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บทน ำ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ  

โดยก้าหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าในชั้นบรรยากาศ และมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการของประเทศ ตลอดจนการให้บริการด้านการบินและการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการเกษตรและอ่ืนๆ อีกหนึ่งภารกิจที่ส้าคัญคือ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท้าฝน 
และการดัดแปรสภาพอากาศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธภาพการดัดแปรสภาพอากาศ และการบริหารจัดการน้้าในชั้น
บรรยากาศ รองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากความผันแปรของสภาพภูมิอากาศ โดยในปัจจุบัน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีข้อมูลด้านต่างๆ เป็นจ้านวนมากกระจายอยู่ในแต่ละหน่วยงานภายใน แต่
การบูรณาการข้อมูลและน้าข้อมูลมาใช้งานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรด้วยข้อจ้ากัดด้านการเชื่อมโยงข้อมูล
และข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ดังนั้นการน้าข้อมูลมาใช้โดยตรงจึงไม่สามารถด้าเนินการได้ และปัญหาที่ส้าคัญอีก
ประการได้แก่ การไม่มีข้อมูลที่ต้องการใช้งานอย่างครบถ้วนจึงจ้าเป็นต้องจัดเก็บหรือน้าเข้าจากหน่วยงานอ่ืน  
นอกจากนี้ ข้อมูลที่จ้าเป็นและเกี่ยวข้องสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้นั้นมีหลายรูปแบบทั้งแบบมีโครงสร้างและ  
ไม่มีโครงสร้าง จึงจ้าเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ โดยการให้บริการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก และน้าผลดังกล่าวไปใช้ใน
การวางแผนก้าหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการ
ข้อมูลของหน่วยงานข้าด้วยกัน ดังนั้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงมีความจ้าเป็นจะต้องปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ และรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
2. เพ่ือพัฒนาระบบส้าหรับการน้าเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Application Program Interface หรือ

API
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ได้จัดท้าเอกสารประกอบ

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลฝนหลวง เพ่ือรองรับการบูรณาการข้อมูล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้บุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องสามารถน้าระบบดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการต่อไป 
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บทที่ 1 รำยละเอียดระบบเชื่อมโยงข้อมลูฝนหลวง เพือ่รองรับกำรบูรณำกำรข้อมูล 
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 

 

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลฝนหลวง เพื่อรองรับกำรบูรณำกำรข้อมูล กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร (Big 
Data) 

 
ภาพรวม ระบบ Big Data 

1.1 กำรจัดเตรียมข้อมูลก่อนน ำเข้ำระบบจัดเก็บ 
เป็นขั้นตอนที่หน่วยงานต่างๆ ท้าการจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถน้าเข้าระบบได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการแปลงไฟล์เป็นมาตรฐานสากล การรวบรวมไฟล์จากหลายแหล่งมาอยู่ที่เครื่องแม่ข่าย
เดียว หรือการตั้งชื่อไฟล์ให้ระบบรวบรวมไฟล์จากระบบจัดเก็บสามารถเข้าถึงไฟล์ได้ (Data Cleansing) ดังนี้ 

ข้อมูลดิบบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ำย (Raw Data) คือ ข้อมูลที่ได้มาจากการวัดค่าของ
อุปกรณ์ต่างๆ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ยังไม่พร้อมที่จะท้าการจัดเก็บลงระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 

ข้อมูลพร้อมน ำเข้ำสู่ระบบจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ำย (Input Data) คือ ข้อมูล
ข้อมูลที่พร้อมจัดเก็บลงระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ตามแหล่งข้อมูลย่อยต่างๆและพร้อมท้าการ
เก็บรวบรวมมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง 

ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยพร้อมน ำเข้ำจัดเก็บลงระบบฐำนจ้อมูลขนำดใหญ่ (Staging Data) 
คือ เป็นข้อมูลที่ระบบการจัดเก็บข้อมูลท้าการรวบรวมมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางชั่วคราว 
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ข้อมูลจัดเก็บในระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) คือ ข้อมูลที่ท้าการจัดเก็บลงฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเข้าถึงและใช้งานอย่างรวดเร็วและการป้องกันการสูญเสียข้อมูล 

ข้อมูลส่งออก (Output Data)  คือ ข้อมูลที่ระบบจัดเก็บท้าการจัดเตรียมออกมาจากฐานข้อมูล
ขนาดใหญ ่เพ่ือท้าการส่งออกให้โปรแกรมอ่ืนๆ หรือผู้ใช้งานภายนอกที่ร้องขอข้อมูล 

การจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลดิบ ข้อมูลน้าเข้าเข้า การพักข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่
ส้าหรับใช้ประมวณผลเพ่ือรองรับการบูรณาการข้อมูลของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  และเพ่ิม 
Application Program Interface เพ่ือใช้งานผ่าน เว็บแอปพลิเคชัน ดังนี้ 

1) API Key ส้าหรับ เรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บไว้ภายในระบบ 

 
 กระบวนกำรท ำงำน (Process) กำรน ำเข้ำข้อมูล 

1) ผู้ดูแลระบบ สามารถเรียกดู แก้ไข จัดเก็บ ข้อมูลของแหล่งที่มาได้ 

1.2 กำรรวบรวมข้อมูลและกำรจัดเก็บข้อมูล 
ระบบต้องสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลตามที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรก้าหนดทั้ง 

14 ประเภทได้แก่ 

1) Radar 

2) Sonde Data 

3) Microwave 3 Level 
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4) ข้อมูลปริมาณน้้าฝน 24 ชม. 

