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1. แนะน าระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจดัการเชิงรกุออนไลน์ (Agri-Map-Online) 

 Agri-Map Online เป็นเครื่องมือแสดงผลข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศพร้อมระบบแนะน าผลการ
ปรบัเปลีย่นกจิกรรมการผลติดว้ยพชืทดแทน ในรูปแบบเวบ็แผนทีแ่บบออนไลน์ ซึ่งอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้าน
สามารถใชง้านไดจ้ากทุกทีทุ่กเวลาผ่านทางระบบอนิเตอรเ์น็ต  

ส าหรบั Agri-Map Online นับเป็นการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั ซึ่งมศีูนย์เทคโนโลยี
อเิล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นผู้พฒันา Agri-Map Online และมี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลกัในการใหชุ้ดขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจดัท าแผนทีเ่กษตรเพื่อการบรหิารจดัการ
เชงิรุก (Agri-Map) รวมถงึการใหค้วามร่วมมอืในการทดสอบ และใหข้อ้แนะน าในการพฒันา Agri-Map Online เพื่อให้
ใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสทิธิภาพ Agri-Map Online ใช้เป็นเครื่องมือบริหารจดัการเกษตรไทย ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
ขอ้มูลมกีารปรบัขอ้มูลให้ทนัสมัย และพฒันาเพิม่ความสะดวกต่อการใช้งาน สามารถเขา้ถึงขอ้มูลพร้อมกบัติดตาม
ขอ้มลูความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง รอบดา้น ครอบคลุมการน าไปใชป้ระโยชน์ทัง้บรหิารจดัการทรพัยากร
น ้า การเพาะปลูกและผลผลติดา้นการเกษตรไดต้ัง้แต่ระดบัจงัหวดัจนถงึต าบล ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและ
อนาคต ในมติขิองปัจจยัการผลติ อุปสงค์และอุปทาน โดยแสดงการใชพ้ืน้ทีเ่กษตรกรรมของแต่ละจงัหวดัใหเ้กดิความ
สมดุลและมเีป้าหมายส าหรบับรหิารจดัการสนิค้าเกษตร การใช้พื้นที่เกษตรกรรม การพฒันาแหล่งน ้าทัง้บนดนิและ
แหล่งน ้าใต้ดนิ ที่ส าคญัเป็นการน าเทคโนโลยเีขา้มาประยุกต์ใชก้บั ขอ้มูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การ
ช่วยเหลอื และแกปั้ญหาใหก้บัเกษตรกรไทย ในรายพืน้ทีไ่ดเ้ป็นอย่างด ี

ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ร่วมพฒันาระบบแผนทีเ่กษตรเพื่อการบรหิารจดัการเชงิรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) เพื่อใหป้ระชาชนทุก
คนเขา้ถงึไดผ่้านระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตสามารถเขา้ใชง้านไดท้ี ่http://agri-map-online.moac.go.th/ 
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2. ข้อก าหนดการใช้ระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจดัการเชิงรกุออนไลน์ (Agri-Map-Online) 

Agri-Map Online เป็นเครื่องมือแสดงผลข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ พร้อมระบบแนะน าผลการปรบัเปลี่ยน
กจิกรรมการผลติดว้ยพชืทดแทน ในรูปแบบเวบ็แผนทีแ่บบออนไลน์ ซึ่งอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านสามารถใช้
งานไดจ้ากทุกทีทุ่กเวลาผ่านทางระบบอนิเตอรเ์น็ต เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านมปีระสทิธภิาพ จงึขอแนะน าสิง่ทีผู่ใ้ช้
ควรตรวจสอบก่อนเขา้ใชง้าน Agri-Map Online ประกอบดว้ย 

2.1 โปรแกรมใช้งานประยุกต์ประเภทเวบ็เบราวเ์ซอร ์(Web browsers) 

ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร ์(Web Browsers) ต่างๆ  โดยไม่จ ากดัระบบปฏบิตัคิอมพวิเตอร ์
(Operating System :OS) เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox และ Safari ตามเวอรช์ัน่ทีก่ าหนดดงันี้  

 

โดยผูโ้ดยเรยีกใชง้านผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตไปที ่

 

2.2 ความต้องการพื้นฐานของการใช้งาน 
 

อปุกรณ์/ระบบ การใชง้านบนคอมพวิเตอร ์หรอื แทบ็เลต็  / ระบบสือ่สารทีเ่ชื่อมต่อ
อนิเทอรเ์น็ตได ้

ขนาดความละเอียดท่ีรองรบั ไม่ต ่ากว่า 1027 x 768  pixels 
ข้อจ ากดัระบบแสดงผล ความเรว็ในการแสดงผลขอ้มลูในแตล่ะพืน้ทีข่องผูใ้ชง้าน อาจตอ้ง

ค านึงถงึปรมิาณขอ้มลู และความเรว็ของระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต
ในการรบัสง่ขอ้มลู 

  

Mozilla Firefox ตัง้แต่ version 47.0 ขึน้

ไป 

Safari ตัง้แต่ version 9.1 ขึน้ไป 

Google Chrome ตัง้แต่ version 51.0.2 ขึน้

ไป  

  URL: http://agri-map-online.moac.go.th/ 
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3. องคป์ระกอบระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจดัการเชิงรกุออนไลน์ (Agri-Map Online) 

3.1 หน้าการเข้าสู่ระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจดัการเชิงรกุออนไลน์ (Agri-Map Online) 

เมื่อเขา้ Agri-Map Online ที ่URL ของ http://agri-map-online.moac.go.th แลว้หน้าการเขา้ใชง้าน Agri-Map 
Online เป็นหน้าแรกทีป่รากฏ ตามรปูที ่1 โดยระบบจดักลุ่มผูใ้ชง้านเป็น 2 กลุ่ม  คอื 

1. ผู้ใช้งานทัว่ไป 2. เจ้าหน้าท่ีรฐั 
บุคคลทัว่ไป ไม่จ าเป็นต้องลงทะเบยีนกรอกขอ้มูล
ใดๆ สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้ทันที ด้วย
การ click เมาส์ซ้ายที่ปุ่ มเริ่มใช้งาน (ตามรูปที่ 1 
ตรงกรอบสีเ่หลีย่มต าแหน่งที ่1) 
 
 

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีภารกิจหลักในการวางแผนและการ
ขับเคลื่อนนโยบาย รวมทัง้การบริหารจัดการ และ
ตรวจสอบข้อมูล จ ำเป็นต้องมี “ชื่อผู้ใช้งาน พร้อม
รหัสผ่าน” ส าหรับเข้าใช้งานระบบฯ  โดยการ click 
เมาสซ์้ายทีเ่ขา้สู่ระบบ (ตามรูปที ่1 ตรงกรอบสีเ่หลีย่ม
ต าแหน่งที ่2) 

 
 

รปูท่ี 1 แสดงหน้าจอการเข้าใช้งานระบบฯ 

 
 

