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บทที่ 1 
บทน ำ 

FAARMis (ฟามิส) เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาต่อยอดจากระบบ TAMIS รุ่นที่ 1 เพ่ือใช้ในการรับขึ้นทะเบียน
เกษตรกรด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแอนดรอย์ (Android) โดยมุ่งเน้นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามเงื่อนไขของ
กรมส่งเสริมการเก ษตร โดยผู้ใช้งานต้องเป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)   
ใช้เป็นเครื่องมือท างานในพ้ืนที่แบบเชิงรุก เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) แบบทันที (Real-
time) รองรับการอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด (Smartcard) การวาดแปลงพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ พ้ืนที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ วาดแปลงพ้ืนที่กิจกรรมการเกษตรบนแผนที่ Google Maps ร่วมกับเทคโนโลยี GPS และยังเชื่อมโยง
กับหน่วยงานพันธมิตรเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านระบบบริการ API ประกอบด้วย  

1 กรมการปกครอง อนุญาตให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลและข้อมูลครัวเรือนพร้อมส่งข้อมูล
กลับมาให้เจ้าหน้าที่ แบบทันที (มีขอจ ากัดจ านวนสิทธิ์ในตรวจสอบในแต่ละหน่วยงาน) 

2 กรมท่ีดิน อนุญาติให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแปลงที่ดินของโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์ประเภท โฉนด/
น.ส.4 เท่านั้น 

3 ส านักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)* อนุญาติให้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแปลงที่ดิน
ด้านการเกษตรในเขต ปฎิรูปที่ดิน (* ก าลังพัฒนาฯ) 
 

 
 
 
 
 



ฉ 

 

บทที่ 2 
อุปกรณ์ที่รองรับแอปพลิเคชัน FAARMis 

 
 
คุณลักษณะพื้นฐำนเครื่องแท็บเล็ต 

 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.2 GHz 

 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 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) สามารถตรวจสอบรุ่นแท็บเล็ตที่รองรับการถ่ายโอนข้อมูล
แบบ OTG ได้ที่ http://www.integralmemory.com/otg 

 

http://www.integralmemory.com/otg
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คุณลักษณะพื้นฐำนเครื่องอ่ำนบัตรสมำร์ตกำร์ด 
 

 รองรับบัตรสมาร์ตการ์ดตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816-1,2,3 Class A,B,C (5V, 3V, 1.8V)  

 เชื่อมต่อแบบ Micro-USB รองรับคุณสมบัติ OTG (USB On-The-Go) ได้โดยตรง 

 ตัวอย่างเครื่องอ่านบัตรฯ ที่เคยทดสอบใช้งาน เช่น รุ่น SCR3500, Cloud 2910R, SCR3310M2 หรือ
สอบถามรุ่นอ่ืนเพ่ิมเติมไดท้ี่ 02-564-6900 ต่อ 2513 
 

หมายเลขรุ่น ภาพตัวอย่างเครื่องอ่านบัตรฯ 

SCR3500 

 
Cloud 2910R 

 
SCR3310M2 
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เตรียมควำมพร้อมอุปกรณ์ก่อนใช้งำนแอปพลิเคชนั FAARMis 
 

 
 
หมำยเหตุ เนื่องจากระบบถูกออกแบบให้ต้องใช้งานร่วมกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทุกครั้งที่เข้าใช้งาน (ไม่สามารถ
ให้บริการในโหมด Off-line ได้) กรุณาตรวจสอบสถานการณ์เชื่อมต่อแท็บเล็ตกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi สังเกตมุมด้านขวา เป็นรูปสัญญาณ   ให้ใช้นิ้วลากลงมาจะเห็นรูปสัญญาณ ให้กดเลือก Wi-Fi 
หรือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตมือถือของผู้ให้บริการเครือข่าย เช่น AIS/dtac/true move (อาจมีความใช้จ่ายในการใช้
งานอินเตอร์เน็ตมือถือ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายที่เลือกใช้งาน) 
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บทที่ 3 
กำรเข้ำใช้งำนแอปพลิเคชนั FAARMis 

แอปฯ ถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับฐานทะเบียนเกษตรกรเดียวกับระบบ http://farmer.doae.go.th/ ซ่ึง
เป็นฐานหลักในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบัน (กล่าวคือการปรับปรุงข้อมูล
บนแอปฯ FAARMis เหมือนกับการปรับปรุงบนเว็บไซต์ทุกประการ ดังนั้นผู้ใช้งานต้องระมัดระวังการบันทึกข้อมูล
ต่างๆ เพราะเป็นฐานข้อมูลจริงที่ใช้งานในปัจจุบัน)  ส าหรับเจ้าหน้าที่เกษตรต าบลที่สนใจ สามารถสอบถามจังหวัดที่
ระบบพร้อมเปิดให้บริการก่อนเข้าใช้งาน กรณีที่ท่านอยู่ในจังหวัดที่เปิดให้บริการแล้ว ท่านสามารถกรอกรหัส
ผู้ใช้งานเดิม (Username) ที่ยังใช้งานในระบบหลักได้ เช่น ec123456789 พร้อมรหัสผ่าน บนหน้าจอ Login ของ
แอปฯ FAARMis ได้ทันที ผู้ใช้งานสามารถสังเกตเวอร์ชันของแอปฯ ได้ทีมุ่มซ้ายด้านล่าง 

