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1. แนะน ำระบบแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์ )Agri-Map-Online) 

 Agri-Map Online เป็นเครื่องมือแสดงผลข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศพร้อมระบบแนะน าผลการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการผลิตด้วยพืชทดแทน ในรูปแบบเว็บแผนที่แบบออนไลน์ ซึ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้
จากทุกที่ทุกเวลาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต  

ส าหรับ Agri-Map Online นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้พัฒนา Agri-Map Online และมี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการให้ชุดข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map) รวมถึงการให้ความร่วมมือในการทดสอบ และให้ข้อแนะน าในการพัฒนา Agri-Map Online เพื่อให้ใช้เป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ Agri-Map Online ใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการเกษตรไทย ครอบคลุมทุกพื้นที่ ข้อมูลมีการปรับ
ข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมกับติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รอบด้าน ครอบคลุมการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การเพาะปลูกและผลผลิต
ด้านการเกษตรได้ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงต าบล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต 
อุปสงค์และอุปทาน โดยแสดงการใช้พื้นที่เกษตรกรรมของแต่ละจังหวัดให้เกิดความสมดุลและมีเป้าหมายส าหรับบริหาร
จัดการสินค้าเกษตร การใช้พื้นที่เกษตรกรรม การพัฒนาแหล่งน้ าทั้งบนดินและแหล่งน้ าใต้ดิน ที่ส าคัญเป็นการน าเทคโนโลยี
เข้ามาประยุกต์ใช้กับ ข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทย ในรายพื้นที่
ได้เป็นอย่างดี 

ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมพัฒนาระบบ
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://agri-map-online.moac.go.th/ 
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2. ข้อก ำหนดกำรใชร้ะบบแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์ )Agri-Map-Online) 

Agri-Map Online เป็นเครื่องมือแสดงผลข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ พร้อมระบบแนะน าผลการปรับเปลี่ยนกิจกรรม

การผลิตด้วยพืชทดแทน ในรูปแบบเว็บแผนที่แบบออนไลน ์ซึ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานสามารถใช้งานไดจ้ากทุกทีท่กุ

เวลาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานมีประสิทธิภาพ จึงขอแนะน าสิ่งที่ผู้ใช้ควรตรวจสอบก่อน 

เข้าใช้งาน Agri-Map Online ประกอบด้วย 

2.1 โปรแกรมใช้งำนประยุกต์ประเภทเว็บเบรำว์เซอร์ )Web Browsers) 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browsers) ต่างๆ  โดยไม่จ ากัดระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ (Operating 
System : OS) เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox และ Safari ตามเวอร์ชั่นที่ก าหนดดังนี้  

 

โดยผู้โดยเรียกใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปที่ 

 

2.2 ควำมต้องกำรพื้นฐำนของกำรใช้งำน 
 

อุปกรณ์/ระบบ การใช้งานบนคอมพิวเตอร ์หรือ แท็บเล็ต / ระบบสื่อสารที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ 

ขนำดควำมละเอียดที่รองรับ ไม่ต่ ากว่า 1027 x 768 pixels 
ข้อจ ำกัดระบบแสดงผล ความเร็วในการแสดงผลข้อมูลในแต่ละพืน้ที่ของผู้ใชง้าน อาจตอ้งค านึงถึง

ปริมาณข้อมูล และความเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการรับส่ง
ข้อมูล 

  

Mozilla Firefox ตั้งแต่ Version 47.0 ขึ้น

 

Safari ตั้งแต่ Version 9.1 ขึ้นไป 

Google Chrome ตั้งแต่ Version 51.0.2 ขึ้น

 

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

3.1 หน้ำกำรเข้ำสู่ระบบแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์ )Agri-Map Online) 

เมื่อเข้า Agri-Map Online ที่ URL ของ http://agri-map-online.moac.go.th แล้วหน้าการเข้าใช้งาน Agri-Map 
Online เป็นหน้าแรกที่ปรากฏ ตามรูปที่ 1 โดยระบบจัดกลุ่มผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 

1. ผู้ใช้งำนทั่วไป 2. เจ้ำหน้ำที่รัฐ 

บุคคลทั่วไป ไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลใดๆ 
สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้ทันที ด้วยการ Click 
เมาส์ซ้ายที่ปุ่มเริ่มใช้งาน (ตามรูปที่  1 ตรงกรอบ
สี่เหลี่ยมต าแหน่งที่ 1) 
 
 

เจ้ าหน้าที่ ซึ่ งมีภารกิจหลักในการวางแผนและการ
ขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้ งการบริหารจัดการ และ
ตรวจสอบข้อมูล จ ำเป็นต้องมี  “ชื่อผู้ ใช้งาน พร้อม
รหัสผ่าน” ส าหรับเข้าใช้งานระบบฯ โดยการ Click เมาส์
ซ้ายที่เข้าสู่ระบบ (ตามรูปที่ 1 ตรงกรอบสี่เหลี่ยมต าแหน่ง
ที่ 2) 

 
 
 

รูปที่ 1 แสดงหน้ำจอกำรเข้ำใช้งำนระบบฯ 

 
 

2 

1 
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4 
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6 

เอกสารคู่มือการใช้งาน  VDO น าเสนอ
ภาพรวมของระบบ 

แสดงจ านวนการ
เข้าใช้งาน (ครั้ง) 

ข้อก าหนดเบื้องต้นการใช้งาน 

หน่วยงานที่รว่มพัฒนา 
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3.2 องค์ประกอบหน้ำหลักของระบบแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์ )Agri-Map Online) 

หน้า เว็บหลักของ Agri-Map Online นั้น  แบ่งองค์ประกอบการท างานเป็น 4 ส่ วน ดั งแสดงในรูปที่  2  
ซึ่งในแต่ละส่วนนั้นมีเครื่องมือที่แตกต่างกันไปตามคุณลักษณะการใช้งานของระบบ Agri-Map Online โดยผู้ใช้สามารถ 
ศึกษารายละเอียดการใช้งาน พร้อมตัวอย่างได้ในบทที่ 4   

 

 

 
 

รูปที่ 2  แสดงหน้ำจอหลกัของระบบ Agri-Map Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่3: Map View 
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ส่วนที่ 4: Inform
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ส่วนที่ 1: Top bar   
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(I) ส่วนที่ 1 : Top bar  
Top Bar เป็นแถบด้านบนสุดที่แสดง Header และ Logo ของ Agri-Map Online นอกจากนี้มี เครื่องมือ 

