
คู่มือการใช้งานระบบเขตข้าวไทย รุ่นที่ ๒.๐ (iRPZ v.2.0) 
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คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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หน่วยวิจัยระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยำกร 

คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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กิตติกรรมประกาศ 

โปรแกรม "เขตข้ำวไทย ๒.๐" เป็นผลลัพธ์กำรร่วมมือของคณะท ำงำน ส ำนักวิจัยและพัฒนำ
ข้ำว กรมกำรข้ำว และคณะที่ปรึกษำ 

ขอขอบคุณคณะท ำงำนของศูนย์วิจัยข้ำวหนองคำยซึ่งให้กำรสนับสนุนระหว่ำงกำรฝึกอบรม
ช่วงวันที่ ๒๐-๒๑ มีนำคม ๒๕๕๗. 

ขอขอบคุณคณะท ำงำนของศูนย์วิจัยข้ำวชัยนำทซึ่งให้กำรสนับสนุนระหว่ำงกำรฝึกอบรมช่วง
วันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภำคม ๒๕๕๗  

ขอขอบคุณคณะท ำงำนของศูนย์วิจัยข้ำวพัทลุงซึ่งให้กำรสนับสนุนระหว่ำงกำรฝึกอบรมช่วง
วันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนำยน ๒๕๕๗  

ขอขอบคุณคณะท ำงำนของศูนย์วิจัยข้ำวสกลนครซึ่งให้กำรสนับสนุนระหว่ำงกำรฝึกอบรม
ช่วงวันที่ ๑-๔ กรกฎำคม ๒๕๕๗  

และ ขอขอบคุณคณะท ำงำนของศูนย์วิจัยข้ำวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้ำวสะเมิงและศูนย์วิ จัย
ระบบทรัพยำกรเกษตร คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซึ่งให้กำรสนับสนุนระหว่ำงกำร
ฝึกอบรมช่วงวันที่ ๑-๖ สิงหำคม ๒๕๕๗ 

         คณะที่ปรึกษำ 

      สิงหำคม ๒๕๕๗ 
 

 

  



