
บทน ำ 

แดชบอรด์ Mekong Infrastructure Tracker เป็นกำรรวบรวมชดุขอ้มูลโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

ในระดับภูมภิำคใหแ้ก่กลุ่มผูใ้ชง้ำน สามารถใชโ้ครงกำรพัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำนของฐานขอ้มูลทีค่รอบคลุม

ทีเ่ป็นขอ้มูลประเภทดำ้นกำรเงนิของโครงกำร และควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำนรัฐหรอืเอกชน และพกัิดทำง 

ภูมศิำสตร ์ บนแดชบอรด์นี้ ผูใ้ชส้ำมำรถใชเ้พือ่คน้หำ และเขำ้ถงึขอ้มูลเกีย่วกับโครงกำรผลติไฟฟ้ำประมำณ 

1,750 โครงกำร และโครงสรำ้งพืน้ฐำนเชงิเสน้มำกกว่ำ 178,000 กโิลเมตร ท่ัวอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง 

(กัมพูชำ ลำว พม่ำ ไทย เวยีดนำม และจังหวัดทำงตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจนี)  Stimson Center 

มอบขอ้มูลนี้เพือ่เป็นสำธำรณประโยชน ์ ดว้ยหวังทีจ่ะท ำใหเ้กดิควำมตอ้งกำรขอ้มูลทีโ่ปร่งใส ควำมร่วมมือ 

ในระดับภูมภิำค และกลุ่มผูใ้ชท้ีม่สีว่นร่วมอย่ำงจรงิจัง อันจะสง่ผลใหเ้กดิกำรเตบิโตของฐำนขอ้มูล 

  

เอกสำรนี้จะใหค้ ำแนะน ำโดยละเอยีดเกีย่วกับวธิใีช ้ Mekong Infrastructure Tracker 

รวมถงึกำรใชเ้ครือ่งมอืบนแดชบอรด์ กำรสรำ้ง และกำรใชง้ำนกรำฟิก และกำรสง่ออกผลลัพธท์ีไ่ดจ้ำกฐำน 

ขอ้มูลของเครือ่งมอืตดิตำมได ้ ผูใ้ชส้ำมำรถเยี่ยมชม หนำ้ค ำถำมทีพ่บบ่อย (FAQ page) หรอืตดิต่อ 

ทมีสนับสนุนของ Mekong Infrastructure Tracker ไดท้ี ่ mekongtracker@stimson.org เพือ่หำขอ้มูล 

เพิม่เตมิหรอืถำมค ำถำม 

ฟังกช์นัของหนำ้แรก 

 
 ผูใ้ชส้ำมำรถเขำ้ถงึแดชบอรด์ และ interactive tool อืน่ ๆ ไดจ้ำกหนำ้ landing page ของ Stimson 

Center  กำรคลกิทีเ่ครือ่งมอืนี้ จะเป็นการเปิดแดชบอรด์ Mekong Infrastructure Tracker ใหเ้ร ิม่ท ำงำนดัง

ภาพทีแ่สดงดำ้นบน  มุมมองเริม่ตน้จะเปิดขึน้ พรอ้มแสดงจอภำพระยะไกลของโครงกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

ดำ้นพลังงำนในภูมภิำค และประเภทของพลังงำนในแต่ละโครงกำรทีแ่สดงเป็นรูปไอคอนบนแผนที ่ ผูใ้ชอ้ำจ 

เริม่ใชง้ำนเครือ่งมอืจำกตรงนี้โดยคลกิไปยังจุดทีส่นใจ ซึง่จะเผยขอ้มูลโครงกำรใหเ้ห็นทำงดำ้นขวำของ 

https://www.stimson.org/2020/mekong-infrastructure-tracker-faq/
https://www.stimson.org/2020/mekong-infrastructure-tracker-faq/
mailto:mekongtracker@stimson.org
https://www.stimson.org/project/mekong-infrastructure/


เครือ่งมอื และเลือ่นไปรอบ ๆ ไดโ้ดยคลกิซำ้ยแลว้ลำกไปมำบนแผนที ่  ผูใ้ชยั้งสำมำรถขยายแผนทีเ่ขา้หรอื

ออกโดยใชล้อ้เมำสห์รอืขยายภาพใกลโ้ดยดับเบลิคลกิทีแ่ผนทีใ่นบรเิวณทีส่นใจ 

 