5) ข้อมูลปริมาณน้้าฝนทุกชั่วโมง 

6) ข้อมูลสถานี 

7) ข้อมูลสภาพอากาศ 

8) ข้อมูลปริมาณน้้าฝนและสภาพอากาศ 1 วัน 

9) ข้อมูลปริมาณน้้าฝนและสภาพอากาศราย 3 ชั่วโมง 

10) ข้อมูลสถานีตรวจวัด 

11) ดัชนีคุณภาพอากาศ 

12) Hotspot 

13) ปริมาณน้้าในเข่ือน 

14) ข้อมูลพยากรณ์จากสจล. 

 

 แบบจ ำลองข้อมูล (Data Model)  

 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลฝนหลวง ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงดังภาพต่อไปนี้ 

           

Radar

UF
VOL
PNG

Sonde

EDT_dat
STD_dat

Microwave

lvl0
lvl1
lvl2

Forcast_DRRAA

ddraa_2018.txt

            
PM2.5_AQMThai

air4bangkok.com

PM10_Air4Thai

air4thai.pcd.go.th
aqmthai.com

Weather_TMD

data.tmd.go.th

Weather_NHC

api.nhc.in.th

Hotspot_GISTDA

fire.gistda.or.th

Dam_Thaiwater

thaiwater.net

 

1.3 ข้อมูลภำยใน ประกอบด้วย 

ข้อมูล Radar มี 3 ชนิดไฟล์ ดังนี้ 
 ไฟล์นามสกุล UF 
 ไฟล์นามสกุล VOL 
 ไฟล์นามสกุล PNG 
ข้อมูล Sonde มีนามสกุลไฟล์เป็น CSV โดยมี 2 ไฟล์ ดังนี ้
 EDT_dat 
 STD_dat 
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ข้อมูล Microwave มีนามสกุลไฟล์เป็น CSV โดยมี 3 ไฟล์ ดังนี ้
 ไฟล์ Level 0 
 ไฟล์ Level 1 
 ไฟล์ Level 2 

1.4 ข้อมูลภำยนอก ประกอบด้วย 

 ข้อมูล PM2.5 ซึ่งมีท่ีมาจาก 
 เว็บไซต์ air4bangkok.com 
 ข้อมูล PM10 ซึ่งมีท่ีมาจาก  
 เว็บไซต์ aqmthai.com 
 เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th 
 ข้อมูล Hotspot ซึ่งมีท่ีมาจาก 
 เว็บไซต์ File.gistda.or.th 
 ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (Forecast) ซึ่งมีท่ีมาจาก 
 สถาบันเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีนามสกุล

ไฟล์เป็น TXT 
 ข้อมูลสภาพอากาศ (Weather) ซึ่งมีท่ีมาจาก 
 เว็บไซต์ data.tmd.go.th 
 เว็บไซต์ api.nhc.in.th 
 ข้อมูลปริมาณน้้าในเขื่อน (Dam) ซึ่งมีท่ีมาจาก 
 เว็บไซต์ thaiwater.net 
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1.5 สิทธิ์กำรใช้งำนระบบ 
สิทธิ์ในการใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลกรมฝนหลวง มีสิทธิ์และหน้าที่ในการใช้งานระบบดังนี้ 

เมน ู
หน้าที่ 

ผู้ดูแลระบบ บุคคลภายใน บุคคลภายนอก องค์กร 

แดชบอร์  - - - 

สร้องขอ API     
สร้าง API Key  - - - 

ตรวจสอบข้อมูล  - - - 

เรียกดูรายงาน   - - 

จัดการผู้ใช้งาน  - - - 

จัดการกลุ่มผู้ใช้งาน  - - - 

จัดการสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละ API  - - - 

เรียกดูประวัติการใช้งาน API  - - - 

 

 สิทธิ์กำรใช้งำนแบ่งออกเป็น 4 สิทธิ์ โดยแต่ละสิทธิ์มีหน้ำที่ ดังนี้ 

 ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ดูแลระบบ สามารถเรียกดูแดชบอร์ดเพ่ือดูข้อมูลสรุปต่างๆ สามารถ
สร้าง API Key ให้ผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานระบบร้องขอ API ได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลที่
จัดเก็บภายในระบบได้ สามารถเรียกดูรายงานเพ่ือดูข้อมูลสรุปต่างๆ และสามารถจัดการ
ข้อมูลผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งาน สิทธิ์การเข้าถึงแต่ละ API รวมทั้งสามารถเรียกดูประวัติการใช้
งาน API ได้ 

 บุคคลภำยใน มีหน้าที่เรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บภายในระบบ โดยต้องท้าการร้องขอ API  ไปยัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่ง API Key กลับมาให้ผู้ใช้งาน เพ่ือใช้ร้องขอข้อมูลต่อไป รวมทั้ง
สามารถเรียกดูรายงานสรุปข้อมูลต่างๆ ได้ 

 บุคคลภำยนอก มีหน้าที่เรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บภายในระบบ โดยต้องท้าการร้องขอ API  ไป
ยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่ง API Key กลับมาให้ผู้ใช้งาน เพื่อใช้ร้องขอข้อมูลต่อไป 

 องค์กร มีหน้าที่เรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บภายในระบบ โดยต้องท้าการร้องขอ API  ไปยังศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศจะส่ง API Key กลับมาให้ผู้ใช้งาน เพ่ือใช้ร้องขอข้อมูลต่อไป 



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร   9 

1.6 กำรสร้ำงโปรเจค 
Talend ETL สามารถออกแบบและพัฒนากระบวนการประมวลผลและการแปลงข้อมูล เพ่ือ

จัดเก็บและเผยแพร่ เช่น ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบน ข้อมูลตรวจอากาศครื่นสั้น ข้อมูล
ตรวจวัดสภาพอากาศ และข้อมูลปริมาณน้้าในเขื่อน ซึ่งสามารถสร้าง แก้ไข จับคู่ฐานข้อมูล สามารถท้า Extra 
Transform and load และ Extract Load and Transform โดยมีเครื่องมือ Job Design และ           
Business Modeler  

