


 

 

 

 

!"#$%&'()*+,-(./(.0,&$"12()2.34536%7&'()89:'()
;<.<9-="$>.>3?50&-6%@.4A7=(!3B.%& 

 
 

 
!"#$%!& 

 
!"#$%&'#$$()*#)+,-+.$/0%1)#&020034#56+,-768'+9:,;<3 

 
 
 

'()*"#+), 

 
3=#9>/)#,%)?6,@#&0 
-(!,#,! ../. 2565 





สารบัญ 

 
 คู$มือการใช-งานฐานข-อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ 

 

ก 

สารบัญ 

หน#า 

สารบัญ           ก 
สารบัญรูปภาพ          ข 

คู2มือการใช#งานฐานข#อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

1. การนำเสนอข-อมูลผ2านระบบออนไลน6      1 
2. แผนผังภูมิสารสนเทศออนไลน6 (WebMap)      2 
3. แผนผังท่ีจัดหน-ากระดาษแบบไฟล6 PDF      11 
4. ชุดข-อมูลภูมิสารสนเทศแบบ Shapefile ของช้ันข-อมูลแผนผัง    11 
 
 
  



 

 
 จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ข 

โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใหHสมดุลและยั่งยนื 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลHอม 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม 
สารบัญภาพ 

หน#า 

ภาพท่ี 1 เว็บเพจแสดงรายการแผนผัง และรูปแบบการเข-าถึงข-อมูลแผนผังต2าง ๆ  1 
ภาพท่ี 2 WebMap แสดงแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ ตามเขตจังหวัด    2 
ภาพท่ี 3 แสดงช้ันข-อมูลท่ีผู-ใช-งานสามารถเลือกเปiด-ปiดได- และช้ันข-อมูลภาพแผนท่ีพ้ืนหลัง  

4 รูปแบบ         3 
ภาพท่ี 4 ส2วนท-ายของ URL ท่ีปรับตามค2าพิกัดการซูมหรือเล่ือนภาพแผนผังท่ี ท่ีต-องลบออก 

ก2อนโหลดหน-าแผนผังใหม2 ให-กลับสู2ภาพต้ังต-น     4 
ภาพท่ี 5 การเลือกเปiดช้ันข-อมูล “แผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ ตามเขตจังหวัด 2565”  

เพ่ือให-เปsนช้ันข-อมูลท่ีต-องการแสดงรายละเอียดเปiดเปsนรายการท่ีอยู2บนสุด  4 
ภาพท่ี 6 หน-าต2างแสดงผลข-อมูลรายละเอียดขององค6ประกอบของช้ันข-อมูล  

“แผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ ตามเขตจังหวัด 2565”     5 
ภาพท่ี 7 แสดงการเปiดช้ันข-อมูล “ขอบเขตจังหวัด” เพ่ือเลือกแสดงรายละเอียดข-อมูลบนแผนผัง 5 
ภาพท่ี 8 หน-าต2างแสดงรายละเอียดของช้ันข-อมูล “ขอบเขตจังหวัด” ของจังหวัดเชียงราย 6 
ภาพท่ี 9 ตัวอย2างการแสดงรายละเอียดข-อมูลของช้ันข-อมูล “ขอบเขตลุ2มน้ำหลัก”  6 
ภาพท่ี 10 ตัวอย2างการแสดงรายละเอียดข-อมูลของช้ันข-อมูล “ขอบเขตลุ2มน้ำย2อย”  7 
ภาพท่ี 11 ตัวอย2างการแสดงรายละเอียดข-อมูลของช้ันข-อมูล “เส-นทางถนนสายหลัก”  7 
ภาพท่ี 12 ตัวอย2างการแสดงรายละเอียดข-อมูลของช้ันข-อมูล “เส-นทางรถไฟ”   8 
ภาพท่ี 13 เคร่ืองมือสืบค-นสถานท่ี        8 
ภาพท่ี 14 การแสดงผลการสืบค-นสถานท่ี “กวxานพะเยา”     9 
ภาพท่ี 15 คำส่ังเพ่ือเร่ิมวัดระยะ (ซ-าย) และหน-าต2างแสดงสถานการณ6เลือกตำแหน2งเพ่ือวัดระยะ 

