


ค ำน ำ 

กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 FAARMis (Food And Agriculture Revolution Model Information System) อ่าน
ออกเสียงว่า "ฟามิส" เป็นแอพพลิเคชั่นส าหรับใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ส าหรับผู้ใช้งานท่ีเป็น
เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตแอนดรอยด์ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียน
บุคคลของกรมการปกครอง และฐานข้อมูลท่ีดินของกรมท่ีดินได้ สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตร
ประจ าตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart card) และวาดขอบเขตเอกสารสิทธิ์ พร้อมวาดแปลง
กิจกรรมทางการเกษตรบนแผนที่กเูกิล (Google maps) ได ้
 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จึงได้ใช้แอพพลิเคชั่นFAARMis  เป็นอีกช่องทางในการวาดแปลงเกษตรกรรม และได้
จัดท าคู่มือการวาดแปลงด้วยแอพพลิเคชั่นFAARMis  ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเอกสารส าหรับประกอบการวาด
แปลงของเจ้าหน้าท่ีทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร 
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บทน ำ 
 
 

บทที่ 1 

1 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



2 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 FAARMis (ฟามิส) เป็นแอปพลิเคชั่นท่ีพัฒนาต่อยอดจากระบบ TAMIS รุ่นท่ี 1 เพื่อใช้ในการ
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแอนดรอย์ (Android) โดยมุ่งเน้นการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรตามเงื่อนไขของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยผู้ใช้งานต้องเป็นเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)ใช้เป็นเครื่องมือท างานในพื้นท่ีแบบเชิงรุก เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) แบบทันที (Realtime) รองรับการอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด 
(Smartcard) การวาดแปลงพื้นท่ีเอกสารสิทธิ์ พื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ วาดแปลงพื้นท่ีกิจกรรมการเกษตรบน
แผนท่ี Google Maps ร่วมกับเทคโนโลยี GPS และยังเชื่อมโยงกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลผ่านระบบบริการ API ประกอบด้วย 

1. กรมการปกครอง อนุญาตให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลและข้อมูลครัวเรือนพร้อมส่ง
ข้อมูล 
กลับมาให้เจ้าหน้าท่ี แบบทันที (มีขอจ ากัดจ านวนสิทธิ์ในตรวจสอบในแต่ละหน่วยงาน) 
2. กรมท่ีดิน อนุญาติให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแปลงท่ีดินของโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์ประเภท 
โฉนด/ 
น.ส.4 เท่านั้น 
3. ส านักงานการปฎิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)* อนุญาติให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูป
แปลงท่ีดิน 
ด้านการเกษตรในเขต ปฎิรูปท่ีดิน 



อุปกรณ์ที่รองรับแอปพลิเคชั่น 
FAARMis  

บทที่ 2 

3 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



4 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คุณลักษณะพื้นฐำนเคร่ืองแท็บเล็ต 
• มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

ไม่น้อยกว่า 1.2 GHz 
• มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ท่ีมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
• มีหน่วยความจ าภายในขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB 
• มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS 
• มีขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 800 Pixel 
• สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth และ GPS 
• มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 3G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) 
• มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านพิกเซล 
• มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล 
• ต้องรับรองการท างาน USB OTG (On-The-Go) สามารถตรวจสอบรุ่นแท็บเล็ตท่ีรองรับการถ่าย

โอนข้อมูลแบบ OTG ได้ท่ี http://www.integralmemory.com/otg 

ใช้ได้กับมือถือหรือแท็บเล็ตประเภท Android  4.4 ขึ้นไป มีหน้ำจอขนำดเหมำะสม
กับกำรท ำงำน ติดต้ัง GPS ในตัวอุปกรณ์เพ่ือระบุต ำแหน่งบนพ้ืนโลก  

ใช้ไม่ได้กับมือถือหรือแท็บเล็ตประเภท iOS 

2.1 คุณลักษณะพื้นฐำนเครื่องแท็บเล็ต 



5 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Nox App Player คือโปรแกรมจ าลองระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ท่ีท าให้คอมพิวเตอร์ PC 
สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นท่ีลงในโทรศัพท์มือถือได้  FAARMis (ฟามิส) ก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ 
ด้วยการตั้งค่าไม่กี่ขั้นตอน  ระบบสามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์(RAM 4 GB ขึ้นไป) ผ่านโปรแกรม
จ าลองแอนดรอยด์  (แนะน าใช้งานบนอุปกรณ์แอนดรอยด์จะเสถียรภาพสูงท่ีสุด) 

