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 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ประโยชน์ องค์ประกอบของระบบแผนที่ทางเลือกพืช
เศรษฐกิจ LDD Zooning และสามารถเข้าใช้งานในระบบ LDD Zooning ได้อย่างถูกต้อง 
สรุปสาระส าคัญ    

บทที่ 1 บทน า LDD Zoing เป็นการน าชั้นข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ(Zoning)จ านวน 13 ชนิด
พืช ณ ปัจจุบัน จัดระดับความเหมาะสมเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พ้ืนที่มีความเหมาะสมสูง (S1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) และน าข้อมูล เขตความเหมาะสม
พืชเศรษฐกิจ ตามลักษณะคุณสมบัติดิน (Soil Suitability) จ านวน 13 ชนิดพืช ซึ่งแยกตาม ระดับความเหมาะสม
เป็น 4 ระดับ  

บทที่ 2 การเข้าใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนา
ที่ดิน www.ldd.go.th > เลือกท่ี icon “แผนที่ทางเลือกพืช เศรษฐกิจ LDD Zoning” ด้านซ้ายของหน้าจอ  

บทที่ 3 เครื่องมือพ้ืนฐานการใช้งานระบบ  
- เครื่องมือย่อ/ขยาย แผนที่ (Zoom in/out) ส าหรับแสดงภาพแผนที่ตามมาตราส่วนมากข้ึน หรือน้อยลง

ตามล าดับ  
- เครื่องมือเลื่อนแผนที่ (Pan) ส าหรับเลื่อนแผนที่ไปยังทิศทางท่ีต้องการ  
- เครื่องมือแสดงต าแหน่งปัจจุบัน (Current Location) ส าหรับแสดงต าแหน่งที่อยู่ ณ ปัจจุบัน บนแผนที่  
- เครื่องมือวัดระยะทางและค านวณพ้ืนที่ (Measurement) ส าหรับวัดระยะทาง ขนาดพ้ืนที่ แสดงผลตาม

หน่วยวัด และแสดงค่าพิกัดบริเวณท่ีสนใจ  
- เครื่องมือขยายภาพแผนที่ตามค่าพิกัด (Go to X,Y) ส าหรับเคลื่อนต าแหน่งบนแผนที่ไปยัง พิกัดที่ต้องการ  
- เครื่องมือเปลี่ยนแผนที่พ้ืนฐาน (Base Map) ส าหรับแสดงรูปแบบบนแผนที่ โดยสามารถ เลือกรูปแบบ

แผนที่ที่ต้องการ  
- เครื่องมือจัดการชั้นข้อมูล (Layer Management Tool) ส าหรับเลือกดูชั้นข้อมูลโดยสามารถ เลือกเปิด

หรือปิดชั้นข้อมูลได้  
- เครื่องมือแสดงภาพแผนที่เต็ม (Zoom to Full Extent) ส าหรับแสดงภาพแผนที่เต็ม เพ่ือดูภาพรวมของ

แผนที่ประเทศไทยทั้งหมด  
- เครื่องมือสอบถามข้อมูล (Identify Tool) ส าหรับสอบถามข้อมูล  

การใช้งานระบบ LDD Zooning 

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 

1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 
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นายวิระ ปะทะขีนัง   

กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 

นายสมาน  ยมจันทร์  เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี  



บทที่ 4 เมนูการใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning (ส าหรับบุคคล ทั่วไป)  
4.1 เมนูการค้นหาข้อมูล เป็นเมนูการค้นหาแบบก าหนดเงื่อนไข สามารถเลือกได้ 5 หัวข้อ  
4.1 เมนูการวิเคราะห์พื้นที่ เป็นเมนูการวิเคราะห์แบบก าหนดเงื่อนไข  
4.3 เมนู Identify แสดงข้อมูลของพ้ืนที่ที่ปักหมุด ดังนี้ แสดงพ้ืนที่ลุ่มน้ าหลัก-ลุ่มน้ ารอง แสดงกลุ่มชุดดิน 

ลักษณะเด่นสมบัติของดิน แนวทางในการจัดการดินเพ่ือการเพาะปลูก และ ค่าวิเคราะห์ดิน พ้ืนฐาน แสดงระดับ
ความเหมาะสม และแสดงพืชที่ปลูกจริงในพ้ืนที่  

บทที่ 5 เมนูการใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning (ส าหรับเจ้าหน้าที่) เข้าใช้ งาน
ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning โดยระบุ URL : > http://eis.ldd.go.th/lddeis/  
ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเอง 

1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ LDD Zooning
2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ LDD Zooning 
3.สามารถน าไปปรับใช้ในพ้ืนที่การเกษตรของครอบครัว

ประโยชน์ที่ได้รับต่อหน่วยงาน 
1.สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร และบุคคลที่สนใจ
2.น าไปใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้งานระบบ LDD Zooning เพ่ือให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับดินในพ้ืนที่ตัวเองเพ่ือน าไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของที่ดินตัวเอง 
เพ่ือเพ่ิมทั้งผลิตผลและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร      

  (ลงนาม)................................................... 
       ( นายสมาน  ยมจันทร์ ) 

    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส 

 (ลงนาม)...................................................... 
     (  นายเจษฎา   สาระ  ) 

    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี 

    (ลงนาม)..................................................... 
       (  นายอนุวัชร  โพธินาม ) 

  ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
      ผู้รับรองผลการพัฒนาความรู้ 

http://eis.ldd.go.th/lddeis/
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