ท่ีปรากฏหลังจากเลือก  Create a new measurement ให-สามารถยกเลิก (Cancel)  
หรือส้ินสุดการวัดระยะ (Finish measurement)     9 

ภาพท่ี 16 ตัวอย2างการวัดระยะทางรวม (6.32 กิโลเมตร) ของคูเมืองเก2าเชียงใหม2   
และขนาดพ้ืนท่ี (2.5 ล-านตารางเมตร หรือ 2.5 ตารางกิโลเมตร) ของพ้ืนท่ีภายใน 
คูเมืองเก2าเชียงใหม2        10 

ภาพท่ี 17 พิกัดของจุด เส-นเช่ือมจุด และพ้ืนท่ีท่ีผู-ใช-งานกำหนดด-วยเคร่ืองมือวัดระยะ  
ท่ีปรากฏเฉพาะบนภาพแผนท่ีพ้ืนหลังเท2าน้ัน จากการปiดช้ันข-อมูลอ่ืน ๆ ท่ีซ-อนทับ 
ปiดภาพแผนท่ีพ้ืนหลัง        10 

ภาพท่ี 18 หน-าจอของเว็บบราวเซอร6ท่ีแสดงภาพแผนผัง PDF Map ท่ีให-เลือกดาวน6โหลด 
เพ่ือบันทึกเก็บบนอุปกรณ6ของผู-ใช-งานได-      11 
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ค 

สารบัญภาพ 

หน#า 

ภาพท่ี 19 ตัวอย2างชุดไฟล6แบบ Shapefiles สำหรับช้ันข-อมูลแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ  
ตามเขตจังหวัด         12 

ภาพท่ี 20 ตัวอย2างการใช-ข-อมูล Shapefile ของช้ันข-อมูลแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ  
ตามเขตจังหวัด ในโปรแกรม QGIS      12 

ภาพท่ี 21 คู2มือการอบรมการจัดการข-อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศ 
ของพ้ืนท่ีภาคเหนือ        13 
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ฐานข%อมูลสารสนเทศออนไลน0 

1. การนำเสนอข,อมูลผ1านระบบออนไลน5 

ชุดข&อมูลสารสนเทศของแผนผังที ่จ ัดทำโดยโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื ้นที ่ภาคเหนือ  

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให&สมดุลและยั่งยืน ประกอบด&วย แผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ ซึ่งจัดทำเปLน  

2 แผนผัง โดยเปLนแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ ตามเขตจังหวัด และตามเขตลุOมน้ำ และแผนผังความเหมาะสม 

ในการใช&พื้นที่ภูมินิเวศ รายจังหวัด สำหรับ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด&วย จังหวัดเชียงใหมO จังหวัดลำพูน 

จังหวัดลำปาง จังหวัดอุตรดิตถR จังหวัดแพรO จังหวัดนOาน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัด

แมOฮOองสอน 

แผนผังข&างต&นถูกนำเสนอให&เข&าถึงได&ใน 3 รูปแบบ คือ แผนผังผOานระบบภูมิสารสนเทศออนไลนR 

(WebMap) ที ่สามารถดูและแสดงข&อมูลอธิบายผOานเว็บเพจได& และแผนผังที ่สามารถดาวนRโหลดได&อีก  

2 ร ูปแบบ คือ แผนผังในรูปแบบไฟลR PDF และไฟลR Zip ที ่บ ีบอัดชุดไฟลR Shapefile ของชั ้นข&อมูล 

ภูมิสารสนเทศของแตOละแผนผัง โดยเว็บเพจแสดงรายการของแผนผังดังภาพท่ี 1 

 

 