ที่ท าหน้าที่รับข้อมูลต าแหน่งหรือสถานที่ เพื่อค้นหารายละเอียดของชั้นข้อมูล รวมถึงให้ผู้ใช้สามารถบันทึกผลลัพธ์นั้นได้  
ทั้งนี้ระบบได้ออกแบบให้เครื่องมืออยู่ในรูปแบบของเมนู และไอคอนโดยมีรายละเอียดแสดงในรูปที่ 3 

1.1  1.2 1.4   1.3 1.5 1.6 

 

รูปที่ 3 แสดงเคร่ืองมือกำรท ำงำนบนส่วนที่ 1 
 

1.1 Icon แสดง/ซ่อน ส่วนแถบชุดกลุ่มเมนู )Menu Categories) ขององค์ประกอบส่วนที่ 2 : ผู้ใช้งาน

สามารถเลือกแสดง หรือซ่อนแถบชุดกลุ่มเมนูดังกล่าวได้ โดย Click เมาส์ซ้ายที่ไอคอน    
1.2 กล่องค้นหำสถำนที่/ต ำแหน่งพิกัด : ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ค้นหาสถานที่ หรือต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

โดยระบบท าการค้นหาค าค้นตามที่ผู้ใช้ระบุ จากนั้นส่งต าแหน่งพร้อม Crop และ Pan ไปยังพื้นที่ดังกล่าวบนแผนที่  
พร้อมแสดงรายละเอียดที่เก่ียวข้อง   

1.3 เมนูค้นหำตำมระดับกำรแบ่งเขตกำรปกครอง  : ผู้ใช้สามารถเลือกค้นหาสถานที่ตามชื่อการแบ่งเขต 
การปกครอง โดย Click เมาส์ซ้ายเลือกตามระดับชั้นเมนูที่แบ่งตามเขตการปกครองประเทศ ตั้งแต่ระดับทั้งประเทศ จังหวัด 
อ าเภอ และต าบล โดยระบบท าการแสดงผลเช่นเดียวกับใน 1.2  

1.4 เมนูเครื่องมือจัดกำรงำนส ำหรับผู้ใช้ : ที่แถบบนสุดของเมนู “แสดงสถำนะ” ของผู้เข้าใช้ระบบขณะนั้น 
(User Login) เป็นใคร รวมทั้งเมื่อ Click เมาส์ซ้ายที่ต าแหน่งของลูกศรชี้ลง จะพบว่าบนเมนูประกอบไปด้วยรายการเครื่องมือ
ต่างๆ ได้แก่  

 ออกจำกระบบ  

 เลือก “รูปแบบสีของแผนที่”  

 บันทึกชั้นข้อมูล เป็นไฟล์ “.agm”  

 น ำเข้ำชั้นข้อมูล เป็นไฟล์ “.agm”  

 บันทึกหน้ำกำรท ำงำน 
1.5 สถำนะของกำรแสดงผลแผนที่ :  ผู้ใช้สามารถเลือกให้ระบบฯ ท าการแสดงแผนที่ทั้งประเทศ หรือ Crop 

แสดงเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่ต้องการได้ โดยคลิกเมาส์ที่ไอคอน สังเกตการเปลี่ยนสถานะ คือ 

  แสดงแผนที่เฉพำะพื้นที่เลือก และไอคอน 

  แสดงแผนที่ทั้งหมด 

1.6 ต ำแหน่งเริ่มต้น : ผู้ใช้สามารถเลือกให้ระบบฯ ท าการแสดงแผนที่กลับไปสู่ต าแหน่งเริ่มต้น โดยคลิกที่
ไอคอน   
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(II) ส่วนที่ 2 : Menu Categories 
Menu Categories เป็นแถบด้านซ้ายสุดที่ประกอบด้วยกลุ่มเมนูชั้นข้อมูลตามการใช้งาน กล่องค้นหาชื่อ 

ชั้นข้อมูลภายในส่วนดังกล่าว และไอคอนรีเซ็ต (Reset) การเลือกกลุ่มชั้น/ชั้นข้อมูล โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในรูปที่ 4 

 
 

รูปที่ 4 แสดงกลุ่มเมนูในระบบกำรท ำงำนส่วนที่ 2 แบ่งเป็น 3 กลุ่มเมนูหลัก 
 

2.1 กล่องค้นหำเมนู : ผู้ใช้ท าการค้นหาชื่อชั้นข้อมูลภายในส่วนดังกล่าว โดยพิมพ์ค าที่เป็นชื่อชั้นข้อมูลที่ต้องการ
สืบค้น  

2.2 กลุ่มเมนกูำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก : เป็นกลุ่มเมนูหลักแรก ประกอบด้วยเมนูกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม ดังรูปที่ 5 โดย
ในแต่กลุ่มย่อยนั้น ประกอบไปด้วยชั้นข้อมูลที่จ าแนกเป็นรายการไว้เพื่อการใช้งานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแผนที่เชิงรุก   
ดังรูปที่ 6 

 

รูปที่ 5 เมนูย่อย 7 กลุ่ม ในเมนูกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 

2.2 

2.3 

2.4 

2.1 
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รูปที่ 6 รำยกำรชั้นข้อมูลที่ประกอบภำยใน 7 กลุ่มเมนูย่อย 
 

2.3 กลุ่มเมนูกำรปลูกพืชทดแทน : เป็นกลุ่มเมนูหลักที่สอง ประกอบด้วยกลุ่มชั้นข้อมูลของพืชที่ผู้ใช้สามารถ
เปรียบเทียบความเหมาะสมของพืชที่เพาะปลูกปัจจุบันจ านวน 10 ชนิด กับการเลือกพืชทดแทนจ านวน 11 ชนิด โดยผลการ
เลือกระบบแสดงข้อมูลความเหมาะสมของพื้นที่ดังกล่าว และผลการค านวณค่าทางสถิติของขนาดพื้นที่ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
เป็นพืชทดแทน พร้อมผลตอบแทนที่ได้รับ จ าแนกตามระดับความเหมาะสม ทั้งบนส่วนที่ 3 แผนที่ และส่วนที่ 4 Information 
Pane  

