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ชั้นข้อมูลพื้นฐานภายใน Agri-Map Online 

ตารางพี่ลกัมาใส ่

ชัน้ข้อมูลหลัก แหล่งที่มา ปี 
1. ต าแหน่งจงัหวดั กรมการปกครอง 2555 
2. ขอบเขตการปกครอง     
3. การใช้ที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 2553 
4. พืน้ที่ป่า กรมพฒันาที่ดิน 2553 
5. พืน้ที่เพาะปลกูพืชเศรษฐกจิ กรมพฒันาที่ดิน 2557 
6. พืน้ที่นาข้าวในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ กรมพฒันาที่ดิน 2557 
7. พืน้ที่อ้อยในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ กรมพฒันาที่ดิน 2557 
8. พืน้ที่มนัส าปะหลงัในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ กรมพฒันาที่ดิน 2557 
9. พืน้ที่ข้าวโพดในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ กรมพฒันาที่ดิน 2557 
10. พืน้ที่สบัปะรดในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ กรมพฒันาที่ดิน 2557 
11. พืน้ที่ปาล์มน า้มนัในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ กรมพฒันาที่ดิน 2557 
12. พืน้ที่ยางพาราในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ กรมพฒันาที่ดิน 2557 
13. พืน้ที่กาแฟในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ กรมพฒันาที่ดิน 2557 
14. พืน้ที่มะพร้าวในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ กรมพฒันาที่ดิน 2557 
15. พืน้ที่ล าไยในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ กรมพฒันาที่ดิน 2557 
16. พืน้ที่ทเุรียน เงาะ มงัคดุในชัน้ความเหมาะสมต่างๆ กรมพฒันาที่ดิน 2557 
17. ชัน้ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับนาข้าว กรมพฒันาที่ดิน   
18. ชัน้ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับอ้อย กรมพฒันาที่ดิน   
19. ชัน้ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับมนัส าปะหลงั กรมพฒันาที่ดิน   
20. ชัน้ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับข้าวโพด กรมพฒันาที่ดิน   
21. ชัน้ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับสบัปะรด กรมพฒันาที่ดิน   
22. ชัน้ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับปาล์มน า้มนั กรมพฒันาที่ดิน   
23. ชัน้ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับยางพารา กรมพฒันาที่ดิน   
24. ชัน้ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับกาแฟ กรมพฒันาที่ดิน   
25. ชัน้ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับมะพร้าว กรมพฒันาที่ดิน   
26. ชัน้ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับล าไย กรมพฒันาที่ดิน   
27. ชัน้ความเหมาะสมของที่ดินส าหรับทเุรียน เงาะ มงัคดุ กรมพฒันาที่ดิน   6 



ชั้นข้อมูลพื้นฐานภายใน Agri-Map Online 

ตารางพี่ลกัมาใส ่

ชัน้ข้อมูลหลัก แหล่งที่มา ปี 
28. เขตเหมาะสมเลีย้งสตัว์น า้จืด กรมประมง 2555 
29. เขตเหมาะสมเลีย้งกุ้งทะเล กรมประมง 2555 
30. ดินปัญหา กรมพฒันาที่ดิน 2558 

31. แหล่งน า้ผิวดิน 
กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน า้, ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, กรม
พฒันาที่ดิน   

32. แหล่งน า้ใต้ดิน กรมทรัพยากรน า้บาดาล 2558 

33. แหล่งรับซือ้และสหกรณ์การเกษตร 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม, กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  2555, 2558 

34. ลกัษณะการถือครองที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร 2559 
35. ครัวเรือนเกษตรกรและรายได้หนีสิ้นภาคการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2559 
      
ชัน้ข้อมูลย่อย     
1. ที่ตัง้อ าเภอ กรมการปกครอง 2555 
2. แปลงใหญ่-แปลงต้นแบบ กรมส่งเสริมการเกษตร 2559 
3. ศนูย์เรียนรู้ ฯ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กรมส่งเสริมการเกษตร 2559 
4. ถนน     
5.พืน้ที่ชลประทานปัจจบุนั กรมชลประทาน   
6. อ่างเก็บน า้และแหล่งน า้ธรรมชาติ กรมชลประทาน   
7. ทางน า้ไหลตลอดปี     
8. พืน้ที่ชายฝ่ังทะเล กรมประมง   
9. สถานที่เพาะเลีย้งสตัว์น า้ กรมประมง   
10. เขตปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   
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ตัวอย่างชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน (Landuse) 
จ าแนกประเภทรวมไว้ เช่น พืชไร่ ไม้ยืนต้น นาข้าว ฯลฯ 
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ตัวอย่างชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน (Landuse) 
จ าแนกประเภทรวมไว้ เช่น พืชไร่ ไม้ยืนต้น นาข้าว ฯลฯ 

