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1. ระบบบริการข้อมูลแผนที่สง่เสริมการเกษตร 

ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร เป็นระบบให้บริการขอ้มูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ

เว็บแอปพลิเคชันที่มีช้ันข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ฐานข้อมูลสารสนเทศการผลิต

ทางด้านการเกษตร ฐานข้อมูลการปลูกพืชฤดูแล้ง โดยสามารถแสดงรายละเอียดเชิงแผนที่และข้อมูล

เชิงสถิติ รวมถึงสามารถเรียกใช้บริการจากระบบทะเบียนเกษตรกรในรูปแบบเว็บเซอร์วิส โดยผลลัพธ์

จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ JPEG และการแสดงแผนที่ฐานในรูปแบบแผนที่ถนน แผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่าย

ดาวเทียม และสามารถใช้ฟังก์ชัน Streetview ได้ 

1.1 การเข้าใช้งาน 

  1.1.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ http://ssmap.doae.go.th/ssmap 

1.2 หนา้หลักของระบบ 

  ที่หน้าหลักของระบบ เป็นส่วนแรกที่จะแสดงให้กับผูใ้ช้งาน 

 

รูปที่ 1 หน้าหลักของระบบ 

โดยประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 



 คูม่ือการใชง้านระบบบรกิารภมูิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
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1.2.1  จ านวนคนที่ก าลังใชง้าน 

1.2.2  คู่มอืการใช้งาน 

1.2.3  ส่วนจัดการผู้ใช้  

ผูใ้ช้งานทั่วไปสามารถเข้าสู่ระบบได้ โดยไม่ต้องใส่ Username และ Password 

 

รูปที่ 2 หน้าทั่วไป 

1.2.4  เว็บไซต์ที่ส าคัญ  

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

- เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด 

- SSNET 

- GISBLOG 

1.2.5  ชื่อระบบ “ระบบบริการข้อมูลแผนที่สง่เสริมการเกษตร” 

1.2.6  สัญลักษณ์ตรากรม 

1.2.7  ช้ันข้อมูล  

สามารถเลือกการเปิดแสดงช้ันขอ้มูล โดยประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 



 คูม่ือการใชง้านระบบบรกิารภมูิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
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รูปที่ 3 ส่วนปดิ/เปิดการแสดงชั้นข้อมูล 

1.2.7.1 ความเหมาะสมส าหรับพืชเศรษฐกิจ (Zoning) 

 

รูปที่ 4 ความเหมาะสมส าหรบัพืชเศรษฐกจิ (Zoning) 



 คูม่ือการใชง้านระบบบรกิารภมูิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
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รูปที่ 5 ความเหมาะสมส าหรบัพืชเศรษฐกจิ (มันส าปะหลัง) 

1.2.7.2 สถานการณ์น้ าเค็มรุกพื้นที่การเกษตร 

 

รูปที่ 6 ตัวอย่างสถานการณน์้ าเค็มรุกพื้นที่การเกษตร 

1.2.7.3 ช้ันขอ้มูลเพิ่มเติม เชน่ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิ เป็นต้น 

โดยแต่ละช้ันข้อมูลสามารถก าหนดลักษณะพิเศษได้ ดังนี้ 

1) คุณสมบัติ 

  สามารถก าหนด Transparent และดูค าอธิบายสัญลักษณ์ 



 คูม่ือการใชง้านระบบบรกิารภมูิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
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รูปที่ 7 คุณสมบัติ 

2) ข้อมูลเชิงสถิติ 

  การแสดงข้อมูลเชิงสถิติ แบ่งเป็นหลายประเภท เช่น จ านวนครัวเรือนเกษตรกร เพศ

ของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร ช่วงอายุของหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร ลักษณะการประกอบอาชีพ 

ขนาดพืน้ที่ที่ถือครองทางการเกษตร และลักษณะการถือครองที่ดนิ เป็นต้น 

 
รูปที่ 8 จ านวนครวัเรือนเกษตรกร 



 คูม่ือการใชง้านระบบบรกิารภมูิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
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รูปที่ 9 เพศของหัวหนา้ครัวเรือนเกษตรกร 