Qlik Sense เป็นเครื่องมือส้าหรับสร้างรายงานจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (BI: Business 
Intelligence Tool) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อและดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล หรือระบบฐานข้อมูลได้หลายแหล่ง 
รวมถึงไฟล์ CSV, ฐานข้อมูลรูปแบบ RDBMS หรือฐานข้อมูลรูปแบบอ่ืนๆ สามารถแสดงรายงานได้รวดเร็ว 
รองรับการแสดงรายงานรูปแบบสัญลักษณ์สีที่เข้าใจง่าย ทั้งรูปแบบกราฟ ตาราง หรือแผนที่ รวมถึงมีหน้า 
Interface ส้าหรับสร้างรายงานที่ใช้งานง่าย น้าข้อมูลจากหลายตารางมาแสดงผล รวมถึงกรองข้อมูลได้ตามที่
ต้องการโดย มีข้ันตอนการท้างาน ดังนี้ 

- Talend ETL  

- Qlik Sense Dashboard 

การสร้างโปรเจคโดยโปรแกรม Talend open studio for big data 

 
1) ขั้นตอนกำรสร้ำงโปรเจคโดย Talend open studio for big data เปิดโปรแกรม Talend 

open studio for big data 

 
รูปที่ 1 โปรแกรม Talend open studio for big data 
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2) คลิกเลือก Create a new project 

 
รูปที่ 2 Create a new project 

 
3) กรอกชื่อโปรเจค ที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น “Test_Project” และคลิกปุ่ม “Create” 

รูปที่ 3 กรอกช่ือโปรเจค 
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4) เมื่อผู้ใช้งานตั้งชื่อและคลิก “Create” แล้ว จะได้โปรเจคดังรูป 

รูปที่ 4 ช่ือโปรเจคที่สร้าง 
 

5) คลิกเลือกโปรเจค และคลิกปุ่ม “Finish” 

รูปที่ 5 เลือกโปรเจค 
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6) สามารถเข้าสู่โปรแกรม Talend open studio for big data ได้ดังรูปที่ 6 

รูปที่ 6 แสดงหน้าแรก เมื่อเปิดโปรแกรม 
 

7) คลิกสัญลักษณ์กรอบสี่เหลี่ยมด้านซ้ายบน ดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 คลิกสัญลักษณ์กรอบสี่เหลี่ยม 
 

8) คลิกขวาที่ “Job Designs” เลือก “Create Job” 

รูปที่ 8 Job Designs 
 

9) โปรแกรมจะแสดงหน้า “New Job” กรอก “Name” และคลิกปุ่ม “Finish” 
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รูปที่ 9 หน้าต่าง New Job 
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10) เมื่อท้าการ Create job จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 10 
1. Business Models เพ่ือช่วยในการแบ่งแยกและจัดกลุ่ม ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. Test_Job คือ Job ที่ผู้ใช้ท้าการสร้าง 
3. Version ท้าการเก็บบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

รูปที่ 10 Job ในโปรเจค 
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1.6.1.1 กำรน ำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ csv ไปเกบ็ไว้ใน HDFS 
1) ท้าการเชื่อมต่อ HDFS  โดยใช้ “Component”ที่อยู่แถบเมนู “Palette”  ที่อยู่ด้านขวา 

 
รูปที่ 11 Job เมนู “Palette” 
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2) ท้าการค้นหา Component “tHDFSConnection” ตามข้ันตอนดังรูป ที่ 84
1. กรอกชื่อ Component “tHDFSConnection” กด “Enter”
2. เมื่อกด “Enter” จะพบ “tHDFSConnection” ให้คลิกซ้ายค้าง ลากมาวางใน Job ที่

สร้างไว้
3. พ้ืนที่ภายใน Job

รูปที่ 12 Job ค้นหา “tHDFSConnection” 
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3) ก้าหนดค่าให้กับ Component “tHDFSConnection” โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ “tHDFSConnection_1”
จะแสดงแถบ Basic settings ของ Component ดังรูป 85

รูปที่ 13 แถบก าหนดค่า Component 

4) กรอกค่าดังต่อไปนี้
1. ก้าหนดค่า Distribution เลือก“HortonWorks”
2. กรอก NameNode URL  : “hdfs://192.217.1.206:8020/”
3. กรอก User name : “admin”

รูปที่ 14 ก าหนดค่า Component 
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5) ท้าการ Run job เพ่ือทดสอบ “tHDFSConnection” ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. คลิกแถบ Run 
2. คลิกปุ่ม Run 

รูปที่ 15 การ Run Job 
 

6) ตรวจสอบผลการ Run ถ้าไม่มีข้อความ “Error” แสดงว่า Component สามารถใช้งานได้ 

รูปที่ 16 แสดงการเชื่อมต่อของ Component 
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7) กรอกค้นหา Component “tHDFSPut” 
8) คลิกลาก Component ที่หาเจอใน list component มาวางไว้ใน Job 
9) Component “tHDFSPut_1” 

รูปที่ 17 การค้นหา “tHDFSPut” 
 

10) คลิก Check box “Use an existing connection” 
11) เลือก Component list “tHDFSConnection_1” 
12) ก้าหนดต้าแหน่งไฟล์ที่ต้องการ Local directory 
13) ก้าหนดต้าแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์ ใน HDFS directory “/tmp/Test_talend_manual” 
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รูปที่ 18 ก าหนดค่า “tHDFSPut_1” 
 

14) คลิกสัญลักษณ์ “+” เพ่ือระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการน้าไปเก็บท่ี HDFS 
15) กรอกชื่อไฟล์ 
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รูปที่ 19 ระบุช่ือไฟล ์
16) คลิกขวาที่ Component “tHDFSConnection_1” เลือก Trigger -> On Component OK 

รูปที่ 20 การใช้ Trigger 
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17) จะได้การเชื่อมต่อ Component ดังรูป เป็นการล้าดับการท้างานของ Component 

