รายงานสรุปการอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/และเป็นวิทยากร
สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
********************************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
นางสาวธมลวรรณ
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นามสกุล
พรมอ้น
กลุ่ม/ฝ่าย สถานีพัฒนาที่ดินลาปาง

หลักสูตร/หัวข้อเรื่องอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
การใช้งาน Agri-Map Online
สถานที่อบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
ทาง http://lddetraining.ldd.go.th
หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
กรมพัฒนาที่ดิน
ตั้งแต่วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 11 เดือน มีนาคม
เพื่อ
อบรม
สัมมนา
อื่นๆ ระบุ

.
.
.
.
.
พ.ศ. 2564

.

ส่วนที่ 2 สิ่งที่ได้รับจากการอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
2.1 รายงานสรุปเนื้อหาสาระสาคัญในการอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
- แนะน าระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริห ารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map-Online) เป็น
เครื่ องมือแสดงผลข้อมูลเชิงภูมิส ารสนเทศ ครอบคลุ มการน้าไปใช้ประโยชน์ทั้งบริห ารจัดการน้า การ
เพาะปลูกและผลผลิตด้านการเกษตรได้ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงตาบล ในมิติของปัจจัยการผลิตอุปสงค์และ
อุปทาน โดยแสดงการใช้พื้นที่เกษตรกรรม การพัฒนาแหล่งน้าทั้งบนดินและแหละน้าใต้ดิน เป็นการนา
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านการเกษตร สามารถตอบโจทย์การช่วยเหลื อ และแก้ปัญหาให้กับ
เกษตรไทย ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมพัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัด การเชิงรุกออนไลน์ (Agri-MapOnline) เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทุ ก คนเข้ า ถึ ง ได้ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต สามารถเข้ า ใช้ ง านได้ ที่
http://agri-map-online.moac.go.th
- Agri-Map-Online มีการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงแผนที่พร้ อมคาอธิบายรายละเอียดทางสถิติ
ซึ่งออกแบบการทางานในกลุ่มเมนู ได้แก่ 1) การบริหารจัดการเชิงรุก ๒)เกษตรกรรมทดแทน ๓) ชั้นข้อมูล
14 กลุ่มข้อมูล
- องค์ประกอบหน้าหลักของ Agri-Map-Online แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
๑) Top bar ส่วนบนสุดของหน้าจอ ประกอบด้วย แถบเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ส่วนแสดง/ซ่อน
แถบเมนูชั้นข้อมูล, กล่องค้นหาสถานที่/ตาแหน่งพิกัด, เมนูเครื่องมือจัดการสาหรับผู้ใช้งาน, เมนูค้นหาพื้นที่
ตามเงื่อนไขการแบ่งขอบเขตการปกครอง, เครื่องมือสถานะของแสดงผลแผนที่, และตาแหน่งเริ่มต้น
๒) Menu categories แถบทางซ้ายมือของหน้าจอ ประกอบด้วย

- กลุ่มเมนูชั้นข้อมูลตามการใช้งาน กล่องค้นหาชื่อชั้นข้อมูล และไอคอนรีเช็ต
- การบริหารจัดการเชิงรุก ประกอบด้วย 8 กลุ่มย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน พื้นที่เพาะปลูกใน
ชั้นความเหมาะสมต่างๆ ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสาหรับเพาะปลูก ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสาหรับ
สมุนไพร เขตความเหมาะสมสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า แหล่งน้า ที่ตั้งโรงงานและแหล่งรับซื้อ และข้อมูล
เกษตรกร
- เกษตรกรรมทดแทน ประกอบด้ว ย กลุ่ มชั้ นข้อมูล ของพืช ที่ส ามารถเปรี ยบเทีย บความ
เหมาะสมของพืชที่ปลูกปัจจุบันจานวน 14 รายการ กับการเลือกเกษตรกรรมทดแทน 28 รายการ
- ชั้นข้อมูล 14 กลุ่มข้อมูล ได้แก่ สถานีโทรมาตร แหล่งน้า ป่า ตาแหน่ง และเส้นทาง โรงงาน
และแหล่งรับซื้อ สหกรณ์ ดิน พื้นที่เพาะปลูกพืช พื้นที่และตาแหน่งฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ พื้นที่เหมาะสม
เลี้ยงปศุสัตว์ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ข้อมูลเกษตรกร ชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์ และเส้นขอบเขต
3) Map View แสดงตรงกลางของหน้าจอ โดยแสดงข้อมูลแผนที่ ภาพ หรือข้อมูลต่างๆ ตามที่
เลือกหรือกาหนดตาแหน่งในแผนที่ โดยแผนที่พื้นฐานที่แสดงตอนเริ่มต้นมาจาก Google Map
4) Information pane แถบทางด้านขวามือของหน้าจอ โดยจะแสดงข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกชั้นข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบของกราฟ ตาราง และแหล่งที่มาของข้อมูล
2.2 ประสบการณ์/ประโยชน์ที่ได้รับ/การประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
ต่อตนเอง
ได้รับรู้และเข้าใจองค์ประกอบ ข้อมูล และการใช้งาน Agri-Map-Online และนาไปปรับใช้กับ
งานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
ต่อหน่วยงาน/การนามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
ช่ว ยให้ คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง Agri-Map-Online ไปในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถนาไปสื่อสารต่อในกรณีต้องเป็นตัวเองไปเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการอบรม/สัมมนา/พัฒนาความรู้
ไม่มี

.

2.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ไม่มี

.

ลงชื่อ...........................................................
(นางสาวธมลวรรณ พรมอ้น)
ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ผู้รายงาน
วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 3 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
( ) ทราบ
เสนอสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เพื่อพิจารณาต่อไป
.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................
( นายสุชาติ เหรียญทอง )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลาปาง
วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