1 

2 3 

4 5 

6 7 
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รูปที่ 7 กลุ่มเมนกูำรปลูกพืชทดแทน พร้อมรำยกำรชั้นข้อมูลที่ประกอบภำยในเมนูย่อย 

2.4 กลุ่มเมนูชั้นข้อมูล : เป็นกลุ่มเมนูหลักที่ 3 ประกอบด้วยเมนูของ 12 กลุ่มชุดข้อมูล ซึ่งภายในนั้นประกอบ 
ไปด้วยชั้นข้อมูลที่จ าแนกเป็นรายการไว้ตามชนิดกลุ่มข้อมูล  

 
รูปที่ 8 เมนูของ 12 กลุ่มชุดข้อมลู  

ในการใช้งานเพื่องานแสดงรายละเอียดของชั้นข้อมูลต่างๆ ตามเมนูกลุ่มชั้นของชุดข้อมูล 2.4 นั้น ระบบฯ  
ได้เตรียมเครื่องมือเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานไว้ ดังต่อไปนี้ 
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 กำรควบคุมกำรแสดงชั้นข้อล 
icon หน้ำท่ี 

 
 
 

1. eye 

ควบคุมการเปิด / ปิด การแสดงช้ันข้อมูล ใน 2 ระดับ คือ กลุ่มช้ันข้อมูล กับกลุ่มเมนูย่อยซึ่ง

แยกตาม 12 กลุ่มชุดข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถสังเกตสถานะของการ Click เมาส์ซ้ายเลือกได้ 
ดังนี ้

 1.1 เปิด กลุ่มชั้นข้อมูล/กลุ่มเมนูย่อย และไม่
เลือกชั้นข้อมูล 

 1.2 เปิด กลุ่มชั้นข้อมูล/กลุ่มเมนูย่อย 
และเลือกชั้นข้อมูล 

 1.3 ปิด กลุ่มชั้นข้อมูล / กลุ่มเมนูย่อย และไม่
เลือกชั้นข้อมูล 

  1.4 ปิดกลุ่มเมนูชั้น/กลุ่มเมนูย่อย และ
เลือกชั้นข้อมูล 

 
 

2. box check 

ควบคุมการแสดงช้ันข้อมูล โดย Click เมาส์ซ้ายเลือกสถานะของการท างานได้ทีละแบบ 
  2.1 (Uncheck) ปิดการแสดงชั้นข้อมูล             (Checkbox) 2.2 เปิดการแสดงชั้นข้อมูล                                                         

 

 
3. Reset Menu layers 

การยกเลิกช้ันข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานเลือกไว้ท้ังหมดออก  
หมำยเหตุ: การแสดงช้ันข้อมูลจะซ้อนทับกันไปตามล าดับการเปดิ และการแสดงผลอาจใช้
เวลา ข้ึนอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ต 

 
 

   
 

รูปที่ 9 ตัวอย่ำงกำรใช้งำนกำรเลือกเปิด/ปิด กลุ่มชั้นข้อมลู และชัน้ข้อมลู 

 กำรจัดต ำแหน่งของแถบชุดเมนู : ผู้ใช้สามารถจัดต าแหน่งของแถบข้อมูลหลักได้ใหม่ตามที่ต้องการ 
โดยคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ที่จุดหน้าไอคอนของข้อมูลหลัก จากนั้นลากแถบเมนูนั้นสลับไปวางตรงต าแหน่งที่ต้องการได้ทันที 

ค าอธิบายการเรียกดูรายละเอียดของ

ชั้นข้อมูลจากกลุ่มชั้นขอ้มูล / กลุ่ม
เมนูย่อย 

2.2  

2.1  

 1.3 

 1.4 

1.1 

1.2  

3 
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รูปที่ 10 แสดงกำรจัดต ำแหน่งแถบข้อมลูหลกัใหม่ 

)III) ส่วนที่ 3 : Map View  
Map View เป็นหน้าต่างกลางหน้าจอเว็บ Agri-Map Online ใช้ในการแสดงผลข้อมูลบนระบบแผนที่ ซึ่งเป็น

ข้อมูลแผนที่ ภาพ หรือข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ใช้เลือก หรือก าหนดต าแหน่งในแผนที่  แผนที่พื้นฐานที่แสดงในตอนเริ่มต้น 
มาจาก Google Map ได้แก่ 

- แผนที่ถนน : ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะแสดงเฉพาะแผนที่ถนน หรือแสดงแผนที่ถนนพร้อมภูมิประเทศ 
- แสดงภาพจากดาวเทียม : ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงภาพจากดาวเทียมได้ 
- การเปลี่ยนหรือเลื่อนแผนที่ไป ณ จุดที่ต้องการ ใช้การคลิกเมาส์ซ้ายลาก (Drag Mouse) หรือใช้ปุ่มลูกศร 

บนแป้นพิมพ์ 
นอกจากนี้บริเวณดังกล่าว มีกลุ่มเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการใช้งานระบบแผนที่ ซึ่งเครื่องมือพื้นฐานทั่วไปอ้างอิง

ตาม Google Map โดยมีรายละเอียดแสดงในรูปที่ 11 

 
รูปที่ 11 แสดงส่วน Map View พร้อมกลุ่มเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวข้องกบักำรใช้งำนระบบแผนที่ 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 
3.5 

1. คลิกเมำส์ซ้ำยค้ำงไว้ที่จดุหน้ำไอคอนของข้อมูลหลักที่ต้องกำร 

2. จำกน้ันลำกแถบเมนูหลัก ไปวำงตรงต ำแหน่ง
ที่ต้องกำร ไปวำงตรงต ำแหน่งทีต่้องกำร 
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3.1 มุมมองแผนที่ (Map Types) : ผู้ใช้เปลี่ยนมุมมองจากตัวแผนที่ โดยเลือกรูปแบบการแสดงภูมิประเทศ 
หรือภาพถ่ายดาวเทียม ดังรูปที่ 12 

 
รูปที่ 12 ตัวอย่ำกำรแสดงแผนที่ฐำนใน 2 ระบบ 

 

3.2 กำรขยำย/ย่อภำพแผนที่ )Zoom Control)  