คุณลักษณะพื้นฐำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งคือโปรแกรมจ ำลองระบบปฏบิัตกิำรณ์แอนดรอยด์ 
• มีระบบปฏิบัติการ : Windows XP, Vista, 7,  8, 10  
• CPU : Intel หรือ AMD 2 คอรข์ึ้นไป (แนะน า ควรเป็น CPU ท่ีรองรับเทคโนโลยี VT-x หรือ 

AMD-v) 
• RAM 4 GB ขึ้นไป  
• Video  ไดร์เวอร์การ์ดจอเวอร์ชั่นล่าสุดที่รองรับ OpenGL ES 2.0 API 
• เนื้อท่ีว่างบนฮาร์ดดิสก์ : อย่างน้อย 2 GB 
• อื่นๆ : DirectX 9.0 

2.2 คุณลักษณะพื้นฐำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 



6 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คุณลักษณะพื้นฐำนเครื่องอ่ำนบัตรสมำร์ตกำร์ด 

• รองรับบัตรสมาร์ตการ์ดตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816-1,2,3 Class A,B,C (5V, 3V, 1.8V) 
• เช่ือมต่อแบบ Micro-USB รองรับคุณสมบัติ OTG (USB On-The-Go) ไดโ้ดยตรง 
• ตัวอย่างเคร่ืองอ่านบัตรฯ ท่ีเคยทดสอบใช้งาน เช่น รุ่น SCR3500, Cloud 2910R, 

SCR3310M2 หรือสอบถามรุ่นอื่นเพิ่มเติมได้ที่ 02-564-6900 ต่อ 2513 

2.3 คุณลักษณะพื้นฐำนเครื่องอ่ำนบัตรสมำร์ตกำร์ด 



7 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เตรียมควำมพร้อมอุปกรณ์ก่อนใช้งำนแอปพลิเคชั่น FAARMis 

หมำยเหตุ เนื่องจากระบบถูกออกแบบให้ต้องใช้งานร่วมกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทุกครั้งท่ีเข้าใช้งาน 
(ไม่สามารถให้บริการในโหมด Off-line ได)้ กรุณาตรวจสอบสถานการณ์เชื่อมต่อแท็บเล็ตกับสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi สังเกตมุมด้านขวา เป็นรูปสัญญาณ ให้ใช้นิ้วลากลงมาจะเห็น
รูปสัญญาณ ให้กดเลือก Wi-Fi หรือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตมือถือของผู้ให้บริการเครือข่าย เช่น 
AIS/dtac/true move (อาจมีความใช้จ่ายในการใช้งานอินเตอร์เน็ตมือถือ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ
เครือข่ายท่ีเลือกใช้งาน) 

ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่มีซิมกำร์ด 
ผู้ใช้งำนต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi 

กับเครือข่ำยท้องถิ่นให้พร้อมใช้งำน 

ในกรณีที่อุปกรณ์มีซิมกำร์ด 
ผู้ใช้งำนไม่ต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ท้องถิ่น 

เปิดกำรใช้งำน Bluetooth ในกรณีที่ใช้งำนร่วมกับเคร่ือง 
อ่ำนบัตรประจ ำตัวประชำชนแบบไร้สำย 

เปิดกำรใช้งำนสัญญำนจีพีเอส (GPS) เพ่ือใช้ในกำรระบุ
ต ำแหน่งพ้ืนที่กิจกรรมจำกแผนทืด่ำวเทียม 

