
บทน ำ 
 Project Impact Screener เป็นเครื่องมอืคดักรองตำมฐำนขอ้มูลภูมศิำสตร์พื้นฐำนจำก Mekong Infrastructure Tracker 

ที่เสรมิด้วยชุดเลเยอร์ขอ้มูลเชงิพื้นที่ทำงภมูศิำสตร์ในด้ำนสงัคม - เศรษฐกจิ กำรเมอืง และสิง่แวดลอ้มในระดบัภูมภิำค ที่ผูใ้ช้สำมำรถน ำมำใช ้
เพื่อตดิตำมผลกระทบที่อำจเกดิขึน้จำกกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง  เลเยอรข์องขอ้มูลทีเ่พิม่เตมิทัง้หมด ได้ถูกท ำ 
ควำมสะอำดและวเิครำะห์ เพื่อให้เหมำะกบัควำมต้องกำรของตวัคดักรอง (Screener) และมกีำรบอกแหล่งขอ้มูล และให้ขอ้มลูเพิม่เตมิในแต่ละ 
เลเยอร์ Stimson Center มอบขอ้มูลน้ีเพื่อเป็นสำธำรณประโยชน์ ด้วยหวงัที่จะท ำใหเ้กดิควำมต้องกำรขอ้มูลที่โปรง่ใส เกดิควำมร่วมมอืใน 
ระดบัภมูภิำค และกลุ่มผูใ้ช้ที่มสี่วนรว่มอย่ำงจรงิจงั อนัจะสง่ผลให้เกดิกำรเตบิโตของฐำนขอ้มูล 
 

เอกสำรน้ีจะให้ค ำแนะน ำโดยละเอยีดเกี่ยวกบัวธิใีช้ Project Impact Screener รวมถงึกำรใช้งำนวดิเจต็บนแดชบอร์ด กำรคดักรอง 
และกำรสง่ออกขอ้มลูที่กรองแล้ว  ผูใ้ช้สำมำรถเยีย่มชม หน้ำค ำถำมที่พบบ่อย (FAQ page) หรอืตดิต่อทมีสนับสนุนของ Mekong 

Infrastructure Tracker ได้ที่ mekongtracker@stimson.org เพื่อหำขอ้มูลเพิม่เตมิหรอืถำมค ำถำม  

ฟังก์ชนัของหน้ำแรก 

 
ผูใ้ช้สำมำรถเขำ้ถงึแดชบอร์ดและ interactive tool อื่น ๆ ได้ จำกหน้ำ landing page ของ Stimson Center  กำรคลกิ 

ที่เครื่องมอืน้ี จะเป็นกำรเปิดแดชบอร์ด Project Impact Screener ใหเ้ริม่ท ำงำนดงัที่แสดงไว้ด้ำนบน มุมมองเริม่ต้นแสดงภำพระยะไกล

ของโครงกำรพลงังำนและโครงสร้ำงพื้นฐำนเชงิเสน้ระดบัภูมภิำคจำกฐำนขอ้มลู Mekong Infrastructure Tracker ของ Stimson Center  

จำกตรงน้ี ผูใ้ช้อำจเริม่ใชเ้ครื่องมอืด้วยกำรเลื่อนแผนที่ (คลกิซ้ำยที่แผนที่และลำก) ขยำยเขำ้/ออก (เลื่อนล้อบนเมำส์หรอืดบัเบลิคลกิซ้ำยที ่

แผนที่) และคลกิที่โครงกำรต่ำง ๆ เพื่อดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

https://www.stimson.org/2020/mekong-infrastructure-tracker-faq/
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กำรคลกิที่โครงกำรหน่ึง จะท ำให้เหน็โครงกำรทัง้หมดในบรเิวณใกลเ้คยีงผุดขึน้มำด้วย แผนที่ที่มำตรำส่วนเลก็ลงอำจมหีลำยโครงกำร 

ถูกรวมอยู่ภำยใน pop-up (พอปอปั) นัน้ แต่เมื่อผูใ้ช้ขยำยดูในมำตรำส่วนที่ใหญ่ขึน้ ก็จะเหน็เพยีงโครงกำรที่ระบุไว้เท่ำนัน้ นอกเหนือจำก 
รำยละเอยีดโครงกำรแลว้ ยงัมอีกีสีด้่ำนที่น่ำสนใจ  มุมบนซ้ำยจะแสดงจ ำนวนโครงกำรที่อยู่ภำยใน pop-up  มุมบนขวำช่วยใหผู้ใ้ช้สำมำรถ 
พลกิดูได้หลำยโครงกำร (ถดัไปและก่อนหน้ำ) ขยำย pop-up รำยละเอยีดโครงกำร และออกจำก pop-up  ที่ด้ำนล่ำงขวำผูใ้ช้สำมำรถกวำดตำ