9 

Top 10 จังหวัดแสดงเป็นกราฟแท่งด้านบน 

77 จังหวัด แสดงเป็นตารางด้านล่าง 

ภาพรวมทั้งประเทศ 



ตัวอย่างชั้นข้อมูลพื้นที่เหมาะสม (Landsuit ) ส าหรับ
นาข้าว (มีทั้งหมด 13 พืช) 

10 



ตัวอย่างชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง 
ที่ตั้งอ าเภอ แปลงใหญ่ และ ศพก.  

11 



ตัวอย่างชั้นข้อมูลโรงงาน แหล่งรับซื้อและสหกรณ์ 
เช่น โรงงานน้ าตาล โรงงานแปรรูปยางฯ  สหกรณ์การเกษตร 
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ตัวอย่างชั้นข้อมูลลักษณะการถือครองที่ดิน  
ไล่ระดับสีจ านวนครัวเรือนแยกรายอ าเภอ และจ าแนก

ลักษณะการถือครองที่ดิน แยกรายจังหวัด 

13 



ตัวอย่างชั้นข้อมูลลักษณะการถือครองที่ดิน  
จ าแนกลักษณะการถือครองที่ดิน เป็นแบบกราฟ  

และตารางสถิติ แยกรายจังหวัด 

14 



ตัวอย่างชั้นข้อมูลรายได้-หน้ีสิน ภาคเกษตรกรรม 
(ใช้ สัญลักษณ์สามเหลี่ยม-วงกลม ระดับอ าเภอ) 
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โจทย์ 
“ นายXX ได้รับต าแหน่งเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 

ต้องการใช้ AGRIMAP เพื่อดูสภาพพื้นที่ของจังหวัด 
ส าหรับก าหนดยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด” 

18 



1. เลือกข้อมูลเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด (มุมบนขวา) 

19 

จะปรากฏตารางสถิติ 
B.I. ซึ่งสามารถคลิกดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได ้



2. สามารถเลือกดูข้อมูลสถิติระดับจังหวัดท่ีละเอียดขึ้น 

20 

กราฟและตารางสรุป
จ านวน 
ต าบล หมู่บ้าน  
ในแต่ละอ าเภอ 



3. ข้อมูลสถิติ สามารถตรวจสอบได้ถึงระดับต าบล หมู่บ้าน 

21 



4. ตรวจสอบข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจภายในจังหวัด 

22 

พื้นที่ร้อยละ 91.6 เป็นนาข้าว 
 
มีการปลูกอ้อยร้อยละ 4.7 อยู่บริเวณ 
อ.หนองพอก อ.เมยวดี และตอนเหนือ
ของ อ.โพนทอง 
 
มีการปลูกยางกระจายอยู่บริเวณ 
อ.สุวรรณภูมิ อ.โพนทอง และ อ.เสลภูมิ 



5. ตรวจสอบข้อมูลการปลูกข้าว ในพื้นที่ความเหมาะสม 
(Landuse In Landsuit) 

23 

มีการปลูกข้าว ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
เกือบทุกที่ใน อ.ศรีสมเด็จ 

มีการปลูกข้าว ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
ถึงร้อยละ 48 ของพื้นที่ปลูกข้าว
ทั้งหมดในจังหวัด 



6. ตรวจสอบข้อมูลดินมีปัญหา  

24 

สังเกตใน          
อ.ศรีสมเด็จ        
มีพื้นที่ส่วนใหญ่          
เป็นดินทราย 

พื้นที่กว่าร้อยละ 80ของจังหวัด เป็นดิน
ทราย 



6. ตรวจสอบข้อมูลดินมีปัญหา (ต่อ)  