ภาพที่ 1 เว็บเพจแสดงรายการแผนผัง และรูปแบบการเข,าถึงข,อมูลแผนผังต#าง ๆ  



 

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 

โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใหHสมดุลและยั่งยนื 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลHอม 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลHอม 

2. แผนผังภูมิสารสนเทศออนไลน5 (WebMap) 

ช้ันข&อมูล 

ผู&ใช&งานสามารถใช&ลิงคR WebMap ของแตOละแผนผังจากรายการแผนผังบนเว็บเพจหน&าหลักได& โดยเม่ือ

เลือกคลิ๊กลิงคR WebMap ของแผนผังที่ต&องการ ระบบจะนำเข&าสูOหน&าแผนผังภูมิสารสนเทศออนไลนR เชOน 

แผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ ตามเขตจังหวัด (ภาพท่ี 2)  

ชุดข&อมูลที่นำเสนอผOาน WebMap นี้นอกจากชั้นข&อมูลแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือที่แสดงตำแหนOงที่ต้ัง

ของพื้นที่ภูมินิเวศ 4 ประเภท ยังมีชั้นข&อมูลเพิ่มเติมเพื่อการอ&างอิงประกอบเชิงแผนที่ด&วย คือ ชั้นข&อมูล

เส&นทางรถไฟ เส&นทางคมนาคมสายหลัก เส&นทางคมนาคมสายรอง และภาพแผนที่ของพื้นที่โดยรอบเปLนภาพ

พื ้นหลัง 4 แผนที ่ให &เล ือก คือ 1) ESRI shaded Relief (ภาพนูนต่ำของภูม ิประเทศโดยบริษัท ESRI)  

2) Google Terrain (ภาพภ ูม ิประเทศโดยบร ิษ ัท Google) 3) Google Satellite (ภาพถ Oายดาวเท ียม 

โดยบริษัท Google) และ 4) Google Road (ภาพแผนท่ีถนนโดยบริษัท Google) (ภาพท่ี 3) 

 

ภาพที่ 2 WebMap แสดงแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ ตามเขตจังหวัด 



 

คู#มือการใช,งานฐานข,อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ 3 

 

ภาพที่ 3 แสดงชั้นข,อมูลที่ผู,ใช,งานสามารถเลือกเปVด-ปVดได, และชั้นข,อมูลภาพแผนที่พื้นหลัง 4 รูปแบบ 

เคร่ืองมือพ้ืนท่ีฐานในการดูแผนผังภูมิสารสนเทศออนไลนA (WebMap) 

เมื่อเข&าสูOข&อมูลแผนผังภูมิสารสนเทศออนไลนRของแผนผังที่ผู &ใช&เลือกจากลิงคRที่หน&าหลักของระบบ 

ระบบจะแสดงแผนผังน้ันไว&ตรงกลางหน&าตOาง ผู&ใช&งานสามารถเปล่ียนมุมมองในการดูแผนผังได&ดังน้ี 

• การซูม (Zoom) เพื่อขยายหรือลดขนาดของภาพแผนผัง โดยใช&เครื่องมือ  เพื่อซูมขยาย

ภาพให&เห็นรายละเอียดของพื้นที่เฉพาะขึ้น หรือเครื่องมือ  เพื่อซูมออกให&เห็นพื้นที่ที่กว&าง

ขึ้น และหากผู&ใช&งานใช&เมาสRที่มีปุ{มล&อหมุนตรงกลางสามารถใช&การเลื่อนล&อหมุนปุ{มกลาง 

ขึ้น-ลง เพื่อซูมเข&าและออกได& โดยการซูมเข&า-ออกจะใช&ตำแหนOงลูกศรของเมาสR (Cursor)  

