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สรุปสาระสำคัญ   
  ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้บุคลากรของ

กรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงชั้นข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ (Zoning) 
จำนวน 13 ชนิดพืช โดยจัดระดับความเหมาะสมเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พ้ืนที่มีความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) และนำข้อมูลเขต
ความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ตามลักษณะคุณสมบัติดิน (Soil Suitability) จำนวน 13 ชนิดพืชที่แยกตามระดับ
ความเหมาะสมเป็น 4 ระดับเช่นกัน นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงผลร่วมกับข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับ
จังหวัด อำเภอและตำบล ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี ตำแหน่งข้อมูลแหล่งน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 
62 กลุ่มชุดดิน ข้อมูลตำแหน่งของศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 แห่ง 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลสำมะโนที่ดินด้านเกษตรกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน 

          หลักสูตรการใช้งานระบบ LDD Zoning เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนรู้การใช้งานระบบแผนที่
ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินใน
การแนะนำการใช้งานระบบ LDD Zoning ให้แก่เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

รูปที่ 1  แผนผังระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ 



ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) เป็นแอปพลิเคชัน สำหรับเจ้าหน้าที่ของ 
กรมพัฒนาทีด่ิน นำไปใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านทางเว็บไซต์กรมฯ ซึ่งมี 
คุณสมบัติที่โดดเด่น คือ  

   1. สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลกลุ่มชุดดิน 62 กลุ่มชุดดินได้ทั้งประเทศ  

   2. สามารถแสดงพืชทางเลือก และระดับความเหมาะสม (S1 S2 S3 และ N) ในระดับพ้ืนที ่
(รายแปลง) ตามศักยภาพของดิน ใช้เป็นข้อมูลคำแนะนาให้แก่เกษตรกร ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยน พ้ืนที่
การเพาะปลูก โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการปลูกพืชจริงในพ้ืนที่ปัจจุบันด้วย  

   3. สามารถปรับปรุงข้อมูล (Red Line) โดย สพข. และ สพด. สามารถพิมพ์แผนที่เป็นราย 
แปลง (Polygon) เพ่ือนำไปตรวจสอบกับพ้ืนที่จริง หรือแก้ไขแบบออนไลน์โดยใช้กับอุปกรณ์ Tablet ได ้(หากมี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต) ด้วยวิธีการดึง Node หรือตัดพ้ืนที่ ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลในระบบใกล้เคียงกับ ปัจจุบัน 
(Near Real Time)  

   4. มี Dashboard สาหรับผู้บริการที่สามารถเรียกดูข้อมูลพืชเศรษฐกิจแบบ Bar Chart, Pie 
Chart และ กรมฯ ยังสามารถนำ Dashboard ไปประยุกต์กับงานตามภารกิจอ่ืนได้  

   5. มีชั้นข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ (Zoning) 13 ชนิดพืช ตามระดับความ
เหมาะสม (S1 S2 S3 และ N) และข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจตามคุณลักษณะคุณสมบัติดิน (Soil 
Suitability) ที่ให้บริการแบบ Map Service ตามมาตรฐานของ OGC แบบ WFS  

  กองแผนงาน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน สำนัก
เทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  ข้อมูลพ้ืนทีใ่นระบบ LDD Zoning ได้มาจากการคำนวณ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี (บางบริเวณมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากพ้ืนที่เดิม) 

การเข้าใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning  

2.1 วิธีการเข้าใช้งาน  

  ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning สามารถเข้าใช้งานได้หลายช่องทาง และ
รองรับ การใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web application) และการใช้งานผ่านมือถือ 
และแท็บเลตในรูปแบบโมบาย แอปพลิเคชัน (Mobile application) ซึ่งคู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงการใช้งาน ผ่าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบเว็บ แอปพลิเคชัน เท่านั้น ซึ่งการเข้าใช้งานผ่านเว็บ แอปพลิเคชัน สามารถเข้า
งานได้หลายช่องทาง ประกอบด้วย  

  2.1.1 เข้าใช้งานได้ทีเ่ว็บไซต์กรมพัฒนาทีดิ่น www.ldd.go.th > เลือกที ่icon “แผนที่ 
ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning” ด้านซ้ายของหน้าจอ  



 

รูปที่ 2 การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th ที ่icon “แผนที่ทางเลือกพืช 
เศรษฐกิจ LDD Zoning”  

