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คูมือการปฏิบัตงิาน
กระบวนการใชระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri-Map Online)

1. วัตถุประสงค
1.1 เพ่ือใหกรมปศุสัตว มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึง

รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน และเปนการสรางมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีไดมาตรฐานเปนไป
ตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ

1.2 เพ่ือเปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงวิธีการทํางานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม เพ่ือใชสําหรับการพัฒนา
และเรียนรูของผูเขามาปฏิบัติงานใหม รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสูความเปนมืออาชีพ ตลอดจน
ใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

1.3 เพ่ือใชแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูรับบริการ ไดรับรู เขาใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานและใชประโยชนจากกระบวนการดังกลาวเพ่ือขอการรับบริการท่ีตรงกับความตองการ

1.4 เพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจใหตรงตามศักยภาพของพ้ืนท่ี
หรือโซนนิ่ง สงเสริมใหมีการปลูกพืชเศรษฐกิจไดตามความเหมาะสม ท้ังทางดานพืช ประมง ปศุสัตว และอ่ืน ๆ

2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการใชงาน Agri-Map Online ซึ่งเปนการบูรณาการความรวมมือ

ระหวางหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนผูพัฒนา Agri-Map Online และมีกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลักในการให
ชุดขอมูลท่ีใชในการจัดทําแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) รวมถึงการใหความรวมมือ
ในการทดสอบ และใหขอแนะนําในการพัฒนา Agri-Map Online เพ่ือใหใชเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ
Agri-Map Online ใชเปนเครื่องมือบริหารจัดการเกษตรไทย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ขอมูลมีการปรับปรุงใหทันสมัย
และพัฒนาเพ่ิมความสะดวกตอการใชงาน สามารถเขาถึงขอมูลพรอมกับติดตามขอมูลความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ไดอยางถูกตอง รอบดาน ครอบคลุมการนําไปใชประโยชนท้ังบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การเพาะปลูกและ
ผลผลิตดานการเกษตรไดตั้งแตระดับจังหวัดจนถึงตําบล ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและอนาคต ในมิติ
ของปจจัยการผลิต อุปสงคและอุปทาน โดยแสดงการใชพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของแตละจังหวัดใหเกิดความสมดุล
และมีเปาหมายสําหรับบริหารจัดการสินคาเกษตร การใชพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การพัฒนาแหลงน้ําท้ังบนดินและ
แหลงน้ําใตดิน ท่ีสําคัญเปนการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย
การชวยเหลือและแกปญหาใหกับเกษตรกรไทย ในรายพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี

3. คําจํากัดความ
Agri-Map Online เปนเครื่องมือแสดงผลขอมูลเชิงภูมิสารสนเทศพรอมระบบแนะนําผลการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมการผลิตดวยพืชทดแทน ในรูปแบบเว็บแผนท่ีแบบออนไลน ซึ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูใชงานสามารถ
ใชงานไดจากทุกท่ีทุกเวลาผานทางระบบอินเตอรเน็ต



4. หนาท่ีความรับผิดชอบ
Agri-Map Online เปนการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีดังนี้
 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปนผูพัฒนา Agri-Map Online
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานหลักในการใหชุดขอมูลท่ีใชในการจัดทําแผนท่ีเกษตร

เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) รวมถึงการใหความรวมมือในการทดสอบและใหขอแนะนํา
ในการพัฒนา Agri-Map Online

 กรมปศุสัตวจัดทําขอมูลพ้ืนท่ีเหมาะสมเลี้ยงปศุสัตว และขอมูลอ่ืนๆ เชน โรงงานผลิตอาหารสัตว
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดานปศุสัตว ท่ีตั้งหนวยงาน เปนตน

5. Work  Flow กระบวนการ

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด
1 การเขาสูระบบ Agri-Map Online

บุคคลท่ัวไป ไมจําเปนตองลงทะเบียนกรอกขอมูลใดๆ สามารถ
เขาสูระบบเพ่ือใชงานไดทันที ดวยการ Click เมาสซายท่ีปุม
“เริ่มใชงาน”

