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1. บทนํา 

Agri-Map Online เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้าน
การเกษตร จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สําหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่าง
มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูล
โดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รอบด้าน ครอบคลุมการนําไปใช้ประโยชน์
ทุกด้าน ที่สําคัญเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทยในรายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทํา Agri-Map เพื่อจัดทําแผนที่สําหรับบริหารจัดการ 
เกษตรไทย โดยข้อมูลที่นําเข้าจะประกอบด้วย ข้อมูลด้านการเกษตรและด้านการพาณิชย์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา การวิเคราะห์จําเป็นต้องคํานึงถึงสมดุลของทรัพยากรการผลิต (ดิน น้ํา พืช) ผลผลิต อุปสงค์ และอุปทาน รวมทั้ง
ปัจจัยการผลิต ซึ่งจะทําให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถคาดการณ์ 
อนาคตได้  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมพัฒนาระบบแผนท่ี
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  

วัตถุประสงค์ 
วิจัยและพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์สําหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด และระดับประเทศ ในมิติของปัจจัย

การผลิต ดิน น้ํา ป่า พืช ครัวเรือน แหล่งรับซื้อ อุปสงค์ และอุปทาน 

การดําเนินการ  
ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบรหิารจัดการเชิงรกุออนไลน์ (Agri-Map Online) นําเสนอในรูปแบบของระบบเชิง 

แผนที่  ซึ่งประกอบด้วยชั้นข้อมูลต่างๆ ดงัน้ี 
1. การบริหารจัดการเชิงรุก ประกอบด้วย 

 ตําแหน่งจงัหวัด 
 ขอบเขตการปกครอง 
 การใช้ที่ดิน 
 พื้นที่ป่า 
 พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 พื้นที่นาข้าวในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 
 พื้นที่อ้อยในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 
 พื้นที่ข้าวโพดในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 
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 พื้นที่มันสําปะหลังในช้ันความเหมาะสมต่างๆ 
 พื้นที่เงาะ ทุเรียน มังคุดในชั้นความเหมาะสมตา่งๆ 
 พื้นที่ลําใยในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 
 พื้นที่ยางพาราในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 
 พื้นที่สับปะรดในช้ันความเหมาะสมต่างๆ 
 พื้นที่มะพร้าวในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 
 พื้นที่ปาล์มน้ํามนัในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 
 พื้นที่กาแฟในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ 
 เขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเล้ียงสัตวน์้ําจืด 
 เขตความเหมาะสมเพาะเล้ียงกุ้งทะเล 
 ดินปัญหา 
 แหล่งนํ้าผิวดิน 
 แหล่งนํ้าใต้ดิน 
 แหล่งรับซื้อและสหกรณก์ารเกษตร 
 ลักษณะการถอืครองที่ดิน 
 ครัวเรอืนเกษตรกรและรายได้-หน้ีสินภาคการเกษตร 

2. ข้อมูลแหล่งนํ้า ได้แก่ แหล่งนํ้าผิวดิน และแหล่งนํ้าใตด้ิน 
3. ข้อมูลป่า ได้แก ่พื้นที่ป่า 
4. ข้อมูลตําแหน่ง และเส้นทาง ได้แก่ ที่ตัง้อําเภอ ถนน และศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
5. ข้อมูลโรงงาน แหลง่รับซื้อ และสหกรณ์ ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานด้านการเกษตร และสหกรณ ์
6. ข้อมูลดิน ได้แก ่ดินปัญหา และการใช้ที่ดิน 
7. ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืช ได้แก ่พื้นที่เพาะปลูก และพื้นที่เพาะปลูกตามเขตเหมาะสม 
8. ข้อมูลพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ได้แก่ พื้นที่ชายฝ่ังทะเล พื้นทีเ่พาะเล้ียง และพื้นที่เพาะเล้ียง และพื้นที่เพาะเลี้ยง 

ตามเขตเหมาะสม 
9. ข้อมูลเกษตรกร ได้แก่ ครัวเรอืนเกษตรกรและการถอืครองทีด่ิน และรายได-้หน้ีสินภาคการเกษตร 
10. ข้อมูลขอบเขต ได้แก่ ขอบเขตจังหวดั ขอบเขตอําเภอ และขอบเขตตําบล 

ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) ที่จัดทําขึ้นน้ี  ในระยะแรกต้ังเป้าให้มี
การปรับข้อมูลให้ทันสมัย เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรไทยได้อย่างต่อเน่ืองเป็น
ปัจจุบัน 
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1.1 การเรียกใช้งานระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานผ่านระบบเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ต่างๆ ได้ เช่น Google Chrome, Mozilla 
Firefox และ Safari  

 

 

โดยเรียกใช้งานระบบผ่าน  

 

 

 

1.2 ข้อกําหนดความต้องการพื้นฐานของการใชง้าน 
 

อุปกรณ์/ระบบ การใช้งานบนคอมพิวเตอร ์หรอื แท็บเล็ต  / ระบบส่ือสารที่เช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตได ้

ขนาดความละเอียดที่รองรับ ไม่ต่ํากว่า 1024 x 768 pixel 
ข้อจํากัดระบบแสดงผล ความเร็วในการแสดงผลข้อมูลในแต่ละพื้นที่ของผู้ใช้งาน อาจตอ้ง

