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คํานํา 
 
 จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และบางพ้ืนที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน
อย่างรุนแรง ดังน้ัน จึงได้มีการจัดทําโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในปีมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  โครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจและมีหน่วยงานต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมปลูกหญ้า
แฝกเป็นจํานวนมาก   จึงได้มีการดําเนินการโครงการดังกล่าวต่อเน่ือง   
  เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาระบบ
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถรายงานผลผ่านระบบ Online ได้ 
มาเป็นลําดับ ต่อมา  ได้มีการพัฒนาระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass 
Tracking : VGT) เพ่ือใช้ในการบริหารและติดตามผลการดําเนินงานโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ โดยมีคุณสมบัติในการแสดงตําแหน่งที่ต้ังโครงการบนภาพแผนท่ีและแผนที่ Online  ซึ่ง
ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลโครงการฯ ได้หลายรูปแบบ ทั้งจากการกําหนดพ้ืนที่ค้นหาเฉพาะบริเวณที่
สนใจบนภาพแผนที่ นอกเหนือไปจากการค้นหาด้วยเง่ือนไขต่าง ๆ จากฐานข้อมูล  แสดงรายละเอียด
ผลการดําเนินงานแต่ละโครงการ และสามารถสรุปภาพรวมการดําเนินโครงการฯ ทั่วประเทศ  ทั้งใน
รูปแบบตารางและแผนที่ สําหรับใช้ติดตามงาน และวางแผนการทํางาน   
 การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ  เป็นส่วนสําคัญอันจะแสดงให้เห็นถึงผลสําเร็จ
ในการดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือจาก 
หลายภาคส่วนที่เห็นประโยชน์และความสําคัญของการอนุรักษ์ดินและนํ้าด้วยหญ้าแฝก ตาม 
แนวพระราชดําริ  ทางศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทําคู่มือการใช้งานระบบบริหารและ
ติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาเพ่ือใช้งานระบบได้อย่างสะดวกย่ิงขึ้น 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก 
(Vetiver Grass Tracking : VGT) 

 
  ระบบจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ EIS - ด้านการพัฒนาท่ีดิน ประกอบด้วยองค์ประกอบ  
3 ส่วนคือ  ส่วนระบบฐานข้อมูล   ส่วนระบบซอฟต์แวร์ด้านภูมิสารสนเทศ และส่วนการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้บริหาร ติดตามงาน และให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไปในรูปแบบของ 
ภูมิสารสนเทศ  

 

 
 

ภาพที่ 1   ระบบจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ EIS – ด้านการพัฒนาที่ดิน 
 

  ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking : VGT  หรือ
เรียกสั้น ๆ ว่า โปรแกรม EIS VGT)  เป็นโปรแกรมหนึ่งในชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการ 
การตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน  พัฒนาเพ่ือใช้บริหารและติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลโครงการฯ จากข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ได้หลายรูปแบบ เช่น กําหนดระยะรัศมีจากจุดที่สนใจ กําหนดบริเวณที่ต้องการค้นหา รวมไป
ถึงจัดทําแผนที่เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานแบบต่าง ๆ ตามเง่ือนไข  นอกเหนือไปจากการค้นหาจาก
รายละเอียดโครงการ 
 ผู้บันทึกข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดของแต่ละโครงการ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานได้ ผ่าน Web Site กรมพัฒนาที่ดินที่ http://eis.ldd.go.th/ 
lddeis/VGT.aspx   โดยระบบรองรับการบันทึกข้อมูลทั้งแบบระบุค่าพิกัดที่ต้ังโครงการ และบันทึก
ข้อมูลแบบประมาณตําแหน่งที่ต้ังโครงการ จากแหล่งอ้างอิงใกล้เคียง ที่ปรากฏในแผนที่ฐานหรือ 
แผนที่ออนไลน์ 
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ข้อมูลที่บันทึกเข้าสู่ระบบ สามารถให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยเป็นข้อมูลที่แสดงตําแหน่ง
โครงการบนภาพแผนที่ฐานหรือแผนที่ออนไลน์อ่ืน ๆ  มีรายละเอียดผลการดําเนินงาน  ภาพถ่าย  
ภาพเคลื่อนไหว (Video) ของแต่ละโครงการ และมีสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานทั่วประเทศ  ทั้ง 
ในรูปแบบตารางและแผนที่ที่แสดงภาพรวมของข้อมูลตามเง่ือนไขต่าง ๆ สําหรับให้ผู้ติดตามงาน 
และผู้บริหารใช้ในการตรวจสอบและวางแผนการทํางาน  ซึ่งการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
อย่างสม่ําเสมอ  เป็นส่วนสําคัญอันจะแสดงให้เห็นถึงผลสําเร็จในการดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก 
ซึ่งเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เห็นประโยชน์และความสําคัญของการอนุรักษ์ดินและนํ้าด้วย
หญ้าแฝก ตามแนวพระราชดําริ   
 
1. การเข้าสู่ระบบ 
 การบันทึกรายละเอียดโครงการปลูกหญ้าแฝกผ่าน Web Site สามารถทําได้ผ่านอุปกรณ์ 
ทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้  ผู้บันทึกข้อมูลต้อง Log in 
เข้าสู่ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก ผ่านโปรแกรม Web Browser ที่รองรับการ
แสดงผล ดังน้ี  
 

-    ขึ้นไป Internet Explorer version 8 ขึ้นไป (IE8)   

-       version 3.3.6 ขึ้นไป Mozilla Firefox version 3.3.6 ข้ึนไป 

-    Google Chrome   
 

 การเข้าสู่ระบบ มีขั้นตอนดังน้ี   
1.1 ที่หน้าแรกของ Web Site กรมพัฒนาที่ดิน (http://www.ldd.go.th)  เลื่อนแถบ  

Scrollbar ลงมาด้านล่าง  ที่หัวข้อ ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ EIS – ด้าน 
การพัฒนาที่ดิน  ให้ Click ที่ เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่น่ี!!  

 

 
 

ภาพที่ 2   เข้าสู่หน้าจอสําหรบัเจ้าหน้าที่ 
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1.2 ที่หน้าจอสําหรบั Log in   ให้ใส่ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน  จากน้ัน Click ที ่ล็อกอิน  
เพ่ือเข้าสู่หน้าจอสําหรับบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ 
 

 
 

ภาพที่ 3   หน้าจอสําหรับ Log in  
 
 หมายเหตุ :  กรณีไม่ทราบรหัสผ่าน ให้ Click ที่ ลืมรหัสผ่าน  จะมีหน้าต่างให้ระบุอีเมล์ที่ใช้
ลงทะเบียน ให้ใส่ email ที่ใช้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก  Click ที่ปุ่ม ตกลง  ระบบจะแจ้งข้อมูล 
ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน  ไปยัง e-mail ที่ใช้ในการสมัครสมาชิกดังกล่าว   
 

 
 

ภาพที่ 4   ใส่ email ที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพ่ือขอรับข้อมูลผูใ้ช้งาน 
 
        กรณีไม่ทราบช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือ e-mail ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก  
สามารถสอบถามที่ กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  โทร. 0-2562-5100 ต่อ 1378   
e-mail: cit_5@ldd.go.th  
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1.3 หน้าจอระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ จะมีเมนูหลัก 3 เมนู คือ ระบบ
สารสนเทศสําหรับผู้บริหาร  ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ และระบบนําเสนอแผนที่ 
ชุดดิน  ให้ Click ที่เมนูระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร (เมนูซ้ายมือ)    จากน้ัน Click เลือก ระบบ
บริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก 
 

 
 

ภาพที่ 5   Click เลือก ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก 
 

1.4 จะเข้าสู่หน้าจอระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญา้แฝก สังเกตที่มุมบนขวา
ของจอภาพ จะมีช่ือผู้ใช้งานหรือช่ือหน่วยงาน ตามท่ีได้ระบุไว้ในการสมคัร 

 

 
 

ภาพที่ 6   หน้าจอระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก 
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2. ส่วนประกอบต่างๆ ในหน้าจอของระบบ 
 ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก มีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 7   ส่วนประกอบต่างๆ ในหน้าจอระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก 
 

2.1 ฟังก์ชันที่ใช้ในการนําเข้า ปรับปรุง ค้นหาและจัดทํารายงานข้อมูล (รายละเอียด อธิบาย
เพ่ิมเติมในหัวข้อ 3. ฟังก์ชันต่าง ๆ ของโปรแกรม) 

2.2 เคร่ืองมือพ้ืนฐานทั่วไป  เป็นเครื่องมือมาตรฐานของระบบการบริหารจัดการการ
ตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ EIS – ด้านการพัฒนาที่ดิน ส่วนใหญ่ใช้ในการจัดการการแสดงผลข้อมูลภาพแผนที่ 
(รายละเอียด อธิบายเพ่ิมเติมในหัวข้อ 4. เครื่องมือพ้ืนฐาน) 

2.3 คู่มือการใช้งาน เป็นคู่มือการใช้งานระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก ใน
รูปแบบ PDF File    ผู้สนใจสามารถ Download นําไปศึกษา โดยคู่มือมีเน้ือหาเก่ียวกับการใช้งาน
ฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบ 

2.4 กลับสู่เมนูหลัก  ใช้สําหรับกลับสู่หน้าจอเมนูหลักระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจ
เชิงพ้ืนที่ EIS – ด้านการพัฒนาที่ดิน  (หน้าจอในภาพที่ 5 หน้า 4)  

2.5 ช่ือผู้ใช้งาน  จะแสดงช่ือผู้ที่กําลังใช้งานระบบอยู่ โดยอาจเป็นช่ือบุคคลหรือหน่วยงาน
ตามข้อมูลที่มีการลงทะเบียนไว้ 
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2.6 มาตราส่วน  เป็นเคร่ืองมือสําหรับเลือกระดับการแสดงภาพแผนที่ ซึ่งมีต้ังแต่ระดับที่
ละเอียดที่สุด คือ ระดับ 1  ไปจนถึงระดับทั่วประเทศ ซึ่งเป็นระดับที่แสดงภาพรวมของภาพแผนท่ี
ประเทศไทย    
  ระดับมาตราส่วนที่ใช้บ่อยในการบันทึกข้อมูลคือ ระดับตําแหน่งสถานท่ีสําคัญ ที่จะมี
ประโยชน์ในการอ้างอิงสถานท่ี  และระดับตําบลไปจนถึงระดับ 1  ซึ่งให้รายละเอียดภาพรวมของ
พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการบันทึกตําแหน่งพิกัดที่ต้ังโครงการ 