2 Menu Categories
การเลือกใชช้ันขอมูลตามการใชงาน เปนแถบดานซายสุด
ท่ีประกอบดวยกลุมเมนูช้ันขอมูล ดังน้ี
1. กลุมเมนูการบริหารจัดการเชิงรุก
2. กลุมเมนูการปลูกพืชทดแทน
3. กลุมเมนูช้ันขอมูล ท่ีประกอบดวยเมนูของ 12 กลุมชุดขอมลู

3 Map View
เปนหนาตางกลางหนาจอเว็บ Agri-Map Online ใชในการแสดงผล
ขอมูลบนระบบแผนท่ี ซึ่งเปนขอมลูแผนท่ี ภาพ หรือขอมูลตางๆ
ตามท่ีผูใชเลือก หรือกําหนดตําแหนงในแผนท่ี

4 Information Pane
เปนหนาตางแถบดานขวาสุด ซึ่งใชในการแสดงรายงานขอมลูเชิงสถิติ
(สถิติ BI) ท่ีเก่ียวของกับการเลือกช้ันขอมูล ของผูใชงาน จากสวนท่ี 1
รวมท้ังจากการท่ีผูใชปกหมดุลงบนแผนท่ี จากสวนท่ี 3 ท้ังน้ี เพ่ือให
ผูใชงานสามารถทําความเขาใจกับขอมูลจํานวนมากไดงายข้ึน

เขาสูระบบ
http://agri-map-online.moac.go.th/login

หนาตางรายงานขอมูลเชิงสถิติ
InformationPane

เลือกใชชั้นขอมูล
Menu Categories

หนาตางแสดงผลขอมูลบนระบบแผนที่
Map View



6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
สวนท่ี 1 : การเขาสูระบบ Agri-Map Online

แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri-Map Online) เม่ือเขา Agri-Map Online
ท่ี URL ของ http://agri-map-online.moac.go.th แลวหนาการเขาใชงาน Agri-Map Online เปนหนาแรก
ท่ีปรากฏ ตามรูปท่ี 1

รูปท่ี 1 แสดงหนาจอการเขาใชงานระบบ Agri-Map Online

องคประกอบหนาหลักของระบบ Agri-Map Online หนาเว็บหลักของ Agri-Map Online นั้น
แบงองคประกอบการทํางานเปน 4 สวน ดังแสดงในรูปท่ี 2 ซึ่งในแตละสวนนั้นมีเครื่องมือท่ีแตกตางกันไป
ตามคุณลักษณะการใชงานของระบบ Agri-Map Online

รูปท่ี 2 แสดงหนาจอหลักของระบบ Agri-Map Online

สวนท่ี 2 สวนท่ี 3

สวนที่4

สวนที่ 1



สวนท่ี 2 : Menu Categories
เปนแถบดานซายสุดท่ีประกอบดวยกลุมเมนูชั้นขอมูลตามการใชงาน การเลือกกลุมชั้น/ชั้นขอมูล

โดยมีรายละเอียดแสดงไวในรูปท่ี 3

รูปท่ี 3 แสดงกลุมเมนูในระบบการทํางานสวนท่ี 3 แบงเปน 3 กลุมเมนูหลัก

3.1 กลุมเมนูการบริหารจัดการเชิงรุก : ประกอบดวยเมนูกลุมยอย 7 กลุม ดังรูปท่ี 4 โดยในแตละ
กลุมยอยนั้น ประกอบไปดวยชั้นขอมูลท่ีจําแนกเปนรายการไวเพ่ือการใชงานเก่ียวกับการบริหารจัดการแผนท่ีเชิงรุก

รูปท่ี 4 รายการชั้นขอมูลท่ีประกอบภายใน 7 กลุมเมนูยอย

1. กลุมเมนูการบริหารจัดการเชงิรุก

2. กลุมเมนูการปลูกพืชทดแทน

3. กลุมเมนูชั้นขอมูล



สวนนี้เปนเมนูเครื่องมือเพ่ือการนําเสนอขอมูลแผนท่ีพรอมรายละเอียดทางสถิติ ท่ีไดรับจากงานบูรณา
การแผนท่ีจากความรวมมือของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (Agri-Map) เพ่ือเปนเครื่องมือ
บริหารจัดการการเกษตรไทยอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพ้ืนท่ี มีการปรับขอมูลใหทันสมัย และพัฒนาเพ่ิม
ความสะดวกการใชงาน ใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูลความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ไดอยางถูกตอง  ดังนั้นเมนูยอยในกลุมเมนูการบริหารจัดการเชิงรุกนี้ จึงจัดแบงขอมูลเปน 7 ดาน รูปท่ี 4
รายการชั้นขอมูลท่ีประกอบภายใน 7 กลุมเมนูยอย