เปิดกำรหมุนหน้ำจอเพ่ือควำมสะดวกของผู้ใช้ 

2.4 เตรียมควำมพร้อมอุปกรณ์ก่อนใช้งำนแอปพลิเคชันFAARMis  



กำรวำดรูปแปลงเพำะปลูกใน
แอปพลิเคชัน FAARMiS 

บทที่ 3 

8 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



9 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 FAARMis (ฟามิส) เป็นแอปพลิเคชั่นถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับฐานทะเบียนเกษตรกร
เดียวกับระบบ http://farmer.doae.go.th/ ซึ่งเป็นฐานหลักในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ของ 
กรมส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบัน (กล่าวคือการปรับปรุงข้อมูลบนแอปฯ FAARMis เหมือนกับการปรับปรุง
บนเว็บไซต์ทุกประการ ดังนั้นผู้ใช้งานต้องระมัดระวังการบันทึกข้อมูลต่างๆ เพราะเป็นฐานข้อมูลจริงท่ีใช้งาน
ในปัจจุบัน) ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเกษตรต าบลท่ีสนใจ ท่านสามารถกรอกรหัสผู้ใช้งานเดิม (Username) ท่ียังใช้
งานในระบบหลักได้เช่น ec123456789 พร้อมรหัสผ่านบนหน้าจอ Login ของแอปฯ FAARMis ไดทั้นที 

3.1 กำร Login เข้ำใช้งำนระบบ 

เวอร์ชันของแอปฯ 
กรอกรหัสผู้ใช้งำนเดิมพร้อมรหัสผ่ำนบน

หน้ำจอ Login ของแอปฯ FAARMis  

หมายเหตุ – แอปฯ มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ใช้งานกรุณาอัพเดทแอปฯ ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนเข้าใช้งาน 



10 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ก่อนเข้าใช้งาน FAARMis โปรดอ่านข้อตกลง และกดยอมรับเงื่อนไขในการใช้งานแอปพลิเคชั่น 



11 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.กรอกรหัสผู้ใช้งำนพร้อมรหัสผ่ำน และกดปุ่มยอมรับเงื่อนไข จำกนั้นกดปุ่มเข้ำสู่ระบบ 

กรอกรหัสผู้ใช้งำนเดิมพร้อมรหัสผ่ำนบน
หน้ำจอ Login ของแอปฯ FAARMis  

3.2 วิธีกำรวำดรูปขอบเขตแปลงเพำะปลูก 



12 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. เมื่อกดปุ่มเข้ำสู่ระบบ จะแสดงหน้ำแอปฯดังภำพ ให้ท ำกำรกรอกเลขบัตรประชำชน 
ของเกษตรกร ที่เจ้ำหน้ำท่ีจะท ำกำรวำดแปลง จำกนั้นกดปุ่ม “ค้นหำ” 



13 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. เมื่อกดปุ่มค้นหำ แอปฯจะถำมว่ำต้องกำรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดังภำพ ให้กดปุ่ม 
“ตกลง” 



14 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. เมื่อกดปุ่มตกลง แอปฯจะแสดงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรดังภำพ ให้กดปุ่ม “ครัวเรือน” 



15 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. เมื่อกดปุ่มครัวเรือน แอปฯจะถำมว่ำต้องกำรตรวจสอบข้อมูลจำกกรมกำรปกครอง
หรือไม่ ดังภำพ ให้กดปุ่ม “ข้ำม” 



16 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. เมื่อกดปุ่มข้ำม แอปฯจะแสดงข้อมูลครัวเรือนดังภำพ ให้กดปุ่ม “แปลง” 



17 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

7. เมื่อกดปุ่มแปลง แอปฯจะแสดงข้อมูลแปลงเพำะปลูกดังภำพ โดยหนึ่งเลขบัตรประชำชน
อำจจะมีโฉนดที่ดินหรือเอกสำรสิทธิ์อื่นๆหลำยแปลงและในหนึ่งเอกสำรสิทธิ์ที่ดินอำจจะมี
หลำยกิจกรรม ให้กดเลือกโฉนดที่ดินหรือเอกสำรสิทธิ์อื่นๆที่จะท ำกำรวำดแปลงกดไปท่ี  

จ ำนวนกิจกรรม 

ประเภทเอกสำรสิทธิ์ 

ปีที่มีกำรขึ้น/ปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร 

จ ำนวนไร่ของพ้ืนที่
เอกสำรสิทธิ์ 

กดปุ่มนี้เพ่ือท ำกำร
วำดแปลง 



18 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8. เมื่อกดปุ่ม        แอปฯจะแสดงกิจกรรมกำรปลูกในพ้ืนท่ีโฉนดที่ดินหรือเอกสำรสิทธิ์อืน่ๆ 
ดังภำพ 