รูปที่ 21 แสดงการเชื่อมต่อ Component 
18) ค้นหา Component “tJava” 
19) คลิก Component “tJava” ลากมาวางใน Job 
20) Component “tJava_1” 
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รูปที่ 22 การค้นหา tJava_1 
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21) ระบุ Code ใน Component “tJava” เพ่ือให้แสดงข้อความการ Put ไฟล์ ของ Component 
“tHDFSPut_” 
System.out.println((String)globalMap.get("tHDFSPut_1_TRANSFER_MESSAGES")); 

รูปที่ 23 การระบุ Code ใน tJava 
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22) คลิกขวาที่ component “tHDFSPut_1” เลือก Trigger -> On Component OK 

รูปที่ 24 การใช้ Trigger 
 

23) แสดงการ Connect Component ดังรูป 

รูปที่ 25 แสดงการเชื่อมต่อ Component 
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24) คลิกปุ่ม “Run” เพ่ือทดสอบการท้างานของ Job 
25) แสดงข้อความการท้างานของ Job 

รูปที่ 26 แสดงการท างานของ Job 
 

26) แสดง versioning บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ Job 

รูปที่ 27 แสดง Versioning ของ Job 
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1.6.1.2 กำรสร้ำงโปรแกรมดึงไฟล์ขอ้มูลด้วย API มีขั้นตอนดงัต่อไปนี ้
1. ก้าหนดข้อมูลในส่วนของ tFileFetch เพ่ือเชื่อมต่อกับ API ที่มีไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ 

ท้าการ Setting Component tFileFetch_1 ตามรายละเอียดดังนี้ 
1.1 Protocol: https 
1.2 URL: 

“https://api.nhc.in.th/v1/5594c2df8d930584b20afe01cd7491
7c993d65df/ws/teledata/rftype=rainfall_yesterday/agencyid=190
12/limit” 

1.3 Destination directory: เลือกต้าแหน่งที่ต้องการเก็บไฟล์ 
Destination Filename: “” 

 
รูปที่ 28 แสดงการก าหนดข้อมลูในส่วนของ tFlieFetch 
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2. ใช้ Component tFileCopy เพ่ือ Copy File และเปลี่ยนชื่อไฟล์ ตามวันที่และ
เวลาที่ดึงไฟล์ 
ท้าการ Setting Component tFileCopy_1 ตามรายละเอียดดังนี้ 
2.1 File Name: ชื่อไฟล์ที่ดึงมา 
2.2 Destination directory: เลือกต้าแหน่งที่ต้องการเก็บไฟล์ 
2.3 Destination filename: ก้าหนดให้เป็นวันและเวลา ที่ดึงไฟล์ 
2.4 Click check box: Rename, Rename, Replace, Create the directory, 

Fail on error 
2.5 คลิกขวาที่ tFileCopy => trigger => OnSubjobOK 

 
รูปที่ 29 แสดงการใช้ Component tFileCopy 
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3. ใช้ tDie และ tWarm เพ่ือแจ้งเตือนการรันของโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 ใช้ tDie เพ่ือแจ้งเตือนการ Error คลิกขวา tDie เลือก => Trigger => 

OnComponentError 
3.2 ใช้ tWarm เพ่ือแจ้งเตือนการ Successful คลิกขวา tWarm เลือก => Trigger 

=> OnComponentOK 

 

 
รูปที่ 30 แสดงการใช้งาน tDie และ tWarm 

 

  



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร   31 

4. ใช้ tLogCatcher เพ่ือ log การท้างานไปเก็บไว้ใน Database โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
4.1 ใช้ tLogCatcher เพ่ือ Log & Error 
4.2 คลิกปุ่ม check box เลือก Catch Java Exception, Catch tDie, Catch 

tWarm 

 
รูปที่ 31 แสดงการใช้งาน tLogCatcher 
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5. ใช้ tMap เพ่ือ Mapping ข้อมูล log เข้าไปเก็บไว้ใน Database  
5.1 คลิกขวา tLogCatcher => Row => Main (tLogCatcher ส่ง input ผ่าน 

tMap เพ่ือ Mapping Column) 

 
รูปท่ี 32 แสดงการใช้งาน tMap เพื่อ Mapping ข้อมูล log เข้าไปเก็บไว้ใน Database 
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5.2 คลิกไอคอน “+” 
5.3 โปรแกรมจะแสดงกล่องส้าหรับ Add a output กรอกชื่อ output “out1” 

และคลิกปุ่ม “OK” 

รูปที่ 32 แสดงหน้าจอ Add a output 
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5.4 หลังจาก Add output แล้ว จะได้ out1 ที่สร้างไว้ 
5.5 คลิกไอคอน “+” เพ่ือ add column “out1” 

 
รูปที่ 32 แสดงหน้าจอ output ที่สร้างไว ้
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5.6 Add ข้อมูล Column ส้าหรับ “out1” 
5.7 แสดง Column ของ out1 ที่ Add ไว้ 

 
รูปที่ 33 แสดงการ add column 
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5.8 ท้าการผูก Column ใน “row2” กับ Column ใน “out1” โดยการ คลิกลาก 
Column ใน row2 วางไว้ในตาราง Expression “out1” 

 
รูปที่ 34 แสดงการผูก column 
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6. ใช้ tPostgresqlOutput เพ่ือเชื่อมต่อกับ Database ที่ต้องการเก็บข้อมูล 
6.1 ท้าการ Setting Component tPostgresqlOutput 
6.2 คลิกขวา tMap => Row => Main (tMap ส่งค่า output จาก tLogCatcher 

ไปยัง Database) 

 
รูปที่ 35 แสดงการใช้ tPostgresqlOutput เพื่อเช่ือมต่อกับ Database 
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1.6.1.3 กำรสร้ำงโปรแกรมดึงไฟล์ขอ้มูลด้วย FTP มีขั้นตอนดงัต่อไปนี ้
1. ใช้ Component tFTPFileList เพ่ือต่อเข้ากับ VPN  

