การนำเข้า shapefile แปลงที่ดิน บนระบบ WEB ROW
1. จากหน้าหลัก ไปที่เมนู “จัดการเขตทาง” ค้นหาสายทางที่มีการนำเข้าข้อมูลแปลงที่ดินแล้ว และคลิกซ้าย
บนสายทางที่ค้นหา (ข้อสังเกต: หลังชื่อสายทางจะไม่มีคำว่า “ยังไม่ได้คำนวณล่าสุด”)
- ตัวอย่างสายทาง ชพ.4012 -

2. จากหน้าจอ “จัดการเขตทาง” เลือกเครื่องมือ “SHP แปลงที่ดิน” และเลือก “ดาวน์โหลดไฟล์ SHP”
จะแสดงไฟล์ Shapefile บริเวณด้านซ้ายล่างของหน้าจอ

3. เปิดไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลด จะแสดงไฟล์ทั้งหมด 5 ไฟล์ (ไฟล์องค์ประกอบเบื้องต้นสำหรับการนำเข้า
ข้อมูล Shapefile บนระบบ WEB ROW)

4. เปิดโปรแกรม QGIS (สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://qgis.org/en/site/forusers/download.html) - ข้อแนะนำ: ควรเลือกเวอร์ชัน Long term release repository -

5. นำเข้า Shapefile บนโปรแกรม QGIS โดยไปที่เมนู Layer > Add Layer > Add Vector Layer… จะ
แสดงหน้าต่าง Data Source Manager | Vector นำเข้าไฟล์ .shp ที่ต้องการ
โดยกำหนด Encoding เป็น UTF-8 และไปที่ Source: Vector Dataset(s) คลิกที่ “...” เลือกไฟล์ที่ต้องการ
นำเข้า คลิก Open > Add (ต่อไปจากนี้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากระบบ WEB ROW จะเรียกว่าไฟล์ต้นแบบ)
- เมื่อข้อมูลแปลงทีด่ ินแสดงบนหน้าต่างแล้ว เลือก Close เพื่อปิดหน้าต่างนำเข้าข้อมูล -
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6. เปิดข้อมูลแปลงที่ดินที่ต้องการนำเข้าสู่ระบบ WEB ROW ดังขั้นตอนในข้อ. 5 จะแสดงข้อมูลแปลงที่ดิน 2
ข้อมูลบริเวณหน้าจอด้านซ้ายมือ
- ตัวอย่างข้อมูล shp_from_link_10516 : ไฟล์ต้นฉบับ และ 10147 : ไฟล์ที่ต้องการนำเข้าสูร่ ะบบ WEB ROW -

7. คลิกขวาที่ ไฟล์ต้นฉบับ เลือก Open Attribute Table จะแสดงผลตารางข้อมูลของไฟล์ต้นฉบับ

8. คลิกเลือกเครื่องมือ Toggle editing mode (รูปดินสอ ) เพื่อเปิดฟังก์ชันการแก้ไข
- เมื่อเลือกเครื่องมือแล้ว จะปรากฏกรอบสีฟ้าบริเวณรอบเครื่องมือนั้น ๆ -

9. คลิกแถวที่ 2 (โดยคลิกบริเวณเลข 2) ข้อมูลแถวที่ 2 จะมีไฮไลท์สีน้ำเงินปรากฏขึ้นมา และเลื่อนไปที่ข้อมูล
แถวสุดท้าย กดปุ่ม shift บนคีย์บอร์ดค้าง และคลิกที่บริเวณตัวเลขของแถวสุดท้ายของข้อมูล
(ข้อสังเกต : บริเวณชื่อไฟล์ จะมีข้อความ Features Total = จำนวนข้อมูลทั้งหมด และ Selected = ข้อมูลที่
เลือก) - เมื่อคลิกตัวเลขบริเวณแถวสุดท้ายแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะมีไฮไลท์สีนำ้ เงิน ยกเว้น แถวที่ 1 -

10. คลิกที่เครื่องมือ Delete selected features (รูปถังขยะสีแดง

) เพื่อลบข้อมูลที่ได้เลือกไว้

- เมื่อลบข้อมูลแล้ว จะเหลือข้อมูลเพียง 1 แถวเท่านัน้ -

11. คลิกขวาที่ไฟล์ข้อมูลแปลงที่ดินที่ต้องการนำเข้าสู่ระบบ WEB ROW เลือก Open Attribute Table
- ตรวจสอบข้อมูลที่แสดงบนตารางข้อมูล หากไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ สามารถแก้ไขได้โดยการลบข้อมูลปัจจุบนั โดยคลิก
ขวาที่ไฟล์ข้อมูล > Remove Layer… > OK และนำเข้าข้อมูลอีกครั้ง ดังขั้นตอนในข้อ. 5 โดยกำหนด Encoding จาก UTF8 เป็น Systems หากยังไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ เลือก Encoding ใหม่อีกครั้ง เป็น TIS-620 -

