
แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD ZONING 
 

การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสม ด้วยระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) เป็นการก าหนด
แนวทางการท างาน ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง สพข. และ สพด.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แก้ไขข้อมูลการใช้ที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบผ่านระบบ LDD Zoning ให้เป็นปัจจุบัน และตรงกับ
ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ ซึ่ง สพด. สพข. จะสามารถน าข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการวางแผนจัดการพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในการท างานครั้งนี้ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นหน่วยงานน าร่องที่ด าเนินการน าระบบ
แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD ZONING) ไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. แนวทางการท างานของ สพข. 4 
1.1 หลังจากได้รับบันทึก ศทส. ที่ กษ 0807/797 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง 

“ส่งมอบฐานข้อมูลแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning ให้แก่ กนผ.”   สพข. 4 ได้สร้าง Core Team 
(LDD Zoning) ประจ า สพข.4  และ ก าหนดเป้าหมายปีงบประมาณ 2561 ให้ สพด. ในสังกัดทั้ง 7 แห่ง
ปรับปรุงข้อมูลการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ไม่เหมาะสม ด้วยระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) มี
เป้าหมาย สพด. ละ  700 ไร่/เดือน 

1.2 สพข. 4 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ  
(LDD Zoning) ให้กับ สพด. ในสังกัด  และ สพด.อุบลราชธานี น าไปขยายผลการใช้งานระบบแผนที่ทางเลือกพืช
เศรษฐกิจ (LDD Zoning) โดยจัดเป็นหลักสูตร Unit School ของหน่วยงาน อบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะออก
ปฏิบัติงานภาคสนาม 

 

2. กระบวนการท างานของ สพด. ในการปรับปรุงข้อมูลการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม 
ด้วยระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) 

2.1 การเตรียมข้อมูลก่อนออกส ารวจภาคสนาม   
 2.1.1 สพด. คัดเลือกพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว (N) ด้วยแอปพลิเคชัน 

Agri-Map Online และ แอปพลิเคชัน LDD Zoning  (เอกสารแนบ 2) 
1) ใช้แอปพลิเคชัน Agri-Map หาพ้ืนที่เป้าหมายจากฟังก์ชัน “พ้ืนที่เพาะปลูก

ในชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ” > เลือกชนิดพืช “ข้าว” > เลือก “จังหวัด และ อ าเภอ”  หรือ “ค้นหาต าแหน่ง
ด้วยค่าพิกัด” > ระบบจะแสดงข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว ในชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ >  เลือกพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมใน
การปลูกข้าว (N) และ สพด. จะคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่เป็นหลัก  

2) ใช้แอปพลิเคชัน LDD Zoning  เลือก “จังหวัด และ อ าเภอ”  หรือ “ค้นหา
ต าแหน่งด้วยค่าพิกัด”> เลือกชนิดพืช “ข้าว” > เลือกระดับความเหมาะสม N > ระบบจะแสดงข้อมูลพ้ืนที่ที่
ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว (N) และ สพด. จะคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่เป็นหลัก 

3) พิมพ์เป็นแผนที่ส าหรับออกไปปฏิบัติงานในภาคสนาม  ในกรณีที่อาจไม่มี
สัญญาณอินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

2.1.2 สพด. ใช้โปรแกรม ArcGIS เปิดข้อมูลพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (Shape File) 
โดยเปิดซ้อนทับกับข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) และ แผนที่ขอบเขตการปกครอง >เลือก
พ้ืนทีท่ี่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว (N) โดยพิจารณาพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่เป็นหลัก 

2.2 การส ารวจพื้นที่ภาคสนาม ใช้ Smart Phone หรือ Tablet อย่างน้อย 3 เครื่อง 
2.2.1 ใช้แอปพลิเคชัน Agri-Map โดยใช้ฟังก์ชัน “Google street view”  และ 

ฟังก์ชัน “การน าทาง” เพ่ือน าทางไปยังพื้นท่ีเป้าหมาย ตามข้อ 2.1 
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2.2.2 ใช้แอปพลิเคชัน Ling ส าหรับวาดรูปแปลงที่ดินและค านวณขนาดที่ดินได้ทั้ง
บนภาพดาวเทียม โดยหน่วยที่ใช้เป็นหน่วยการวัดพื้นที่ คือไร่ งาน ตารางวา 

2.2.3 ใช้แอปพลิเคชัน GPS Map camera ส าหรับถ่ายรูปพ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งจะ
แสดงภาพถ่าย พร้อม ค่าพิกัดและต าแหน่งบนแผนที่ Google Map อยู่ในภาพเดียวกัน 
 การเข้าพ้ืนที่ในบางครั้ง เจ้าหน้าที่ สพด. จะต้องติดต่อประสานงานกับหมอดิน
อาสา/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน เป็นผู้พาเข้าไปในพ้ืนที่ 

