
การบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล 

โดย 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

1 พฤษภาคม  2561 



ภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร 
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ครอบครัวเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

 

2. ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า 

 

3.ศึกษา วิจัย พัฒนา ก าหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร 

 

4.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการให้บริการทางการเกษตร 



ระบบฐานข้อมูลทีส่ าคญั 



ระบบทะเบียนเกษตรกร 
                 ระบบช่วยเหลอืเมื่อประสบภัยพบิัติ 



 



ปัญหาอปุสรรค 

ช่ือ  สกลุ   เลขบัตรประชาชน  และทีอ่ยู่ผดิ 

ใช้ส าเนาเอกสารสิทธ์ิไม่ถูกต้อง 

ฟ้องร้องผู้น าท้องถิน่ไม่เป็นธรรม 

ฟ้องเจ้าหน้าทีทุ่จริต 

จ่ายเงินช้าข้ามปี 

 



 5  ปี  ต่อมา 



 



   การใช้โปรแกรม FAARMis ช่วยการลงทะเบียนเกษตรกร 

1. บันทึกด้วยกระดาษ อาจผิดพลาดในการอ่าน 
ลายมือเมื่อป้อนข้อมูลเข้าระบบ 

2. ขั้นตอนการท างาน และเวลาของเจ้าหน้าท่ีท่ีต้อง 
รองรับเกษตรกรจ านวนมาก 

3. ความล่าช้าในการตรวจสอบความถูกต้อง 
4. เอกสารอาจสูญหาย 

การท างานของระบบลงทะเบียน ฯ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
ทะเบียนเกษตรกร 

Data Exchange Server 
สรอ. 

แก้ปัญหา FAARMis : ลงทะเบียนผ่าน Tablet 
และวาดภาพแปลง 

เวลาและพื้นที่น าร่อง 

•  ระยะที ่1 ปี FY2558 ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
น าร่องลงทะเบียนการปลูกข้าว (และพืชชนิดอื่น) ใน 1 
อ าเภอ (อ.เมือง จ.ขอนแก่น >>  Smart Office) 

•  ขยายผลปี FY2559-60: ขยายพื้นท่ีลทะเบียนปลูกข้าว 
และวางระบบเพื่อการลงทะเบียนปลูกยาง 
ปศุสัตว ์และประมง 

Internet 
FAARMIS 

กรมประมง 

Data Analytic 

คลังข้อมูล 
เกษตรกร 
ฟาร์ม 

API 

หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

Data Exchange Server 

กรมปศุสัตว์ 

ใช้ IT 
เป็นเครื่องมือ 



หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 

หน่วยงาน
พันธมิตร 

FAARMis 
Visualization 

การเช่ือมโยงฐานข้อมูล 



การน าเข้าข้อมูลการขึน้ทะเบียนเกษตรกรจาก FAARMis 

Internet 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
?? Analysis and Visualization 

Data Storage 

Cloud สรอ. 
Validate Data 

Server กสก. 

ADX Server 

ADX gateway 

กรมการปกครอง 
Services สรอ. 

Internet ข้อมูลการขึ้นทะเบียน 
เกษตรกร 

SSL 

SSL 

FAARMis 

ข้อมูลบุคคล / ข้อมูล 
สมาชิกในครัวเรือน 

ข้อมูลการขึ้น) ทะเบียนเกษตรกร 
(รายใหม่ / ปรับปรุง) 

ข้อมูลบุคคล / ข้อมูล 
สมาชิกในครัวเรือน 

SSL 

SSL 

Broker 

รอบเวลา 
(10 นาที) 

Duplicate 
ข้อมูลพื้นท่ี 
ท่ีขึ้นทะเบียน 

Services 



ตวัอยา่ง การศึกษาวธีิการเรียกใชข้อ้มูล map service จากกรมท่ีดิน 



ใชล้งทะเบียนเกษตรกร/ใชย้นืยนัขอ้มูลเกษตรกร 



• รองรับการก าหนดพื้นที่ปลูกแบบผสมผสานได้ 
ภายในที่ดินแปลงเดียว 

 

• สามารถแก้ไขขนาดแปลงเพาะปลูกได้ 
 
• ค านวณพิกัดจุดกึ่งกลางแปลงเพาะปลูกเพื่อใช้ 

เป็นจุดอ้างอิงของแปลงนั้นๆ 

ตวัอยา่ง ก าหนดพื้นท่ีและขอ้มลูพื้นท่ีท าการเกษตร 



ตวัอยา่ง ก าหนดพื้นท่ีแบบผสมผสานในท่ีดินแปลงเดียว 



ฐานขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร 

ฐานขอ้มลูภัยพบิตัิดา้นพืช 

ข้อมูลเชงิแผนที ่  
Spatial data/ SSMAP/ PostGIS  

ข้อมูลเชงิสงัคม/ชมุชน 
Crowdsourcing/Social media 

  

ข้อมูล IoT 

ข้อมูลอืน่ๆ 

น าเขา้
ข้อมูล 
(ช าระ
ข้อมูล) 