ข 
 

บทน า 

ในปีกำรเพำะปลูก 2555 พ้ืนที่ปลูกข้ำวของประเทศสมำชิกกลุ่มอำเซียนสี่อันดับได้แก่ 
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย ประเทศเมียนม่ำ และประเทศเวียดนำมโดยมีพ้ืนที่ปลูกข้ำว 13.44 , 
12.12, 8.15 และ 7.75 ล้ำนเฮกแตร์ คิดเป็นร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ปลูกข้ำวของโลก โดยมีผลผลิตเฉลี่ย
ต่อพ้ืนที่เป็น 5.14, 3.00, 4.05 และ 5.63 ตันต่อเฮกแตร์ ตำมล ำดับ ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่
ในล ำดับสุดท้ำย (FAO, 2014) ผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ของไทยต่ ำกว่ำผลผลิตข้ำวของโลกเฉลี่ยที่ 4.48 
ตันต่อเฮกแตร์ (FAO, 2013) ข้อมูลของระบบ “เขตข้ำวไทย รุ่น ๑.๐” แสดงสำเหตุหนึ่งของผลผลิต
เฉลี่ยต่อพ้ืนที่ของไทยอยู่ในระดับต่ ำนี้เนื่องจำกพ้ืนที่ปลูกร้อยละ 10 และ 30 อยู่ในเขตกำรผลิตข้ำว
เหมำะน้อยและไม่เหมำะสม ตำมล ำดับ (กรมกำรข้ำว , 2557) อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลของระบบเขตข้ำว
ไทยเป็นข้อมูลในระดับต ำบลและต้องได้รับกำรปรับปรุงให้มีข้อมูลสถำนกำรณ์ปัจจุบันและสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน เจ้ำหน้ำที่ของกรมกำรข้ำว ชำวนำเจ้ำของแปลงผลิตและผู้สนใจ
ระบบกำรผลิตข้ำวต้องมีเครื่องมือที่เหมำะสมและระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรน ำเข้ำข้อมูลใหม่และ
ปรับปรุงข้อมูลเดิมให้มีควำมถูกต้อง ทันสมัย ใช้ทรัพยำกรที่เหมำะสม และสะดวกต่อกำรใช้งำนอย่ำง
แพร่หลำย ด้วยควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรพัฒนำเทคโนโลยีอุปกรณ์พกพำแบบ
มือถือเปิดโอกำสให้สำมำรถพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ (application) สนับสนุนกำรใช้อุปกรณ์ดังกล่ำว
ทุกพ้ืนที่และตลอดเวลำ (ubiquitous computing) และเสริมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ใน
ภำคสนำมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัดเวลำและช่วยลดควำมผิดพลำดระหว่ำงกำรบันทึกข้อมูลใน
สนำมกับกำรกรอกข้อมูลผ่ำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์ในส ำนักงำน ท ำให้ได้ข้อมูลสะท้อนสภำพกำรผลิต
จริง ทรำบระดับของปัจจัยกำรผลิตและกระบวนกำรผลิตข้ำวซึ่งชำวนำในแต่ละระบบนิเวศน์ และมี
ข้อมูลยืนยันสำเหตุของระดับผลผลิตข้ำวที่ต่ ำของไทยทั้งระบบ ซึ่งจะน ำสู่กำรก ำหนดประเด็นและกำร
ลงทุนวิจัยที่มีกำรชี้เป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน กำรน ำใช้ผลงำนวิจัยหรือเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวของ
กรมกำรข้ำงในระดับแปลงนำเพ่ือยกระดับกำรผลิต และส่งผลกระทบต่อกำรยกระดับควำมเป็นอยู่
ของชำวนำและครอบครัวตำมสภำพทรัพยำกรกำรผลิตบนพ้ืนที่ข้อมูลและองค์ควำมรู้วิทยำศำสตร์
เกษตรอย่ำงเป็นระบบผ่ำนกำรพัฒนำระบบ “เขตข้ำวไทย รุ่น ๒.๐” และระบบจัดกำรแปลงของ
ศูนย์วิจัยข้ำว รุ่นที่ ๑.๐ รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของบุคคลทั่วไปในกำรจัดเก็บข้อมูลสถำนกำรณ์กำรผลิต
ข้ำวภำคสนำมด้วยระบบน ำเข้ำข้อมูลสถำนกำรณ์กำรผลิตข้ำวบนสมำร์ทโฟน รุ่นที่ ๑.๐ 
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สารบัญเร่ือง 
                หน้า 

กิตติกรรมประกำศ ก 
บทน ำ ข 
สำรบัญเรื่อง ค 
สำรบัญภำพ ง 
กำรใช้งำน เขตข้ำวไทย รุ่นที่ ๒.๐ ๕ 

๑. กำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ ๕ 
๒. เมนูกำรใช้งำน ๕ 
๓. หน้ำแสดง “หน้ำหลัก” ๖ 
๔. แผนที่กำรกระจำยตัวของพันธุ์ข้ำว ๖ 
๕. แผนที่ผลผลิตข้ำว ๑๐ 
๖. แผนที่เขตควำมเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกข้ำว ๑๒ 
๗. แผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจข้ำวไทย ๑๒ 
๘. เมนู “เกี่ยวกับเรำ” ๑๔ 
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สารบัญภาพ 
                  หน้า 
ภำพ ๑  หน้ำหลักของ iRPZ v.2.0   ๕ 

ภำพ ๒  หน้ำแสดงรำยกำรภำพถ่ำย   ๖ 

ภำพ ๓  แผนที่กำรกระจำยตัวของข้ำวตำมกลุ่มพันธุ์ข้ำว   ๗ 

ภำพ ๔  แผนที่กำรกระจำยตัวของข้ำวตำมกลุ่มพันธุ์ข้ำวของ ต ำบลสลกบำตร                     
อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก ำแพงเพชร   ๘ 

ภำพ ๕  แผนที่กำรกระจำยตัวของข้ำวตำมนิเวศน์ข้ำวของ ต ำบลหนองอ้อ อ ำเภอหนองวัวซอ   
จังหวัดอุดรธำนี   ๙ 

ภำพ ๖  รำยละเอียดข้อมูลผลผลิตข้ำวของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ของ                                      
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ๑๐ 

ภำพ ๗  แผนที่ผลผลิตตำมค ำแนะน ำของกรมกำรข้ำว ในบริเวณอ ำเภอประจันตคำม                      
จังหวัดปรำจีนบุรี บนภูมิประเทศ ๑๑ 