ประเภทกิจของกรรม 

จ ำนวนไร่ทั้งหมดของ
พ้ืนที่เอกสำรสิทธิ์ 

จ ำนวนไร่ของประเภท
กิจของกรรม 

หมายเหตุ : ในหนึ่งเอกสารสิทธิ์ที่ดินอาจจะมีการเพาะปลูกพืชหลายกิจกรรม  



19 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. ท ำกำรกดปุ่ม        อีกครั้งแอปฯจะถำมว่ำต้องกำรวำดขอบเขตแปลง/แก้ไข/หรือลบ
ข้อมูลกิจกรรมกำรเพำะปลูกดังภำพ ท ำกำรเลือกแปลงกิจกรรมแล้วให้กดปุ่ม “ขอบเขต” 



20 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10. เมื่อท ำกำรเลือกแปลงกิจกรรมแล้วกดปุ่ม “ขอบเขต” แอปฯจะถำมว่ำต้องกำรตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์กับกรมที่ดินหรือไม่ ถ้ำในกรณีเป็นโฉนดที่ดินให้กด “ตรวจสอบ” (กรณีท่ีเป็นโฉนด
ที่ดิน นส.4(ก ข ค ง) แอปฯจะให้ตรวจสอบขอบเขตแปลงกับกรมที่ดิน โดยสำมำรถ
ตรวจสอบได้เฉพำะเวลำรำชกำร) 



21 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

11. แอปฯจะท ำกำรตรวจสอบกรรมสิทธิ์กับกรมที่ดิน เมื่อตรวจสอบเสร็จจะแสดง ข้อมูล
กรรมสิทธิ์ที่ดินดังภำพ ให้กดตกลง เพื่อท ำกำรวำดขอบเขตแปลงกิจกรรมในพ้ืนที่เอกสำร
สิทธิ์ 

จ ำนวนไร่ทั้งหมดของ
พื้นที่เอกสำรสิทธิ ์



22 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

12. แอปฯจะแสดงเปิดหน้ำต่ำงแผนที่ตำมพิกัดของที่ตั้งเอกสำรสิทธิ์ หรือถ้ำไม่มีข้อมูลพิกัด
แปลงจะแสดงต ำแหน่งตำมพิกัดของต ำบลที่ตั้งแปลงแทน ใหผู้้ใช้งำนค้นหำต ำแหน่งแปลงได้
จำกกรอกข้อมูลพิกัด UTM  

ค้นหำต ำแหล่งแปลง
กิจกรรมโดยกำรกรอก

ค่ำพิกัด 



23 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

13. หำกต้องกำรควำมแม่นย ำในกำรวำดแปลงกิจกรรมให้ผู้ใช้งำนค้นหำต ำแหน่งแปลง
กิจกรรมได้จำกกรอกข้อมูล UTM  แล้วกดตกลง 

ค้นหำต ำแหล่งแปลง
กิจกรรมโดยกำรกรอก

ค่ำพิกัด  เลือกโซนให้ถูกต้องตำม
ค่ำพิกัด 



24 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

14. หน้ำแผนที่จะเลื่อนไปจุดพิกัดของแปลงกิจกรรมนั้น 

ต ำแหน่งแปลงกิจกรรม 



25 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

15. เมื่อพบต ำแหน่งที่ตั้งแปลงที่ต้องกำรวำด ให้ท ำกำรขยับแผนท่ีและใช้ตัวเล็งเป้ำ  
ไปยังจุดแรกที่ต้องกำรวำด จำกนั้นให้ กดไปที่จุดกึ่งกลำงตัวเล็งเป้ำ เพื่อเก็บพิกัด จุดแรก 
และ ขยับแผนที่ไปยังจัดที่สองและ กดไปที่จุดกึ่งกลำงตัวเล็งเป้ำ เพื่อเก็บพิกัดจุดที่สอง ท ำ
อย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ จนครบจุดรอบขอบเขต โดยแอปฯ จะค ำนวณพื้นที่วำดให้อัตโนมัติ โดยจะ
ท ำกำรเปรียบเทียบกับพื้นที่ตำมเอกสำรสิทธิ์ที่กรอกเข้ำมำโดย ค่ำพ้ืนที่วำดจำกแผนที่จะต้อง
มีค่ำผิดพลำดไม่เกิน ±10% ของค่ำพ้ืนที่ตำมเอกสำรสิทธิ์ 