 
 

ฟังกช์ันทีม่ใีนรำยกำร: 

 

1. Infrastructure databases (ฐำนขอ้มูลโครงสรำ้งพืน้ฐำน) 

- Power generation (โรงไฟฟ้ำ) 

- Road, rails, and waterways (ถนน ทำงรถไฟ และทำงน ้ำ) 

 

2. Pop-up map widget (วดิเจ็ตแผนทีแ่บบป๊อบอัป) 

- Filter (ตัวกรอง) 

- Chart (แผนภูม)ิ 

- Map layer (เลเยอรข์องแผนที)่  

 

3. Map view control (ตัวควบคุมมุมมองแผนที)่ 

- Zoom in/out (ขยายภาพเขำ้/ออก) 

- Basemap layer (เลเยอรข์องแผนทีฐ่ำน) 

 

4. External link (ลงิกภ์ำยนอก) 

- Project data update/submission (กำรปรับปรุง/สง่ขอ้มูลของโครงกำร) 

- Mekong Infrastructure Tracker project overview and methodology 

(ภำพรวมโครงกำรและวธิกีำรท ำงำนของ Mekong Infrastructure Tracker) 

 

5. Project details (รำยละเอยีดโครงกำร) 

- List of projects from points of interest (รำยชือ่โครงกำรจำกจุดสนใจ) 

- Raw data export (กำรสง่ออกขอ้มูลดบิ) 



ตัวกรองขอ้มูลและแผนที ่

 
คลกิทีว่ดิเจ็ตแรกทีด่ำ้นบนซำ้ยของหนำ้จอเพือ่เปิดแผงตัวกรอง (filter panel) ผูใ้ชส้ำมำรถคน้หำ 

โครงกำรทีต่อ้งกำรไดจ้ำก ชือ่ สถำนะ และอัตรำกำรผลติ หรอือำจคน้หำจำกหมวดหมู่อืน่ ๆ หำขอ้มูลเพิม่เตมิ 

เกีย่วกับแต่ละหมวดหมู่ไดด้ว้ยกำรวำงเมำสบ์นไอคอนขอ้มูลนัน้ ๆ  หำกตอ้งกำรลำ้งขอ้มูลตัวกรอง (clear 

filter) ใหก้ดไอคอนรูปถังขยะทีด่ำ้นบนของแผงตัวกรอง   

กำรเปิดดแูละดำวน์โหลดแผนภมู ิ

 
 หำกตอ้งกำรดูแผนภูม ิใหค้ลกิทีว่ดิเจ็ตทีส่องจำกดำ้นบนซำ้ย  ผูใ้ชส้ำมำรถเรยีงล ำดับแผนภูมต่ิำง ๆ 

ทีส่รำ้งไวแ้ลว้ตำมรำยกำรโครงกำรที่กรองไว ้ดว้ยกำรกดปุ่ มลูกศรทีอ่ยู่บนทัง้สองดำ้นของแผง  หำกไม่ไดใ้ช ้

ตัวกรอง โครงกำรทัง้หมดจะปรำกฏอยู่บนแผนภูมติำมค่ำเริม่ตน้  มตัีวเลอืกเพิม่เตมิให ้ อย่ำงเชน่ กำรพมิพ ์

แผนภูม ิซึง่จะดำวน์โหลดแผนภูมติำมรูปทีเ่ห็นเป็นไฟล ์PNG  และกำรขยำยมุมมองของแผงแผนภูม ิ



กำรเปิดดแูละเปลีย่นเลเยอรข์องแผนที ่

 
วดิเจ็ตทีส่ำมชว่ยใหผู้ใ้ชส้ำมำรถเปิด/ปิดเลเยอรแ์ผนทีบ่นแดชบอรด์ และดูค ำอธบิำยสัญลักษณ์ใน 

แผนที ่ ค่ำเริม่ตน้ทีต่ัง้ไวจ้ะแสดงขอ้มูลโครงกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำน และเมือ่ผูใ้ชเ้ปิดเลเยอรอ์ืน่ ๆ เพิม่ขึน้มำ 

เลเยอรเ์หล่ำนัน้จะปรำกฏอยู่ใตเ้ลเยอรข์อ้มูลโครงสรำ้งพืน้ฐำนนัน้  ในกำรอัปเดตครัง้ต่อไป เลเยอรท์ีส่ัมพันธ์

