รายงานผลการพิจารณาแบบสรุปผลการพัฒนาความรูของขาราชการ
รอบที่ 1/2564
เรื่อง การใชงาน LDD Zoning

รายงานสรุปเนื้อหาการอบรม
ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) ของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถใชงาน
ผานทางเว็บไซตกรมฯ หรือทางแอบพลิเคชัน ซึ่งนําไปใชในการปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว มีคุณสมบัติที่โดดเดน คือ
1. สามารถแสดงรายละเอียดขอมูลกลุมชุดดิน 62 กลุมชุดดินไดทั้งประเทศ
2. สามารถแสดงพืชทางเลือก และระดับความเหมาะสม (S1 S2 S3 และ N) ในระดับ
พื้นที่ (รายแปลง) ตามศักยภาพของดิน ใชเปนขอมูลคําแนะนําใหแกเกษตรกร ประกอบการ
ตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูก โดยเปรียบเทียบกับขอมูลการปลูกพืชจริงในพื้นที่ปจจุบัน
ดวย
3. สามารถปรับปรุงขอมูล (Red Line) โดย สพข. และ สพด. พิมพแผนที่เปนรายแปลง
(Polygon) เพื่อนําไปตรวจสอบกับพื้นที่จริง หรือแกไขแบบออนไลนโดยใชกับอุปกรณ Tablet ได
(หากมีสัญญาณอินเทอรเน็ต) ดวยวิธีการดึง Node หรือตัดพื้นที่ ซึ่งจะทําใหไดขอมูลในระบบ
ใกลเคียงกับปจจุบัน (Near Real Time)
4. มี Dashboard สําหรับผูบริการที่สามารถเรียกดูขอมูลพืชเศรษฐกิจ แบบ Bar Chart ,
Pie Chart และ กรมฯ ยังสามารถนํา Dashboard ไปประยุกตกับงานตามภารกิจอื่นได
5. มีชั้นขอมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ (Zoning) 13 ชนิดพืช ตามระดับความ
เหมาะสม (S1 S2 S3 และ N) และข อ มู ล เขตความเหมาะสมพื ช เศรษฐกิ จ ตามคุ ณ ลั ก ษณะ
คุณสมบัติดิน (Soil Suitability) ที่ใหบริการแบบ Map Service ตามมาตรฐานของ OGC แบบ
WFS
1. วิธีการเขาใชงาน
ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning สามารถเขาใชงานไดหลายชองทาง และ
รองรับการใชงานผานคอมพิวเตอรในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web application) และการใช
งานผานมือถือ และแท็บเลตในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile application) ซึ่งการเขาใช
งานผานเว็บ แอปพลิเคชัน สามารถเขางานไดหลายชองทาง ประกอบดวย
1.1 เขาใชงานไดที่เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th > เลือกที่ icon “แผนที่
ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning”

1.2 เขาใชงานไดที่เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th > เลือกที่ icon “โมบายแอป
พลิเคชัน (Mobile Application) จากนั้นเลือก ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning”
1.3 เขาใชงานผานระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ (Executive Information
System : EIS) ที่ http://eis.ldd.go.th/lddeis/ > เลือก icon “แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ”
2 หนาจอการทํางานของระบบ
หนาจอการทางานของระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning ประกอบดวย
ทั้งหมด 6 สวน แตละสวนจะทําหนาที่ตางกัน รายละเอียดหนาจอการทางานของระบบแผนที่
ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning ประกอบดวย
2.1 สวนเครื่องมือพื้นฐาน
2.2 สวนแสดงภาพแผนที่
2.3 สวนแสดงแผนที่ฐาน
2.4 สวนแสดงคาพิกัด
2.5 สวนเมนูการใชงานจะแสดงตามสิทธิ์การใชงาน
2.6. สวนแสดงชื่อผูใชงาน
3 เครื่องมือพื้นฐานของระบบ
ระบบ LDD Zoning มีเครื่องมือพื้นฐานที่ใชงาน ดังนี้
3.1 เครื่องมือยอ/ขยายแผนที่ (Zoom in/out)
3.2 เครื่องมือสอบถามขอมูล (Identify Tool)
3.3 เครื่องมือสัญลักษณแผนที่ (Legend)
3.4 เครื่องมือวัดระยะทางและคํานวณพื้นที่ (Measurement)
3.5 เครื่องมือขยายภาพแผนที่ตามคาพิกัด (Go to X Y)
3.6 เครื่องมือเลื่อนแผนที่ (Pan)
3.7 เครื่องมือแสดงภาพแผนที่เต็ม (Zoom to Full Extent)
3.8 เครื่องมือแสดงตําแหนงปจจุบัน (Current Location)
3.9 เครื่องมือเปลี่ยนแผนที่ฐาน (Base Map)
4. เมนูการใชงานระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning
ระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning สามารถใช งานไดทั้ งเจ าหน าที่ และ
บุคคลทั่วไป โดยจะมีเมนูการทํางานที่เหมือกัน แตจะมีบางเมนูสําหรับเจาหนาที่ใชงานเทานั้น เมนู
การใชงานระบบ LDD Zoning ประกอบไปดวย
4.1 เมนูชั้นขอมูล

4.2 เมนูคนหา
4.3 เมนูวิเคราะหพื้นที่
4.4 เมนูปรับปรุงพื้นที่ (Redline) (สําหรับเจาหนาที่)
4.5 เมนูตรวจสอบพื้นที่ (สําหรับเจาหนาที่)
4.6 เมนูรายงาน
ประโยชนที่ไดรับ/ประยุกตใชกับหนวยงาน
การใชงานระบบ LDD Zoning จะทําใหเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูล
ตางๆ เชน ขอมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ (Zoning) จํานวน 13 ชนิดพืช ขอมูลกลุมชุด
ดิน 62 กลุมชุดดิน ขอมูลตําแหนงแหลงน้ําของกรมพัฒนาที่ดิน เปนตน ซึ่งเกษตรกรสามารถ
วางแผนในการเลือกชนิดพืชที่ปลูกใหเหมาะสมกับลักษณะดินและสภาพพื้นที่ของเกษตรกร และ
เจาหนาที่สามารถใชงานระบบ LDD Zoning เปนขอมูลพื้นฐานในการใหนําแนะนําเกษตรกรได
ปญหาและอุปสรรคในการอบรม
ระบบ LDD e-training มีความชามากในการเขาใชงาน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ควรจะมีการปรับปรุงระบบ LDD e-training ใหดีขนึ้ และเพิ่มหัวขอเรื่องในการอบรมให
มาก
รายชื่อผูสรุปผลงาน
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7. นายโกศล เคนทะ
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คงหนองลาน
9. น.ส.วิไลลักษณ สรรสรางเจริญ
10. นายดนัย แสนจันทอง
11. นายเอกราช มีวาสนา
12. นางสาววรัมพร
วงษวรภาส
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เหมือนสุดใจ
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