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องค์ความรู้เรื่อง การใช้งาน Agri-Map Online 
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  3.นางสาวสุรัตน์วดี ศรีสุวรรณ  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

  4.นางสาวพิลาสลักษณ์ ลิ่งรุ่งเจริญ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

  5.นางสาวศุภาวัลย์ ฉิมเนียม  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

6.นางสาวสาลินี สิงหนูด า   นักวิชาการเกษตร 

7.นางอังคณา สมสกุล   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สรุปสาระส าคัญ    

ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) เป็นเครื่องมือ
ในการแสดงผลข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ พร้อมระบบแนะน าผลการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตด้วยพืช
ทดแทน ในรูปแบบเว็บไซต์ออนไลน์ โดยมีหน่วยงานร่วมวิจัยและพัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร
จดัการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) ด้วยเทคโนโลยี “What 2 Grow” คือ 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

มีการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงพ้ืนที่ด้านการเกษตรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลหลักด้านการเกษตรส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
2. ข้อมูลหลักด้านการเกษตรส าหรับการประมง 
3. ข้อมูลหลักด้านการเกษตรส าหรับการปศุสัตว์ 
4. ปัจจัยการผลิต 
5. ปัจจัยอื่นๆ เช่น ดิน แหล่งน้ า แหล่งรับซื้อ ข้อมูลครัวเรือน รายได้ ฯลฯ 

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้น ามาใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง ก าหนดทิศทาง ทั้งในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และ
ท าการประมง พร้อมทั้งสามารถติดตามข้อมลูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง เป็นการน าเทคโนโลยี
เข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านการเกษตร ช่วยให้เกษตรและผู้สนใจใช้ประโยชน์ข้อมูลในการวางแผนการท า
เกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสม และบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
 

 
 
 

 
 

 
 



สาระส าคัญ 
ประเด็นที่ 1 การเข้าใช้งานระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map 

Online) 
   ผู้ใช้งาน สามารถเข้าใช้งานระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-
Map Online) ได้ 3 ช่องทาง คือ 

1. เข้าใช้งานในระบบผ่าน URL http://agri-map-online.moac.go.th/login 
2. เข้าใช้งานผ่าย QR Code 
3. เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน https://www.ldd.go.th/  โดยเข้าใช้งานที่เมนู  

ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) แสดงดังรูปที่ 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่1 เข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาทีด่ิน 
 

ประเด็นที ่2 องค์ประกอบการท างานของระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ 
(Agri-Map Online) ในหน้าจอหลักออกเป็น 4 ส่วน (รปูที่ 2) รายละเอียดดังนี้  

1. แถบค้นหาและควบคุม (Top Bar) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอระบบ ใช้ในการค้นหา
ต าแหน่งของสถานที่ที่ผู้ใช้สนใจ ประกอบด้วย เมนูแสดงแถบเมนูชั้นข้อมูล (Menu Categories), เมนูกล่อง
ค้นหาสถานที่/ต าแหน่งพิกัด, เมนูเครื่องมือจัดการงานส าหรับผู้ใช้งาน, เมนูค้นหาข้อมูล,พ้ืนที่ตามเงื่อนไขการ
แบ่งขอบเขตการปกครอง, เมนูเครื่องมือสถานะของการแสดงผลแผนที่มูล,เมนูต าแหน่งเริ่มต้น  

2. เมนูชั้นข้อมูล (Menu Categories) แถบเมนูชั้นข้อมูล (Menu Categories) เป็นแถบเมนูที่อยู่
ด้านซ้ายของหน้าจอระบบ Agri-Map Online มีชั้นข้อมูลที่ส าคัญ เช่น ชั้นข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความ
เหมาะสมต่างๆ ชั้นข้อมูลชั้นความเหมาะสมของที่ดินส าหรับเพาะปลูกจ านวน 11 ชนิด ชั้นข้อมูลชั้นความ
เหมาะสมส าหรับสมุนไพร ชั้นข้อมูลชั้นความเหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและชั้นข้อมูลของพืช
ทดแทนที่ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบความเหมาะสมของพืชที่เพาะปลูกปัจจุบัน โดยมีเมนูประกอบด้วย กล่อง
ค้นหาชั้นข้อมูล, กลุ่มเมนูการบริหารจัดการเชิงรุก และกลุ่มเมนูการปลูกพืชทดแทนกลุ่มเมนูชั้นข้อมูล  

3. มุมมองแผนที่ (Map View) มุมมองแผนที่ (Map View) เป็นหน้าต่างในหน้าจอระบบ Agri-
Map Online ที่แสดงข้อมูลแผนที่ ภาพหรือข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ใช้เลือกหรือก าหนดต าแหน่งในแผนที่ 
ประกอบด้วยเมนูการแสดงแผนที่, การขยาย/ย่อภาพแผนที่ (Zoom Control), ต าแหน่งของคุณ (Current 
Location), Google Street View และเมนูค าอธิบาย  

