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บทที่ 1  

ความเป็นมาของระบบ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรกรรมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 2558 (AEC) โดยให้วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของสินค้าเกษตร
ที่ส าคัญ โดยให้พิจารณาเช่ือมโยงกับกระทรวงอื่น เช่น กระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะการสนับสนุนในเรื่อง 
โลจิสติกส์ และด าเนินการจัดท า Zoning สินค้าเกษตรที่ส าคัญ การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด การเพิ่มผลผลิต โดยใช้ระบบชลประทานเข้ามาสนับสนุน รวมทั้งการก าหนดเป้าหมาย
ที่ชัดเจนของสินค้าแต่ละชนิดในการผลิต การขนส่ง เพื่อลดความเสียหายเนื่องจากเป็นของสดมีอายุการใช้งานสั้น 
ซึ่งงานที่ต้องด าเนินการต่อไป นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที ่อยู ่ในเสาเศรษฐกิจต้องสรุปวิเคราะห์ 
ความพร้อม  ความได้เปรียบ เสียเปรียบ ของแต่ละสินค้า จะเดินยุทธศาสตร์อย่างไร เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน โดยให้จัดล าดับความส าคัญ ช่วงเวลา และเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศสุัตว์ 

- พันธกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์  

ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2552-2556 คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การน า ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการภาครัฐ (e-Government) 
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โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

 

รูปที่ 1.1 โครงสร้างพื้นฐาน (Foundation design) 
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บทที่ 2  

เริ่มต้นใช้งาน 

2.1 การเข้าสู่ระบบ (Log in) 

          1. เริ่มจากการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตแล้ว เปิดโปรแกรม Browser ข้ึนมา เช่น โปรแกรม Internet 
Explorer , Google Chrome หรือ Mozilla Firefox เป็นต้น 

          2. เข้าไปที่ URL : http://geodld.dld.go.th ของกรมปศุสัตว์ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 2.1 

          3. พิมพ์ช่ือผู้ใช้ (username)  

          4. พิมพ์รหัสผ่าน (password)  

 5. สามารถเลือกภาษาได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

          6. จากนั้นคลิกทีปุ่่ม “เข้าสู่ระบบ”   

รูปที่ 2.1 หน้าจอแรกของระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกจิเพื่อการลงทุนด้านปศสุัตว์ 

  

http://geodld.dld.go.th/
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2.2 กรณีลืมรหัสผ่าน 

          กรณีลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้สามารถขอรหัสผ่านจากหน้าแรกได้ดังนี้ 

 1. คลิกที่ค าสั่ง “ลืมรหัสผ่าน”  

 

รูปที่ 2.2 ค าสั่งลืมรหสัผ่าน 

 2. พิมพ์ช่ือผู้ใช้ของผู้ใช้ 

 3. พิมพ์ตัวเลขที่ผู้ใช้งานเห็นลงในช่องว่าง 

 4. คลิกปุ่ม “ตกลง”   

 
รูปที่ 2.3 การขอรหสัผ่านใหม ่

ระบบจะส่งลิงก์ยืนยันรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล์ของผู้ใช้ ให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามอีเมล์ดังกล่าว จากนั้น  
จะสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่านใหม่ 
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2.3 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

          1. คลิกที่ค าสั่ง “เปลี่ยน Password”  ที่อยู่บริเวณมุมขวาด้านบนของหน้าจอ 

 
รูปที่ 2.4 คลิกที่ค าสั่ง “เปลี่ยน Password” 

 2. พิมพ์รหัสผ่านปจัจบุัน 

 3. พิมพ์รหัสผ่านใหม ่

4. พิมพ์เพื่อยืนยันรหสัผ่านใหม่อกีครัง้ 

5. คลิกปุ่ม “ตกลง”  

 
รูปที่ 2.5 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
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2.4 การออกจากระบบ (Log Out) 

          1. คลิกที่ค าสั่ง “ออกจากระบบ”   ที่อยู่บริเวณมุมขวาด้านบนของหน้าจอ คลิกปุ่ม  

“ตกลง”  เพื่อออกจากระบบ 

 
รูปที่ 2.6 การออกจากระบบ 
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2.5 วิธีการ Download และติดต้ัง Silverlight 

Silverlight คือ ปลั๊กอินใน .NET Framework ที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาโปรแกรมประเภท Multimedia 
Application (คล้ายๆ กับ Flash) โดยสามารถท าการเขียนพัฒนาหรือออกแบบบน Tool ของ Visual 
Studio ใช้ค าสั่งและการท างานเหมือนกับการพัฒนาโปรแกรม .NET อื่น ๆ ทั่วไป และการน าไปใช้กับ Web 
Browser ที่จะท าการรันนั้น จะต้องท าการติดตั้ง Silverlight การดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายสะดวก สามารถ
รองรับการท างานได้หลาย Browser เช่น IE, Firefox, Chrome หรือ Safari 

1. เข้า URL > https://www.microsoft.com/silverlight 

 2. คลิกที่ปุ่ม Download Now 

 
รูปที่ 2.7  ข้ันตอนการ Download Silverlight 

3. เลือก ติดตั้งตามระบบปฎิบัติการของเครือ่ง ในกรณีนี้ จะเลือกติดตั้งส าหรบั Windows 

4. ระบบท าการ Download ตัวโปรแกรม ส าหรบัติดตั้ง เมือ่ Download เสรจ็แล้วให้ ดับเบิ้ลคลิก 

https://www.microsoft.com/silverlight
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รูปที่ 2.8 ข้ันตอนการติดตั้ง Silverlight 

5. คลิก Yes 

6. คลิก Install now  

 
รูปที่ 2.9 ข้ันตอนการติดตั้ง Silverlight 
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7. เมื่อโปรแกรมติดต้ังเสร็จเรียบรอ้ย ให้กดปุม่ Close แล้วท าการ Refresh หน้าจอ 

 
รูปที่ 2.10  ข้ันตอนการติดตั้ง Silverlight 
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2.6 การต้ังค่าอนุญาตให้สามารถใช้ Silverlight เป็นปลั๊กอินเสริม  

2.6.1 ส าหรับ Chrome  
เมื่อเข้าหน้าเชิงภูมิศาสตร์แผนที่ แผนทีจ่ะไม่แสดง ให้ตั้งค่าดังนี้ 

 

รูปที่ 2.11 การอนุญาตให้ใช้ Silverlight ปลั๊กอินเสริม 

2.6.2 ส าหรับ Firefox 
เมื่อเข้าหน้าเชิงภูมิศาสตร์แผนที่ แผนทีจ่ะไม่แสดง ให้ตั้งค่าดังนี้  

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.12 การอนุญาตให้ใช้ Silverlight ปลั๊กอินเสริม 
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บทที่ 3  

ส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

 หลงัจากที่ผู้ใช้ลอ็กอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าเมนูหลัก ดังรูปที่ 3.1 

 
รูปที่ 3.1 หน้าเมนูหลัก 
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3.1 การน าเสนอข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (แผนที่) 

 การน าเสนอข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (แผนที่) ส่วนน้ีเป็นแผนที่ส าหรับจดัการข้อมูลต่าง ๆ  บนแผนที่ ได้แก่ 

การปักจุดข้อมูลต่าง ๆ , ใส่ข้อมูลต่าง ๆ  ของจุดข้อมูล, วาดเส้น, วาดรูปหลายเหลี่ยม (Polygon หรือรูปปิด) 

และวาดวงกลมคลิกเมนู 

 หน้าแรก > การน าเสนอข้อมูล > เชิงภูมิศาสตร์ (แผนท่ี) จากนั้นผู้ใช้จะเข้าสู่หน้า “การน าเสนอ

ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (แผนท่ี)”    

 

รูปที่ 3.2 การน าเสนอข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (แผนที่) 
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3.2 ระบบรายงาน 
 ส่วนนี้ใช้ส าหรับการบริหารจัดการและดูรายงานต่าง ๆ ได้แก่ รายงานแบบภูมิศาสตร์, รายงานแบบตาราง 

และรายงานเชิงเปรียบเทียบ 

  
รูปที่ 3.3 เมนรูะบบรายงาน 
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3.2.1 รายงานแบบภูมิศาสตร ์

รายงานแบบภูมิศาสตร์ คือ รายงานข้อมูล หรือรายงานเชิงสถิติที่แสดงในแผนที ่โดยแบ่งจ านวนข้อมลู
หรือสถิติตามสีของช่วงจ านวนที่ก าหนด และแบ่งตามเขตการปกครองหรือพื้นที่ที่ก าหนด เมื่อเลือกดูรายงาน 
ตามเงื่อนไขที่ต้องการ ระบบจะแสดงผลออกมาเป็นแผนที่เฉดสี 

 

รูปที่ 3.4 รายงานแบบภูมิศาสตร ์

  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 15  
 

3.2.2 รายงานแบบตาราง 

รายงานแบบตาราง คือ รายงานแสดงจ านวนจุดข้อมูลตามประเภทข้อมูล (Layer) ต่าง ๆ โดยแสดง
รายงานในแบบตารางและเลือกดูตามภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบลได้  และเมื่อค้นหารายงานแล้ว ผู้ใช้งาน
สามารถส่งออกตารางรายงานออกมาเป็นไฟล์ Excel ได ้

คลิกเมนู “หน้าแรก > ระบบรายงาน > รายงานแบบตาราง” จากนั้นผู้ใช้งานจะเข้าสู่หน้า  
“รายงานแบบตาราง” 

 

รูปที่ 3.5 รายงานแบบตาราง 
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3.2.3 รายงานเชิงเปรียบเทียบ 

รายงานเชิงเปรียบเทียบ คือ การแสดงข้อมูลในรูปแบบการเปรียบเทียบข้อมลูในแต่ละประเภทของ
ข้อมูล (Layer) ที่อยู่ในภาค จังหวัด อ าเภอ หรือต าบลที่ต้องการ โดยแสดงค่าในรปูแบบกราฟ 

คลิกเมนู “หนา้แรก > ระบบรายงาน > รายงานเชิงเปรียบเทียบ” จากน้ันผูใ้ช้งานจะเขา้สู่หนา้  
“รายงานเชิงเปรียบเทียบ” 

 

รูปที่ 3.6 รายงานเชิงเปรียบเทียบ 
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3.3 ดาวน์โหลดเอกสาร 
ส่วนน้ีใช้ส าหรบัดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ  

 

รูปที่ 3.7 ดาวน์โหลดเอกสาร 
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3.4 ระบบจัดการข้อมูล 

ระบบจัดการข้อมูล ส่วนนี้ใช้ส าหรับจัดการข้อมูลเพื่อสะดวกต่อผู้ใ ช้ กรณีต้องการจัดการข้อมูลใน
จ านวนที่มาก ได้แก่ คัดลอกข้อมูล, ส ารองข้อมูล, คัดลอกข้อมูล & ส ารองข้อมูล และเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

หน้าแรก > “ระบบจัดการข้อมูล” > บริหารข้อมูล จากน้ันผู้ใช้จะเข้าสู่หน้าเมนูท่ีเกี่ยวข้องกับ 

“บริหารข้อมูล”  

รูปที่ 3.8 หน้าระบบจัดการข้อมลู  
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3.5 บริหารข้อมูลส่วนตัว 

ส่วนน้ีใช้ส าหรบัเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดย  

คลิกเมน ู“หน้าแรก > บริหารข้อมูลส่วนตัว > เปลี่ยน Password ” จากน้ันผู้ใช้งานจะเขา้สู่หนา้  
“เปลีย่น Password”  