25 

สามารถดูเนื้อที่ 
ของดินที่มีปัญหาได้ 
จ าแนกรายต าบล 



7. ตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน 

26 

มีพื้นที่ชลประทาน ใน
เขต อ.จังหาร 
อ.เชียงขวัญ ทางตอน
เหนือของจังหวัด 

มีเขตชลประทานทางตอนใต้ของ
จังหวัด ในเขตอ าเภอพนมไพร  
และบริเวณริมแม่น้ าช ี
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โจทย์ 
“ ลุงบุญยืน มีนาข้าว ที่ จ.ลพบุรี แต่ข้าวไม่ค่อย 

ออกรวง จึงอยากเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น  
จะปลูกอะไรได้บ้าง เมื่อปลูกแล้ว  

จะขายได้ที่ไหน” 

28 



1. ป้อนพิกัดจากเครื่อง GPS บริเวณแปลงดังกล่าว 
ลงไปในช่องค้นหาระบบจะปักหมุดบริเวณนั้น 

29 



2. เลือกชั้นข้อมูล  
“ชั้นความเหมาะสมของที่ดินส าหรับนาข้าว” ( เบอร์ 10 ) 

จะพบว่า แปลงดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นที่ไม่เหมาะสมส าหรับนาข้าว  
30 



3. เลือกชั้นข้อมูล  
“ชั้นความเหมาะสมของที่ดินส าหรับอ้อย” ( เบอร์ 11 ) 

จะพบว่า แปลงดงักล่าว ตั้งอยู่บนพืน้ทีเ่หมาะสม ส าหรับการปลูกอ้อย 
31 



4. เลือกชั้นข้อมูล “แหล่งรับซื้อและสหกรณ์การเกษตร” 
(เบอร์ 24) เพื่อดูโรงงานน้ าตาลบริเวณใกล้เคียง 

พบโรงงานน้ าตาล 2 โรง ใน อ.ท่าหลวง จ.ลพบุร ี
32 



5. เลือกชั้นข้อมูล “โรงงานด้านการเกษตร”  
(ชั้นข้อมูลย่อย) เพื่อดูโรงสีเอกชนบริเวณใกล้เคียง 

พบโรงสีข้าวเอกชนขนาดเล็ก อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน ห่างออกไปจากแปลง
ตัวอย่าง ประมาณ 500 เมตร 33 



ข้อสรุป พื้นที่ของลุงบุญยืน จากการใช้  
Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูล 

เป็นพ้ืนที่ ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกขา้ว เป็นพื้นที่ ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกอ้อย 

มีโรงงานน้ าตาล อยู่ บริเวณ อ.ท่าหลวง จ านวน 2 โรง ห่างจากพ้ืนที่ตัวอย่าง ประมาณ 20 กิโลเมตร 

มีโรงสีข้าวเอกชนขนาดเล็ก อยู่ฝ่ังตรงข้ามถนน ห่างออกไปจากแปลงตัวอย่าง ประมาณ 500 เมตร 
34 
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โจทย์ 
“ ป้าสงวน มีไร่สับปะรด ที่ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  

ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ไม่เหมาะสม 
แต่เหตุใด ป้าสงวนไม่เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น” 

36 



1. ป้อนพิกัดจากเครื่อง GPS บริเวณแปลงดังกล่าว 
ลงไปในช่องค้นหา ระบบจะปักหมุดบริเวณนั้น 

37 



2. เลือกชั้นข้อมูล  
“ชั้นความเหมาะสมของที่ดินส าหรับสับปะรด” ( เบอร์ 14 ) 

จะพบว่า แปลงดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นที่ไม่เหมาะสมส าหรับสับปะรด 
แล้วเหตุใด ป้าสงวน จึงยังปลูกสับปะรด ? 38 



3. เลือกชั้นข้อมูล  
“ขอบเขตการปกครอง” ( หมายเลข 2 ) 

จะพบว่า มี ศพก. ด้านสับปะรด ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแปลงดังกล่าว  
จึงมีแหล่งองค์ความรู้ในการปลูกสับปะรด เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 39 



4. เลือกชั้นข้อมูล  
“แหล่งรับซื้อและสหกรณ์การเกษตร” ( เบอร์ 24) 

มีสหกรณ์การเกษตร ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามฝั่งถนน  
จะคอยรับซื้อผลผลิตสับปะรด 40 



5. ส ารวจต้นทุน ผลผลิต และราคาขายได้ 
(ข้อมูลสถิติจาก ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