2.1.2 เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th>เลือกที่ icon“โมบาย แอปพลิเคชัน 
(Mobile Application)” จากนั้นเลือก ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning  

 

 

ภาพที่ 3 การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th ท่ ีicon “โมบายแอปพลิเคชัน 
(Mobile Application)”  



จากนั้นเลือก ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning  

 

ภาพที่ 4 การเลือกใช้งาน “โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application)”  
2.1.3 เข้าใช้งานผ่านระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (Executive Information System : 

EIS) ที ่http://eis.ldd.go.th/lddeis/ > เลือก icon “แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ”  
 

 

ภาพที่ 5 การเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ ผ่านระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (Executive 
Information System : EIS)  

หลังจากท่ีเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีหน้าต่าง (Webpage) ที่อธิบายรายละเอียดของระบบ แผนที่
ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ เช่น วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ ข้อมูลทีใ่ห้บริการใน
ระบบ การใช้งานฟังก์ชันที่สำคัญในระบบ และวิธีการเข้าใช้งานระบบในรูปแบบโมบาย  

แอปพลิเคชัน (Mobile application) หน้าต่าง (Webpage) ทีอ่ธิบายรายละเอียดของระบบแผนที่ 
ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ แสดงดังภาพที่ 6 



 

ภาพที่ 6 หน้าต่าง (Webpage) ทีอ่ธิบายรายละเอียดของระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ  
 

2.2 หน้าจอการทำงานของระบบ  
หน้าจอการทำงานของระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning ประกอบด้วยทั้งหมด 6 ส่วน 

แต่ละส่วนจะทำหน้าที่ต่างกัน รายละเอียดหน้าจอการทำงานของระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD 
Zoning แสดงดังรูปที่ 7 ประกอบด้วย  

1. ส่วนเครื่องมือพื้นฐาน  
2. ส่วนแสดงภาพแผนที่  
3. ส่วนแสดงแผนที่ฐาน  
4. ส่วนแสดงค่าพิกัด  
5. ส่วนเมนูการใช้งานจะแสดงตามสิทธิ์การใช้งาน  
6. ส่วนแสดงชื่อผู้ใช้งาน  

 

ภาพที่ 7 หน้าจอการทำงานของระบบ  



เมนูชั้นข้อมูล  

คำอธิบายเมนู สำหรับเลือกดูชั้นข้อมูลโดยสามารถเลือกเปิดหรือปิดชั้นข้อมูลได้ ประกอบด้วย  

▪ชั้นข้อมูลพืชที่ปลูกจริงในพ้ืนทีป่ัจจุบัน 
▪ชั้นข้อมูลความเหมาะสมของที่ดินประเทศไทย  
▪ชั้นข้อมูลศูนย์เรียนรู้ 
▪ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำกรมพัฒนาที่ดิน 
▪ชั้นข้อมูลลุ่มน้ำหลัก 
▪ชั้นข้อมูลลุ่มน้ำรอง 
▪ชั้นข้อมูลสำมะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม 
▪Zoning by Agri Map 
▪ข้อมูลการปรับเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดิน  

เจ้าหน้าที่ สามารถเข้าใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning ได้อย่าง สะดวก ซึ่งมีเมนู
การใช้งาน ประกอบด้วย  
   1) ชั้นข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ข้อมูลความเหมาะสมของที่ดิน 
ประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งน้ำกรมพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำรอง และสำมะโนที่ดินด้าน เกษตรกรรม  
   2) เมนูค้นหา ใช้ค้นหาข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ความเหมาะสมของที่ดิน ประเทศ
ไทย ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งน้ำกรมพัฒนาที่ดิน สำมะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม โดยสามารถ กำหนดเงื่อนไขการ
ค้นหา ขอบเขตพ้ืนที่ค้นหา ชนิดพืช และระดับความเหมาะสมพืช  
   3) เมนูวิเคราะห์พ้ืนที่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยเลือกพ้ืนที่ ชนิดพืช และระดับความ
เหมาะสม (S3 หรือ N) โดยระบบจะแสดงพืชทางเลือกและพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกพืชทางเลือก พร้อม
รายละเอียดของคุณสมบัติกลุ่มชุดดินในบริเวณนั้น  
   4) เมน ูRedline เป็นเมนูสำหรับการค้นหา เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลพื้นที่การใช้ที่ดินที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพือ่ให้มีข้อมูลใกล้เคียงปัจจุบัน (Near real time) ซ่ึงการแก้ไขข้อมูลไม่ได้แก้ไขท่ีฐานข้อมูลใน
ระบบ แต่ระบบจะสร้างชั้นข้อมูลขึ้นมาใหม่ การแก้ไขข้อมูลจึงสามารถแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่การแก้ไข 
1 ครั้งจำเป็นต้องทำให้เสร็จกระบวนการแก้ไขข้อมูล เพราะไม่เช่นนั้นแล้วพ้ืนที่นั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก 
จนกว่าจะทำให้เสร็จกระบวนการแก้ไขข้อมูล  