โปรดอ่ำนก่อนเข้ำใช้งำนระบบ FAARMis 2.7.1 
*** 6 June 2017 ส าหรับปรับปรุงเกษตรกร พร้อมวาดแปลงกิจกรรมปี พ.ศ.2559/60 ดังนี้ 
1. สามารถปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรครัวเรือน พร้อมวาดแปลงที่ดินทุกประเภท ทุกวัน 24 ช.ม.  
2. สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฏร์ จากฐานข้อมูลกรมการปกครองทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 
17.00 (โดยมีเงื่อนไขระบบฯ) ต้องได้รับการเปิดสิทธิ์ฯ จาก Admin ศสท. ติดต่อ 02-955-1642 ก่อนใช้งานเสมอ) 
3. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ ประเภทโฉนด/น.ส.4 ทุกประเภท 
(ส่วนประเภทอื่น เช่น น.ส3 ยัง ไม่สามารถ ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูลกรมท่ีดิน)  
เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 24 ช.ม. (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดพิเศษ) 
4.สามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ประเภทส.ป.กทุกประเภท จากฐานข้อมูล ส.ป.ก ทุกวัน 24 
ช.ม. 
4.1 แปลงเลขที่ 81 ระวาง ส.ป.ก. ที่ 5043III3002 ให้กรอกในระบบทบก. ดังนี้  เลขเอกสารสิทธิ์ 81/5043III3002 
ให้กรอกในระบบทบก. ดังนี้ เลขที่เอกสารสิทธิ์ 81/5043III3002 ตรงตัวเลขโรมัน III คือตัวไอใหญ่เท่านั้น และต้อง
ไม่มีช่องว่าง (Spacing) ระวางตัวอักษร 
4.2 แปลงเลขท่ี 82 ระวาง สปก. ที่กลุ่ม 123 ให้กรอกในระบบ ทบก. ดังนี้  
เลขแปลงเอกสารสิทธ์ 82/123 (ไม่ต้องใส่ค าว่า กลุ่มที่ลงไป ให้กรอกเฉพาะ หมายเลขกลุ่มที่ลงในช่องระวางแทน) 
จะสามารถใช้ตรวจดึงรูปแปลง สปก.ได้ ในเวลา 40 วินาที ช้ากว่าการดึงข้อมูลจากฐานกรมที่ดิน ส่วนในกรณีกรอก
ข้อมูลเดิมไม่ถูกต้อง ระบบฯ สามารถแก้ไขได้ (ยังถือว่าเป็นแปลงเดิม) 
5.  สามารถวาดแปลงฯ ได้ทั้ง มีเอกสารสิทธิ์ และ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น พ.ท. เช่า ด้วยตนเอง โดยไม่มีระบบ
ตรวจสอบเท่านั้น  
6.  สามารถวาดแปลงกิจกรรมเกษตร ได้เฉพาะ สวนเดี่ยว เท่านั้น (ไม่รองรับ สวนแซม และสวนผสม) 
7. กิจกรรมที่ท าการจัดชุดผ่านหรือประชาคมแล้ว วาดรูปแปลงกิจกรรมได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอื่นได้ 
8. สามารถวาดแปลงกิจกรรมเกษตร ได้เพียงผืนเดียว (Single polygon) ยังไม่รองรับการวาดแปลงหลายผืน  
(Multi - ploygon) 

http://farmer.doae.go.th/
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9. รายงานสามารถเข้าดูได้ที่ http://ssmap.doae.go.th/geofarmer/ เป็นระบบรายงานที่ทาง ศสท. เป็นผู้พัฒนา
โดยระบบรายงานจะตัดยอดการวาดแปลงของ FAARMis ในเวลา 23.59 (หมายความว่า  ถ้าวาดวันนี้ ดูยอดรวมได้ 
วันรุ่งขึ้น โดย รายงานจะยึดตามที่ตั้งแปลงกิจกรรม ว่าอยู่ที่ ต าบล ใด) หากเกิดค าถามในส่วนของระบบรายงาน 
ssmap และเครื่องมืออ่ืนๆ เช่น QGIS หรือ Gisagro โปรดสอบถามทาง Admin ของ ศสท. เท่านั้น 
10. การแสดงรูปแปลงในระบบ SSMAP จะสามารถแสดงรูปแปลงกิจกรรมของทุกเครื่องมือ ได้แก่  
Gisagro (สีเขียว), QGIS (สีฟ้า), น าเข้ารูปแปลงจากกรมที่ดินโดย ศสท. (สีส้ม), FAARMis (สีแดง) 
11. ระบบสามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ (RAM 4 GB ขึ้นไป) ผ่านโปรแกรมจ าลองแอนดรอยด์ ชื่อว่า NOX หรือใช้
งานผ่านอุปกรณ์ มือถือ/แท็บเล็ต แอนดรอยด์เวอร์ชัน 4.4 ขึ้นไป (แนะน าใช้งานบนอุปกรณ์แอนดรอยด์จะ
เสถียรภาพสูงที่สุด) 

  
รูปที่ 1 หน้าจอ Login เพ่ือเข้าใช้งาน 

หมายเหตุ –แอปฯ มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ใช้งานกรุณาอัพเดทแอปฯ ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนเข้าใช้งาน 
เงื่อนไขกำรใช้งำน 
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1. เครื่องแท็บเล็ตจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนล็อกอินเข้าใช้ระบบเสมอ  
ไม่สามารถใช้งานได้ใน Off-line ตอนนี้แอปพลิเคชันมีให้ท่านเลือก 2 แบบ คือ  

a. ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง สามารถใช้งานไดเ้ฉพาะ วันและเวลาราชการ
เท่านั้น (ปกติวัน จ.-ศ. เวลา 8.00-17.00) 
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ส าหรับผู้พิมพ์รหัสผ่านภาษาไทยบนแป้นพิมพ์อังกฤษ 
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ก่อนเข้าใช้งาน FAARMis โปรดอ่านข้อตกลง และกดยอมรับเง่ือนไขในการใช้งานแอปพลิเคชั่น 
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b. ถ้าไม่ต้องการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง สามารถกดปุ่มข้ามได้ เพื่อใช้งานในการ

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ทุกวันทุกเวลา ไม่มีเงื่อนไข 
 
หน้ำจอกำรใช้งำนเพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรรำยใหม่/ปรับปรุงรำยเดิม (ด้วยบัตรประชำชน) 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

รูปที่ 2 หน้าจอตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร 
 
 
 
 
 

2. กรณีไม่มีเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน 

ผู้ใช้งานจะต้องระบุ “เลขบัตรประชำชน” เลือก 

“ตรวจสอบ” จะเป็นการอ่านข้อมูลประชาชนแทนการใช้เครื่องอ่านบัตรแบบ USB 

1. กรณีมีเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชน 

ผู้ใช้งานเลือก “อ่ำนข้อมูลบัตรจำกเครื่องอ่ำนบัตรแบบ USB”  

จะเป็นการอ่านข้อมูลจากบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรูปถ่ายหน้าบัตรฯ 



15 

 

 
 

กำรตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร รำยใหม่/รำยเก่ำ 

 
 