21,212 บาท / ไร ่

2,874 กิโลกรัม / ไร ่ 11.5 บาท / กิโลกรัม 

อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ปลูกสับปะรด 1 ไร่ ได้ก าไร 11,839 บาท  
41 



6. เลือกชั้นข้อมูล  
“รายได้-หนี้สินภาคการเกษตร” (เมนูย่อย) 

จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรพบว่า อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  
ยังมีรายได้ของเกษตรกรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดอีกด้วย 42 



ข้อสรุป พื้นที่ของป้าสงวน จากการใช้  
Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูล 

เป็นพ้ืนที่ ไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกสับปะรด มี ศพก. ด้านสับปะรด ให้องค์ความรู้การปลูกอย่างมีคุณภาพ 

มี สหกรณ์การเกษตร รับซื้อผลผลิต อยู่ในบริเวณพื้นที่ 

ปัจจัยด้านราคา ผลผลิต ท าให้เกษตรกรมีก าไร 

43 
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ระบบบริหารจัดการข้อมูลและให้บริการภูมิสารสนเทศ  
แบบ Online กรมส่งเสริมการเกษตร 

http://ssmap.doae.go.th 
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ค้นหาพื้นที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

พิกัดส าคัญ ของ กสก. (ศพก. ส านักงานต่างๆ แหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตร หาเส้นทาง และ Street view) 

พ้ืนท่ีการปลูก ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันฯ (ข้อมูลการแปลภาพดาวเทียมจาก GISTDA) 

รูปแปลงจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปลูกพืช พิกัดสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร ฯลฯ 

มาตรวัดค่าความเค็ม บริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 

แผนท่ีฐาน Google Sattlelite ภูมิประเทศ เส้นทางคมนาคม ฯลฯ 

วัดระยะทาง (กิโลเมตร) และวัดขนาดพ้ืนท่ี (ไร่) 

คู่มือการใช้งาน (PDF) 

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร แสดงผลเชิงปริมาณและสถิติบนแผนท่ี และข้อมูล รต. (ข้าว คะน้า กล้วยไม้)  

การจัดการระบบ (ระดับ ADMIN เท่านั้น) 
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ค้นหาต าแหน่ง ด้วย
พิกัด X Y หรือ Lat 
Long 

Interface ของเว็บ 



พิกัด ศพก. (แสดงชื่อสินค้าหลัก) 
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พิกัดแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร  

รายละเอียด 
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ข้อมูลภาวะการณ์ผลิตรายเดือน (รต.) 
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ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร แสดงบนแผนที่ และข้อมูลสถิติ 
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ชั้นข้อมูลพื้นที่เหมาะสมส าหรับเปลี่ยนจากข้าวเป็นอ้อย 

เงื่อนไข : พ้ืนที่ S3 N ข้าว 
ที่อยู่บน S1 S2 อ้อย และอยู่ในรัศมีโรงงานน้ าตาล 50 กิโลเมตร 54 



สามารถระบุ แปลงที่เหมาะสม 
ส าหรับการเปลี่ยนจากข้าวเป็นอ้อย (ก าลังจัดท าข้อมูลรูปแปลง) 

เงื่อนไข : พื้นที่ S3 N ข้าว 
ที่อยู่บน S1 S2 อ้อย และอยู่ในรัศมีโรงงานน้ าตาล 50 กิโลเมตร 

นายบุญศร ีค าบ่อ ปัจจุบันปลูกข้าวเหนยีว 20 ไร่ 
ในทางทฤษฏี แปลงนี้ สามารถปลูกอ้อยได้ 

แปลงของนางหนูพฒั สารทิศ อยู่ในพื้นที่ที่ไม่
เหมาะส าหรับการปลูกออ้ย 
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ชั้นข้อมูลพื้นที่เหมาะสมส าหรับ 
การเปลี่ยนจากยางพารา เป็น ปาล์มน้ ามัน 

เงื่อนไข : พื้นที่ S3 N ยางพารา 
ที่อยู่บน S1 S2 ปาล์มน้ ามัน 

บริเวณที่เหมาะสมส าหรับเปลี่ยนจากยางพารา 
เป็น ปาล์มน้ ามัน 
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Flow-Chart กระบวนการจัดการข้อมูลในระบบ SSMAP 
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