พ้ืนที่วำดจำกแอปฯ 
พ้ืนที่ระบุตำม
เอกสำรสิทธิ์ 



26 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

16. ในกรณีวำดผิดพลำดในขั้นตอนใด ขั้นตอนหน่ึงสำมำรถย้อนกลับได้โดยกำรกดปุ่ม 
ย้อนกลับหรือต้องกำรวำดใหม่หรือลบข้อมูลพิกัดของขอบเขตแปลง สำมำรถท ำได้โดยกำร
กดปุ่ม ล้ำงบนแผนที ่

ปุ่มย้อนกลับ 

ปุ่มล้ำงบนแผนที่ 



27 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

17. เมื่อท ำกำรวำดขอบเขตแปลงเรียบร้อย ให้กดปุ่ม บันทึก 

พ้ืนที่วำดจำกแอปฯ 
พ้ืนที่ระบุตำม
เอกสำรสิทธิ์ 



28 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

18. ค่ำพ้ืนท่ีวำดจำกแผนที่ จะต้องมีค่ำผิดพลำดไม่เกิน ±10% ของค่ำพ้ืนท่ีตำมเอกสำร
สิทธิ์ ถ้ำค่ำพ้ืนที่เกิน แอปฯจะไม่สำมำรถท ำกำรบันทึกได้ ให้กดยอมรับและท ำแก้ไขรูป
แปลงให้ถูกต้อง 



29 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

19. เมื่อท ำกำรแก้ไขรูปแปลงถูกต้องแล้ว ให้ท ำกำรกดปุ่มบันทึก 

พ้ืนที่วำดจำกแอปฯ
ไม่เกิน 10 % 

พ้ืนที่ระบุตำม
เอกสำรสิทธิ์ 



30 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

20. เมื่อกดปุ่มบันทึก หน้ำแอปฯจะแสดง พ้ืนท่ีแปลงกิจกรรมเพำะปลูกที่ท ำกำรวำดแล้ว 
ดังภำพ จำกนั้นให้กดปุ่มย้อนกลับไปเพื่อท ำกำรส่งข้อมูล 

แปลงท่ีวำดขอบเขต
แล้วจะแสดงสัญลักษณ์

แบบนี ้

แปลงท่ีท ำกำรวำด
ขอบเขตแปลง 

ปุ่มย้อนกลับไป 



31 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

21. เมื่อกดปุ่มย้อนกลับ หน้ำแอปฯจะแสดงข้อมูลแปลงเพำะปลูกดังภำพ ท ำกำรกดไปปุ่ม 
“ส่งข้อมูล” 



32 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

22. เมื่อกดปุ่มส่งข้อมูล หน้ำแอปฯจะแสดงหน้ำให้เกษตรกรลงลำยเซนต์บนแท็บเล็ตเพื่อ
รับรองข้อมูลและเก็บไว้เป็นหลกัฐำนในกำรข้ึนทะเบียน จำกนั้นให้กดปุ่ม  
“สรุปและส่งข้อมูล” เป็นอันสิ้นสุดกระบวนกำร 



33 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.3 กำรวำดขอบเขตกจิกรรมกำรเกษตร กรณีพ้ืนที่เอกสำรสิทธิ์น้ันมีกิจกรรมกำรเกษตรเพียง 1 กิจกรรม 

 หลักการเบ้ืองต้นการวาดขอบเขตกิจกรรมจะเหมือนกับหลักการวาดรูปขอบเขตพื้นท่ี
เอกสารสิทธิ์ โดยเพิ่มฟังก์ชันให้ผู้ใช้งานได้วาดขอบเขตกิจกรรมการเกษตร ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นถ้าบนพื้นท่ี
เอกสารสิทธิ์นั้นมกีิจกรรมการเกษตรเพียง 1 กิจกรรม โดยปลูกเต็มพื้นท่ีสามารถกดปุ่ม เต็มพื้นที่ แอปฯ 
จะท าการคัดลอกรูปขอบเขตแปลงเอกสารสิทธิ์มาเป็นขอบเขตกิจกรรมอย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องวาดเอง 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