 กรณีไม่พบเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จะถือว่าเป็นเกษตรกรรำยใหม่ แอปฯ จะแจ้งว่ำไม่พบข้อมูลที่กรม
ส่งเสริมกำรเกษตรท ำกำรดึงข้อมูลจำกกรมกำรปกครอง 

 กรณีพบเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จะถือว่าเป็นเกษตรกรรำยเก่ำ แอปฯ จะแจ้งว่า ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

 ไม่พบ เลขบัตรประชาชน ที่สอดคล้องฯ กับ พ.ศ.เกิดนี้ในกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

วิธีกำรตรวจสอบข้อมูลจำกกรมกำรปกครอง 
 

 
 
แอปฯ จะแสดงว่าข้อความว่า ตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองหรือไม่ 

 หากท่านกดปุ่ม ตรวจสอบ แอปฯ จะท าการดึงข้อมูลจากกรมการปกครองทันที 

 หากท่านกดปุ่ม ข้ำม แอปฯ จะท าการข้ามการดึงระบบข้อมูลจากกรมการปกครอง ไปยังหน้าเพิ่มข้อมูล
สมาชิกในครัวเรือน (กรณีระบบฯ ไม่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลกรมการปกครอง แต่ต้องการ
ปรับปรุงข้อมูลส่วนอื่นๆ) 
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 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
หมำยเหตุ 

เครื่องหมำย * หมายถึงฟิลด์ข้อมูลทีร่ะบบฯ บังคับกรอก ห้ามเว้นว่าง 
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ควำมหมำย 
สถำนภำพ หมายถึง สถานภาพทางการสมรส เช่น โสด สมรส หย่าร้าง แยกกันอยู่  
อำชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการประกอบกิจกรรมนั้นๆ กรณีท่ีผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีเงินเดือน
ประจ า ให้ถือว่ารับเงินเดือนประจ า 

 ประกอบกำรเกษตร หมายถึง การปลูกพืช การเลี้ยงปศุสัตว์พ้ืนฐาน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าพ้ืนฐาน การท านาเกลือ
สมุทร เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริโภค หรือ จ าหน่าย หรือ ใช้งานในฟาร์ม โดยขึ้นทะเบียน
ตามท่ีเพาะปลูก หรือเลี้ยงจริง ตามเกณฑ์ข้ันต่ าของเนื้อที่ และจ านวนสัตว์เลี้ยง 

 รับเงินเดือนประจ ำ หมายถึง จ านวนเงินปฏิบัติงานได้รับเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงาน ถือเกณฑ์ การเหมาจ่าย
เป็นรายเดือน และถือเป็นรายได้ประจ า โดยไม่ค านึงถึงชั่วโมงการท างานที่เปลี่ยนแปลงเหมือนค่าจ้าง 

 รับจ้ำงทำงกำรเกษตร หมายถึง การรับจ้างด าเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เช่น 
ไถ พรวน ปลูก ดายหญ้า สูบน้ า ใส่ปุ๋ย เก็บเก่ียว โดยได้รับค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินสดหรือไม่เป็นเงินสด 

 ประกอบธุรกิจกำรค้ำ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมค้าขายภายใต้การบริหารจัดการและมีรายรับรายจ่ายของ
ตนเอง 

 รับจ้ำงท่ัวไป หมายถงึ การรับจ้างด าเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร  
เช่น รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างขนส่ง เป็นต้น 

 อ่ืนๆ หมายถึง ที่ดินที่เข้าไปท าประโยชน์ โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือไม่ได้จ่ายค่าเช่า 
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หน้ำแสดงและปรับปรุงข้อมูลสมำชิกครัวเรือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
สมำชิกครอบครัว  
สมาชิกครัวเรือน หมายถึง ผู้อยู่อาศัย กินและใช้เครื่องอุปโภคร่วมกัน โดยอยู่อาศัย ในครัวเรือน ตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป 

 เลขรหัสประจ ำบ้ำน หมายถึง เลขท่ีปรากฏในส าเนาทะเบียนบ้านของเกษตรกร  

 เลขทะเบียนเกษตรกร หมายถึง รหัสที่ใช้อ้างอิงครัวเรือนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

เครื่องจักรกลเพื่อกำรเกษตร 
เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร หมายถึง เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกษตร ซึ่งอาจมีการใช้เพื่อการอ่ืนด้วยก็ได้ 

 รถแทรกเตอร์ หมายถึง รถแทรกเตอร์หรือรถไถ 4 ล้อ ที่ใช้ในงานเกษตร 

 เครื่องปลูก [ใช้เครื่องยนต์] หมายถึง เครื่องมือที่น ากล้ามาปลูกลงในแปลง 
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 เครื่องเก็บเกี่ยว [ใช้เครื่องยนต์] หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการเก่ียวข้าวและนวดข้าวออกเปลือกในเครื่อง
เดียวกัน 

รำยได้  
รายได้ หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการตามปกติของ กิจการรวมทั้ง ผลตอบแทน
อ่ืนๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานตามปกติ 

 รำยได้ในภำคกำรเกษตร หมายถึง รายได้จากการประกอบกิจกรรมการเกษตร ทั้งพืช ประมง ปศุสัตว์ 

 รำยได้นอกภำคกำรเกษตร หมายถึง รายได้ที่มาจากแหล่งอ่ืนที่ใช้กิจกรรมการเกษตร 

 หนี้สินในภำคเกษตร หมายถึง การกู้ยืมมาเพ่ือการลงทุนในการประกอบการเกษตร 

 หนี้สินนอกภำคเกษตร หมายถึง  การกู้ยืมมาเพ่ือเป็นประโยชน์นอกเหนือจากการลงทุนในการประกอบ
กิจกรรมการเกษตร เช่นการประกอบ อาชีพอ่ืนๆ การบริโภค การศึกษา 

 
กำรแก้ไขข้อมูลสมำชิกในครัวเรือน  

กดปุ่ม เพ่ือกรอกรายละเอียดของสมาชิกในครัวเรือนแต่ละคนได้ เมื่อกรอกเรียบร้อยให้กดปุ่มบันทึก 
 

 
 
                    
 
 

 
สามารถเลือกการเป็นสมาชิกองค์กร ได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
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ข้อมูลสมำชิกครัวเรือน 

สมาชิกครัวเรือนที่มีเครื่องหมายตกใจ  แบ่งได้ 3 กรณี  ดังนี้  
1. เสียชีวิตแล้ว (สถานะการเสียชีวิตตรวจสอบจากฐานทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง) 

