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ค าน า 

ระบบสืบค้นและบริกำรภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure 
System) หรือ NGIS Portal เป็นเว็บท่ำที่ ให้บริกำรสืบค้น เชื่อมโยง และวิเครำะห์ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 
ในกำรจัดท ำแผนที่เฉพำะทำง ต่อยอดสู่กำรประยุกต์ใช้ข้อมูลเพ่ือพัฒนำแอปพลิเคชัน ประกอบกำรวิเครำะห์ 
วำงแผน บริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน ภำยใต้กรอบแนวคิดกำรบูรณำกำรแผนที่ 
ภำยถ่ำยทำงอำกำศ ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม และข้อมูลภูมิสำรสนเทศอ่ืนๆ ของหน่วยงำนภำครัฐ ตำมนโยบำย
กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรประเทศ 

คู่มือกำรใช้งำนระบบสืบค้นและบริกำรภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ (NGIS Portal) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวทำงให้กับผู้ใช้งำน ในกำรจัดท ำแผนที่และพัฒนำแอปพลิเคชัน ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน/  
นักเทคนิค โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนกำรใช้งำนระบบฯ และกำรประยุกต์ต่อยอดกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน  
โดยใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในระบบฯ  

คณะท ำงำนด้ำนเทคนิคของระบบ NGIS Portal หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรใช้งำนระบบสืบค้นและ
บริกำรภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ (NGIS Portal) จะเป็นประโยชน์ต่อท่ำนผู้ใช้งำน น ำไปสู่กำรจัดท ำแผนที่
และพัฒนำแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน ตลอดจนยังประโยชน์ต่อส่วนรวมในกำรบริหำร
จัดกำรประเทศต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาของระบบ NGIS Portal 
ระบบสืบค้นและบริกำรภูมิสำรสนเทศกลำงของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure 

System) หรือ NGIS Portal พัฒนำขึ้นตำม มติคณะรัฐมนตรี  และข้อสั่งกำรในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี  
มอบหมำยให้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
(สทอภ.) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวบรวม จัดเก็บและกลั่นกรองข้อมูลในแต่ละด้ำนให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 
เพ่ือบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ในกำรใช้ประโยชน์ และบริหำรจัดกำรประเทศ 

ระบบ NGIS Portal เป็นเว็บท่ำที่ให้บริกำรสืบค้นชั้นแผนที่/ข้อมูลภูมิสำรสนเทศที่มีกำรเชื่อมโยง 
จำกหน่วยงำนภำครัฐที่มีภำรกิจในกำรผลิตชั้นข้อมูลภูมิสำรสนเทศของประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรใช้งำน  
กำรแลกเปลี่ยน สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงแผนที่ 
ภูมิสำรสนเทศที่หลำกหลำย และภำคประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกภูมิสำรสนเทศได้อย่ำงทั่วถึง เพ่ือส่งเสริม
กำรให้บริกำรภูมิสำรสนเทศในรูปแบบแผนที่ออนไลน์  (Web Map Service) และโปรแกรมประยุกต์ 
ทำงภูมิสำรสนเทศ (GIS Web Application) 

1.2 ความสามารถของระบบ NGIS Portal 
1) สืบค้นชั้นแผนที่/ข้อมูลทำงภูมิสำรสนเทศ ที่มีกำรเชื่อมโยงเข้ำสู่ระบบฯ จำกหน่วยงำนผู้ผลิต 

ที่มีภำรกิจรับผิดชอบในกำรผลิตชั้นข้อมูลภูมิสำรสนเทศพ้ืนฐำนของประเทศ และชั้นข้อมูลภูมิสำรสนเทศอ่ืนๆ  
เพ่ือใช้งำนตำมควำมต้องกำร 

  
 

2) ให้บริกำรชั้นแผนที่ และข้อมูลต่ำงๆ ที่มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ มีควำมถูกต้อง และสำมำรถเข้ำถึง  
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

 

  

เข้าถึงระบบฯ ได้ง่ายดาย 
จากหลากหลายช่องทาง 

 คอมพิวเตอร์ 
 แท็บเล็ต 
 สมาร์ทโฟน 
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3) สำมำรถน ำชั้นแผนที่มำประกอบเป็นแผนที่เฉพำะเรื่อง ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน และสำมำรถ
พัฒนำโปรแกรมประยุกต์ ฝำกวำงไว้บนระบบ NGIS Portal โดยก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนได้ตำมเงื่อนไข 
ของหน่วยงำน รวมทั้งสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้บนระบบ NGIS Portal เช่น กำรวัดระยะทำง  
ก ำหนดเงื่อนไขในกำรเลือกข้อมูล กำรสร้ำง พ้ืนที่กันชน เป็นต้น เพ่ือเป็นกำรต่อยอดกำรใช้ประโยชน์ 
จำกระบบ NGIS Portal 
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4) สนับสนุนเครื่องมือในกำรจัดท ำ และกำรบริหำรจัดกำรค ำอธิบำยข้อมูล (Metadata) ตำมมำตรฐำน 
ISO 19115 และ ISO 19139 โดยมีตัวอย่ำงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 