1.1 กรอกข้อมูล Basic setting Component 
 Host: “103.13.228.184” 
 Post: 433 
 Username: “ttdev” 
 Password: ********** 

1.2 Click check box: SFTP Support 
 Authentication Method: Password 

 
รูปที่ 36 แสดงการใช้ Component tFTPFileList เพื่อต่อเข้ากับ VPN 
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2. ใช้ tFTPGet เพ่ือระบุต้าแหน่งไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ และดึงไฟล์ข้อมูล 
1.3 กรอกข้อมูล Basic Setting ของ Component 

 Host: “103.13.228.184” 
 Port: 433 
 Username: “ttdev” 
 Password: ********* 
 Local directory: “D:/DataFromFTP” 
 Remote directory: “/home/ttdev” 
 Overwrite file: overwrite 
 Authentication method: Password 
 Click check box: SFTP Support 
 Filemask: “nohup1.out” 
 Host: “103.13.228.184” 
 Port: 433 
 Username: “ttdev” 
 Password: ********* 
 Local directory: “D:/DataFromFTP” 
 Remote directory: “/home/ttdev” 
 Overwrite file: overwrite 
 Authentication method: Password 
 Click check box: SFTP Support 
 Filemask: “nohup1.out” 
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รูปที่ 2 - 1 แสดงการใช้ tFTPGet เพื่อระบุต าแหน่งไฟล์ข้อมลูที่ต้องการ และดึงไฟล์ข้อมลู 
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3. ใช้ tIterateToFlow เพ่ือ Mapping  Column filepath ไปแสดงใน tLogRow 
3.1 Basic Setting Component 

ในส่วนของการ Mapping มีรายละเอียดดังนี้ 
 Column: filepath 
 Value: ((String) globalMap.get 

("tFTPFileList_1_CURRENT_FILEPATH")) 

 
รูปที่ 2 - 2 แสดงการใช้ tIterateToFlow เพื่อ Mapping  Column filepath ไปแสดงใน tLogRow 
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4. ใช้ tLogRow แสดง List ชื่อไฟล์ใน VPN 
4.1 Basic setting 

 Click check box: Vertical (each row is a key/value list) 
 Click check box: Print unique name 

 
รูปที่ 2 - 3 แสดงการใช้ tLogRow แสดง List ช่ือไฟล์ใน VPN 
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5. ใช้ tFileCopy เพ่ือ rename file ให้ชื่อไฟล์ Update ตาม วันที่และเวลาที่ดึงไฟล์ข้อมูล 
5.1 กรอกข้อมูล Basic setting ของ tFileCopy 

 File Name: "D:/DataFromFTP/onhup.out" 
 Destination directory: "D:/" 
 Click check box: Rename 
 Destination filename: "nohup_"+TalendDate.getDate 

("yyyyMMdd_HHmm") +".txt" 
 Click check box: Remove source file 
 Click check box: Replace existing file 
 Click check box: Create the directory if it doesn`t exist 
 Click check box: Fail on error 

 
รูปที่ 2 - 4 แสดงการใช้ tFileCopy เพื่อ rename file ให้ช่ือไฟล์ Update ตาม วันท่ีและเวลาที่ดึงไฟล์ข้อมูล 
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6. ใช้ tLogCatcher เพ่ือส่งข้อมูลการท้างานของโปรแกรม ไปยัง Database 
6.1 กรอกข้อมูล Basic setting ของ tLogCatcher 

 Click check box: Catch Java Exception 
 Click check box: Catch tDie 
 Click check box: Catch tWarm 

 
รูปที่ 2 - 5 16 แสดงการใช้ tLogCatcher เพื่อส่งข้อมูลการท างานของโปรแกรม ไปยัง Database 
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7. ใช้ tMap เพ่ือ Mapping  
8. คลิก Map Editor 

 
รูปที่ 2 - 6 การใช้ tMap 
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9. ท้าการ Add  output โดย 
9.1 คลิกไอคอน “+” 
9.2 เลือก New output: กรอกชื่อ “out1” 

 
รูปที่ 2 - 7 แสดงหน้าจอ add a output 
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10. เพ่ิม Column และระบุ Type ของ Output 
10.1 คลิกไอคอน “+” เพ่ิม Column ของ Output 
10.2 จะได้ output ที่มี Column ที่ Add เข้ามา 

 
รูปที่ 2 - 8 แสดงการ add column 
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11. ผูก Column input จาก Row2 ไปยัง Column output1 
11.1 คลิก Column ของ Row2 ลากไปวางใน ตาราง Expression ของ 

Output1 

 
รูปที่ 2 - 9 แสดงการผูก column 

 

  



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร   49 

12. ใช้ tPostgresqlOutput เพ่ือเก็บข้อมูลการท้างานของโปรแกรม ไว้ใน Database 
Postgresql 

 
รูปที่ 2 - 10 แสดงการใช้ tPostgresqlOutput เพื่อเก็บข้อมูลการท างานของโปรแกรม 
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13. ท้าการตั้งค่า Database Postgres 
13.1 เลือก Property Type: Repository 
13.2 คลิกไอคอน “….” 
13.3 เลือก Database Postgres 
13.4 คลิกปุ่ม “OK” 

 
รูปที่ 2 - 11 แสดงการตั้งค่า Database Postgres 
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14. เมื่อท้าการเลือก Database ที่ต้องการเชื่อมต่อ จะมีข้อมูลของ Database ดังนี้ 
14.1. เลือก Action on data: Insert 
14.2. คลิกปุ่ม Sync columns 

 
รูปที่ 2 - 12 แสดงการเชื่อมต่อ database 
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15. คลิก Run โปรแกรมเพ่ือทดสอบการท้างาน 
15.1. tLogRow แสดงชื่อไฟล์ server 

 
รูปที่ 2 - 13 แสดงการทดสอบการท างาน 

 