กันทีเ่พิม่ขึน้มำนัน้ จะถูกเพิม่ลงในแดชบอรด์ตำมทีแ่จง้ผ่ำนกำรอัปเดตเป็นระยะ ๆ และผูใ้ชส้ำมำรถสง่ขอ้มูล 

หรอืค ำขอไปยังทมีงำน Mekong Infrastructure Tracker เพือ่ใหข้อ้มูลนัน้ถูกเก็บรวบรวมต่อไป 

กำรควบคมุแผนทีแ่ละแผนทีฐ่ำน 

 
นอกจำกกำรควบคุมแผนทีด่ว้ยเมำสแ์ลว้ ผูใ้ชยั้งสำมำรถใชปุ้่ ม “+” และ “-” เพือ่ขยายแผนที่ 

เขำ้และออกไดด้ว้ย ผูใ้ชยั้งสำมำรถเปลีย่นแผนทีฐ่ำนสเีทำตัง้ตน้ใหเ้ป็นแผนทีฐ่ำน ArcGIS Online อืน่ ๆ  เชน่ 

ภำพจำกดำวเทยีม และ OpenStreetMap ไดอ้กีดว้ย 



แผงรำยละเอยีดโครงกำร 

 
ผูใ้ชส้ำมำรถเปิดแผงรำยละเอยีดโครงกำรทำงดำ้นขวำไดเ้องโดยคลกิทีปุ่่ มนัน้ แผงดังกล่ำวจะแสดง 

รำยกำรของโครงกำรบนแผนที ่ และในขณะทีผู่ใ้ชตั้วกรองกรองโครงกำรต่ำง ๆ โครงกำรทีถู่กกรองแลว้ 

จะปรำกฏบนแผนที ่ เป็นกำรสะทอ้นผลกำรกรองบนรำยกำร  คลกิทีปุ่่ ม “info” เพือ่แสดงรำยกำรขอ้มูล 

ค ำอธบิำยเพิม่เตมิจำกรำยกำรแบบดงึลง (drop-down)  ทำ้ยทีส่ดุ ผูใ้ชส้ำมำรถดำวน์โหลดรำยการของ

โครงกำรเป็นไฟล ์ Excel ได ้ โดยคลกิทีปุ่่ มดำวน์โหลดทีอ่ยู่ดำ้นขวำบนของแผงนี้  หำกกำรตัง้ค่ำเริม่ตน้ยัง

เหมอืนเดมิ ฐำนขอ้มูลทัง้หมดจะถูกดำวน์โหลด 

กำรสง่ขอ้มลู 

 
 สดุทำ้ยแลว้ ผูใ้ชอ้ำจมสีว่นร่วมในกำรเพิม่ขอ้มูลลงในแดชบอรด์ไดผ้่ำนลงิกน์ ำสง่ขอ้มูล  นอกจำก 

ลงิกน์ ำสง่โดยท่ัวไปที่อยู่ดำ้นบนขวำ ผูใ้ชยั้งสำมำรถสง่ขอ้มูลทีข่ำดหำยไปหรือทีอั่ปเดตของโครงกำรบำง 



โครงกำรไดท้ีด่ำ้นล่ำงของรำยกำรขอ้มูลโครงกำรดังกล่ำวในแผงรำยละเอยีดโครงกำร ซึง่มันจะน ำไปสู ่

แพลตฟอรม์กำรส ำรวจบนเครอืข่ำยของ Esri ทีม่ำพรอ้มกับโครงกำรนัน้ 

วธิกีำร 

คน้หำและสง่ออกขอ้มลูโครงกำร 

 ในตัวอย่ำงนี้ เรำอยำกดูกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ ในโครงกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นพลังงำนน ้ำใน 

ทีร่ำบลุ่มแม่น ้ำโขง อันดับแรก เรำจะกรองฐำนขอ้มูลจำก “ประเภทโครงกำร” (Project Type) ใหเ้หลอืเฉพำะ 

พลังงำนน ้ำ (hydropower) และกรองตัวแปร “ลุ่มน ้ำ” (Watershed) ใหเ้ป็นแม่น ้ำโขง - ลา้นชา้ง 

 