คํานึงถึงปริมาณข้อมูล และความเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต
ในการรับส่งข้อมูล 

 
 

 

URL : http://agri-map-online.moac.go.th/ 

Mozilla Firefox ต้ังแต่ v47.0 ขึ้นไป 

Safari ต้ังแต่ v9.1 ขึ้นไป

Google Chrome ต้ังแต่ v51.0.2 ขึ้นไป
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2. การใช้งานระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) 

ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์  (Agri-Map Online) เป็นระบบเชิงแผนที่ที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการกําหนดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม  โดยเป็นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร จากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริม
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว และ กรมฝนหลวง 
และการบินเกษตร  ทําให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถคาดการณ์ใน
อนาคตได้  

2.1 การเข้าใช้งานระบบฯ 
ปัจจุบันระบบฯ เปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าใช้งานได้ทันที  โดยไม่จําเป็นต้องกรอกข้อมูลใดๆ แต่ทั้งน้ีในส่วน

ของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีภารกิจหลักในการวางแผนและการขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งการบริหารจัดการ และตรวจสอบข้อมูล 
ต้องมี “ชื่อผู้ใช้งาน พร้อมรหัสผ่าน” สําหรับเข้าใช้งานระบบฯ  
 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานระบบฯ

สําหรับเจ้าหน้าที่ผูดู้แลข้อมูล 

 กดเลือก “เข้าสู่ระบบ” จากน้ัน
กรอกข้อมูล “ผู้ใช้งานและ
รหัสผ่าน”  

ผู้ใช้งานท่ัวไป 
 คลิกที่ปุ่ม “เร่ิมใช้งาน” ได้ทันที 

VDO นําเสนอภาพรวมของ 
ระบบ Agri-Map Online เอกสารคู่มือการใช้งาน 

ระบบ Agri-Map Online 
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2.2 การแสดงข้อมูลของระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) 
 

 
 

 
รูปที่ 2  แสดงหน้าจอหลักของระบบ Agri-Map Online

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2: แสดง
รายละเอียดของ 

ชั้นข้อมูล 

2.3 ปุ่มรีเซตชั้นข้อมลู

2.2 ชั้นข้อมูล
ต่างๆ 

2.1 กล่อง
ค้นหาชั้นข้อมลู 

 
 
 
 

ส่วนที่ 3: แสดงข้อมูลแผนที่ 

3.2 การขยาย/
ย่อภาพแผนที่ 

3.3 ตําแหน่ง
ปัจจุบันของ
ผู้ใช้งาน

3.4 Google 
Street View 

3.1 การแสดง
แผนที่

                                             ส่วนที่ 1: แถบเมนูด้านบน 
 

1.6 ตําแหน่งเริ่มต้น 

1.3 ผู้ใช้งาน1.2 กล่องค้นหาสถานที/่พิกัด 1.4 เมนูเลือกจังหวัด 1.5 สถานะการแสดงผล1.1 ส่วนแสดง/ซ่อนเมนูชั้นข้อมูล 
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ส่วนที่ 1: แถบเมนูดา้นบน  
1.1 การแสดง/ซ่อนเมนูชั้นข้อมูล: ผู้ใช้งานสามารถเลือกแสดง/ซ่อนแถบเมนูชั้นข้อมูลได้ โดยคลิกเม้าส์ที่

ไอคอน   (อยูด่า้นบนซ้ายมือของแถบเมน)ู 
1.2 กล่องค้นหาสถานที่/พกิัด 

 การค้นหาสถานที่: ผู้ใช้สามารถใช้กล่องค้นหา  โดยการพิมพ์ชื่อที่ต้องการและกดปุ่ม 
(ระหว่างการพิมพ์คําค้น อาจจะมีชื่อสถานที่เสนอแนะปรากฎขึ้นมาพร้อมกันด้วย ซึ่งเป็นส่วนที่ 
Google แนะนํา) 

 การค้นหาด้วยพิกัด: ผู้ใช้สามารถกรอกค่าละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) ที่ต้องการได้ 
โดยใช้รูปแบบ “ละติจูด, ลองจิจูด” (ตัวอย่าง 16.36, 99.60) 

 
รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างการค้นหาด้วยสถานที ่

1.3 ส่วนแสดงข้อมูลผู้ใชง้าน:  
 เมนูจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน พร้อมกันนี้ผู้ใช้สามารถออกจากระบบฯ ได้ โดยทําการคลิกเม้าส์ซ้าย

ที่ตําแหน่งของลูกศรลง  จากน้ันเลือก “ออกจากระบบ” 
 นอกจากน้ี ผู้ใช้งานยังสามารถเลือก “รูปแบบสีของแผนที่” ที่ต้องการได้  โดยคลิกเม้าส์ซ้ายที่

ตําแหน่งของลูกศรซ้าย-ขวา     

 
รูปที่ 4 แสดงเมนูผูใ้ช้งาน และรูปแบบสีของแผนที ่  

รูปแบบสีของแผนท่ี 

ส่วนแสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน  
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1.4 เมนูเลือกจังหวัด: ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะดูข้อมูลระดับประเทศหรือระดับจังหวัด โดยทําการคลิก 
เม้าส์ซ้ายที่ตําแหน่งของลูกศรลง จากน้ันเลือก “จังหวัด/ประเทศไทย” 