16. ตัวอย่างไฟล์ที่ดึงมาจาก Server 

 
รูปที่ 2 - 14 แสดงตัวอย่างไฟล์ทีด่ึงมาจาก Server 
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1.6.1.4 กำรแก้ไข เปลีย่นแปลง Job ในโปรแกรม Talend Open Studio For 
Big data 

ตัวอย่างเช่น Job J04MigrateRainFall24hDataFromAPI ท้าหน้าที่ในการดึงข้อมูลรูปแบบไฟล์ 
JSON จาก  API และท้าการแปลงข้อมูล บันทึกในรูปแบบไฟล์ csv โดยในกรณีที่ข้อมูลไฟล์ JSON มีการ
เปลี่ยนแปลง ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลง  ก้าหนดค่า output ให้สอดคล้องกับ input 

1) เปิด Job ที่ต้องการแก้ไข ในตัวอย่างนี้ จะแก้ไข Job J04MigrateRainFall24hDataFromAPI 
1. คลิกเลือก Job “J04MigrateRainFall24hDataFromAPI” 
2. แสดง Component ต่างๆ ที่อยู่ใน Job “J04MigrateRainFall24hDataFromAPI” 

 
รูปที่ 28 การเปิด Job 
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2) ตัวอย่างไฟล์ข้อมูล Input ที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
รูปที่ 29 แสดงข้อมูล input ที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
3) ตัวอย่างไฟล์ข้อมูล Input ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

 
รูปที่ 30 แสดงข้อมูล input ที่มีการเปลีย่นแปลง 
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4) เข้ามาแก้ Input ไฟล์รูปแบบ JSON 
1. แก้ไขท่ี Component “tFileInputJSON_1” 
2. คลิก Edit Schema ที่สัญลักษณ์ “…” 

 
รูปที่ 31 Component ส าหรับ Input ข้อมูล JSON 
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3. เพ่ิม Column คลิกสัญลักษณ์ “+” 
4. กรอกชื่อ Column “day” 
5. คลิกปุ่ม “OK” 

 
รูปที่ 32 การเพิ่ม Column ใน Input JSON 
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6. ระบุ Query JSON ของ Column “day” กรอก "$[*].day" 

 
รูปที่ 33 การ Query JSON 

 
7. คลิกท่ี Component “tFileOutputDelimited_1” 
8. คลิกปุ่ม “Sync column” 

 
รูปที่ 34 การ Sync columns 
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9. คลิกปุ่ม Edit schema “….” 
10. ตรวจสอบ Column Input กับ Output ว่ามี column “day” เพ่ิมข้ึนมาหรือไม่ 
11. คลิกปุ่ม “OK” 

 
รูปที่ 35 เช็คการ Sync columns 

 
12. ทดสอบ “Run” 

 
รูปที่ 36 การ Run Job 
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5) แสดงผลการ “Run” จะเห็นว่ามีข้อมูล column day ก็คือ “Monday”, “Sunday” เพ่ิมข้ึนมา 

 
รูปที่ 37 แสดงผลการ Run Job 

 
6) เปิดไฟล์ Output จะเห็นว่ามีข้อมูล day เพ่ิมข้ึนมา 

 
รูปที่ 38 แสดงข้อมูลในไฟล์ csv 
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1.6.1.5 กำร Build Job 
1) เลือก Job ที่ต้องการ Build

รูปที่ 39 J04MigrateRainFall24hDataFromAPI 
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2) แก้ไขต้าแหน่งไฟล์ Configure โดย ดับเบิ้ลคลิก   Component “tFileInputDelimited_1” 
3) ระบุต้าแหน่ง File configure “../FileConfig/ConfigFileRainFall23h.txt” และกด “Ctrl + S” 

เพ่ือบันทึกการแก้ไข 

 
รูปที่ 40 J04MigrateRainFall24DataFromAPI 

 
4) คลิกขวา Job ที่ต้องการ Build Job 
5) เลือก Build Job 

 
รูปที่ 41 การ Build job 
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6) คลิกปุ่ม “Browse..” 

 
รูปที่ 42 ก าหนด Path directory 
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7) ระบุต้าแหน่งที่ต้องการบันทึก
8) ระบุชื่อไฟล์
9) คลิกปุ่ม “Save”

รูปที่ 43 ก าหนด Path directory 
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10) เลือก Build Job 

 
รูปที่ 44 คลิกปุ่ม Finish 
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11) จะได้ไฟล์ Job ที่ท้าการ Build Job 

 
รูปที่ 45 แสดง Job ที่ Export 
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12) ให้ท้าการ Extract ไฟล์ .zip เมื่อท้าการ Extract ไฟล์ .zip จะได้ไฟล์ ดังรูป 

 
รูปที่ 46 แสดงไฟล์ที่ท าการ Extract 
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1.6.1.6 ท ำกำรเชื่อมต่อ VPN ตำมขั้นตอนต่อไปนี ้
1) เปิดโปรแกรม FortiClient

รูปที่ 47 โปรแกรม FortiClient 

2) คลิก “REMOTE ACCESS”
3) คลิกขวาที่สัญลักษณ์
4) เลือก “Add a new connection”

รูปที่ 48 โปรแกรม FortiClient 
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5) VPN: “SSL-VPN”
6) Connection Name: “RRAA Server”
7) Remote Gateway: “61.19.219.2”
8) กด Check box: “Customize port”
9) ระบุ Port: “10443”
10) คลิกปุ่ม “Save”

รูปที่ 49 การ Configure เพื่อต่อ VPN 
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11) กรอก Username และ Password เพื่อเชื่อมต่อ VPN
Username: “itf”
Password: “********”

12) คลิกปุ่ม “Connect”

รูปที่ 50 การ login FortiClient 
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13) ท้าการเชื่อมต่อส้าเร็จ