 
รูปที่ 13 แสดงกำรขยำย/ย่อภำพแผนที่ 

 
 การขยายภาพแผนที่: ผู้ใช้ท าการคลิกเมาส์ซ้ายสองครั้ง 

(Double Left- Click) ในบริเวณที่ต้องการ หรือคลิกที่
ไอคอน  ในส่วนควบคุมแผนที่ 

 การย่อภาพแผนที่ : ผู้ใช้ท าการคลิกเมาส์ขวาสองครั้ง 
(Double Right-Click) ในบริเวณที่ต้องการ หรือคลิกที่
ไอคอน  ในส่วนควบคุมแผนที่ 

 
 

 

3.3 ต ำแหน่งของคุณ )Current Location) : ผู้ใช้สามารถให้ระบบฯ แสดงต าแหน่ง ณ ปัจจุบันของคุณได้ใน
แผนที่ โดยคลิกเมาส์ที่ไอคอน  บนส่วนควบคุมแผนที่ แล้วระบบฯ จะขึ้นข้อความเพื่อสอบถามว่า “ต้องการแชร์ต าแหน่ง
ของคุณบนแผนที่หรือไม่” ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Share Location” จากนั้นจะปรากฏต าแหน่ง ณ ปัจจุบันของคุณบนแผนที่ทันที 

  
รูปที่ 14 แสดงต ำแหน่ง ณ ปัจจบุันของคุณ 

ภำพดำวเทียม 

ส่วนขยำยภำพแผนที่ 

ส่วนย่อภำพแผนที่ 

แผนที่ภำพภูมิประเทศ 

1. คลิกเมำส์ที่ “ต ำแหน่งของคุณ” 

2. ระบบฯ จะสอบถำมวำ่  
“ต้องกำรแชร์ต ำแหน่งของคุณบนแผนท่ี
หรือไม่” 

3. กดปุ่ม “Share Location” 
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3.4 Google Street View :  เป็นเมนูที่ให้ผู้ใช้สามารถเลือกชมภาพจากสถานที่จริงในมุมมองภาพพาโนรามา 
360 องศา ผ่านระบบ Google Maps โดยผู้ใช้คลิกเมาส์ซ้ายค้างที่ไอคอน “เพ็กแมน”  แล้วท าการลากไอคอนดังกล่าว 
ไปวางลงบนต าแหน่งที่ต้องการในแผนที่ จากนั้นแผนที่จะแสดงภาพสถานที่จริ งในมุมมองภาพพาโนรามา 360 องศา 
ในรูปที่ 15 บริเวณที่ไฮไลท์ หมายถึง บริเวณที่มีข้อมูลภาพจาก Google Street View     

 

\ 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 15 แสดงขั้นตอนกำรใช้งำน Google Street View 

 
รูปที่ 16 แสดงภำพสถำนที่จริงในมุมมองภำพพำโนรำมำ 360 องศำ 

3.5 Footer : แสดงรายละเอียดข้อมูลระบบแผนที่ของ Agri-Map Online ได้แก่ ผู้พฒันา มาตราส่วนของแผน
ที่ ที่มาของแผนที่ฐาน และข้อก าหนดการใช้งานที่เก่ียวกับ Google Maps 

 

 
 

รูปที่ 17 Footer 

2. ลากไอคอนไปวางลงบนต าแหน่งที่ต้องการในแผนที่ 

1. คลิกเมาส์ซ้ายค้างที่ไอคอน "เพ็กแมน" 

ผู้พัฒนา ข้อก าหนดการใช้งานฯ มาตราส่วน 
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(IV) ส่วนที่ 4 : Information Pane  
Information Pane เป็นหน้าต่างแถบด้านขวาสุด ซึ่งใช้ในการแสดงรายงานข้อมูลเชิงสถิติ (สถิติ BI) ที่เก่ียวข้อง

กับการเลือกชั้นข้อมูล ของผู้ใช้งาน จากส่วนที่ 1 รวมทั้งจากการที่ผู้ใช้ปักหมุดลงบนแผนที่ จากส่วนที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งาน
สามารถท าความเข้าใจกับข้อมูลจ านวนมากได้ง่ายขึ้น หน้าต่างสามารถขยายออกตามแนวนอนท าให้ดูข้อมูลในมุมกว้างขึ้น 
ส าหรับส่วนประกอบการแสดงผล และเครื่องมือช่วยการท างานในส่วนดังกล่าว ดูรายละเอียดในรูปที่ 18 

 
รูปที่ 18 แสดงหน้ำจอรำยงำนข้อมูลเชิงสถิติ )สถิติ BI) 

4.1 ส่วนบริหำรจัดกำรสถิติ BI : เป็นเมนูที่ประกอบไปด้วย การน าข้อมูลสิติออกในรูปแบบไฟล์ csv โดยผู้ใช้
คลิกเมาส์ซ้ายที่ไอคอน   ดูตัวอย่างการใช้งานในรูปที่ 20 ในกรณีต้องการเพิ่มมุมมองหน้าต่างสถิติให้กว้างขึ้น ผู้ใช้
สามารถคลิกเมาส์ซ้ายที่ไอคอน  จะเป็นการขยายหน้าต่าง และเมื่อต้องการลดมุมมองลง ผู้ใช้สามารถคลิกเมาส์ซ้าย 
ที่ไอคอน  จะเป็นการเก็บหน้าต่าง  

 
 
 

รูปที่ 19 ส่วนบริหำรจัดกำรสถิติ BI 

 
 
 

 

ส่วนที่ 2 :  

Menu Categories  

แสดงกลุ่มเมนูหลัก

ของระบบ 

ส่วนที่ 4 : Information pane 
แสดงสถิติต่างๆ ประกอบการแสดงผล
บนแผนที่ 

ส่วนที่ 3 : Map View 

แสดงแผนที่ชั้นข้อมูล 

พร้อมค าอธิบานส ี

ขยายหน้าตา่ง เก็บหน้าต่าง 

4.2

2 

4.3

2 

4.1

2 

4.4

2 

น าข้อมูลออก 
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รูปที่ 20 แสดงตัวอย่ำงกำรน ำข้อมูลส่วนตำรำงสถิติออก ในรูปแบบไฟล์ csv  

4.2 ส่วนแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกรำฟ : แสดงผลข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิแท่งแยกตามประเภทข้อมูล 
พร้อมค่าสรุป โดยระบบสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลลงลึกถึงระดับต าบล  

 
 