 
รูปที่ 5 แสดงเมนูเลือกจังหวัด 

1.5 สถานะการแสดงผล:  ผู้ใช้สามารถเลือกให้ระบบฯ แสดงแผนที่ทั้งหมด หรือแสดงเฉพาะพื้นที่จัดหวัดที่
ต้องการได้ โดยคลิกเม้าส์ที่ไอคอน  จะแสดงแผนที่เฉพาะพื้นที่เลือก และไอคอน  จะแสดงแผนที่ทั้งหมด 

1.6 ตําแหน่งเร่ิมต้น:  ไอคอนนี้จะนําผู้ใช้กลับสู่ตําแหน่งเริ่มตน้ 

ส่วนที่ 2: แสดงรายละเอียดของช้ันข้อมูล (รายละเอียดชั้นข้อมูล แสดงในหนา้ที่ 18) 
2.1 กล่องค้นหาช้ันข้อมูล: ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาชั้นข้อมูลต่างๆ ได้ โดยกรอกคําที่ต้องการสืบค้น  

เช่น ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง บ่อน้ําบาดาล ชลประทาน เป็นต้น 

 
รูปที่ 6 แสดงกล่องค้นหาชั้นข้อมูล 

2.2 ชั้นข้อมูล (Layer): แสดงรายละเอียดของชั้นข้อมูลต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การบริหารจัดการเชิงรุก, 
แหล่งนํ้า, ป่า, ตําแหน่งและเส้นทาง, โรงงาน แหล่งรับซ้ือและสหกรณ์, ดิน, พื้นที่เพาะปลูกพืช, พื้นที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา, 
เกษตรกร และขอบเขต 

 การเรียกดูข้อมูลหลัก: ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกแถบข้อมูลหลักที่สนใจได้  โดยคลิกเมาส์ซ้ายที่แถบ
ข้อมูลหลัก จากน้ันเลือกไอคอน  เพื่อเปิดช้ันข้อมูล และเลือกไอคอน  เพื่อปิดช้ันข้อมูล 

 การเรียกดูข้อมูลย่อย: ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกแถบข้อมูลย่อยที่สนใจได้  โดยคลิกเมาส์ซ้ายที่แถบ
ข้อมูลย่อย จากน้ันเลือกไอคอน  เพื่อเปิดช้ันข้อมูล และเลือกไอคอน  เพื่อปิดช้ันข้อมูล 

ตัวอย่างการคน้หาชั้นข้อมูล

ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลระดับประเทศ
หรือระดับจังหวัดได้ 
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นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเรียกดูรายละเอียดของข้อมูลภายใต้ข้อมูลย่อยได้ โดยคลิก  
(Checkbox) เพื่อเลือกดูข้อมูลน้ันๆ หรือ  (Uncheck) เพื่อยกเลิกการแสดงข้อมูลน้ัน และ 
ในการเลือกดูทุกครั้ง จะแสดงข้อมูลคําอธิบายประกอบด้วย 

 
รูปที่ 7 แสดงการเรียกดูข้อมูลหลักและข้อมูลย่อย 

 การจดัตําแหน่งของแถบข้อมูลหลัก: ผู้ใช้สามารถจดัตําแหน่งของแถบข้อมูลหลักได้ใหม่ตามที่
ต้องการ  โดยคลิกเม้าส์ซ้ายค้างไว้ทีจุ่ดหน้าไอคอนของข้อมูลหลัก จากน้ันลากแถบเมนูหลัก  
ไปวางตรงตําแหน่งทีต่้องการได้ทันท ี 

 
รูปที่ 8 แสดงการจัดตําแหน่งแถบข้อมูลหลักใหม่ 

2.3 ปุ่มรีเซตชั้นข้อมูล:  ไอคอนนี้จะทําการยกเลิกช้ันข้อมูลตา่งๆ ที่ผู้ใช้งานเลือกไว้ทัง้หมดออก  
หมายเหตุ: การแสดงช้ันข้อมูลจะซ้อนทับกันไปตามลําดับการเปิด และการแสดงผลอาจใช้เวลา ขึ้นอยู่กับความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต 

ตัวอย่างการเรียกดูรายละเอียดของข้อมูลหลกั 
และข้อมูลย่อย

คําอธิบายข้อมูล

1. คลิกเม้าส์ซา้ยค้างไว้ทีจุ่ดหน้าไอคอนของข้อมูลหลักที่ต้องการ 

2. จากน้ันลากแถบเมนูหลัก ไปวางตรงตําแหน่งที่ต้องการ 
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ส่วนที่ 3: แสดงข้อมูลแผนที่ 
3.1 การแสดงแผนที:่ แสดงขอ้มูลแผนที่ ภาพ หรือข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ใช้เลือกหรือกําหนดตําแหน่งในแผนที่ 