ดูโครงกำรหรอืวำงเครื่องหมำยคัน่หน้ำได้  สุดท้ำย ที่ด้ำนล่ำงซ้ำยผูใ้ช้สำมำรถขยำยเขำ้ไปดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิของโครงกำรได้ 
 

 
 วดิเจต็ของเครื่องมอืน้ีแบ่งออกเป็นสำมส่วน  ส่วนแรกประกอบด้วยเครื่องมอืคดักรอง ซึ่งช่วยให้ผูใ้ช้สำมำรถรวบรวมจุดขอ้มูลในพื้นที่ 
ที่สนใจได้หลำกหลำยวธิ ี  ส่วนที่สองประกอบด้วยฟังก์ชนัแผนที่ เช่น กำรขยำยดูภำพแบบแถบเลื่อน (zoom slider), กลบัไปที่มมุมองโฮม, 

กำรน ำทำงขอบเขตของแผนที่ (extent navigation), ตวักรองขอ้มลู, และแถบค้นหำทำงภูมศิำสตร์  สว่นที่สำมประกอบด้วยค ำอธบิำย 



สญัลกัษณ์แบบดงึลง (drop-down) ส ำหรบัเลเยอร์ที่แสดงอยู,่ รำยกำรเลเยอร์เชงิโต้ตอบ (interactive layers list), และกำรสลบัเขำ้สู่แบบ 
เต็มหน้ำจอ 

เครื่องมอืคดักรอง (Screening tool) 

 เครื่องมอืคดักรองเป็นฟังก์ชนัหลกัของกำรวเิครำะห์ใน Project Impact Screener  หลงัจำกกำรก ำหนดพื้นที่ที่สนใจในแผนที่แล้ว 

ผูใ้ช้สำมำรถสร้ำงรำยงำนคุณลกัษณะ (feature) ทัง้หมดภำยในแผนที่ และส่งออกในรูปแบบ CSV เพื่อท ำกำรวเิครำะห์เพิม่เตมิต่อไป  ขอ้มลู 
ที่ส่งออกจำกเครื่องมอืน้ี จะมเีฉพำะเลเยอร์ทีใ่ช้งำนอยูเ่ท่ำนัน้ และแต่ละเลเยอร์จะถูกดำวน์โหลดเป็นไฟล์แยกต่ำงหำก  ในขณะน้ี มสีำมวธิใีน 
กำรสร้ำงบรเิวณที่คุณสนใจ ซึ่งจะกล่ำวถงึต่อไปด้ำนล่ำง  
 

 

 เครื่องมอื Draw (วำด) ช่วยให้ผูใ้ช้สำมำรถวำดรปูร่ำงต่ำง ๆ ลงบนแผนที่ได้หลำยแบบ  โหมด Point (จุด) ช่วยใหผู้ใ้ช้สำมำรถ 
วำงจุดลงบนแผนที่ได้ ผูใ้ช้อำจวำงจุดหน่ึงลงบนโครงกำรใดโครงกำรหน่ึงเพื่อวำงขอ้มูลเฉพำะทบัซ้อนลงบนนัน้ แต่เครื่องมอืน้ีจะเกดิ

ประสทิธภิำพสูงสุดเมื่อใช้กบั Buffer (บฟัเฟอร์) ขัน้ตอนเพิม่เตมิน้ี จะสร้ำงบฟัเฟอร์วงกลมรอบจุดสนใจตำมระยะทำงที่ผูใ้ช้ก ำหนด  โหมด 

Line (เสน้) จะเป็นกำรลำกเสน้ตรงระหว่ำงจุดสองจุด และมคีวำมยำวได้มำกเท่ำที่ผูใ้ช้ต้องกำร โหมด Extent (ขอบเขต) จะเป็นกำรวำด 

สีเ่หลี่ยมผนืผำ้  โหมด Polygon (รูปหลำยเหลีย่ม) เป็นกำรวำดรูปร่ำงปิดใด ๆ ก็ได้ทีผู่ใ้ช้ก ำหนด สุดท้ำย คอื โหมด Rectangle (สีเ่หลี่ยม 