 
2. มาจากครอบครัวอ่ืน (รายชื่อบุคคลนี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อทะเบียนบ้าน แต่มีการแจ้งช่วยครัวเรือนนี้) 

 
3. ไปช่วยครอบครัวอ่ืน ของ นาย/น.ส… (รายชื่อบุคคลนี้อยู่ในรายชื่อทะเบียนบ้าน แต่มีการแจ้งช่วย

ครัวเรือนอื่น) 
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ข้อมูลแปลงเพำะปลูก 

 
 
หมำยเหตุ 

 กรณีเพิ่มแปลงเพำะปลูกใหม่ ให้กดปุ่ม เพ่ือเพ่ิมข้อมูลแปลง  

 กรณีคัดลอกแปลงเพำะปลูกเดิม ที่เคยข้ึนทะเบียนไว้ ให้กดปุ่ม คัดลอกแปลงและกิจกรรมท่ีเคยด ำเนินกำร 
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กำรเพิ่ม/ปรับปรุงแปลงเพำะปลูก  

 
 
กำรเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลแปลง ดังนี้ 
o กรอกข้อมูลที่ตั้งแปลงเพำะปลูก โดยกรอกชื่อหมู่ เลือกจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 
o เลือกเขตชลประทำน มี 2 ตัวเลือก ได้แก่ในเขตชลประทาน หรือ นอกเขตชลประทาน  

 เขตชลประทาน หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชที่อยู่ในเขตการชลประทาน 
 นอกเขตชลประทาน หมายถึง พื้นที่ท่ีใช้ในการเพาะปลูกพืชที่อยู่นอกเขตชลประทาน 

o เลือกแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร มี 2 ตัวเลือก คือ ไม่มี หรือ มีแหล่งน้ า  
ถ้าหากเลือกตอบแบบมีแหล่งน้ า แอปฯ จะปรากฏข้อความเพ่ือสอบถามเจ้าของแหล่งน้ า ได้แก่ แหล่งน้ าของ
ตนเอง หรือ สาธารณะ และให้เลือกประเภทของแหล่งน้ าที่ใช้นั้น ได้แก่ กรณีแหล่งน้ าของตนเอง (บ่อน้ าตื้น/บ่อ
บาดาล/สระน้ า) กรณีแหล่งน้ าสาธารณะ (บ่อบาดาล/หนอง/สระ/ คลองชลประทาน/แม่น้ า)  (สามารถเลือกได้
มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
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o กำรถือครอง แบ่งได้ 3 แบบ คือ ของครัวเรือน, เช่า และอ่ืนๆ ตามรายละเอียด ดังนี้   

 ครัวเรือน หมายถึง  ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิของผลประโยชน์บนแปลงที่ดินของบุคคลในครัวเรือนเท่านั้น   
ซึ่งจะมีเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือเอกสารแสดงว่าได้เข้าถือครอง เช่น โฉนด นส.4 นส.3/นส.3ก   
สปก. 4-01 สค.1 กสน. ใบจอง (นส.2) ใบใต่สวน (น.ส.๕) ใบเหยียบย่ า นค.3 และ สทก. เป็นต้น 

 ที่ดินเช่ำ หมายถึง ที่ดินเช่าจากผู้อื่นโดยจ่ายค่าเช่าเป็นเงินสดหรือผลผลิต ตามแต่จะตกลงหรือท าสัญญากับ
เจ้าของที่ดิน 

 อ่ืนๆ หมายถึง ที่ดินที่เข้าไปท าประโยชน์ โดยไม่มีกรรมสิทธิ์หรือไม่ได้จ่ายค่าเช่า  
o เจ้ำของเอกสำรสิทธิ์/นิติบุคคล/ผู้รับรอง  
o ควำมสัมพันธ์ หมายถึง ตนเอง พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา อื่นๆ  
o เลขบัตรประจ ำตัวประชำชนเจ้ำของเอกสำรสิทธ์/รับรอง   
o ประเภทเอกสำรสิทธิ์  คือ มีเอกสารสิทธิ์ หรือ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (หมายเหตุ ประเภทเอกสารสิทธิ์เฉพาะ โฉนด/

น.ส.4 เท่านั้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่กรมที่ดิน เมื่อกดตรวจสอบแอปพลิเคชั่นจะท าการแสดงข้อมูลประกอบ
เช่น เลขระวาง/พิกัด ละติจูด ลองติจูดขนาดพ้ืนที่ (ไร่-งาน-วา) พร้อมขอบเขตรูปแปลง โดยจะแสดงบนแผนที่
อย่างอัตโนมัติ และไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากระบบจะยึดถือข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจาก
ฐานข้อมูลกรมที่ดิน) แต่ถ้าหากไม่ใช่ โฉนด/น.ส.4 จะไม่สามารถกดตรวจสอบได้ ผู้ใช้งานจะต้องระบุรายละเอียด
ของข้อมูลเอกสารสิทธิ์ พร้อมวาดรูปแปลงบนแผนที่ด้วยตนเอง จะอธิบายขั้นตอนในการวาดรูปแปลงบนแผนที่ 
ในบทต่อไป 

เงื่อนไข 
กรณทีี่มีการตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินแล้ว (ดึงข้อมูลจากกรมที่ดิน) แอปฯ จะไม่ให้ผู้ใช้งานแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
รูปขอบเขตแปลงดังกล่าว หรือ เกิดจากกรณีมีการใช้ข้อมูลรูปขอบเขตแปลงเอกสารสิทธิ์ร่วมกัน และผู้หนึ่งผู้ใดมี
การวาดรูปขอบเขตแปลงและส่งเข้ามาในระบบฯ ก่อนแล้ว 
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บทที่ 4 
กำรวำดรูปแปลงเพำะปลูก (แบบไม่ได้ท ำกำรตรวจสอบจำกกรมที่ดิน) 

ในกรณีเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ใช่ โฉนด/น.ส. 4 ทุกประเภท จะไม่สามารถตรวจสอบจากฐานข้อมูลกรมท่ีดินได้ 
ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้กรอกข้อมูลที่จ าเป็น พร้อมทั้งวาดรูปขอบเขตแปลงบนแผนที่ด้วยตนเอง โดยสามารถท า
ได้โดยใหก้รอกข้อมูลดังนี้  

