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สรุปสาระสําคัญของเนื้อหา/หัวขอวิชา  

6 Applicationกรมพัฒนาท่ีดิน 
- LDD On Farm (Land Use Planning) 
- ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด 
- ดินออนไลน 
- Chatbot 
- LDD Zoning 
- Agri Map 

1. LDD On Farm (Land Use Planning) 

 

 

 

 

 
ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนการใชท่ีดินเกษตรกรรายแปลง 

• แสดงขอมูลประจําแปลง =>ขอมูลดิน ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช แหลงน้ํา การใชท่ีดิน ภูมิอากาศ
ปจจุบัน ณ ท่ีตั้งของแปลง 
• สามารถตรวจสอบตําแหนงพ้ืนท่ีตองการเพาะปลูก 
• สามารถวาดแปลงและบริหารจัดการขอมูลแปลงไดดวยตัวเองผานระบบออนไลนตั้งแตเริ่มตนปลูกจนเก็บเก่ียว 
• แสดงขอมูลการวางแผนการเพาะปลูก >วิธีการจัดการดินการใชปุยตามคาวิเคราะหดินพ้ืนฐาน >คําแนะนําการ
ใชปุย >ขอมูลโรคพืช 
• ระบบจะคํานวณตนทุนการผลิตและคาดการณผลผลิตประจําแปลง รายรับ-รายจาย ผลกําไรขาดทุน 
• เกษตรกร นําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางวางแผนการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีจริง หรือตองการปรับเปลี่ยนพืชเปนชนิด
อ่ืนๆ ได เพ่ือเปนทางเลือกการเพาะปลูกใหเหมาะสมกับชุดดิน 
• สรุปขอมูลใหเปนรายแปลง พรอมท้ังมี QR code เพ่ือใหเกษตรกรสามารถสแกนเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

ขอมูลท่ีสืบคนไดใน Application“LDD On Farm” 
• ขอมูลชุดดิน (Soil Series) มาตราสวน 1 : 25,000 (ปท่ีผลิตขอมูล 2561) 
• ขอมูลการใชท่ีดิน (Land use) มาตราสวน 1 : 25,000 (ปท่ีผลิตขอมูล 2560 - 2561) 
• ขอมูลการจัดการดิน 



• ขอมูลคาวิเคราะหดิน (N, P, K, pH) คําแนะนําการใชปุย 
• ความเหมาะสมของดินในการปลูกพืช (Soil Suit) ขอมูลพืช 31 ชนิด 
 

>ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง สับปะรด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ยางพารา 
ปาลมน้ํามัน ลําไย ลิ้นจี่ มังคุด ทุเรียน เงาะ มะมวง สม มะพราว ผักกินใบ พริกมะเขือ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว 
กระเทียมหอมแดงหอมหัวใหญ มันฝรั่ง มันเทศ เผือก หนอไมฝรั่ง กาแฟ 
• แผนท่ีฐาน (Basemap) ท่ีสามารถเรียกใชงานไดหลากหลาย 

>แผนท่ีเชิงเสน (Vector map) แผนท่ีภาพถายออรโธสี (Ortho photo map)แผนท่ีภาพถายดาวเทียม 
(Imagery map) แผนท่ีภาพถายดาวเทียม (Google Map) และแผนท่ีแบบผสม (Hybrid map) 
• ขอมูลแหลงน้ํากรมพัฒนาท่ีดิน (ขอมูลในระบบ ป 2548 - 2562) 
• ขอมูลพ้ืนท่ีชลประทาน (ขอมูลจาก กรมชลประทาน) (ปท่ีผลิตขอมูล 2561) 
• ขอมูลแหลงน้ําบาดาล (ขอมูลจาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล) (ปท่ีผลิตขอมูล 2562) 
• ขอมูลปริมาณน้ําฝน และ ขอมูลสภาพภูมิอากาศ (ขอมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา) 
• ขอมูลโรคพืชและสัตวศัตรูพืช (ขอมูลจาก กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตรและกรมการขาว) 
• ขอมูลรูปแปลงพ้ืนท่ีจัดสรรท่ีดิน สปก.มาตราสวน 1 : 4,000 (ขอมูลจาก สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 
• ขอมูลท่ีตั้งโรงงานและแหลงรับซ้ือ (ขอมูลจาก Agri-map Online) 
• ขอมูลราคาตลาด ขอมูลผลผลิตคาดการณ (ขอมูลจาก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 
 