 
รูปที่ 3.9 เปลี่ยนรหสัผ่าน 
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บทที่ 4  

การใช้งานแผนที่ (Map Engine) 

Map Engine คือ แผนที่และเครื่องมือเบื้องต้นส าหรับใช้งานบนแผนที่ ได้แก่ เครื่องหมายซูมแผนที่, 
เครื่องมือวัดระยะทางและพื้นที่ เป็นต้น ใช้ส าหรับแสดงผลและแสดงต าแหน่งของ  POI มีเครื่องมือและ 
การใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

4.1 ตัวแผนที่ 

ตัวแผนที่ใช้แสดงผลและแสดงต าแหน่งของ POI 

 
รูปที่ 4.1 ตัวแผนที่ 
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4.2 เครื่องหมาย Zoom แผนที่ 

ผู้ใช้งานสามารถ Zoom แผนที่ โดยการคลิกค้างไว้ที่ขีด จากนั้นเลื่อนข้ึน-ลงตามต้องการ เพื่อ Zoom 

แผนที่เข้าหรือออกตามล าดับ 

 

รูปที่ 4.2 เครื่องมือ Zoom แผนที ่

 

4.3 มาตราส่วน 

ระบบสามารถแสดงมาตราส่วนแผนที่ ซึง่มาตราส่วนจะเปลีย่นแปลงไปตามระดับการซูมแผนที่ 

 

รูปที่ 4.3  มาตราส่วน  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 22  
 

4.4 พิกัดของเมาส์ 

ระบบสามารถแสดงพิกัดของเมาส์เมื่อน าเมาส์เลื่อนไปช้ีในต าแหน่งต่าง ๆ ในแผนที่ ประกอบด้วย 

ระบบแสดงพิกัดทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ องศาแบบทศนิยม (Decimal), ระบบพิกัด UTM 

(Universal Transverse Mercator) และระบบพิกัดภูมิศาสตร์ องศา ลิปดา ฟิลิปดา (Degree) 

 

รูปที่ 4.4 พิกัดของเมาส ์

 

4.5 แผนที่ฐาน (Map Sources)  

ผู้ใช้งานสามารถเลือกแผนที่ฐานได้ที่ส่วนน้ี ระบบมีแผนที่ฐานให้เลือก 4 แบบ คือ 

1. EcartMap คือ แผนที่ของ Ecart 

2. Google Maps คือ แผนที่ของ Google Map 

3. Bing Maps คือ แผนที่ของ Bing จาก Microsoft 
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4. OpenStreetMap คือ แผนที่ในโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างแผนที่เสรีที่แก้ไขได้ของโลก 
จาก OpenStreetMap Community 

 
รูปที่ 4.5 แผนที่ฐาน 

 

4.6 เครื่องมือเลอืกมุมมองแผนที่   

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูแผนที่ได้ 3 มุมมอง ได้แก ่

4.6.1 ภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite) 

คลิกที่ปุม่  เพื่อดูมมุมองแบบภาพถ่ายดาวเทียม 

 

รูปที่ 4.6 มุมมองแบบภาพถ่ายดาวเทียม (Satellite)  
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หมายเหต ุ

 แผนที่ฐาน EcartMap ไม่สามารถดูมุมมองแบบภาพถ่ายดาวเทียมได้ หากต้องการดูมุมมอง 
ทั้ง 3 มุมมองครบทั่วทั้งประเทศไทย ให้ผู้ใช้งานท าเลือกการแผนที่ฐานแบบอื่น ๆ (Google 
Maps, Bing Map) 

 แผนที่ฐาน OpenStreetMap ไม่สามารถดูมุมมองแบบภาพถ่ายดาวเทียมได้ หากต้องการดู
มุมมองทั้ง 3 มุมมองครบทั่วทั้งประเทศไทย ให้ผู้ใช้งานท าเลือกการแผนทีฐ่านแบบอื่น ๆ  (Google 
Maps, Bing Map) 

 จากรูปที่ 4.6 มุมมองแบบภาพถ่ายดาวเทียมจากแผนที่ฐาน Google Maps 

 

4.6.2 แผนท่ีแบบธรรมดา (Map) 

คลิกที่ปุม่  เพื่อดูมมุมองแบบแผนที่ธรรมดา 

 

รูปที่ 4.7 มุมมองแบบแผนที่ธรรมดา (Map) 
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4.6.3 แผนท่ีแบบผสม (Hybrid) 

แผนท่ีแบบผสม (Hybrid) คือแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมที่ซ้อนทับด้วยแผนที่ถนน คลิกที่ปุ่ม   

เพื่อดูมุมมองแบบแผนที่แบบผสม 

 

รูปที่ 4.8 มุมมองแบบแผนที่แบบผสม (Hybrid) 

 

4.7 เครื่องมืออื่น ๆ 

 เมื่อผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม ระบบจะแสดงเครื่องมือต่าง ๆ ข้ึนมา 

 
รูปที่ 4.9 เครื่องมืออื่น ๆ  
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เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ 

 
 

4.7.1 เครื่องมือเลือกพ้ืนท่ี 

 เครื่องมือนี้ส าหรับเลือกบริเวณที่ผู้ใช้งานต้องการในแผนที่ เพื่อให้ระบบแสดงบริเวณที่ผู้ใช้งาน  

เลือกนั้นค้างไว้ และเมื่อท าการ Zoom in หรือ Zoom out ระบบก็จะ Zoom เฉพาะในบริเวณที่ผู้ใช้งาน

เลือกเท่านั้น 

1. คลิกที่ปุ่ม “เลือกพื้นที่”  

2. คลิกค้างที่ตัวแผนที่ จากนั้นลากเมาส์ออกมาจนเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ดังรูปที่ 4.10 

 
รูปที่ 4.10 เครื่องมือเลอืกพื้นที ่
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กรณีทีผู่้ใช้งานต้องการยกเลิกการเลือกพื้นที่ ใหผู้้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “เลือกพื้นที”่ ซ้ าอีกครัง้ 

 
รูปที่ 4.11 ปุ่มเลือกพื้นที ่

 

4.7.2 เครื่องมือวัดและหน่วยวัด 

 เครื่องมือวัด ใช้ส าหรับการวัดระยะทาง และวัดขนาดพื้นที่บนแผนที่ ได้แก่ พื้นที่วงกลม พื้นที่สี่เหลีย่ม 
และพื้นที่หลายเหลี่ยม 

 เมื่อผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “เครื่องมือวัด”  ระบบจะแสดงชุดเครื่องมือวัดต่าง ๆ และหน่วยวัดต่าง ๆ 
ออกมา 

เครื่องมือวัด :  

 
หน่วยวัด :  

 ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกหน่วยวัดต่าง ๆ ตามความต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องมือวัดที่ใช้ 

 หน่วยวัดความยาว ใช้ควบคู่กับเครื่องมือวัดระยะทาง สามารถเลือกได้ทั้งระบบเมตริก 
(Metric) (เมตร , กิโลเมตร) หรืออิมพีเรียล ( Imperial) (ฟุต, หลา, ไมล์) โดยระบบจะแสดงความยาว 
ที่เคอร์เซอร์เวลาที่ผู้ใช้งานวัดระยะทาง ดังรูปที่ 4.12 
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 หน่วยวัดพ้ืนท่ี ใช้ควบคู่กับเครื่องมือวัดพื้นที่สี่เหลี่ยม , หลายเหลี่ยม และวงกลม สามารถ

เลือกได้ทั้งระบบมาตรวัดแบบไทย (ไร่), ระบบเมตริก (Metric) (ตารางเมตร, ตารางกิโลเมตร) หรืออิมพีเรียล 

(Imperial) (ตารางหลา, เอเคอร์) โดยระบบจะแสดงจ านวนพื้นที่ที่เคอร์เซอร์เวลาที่ผู้ใช้งานวัดพื้นที่ ดังรูปที่ 4.12 

 หน่วยวัดพิกัด สามารถเลือกได้ทั้งระบบภูมิศาสตร์ (Lat/Long : ละติจูด ลองจิจูด) หรือ

ระบบ UTM (Universal Transverse Mercator)  โดยระบบจะแสดงพิกัดที่ เคอร์ เซอร์เวลาที่ผู้ใ ช้งาน 

เลื่อนเมาส์บริเวณแผนที่ ดังรูปที่ 4.12 

 
รูปที่ 4.12 เครื่องมือวัดหน่วยความยาว และพื้นที ่
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รูปที่ 4.13  ระบบพิกัด และพิกัดทีเ่คอรเ์ซอร ์

เคอร์เซอร์ปกติ : 

 กรณีที่ผู้ใช้งานใช้เครื่องมือวัดตัวอื่น แล้วต้องการเปลี่ยนเคอร์เซอร์มาเป็นเคอร์เซอร์ปกติ  

ให้คลิกที่ปุ่ม  

บุ๊คมาร์คจดุ :  

 กรณีที่ผู้ใช้งานท าเครื่องหมายบุ๊คมาร์คจุดลงบนต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งบนแผนที่ เมื่อผู้ใช้งานไปยัง
ต าแหน่งอื่น ก็จะสามารถกลับมายังต าแหน่งเดิมที่ท าเครื่องหมายบุ๊คมาร์คไว้ เสมือนการค่ันหนังสือไว้  
เมื่อผู้ใช้งานอ่านหนังสือค้างไว้หรืออ่านหน้าอื่น ก็ยังสามารถกลับมาอ่านหน้าที่ตนเองได้ค่ันไว้ 

 การบุ๊คมาร์คจุด 

  1. คลิกที่ปุม่ “บุ๊คมาร์คจุด” 

  2. จากนั้นคลิกอกีครั้งลงบนแผนที่ในต าแหน่งที่ต้องการ 
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รูปที่ 4.14  การบุ๊คมาร์คจุด 

บุ๊คมาร์คนี้จะยังปรากฎอยู่บนแผนที่ตลอด จนกว่าจะท าการลบออกจากแผนที่ หรือ Refresh หน้าแผนที่ 
หรืออกจากหน้าแผนที่ไปหน้าอื่น 

การกลับไปยังต าแหน่งท่ีบุ๊คมาร์ค 

กรณีที่ผู้ใช้งานอยู่ ณ ต าแหน่งอื่น แต่ต้องการกลับไปยังต าแหน่งที่บุค๊มาร์คไว้ ให้ผู้ใช้ Zoom out หรอื

เลื่อนแผนที่จนพบเครื่องหมายบุ๊คมาร์ค   ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ 

 
รูปที่ 4.15  บุ๊คมาร์ค  
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การลบบุ๊คมาร์ค 

 ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “ลบ”  ซึ่งปุ่ม “ลบ” นี้นอกจากจะลบบุ๊คมาร์คแล้ว ยังสามารถลบการวัด
ระยะทาง การวัดสี่เหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยม และวงกลมอีกด้วย 

 

 
รูปที่ 4.16 การลบบุ๊คมาร์ค 

วัดระยะทาง : 

1. คลิกที่ปุม่  

2. จากนั้นคลิก 1 ครั้งที่จุดเริ่มต้นของการวัดระยะทาง 

 
รูปที่ 4.17 คลิก 1 ครั้ง ที่จุดเริม่ต้นของการวัดระยะทาง 
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3. จากนั้นคลิก 1 ครั้ง บนแผนที่ที่จุดสิ้นสุดของการวัดระยะทาง เมื่อผู้ใช้งานสิ้นสุดที่ต าแหน่งใด 
ระบบจะแสดงตัวเลขบอกจ านวนระยะทางใกล้ๆ จุดสิ้นสุด 