 ชื่อเลขเอกสารสิทธิ์  

 เลขที่เอกสารสิทธิ์ (ที่ไม่ใช่ โฉนด/น.ส. 4 ทุกประเภท) 

 พ้ืนที่ตามเอกสารสิทธิ์ (ระบุขนาดพื้นที่ ไร่-งาน-วา แอปฯ จะน าขนาดพ้ืนที่ทั้งหมดไปตรวจสอบให้ท่าน
ขณะวาดรูปขอบเขตแปลง โดยให้ท่านวาดผิดพลาดได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซนต์) 

 เลขที่ระวาง (ไม่บังคับ) 

 ละติจูด ลองติจูด (ไม่บังคับ ถ้ามีแอปฯ จะแสดงต าแหน่งที่ตั้งแปลงเพื่อให้ผู้ใช้งานวาดได้สะดวก รวดเร็ว ถ้า
ไม่ได้กรอกแอปฯ จะแสดงแผนที่ของต าบลที่ท่านกรอกมาแทน) 

 
 โซน (47/48) แกน X (Easting) แกน Y (Northing) (ไม่บังคับ) 

 แล้วให้กดปุ่ม วำดแปลงขอบเขตแปลงเพำะปลูก  
 
วิธีกำรวำดรูปขอบเขตแปลงเพำะปลูก 

 กดปุ่ม วาดแปลงขอบเขตแปลงเพาะปลูก 

 แอปฯ จะเปิดหน้าต่างแสดงแผนที่ตามพิกัดท่ีกรอกเข้ามา หรือ ถ้าไม่มีจะแสดงต าแหน่งตามพิกัดของต าบล
ที่ตั้งแปลง ให้ผู้ใช้งาน ค้นหาต าแหน่งแปลงได้จาก กรอกข้อมูล UTM ที่ได้จากการเก็บพิกัดแปลงนาจาก 
GPS Handheld 

  

แสดงต าแหน่งพิกัดปัจจุบันของเครื่องแท็บเล็ต 

 

ปุ่ม ขยาย (+) / ย่อ (-)
แผนที่ 
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 เมื่อพบต าแหน่งที่ตั้งแปลงที่ต้องการวาด ให้ท าการขยับแผนที่และใช้ตัวเล็งเป้า  ไปยังจุดแรกท่ี
ต้องการวาด จากนั้นให้ กดไปที่จุดกึ่งกลางตัวเล็งเป้า เพื่อเก็บพิกัด จุดแรก และ ขยับแผนที่ไปยังจัดที่สอง 
และ กดไปที่จุดกึ่งกลางตัวเล็งเป้า เพ่ือเก็บพิกัดจุดที่สอง ท าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนครบจุดรอบขอบเขต โดย
แอปฯ จะค านวณพ้ืนที่วาดให้อัตโนมัติ โดยจะท าการเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ตามเอกสารสิทธิ์ที่กรอกเข้ามา 
โดย ค่าพื้นท่ีวาดจากแผนที่ จะต้องมีค่าผิดพลาดไม่เกิน ±10% ของค่าพ้ืนที่ตามเอกสารสิทธิ์ 

   

   
 ในกรณี วำดผิดพลำด ในขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่ง สามารถ ย้อนกลับ ได้ โดยการกดปุ่ม ย้อนกลับ หรือ 

ต้องการวาดใหม่หรือลบข้อมูลพิกัดของขอบเขตแปลง สามารถท าได้ โดยการกดปุ่ม ล้ำง บนแผนที่ 

 เมื่อท าการวาดขอบเขตแปลงเรียบร้อย ให้กดปุ่ม บันทึก  

 แอปฯ จะท าการเก็บข้อมูลพิกัดขอบเขตแปลง พร้อมค านวณค่าพิกัดกึ่งกลางแปลง 
 

 
 

 
 

กฏกำรวำดขอบเขตรูปแปลงที่ดิน  
วาดขอบเขตรูปแปลงผิดพลาดได้ไม่เกิน ±10% ของขนาดเนื้อท่ีเอกสารสิทธิ์ที่ระบุ 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวำดรูปขอบเขต 

 ตัวเล็งเป้า ไว้ปักหมุดสีแดง 

  หมุดสีแดง ไว้ใช้ปักอาณาเขต 

 หมุดสีเหลือง ไว้บอกจุดก่ึงกลางของ 
        แผนที่ หรือ พิกัดของต าบลนั้นใน 
        กรณีท่ีไม่ได้วาดแปลง 
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กำรคัดลอกแปลงและกิจกรรมที่เคยด ำเนินกำร 

ในกรณีผู้ใช้งานต้องการคัดลอกแปลงและกิจกรรมที่เคยด าเนินการ สามารถท าได้ โดยกดปุ่ม   คัดลอก
แปลงและกิจกรรมที่เคยด ำเนินกำร แอปฯ จะท าการดึงข้อมูลเอกสารสิทธิ์และกิจกรรมที่เคยขึ้นทะเบียนในปีที่ผ่าน
มาย้อนไป 1 ปี มาแสดงเป็นรายการให้ผู้ใช้งานเลือกในการคัดลอก เพ่ือลดเวลาในการปรับปรุงกิจกรรมที่คล้าย
กิจกรรมเดิมที่ผ่านมา  

 
 
เมื่อผู้ใช้งานต้องการ คัดลอกแปลงและกิจกรรมเดิมใด ให้กดที่รายการแปลงและกิจกรรมที่ต้องการ จะมีข้อควำม 
ต้องกำรคัดลอกแปลงหรือไม่ ให้ กดปุ่ม ใช่ จากนั้นแอปฯ จะท าการคัดลอกข้อมูลแปลงและกิจกรรมที่ต้องการ
คัดลอก มายังหน้า ขึ้นทะเบียนแปลงเพาะปลูก จากนั้นให้ผู้ใช้งานปรับปรุงข้อมูลกิจกรรม เมื่อเสร็จแล้วให้ท าการกด
ปุ่ม บันทึก 