2.7 แผนทีใ่นระบบ  เป็นเคร่ืองมอืแสดงแผนทีท่ี่อยู่ในระบบ สามารถเลือกซ่อน/แสดงแผนที่
ได้โดย Click เลือกที่ช่ือแผนที่ที่ต้องการ    แผนทีใ่นระบบประกอบด้วย  

 แผนที่หญ้าแฝก  เป็นแผนที่แสดงตําแหน่งโครงการปลูกหญา้แฝกทั้งหมด 
 แผนที่ฐาน   เป็นแผนที่พ้ืนฐานลายเส้นที่แสดงตําแหน่งสถานที่สําคัญ 

โรงเรียน  เส้นทางคมนาคม  ทางน้ํา ฯลฯ  ใช้ประกอบการ
อ้างอิงตําแหน่งของโครงการปลูกหญ้าแฝก 

 ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นช้ันข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี ที่ให้รายละเอียดของ
พ้ืนที่จริง 

2.8 เคร่ืองมือแสดงแผนที่ออนไลน์  ใช้แสดงแผนที่ในระบบออนไลน์ที่ให้บริการฟรี เช่น 
ArcGISonline  Bing Maps และ Google Maps สามารถเลือกแสดงแผนที่ โดย Click เลือกที่ช่ือ
แผนที่ที่ต้องการ ระบบจะเปลี่ยนการแสดงภาพแผนที่เป็นแผนที่ออนไลน์ ที่เลือก 

2.9 เครื่องมือเลื่อนและแสดงภาพแผนที ่ เป็นกลุ่มเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเลื่อนและแสดงภาพ
แผนที ่

         ใช้สําหรับแสดงภาพแผนที่ทั้งหมดใน 1 จอภาพ 
     ใช้สําหรับเลื่อนการแสดงภาพแผนที่ตามทิศต่าง ๆ  
        ใช้สําหรับย้อนกลับไปแสดงภาพแผนที่ก่อนหน้าน้ี (Back) 
         ใช้สําหรับแสดงภาพแผนที่ถัดไป (Forward)  
    [คําสั่งจะทํางานได้ เมื่อผู้ใช้ได้ Click   ก่อนหน้าน้ี] 
 

        ใช้เพ่ิมมาตราส่วนแสดงภาพแผนที่ใหข้ยายรายละเอียดขึ้น 
 
    
                                                                    
 
 

         ใช้ลดมาตราส่วนแสดงภาพแผนที่ใหล้ดรายละเอียดลง 
 

ภาพที่ 8   แสดงเครื่องมือเลื่อนและแสดงภาพแผนที ่
 

ใช้แสดงระดับของมาตราส่วนภาพแผนที่ทีแ่สดงปัจจุบัน 
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2.10 พ้ืนที่แสดงภาพแผนที ่ ใช้แสดงภาพแผนที่ตามรายละเอียดและมาตราส่วน   
 

 
 

ภาพที่ 9   พ้ืนที่แสดงภาพแผนที่และเคร่ืองมือเปิด/ปิดแผนที่ภาพรวม 
 

2.11 เครื่องมือเปิด/ปิดแผนที่ภาพรวม  ใช้สําหรับเปิดและปิดหน้าต่างแผนที่ภาพรวม 
(Overview Map)   ที่แสดงตําแหน่งภาพแผนที่ที่ปรากฏเทียบกับแผนที่ภาพรวม  ปกติ เครื่องมือน้ี
จะถูกซ่อนไว้ที่ลูกศรสีขาว  มุมซ้ายล่างของจอภาพ  หากต้องการทราบว่าปัจจุบัน แสดงภาพแผนที่
ในบริเวณใด  สามารถ Click ที่ลูกศร  เพ่ือเปิดกรอบแผนที่ภาพรวม  ที่จะแสดงภาพแผนท่ีที่มีรูป
สี่เหลี่ยมสีเทา แรเงาบริเวณท่ีแสดงผลในพ้ืนที่แสดงภาพแผนที่อยู่  ทั้งน้ี ภาพแผนที่ในกรอบแผนท่ี
ภาพรวม จะปรากฏเมื่อแสดงภาพแผนที่ที่มาตราส่วนระดับแม่นํ้า เป็นต้นไป   
       ผู้บันทึก สามารถเล่ือนตําแหน่งการแสดงภาพแผนที่บนจอภาพได้ โดย Click ที่รูป
สี่เหลี่ยมสีเทา ค้าง (Drag) แล้วเลื่อน เพ่ือปรับตําแหน่งการแสดงภาพแผนที่ในพ้ืนที่แสดงภาพแผนที่  
ตามต้องการ   หากต้องการปิดเคร่ืองมือ ให้ Click ที่  มุมซ้ายล่าง    
 

 
 

ภาพที่ 10   สว่นแสดงค่าพิกัดตําแหน่งของ Mouse 
 

2.12 ส่วนแสดงค่าพิกัด  ใช้แสดงค่าพิกัด ณ ตําแหน่งของ Mouse   โดยแสดงค่าพิกัดของ
แกน X  แกน Y ในระบบ UTM Zone 47  และค่า Latitude  ค่า Longitude ตามลําดับ ที่บริเวณ
มุมขวาล่างของจอภาพ 
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3. ฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบ 
 ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก มีฟังก์ชันในการนําเข้า ปรับปรุง ค้นหาและ
จัดทําสรุปข้อมูล ด้วยเง่ือนไขต่างๆ  เพ่ือช่วยในการบริหารและติดตามโครงการฯ ดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 11   ฟังก์ชันที่ใช้ในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก 
 

3.1 ฟังก์ช่ันนําเข้าตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝกจากไฟล์   
        ใช้สําหรับนําเข้าเฉพาะตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝกในรูปแบบ Excel File หรือ 
Shape File ตามรูปแบบมาตรฐานของระบบ   เมื่อนําเข้าตําแหน่งโครงการแล้ว ผู้ใช้งานจะต้อง
เพ่ิมเติมรายละเอียดของแต่ละโครงการภายหลัง  

3.2 ฟังก์ชันเพ่ิมตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝกจากตําแหน่งปัจจุบัน  
       ใช้สําหรับนําเข้าพิกัดที่ต้ังโครงการปลูกหญ้าแฝก จากตําแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์
นําเข้าข้อมูล ที่รองรับการเรียกใช้คําสั่งระบุตําแหน่งปัจจุบัน (เช่น โทรศัพท์มือถือ  Notebook ฯลฯ)  
ระบบจะขยายภาพแผนที่ แสดงตําแหน่งที่ต้ังของอุปกรณ์นําเข้าข้อมูล  และมีหน้าต่างเพ่ิมตําแหน่ง
โครงการปลูกหญ้าแฝกจากตําแหน่งปัจจุบัน  ที่แจ้งค่าพิกัดตําแหน่งปัจจุบัน ให้ผู้ใช้ทําการบันทึก
ข้อมูลรายละเอียดของโครงการเพ่ิม    
       กรณี Browser ไม่รองรับการทํางานคําสั่งระบุตําแหน่งปัจจุบัน จะมีข้อความแจ้งเตือน
จากระบบว่า ไม่รองรับการทํางาน หรือแสดงหน้าต่างของฟังก์ชันการนําเข้า/ปรับปรุงตําแหน่ง
โครงการปลูกหญ้าแฝก แทน 

3.3 ฟังก์ชันนําเข้า/ปรับปรุงตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก 
       ใช้เพ่ิมตําแหน่ง เลือกตําแหน่งเพ่ือแก้ไขหรือลบโครงการปลูกหญ้าแฝก โดยมี Icon 
ชุดคําสั่งย่อยสําหรับเพ่ิมตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝกในรูปแบบต่าง ๆ   คําสั่งเลือกพ้ืนที่ที่สนใจ
เพ่ือแสดงโครงการ สําหรับปรับปรุงตําแหน่งและรายละเอียดของโครงการ  คําสั่งลบโครงการ  
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        เมื่อระบุตําแหน่งของโครงการแล้ว จะมีหน้าต่างสําหรับบันทึกข้อมูลโครงการ ที่ 
แบ่งการทํางานเป็น 3 แถบหน้าต่างย่อย คือ แถบหน้าต่างกําหนดตําแหน่งและรายละเอียด สําหรับ
บันทึกรายละเอียดโครงการ  แถบหน้าต่างภาพถ่ายและวิดีโอ สําหรับนําเข้าภาพถ่ายในรูปแบบไฟล์ 
JPEG หรือ GIF ขนาดไม่เกิน 1024 KB  จํานวน 6 ภาพ และนําเข้าไฟล์วิดีโอในรูปแบบ MP4 ขนาด
ไม่เกิน 5MB   แถบหน้าต่างข้อมูลการแจ้งเตือน ที่ใช้บันทึกรายละเอียดการแจ้งเตือนได้   

3.4 ฟังก์ชันส่งออกตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก 
       ใช้สร้างไฟล์ที่จัดเก็บค่าพิกัดที่ต้ังโครงการฯ รวมทั้งรายละเอียดแต่ละโครงการ ตาม
เง่ือนไขที่ ต้องการ เช่น  ขอบเขตพ้ืนที่ หน่วยงานหลักที่ เป็นเจ้าของโครงการ ช่ือโครงการ 
ปีงบประมาณ ประเภทข้อมูล (จุด  เส้น หรือ รูปหลายเหลี่ยม)   สามารถเลือกสร้างเป็น Excel File 
(*.xls) หรือ Shape File  

3.5 ฟังก์ชันค้นหาโครงการปลูกหญ้าแฝก 
       ใช้ค้นหาและแสดงข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝกตามเง่ือนไข เพ่ือแสดงผลลัพธ์เป็น
รายช่ือโครงการฯ ที่ตรงตามเง่ือนไขที่ค้นหา สามารถเลือกโครงการฯ เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงรายละเอียด
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