แผนที่พื้นฐานทีแ่สดงในตอนเริม่ต้นมาจาก Google map และเครื่องมือหรือข้อมูลพื้นฐานทัว่ไปอิงตาม Google map 
 แผนที่ถนน: ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะแสดงเฉพาะแผนที่ถนน หรือแสดงแผนที่ถนนพร้อมภูมปิระเทศ 
 แสดงภาพจากดาวเทียม: ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงภาพจากดาวเทียมได ้
 การเปล่ียนหรือเล่ือนแผนที่ไป ณ จุดทีต่้องการ ใช้การคลิกลาก (Drag mouse) หรือใช้ปุ่มลูกศร 

บนแป้นพิมพ์ 

 
รูปที่ 9 แสดงแผนที่ถนนพร้อมภูมิประเทศ 

 

 
รูปที่ 10 แสดงภาพจากดาวเทียม 

3.2 การขยาย/ย่อภาพแผนที ่
 การขยายภาพแผนที่: ผู้ใช้ทําการคลิกเม้าส์ซ้ายสองครั้ง (Double click) ในบริเวณที่ต้องการ หรือ

คลิกที่ไอคอน  ในส่วนควบคุมแผนที่ 

แสดงภาพจากดาวเทียม 

แสดงแผนที่ถนนพร้อมภูมิประเทศ
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 การยอ่ภาพแผนที:่ ผู้ใช้ทําการคลิกเม้าส์ขวาสองครัง้ (Double right-click) ในบริเวณที่ต้องการ 
หรือคลิกที่ไอคอน  ในส่วนควบคุมแผนที่ 

 
รูปที่ 11 แสดงการขยาย/ย่อภาพแผนที่ 

3.3 ตําแหน่งของคุณ: ผู้ใช้สามารถให้ระบบฯ แสดงตําแหน่ง ณ ปัจจุบันของคุณได้ในแผนที่  โดยคลิกเม้าส์ 
ที่ไอคอน  บนส่วนควบคุมแผนที่  แล้วระบบฯ จะขึ้นข้อความเพื่อสอบถามว่า “ต้องการแชร์ตําแหน่งของคุณบนแผนที่
หรือไม่” ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Share Location” จากน้ันจะปรากฎตําแหน่ง ณ ปัจจุบันของคุณบนแผนที่ทันที 

 
รูปที่ 12 แสดงตําแหน่ง ณ ปัจจุบันของคุณ 

3.4 Google Street View:  เป็นเมนูที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกชมภาพจากสถานทีจ่ริงในมุมมองภาพพาโนรามา 

360 องศา ผ่านระบบ Google Maps โดยผู้ใช้คลิกเม้าส์ซ้ายค้างที่ไอคอน "เพ็กแมน"  แล้วทําการลากไอคอนดังกล่าว 
ไปวางลงบนตําแหน่งที่ต้องการในแผนที่ จากน้ันแผนที่จะแสดงภาพสถานที่จริงในมุมมองภาพพาโนรามา 360 องศา 
ในรูปที่ 17 บริเวณที่ไฮไลท์ หมายถึง บริเวณที่มีข้อมูลภาพจาก Google Street View     

ส่วนขยายภาพแผนที ่

ส่วนย่อภาพแผนที่ 

1. คลิกเม้าส์ที่ “ตาํแหน่งของคุณ” 

2. ระบบฯ จะสอบถามว่า “ต้องการแชร์ตําแหน่งของคณุบนแผนทีห่รือไม่” 
่

3. กดปุ่ม “Share Location”
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รูปที่ 13 แสดงขั้นตอนการใช้งาน Google Street View 

 

 
รูปที่ 14 แสดงภาพสถานที่จริงในมุมมองภาพพาโนรามา 360 องศา 

2. ลากไอคอนไปวางลงบนตําแหน่งที่
ต้องการในแผนที่

1. คลิกเม้าส์ซา้ยค้างที่ไอคอน "เพก็แมน" 
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2.3 การแสดงรายงานข้อมูลเชิงสถิติ (สถิติ BI)  
 

 
รูปที่ 15 แสดงหนา้จอรายงานข้อมูลเชิงสถิติ (สถิติ BI)

 
 
 
 

แถบเมนูชั้น
ข้อมูล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนแสดงรายงานข้อมูลเชิงสถิติ (สถิติ BI) 

ส่วนแสดงผลข้อมูล
ในรูปแบบกราฟ

ส่วนบริหารจัดการ
สถิติ BI

แหล่งข้อมูล

ส่วนแสดงผลข้อมูล
ในรูปแบบตาราง 

คําอธิบายข้อมูล

1. ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลที่ต้องการได้จาก  
 คลิกเม้าส์ซ้ายเลือกข้อมูลย่อยที่ชั้นข้อมูล  

“การบริหารจัดการเชิงรุก”  
 จากนั้นระบบฯ จะแสดงแผนที่ของชั้น

ข้อมูลดังกล่าว พร้อมคําอธิบายข้อมูล   

2. จากนั้นระบบฯ จะปรากฏหน้าต่าง 
“สถิติ BI” (ด้านขวามือ) โดยแสดง
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online)  ได้มีการพัฒนาส่วนการแสดงรายงาน
ข้อมูลเชิงสถิติ (สถิติ BI) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทําความเข้าใจกับข้อมูลจํานวนมากได้ง่ายขึ้น  ซึ่งในเบื้องต้นระบบฯ จะแสดง
รายงานข้อมูลเชิงสถิติ (สถิติ BI) ในช้ันข้อมูล “การบริหารจัดการเชิงรุก” เท่านั้น  โดยมีขั้นตอนในการใช้งาน ดังต่อไปนี้  
ขั้นตอนที่ 1: ผู้ใช้งานคลิกเม้าส์ซ้ายเลือกข้อมูลย่อยที่ชั้นข้อมูล “การบริหารจัดการเชิงรุก” จากแถบเมนูชั้นข้อมูล 