4. เมื่อผู้ใช้งานสิ้นสุดการวัดระยะทางแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิกทีจ่ดุสิ้นสุดของการวัดระยะทาง 

 
รูปที่ 4.18 ดับเบิ้ลคลิกบนแผนที่ ทีจุ่ดสิ้นสุดของการวัดระยะทาง 

วัดพ้ืนท่ีหลายเหลี่ยม : 

1. คลิกที่ปุ่ม “วัดพื้นที่หลายเหลี่ยม”  

2. จากนั้นคลิก 1 ครั้ง ที่จุดเริ่มต้นของรูปหลายเหลี่ยม 

3. จากนั้นคลิกเป็นจุดๆ ตามเส้นรอบรูปของรปูหลายเหลีย่มทีผู่้ใช้งานต้องการวัด ระบบจะแสดง
ตัวเลขบอกจ านวนพื้นที่ใกล้ๆ 

4. เมื่อผู้ใช้งานสิ้นสุดการวัดพื้นที่หลายเหลี่ยมแล้ว ให้ ดับเบิ้ลคลิกที่จุดสิ้นสุดของการวัดพื้นที่ 
หลายเหลี่ยม 
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รูปที่ 4.19 การวัดพื้นที่หลายเหลี่ยม 

หมายเหต ุ

 การวัดพื้นที่หลายเหลี่ยม เมื่อดับเบิ้ลคลิกที่จุดสิ้นสุดของการวัดพื้นที่แล้ว  เมื่อท าการคลิกขยับที่ 
จุดใด ๆ ในรูปที่วาดจะสามารถแก้ไขรูปทรงของรูปวาดได้ 

 
รูปที่ 4.20 การแก้ไขพื้นที่หลายเหลี่ยม 

  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 34  
 

วัดพ้ืนท่ีวงกลม : 

1. คลิกที่ปุ่ม “วัดพื้นที่วงกลม”  

2. จากนั้นคลิก 1 ครั้ง บนแผนที่ ตรงจุดศูนย์กลางของบริเวณที่ผู้ใช้งานต้องการวัดพื้นที่วงกลม 

 
รูปที่ 4.21  จุดศูนย์กลางของบริเวณทีผู่้ใช้ต้องการวัดพื้นที่วงกลม 
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3. คลิกคา้งไว้ที่จุดปลายของรัศมีวงกลม จากนั้นลากเมาส์ออกมาในระยะทางของรัศมีตามต้องการ 

 
รูปที่ 4.22 ลากเมาส์ออกมาในระยะทางของรัศมีตามต้องการ 

วัดพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยม : 

 1. คลิกที่ปุม่ “วัดพื้นที่สีเ่หลี่ยม”  

 2. จากนั้นคลิก 1 ครั้ง บนแผนที่ ตรงจุดศูนย์กลางของบรเิวณที่ผู้ใช้งานต้องการวัดพื้นทีส่ี่เหลี่ยม 
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รูปที่ 4.23 คลิก 1 ครั้ง ตรงมุมของรูปสีเ่หลี่ยมที่ต้องการวัดบนแผนที่ 

 

  3. จากนั้นคลิกค้างที่มุมใดมมุหนึง่ของรูปสี่เหลี่ยม แล้วลากเมาส์ตามต้องการ 

 
รูปที่ 4.24 คลิกค้างที่มุมใดมมุหนึง่ของรูปสี่เหลี่ยม แล้วลากเมาส์ตามต้องการ 
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ลบ : 

 กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบบุ๊คมาร์ค การวัดระยะทาง พื้นที่รูปหลายเหลี่ยม วงกลม และรูปสี่เหลี่ยม  

ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “ลบ”  รูปที่กล่าวมาข้างต้นจะหายไปโดยการถูกลบออกไปหมด 

4.7.3 เครื่องมือค้นหาพิกัด 

 ใช้ส าหรบัค้นหาด้วยพิกัดโดยเฉพาะ สามารถค้นหาได้ทั้งระบบพิกัดภูมิศาสตร์ องศาแบบทศนิยม 

(Decimal), ระบบพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator) และระบบพิกัดภูมิศาสตร์ องศา ลปิดา   

ฟิลิปดา (Degree) 

 
รูปที่ 4.25 ระบบพกิัด Decimal 

 
รูปที่ 4.26 ระบบพกิัด UTM 
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รูปที่ 4.27 ระบบพกิัดภูมิศาสตร์ องศา ลิปดา ฟิลปิดา (Degree) 

 

การค้นหาพิกัด ท าได้โดย 

1. คลิกที่ปุม่ “ค้นหาพิกัด”  

2. จากนั้นคลิกเลือกระบบพิกัดที่ตัวเลือกด้านบน (Decimal, UTM, Degree) 

3. พิมพ์ตัวเลขพิกัด 

4. จากนั้นคลิกทีปุ่่ม “GO”  ระบบจะน าทางไปยงัจุดทีม่ีพิกดัที่ผู้ใช้งานค้นหาเมื่อสักครู่นี้ 

 
รูปที่ 4.28 ระบบพกิัดภูมิศาสตร์ องศาแบบทศนิยม (Decimal) 
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4.7.4 เครื่องมือบันทึกภาพแผนท่ี 

 ส าหรับบันทึกภาพแผนที่ในมุมมองขณะที่ผู้ใช้งานก าลังใช้งานอยู่ โดยภาพที่บันทึกจะอยู่ในรูปแบบ

ไฟล์ภาพสกุล .png 

 
รูปที่ 4.29 แผนที่ในมมุมองขณะที่ผู้ใช้งานก าลงัใช้อยู่ 

 
รูปที่ 4.30 ภาพแผนที่ทีบ่ันทึกในขณะนั้น 
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การบันทึกภาพแผนท่ี ท าได้โดย 

1. คลิกที่ปุม่ “บันทกึภาพแผนที”่  

2. จากนั้น ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบ ให้ผู้ใช้งานบันทึกรูปภาพ 

 
รูปที่ 4.31 การบันทึกภาพ 

 

4.7.5 เครื่องมือพิมพ์ภาพแผนท่ี 

 ใช้ส าหรบักรณีที่ผู้ใช้งานต้องการสั่งพิมพ์ภาพแผนที่โดยทันท ีซึ่งการพมิพ์ภาพแผนที่สามารถท าได้โดย 

 1. คลิกที่ปุ่ม  

 2. จากนั้นเลือกตั้งค่าเครื่องพิมพ์ และตั้งค่าเอกสารตามต้องการ 

 3. เมื่อตั้งค่าการพิมพ์เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม “Print”  เพื่อให้ระบบสั่งพิมพ์ภาพแผน

ที่ทันที 
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รูปที่ 4.32 การพมิพ์ภาพแผนที ่

4.7.6 เครื่องมือดูมุมมองโดยรวม 

 เครื่องมือดูมุมมองโดยรวม ใช้ส าหรับดูแผนที่มุมมองโดยรวมของแผนที่ โดยแผนที่มุมมองโดยรวม  
จะแสดงเส้นทางคมนาคมหลัก, ช่ือเขต หรืออ าเภอ และช่ือแขวง หรือต าบล 

 ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมของแผนที่โดยคลิกที่ปุ่ม “มุมมองโดยรวม”  จากนั้นระบบจะแสดง 
แผนที่มุมมองโดยรวมอยู่ที่มุมล่างด้านขวาของหน้าจอ 

 
รูปที่ 4.33 การดูมมุมองโดยรวม 
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4.7.7 การตั้งคา่ภาพเคลื่อนไหว 

 เครื่องมือตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว ใช้ส าหรับตั้งค่าการเคลื่อนไหวของแผนที่ขณะซูมแผนที่ (ตั้งค่าให้
เคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวล หรือไม่มีการเคลื่อนไหว) 

 คลิกที่ปุม่ “ภาพเคลือ่นไหว”  เพื่อให้มีการเคลือ่นไหวขณะที่ผู้ใช้ Zoom แผนที ่

 
รูปที่ 4.34 การตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว 
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4.8 จุดสังเกต 

จุดสังเกต (Landmarks) คือสถานที่ส าคัญหรือเป็นจุดเด่น ได้แก่ สถานีต ารวจ โรงเรียน ธนาคาร 
ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ สถานบรกิารน้ ามัน โรงพยาบาล ฯลฯ 

คลิกที่ปุม่ “จุดสังเกต”   ดังรูปที่ 4.35 ระบบจะแสดงจุดสถานที่ส าคัญบนแผนที่ ดังรูปที่ 4.36 

 

รูปที่ 4.35 แผนที่ยงัไม่แสดงจุดสังเกต 
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รูปที่ 4.36 แผนที่แสดงจุดสังเกตแล้ว 
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4.9 การเลือกภาษา 

 เครื่องมือนี้ใช้ส าหรับเลือกภาษาที่ใช้ในระบบแผนที่ โดยให้เลือกระหว่างภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 
รูปที่ 4.37 ปุ่มเลือกภาษา 

 กรณีที่ต้องการให้ระบบแสดงตัวอักษรในแผนที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้คลิกที่ปุ่มธงชาติสหรัฐอเมริกา  

 กรณีที่ต้องการให้ระบบแสดงตัวอักษรในแผนที่เป็นภาษาไทย ให้คลิกที่ปุ่มธงชาติไทย  

 

4.10 ย้ายแถบเครื่องมือ 

 ในส่วนน้ีเป็นการตั้งค่าว่าจะให้แถบเครื่องมือไปอยู่ด้านบนของแผนที่ หรือด้านล่างของแผนที่ 

 กรณีที่ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม  แถบเครื่องมือ จะย้ายไปอยู่ด้านล่างของแผนที่ 

 กรณีที่ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม  แถบเครื่องมือจะย้ายไปอยู่ด้านบนของแผนที่ 
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รูปที่ 4.38 ผู้ใช้งานคลกิที่ปุม่ลกูศรช้ีลง แถบเครื่องมือจะย้ายไปอยู่ด้านล่างของแผนที่ 

 
รูปที่ 4.39 ผู้ใช้งานคลกิที่ปุม่ลกูศรช้ีข้ึน แถบเครื่องมือจะย้ายไปอยู่ด้านบนของแผนที่ 
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4.11 การดูแบบจ าลองสามมิติ 

ผู้ใช้งานสามารถดูแบบจ าลองสามมิติของบางสถานที่ในแผนที่ได้ โดยสถานที่ที่สามารถดูแบบจ าลอง
สามมิติ ได้แก ่

- พระที่นั่งอนันตสมาคม   -  วงเวียนใหญ่ 

- ท้องฟ้าจ าลอง    -  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 

- หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร -  วัดพระแก้ว 

- อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ   -  สนามบินสุวรรณภูมิ 

- อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย   -  สะพานกรุงธน 

- สถานีรถไฟหัวล าโพง   -  สะพานภูมิพล (สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม) 

- วัดโลหะปราสาท    -  สะพานพระปิ่นเกล้า 

- พระบรมมหาราชวัง   -  สะพานพระราม 8 

- วงเวียนโอเดียน    -  สะพานพระราม 9 

- วัดภูเขาทอง    -  สะพานสาธร 

- เสาชิงช้า 

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการดูแบบจ าลองสามมิติของอนุสาวรียชั์ยสมรภูมิ ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ต้องเลอืกใช้ Map Source เป็น Ecartmap และอยู่ในรปูแบบแผนทีล่ายเส้น (Map) เท่านั้น 
เนื่องจาก Map Source อื่นไม่สามารถดูแบบจ าลองสามมิตขิองสถานที่ได้ 
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รูปที่ 4.40 เลือก EcartMap เพื่อดูแบบจ าลองสามมิติ 