3.6 ฟังก์ชันสอบถามข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก 
       เป็นฟังก์ชันที่ใช้การค้นหาจากตําแหน่งที่เลือกบนภาพแผนที่ สามารถเลือกค้นหาเพ่ือ
แสดงโครงการที่อยู่ภายในขอบเขตรูปหลายเหลี่ยม หรือภายในขอบเขตรัศมีของวงกลม ตามต้องการ  
ระบบจะแสดงผลลัพธ์เป็นรายช่ือโครงการฯ ที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ที่เลือก สามารถเลือกโครงการฯ 
เพ่ือเรียกดูรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

3.7 ฟังก์ชันรายงานข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก 
       ใช้งานโดยระบุเง่ือนไขระดับขอบเขตที่ต้องการจัดทํารายงาน เช่น ภาค จังหวัด อําเภอ 
ตําบล สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต เขตตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ   ระบุหน่วยงานหลัก ช่วงวันที่
ปลูก  และสามารถกําหนดช่วงข้อมูลของจํานวนที่ปลูก (กล้า) ที่ต้องการแสดงในแต่ละช่วง ได้สูงสุด 5 
ช่วง  ผลลัพธ์ทีไ่ด้ ในส่วนของภาพแผนที่จะแสดงผลพ้ืนทีต่ามช่วงข้อมูลด้วยสีต่าง ๆ ทีผู่้ใช้กําหนด ใน
ส่วนของหน้าต่างรายงานข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก จะแสดงรายการผลลัพธ์ตามขอบเขตที่จัดทํา
รายงาน และสามารถเลือกให้แสดงผลเป็นกราฟแท่งและกราฟวงกลมได้  ในส่วนของรายการผลลัพธ์ 
สามารถเลือก Click เพ่ือดูข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝกของรายการผลลัพธ์ที่สนใจได้  

3.8 ฟังก์ชันสรุปข้อมูลการแจ้งเตือน 
       ใช้สําหรับสรุปข้อมูลการแจ้งเตือนที่มีการบันทึกในโครงการต่าง ๆ   โดยจะแสดงผล
เฉพาะข้อมูลการแจ้งเตือนที่หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบบันทึกไว้  สามารถเลือก Click เพ่ือดู
ข้อมูลการแจ้งเตือน โดยระบบจะขยายภาพแผนที่ไปยังตําแหน่งของข้อมูลการแจ้งเตือนน้ัน พร้อม
แสดงรายละเอียดข้อมูลการแจ้งเตือน 
 ทั้งน้ี อาจแบ่งการใช้งานฟังก์ชันในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก ได้เป็น
เป็น 2 กลุ่ม คอื  

 ฟังก์ชันที่เก่ียวข้องกับการบันทึกข้อมูล ได้แก่ ฟังก์ชันในลาํดับที่ 1 ถึง 3 คือ นําเข้า
ตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝกจากไฟล ์ เพ่ิมตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝกจากตําแหน่งปัจจุบัน  
และนําเข้า/ปรับปรุงตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก 
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 ฟังก์ช่ันที่ใช้เพ่ือตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ ฟังก์ชันในลําดับที่ 5 ถึง 6 คือ คน้หาโครงการ
ปลูกหญ้าแฝก  สอบถามข้อมลูโครงการปลูกหญ้าแฝก และรายงานข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก 

 
  ฟังก์ชั่นที่ใช้บอ่ยสําหรับบนัทึก แก้ไขข้อมูล โดยทั่วไป สาํหรับผู้ที่บันทกึข้อมูลจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน จะใช้ฟังก์ชันนําเข้า/ปรับปรุงตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก เป็นฟังก์ชัน
หลักในการบันทึกข้อมูล สามารถศึกษาได้จากหัวข้อที่  
 
4. เครื่องมือพื้นฐาน 
  เครื่องมือพ้ืนฐานเป็นกลุ่มเคร่ืองมือที่ใช้สําหรับจัดการภาพแผนที่และช้ันข้อมูล  วัดระยะทาง  

ค้นหา สอบถามข้อมูลเฉพาะจุด   ปกติจะซ่อนแถบเคร่ืองมือไว้ ต้อง Click ที่   เพ่ือ
แสดงเครื่องมือต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 12   เครื่องมือพ้ืนฐาน 
 

4.1    เครื่องมือขยายภาพแผนท่ี   ใช้ขยายภาพแผนที่ โดย Click เครื่องมือ  จากนั้น 
Click ค้างแล้วลากกรอบสี่เหลี่ยมบริเวณที่ต้องการขยายภาพแผนที่  ระบบจะขยายภาพแผนที่ใน
บริเวณที่ต้องการ สามารถทําซ้ําได้ตามต้องการ 
 

      
                                                          
 

ภาพที่ 13   การใช้เครื่องมือขยายภาพแผนที่ 
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4.2    เครื่องมือย่อภาพแผนที่   ใช้ย่อภาพแผนที่ด้วยการลากกรอบสี่เหลี่ยมบน 
ภาพแผนที่  ทําได้โดย Click เลือกเคร่ืองมือ จากน้ัน Click ค้าง ลากกรอบสี่เหลี่ยมเพ่ือลดขนาดภาพ
แผนที่  สามารถทําซ้ําได้จนกว่าภาพแผนที่ที่ย่อ แสดงในมาตราส่วน ระดับทั่วประเทศ ซึ่งเป็นระดับที่
แสดงรายละเอียดที่ย่อที่สุด 

4.3    เคร่ืองมือเลื่อนภาพแผนที่  ใช้ในการเลื่อนการแสดงภาพแผนท่ีไปยังบริเวณ 
ที่ต้องการ โดย Click เลือกเคร่ืองมือ แล้ว Click ค้างที่ภาพแผนที่  สังเกตว่าสัญลักษณ์ของ Mouse 
จะเปลี่ยนเป็นรูป    เลื่อน Mouse ไปตามทิศทางที่ต้องการ  ตามปกติ เครื่องมือเลื่อนภาพแผนที่ 
สามารถใช้งานได้อัตโนมัติ หากไม่มีการเลือกคําสั่งเคร่ืองมืออ่ืนค้างไว้ สังเกตได้จากหาก Click ค้างที่
ภาพแผนที่  สัญลักษณ์ Mouse จะเปลี่ยนเป็นรูป     

4.4    เครื่องมือสําหรับวัด  ใช้วัดระยะทางรูปแบบต่าง ๆ   เมื่อ Click เลือกเคร่ืองมือ  
จะปรากฏหน้าต่างแสดง icon คําสั่งเก่ียวกับการวัด ประกอบด้วย 
 

     เครื่องมือวัดพ้ืนที่   สามารถวัดพ้ืนที่ได้โดย Click ที่   แล้ว Click จุด
แรกของพ้ืนที่  จากน้ัน เลื่อน Mouse เพ่ือ Click จุดต่อไป จะเห็นว่ามีเส้นโยงจากจุดแรก  Click จุด
ต่อไปจนครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการ  โดยจุดสุดท้ายของพ้ืนที่ ให้ Double Click เพ่ือปิดรูป   ระบบจะ
แสดงขนาดของพ้ืนที่ที่ช่องผลลัพธ์  สามารถเลือกเปลี่ยนหน่วยวัดเป็นตารางเมตร ตารางกิโลเมตร ไร่ 
งานและตารางวา ได้ 
      เครื่องมือวัดระยะทาง  สามารถวัดระยะทางได้โดย Click ที่   แล้ว 
Click ตําแหน่งเริ่มต้นที่ต้องการวัด  จากน้ัน Click จุดต่อไป   (มีรูป  ปรากฏในตําแหน่งที่ Click)  
ที่จุดสุดท้ายของเส้นทางให้ Double Click    ระบบจะแสดงระยะทางซึ่งสามารถเปลี่ยนหน่วยวัดเป็น
เมตรหรือกิโลเมตรได้ 
      เครื่องมือแสดงค่าพิกัด  ใช้แสดงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์แบบละติจูดและ
ลองติจูด ณ จุดที่ Click ซึ่งจะมีรูป ปรากฏ   สามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเป็นแบบค่าตัวเลข
ทศนิยม (Decimal Degrees) หรือแบบ องศา ลิปดา ฟิลิปดา (DMS : Degree Minute Second) ได้ 
 

     
 

ภาพที่ 14   แสดงตัวอย่างการใช้เครื่องมือวัดพ้ืนที่และเคร่ืองมือวัดระยะทาง 
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ภาพที่ 15   แสดงตัวอย่างการใช้เครื่องมือแสดงค่าพิกัดรูปแบบต่าง ๆ  
 

4.5    เครื่องมือสําหรับลบสัญลักษณ์พิเศษ   ใช้ลบสิ่งที่แสดงบนภาพแผนที่ทีเ่กิดจาก
การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ประเภทการเลือก (Select tool)  การเน้น (Highlight)  การทาํภาพจําลอง 
(Rendered) พ้ืนที่  เช่น เสน้ที่ใช้วัดระยะทาง ภาพวงกลมทีแ่สดงขอบเขตพ้ืนที่ที่เลือก   
 

                 
 

ภาพที่ 16   แสดงตัวอย่างการใช้เครื่องมือสําหรับลบสญัลักษณ์พิเศษ    
 

4.6    เครื่องมือสอบถามข้อมูล (identify) ใช้สําหรับเรียกดูรายละเอียดข้อมูล  
ณ ตําแหน่งที่สนใจบนภาพแผนที่  โดย Click ที่เครื่องมือแล้ว Click ณ ตําแหน่งที่สนใจ  ระบบจะ
แสดงหน้าจอผลการสอบถามข้อมูล ซึ่งจะมีรายการข้อมูล ณ ตําแหน่งน้ันให้เลือกที่ปุ่ม  และ 
Click ที่ปุ่ม แสดง/ซ่อน เพ่ือเรียกดูรายละเอียดต่างๆ ของรายการข้อมูล ณ ตําแหน่งที่สนใจ    
 

                 
 

ภาพที่ 17   แสดงตัวอย่างการใช้เครื่องมือสอบถามข้อมูล (identify) 
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4.7   เครื่องมือจัดการช้ันข้อมูล  เป็นเคร่ืองมือที่ใช้เลือกแสดงรายการช้ันข้อมูลใน
โปรแกรม  ใช้งานโดย Click ที่เครื่องมือเพ่ือเปิดหน้าต่างจัดการช้ันข้อมูล  ซึ่งมีรายการช้ันข้อมูลดังน้ี 