2 
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4 
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3.2 องคป์ระกอบหน้าหลกัของระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจดัการเชิงรกุออนไลน์ (Agri-Map 
Online) 

หน้าเวบ็หลกัของ Agri-Map Online นัน้ แบ่งองค์ประกอบการท างานเป็น 4 ส่วน ดงัแสดงในรูปที ่2 ซึ่งในแต่
ละส่วนนัน้มเีครื่องมอืทีแ่ตกต่างกนัไปตามคุณลกัษณะการใชง้านของระบบ Agri-Map Online โดยผูใ้ชส้ามารถศกึษา
รายละเอยีดการใชง้าน พรอ้มตวัอย่างไดใ้นบทที ่4   

 

 
รปูท่ี 2  แสดงหน้าจอหลกัของระบบ Agri-Map Online 

(I) ส่วนท่ี 1: Top bar  
Top bar เป็นแถบด้านบนสุดที่แสดง Header และ logo ของ Agri-Map Online นอกจากนี้มีเครื่องมือที่ท าหน้าที่รบั
ขอ้มูลต าแหน่งหรอืสถานที ่เพื่อคน้หารายละเอยีดของชัน้ขอ้มูล รวมถงึใหผู้ใ้ชส้ามารถบนัทกึผลลพัธน์ัน้ได้ ทัง้นี้ระบบ
ไดอ้อกแบบใหเ้ครื่องมอือยู่ในรปูแบบของเมนู และไอคอนโดยมรีายละเอยีดแสดงในรปูที ่3 

1.1  1.2 1.4   1.3 1.5 1.6 

รปูท่ี 3 แสดงเคร่ืองมือการท างานบนส่วนท่ี 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี3: Map View 
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ส่วนท่ี 1: Top bar   
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1.1 Icon แสดง/ซ่อน ส่วนแถบชุดกลุ่มเมนู (Menu categories) ขององคป์ระกอบส่วนท่ี 2: ผูใ้ชง้านสามารถเลอืก

แสดง หรอืซ่อนแถบชุดกลุ่มเมนูดงักล่าวได ้โดย click เมาสซ์า้ยทีไ่อคอน    
1.2 กล่องค้นหาสถานท่ี/ต าแหน่งพิกดั: ผูใ้ชง้านสามารถพมิพค์น้หาสถานที ่หรอืต าแหน่งพกิดัทางภูมศิาสตร์ โดย

ระบบท าการค้นหาค าค้นตามที่ผู้ใช้ระบุ จากนัน้ส่งต าแหน่งพร้อม Crop และ Pan ไปยงัพื้นที่ดงักล่าวบนแผนที่ 
พรอ้มแสดงรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง   

1.3 เมนูค้นหาตามระดบัการแบ่งเขตการปกครอง: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกคน้หาสถานทีต่ามชื่อการแบ่งเขตการปกครอง 
โดย click เมาส์ซ้ายเลอืกตามระดบัชัน้เมนูที่แบ่งตามเขตการปกครองประเทศ ตัง้แต่ระดบัทัง้ประเทศ จงัหวดั 
อ าเภอ และต าบล โดยระบบท าการแสดงผลเช่นเดยีวกบัใน 1.2  

1.4 เมนูเครื่องมือจดัการงานส าหรบัผู้ใช้: ที่แถบบนสุดของเมนู “แสดงสถำนะ” ของผู้เขา้ใช้ระบบขณะนัน้ (user 
login) เป็นใคร รวมทัง้เมื่อ click เมาส์ซ้ายที่ต าแหน่งของลูกศรชี้ลง จะพบว่าบนเมนูประกอบไปด้วยรายการ
เครื่องมอืต่างๆ ไดแ้ก่  

• ออกจำกระบบ  
• เลอืก “รปูแบบแผนที”่  
• บนัทกึชัน้ขอ้มลู เป็นไฟล ์“.agm”  
• น ำเขำ้ชัน้ขอ้มลู เป็นไฟล ์“.agm”  
• น ำออกรปูแผนที ่เป็นไฟล ์“.pdf” 
• น ำออกรปูแผนที ่เป็นไฟล ์“.png” 

1.5 สถานะของการแสดงผลแผนท่ี:  ผู้ใช้สามารถเลอืกให้ระบบฯ ท าการแสดงแผนที่ทัง้ประเทศ หรอื crop แสดง
เฉพาะพืน้ทีจ่งัหวดัทีต่อ้งการได ้โดยคลกิเมาสท์ีไ่อคอน สงัเกตการเปลีย่นสถานะ คอื 

 • แสดงแผนทีเ่ฉพำะพื้นทีเ่ลอืก และไอคอน 

 • แสดงแผนทีท่ัง้หมด 

1.6 ต าแหน่งเร่ิมต้น: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกใหร้ะบบฯ ท าการแสดงแผนทีก่ลบัไปสูต่ าแหน่งเริม่ตน้ โดยคลกิทีไ่อคอน   

(II) ส่วนท่ี 2: Menu categories 
Menu categories เป็นแถบด้านซ้ายสุดที่ประกอบด้วยกลุ่มเมนูชัน้ข้อมูลตามการใช้งาน กล่องค้นหาชื่อชัน้ข้อมูล
ภายในสว่นดงักล่าว และไอคอนรเีซต็ (reset) การเลอืกกลุ่มชัน้/ชัน้ขอ้มลู โดยมรีายละเอยีดแสดงไวใ้นรปูที ่4 
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รปูท่ี 4 แสดงกลุ่มเมนูในระบบการท างานส่วนท่ี 2 แบ่งเป็น 3 กลุ่มเมนูหลกั 

2.1 กล่องค้นหาเมนู: ผู้ใช้ท าการค้นหาชื่อชัน้ขอ้มูลภายในส่วนดงักล่าว โดยพมิพ์ค าที่เป็นชื่อชัน้ข้อมูลที่ต้องการ
สบืคน้  
2.2 กลุ่มเมนูการบริหารจดัการเชิงรกุ: เป็นกลุ่มเมนูหลกัแรก ประกอบดว้ยเมนูกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ดงัรูปที ่5 โดยใน

แต่กลุ่มย่อยนัน้ ประกอบไปดว้ยชัน้ขอ้มูลทีจ่ าแนกเป็นรายการไวเ้พื่อการใชง้านเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการแผนที่
เชงิรุก ดงัรปูที ่6 

 
รปูท่ี 5 เมนูย่อย 8 กลุ่ม ในเมนูการบริหารจดัการเชิงรกุ 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 
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รปูท่ี 6 รายการชัน้ข้อมูลท่ีประกอบภายใน 7 กลุ่มเมนูย่อย 