1.2.8  มาตราส่วนแผนที่ 

  สามารถกด  เพื่อขยายเข้า และกด  เพื่อขยายออก 

1.2.9  แผนที่ 

 

รูปที่ 10 ส่วนแสดงแผนที ่

1.2.10  การค้นหา 

ประกอบด้วยตัวเลือกการค้นหา 4 อย่าง ได้แก่ 

- ระบุพิกัด ได้แก่ WGS84, UTM Zone 47 และ UTM Zone 48 



 คูม่ือการใชง้านระบบบรกิารภมูิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
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- ก าหนดแนวกันชน 

- ขอบเขตพื้นที่รับผดิชอบ สสก. 

- ขอบเขตการปกครอง  

 

รูปที่ 11 ฟังก์ชันค้นหา 

 

รูปที่ 12 แสดงผลการค้นหา 
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1.2.11  streetview 

 

รูปที่ 13 Streetview 

1.2.12  เครื่องมือวัด 

 

รูปที่ 14 เครือ่งมือวดั 
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 1.2.13  แผนที่ฐาน 

 

รูปที่ 15 รูปแบบการแสดงแผนที ่

 1.2.14  ปุ่มเปิด/ปิดหนา้ต่างเมนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบน าเข้าแปลงเกษตรกร 
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2. ระบบน าเข้าแปลงเกษตรกร 

 ระบบน าเข้าแปลงเกษตรกรเป็นโปรแกรมที่สามารถน าเข้าแปลงเพาะปลูกทุกวันแบบอัตโนมัติ 

โดยท าการอ่านไฟล์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น Shapefile และ JSON Coordinate เป็นต้น โดยข้อมูล

เหล่านั้นสามารถน ามาแสดงผลทั้งในรูปแบบตารางรายงานและกราฟการนับยอดจ านวนแปลงรายวัน

ได้ 

การเข้าใช้งานระบบ จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้  

1) ระดับอ าเภอ (AA) สามารถเข้าถึงขอ้มูลระดับต าบล และระดับอ าเภอ  

2) ระดับจังหวัด (PP) สามารถเข้าถึงขอ้มูลระดับต าบล อ าเภอ และระดับจังหวัด  

3) ระดับเขต (RG) สามารถเข้าถึงขอ้มูลระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด เขต รวมถึงประเทศ 

4) ระดับ Admin สามารถเข้าดู log และก าหนดเป้าหมายการวาดแปลงได้ 

ซึ่งระบบน าเข้าแปลงเกษตรกร ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

2.1 การเข้าใช้งาน 

2.1.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ http://ssmap.doae.go.th/geofarmer  

 2.1.2 ที่หน้ายืนยันตัวตน  

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

http://ssmap.doae.go.th/geofarmer
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รูปที่ 16 หนา้ยนืยันตัวตน 

   คือ สัญลักษณ์ตรากรมส่งเสริมการเกษตร  

   คือ ชื่อระบบน าเข้าแปลงเกษตรกร 

   คือ ชื่อผู้ใช้ (ผู้ใช้กรอกข้อมูล ซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัวตามด้วยตัวเลข 

8 ตัว เชน่ ecxxxxxxxx เป็นต้น) 

   คือ รหัสผ่าน (ผูใ้ช้กรอกรหัสผา่น ซึ่งเป็นตัวเลข 6 ตัว) 
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2.2 แผนที่แปลงเกษตรกร 

 

รูปที่ 17 แผนที่แปลงเกษตรกร 

  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี ้ 

   คือ เครื่องมือย่อ/ขยายแผนที่ สามารถกด  เพื่อขยายเข้า หรือ  เพื่อขยาย

ออก 

   คือ ส่วนจัดการแสดงผลแผนที่ ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบแผนที่ โดยมี 2 รูปแบบ 

คือ Open Street Map (Vector Data) และภาพถ่ายดาวเทียม THEOS (Raster Data) รวมถึงเลือกเปิด/

