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ระบบค้นหาข้อมูลวิชาการ ผลงานวจิัย งานบริการและฐานขอ้มูล กรมพฒันาที่ดิน  
(e-Search LDD) 

 
เน่ืองด้วย  กรมฯ มีข้อมูลวิชาการ ผลงานวิจัย งานบริการและฐานข้อมูล อยู่เป็นจํานวนมาก กระจาย

อยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ  ทําให้ยุ่งยากในการสืบค้นข้อมูลและให้บริการแก่
ประชาชนท่ัวไป ดังน้ัน  ส่วนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ จึงได้พัฒนาระบบค้นหาข้อมูลวิชาการ 
ผลงานวิจัย งานบริการและฐานข้อมูล กรมพัฒนาที่ดิน (e-Search LDD) ขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมรายการ
ดังกล่าวในรูปแบบฐานข้อมูล เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปสามารถค้นหาข้อมูลที่จําเป็นหรือความรู้ที่เก่ียวข้องของ
ส่วนราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ : 
1) เพ่ือเก็บรวบรวมรายการข้อมูลวิชาการ ผลงานวิจัย งานบริการและฐานข้อมูล ของกรม

พัฒนาที่ดินที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบฐานข้อมูล 
2) เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าค้นหาข้อมูลวิชาการ ผลงานวิจัย งานบริการและฐานข้อมูล  ได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว และตลอดเวลา ผ่านทาง Internet 
 

วิธีการเรียกใช้โปรแกรม  :  เรียกดูได้ที่ http://www.ldd.go.th  > เลือก Icon ด้านซ้ายมือของหน้าจอ    
 
 
 หรือ เข้าใช้งานได้โดยตรงให้พิมพ์ URL คือ http://sql.ldd.go.th/LDDSearch 
หน้าเมนูหลัก (Main Menu) คือ หน้าแรกหรือจอหลัก เมื่อเริ่มเข้ามาใช้บริการของระบบ ประกอบด้วย 

เมนูหลัก 3 เมนู ดังน้ี 
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เมนูค้นหาข้อมูลวิชาการผลงานวิจัย 

 เป็นเมนูที่ใช้ในค้นหารายการข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัยที่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน กรมพัฒนาที่ดิน  
ได้จัดทําขึ้นและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ใช้บริการสามารถเลือกค้นหาข้อมูลเฉพาะเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง หรือค้นหาทุกเง่ือนไขพร้อมกันได้ 
โดยเง่ือนไขในการค้นหาข้อมูล มีดังน้ี 

1) รายการ   ให้ระบุคําหรือ Keyword ข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัยที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม 
ค้นหา 

2) ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อผู้แต่ง   ให้ระบุช่ือหน่วยงาน หรือ ช่ือผู้แต่ง ในช่องแล้วกดปุ่ม ค้นหา 
3) วันที่นําขึ้นสู่ระบบ   ให้ใส่ระบุวัน เดือน ปี ที่นําเอกสารข้ึนเผยแพร่ในระบบ e-Search LDD ใน

ที่น้ีสามารถค้นหาเป็นช่วงเวลาได้ โดยระบุวัน เดือน ปี เริ่มต้น จนถึง วัน เดือน ปี ที่ต้องการ
ค้นหา  แล้วกดปุ่ม ค้นหา 

4) หมวดหมู่  ให้ระบุหมวดหมู่ที่ต้องการค้นหาข้อมูลในที่น้ีได้แบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลออกเป็นด้าน 
ทั้งสิ้น  12 ด้าน ดังน้ี 

1) ด้านสํารวจดิน 
2) ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน 
3) ด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า 
4) ด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
5) ด้านการจัดการทรัพยากรดิน 
6) ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน 
7) ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
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8) ด้านหญ้าแฝก 
9) ด้านงานวิจัย 
10) ด้านป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร 
11) ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
12) ภูมิปัญญาหมอดินอาสา เกษตรกรไทย 

5) กลุ่มผู้รับบริการ  ได้จําแนกข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัยที่ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการ 
แบ่งเป็นกลุ่ม ทั้งสิ้น  4 ด้าน ดังน้ี 

1) กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
2) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4) กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชน 

 เมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหาตามเง่ือนไขแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในตารางแสดงค้นหาข้อมูลจะแสดง ช่ือเรื่อง  ช่ือผู้แต่ง/หน่วยงาน  วันที่เผยแพร่  หมวดหมู่ของข้อมูล   
แสดง URL ที่เก็บข้อมูล  และช่องท้ายสุดจะแสดง Link เช่ือมโยงไปยังแหล่งเก็บข้อมูล  เลือกคลิกเลือกที่ 
“รายละเอียด” เพ่ือดูข้อมูลจะปรากฏหน้าเว็บไซต์ที่เก็บข้อมูล ดังภาพ 
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เมนูค้นหางานบริการและฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน 

 เป็นเมนูที่ใช้ในค้นหางานบริการและระบบฐานข้อมูลที่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน กรมพัฒนาที่ดิน  ได้
จัดทําขึ้นและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ใช้บริการสามารถเลือกค้นหางานบริการและระบบฐานข้อมูลเฉพาะเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง หรือ
ค้นหาทุกเง่ือนไขพร้อมกันได้  โดยเง่ือนไขในการค้นหาข้อมูล มีดังน้ี 

1. รายการ   ให้ระบุคําหรือ Keyword ที่ต้องการค้นหางานบริการและระบบฐานข้อมูล แล้วกดปุ่ม 
ค้นหา 

2. ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ   ให้ระบุช่ือหน่วยงานรับผิดชอบงานบริการและระบบฐานข้อมูล ใน
ช่องแล้วกดปุ่ม ค้นหา 

3. วันที่นําขึ้นสู่ระบบ   ให้ใส่ระบุวัน/เดือน/ปี ที่นํางานบริการและระบบฐานข้อมูลขึ้นเผยแพร่ใน
ระบบ e-Search LDD ในที่น้ีสามารถค้นหาเป็นช่วงเวลาได้ โดยระบุวัน/เดือน/ปี ที่เริ่มต้น จนถึง 
วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการค้นหา  แล้วกดปุ่ม ค้นหา 

4. กลุ่มผู้รับบริการ  ได้จําแนกงานบริการและระบบฐานข้อมูลที่ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการ 
แบ่งเป็นกลุ่ม ทั้งสิ้น  4 ด้าน ดังน้ี 

5) กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
6) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
7) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
8) กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชน 

 เมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหาตามเง่ือนไขแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 
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 ในตารางแสดงค้นหาข้อมูลจะแสดง ช่ืองานบริการ  ช่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  วันที่เผยแพร่  แสดง 
URL ที่เก็บงานบริการและระบบฐานข้อมูล และช่องท้ายสุดจะแสดง Link เช่ือมโยงไปยังงานบริการและระบบ
ฐานข้อมูล  เลือกคลิกเลือกที่ “รายละเอียด” เพ่ือดูงานบริการและระบบฐานข้อมูล ดังภาพ 
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หน้าเมนเูฉพาะเจ้าหน้าที่ (Admin Menu) คือ หน้าจอสําหรับเจ้าหน้าที่ในการบันทกึ หรือแก้ไขขอ้มูล  
 ผู้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบจะได้รับรหัสผ่านเพ่ือใช้สําหรับ Login เข้าสู่ระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อกรอก ช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ถูกต้องจะเข้าสู่ระบบ โดยจะปรากฏหน้าจอดังน้ี 
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เมนูข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัย 

 สําหรับบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลรายการวิชาการและผลงานวิจัย ประกอบด้วยเมนูย่อย 2 เมนู คือ 
1. เมนูนําขึ้นข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัย  เมื่อคลิกเลือกที่เมนูจะแสดงหน้าจอ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้บันทึกข้อมูลต้องกรอกข้อมูลในช่ือโดยกําหนดให้ช่องที่มีดอกจันสีแดง บังคับต้องกรอกข้อมูลหากไม่
กรอกข้อมูลจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้   รายการที่ให้กรอกข้อมูล มีดังน้ี 

1) ชื่อเรื่อง   ให้ระบุช่ือข้อมูลวิชาการหรือผลงานวิจัย (บังคับต้องกรอก) 
2) ชื่อผู้แต่ง/ ชื่อหน่วยงาน   ให้ระบุช่ือหน่วยงาน หรือ ช่ือผู้แต่ง  (บังคับต้องกรอก) 
3) วันที่นําขึ้นสู่ระบบ   ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่นําเอกสารข้ึนเผยแพร่ในระบบ e-Search LD 
4) หมวดหมู่  ให้เลือกหมวดหมู่ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลวิชาการหรือผลงานวิจัย โดยสามารถหมวดหมู่ที่