   5) เมนูตรวจสอบพื้นที่ เป็นเมนูสำหรับค้นหาข้อมูลเพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ เจ้าหน้าที่ได้แก้ไข 
ข้อมูลการใช้ที่ดิน ด้วยเมนู Redline และส่งข้อมูลผ่านระบบ สำหรับให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางตรวจสอบและนำขึ้น
ระบบเพ่ือแสดงพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบต่อไป  

   6) เมนูรายงาน เป็นเมนูสำหรับการเรียกดูรายงานในระบบทั้งหมด 7 รายงาน ประกอบด้วย 
รายงานแผนทีแ่สดงรายการพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมพืช รายงานศูนย์เรียนรู้ รายงานข้อมูลสำมะโนทีดิ่น
เพ่ือการพัฒนา รายงานแผนที่แสดงจำนวนแหล่งน้ำในระดับความเหมาะสมของการปลูกพืช รายงานแสดงข้อมูล
พ้ืนที่เกษตรกรรมทุกชั้นความเหมาะสม จำแนกตามชนิดพืช ปี 2559 รายงานการปรับเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดิน 
และรายงานที่ตั้งแปลงดำเนินงานการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมแบบบูรณาการ (จากฐานข้อมูล 
Zoning by Agri Map)  
 

 

 



ขั้นตอนการทำงาน  

1) คลิกเมนูชั้นข้อมูล   ชั้นข้อมูลโดยแสดงชื่อชั้นข้อมูลทั้งหมด  

 
ภาพที่ 8 แสดงเมนูชั้นข้อมูล 

2) เลือกเปิด หรือปิดชั้นข้อมูล โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าชื่อชั้นข้อมูลให้เป็นสีเพ่ือเปิด และคลิกที่ช่องสี่
เหล่ียมอีกครั้งเพ่ือปิดชั้นข้อมูล  

 

ภาพที่ 9 แสดงการใช้งานชั้นข้อมูล 
 
 
 

เมนูค้นหา 
  คำอธิบายเมนู เป็นเมนูสำหรับการค้นหาข้อมูลแบบกำหนดเงื่อนไข สามารถค้นหาข้อมูลในระบบได้ 8 
ชั้นข้อมูล ได้แก่ ชั้นข้อมูลพืชที่ปลูกจริงในพ้ืนที่ปัจจุบัน ชั้นข้อมูลความเหมาะสมของที่ดินประเทศไทย ชั้นข้อมูล
ศูนย ์ เรียนรู้ ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำกรมพัฒนาที่ดิน ชั้นข้อมูลลุ่มน้ำหลัก/ลุ่มน้ำรอง ชั้นข้อมูลสำมะโนที่ดินด้าน
เกษตรกรรม ชั้นข้อมูล Zoning by Agri Map และข้อมูลการปรับเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดิน ขั้นตอนการทำงาน  

1) คลิกเลือกเมนู ค้นหาข้อมูล  
2) เลือกชั้นข้อมูล และใส่เงื่อนไขการค้นหาตามที่ต้องการ 



 

ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอหลักและการค้นหาข้อมูล 
3) ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา 

 

ภาพที่ 11 แสดงผลการค้นหาข้อมูล  
 

เมนูวิเคราะห์พื้นที่  
คำอธิบายเมนู เป็นเมนูการวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดเงื่อนไขท่ีต้องการทราบ เช่น ถ้าต้องการทราบว่าพ้ืนที่

ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว (N) จะสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใดทดแทนได้  
ขั้นตอนการทำงาน  
1) คลิกเลือกเมนู วิเคราะห์ข้อมูล  
2) เลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ ตามเงื่อนไขการวิเคราะห์ข้อมูล  



