขอเบิกเป็นเท็จ (ไม่ตรงกับความจริง) ด้วยเจตนาทุจริตฉ้อโกงเงินทางราชการ
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
- โทษทางวินัย มี 5 สถาน ได้แก่ 1. ภาคทัณฑ์ 2. ตัดเงินเดือน 3. ลดเงินเดือน 4. ปลดออก 5. ไล่
ออก
- ข้าราชการต้องรักษาจรรยาข้าราชการที่ส่วยราชการกาหนดไว้ โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี
มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องการยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
ความซื่อสัตว์สุจริตและความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และการมุ่งผลสมฤทธิ์ของงาน
- ความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ประกอบด้วย ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบุงคับต่างๆ ของสังคมไทยรวมทังหลักจรรยาข้าราชการ
เหนือประโยชน์ส่วนตน ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนบุคคลอื่นอย่างเท่า
เทียมกัน ต้องสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมเพื่อให้เกิดความสามัคคี ความสมานฉันท์ต่อองค์กรและ
ส่วนรวม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานโดยคานึงผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชนเป็นหลัก