ปิดการแสดงช้ันข้อมูลแปลงเกษตรและขอบเขตปกครอง ซึ่งการแสดงช้ันข้อมูลนี้จะแสดงตามสิทธิ์ของ

ระดับการใชง้านของผู้ใช้นัน้ๆ  
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รูปที่ 18 รูปแบบการแสดงขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS 

   คือ ส่วนแสดงแผนที่ สามารถกดที่รูปแปลงเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลของแปลง

เกษตรนัน้ๆ ซึ่งจะปรากฏรายละเอยีด ดังนี้ 

    - บัตรประชาชน  

- ชื่อ  

- นามสกุล  

- พืช  

- พืน้ที่  

- หมายเลขเอกสาร  

- ประเภทเอกสาร  
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รูปที่ 19 รูปแปลงเกษตรกร 

    คือ ส่วนแสดงสัญลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วยสีแทนข้อมูลจากระบบ ดังนี้ 

 
รูปที่ 20 ค าอธบิายสัญลักษณ์แปลงเกษตรกร 

2.3 น าเข้าแปลง 

 

รูปที่ 21 น าเข้าแปลง 

  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
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   คือ ส่วนในการอัพโหลด Shape file จากโปรแกรม QGIS ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม

ไฟล์ได้ โดยกดที่เลือกไฟล์ > เลือกไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบไฟล์ .ZIP (รูปแปลงเกษตร

ที่วาดจากโปรแกรม QGIS > กด Open จากนั้นรอการอัพโหลดไฟล์จนเสร็จสิ้น โดยสังเกตได้จากแถบ

สถานะการอัพโหลด 

   คือ ข้อมูลแปลงเกษตร สามารถดูสรุปจ านวนแปลงรายต าบล อ าเภอ และราย

จังหวัดได้ อีกทั้งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลแปลง (.shp) โดยกดที่  จากนั้นท าการเลือก 

Zone และพืน้ที่จัดเก็บข้อมูล แล้วกด Save 

2.4 รายงาน 

 แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 2.4.1 ระดับ AA แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

  - ข้อมูลแปลงส าหรับวาด ใช้ค้นหาข้อมูลแปลงที่ต้องการวาด โดยเลือกค้นหาข้อมูล

หมู่บ้าน และต าบล จากนั้นกดที่ค้นหาและจะปรากฏผลการค้นหาดังError! Reference source not 

found. 

 

รูปที่ 22 ค้นหาข้อมลูแปลงทีต่้องด าเนินการวาด 
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รูปที่ 23 ผลการค้นหาข้อมลูแปลง 

  - ตรวจสอบแปลงที่ต้องแก้ไข การค้นหาแปลงที่แก้ไขจะต้องระบุ Username ของผู้ใช้ 

ซึ่งหากไม่ระบุระบบจะแสดงขอ้มูลทั้งหมดในอ าเภอของผู้ใช้งานนั้นๆ 

 

รูปที่ 24 ค้นหาแปลงที่ต้องแก้ไข 

  - รายงานการน าเข้าแปลง ส่วนแสดงรายงานการวาดแปลง โดยสามารถเลือกวัน

เริ่มต้น วันสิ้นสุด อ าเภอ และจังหวัด ซึ่งผลรายงานการวาดแปลงจะแสดงได้ 2 แบบ คือ รายงานและ 

สรุปการวาดแปลงรายวัน (.csv) 
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รูปที่ 25 รายงานการวาดแปลง 

 

รูปที่ 26 ตัวอย่างรายงานการวาดแปลงรายวนั 
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  - รายงานสรุปการวาดแปลง สามารถดูข้อมูลสรุปการวัดแปลงรายวัน โดยเลือกวันที่

และกดที่  โดยข้อมูลรายงานสรุปการวาดแปลงจะประกอบด้วยข้อมูล คือ 1. กราฟร้อยละ

ของผลการด าเนินงานวาดแปลงเพาะปลูกแบบสะสมจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (จ านวนเป้ารวม

ทั้งหมด) 2. กราฟติดตามผลการวาดแปลง และ 3. ผลการวาดแปลงเพาะปลูกรายวันรวมทั้งประเทศ 