 
ภาพที่ 12 แสดงหน้าจอเมนูการวิเคราะห์พ้ืนที่  

 
3) ระบบจะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
ภาพที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์พื้นที่  

 
4) คลิกท่ีพ้ืนที่ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล ในกรณีท่ีพ้ืนที่ที่เลือกไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว จะสามารถ

ปลูกพืชชนิดใดทดแทนได้ ซึ่งระบบจะแสดงพืชที่สามารถปลูกทดแทนในระบบความเหมาะสม สูง (S1) และ
ความเหมาะสมปานกลาง (S2)  

 
ภาพที่ 14 แสดงผลการวิเคราะห์พื้นที่ของพืชที่สามารถปลูกทดแทน  



 
เมนูแก้ไขพื้นที่ (Redline)  

คำอธิบายเมนู เมนู Redline เป็นเมนูสำหรับการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่การใช้ที่ดินที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้มีข้อมูลใกล้เคียงปัจจุบัน (Near real time) ซ่ึงการแก้ไขข้อมูลไม่ได้แก้ไขที่ฐานข้อมูลใน
ระบบ แต่ระบบจะสร้างชั้นข้อมูลขึ้นมาใหม่ การแก้ไขข้อมูลจึงสามารถแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่การแก้ไข 1 
ครั้ง จำเป็นต้องทำให้เสร็จกระบวนการแก้ไขข้อมูล เพราะไม่เช่นนั้นแล้วพ้ืนที่นั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก จนกว่า
จะทำให้เสร็จกระบวนการแก้ไขข้อมูล เมนู Redline มีเมนูการใช้งานย่อยทั้งหมด 4 เมนู ประกอบด้วย  

 ค้นหา เป็นเมนูสำหรับค้นหาข้อมูลเพ่ือแก้ไขข้อมูลพื้นที่การใช้ที่ดิน สามารถทำได ้2 วิธี ได้แก่ การ
แก้ไขข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Redline) และการเขียนแผนที่รายแปลง  

 วาดแปลง เป็นเมนู สำหรับการวาดแปลงการใช้ที่ดิน  
 ส่งข้อมูล เป็นมนูสำหรับการส่งข้อมูลที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผ่านระบบ  
 ตรวจสอบพื้นท่ี เป็นเมนูสำหรับการตรวจสอบสถานะข้อมูลที่ส่งไปในระบบ  
 
1.เมนูค้นหา สำหรับการแก้ไขข้อมูลเชิงพื้นที่ (Redline)  

1.1 ขั้นตอนการทำงาน  
1) คลิกท่ีเมนู Redline  

 
ภาพที่ 15 แสดงเมนู Redline  

 
2) เลือกเมนู ค้นหา  
3) ใส่เงื่อนไขการค้นหา  

 
ภาพที่ 16 แสดงการใส่เงื่อนไขการค้นหา  

4) ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามเงื่อนไขการค้นหา  



 
ภาพที่ 17 แสดงผลการค้นหาตามเงื่อนไขการค้นหา  

5) เลือกพ้ืนที่ที่ต้องการแก้ไข  
6) ระบบจะเข้าหน้าต่างให้เลือกประเภทการแก้ไขข้อมูล  
7) คลิกเลือก การแก้ไขข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Redline)  

 
ภาพที่ 18 แสดงผลการค้นหาตามเงื่อนไขการค้นหา  

 
8) การแก้ไขพ้ืนที่ โดยการตัด เลื่อนโหมด (Vertices) และการเจาะพ้ืนที่ (Erase)  
9) สามารถเลือกแผนที่ฐานในการแก้ไขข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้  

 

 
ภาพที่ 19 แสดงการแก้ไขข้อมูลโดยการตัดพ้ืนที่ คลิกเลือก แก้ไขข้อมูล เชิงพ้ืนที่ (Redline)  
 

 



10) การแก้ไขโดยการเจาะพ้ืนที่ (Erase) เป็นการตัดพ้ืนที่ด้านในของแปลง เช่น การ เจาะแหล่งน้ำ 

 
ภาพที่ 20 แสดงการแก้ไขข้อมูลโดยการเจาะพ้ืนที่  

11) การแก้ไขโดยการเลื่อนโหมด (Vertices)  