 โครงการปลูกหญ้าแฝก (Point) 
 โครงการปลูกหญ้าแฝก (Line) 
 โครงการปลูกหญ้าแฝก (Polygon) 
 ข้อมูลดิน (แสดง Label กลุม่ชุดดิน) 
 ข้อมูลดิน (แสดง Label ชุดดิน) 
 ขอบเขตข้อมูลดิน 

  รายการช้ันข้อมูลที่มีการแสดงผลบนภาพแผนที่จะมีเครื่องหมาย  หน้าช่ือช้ันข้อมูล  ทั้งน้ี 
สามารถเลือกแสดงรายการช้ันข้อมูลเพ่ิมเติมได้โดย Click ที่     ยกเว้นช้ันข้อมูลโครงการปลูก
หญ้าแฝก (Line) และช้ันข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก (Polygon) ที่สามารถเลือกแสดงรายการได้ 
เมื่อแสดงภาพแผนที่ที่มาตราส่วน ระดับ 1 เท่าน้ัน 
 

 
 

ภาพที่ 18   แสดงการใช้เครื่องมือจัดการช้ันข้อมูล 
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4.8    เครื่องมือขยายภาพแผนที่ตามขอบเขต  ใช้สําหรับขยายภาพแผนที่ตามเง่ือนไข
ช่ือจังหวัด  อําเภอ ตําบล หรือสํานักงานเขตพัฒนาที่ดินที่ต้องการ โดยจะแสดงขอบเขตของเง่ือนไขที่
ผู้ใช้เลือกและขยายภาพแผนที่ตามขอบเขตนั้น 
 

 
 

ภาพที่ 19   แสดงผลการใช้เครื่องมือขยายภาพแผนที่ตามขอบเขต 
 

4.9   เครื่องมือพิมพ์ภาพแผนที่   เมื่อ Click จะมีหน้าต่างให้เลือกพิมพ์ภาพแผนที่ใน
กระดาษ A4 ตามแนวต้ังหรือแนวนอน 
 

    
 

ภาพที่ 20   ตัวอย่างการสั่งพิมพ์ภาพแผนที่ 
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4.10    เครื่องมือแสดงค่าพิกัด ณ ตําแหน่งที่สนใจ   เมื่อ Click ที่เครื่องมือ สามารถ
เรียกดูค่าพิกัดจากตําแหน่งที่สนใจได้  โดยจะแสดงค่าพิกัด X  Y ทั้งในระบบ UTM Zone 47N 
(WGS84)   ระบบ UTM Zone 47N (WGS84)  และค่าพิกัด Latitude   Longitude ในระบบ GCS 
 

  
 

ภาพที่ 21   ตัวอย่างการใช้เครื่องมือแสดงค่าพิกัด ณ ตําแหน่งที่สนใจ 
 

4.11    เคร่ืองมือขยายภาพแผนที่ตามค่าพิกัด  เมื่อ Click เครื่องมือ ระบบจะแสดง
หน้าต่าง ขยายภาพแผนที่ตามค่าพิกัด  ซึ่งโปรแกรมต้ังค่าปกติ  (Default) ของรูปแบบอ้างอิงไว้ที่ 
UTM Zone 47N (WGS84)   สามารถเลือกรูปแบบอ้างอิงที่ต้องการ ดังน้ี 

 รูปแบบการอ้างอิงระบบพิกัดภูมิศาสตร์ UTM Zone 47N (WGS84)   ให้
ใส่พิกัดคือ ค่า X ต้ังแต่ 256000 ถึง 1389500  และค่า Y ระหว่าง 441000 ถึง 2351000 

 รูปแบบการอ้างอิงระบบพิกัดภูมิศาสตร์ UTM Zone 48N (WGS84)   ให้
ใส่พิกัดคือ ค่า X ต้ังแต่ 1 ถึง 600000  และค่า Y ระหว่าง 590000 ถึง 2300000 

 รูปแบบการอ้างอิงระบบพิกัดภูมิศาสตร์เป็นแบบ GCS (Geographic 
Coordinate System)   ระบบจะให้ใส่ค่า Latitude ระหว่าง 5 ถึง 20  และค่า Longitude ระหว่าง 
96 ถึง 106 
   ทั้งน้ี ตัวเลขค่าพิกัด ไม่ต้องใส่ , ระหว่างตัวเลข และระบบมีคําแนะนําในการกรอก
ค่าพิกัด แสดงด้านล่าง ตามรูปแบบการอ้างอิงที่เลือก  เมื่อใส่ค่าพิกัดถูกต้องตามเง่ือนไขและ Click 
ปุ่มตกลง แล้ว ระบบจะขยายภาพแผนที่ไปยังค่าพิกัด ณ ตําแหน่งดังกล่าว 
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ภาพที่ 22   ตัวอย่างการใช้เครื่องมือขยายภาพแผนที่ตามค่าพิกัด 
 

5. การบันทึกข้อมูล 
  การบันทึกข้อมูล สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ  การบันทึกข้อมูลโครงการแบบทราบค่า
พิกัดที่ต้ังโครงการ และการบันทึกข้อมูลโดยระบุค่าพิกัดที่ประมาณจากแหล่งอ้างอิงใกล้เคียง โดย
อาศัยภาพแผนที่ฐาน ภาพถ่ายทางอากาศ หรือแผนที่ออนไลน์ เช่น ArcGis Online, Bing Maps, 
Google Maps ที่มีให้บริการในโปรแกรม เป็นต้น   
 

การบันทึกข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝกการบันทึกข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก
ในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝกในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก

การบันทึกข้อมูลกรณีไม่ทราบค่าพิกัดการบันทึกข้อมูลกรณีไม่ทราบค่าพิกัด การบันทึกข้อมูลกรณีทราบค่าพิกัดการบันทึกข้อมูลกรณีทราบค่าพิกัด

แบบนําเข้าพิกัดคร้ังละหลายโครงการแบบนําเข้าพิกัดครั้งละหลายโครงการ
(ฟังก์ชั่นนําเข้าตําแหน่งโครงการ

ปลูกหญ้าแฝกจากไฟล์)

  แบบบันทึกข้อมูลคร้ังแบบบันทึกข้อมูลคร้ังละละ  11  โครงการโครงการ
(ฟังก์ชั่นนําเข้า/ปรับปรุงตําแหน่ง

โครงการปลูกหญ้าแฝก)

แบบนําเข้าพิกัดจากตําแหน่งปัจจุบันแบบนําเข้าพิกัดจากตําแหน่งปัจจุบัน
(ฟังก์ชั่นเพ่ิมตําแหน่งโครงการ

ปลูกหญ้าแฝกจากตําแหน่งปัจจุบัน)
 

 
ภาพที่ 23   ผงัอธิบายรูปแบบการบันทึกข้อมูลในระบบ 
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5.1 การบันทึกข้อมูลกรณีไม่ทราบค่าพิกัด 
  กรณีที่ไม่มีค่าพิกัดตําแหน่งโครงการที่ได้จากการบันทึกด้วยอุปกรณ์ GPS จากสถานท่ี
จริง หรืออุปกรณ์อ่ืน   จําเป็นจะต้องบันทึกข้อมูลค่าพิกัดที่ต้ังโครงการ โดยประมาณตําแหน่งจาก
แหล่งอ้างอิงใกล้เคียงในแผนที่ฐาน ภาพถ่ายทางอากาศ หรือแผนที่ออนไลน์  เน่ืองจากโปรแกรม
บังคับให้ต้องมีการระบุตําแหน่งของโครงการก่อนบันทึกข้อมูลรายละเอียดอ่ืน ๆ  ขั้นตอนการบันทึก
ข้อมูลกรณีไม่ทราบค่าพิกัดจริง มีดังน้ี 

(1) ให้ขยายภาพแผนที่เพ่ือหาตําแหน่งที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ต้ังโครงการ  โดย Click ที่  
       เครื่องมือขยายภาพแผนที่ตามขอบเขต  เลือกเง่ือนไขช่ือจังหวัด  อําเภอ ตําบล ที่เป็นที่ต้ัง
โครงการ  เพ่ือขยายภาพแผนที่ไปยังพ้ืนที่ดังกล่าว ดังรูปที่ 19 ในหน้า 14 
 

 
 

ภาพที่ 24   เลอืกฟังก์ชันนําเข้า/ปรับปรุงตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก 
 

(2) Click   เพ่ือขยายภาพแผนที่เพ่ิมขึ้น จนสามารถมองเห็นจุดอ้างอิง เช่น 
โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ  ช่ือถนน ฯลฯ ที่ทราบชัดเจน  โดยทั่วไปจะเป็นมาตราส่วน
ระดับตําแหน่งสถานที่สําคัญหรือมาตราส่วนที่ขยายภาพแผนที่ ละเอียดกว่าน้ัน 
 

 
 

ภาพที่ 25   เลอืกฟังก์ชันนําเข้า/ปรับปรุงตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก 
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(3) Click ที่ฟังก์ชันนําเข้า/ปรับปรุงตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก  จะมี 

แถบหน้าต่างสําหรับบันทึกข้อมูลโครงการ ที่แบ่งเป็น 3 แถบหน้าต่างย่อย คือ  
 

 
 

ภาพที่ 25   แถบหน้าต่างกําหนดตําแหน่งและรายละเอียด 
 

 แถบหน้าต่างกําหนดตําแหน่งและรายละเอียด สําหรับบันทึกรายละเอียด
ตําแหน่งที่ต้ังของโครงการ  ประกอบด้วยชุดคําสั่ง 3 ประเภทคือ 
      - ชุดคําสั่งเพ่ิมข้อมูล  มี 4 คําสั่ง คือ    เพ่ิมข้อมูลตําแหน่งแบบจุดใน
แผนที่,   เพ่ิมข้อมูลแบบระบุค่าพิกัด,   เพ่ิมข้อมูลตําแหน่งแบบเส้น และ  เพ่ิมข้อมูล
ตําแหน่งแบบพ้ืนที่รูปปิด 
     - คําสั่งเลือกข้อมูล  ใช้สร้างพ้ืนที่ขอบเขตรูปปิดเพ่ือเลือกรายการ
ข้อมูลภายในขอบเขตน้ันที่ใกล้ที่สุด สําหรับนําไปแก้ไขตําแหน่งและรายละเอียดข้อมูล หรือลบข้อมูล 
     - คําสั่งลบข้อมูล          ใช้ลบรายการข้อมูลที่ถูกเลือก   
 