เปLนศูนยRกลางของการขยายหรือลดความละเอียดของแผนผังบนหน&าจอ 

• การเลื่อนภาพ (Pan) เพื่อเลื่อนตำแหนOงของแผนผังที่แสดงบนจอภาพโดยไมOยOอหรือขยาย 

ผู&ใช&งานสามารถกดปุ{มซ&ายของเมาสRค&าง เพ่ือเล่ือนภาพได&อยOางอิสระ 

• การปรับภาพสูRตำแหนRงเริ่มต&น ในกรณีที่ผู&ใช&งานได&ทำการซูม และเลื่อนภาพแผนผังที่ตOางไป

จากภาพเต็มของแผนผังที่เปLนภาพเริ่มต&น โดยระหวOางที่ทำการซูมหรือเลื่อนตำแหนOงภาพ

แผนผัง เว็บบราวเซอรRจะเพิ่มข&อมูลจากพิกัดภาพหน&าจอปÄจจุบันไว&ท&าย URL เมื่อผู&ใช&งาน

ต&องการกลับสูOภาพเริ่มต&น ให&ทำการโหลดแผนผังใหมO (Refresh) โดยต&องทำการลบสOวนท&าย

ของ URL ของภาพแผนผังที่ซูมอยูOในปÄจจุบัน ตั้งแตOเครื่องหมาย # ออก (ภาพที่ 4) เพื่อปรับ

ตำแหนOงพิกัดภาพให&เปLนคOาตั้งต&น แล&วจึงกด Enter บนคียRบอรRดเพื่อโหลดหน&าแผนผังที่คOาต้ัง

ต&นใหมOอีกคร้ัง 
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โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใหHสมดุลและยั่งยนื 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลHอม 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลHอม 

 

 

ภาพที่ 4 ส#วนท,ายของ URL ที่ปรับตามค#าพิกัดการซูมหรือเลื่อนภาพแผนผังที่ ที่ต,องลบออกก#อนโหลดหน,าแผนผังใหม# 

ให,กลับสู#ภาพตั้งต,น 

การเรียกข&อมูลรายละเอียดขององคAประกอบของช้ันข&อมูล 

ผู&ใช&งานสามารถเลือกให&ระบบแสดงรายละเอียดขององคRประกอบของแตOละช้ันข&อมูลได& โดย 

1. การเลือกเปÖดรายการช้ันข&อมูล โดยคล๊ิกบนเคร่ืองมือ  ด&านบนขวาของแผนท่ี 

2. บนรายการช้ันข&อมูลให&เลือกคลิ๊กท่ีกลOองสี่เหลี่ยมหน&ารายการสัญลักษณRของแตOและชั้นข&อมูลให&เปÖด 

 และปÖด ชั้นข&อมูลจากรายการชั้นข&อมูล เพื่อให&ชั้นข&อมูลที่ต&องการให&แสดงรายละเอียด 

เปLนชั้นข&อมูลที่เปÖดอยูOชั้นบนสุด เชOน ถ&าต&องการเรียกดูรายละเอียดของชั้นข&อมูล “แผนผังภูมินิเวศ

ภาคเหนือ ตามเขตจังหวัด 2565” ให&ปÖดชั้นข&อมูลท่ีเปLนรายการที่อยูOเหนือชั้นข&อมูลนี้ (ภาพที่ 5) 

แล&วเลือกคล๊ิกบนตำแหนOงขององคRประกอบท่ีต&องการเรียกแสดงข&อมูล 

 

ภาพที่ 5 การเลือกเปVดชั้นข,อมูล “แผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ ตามเขตจังหวัด 2565” เพื่อให,เปcนชั้นข,อมูลที่ต,องการแสดง

รายละเอียดเปVดเปcนรายการที่อยู#บนสุด 

3. เลื่อนลูกศร (Cursor) และคลิ๊กบนองคRประกอบของแผนผัง ระบบจะแสดงกลOองข&อความพร&อม

รายละเอียดขององคRประกอบน้ัน ตัวอยOางดังภาพท่ี 6 สามารถคล๊ิก x ท่ีมุมบนขวาเพ่ือปÖดหน&าตOางน้ีได& 



 

คู#มือการใช,งานฐานข,อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ 5 

 