ถ้าผู้ใช้งาน คัดลอกแปลงและกิจกรรม ผิดพลาด สามารถ ลบ โดยการกดปุ่ม  ทีข่้อมูลแปลงและกิจกรรมที่
ต้องการลบได้ทันที โดยการลบจะเป็นการเปลี่ยนสถานะข้อมูลจากเดิม ใช้งาน (STATUS_DEL = 1)  เป็น ไม่ใช้งาน 
(STATUS_DEL = 2) เมื่อผู้ใช้งานท าการ รับรองข้อมูลและบันทึก ส าเร็จ ดังนี้ 
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กำรเพิ่ม/ปรับปรุงกิจกรรมกำรเกษตร 
กำรเพิ่มกิจกรรมกำรเกษตร 

ให้ท่านกดปุ่ม   เพ่ือท าการเพ่ิมกิจกรรมการเกษตร 
 

  
 
 
กำรปรับปรุงกิจกรรมกำรเกษตร 
ผู้ใช้งานสามารถเลือกหมวดหมู่ของเกษตรกรรม ได้ 13 ประเภท ได้แก่ 

 ปศุสัตว ์หมายถึง  สัตว์เศรษฐกิจที่มนุษย์น ามาเลี้ยง เพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น 
เพ่ือใช้งาน และเป็นอาหาร เป็นต้น สัตว์เศรษฐกิจมีท้ังสัตว์สี่เท้า เช่น โค กระบือ ม้า แพะ แกะ สุกร และสัตว์
ปีก เช่น เป็ด ไก่ ห่าน ไก่งวง เป็นต้น 

 เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ หมายถึง การด าเนินการใดๆ เพื่อให้สัตว์น้ าผสมพันธุ์วางไข่ การปรับปรุงสัตว์น้ าให้มี
ความแข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อมสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของตลาด 

 นำเกลือสมุทร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขังน้ าทะเลในนาพักเพ่ือให้มีโคลนตมตกตะกอนและมีความ
เค็มเพ่ิมข้ึนจากนั้นระบายน้ าเข้านาอีกแห่งเพ่ือให้น้ าระเหยไปโดยกระแสลมและความร้อนจากแสงอาทิตย์
จนเกลือตกผลึกท้ิงไว้ให้แห้ง 

เงื่อนไข 
- ในกรณีที่พ้ืนที่แปลงเพาะปลูกมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ พ้ืนที่กิจกรรม แอปพลิเคชั่นจะท าการดึง

ข้อมูลแปลงและกิจกรรมให้ครบถ้วน 
- แตใ่นกรณีทีพ้ื่นทีแ่ปลงเพาะปลูกมีขนาดมีน้อยกว่า พ้ืนที่กิจกรรม แอปพลิเคชั่นข้อมูลแปลงและไม่

ดึงข้อมูลกิจกรรมมาให้ เนื่องจาก ผิดเงื่อนไขการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

 



28 

 

 ข้ำว หมายถึง เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลก จัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับ หญ้าซึ่งนับได้ว่า เป็นหญ้าที่มี
ขนาด ใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุก สภาพ
ภูมิ ประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งแบบทะเลทราย พ้ืนที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง 

 พืชไร่ หมายถึง ไม้ประเภทไม้ล้มลุกและไม้ทนแล้ง ต้องการน้ าน้อย มีอายุการปลูกและการเก็บเก่ียวไม่นาน 
และเม่ือให้ผลผลิตแล้วล าต้นก็จะตาย พืชไร่ถือเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรของประเทศไทย  

 พืชผัก หมายถึง พืชที่สามารถน าส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นมาประกอบอาหารทั้งผล ดอก ล าต้น ใบ ราก และ
หัว เป็นทั้งไม้ยืนต้น และไม่ล้มลุกท่ีมีถิ่นก าเนิดในประเทศ และต่างประเทศ  

 ไม้ผล หมายถึง กลุ่มของพืชจ าพวกไม้ยืนต้นหรือพืชล้มลุกท่ีให้ผลผลิตเป็นผล ฝักหรือเมล็ดส าหรับ
รับประทานเป็นอาหารว่างหรือของหวานที่ไม่ใช่อาหารหลัก 

 ไม้ยืนต้น หมายถึง ต้นไม้ใหญ่ ล าต้นเดี่ยว แตกก่ิงที่ระดับสูงจากโคนต้น และมีอายุยืนนาน 

 ไม้ดอก หมายถึง พืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากดอก  พืชชนิดนี้มีลักษณะดอกสวยงาม  มีทั้งไม้ยืนต้น
ขนาดใหญ่  ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก  บางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่ 

 ไม้ประดับ หมายถึง  พืชที่ปลูกข้ึนเพ่ือใช้ประโยชน์จากรูปร่าง รูปทรง สีสันของล าต้นและใบ พืชชนิดนี้จะมี
รูปทรง รูปร่าง สีสีนของล าต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไป  นิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่ทั้งใน
พ้ืนดินและในกระถาง มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก 

 สมุนไพรและเครื่องเทศ [อำยุสั้น] หมายถึง  พืชที่ใช้ท าเป็นเครื่องยาสมุนไพรก าเนิดมาจากธรรมชาติและมี
ความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพอันหมายถึงท้ังการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค 
ได้แก่ใบชะพลู ผักแพ้ว ใบบัวบก ใบโหระพา เป็นต้น  

 สมุนไพรและเครื่องเทศ [อำยุยำว] หมายถึง พืชที่ใช้ท าเป็นเครื่องยาสมุนไพรก าเนิดมาจากธรรมชาติและมี
ความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพอันหมายถึงท้ังการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค 
ได้แก่ พริกไทย ฝรั่ง กฤษณา กานพลู โคคลาน เป็นต้น  

 แมลงเศรษฐกิจ หมายถึง การเลี้ยงผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู เป็นการค้า 
 
เลือกประเภทของเกษตรกรรมยั่งยืน 
ผู้ใช้งานสามารถเลือกหมวดหมู่ของเกษตรกรรม ได้ 6 ประเภท ได้แก่ 

 ไม่เป็นเกษตรกรรมย่ังยืน หมายถึง ระบบเกษตรกรรมที่ให้ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรการผลิตแบบ
ยั่งยืนไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตประกอบด้วย การคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ สร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ มีการปรับปรุงและฟ้ืนฟูดินยุติการใช้สังเคราะห์ ทั้งปุ๋ยเคมี สารก าจัด 
แมลงศัตรูพืชที่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 เกษตรผสมผสำน หมายถึง ระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน โดยมีกิจกรรม
การผลิตแต่ละชนิดเอ้ือประโยชน์กันและกันและเกื้อกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกัน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
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ระหว่าง พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมก็ได้ ระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผลส าเร็จได้ จะต้องมีการวางรูปแบบ
และด าเนินการ โดยให้ความส าคัญต่อกิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม 