 

 

1.3 ข้อดีของระบบ NGIS Portal 
ระบบ NGIS Portal มีจุดเด่นที่แตกต่ำงจำกระบบอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะท ำให้กำรเชื่อมโยงข้อมูล

เพ่ือจัดท ำแผนที่เฉพำะเรื่อง กำรวิเครำะห์ข้อมูล ตลอดจนกำรจัดท ำ Web Map Application สำมำรถท ำได้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1) แผนที่มีควำมถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้ และไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียกใช้งำน 
2) หน่วยงำนที่มีภำรกิจรับผิดชอบในกำรผลิตชั้นข้อมูลภูมิสำรสนเทศ เป็นผู้ให้บริกำร 
3) สำมำรถเข้ำถึงระบบ NGIS Portal ผ่ำนเครือข่ำยสื่อสำรข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงำนภำครัฐ (GIN) และ 

เครือข่ำย Internet 
4) มีชั้นข้อมูล/ชั้นแผนที่ให้เลือกใช้ที่หลำกหลำย 
5) สร้ำงโปรแกรมประยุกต์ (Application) อย่ำงง่ำยได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม 
6) สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ได้ 

1.4 ข้อจ ากัดของระบบ NGIS Portal 
1) ไม่สำมำรถใช้งำนแบบ Offline (ไม่เชื่อมต่อเครือข่ำยออนไลน์) ได ้

2) บำงชั้นแผนที่ถูกจ ำกัดให้เรียกใช้งำนได้เฉพำะ ผู้ใช้งำนผ่ำนเครือข่ำย GIN เท่ำนั้น 
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1.5 รายการช้ันแผนที่ที่ให้บริการผ่านระบบ NGIS Portal 

กลุ่มชั้นข้อมูลที่ให้บริการผ่านเครือข่าย Internet ชั้นข้อมูลที่ให้บริการผ่านเครือข่าย GIN 

1) แผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
2) แผนที่ภำพถ่ำยดำวเทียมดัดแก้ 
3) แผนที่หมุดหลักฐำนแผนที่ 
4) แผนที่ควำมสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) 
5) แผนที่เขตกำรปกครอง 
6) แผนที่เส้นทำงคมนำคม 
7) แผนที่แหล่งน้ ำ 
8) แผนที่เขตชุมชน/อำคำร 
9) แผนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
10) แผนที่ป่ำไม้ 
11) แผนที่สภำพภูมิประเทศ 
12) แผนที่แปลงที่ดิน 
13) แผนที่อุทกศำสตร์ 
14) ชุดข้อมูล GI จังหวัด (FGDS) 
15) แผนที่แสดงสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
16) ชุดข้อมูลด้ำนทรัพยำกรและบริหำรโครงสร้ำงภำครัฐ 
17) แผนที่ภูมิสำรสนเทศอ่ืน ๆ 

1) แผนที่ภำพถ่ำยทำงอำกำศ 
2) แผนที่ภำพถ่ำยออร์โธสีจำกดำวเทียม SMMS 
3) แผนที่ควำมสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) 
4) แผนที่กรุงเทพมหำนคร  

ประกอบไปด้วย ขอบเขตกำรปกครอง  
เส้นทำงคมนำคม แหล่งน้ ำ และสถำนที่ส ำคัญ  

5) แผนที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
6) แผนที่รูปแปลงที่ดิน 
7) แผนที่อื่นๆ เช่น แผนที่ต ำแหน่งโรงไฟฟ้ำ  

แผนที่ทำงธรณีวิทยำ/แร่ เป็นต้น 
8) แผนที่พื้นที่โครงกำรชลประทำนทั้งประเทศ 
9) แผนที่ที่ตั้งโครงกำรชลประทำนทั้งประเทศ 
10) แผนที่พื่นที่ชลประทำนทั้งประเทศ 
11) แผนที่แนวเขตพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ 
12) แผนที่ต ำแหน่งที่ตั้งหน่วยงำนในสังกัด กรมอุทยำน

แห่งชำติ 

**หมำยเหตุ : รำยกำรชั้นข้อมูลที่ให้บริกำรในระบบ NGIS Portal ทั้งในรูปแบบกำรให้บริกำรผ่ำนเครือข่ำย 
Internet และผ่ำนเครือข่ำย GIN จะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมกำรเพ่ิมเติมและปรับปรุงชั้นแผนที่ ในระบบ  
NGIS Portal 
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1.6 ช่องทางการเข้าใช้งานระบบ NGIS Portal 
สำมำรถเข้ำสู่ระบบได้จำกหลำยช่องทำง 

 คอมพิวเตอร์ 
 แท็บเล็ต 

 สมำร์ทโฟน 

กำรเข้ำใช้งำนระบบ NGIS Portal สำมำรถใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์ “คณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ” 
URL : www.ngis.go.th โดยคลิกเลือกที่  ระบบสืบค้นและบริการภู มิสารสนเทศกลางของประเทศ  
(NGIS Portal) สำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบปฏิบัติกำรทุก Web Browser เนื่องจำกมีคุณสมบัติแบบ Responsive 
จะมีกำรปรับขนำดหน้ำจอตำมขนำดจอแสดงผลของแต่ละอุปกรณ์ 