ผนืผำ้) จะเป็นกำรเลอืกลกัษณะบำงอย่ำงจำกเลเยอร์ใดเลเยอร์หน่ึง และสำมำรถน ำมำปรบัได้โดยใช้ค ำสัง่ “เลอืกเลเยอร์ที่เลอืกได้” แนะน ำให ้
ผูใ้ช้จ ำกดัจ ำนวนเลเยอร์ที่เลอืกได้ไม่ควรมเีกนิสำมเลเยอร์ เพื่อหลกีเลี่ยงควำมผดิพลำดในกำรประมวลผลหรอืเครื่องมอืขดัขอ้ง 



 

 โหมด Shapefile (เชฟไฟล์) ช่วยใหผู้ใ้ช้สำมำรถอปัโหลดเชฟไฟล์ที่เป็นซปิ ซึ่งผูใ้ช้สำมำรถสร้ำงและดำวน์โหลดรำยงำนได้ ที่ผ่ำน
มำ เรำพบปัญหำในเชฟไฟล์ที่มรีำยละเอยีดมำก เช่น บำงประเทศหรอืบำงภมูภิำคที่มขีนำดใหญ่ เรำจงึขอแนะน ำให้จ ำกดักำรใช้เชฟไฟล์แคใ่น
ระดบัภมูภิำคภำยในประเทศ 

 

 

 โหมด Coordinates (พกิดั) ช่วยให้ผูใ้ช้สำมำรถเลอืกจุดที่จะสร้ำงรำยงำนได้ เช่นเดยีวกบัโหมด Point ผูใ้ช้ควรใช้โหมดน้ีกบั 
บฟัเฟอรเ์พื่อใหไ้ด้ผลลพัธ์ที่ด ี



 

ฟังก์ชนัแผนที ่

 สองส่วนต่อมำจะเป็นฟังก์ชนัแผนที่ที่ผูใ้ชใ้ช้น ำทำงไปรอบ ๆ แผนที่ และปรบักำรมองเหน็ของเลเยอรข์อ้มลูที่ทบัซ้อนกนัอยู่ได้ 
 

ตวัควบคุมด้ำนซ้ำยใช้ควบคุมขอบเขตของแผนที่และตวั

กรองส ำหรบัเลเยอร์ของขอ้มูลที่ปรบัได้  วดิเจต็แรก คอื ขยำยดูภำพแบบแถบเลื่อน (zoom slider) ซึ่งผูใ้ช้สำมำรถขยำยเขำ้และออกได้  

วดิเจต็ที่สอง คอื ฟังก์ชนัโฮม ซึ่งจะน ำผูใ้ช้กลบัสู่มุมมองแผนที่เริม่ต้น  วดิเจต็ที่สำม คอื กำรน ำทำงขอบเขตของแผนที่ (extent navigation) 
ซึ่งจะช่วยใหผู้ใ้ช้สำมำรถยำ้ยมุมมองแผนที่ระหว่ำงมมุมองปัจจุบนั และมุมมองที่ผูใ้ช้เคยเปิดดูก่อนหน้ำน้ี  วดิเจต็ที่สี ่ เป็นเครื่องมอืกรองที่ช่วย 
ให้ผูใ้ช้สำมำรถกรองชุดของเลเยอร์ ทัง้เพื่อน ำมำดูและเพื่อกำรกรองรำยงำน  ซึ่งค ำอธบิำยเครื่องมอืตวักรองแบบเชงิลกึจะอยู่ในส่วนต่อไป 
ของค ำแนะน ำน้ี  ตวัสุดท้ำย วดิเจต็ที่ห้ำ จะเป็นเครื่องมอืค้นหำที่ผูใ้ช้สำมำรถเลื่อนไปดูยงัที่ตัง้ทำงภูมศิำสตร์สกัที่หน่ึงเพื่อคดักรองเพิม่เตมิ 

 



 

ตวัควบคุมด้ำนขวำมคี ำสัง่กำรสลบัเลเยอร์ขอ้มูล 

กำรดูค ำอธบิำยส ำหรบัเลเยอร์ที่ใชง้ำนอยู่ และกำรควบคุมมุมมองหน้ำต่ำงของเครื่องมอืในส่วนแรก 
ผูใ้ช้สำมำรถเปิด pop-up ของค ำอธบิำยสญัลกัษณ์แผนที่ส ำหรบัเลเยอร์ที่แสดงอยู่บนแผนที่ pop-

up ค ำอธบิำยสญัลกัษณ์จะท ำงำนไปพร้อมกบัเลเยอร์ที่แสดงอยู่ ซึ่งผูใ้ช้สำมำรถสลบัเลเยอรข์ึน้มำ 
แสดงได้ ในวดิเจต็ที่อยู่ถดัจำกค ำอธบิำยสญัลกัษณ์ วดิเจต็สุดท้ำย ช่วยให้ผูใ้ช้สำมำรถขยำย 

