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ความรู้ท่ีได้รับการจากอบรม  : 

 ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการใช้งานระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ 
(Agri-Map Online) องค์ประกอบของระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรกุออนไลน์ และประโยชน์
ของระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์มากยิ่งข้ึน 

สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม :   

แนะนำระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri – Map Online) 

ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri - Map Online) เป็นการบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย  
ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แห่งชาติ(สวทช.) ร่วมวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชัน Agri-Map online ด้วยเทคโนโลยี What 2 
Grow เพื่อเป็นเครื่องมอืในการแสดงผลข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศพรอ้มระบบแนะนำผลการปรับเปลีย่นกจิกรรม 
การผลิตด้วยพืชทดแทน ในรูปแบบเว็บแผนที่แบบออนไลน์ที ่ใช้งานผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำให้
ผู้ใช้งาน สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายทุกที่ ทุกเวลา ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  
(Agri - Map Online) มีการบูรณาการข้อมูล พื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูลหลักด้านการเกษตรสำหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจ การประมง การปศุสัตว์ ปัจจัยการผลิตและปัจจัยอื่นๆ เช่น ดิน แหล่งน้ำ แหล่งรับซื้อ ข้อมูล
ครัวเรือน รายได้ หนี้สินของเกษตรกร ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรของ
ประเทศไทย โดยสามารถนำมาใช้ในการ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และกำหนดทิศทาง ทั้งในการปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว์ และการทำประมง พร้อมทั้ง สามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นได้อย่างถูกต้อง 
ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ทุกด้านและ ทุกพื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ จนถึง
ระดับตำบล โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ ทันสมัยเป็นระยะ เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยง่ายผ่านเว็บแอปพลิเคชัน เป็นการ
นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูล ด้านการเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการวางแผนการทำเกษตรกรรม ได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องตามสภาพพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ซึ่งจะส่งผลให้
ประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่าง มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
 



การใช้งานระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรกุออนไลน์ (Agri - Map Online) 
การเข้าใช้งานระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบรหิารจดัการเชิงรุกออนไลน์ (Agri - Map Online) ผู้ใช้งาน 

ทั่วไปสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราวเซอร์ได้
ทั้ง Google Chrome MoZilla Firefox และ Safari ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้  

- เข้าใช้งานระบบฯ โดยผ่าน URL : http://agri-map-online.moac.go.th  
- เข้าใช้งานระบบฯ โดยสแกน QR Code  
 
 
 
- เข้าใช้งานระบบฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th > ที่แถบข้อมูล Program เลือก > 

ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) 

 



วิธีการเขา้ใช้งานระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) 
มีขั้นตอนดังนี ้
1. เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบฯ ผ่านช่องทางต่างๆ จะปรากฏหน้าต่างสำหรบัเข้าใช้งานระบบฯ             
2. คลิกที่ปุม่ “เริ่มใช้งาน” เพือ่เข้าใช้งานระบบฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



องค์ประกอบในหน้าจอหลักของระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-
Map Online) 

หน้าจอหลักของระบบแผนที่ เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online)
ประกอบด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่มีคุณลักษณะการทำงานที่สำคัญแตกต่างกันไป โดยสามารถแบ่ง
องค์ประกอบการทำงานในหน้าจอหลักออกเป็น 4 ส่วน รายละเอียดดังนี้ 

1. แถบค้นหาและควบคุม (Top Bar) 
2. เมนูช้ันข้อมูล (Menu Categories) 
3. มุมมองแผนที่ (Map View) 
4. แถบแสดงข้อมลูสถิติ (Information Pane) 

 

 
 



ส่วนท่ี 1 : Top bar 
Top Bar เป ็นแถบด้านบนสุดที ่แสดง Header และ Logo ของ Agri-Map Online นอกจากนี้มี

เครื่องมือที่ทำหน้าที่รับข้อมูลตำแหน่งหรือสถานที่ เพื่อค้นหารายละเอียดของช้ันข้อมูล รวมถึงให้ผู้ใช้สามารถ
บันทึกผลลัพธ์นั้นได้ทั้งนี้ระบบได้ออกแบบให้เครื่องมืออยู่ในรูปแบบของเมนู 