 

 

http://www.ngis.go.th/


บทที่ 2 
การใช้งานระบบ NGIS Portal 

2.1 การก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ NGIS Portal 
ระบบ NGIS Portal ได้มีกำรก ำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ ในแต่ละประเภทให้สำมำรถใช้งำนเครื่องมือ และ 

กำรเรียกใช้ชั้นแผนที่ที่แตกต่ำงกัน ผู้ใช้งำนระบบ NGIS Portal จ ำเป็นต้องมีกำรยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้ำใช้งำน
ระบบฯ เพ่ือเป็นกำรคัดกรองสิทธิ์ของผู้ใช้บริกำร ทั้งในส่วนของกำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรจ ำกัดพ้ืนที่กำรใช้งำน 
ในระบบ (Disk Quota) ซึ่งมีกำรก ำหนดระดับสิทธิ์กำรเข้ำใช้งำนระบบ NGIS Portal ไว้ดังนี้ 

 สิทธิ์การใช้งานในระดับผู้ดูแลระบบ (Administrator) มีรำยละเอียดดังนี้ 
 สร้ำงบัญชีผู้ใช้งำน (User) ในระบบฯ 
 สร้ำงกลุ่มของผู้ใช้งำน (Group) ในระบบฯ 
 ก ำหนดกลุ่มให้กับผู้ใช้งำนในระบบฯ 
 ก ำหนดสิทธิ์ (Role) ในกำรเข้ำถึงข้อมูล ซึ่งสิทธิ์ในกำรใช้งำนในระบบ NGIS Portal  

จะมีกำรก ำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งำนเพียงในระดับ Publisher เท่ำนั้น 

 สิทธิ์การใช้งานในระดับผู้ใช้งานทั่วไปของหน่วยงาน (Publisher) มีรายละเอียดดังนี้  
 สำมำรถค้นหำข้อมูลในระบบได้ตำมสิทธิ์กำรเข้ำถึงของแต่ละชั้นข้อมูล (ก ำหนดสิทธ์กำรเข้ำถึง

ข้อมูลโดยหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล) 
 สร้ำงแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service) และโปรแกรมประยุกต์ (Web Application)  

จำกข้อมูลในระบบฯ 
 แชร์ข้อมูลภำยในกลุ่มผ่ำนเครือข่ำย Internet และ เครือข่ำย GIN 
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2.2 เครื่องมือของระบบ NGIS Portal 

 

2.2.1 เมนูหลักของระบบ NGIS Portal 

 

 อัลบั้ม (Gallery) หน้ำเว็บเพจแสดงชั้นแผนที่  (Web Map Service) เว็บแอปพลิ เคชัน (Web 
Application) โมบำยแอปพลิ เคชัน (Mobile Application) เครื่ องมือ และแฟ้มข้อมูลต่ ำงๆ  
จะถูกก ำหนดรำยละเอียดที่จะแสดง โดยผู้ดูแลระบบฯ และผู้ใช้ในระบบฯ 
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 แผนที่ 3 มิติ (Scene) หน้ำเว็บเพจส ำหรับใช้งำนเครื่องมือแบบ 2 มิต ิ(2D) และ 3 มิติ (3D) สำมำรถ
ก ำหนดคุณสมบัติต่ำงๆ ของแผนที่เฉพำะเรื่อง เพ่ิมชั้นแผนที่ กำรแบ่งปันแผนที่ที่สร้ำงขึ้น และ
คุณสมบัติอื่น ๆ ให้กับแผนที่ได ้

 สร้างแผนที่จาก OGC (Data Viewer) หน้ำเว็บเพจส ำหรับสร้ำงแผนที่  โดยกำรน ำเข้ำข้อมูล 
จำกภำยนอก ภำยใต้กำรให้บริกำรตำมมำตรฐำน Open Geospatial Consortium (OGC) 

 ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) หน้ำเว็บเพจส ำหรับค้นหำค ำอธิบำยข้อมูล (Metadata) ที่ให้บริกำร 
ในระบบฯ โดยสำมำรถสร้ำงค ำอธิบำยข้อมูล (Metadata) ให้กับชั้นข้อมูล ชั้นแผนที่  และ 
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ที่สร้ำงขึ้นในระบบฯ ได้ รวมทั้งสำมำรถบันทึกในรูปแบบไฟล์ 
XML เพ่ือน ำไปใช้งำนอ่ืนต่อไปได ้

 กลุ่มผู้ใช้งาน (Group) หน้ำเว็บเพจส ำหรับแสดงกลุ่มผู้ใช้งำน ที่ได้รับอนุญำตให้อยู่ในกลุ่มต่ำง ๆ  
ตำมที่ก ำหนดในระบบฯ ผู้ใช้ในระดับผู้ดูแลระบบ (Administrator) เป็นผู้ที่สำมำรถสร้ำงกลุ่ม และ
ก ำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้เท่ำนั้น 