Project Impact Screener ให้แสดงเต็มหน้ำต่ำงได้ 

 

 รูปภำพด้ำนซ้ำยแสดงรำยกำรเลเยอร์ที่ผูใ้ช้สำมำรถน ำมำใช้งำนได้  ค่ำเริม่ต้นตัง้ไว้ให้เลเยอรข์อง

โครงกำรพลงังำนและโครงสร้ำงพื้นฐำนเชงิเสน้แสดงสลบักนัไปมำได้ และหำกผูใ้ช้ต้องเปิดเลเยอร ์
เพิม่เตมิก็สำมำรถท ำได้ เลเยอร์ที่เป็นสเีทำหมำยถงึ เลเยอร์ที่ไม่สำมำรถดูได้ในมำตรำส่วนของแผนที่ 
ที่แสดงอยู่ แต่เมื่อผูใ้ชข้ยำยภำพเขำ้ใกล้ขึน้ ก็จะสำมำรถดูเลเยอร์ดงักล่ำวได้  จำกเลเยอร์ที่มใีหไ้ว้ใน 
ตอนแรก จะมแีปดเลเยอร์ที่ผูใ้ช้สำมำรถโต้ตอบด้วยได้ เลเยอร์อื่น คอื เลเยอร์เชงิภำพ (raster) 
ซึ่งให้ขอ้มลู ของทัว่ทัง้ภมูภิำคในขนำดพกิเซลที่ก ำหนดไว้แลว้  ตอนที่เปิดตวัเครื่องมอืน้ีนัน้ บรกิำร 
เวบ็พื้นฐำน ESRI, ArcGIS Online ของเครื่องมอืไมไ่ด้ใส่กำรวเิครำะหเ์ชงิภำพลงในแอปพลเิคชนั 

แต่เรำมแีผนที่จะอปัเดตฟังก์ชนัน้ีทนัททีี่ ArcGIS Online มกีำรอปัเดตบรกิำร แรสเตอร ์ (raster) 
แล้ว สว่นตอนน้ี ผูใ้ช้สำมำรถซ้อนเลเยอร์แรสเตอร์เป็นภำพขอ้มูลได้อย่ำงเช่น basemaps 



ตวักรอง 

  

วดิเจต็น้ีช่วยใหผู้ใ้ช้สำมำรถกรองจุดขอ้มูลตำมลกัษณะเฉพำะได้ กำรกรองจะส่งผลต่อกำรใช้งำนของผูใ้ช้สองด้ำน: แผนที่จะแสดงเฉพำะจุด 
ขอ้มูลที่ตรงกบัตวักรอง และจะแสดงเฉพำะจุดขอ้มูลที่กรองแล้วส ำหรบัเลเยอร์ที่กรองได้เฉพำะบำงเลเยอร์  ส ำหรบัค่ำที่ตัง้ไวใ้นปัจจุบนัฐำน 
ขอ้มูล Mekong Infrastructure Tracker จะถูกรวมไว้เป็นตวักรองที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ แต่ผูใ้ช้อำจกรองเลเยอร์ และคุณลกัษณะ 
เพิม่เตมิด้วยตวักรองทีผู่ใ้ช้ก ำหนดเองได้ด้วย  จำกภำพด้ำนซ้ำยเลเยอร์โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลงังำนถูกยุบลงไป และโครงสร้ำงพื้นฐำน 
เชงิเสน้เปิดใชง้ำนอยู่  ผูใ้ช้สำมำรถยุบและเปิดเลเยอร์ได้โดยใช้ลูกศรทำงด้ำนซ้ำยของเลเยอร์  ตวักรองจะท ำงำนเฉพำะเมื่อถูกเปิดขึน้มำเท่ำนัน้  

ในภำพ เลเยอร์โครงสร้ำงพื้นฐำนเชงิเสน้ถูกเปิดใช้งำนอยู่ แต่เลเยอร์โครงสรำ้งพื้นฐำนพลงังำนไมไ่ด้เปิดไว้  ผูใ้ช้สำมำรถใช้ปุ่ มด้ำนล่ำงขวำ 
เพื่อเลอืกตวักรองแบบก ำหนดเอง 