2.3 วิธีการปรับปรุงข้อมูลการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม ด้วยฟังก์ชัน Red Line 
เป็นการปรับปรุงข้อมูลแบบ Near Real Time 

2.3.1 น าเข้าข้อมูลพ้ืนที่ที่มีการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม ที่ได้
จากการส ารวจภาคสนาม ผ่านแอปพลิเคชัน LDD Zoning ด้วยเมนู Red Line โดยการตัด เจาะพ้ืนที่ และ 
วาดแปลงใหม่ พร้อมทั้งใส่รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รูปภาพ และรายละเอียดการปรับเปลี่ยน เป็นต้น 

2.3.2 สพด. ส่งข้อมูลการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม ผ่าน 
แอปพลิเคชัน LDD Zoning ให้ สพข. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และติดตามผลการปฏิบัติงานว่า
ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนดให้แต่ละเดือน หรือไม่ 

2.3.3 ศทส.  ได้ Download ข้อมูลพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนเป็นราย Polygon ที่ผ่านการ
ตรวจสอบความครบถ้วนจาก สพข. มาแล้ว โดยน ามาจัดท าเป็นชั้นข้อมูลรายอ าเภอ/จังหวัด ด้วยโปรแกรม  
ArcGIS  เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ Upload ขึ้นสู่ระบบไปแล้วจ านวน 209,744.59 ไร่  เพ่ือให้บริการเป็นชั้น
ข้อมูล (Layer) ใหม่ โดยสามารถเรียกดู และค้นหาข้อมูล ได้จากระบบ LDD Zoning โดยการเรียกดูข้อมูล
สามารถเลือกฟังก์ชัน ชั้นข้อมูล > เลือกชั้นข้อมูล “ข้อมูลการปรับเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดิน” > เลือกข้อมูลที่
ต้องการแสดง > ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการเรียกดูข้อมูล และการค้นหาข้อมูลสามารถเลือกฟังก์ชัน 
ค้นหา > เลือกชั้นข้อมูล “ข้อมูลการปรับเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดิน” > เลือกขอบเขตที่ต้องการค้นหา (จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล) > เลือกพ้ืนที่หลังการปรับเปลี่ยน > ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา (เอกสารแนบ 3) 

 

3. ปัญหาอุปสรรค 
3.1 ต้องการให้ระบบ Zoom to login ไปยังพ้ืนที่จังหวัด ที่มีการเข้าใช้งานระบบ และ 

ต้องการให้ระบบเปลี่ยนสี (Thematic map) ขอบเขตที่ส่งงานผ่านแล้ว 
3.2 การใช้ระบบ LDD Zoning บน Mobile มีข้อจ ากัดเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต บาง

พ้ืนที่ไม่มีสัญญาณ และเจ้าหน้าที่ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตส่วนตัว 
3.3 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการออกส ารวจพ้ืนที่ไม่ทันสมัย 
3.4 บางจุดสภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวย เช่น พ้ืนที่รกท าให้เข้าถึงพ้ืนที่ล าบาก ส่งผลให้

ท างานช้า 
3.5 พ้ืนที่บางพ้ืนที่มีการปลูกพืชสลับกันในรอบปีเป็นประจ าทุกปี ไม่ได้เป็นการ

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว เป็นพืชอื่นอย่างถาวร 
3.6 ขาดความชัดเจนในการปรับเปลี่ยนข้อมูลในพ้ืนที่ S3 ว่าต้องด าเนินการด้วยหรือไม่ 
3.7 การส ารวจในแต่ละพ้ืนที่ใช้เวลามาก แต่พ้ืนที่เป้าหมายมีจ านวนมาก ส่งผลให้

ปฏิบัติงานไม่ได้ตามเป้าหมาย 
3.8 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบมีจ านวนไม่เพียงพอ และไม่มีงบประมาณสนับสนุนภารกิจนี้ 
 

4. ความต้องการขอรับการสนับสนุนจาก กรมฯ 
4.1 ต้องการให้กรมฯ ก าหนดเป็นนโยบายการปรับปรุงข้อมูลการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่

เหมาะสม ด้วยระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ (LDD Zoning) เพ่ือจะได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน 
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4.2 ต้องการเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) กรณีไม่มีสัญญาณเครือข่ายมือถือ และ
Tablet ที่มีจอกว้างขนาด 8 นิ้วขึ้น พร้อมปากกา และ เครื่องพิมพ์ (Printer) A3 ส าหรับพิมพ์แผนที่ 

4.3 ต้องการงบประมาณในการส ารวจภาคสนาม 