ถังจดัเกบ็ขอ้มลู 

วิเคราะห์
ข้อมลู ประมวลผล
ข้อมลู 

วิเคราะหข์อ้มลูแบบ Batch/Machine 
Learning/AI 

วิเคราะหข์อ้มลูแบบ Real-Times 
ประมวลผลขอ้มลูแบบ Real-

Time 

การน าเสนอในมติดิา้นสง่เสรมิการเกษตรและตรวจสอบขอ้มลูแบบ personalized 

โครงสรา้งระบบคอมพวิเตอรแ์บบขยาย 

หน่วยงานภาครฐั/
ผู้บริหาร 

นักสง่เสรมิ
การเกษตร 

ภาคเอกชน 

เกษตรกร/กลุม่เกษตรกร/ 
วิสาหกจิ 





การตรวจสอบ 
จัดพมิพ์รายช่ือ และข้อมูลการแจ้งปลูก 

รายเดมิ รายใหม่/แปลงใหม่/แปลงใหญ่ 

ติดประกาศรายช่ือ ในชุมชน 
ทีป่ระชาชนมองเห็นสะดวก FAARMis/GISagro/Qgis วดัพกิดัแปลงด้วยGPS 

ไม่คดัคา้น 

คดัคา้น 

ถูกตอ้ง 





    รายงานผลการขึน้ทะเบียนเกษตรกร 

สมุดทะเบียนเกษตรกร 

Farmbook 

Application 

ไม่พอ 



การใช้ประโยชน์แผนผงัแปลงทีว่าดไว้ 



การน าเสนอในมติดิา้นสง่เสริมการเกษตรและตรวจสอบขอ้มูลแบบ personalized 



การคัดเลือกพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าร่วม
โครงการ Zoning by Agri-Map 



2. ตรวจสอบสภาพพืน้ที่ 

S1   Very suitability 

S2   Moderate suitability 

S3   Less suitability 

N    None suitability 

Swipe layer 

On/Off Swipe layer 



แผนที่น้ าท่วมซ้ าซากในรอบ 10 ปี จ.พิษณุโลก 



แผนที่น้ าท่วมซ้ าซากในรอบ 10 ปี จ.พิษณุโลก 
ซ้อนทับกับผังแปลงข้าวที่ประสบภัยพิบตัิ 

 



รายงานจากระบบฐานข้อมลูทะเบียนเกษตรกร 

FARMER MAP REPORT : รายงานสรุปสถิติประจ าปี (ตัดยอดเดือนเมษายน)  
ประกอบด้วย 7 หัวข้อหลัก โดยมีข้อมูลระดับประเทศ จังหวัด อ าเภอ 



แอพพลิเคชัน “FarmerRegist” 



DOAE Farmbook Application  

DOAE Farmbook Application  
หรือ แอปพลเิคชนัสมดุทะเบยีนเกษตรกร
อิเล็กทรอนกิส์  
เป็นระบบบันทึกการปรับปรุงข้อมูล 
การประกอบกิจกรรมการเกษตรของ
เกษตรกรด้วยตนเองผ่าน Smart Phone 
แทนหรือควบคู่กับการบันทึกลงในสมุด
แบบเดิม ข้อมูลจะถูกน าไปรวบรวมใน
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
 



DOAE Smart Check Application 
น าเสนอขอ้มลูขา่วสารส าคญัเหมาะสมเฉพาะตัว  
(Personalized) ตามเงือ่นไข 
*พิกัด GPS  
*ที่ตั้งแปลง  
*การเลือกจากความต้องการของผู้ใช้งาน 

ประเดน็ขอ้มลู 
*ข่าวสารส าคัญด้านการเกษตร 
*โรงงาน ตลาด 
*ความเหมาะสมของพื้นเกษตรกรรม(zoning) 
*ข้อมูล โรงงาน ตลาด ของพืชและพิกัดแปลง 
*ภัยธรรมชาติและการช่วยเหลือ 
*ธรรมชาติ ข่าวสาร ที่ตั้งและพิกัดแปลง 



โครงการปฏริูปการเกษตรสูก่ารเกษตรสมัยใหม่  (เกษตรแม่นย าสงู) ปี 2561 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน 

3 4 5 6 7 8 9 

ติดตามการแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโต อบรมการใช้งานระบบ 

ระบบวิเคราะห์และประมวลผลส าหรับให้บริการโมเดลปัญญาประดิษฐ์ 
   โมเดลระบบปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลวันเพาะปลูก ผังแปลงดิจิทัล 

วันเก็บเก่ียวที่ดีที่สุด ค าแนะน าการใส่ปุ๋ย + สุขภาพพืชตลอดระยะการเติบโต วันเพาะปลูกที่เหมาะสมที่สุด 

ติดตั้งระบบวิเคราะห์และประมวลผล 
ส าหรับให้บริการโมเดลปัญญาประดิษฐ์ 

สรุปรายงานน าไปขยายผล 

3 4 5 6 7 8 9 

ภาพถ่ายดาวเทียม (NDVI, SAVI อ่ืนๆ) 
วิเคราะห์สภาพอากาศ ค่าตรวจดิน 

ขยายผล 



ขอบคุณ 