รูปที่ 21 แสดงผลข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิแท่งแยกตำมประเภทขอ้มูล พร้อมค่ำสรุป ในระดับจังหวัด  

แสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
แผนภูมิแท่ง แยกตามประเภท
ข้อมูล พร้อมค่าสรุป 

รายละเอียดของข้อมูล 

 

ค าอธิบายส ี

1. Click เมาส์ซ้ายที่ไอคอนน าข้อมูลออก 

2. ระบบส่งข้อมูลไฟล์ csv 
ของตารางสถิติมาจัดเก็บไว้ที่
เครื่องของผู้ใช้งาน 
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รูปที่ 22 ตัวอย่ำงแสดงผลข้อมูลในระดับอ ำเภอ และระดับต ำบล     

4.3 ส่วนแสดงผลข้อมูลในรูปแบบตำรำง : แสดงผลข้อมูลในรูปแบบตารางแยกตามประเภทข้อมูลพร้อม 
ค่าสรุป โดยระบบฯ สามารถแสดงรายละเอียด ของข้อมูลลงลึกถึงระดับต าบล  

   
 

รูปที่ 23 ตัวอย่ำงกำรแสดงผลข้อมูลในรูปแบบตำรำงพร้อมค่ำสรุป ในระดับจังหวัด ระดับอ ำเภอ และระดับต ำบล   

4.4 ส่วนแสดงแหล่งข้อมูล :     แสดงรายละเอียด ประกอบด้วยชั้นข้อมูล 
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ปีที่ใช้อ้างอิง

ตัวอย่าง 
การแสดงขอ้มูล
ในระดับอ าเภอ 

 

ตัวอย่าง 
การแสดงขอ้มูล
ในระดับต าบล 

 

ตัวอยา่ง 
การแสดงข้อมูล
ในระดับอ าเภอ 

 
ตัวอยา่ง 
การแสดงข้อมูล
ในระดับต าบล 

 

ปุ่มย้อนกลับไปยัง
ล าดับก่อนหนา้ 

ตัวอย่าง 
การแสดงขอ้มูล
ในระดับจังหวัด 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) ห น้ า ที่  | 16 

 

4. กำรใช้งำนระบบแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกออนไลน์ )Agri-Map Online Features) 

Agri-Map Online นั้น ออกแบบให้ผู้ใช้ เลือกท างานกับข้อมูลผ่านกลุ่มเมนูที่จัดเตรียมไว้ทางส่วนที่ 2 (Menu 
Categories) ในกรอบทางขวาของหน้าต่างการท างานระบบ โดยมีรายละเอียดการท างานในกลุ่มเมนูที่ประกอบด้วย  
(1) การบริหารจัดการเชิงรุก (2) การปลูกพืชทดแทน (3) ชั้นข้อมูล 12 กลุ่ม  โดยมีรายละเอียดตัวอย่างประกอบการใช้งาน
ดังนี้  

4.1 กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 

ส่วนนี้เป็นเมนูเครื่องมือเพื่อการน าเสนอข้อมูลแผนที่พร้อมรายละเอียดทางสถิติ ที่ได้รับจากงานบูรณาการแผนที่จาก
ความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agri-Map) เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตร
ไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการ
เข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง  ดังนั้นเมนูย่อยในกลุ่มเมนูการ
บริหารจัดการเชิงรุกนี้ จึงจัดแบ่งข้อมูลเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 

1) ข้อมูลพื้นฐาน  5) แหล่งน้ า 
2) พื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ 6) ที่ตั้งโรงงาน และแหล่งรับซื้อ 
3) ชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับเพาะปลูก  7) ข้อมูลเกษตรกร 
4) เขตความเหมาะสมส าหรับสัตว์น้ า 

ในแต่ด้านนั้นประกอบไปด้วยรายการชั้นข้อมูลต่างๆ  โดยแต่ละรายการผ่านการวิเคราะห์ว่าต้องประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง
และพร้อมให้ผู้ใช้เลือกดูข้อมูลที่แสดงผลในรูปแบบแผนที่และรายละเอียดทางสถิติ  โดยผู้ใช้สามารถเลือกความละเอียด 
ของการดูได้ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับต าบล ดังเช่นตัวอย่างการใช้งานแผนที่เชิงรุกที่น าเสนอในรูปที่ 24 - 25  

= 
รูปที่ 24 แสดงหน้ำจอตัวอย่ำงกำรใช้งำนกลุ่มเมนู “กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก”  

ในกำรเลือกดูข้อมลูพื้นฐำนในระดับประเทศ เกี่ยวกับพื้นที่ป่ำ 

1 click เลือกข้อ 1. ข้อมูลพื้นฐำน 

และตำมด้วยข้อ 1.4 พื้นที่ป่ำ  

2. กำรแสดง

ผลลัพธ์ 

2.2 

2.1 

2.3

 
 

2.

2 

2.4

 
 

2.

2 

ชั้นขอ้มูลที่ใช้ในการแสดงผลจากการ

เลือกรายการในกลุ่มเมนกูารบริหาร

จัดการเชิงรุก   
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นอกจากนี้หากผู้ใช้ต้องการดูค าอธิบายเพิ่มของแท่งแผนภูมิ หรือต าแหน่งจุดบนแผนที่ รวมทั้งข้อความบนเมนู
สามารถเลื่อนต าแหน่งเมาส์ไปชี้ (Mouse Over) จะปรากฏกรอบกล่องข้อความอธิบายเพิ่ม   

การใช้งานแผนที่เชิงรุกในรูปที่ 24 เป็นการเลือกดูข้อมูลพื้นฐานในระดับประเทศ เกี่ยวกับพื้นที่ป่า โดยการแสดงผล
ตามที่ปรากฏในรูปนั้น เริ่มจากผู้ใช้งาน Click เมาส์ซ้ายเลือกกลุ่มเมนู “การบริหารจัดการเชิงรุก” ตามด้วยเมนูย่อย 
“1. ข้อมูลพื้นฐา”  เลือกชั้นข้อมูล “1.4 พื้นที่ป่า” จากนั้นระบบฯ ส่งการแสดงแผนที่ของชั้นข้อมูลดังกล่าว )2.1) พร้อม
ค าอธิบายข้อมูลของแผนที่ )2.2)  รวมทั้งปรากฏหน้าต่างแสดง “สถิติ BI” (ด้านขวามือ) โดยแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลย่อยที่ผู้ใช้งานเลือก ทั้งนี้เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน สามารถดูการแสดงผลสถิติทั้งในรูปแบบ
แผนภูมิ )2.3) และตารางรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ )2.4)  