 ข้อมูลของฉัน (My Content) หน้ำเว็บเพจส ำหรับแสดงรำยกำรข้อมูล/ชั้นแผนที่ที่ถูกบันทึก 
กำรเชื่อมโยง Service อัพโหลดข้อมูล ไว้ในระบบฯ โดยรำยกำรข้อมูลจะประกอบด้วย แผนที่ (Map)  
ชั้นข้อมูล (Layer) แผนที่  3 มิติ  (Scene) แอปพลิเคชัน (Application) เครื่องมือ (Tool) และ
แฟ้มข้อมูล  (File) นอกจำกนี้ ผู้ ใช้สำมำรถสร้ ำง แผนที่  (Map)  แผนที่  3 มิติ  (Scene)  และ  
เ ว็ บ แอปพลิ เ คชั น  (Web Application)  เ พ่ิ ม เ ติ ม ได้  และสำมำรถแบ่ งปั น  ( Share) ข้ อมู ล 
ในข้อมูลของฉัน (My Content) ให้แก่ผู้ใช้อ่ืน ๆ ได้ 

 จัดการองค์กร (My Organization) หน้ำเว็บเพจส ำหรับใช้ในกำรจัดกำรกลุ่มผู้ใช้งำน กำรก ำหนด
สิทธิ์ และรำยกำรผู้ใช้งำนในระบบฯ โดยผู้ดูแลระบบสำมำรถเพ่ิม และแก้ไขข้อมูลสมำชิกในระบบฯ ได้ 

2.2.2 เครื่องมือพื้นฐานของระบบ NGIS Portal 

 

 รายละเอียด (Detail) แสดงสำรบัญ จัดกำรสัญลักษณ์ ควำมโปร่งแสงของชั้นแผนที่ 

 เพิ่ม (Add) เพ่ิมชั้นข้อมูลจำกกำรค้นหำ หรือสร้ำงข้อมูลที่สำมำรถแก้ไขได้ และข้อมูลจำกไฟล์ และ 
Web Service  

 แผนที่ฐาน (Basemap) แผนที่ฐำนส ำหรับเป็นพื้นหลังของแผนที่ 

 การวิเคราะห์ (Analysis) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำน เช่น พ้ืนที่กันชน เป็นต้น 

 บันทึก (Save) บันทึกแผนที่ 

 แชร์ (Share) เผยแพร่แผนที่ที่สร้ำงขึ้น และบันทึกไว้ 
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2.3 ขั้นตอนการใช้งานระบบ NGIS Portal 

 

 

 

2.3.1 การลงช่ือเข้าใช้งานระบบ NGIS Portal (Login) 

เมื่อได้รับ Username / Password แล้ว สำมำรถ Login เข้ำใช้งำนได้ในหน้ำแรกของระบบ ตำมสิทธิ์ 
ที่ได้รับ ทั้งในส่วนของกำรเข้ำถึงข้อมูลและพ้ืนที่กำรใช้งำนในระบบ 

  

2.3.1 การลงชื่อเข้าใช้งาน
ระบบ NGIS Portal (Login)

2.3.2 เพ่ิมชั้นแผนที่จากแหล่งข้อมูล
ภายนอก

1) กำรเช่ือมโยงช้ันแผนที่
แบบออนไลน์

(WMS, WFS, WMTS)

แบบบันทึกข้อมูลในระบบฯ
(มีกำรจัดเก็บ Service ในระบบฯ)

แบบไม่บันทึกข้อมูลในระบบฯ
(ไม่มีกำรจัดเก็บ Service ในระบบฯ)

2) น ำเข้ำข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 
เชื่อมโยง และใช้งำนใน
ระบบ NGIS Portal

(Shapefile, GPX, KML, CSV)

แบบบันทึกข้อมูลในระบบฯ

แบบไม่บันทึกข้อมูลในระบบฯ
(จ ำกัดไม่เกิน 1,000 
Record/Feature)

3) น ำเข้ำโปรแกรมประยกุต์ 
แบบบันทึกข้อมูลในระบบฯ

(มีกำรจัดเก็บ URL 
ของโปรแกรมประยุกต์ในระบบฯ)2.3.3 การสร้างโปรแกรมประยุกต์ 

(Create Web Application)

 1) กำรค้นหำ และเพ่ิมชั้นแผนที่  
 2) กำรสร้ำงแผนที่เฉพำะเรื่อง (Create Web Map) 
 3) กำรสร้ำงโปรแกรมประยุกต์ (Create Web Application) 
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2.3.2 เพิ่มช้ันแผนที่จากแหล่งข้อมูลภายนอก 

1) การเชื่อมโยงชั้นแผนที่แบบออนไลน์  กำรน ำเข้ำ Service จำกภำยนอก เข้ำสู่ระบบ  
NGIS Portal สำมำรถน ำเข้ำได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 การน าเข้าชั้นแผนที่  โดยไม่บันทึก Service ในระบบฯ เป็นกำรเรียกใช้ชั้นแผนที่ 
โดยตรงผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์ แบบ Service ชั้นแผนที่จะไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบฯ ดังนั้น
เมื่อมีกำรสืบค้น จะสืบค้นไม่พบ โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำชั้นแผนที่ดังนี้ 
- ไปที่หน้ำหลัก > (1) เลือกที่ “เพ่ิม” > (2) เลือก “เพ่ิมชั้นข้อมูลจำกเว็บ” > (3) เลือก