(ด้านซ้ายมือ) จากตัวอย่างข้างต้น ผู้ใช้งานเลือกข้อมูลย่อย “การใช้ที่ดิน” จากน้ันระบบฯ จะแสดงแผนที่ของ
ชั้นข้อมูลดังกล่าว พร้อมคําอธิบายข้อมูล   

ขั้นตอนที่ 2:  จากน้ันจะปรากฏหน้าต่างแสดง “สถิติ BI” (ด้านขวามือ) โดยแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ข้อมูลย่อยที่ผู้ใช้งานเลือก 

เม่ือผู้ใช้งานเลือกข้อมูลยอ่ยที่ชัน้ข้อมูล “การบริหารจัดการเชงิรุก” แล้ว ระบบฯ จะปรากฏหน้าต่างรายงานข้อมูล
เชิงสถิติ (สถิติ BI) ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

2.3.1 ส่วนบรหิารจัดการสถิติ BI 
เป็นเมนูสําหรับขยาย/เก็บหน้าต่างสถิติ BI  โดยเมื่อผู้ใช้งานคลิกเม้าส์ที่ไอคอน  จะเป็นการขยายหน้าต่าง  

และเม่ือคลิกเม้าส์ที่ไอคอน  จะเป็นการเก็บหน้าต่าง  
 

 
 

รูปที่ 16 ส่วนบริหารจัดการสถิติ BI 

 

2.3.2 ส่วนแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟ 
แสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟแท่งแยกตามประเภทขอ้มูลพรอ้มค่าสรุป  โดยระบบฯ สามารถแสดงรายละเอียด 

ของข้อมูลลงลึกถึงระดับตําบล  

 
รูปที่ 17 แสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟแท่งแยกตามประเภทข้อมูล พร้อมค่าสรุป ในระดับจงัหวัด  

ขยายหน้าต่าง เก็บหน้าต่าง 

แสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟแท่ง 
แยกตามประเภทข้อมูล พร้อม 
ค่าสรุป 

รายละเอียดของข้อมูล 

คําอธิบายสี 
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รูปที่ 18 ตัวอย่างแสดงผลข้อมูลในระดับอําเภอ และระดบัตําบล     

2.3.3 ส่วนแสดงผลข้อมูลในรูปแบบตาราง 
แสดงผลข้อมูลในรูปแบบตารางแยกตามประเภทข้อมูลพร้อมค่าสรุป  โดยระบบฯ สามารถแสดงรายละเอียด 

ของข้อมูลลงลึกถึงระดับตําบล  
 

     
รูปที่ 19 ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบตารางพรอ้มค่าสรุป ในระดบัจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล   

2.3.4 ส่วนแสดงแหล่งข้อมูล 
 

 
รูปที่ 20 แสดงแหล่งที่มาของข้อมูล 

ตัวอย่าง 
การแสดงข้อมูล
ในระดับอําเภอ 

ตัวอย่าง 
การแสดงข้อมูล
ในระดับตําบล

ย้อนกลับไปยัง 
ลําดับก่อนหน้า 

ตัวอย่าง 
การแสดงข้อมูล
ในระดับจังหวัด 

ตัวอย่าง 
การแสดงข้อมูล
ในระดับอําเภอ 

ตัวอย่าง 
การแสดงข้อมูล
ในระดับตําบล
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2.4 การใช้งานหมุด (Marker) เพื่อแสดงข้อมูล ณ ตําแหน่งที่สนใจ 
 

 
รูปที่ 21 แสดงตัวอย่างการใช้งานหมุด (Marker) เพื่อแสดงข้อมูล ณ ตําแหน่งที่สนใจ  

 
 
 
 
 
 

แถบเมนูชั้น
ข้อมูล 

แถบเมนูคน้หา 

 
 
 
 
 

แสดงหน้าตา่งข้อมูลเพิ่มเติม 
เมื่อผู้ใช้ทําการวางหมุด 

 

1. ส่วนบริหารจัดการตําแหน่งหมุด 

2. ส่วนตําแหน่งที่ตั้ง 
และภูมิอากาศ

3. ส่วนแสดงชั้นข้อมลู

4. ส่วนขอบเขตจังหวัด 

5. ส่วนขอบเขตอําเภอ

คําอธิบายข้อมูล 

1. ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลที่ต้องการได้จาก  
 เมนูแถบชั้นข้อมูล (ด้านซ้ายมือ) หรือ 
 ค้นหาพื้นที่/ตําแหน่งที่ตั้งจากแถบเมนูคน้หา (ด้านบน) 