2. ค้นหาต าแหน่ง และซมูบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิให้ใกล้ทีสุ่ด ผู้ใช้งานจะเห็นแบบจ าลองของ
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ 

3. คลิกปุ่ม “3D”  ที่มุมซ้ายด้านบนในแผนที่ ดังรูปที่ 4.41 

 
รูปที่ 4.41 แบบจ าลองสามมิติของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 49  
 

4. จากนั้นคลิกที่แบบจ าลองอนสุาวรีย์ชัยสมรภูมิ ระบบจะแสดงหน้าต่าง bubble แสดงแบบจ าลอง 
สามมิติของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ดังรปูที่ 4.42 

 
รูปที่ 4.42 หน้าต่าง bubble แสดงแบบจ าลองสามมิติของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
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5. คลิกที่แบบจ าลองสามมิติในหน้าต่าง bubble ดังรูปที่ 4.43 แล้วรอสักครู ่

 
รูปที่ 4.43 คลิกเพื่อดูแบบจ าลองสามมิต ิ

6. จากนั้นคลิกแล้วลากเพื่อหมุนแบบจ าลองสามมิติได้ตามต้องการ 
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บทที่ 5  

Layer ข้อมูลของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ 

5.1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 

 ข้อมูลเกษตรกร 

 

 

รูปที่ 5.1 Layer ข้อมูลเกษตรกร 

 

หมายเหตุ : รายละเอียด Layer ข้อมูลเกษตรกร จะมีแบบฟอร์มการกรอกคล้ายกัน ต่างกันในส่วนรายละเอียด
ของ Layer รอง ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย นิติบุคคล และหน่วยงาน  โดยข้อมูลทั้งหมดจะดึงมาจากทะเบียน
เกษตรกร ฯ 
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 ข้อมูลสัตว์ 

 

 

รูปที่ 5.2 Layer ข้อมูลสัตว์ 

 

หมายเหตุ : รายละเอียด Layer ข้อมูลสัตว์ จะมีแบบฟอร์มการกรอกคล้ายกันต่างกันที่ช่ือชนิดสัตว์ โดยข้อมูล
ทั้งหมดจะดึงมาจากทะเบียนเกษตรกร ฯ 
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 หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 

 

 

รูปที่ 5.3 Layer หน่วยงานในสงักัดกรมปศุสัตว์ 

 

หมายเหตุ : รายละเอียด  Layer หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จะมีลักษณะข้อมูลเหมือนกัน คือ  
มีรายละเอียดที่ตั้งของส านักงาน  และรูปภาพของส านักงาน โดยมีมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นผู้ดูแลข้อมูล 
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5.2 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) 

 มาตรฐานฟาร์ม 

  

 

รูปที่ 5.4 Layer มาตรฐานฟาร์ม 
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 สถานท่ีจ าหน่ายท่ีได้รบัการรับรอง 

 

 

รูปที่ 5.5 Layer สถานที่จ าหน่ายที่ได้รบัการรบัรอง ประเภทใบอนุญาตเขียงสะอาด 

                                                                               

 

 

 

                                                รูปที่ 5.6 Layer สถานที่จ าหน่ายที่ได้รบั 

             การรบัรอง ประเภทเนื้ออนามัย 
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รูปที่ 5.7 Layer สถานที่จ าหน่ายที่ได้รบัการรบัรอง ประเภทปศุสัตว์ OK 
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 โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

 

 
รูปที่ 5.8 Layer โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประเภทโรงงานตัดแต่งหรอืแปรรปูผลิตภัณฑ์ 
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 โรงฆ่าสัตว์ 

 

 

รูปที่ 5.9 Layer โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประเภทโรงงานตัดแต่งหรอืแปรรปูผลิตภัณฑ์ 

 

 การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม – สุกร 
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รูปที่ 5.10 Layer การประเมินด้านสิง่แวดล้อม-สุกร ประเภทฟาร์มที่ผ่านการประเมิน-สุกร 

 
รูปที่ 5.11 Layer การประเมินด้านสิง่แวดล้อม-สุกร ประเภทฟาร์มที่ไม่ผ่านการประเมิน-สกุร  
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5.3 ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ (สคบ.) 

 สถานพยาบาลสัตว์ 

 
 

  

 

 

                                                                       รูปที่ 5.12 Layer สถานพยาบาลสัตว์ 

                                                                          ประเภทไม่มีที่พกัสัตว์ป่วยค้างคืน (ช้ัน 1) 

  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 61  
 

  

 

                                                                      

 

  รูปที่ 5.13 Layer สถานพยาบาลสัตว์ 

                                                                          ประเภทมีที่พกัสัตว์ป่วยไมเ่กิน 10 ที่ (ช้ัน 1) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

รูปที่ 5.14 Layer สถานพยาบาลสัตว์ 

                                                                          ประเภทมีที่พกัสัตว์ป่วยเกิน 10 ที่ (ช้ัน 1) 
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รูปที่ 5.15 Layer สถานพยาบาลสัตว์ 

                                                                          ประเภทไม่มีที่พกัสัตว์ป่วยค้างคืน (ช้ัน 2) 

 

 

  

   

 

 ฟาร์มปลอดโรค 
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รูปที่ 5.16 Layer ฟาร์มปลอดโรค ประเภทฟาร์มปลอดโรค-บรูเซลโลซสิ (Bru) 

 
รูปที่ 5.17 Layer ฟาร์มปลอดโรค ประเภทฟาร์มปลอดโรค-ปากและเท้าเปื่อย (FMD) 
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รูปที่ 5.18 Layer ฟาร์มปลอดโรค ประเภทฟาร์มปลอดโรค-วัณโรค (TB) 
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 ข้อมูลวัคซีน 

 

 
รูปที่ 5.19 Layer ฟาร์มปลอดโรค ประเภทฟาร์มปลอดโรค-วัณโรค (TB) 
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5.4 ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (สพพ.) 

 หน่วยงานผลิตสัตว์พันธุ์ดี 

 

 

รูปที่ 5.20 Layer หน่วยงานผลิตสัตว์พันธ์ุดี ประเภทเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์ (เกษตรกร/เอกชน) 

 

รูปที่ 5.21 Layer หน่วยงานผลิตสัตว์พันธ์ุดี ประเภทสัตว์พนัธ์ุดีกรมปศุสัตว์  
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 ผู้รับบริการ 

 

 

รูปที่ 5.22 Layer ผู้รบับริการ ประเภทองค์ความรู้/เทคโนโลยี 
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รูปที่ 5.23 Layer ผู้รบับริการ ประเภทพันธ์ุสัตว์ 
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5.5 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (สทป.) 

 หน่วยผสมเทียม 

 

  

  

                

 

      รูปที่ 5.24 Layer หน่วยผสมเทียม  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : รายละเอียด Layer หน่วยผสมเทียม แบ่งออกเป็นศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ในแต่ละพื้นที่  ได้แก่ 
สระบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก ราชบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา และอุบลราชธานี  
ซึ่งจะมีลักษณะข้อมูลเหมือนกัน คือ มีรายละเอียดที่ตั้งของส านักงาน   
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5.6 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กสส.) 

 ตลาดนัด 

 

 

รูปที่ 5.25 Layer ตลาดนัด ประเภทตลาดนัดโค-กระบือ 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 71  
 

 
 รูปที่ 5.26 Layer ตลาดนัด ประเภทตลาดสัตว์ปีก  

 

 

 

 

 

  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 72  
 

5.7 ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (สอส.) 

 เครือข่ายผู้ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 

 

 

 

                                       

 

                                                     รูปที่ 5.27 Layer เครือข่ายผูผ้ลิตพันธ์ุพืช   

                                                          อาหารสัตว์ ประเภทผูผ้ลิตเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
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คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 73  
 

 

                                                                                                      

                                                      

 

  รูปที่ 5.28 Layer เครือข่ายผู้ผลิตพันธ์ุพืช   

                                                             อาหารสัตว์ ประเภทผูผ้ลิตหนอ่พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.29 Layer เครือข่ายผูผ้ลิตพันธ์ุพืช   

                                                             อาหารสัตว์ ประเภทผูผ้ลิตหญ้าสด/แห้ง/หมัก 

 

 

 

 

 

 

                                 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 74  
 

 การจัดสรรและการใช้หญ้าแห้ง 

 

 

รูปที่ 5.30 Layer การจัดสรรและการใช้หญ้าแหง้ 

หมายเหตุ : รายละเอียด Layer การจัดสรรและการใช้หญ้าแห้ง แบ่งออกเป็นจัดสรรหญ้าแห้งประจ าปี ในแต่
ละพื้นที่ ได้แก่ เขต 1 – เขต 9 ซึ่งจะมีลักษณะข้อมูลเหมือนกัน คือ มีรายละเอียดที่ตั้งของส านักงาน จ านวนที่
จัดสรร และรูปภาพประกอบ   

 

 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 75  
 

 การจัดสรรการใช้หญ้าแห้งเฉพาะภัย ฯ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.31 Layer จัดสรรหญ้าแห้งเฉพาะภัย ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : รายละเอียด Layer การจัดสรรหญ้าแห้งเฉพาะภัยฯ ในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ เขต 1 – เขต 9 ซึ่งจะมี
ลักษณะข้อมูลเหมือนกัน คือ มีรายละเอียดที่ตั้งของส านักงาน จ านวนที่จัดสรร 

 

  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 76  
 

 การใช้หญ้าแห้งประจ าปี 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.32 Layer การใช้หญ้าแห้งประจ าป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : รายละเอียด Layer การใช้หญ้าประจ าปี ในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ เขต 1 – เขต 9 ซึ่งจะมีลักษณะ
ข้อมูลเหมือนกัน คือ มีรายละเอียดที่ตั้งของส านักงาน จ านวนที่ใช้ 

 

  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 77  
 

5.8 กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ (กพก.) 

 ธนาคารโค – กระบือ 

 

 

รูปที่ 5.33 Layer ธนาคารโค-กระบือ ประเภทเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ-เช่าซือ้ 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 78  
 

 

รูปที่ 5.34 Layer ธนาคารโค-กระบือ ประเภทเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ-ยืมพอ่พันธ์ุ 

 

รูปที่ 5.35 Layer ธนาคารโค-กระบือ ประเภทเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ-ยืมเพื่อการผลิต 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 79  
 

 โครงการหลวงและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.36 Layer โครงการหลวงและงาน    

    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 

ประเภทโครงการขยายผลโครงการหลวง 

 

 

 

 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 80  
 

 

รูปที่ 5.37 Layer โครงการหลวงและงานโครงการหลวงและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประเภทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

 

 

 

 

รูปที่ 5.38 Layer โครงการหลวงและงาน    

    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 

ประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

 

 

 

 

 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 
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5.9 กองสารวัตรและกักกัน (กสก.) 

 สถานกักกันสัตว์เอกชนและท่ีพักซากสัตว์ 

 

 

 

 

รูปที่ 5.39 Layer สถานกักกันสัตว์เอกชนและ 

 ที่พักซากสัตว์ ประเภทสถานกักกันสัตว์เอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.40 Layer สถานกักกันสัตว์เอกชนและ 

 ที่พักซากสัตว์ ประเภทสถานที่พกัซากสัตว์ 

 

 

 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 
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5.10 กองแผนงาน (กผง.) 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

 

รูปที่ 5.41 Layer งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประเภทรองแผนงาน/โครงการ 

 

  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 83  
 

 เงินนอกงบประมาณ 

 

 
รูปที่ 5.42 Layer งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประเภทงบประมาณจังหวัด/กลุม่จงัหวัด 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 84  
 

 
รูปที่ 5.43 Layer เงินนอกงบประมาณ ประเภทงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 

 
รูปที่ 5.44 Layer เงินนอกงบประมาณ ประเภทงบประมาณท้องถ่ิน 

 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 85  
 

5.11 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (อยส.) 

 ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ 

 

 

รูปที่ 5.45 Layer ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ประเภทผู้ผลิตที่ไม่ได้รับรอง GMP-HACCP 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 86  
 

 

  

 

 

รูปที่ 5.46 Layer ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ 

ประเภทผู้น าเข้า 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.47 Layer ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ 

ประเภทผู้ขายอาหารสัตว์ 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 87  
 

 

 

 

 

รูปที่ 5.48 Layer ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ 

ประเภทผูส้่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปที่ 5.49 Layer ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ 

ประเภทผูผ้ลิต (GMP) 

 

 

 

 

 

 

 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 88  
 

 

 

 

 

รูปที่ 5.50 Layer ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ 

ประเภทผูผ้ลิต (HACCP) 

 

 

 

 

 

 

  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 89  
 

 วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

 

 

 

 

รูปที่ 5.51 Layer วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

ประเภทผูผ้ลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.52 Layer วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

ประเภทผู้น าเข้า 

 

 

 

 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 
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รูปที่ 5.53 Layer วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 

ประเภทผูส้่งออก 
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5.12 ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สตส.) 

 ห้องปฏิบัติการด้านสินค้าปศุสัตว์ 

 

 

รูปที่ 5.54 Layer ห้องปฏิบัติการด้านสินค้าปศสุัตว์ ประเภทห้องปฏิบัติการเอกชนในเครือข่ายกรมปศุสัตว์ 
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รูปที่ 5.55 Layer ห้องปฏิบัติการด้านสินค้าปศสุัตว์ ประเภทการใหบ้ริการ 
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5.13 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) 

 ห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ 

 

 

รูปที่ 5.56 Layer ห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ ประเภทการใหบ้ริการ 
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รูปที่ 5.57 Layer ห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ 

ประเภทสถาบันสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 5.58 Layer ห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ ประเภทหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
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บทที่ 6  

การน าเสนอข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (แผนที่) 

การน าเสนอข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (แผนที่) ส่วนน้ีเป็นแผนที่สาหรับจัดการข้อมูลต่างๆ บนแผนที่ ได้แก่ 
การปักจุดข้อมูล, ค้นหาจุดข้อมูลต่างๆ, ใส่ข้อมูลต่างๆ ของจุดข้อมูล, วาดเส้น, วาดรูปโพลีกอน (Polygon หรอื
รูปปิด) และวาดวงกลม  

คลิกท่ีเมนู “การน าเสนอข้อมูล”> “เชิงภูมิศาสตร ์(แผนท่ี)” จากนั้นผู้ใช้งานจะเขา้สู่หน้าแผนท่ี 

 

รูปที่ 6.1 หน้าเชิงภูมิศาสตร์แผนที ่

 

หน้าจอของหน้า “เชิงภูมิศาสตร์ (แผนที่)” ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ แผนที่ทางด้านขวา และ
กรอบหรือแท็บแสดงรายช่ือข้อมูลทางด้านซ้าย 

 หลังจากที่ผู้ใช้งานค้นหา POI แล้ว POI (Point of Interesting) ที่น าเข้าสู่ระบบแผนที่ ได้แก่ ข้อมูล
ประเภทจุดมีพิกัด จุดไม่มีพิกัด เส้น รูปหลายเหลี่ยม (Polygon หรือ รูปปิด) และวงกลม จะแสดงในส่วนแผนที่ 
ส่วนกรอบหรือแท็บแสดงข้อมูลทางด้านซ้าย จะแสดงรายช่ือของ POI ที่เพิ่มเข้าสู่ระบบ 
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รูปที่ 6.2 หน้าแผนที่ (หลังจากที่ค้นหา POI แล้ว) 

 

ในการดูข้อมูลของ POI ท าได้โดยคลิกที่ช่ือ POI ที่ต้องการในแท็บแสดงรายช่ือข้อมูล จากนั้นข้อมูลที่
ผู้ใช้งานเลือกนั้นและหน้าต่างแสดงข้อมูล (Bubble) จะแสดงในแผนที่ 

 
รูปที่ 6.3 การดูข้อมูล POI ประเภทต่างๆ 
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6.1 การค้นหาข้อมูลในระบ 

 การค้นหาข้อมลูในระบบ สามารถค้นหาข้อมลูตาม Layer ข้อมูลหลกัๆ ได้แก่ ข้อมูล ฟอรม์พเิศษ 
สถิติตามรัศมี และค้นหาจุดสังเกต 

 
รูปที่ 6.4 ประเภทการค้นหาข้อมูลในระบบ 

6.1.1 ล็อคแผนท่ี 

ก่อนการค้นหาจุดข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถล็อคระดับการ Zoom แผนที่ได้โดยการตั้งค่าระดับการ 
Zoom แผนที่ ก่อนค้นหาจุดข้อมูลในบริเวณที่ต้องการได้ เพื่อให้ระบบแสดงผลการค้นหาจุดข้อมูลในระดบัการ 
Zoom คงที่ในบริเวณที่ผู้ใช้งานก าหนดไว้แล้ว ดังนี ้

1. ก่อนการค้นหาจุดข้อมูล ให้ผู้ใช้งานซูมแผนที่ในระดับที่ต้องการ เช่น จากรูปที่ 6.5  Zoom แผนที่
ในระดับ 16 

2. คลิกกาถูกในช่อง “ล็อคแผนที่”  

3. ค้นหาจุดข้อมูล 
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รูปที่ 6.5 ล็อคแผนที ่

จากนั้น ระบบจะแสดงผลการค้นหาจุดข้อมูล โดยแสดงในแผนที่ในระดับที่ผู้ใช้งานซูมไว้ก่อนหน้านี้  

ดังรูปที่ 6.6 หากผู้ใช้งานซูมแผนที่ในระดับ 16 หลังจากที่ผู้ใช้งานค้นหาจุดข้อมูล ระบบจะแสดงผลการค้นหา

ในแผนที่ในระดับที่ 16 

 
รูปที่ 6.6 มุมมองแผนที่คงที ่
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6.1.2 การค้นหาจุดข้อมูล  

จุดข้อมูล คือ ข้อมูลของผู้ใช้ระบบ (User) ได้แก่ จุดมีพิกัด, จุดไม่มีพิกัด, เส้น, รูปหลายเหลี่ยมหรือ 

โพลิกอน (Polygon) และวงกลม ที่ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบป้อนเข้าสู่ระบบโดยการปักจุดหรือวาดรูปลงบน

แผนที่โดยตรง หรือโดยการน าเข้าไฟล์ excel ที่ส่วนตั้งค่าระบบ จุดข้อมูลถือเป็นข้อมูลหลักๆ ในระบบ LBIS 

เพราะสามารถกรอกข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute) รวมทั้งข้อมูลตามฟอร์มพิเศษ 

จุดข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ จุดมีพิกัด, จุดไม่มีพิกัด, เส้น, รูปหลายเหลี่ยม (Polygon) 

และวงกลมเมื่อผู้ใช้งานคลิกเมนู “ค้นหา”  > “ข้อมูล”  ระบบจะแสดงหน้าต่าง 

ให้กรอกค าค้นหา และท าการเลือกตัวแปรค้นหาข้อมูลดังรูปที่ 6.7 

 
รูปที่ 6.7 หน้าต่างค้นหาข้อมูล 
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ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมลูโดยวิธีการต่างๆ เช่น การกรอกค าค้น และ/หรือ เลือกตัวเลือกจ ากัด 

การค้นหาในส่วนต่างๆ ตามต้องการ 

6.1.3 การค้นหาจุดข้อมูลโดยระบุชื่ออ้างอิง, ค าค้นหา และสถานะข้อมูล 

1. กรอกช่ืออ้างอิง หรือค าค้นหา หรือ เลอืกสถานะข้อมูล 

 ช่ือข้อมูล : ช่ือของข้อมูล Layer ต่างๆ เช่น 4 เป็นช่ือ Layer ส านักงานปศุสัตว์เขต 4 

 ค าค้นหา : ค าค้นหาจะค้นจากข้อมูลต่างๆ ของจุดข้อมูล เช่น ช่ือ, ที่อยู่, เลขประจ าจุดข้อมูล ฯลฯ 

 สถานะข้อมูล : ส่วนน้ีใช้ส าหรับเลือกว่าจะให้ระบบค้นหาจุดข้อมูลทั้งหมด, หรือจุดข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน หรือจุดข้อมูลที่ท าการส ารองไว้ ดังนี ้

 ดูข้อมูลทั้งหมด : ให้ระบบค้นหาจุดข้อมูลทั้งหมด ทั้งจุดข้อมูลต้นฉบับ, จุดข้อมูลฉบับคัดลอก 
และจุดข้อมูลฉบับส ารอง 

 ดูข้อมูลปัจจุบัน : ให้ระบบค้นหาเฉพาะข้อมูลปัจจุบัน กล่าวคือ หากเลือกสถานะข้อมูลนี้ ระบบ
จะค้นหาเฉพาะจุดข้อมูลต้นฉบับ และจุดข้อมูลฉบับคัดลอก 

 ดูข้อมูลที่ส ารองไว้ : ให้ระบบค้นหาเฉพาะจุดข้อมูลฉบับส ารอง  

 2. คลิกปุ่ม “ค้นหา”  
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รูปที่ 6.8 ช่ืออ้างองิ, ค าค้นหา และสถานะข้อมูล 
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6.1.4 การค้นหาจุดโดยระบุ Layer ข้อมูล 

1. คลิกเลอืก Layer ของข้อมูลที่ต้องการ 

2. คลิกปุ่ม “ค้นหา”  

 
รูปที่ 6.9 การค้นหาจุดข้อมลูโดยระบุ Layer ข้อมูล 
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6.1.5 การค้นหาจุดข้อมูลโดยการเลือกพ้ืนท่ี 

    1. คลิกเลอืกพื้นที่ ตามต้องการ ได้แก่ ภาค, จังหวัด, อ าเภอ (เขต) และ ต าบล (แขวง) 

    2. จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหา”   

 
 รูปที่ 6.10 การค้นหาจุดข้อมลูโดยการเลือกพื้นที ่  
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6.1.6 การค้นหาจุดข้อมูลโดยการวาดบริเวณ 

    1. ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “วาดรูปปิด”   หรือปุม่ “วาดวงกลม”  

    2. วาดรูปบนแผนที่ในบรเิวณที่ต้องการ ดังรปูที่ 6.11 

    3. เมื่อวาดรูปเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ให้ดับเบิล้คลิกที่รปูวาด 

 
รูปที่ 6.11 การค้นหาโดยวาดบรเิวณ 

 

จากนั้นระบบจะแสดงจุดข้อมูลที่อยู่ในบริเวณทีผู่้ใช้งานวาดรูปบนแผนทีเ่มื่อสักครู่นี้ 

    กรณีทีผู่้ใช้งานต้องการลบรปูหลายเหลี่ยมหรือวงกลมที่วาดเมื่อสักครู่นี้ ให้ผู้ใช้งานคลิกทีปุ่่ม “ลบ” 
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รูปที่ 6.12 การค้นหาจุดข้อมลูโดยการวาดบรเิวณลงในแผนที่ 