ประเภทของ Service > (4) พิมพ์ URL ของ Service > (5) เลือก “เพ่ิมชั้นข้อมูล” 

   

- ระบบจะแสดงรำยกำรชั้นแผนที่ที่มีกำรเรียกใช้งำนจำก Service และ แสดงผลบนหน้ำ
แผนที่ 
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 การน าเข้าชั้นแผนที่ โดยบันทึก Service ในระบบฯ เป็นกำรเรียกใช้ชั้นแผนที่โดยตรงผ่ำน
เครือข่ำยออนไลน์ แบบ Service ชั้นแผนที่จะถูกบันทึกไว้ในระบบฯ เพ่ือน ำมำใช้งำนได้ 
ในครั้งต่อไป ดังนั้นเมื่อมีกำรสืบค้น จะสืบค้นพบ โดยมีวิธีกำรน ำเข้ำและบันทึกชั้นแผนที่
ดังนี้ 
- ไปที่หน้ำหลัก > (1) เลือกที่ “หน้ำหลัก” > (2) เลือก “ข้อมูลของฉัน” เพ่ือเลือกพ้ืนที่

ในกำรบันทึก Service > (3) เลือก “เพ่ิมไอเท็ม” > (4) เลือก “จำกเว็บ” เป็นกำร
เลือกประเภทของกำรเชื่อมโยง เพ่ือเรียกใช้งำน Service/ข้อมูล/Web Application 
จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ดังนี้ 

o จำกคอมพิวเตอร์ของฉัน (From my computer) เป็นกำรเลือกข้อมูลจำก
เครื่อง Computer และฝำกให้บริกำรบนระบบ NGIS Portal  

o จำกเว็บ (From the web) เป็นกำรเลือก Service จำกหน่วยงำนต่ำงๆ  
ที่เปิดให้บริกำร 

o จำกโปรแกรมประยุกต์ (An application) เป็นกำรเลือกจำก Service 
ภำยใน Application ในระบบฯ 
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- เลือก (1) เลือกประเภทของข้อมูลตำมมำตรฐำนที่รองรับ > (2) ใส่ URL Service  
ที่ต้องกำร > (3) ก ำหนดชื่อ (Title) > (4) ก ำหนดค ำสืบค้น (Tag) > (5) เลือก 
ชั้นแผนที่ที่ต้องกำร กรณีมีหลำยชั้นใน 1 Service สำมำรถเลือกได้มำกกว่ำ  
1 ชั้นแผนที่ > (6) “เพ่ิมไอเท็ม” 

 

- ระบบฯ จะแสดงรำยกำรชั้นแผนที่ และรำยละเอียดข้อมูลทีท่ ำกำรบันทึก 
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2) น าเข้าข้อมูลภูมิสารสนเทศ เชื่อมโยง และใช้งานในระบบ NGIS Portal  

 การน าเข้าข้อมูล โดยไม่บันทึกข้อมูลบนระบบฯ เป็นกำรน ำเข้ำโดยเรียกข้อมูล 
ภูมิสำรสนเทศ ในรูปแบบ Shapefile KML GPX และ CSV (ที่มีค่ำพิกัดทำงภูมิศำสตร์) จะ
เป็นกำรส ำรองข้อมูลไว้บนระบบฯ ในระหว่ำงที่มีกำรเรียกใช้งำน โดย ชั้นข้อมูล 
จะไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบฯ ดังนั้นเมื่ อมีกำรสืบค้น จะสืบค้นไม่พบ และมีข้อจ ำกัด  
โดยข้อมูลต้องมีจ ำนวน Feature ไม่เกิน 1,000 record สำมำรถน ำเข้ำข้อมูล เชื่อมโยง 
และใช้งำนในระบบ NGIS Portal ได้ดังนี้ 
ตัวอย่าง : กำรน ำเข้ำข้อมูล GPX ที่มจี ำนวน Feature ไม่เกิน 1,000 Record/Feature  
- ไปที่หน้ำหลัก > (1)  เลือกที่  “เ พ่ิม” > (2)  เลือก  “เ พ่ิมชั้นข้อมูลจำกไฟล์” >  

(3) เลือกไฟล์ที่ต้องกำรเชื่อมโยง และใช้งำนในระบบฯ > (4) เลือก “น ำเข้ำชั้นข้อมูล” 

 