ภำพ ๘  แผนที่ผลผลิตตำมค ำแนะน ำของกรมกำรข้ำว ในบริเวณอ ำเภอประจันตคำม                      
จังหวัดปรำจีนบุรี ๑๑ 

ภำพ ๙  แผนที่เขตควำมเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกข้ำวของจังหวัดสุพรรณบุรี ๑๒ 

ภำพ ๑๐  แผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจข้ำวไทยของจังหวัดพัทลุง ๑๓ 

ภำพ ๑๑  หน้ำรำยละเอียดเพ่ิมเติมของเขตเกษตรเศรษฐกิจข้ำว ของต ำบลควนขนุน                             
อ ำเภอเขำสนชัย จังหวัดพัทลุง ๑๓ 

ภำพ ๑๒  หน้ำรำยละเอียดของโครงกำรและคณะท ำงำน ๑๔ 

 

 

 



การใชง้าน เขตข้าวไทย รุ่นที่ ๒.๐ 
 

๑. การเข้าใช้งานเว็บไซต์  
เข้ำใช้งำนเว็บไซต์ที่ http://carsr.agri.cmu.ac.th/projects/iRPZvII 

 

ภำพ ๑  หน้ำหลักของ iRPZ v.2.0 

 

๒. เมนูการใช้งาน  
เมื่อใช้เม้ำส์ลำกไปเหนือเมนูในแถบสีด ำ (ภำพที่ ๑) เมนูจะปรำกฏเป็นสีขำวอย่ำงชัดเจน 

เมนูหลักของ iRPZ v.2.0 ประกอบด้วย 

 เมน ู“หน้ำหลัก” 
ส ำหรับแสดงข้อมูลค ำบรรยำยเกี่ยวกับระบบและเมนูเชื่อมโยงไปยังระบบ 
iRiceImage 1.0 และ iRiceMIS 1.0 

 เมน ู“พันธุ์ข้ำว” 
ส ำหรับแสดงแผนที่กำรกระจำยตัวของพันธุ์ข้ำวไทยตำมกลุ่มพันธุ์ข้ำวและนิเวศน์
ของข้ำว 

 เมน ู“ผลผลิตข้ำว” 
ส ำหรับแสดงแผนที่ผลผลิตข้ำวตำมกำรจัดกำรของเกษตรกร (RF) และตำม
ค ำแนะน ำของกรมกำรข้ำว (RT) 



๖ 
 

 เมน ู“เขตควำมเหมำะสม” 
ส ำหรับแสดงแผนที่เขตควำมเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกข้ำว 

 เมนู “เขตเกษตรเศรษฐกิจข้ำวไทย”  
ส ำหรับแสดงแผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจของไทยตำมระดับควำมเหมำะสมของที่ดิน
ส ำหรับกำรปลูกข้ำว 

 เมนู “เกี่ยวกับเรำ” 
ส ำหรับแสดงรำยละเอียดคณะท ำงำนพัฒนำระบบ 

 

๓. หน้าแสดง “หน้าหลัก” 
ภำยใต้กรอบ เขตข้ำวไทย รุ่นที่ ๒.๐ (สีเทำ) เมื่อคลิกปุ่ม “รำยละเอียดเพ่ิมเติม” ระบบจะน ำผู้ใช้ไปสู่
หน้ำแสดง “รำยละเอียดเพ่ิมเติมของระบบเขตข้ำวไทย 

 

 
ภำพ ๒  หน้ำแสดงรำยกำรภำพถ่ำย  

 คลิกปุ่ม “ใช้งำน..iRiceImage1.0” เมื่อต้องกำรใช้งำนระบบ iRiceImage 
v.1.0 

 คลิกปุ่ม “ใช้งำน..iRiceMIS1.0” เมื่อต้องกำรใช้งำนระบบ iRiceMIS v.1.0 
 

๔. แผนที่การกระจายตัวของพันธุ์ข้าว 
ภำยใต้เมนู “พันธุ์ข้ำว” จะประกอบด้วยเมนูย่อย ๒ เมนู ได้แก่ 

 เมนู “กลุ่มพันธุ์ข้ำว” 
 เมน ู“นิเวศน์ข้ำว” 

 