รูปที่ 51 การเช่ือมต่อ VPN ส าเรจ็ 
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1.6.1.7 ท ำกำรเชื่อม server : sftp://192.217.1.203 เพื่อน ำไฟล์ Job ที่ 
build ส ำเร็จ ไปเก็บไว้ server 

1) เปิดโปรแกรม FileZilla

รูปที่ 52 โปรแกรม FileZilla 

2) กรอก Host: “sftp://192.217.1.203”
3) กรอก Username: “root”
4) กรอก Password: “*********”
5) กรอก Port: “22”
6) คลิกปุ่ม “Quickconnect”

รูปที่ 53 การเช่ือมต่อ server: 192.217.1.203 
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7) เมื่อผู้ใช้งานเชื่อมต่อส้าเร็จ ผู้ใช้งานจะอยู่ที่ Path Remote site: “/root”

รูปที่ 54 Remote site:/root 
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8) ให้ผู้ใช้งานเข้าไปยัง Path Remote site: “/home/batchuser/rraa_tj”

รูปที่ 55 แสดง Path “/home/batchuser/rraa_tj” 
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9) ค้นหาไฟล์ J04MigrateRainFall24hDataFromAPI ที่ต้องการ Upload
10) คลิกขวาที่ file
11) เลือก Upload ท้าการ Upload file J04MigrateRainFall24hDataFromAPI และ lib

รูปที่ 56 การ Upload file 
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12) ท้าการ Upload ไฟล์ส้าเร็จ ซึ่งไฟล์จะอยู่ใน Path “/home/batchuser/rraa_tj”

รูปที่ 57 แสดงไฟล์เมื่อท าการ Upload 
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1.6.1.8 กำรแก้ไขไฟล์ configure และ upload ขึ้น server 
“192.217.1.203” 

1) เปิดไฟล์ configure “ConfigFileRainFall24h.txt”
2) แก้ไข ค่า FileDirectory: “../../data/04Rainfall24h/” เพ่ือเปลี่ยนต้าแหน่ง Path การเก็บไฟล์

เมื่อ Job J04MigrateRainFall24hDataFromAPI ท้าการ run จะท้าการดึงไฟล์ มาเก็บไว้ใน
Path “../../data/04Rainfall24h/”

3) ท้าการ Save ไฟล์

รูปที่ 58 การแก้ไข Path ในไฟล์ Configure 
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4) เปิดโปรแกรม “FileZilla” ท้าการเชื่อมต่อ server : sftp://192.217.1.203 ตามข้อที่ 1.
5) เมื่อท้าการเชื่อมต่อส้าเร็จ ให้ระบุต้าแหน่งที่ต้องการเก็บไฟล์ configure Remote site: “/

home/batchuser/rraa_tj/FileConfig”

รูปที่ 59 ก าหนด Path บน server ที่ต้องการบันทึกไฟล ์
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6) ค้นหาต้าแหน่งไฟล์ configure ที่ต้องการ Upload
7) คลิกขวาที่ไฟล์ ConfigFileRainFall24h.txt
8) เลือก Upload

รูปที่ 60 การ Upload ไฟล์ Configure 
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9) เมื่อท้าการ Upload ไฟล์ ConfigFileRainFall24h.txt ส้าเร็จ จะเห็นว่าไฟล์ว่าไฟล์อยู่ใน Path “/
home/batchuser/rraa_tj/FileConfig”

รูปที่ 61 Upload ไฟล์ Configure ส าเร็จ 
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1.6.1.9 กำรสร้ำง Job บน Rundeck เพื่อสั่ง Run Job 
J04MigrateRainfall24hDataFromAPI ที่อยูบ่น server 
192.217.1.203 

1) เปิด Browser “Google chrome”
2) กรอก URL: “http://192.217.1.203:4440” กดปุ่ม “Enter” จะสามารถเข้าสู่หน้า “Login”

ดังรูป

รูปที่ 62 หน้า login Rundeck 
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3) กรอก Username: admin และ Password: *****
4) คลิกปุม “Login”

รูปที่ 63 การกรอก username และ password 

5) คลิกเลือก “RRAA_Data_Import”

รูปที่ 64 แสดง Project ใน Rundeck 
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6) คลิก “Job Actions” 
7) เลือก “New Job” 

รูปที่ 65 การสร้าง New Job 
 

8) ระบุ Job Name 

รูปที่ 66 ระบุ Job Name 
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9) Add a Step คลิกเลือกท่ี “Script-Execute an inline script” 

รูปที่ 67 การสร้าง Script 
 

10) ท้าการ Grant permission execute file โดยใช้ค้าสั่ง chmod +x 
/home/batchuser/rraa_tj/J04MigrateRainFall24hDataFromAPI/J04MigrateRainFall24

hDataFromAPI_run.sh 

รูปที่ 68 การให้สิทธิ์ไฟล์ ในการ Run 
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11) ระบุ Step Label “Grant permission execute file” 
12) คลิกปุ่ม “Save” 

รูปที่ 69 การระบุ Step Label 
 

13) คลิก Add a Step 

รูปที่ 70 การ Add a step 
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14) เพ่ิม Script เพ่ือ Run Job หลังจากข้ันตอนการ Grant permission file 

รูปที่ 71 การระบุต าแหน่งไฟล์ทีท่ าการ Run 
 

15) กรอก Step Label “J04MigrateRainFall24FromAPI_run” 
16) คลิกปุ่ม “Save” 

รูปที่ 72 การระบุ Step Label 
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17) จะได้ Script ที่ท้าการเพ่ิมเข้ามามี 2 script 

รูปที่ 73 แสดง Script ที่ท าการสร้าง 
 

18) คลิกปุ่ม “Save” ที่อยู่ด้านล่างสุด 

รูปที่ 74 การบันทึกเมื่อท าการสรา้ง Script เสรจ็ 
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19) ทดสอบ Run Job คลิกปุ่ม “Run Job Now” 