ส าหรับตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลที่ให้รายละเอียดตั้งแต่ระดับจังหวัด ถึงต าบลนั้น 
แสดงในรูปที่ 25 โดยผู้ใช้เพิ่มขั้นตอนไปเลือกการค้นหารายชื่อจังหวัด อ าเภอ และต าบล ได้ที่เมนู
ค้นหาสถานที่ตามเขตการปกครอง ซึ่งอยู่บริเวณแถบเมนูด้านบน จากนั้นให้ผู้ใช้ Click เมาส์ซ้าย
เลือกชื่อจังหวัด ตัวอย่าง เช่น จ.ปราจีนบุรี แล้ว Click เมาส์ซ้ายแสดง ผลที่ได้เป็นดังรูปที่ 25 (1) 
จากนั้นท าการเลือกอ าเภอนาดี แล้ว Click เมาส์ซ้ายแสดง ผลที่ ได้เป็นดังรูปที่  25 (2)  
และเมื่อเลือกต าบลแท่งดินสอ แล้ว Click เมาส์ซ้ายแสดง ผลที่ได้เป็นดังรูปที่ 25 (3) ตามล าดับ
ทั้งนี้หากท าการเลือกสถานที่ทุกระดับ แล้ว Click เมาส์ซ้ายแสดง ผลที่ได้เป็นดังรูปที่ 25 (3)  

 
 )1) กำรเลือกดูข้อมูลพ้ืนฐำนในระดับจังหวัด เกี่ยวกับพื้นที่ป่ำ ของจังหวัดปรำจีนบุรี 

 
)2) กำรเลือกดูข้อมูลพ้ืนฐำนในระดับอ ำเภอ เกี่ยวกับพื้นที่ป่ำ ของอ ำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี 
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)3) กำรเลือกดูข้อมูลพ้ืนฐำนในระดับต ำบล เกี่ยวกับพื้นที่ป่ำ ของต ำบลแท่งดินสอ อ ำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี 

รูปที่ 25 แสดงหน้ำจอตัวอย่ำงกำรใช้งำนกลุ่มเมนู “กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก” ในกำรเลือกดูข้อมลูพื้นฐำน 
ในระดับจังหวัด อ ำเภอ ถึงต ำบล เกี่ยวกับพื้นที่ป่ำ ของ ต ำบลแท่งดินสอ อ ำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี 

4.2 กำรปลูกพืชทดแทน 

ส่วนนี้เป็นเมนูเครื่องมือเพื่อการน าเสนอข้อมูลแนวทางแนะน าการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเพาะปลูกพืชที่ท าอยู่  
ไปเป็นพืชที่ทดแทน แยกตามระดับความเหมาะสมในการเพาะปลูก (S1-N) โดยสามารถแสดงให้เห็นผลเปรียบเทียบที่เกิดข้ึน
ด้วยการแสดงผลบนแผนที่ รวมทั้งค่าสถิติจากการวิเคราะห์ทั้งเชิงขนาดพื้นที่และผลตอบแทนที่ได้รับจากการปรับเปลี่ยน 
เทียบกับการเพาะปลูกพืชปัจจุบัน   

ผู้ใช้สามารถเลือกพืชเพาะปลูกปัจจุบันได้ทีละชนิดจากในเมนูย่อย 1.  ท าการเลือกพืชเพาะปลูกปัจจุบัน ซึ่งมี  
10 รายการ เปรียบเทียบกับพืชทดแทนที่ต้องการปรับเปลี่ยนทีละชนิด ซึ่งมีให้เลือก 11 ชนิด  โดยมีตัวอย่างในรูปที่ 26  
เป็นการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวทั้งประเทศไปเป็นพืชทดแทนคือข้าวโพด  

 
(1)  ผลลัพธ์ของกำรเลือกปลกูขำ้วโพดแทนข้ำว 

1: เลือกพืชที่ปลูก 

คือ ข้ำว  

2: เลือกพืชทดแทน  

คือ ข้ำวโพด  
3. ระบบแสดงผลลัพธ:์  

3.1 แผนที่ : 

- พื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกข้าว 

- พื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกข้าวโพด 
3.2 ระบบแสดงควำมหมำยสบีนแผนท่ี 

3.3 ระบบแสดงค่ำสถิติ  
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(2) รำยละเอียดผลกำรวิเครำะห์สถิติของกำรเลือกปลูกข้ำวโพดแทนข้ำว 

รูปที่ 26 แสดงหน้ำจอตัวอย่ำงกำรใช้งำนกลุ่มเมนู “กำรปลูกพืชทดแทน” โดยปลูกข้ำวโพดแทนข้ำว ในระดับประเทศ 

4.3 ชั้นข้อมูล 

ส่วนนี้เป็นเมนูที่ให้รายละเอียดของข้อมูล 12 กลุ่มชุดข้อมูลที่ใช้งานใน Agri-Map Online ซึ่งภายในนั้นประกอบดว้ย
ชั้นข้อมูลที่จ าแนกเป็นรายการไว้ตามชนิดกลุ่มข้อมูล โดยการแสดงผลข้อมูลบนแผนที่มีทั้งการแทนที่พื้นที่ข้อมูลด้วยสี  
ตามตัวอย่างรูปที่ 27 และการใช้จุดหรือสัญลักษณ์ในการแทนข้อมูล ดังตัวอย่างรูปที่ 28 

 
รูปที่ 27 แสดงหน้ำจอตัวอย่ำงกำรใช้งำนกลุ่มเมนู “ชั้นข้อมลู”โดยเลือกกลุ่มข้อมลูดิน เมนูย่อยดินมีปัญหำ  

และเลือกทกุรำยกำรของชั้นข้อมลูดังกล่ำว ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

1 : เลือกที่ ดิน  

2 : เลือกที่ ดินมีปญัหำ และท ำ

กำรเลือกทุกรำยกำร  

3 : ผลลัพธ์แสดงแผนที่ที่ใช้สีแสดงพื้นที่ข้อมูลตำมประเภทดินมีปัญหำ 
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รูปที่ 28 แสดงหน้ำจอตัวอย่ำงกำรใช้งำนกลุ่มเมนู “ชั้นข้อมลู”โดยเลือกกลุ่มข้อมลูแหล่งน้ ำ เมนยู่อยน้ ำใต้ดิน         และเลือกบอ่