 เกษตรอินทรีย์ หมายถึง ระบบเกษตรที่ผลิตอาหารด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้น
หลักการปรับปรุงบ ารุงดิน โดยลดการใช้ปัจจัยจากภายนอกและไม่ใช้สารเคมีเพ่ือเกษตรทั้งปุ๋ยเคมี ยาก าจัด
วัชพืชและศัตรูพืช รวมทั้งฮอร์โมนสังเคราะห์ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ ตลอดจนสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุ์กรรม ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติเพ่ือช่วยเพิ่มผลผลิตและและพัฒนาความ
ต้านทานศัตรูพืช 

 เกษตรธรรมชำติ หมายถึง การจัดระบบการปลูกพืชและสัตว์ที่สอดประสานกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน งดเว้นกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นหลักๆ ได้แก่ ไม่มีการพรวนดิน ไม่ก าจัดวัชพืช ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและสารก าจัดศัตรูพืช 
เป็นปฏิบัติการทางเกษตรท่ านึงถึง ดิน พืข และแมลงไปพร้อมๆกัน คือมีการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
ปลูกพืชตระกูลถั่ว หรือใช้เศษซากพืชคลุมดิน ปลูกพืชหลากหลายชนิด และอาศัยการควบคุมโรคแมลงศัตรูพืช
ด้วยกลไกลการควบคุมกันเองของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติท าให้มีการอนุรักษณ์แมลงที่มีประโยชน์พร้อมไปด้วยกัน 
จึงเป็นการปลูกพืชในสภาพแวดล้อมท่ีมีความสมดุลทางนิเวศวิทยา 

 เกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง แนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาคือที่ดินและน้ าเพ่ือ
การเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหลักการคือ การแบ่งพ้ืนที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน 
ส่วนแรกนั้น ให้ขดุสระกักเก็บน้ าจ านวน 30% ของพ้ืนที่ทั้งหมด เนื่องจากการเกษตร จ าเป็นต้องใช้น้ า ส่วนที่
สอง ให้ปลูกข้าว จ านวน 30% ของพ้ืนที่เพราะครอบครัวต้องกินต้องใช้ ส าหรับเป็นแหล่งอาหารหลัก ส่วนที่สาม 
ให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น เก็บดอกผลไว้กินไว้ขาย เสริมสร้างรายได้ส่วนหนึ่งอีกทาง และส่วนที่สี่ เป็นพื้นที่ส าหรับใช้
สร้างสิ่งปลูกสร้างเช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฉาง จ านวน 10% ของพ้ืนที่ จ านวนสัดส่วนของพ้ืนที่นี้
ทั้งหมดสามารถปรับเพิ่มหรือลด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่แต่ละแห่งได้ตามสะดวก 

 วนเกษตร หรือ ไร่นำป่ำผสม หมายถึง การท าเกษตรในพ้ืนที่ป่า เช่นการปลูกเกษตรแซมในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 
การน าสัตว์ไปเลี้ยงในป่า การเก็บผลผลิตจากป่ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการใช้พ้ืนที่ป่าท าการเพาะปลูกใน
ช่วงเวลาสลับกับการปล่อยให้ฟ้ืนคือสภาพกลับไปเป็นป่ารวมถึงการสร้างระบบเกษตรให้มีลักษณะเลียนแบบ 
ระบบนิเวศ รวมถึงการสร้างระบบเกษตรให้มีลักษณะเลียนแบบระบบนิเวศป่าธรรมชาติ คือ มีไม้ยืนต้นหนาแน่น
เป็นส่วนใหญ่ ท าให้ระบบมีร่มไม้ปกคลุม และมีความชุ่มชื่นสูง บางพ้ืนที่มีชื่อเรียกเฉพาะ ตามลักษณะความโดด
เด่นของระบบนั้นๆ การเกษตรรูปแบบนี้ส่วนใหญ่พบในชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นท่ีป่าธรรมชาติ เกษตรกรจะท า
การผลิตโดยไม่ให้กระทบต่อพ้ืนที่ป่าเดิม เช่น ไม่โค่นไม้ป่า หรือ การน าผลผลิตมาจากป่ามาใช้ประโยชน์โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
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 วันทีเ่พำะปลูก/เลี้ยง ต้องระบุเป็นตัวเลข วัน เดือน ปี ของวันเพาะปลูก/เลี้ยงตามชนิดพืช/สัตว์ นั้นๆ 
ส าหรับกรณี ไม้ผลไม้ยืนต้นที่ไม่ สามารถระบุวันที่ปลูกได้ ให้ใส่เดือนปลูก และปีที่ปลูก หากไม่สามารถระบุ
เดือนที่ปลูกให้ใส่เฉพาะปีที่ปลูก ซึ่งโปรแกรม จะก าหนดวัน เดือนที่ปลูก เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม ตามปีที่
ระบุโดยอัตโนมัติ 

 ค ำนวณวันที่เก็บเกี่ยว แอปฯ จะช่วยค านวณวันที่เก็บเก่ียวให้อัตโนมัติ เช่น ปลูกข้าวใช้ระยะเวลา 120 วัน  

 วันที่คำดว่ำจะเก็บเกี่ยว ต้องระบุเป็นตัวเลข วัน เดือน ปี ของวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว 

 เนื้อที่ปลูก/เลี้ยง ต้องระบุเป็นตัวเลข ไร่ งาน ตารางวา โดยการเพาะปลูก/เลี้ยง แต่ละชนิดเมื่อรวมเนื้อที่
ทั้งหมด ต้องไม่เกินเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ที่ถือครอง 

 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ต้องระบุเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในกรณีขอพืชอายุสั้น (ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) 
โดยระบุตัวเลขเป็นไร่ งาน ตารางวา ส าหรับกลุ่มพืชอายุยาวให้หมายถึงเนื้อที่ให้ผลผลิตแล้ว โดยระบุตัวเลข
เป็นไร่ งาน ตารางวา  