จ ำนวนกิจกรรม มี 
1 กิจกรรม 

จ ำนวนไร่ของพ้ืนที่
เอกสำรสิทธิ์ 

1. เมื่อกดปุ่มแปลง แอปฯจะแสดงข้อมูลแปลงเพำะปลูกดังภำพ โดยหนึ่งเลขบัตรประชำชน
อำจจะมีโฉนดที่ดินหรือเอกสำรสิทธิ์อื่นๆหลำยแปลงและในหนึ่งเอกสำรสิทธิ์ที่ดินอำจจะมี
หลำยกิจกรรม แต่ในกรณีน้ีเอกสำรสิทธิ์นั้นมีกิจกรรมกำรเกษตรเพียง 1 กิจกรรม ใหก้ดเลือก
โฉนดที่ดินหรือเอกสำรสิทธิ์อื่นๆที่จะท ำกำรวำดแปลงกดไปท่ี  



34 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. เมื่อกดปุ่ม        แอปฯจะแสดงกิจกรรมกำรปลูกในพ้ืนที่โฉนดที่ดินหรือเอกสำรสิทธิ์อืน่ๆ 
สังเกตว่ำจ ำนวนไร่ทั้งหมดของพื้นที่เอกสำรสิทธิ์กับจ ำนวนไร่ของประเภทกิจของกรรม 
จะเท่ำกันโดยมีกำรปลูกเต็มพ้ืนท่ีเอกสำรสิทธิ์ ดังภำพ 

ประเภทกิจของกรรม 

จ ำนวนไร่ทั้งหมดของ
พ้ืนที่เอกสำรสิทธิ์ 

จ ำนวนไร่ของประเภท
กิจของกรรม 



35 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. ท ำกำรกดปุ่ม        อีกครั้งแอปฯจะถำมว่ำต้องกำรวำดขอบเขตแปลง/แก้ไข/หรือลบ
ข้อมูลกิจกรรมกำรเพรำะปลูกดังภำพ ท ำกำรเลือกแปลงกิจกรรมแล้วให้กดปุ่ม “ขอบเขต” 



36 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. เมื่อท ำกำรเลือกแปลงกิจกรรมแล้วกดปุ่ม “ขอบเขต” แอปฯจะถำมว่ำต้องกำรตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์กับกรมที่ดินหรือไม่ ถ้ำในกรณีเป็นโฉนดที่ดินให้กด “ตรวจสอบ” 



37 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. แอปฯจะท ำกำรตรวจสอบกรรมสิทธิ์กับกรมที่ดิน เมื่อตรวจสอบเสร็จจะแสดง ข้อมูล
กรรมสิทธิ์ที่ดินดังภำพ ให้กดตกลง เพื่อท ำกำรวำดขอบเขตแปลงกิจกรรมในพ้ืนที่เอกสำร
สิทธิ์ 

จ ำนวนไร่ทั้งหมดของ
พ้ืนที่เอกสำรสิทธิ์ 



38 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. แอปฯจะแสดงเปิดหน้ำต่ำงแผนที่ตำมพิกัดของที่ตั้งเอกสำรสิทธิ(์สีม่วง) จำกนั้นให้กดปุ่ม 
เต็มพื้นท่ี 

แปลงของพ้ืนที่เอกสำร
สิทธิ์ 

กดปุ่มเต็มพื้นที ่



39 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

7. แอปฯ จะท ำกำรคัดลอกรูปขอบเขตแปลงเอกสำรสิทธิม์ำเป็นขอบเขตกิจกรรมกำร
เพำะปลูก(สีฟ้ำ)อย่ำงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องวำดเอง เมื่อท ำกำรวำดขอบเขตแปลงเรียบร้อย ให้
กดปุ่ม บันทึก 

แปลงของพ้ืนที่กิจกรรม
เพำะปลูก 

พ้ืนที่วำดจำกแอปฯ
ไม่เกิน 10 % 

พื้นที่ระบุตำม
เอกสำรสิทธิ ์



40 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8. เมื่อกดปุ่มบันทึก หน้ำแอปฯจะแสดง พ้ืนท่ีแปลงกิจกรรมเพำะปลูกที่ท ำกำรวำดแล้ว ดัง
ภำพ จำกน้ันให้กดปุ่มย้อนกลับไปเพื่อท ำกำรส่งข้อมูล 