2.3 กลุ่มเมนูการปลูกพืชทดแทน: เป็นกลุ่มเมนูหลักที่สอง ประกอบด้วยกลุ่มชัน้ข้อมูลของพืชที่ผู้ใช้สามารถ
เปรยีบเทยีบความเหมาะสมของพชืทีเ่พาะปลูกปัจจุบนัจ านวน 14 ชนิด กบัการเลอืกพชืทดแทนจ านวน 38 ชนิด 
โดยผลการเลอืกระบบแสดงขอ้มลูความเหมาะสมของพืน้ทีด่งักล่าว และผลการค านวณค่าทางสถติขิองขนาดพืน้ที่
ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นเป็นพชืทดแทน พรอ้มผลตอบแทนทีไ่ดร้บั จ าแนกตามระดบัความเหมาะสม ทัง้บนสว่นที ่3 
แผนที ่และสว่นที ่4 Information pane  

รปูท่ี 7 กลุ่มเมนูการปลูกพืชทดแทน พร้อมรายการชัน้ข้อมูลท่ีประกอบภายในเมนูย่อย 

6 7 
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2.3 กลุ่มเมนูชัน้ข้อมูล: เป็นกลุ่มเมนูหลกัที่ 3 ประกอบดว้ยเมนูของ 14 กลุ่มชุดขอ้มูล ซึ่งภายในนัน้ประกอบไปดว้ย
ชัน้ขอ้มลูทีจ่ าแนกเป็นรายการไวต้ามชนิดกลุ่มขอ้มลู  

 
รปูท่ี 8 เมนูของ 14 กลุ่มชุดข้อมูล  

ในการใช้งานเพื่องานแสดงรายละเอยีดของชัน้ขอ้มูลต่างๆ ตามเมนูกลุ่มชัน้ของชุดขอ้มูล 2.3 นัน้ ระบบฯ ได้เตรยีม
เครื่องมอืเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านไว ้ดงัต่อไปนี้ 
• การควบคมุการแสดงชัน้ข้อมูล 

icon หน้าท่ี 
 
 
 

1. eye 

ควบคุมการเปิด / ปิด การแสดงชัน้ขอ้มูล ใน 2 ระดบั คอื กลุ่มชัน้ขอ้มูล กบักลุ่มเมนู
ย่อยซึ่งแยกตาม 14 กลุ่มชุดขอ้มูล โดยผูใ้ชส้ามารถสงัเกตสถานะของการ click เมาส์
ซา้ยเลอืกได ้ดงันี้ 

 1.1 เปิด กลุ่มชัน้ข้อมูล/กลุ่มเมนูย่อย และ
ไม่เลอืกชัน้ขอ้มลู 

 1.2 เปิด กลุ่มชัน้ข้อมูล/กลุ่มเมนูย่อย 
และเลอืกชัน้ขอ้มลู 

 1.3 ปิด กลุ่มชัน้ข้อมูล / กลุ่มเมนูย่อย และ
ไม่เลอืกชัน้ขอ้มลู 

  1.4 ปิดกลุ่มเมนูชัน้/กลุ่มเมนูย่อย และ
เลอืกชัน้ขอ้มลู 

 
 

2. box check 

ควบคุมการแสดงชัน้ขอ้มลู โดย click เมาสซ์า้ยเลอืกสถานะของการท างานไดท้ลีะแบบ 
  2.1 (Uncheck) ปิดการแสดงชัน้ข้อมูล             (Checkbox) 2.2 เปิดการแสดงชัน้
ขอ้มลู                                                         

 

 
3. Reset Menu layers 

การยกเลกิชัน้ขอ้มลูตา่งๆ ทีผู่ใ้ชง้านเลอืกไวท้ัง้หมดออก  
หมายเหตุ: การแสดงชัน้ขอ้มลูจะซอ้นทบักนัไปตามล าดบัการเปิด และการแสดงผลอาจ
ใชเ้วลา ขึน้อยู่กบัความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ต 

 
 



 

คู่มอืการใชง้านระบบแผนทีเ่กษตรเพื่อการบรหิารจดัการเชงิรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) ห น้ า ที่  | 10 

 

   
รปูท่ี 9 ตวัอย่างการใช้งานการเลือกเปิด/ปิด กลุ่มชัน้ข้อมูล และชัน้ข้อมูล 

• การจดัต าแหน่งของแถบชุดเมนู: ผูใ้ชส้ามารถจดัต าแหน่งของแถบขอ้มลูหลกัไดใ้หม่ตามทีต่อ้งการ  โดยคลกิ
เมาสซ์า้ยคา้งไวท้ีจุ่ดหน้าไอคอนของขอ้มลูหลกั จากนัน้ลากแถบเมนูนัน้สลบัไปวางตรงต าแหน่งทีต่อ้งการไดท้นัที 

 
รปูท่ี 10 แสดงการจดัต าแหน่งแถบข้อมูลหลกัใหม่ 

(III) ส่วนท่ี 3 : Map View  
Map View เป็นหน้าต่างกลางหน้าจอเวบ็ Agri-Map Online ใชใ้นการแสดงผลขอ้มูลบนระบบแผนที่ ซึ่งเป็นขอ้มลูแผน
ที่ ภาพ หรอืขอ้มูลต่างๆ ตามที่ผู้ใช้เลอืก หรอืก าหนดต าแหน่งในแผนที่ แผนที่พื้นฐานที่แสดงในตอนเริม่ต้นมาจาก 
Google map ไดแ้ก ่
- แผนทีถ่นน: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกไดว้่าจะแสดงเฉพาะแผนทีถ่นน หรอืแสดงแผนทีถ่นนพรอ้มภูมปิระเทศ 
- แสดงภาพจากดาวเทยีม: ผูใ้ชส้ามารถเลอืกแสดงภาพจากดาวเทยีมได้ 
- การเปลี่ยนหรือเลื่อนแผนที่ไป ณ จุดที่ต้องการ ใช้การคลิก เมาส์ซ้ายลาก (Drag mouse) หรือใช้ปุ่ มลูกศรบน
แป้นพมิพ ์

1. คลิกเมาสซ้์ายค้างไว้ท่ีจดุหน้าไอคอนของข้อมูลหลกัท่ีต้องการ 

2. จากนัน้ลากแถบเมนูหลกั ไปวางตรงต าแหน่ง
ท่ีต้องการ ไปวางตรงต าแหน่งท่ีต้องการ 

ค าอธบิายการเรยีกดูรายละเอยีดของ
ชัน้ขอ้มลูจากกลุ่มชัน้ขอ้มลู / กลุม่
เมนูย่อย 
 

2.1  

2.2  

 1.3 

 1.4 

1.1 

1.2  

3 
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นอกจากนี้บรเิวณดงักล่าว มกีลุ่มเครื่องมอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านระบบแผนที่ ซึง่เครื่องมอืพืน้ฐานทัว่ไปอา้งองิตาม 
Google map  โดยมรีายละเอยีดแสดงในรปูที ่11 

 
รปูท่ี 11 แสดงส่วน Map View พร้อมกลุ่มเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้งานระบบแผนท่ี 