 
กรองฐำนขอ้มูลกำรผลติกระแสไฟฟ้ำใหเ้หลอืเพยีงแหล่งไฟฟ้ำพลังน ้ำเท่ำนัน้ 

 



 
กรองฐำนขอ้มูลใหเ้หลือเพยีงโครงกำรในลุ่มแม่น ้ำโขง - ลา้นชา้ง 

 

 
 เมือ่กรองแลว้ แผนทีจ่ะถูกอัปเดตเพือ่แสดงผลเฉพำะโรงไฟฟ้ำพลังน ้ำในลุ่มน ้ำโขงเท่ำนัน้ เรำอำจ 

สนใจดูโครงกำรเหล่ำนี้คร่ำว ๆ และคลกิสุม่โครงกำรดู เพือ่ใหเ้ห็นขอ้มูลเพิม่เตมิจำกแผงรำยละเอยีด 

โครงกำร หรอืเรำจะมำดูทีแ่ผนภูมก็ิได ้

 



 
 เมือ่เปิดดูทีแ่ผงแผนภูม ิมันจะแสดงแผนภูมทิีต่ัง้ไวล้่วงหนำ้หลำยรำยกำร  จำกภำพดำ้นบนเรำพบว่ำ 

โรงไฟฟ้ำพลังน ้ำสว่นใหญ่ถูกจัดอยู่ในรำยกำรในขัน้ตอนกำรวำงแผน  เมือ่วำงเมำสบ์นสว่นของแผนภูม ิ

วงกลมแต่ละสว่น จ ำนวนตัวเลขดบิของโครงกำรจะปรำกฏขึน้ ในขณะทีเ่รำเลือ่นดูภำพขอ้มูลต่ำง ๆ เรำยัง 

สำมำรถดูปีทีค่ำดว่ำแต่ละโครงกำรในลุ่มน ้ำจะแลว้เสร็จเมือ่ใดไดด้ว้ย ตำมทีแ่สดงในภำพดำ้นล่ำง 

 

 

 

 

 

 
 จำกแผนภูมขิำ้งตน้ เรำจะสังเกตเห็นไดว่้ำมแีนวโนม้ของกำรสรำ้งโรงงำนไฟฟ้ำพลังน ้ำ และเสร็จ 

สมบูรณ์เพิม่มำกขึน้ ในชว่งครึง่หลังของศตวรรษที ่ 20 และต่อเนื่องเรือ่ยมำจนถงึปัจจุบัน  คุณสำมำรถ 

ดำวน์โหลดและพมิพแ์ผนภูมทัิง้หมด รวมถงึทัง้สองแผนภูมทิีอ่ยู่ในค ำแนะน ำนี้ เพือ่กำรใชเ้ป็นกำรสว่นตัวได ้



ในตัวอย่ำงนี้ เรำตอ้งกำรสง่ออกชดุขอ้มูลทีเ่รำเพิง่กรอง เพือ่จัดกำรและวเิครำะหข์อ้มูลเป็นกำรสว่นตัว เรำจะ 

สำมำรถดำวน์โหลดชดุขอ้มูลดบิได ้ โดยกำรเปิดแผงรำยละเอยีดโครงกำรทำงดำ้นขวำของแดชบอรด์ และ 

คลกิทีปุ่่ มดำวน์โหลดดังทีแ่สดงในสว่นย่อยของแผงรำยละเอยีดโครงกำรดำ้นบน 

 

 
 ชดุขอ้มูลจะถูกดำวน์โหลดเป็น Excel spreadsheet ดังทีแ่สดงดำ้นบน  ตัวแปรต่ำง ๆ ของฐำนขอ้มูล 

โครงสรำ้งพืน้ฐำนทีซ่อ่นอยู่จะสะทอ้นขอ้มูลทีแ่สดงอยู่บนแผงรำยละเอยีดโครงกำร  เมือ่ไดข้อ้มูลดบิมำแลว้ 

ตอนนี้เรำก็สำมำรถจัดกำร และวเิครำะหช์ดุขอ้มูลตำมควำมตอ้งกำรเฉพำะของเรำได ้ โดยใชซ้อฟตแ์วรจ์ำก 

ผูพั้ฒนำรำยอืน่ในกำรสรำ้งภำพขอ้มูลและขอ้มูลเชงิสถติต่ิอไป 
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