แปลงท่ีวำดขอบเขต
แล้วจะแสดงสัญลักษณ์

แบบนี ้

แปลงท่ีท ำกำรวำด
ขอบเขตแปลง 

ปุ่มย้อนกลับไป 



41 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10. เมื่อกดปุ่มย้อนกลับ หน้ำแอปฯจะแสดงข้อมูลแปลงเพำะปลูกดังภำพ ท ำกำรกดไปปุ่ม 
“ส่งข้อมูล”  



42 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

11. เมื่อกดปุ่มส่งข้อมูล หน้ำแอปฯจะแสดงหน้ำให้เกษตรกรลงลำยเซนต์บนแท็บเล็ตเพื่อ
รับรองข้อมูลและเก็บไว้เป็นหลกัฐำนในกำรข้ึนทะเบียน จำกนั้นให้กดปุ่ม  
“สรุปและส่งข้อมูล” เป็นอันสิ้นสุดกระบวนกำร 



43 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.4 กรณีกำรวำดแปลงกิจกรรมเกษตรแบบเจำะรู หักพ้ืนที่บ้ำน ออกจำกรูปแปลงเกษตร 

1. ท ำตำมขั้นตอนกำรวำดแปลงแบบปกติ จนมำถึงขั้นตอนที่แอปฯจะแสดงเปิดหน้ำต่ำงแผน
ที่ตำมพิกัดของที่ตั้งเอกสำรสิทธิ์(สีม่วง) จำกนั้นให้กดปุ่มเต็มพื้นที่หรือวำดแปลงตำมปกติ 

แปลงของพ้ืนที่เอกสำร
สิทธิ์ 

กดปุ่มเต็มพื้นที่ 



44 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. เมื่อได้กดปุ่มเต็มพ้ืนท่ีหรือวำดแปลงตำมปกติจะได้ขอบเขตกิจกรรมกำรเพำะปลูก(สีฟ้ำ) 
เมื่อท ำกำรวำดขอบเขตแปลงเรียบร้อย ให้กดปุ่มรูปกรรไกร 



45 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. ใช้ตัวเล็งเป้ำกดไปที่ต ำแหน่งที่ต้องกำรจะตัดโดยกดที่ตัวเล็งเป้ำ 1 ครั้งจะมีหมุดสีแดง
แสดงขึ้นมำ เมื่อเลื่อนตัวเล็งเป้ำไปยังต ำแหน่งที่ 2 และกดอีก 1 ครั้งก็จะมีหมุดสีฟ้ำแสดง
ขึ้นมำเมื่อขยับไปจุดที่ 3 และกด 1 ครั้ง ก็จะมีหมุดแสดงขึ้น จนเมื่อขยับไปยังจุดที่ 4 และ
กดอีก 1 ครั้ง จะเกิดพื้นท่ีสีม่วงซึ่งเป็นช่องที่เรำได้ท ำกำรตัดออกไป 



46 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. พ้ืนท่ีสีม่วงซึ่งเป็นช่องท่ีเรำได้ท ำกำรตัดออกไป เมื่อท ำกำรวำดขอบเขตแปลงเรียบร้อย 
ให้กดปุ่ม บันทึก จำกนั้นท ำตำมขั้นตอนส่งข้อมูลเหมือนกำรวำดแปลงตำมปกติ 



47 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะผู้จัดท ำ 
 
กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  
• นายสรายุทธ สิริภูษิต   ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
• นางสิริลักษณ์  น้อยเคียง   นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ 
• นายสราวุธ  วงศท์รัพย์สิน  นักวิชาการแผนทีภ่าพถ่ายปฏิบัติการ 
• นายขัตติยะ  พรหมวาศ    นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 
• นางสาวสุดสงวน  ไพยรัตน์  เจ้าหน้าท่ีแผนที่ภาพถ่าย 
• นายศักรินทร์  อุ่นทานนท์  เจ้าหน้าท่ีแผนทีภ่าพถ่าย 

 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ 
 กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
02-5796157 E-mail: ict20@hotmail.com 
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