2.ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัดใหบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศทรัพยากรดินพัฒนาข้ึนโดย
การบูรณาการขอมูลท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน มีอยูท่ีอยูในรูปแบบ GIS 

ขอมูลท่ีสืบคนไดในApplication“ขอมูลสารสนเทศทัพยากรดินรายจังหวัด” 

- ขอมูลแผนท่ีกลุมชุดดิน (Soil group)✓ระดับตําบล 

- ขอมูลแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน (Land use)✓ระดับตําบล 
- ขอมูลแผนท่ีความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช (Soil suit) 
- ขอมูลแผนท่ีแนวเขตปาไมถาวร 

- ขอมูลแผนท่ีดินปญหา✓ระดับอําเภอ 
- ขอมูลแผนท่ีผลกระทบจากภัยแลง 
- ขอมูลแผนท่ีกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ(ขาว ออยโรงงาน มันสําปะหลังปาลม

น้ํามันยางพารา) 
 



3.ดินออนไลน 
 
 
 
 
 
 
 
•บริการขอมูลดินและการใชท่ีดิน 
•การวางแผนการใชท่ีดินของเกษตรกร (รายแปลง) 
•แผนท่ีกลุมชุดดิน &แผนท่ีการใชท่ีดิน 

ขอมูลท่ีสืบคนไดในApplication “ดินออนไลน” 
- ขอมูลการใชท่ีดิน (Land Use) 
- ขอมูลการวางแผนการใชท่ีดินของเกษตรกร (รายแปลง) 
บริการขอมูลเชิงพ้ืนท่ี สําหรับวางแผนการใชท่ีดินของเกษตรกรไดถึงระดับรายแปลง โดยระบุพ้ืนท่ีท่ี 
ตองการ (ระบุ)พิกัดของแปลง หรือแนบเอกสารสิทธิ์/โฉนดท่ีดิน สําหรับเปนขอมูลในการวาดแปลง 
-แผนท่ีกลุมชุดดิน &แผนท่ีการใชท่ีดิน 
บริการแผนท่ีกลุมชุดดิน (Soil Map) และแผนท่ีการใชท่ีดิน (Land Use Map) พรอมคําอธิบาย 
ในรูปแบบ PDF File ขนาด A4สามารถเลือกพ้ืนท่ีไดถึงระดับตําบล 
-ขอมูลการใชท่ีดิน (Land Use)บริการขอมูลการใชท่ีดิน (Land Use) ในรูปแบบ Shape File สามารถ
เลือกพ้ืนท่ีไดถึงระดับตําบลและเลือกปท่ีผลิตขอมูลไดตามตองการ 

 
4.CHATBOT 
          ทุกคนสามารถพิมพสอบถามขอคําปรึกษากับเจาหนาท่ีกรมพัฒนาท่ีดินไดโดยตรง  เพียงเพ่ิมเพ่ือนใน
ApplicationLine ดวยการสแกน QRcode อยากทราบเรื่องอะไรเก่ียวกับพัฒนาท่ีดิน สอบถามผาน chatbotได 
24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.LDD ZONING 
 
 
 
 
 
 
 
 