ในแตละดานนั้น ประกอบไปดวยรายการชั้นขอมูลตางๆ  โดยแตละรายการผานการวิเคราะหวา
ตองประกอบดวยขอมูลอะไรบางและพรอมใหผูใชเลือกดูขอมูลท่ีแสดงผลในรูปแบบแผนท่ีและรายละเอียด
ทางสถิติ โดยผูใชสามารถเลือกความละเอียดของการดูไดตั้งแตระดับประเทศจนถึงระดับตําบล ดังเชนตัวอยาง
การใชงานแผนท่ีเชิงรุกท่ีนําเสนอในรูปท่ี 5 - 6

รูปท่ี 5 แสดงหนาจอตัวอยางการใชงานกลุมเมนู “การบริหารจัดการเชิงรุก”
ในการเลือกดูขอมูลพ้ืนฐานในระดับประเทศ เก่ียวกับพ้ืนท่ีปา

นอกจากนี้หากผูใชตองการดูคําอธิบายเพ่ิมของแทงแผนภูมิ หรือตําแหนงจุดบนแผนท่ี รวมท้ังขอความ
บนเมนูสามารถเลื่อนตําแหนงเมาสไปชี้ (Mouse Over) จะปรากฏกรอบกลองขอความอธิบายเพ่ิม

การใชงานแผนท่ีเชิงรุกในรูปท่ี 5 เปนการเลือกดูขอมูลพ้ืนฐานในระดับประเทศ เก่ียวกับพ้ืนท่ีปา
โดยการแสดงผลตามท่ีปรากฏในรูปนั้น เริ่มจากผูใชงาน Click เมาสซายเลือกกลุมเมนู “การบริหารจัดการเชิงรุก”
ตามดวยเมนูยอย “1. ขอมูลพ้ืนฐาน” เลือกชั้นขอมูล “1.4 พ้ืนท่ีปา” จากนั้นระบบฯ สงการแสดงแผนท่ีของ
ชั้นขอมูลดังกลาว (2.1) พรอมคําอธิบายขอมูลของแผนท่ี (2.2)  รวมท้ังปรากฏหนาตางแสดง “สถิติ BI”
(ดานขวามือ) โดยแสดงรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับขอมูลยอยท่ีผูใชงานเลือก ท้ังนี้เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหผูใชงาน สามารถดูการแสดงผลสถิติท้ังในรูปแบบแผนภูมิ (2.3) และตารางรวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ (2.4)

การใชงานการบริหารจัดการเชิงรุก



สําหรับตัวอยางการแสดงผลขอมูลท่ีใหรายละเอียดตั้งแตระดับ
จังหวัดถึงตําบลนั้น แสดงในรูปท่ี 10 โดยผูใชเพ่ิมข้ันตอนไปเลือกการคนหา
รายชื่อจังหวัด อําเภอ และตําบล ไดท่ีเมนูคนหาสถานท่ีตามเขตการปกครอง
ซึ่งอยูบริเวณแถบเมนูดานบน จากนั้นใหผูใช Click เมาสซายเลือกชื่อจังหวัด
ตัวอยาง เชน จ.ปราจีนบุรี แลว Click เมาสซายแสดง ผลท่ีไดเปนดังรูปท่ี 6(1)
จากนั้นทําการเลือกอําเภอนาดี แลว Click เมาสซายแสดง ผลท่ีไดเปนดังรูป
ท่ี 6(2)  และเม่ือเลือกตําบลแทงดินสอ แลว Click เมาสซายแสดง ผลท่ีได
เปนดังรูปท่ี 6(3) ตามลําดับท้ังนี้หากทําการเลือกสถานท่ีทุกระดับ แลว Click
เมาสซายแสดง ผลท่ีไดเปนดังรูปท่ี 6(3)

(1) การเลือกดูขอมูลพ้ืนฐานในระดับจังหวัด เก่ียวกับพ้ืนท่ีปาของจังหวัดปราจีนบุรี

(2) การเลือกดูขอมูลพ้ืนฐานในระดับอําเภอ เก่ียวกับพ้ืนท่ีปา ของอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