ภาพที่ 6 หน,าต#างแสดงผลข,อมูลรายละเอียดขององคeประกอบของชั้นข,อมูล “แผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ ตามเขตจังหวัด 2565” 

ตัวอยOางการเลือกแสดงรายละเอียดข&อมูลพื้นที่จังหวัด โดยเลือกเปÖดชั้นข&อมูล “ขอบเขตจังหวัด”  

ซึ่งเปLนรายการบนสุด (ภาพที่ 7) แล&วคลิ๊กเลือกพื้นที่บนแผนผัง เชOน บริเวณในเขตจังหวัดเชียงราย หน&าตOาง

แสดงข&อมูลจังหวัดเชียงรายจะปรากฏขึ้น (ภาพที่ 8) ภาพที่ 9ภาพที่ 10 ถึง ภาพที่ 12 เปLนตัวอยOางการเรียก

แสดงรายละเอียดข&อมูลของช้ันข&อมูลตOาง ๆ  

 

ภาพที่ 7 แสดงการเปVดชั้นข,อมูล “ขอบเขตจังหวัด” เพื่อเลือกแสดงรายละเอียดข,อมูลบนแผนผัง 
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โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใหHสมดุลและยั่งยนื 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลHอม 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลHอม 

 

ภาพที่ 8 หน,าต#างแสดงรายละเอียดของชั้นข,อมูล “ขอบเขตจังหวัด” ของจังหวัดเชียงราย 

 

ภาพที่ 9 ตัวอย#างการแสดงรายละเอียดข,อมูลของชั้นข,อมูล “ขอบเขตลุ#มน้ำหลัก” 



 

คู#มือการใช,งานฐานข,อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ 7 

 

ภาพที่ 10 ตัวอย#างการแสดงรายละเอียดข,อมูลของชั้นข,อมูล “ขอบเขตลุ#มน้ำย#อย” 

 

ภาพที่ 11 ตัวอย#างการแสดงรายละเอียดข,อมูลของชั้นข,อมูล “เส,นทางถนนสายหลัก” 
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โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใหHสมดุลและยั่งยนื 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลHอม 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลHอม 

 

ภาพที่ 12 ตัวอย#างการแสดงรายละเอียดข,อมูลของชั้นข,อมูล “เส,นทางรถไฟ” 

การสืบค&นสถานท่ี 

ระบบแผนผังภูมิสารสนเทศออนไลนR (WebMap) มีเครื ่องมือให&ผู &ใช&งานสามารถสืบค&นสถานท่ี  

(ผOานระบบค&นหาสถานที่บนอินเตอรRเน็ต ไมOใชOการสืบค&นภายในชั้นข&อมูล) เพื่อหาความสัมพันธRด&านตำแหนOง

ที่ตั้งของสถานที่ที่สืบค&นกับแผนผังภูมินิเวศ โดยใช&เครื่องมือสืบค&นสถานที่ (Search for place) และพิมพR

ชื่อสถานที่ที่ต&องการสืบค&นตำแหนOง (กด Enter ที่คียRบอรRดเพื่อสOงคำสั่งค&นหา) (ภาพที่ 13) ระบบจะวางหมุด

ตำแหนOงของสถานที่ที่สืบค&น โดยแสดงผลให&ตำแหนOงสถานท่ีน้ันอยูOตรงกลางของจอภาพ ดังตัวอยOางผลการสืบ

ค&นหา “กวíานพะเยา” () 

 

ภาพที่ 13 เครื่องมือสืบค,นสถานที่ 



 

คู#มือการใช,งานฐานข,อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ 9 

 

ภาพที่ 14 การแสดงผลการสืบค,นสถานที่ “กวlานพะเยา” 

การวัดระยะบนแผนผัง 

ผู&ใช&งานสามารถสอบถามระยะบนแผนผังได&โดยใช&เครื่องมือวัดระยะ  ที่มุมบนซ&ายของจอภาพ  