6.1.7 การค้นหาจุดข้อมูลด้วยรศัมีจากเส้น 

    1. คลิกปุ่ม “รัศมีจากเส้น”  

    2. วาดเส้นลงในบรเิวณที่ต้องการในแผนที่  

    3. วาดเส้นเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ดับเบิ้ลคลิกทีเ่ส้น 

    4. ระบุรัศมีการค้นหารอบเส้น (หน่วยกโิลเมตร) 

    5. จากนั้นคลิกปุ่ม “รัศมีจากเส้น”  ดังรูปที่ 6.13 
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รูปที่ 6.13 การค้นหาด้วยรัศมีรอบเส้น 
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ระบบจะแสดงรายช่ือจุดข้อมูลที่อยู่ในบริเวณรัศมีรอบเส้นที่ผู้ใช้งานวาดรูปบนแผนที่เมื่อสักครู่นี้ ดังรูปที่ 6.14 

กรณีทีผู่้ใช้งานต้องการลบรปูแนวรัศมรีอบเส้นที่วาดเมื่อสักครู่นี้ ให้ผู้ใช้งานคลกิที่ปุม่ “ลบ”  

 
รูปที่ 6.14 ผลการค้นหาจุดข้อมลูด้วยรัศมรีอบเส้น 
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6.1.8 การค้นหาข้อมูลด้วยจุดเง่ือนไขเพ่ิมเติม 

    1. อาจเลอืก Layer ข้อมูล เพื่อให้ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ง่ายข้ึน 

    2. ระบุเงื่อนไขเพิม่เติม และ/หรือเลือกตัวเลือกตามต้องการ 

    3. จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหา”  

 
รูปที่ 6.15 การค้นหาจุดข้อมลูโดยใช้เงือ่นไขเพิ่มเติม 
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6.1.9 เรียงข้อมูลตาม 

คลิกเลือกลักษณะการเรยีงข้อมลู เลือกการเรียงข้อมูล เช่น วันที่ปรับปรุงข้อมูล มากไปน้อย ดังรูปที่ 6.16 

 
รูปที่ 6.16 เรียงข้อมลูตาม 

 

 

  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 110  
 

6.2 เครื่องมือต่าง ๆ ในแท็บข้อมูลด้านซ้าย 

เครื่องมือต่าง ๆ ในแท็บข้อมูลด้านซ้าย จะเป็นเครื่องมือส าหรับใช้เพื่อจัดการจุดข้อมูลนั้น ๆ 

ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้ ไปยังต าแหน่งข้อมูลจุด, การย้ายพิกัด, การลบพิกัด และการค้าหาเส้นทาง  

 
รูปที่ 6.17 เครื่องมือต่างๆในหน้าแท็บข้อมลูด้านซ้าย 

6.2.1 ไปยังต าแหน่งจุดข้อมูล 

คลิกปุ่ม “ไปยังต าแหน่ง”  ระบบจะแสดงจุดข้อมูลที่ผู้ใช้งานเลือกตรงกลางแผนที่ ดังรูปที่ 6.18 

 
  รูปที่ 6.18 ไปยังต าแหนง่ของจุดมีพิกัด 
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6.2.2 การยา้ยพิกัด 

1. กดที่ปุ่ม “ย้ายพิกัด”  อยู่ทางกรอบด้านซ้ายมือ หน้าเป็นข้อมูลแบบ Polygon เป็นสัญลักษณ์ 
 สามารถแก้ไขรูปร่างของข้อมูลแบบ Polygon ได้เช่นเดียวกัน 

 
รูปที่ 6.19 การย้ายพกิัด 

2. คลิกค้างที่จุดน้ัน แล้วลากจุดไปยังต าแหนง่ใหมท่ี่ต้องการได้ และคลิกที่ “จัดเกบ็”   
ดังรูปที่ 6.20 

 
รูปที่ 6.20 การลากจุดไปยังต าแหนง่ใหมท่ี่ต้องการ 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 112  
 

6.2.3 การลบจุดพิกัด 

การลบพิกัดของจุดมีพิกัด ไม่เป็นการลบจุดมีพิกัดออกจากระบบ แต่เป็นการลบเพียงพิกัดของจุด
เท่านั้น ซึ่งจุดที่ถูกลบพิกัดออกนี้จะไม่ถูกลบตัวจุดและข้อมูลของมันออกจากระบบ  เพียงแต่จุดจุดนั้นจะถูก
แสดงอยู่ในแท็บ “จุดมีพิกัด” แทน โดยผู้ใช้งานสามารถปักหมุดหรือใส่ค่าพิกัดให้กับจุดไม่มีพิกัดจุดนั้นได้
ภายหลัง  

    1. คลิกปุ่ม “ลบพกิัด” อยู่ทางกรอบด้านซ้ายมอื โดยเลอืกลบพิกัดจากช่ือจุดข้อมลูที่ต้องการ 

    2. จากนั้นคลิกทีปุ่่ม “ลบ”   

 
รูปที่ 6.21 การลบพกิัด 
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6.2.4 การค้นหาเส้นทาง 

1. คลิกปุ่ม “ค้นหาเส้นทาง”   อยู่ทางกรอบด้านซ้ายมือ ระบบจะแสดงหมุดรูป  อยู่ในแผนที่ 

2. ลากหมุด  ไปยังต าแหน่งทีผู่้ใช้งานต้องการ เพื่อก าหนดจดุหมายปลายทางที่ต้องการค้นหาได้ 

 
รูปที่ 6.22 การค้นหาเส้นทาง 

เมื่อผู้ใช้งานเลือกต าแหนง่จุดจุดหมายปลายทางที่ต้องการแล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่าง pop up แผน
ที่แสดงเส้นทางและข้อมลูการเดินทางไปยังจุดข้อมูลที่ผู้ใช้งานเลือกเมือ่สักครู่นี้ ดังรปูที่ 6.23 
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รูปที่ 6.23 หน้าต่าง popup แผนที่แสดงเส้นทางและข้อมลูการเดินทางไปยังจุดข้อมลูทีเ่ลือก 

6.3 รายละเอียดของขอ้มูล 

รายละเอียดของข้อมูลแตล่ะ Layer จะประกอบด้วยรายละเอียดหลัก ดังนี ้

 1. ข้อมูลจุด  

 2. รูปภาพ 

 3. อื่นๆ (ฟอรม์พิเศษ) 

 4. +URL  

 5. ค่าความเสี่ยง 

 หมายเหตุ : จ านวน Tab อาจมเีพิ่มข้ึนหรือลดลง ข้ึนอยู่กับ Layer ข้อมูลจุด 
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6.3.1 ข้อมูลจุด 

ภายในรายละเอียดของข้อมูลจุด ประกอบด้วย การจ าแนกประเภท Layer หลัก และประเภท  
Layer รองของข้อมูล (ข้ึนอยู่กับประเภทของข้อมูล) , ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Layer นั้นๆ, จังหวัด, อ าเภอ,  
ต าบล, วันที่รับแจ้ง, Latitude, Longitude,  UTM, วันที่ปรับปรุงล่าสุด, สิทธ์ิเดิม, ผู้สร้าง 

 
รูปที่ 6.24 รายละเอียดข้อมูลจุด 
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วิธีการแก้ไขข้อมูลจุด ดังนี ้

 1. คลิกที่ปุม่ “แก้ไขข้อมูล”  เพื่อแก้ไขข้อมูลจุด 

 
รูปที่ 6.25 แก้ไขรายละเอียดของข้อมูล 

 

 2. คลิกแท็บ “ข้อมลูจุด” 

 3. กรอกข้อมลู แก้ไขส่วนต่าง ๆ ตามต้องการ 

หมายเหต:ุ ช่องที่มีดอกจันสีแดง * ก ากับจ าเป็นต้องกรอกให้ครบ 
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 4. คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 

รูปที่ 6.26  แก้ไขรายละเอียดข้อมลู 
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6.3.2 รูปภาพ 

แท็บรูปภาพ ใช้ส าหรับเพิ่มภาพประกอบ และไฟล์ประกอบอื่นๆ ของ POI สามารถอัพโหลดรูปภาพ
หรือไฟล์อื่นๆ ตามที่ก าหนด ขนาดไม่เกิน 4 MB ได้ และขนาดรูปภาพที่แนะน าคือ 800 x 600 pixel 

 
รูปที่ 6.27 รูปภาพประกอบ 
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วิธีการเพ่ิมรูปภาพ ดังนี ้

 1. ที่หน้าต่าง Bubble ของ POI คลิกทีปุ่่ม “แก้ไขข้อมลู”  

 
 รูปที่ 6.28 เพิ่มรูปภาพ  

 2. คลิกแท็บ “รูปภาพ”  

 3. คลิกปุ่ม “เรียกด”ู  

 4. เลือกไฟล์ที่ต้องการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 

 5. หากต้องการเรียงล าดับไฟล์ให้พมิพ์ตัวเลขล าดับที่ช่อง “ล าดับ” โดยใหเ้ลขล าดับที่น้อยกว่าแสดง
รูปภาพก่อน 

 6. พิมพ์ค าอธิบายหรือลายละเอียดไฟลท์ี่ “รายละเอียดรูป” หรือไม่ต้องพิมพก์็ได้ 

 7. จากนั้น คลิกทีปุ่่ม “บันทึก”  เพื่อบันทึกไฟล ์
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รูปที่ 6.29 เพิ่มรูปภาพ 

 

การดู การแก้ไข และการลบรูปภาพและไฟลข์้อมูล ดังนี้ 

 1. การดูรูปภาพและไฟล์ให้ท าการคลกิที่ปุม่ “ดูไฟล์ข้อมลู”  

 2. การแก้ไขให้ท าการคลิกที่ปุ่ม “Edit”  หรือหากต้องการลบไฟล์ให้คลิกทีปุ่่ม “Delete”  
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รูปที่ 6.30 การดู การแก้ไข และการลบรูปภาพและไฟล์ข้อมลู 
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6.3.3 URL 

แท็บ URL ใช้ส าหรับเพิ่มแท็บใหม่ให้กับ Bubble ของ POI ซึ่งแท็บใหม่ที่เพิ่มก็คือแท็บแสดงหน้า
เว็บไซต์ที่มาจาก URL ที่ผู้ใช้งานก าหนด 

 
รูปที่ 6.31 +(Url) 

 

การเพ่ิม URL ดังนี้ 

 1. คลิกแท็บ “(+url)”  

 2. พิมพ์ URL 

 3. พิมพ์ช่ือ URL 

 4. พิมพ์รายละเอียดของ URL 
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 5. คลิกเลอืกว่าจะให้ระบบแสดง URL แบบแท็บใหม่ (Tab) อยู่ใน Bubble หรือแสดงเป็นหน้าต่าง 
Popup ใหม ่

 6. คลิกปุ่ม “บันทึก”  

 
รูปที่ 6.32 +(Url) 
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6.3.4 ค่าความเสีย่ง 

เป็นการแสดงค่าความเสี่ยงต่าง ๆ  ของภัยพิบัติธรรมชาติที่แสดงรายละเอียดถึงระดับความรุนแรง 
แต่ละความเสี่ยงของต าแหน่งหมุดนั้น 

 
รูปที่ 6.33 แสดงค่าความเสี่ยง 
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6.3.5 อ่ืนๆ 