 

 



๗ 
 

 

 

แผนที่กำรกระจำยตัวของพันธุ์ข้ำวจ ำแนกตำมกลุ่มพันธุ์ 

 เลือกเมนู “พันธุ์ข้ำว” เลือกเมนูย่อย “กลุ่มพันธุ์ข้ำว” 
 

ภำพแผนที่ Google จะปรำกฏบนพื้นหลังของหน้ำจอแสดงผล กรอบด้ำนซ้ำยเป็นกล่องเครื่องมือเพ่ือ
เลือกพ้ืนที่สนใจและก ำหนดเงื่อนไขกำรแสดงผล กรอบด้ำนขวำเป็นกล่องแสดงสัญลักษณ์แผนที่ 

 

 

ภำพ ๓  แผนที่กำรกระจำยตัวของข้ำวตำมกลุ่มพันธุ์ข้ำว 
 

กำรเลือกพื้นที่จะต้องเลือกตำมล ำดับตั้งแต่ระดับภำค ระดับจังหวัด ระดับอ ำเภอ และระดับต ำบล 
เพ่ือกำรแสดงผลกำรกระจำยตัวของข้ำวตำมกลุ่มพันธุ์ข้ำวของ ต ำบลสลกบำตร อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก ำแพงเพชร ที่กรอบด้ำนซ้ำย 

 เลือกรำยกำร “ภำคเหนือตอนล่ำง” เพ่ือเลือกภำค 
 เลือกรำยกำร “ก ำแพงเพชร” เพ่ือเลือกจังหวัด 
 เลือกรำยกำร “ขำณุวรลักษบุรี” เพ่ือเลือกอ ำเภอ 
 เลือกรำยกำร “สลกบำตร” เพ่ือเลือกต ำบล 
 คลิกปุ่ม “วำดแผนที่” ท้ำยรำยกำร “สลกบำตร” 



๘ 
 

 

 

ภำพ ๔  แผนที่กำรกระจำยตัวของข้ำวตำมกลุ่มพันธุ์ข้ำวของ ต ำบลสลกบำตร อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก ำแพงเพชร  
 

ระบบจะแสดงแผนที่กลุ่มพันธุ์ข้ำวที่ปลูกเป็นส่วนใหญ่ของต ำบลสลกบำตร อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก ำแพงเพชร โดยสัญลักษณ์สีจะปรำกฏอยู่ในกรอบด้ำนขวำมือของจอภำพ 

บนแผนที่จะปรำกฏข้อมูลต ำแหน่งโรงสี ( )  

 คลิก “แสดงต ำแหน่งโรงสีข้ำว” ในกรอบด้ำนซ้ำยมือ เพื่อซ่อนหรือแสดง
ต ำแหน่งโรงสีในพ้ืนที่ 

 

ในแต่ละต ำแหน่งของโรงสีที่ปรำกฏบนแผนที่จะประกอบด้วยข้อมูลอรรถำธิบำยโรงสี 

 คลิกท่ีต ำแหน่งโรงสีบนแผนที่ 
 

 

 

 

 



๙ 
 

แผนที่กำรกระจำยตัวของพันธุ์ข้ำวจ ำแนกตำมนิเวศน์ข้ำว 

 เลือกเมน ู“พันธุ์ข้ำว และเมนูย่อย “นิเวศน์ข้ำว” 
 ทดสอบเลือกพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือแสดงข้อมูล 

 

 

ภำพ ๕  แผนที่กำรกระจำยตัวของข้ำวตำมนิเวศน์ข้ำวของ ต ำบลหนองอ้อ อ ำเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธำนี  

 
บำงครั้งกรอบด้ำนซ้ำยมือและด้ำนขวำมือของจอภำพอำจบดบังกำรแสดงผลข้อมูลแผนที่ กรอบท้ัง
สองสำมำรถถูกก ำหนดให้ซ่อนหรือแสดงได้ 

 คลิกกล่องเลือก “แสดง/ซ่อน” ที่ด้ำนบนของกรอบด้ำนซ้ำยและกรอบด้ำนขวำ 
เพ่ือแสดงหรือซ่อนกรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

๕. แผนที่ผลผลิตข้าว 
ภำยใต้เมนู “ผลผลิตข้ำวไทย” จะประกอบด้วยเมนูย่อย ๒ เมนู ได้แก่ 