ส่วนท่ี 2 : Menu Categories 
Menu Categories เป็นแถบด้านซ้ายสุดที่ประกอบด้วยกลุ่มเมนูช้ันข้อมูลตามการใช้งาน กล่องค้นหา

ช่ือช้ันข้อมูลภายในส่วนดังกล่าว และไอคอนรีเซ็ต (Reset) การเลือกกลุ่มช้ัน/ช้ันข้อมูล 
ส่วนท่ี 3 : Map View 
Map View เป็นหน้าต่างกลางหน้าจอเว็บ Agri-Map Online ใช้ในการแสดงผลข้อมูลบนระบบแผนที่ 

ซึ่งเป็นข้อมูลแผนที่ ภาพ หรือข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ใช้เลือก หรือกำหนดตำแหน่งในแผนที่ แผนที่พื้นฐานที่แสดง
ในตอนเริ่มต้นมาจาก Google Map ได้แก่ 

- แผนที่ถนน : ผู ้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะแสดงเฉพาะแผนที่ถนน หรือแสดงแผนที่ถนนพร้อม 
ภูมิประเทศ 

- แสดงภาพจากดาวเทียม : ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงภาพจากดาวเทียมได้ 
- การเปลี่ยนหรือเลื่อนแผนที่ไป ณ จุดที่ต้องการ ใช้การคลิกเมาส์ซ้ายลาก (Drag Mouse) หรือใช้ปุ่ม

ลูกศรบนแป้นพิมพ์ 
นอกจากนี้บริเวณดังกล่าว มีกลุ่มเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบแผนที่ซึ่งเครื่องมือพื้นฐาน

ทั่วไปอ้างอิงตาม Google Map 
ส่วนท่ี 4 : Information Pane 
Information Pane เป็นหน้าต่างแถบด้านขวาสุด ซึ่งใช้ในการแสดงรายงานข้อมูลเชิงสถิติ (สถิติ BI) 

ที่เกี ่ยวข้องกับการเลือกชั ้นข้อมูล ของผู ้ใช้งาน จากส่วนที ่ 1 รวมทั้งจากการที ่ผู้ใช้ปักหมุดลงบนแผนที่  
จากส่วนที่ 3 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจกับข้อมูลจำนวนมากได้ง่ายข้ึน หน้าต่างสามารถขยาย
ออกตามแนวนอนทำให้ดูข้อมูลในมุมกว้างข้ึนสำหรับส่วนประกอบการแสดงผล และเครื่องมือช่วยการทำงาน
ในส่วนดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การใช้งานระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรกุออนไลน์ (Agri - Map Online) 
Agri - Map Online นั้น ออกแบบให้ผู้ใช้เลือกทำงานกับข้อมูลผ่านกลุ่มเมนูที่จัดเตรียมไว้ ทางส่วนที่ 

2 (Menu Categories) ในกรอบทางขวาของหน้าต่างการทำงานระบบ โดยมีรายละเอียดการทำงานในกลุ่ม
เมนูที่ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการเชิงรุก (2) การปลูกพืชทดแทน (3) ช้ันข้อมูล (4) การปักหมุด โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

 
1. การบริหารจัดการเชิงรุก 

เป็นเมนูเครื่องมือเพื่อการนำเสนอข้อมูลแผนที่พร้อมรายละเอียดทางสถิติ ที่ได้รับจากงานบูรณาการ
แผนที่จากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agri-Map) เพื่อเป็นเครื่องมือ
บริหารจัดการการเกษตร ไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนา
เพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการ เข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น เมนูย่อยในกลุ่มเมนูการ บริหารจัดการเชิงรุกนี้ จึงจัดแบ่งข้อมูลเป็น 7 ด้าน 
ได้แก่  

1) ข้อมูลพื้นฐาน   
2) พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความเหมาะสมต่างๆ 
3) ช้ันความเหมาะสมของดินสำหรับเพาะปลูก 
4) เขตความเหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำ ในแต่ด้านนั้นประกอบไปด้วยรายการช้ันข้อมูลต่างๆ โดยแต่ละ