LDD ZONINGประกอบดวยชั้นขอมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช เพ่ือแสดงระดับความ
เหมาะสมของการปลูกพืช 4 ระดับตามคุณสมบัติของดิน 
•ระบบชวยสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี 
•สามารถพิมพแผนท่ีเพ่ือนําไปตรวจสอบกับพ้ืนท่ีจริง 
•หากมีการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน เจาหนาท่ีสามารถแกไข ปรับปรุง(Redline) ขอมูลผานระบบออนไลน ไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว 
•หนวยงานเจาของขอมูลตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงขอมูลในระบบใหใกลเคียงกับปจจุบัน  
(Near Real Time) 
•ผูบริหารสามารถดูขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบ Web Application จากฟงกชันDashboard สําหรับใชในการ
วางแผนเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
•เกษตรกร ประชาชน หรือ ผูสนใจ สามารถวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีโดยเลือกพ้ืนท่ี ชนิดพืช 
และระดับความเหมาะสม (S3 หรือ N) โดยระบบจะแสดงพืชทางเลือกและพ้ืนท่ีเหมาะสมในการปลูกพืชทางเลือก 
พรอมรายละเอียดของคุณสมบัติกลุมชุดดินในบริเวณนั้น 

ขอมูลท่ีสืบคนไดในApplication“LDD ZONING” 
•ประกอบดวยชั้นขอมูลความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช 
•แสดงระดับความเหมาะสมของการปลูกพืช 4 ระดับ 

- พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) 
- พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมปาน กลาง (S2) 
- พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย (S3) 
- พ้ืนท่ีไมเหมาะสม(N) ตามคุณสมบัติของดิน 

•แสดงผลรวมกันหลายชั้นขอมูล 
- ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล 
- สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตและสถานีพัฒนาท่ีดิน 
- ภาพถายทางอากาศออรโธสี 
- แหลงน้ําของกรมพัฒนาท่ีดิน 
- สํามะโนท่ีดินดานเกษตรกรรม 
- ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 882 ศูนย 
- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 

 



6. AGRI-MAP 
 
 
 
 
 
 
 

AGRI-MAPคือ แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน โดยบูรณาการขอมูลพ้ืนฐานดาน
การเกษตร จากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณสําหรับใชเปนเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตร
ไทยอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีการปรับขอมูลใหทันสมัยและพัฒนาเพ่ิมความสะดวกการใชงาน ให
เกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย 
- เกษตรกรและเจาหนาท่ีเขาถึงและใชขอมูลเชิงภูมิสารสนเทศดานการเกษตรเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- มีระบบการวิเคราะหขอมูล สามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนใหเหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน 
- มีขอมูลพ้ืนท่ีดานการเกษตรครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ัง ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

ขอมูลท่ีสืบคนไดในApplication“AGRI-MAP” 
1.ตรวจสอบขอมูลสภาพพ้ืนท่ี และดินท่ีเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและประมง 
๒. สามารถดูท่ีตั้งแหลงรับซ้ือและสหกรณการเกษตร เพ่ือนํามาวิเคราะห logisticของสินคาในภาพรวมได 
๓. ตรวจสอบสภาพดินท่ีมีปญหาในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบได 
๔. ทราบแหลงน้ําจากโครงการเกษตรทุกหนวยงานและแหลงน้ําธรรมชาติ 
๕. ทราบรายได-หนี้สินเฉลี่ยภาคการเกษตรในพ้ืนท่ี 
๖. สามารถดูท่ีตั้งหนวยงานเกษตรทุกหนวยงานและท่ีตั้งโครงการสําคัญได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชนของMobile Applicationกรมพัฒนาท่ีดิน 
สรางความรู ความเขาใจเรื่อง การใชท่ีดินใหเหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากรดินท่ีมีอยูนับเปนแนวทาง

พ้ืนฐานท่ีสําคัญทางการเกษตรเปนเครื่องมือ เพ่ือใหเกษตรกรใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกการปลูกพืชให
เหมาะสมกับชุดดิน และลดตนทุนการผลิตลดคาใชจายจากการใชปุยและสารเคมี ลดผลกระทบตอผูบริโภคและ
สิ่งแวดลอมและทําใหสะดวกมากข้ึน  ไมตองสืบคนขอมูลจากหลายๆ แหลงมาสังเคราะหทําใหลดระยะเวลาและ
ข้ันตอนการเรียกใชและประมวลผลขอมูล การถายทอดองคความรูไปสูเกษตรกรโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถ
กระจายความรูออกไปไดในวงกวาง  
 
 
 
 
 


