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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) 
2. สามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) 

สรุปสาระส าคัญ   
  ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้บุคลากรของกรม
พัฒนาที่ดิน เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงชั้นข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ (Zoning) 
จ านวน 13 ชนิดพืช โดยจัดระดับความเหมาะสมเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่มีความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมปานกลาง (S2) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) และน าข้อมูล
เขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ตามลักษณะคุณสมบัติดิน (Soil Suitability) จ านวน 13 ชนิดพืชที่แยกตาม
ระดับความเหมาะสมเป็น 4 ระดับเช่นกัน น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแสดงผลร่วมกับข้อมูลขอบเขตการปกครอง
ระดับจังหวัด อ าเภอและต าบล ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี ต าแหน่งข้อมูลแหล่งน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลกลุ่ม
ชุดดิน 62 กลุ่มชุดดิน ข้อมูลต าแหน่งของศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน 
882 แห่ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลส ามะโนที่ดินด้านเกษตรกรรมของกรมพัฒนา
ที่ดิน หลักสูตรการใช้งานระบบ LDD Zoning เหมาะส าหรับผู้สนใจเรียนรู้การใช้งานระบบแผนที่ทางเลือก  
พืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน         
ในการแนะน าการใช้งานระบบ LDD Zoning ให้แก่เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning)  
เป็นแอปพลิเคชั่นที่อธิบายรายละเอียดชั้นขอมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช (Zoning)  

ขอมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจตามลักษณะคุณสมบัติดิน (Soil Suitability) จ านวน 13 ชนิดพืช ไดแก 
นาขาว ออย มันส าปะหลัง ขาวโพด สับปะรด ปาลมน้ํามัน ยางพารา กาแฟ มะพราว ล าไย ทุเรียน เงาะ       
และมังคุด ซึ่งแยกระดับความเหมาะสมออกเปน 4 ระดับ ไดแก่ 

- พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง (S1)  
- พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2)  
- พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 
- พ้ืนที่ไมเหมาะสม (N) 



โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน ามาแสดงผลร่วมกับข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อ าเภอ 
และต าบล ภาพถ่ายออร์โธสี ต าแหน่งข้อมูลแหล่งน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 62 กลุ่มชุดดิน 
ข้อมูลต าแหน่งของศูนย์การเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 แห่ง ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลส ามะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม 

ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) เป็นแอปพลิเคชัน ส าหรับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านทางเว็บไซต์กรมฯ ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ 

1. สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลกลุ่มชุดดิน 62 กลุ่มชุดดินได้ท้ังประเทศ 
2. สามารถแสดงพืชทางเลือก และระดับความเหมาะสม (S1 S2 S3 และ N) ในระดับพ้ืนที ่

(รายแปลง) ตามศักยภาพของดิน ใช้เป็นข้อมูลค าแนะน าให้แก่เกษตรกร ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่การเพาะปลูก โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลการปลูกพืชจริงในพื้นที่ปัจจุบันด้วย 

3. สามารถปรับปรุงข้อมูล (Red Line) โดย สพข. และ สพด. สามารถพิมพ์แผนที่เป็นรายแปลง
(Polygon) เพ่ือน าไปตรวจสอบกับพ้ืนที่จริง หรือแก้ไขแบบออนไลน์โดยใช้กับอุปกรณ์ Tablet ได ้
(หากมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต) ด้วยวิธีการดึง Node หรือตัดพ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลในระบบใกล้เคียง         
กับปัจจุบัน (Near Real Time) 

4. มี Dashboard ส าหรับผู้บริการที่สามารถเรียกดูข้อมูลพืชเศรษฐกิจ แบบ Bar Chart ,Pie Chart 
และกรมฯ ยังสามารถน า Dashboard ไปประยุกต์กับงานตามภารกิจอ่ืนได ้

5. มีชั้นข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ (Zoning) 13 ชนิดพืช ตามระดับความเหมาะสม   
(S1  S2  S3 และ N) และข้อมูล เขตความเหมาะสมพืช เศรษฐกิจตามคุณ ลักษณ ะคุณ สมบั ติ ดิ น                
(Soil Suitability) ที่ให้บริการแบบ Map Service ตามมาตรฐานของ OGC แบบ WFS 