ซึ่งสามารถใช&วัดระยะทาง หรือขนาดพื้นท่ีที่ผู&ใช&งานกำหนดได& เมื่อเลื่อนลูกศรของเมาสR (Cursor) ไปไว&เหนือ

เคร ื ่องม ือว ัดระยะนี ้  หน&าต Oางคำสั ่งว ัดระยะจะปรากฏขึ ้น (ภาพที ่  15) ให &เล ือก “Create a new 

measurement” แล&วใช& Cursor ในการเลือกพิกัดตำแหนOงของจุดตOาง ๆ ที่ต&องการวัดระยะทางหรือขนาด

พ้ืนท่ีบนแผนท่ี 

   

ภาพที่ 15 คำสั่งเพื่อเริ่มวัดระยะ (ซ,าย) และหน,าต#างแสดงสถานการณeเลือกตำแหน#งเพื่อวัดระยะที่ปรากฏหลังจากเลือก  

Create a new measurement ให,สามารถยกเลิก (Cancel) หรือสิ้นสุดการวัดระยะ (Finish measurement) 

ระหวOางที่ผู&ใช&งานกำหนดพิกัดจุดตOาง ๆ เพื่อทำการวัดระยะ หน&าตOางเครื่องมือวัดระยะจะแสดงคOา

ระยะทางและขนาดพื้นท่ีที่คำนวณจากพิกัดของจุดแรกจนถึงจุดปÄจจุบัน เมื่อสิ้นสุดการกำหนดจุดครบถ&วน

ตามที่ต&องการสามารถดูหน&าตOางแสดงผล หรือเลือก Finish measurement เพื่อปïองกันไมOให&มีการบันทึก

พิกัดของจุดเพ่ิมเติมจากการกดเมาสR 
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โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใหHสมดุลและยั่งยนื 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลHอม 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลHอม 

 

ภาพที่ 16 ตัวอย#างการวัดระยะทางรวม (6.32 กิโลเมตร) ของคูเมืองเก#าเชียงใหม#  

และขนาดพื้นที่ (2.5 ล,านตารางเมตร หรือ 2.5 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ภายในคูเมืองเก#าเชียงใหม# 

ข&อจำกัดของเครื่องมือวัดระยะ คือ ตำแหนOงพิกัดของจุดและเส&นเชื่อมจุดตOาง ๆ จะแสดงบนภาพแผนท่ี 

พื้นหลังเทOานั้น ดังนั้นเพื่อให&เปLนพิกัดของจุดและเส&นเชื่อมจุดเหลOานี้ จำเปLนต&องปÖดการแสดงชั้นข&อมูล 

ท่ีซ&อนทับภาพแผนท่ีฐาน (ภาพท่ี 17) 

 

ภาพที่ 17 พิกัดของจุด เส,นเชื่อมจุด และพื้นที่ที่ผู,ใช,งานกำหนดด,วยเครื่องมือวัดระยะ ที่ปรากฏเฉพาะบนภาพแผนที่พื้นหลัง

เท#านั้น จากการปVดชั้นข,อมูลอื่น ๆ ที่ซ,อนทับปVดภาพแผนที่พื้นหลัง 
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3. แผนผังที่จัดหน,ากระดาษแบบไฟล5 PDF 

แผนผังในรูปแบบของไฟลR PDF เปLนแผนผังท่ีจัดทำเปLนหน&ากระดาษขนาด A0 ซึ่งเปLนการให&ข&อมูลภาพ

แผนผังที่มีรายละเอียดสูง เพ่ือการใช&งานท่ีหลากหลาย เชOน การตีพิมพRเปLนแผนผังบนกระดาษเพ่ือการเผยแพรO 

หรือใช&งานแบบแผนที่กระดาษทั่วไป การนำภาพรายละเอียดสูงไปใช&ประกอบการจัดทำเอกสารดิจิทัล  