- ระบบฯ จะแสดงรำยกำรชั้นแผนที่ที่ถูกส ำรอง เชื่อมโยง และ แสดงผลบนหน้ำแผนที่ 
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 การน าเข้าข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลบนระบบฯ เป็นกำรน ำเข้ำโดยเรียกข้อมูลภูมิสำรสนเทศ 
ในรูปแบบ Shapefile KML GPX และ CSV (ที่มีค่ำพิกัดทำงภูมิศำสตร์) บันทึก และ 
เปิดให้บริกำรฝำกไว้บนระบบฯ ดังนั้นเมื่อมีกำรสืบค้น จะสืบค้นพบ และไม่มีข้อจ ำกัด 
ในกำรน ำเข้ำ Feature สำมำรถน ำเข้ำข้อมูล ให้บริกำร เชื่อมโยง และใช้งำนในระบบ  
NGIS Portal ได้ดังนี ้
ตัวอย่าง : กำรน ำเข้ำข้อมูล Shapefile ที่มจี ำนวน Feature มำกกว่ำ 1,000 Feature  
- เนื่องจำกข้อมูล Shapefile เป็นข้อมูลที่มีขนำดใหญ่ ต้องท ำกำร ZIP File ก่อนน ำเข้ำ 

สู่ระบบฯ  

 

- ไปที่หน้ำหลัก >เลือกท่ี (1) หน้ำหลัก > (2) ข้อมูลของฉัน เพ่ือเลือกพ้ืนที่ในกำรบันทึก 
Service > (3) เลือก “เพ่ิมไอเท็ม” > (4) “จำกคอมพิวเตอร์ของฉัน” เป็นกำร 
เลือกประเภทของกำรเชื่อมโยง เพ่ือบันทึกข้อมูลฝำกไว้บนระบบ เปิดให้บริกำร และ
เชื่อมโยงเข้ำสู่ระบบฯ 
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- เลือก (1) เลือกไฟล์ที่ท ำเป็น ZIP File ไว้ > (2) ก ำหนดชื่อ (Title) > (3) ก ำหนด 
ค ำสืบค้น (Tag) > (4) “เพ่ิมไอเท็ม” 

 

- ระบบฯ จะแสดงรำยกำรชั้นข้อมูลที่น ำเข้ำ และสำมำรถใช้งำนได้ในระบบฯ  

 

3) การน าเข้าโปรแกรมประยุกต์ 

 การน าเข้าโปรแกรมประยุกต์ โดยบันทึก  URL ของโปรแกรมประยุกต์บนระบบฯ  
เป็นกำรน ำเข้ำโดยเรียก URL ของโปรแกรมประยุกต์บันทึก และเปิดให้บริกำรฝำกไว้บน
ระบบฯ ดังนั้นเมื่อมีกำรสืบค้น Keyword ที่กรอกตอนเชื่อมโยงโปรแกรมประยุกต์ จะสืบ
ค้นพบ สำมำรถน ำเข้ำ URL ของโปรแกรมประยุกต์ ให้บริกำร เชื่อมโยง และใช้งำนในระบบ 
NGIS Portal ได้ดังนี ้
ตัวอย่าง : กำรน ำเข้ำ URL ของโปรแกรมประยุกต์ “ระบบ Terminal” (โปรแกรมประยุกต์

ที่ ให้ บริ กำรดำว โหลดภำพถ่ ำยจำกดำว เทียมไทยโชต)  ให้บริ กำรผ่ ำน  
URL : http://terminal.gistda.or.th/ 
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- ไปที่หน้ำหลัก >เลือกท่ี (1) หน้ำหลัก > (2) ข้อมูลของฉัน เพ่ือเลือกพ้ืนที่ในกำรบันทึก 
URL ของโปรแกรมประยุกต์ > (3) เลือก “เพ่ิมไอเท็ม” > (4) “โปรแกรมประยุกต์” 
เป็นกำรเลือกประเภทของกำรเชื่อมโยง เพ่ือบันทึก URL ของโปรแกรมประยุกต์ และ
เชื่อมโยงเข้ำสู่ระบบฯ 

  

- เลือก (1) กำรท ำแผนที่บนเว็บ > (2) กรอก URL ของโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องกำร
เชื่อมโยงเข้ำสู่ระบบฯ > (3) ตั้งชื่อเรื่อง > (4) ก ำหนดค ำสืบค้น (Tag) > (5) “เพ่ิม 
ไอเท็ม” 
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- ระบบฯ จะแสดงรำยละเอียดของผลกำรเชื่อมโยงโปรแกรมประยุกต์ สำมำรถ 
เปิดใช้งำนโปรแกรมประยุกต์โดยเลือก “เปิด” เลือก (1) “ดูแอพพลิเคชั่น” จำกนั้น
เลือก (2) หน้ำต่ำงของโปรแกรมประยุกต์ท่ีท ำกำรเชื่อมโยงไว้จะแสดงผลขึ้น 

 

2.3.3 การสร้างโปรแกรมประยุกต์ (Create Web Application) 