3.1 มุมมองแผนท่ี (Map types): ผู้ใช้เปลี่ยนมุมมองจากตัวแผนที่ โดยเลือกรูปแบบการแสดงภูมิประเทศ หรือ
ภาพถ่ายดาวเทยีม ดงัรปูที ่12 

 
รปูท่ี 12 ตวัอย่าการแสดงแผนท่ีฐานใน 2 ระบบ 

3.2 การขยาย/ย่อภาพแผนท่ี (Zoom control)  

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 
3.5 

ภาพดาวเทียม แผนท่ีภาพภมิู
ประเทศ 
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รปูท่ี 13 แสดงการขยาย/ย่อภาพแผนท่ี 

 
• การขยายภาพแผนที่: ผู้ใช้ท าการคลิกเมาส์ซ้ายสอง

ครัง้ (Double left-click) ในบรเิวณทีต่้องการ หรอืคลกิ
ทีไ่อคอน  ในสว่นควบคุมแผนที ่

• การย่อภาพแผนที่: ผู้ใช้ท าการคลกิเมาส์ขวาสองครัง้ 
(Double right-click) ในบริเวณที่ต้องการ หรือคลิกที่
ไอคอน  ในสว่นควบคุมแผนที ่

 

3.3 ต าแหน่งของคณุ (current location): ผูใ้ชส้ามารถใหร้ะบบฯ แสดงต าแหน่ง ณ ปัจจุบนัของคุณไดใ้นแผนที ่โดย
คลกิเมาสท์ีไ่อคอน  บนสว่นควบคุมแผนที ่แลว้ระบบฯ จะขึน้ขอ้ความเพื่อสอบถามว่า “ตอ้งการแชรต์ าแหน่งของ
คุณบนแผนทีห่รอืไม่” ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “Share Location” จากนัน้จะปรากฏต าแหน่ง ณ ปัจจุบนัของคุณบนแผนทีท่นัท ี

  
รปูท่ี 14 แสดงต าแหน่ง ณ ปัจจบุนัของคณุ 

3.4 Google Street View:  เป็นเมนูทีใ่หผู้ใ้ชส้ามารถเลอืกชมภาพจากสถานทีจ่รงิในมุมมองภาพพาโนรามา 360 
องศา ผ่านระบบ Google Maps โดยผูใ้ชค้ลกิเมาสซ์า้ยคา้งทีไ่อคอน “เพก็แมน”  แลว้ท าการลากไอคอนดงักล่าว 
ไปวางลงบนต าแหน่งทีต่อ้งการในแผนที ่จากนัน้แผนทีจ่ะแสดงภาพสถานทีจ่รงิในมุมมองภาพพาโนรามา 360 
องศา 
ในรปูที ่15 บรเิวณทีไ่ฮไลท ์หมายถงึ บรเิวณทีม่ขีอ้มลูภาพจาก Google Street View     

ส่วนขยายภาพแผนท่ี 

ส่วนย่อภาพแผนท่ี 

1. คลิกเมาสท่ี์ “ต าแหน่งของคณุ” 

2. ระบบฯ จะสอบถามวา่  
“ต้องการแชรต์ าแหน่งของคณุบนแผนท่ีหรือไม่” 
ไปวางตรงต าแหน่งท่ีต้องการ 

3. กดปุ่ ม “Share Location” 
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รปูท่ี 15 แสดงขัน้ตอนการใช้งาน Google Street View 

 
รปูท่ี 16 แสดงภาพสถานท่ีจริงในมุมมองภาพพาโนรามา 360 องศา 

3.5 Footer: แสดงรายละเอยีดขอ้มลูระบบแผนทีข่อง Agri-Map Online ไดแ้ก่ ผูพ้ฒันา มาตราสว่นของแผนที ่ทีม่า
ของแผนทีฐ่าน และขอ้ก าหนดการใชง้านทีเ่กีย่วกบั Google Maps 

 

 
 

รปูท่ี 17 Footer 

(IV) ส่วนท่ี 4: Information pane  
Information pane เป็นหน้าต่างแถบดา้นขวาสุด ซึง่ใชใ้นการแสดงรายงานขอ้มลูเชงิสถติ ิ(สถติ ิBI) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เลอืกชัน้ขอ้มูล ของผูใ้ชง้าน จากส่วนที ่1 รวมทัง้จากการทีผู่ใ้ชปั้กหมุดลงบนแผนที ่จากส่วนที ่3 ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ใ้ชง้าน
สามารถท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลจ านวนมากได้ง่ายขึ้น หน้าต่างสามารถขยายออกตามแนวนอนท าให้ดูขอ้มูลในมุม
กวา้งขึน้ ส าหรบัสว่นประกอบการแสดงผล และเครื่องมอืช่วยการท างานในสว่นดงักล่าว ดรูายละเอยีดในรปูที ่18 

2. ลากไอคอนไปวางลงบนต าแหน่งทีต่อ้งการในแผนที ่

1. คลกิเมาสซ์า้ยคา้งทีไ่อคอน "เพก็แมน" 

ผูพ้ฒันา ขอ้ก าหนดการใชง้านฯ มาตราส่วน 
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รปูท่ี 18 แสดงหน้าจอรายงานข้อมูลเชิงสถิติ (สถิติ BI) 

4.1 ส่วนบริหารจดัการสถิติ BI : เป็นเมนูที่ประกอบไปด้วย การน าขอ้มูลสติิออกในรูปแบบไฟล์ csv โดยผู้ใช้คลกิ
เมาสซ์า้ยทีไ่อคอน   ดตูวัอย่างการใชง้านในรปูที ่20 ในกรณีตอ้งการเพิม่มุมมองหน้าต่างสถติใิหก้วา้งขึน้ ผูใ้ช้
สามารถคลกิเมาสซ์า้ยทีไ่อคอน  จะเป็นการขยายหน้าต่าง และเมื่อตอ้งการลดมุมมองลง ผูใ้ชส้ามารถคลกิเมาส์
ซา้ยทีไ่อคอน  จะเป็นการเกบ็หน้าต่าง  

 
 

 

รปูท่ี 19 ส่วนบริหารจดัการสถิติ BI 

 
 
 

ส่วนท่ี 2 :  

Menu categories  

แสดงกลุ่มเมนูหลกั

ของระบบ 

สว่นที ่4 : Information pane 

แสดงสถิติต่างๆ ประกอบการแสดงผล

บนแผนที ่

ส่วนท่ี 3 : Map View 

แสดงแผนทีช่ ัน้ขอ้มลู 

พรอ้มค าอธบิายส ี

ขยายหน้าต่าง เกบ็หน้าต่าง 

4.2

2 

4.3

2 

4.1

2 

4.4

2 

น าขอ้มลูออก 
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ซา้ย  

รปูท่ี 20 แสดงตวัอย่างการน าข้อมูลส่วนตารางสถิติออก ในรปูแบบไฟล ์csv  

4.2 ส่วนแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟ : แสดงผลขอ้มูลในรูปแบบแผนภูมแิท่งแยกตามประเภทขอ้มูลพร้อมค่า
สรุป โดยระบบสามารถแสดงรายละเอยีดของขอ้มลูลงลกึถงึระดบัต าบล  