(10 วันย้อนหลัง) 

 

รูปที่ 27 รายงานสรุปการวาดแปลง 

 

รูปที่ 28 ตัวอย่างผลการค้นหา 
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2.4.2 ระดับ PP มีรายละเอียดดังนี้ 

 - รายงานการน าเข้าแปลง ส่วนแสดงรายงานการวาดแปลง โดยสามารถเลือกวัน

เริ่มต้น วันสิ้นสุด อ าเภอ และจังหวัด ซึ่งผลรายงานการวาดแปลงจะแสดงได้ 2 แบบ คือ รายงานและ 

สรุปการวาดแปลงรายวัน (.csv) 

 

รูปที่ 29 ตัวอย่างจ านวนการวาดแปลงเกษตรกร 

 

รูปที่ 30 ตัวอย่างการแสดงจ านวนแปลง 

  - รายงานสรุปผลการวาดแปลง สามารถดูข้อมูลสรุปการวัดแปลงรายวัน โดยเลือก

วันที่และกดที่  โดยข้อมูลรายงานสรุปการวาดแปลงจะประกอบด้วยข้อมูล คือ 1. กราฟร้อย

ละของผลการด าเนินงานวาดแปลงเพาะปลูกแบบสะสมจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (จ านวนเป้ารวม

ทั้งหมด) 2. กราฟติดตามผลการวาดแปลง และ 3. ผลการวาดแปลงเพาะปลูกรายวันรวมทั้งประเทศ 

(10 วันย้อนหลัง) 
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รูปที่ 31 รายงานสรุปการวาดแปลง 

 

รูปที่ 32 ตัวอย่างผลการค้นหา 

 2.4.3 ระดับ RG แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 - รายงานการน าเข้าแปลง ส่วนแสดงรายงานการวาดแปลง โดยสามารถเลือกวัน

เริ่มต้น วันสิ้นสุด อ าเภอ และจังหวัด ซึ่งผลรายงานการวาดแปลงจะแสดงได้ 2 แบบ คือ รายงานและ 

สรุปการวาดแปลงรายวัน (.csv) 
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รูปที่ 33 รายงานการวาดแปลง 

 - รายงานสรุปผลการวาดแปลง สามารถดูข้อมูลสรุปการวัดแปลงรายวัน โดยเลือก

วันที่และกดที่  โดยข้อมูลรายงานสรุปการวาดแปลงจะประกอบด้วยข้อมูล คือ 1. กราฟร้อย

ละของผลการด าเนินงานวาดแปลงเพาะปลูกแบบสะสมจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (จ านวนเป้ารวม

ทั้งหมด) 2. กราฟติดตามผลการวาดแปลง และ 3. ผลการวาดแปลงเพาะปลูกรายวันรวมทั้งประเทศ 

(10 วันย้อนหลัง) 

 

รูปที่ 34 รายงานสรุปการวาดแปลง 
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รูปที่ 35 ตัวอย่างผลการค้นหา 

2.4.4 ระดับ Admin แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

  - บันทึกการน าเข้าแปลง (log) ค้นหาบันทึกการน าเข้าแปลงเกษตรกร โดยสามารถ

ค้นหาจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ QGIS, GISagro และ FAARMis รวมถึงวันเริ่มต้น วันสิ้นสุด และสถานะ 

เชน่ Failed หรอื Success เป็นต้น จากนั้นกดที่ค้นหาซึ่งผลการค้นหาจะปรากฏดังตัวอย่างรูปต่อไปนี้ 
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รูปที่ 36 บันทึกการน าเขา้แปลงเกษตรกร 

 - ก าหนดค่าเป้าหมายการวาดแปลง โดยเพิ่มปีเป้าหมายและก าหนดค่าเป้าหมายการวาด

แปลงรายจังหวัด และกดบันทึก 

  

รูปที่ 37 การก าหนดค่าเป้าหมายการวาดแปลง 
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2.5 ออกจากระบบ 

 เลือก  เพื่อออกจากระบบ 


