รายงานสรุปการอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/และเป็นวิทยากร
สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
********************************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นางสาวประภัสสร นามสกุล เจริญไทย.
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรชานาญการ กลุ่ม/ฝ่าย สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง

.

หลักสูตร/หัวข้อเรื่องอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
การใช้งาน Agri-Map Online
.
สถานที่อบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
ทาง http://lddetraining.ldd.go.th.
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
กรมพัฒนาที่ดิน.
ตั้งแต่วันที่10 เดือน มีนาคมพ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 12เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
เพื่อ
อบรม
สัมมนา
อื่นๆ ระบุ.
ส่วนที่ 2 สิ่งที่ได้รับจากการอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
2.1 รายงานสรุปเนื้อหาสาระสาคัญในการอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริห ารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) มีการบูรณาการ
ข้อมูล พื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูลหลักด้านการเกษตรสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การประมง การปศุสัตว์
ปัจจัยการผลิตและปัจจัยอื่นๆ เช่น ดิน แหล่งน้า แหล่งรับซื้อ ข้อมูลครัวเรือน รายได้ หนี้สินของเกษตรกร
ซึ่งเป็นข้อมูลสาหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรของประเทศไทย โดยสามารถนามาใช้ในการ
วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และกาหนดทิศทาง ทั้งในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการทาประมง พร้อมทั้ง
สามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการนาไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน
และทุกพื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ จนถึงระดับตาบล โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูล
ให้ ทั น สมั ย เป็ น ระยะ เพิ่ ม ความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ ใช้ งาน ไม่ ว่ าจะเป็ น เจ้ า หน้ าที่ ภ าครัฐ เกษตรกร และ
ผู้ ป ระกอบการ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ งข้ อ มู ล โดยง่า ยผ่ า นเว็ บ แอปพลิ เคชั น เป็ น การน าเทคโนโลยี เข้ า มา
ประยุกต์ใช้กับข้อมูล ด้านการเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวาง
แผนการทาเกษตรกรรม ได้อย่างเหมาะสม ทาให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามสภาพพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศ
ไทยพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่าง มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
การใช้งานระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) เข้าใช้
งานระบบฯ โดยผ่าน URL : http://agri-map-online.moac.go.th หรือเข้าใช้งานระบบฯ ได้ที่เว็บไซต์
กรมพัฒ นาที่ดิน www.ldd.go.th > ที่แถบข้อมูล Program เลือก > ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online)
องค์ประกอบในหน้าจอหลักของระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริห ารจัดการ เชิงรุกออนไลน์ (AgriMap Online) หน้ าจอหลั ก ของระบบแผนที่ เกษตรเพื่ อ การบริห ารจั ด การเชิ งรุก ออนไลน์ (Agri-Map
Online) ประกอบด้ว ยเครื่ องมื อประเภทต่ างๆ ที่มี คุณ ลั กษณะการท างานที่ ส าคัญ แตกต่ างกั นไป โดย
สามารถแบ่ง องค์ประกอบการทางานในหน้าจอหลักออกเป็น 4 ส่วน รายละเอียดดังนี้ 1. แถบค้นหาและ
ควบคุม (Top Bar) 2. เมนู ชั้น ข้อมูล (Menu Categories) 3. มุมมองแผนที่ (Map View) 4. แถบแสดง
ข้อมูลสถิติ (Information Pane)

1. แถบค้นหาและควบคุม (Top Bar) แถบค้นหาและควบคุม (Top Bar) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุด
ของหน้าจอระบบ Agri-Map Online ประกอบด้วยแถบเครื่องมือต่างๆ เช่น กล่องค้นหาสถานที่/
ตาแหน่งพิกัด ค้นหาข้อมูลพื้นที่ตามเงื่อนไขการแบ่งขอบเขตการปกครอง
2. เมนูชั้นข้อมูล (Menu Categories) แถบเมนูชั้นข้อมูล (Menu Categories) เป็นแถบเมนูที่อยู่
ด้านซ้ายของหน้าจอระบบ Agri-Map Online ประกอบด้วย กลุ่มเมนูชั้นข้อมูลตามการใช้งาน ซึง่
แยกเป็น กลุ่มเมนูการบริหารจัดการเชิงรุก จานวน 8 กลุ่มชุดข้อมูล กลุ่มเมนูการปลูกพืชทดแทน
จานวน 2 กลุ่มชุดข้อมูล กลุ่มเมนูชั้นข้อมูล จานวน 12 กลุ่มชุดข้อมูล กล่องค้นหาชื่อชั้นข้อมูล
และไอคอนรีเซ็ต (Reset) ชั้นข้อมูล
3. มุมมองแผนที่ (Map View) มุมมองแผนที่ (Map View) เป็นหน้าต่างในหน้าจอระบบ Agri-Map
Online ที่แสดงข้อมูลแผนที่ภาพ หรือข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ใช้เลือก หรือกาหนดตาแหน่งในแผนที่
4. แถบแสดงข้อมูลสถิติ (Information Pane) แถบแสดงข้อมูลสถิติ (Information Pane) เป็นแถบ
ข้อมูลที่อยู่ด้านขวาสุดของหน้าจอระบบ Agri-Map Online ซึ่งใช้ในการแสดงรายงานข้อมูลเชิง
สถิติ (สถิติ BI) ในรูปแบบของกราฟ ตาราง และแหล่งที่มาของข้อมูล
2.2 ประสบการณ์/ประโยชน์ที่ได้รับ/การประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
ต่อตนเอง
ได้ เรี ย นรู้ ป ระโยชน์ แ ละการใช้ ง านของAgri-Map-Online และน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานที่
รับผิดชอบได้

ต่อหน่วยงาน/การนามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
หน่ ว ยงานมีบุ คลากรที่มี ความรู้เรื่อง Agri-Map-Online และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ งานที่
รับ ผิ ด ชอบรวมทั้ งหน่ ว ยงานสามารถใช้ ป ระโยชน์ จากข้อ มู ล ในการวางแผนการท าเกษตรกรรมให้ กั บ
เกษตรกรได้อย่างเหมาะสม ทาให้สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตาม
สภาพพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบัน
2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
การประมวลของระบบผลช้ามาก
2.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เนื่องจากข้อมูล Agri-Map-Online เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้นเวลาเปิดแต่ละชั้นข้อมูลจะมี
ความล่าช้า และจาเป็นต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานทั้งต่อ
เจ้ าหน้ าที่ และตัว เกษตรกรที่ จ ะเข้าไปใช้งานซึ่งแถบเมนู ค่อนข้างมากอาจจะทาให้ การเข้าใช้ยุ่งยากใน
ช่วงแรกๆ แต่ถ้าได้มีการใช้เป็นประจาและสม่าเสมอจะเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนการทา
การเกษตรได้เป็นอย่างดี
ลงชื่อ...........................................................
(นางสาวประภัสสร เจริญไทย)
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรชานาญการ
ผู้รายงาน
วันที่12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 3 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
( / ) ทราบ
เสนอสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เพื่อพิจารณาต่อไป
ลงชื่อ................................................................
( นายสุชาติ เหรียญทอง )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
วันที่ 12 .เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