2. ทําการวางหมุด โดยคลิกเม้าส์ซ้ายค้าง
ในตําแหน่งที่ต้องการ (2 วินาที) ระบบฯ 
แสดงข้อมูลระดับตําบล

3. จากนั้นระบบฯ จะปรากฏ
หน้าต่างข้อมูลเพิ่มเติม โดย
แสดงรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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 จากรูปดังกล่าวข้างต้น แสดงตัวอย่างการใช้งานหมุด (Marker) เพื่อแสดงข้อมลู ณ ตําแหน่งทีผู้่ใช้งานสนใจ   
โดยมีขั้นตอนในการใช้งาน ดงัตอ่ไปนี้  
ขั้นตอนที่ 1:  ผู้ใช้เลือกดขู้อมลูที่ต้องการ โดยสามารถทําได้ 2 รูปแบบ คือ  

 เลือกจากแถบเมนูชั้นข้อมูล (ดา้นซ้าย) : จากตวัอย่างข้างต้น ผู้ใช้งานเลือกช้ันข้อมูล “การบริหาร
จัดการเชิงรุก” และเลือกข้อมูลย่อย “การใช้ทีด่ิน” จากนั้นระบบฯ จะแสดงแผนที่ของช้ันข้อมูล
ดังกล่าว พร้อมคําอธิบาย  

 ทําการค้นหาพืน้ที่/ตําแหน่งทีต่ั้งจากแถบเมนคู้นหา (ด้านบน) : เม่ือผู้ใช้งานระบุพื้นที/่ตําแหน่ง 
ที่ต้องการแล้ว  จากน้ันระบบฯ จะทําการวางหมุดพร้อมแสดงหน้าต่างข้อมูลเพิ่มเติมให้โดยอตัโนมัติ 

ขั้นตอนที่ 2:  ผู้ใช้ทําการวางหมุด  โดยคลิกเม้าส์ซ้ายค้างในตําแหน่งทีต่้องการ จากน้ันระบบฯ จะปรากฏหน้าต่างข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆ ของพื้นทีต่ําบลนั้น 

เม่ือผู้ใช้วางหมดุ ณ ตําแหน่งทีต่้องการแล้ว ระบบฯ จะปรากฏหน้าต่างข้อมูลเพิ่มเติมเพือ่แสดงรายละเอยีดตา่งๆ 
ดังต่อไปนี ้

2.3.1 ส่วนบรหิารจัดการตําแหน่ง  
 
 

 
 

 

รูปที่ 22 แสดงส่วนบริหารจัดการตําแหน่งหมุด 

 

2.3.2 ส่วนตําแหน่งที่ตั้ง และภูมิอากาศ 
 
 

 
รูปที่ 23 แสดงส่วนตําแหน่งที่ตั้ง และภูมิอากาศ 

 

ไปยังตําแหน่งหมุดท่ีอยู่ด้านบนสุด 

ไปยังตําแหน่งหมุดท่ีอยู่ด้านล่างสุด ลบตําแหน่งหมุดท้ังหมด 

ความชื้น 

ปริมาณฝน 

ความเร็วลม 

ความกดอากาศ 

ตําแหน่งท่ีตั้ง/พิกัด

อุณหภูมิปัจจุบัน 

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน 

เก็บหน้าต่างแสดงข้อมูลหมุด
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2.3.3 ส่วนแสดงชั้นข้อมูล 
 แสดงประเภทของช้ันขอ้มูลที่ผู้ใช้งานเลือก ณ ตําหน่งปัจจุบัน พร้อมแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล 

 
   รูปที่ 24 แสดงรายละเอียดของช้ันข้อมูล 

2.3.4 ส่วนขอบเขตจังหวัด 
แสดงข้อมูลขอบเขตจังหวดั และจํานวนประชากรทั้งหมดของจังหวดั พรอ้มแสดงแหล่งที่มาของขอ้มูล 

 
รูปที่ 25 แสดงข้อมูลขอบเขตจังหวัด 

2.3.5 ส่วนขอบเขตอําเภอ 
แสดงข้อมูลขอบเขตอําเภอ และจํานวนประชากรทั้งหมดของอําเภอ พรอ้มแสดงแหล่งที่มาของขอ้มูล 

 
รูปที่ 26 แสดงข้อมูลขอบเขตอําเภอ 
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3. รายละเอียดชั้นข้อมูล (Layer) ของระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรกุออนไลน์ 
(Agri-Map Online) 

 ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลหลัก  
จํานวน 10 ชั้นข้อมูล  โดยอ้างอิงจากเอกสารแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive 
Management : Agri-Map) ที่จัดทําโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แก่ (1) ข้อมูลการบริหารจัดการเชิงรุก, (2) ข้อมูล
แหล่งนํ้า, (3) ข้อมูลป่า, (4) ข้อมูลตําแหน่งและเส้นทาง, (5) ข้อมูลโรงงาน แหล่งรับซ้ือและสหกรณ์, (6) ข้อมูลดิน, (7) ข้อมูล
พื้นที่เพาะปลูกพืช, (8) ข้อมูลพื้นที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา, (9) ข้อมูลเกษตรกร, และ (10) ข้อมูลขอบเขต 