(3) การเลือกดูขอมูลพ้ืนฐานในระดับตําบล เก่ียวกับพ้ืนท่ีปา ของตําบลแทงดินสอ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
รูปท่ี 6 แสดงหนาจอตัวอยางการใชงานกลุมเมนู “การบริหารจัดการเชิงรุก” ในการเลือกดูขอมูลพ้ืนฐาน
ในระดับจังหวัด อําเภอ ถึงตําบล เก่ียวกับพ้ืนท่ีปาของ ตําบลแทงดินสอ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี



3.2 กลุมเมนูการปลูกพืชทดแทน : ประกอบดวยกลุมชั้นขอมูลของพืชท่ีผูใชสามารถเปรียบเทียบ
ความเหมาะสมของพืชท่ีเพาะปลูกปจจุบันจํานวน 10 ชนิด กับการเลือกพืชทดแทนจํานวน 11 ชนิด โดยผล
การเลือกระบบแสดงขอมูลความเหมาะสมของพ้ืนท่ีดังกลาว และผลการคํานวณคาทางสถิติของขนาดพ้ืนท่ี
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเปนพืชทดแทน พรอมผลตอบแทนท่ีไดรับ จําแนกตามระดับความเหมาะสม ท้ังบนสวนท่ี
3 แผนท่ี และสวนท่ี 4 Information Pane

รูปท่ี 7 กลุมเมนกูารปลูกพืชทดแทน พรอมรายการชั้นขอมูลท่ีประกอบภายในเมนูยอย

สวนนี้เปนเมนูเครื่องมือเพ่ือการนําเสนอขอมูลแนวทางแนะนําการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
ท่ีทําอยูไปเปนพืชท่ีทดแทน แยกตามระดับความเหมาะสมในการเพาะปลูก (S1-N) โดยสามารถแสดงใหเห็น
ผลเปรียบเทียบท่ีเกิดข้ึนดวยการแสดงผลบนแผนท่ี รวมท้ังคาสถิติจากการวิเคราะหท้ังเชิงขนาดพ้ืนท่ีและผลตอบแทน
ท่ีไดรับจากการปรับเปลี่ยนเทียบกับการเพาะปลูกพืชปจจุบัน

ผูใชสามารถเลือกพืชเพาะปลูกปจจุบันไดทีละชนิดจากในเมนูยอย 1. ทําการเลือกพืชเพาะปลูกปจจุบัน
ซึ่งมี 10 รายการ เปรียบเทียบกับพืชทดแทนท่ีตองการปรับเปลี่ยนทีละชนิด ซึ่งมีใหเลือก 11 ชนิด  โดยมี
ตัวอยางในรูปท่ี 8 เปนการเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกขาวท้ังประเทศไปเปนพืชทดแทนคือขาวโพด

รูปท่ี 8 แสดงหนาจอตัวอยางการใชงานกลุมเมนู “การปลูกพืชทดแทน”โดยปลูกขาวโพดแทนขาว
ในระดับประเทศ

การใชงานกลุมเมนูการปลูกพืชทดแทน



2.4 กลุมเมนูช้ันขอมูล : ประกอบดวยเมนูของ 12 กลุมชุดขอมูล ซึ่งภายในนั้นประกอบไปดวย
ชั้นขอมูลท่ีจําแนกเปนรายการไวตามชนิดกลุมขอมูล

รูปท่ี 9 เมนูของ 12 กลุมชุดขอมูล

สวนนี้เปนเมนูท่ีใหรายละเอียดของขอมูล 12 กลุมชุดขอมูลท่ีใชงานใน Agri-Map Online ซึ่งภายในนั้น
ประกอบดวยชั้นขอมูลท่ีจําแนกเปนรายการไวตามชนิดกลุมขอมูล โดยการแสดงผลขอมูลบนแผนท่ีมีท้ังการแทนท่ี
พ้ืนท่ีขอมูลดวยสี  ตามตัวอยางรูปท่ี 27 และการใชจุดหรือสัญลักษณในการแทนขอมูล ดังตัวอยางรูปท่ี 10