12. จากตารางไฟล์ข้อมูลแปลงที่ดินที่ต้องการนำเข้าสู่ระบบ คลิกเลือกเครื่องมือ Toggle editing mode
(รูปดินสอ ) จากนั้นคลิกที่เครื่องมือ Select all (รูปขีดสีเหลืองสามขีด ) เพื่อไฮไลท์ข้อมูลทั้งหมด

13. คลิกที่เครื่องมือ Copy selected rows to clipboard (รูปกระดาษ
) เพื่อคัดลอกข้อมูลที่ได้เลือกไว้
และคลิกที่เครื่องมือ Toggle editing mode (รูปดินสอ ) อีกครั้ง เพื่อปิดฟังก์ชันการแก้ไข
- เมื่อคลิกปิดเครื่องมือ Toggle editing mode กรอบสีฟ้ารอบเครือ่ งมือจะหายไป -

14. คลิกที่ตารางข้อมูลไฟล์ต้นฉบับ คลิกที่เครื่องมือ Past features from clipboard (รูปคลิปบอร์ด
เพื่อวางข้อมูลที่คัดลอกจากไฟล์ข้อมูลแปลงที่ดินที่ต้องการนำเข้าสู่ระบบ

)

- ข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลแปลงที่ดินที่ต้องการนำเข้าสูร่ ะบบ จะแสดงบนตารางข้อมูลข้อมูลไฟล์ต้นฉบับ -

15. คลิกที่เครื่องมือ Invert selection (รูปสามเหลี่ยมสีเหลืองขาว ) เพื่อสลับไฮไลท์มาที่ข้อมูลเดิมของ
ไฟล์ต้นฉบับ (ข้อมูลที่เหลือเพียง 1 แถวจากไฟล์ต้นฉบับ) คลิกที่เครื่องมือ Delete selected features (รูปถัง
ขยะสีแดง ) เพื่อลบข้อมูลที่ได้เลือกไว้ และคลิกที่เครื่องมือ Toggle editing mode (รูปดินสอ ) อีกครั้ง
เพื่อปิดฟังก์ชันการแก้ไข

16. เมื่อลบข้อมูลที่เลือกไว้แล้ว เทียบตารางข้อมูลระหว่างไฟล์ต้นฉบับและไฟล์ข้อมูลแปลงที่ดินที่ต้องการ
นำเข้าสู่ระบบ จะมีจำนวนแถวข้อมูลเท่ากัน

17. สามารถดูการแสดงผลของไฟล์ข้อมูลแปลงที่ดินที่ต้องการนำเข้าสู่ระบบ ที่คัดลอกมาวางบนไฟล์ต้นฉบับได้
โดยการคลิกขวาทีไ่ ฟล์ต้นฉบับ เลือก Zoom to Layer

18. หากข้อมูลแสดงผลถูกต้อง ดำเนินการบันทึกข้อมูล โดยคลิกขวาที่ไฟล์ต้นฉบับ เลือก Export > Save
Features As…

19. เมื่อปรากฏหน้าต่าง Save Vector Layer as… กำหนดค่า ดังนี้
• File name : เลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์
(การตั้งชื่อไฟล์ไม่ควรตั้งชื่อภาษาไทย - แนะนำชื่อ : route_เลขสายทาง -)
• กำหนดค่า CRS : EPSG:32647 – WGS 84 / UTM zone 47N
• Encoding : UTF-8
เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว คลิก OK

20. การนำเข้าไฟล์บนระบบ WEB ROW จะรองรับไฟล์ .zip ซึ่งเป็นไฟล์ที่ดำเนินการบีบอัดข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว (สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้โดยค้นหาโปรอแกรมชื่อ Winrar บนอินเทอร์เน็ต) การบีบอัดข้อมูล
สามารถทำได้โดยเลือกไฟล์ทั้งหมดที่ได้หลังจากบันทึกข้อมูล (ประกอบด้วย 6 ไฟล์ดังรูปตัวอย่าง) คลิกขวา
เลือก Add to archive… กำหนดชื่อ Archive name (กำหนดชื่อตามไฟล์ Shapefile) เลือก Archive
format : ZIP คลิก OK

21. นำเข้าไฟล์ .zip บนระบบ WEB ROW โดยไปที่เมนู “จัดการเขตทาง” ค้นหาสายทางที่ต้องการนำเข้า
ข้อมูลแปลงที่ดิน