 
รปูท่ี 21 แสดงผลข้อมูลในรปูแบบแผนภมิูแท่งแยกตามประเภทข้อมูล พร้อมค่าสรปุ ในระดบัจงัหวดั  

แสดงผลขอ้มลูในรปูแบบ
แผนภูมแิท่ง แยกตาม
ประเภทขอ้มลู พรอ้มค่าสรุป 

รายละเอยีดของขอ้มลู 
 

ค าอธบิาย
ส ี

1. Click เมาสซ์า้ยทีไ่อคอนน าขอ้มลูออก 

2. ระบบส่งขอ้มลูไฟล ์csv 
ของตารางสถติมิาจดัเกบ็ไวท้ี่
เครื่องของผูใ้ชง้าน 
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รปูท่ี 22 ตวัอย่างแสดงผลข้อมูลในระดบัอ าเภอ และระดบัต าบล     

4.3 ส่วนแสดงผลข้อมูลในรปูแบบตาราง: แสดงผลขอ้มลูในรปูแบบตารางแยกตามประเภทขอ้มลูพรอ้มค่าสรุป โดย
ระบบฯ สามารถแสดงรายละเอยีด ของขอ้มลูลงลกึถงึระดบัต าบล  

   
รปูท่ี 23 ตวัอย่างการแสดงผลข้อมูลในรปูแบบตารางพร้อมค่าสรปุ ในระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ และระดบั

ต าบล   

4.4 ส่วนแสดงแหล่งข้อมูล:    แสดงรายละเอยีด ประกอบดว้ยชัน้ขอ้มลู หน่วยงาน
เจา้ของขอ้มลู ปีทีใ่ชอ้า้งองิ

ตวัอย่าง 
การแสดงขอ้มลู
ในระดบัอ าเภอ 

 

ตวัอย่าง 
การแสดงขอ้มลู
ในระดบัต าบล 

 

ตวัอย่าง 
การแสดงขอ้มลู
ในระดบัอ าเภอ 

 
ตวัอย่าง 
การแสดงขอ้มลู
ในระดบัต าบล 

 

ปุ่มยอ้นกลบัไปยงั
ล าดบัก่อนหน้า 

ตวัอย่าง 
การแสดงขอ้มลู
ในระดบัจงัหวดั 
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4. การใช้งานระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจดัการเชิงรกุออนไลน์ (Agri-Map Online Features) 

Agri-Map Online นัน้ ออกแบบให้ผู้ใช้ เลือกท างานกับข้อมูลผ่านกลุ่มเมนูที่จ ัดเตรียมไว้ทางส่วนที่ 2 (Menu 
categories) ในกรอบทางขวาของหน้าต่างการท างานระบบ โดยมรีายละเอยีดการท างานในกลุ่มเมนูทีป่ระกอบดว้ย (1) 
การบรหิารจดัการเชงิรุก (2) การปลูกพชืทดแทน (3) ชัน้ขอ้มลู 12 กลุ่ม โดยมรีายละเอยีดตวัอย่างประกอบการใช้งาน
ดงันี้  

4.1 การบริหารจดัการเชิงรกุ 

ส่วนนี้เป็นเมนูเครื่องมอืเพื่อการน าเสนอขอ้มูลแผนที่พรอ้มรายละเอยีดทางสถิติ ที่ได้รบัจากงานบูรณาการ
แผนทีจ่ากความร่วมมอืของทุกหน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agri-Map) เพื่อเป็นเครื่องมอืบริหาร
จดัการการเกษตรไทยอย่างมปีระสทิธภิาพครอบคลุม ทุกพืน้ที ่มกีารปรบัขอ้มลูให้ทนัสมยั และพฒันาเพิม่ความสะดวก
การใชง้าน ใหเ้กดิการเขา้ถงึขอ้มลูโดยง่าย พรอ้มกบัสามารถตดิตามขอ้มูลความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
ดงันัน้เมนูย่อยในกลุ่มเมนูการบรหิารจดัการเชงิรุกนี้ จงึจดัแบ่งขอ้มลูเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก ่

1) ขอ้มลูพืน้ฐาน  5) แหล่งน ้า 
2) พืน้ทีเ่พาะปลูกในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ 6) ทีต่ัง้โรงงาน และแหล่งรบัซื้อ 
3) ชัน้ความเหมาะสมของดนิส าหรบัเพาะปลูก  7) ขอ้มลูเกษตรกร 
4) เขตความเหมาะสมส าหรบัสตัวน์ ้า 

ในแต่ด้านนัน้ประกอบไปดว้ยรายการชัน้ขอ้มูลต่างๆ  โดยแต่ละรายการผ่านการวเิคราะห์ว่าต้องประกอบด้วยขอ้มูล
อะไรบ้างและพร้อมให้ผู้ใช้เลอืกดูขอ้มูลที่แสดงผลในรูปแบบแผนที่และรายละเอยีดทางสถิติ  โดยผู้ใช้สามารถเลอืก
ความละเอยีดขอ้การดไูดต้ัง้แต่ระดบัประเทศจนถงึระดบัต าบล ดงัเช่นตวัอย่างการใชง้านแผนทีเ่ชงิรุกทีน่ าเสนอในรูปที ่
24 - 25  

= 

รปูท่ี 24 แสดงหน้าจอตวัอย่างการใช้งานกลุ่มเมนู “การบริหารจดัการเชิงรกุ”  

1 click เลือกข้อ 1. ข้อมูลพื้นฐาน 

และตามด้วยข้อ 1.4 พื้นท่ีป่า  

2. การแสดง

ผลลพัธ์ 

2.2 

2.1 

2.3

 

2.4

 

ชัน้ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการแสดงผลจาก

การเลอืกรายการในกลุม่เมนูการ

บรหิารจดัการเชงิรกุ   
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ในการเลือกดขู้อมูลพื้นฐานในระดบัประเทศ เก่ียวกบัพื้นท่ีป่า 
นอกจากนี้หากผูใ้ชต้อ้งการดคู าอธบิายเพิม่ของแท่งแผนภูม ิหรอืต าแหน่งจุดบนแผนที ่รวมทัง้ขอ้ความบนเมนูสามารถ
เลื่อนต าแหน่งเมาสไ์ปชี ้(mouse over) จะปรากฏกรอบกล่องขอ้ความอธบิายเพิม่   