 
ภาพที่ 21 แสดงการแก้ไขข้อมูลโดยการเลื่อนโหมด  

12) หลังจากแก้ไขพ้ืนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรอกรายละเอียดที่จำเป็นให้ครบถ้วน ประกอบด้วย พ้ืนที่หลัง
ปรับเปลี่ยน ชนิดพืช กลุ่มชุดดิน ระดับความเหมาะสม และหมายเหตุ  

 
2 เมนูค้นหา สำหรับการเขียนแผนที่รายแปลง  

ขั้นตอนการทำงาน  
1) คลิกท่ีเมนู Redline  

 
ภาพที่ 22 แสดงเมนูค้นหา 
 
 
 



2) เลือกเมนู ค้นหา  
3) ใส่เงื่อนไขการค้นหา  

 
ภาพที่ 23  แสดงการใส่เงื่อนไขการค้นหา  

4) ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามเงื่อนไขการค้นหา  

 
ภาพที่ 24 แสดงผลการค้นหาตามเงื่อนไขการค้นหา  

 
5) เลือกพ้ืนที่ที่ต้องการแก้ไข  
6) คลิก ดูรายละเอียด และเลือกรูปแบบกระดาษ สำหรับพิมพ์แผนที่  
7) คลิก พิมพ์  
8) ระบบจะทำการพิมพ์แผนที่ตามรูปแบบที่กำหนดไว้โดยแบ่งเป็นพื้นที่ก่อน และ หลังแก้ไขพ้ืนที่  
9) แก้ไขข้อมูลเชิงพ้ืนที่จากแผนที่กระดาษ  

 
ภาพที่ 25 แสดงผลการพิมพ์แผนที่ของพื้นที่เดิมก่อนการแก้ไข  



 
ภาพที่ 26 แสดงผลการพิมพ์แผนที่ของพื้นที่หลังการแก้ไข  
 

10) คลิกเมนู ค้นหา และเลือกพ้ืนที่ที่ต้องการแก้ไข  
11) คลิกเลือก การเขียนแผนที่รายแปลง  
 

 
ภาพที่ 27 แสดงผลการค้นหาตามเงื่อนไขการค้นหา คลิกเลือก การเขียน แผนที่รายแปลง  
 

12) กรอกรายละเอียดการปรับเปลี่ยน และคลิก Browse เพ่ือแนบไฟล์ที่ได้แก้ไขแผน ที่กระดาษ  
13) แนบรูปภาพประกอบ เสร็จแล้วคลิก บันทึก  
 

 
ภาพที่ 28 แสดงผลการกรอกรายละเอียดการปรับเปลี่ยน  
 
 



3. เมนูค้นหา วาดแปลง ขั้นตอนการทำงาน  
1) คลิกท่ีเมนู Redline  
 

 
ภาพที่ 29 แสดงเมนูวาดแปลง กรอกรำยละเอียดกำร ปรับเปลี่ยน คลิกวาดแปลง  
 

2) ค้นหาตำแหน่งแปลงที่ต้องการวาด โดยการค้นหาจาก เมนูค้นหา หรือใช้ เครื่องมือเลื่อนแผนที่ (Pan) เพ่ือ
ไปยังตำแหน่งแปลงที่ต้องการวาด  
3) คลิกท่ีเมนู วาดแปลง  
4) วาดแปลง (Digitize) ตามรูปแปลงที่ปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียม  
 

 
ภาพที่ 30 แสดงเมนูการวาดแปลง  
 

5) กรอกรายละเอียดของแปลง พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายของแปลง และคลิก บันทึก  

 
ภาพที่ 31 แสดงการใส่รายละเอียดของแปลง  



 
เมนูตรวจสอบพื้นที่  

คำอธิบายเมนู เป็นเมนูค้นหาข้อมูลเพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขข้อมูลการใช้ที่ดิน ด้วยเมนู 
Redline และส่งข้อมูลผ่านระบบ สำหรับให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางตรวจสอบและนำขึ้นระบบ เพ่ือแสดงพ้ืนที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในระบบ ซึ่งในเมนูตรวจสอบพื้นท่ี มีเมนูย่อย 2 เมนู ประกอบด้วย ค้นหา และ อัพโหลด Shapefile  