การเข้าใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) 
ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) สามารถเข้าใช้งานได้หลายช่องทาง รองรับการใช้งาน

ผ่านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web application) การใช้งานผ่านมือถือและแท็บเลต         
ในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile application) ซึ่งคู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงการใช้งานผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันเท่านั้น ซึ่งการเข้าใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชันสามารถเข้า ใช้งาน         
ได้หลายช่องทาง ประกอบด้วย 

1. เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th > เลือกที่ icon “แผนที่ ทางเลือกพืช
เศรษฐกิจ LDD Zoning” ด้านซ้ายของหน้าจอ 

2. เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th > เลือกที่ icon “โมบายแอปพลิเคชัน 
(Mobile Application)” 

3. เข้าใช้งานผ่านระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (Executive Information System : EIS) 
ที่ http://eis.ldd.go.th/lddeis/ > เลือก icon “แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ” 

 
 



หลังจากที่เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีหน้าต่าง (Webpage) ที่อธิบายรายละเอียดของระบบแผนที่
ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ เช่น วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบข้อมูลที่ให้บริการใน
ระบบการใช้งานฟังก์ชันที่ส าคัญในระบบ และวิธีการเข้าใช้งานระบบในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน     
(Mobile application) หน้าต่าง (Webpage) ทีอ่ธิบายรายละเอียดของระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ 

หน้าจอการท างานของระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) 
หน้าจอการท างานของระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning ประกอบด้วยทั้งหมด         

6 ส่วน แต่ละส่วนจะท าหน้าที่ต่างกัน รายละเอียดหน้าจอการท างานของระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ         
LDD Zoning ประกอบด้วย 

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

เครื่องมือพื้นฐานการใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) 
1. เครื่องมือย่อ/ขยาย แผนที่ (Zoom in/out) 
2. เครื่องมือสอบถามข้อมูล (Identify Tool) 
3. เครื่องมือสัญลักษณ์แผนที่ (Legend) 
4. เครื่องมือวัดระยะท างและค านวณพ้ืนที่ (Measurement) 
5. เครื่องมือขยายภาพแผนที่ตามค่าพิกัด (Go to X,Y) 
6. เครื่องมือเลื่อนแผนที่ (Pan) 
7. เครื่องมือแสดงภาพแผนที่เต็ม (Zoom to Full Extent) 
8. เครื่องมือแสดงต าแหน่งปัจจุบัน (Current Location) 
9. เครื่องมือเปลี่ยนแผนที่ฐาน (Base Map) 

การใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) ส าหรับบุคคลทั่วไป 
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning        

ได้อย่างสะดวก ซึ่งมีเมนูการใช้งาน ประกอบด้วย 
 1) ชั้นข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ข้อมูลความเหมาะสมของที่ดิน  

ประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งน้ ากรมพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ าหลัก ลุ่มน้ ารอง และส ามะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม  
2) เมนูค้นหา ใช้ค้นหาข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ (Zoning) ความเหมาะสมของที่ดิน ประเทศไทย 

ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งน้ ากรมพัฒนาที่ดิน ส ามะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม โดยสามารถ ก าหนดเงื่อนไขการค้นหา
ขอบเขตพ้ืนที่ค้นหา ชนิดพืช และระดับความเหมาะสมพืช  

 



3) เมนูวิเคราะห์พ้ืนที่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยเลือกพ้ืนที่ ชนิดพืช และระดับความเหมาะสม
(S3 หรือ N) โดยระบบจะแสดงพืชทางเลือกและพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกพืชทางเลือก พร้อมรายละเอียด 
ของคุณสมบัติกลุ่มชุดดินในบริเวณนั้น  

4) เมนูรายงาน เป็นเมนูส าหรับการเรียกดูรายงานในระบบทั้งหมด 7 รายงาน ประกอบด้วย รายงาน
แผนที่แสดงรายการพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมพืช รายงานศูนย์เรียนรู้ รายงานข้อมูลส ามะโนที่ดินเพ่ือ
การพัฒนา รายงานแผนที่แสดงจ านวนแหล่งน้ าในระดับความเหมาะสมของการปลูกพืช รายงานแสดงข้อมูล
พ้ืนที่เกษตรกรรมทุกชั้นความเหมาะสมจ าแนกตามชนิดพืช ปี 2559 รายงานการปรับเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดิน 
และรายงานที่ตั้งแปลงด าเนินงานการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมแบบบูรณาการ (จากฐานข้อมูล 
Zoning by Agri Map) 

การใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่  สามารถเข้าใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning ได้อย่างสะดวก        

ซึ่งมีเมนูการใช้งาน ประกอบด้วย  
1) ชั้นข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ข้อมูลความเหมาะสมของที่ดิน 

ประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้  แหล่ งน้ ากรมพัฒนาที่ดิน  ลุ่มน้ าหลัก ลุ่มน้ ารอง และส ามะโนที่ดิน               
ด้านเกษตรกรรม  

2) เมนูค้นหา ใช้ค้นหาข้อมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ (Zoning) ความเหมาะสมของที่ดิน ประเทศไทย 
ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งน้ ากรมพัฒนาที่ดิน ส ามะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม โดยสามารถก าหนดเงื่อนไขการค้นหา
ขอบเขตพ้ืนที่ค้นหา ชนิดพืช และระดับความเหมาะสมพืช  

3) เมนูวิเคราะห์พ้ืนที่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยเลือกพ้ืนที่ ชนิดพืช และระดับความเหมาะสม
(S3 หรือ N) โดยระบบจะแสดงพืชทางเลือก และพ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกพืชทางเลือก พร้อมรายละเอียด
ของคุณสมบัติกลุ่มชุดดินในบริเวณนั้น  

4) เมนู Redline เป็นเมนูส าหรับการค้นหา เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่การใช้ที่ดินที่มีการ 
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้มีข้อมูลใกล้เคียงปัจจุบัน (Near real time) ซึ่งการแก้ไขข้อมูลไม่ได้แก้ไขที่ฐานข้อมูล    
ในระบบ แต่ระบบจะสร้างชั้นข้อมูลขึ้นมาใหม่ การแก้ไขข้อมูลจึงสามารถแก้ไขได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง แต่การ
แก้ไข 1 ครั้งจ าเป็นต้องท าให้เสร็จกระบวนการแก้ไขข้อมูล เพราะไม่เช่นนั้นแล้วพ้ืนที่นั้นจะไม่สามารถแก้ไข  
ได้อีกจนกว่าจะท าให้เสร็จกระบวนการแก้ไขข้อมูล  

5) เมนูตรวจสอบพ้ืนที่ เป็นเมนูส าหรับค้นหาข้อมูลเพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขข้อมูล 
การใช้ที่ดินด้วยเมนู Redline และส่งข้อมูลผ่านระบบส าหรับให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางตรวจสอบ และน าขึ้นระบบ
เพ่ือแสดงพื้นท่ีที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบต่อไป 

 
 
 



 6) เมนูรายงาน เป็นเมนูส าหรับการเรียกดูรายงานในระบบทั้งหมด 7 รายงาน ประกอบด้วย รายงาน
แผนที่แสดงรายการพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมพืช รายงานศูนย์เรียนรู้ รายงานข้อมูลส ามะโนที่ดินเพ่ือ
การพัฒนา รายงานแผนที่แสดงจ านวนแหล่งน้ าในระดับความเหมาะสมของการปลูกพืช รายงานแสดงข้อมูล
พ้ืนที่เกษตรกรรมทุกชั้นความเหมาะสมจ าแนกตามชนิดพืช ปี 2559 รายงานการปรับเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดิน 
และรายงานที่ ตั้ งแปลงด า เนินงานการปรับ เปลี่ ยนการผลิต ใน พ้ืนที่ ไม่ เหมาะสมแบบบู รณ าการ                 
(จากฐานข้อมูล Zoning by Agri Map) 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาความรู้ 
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชันระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) เพ่ิมขึ้น 

สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเลือกชนิดพืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ และสามารถน า
แอปพลิเคชันระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ซึ่งช่วยให้           
มีความสะดวก และรวดเร็วในการท างาน อีกท้ังยังเข้าใจการท างานภาพรวมของงานพัฒนาที่ดินมากยิ่งข้ึน 
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