การใช้งานแผนที่เชงิรุกในรูปที่ 24 เป็นการเลอืกดูขอ้มูลพื้นฐานในระดบัประเทศ เกี่ยวกบัพื้นที่ป่า โดยการแสดงผล
ตามทีป่รากฏในรปูนัน้ เริม่จากผูใ้ชง้าน click เมาสซ์า้ยเลอืกกลุ่มเมนู “การบรหิารจดัการเชงิรุก” ตามดว้ยเมนูย่อย  “1. 
ขอ้มูลพืน้ฐาน“  เลอืกชัน้ขอ้มูล “1.4 พืน้ทีป่่า“ จากนัน้ระบบฯ ส่งการแสดงแผนทีข่องชัน้ขอ้มูลดงักล่าว (2.1)   พรอ้ม
ค าอธบิายขอ้มูลของแผนที ่(2.2)  รวมทัง้ปรากฏหน้าต่างแสดง “สถติ ิBI” (ดา้นขวามอื) โดยแสดงรายละเอยีดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัข้อมูลย่อยที่ผู้ใช้งานเลือก ทัง้นี้เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน สามารถดูการแสดงผลสถิติทัง้ใน
รปูแบบแผนภูม ิ(2.3) และตารางรวมทัง้รายละเอยีดอื่นๆ (2.4)  

ส าหรบัตวัอย่างการแสดงผลข้อมูลที่ให้รายละเอยีดตัง้แต่ระดบัจงัหวดั ถึงต าบลนัน้ แสดงในรูปที่ 25  โดยผู้ใช้เพิม่
ขัน้ตอนไปเลอืกการคน้หารายชื่อจงัหวดั  อ าเภอ และต าบล ไดท้ีเ่มนูคน้หาสถานทีต่ามเขต
การปกครอง ซึ่งอยู่บรเิวณแถบเมนูดา้นบน จากนัน้ใหผู้ใ้ช ้click เมาสซ์้ายเลอืกชื่อจงัหวดั 
ตวัอย่าง เช่น จ.ปราจนีบุร ี แล้ว click เมาสซ์้ายแสดง ผลทีไ่ดเ้ป็นดงัรูปที ่25 (1)  จากนัน้
ท าการเลอืกอ าเภอนาด ีแลว้ click เมาสซ์า้ยแสดง ผลทีไ่ดเ้ป็นดงัรปูที ่25 (2)  และเมื่อเลอืก
ต าบลแท่งดนิสอ แล้ว click เมาส์ซ้ายแสดง ผลที่ได้เป็นดงัรูปที่ 25 (3)  ตามล าดบั  ทัง้นี้
หากท าการเลอืกสถานทีทุ่กระดบั แลว้ click เมาสซ์า้ยแสดง ผลทีไ่ดเ้ป็นดงัรปูที ่25 (3)  

 
 (1) การเลือกดขู้อมูลพื้นฐานในระดบัจงัหวดั เก่ียวกบัพื้นท่ีป่า ของจงัหวดัปราจีนบุรี 

 
(2) การเลือกดขู้อมลูพื้นฐานในระดบัอ าเภอ เก่ียวกบัพื้นท่ีป่า ของอ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี 
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(3) การเลือกดขู้อมลูพื้นฐานในระดบัต าบล เก่ียวกบัพื้นท่ีป่า ของต าบลแท่งดินสอ อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี 

รปูท่ี 25 แสดงหน้าจอตวัอย่างการใช้งานกลุ่มเมนู “การบริหารจดัการเชิงรกุ” ในการเลือกดขู้อมูลพื้นฐานใน
ระดบัจงัหวดั อ าเภอ ถึงต าบล  เก่ียวกบัพื้นท่ีป่า ของ  ต าบลแท่งดินสอ อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี 

4.2 การปลูกพืชทดแทน 

ส่วนนี้เป็นเมนูเครื่องมอืเพื่อการน าเสนอขอ้มูลแนวทางแนะน าการปรบัเปลีย่นกจิกรรมการเพาะปลูกพชืทีท่ า
อยู่  ไปเป็นพืชที่ทดแทน แยกตามระดับความเหมาะสมในการเพาะปลูก (S1-N) โดยสามารถแสดงให้เห็น
ผลเปรยีบเทยีบทีเ่กดิขึน้ดว้ยการแสดงผลบนแผนที ่รวมทัง้ค่าสถติจิากการวเิคราะห์ทัง้เชงิขนาดพืน้ทีแ่ละผลตอบแทน
ทีไ่ดร้บัจากการปรบัเปลีย่น เทยีบกบัการเพาะปลูกพชืปัจจุบนั   
ผู้ใช้สามารถเลือกพชืเพาะปลูกปัจจุบนัได้ทีละชนิดจากในเมนูย่อย 1.  ท าการเลือกพชืเพาะปลูกปัจจุบนั ซึ่งมี 10 
รายการ เปรยีบเทยีบกบัพชืทดแทนที่ต้องการปรบัเปลีย่นทลีะชนิด ซึ่งมใีห้เลอืก 11 ชนิด โดยมตีวัอย่างในรูปที่ 26 
เป็นการเปลีย่นพืน้ทีป่ลูกขา้วทัง้ประเทศไปเป็นพชืทดแทนคอืขา้วโพด  

 
(1)  ผลลพัธข์องการเลือกปลกูข้าวโพดแทนขา้ว 

1: เลือกพืชท่ี

ปลูก คือ ข้าว  

2: เลือกพืชทดแทน  

คือ ข้าวโพด  
3. ระบบแสดงผลลพัธ์:  

3.1 แผนท่ี : 

- พืน้ทีค่วามเหมาะสมในการปลูกขา้ว 

- พืน้ทีค่วามเหมาะสมในการปลูก
ขา้วโพด 
3.2 ระบบแสดงความหมายสีบนแผน

ท่ี 
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(2) รายละเอียดผลการวิเคราะห์สถิติของการเลือกปลูกขา้วโพดแทนข้าว 

รปูท่ี 26 แสดงหน้าจอตวัอย่างการใช้งานกลุ่มเมนู “การปลูกพืชทดแทน” โดยปลูกข้าวโพดแทนข้าว ใน
ระดบัประเทศ 

4.3 ชัน้ข้อมูล 

ส่วนนี้ เป็นเมนูที่ให้รายละเอียดของข้อมูล 14 กลุ่มชุดข้อมูลที่ใช้งานใน Agri-Map Online ซึ่งภายในนัน้
ประกอบด้วยชัน้ขอ้มูลที่จ าแนกเป็นรายการไว้ตามชนิดกลุ่มขอ้มูล โดยการแสดงผลขอ้มูลบนแผนที่มทีัง้การแทนที่
พืน้ทีข่อ้มลูดว้ยส ีตามตวัอย่างรปูที ่27 และการใชจุ้ดหรอืสญัลกัษณ์ในการแทนขอ้มลู ดงัตวัอย่างรปูที ่28 

 
รปูท่ี 27 แสดงหน้าจอตวัอย่างการใช้งานกลุ่มเมนู “ชัน้ข้อมูล”โดยเลือกกลุ่มข้อมูลดิน เมนูย่อยดินมีปัญหา  

และเลือกทกุรายการของชัน้ข้อมูลดงักล่าว ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1 : เลือกท่ี ดิน  