ใช้เพิ่มรายละเอียดที่นอกเหนือจากรายละเอียดหลักของข้อมูลภายในจุด โดยการกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ลงแบบฟอร์มแต่ละประเภท ซึ่งแต่ละ Layer จะมีแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องต่างกันออกไป และในบาง 
Layer อาจไม่มีแบบฟอร์ม เป็นต้น 

กรณีตัวอย่าง แบบฟอร์ม Layer (สพส.) มาตรฐานฟาร์ม 

 
รูปที่ 6.34 ฟอร์มพิเศษ 
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การเพ่ิมแบบฟอร์ม ดังนี ้

 1. คลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมลู”  

 
รูปที่ 6.35 ฟอรม์พิเศษ 

 2. เลือกแทบ็ “อื่น ๆ”  

 3. เลือกแบบฟอร์มที่ต้องการกรอก (ในที่นี้ยกตัวอย่าง Layer ฟาร์มมาตรฐาน) 
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รูปที่ 6.36 ฟอรม์พิเศษ 

 4. คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
รูปที่ 6.37 ฟอรม์พิเศษ 
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6.4 จุดไม่มีพิกัด 

“จุดไม่มีพิกัด”  คือ  

 จุดมีพิกัดซึ่งถูกผู้ใช้ระบบ, ผู้ดูแลระบบ (administrator) หรือเจ้าของจุดลบพิกัดออก จากนั้นจุดมีค่าพิกัด
ดังกล่าวก็จะกลายเป็นจุดไม่มีค่าพิกัดทันที หรือ 

 จุดข้อมูลที่ถูกน าเข้าสู่ระบบโดยการน าเข้าไฟล์ตารางข้อมูลสกุล .xls หรือ .xlsx (ไฟล์ตารางข้อมูลจาก
โปรแกรม Microsoft Excel ที่ส่วน “ตั้งค่าระบบ” โดยที่ข้อมูลของจุดนั้นไม่ได้กรอกค่าพิกัด 

 จุดไม่มีค่าพิกัดนี้ จะแสดงอยู่ในแท็บ “จุดไม่มีพิกัด” ดังรูปที่ 6.38 ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานก าหนดพิกัดหรือปัก
หมุดใหม่ให้กับจุดไม่มีพิกัด จุดดังกล่าวจะกลายเป็นจุดมีพิกัด แสดงอยู่ในแท็บ “จุดมีพิกัด” 

 ทั้งนี้ สามารถจัดการ URL, แก้ไขข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลจุด อัพโหลดรูปภาพและไฟล์ ใส่ข้อมูลใน
แบบฟอร์มอื่นและแบบฟอร์มพิเศษ คัดลอกและส ารองข้อมูลได้เช่นเดียวกับจุดมีพิกัด 

 
รูปที่ 6.38 จุดไม่มีพกิัด 
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6.4.1 การก าหนดพิกัดหรือการปักหมุดให้กับจุดไมม่ีพิกัด 

หากผู้ใช้งานก าหนดพิกัดหรือปักหมุดให้กับจุดไม่มีพิกัด จุดดังกล่าวจะกลายเป็นจุดมีพิกัด และแสดง
อยู่ในแท็บ “จุดมีพิกัด” การก าหนดพิกัดหรือการปักหมุดให้กับจุดไม่มีพิกัดนั้น มี ข้ันตอนเหมือนกับ  
การย้ายพิกัดของจุดมีพิกัดนั่นเอง  

1. คลิกที่ปุม่ “ก าหนดพกิัด”  

2. จากนั้นระบบจะแสดงหมุดของจุดไมม่ีพิกัดที่ผู้ใช้งานเลือกเมื่อสักครู่นี้ ปรากฎอยู่กลางแผนที่ ใหท้ า
การลากจุดดังกล่าวมาวางในต าแหนง่ที่ต้องการ 

 
รูปที่ 6.39 การก าหนดพิกัดหรือการปักหมุดใหจุ้ดไม่มีพกิัด 
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3. คลิกปุ่ม “จัดเกบ็”  ดังรูปที่ 6.39 

 

รูปที่ 6.40 ปุ่ม “จัดเกบ็” 
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บทที่ 7  

ระบบรายงาน 

7.1 รายงานแบบภูมิศาสตร์ 

รายงานแบบภูมิศาสตร์ คือ รายงานข้อมูลหรือรายงานเชิงสถิติที่แสดงในแผนที่ โดยแบ่งจ านวนข้อมูล
หรือสถิติตามสีของช่วงจ านวนที่ก าหนดและแบ่งตามเขตการปกครองหรอืพื้นที่ทีก่ าหนด แล้วแสดงออกมาเป็น
แผนที่เฉดส ี

การเขา้สู่หนา้ “รายงานแบบภูมิศาสตร์” ให้คลิกท่ีเมนู “หน้าแรก > ระบบรายงาน > รายงาน
แบบภูมิศาสตร์ จากน้ัน ท่านจะเข้าสู่หน้า “หนา้แรก > ระบบรายงาน > รายงานแบบภูมิศาสตร์” 

 
รูปที่ 7.1 หน้ารายงานแบบภูมิศาสตร ์
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การเลือกพ้ืนท่ีในการดรูายงาน 

การเลือกพื้นที่ในการดรูายงาน แบง่ออกเป็น พื้นทีม่าตรฐาน และพื้นที่เขต 

7.1.1 พ้ืนท่ีมาตรฐาน 

ระบบพื้นทีม่าตรฐานนั้นแบง่ตามขอบเขตการปกครองของประเทศไทย แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
ประเทศ (ภาค), จังหวัด, อ าเภอ (เขต), ต าบล (แขวง) และระดับจุด 

 
  รูปที่ 7.2  ส่วนเลอืกดูระดับพื้นที่มาตรฐาน (Standard Area) 

ระดับประเทศ 

คลิกที่ปุม่  ระบบจะแสดงรายงานข้อมลูโดยแบง่เป็นภาคต่างๆ ในประเทศไทย 

 
รูปที่ 7.3 มุมมองระดับประเทศ 
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ระดับจังหวัด 

คลิกที่ปุม่   ระบบจะแสดงรายงานข้อมลูโดยแบง่เป็นจังหวัด 

 

รูปที่ 7.4 มุมมองระดับจังหวัด 
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ระดับอ าเภอ 

คลิกที่ปุม่  ระบบจะแสดงรายงานข้อมลูโดยแบง่เป็นอ าเภอ 

 
รูปที่ 7.5 มุมมองระดับอ าเภอ 
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ระดับต าบล 

คลิกที่ปุม่  ระบบจะแสดงรายงานข้อมลูโดยแบง่เป็นต าบล 

 
รูปที่ 7.6 มุมมองระดับต าบล 

  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 136  
 

ระดับจุด 

คลิกที่ปุม่  ระบบจะแสดงรายงานข้อมลูโดยแบ่งเป็นจุดข้อมลู 

 
รูปที่ 7.7 มุมมองระดับจุด 

7.1.2 พ้ืนท่ีเขต 

ระบบพื้นที่เขต คือ พื้นที่ซึ่งถูกแบ่งในกรณีพิเศษ กล่าวคือ แบ่งตามมาตรฐานหรือความต้องการของ
หน่วยงานอื่น ๆ หรือหน่วยงานที่เป็นลูกค้าซึ่งน าระบบไปใช้งาน แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ระดับ 1 , ระดับ 2, 
ระดับ 3 และระดับจุด 
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รูปที่ 7.8 การเลอืกพื้นทีเ่ขต 

 

7.1.3 การดรูายงานแบบภูมิศาสตร ์

 ระบบรายงานแบบภูมิศาสตร์ แบง่การดรูายงานได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. รายงานข้อมูล – ใช้แสดงข้อมูลจุดโดยแสดงบนแผนที่ในรูปแบบของช่วงสี โดยผู้ใช้สามารถดูจุด

ข้อมูลได้ต้ังแต่ระดับประเทศ จังหวัด อ าเภอ ต าบล และระดับเขต (ข้ึนอยู่กับสิทธ์ิของการเข้าถึงข้อมูล) 

หมายเหตุ : ช่วงของสี ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม 
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ขั้นตอนการค้นหารายงานข้อมูล 

1. เลือกแท็บ “รายงานข้อมูล” 

2. เลือกพื้นที่ ที่ต้องการค้นหาข้อมูล 

3. เลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการค้นหา 

4. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

 
รูปที่ 7.9 วิธีแสดงรายงานข้อมูล 
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รูปที่ 7.10  แสดงผลการค้นหารายงานข้อมลูระดับประเทศ 

หลังจากท าการค้นหารายงานข้อมูลแล้ว คลิกปุ่ม “ส่งออก Excel” รายงานจะถูกส่งออกไปยังผู้ใช้ใน

รูปแบบของ File Excel 

 

รูปที่ 7.11 ส่งออกเอกสาร 
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2. รายงานเชิงสถิติ – ใช้แสดงข้อมูลในรูปแบบเชิงสถิติโดยแสดงบนแผนที่ในรูปแบบของช่วงสี โดย

ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลจุดได้ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด อ าเภอ ต าบล และระดับเขต (ข้ึนอยู่กับสิทธ์ิของการ

เข้าถึงข้อมูล) 

หมายเหตุ : ช่วงของสี ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม 

ขั้นตอนการค้นหารายงานเชิงสถิติ 

 1. เลือกแท็บรายงานเชิงสถิติ 

 2. เลือกพื้นที่ ที่ต้องการค้นหาข้อมูล 

 3. เลือกโครงการ (ประเภทข้อมูลที่ต้องการค้นหา) 

 4. เลือกประเภทสถิติ 

 5. เลือกค่า 

 6. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
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รูปที่ 7.12 วิธีแสดงรายงานเชิงสถิต ิ

หลังจากท าการค้นหารายงานข้อมูลแล้ว คลิกปุ่ม “ส่งออก Excel” รายงานจะถูกส่งออกไปยังผู้ใช้ใน

รูปแบบของ File Excel 

 

รูปที่ 7.13 ส่งออกเอกสาร 
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7.2 รายงานแบบตาราง 

รายงานแบบตาราง คือ รายงานแสดงจ านวนจุดข้อมูลตามประเภทข้อมูล (Layer) ต่าง ๆ โดยแสดง
รายงานในแบบตารางและเลือกดูตามภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบลได้  และเมื่อค้นหารายงานแล้ว ผู้ใช้งาน
สามารถส่งออกตารางรายงานออกมาเป็นไฟล์ Excel ได ้

คลิกเมนู “หน้าแรก > ระบบรายงาน > รายงานแบบตาราง” จากนั้นผู้ใช้งานจะเข้าสู่หน้า  
“รายงานแบบตาราง” 

 

รูปที่ 7.14  รายงานแบบตาราง 
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การค้นหารายงานแบบตาราง 

1. คลิกเลือกประเภท Layer หลัก-รองที่ต้องการค้นหา 

2. คลิกเลือกภาค, จังหวัด, อ าเภอ หรือ ต าบล 

3. คลิกปุ่ม “ค้นหา”  จากนั้น ระบบจะแสดงตารางผลการค้นหาด้านล่าง 

4. กรณีที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานเชิงสถิติของขอบเขตการปกครองต่าง ๆ ได้แก่ ภาค จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล ให้ผู้ใช้คลิกที่แถวของภาค จังหวัด อ าเภอในตาราง ระบบจะแสดงรายงานสถิติของขอบเขตการปกครอง
ต่าง ๆ ออกมา 

 
รูปที่ 7.15 การค้นหารายงานแบบตาราง 
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การส่งออกรายงานแบบตาราง 

 ผู้ใช้สามารถส่งออกตารางรายงานออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้ตามข้ันตอนดังนี ้