รูปท่ี 10 แสดงหนาจอตัวอยางการใชงานกลุมเมนู “ชั้นขอมูล”โดยเลือกกลุมขอมูลดิน เมนูยอยดินมีปญหา
และเลือกทุกรายการของชั้นขอมูลดังกลาว ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

การใชงานกลุมเมนูของ 12 กลุมชุดขอมูล



รูปท่ี 11 แสดงหนาจอตัวอยางการใชงานกลุมเมนู “ชั้นขอมูล” โดยเลือกกลุมขอมูลแหลงน้ํา
เมนูยอยน้ําใตดินและเลือกบอน้ําบาดาลในชั้นขอมูลดังกลาว ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

สวนท่ี 3 : Map View Map View
เปนหนาตางกลางหนาจอเว็บ Agri-Map Online ใชในการแสดงผลขอมูลบนระบบแผนท่ี ซึ่งเปน

ขอมูลแผนท่ี ภาพ หรือขอมูลตางๆ ตามท่ีผูใชเลือกหรือกําหนดตําแหนงในแผนท่ี แผนท่ีพ้ืนฐานท่ีแสดงในตอน
เริ่มตนมาจาก Google Map ไดแก

- แผนท่ีถนน : ผูใชสามารถเลือกไดวาจะแสดงเฉพาะแผนท่ีถนน หรือแสดงแผนท่ีถนนพรอมภูมิ
ประเทศ

- แสดงภาพจากดาวเทียม : ผูใชสามารถเลือกแสดงภาพจากดาวเทียมได
- การเปลี่ยนหรือเลื่อนแผนท่ีไป ณ จุดท่ีตองการ ใชการคลิกเมาสซายลาก (Drag Mouse) หรือ

ใชปุมลูกศร บนแปนพิมพ
นอกจากนี้บริเวณดังกลาว มีกลุมเครื่องมือท่ีเก่ียวของกับการใชงานระบบแผนท่ี ซึ่งเครื่องมือ

พ้ืนฐานท่ัวไปอางอิงตาม Google Map

รูปท่ี 12 แสดงสวน Map View พรอมกลุมเครื่องมือท่ีเก่ียวของกับการใชงานระบบแผนท่ี



สวนท่ี 4 : Information Pane
เปนหนาตางแถบดานขวาสุด ซึ่งใชในการแสดงรายงานขอมูลเชิงสถิติ (สถิติ BI) ท่ีเก่ียวของกับ

การเลือกชั้นขอมูลของผูใชงาน จากสวนท่ี 1 รวมท้ังจากการท่ีผูใชปกหมุดลงบนแผนท่ี จากสวนท่ี 3 ท้ังนี้
เพ่ือใหผูใชงานสามารถทําความเขาใจกับขอมูลจํานวนมากไดงายข้ึน หนาตางสามารถขยายออกตามแนวนอน
ทําใหดูขอมูลในมุมกวางข้ึน สําหรับสวนประกอบการแสดงผล และเครื่องมือชวยการทํางานในสวนดังกลาว
ดูรายละเอียดในรูปท่ี 13

รูปท่ี 13 แสดงหนาจอรายงานขอมูลเชิงสถิติ (สถิติ BI)

 การปกหมุด (Marker)
การปกหมุดเปนคุณลักษณะท่ี Agri-Map Online จัดเตรียมสําหรับการนําเสนอขอมูลแผนท่ี

ณ ตําแหนงท่ีผูใชงานสนใจ โดยระบบทําการรับพิกัดจากหมุดท่ีวาง (Push pin) จากนั้นทําการประมวลผล
สงขอมูลกลับมาแสดงบนแผนท่ี  พรอมรายละเอียดของชั้นขอมูล ณ ตําแหนงหมุดท่ีวาง ดังตัวอยางรูปท่ี 14

รูปท่ี 14 แสดงตัวอยางการใชงานหมุด (Marker) เพ่ือแสดงขอมูล ณ ตําแหนงท่ีสนใจ

การใชงาน Function อ่ืนๆ



 การคนหาสถานท่ี/ตําแหนงพิกัด ดวยกลองคนหาสถานท่ี/ตําแหนงพิกัด
การอํานวยความสะดวกในการคนหาสถานท่ี / ตําแหนงพิกัดเปนคุณลักษณะท่ี Agri-Map Online