   
 

ภาพที่ 26   แถบหน้าต่างภาพถ่ายและวิดีโอ 
 

 แถบหน้าต่างภาพถ่ายและวิดีโอ  สามารถนําเข้าไฟล์ภาพถ่ายที่จัดเก็บใน
รูปแบบ JPEG หรือ GIF ขนาดไม่เกิน 1024 KB  จํานวน 6 ภาพ และนําเข้าไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บใน
รูปแบบ MP4 ขนาดไม่เกิน 5 MB  ได้  

 แถบหน้าต่างข้อมูลการแจ้งเตือน บันทึกรายละเอียดการแจ้งเตือน เช่น 
แจ้งหมายเหตุว่าข้อมูลดังกล่าว ใช้ตําแหน่งที่ต้ังโครงการที่ได้จากการประมาณค่าจากสถานที่ใกล้เคียง 
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(4) ที่แถบหน้าต่างกําหนดตําแหน่งและรายละเอียด   Click   ที่อยู่หลังชุดคําสั่ง 
เพ่ิมข้อมูล  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลชนิดจุด  
 

 
 

ภาพที่ 27   เลอืกตําแหน่งที่ต้องการบนแผนที่ 
 

(5) ระบบจะให้เลือกตําแหน่งที่ต้องการบนแผนที่   Click ที่ตําแหน่งใกล้เคียงสถาน
ที่ต้ังโครงการบนภาพแผนที่  จะได้จุดสีนํ้าเงินบนภาพแผนที่ และค่าพิกัดที่ระบบใส่ให้อัตโนมัติ 

 

  ในกรณีที่ต้องการบันทึกข้อมลูในรูปแบบเสน้  สามารถทําได้โดย Click   เพ่ิมข้อมูล
ตําแหน่งแบบเส้น  Click กําหนดจุดเริ่มต้นของเส้นและจุดถัดไปของแนวเส้น  เมื่อต้องการสิ้นสุดเส้น
ให้ Click 2 ครัง้ จะได้แนวเส้นประสีแดง 
  สําหรับการบันทึกข้อมูลเป็นรปูปิดอิสระ ทําได้โดย Click  เพ่ิมข้อมูลตําแหน่งแบบพ้ืนที่
รูปปิด   Click กําหนดจุดเริ่มต้นของรูปและจุดถัดไป  เมื่อต้องการปิดรูป ให้ Click 2 ครั้ง จะได้กรอบ
ของแนวเส้นประสีแดงตามพ้ืนที่ที่วาด 
 ทั้งสองวิธีน้ี สามารถบันทึกขอ้มูลรายละเอียดโครงการได้ในลักษณะเดียวกับการบันทึก
ตําแหน่งโครงการในรูปแบบจุด 

 

   
 

ภาพที่ 28   บันทึกรายละเอียดโครงการ 
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(6) บันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการ โดยเฉพาะในช่องที่มี * ได้แก่ วันที่ปลูก  
สถานที่ดําเนินการ จังหวัด อําเภอ/เขต ตําบล/แขวง จํานวนที่ปลูก(กล้า)  หน่วยงานหลัก พ้ืนที่ปลูก 
เขตตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และปีงบประมาณ  จะต้องใส่ข้อมูลให้ครบ   
       ทั้งน้ี ควรบันทึกข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ให้ครบถ้วน รวมไปถึงรายละเอียดต่าง ๆ 
ของโครงการเท่าที่สามารถให้ข้อมูลได้  

(7) เมื่อบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยให้ Click ปุ่มตกลง   ระบบจะให้ยืนยัน
การบันทึกข้อมูล หากเลือกปุ่ม ตกลง จะทําการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ หากยกเลิก จะ
เป็นการยกเลิกการนําเข้าข้อมูลโครงการน้ัน 
    ให้เลือก Click ปุ่มตกลง  เพ่ือนําเข้าข้อมูลโครงการ  
 

 
 

ภาพที่ 29   การนําเข้าข้อมูลภาพถ่าย 
 

(8) ที่แถบหน้าต่างภาพถ่ายและวิดีโอ  สามารถเลือกนําเข้าไฟล์ภาพถ่ายและวิดีโอ
ได้ โดยการนําเข้าภาพถ่าย ให้เลือกที่แถบภาพถ่าย แล้ว Click ปุ่ม เพ่ิม  จะมีหน้าต่างปรับปรุง
ภาพถ่าย  ให้ Click ปุ่ม เลือกไฟล์ และเลือกไฟล์ภาพถ่ายที่ต้องการ ซึ่งบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์
นามสกุล *.jpg, *.jpeg หรือ *.gif  ขนาดไม่เกิน 1024 KB  จํานวน 6 ภาพ โดยภาพในขนาดดังกล่าว 
จะมีความละเอียดของภาพประมาณ 2048 x 536 pixel  
 

 
 

ภาพที่ 30   ต้ังช่ือภาพถ่ายที่นําเข้า 
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(9) ต้ังช่ือภาพถ่ายที่นําเข้า แล้ว Click ปุ่มตกลง ระบบจะให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล 
ให้ Click ปุ่มตกลง เพ่ือนําเข้าภาพถ่าย จะมีข้อความ บันทึกข้อมูลเรียบร้อย ปรากฏ  (หากไม่ต้องการ
นําเข้าภาพถ่าย ให้ Click ปุ่มยกเลิก) 

 

 
 

ภาพที่ 31   ตัวอย่างรายการภาพถ่ายที่นําเข้าและการแสดงภาพ 
 

(10)   ภาพที่นําเข้าจะปรากฏช่ือภาพตามลําดับการนําเข้า สามารถเลือกแสดงภาพ
ได้โดย Click ที่ปุ่มแสดงภาพ  หากต้องการเพ่ิมภาพอ่ืน ๆ ให้ Click ปุ่ม เพ่ิม  แล้วทําตามข้ันตอนใน
ข้อ 8  (ดูภาพที่ 29 หน้า 20 ประกอบ) สามารถเพ่ิมได้จนครบ 6 ภาพ 
          หากต้องการเรียกดูภาพถ่ายที่นําเข้า สามารถทําได้โดย Click ปุ่มแสดงภาพ 
เพ่ือแสดงภาพถ่ายที่นําเข้า 
 

 
 

ภาพที่ 32   การนําเข้าไฟล์วิดีโอ 
 

(11)   การนําเข้าไฟล์วิดีโอ ให้เลือกที่แถบวิดีโอ แล้ว Click ปุ่มเลือกไฟล์ และเลือก
ไฟล์วิดีโอในรูปแบบไฟล์นามสกุล *.MP4 ที่มีขนาดไม่เกิน 5 MB เพ่ือนําเข้า  สามารถบันทึกได้ 1 ไฟล์ 
ต่อโครงการ  ระบบจะให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ Click ปุ่มตกลง เพ่ือนําเข้าไฟล์วิดีโอ จะมี
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ข้อความ บันทึกข้อมูลเรียบร้อย ปรากฏ  (หากไม่ต้องการนําเข้าภาพถ่าย ให้ Click ปุ่มยกเลิก  หาก
ต้องการลบไฟล์ที่นําเข้าแล้ว ให้ Click ปุ่มลบ เพ่ือลบไฟล์) 

(12)   ที่แถบหน้าต่างข้อมูลการแจ้งเตือน ให้บันทึกรายละเอียด โดยแจ้งหมายเหตุว่า
ข้อมูลดังกล่าว ใช้ตําแหน่งที่ต้ังโครงการที่ได้จากการประมาณค่าจากสถานที่ใกล้เคียง 

 
 

ภาพที่ 33   ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลการแจ้งเตือน 
 

(13)   ที่แถบหน้าต่างข้อมูลการแจ้งเตือน จะต้องบันทึกในช่องที่มี * กํากับ ได้แก่ 
เรื่องแจ้งเตือน สถานะของเรื่อง  วันที่รับเรื่อง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ทั้งน้ี ควรให้บันทึก
รายละเอียดสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ผู้รับเรื่องต่อ ทราบแนวทางการแก้ปัญหา  เมื่อ Click 
ปุ่มตกลง ระบบจะให้ยืนยันการบันทึกข้อมูลและส่งอีเมล์ไปยังผู้เก่ียวข้องทราบโดยอัตโนมัติ  
 

5.2 การบันทึกข้อมูลกรณีทราบค่าพิกัด 
  การบันทึกข้อมูลในกรณีทราบค่าพิกัดที่ต้ังของโครงการปลูกหญ้าแฝก  สามารถแบ่งเป็น  
3 ลักษณะ คือ การบันทึกพิกัดครั้งละ 1 โครงการ  การบันทึกพิกัดครั้งละหลายโครงการ และการ
นําเข้าพิกัดจากตําแหน่งปัจจุบัน  
 

5.2.1  การบันทึกข้อมูลครั้งละ 1 โครงการ  
  การบันทึกข้อมูลครั้งละ 1 โครงการ เป็นการนําเข้าพิกัดของโครงการคร้ังละ  
1 โครงการ โดยใช้งานฟังก์ช่ันนําเข้า/ปรับปรุงตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก มีขั้นตอนการบันทึก
ข้อมูลดังน้ี  
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(1) Click ที่ฟังก์ชันนําเข้า/ปรับปรุงตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก  จะมี 
แถบหน้าต่างสําหรับบันทึกข้อมูลโครงการ ที่แบ่งเป็น 3 แถบหน้าต่างย่อย (รายละเอียด อธิบายไว้ที่
หน้า 18) 

(2) ที่แถบหน้าต่างกําหนดตําแหน่งและรายละเอียด   Click   ที่อยู่หลัง
ชุดคําสั่ง เพ่ิมข้อมูล  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลแบบระบุค่าพิกัด 
 

 
 