 1. กดปุ่ม  

 2. คลิกเลอืกระดับการสง่ออกข้อมูล 

 3. คลิกปุ่ม “OK”  

 
รูปที่ 7.16 การส่งออกรายงานแบบตาราง 
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การลา้งผลการค้นหา 

 เมื่อผู้ใช้ค้นหารายงานแบบตารางเรียบร้อยแล้ว หากต้องการล้างผลการค้นหา ให้คลิกปุ่ม “ล้างค่า” 

 

 

รูปที่ 7.17 การล้างค่าเงื่อนไขการค้นหารายงานแบบตาราง 
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7.3 รายงานเชิงเปรียบเทียบ 

รายงานเชิงเปรียบเทียบ คือ การแสดงข้อมูลในรูปแบบการเปรียบเทียบข้อมลูในแต่ละประเภทของ
ข้อมูล (Layer) ที่อยู่ในภาค จังหวัด อ าเภอ หรือต าบลที่ต้องการ โดยแสดงค่าในรปูแบบกราฟ 

คลิกเมนู “หนา้แรก > ระบบรายงาน > รายงานเชิงเปรียบเทียบ” จากน้ันผูใ้ช้งานจะเขา้สู่หนา้  
“รายงานเชิงเปรียบเทียบ” 

 

รูปที่ 7.18 รายงานเชิงเปรียบเทยีบ 
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การค้นหารายงานเชิงเปรียบเทียบ 

1. เลือกขอบเขตการปกครองต่าง ๆ ได้แก่ ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล ที่ต้องการค้นหา 

2. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสี ของประเภทการค้นหาที่ผู้ใช้ต้องการน าไปประมวลผลในการเปรียบเทียบ 
และแสดงผลในรูปแบบของกราฟ โดยระบบสามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟได้ 5 รูปแบบ คือ กราฟแท่ง
(แนวนอน), กราฟแท่ง (แนวตั้ง), กราฟวงกลม, กราฟพื้นที่ และกราฟเส้น 

3. ผู้ใช้สามารถเลือก Tab การค้นหา ได้ทั้งรายงานข้อมูล และรายงานเชิงสถิติ 

4. เลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการท าการเปรียบเทียบ (โดยเลือกประเภทที่แตกต่างข้อมูลที่แสดงทั้ง  
4 ช่อง เพื่อทาการประมวลผลเชิงเปรียบเทียบ) 

 
รูปที่ 7.19 การค้นหารายงานเชิงเปรียบเทียบ 

  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 148  
 

การแสดงผลการค้นหารายงานเชิงเปรียบเทียบ 

 
รูปที่ 7.20 แสดงผลการค้นหารายงานเชิงเปรียบเทียบ 
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การส่งออกรายงานเชิงเปรียบเทียบ 

ผู้ใช้สามารถส่งออกตารางรายงานออกมาเป็นไฟล์ได้ทั้งในรปูแบบรูปภาพและเอกสาร  

การส่งออกรายงานในรูปแบบของไฟล ์.PNG  

1. คลิกปุ่ม  

2. คลิกเลอืกรปูแบบการส่งออกข้อมูล 

 

รูปที่ 7.21 การส่งออกข้อมลูการค้นหาเชิงเปรียบเทียบ 
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รูปที่ 7.22 แสดงผลการส่งออกข้อมลู 

 

  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 151  
 

บทที่ 8  

ระบบจัดการข้อมูล 

ระบบจัดการข้อมูล ส่วนนี้ใช้ส าหรับจัดการข้อมูลเพื่อสะดวกต่อผู้ใช้ กรณีต้องการจัดการข้อมูลใน
จ านวนที่มาก ได้แก่ คัดลอกข้อมูล, ส ารองข้อมูล, คัดลอกข้อมูล & ส ารองข้อมูล และเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

หน้าแรก > “ระบบจัดการข้อมูล” > บริหารข้อมูล จากน้ันผู้ใช้จะเข้าสู่หน้าเมนูท่ีเกี่ยวข้องกับ 
“บริหารข้อมูล”  

รูปที่ 8.1 หน้าระบบจัดการข้อมลู 
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8.1 คัดลอกข้อมูล 

 

รูปที่ 8.2 หน้าการคัดลอกข้อมูล 
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กรณีที่ผู้ใช้ต้องการปักหมุด POI ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นจุดมีพิกัด, จุดไม่มีพิกัด, เส้น, รูปหลายเหลี่ยม หรือ
วงกลม โดยอิงข้อมูลจุดเบื้องต้นเดิมของ POI อื่น ผู้ใช้สามารถคัดลอก POI ได้โดยการคลิกเมนู “หน้าหลัก > 
การน าเสนอข้อมูล > เชิงภูมิศาสตร์ (แผนที่)” แต่ท่านสามารถคัดลอก POI ได้ครั้งละ 1 จุดเท่านั้น หากผู้ใช้
ต้องการคัดลอก POI ได้ครั้งละหลายๆ จุด ผู้ใช้สามารถท าได้ที่ส่วน “คัดลอกข้อมูล” นี ้

วิธีการคัดลอกข้อมูล ดังนี้    

1. คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”  

2. เลือก “ข้อมูล”  

3. เลือก “ประเภทข้อมูล”  

4. ระบุพื้นที่ในการค้าหา 

5. คลิกปุ่ม “ค้นหา”  

6. เลือกข้อมูลที่ต้องการคัดลอก 

7. คลิกปุ่ม “คัดลอกข้อมูล”  
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รูปที่ 8.3 การคัดลอกข้อมลู 

ซึ่งในการคัดลอก POI นั้น จะได้ POI เพิ่มข้ึนมาอีก 1 POI คือ POI ฉบับคัดลอก โดยระบบจะคัดลอก

เฉพาะพิกัด, ต าแหน่ง และข้อมูลเบื้องต้นของ POI เท่านั้น (ข้อมูลเบื้องต้นของ POI จะอยู่ในแท็บ “รายละเอยีด

จุด” หรือ “ข้อมูลจุด” ซึ่งเป็นแท็บแรกใน bubble ของ POI) ดังนั้น หากผู้ใช้ยังไม่แก้ไขรายละเอียดของ POI  

ฉบับคัดลอกในทันที  POI ดังกล่าวจะมีพิกัด, ต าแหน่งและข้อมูลเบื้องต้นเหมือนกับ POI ต้นฉบับ แต่ข้อมูลที่

อยู่ในแท็บอื่นๆ ของ POI ได้แก่ รูปภาพ, รายงานสถิติ, แบบฟอร์มอื่น, แบบฟอร์มพิเศษ และ URL ระบบจะไม่

คั ด ล อ ก ม า ใ ห้  ผู้ ใ ช้ ต้ อ ง ท า ก า ร เ พิ่ ม ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว เ อ ง ใ น ภ า ย ห ลั ง ที่ ห น้ า  “ ห น้ า ห ลั ก  >  

การน าเสนอข้อมูล >เชิงภูมิศาสตร์ (แผนที่)” 
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8.2 ส ารองขอ้มูล 

 

รูปที่ 8.4 หน้าการส ารองข้อมูล 

  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 
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การส ารองข้อมูล คือ การท าให้ POI นั้นกลายเป็น POI ที่ถูกส ารองไว้ในระบบ คล้ายคลึงกับการซ่อน 
POI แต่ท่านยังสามารถค้นหาและดูข้อมูลของ POI ดังกล่าวได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและย้ายพิกัด POI 
ดังกล่าวได้ เพราะ POI ที่ถูกส ารองจะไม่มีปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” และปุ่ม “ย้ายพิกัด” , “ลบพิกัด” , “แก้ไข
รูปร่าง”  และ “แก้ไขสี”  จะไม่สามารถคลิกได้ แต่ถ้าหากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือย้ายพิกัด POI ดังกล่าว ก็
สามารถกู้คืนเพื่อให้กลายเป็น POI ปกติที่อยู่ในระบบได้ภายหลัง การส ารองข้อมูลนั้น จะไม่มี POI เพิ่มมาอีก 1 
จุด แต่ POI ต้นฉบับนั้นจะกลายเป็น POI ฉบับส ารอง 

วิธีการส ารองข้อมูล ดังนี้    

1. คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”  

2. เลือก “ข้อมูล”  

3. เลือก “ประเภทข้อมูล”  

4. ระบุพื้นที่ในการค้าหา 

5. คลิกปุ่ม “ค้นหา”  

6. เลือกข้อมูลที่ต้องการส ารองข้อมูล 

7. คลิกปุ่ม “คัดลอกข้อมูล”  

 



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 157  
 

 
รูปที่ 8.5 การส ารองข้อมลู 
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8.3 คัดลอก & ส ารองข้อมูล 
การคัดลอกและส ารองข้อมูล คือ การคัดลอกข้อมูลไปพร้อมกับการส ารองข้อมูล ท าให้ POI ต้นฉบับ

นั้นกลายเป็น POI ที่ถูกส ารองไว้ในระบบ และขณะเดียวกัน ระบบก็จะคัดลอก POI นั้นเป็น POI ฉบับคัดลอก

ออกมาอีกฉบับด้วย ดังนั้น ในการคัดลอกและส ารองข้อมูลจะได้ POI เพิ่มมาอีก 1 จุด ก็คือ POI ฉบับคัดลอก 

ส่วน POI ต้นฉบับจะกลายเป็นฉบับส ารอง   

 

รูปที่ 8.6 หน้าคัดลอก & ส ารองข้อมูล 
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วิธีการส ารองข้อมูล ดังนี้    

1. คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”  

2. เลือก “ข้อมูล”  

3. เลือก “ประเภทข้อมูล”  

4. ระบุพื้นที่ในการค้าหา 

5. คลิกปุ่ม “ค้นหา”  

6. เลือกข้อมูลที่ต้องการคัดลอก & ส ารองข้อมูล 

7. คลิกปุ่ม “คัดลอกและส ารองข้อมูล”  

 

รูปที่ 8.7  การคัดลอก & ส ารองข้อมูล 
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8.4 เปลี่ยนแปลงข้อมูล 

 

รูปที่ 8.8 หน้าการเปลี่ยนแปลงข้อมลู 
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ท่านสามารถแก้ไข-เปลี่ยนแปลงข้อมูลของ POI ได้แก่ หมายเลขทะเบียน, ช่ืออ้างอิง, ประเภทหลัก,   
ประเภทรอง, วันที่เก็บข้อมูล, วันดูแล, วันหมดอายุ และเจ้าของ POI ได้ครั้งละมากกว่า 1 POI  

ก่อนเปลี่ยนแปลงข้อมูล ท่านต้องค้นหา POI ที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงเจ้าของข้อมูล อาจท าให้ค้นข้อมูลไม่พบ เนื่องจากเจ้าของข้อมูลใหม่ไม่มีสิทธิใน
การเข้าถึงพื้นที่นั้น 

วิธีการส ารองข้อมูล ดังนี้    

1. คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”  

2. เลือก “ข้อมูล”  

3. เลือก “ประเภทข้อมูล”  

4. ระบุพื้นที่ในการค้าหา 

5. คลิกปุ่ม “ค้นหา”  

6. เลือกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

7. คลิกปุ่ม “เปลี่ยนแปลงข้อมูล”  



  

โครงการจ้างท าระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

(Economic Investment Zone of Livestock System) 
สัญญาเลขท่ี 32/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 

 

 

คู่มือการใช้งาน (ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์)   หน้าที่ 162  
 

 
รูปที่ 8.9 การเปลี่ยนแปลงข้อมลู 