 ผลผลิตคำดว่ำจะได้รับ (ก.ก.) หมายถึง น้ าหนักผลผลิตตามลักษณะผลผลิตพืชที่จัดเก็บรายละเอียด
ภาคผนวก รวมที่เก็บเกี่ยวได้ ให้ใส่หน่วยเป็นกิโลกรัม ต่อพ้ืนที่เก็บเก่ียว ถ้าเป็นสัตว์ หน่วยเป็นตัว 
หากไม่กรอกผลผลิตคาดว่าจะได้รับ ให้กดปุ่ม ค ำนวณกำรผลิต และระบุน้ าหนักผลผลิต  
แอปพลิเคชั่นจะท าการระบุให้ว่าผลผลิตจะได้เท่าไหร่ 

 
วำดขอบเขตกิจกรรมกำรเกษตร 

หลักการเบื้องต้นการวาดขอบเขตกิจกรรมจะเหมือนกับหลักการวาดรูปขอบเขตพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์ โดยเพื่ม
ฟังก์ชันให้ผู้ใช้งานได้วาดขอบเขตกิจกรรมการเกษตร ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ถ้า บนพ้ืนที่เอกสารสิทธิ์นั้นมีกิจกรรม
การเกษตรเพียง 1 กิจกรรม โดยปลูกเต็มพ้ืนที่ สามารถกดปุ่ม วำดตำมแปลงเพำะปลูก แอปฯ จะท าการคัดลอกรูป
ขอบเขตแปลงเอกสารสิทธิ์มาเป็นขอบเขตกิจกรรมอย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องวาดเอง 
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เมื่อท าการวาดขอบเขตกิจกรรมการเกษตร เสร็จเรียบร้อย ให้ กดปุ่ม บันทึก 
 

เงื่อนไข 
- ห้ามวาดขอบเขตแปลงกิจกรรมให้มีขนาดมากกว่าหรือน้อยกว่า 10% ของขนาดเนื้อที่ปลูก/เลี้ยง 
- ห้ามวาดขอบเขตกิจกรรมเกินขอบเขตแปลงเพาะปลูก [พ้ืนที่สีม่วง] 

 
กรณี การวาดแปลงกิจกรรมเกษตรแบบเจาะรู หักพ้ืนที่บ้าน ออกจากรูปแปลงเกษตร  
ขั้นตอนแรก ให้กดปุ่มเต็มพ้ืนที่   

 
 
ขั้นตอนที่สอง ให้กดปุ่มรูปกรรไกร และใช้ตัวเล็งเป้ากดไปที่ต าแหน่งที่ต้องการจะตัดโดยกดที่ตัวเล็งเป้า 1 ครั้ง  
จะมีหมุดสีแดงแสดงขึ้นมา เมื่อเลื่อนตัวเล็งเป้าไปยังต าแหน่งที่ 2 และกดอีก 1 ครั้งก็จะมีหมุดสีฟ้าแสดงขึ้นมา  
เมื่อขยับไปจุดที่ 3 และกด 1 ครั้ง ก็จะมีหมุดแสดงขึ้น จนเมื่อขยับไปยังจุดที่ 4 และกดอีก 1 ครั้ง จะเกิดพ้ืนที่สีม่วงซึ่ง
เป็นช่องที่เราได้ท าการตัดออกไป 
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ถ่ำยภำพกิจกรรมกำรเกษตร 
ให้กดปุ่ม ถ่ายภาพกิจกรรมการเกษตรได้ 1 รูป (เพื่ออนาคตน าไปใช้ยืนยันกิจกรรมการเกษตรจริง) 

 
 
กำรรับรองข้อมูลและบันทึก 
แอปฯ ออกแบบให้เกษตรกรลงลายเซนต์บนแท็บเล็ตเพ่ือรับรองข้อมูลและเก็บไว้เป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียน 

   
 
หากต้องการลบรายเซ็น ให้กดปุ่ม ลบลำยเซนต์  จะท าการลบรายเซ็นที่ท่านไม่ต้องการออกได้  
เมื่อตรวจทานข้อมูลการขึ้นทะเบียนอย่างรอบคอบ ขั้นตอนสุดท้าย คือ ส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง 
ของกรมฯ ต่อไป เมื่อส่งไปที่ระบบ จะข้ึนรูปว่า อัพโหลดข้อมูลขึ้นสู่ฐำนข้อมูลกรมส่งเสริมกำรเกษตรเรียบร้อย  
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ทีมผู้พัฒนำโปรแกรม 

 นายวชัรากร หนูทอง    นักวิจัย 2 
 นายโชติระวี หนาแนน่  ผู้ช่วยวิจัย 1 
 นายพิรุณ พานชิผล    ผู้ช่วยวิจัย 1 
 นางสาวพรทิพา โชคสูงเนนิ             วิศวกร 1 

ทีมที่ปรึกษำกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
 

ผู้บริหำรกรมส่งเสริมกำรเกษตร 

 นายโอฬาร  พิทักษ์    อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

 นายคนติ  ลิขิตวิทยาวุฒิ    รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ 
 

กลุ่มงำนทะเบียนเกษตรกร 

 นางดาเรศร์  กิตติโยภาส    ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 นางพรรณาภา  ปรชัญาศิริ   ผู้อ านวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร 

 นายสรายุทธ  สิริภูษิต          นักวิชาการสถิติช านาญการ 

 นายพรชยั  ทุราช    นักวิชาการสถิติช านาญการ 

 นายฐิติพงษ์  วรสวสัดิ์           เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 นายประพนธ์  จิ้วจิ้น            นักสถิติ 

 น.ส.ณิวัฒนา  ตั้งชนมจ์ ารัส   นักสถิติ 
และบุคลากรและเจ้าหนา้ที่กลุ่มทะเบียนเกษตรกรทุกท่าน 
 

ทีมที่ปรึกษำของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
 ดร.กัลยา อุดมวิทิต  รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
 ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์   ผู้อ านวยการหน่วยวิจัย NWSRU 
 นายกิตติ พงศ์กิตติวฒันา   นักวิเคราะห์ 

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่
วัชรากร หนูทอง 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
02-564-6900 ต่อ 2513 E-mail: watcharakon.noothong@nectec.or.th 

Website: http://www.tamis.in.th 
Facebook: https://www.facebook.com/TAMIS.NECTEC 

http://www.tamis.in.th/
https://www.facebook.com/TAMIS.NECTEC