1 เมนูค้นหา เป็นเมนูสำหรับค้นหาข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่  
ขั้นตอนการทำงาน  
1) คลิกเลือก เมน ูตรวจสอบพ้ืนที่  
2) คลิกเลือก เมนู ค้นหา  
3) กรอกเงื่อนไข เพ่ือค้นหาข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ  
4) กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการข้อมูล ซึ่งระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นการค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ไว้ 1 ปี เจ้าหน้าที่สามารถ
กำหนดช่วงเวลาการค้นหาได้อย่างสะดวก สถานะการตรวจสอบ  
5) เลือกสถานะของข้อมูลที่ต้องการ  
6) คลิก ค้นหา  
 

 
ภาพที่ 32 แสดงการกรอกรายละเอียดการค้นหาเพ่ือตรวจสอบพื้นท่ี  
 

7) ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามเงื่อนไขการค้นหา  
8) เลือกข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ โดยตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ พ้ืนที่หลังการปรับเปลี่ยน ชนิด
พืช กลุ่มชุดดิน ระดับความเหมาะสม และรูปภาพ ตรวจสอบโดยใส่ผลการ ตรวจสอบ ประกอบด้วย ผ่าน และไม่
ผ่าน ถ้าไม่ผ่าน ท าการส่งคืนเจ้าของงาน พร้อมทั้งใส่อีเมลเพื่อแจ้ง เตือน เจ้าของข้อมูลให้ทราบ  
9) สามารถดาวน์โหลดพ้ืนที่ที่ปรับเปลี่ยนแต่ละพ้ืนที่ได้ในรูปแบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) ชนิด 
Shapefile  

 
ภาพที่ 33 แสดงการตรวจสอบรูปภาพ  
 



ตรวจสอบความครบถ้วน ของข้อมูล ดำวน์โหลด Shape file ใส่ผลการตรวจสอบ ตรวจสอบรูปภาพ 
กรอกอีเมล  
 
2 เมนูอัพโหลด Shapefile  

ขั้นตอนการทำงาน  
1) คลิกเลือก เมนู ตรวจสอบพ้ืนที่  
2) คลิกเลือก เมนูอัพโหลด Shapefile  
3) คลิก Browse เพ่ือไปยังที่เก็บไฟล์ โดยไฟล์ที่จะอัพโหลดเข้าสู่ระบบจะต้องทำการ บีบอัดไฟล์ (zip หรือ rar) 
ก่อน  
4) เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด โครงสร้างจะต้องเหมือนกับที่ระบบกำหนดไว้  
 

 
ภาพที่ 34 แสดงขั้นตอนการอัพโหลด Shapefile  
 

เมนูรายงาน  
คำอธิบายเมนู เมนูรายงาน เป็นเมนูสำหรับการเรียกดูรายงานในระบบทั้งหมด 7 รายงาน  
ขั้นตอนการทำงาน  
1) คลิกเลือกท่ีเมนูรายงาน  
2) เลือกรายงานที่ต้องการ  
3) กำหนดเงื่อนไขการแสดงผลรายงาน 
  

 
 

ภาพที่ 35 แสดงการกำหนดเงื่อนไขการแสดงรายงาน 
 
 
 



4) ระบบจะแสดงรายงานตามเงื่อนไขท่ีกำหนด  

 
ภาพที่ 36 แสดงผลการแสดงรายงาน 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้ 

1. ทำให้ทราบชั้นข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ (Zoning) จำนวน 13 ชนิดพืช จัดระดับความ
เหมาะสมเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พ้ืนที่มีความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) พ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N)  

2. สามารถนำข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ตามลักษณะคุณสมบัติดิน (Soil Suitability) 
จำนวน 13 ชนิดพืชที่แยกตามระดับความเหมาะสม นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแสดงผลร่วมกับข้อมูลขอบเขตการ
ปกครองระดับจังหวัด อำเภอและตำบล ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี ตำแหน่งข้อมูลแหล่งน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน 
ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 62 กลุ่มชุดดิน ข้อมูลตำแหน่งของศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลสำมะโนที่ดินด้านเกษตรกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน 

3. สามารถใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) ผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

         

                                                                      (ลงนาม)  
                                                                                        (นางสาวปาริชาติ  ไผผักแว่น)                            
                                                                      ตำแหน่ง       นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
 

                                                                    

                                                            
(ลงนาม)                    

                                                                                             (นายสรรเสริญ  เจริญศิริ) 
                                                                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 