หรือนำไปเปLนภาพกราฟÖกในการจัดทำส่ือดิจิทัลและส่ือส่ิงพิมพRอ่ืน ๆ ได& 

ผู&ใช&งานสามารถดาวนRโหลดไฟลR PDF ของแผนผังท่ีต&องการได&โดยการคล๊ิกท่ีลิงคR PDF Map บนเว็บเพจ

หน&าหลัก และเลือกดาวนRโหลดเพ่ือบันทึกเก็บบนอุปกรณRท่ีต&องการได& () 

 

ภาพที่ 18 หน,าจอของเว็บบราวเซอรeที่แสดงภาพแผนผัง PDF Map ที่ให,เลือกดาวนeโหลดเพื่อบันทึกเก็บบนอุปกรณe 

ของผู,ใช,งานได, 

4. ชุดข,อมูลภูมิสารสนเทศแบบ Shapefile ของชั้นข,อมูลแผนผัง 

ผู &ใช&งานสามารถดาวนRโหลดบันทึกข&อมูลแผนผังตOาง ๆ ในรูปของชุดไฟลRภูมิสารสนเทศ (GIS) แบบ 

Shapefile  

ที่เปLนชุดไฟลRสำหรับชั้นข&อมูลเฉพาะแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ และแผนผังความเหมาะสมในการใช&พื้นที่ภูมิ

นิเวศ รายจังหวัด โดยชุดไฟลRประกอบด&วยไฟลRสกุลตOาง ๆ ดังนี้ .cpg, .dbf, .prj,.qmd, .shp, .shx, โดยชุด

ไฟลRสำหรับแตOละแผนผังถูกบีบอัดไว&ในรูปของไฟลR Zip 
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โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใหHสมดุลและยั่งยนื 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลHอม 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลHอม 

 

ภาพที่ 19 ตัวอย#างชุดไฟลeแบบ Shapefiles สำหรับชั้นข,อมูลแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ ตามเขตจังหวัด 

ชุดไฟลRแบบ Shapefile นี้ ผู&ใช&งานสามารถนำไปใช&งานในซอฟทRแวรRระบบภูมิสารสนเทศตOาง ๆ เชOน 

QGIS หรือ ArcGIS เปLนต&น เพื่ออ&างอิงกับแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ หรือใช&วิเคราะหRเชิงพื้นที่และเชิงสถิติ

รOวมกับชั้นข&อมูลอื่น ๆ ตOอไปได& โดยจำเปLนต&องนำไฟลRทั้งหมดในชุดไฟลRของชั้นข&อมูลนั้น ๆ ไปติดตั้งบนเครื่อง

หรือระบบท่ีต&องการใช&ช้ันข&อมูลน้ัน 

 

ภาพที่ 20 ตัวอย#างการใช,ข,อมูล Shapefile ของชั้นข,อมูลแผนผังภูมินิเวศภาคเหนือ ตามเขตจังหวัด ในโปรแกรม QGIS 

การใช&ชุดไฟลRแบบ Shapefile ของแผนผังตOาง ๆ ในโปรแกรม QGIS ซึ่งเปLนซอฟทRแวรRภูมิสารสนเทศ 

แบบ Open Source ที่เปLนลิขสิทธิ์ที่ให&สาธารณะใช&ได&โดยไมOมีคOาใช&จOาย และเปLนที่นิยมใช&งานอยOางแพรOหลาย 

ในผู&ใช&งานหลายกลุOม  

  



 

คู#มือการใช,งานฐานข,อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ 13 

การใช&งานข&อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนผังภูมินิเวศที่บูรณาการกับการจัดการการพัฒนา 

เชิงพื้นท่ีของผู&ใช&งานสามารถเรียนรู&การใช&งานกับโปรแกรม QGIS ได& โดยใช& “คูOมือการอบรมการจัดการข&อมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนท่ีภาคเหนือ” ได&ท่ี https://bit.ly/ecoplan_QGISmanual  

    

ภาพที่ 21 คู#มือการอบรมการจัดการข,อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ 
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