3.1 ข้อมูลการบริหารจัดการเชิงรุก 
 แสดงข้อมูลสําหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด จํานวน 24 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ตําแหน่งจังหวัด, ขอบเขตการ
ปกครอง, การใช้ที่ดิน, พื้นที่ป่า, พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ, พื้นที่นาข้าวในเขตความเหมาะสมต่างๆ, พื้นที่อ้อยในชั้นความ
เหมาะสมต่างๆ, พื้นที่ข้าวโพดในชั้นความเหมาะสมต่างๆ, พื้นที่มันสําปะหลังในชั้นความเหมาะสมต่างๆ, พื้นที่เงาะ ทุเรียน 
มังคุดในชั้นความเหมาะสมต่างๆ, พื้นที่ลําใยในชั้นความเหมาะสมต่างๆ, พื้นที่ยางพาราในชั้นความเหมาะสมต่างๆ, พื้นที่
สับปะรดในชั้นความเหมาะสมต่างๆ, พื้นที่มะพร้าวในชั้นความเหมาะสมต่างๆ, พื้นที่ปาล์มนํ้ามันในชั้นความเหมาะสมต่างๆ, 
พื้นที่กาแฟในชั้นความเหมาะสมต่างๆ, เขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด, เขตความเหมาะสมเพาะเล้ียงกุ้ง
ทะเล, ดินปัญหา, แหล่งนํ้าผิวดิน, แหล่งนํ้าใต้ดิน, แหล่งรับซ้ือและสหกรณ์การเกษตร, ลักษณะการถือครองที่ดิน, และ
ครัวเรือนเกษตรกรและรายได้-หน้ีสินภาคการเกษตร 

ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะปรากฏรายละเอียดของช้ันข้อมูลย่อยไม่เท่ากัน  โดยจะแปรผันไปตามลักษณะเฉพาะของ 
แต่ละจังหวัด 

3.1.1 ตําแหน่งจังหวัด 

 
รูปที่ 27 แสดงข้อมูลตําแหน่งของจงัหวัด  
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3.1.2 ขอบเขตการปกครอง 

 

รูปที่ 28 แสดงข้อมูลเส้นขอบเขตในระดับจังหวัด ระดบัอําเภอ และระดับตําบล 

 
3.1.3 การใชท้ี่ดิน 

 

รูปที่ 29 แสดงตัวอย่างข้อมูลการใช้ที่ดิน 
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3.1.4 พื้นที่ปา่ 

 
รูปที่ 30  แสดงตัวอย่างข้อมูลพ้ืนที่ปา่ 

 
3.1.5 พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 
รูปที่ 31 แสดงตัวอย่างข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
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3.1.6 พื้นที่นาข้าวในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 

 
รูปที่ 32 แสดงตัวอย่างข้อมูลพ้ืนที่นาข้าวในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 

 
3.1.7 พื้นที่อ้อยในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ 

 
รูปที่ 33 แสดงตัวอย่างข้อมูลพ้ืนที่อ้อยในช้ันความเหมาะสมต่างๆ 
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3.1.8 พื้นที่ขา้วโพดในช้ันความเหมาะสมต่างๆ 

 
รูปที่ 34 แสดงตัวอย่างข้อมูลพ้ืนที่ข้าวโพดในช้ันความเหมาะสมต่างๆ 

 
3.1.9 พื้นที่มันสาํปะหลังในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 

 
รูปที่ 35 แสดงตัวอย่างข้อมูลพ้ืนที่มันสําปะหลังในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 
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3.1.10 พื้นทีเ่งาะ ทุเรียน มังคุดในช้ันความเหมาะสมต่างๆ 

 
รูปที่ 36 แสดงตัวอย่างข้อมูลพ้ืนที่เงาะ ทุเรียน มังคุดในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 

 
3.1.11 พื้นทีล่าํใยในช้ันความเหมาะสมต่างๆ 

 
รูปที่ 37 แสดงตัวอย่างข้อมูลพ้ืนที่ลําใยในช้ันความเหมาะสมต่างๆ 
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3.1.12 พื้นที่ยางพาราในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ 

 
รูปที่ 38 แสดงตัวอย่างข้อมูลพ้ืนที่ยางพาราในช้ันความเหมาะสมต่างๆ 

 
3.1.13 พื้นทีส่บัปะรดในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ 

 
รูปที่ 39 แสดงตัวอย่างข้อมูลพ้ืนที่สับปะรดในช้ันความเหมาะสมต่างๆ 
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3.1.14 พื้นทีม่ะพร้าวในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ 

 
รูปที่ 40 แสดงตัวอย่างข้อมูลพ้ืนที่มะพร้าวในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 

 
3.1.15 พื้นทีป่าล์มน้ํามันในช้ันความเหมาะสมต่างๆ 

 
รูปที่ 41 แสดงตัวอย่างข้อมูลพ้ืนที่ปาล์มน้ํามันในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 
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3.1.16 พื้นที่กาแฟในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 

 
รูปที่ 42 แสดงข้อมูลพ้ืนที่กาแฟในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 

 
3.1.17 เขตความเหมาะสมสําหรบัการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าํจืด 

 
รูปที่ 43 แสดงตัวอย่างข้อมูลเขตความเหมาะสมสําหรับการเพาะเล้ียงสัตวน์้ําจืด 
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3.1.18 เขตความเหมาะสมเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