4. แถบแสดงข้อมูลสถิติ (Information Pane) แถบแสดงข้อมูลสถิติ (Information Pane) เป็น
แถบข้อมูลที่อยู่ด้านขวาสุดของหน้าจอระบบ Agri-Map Online จะแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลย่อยที่ผู้ใช้เลือกประกอบด้วย ส่วนบริหาร จัดการสถิติ BI, ส่วนแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟ, ส่วน
แสดงผลข้อมูลในรูปแบบตาราง และส่วนแสดง แหล่งข้อมูล 

 

http://agri-map-online.moac.go.th/login
https://www.ldd.go.th/%20%20โดย


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 องค์ประกอบการท างานของระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบรหิารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) 

 
ประเด็นที่ 3 การใช้งานระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map 

Online) 
ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) มีกลุ่มเมนู

ข้อมูลในการท างานที่ประกอบด้วย  
1. กลุ่มข้อมูลการบริหารจัดการเชิงรุก เป็นกลุ่มข้อมูลที่ได้รับการบูรณาการข้อมูลพ้ืนฐาน ด้าน

การเกษตรจากหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ 
การเกษตรไทยอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยเป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลที่สามารถให้ผู้ใช้งานทั่วไป 
เลือกดูข้อมูลที่แสดงผลได้ทั้งในรูปแบบแผนที่และรายละเอียดทางสถิติ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกความละเอียดของ 
การดูข้อมูลได้ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับต าบลกลุ่มข้อมูลการบริหารจัดการเชิงรุกมีกลุ่มชุดข้อมูลจ านวน 
8 กลุ่มชุดข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐาน, พ้ืนที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ, ชั้นความเหมาะสม 
ของที่ดินส าหรับเพาะปลูก, ชั้นความเหมาะสมของที่ดินส าหรับสมุนไพร, เขตความเหมาะสมส าหรับการ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า, แหล่งน้ า, ที่ตั้งโรงงาน และแหล่งรับซื้อ และข้อมูลเกษตรกร  

2. กลุ่มข้อมูลการปลูกพืชทดแทน เป็นเมนูเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล
แนวทาง แนะน าการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเพาะปลูกพืชที่ปลูกในปัจจุบันไปเป็นพืชเศรษฐกิจอ่ืนทดแทน 
เพ่ือเป็น แนวทางในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนชนิดพืชตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน โดยจะแสดงผลข้อมูลใน
รูปแบบ แผนที่พร้อมผลการค านวณค่าทางสถิติของขนาดพ้ืนที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพืชทดแทนได้ซึ่งแยก
ตาม ระดับความเหมาะสมในการเพาะปลูก ( S1 = เหมาะสมสูง S2 = เหมาะสมปานกลาง S3 = เหมาะสม
เล็กน้อย และ N = ไม่เหมาะสม) รวมทั้งมีการเปรียบเทียบต้นทุนรวม ผลตอบแทนสุทธิของพืชเศรษฐกิจที่ปลูก 
ในปัจจุบันกับพืชเศรษฐกิจที่มีการปรับเปลี่ยนทดแทน ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้ 
สอดคล้องตามสภาพพ้ืนที่สถานการณ์ปัจจุบัน และช่วยในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรในอนาคตได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มข้อมูลการปลูกพืชทดแทน มีจ านวน 2 กลุ่มชุดข้อมูล มีพืชที่เพาะปลูกปัจจุบัน 



ให้เลือกจ านวน 10 ชนิด และพืชทดแทน จ านวน 11 ชนิด โดยผู้ใช้สามารถเลือกดูการแสดงผลข้อมูลได้ทั้งใน 
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ จนถึงระดับต าบล  

3. กลุ่มชั้นข้อมูล มีจ านวน 13 กลุ่มชุดข้อมูล ประกอบด้วย สถานีโทรมาตร, แหล่งน้ า, ป่า, 
ต าแหน่ง และเส้นทาง, โรงงานและแหล่งรับซื้อ, สหกรณ์, ดิน, พ้ืนที่เพาะปลูกพืช, พ้ืนที่และต าแหน่งฟาร์ม
เพาะเลี้ยง สัตว์น้ า,พ้ืนที่เหมาะสมเลี้ยงปศุสัตว์, เขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม, ข้อมูลเกษตรกร และขอบเขต 
โดยในแต ่ละกลุ่มชั้นข้อมูลยังจ าแนกเป็นรายการไว้ตามชนิดกลุ่มข้อมูล ส าหรับการแสดงผลข้อมูลบนแผนที่มี
ทั้งการ แทนทีพ้ื่นที่ข้อมูลด้วยสีและการใช้จุดหรือสัญลักษณ์ในการแทนข้อมูลซึ่งแตกต่างกันในแต่ละชั้นข้อมูล 
ผู้ใช้ สามารถเลือกดูการแสดงผลข้อมูลได้ท้ังในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ จนถึงระดับต าบล 

 
 