เก่ียวข้องได้จาก  12 ด้าน ดังน้ี 
o ด้านสํารวจดิน 
o ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน 
o ด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า 
o ด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
o ด้านการจัดการทรัพยากรดิน 
o ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน 
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o ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
o ด้านหญ้าแฝก 
o ด้านงานวิจัย 
o ด้านป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร 
o ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
o ภูมิปัญญาหมอดินอาสา เกษตรกรไทย 

5) กลุ่มผู้รับบริการ  ให้วิเคราะห์ข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัยให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการ 
แบ่งเป็นกลุ่ม ทั้งสิ้น  4 ด้าน ดังน้ี 

o กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
o กลุ่มหน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
o กลุ่มหน่วยงานภาครัฐภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
o กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชน 

 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม บันทึก 

2. เมนูแก้ไขข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัย  เมื่อคลิกเลือกที่เมนูจะแสดงหน้าจอ ดังน้ี 
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 ผู้ใช้บริการสามารถเลือกค้นหาข้อมูลเพ่ือที่จะแก้ไข โดยค้นหาเฉพาะเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง หรือค้นหา
ทุกเง่ือนไขพร้อมกันได้ เง่ือนไขในการค้นหาข้อมูล มีดังน้ี 

1) รายการ   ให้ระบุคําหรือ Keyword ข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัยที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม 
ค้นหา 

2) ชื่อหน่วยงาน/ ชื่อผู้แต่ง   ให้ระบุช่ือหน่วยงาน หรือ ช่ือผู้แต่ง ในช่องแล้วกดปุ่ม ค้นหา 
3) วันที่นําขึ้นสู่ระบบ   ให้ใส่ระบุวัน เดือน ปี ที่นําเอกสารข้ึนเผยแพร่ในระบบ e-Search LDD ใน

ที่น้ีสามารถค้นหาเป็นช่วงเวลาได้ โดยระบุวัน เดือน ปี เริ่มต้น จนถึง วัน เดือน ปี ที่ต้องการ
ค้นหา  แล้วกดปุ่ม ค้นหา 

4) หมวดหมู่  ให้ระบุหมวดหมู่ที่ต้องการค้นหาข้อมูลในที่น้ีได้แบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลออกเป็นด้าน 
ทั้งสิ้น  12 ด้าน ดังน้ี 

o ด้านสํารวจดิน 
o ด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน 
o ด้านอนุรักษ์ดินและนํ้า 
o ด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
o ด้านการจัดการทรัพยากรดิน 
o ด้านการปรับปรุงบํารุงดิน 
o ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
o ด้านหญ้าแฝก 
o ด้านงานวิจัย 
o ด้านป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร 
o ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
o ภูมิปัญญาหมอดินอาสา เกษตรกรไทย 

เมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหาตามเง่ือนไขแล้วจะปรากฏตารางแสดงข้อมูลตามหัวข้อ คือ ลําดับข้อมูล(ID)   
เรื่อง   ช่ือผู้แต่ง/หน่วยงาน    Link   หมวดหมู่    กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป   กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กลุ่มหน่วยงานภาครัฐภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กลุ่ม
หน่วยงานภาคเอกชน    วันที่เผยแพร่    ช่องสุดท้ายแสดงปุ่มแก้ไข กดที่ปุ่มแก้ไขในรายการที่ต้องการ  จะ
แสดงหน้าจอดังน้ี 

**สถานะกลุ่มผู้รับบริการ จะแสดงสัญลักษณ์เป็นตัวอักษร  y  หมายถึง  ข้อมูลเหมาะสมสําหรับ
กลุ่มผู้รับบริการน้ี  สัญลักษณ์  n หมายถึง  ข้อมูลไม่เหมาะสมสําหรับกลุ่มผู้รับบริการน้ี ** 
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หน้าจอแสดงเพ่ือแก้ไขข้อมูล  ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”  หากต้องการลบข้อมูลที่เลือกมา ให้กดปุ่ม 
“ลบข้อมูล”  หรือถ้าไม่ต้องแก้ไขข้อมูลที่เลือกให้กดปุ่ม “ยกเลิก” 
 
เมนูงานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน 
 สําหรับบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลรายการงานบริการและฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย
เมนูย่อย 2 เมนู คือ 

1. เมนูนําขึ้นข้อมูลงานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน  เมื่อคลิกเลือกที่เมนูจะแสดงหน้าจอ ดังน้ี 
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 ผู้บันทึกข้อมูลต้องกรอกข้อมูลในช่ือโดยกําหนดให้ช่องที่มีดอกจันสีแดง บังคับต้องกรอกข้อมูลหากไม่
กรอกข้อมูลจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้   รายการที่ให้กรอกข้อมูล มีดังน้ี 

1) ชื่องานบริการ   ให้ระบุช่ือข้อมูลงานบริการและฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน (บังคับต้องกรอก) 
2) ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ   ให้ระบุช่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานบริการและฐานข้อมูล  (บังคับ

ต้องกรอก) 
3) วันที่นําขึ้นสู่ระบบ   ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่นําเอกสารข้ึนเผยแพร่ในระบบ e-Search LD 
4) กลุ่มผู้รับบริการ  ให้วิเคราะห์ข้อมูลงานบริการและฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินให้เหมาะสมกับ

กลุ่มผู้รับบริการ แบ่งเป็นกลุ่ม ทั้งสิ้น  4 ด้าน ดังน้ี 
o กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
o กลุ่มหน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
o กลุ่มหน่วยงานภาครัฐภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
o กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชน 

 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม บันทึก 

2. เมนูแก้ไขข้อมูลงานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน  เมื่อคลิกเลือกที่เมนูจะแสดงหน้าจอ ดังน้ี 
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 ผู้ใช้บริการสามารถเลือกค้นหาข้อมูลเพ่ือที่จะแก้ไข โดยค้นหาเฉพาะเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง หรือค้นหา
ทุกเง่ือนไขพร้อมกันได้ เง่ือนไขในการค้นหาข้อมูล มีดังน้ี 

1) ชื่องานบริการ   ให้ระบุคําหรือ Keyword ข้อมูลงานบริการและฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินที่
ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา 

2) ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ   ให้ระบุช่ือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานบริการและฐานข้อมูล  ในช่อง
แล้วกดปุ่ม ค้นหา 

3) วันที่นําขึ้นสู่ระบบ   ให้ใส่ระบุวัน เดือน ปี ที่นําเอกสารข้ึนเผยแพร่ในระบบ e-Search LDD ใน
ที่น้ีสามารถค้นหาเป็นช่วงเวลาได้ โดยระบุวัน เดือน ปี เริ่มต้น จนถึง วัน เดือน ปี ที่ต้องการ
ค้นหา  แล้วกดปุ่ม ค้นหา 

เมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหาตามเง่ือนไขแล้วจะปรากฏตารางแสดงข้อมูลตามหัวข้อ คือ ลําดับข้อมูล(ID)    
ช่ืองานบริการ   ช่ือหน่วยงานรับผิดชอบ     Link    กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป  กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กลุ่มหน่วยงานภาครัฐภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กลุ่ม
หน่วยงานภาคเอกชน วันที่เผยแพร่ ช่องสุดท้ายแสดงปุ่มแก้ไข กดที่ปุ่มแก้ไขในรายการที่ต้องการ  จะแสดง
หน้าจอดังน้ี 

**สถานะกลุ่มผู้รับบริการ จะแสดงสัญลักษณ์เป็นตัวอักษร  y  หมายถึง  ข้อมูลเหมาะสมสําหรับ
กลุ่มผู้รับบริการน้ี  สัญลักษณ์  n หมายถึง  ข้อมูลไม่เหมาะสมสําหรับกลุ่มผู้รับบริการน้ี ** 

หน้าจอแสดงเพ่ือแก้ไขข้อมูล  ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”  หากต้องการลบข้อมูลที่เลือกมา ให้กดปุ่ม 
“ลบข้อมูล”  หรือถ้าไม่ต้องแก้ไขข้อมูลที่เลือกให้กดปุ่ม “ยกเลิก” 
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