 
รูปที่ 44 แสดงตัวอย่างข้อมูลเขตความเหมาะสมเพาะเล้ียงกุ้งทะเล 

 
3.1.19 ดินปญัหา 

 
รูปที่ 45 แสดงตัวอย่างข้อมูลดินปัญหา 
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3.1.20 แหล่งน้ําผิวดิน 

 
รูปที่ 46 แสดงตัวอย่างแหล่งน้ําผวิดิน 

 
3.1.21 แหล่งน้ําใต้ดนิ 

 
รูปที่ 47 แสดงตัวอย่างแหล่งน้ําใต้ดนิ 

 
  

นําเม้าส์ไปวางบนตําแหน่งในแผนที่ 
จะปรากฏรายละเอียดต่างๆ 

นําเม้าส์ไปวางที่ตําแหน่งของบ่อน้ําบาดาล 
จะปรากฏรายละเอียดต่างๆ 
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3.1.22 แหล่งรับซื้อและสหกรณ์การเกษตร 

 
รูปที่ 48 แสดงตัวอย่างแหล่งรับซ้ือและสหกรณ์การเกษตร 

 
3.1.23 ลักษณะการถือครองท่ีดิน 

 
รูปที่ 49 แสดงตัวอย่างลักษณะการถือครองที่ดิน 

 
  

นําเม้าส์ไปวางบนตําแหน่งในแผนที่ 
จะปรากฏรายละเอียดต่างๆ 
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3.1.24 ครัวเรอืนเกษตรกรและรายได้-หนีส้ินภาคการเกษตร 

 
รูปที่ 50 แสดงตัวอย่างครัวเรอืนเกษตรกรและรายได้-หนี้สินภาคการเกษตร 

3.2 ข้อมูลแหล่งน้ํา 
 แสดงข้อมูลแหล่งนํ้า 2 ประเภท คือ (1) แหลง่นํ้าผิวดิน ได้แก่  พื้นที่ชลประทานปัจจุบัน, อ่างเก็บน้ําและแหล่งนํ้า
ธรรมชาต,ิ โครงการชลประทานขนาดเล็ก, โครงการชลประทานขนาดใหญ่, แหล่งนํ้าของ สปก., แหล่งนํ้าโครงการกรมพัฒนา
ที่ดิน, เส้นทางน้าํ, แม่น้ําสายหลัก และทางนํ้าไหลตลอดปี (2) แหลง่นํ้าใต้ดิน ได้แก่ บ่อน้ําบาดาล 

 
รูปที่ 51 แสดงข้อมูลแหล่งน้ํา 

นําเม้าส์ไปวางบนตําแหน่งในแผนที่ 
จะปรากฏรายละเอียดต่างๆ 
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3.3 ข้อมูลปา่ 
แสดงข้อมูลพื้นที่ป่าในระดับประเทศ และระดับจังหวดั 

 
รูปที่ 52 แสดงข้อมูลป่าในระดับประเทศ 

3.4 ข้อมูลตาํแหน่งและเส้นทาง 
แสดงข้อมูลทีต่ัง้อําเภอ ถนน และศูนย์การเรยีนรู้เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตรในระดับประเทศ และระดับ

จังหวดั 

 
รูปที่ 53 แสดงข้อมูลตําแหน่งและเสน้ทาง 
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3.5 ข้อมูลโรงงาน แหล่งรับซ้ือ และสหกรณ์ 
แสดงข้อมูลโรงงานด้านอุตสาหกรรม โรงงานดา้นการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรในระดับประเทศ และระดับ

จังหวดั 

 
รูปที่ 54 แสดงข้อมูลโรงงาน แหล่งรบัซ้ือ และสหกรณ์ 

3.6 ข้อมูลดนิ 
แสดงข้อมูลดินปัญหา และการใช้ที่ดินในระดับประเทศ และระดับจังหวดั 

 
รูปที่ 55 แสดงข้อมูลดิน 
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3.7 ข้อมูลพืน้ท่ีเพาะปลกูพืช 
แสดงข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืช และพื้นที่เพาะปลูกตามเขตเหมาะสมในระดับประเทศ และระดับจังหวดั 

 
รูปที่ 56 แสดงข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูกพืช 

3.8 ข้อมูลพืน้ท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
แสดงข้อมูลพื้นที่ชายฝ่ังทะเล พื้นที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา และพื้นเล้ียงเพาะเล้ียงสัตว์น้ําตามเขตเหมาะสมในระดับ 

ประเทศ และระดับจังหวดั 

 
รูปที่ 57 ข้อมูลข้อมูลพ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 
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3.9 ข้อมูลเกษตรกร 
แสดงข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรและการถือครองที่ดิน และรายได้-หน้ีสินภาคการเกษตรในระดับประเทศ และระดับ

จังหวดั 

 
รูปที่ 58 แสดงข้อมูลเกษตรกร 

3.10 ข้อมูลขอบเขต 
แสดงข้อมูลเส้นขอบเขตในระดบัจังหวดั ระดับอําเภอ และระดับตําบล 

 
รูปที่ 59 แสดงข้อมูลขอบเขต 