รายการผ่านการวิเคราะห์ว่าต้องประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง และพร้อมให้ผู้ใช้เลือกดูข้อมูลที่แสดงผ ลใน
รูปแบบแผนที่และรายละเอียดทางสถิติ โดยผู้ใช้สามารถเลือกความละเอียด ของการดูได้ต้ังแต่ระดับประเทศ
จนถึงระดับตำบล 

5) แหล่งน้ำ 
6) ที่ตั้งโรงงาน และแหล่งรับซื้อ  
7) ข้อมูลเกษตรกร  

2. การปลูกพืชทดแทน 

เป็นเมนูเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลแนวทาง แนะนำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการ
เพาะปลูกพืชที ่ปลูกในปัจจุบันไปเป็นพืชเศรษฐกิจอื ่นทดแทน สำหรับใช้ เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนชนิดพืชตามช้ันความเหมาะสมของที่ดิน โดยระบบ Agri-Map Online จะแสดงผลข้อมูลในรปูแบบ
แผนที่ พร้อมผลการคำนวณค่าทางสถิติของขนาดพื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น พืชทดแทนได้ซึ่งแยกตาม
ระดับความเหมาะสมในการเพาะปลูก ( S1 = เหมาะสมสูง S2 = เหมาะสมปานกลาง S3 = เหมาะสม
เล็กน้อย และ N = ไม่เหมาะสม) รวมทั้งมีการเปรียบเทียบต้นทุนรวม ผลตอบแทนสุทธิของพืช เศรษฐกิจที่
ปลูกในปัจจุบันกับพืชเศรษฐกิจที่มีการปรับเปลี่ยนทดแทน ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการ  สินค้า
เกษตรให้สอดคล้องตามสภาพพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบัน และช่วยในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรใน  
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  



กลุ่มข้อมูลการปลูกพืชทดแทน มีพืชที่เพาะปลูกปัจจุบันให้เลือก จำนวน 10 ชนิด และพืชทดแทน 
จำนวน 11 ชนิด โดยผู้ใช้สามารถเลือกดูการแสดงผลข้อมูลได้ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ 
จนถึงระดับตำบล  

3. ชัน้ข้อมูล 

กลุ่มช้ันข้อมูล ในปัจจุบันมีรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมด จำนวน 13 กลุ่มชุดข้อมูล ประกอบด้วย 
1) สถานีโทรมาตร      
2) แหล่งน้ำ 
3) ป่า       
4) ตำแหน่งและเส้นทาง  
5) โรงงานและแหลง่รบัซื้อ    
6) สหกรณ์ 
7) ดิน       
8) พื้นที่เพาะปลกูพืช 
9) พื้นที่และตำแหน่งฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
10) พื้นที่เหมาะสมเลี้ยงปศุสัตว์ 
11) เขตปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม   
12) ข้อมูลเกษตรกร 
13) ขอบเขต 

โดยในแต่ละกลุ่มชั้นข้อมูลยังจำแนกเป็นรายการไว้ตามชนิดกลุ่มข้อมูล สำหรับการแสดงผลข้อมูล 
บนแผนที่มีทั้งการแทนที่พื้นที่ข้อมูลด้วยสีและการใช้จุดหรือสัญลักษณ์ในการแทนข้อมูล ซึ่งแตกต่างกันใน 
แต่ละช้ันข้อมูล ผู้ใช้สามารถเลือกดูการแสดงผลข้อมูลได้ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ จนถึง
ระดับตำบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. การปักหมุด (Marker) 

การปักหมุดเป็นคุณลักษณะที่ Agri - Map Online จัดเตรียมสำหรับการนำเสนอข้อมูลแผนที่  
ณ ตำแหน่งที่ผู้ใช้งานสนใจ โดยระบบทำการรับพิกัดจากหมุดที่วาง (Push pin) จากนั้นทำการประมวลผลส่ง
ข้อมูลกลับมาแสดงบนแผนที่ พร้อมรายละเอียดของช้ันข้อมูล ณ ตำแหน่งหมุดที่วาง ดังภาพ 

 

เมื่อผู้ใช้วางหมุด ณ ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว หากผู้ใช้ต้องการจัดการกับหมุดที่ปัก ระบบฯ เตรียม
เครื่องมือที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการตำแหน่ง ดังภาพ 

 