น้ ำบำดำลในชั้นข้อมลูดังกล่ำว ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

4.4 กำรปักหมุด (Marker) 

การปักหมุดเป็นคุณลักษณะที่ Agri-Map Online จัดเตรียมส าหรับการน าเสนอข้อมูลแผนที่ ณ ต าแหน่งที่ผู้ใช้งาน

สนใจ โดยระบบท าการรับพิกัดจากหมุดที่วาง (Push pin) จากนั้นท าการประมวลผลส่งข้อมูลกลับมาแสดงบนแผนที่  

พร้อมรายละเอียดของชั้นข้อมูล ณ ต าแหน่งหมุดที่วาง ดังตัวอย่างรูปที่ 29 

 

 
 
 

รูปที่ 29 แสดงตัวอย่ำงกำรใช้งำนหมุด )Marker) เพ่ือแสดงข้อมลู ณ ต ำแหน่งท่ีสนใจ 

1 : เลือกที่ แหล่งน้ ำ  

2 : เลือกที่ ใต้ดิน และท ำกำร

เลือกรำยกำรแหล่งน้ ำบำดำล  

3 : ผลลัพธ์แสดงแผนที่ที่ใช้สีของต ำแหน่งที่ตั้งบ่อบำดำล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูกลุ่มชั้นข้อมูล 

 

 

 

 

 
 

 

 

แสดงหน้ำต่ำงข้อมูลเพ่ิมเติม 

 

1. ส่วนบริหารจัดการ
ต าแหน่งหมุด 

3. ส่วนแสดงชั้นข้อมูล 
 

4. ส่วนขอบเขตการปกครอง 
 

ค ำอธิบำยข้อมูล 

1. ผู้ใช้สามารถเลอืกดขู้อมลูที่ตอ้งการได้จาก  

 เมนแูถบชั้นข้อมูล (ด้านซ้ายมือ) หรือ 

 ค้นหาพ้ืนที/่ต าแหน่งที่ตัง้จากแถบเมนูคน้หา (ด้านบน) 

2. ท าการวางหมุด โดย click เมาส์ซ้ายค้างในต าแหน่งที่
ต้องการ (2 วินาท)ี ระบบฯ แสดงข้อมูลระดับต าบล 

3. จากนั้นระบบฯ จะปรากฏหน้าต่างขอ้มูลเพิ่มเตมิ 
โดยแสดงรายละเอียดต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

2. ส่วนต าแหน่งที่ต้ัง  
และภูมิอากาศ 
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เมื่อผู้ใช้วางหมุด ณ ต าแหน่งที่ต้องการแล้ว หากผู้ใช้ต้องการจัดการกับหมุดที่ปัก ระบบฯ เตรียมเครื่องมือที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการต าแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังรูปที่ 30  

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 30 แสดงส่วนบริหำรจัดกำรต ำแหน่งหมุด 

4.5 ค้นหำสถำนที่/ต ำแหน่งพิกัด ด้วยกล่องค้นหำสถำนที่/ต ำแหน่งพิกัด 

การอ านวยความสะดวกในการค้นหาสถานที่ / ต าแหน่งพิกัดเป็นคุณลักษณะที่ Agri-Map Online จัดเตรียมให้ผู้ใช้
ท างานผ่านทางเครื่องมือ กล่องค้นหาสถานที่/ต าแหน่งพิกัด โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์สถานที่ หรือต าแหน่งพิกัดที่ต้องการ 
ระบบจะแสดงผลเป็น ขอบเขตจังหวัด อ าเภอ หรือต าบล ตามชื่อสถานที่ , ชื่อต าแหน่ง, พิกัดทางภูมิศาสตร์, UTM เป็นต้น 
ทั้งนี้รูปแบบการพิมพ์ค าค้นในกล่องค้นหาก าหนดไว้ ดังนี้ 

 กำรค้นหำด้วยชื่อสถำนที่ : ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อที่ต้องการและกดปุ่ม  โดยระหว่างการพิมพ์ค าค้น อาจจะ
มีชื่อสถานที่เสนอแนะปรากฏขึ้นมาพร้อมกันด้วย ซึ่งเป็นส่วนที่ ระบบ Agri-Map Online และ Google แนะน า โดยผู้ใช้
สามารถ Click เมาส์ซ้ายเลือกได้เช่นกัน เมื่อระบบได้รับค าค้นที่ผู้ใช้เลือกแล้วจะส่งต าแหน่งพร้อม Crop และ Pan ไปยังพื้นที่
เลือก ดังรูปที่ 31 

 
รูปที่ 31 แสดงตัวอย่ำงกำรค้นหำด้วยวิธีพิมพ์ค ำค้น ในกล่องเคร่ืองมือสถำนที่/ต ำแหน่งพิกัด 

 

ไปยังต าแหน่งหมดุที่อยู่ด้านบนสุด 

ไปยังต าแหน่งหมดุที่อยู่ด้านล่างสดุ ลบต าแหน่งหมุดทั้งหมด 

เก็บหน้าต่างแสดงข้อมูลหมุด 

รูปแบบค าท่ีใช้กับระบบค้นหา 

 “ต.ต าบล อ.อ าเภอ จ.จังหวัด ประเทศไทย” 

 “อ.อ าเภอ จ.จังหวัด ประเทศไทย” 

 “จ.จังหวัด ประเทศไทย” 

เช่น “ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ประเทศไทย” 

ระบบ Crop และ pan ไปยังพื้นท่ีท่ีเลือก 

 

ค าค้นจาก Agri-Map Online 

ค าค้นจาก Google 
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 กำรค้นหำด้วยต ำแหน่งพิกัด : ผู้ใช้สามารถค้นพิกัดอ้างอิงได้ 2 ระบบ คือ 
- แบบละติจูด (Latitude) และ ลองจิจูด (Longitude) ใช้รูปแบบ “ละติจูด, ลองจิจูด” (ตัวอย่าง 16.36, 99.60) 
- แบบพิกัด UTM (ตัวอย่าง เช่น 47N 613450.64 159571.25) 