ระบบ NGIS Portal มีเครื่องมือช่วยในกำรสร้ำงโปรแกรมประยุกต์ทำงภูมิสำรสนเทศ หรือ Web Map 
Application ส ำเร็จรูป ผู้ใช้งำนสำมำรถก ำหนดเครื่องมือ และตกแต่ง Web Map Application ให้สวยงำมได้ 
ตำมควำมต้องกำร และตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย ผ่ำนระบบ NGIS Portal โดยไม่มีกำรเขียนโปรแกรม  
ในกำรสร้ำง Web Application จำกระบบ NGIS Portal จ ำเป็นต้องสร้ำงแผนที่เฉพำะเรื่อง (Create Web Map)  
ก่อน เพ่ือเป็นกำรจัดเตรียมข้อมูลในกำรสร้ำง Web Application ต่อไป โดยมีผังกำรเชื่อมโยงข้อมูลสู่กำรสร้ำง 
Web Application ดังนี้ 

                

                          

  

1) Choose Basemap 2) Add Layer to map 

3) Design and Create Web Map 4) Save and Share 5) Create Web Application 
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1) การค้นหา และเพิ่มชั้นแผนที่  

- กำรค้นหำ และเรียกใช้งำนชั้นแผนที่ ที่มีกำรบันทึก service ไว้ในระบบฯ สำมำรถท ำได้โดย 
ไปที่หน้ำหลัก >(1) เลือก “เ พ่ิม” > (2) เลือก “ค้นหำชั้นข้อมูล” >(3) ระบุค ำสืบค้น  
ในช่องค้นหำ > (4) เลือกกลุ่มของผู้ใช้บริกำร กด Check box  ข้อควำม “อยู่ภำยในพ้ืนที่
ของแผนที่” > (5) เลือก “ไป” เพ่ือสืบค้นข้อมูล > (6) เลือกชั้นแผนที่ที่ต้องกำรโดยเลือก 
“เพ่ิม” > (7) หำกครบถ้วนตำมท่ีต้องกำรแล้วเลือก “เพ่ิมชั้นข้อมูลเรียบร้อย” 
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2) การสร้างแผนที่เฉพาะเรื่อง (Create Web Map) 

- เมื่อเพ่ิมชั้นข้อมูล/ชั้นแผนที่ต่ำงๆ ลงแผนที่ตำมที่ต้องกำรแล้ว ท ำกำรบันทึกหน้ำแผนที่ 
เพ่ือจัดเก็บในรูปแบบ Web Map โดยเลือกที่ (1) “บันทึกเป็น (Save as)” จำกนั้นระบบฯ  
จะแสดงหน้ำต่ำง บันทึกแผนที่ (Save Map) ให้กรอกชื่อแผนที่ในช่องที่ (2) กรอก Keyword  
ในช่องที่ (3) กรอกรำยละเอียดอ่ืนๆ เพ่ืออธิบำยรำยละเอียดของ Web Application และ 
เลือก บันทึกในโฟลเดอร์ (Folder) ในกำรจัดเก็บในช่องที่ (5) จำกนั้น เลือก (6) “บันทึกแผนที่ 
(SAVE MAP)” 

 

3) การสร้างโปรแกรมประยุกต์ (Create Web Application) 

- เมื่อสร้ำงแผนที่เฉพำะเรื่อง (Create Web Map) แล้วเสร็จ เลือก (1) “แชร์ (Share)” ระบบฯ 
จะแสดงหน้ำต่ำง Share และแสดงข้อมูลอ่ืนๆ อัตโนมัติ จำกนั้นเลือกกลุ่มที่สำมำรถมองเห็น
แผนที่นี้ได้ โดยเลือก > (2) “สมำชิกของกลุ่ม” > (3) เลือก กลุ่ม “NGIS” > (4) สร้ำงเว็บแอพ 
“CREATE A WEB APP” > เลือก “เรียบร้อย” 
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- ใส่รำยละเอียดต่ำงๆ ให้ครบถ้วน จำกนั้นเลือก “เริ่มต้น (GET STARTED)” 

 

- เลือกรูปแบบ Web Application จำกรูปแบบที่มีให้บริกำรในระบบฯ โดยเลือกแถบเครื่องมือ  
(1) “หัวข้อ” (Theme) > (2) เลือก “ดำร์ทธีม” (Dart Theme) > (3) เลือก “สไตล์” (Style) 
ระบบจะแสดงฟอร์มรูปแบบที่จะน ำมำใช้ในกำรสร้ำง Web Application จำกนั้นเลือกรูปแบบ
ตำมท่ีต้องกำร > เลือก “จัดเก็บ” 
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- ตัวอย่ำงรูปแบบ Application (Template) ที่มีให้บริกำรบนระบบฯ 
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- เลือกแถบเครื่องมือ (1) แผนที่ (Map) และท ำกำรก ำหนดขอบเขตกำรแสดงผลภำพแผนที่ตำมที่ต้องกำร 
จำกนั้นเลือก (2) ใช้ขอบเขตแผนที่ปัจจุบัน (Use Current Map View) เพ่ือก ำหนดขอบเขตกำรแสดงผล
ภำพแผนที่ให้กับ Web Application  

 