 ผลผลิตข้ำวเกษตรกร (RF) 
 ผลผลิตข้ำวตำมค ำแนะน ำ (RT) 

 

แผนที่ระดับคำดกำรณ์ผลผลิตข้ำวทั้งสองจะประกอบด้วยอรรถำธิบำยในแต่ละพ้ืนที่ 

 คลิกบนแผนที่บริเวณพ้ืนที่ปลูกข้ำวที่มีสัญลักษณ์สีต่ำงๆ เพื่อแสดงอรรถำธิบำย 
 

 

ภำพ ๖  รำยละเอียดข้อมูลผลผลิตข้ำวของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 

บำงพ้ืนที่อำจมีสภำพภูมิประเทศที่สร้ำงควำมสับสนในกำรดูผลข้อมูลแผนที่ (เช่น แผนที่ผลผลิตตำม
ค ำแนะน ำของกรมกำรข้ำว ในบริเวณอ ำเภอประจันตคำม จังหวัดปรำจีนบุรี) 



๑๑ 
 

 

ภำพ ๗  แผนที่ผลผลิตตำมค ำแนะน ำของกรมกำรข้ำว ในบริเวณอ ำเภอประจันตคำม จังหวัด
ปรำจีนบุรี บนภูมิประเทศ 
 

 บริเวณด้ำนบนขวำของแผนที่ คลิกปุ่ม “แผนที่” และคลิกกล่องเลือก “ภูมิ
ประเทศ” เพ่ือแสดงหรือซ่อนสภำพภูมิประเทศบนแผนที่ฐำน 

 

 

ภำพ ๘  แผนที่ผลผลิตตำมค ำแนะน ำของกรมกำรข้ำว ในบริเวณอ ำเภอประจันตคำม จังหวัด
ปรำจีนบุรี 

 

 



๑๒ 
 

 

๖. แผนที่เขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว 
เมนู “เขตควำมเหมำะสม” จะใช้เพ่ือแสดงแผนที่เขตควำมเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกข้ำว 

 คลิกเมนู “เขตควำมเหมำะสม” แล้วเลือกพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
กรอบด้ำนขวำ นอกจำกจะแสดงสัญลักษณ์แผนที่แล้ว ยังแสดงข้อมูลขนำดพ้ืนที่ตำมเขตควำม
เหมำะสมต่ำงๆ ในลักษณะกรำฟที่สำมำรถเปรียบเทียบขนำดได้อย่ำงสะดวก 

 เลื่อนเม้ำส์ไปเหนือกรำฟแต่ละแท่งเพ่ือแสดงขนำดพ้ืนที่ 
 

 

ภำพ ๙  แผนที่เขตควำมเหมำะสมส ำหรับกำรปลูกข้ำวของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

 

 

๗. แผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจข้าวไทย 

เป็นกำรแสดงเขตเกษตรเศรษฐกิจข้ำวไทยรำยต ำบล โดยในแต่ละต ำบลจะประกอบด้วยอรรถำธิบำย
ข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจส ำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินนโยบำย 

 คลิกบนแผนที่ในต ำบลที่ต้องกำรเพ่ือแสดงอรรถำธิบำย 

 



๑๓ 
 

 

ภำพ ๑๐  แผนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจข้ำวไทยของจังหวัดพัทลุง 

 

 คลิก “รำยละเอียดเพ่ิมเติม..” เมื่อต้องกำรอรรถำธิบำยอ่ืนๆ 
 

 

ภำพ ๑๑  หน้ำรำยละเอียดเพ่ิมเติมของเขตเกษตรเศรษฐกิจข้ำว ของต ำบลควนขนุน อ ำเภอเขำสนชัย 
จังหวัดพัทลุง 
 

 

 

 



๑๔ 
 

๘. เมนู “เกี่ยวกับเรา” 
เป็นเมนูที่น ำไปสู่กำรแสดงรำยชื่อคณะท ำงำนจำกกรมกำรข้ำว คณะที่ปรึกษำจำกคณะเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้อมูลสถำนที่ท ำงำน และช่องทำงกำรติดต่อกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

 

ภำพ ๑๒  หน้ำรำยละเอียดของโครงกำรและคณะท ำงำน 
 