 
รูปที่ 32 แสดงตัวอย่ำงกำรค้นหำด้วยพิกัด UTM สถำนที่/ต ำแหน่งพิกัด 

4.6 ค้นหำสถำนที่ ด้วยเมนูค้นหำตำมระดับกำรแบ่งเขตกำรปกครอง 

เมนูค้นหาตามระดับการแบ่งเขตการปกครองนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการค้นหาสถานที่ซึ่งต้องการ โดยเลือก
ตามระดับการแบ่งเขตการปกครองประเทศ ซึ่งตั้งแต่ระดับทั้งประเทศ จังหวัด อ าเภอ นั้นและต าบล โดยตัวอย่างการใช้งาน 
เช่น 

 กำรค้นหำในระดับประเทศ  
ผู้ใช้เลือก Click เมาส์ซ้ายที่ประเทศไทย (รูปที่ 33-1 ต าแหน่งกรอบสี่เหลี่ยม 1) แล้ว Click เมาส์ซ้ายปุ่มเลือก

ระดับประเทศ (รูปที่ 33-1 ต าแหน่งกรอบสี่เหลี่ยม 2) ระบบจะแสดงภาพแผนที่ทั้งประเทศตามการเลือกชั้นข้อมูล  
ตามรูปที่ 33-2 

 

 
 

)33-1) เมนูเร่ิมต้น แสดงระดับกำรแบ่งเขตกำร
ปกครองประเทศ ใน 4 ระดับ 

 
 

)33-2) ภำพแผนที่ในระดับประเทศ 

2 

1 
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 กำรค้นหำตำมระดับกำรแบ่งเขตกำรปกครองประเทศ 3 ระดับ 
      ระบบก าหนดให้เลือกได้ทีละล าดับ พร้อมแสดงผลตามล าดับตามเขตการปกครองที่เลือก โดยผู้ใช้ Click เมาส์

ซ้ายที่ประเทศไทย (รูปที่ 33-1 ต าแหน่งกรอบสี่เหลี่ยม 1) แล้ว Click เมาส์ซ้ายเลือกทีละระดับชั้นตั้งแต่จังหวัด อ าเภอไป
จนถึงต าบล (รูปที่ 33-3 ต าแหน่งกรอบสี่เหลี่ยม 1) ทั้งนี้ในแต่ละล าดับชั้นนั้นผู้ใช้สามารถ Click เมาส์ซ้ายปุ่มแสดง (รูปที่ 
33-3 ต าแหน่งกรอบสี่เหลี่ยม 2) ระบบได้รับค าค้นที่ผู้ใช้เลือกแล้วจะส่งต าแหน่งพร้อม Crop และ Pan ไปยังพื้นที่เลือก 
โดยตัวอย่างเลือกจังหวัดน่าน และอ าเภอปัว ซึ่งผลลัพธ์แสดงภาพแผนที่ตามรูปที่ 33-4 

 

 
 

)33-3) เมนูแสดงระดับกำรเลือกกำรแบ่งเขตกำรปกครอง
ประเทศ ต้ังแต่จังหวัด อ ำเภอ และต ำบล 

 
 

)33-4) ภำพแผนที่ซ่ึงแสดงขอบเขตของอ ำเภอปัว จังหวัดน่ำน  

รูปที่ 33 เมนูค้นหำตำมระดับกำรแบ่งเขตกำรปกครอง 

4.7 เมนูเครื่องมือจัดกำรงำนส ำหรับผู้ใช้ 

เครื่องมือนี้ในเมนูชุดนี้ มีคุณลักษณะช่วยผู้ใช้งานท างานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลแผนที่ ในขณะที่ท างาน  
บน Agri-Map Online พร้อมแสดงสถานะ User Login ในขณะนั้นว่าเป็นใคร โดยรายละเอียดแสดงในรูปที่ 34 รวมทั้ง
สามารถดูตัวอย่างการบันทึกชั้นข้อมูล การน าเข้าชั้นข้อมูล และการบันทึก Screenshot ได้ในรูปที่ 35-37 ตามล าดับ 

 

ระบุผู้ใชป้ัจจุบนั  
  

ออกจากระบบ  

เลือก “รูปแบบสีของแผนที่” ทีต่้องการได้  
โดยคลิกเมาส์ซา้ยที่ลูกศรซ้าย-ขวา  
 
บันทึกชัน้ข้อมูล เป็นไฟล์ “.agm”  
น าเข้าชัน้ข้อมูล เป็นไฟล์ “.agm”  
 
บันทึกหนา้การท างาน 

 

รูปที ่34 แสดงเคร่ืองมือส ำหรับผู้ใช้งำน 

1 : เลือกจังหวัด 
คือ น่าน 

1 : เลือกอ าเภอ 
คือ ปัว 

 

2 

1 : ไม่เลือก/ไม่
ระบุต าบล 

 

3 

1 

2 

4 

5 

6 
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รูปที่ 35 แสดงกำรบันทึกชั้นข้อมูล เป็นไฟล์ “.agm” 

 

 
 

รูปที่ 36 แสดงกำรน ำเข้ำชั้นขอ้มูล เป็นไฟล์ “.agm” 

 

1. Click เมาส์ซ้ายเลือกชั้นข้อมูล 

2. Click เมาส์ซ้ายเลือก

3. ขั้นตอนบันทึกไฟล ์

3.1 ระบบแสดงหน้าต่างให้ผู้ใช้

พิมพ์ชื่อไฟล์  

3.2 ผู้ใช้กดปุ่มบันทึก   

3.3 ระบบจ าน าข้อมูลไปจัดเก็บ

ไว้ที่เครื่องผู้ใช้งาน ตามต าแหน่ง

ที่เครื่องผู้ใช้ก าหนดไว้ 

3.1 

3.2 

3.3 

Click เมาส์ซ้ายเลือก
โหลด Layers 
จากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์ที่
ต้องการน าเข้าระบบฯ 
เพื่อน าแสดงผล 
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รูปที่ 37 แสดงกำรบันทึก Screen Shot 

 

Click เมาส์ซ้ายเลือกบันทึก screenshort 

• ระบบจะ pop up รูปแผนท่ี ท่ีแสดงในปัจจุบัน 

• ผู้ใช้สามารถ save ไฟล์ภาพ .png ได้ทันที 