ตวัอย่ำง 
 ในตวัอย่ำงน้ี เรำจะเรยีกใช้เครื่องมอืคดักรองในพื้นที่โดยรอบเมอืงเวยีงจนัทน์ ประเทศลำว เรำจะมำดูว่ำมโีครงกำรพลงังำน 
และโครงสร้ำงพื้นฐำนเชงิเสน้กี่โครงกำรภำยในรศัมี 100 ไมล์ หรอืดูว่ำมภียัคุกคำมต่อควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ ปัญหำทำงสงัคม - 



เศรษฐกจิ หรอืมปีระเดน็ทำงกำรเมอืงที่อำจเกดิขึน้ทบัซ้อนกนัจำกกำรลงทุนในภูมภิำคน้ีมำกน้อยเพยีงไร ผูใ้ช้อำจเริม่ด ำเนินกำรโดยกำรขยำย

ภำพเวยีงจนัทน์ระยะใกล้หรอืพมิพ์ชื่อลงในแถบค้นหำ 

 

 
 เครื่องมอืค้นหำเลื่อนมุมมองแผนที่ของเรำไปที่เวยีงจนัทน์ในมำตรำส่วนที่ใหญข่ึน้ แต่ผูใ้ช้จะสงัเกตเหน็ว่ำในจุดดงักล่ำวน้ี ไม่อยู่ตรง 
กบัโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนใด ๆ และไมไ่ด้มกีำรซ้อนทบักบัเลเยอร์อื่น ๆ กำรวำดบฟัเฟอรร์อบ ๆ จุดน้ีเพื่อวเิครำะห์พื้นที่น่ำจะท ำให้กำร 
แสดงผลดขีึน้ 

 

 
 อย่ำงแรก ใหว้ำงเครื่องหมำยลงในต ำแหน่งของเวยีงจนัทน์โดยใช้โหมด Point ของเครื่องมอืวำด ต่อมำ เพิม่บฟัเฟอร์ 100 ไมล ์
รอบจุดศูนย์กลำงตำมที่แสดงในแผนที่ด้ำนบน จำกจุดน้ีผูใ้ช้สำมำรถสร้ำงรำยงำนได้โดยคลกิ “Report”  หรอืผูใ้ช้จะกลบัไปที่กำรตัง้ค่ำเดมิ 

(reset) ของเครื่องมอืคดักรอง ให้คลกิ “Start Over” 

 



 

 

 

 

 

 
ต่อมำเรำจะต้องเปิดเลเยอร์ที่สนใจเพือ่น ำมำวเิครำะห์  ในตวัอย่ำงน้ีเลเยอร์ที่รำยงำนได้ทัง้หมดถูกเปิดใชง้ำนไว้ 

 



 
 เมื่อได้ก ำหนดบฟัเฟอร์ไว้แล้ว และเปิดใชง้ำนเลเยอร์ต่ำง ๆ  แล้ว เรำจะคลกิที่ “Report” และรอใหเ้ครื่องมอืประมวลผลค ำสัง่  ขณะที ่
เครื่องมอืคดักรองก ำลงัสร้ำงรำยงำนอยู่นัน้ ผูใ้ช้จะสงัเกตเหน็ว่ำแต่ละเลเยอร์จะถูกกรองทลีะเลเยอร์ และจะไมม่กีำรเปลี่ยนแปลงจนกว่ำกระบวน 
กำรคดักรองทุกเลเยอร์จะเสรจ็สิ้นทัง้หมด  เมื่อโหลดเลเยอร์ทัง้หมดแลว้ ผูใ้ช้สำมำรถใช้งำนรำยกำรนัน้ได้ตำมต้องกำร 
 

 

 ขอ้มูลจำกรำยงำนจะอยู่ในรูปแบบที่ถูกยุบไว้ กำรคลกิที่เครื่องหมำย “+” ที่อยู่ถดัจำกชื่อของเลเยอรจ์ะเป็นกำรเปิดดูรำยงำนโดย 
ละเอยีดที่มำพร้อมค่ำจำกตำรำงคุณลกัษณะของเลเยอร์นัน้ ผูใ้ช้สำมำรถปรบัขอ้มูลในรูปแบบน้ีได้ โดยคลกิที่ไอคอนฟันเฟืองทำงด้ำนขวำของ 
รำยกำร ที่จุดน้ี เรำสำมำรถใช้กำรตัง้ค่ำค้นหำแบบเดมิ (reset) ดำวน์โหลดเลเยอร์ที่คดักรองแลว้ หรอืพมิพ์รำยกำรขอ้มูลที่จุดไว้ทัง้หมดได้ 
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