จัดเตรียมใหผูใชทํางานผานทางเครื่องมือ กลองคนหาสถานท่ี/ตําแหนงพิกัด โดยผูใชงานสามารถพิมพสถานท่ี
หรือตําแหนงพิกัดท่ีตองการ ระบบจะแสดงผลเปน ขอบเขตจังหวัด อําเภอ หรือตําบล ตามชื่อสถานท่ี,
ชื่อตําแหนง, พิกัดทางภูมิศาสตร, UTM เปนตน ท้ังนี้รูปแบบการพิมพคําคนในกลองคนหากําหนดไว ดังนี้

การคนหาดวยชื่อสถานท่ี : ผูใชสามารถพิมพชื่อท่ีตองการ โดยระหวางการพิมพคําคน อาจจะมี
ชื่อสถานท่ีเสนอแนะปรากฏข้ึนมาพรอมกันดวย ซึ่งเปนสวนท่ีระบบ Agri-Map Online และ Google แนะนํา
โดยผูใชสามารถ Click เมาสซายเลือกไดเชนกัน เม่ือระบบไดรับคําคนท่ีผูใชเลือกแลวจะสงตําแหนงพรอม Crop
และ Pan ไปยังพ้ืนท่ีเลือก ดังรูปท่ี 15

รูปท่ี 15 แสดงตัวอยางการคนหาดวยวิธีพิมพคําคน ในกลองเครื่องมือสถานท่ี/ตําแหนงพิกัด

การคนหาดวยตําแหนงพิกัด : ผูใชสามารถคนพิกัดอางอิงได 2 ระบบ คือ
- แบบละติจูด (Latitude) และ ลองจิจูด (Longitude) ใชรูปแบบ “ละติจูด, ลองจิจูด”

(ตัวอยาง 16.36, 99.60)
- แบบพิกัด UTM (ตัวอยาง เชน 47N 613450.64 159571.25)

รูปท่ี 16 แสดงตัวอยางการคนหาดวยพิกัด UTM สถานท่ี/ตําแหนงพิกัด



 เมนูเครื่องมือจัดการงานสําหรับผูใช
เครื่องมือนี้ในเมนูชุดนี้ มีคุณลักษณะชวยผูใชงานทํางานเก่ียวกับการจัดการขอมูลแผนท่ี ในขณะท่ี

ทํางานบน Agri-Map Online พรอมแสดงสถานะ User Login ในขณะนั้นวาเปนใคร โดยรายละเอียดแสดงใน
รูปท่ี 34 รวมท้ังสามารถดูตัวอยางการบันทึกชั้นขอมูล การนําเขาชั้นขอมูล และการบันทึก Screenshot ได
ในรูปท่ี 17-20 ตามลําดับ

รูปท่ี 17 แสดงเครื่องมือสําหรับผูใชงาน

รูปท่ี 18 แสดงการบันทึกชั้นขอมูล เปนไฟล “.agm”

รูปท่ี 19 แสดงการนําเขาชั้นขอมูล เปนไฟล “.agm”



รูปท่ี 20 แสดงการบันทึก Screen Shot

7. มาตรฐานงาน
 ขอมูลพ้ืนท่ีดานการเกษตร ท้ังทางดานพืช ประมง ปศุสัตว และอ่ืนๆ ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ัง 76 จังหวัด

และกรุงเทพมหานคร
 รายละเอียดชั้นขอมูลเชิงพ้ืนท่ี แบงตามชั้นสีพรอมคําอธิบายไดตามท่ีผูใชกําหนด
 ขอมูลทางเลือกการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน พรอมรายละเอียดท่ีสําคัญ เชน การเพาะปลูก ตนทุน

ผลตอบแทนตอไร และแหลงรับซื้อ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานการเกษตรในรูปแบบสถิติ
กราฟ ตัวเลข

 สํารวจทางเลือกในการปลูกพืชทดแทน

8. ระบบติดตามประเมินผล
มีการปรับขอมูลใหทันสมัย ท่ีเกิดข้ึนในทุกๆ ป เพ่ือใหเปนเครื่องมือท่ีสามารถใชในการบริหารจัดการ

ดานการเกษตรไทยไดอยางตอเนื่องในอนาคตได

9. เอกสารอางอิง
คูมือระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน (Agri-Map Online) กระทรวงเกษตร

และสหกรณ