- เลือกเครื่องมือให้กับ Web Application โดยเลือกแถบเครื่องมือ (1) วิตเจ็ต (Widget) และ เลือก  
(2) ก ำหนดวิดเจ็ตในตัวควบคุมนี้ (Set the widget in this controller) ระบบฯ จะแสดงเครื่องมือ
ต่ำงๆ ที่มีให้บริกำรในระบบฯ 
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- เลือกเครื่องมือตำมที่ต้องกำร โดยเลือก (1) เ พ่ิม Widget (+) และ (2) เลือกเครื่องมือให้กับ  
Web Application เช่น กลับไปยังหน้ำต่ำงหลัก (Home Button) ค ำอธิบำยสัญลักษณ์ (Legend) และ 
รำยกำรชั้นข้อมูล (Layer List) เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

- หำกต้องกำรเลือกเครื่องมือเพ่ิมเติม สำมำรถท ำได้โดย (1) เลือกเครื่องมือ เพ่ิม Widget (+) และ 
เลือก (2) เลือกเครื่องมือเพ่ิมเติม เช่น กำรวัด (Measurement) เป็นต้น 
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- ก ำหนดคุณสมบัติหรือพำรำมิเตอร์ให้กับเครื่องมือ เช่น หน่วยกำรวัดระยะทำง และกด OK 

 

- ระบบจะแสดงตัวอย่ำงหน้ำต่ำง Web Application และเครื่องมือที่ท ำกำรเลือกไว้ หำกครบถ้วน
ตำมที่ต้องกำรแล้วให้บันทึก โดยเลือก (1) เชิงบรรยำย (Attribute) > (2) จัดเก็บ (Save) และ 
เลือก (3) ปล่อย (Launch) เพ่ือแสดงผลลัพธ์หน้ำต่ำง Web Application ที่จัดท ำข้ึน 
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- หน้ำต่ำง Web Application ที่จัดท ำข้ึน 

 

- ทดสอบเครื่องมือบน Web Application กำรแสดง Buffer จำกต ำแหน่งเกิดแผ่นดินไหว 
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- ทดสอบเครื่องมือบน Web Application กำรแสดงสภำพอำกำศ 

 

 



บทที่ 3 
ค าแนะน าเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการใช้งานระบบ NGIS Portal 

เพ่ือกำรใช้งำนที่ต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภำพ ในกำรใช้งำนระบบ NGIS Portal นั้น มีเทคนิคและ
ค ำแนะน ำเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) ในกรณีที่ Shapefile มีจ ำนวน Feature มำกกว่ำ 1,000 Feature จะต้องน ำเข้ำข้อมูลแบบบันทึก
ข้อมูลในระบบฯ (Register) เท่ำนั้น 

2) หำกเกิดปัญหำในกำรน ำเข้ำข้อมูล Shapefile ให้ท ำกำรน ำเข้ำข้อมูลผ่ำน Web Browser อ่ืนแทน 
เช่น Microsoft edge, Mozilla fire fox, Google Chrome เป็นต้น 

3) กำรน ำเข้ำข้อมูลในส่วนของ Web Map เพ่ือจัดท ำ Web Application นั้น หำกปรำกฏว่ำข้อมูลไม่มี
กำรเปลี่ยนแปลงจำกเดิม เช่น เมื่อผู้ใช้งำนน ำเข้ำข้อมูลไปยัง Web Map จ ำนวน 5 ชั้นข้อมูล แต่ใน 
Web Application แสดงข้อมูลเพียง 4 ชั้นข้อมูล ให้ผู้ใช้งำนท ำกำรล้ำงแคช (Clear cache) ของ 
Web Browser ที่ใช้ 

4) กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในระบบ NGIS Portal ควรใช้วิธีกำรน ำเข้ำข้อมูล Shapefile  
แบบฝำกไฟล์ (Hosted) จะสำมำรถใช้งำนได้เต็มประสิทธิภำพมำกที่สุด  

5) ควำมรวดเร็วในกำรประมวลผลของข้อมูล ขึ้นอยู่กับขนำดของข้อมูลที่น ำเข้ำ  
6) ผู้ใช้งำนแต่ละ User จะไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของผู้อ่ืนได้ หำกไม่ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล 

ตำมสิทธิ์กำรใช้งำนข้อมูล ทั้งนี้ แม้ว่ำผู้ใช้งำนจะเลือกแชร์ข้อมูล ชุดแผนที่ หรือ Web Application 
เป็นแบบสำธำรณะ แต่บุคคลภำยนอกที่ไม่ได้ลงชื่อเข้ำใช้งำนระบบ NGIS Portal จะไม่สำมำรถเข้ำถึง
หรือแก้ไขข้อมูลดังกล่ำวได้ 

7)  หำกพบปัญหำเพิ่มเติมกรุณำแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบ ที่อีเมล์ thaisdi@gistda.or.th  

** ทั้งนี ้ท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำนได้ท่ี www.ngis.go.th 

หมายเหตุ : ระบบ NGIS Portal อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบฯ  



ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
เลขท่ี 75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     
อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 02 333 3700 โทรสาร : 02 333 3833  

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน)  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา เลขท่ี 120 หมู่ 3   
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 6 และช้ัน 7 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02 141 4412 โทรสาร 02 143 9594 
E-mail : thainsdi@gistda.or.th 