ภาพที่ 34   เลอืกรูปแบบการอ้างอิงและระบุค่าพิกัด 
 

(3) จะมีหน้าต่างระบุค่าพิกัดปรากฏ ให้เลือกรูปแบบการอ้างอิงที่ต้องการ  และ
ระบุค่าพิกัดให้อยู่ในช่วงข้อมูลตามที่ระบบแนะนํา  (ทบทวนรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบการอ้างอิงได้
จากหน้า 15 ที่หัวข้อ 4.11 เครื่องมือขยายภาพแผนที่ตามค่าพิกัด)  หากระบุได้ตรงถูกต้อง ระบบจะ
ขยายภาพแผนที่ไปยังตําแหน่งดังกล่าว และมีหน้าต่างให้บันทึกรายละเอียดโครงการในลําดับขั้นตอน
แบบเดียวกับการบันทึกข้อมูลกรณีไม่ทราบค่าพิกัด ต้ังแต่ข้อ (6) ในหน้า 19 เป็นต้นมา 

 

 
 

ภาพที่ 36   บันทึกรายละเอียดข้อมูล 
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5.2.2  การบันทึกข้อมูลแบบนําเข้าพิกัดครั้งละหลายโครงการ  

 การบันทึกข้อมูลแบบนําเข้าพิกัดครั้งละหลายโครงการ เป็นการนําเข้าพิกัดของ
โครงการต้ังแต่ 1 โครงการข้ึนไป โดยใช้งานฟังก์ช่ันนําเข้าตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝกจากไฟล์  
ซึ่งสามารถนําเข้าได้ทั้งจากไฟล์นามสกุล *.xls, *.xlsx, *.csv, *.zip (Shape File) ขนาดไม่เกิน 1024 
KB และต้องระบุค่าพิกัดแบบ UTM Zone 47N (WGS84) เท่าน้ัน    
  เพ่ือไม่ให้มีปัญหาในการนําเข้าตําแหน่ง  ได้มีการจัดทําไฟล์ Excel และ Shape 
File ต้นแบบ ให้ผู้บันทึกข้อมูล Download และนําไปบันทึกค่าพิกัดตามระบบ UTM Zone 47N 
(WGS84)    กรณีนําเข้าตําแหน่งจากไฟล์ Excel ให้ต้ังช่ือ Sheet แรกเป็น "Sheet1"   ภายหลัง
นําเข้าข้อมูลแล้ว ผู้บันทึกจะต้องเข้าไปบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแต่ละโครงการ ภายหลัง    
 
  5.2.2.1 ขั้นตอนการนําเข้าค่าพิกัดจากไฟล์ Excel สามารถทําได้ดังน้ี  
 

 
 

ภาพที่ 37   การนําเข้าข้อมูลค่าพิกัดจากไฟล์ Excel 
 

(1) Click ที่ฟังก์ชันนําเข้าตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝกจากไฟล์  จะมี
หน้าต่างนําเข้าตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝกจากไฟล์  ให้ Download ไฟล์ต้นแบบ Excel ที่  
ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ต้นแบบ   

(2) เปิดไฟล์ Excel ที่ Download มา  แล้วบันทึกค่าพิกัด X และ Y ใต้หัวข้อ 
POS_X และ POS_Y   จากภาพที่  37 เป็นการบันทึกค่าพิกัด 2 โครงการ  จากน้ัน บันทึกแฟ้มโดย
ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการต้ังค่าใด ๆ ในไฟล์ 

(3) กลับมาที่โปรแกรม ที่หน้าต่างนําเข้าตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝกจาก
ไฟล์  ให้ Click ที่ปุ่มเลือกไฟล์ เพ่ือทําการนําเข้าไฟล์ Excel ที่แก้ไขในข้อ (2)  แล้ว  Click ปุ่มตกลง 
เพ่ือนําเข้าข้อมูล 
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ภาพที่ 38   การนําเข้าข้อมูลค่าพิกัดจากไฟล์ Excel 
 

(4) Click ปุ่มตกลง เพ่ือยืนยันการนําเข้าข้อมูล  ระบบจะใช้เวลาประมวลผล
ก่อนแสดงข้อความจากระบบ แจ้งบันทึกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมระบุจํานวนรายการที่นําเข้า   
 

             
 

ภาพที่ 39   ตัวอย่างการใช้เคร่ืองมือขยายภาพแผนที่ตามค่าพิกัด 
 

(5) Click ที่    เครื่องมือขยายภาพแผนที่ตามค่าพิกัด เลือกรูปแบบอ้างอิง
ไว้ที่ UTM Zone 47N (WGS84)  ใส่ค่าพิกัดของโครงการที่ต้องการจะบันทึกข้อมูล  เพ่ือทําการขยาย
ภาพแผนที่ไปตามค่าพิกัดที่นําเข้าข้อมูล  จะเห็นว่า มีรูปวงกลมสีแดง ล้อมรูปจุดโครงการแฝกที่นําเข้า
ในขั้นตอนก่อนหน้า 
 

 
 

ภาพที่ 40   ตัวอย่างการใช้คําสั่งเลือกข้อมูล 
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(6) Click ที่ฟังก์ชันนําเข้า/ปรับปรุงตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก  Click ที่ 
คําสั่งเลือกข้อมูล  แล้ว Click บริเวณใกล้จุดโครงการแฝก เป็นตําแหน่งเร่ิมต้นในการเลือกข้อมูล

และลากกรอบบนภาพแผนที่ให้ครอบคลุมจุดดังกล่าว เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ไขรายละเอียดข้อมูล 
 

 
 

ภาพที่ 41   ตัวอย่างการปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล 
 

(7) บันทึกรายละเอียดของโครงการ ให้ครบถ้วนทุกช่องที่มี *  กํากับ   Click ที่
ปุ่มตกลง  ระบบจะให้ยืนยันการแก้ไขข้อมูล ให้ Click ที่ปุ่มตกลง เพ่ือบันทึกรายละเอียดโครงการ 
ที่แก้ไข 
 

 
 

ภาพที่ 42   ตัวอย่างการปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล 
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(8) สําหรับการนําเข้าภาพถ่ายและวิดีโอ และข้อมูลการแจ้งเตือน ศึกษาได้จาก

หัวข้อ 5.1  การบันทึกข้อมูลกรณีไม่ทราบค่าพิกัด   ในข้อ (8) ถึง (13)  ที่หน้า 20-22  
(9) เมื่อบันทึกข้อมูลโครงการปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว  สามารถบันทึกข้อมูล

โครงการต่อไปได้  โดยให้ทําซ้ําขั้นตอนที่ (5) Click ที่    เครื่องมือขยายภาพแผนที่ตามค่าพิกัด 
เลือกรูปแบบอ้างอิงเป็น UTM Zone 47N (WGS84) ระบุค่าพิกัดของโครงการต่อไปที่ต้องการจะ
บันทึกข้อมูล 

(10) โดยทําซ้ําขั้นตอนที่ (6) – (9)  เพ่ือบันทึกข้อมูลจนครบทุกโครงการที่นําเข้า
ตําแหน่งของโครงการ  
 
 5.2.2.2 ขั้นตอนการนําเข้าค่าพิกัดจาก Shape File   
         ขั้นตอนการนําเข้าค่าพิกัดจาก Shape File  และบันทึกรายละเอียด
โครงการ  สามารถทําได้ในลักษณะเดียวกันกับการนําเข้าค่าพิกัดจากไฟล์ Excel   โดย Click ที่
ฟังก์ชันนําเข้าตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝกจากไฟล์  ที่หน้าต่างนําเข้าตําแหน่งโครงการปลูก 
หญ้าแฝกจากไฟล์  ให้ Download Zip File ที่ ดาวน์โหลดไฟล์ Shape File ต้นแบบ  ซึ่งภายใน
บรรจุไฟล์ข้อมูล Shape File   ให้นํามา Extract File และใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์เปิด
ไฟล์ Shape.shp เพ่ือแก้ไขข้อมูล โดยเพ่ิมข้อมูลตําแหน่งที่ต้ังโครงการต่าง ๆ   
 

  
 

ภาพที่ 42   ขอ้มูลที่ Extract จาก Shape File ต้นแบบ 
 
 จากน้ัน นําเข้าตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝกจากไฟล์และบันทึกรายละเอียด
โครงการในลักษณะเดียวกันกับการนําเข้าจากไฟล์ Excel  ตามข้ันตอนที่  (3) ถึง (10) 

หมายเหตุ  ข้อมูลที่ไม่มีการบันทึกรายละเอียดโครงการ จะมีเพียงข้อมูลตําแหน่ง
โครงการปรากฏบนแผนที่  จึงควรบันทึกรายละเอียดโครงการให้ครบทุกโครงการที่นําเข้าข้อมูล
ตําแหน่งโครงการ 

 
5.2.3  การบันทึกข้อมูลแบบนําเข้าพิกัดจากตําแหน่งปัจจุบัน  

    การนําเข้าพิกัดจากตําแหน่งปัจจุบัน ใช้ในกรณีผู้บันทึกข้อมูลต้องการ
บันทึกข้อมูล ณ ตําแหน่งที่ต้ังโครงการ  โดยระบบจะเข้าพิกัดที่ต้ังโครงการปลูกหญ้าแฝก จาก
ตําแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์นําเข้าข้อมูล ที่รองรับการเรียกใช้คําสั่งระบุตําแหน่งปัจจุบัน (เช่น 
โทรศัพท์มือถือ  Notebook ฯลฯ)   เมื่อ Click ที่ ฟังก์ชันเพ่ิมตําแหน่งโครงการ 
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ปลูกหญ้าแฝกจากตําแหน่งปัจจุบัน  ระบบจะขยายภาพแผนที่ แสดงตําแหน่งที่ต้ังของอุปกรณ์นําเข้า
ข้อมูล  และมีหน้าต่างเพ่ิมตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝกจากตําแหน่งปัจจุบัน  ที่แจ้งค่าพิกัด
ตําแหน่งปัจจุบัน ให้ผู้ใช้ทําการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของโครงการเพ่ิม   โดยมีหน้าจอและลําดับ
การบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับการใช้     เพ่ิมข้อมูลตําแหน่งแบบจุดในแผนที่ในการบันทึกข้อมูล
กรณีไม่ทราบค่าพิกัดโครงการ (รายละเอียดตามข้อ (4) ถึง (13)  ในหน้า 19 ถึง 22) 
    หาก Browser ของอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูล ไม่รองรับการทํางานของคําสั่ง
ที่ใช้ระบุตําแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์  จะมีข้อความแจ้งเตือนจากระบบว่า ไม่รองรับการทํางาน หรือ
แสดงหน้าต่างของฟังก์ชันการนําเข้า/ปรับปรุงตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก แทน  ผู้บันทึกข้อมูล
จะต้องระบุค่าพิกัดของโครงการด้วยตัวเอง 