2 : เลือกท่ี ดินมีปัญหา และ

ท าการเลือกทุกรายการ  

3 : ผลลพัธแ์สดงแผนท่ีท่ีใช้สีแสดงพื้นท่ีข้อมูลตามประเภทดินมี

ปัญหา 
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รปูท่ี 28 แสดงหน้าจอตวัอย่างการใช้งานกลุ่มเมนู “ชัน้ข้อมูล”โดยเลือกกลุ่มข้อมูลแหล่งน ้า เมนูย่อยน ้าใต้ดิน         

และเลือกบ่อน ้าบาดาลในชัน้ข้อมูลดงักล่าว ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4.4 การปักหมุด (Marker) 

การปักหมุดเป็นคุณลกัษณะที ่ Agri-Map Online จดัเตรยีมส าหรบัการน าเสนอขอ้มลูแผนที ่ ณ ต าแหน่งที่
ผูใ้ชง้านสนใจ โดยระบบท าการรบัพกิดัจากหมุดทีว่าง (Push pin) จากนัน้ท าการประมวลผลสง่ขอ้มลูกลบัมาแสดงบน
แผนที ่พรอ้มรายละเอยีดของชัน้ขอ้มลู ณ ต าแหน่งหมุดทีว่าง ดงัตวัอย่างรปูที ่29 
 

 
 

รปูท่ี 29 แสดงตวัอย่างการใช้งานหมุด (Marker) เพื่อแสดงข้อมูล ณ ต าแหน่งท่ีสนใจ 

1 : เลือกท่ี แหล่ง

น ้า  

2 : เลือกท่ี ใต้ดิน และท า

การเลือกรายการแหล่งน ้า

บาดาล  

3 : ผลลพัธแ์สดงแผนท่ีท่ีใช้สีของต าแหน่งท่ีตัง้บ่อ

บาดาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมนูกลุม่ชัน้ขอ้มลู 

 

 

 

 

 
 

 

 

แสดงหน้าต่างข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

1. ส่วนบรหิาร
จดัการต าแหน่งหมุด 
 

3. ส่วนแสดงชัน้
ขอ้มลู 

4. ส่วนขอบเขตการ
ปกครอง 

ค าอธิบาย
ข้อมูล 

1. ผูใ้ชส้ามารถเลอืกดูขอ้มลูที่ตอ้งการไดจ้าก  
• เมนูแถบชัน้ขอ้มลู (ดา้นซา้ยมอื) หรอื 
• คน้หาพืน้ที/่ต าแหน่งทีต่ ัง้จากแถบเมนูคน้หา (ดา้นบน) 

2. ท าการวางหมุด โดย click เมาสซ์า้ยคา้งใน
ต าแหน่งทีต่อ้งการ (2 วนิาท)ี ระบบฯ แสดงขอ้มลู
ระดบัต าบล 

3. จากนัน้ระบบฯ จะปรากฏหน้าตา่งขอ้มลู
เพิม่เตมิ โดยแสดงรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ส่วนต าแหน่งทีต่ัง้  
และภูมอิากาศ 
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เมื่อผูใ้ชว้างหมุด ณ ต าแหน่งทีต่้องการแลว้ หากผูใ้ชต้้องการจดัการกบัหมุดทีปั่ก ระบบฯ เตรยีมเครื่องมอืทีเ่กี่ยวกบัการ
บรหิารจดัการต าแหน่ง โดยมรีายละเอยีดดงัรปูที ่30  

 
 

 
 

 

รปูท่ี 30 แสดงส่วนบริหารจดัการต าแหน่งหมุด 

4.5 ค้นหาสถานท่ี/ต าแหน่งพิกดั ด้วยกล่องค้นหาสถานท่ี/ต าแหน่งพิกดั 

การอ านวยความสะดวกในการคน้หาสถานที ่/ ต าแหน่งพกิดัเป็นคุณลกัษณะที ่Agri-Map Online จดัเตรยีมใหผู้ใ้ช้
ท างานผ่านทางเครื่องมอื กล่องค้นหาสถานที่/ต าแหน่งพกิดั โดยผู้ใช้งานสามารถพมิพ์สถานที่ หรอืต าแหน่งพกิดัที่
ต้องการ ระบบจะแสดงผลเป็น ขอบเขตจงัหวดั อ าเภอ หรอืต าบล ตามชื่อสถานที่, ชื่อต าแหน่ง, พกิดัทางภูมศิาสตร์, 
UTM เป็นตน้ ทัง้นี้รปูแบบการพมิพค์ าคน้ในกล่องคน้หาก าหนดไว้ ดงันี้ 

• การค้นหาด้วยชื่อสถานที่: ผู้ใช้สามารถพมิพ์ชื่อที่ต้องการและกดปุ่ ม  โดยระหว่างการพมิพ์ค าค้น 
อาจจะมชีื่อสถานที่เสนอแนะปรากฏขึ้นมาพรอ้มกนัด้วย ซึ่งเป็นส่วนที่ระบบ Agri-Map online และ Google 
แนะน า โดยผูใ้ชส้ามารถ click เมาสซ์้ายเลอืกได้เช่นกนั เมื่อระบบไดร้บัค าคน้ที่ผูใ้ช้เลอืกแลว้จะส่งต าแหน่ง
พรอ้ม Crop และ Pan ไปยงัพืน้ทีเ่ลอืก ดงัรปูที ่31 

 
รปูท่ี 31 แสดงตวัอย่างการค้นหาด้วยวิธีพิมพค์ าค้น ในกล่องเครื่องมือสถานท่ี/ต าแหน่งพิกดั 

 

• การคน้หาดว้ยต าแหน่งพกิดั: ผูใ้ชส้ามารถคน้พกิดัอา้งองิได ้2 ระบบ คอื 
- แบบละตจิดู (Latitude) และ ลองจจิดู (Longitude) ใชร้ปูแบบ “ละตจิดู, ลองจจิดู” (ตวัอย่าง 16.36, 99.60) 

ไปยงัต าแหน่งหมุดทีอ่ยู่ดา้น
บนสุด 

ไปยงัต าแหน่งหมุดทีอ่ยู่ดา้น
ล่างสุด 

ลบต าแหน่งหมุดทัง้หมด 

เกบ็หน้าต่างแสดงขอ้มลู
หมุด 

รปูแบบค าทีใ่ชก้บัระบบคน้หา 

• “ต.ต าบล อ.อ าเภอ จ.จงัหวดั ประเทศไทย” 

• “อ.อ าเภอ จ.จงัหวดั ประเทศไทย” 

• “จ.จงัหวดั ประเทศไทย” 
เช่น “ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ประเทศไทย” 
ระบบ Crop และ pan ไปยงัพืน้ทีท่ ีเ่ลอืก 

 

ค าคน้จาก Agri-Map Online 

ค าคน้จาก Google 
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- แบบพกิดั UTM (ตวัอย่าง เช่น 47N 613450.64 159571.25) 

 
รปูท่ี 32 แสดงตวัอย่างการค้นหาด้วยพิกดั UTM สถานท่ี/ต าแหน่งพิกดั 

4.6 ค้นหาสถานท่ี ด้วยเมนูค้นหาตามระดบัการแบ่งเขตการปกครอง 

เมนูคน้หาตามระดบัการแบ่งเขตการปกครองนี้ ผูใ้ชส้ามารถเลอืกไดว้่าต้องการคน้หาสถานทีซ่ึ่งต้องการ โดย
เลอืกตามระดบัการแบ่งเขตการปกครองประเทศ ซึ่งตัง้แต่ระดบัทัง้ประเทศ จงัหวดั อ าเภอ นัน้และต าบล โดยตวัอย่าง
การใชง้าน เช่น 
• การคน้หาในระดบัประเทศ  

ผู้ใช้เลือก click เมาส์ซ้ายที่ประเทศไทย (รูปที่ 33-1 ต าแหน่งกรอบสี่เหลี่ยม 1) แล้ว click เมาส์ซ้ายปุ่ มเลือก
ระดบัประเทศ (รูปที ่33-1 ต าแหน่งกรอบสีเ่หลีย่ม 2) ระบบจะแสดงภาพแผนทีท่ัง้ประเทศตามการเลอืกชัน้ขอ้มลู
ตามรปูที ่33-2 

 
(33-1) เมนูเร่ิมต้น แสดงระดบัการแบ่งเขตการ
ปกครองประเทศ ใน 4 ระดบั 

 
(33-2) ภาพแผนท่ีในระดบัประเทศ 

• การค้นหาตามระดบัการแบ่งเขตการปกครองประเทศ 3 ระดบั 
ระบบก าหนดใหเ้ลอืกไดท้ลีะล าดบั พรอ้มแสดงผลตามล าดบัตามเขตการปกครองทีเ่ลอืก โดยผูใ้ช ้click เมาส์
ซา้ยทีป่ระเทศไทย (รปูที ่33-1 ต าแหน่งกรอบสีเ่หลีย่ม 1) แลว้ click เมาสซ์า้ยเลอืกทลีะระดบัชัน้ตัง้แต่จงัหวดั 
อ าเภอไปจนถึงต าบล (รูปที่ 33-3 ต าแหน่งกรอบสี่เหลี่ยม 1) ทัง้นี้ในแต่ละล าดบัชัน้นัน้ผู้ใช้สามารถ click 

2 

1 
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เมาส์ซ้ายปุ่ มแสดง (รูปที่ 33-3 ต าแหน่งกรอบสี่เหลี่ยม 2) ระบบได้รบัค าค้นที่ผู้ใช้เลอืกแล้วจะส่งต าแหน่ง
พร้อม Crop และ Pan ไปยงัพื้นที่เลอืก โดยตวัอย่างเลอืกจงัหวดัน่าน และอ าเภอปัว ซึ่งผลลพัธ์แสดงภาพ
แผนทีต่ามรปูที ่33-4 
หมายเหต:ุ ผุ้ใช้สามารถค้นหาตามระดบัลุ่มน ้าหลกั และลุ่มน ้าสาขา(รอง) ได้เช่นกนั 

 
(33-3)  เมนูแสดงระดับการเลือกการแบ่งเขตการ
ปกครองประเทศ ตัง้แต่จงัหวดั อ าเภอ และต าบล 

 
(33-4) ภาพแผนท่ีซ่ึงแสดงขอบเขตของอ าเภอปัว จงัหวดั

น่าน  

รปูท่ี 33 เมนูค้นหาตามระดบัการแบ่งเขตการปกครอง 

4.7 เมนูเครื่องมือจดัการงานส าหรบัผู้ใช้ 

เครื่องมอืนี้ในเมนูชุดนี้ มคุีณลกัษณะช่วยผูใ้ชง้านท างานเกี่ยวกบัการจดัการขอ้มูลแผนที ่ในขณะทีท่ างานบน 
Agri-Map Online พร้อมแสดงสถานะ user login ในขณะนัน้ว่าเป็นใคร โดยรายละเอียดแสดงในรูปที่ 34 รวมทัง้
สามารถดตูวัอย่างการบนัทกึชัน้ขอ้มลู การน าเขา้ชัน้ขอ้มลู และการบนัทกึ Screenshot ไดใ้นรปูที ่35-37 ตามล าดบั 

 

ระบุผูใ้ชปั้จจบุนั  
  

ออกจากระบบ  
เลอืก “รปูแบบสขีองแผนที”่ ทีต่อ้งการ
ได ้ โดยคลกิเมาสซ์า้ยทีลู่กศรซา้ย-ขวา  
บนัทกึชัน้ขอ้มลู เป็นไฟล ์“.agm”  
น าเขา้ชัน้ขอ้มลู เป็นไฟล ์“.agm”  
 
น าออกรปูแผนที ่เป็นไฟล ์“.pdf” 
น าออกรปูแผนที ่เป็นไฟล ์“.png” 
 

รปูท่ี 34 แสดงเคร่ืองมือส าหรบัผู้ใช้งาน 

1 : เลือกจังหวัด 

คือ น่าน 

1 : เลือกอำเภอ 

คือ ปัว 

2 

1 : ไม่เลือก/ไม่

ระบุตำบล 

3 

1 

2 

4 

5 

6 

7 
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รปูท่ี 35 แสดงการบนัทึกชัน้ข้อมูล เป็นไฟล ์“.agm” 

 

 
รปูท่ี 36 แสดงการน าเข้าชัน้ข้อมูล เป็นไฟล ์“.agm” 

 

1. Click เมาสซ์า้ยเลอืกชัน้

2. Click เมาสซ์า้ยเลอืก

3. ขัน้ตอนบนัทกึไฟล ์

3.1 ระบบแสดงหน้าต่างใหผู้ใ้ช้

พมิพช์ือ่ไฟล ์ 

3.2 ผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทกึ   

3.3 ระบบจ าน าขอ้มลูไป

จดัเกบ็ไวท้ีเ่ครื่องผูใ้ชง้าน ตาม

ต าแหน่งทีเ่ครื่องผูใ้ชก้ าหนดไว ้

3.1 

3.2 

3.3 

Click เมาสซ์า้ยเลอืก
โหลด Layers 
จากนัน้พมิพช์ือ่ไฟล์
ทีต่อ้งการน าเขา้
ระบบฯ เพื่อน า
แสดงผล 
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รปูท่ี 37 แสดงการส่งออก เป็น PDF 

 
 

Click เมาสซ์า้ยเลอืก PDF 
screenshort 

• ระบบจะแสดงรปูแผนทีปั่จจุบนั ใน New 
Tab บน Browser 



 

คู่มอืการใชง้านระบบแผนทีเ่กษตรเพื่อการบรหิารจดัการเชงิรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) ห น้ า ที่  | 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 38 แสดงการส่งออก เป็น PNG 

 

Click เมาสซ์า้ยเลอืก PNG 
screenshort 

• ระบบจะแสดงรปูแผนทีปั่จจุบนั ใน New 
Tab บน Browser 