 
6. การค้นหาข้อมูล 
 การค้นหาโครงการเป็นขั้นตอนหน่ึงของการเลือกโครงการเพ่ือปรับปรุงรายละเอียดหรือลบ
โครงการที่ไม่ต้องการ  สามารถใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ช่วยในการค้นหาข้อมูลได้ ดังน้ี 
 6.1  การค้นหาโครงการจากรายละเอียดข้อมูล 
       สามารถค้นหาโครงการได้โดยกําหนดเง่ือนไขการค้นหาในฟังก์ชันค้นหาโครงการปลูก
หญ้าแฝก  มีขั้นตอนดังน้ี 

(1) Click ที่ ฟังก์ชันค้นหาโครงการปลูกหญ้าแฝก  จะมีหน้าต่างค้นหาโครงการ
ปลูกหญ้าแฝก   
 

 
 

ภาพที่ 43   การกําหนดเง่ือนไขการค้นหาโครงการปลูกหญ้าแฝก 
 

(2) กําหนดประเภทการนําเข้าข้อมูล  ช่ือจังหวัด ประเภทข้อมูล  รวมทั้ ง
รายละเอียดอ่ืน เช่น อําเภอ/เขต  ตําบล/แขวง  หน่วยงานหลัก โครงการ ปีงบประมาณ เพ่ิมเติม ตาม
ต้องการ   จากน้ัน Click ที่ปุ่ม ตกลง เพ่ือค้นหาและแสดงข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝกตามเง่ือนไข 
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ภาพที่ 44   ผลลัพธ์การค้นหาโครงการปลูกหญ้าแฝก 
 

(3) ระบบจะแสดงผลลัพธ์เป็นรายช่ือโครงการ ที่ตรงตามเง่ือนไขการค้นหา สามารถ
เลือกโครงการท่ีต้องการ เพ่ือเรียกดูรายละเอียดหรือปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
 

 
 

ภาพที่ 45   รายละเอียดของโครงการที่เลือกจากผลลัพธ์การค้นหา 
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 6.2  การค้นหาโครงการด้วยการกําหนดพ้ืนที่ค้นหา 
        สามารถค้นหาโครงการได้โดยกําหนดเง่ือนไขการค้นหาในฟังก์ชันสอบถามข้อมูล
โครงการปลูกหญ้าแฝก  มีขั้นตอนดังน้ี 

(1) Click ที่ ฟังก์ชันสอบถามข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก จะมีหน้าต่างสอบถาม
ข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก  

 

 
 

ภาพที่ 46   กําหนดเง่ือนไขการค้นหาแบบกําหนดพ้ืนที่รูปปิด 
 

(2) Click ที่ สอบถามข้อมูลแบบกําหนดพ้ืนที่รูปปิด Click เพ่ือกําหนด
จุดเริ่มต้นของพ้ืนที่ที่ต้องการค้นหาโครงการ  Click จุดถัดไปจนครบและ Click 2 ครั้งเพ่ือปิดพ้ืนที่ 

 

 
 

ภาพที่ 47   ผลการค้นหาแบบกําหนดพ้ืนที่รูปปิด 
 

(3) จะมีได้ขอบเขตรูปปิดที่ต้องการค้นหาโครงการ  และระบบแสดงผลลัพธ์การ
ค้นหา ซึ่งแต่ละรายการสามารถ Click เลือกเพ่ือดูรายละเอียดข้อมูลได้  
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ภาพที่ 48   รายละเอียดข้อมูลทีแ่สดง 
 

(4) สามารถเรียกดูภาพถ่ายและวิดีโอได้ โดย Click ที่ปุ่มแสดงภาพและแสดง VDO 
ตามลําดับ  

 

 
 

ภาพที่ 49   กําหนดเง่ือนไขการค้นหาด้วยรัศม ี
 

(5) นอกจากน้ี ยังสามารถกําหนดเง่ือนไขการค้นหาด้วยระยะรัศมี เป็นกิโลเมตรได้ 
โดย Click ที่ปุ่ม สอบถามข้อมูลแบบกําหนดรัศมี แล้วใส่ตัวเลขระยะรัศมีเป็นกิโลเมตร (สามารถ
ระบุทศนิยม 2 ตําแหน่งเพ่ือแปลงเป็นหน่วยเมตรได้)  จากนั้น Click เพ่ือกําหนดจุดศูนย์กลางของ
พ้ืนที่วงกลม  จะได้ผลลัพธ์การค้นหาภายในพ้ืนที่ที่กําหนดเช่นกัน  
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7. การปรับปรุงข้อมูล 
  การปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก สามารถแบ่งได้เป็น
การแก้ไขตําแหน่งโครงการและรายละเอียดข้อมูล  และการลบข้อมูล 
 7.1 การแก้ไขตําแหน่งโครงการและรายละเอียดข้อมูล 
  บางคร้ัง เมื่อมีการตรวจสอบค่าพิกัดโครงการที่เคยบันทึกจากการประมาณตําแหน่ง
จากแหล่งอ้างอิงใกล้เคียง ด้วยอุปกรณ์ GPS  อาจพบว่า ค่าพิกัดที่บันทึกไว้ในระบบ คลาดเคลื่อนและ 
หรือต้องการแก้ไขรายละเอียดโครงการให้ถูกต้อง ครบถ้วนมากขึ้น  สามารถทําได้ดังน้ี 

(1) เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ด้วยใช้วิธีการค้นหาที่มีหลายวิธีเช่น  ค้นหาตําแหน่ง
โครงการที่ต้องการโดยใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่อธิบายในหัวข้อที่ 6  หรือขยายภาพแผนท่ีเพ่ือหาท่ีต้ัง
โครงการ  โดย Click ที่       เครื่องมือขยายภาพแผนท่ีตามขอบเขต  เลือกเง่ือนไขช่ือจังหวัด  อําเภอ 
ตําบล ที่เป็นที่ต้ังโครงการ  เพ่ือขยายภาพแผนที่ไปยังพ้ืนที่ดังกล่าว (ดังรูปที่ 19 ในหน้า 14)   
 

 
 

ภาพที่ 50   เลอืกฟังก์ชันนําเข้า/ปรับปรุงตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก 
 

(2) Click ที่ฟังก์ชันนําเข้า/ปรับปรุงตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก   
 

 
 

ภาพที่ 51   ตัวอย่างการใช้คําสั่งเลือกข้อมูล 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
คู่มือการใช้งานระบบบรหิารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก                          ศูนยส์ารสนเทศ กรมพัฒนาทีดิ่น 

33

 
(3) ที่แถบหน้าต่างกําหนดตําแหน่งและรายละเอียด Click ที่ คําสั่งเลือกข้อมูล  

แล้ว Click บริเวณใกล้จุดโครงการที่ต้องการแก้ไข  ลากกรอบบนภาพแผนที่ให้ครอบคลุมโครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 52   ตัวอย่างการเลือกข้อมูลเพ่ือปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล 
 

(4) ระบบจะแสดงเลือกโครงการท่ีอยู่ในกรอบดังกล่าว สังเกตจากรูปวงกลมสีแดง
อ่อน  พร้อมแสดงรายละเอียดของโครงการ  
 

 
 

ภาพที่ 53   ตัวอย่างการเลื่อนตําแหน่งโครงการ 
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(5) หากต้องการย้ายตําแหน่งของโครงการสามารถทําได้โดย Click 1 ครั้งที่
ตําแหน่งข้อมูล (กลางรูปวงกลมสีแดงที่คลุมรูปหญ้าแฝก) ให้  Mouse เปลี่ยนเป็นรูปมือ แล้วเลื่อน
ข้อมูลไปยังตําแหน่งที่ต้องการ  (กรณีไม่ต้องการแก้ไขตําแหน่ง   ไม่ต้องทําขั้นตอนน้ี) 

(6) แก้ไขรายละเอียดโครงการตามต้องการ 
 

 
 

ภาพที่ 54   ผลการแก้ไขตําแหน่งและรายละเอียดโครงการ 
 

(7) Click ปุ่มตกลงเพ่ือบันทึกการแก้ไข  ระบบจะให้ยืนยันการแก้ไขข้อมูล ให้ 
Click ที่ปุ่มตกลง เพ่ือบันทึกรายละเอียดโครงการที่แก้ไข 
 
 7.2 การลบข้อมูล 
  ในกรณีที่ต้องการลบโครงการที่บันทึกผิดพลาด เช่น มีการยกเลิกโครงการ  สามารถ
ทําได้คล้ายการแก้ไขข้อมูล  โดยเลือกข้อมูลตามขั้นตอนที่ (1) ถึง (5) ของหัวข้อ 6.1 การแก้ไข
ตําแหน่งโครงการและรายละเอียดข้อมูล จากนั้น Click  คําสั่งลบข้อมูล  เพ่ือลบรายการข้อมูลที่
ถูกเลือก  ระบบจะให้ยืนยันการลบข้อมูล  ให้ Click ปุ่มตกลงเพ่ือลบข้อมูล  เมื่อลบข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว จะมีข้อความแจ้ง ลบข้อมูลเรียบร้อย จากระบบ  
  บางครั้ง อาจมี  คําสั่งลบข้อมูล  ปรากฏในหน้าต่างโต้ตอบ เช่น เมื่อเลือก
โครงการท่ีต้องการปรับปรุงจากฟังก์ชันค้นหาโครงการปลูกหญ้าแฝก  สามารถ Click  เพ่ือลบ
ข้อมูลโครงการดังกล่าวได้ 
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8. การตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูล 
  การตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูล  สามารถทําได้หลายวิธีการ เช่น  

 การตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลโดยค้นหาจากเง่ือนไขรายละเอียดข้อมูล 
(อธิบายในหัวข้อที่ 6.1 การค้นหาโครงการจากรายละเอียดข้อมูล หน้า 28) 

 การตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลโดยค้นหาจากเง่ือนไขการกําหนดพ้ืนที่ (อธิบาย
ในหัวข้อที่ 6.2 การค้นหาโครงการด้วยการกําหนดพ้ืนที่ค้นหา หน้า 30) 

 การตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลในรูปแบบรายงานและกราฟ 
 การตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเตือน 

ในหัวข้อน้ี จึงขออธิบายเฉพาะการตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลในรูปแบบกราฟ และการ
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเตือน 

 
8.1 การตรวจสอบผลการบันทึกขอ้มูลในรูปแบบรายงานและกราฟ 

  สามารถตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลที่แสดงผลในรูปแบบรายงานและกราฟ ได้
ด้วยฟังก์ชันรายงานข้อมูลโครงการปลูกหญา้แฝก    
 

   
 

ภาพที่ 55   เง่ือนไขระดับขอบเขตและตัวอย่างการกําหนดเง่ือนไขการสรุปรายงาน 
 
  (1) Click ที่ฟังก์ชันรายงานข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก  จะมีหน้าต่างรายงาน
ข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก  ให้กําหนดเง่ือนไขที่ต้องการสรุปรายงาน โดยต้องระบุเง่ือนไขระดับ
ขอบเขตที่ต้องการจัดทํารายงาน (เช่น ภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  
เขตตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ    
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   จากน้ัน ระบบจะให้เลือกเง่ือนไขอ่ืน ๆ เช่น จังหวัด (ขึ้นอยู่กับระดับขอบเขตท่ีเลือก) 
หน่วยงานหลัก ช่วงวันที่ปลูก และสามารถกําหนดช่วงข้อมูลของจํานวนที่ปลูก (กล้า) ที่ต้องการแสดง
ในแต่ละช่วง ได้สูงสุด 5 ช่วง  เรียงลําดับจากค่าน้อยไปหาค่ามาก จากแถบสีด้านล่างถึงด้านบน  
ช่วงข้อมูลเหล่าน้ีจะแสดงบนภาพแผนที่และกราฟ  เมื่อได้เง่ือนไขตามต้องการแล้ว  Click ปุ่มตกลง 
 

 
 

ภาพที่ 56   ผลลัพธ์การสรุปรายงาน 
 
  (2) ผลลัพธ์ที่ได้ ในส่วนของภาพแผนที่จะแสดงผลพ้ืนที่ตามช่วงข้อมูลด้วยสีต่าง ๆ ที่
ผู้ใช้กําหนด ในส่วนของหน้าต่างรายงานข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก จะแสดงรายการผลลัพธ์ตาม
เง่ือนไขที่กําหนด เป็นรายงานสรุปจํานวนที่ปลูกและจํานวนจุดที่ปลูก จําแนกตามระดับขอบเขตท่ี
เลือก เช่น อําเภอ    
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ภาพที่ 57   กราฟที่ได้จากการประมวลผล 
 

  หาก Click ที่รูป  จะมีหน้าต่างแสดงกราฟแท่งและกราฟวงกลม แสดง 
จํานวนกล้าที่ปลูก  นอกจากน้ี  ในส่วนของรายการผลลัพธ์ สามารถเลือก Click เพ่ือข้อมูลโครงการ
ปลูกหญ้าแฝกของรายการผลลัพธ์ที่สนใจได้ว่าประกอบด้วยโครงการใดบ้าง 
 

 
 

ภาพที่ 58   รายละเอียดของรายการที่เลือก 
 
  (3) รายละเอียดที่แสดง จะเป็นข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝกที่นําไปสรุปจํานวนใน
หน้าผลลัพธ์การค้นหา   โดยจะแสดงข้อมูลหน่วยงานหลัก สถานที่ดําเนินการ และจํานวนกล้าที่ปลูก 
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ภาพที่ 59   ตําแหน่งโครงการที่เลือก 
 
  (4) เมื่อ Click โครงการที่สนใจ  ระบบจะขยายภาพแผนที่ไปยังตําแหน่งของ
โครงการ  
 

8.2 การตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเตือน 
       สามารถเรียกดูสรุปข้อมูลการแจ้งเตือนที่มีการบันทึกในโครงการต่าง ๆ จากหน่วยงานที่
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบได้ โดย Click ที่ฟังก์ชันสรุปข้อมูลการแจ้งเตือน   บางคร้ัง หากมีเรื่องแจ้ง
เตือนของหน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน   จะมีกล่องข้อความ “พบเร่ืองแจ้งเตือน
กรุณาตรวจสอบ” แสดงที่มุมขวาบนของระบบ  เมื่อ Click จะแสดงหน้าต่างสรุปข้อมูลการแจ้งเตือน  
 

 
 

ภาพที่ 60   กล่องข้อความพบเรื่องแจ้งเตือนกรุณาตรวจสอบ 
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ภาพที่ 61   แถบรายการตําแหน่งแจ้งเตือน 
 
        ที่แถบรายการตําแหน่งแจ้งเตือน จะสรุปรายการแจ้งเตือนทั้งหมดของหน่วยงานตามท่ีมี
การบันทึกไว้ โดยแสดงเฉพาะช่ือหน่วยงานหลักและสถานที่ดําเนินการ 
 

 
 

ภาพที่ 62   แสดงข้อมูลในแถบกําหนดตําแหน่งและรายละเอียด 
 
       เมื่อเลือก Click รายการข้อมูล จะแสดงข้อมูลในแถบกําหนดตําแหน่งและรายละเอียด  
เป็นรายละเอียดของโครงการที่บันทึกไว้ในระบบ  ในส่วนของการแสดงผลเชิงพ้ืนที่  จะขยายภาพ
แผนที่ ไปยังตําแหน่งของโครงการ  
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ภาพที่ 63   แถบภาพถ่ายและวิดีโอ 
 
       เมื่อ Click แถบภาพถ่ายและวิดีโอ จะมีรายการภาพถ่ายและวิดีโอให้เลือกดู (เฉพาะมี
การนําเข้าไฟล์ภาพถ่ายและวิดีโอในโครงการน้ัน) หากไม่มี จะแจ้งไม่พบข้อมูล  สามารถเลือกเพ่ิม
ไฟล์ข้อมูลได้ 
 

 
 

ภาพที่ 64   แถบข้อมูลการแจ้งเตือน 
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       ที่แถบข้อมูลการแจ้งเตือน จะแสดงช่ือของเร่ืองแจ้งเตือนและสถานะของเรื่อง  เมื่อ 
Click รายการเรื่องแจ้งเตือนที่สนใจ  จะมีหน้าต่างปรับปรุงข้อมูลแจ้งเตือน   ซึ่งสามารถเลือกแก้ไข
รายละเอียดข้อมูล  ลบเรื่องแจ้งเตือนหรือส่งอีเมล์ ข้อความส้ัน (SMS) ไปยังหน่วยงานรับผิดชอบที่
กําหนดไว้ในระบบได้ 
 

 
 

ภาพที่ 65   หน้าต่างปรับปรุงข้อมูลแจ้งเตือน 
 
9. การส่งออกข้อมูล 
  การส่งออกข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก สามารถทําได้โดยเรียกใช้ฟังก์ชันส่งออกตําแหน่ง
โครงการปลูกหญ้าแฝก  เพ่ือส่งออกข้อมูล (Export) ในรูปแบบ Excel File (*.xls) หรือ Shape File 
ได้  ข้อมูลที่ส่งออกสามารถเลือกเฉพาะค่าพิกัดที่ต้ังโครงการฯ หรือค่าพิกัดพร้อมสารสนเทศของ 
แต่ละโครงการ ตามเง่ือนไขที่ต้องการ เช่น  ขอบเขตพ้ืนที่ หน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าของโครงการ ช่ือ
โครงการ ปีงบประมาณ ประเภทข้อมูล ได้แก่ จุด (Point)  เส้น (Line) หรือพ้ืนที่ปิด (Polygon) 
มีขั้นตอนดังน้ี 
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ภาพที่ 66   หน้าต่างส่งออกตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก 
 
  (1) Click ที่ฟังก์ชันส่งออกตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก  จะมีหน้าต่างส่งออก
ตําแหน่งโครงการปลูกหญ้าแฝก  ให้กําหนดเง่ือนไขที่ต้องการคัดกรองข้อมูล ได้แก่ ประเภทการ
นําเข้าข้อมูล เป็นประเภทนําเข้าเฉพาะพิกัดโครงการ หรือมีสารสนเทศของโครงการ  ช่ือจังหวัด 
อําเภอ/เขต  ตําบล/แขวง  หน่วยงานหลัก ช่ือโครงการ ปีงบประมาณ ประเภทข้อมูล ได้แก่ จุด 
(Point)  เส้น (Line) หรือพ้ืนที่ปิด (Polygon)  และประเภทไฟล์ที่ต้องการส่งออก สามารถเลือก
ส่งออกเป็น Excel File หรือ Shape File ได้   
  ในกรณีเลือกเง่ือนไขประเภทนําเข้าข้อมูลเฉพาะพิกัดโครงการ  จะมีเง่ือนไขให้เลือก
เฉพาะ ประเภทข้อมูล และประเภทไฟล์ที่ต้องการส่งออก 
 

 
 

ภาพที่ 67   ผลลัพธ์การค้นหา 
 
  (2) เมื่อกําหนดเง่ือนไขตามต้องการแล้ว Click ปุ่ม ตกลง  ระบบจะประมวลผล และ
แสดงผลการค้นหาในแถบผลลัพธ์การค้นหา สรุปจํานวนและแสดงรายการของโครงการที่ตรงตาม
เง่ือนไขการค้นหา  ซึ่งเมื่อเลือก Click ดูรายการที่สนใจ  ระบบจะขยายภาพแผนที่ไปยังโครงการ 
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ภาพที่ 68   ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่ได้กรณีสง่ออกข้อมูลเฉพาะค่าพิกัด 
 
  (3) Click ที่ปุ่ม นําข้อมูลออก เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล Zip  ซึ่งภายในจะเป็น
ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Excel หรือ Shape File ตามท่ีผู้ใช้เลือก 
 

 
 

ภาพที่ 69   ไฟล์อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูล 
 
  (4) สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Data Dictionary ที่อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลของ
ไฟล์ที่ Export ได้ที่ ดาวน์โหลดไฟล์โครงสร้างข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝก  
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