รูปที่ 75 ทดสอบ Run Job ที่สรา้ง 
 

20) เมื่อท้าการ Run Job ส้าเร็จ แสดงข้อความ “Succeeded” 

รูปที่ 76 แสดงผลการ Run Job 
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1.6.1.10 กำรสร้ำงรำยงำน 
การใช้งานเครื่องมือสร้างรายงานจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือโปรแกรม Qlik Sense BI มีรายละเอียด

การใช้งานดังนี้ 

 
รูปที่ 77 โปรแกรม Qlik Sense 

1) เร่ิมต้นใช้งาน Qlik Sense 

ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นใช้งานได้จากหน้าจอเข้าสู่ระบบ โดยสามารถลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งาน หรือ
กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ หรือกรณีลืมรหัสผ่านดังรูปที่ 77 

รูปที่ 78 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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2) การเข้าสู่ระบบ 

ผู้ใช้งานท้าการกรอกข้อมูล Username และ Password และคลิกปุ่ม LOG IN ดังรูปที่ 79 

รูปที่ 79 เข้าสู่ระบบ 
 

 1 คือข้อมูล Username และ Password ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในส่วนนี้ 

 2 คือปุ่ม LOG IN ส้าหรับเข้าสู่ระบบ 
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3) การลงทะเบียน 

ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนได้โดยคลิก Register ดังรูปที่ 80 

รูปที่ 80 ลงทะเบียน 
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 1 คือปุ่ม Register ส้าหรับลงทะเบียน 

ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลเพ่ือลงทะเบียน ผู้ใช้งานต้องเลือกยอมรับ Qlik Account 
Terms and Conditions และคลิกปุ่ม Send Form ดังรูปที่ 81 

 
รูปที่ 81 แสดงหน้าจอส าหรับลงทะเบียน 
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1 คือข้อมูลส่วนตัว ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส้าหรับลงทะเบียนในส่วนนี้ 

2 คือ Qlik Account Terms and Conditions ผู้ใช้งานคลิกเพ่ือยอมรับในส่วนนี้ 

3 คือปุ่ม Send Form ส้าหรับส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียน 

4)  กรณีลืมชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน 

กรณีผู้ใช้งานลืมชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน สามารถค้นหาข้อมูลชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน ได้โดย
คลิก I’ve lost my username/password ดังรูปที่ 82 

รูปที่ 82 กรณลีืมชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน 

 1 คือปุ่ม I’ve lost my username/password ส้าหรับขอชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านใหม่ 
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งานหรืออีเมลที่ลงทะเบียน เพ่ือค้นหาชื่อผู้ใช้งาน
หรือรหัสผ่าน ดังรูปที่ 83 

 
รูปที่ 83 กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน 

 

 1 คือข้อมูล Username หรือ Email ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้หรืออีเมลที่ใช้ลงทะเบียนในส่วนนี้ 

 2 คือปุ่ม FIND MY USERNAME/PASSWORD ส้าหรับขอชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านใหม่ 
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5) การใช้งาน Qlik Sense 

หลังจากเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงหน้าจอ Qlik Sense Desktop ดังรูปที่ 84 

รูปที่ 84 แสดงหน้าจอ Qlik Sense Desktop 

 

คลิกปุ่ม CREATE A NEW APP เพ่ือสร้างแอพใหม่หรือคลิกปุ่ม X ด้านมุมขวาบนเพ่ือปิด
หน้าต่าง popup ระบบแสดงรายการ APP ของรายงานต่างๆ ซึ่ง App นั้นอาจะมีมากกว่า 1 App 
ขึ้นอยู่กับการสร้าง App โดยหน้าจอ Qlik Sense Desktop มีการท้างานดังนี ้

รูปที่ 85 แสดงหน้าจอ Qlik Sense Desktop 
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1 คือชื่อผู้ใช้งาน สามารถออกจากระบบได้จากส่วนนี้ 

 2 คือปุ่ม Create new app ส้าหรับสร้าง App ใหม ่

 3 คือปุ่มเรียงล้าดับตามตัวอักษร 

 4 คือปุ่มปรับมุมมอง ส้าหรับแสดงมุมมองรายการ App เป็นตารางหรือเป็นรายการลิสต์ 

 5 คือปุ่ม Cloud ส้าหรับใช้งาน Qlik Sense บน Cloud 

 6 คือปุ่มค้นหา ส้าหรับค้นหา App 

 7 คือ App ส้าหรับเรียกดูข้อมูลรายงาน 

 

6) การเรียกดูรายงาน 

ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานได้โดยคลิกท่ี App ที่ต้องการดูรายงาน ดังรูปที่ 86 

รูปที่ 86 แสดงรายการ App 
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เมื่อคลิกเข้ามาภายใน App ระบบจะแสดง Sheet ซึ่งอยู่ภายใต้ App นั้นๆ ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 1 
Sheet ขึ้นอยู่กับการสร้าง Sheet โดยสามารถคลิกที่ Sheet เพ่ือแสดงรายงานได้ ดังรูปที่ 87 

รูปที่ 87 แสดงรายการ Sheet 

 

ระบบแสดงรายงานที่ได้ท้าการสร้างไว้ ดังรูปที่ 88 

รูปที่ 88 แสดงรายงาน 
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7) การเลือกข้อมูล 

การแสดงข้อมูลในรายงาน เป็นการแสดงข้อมูลทั้งหมด หรือข้อมูลที่กรองมาแล้ว ผู้ใช้งานสามารถ
เลือกดูเฉพาะข้อมูลได้ โดยคลิกที่ข้อมูลที่ต้องการดู และกดปุ่มเครื่องหมายถูกสีเขียว ดังรูปที่ 89 

รูปที่ 89 แสดงการเลือกข้อมลู 

 1 คือ เลือกข้อมูลที่ต้องการดู สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 

 2 คือปุ่มเลือก ส้าหรับกรองข้อมูลเฉพาะที่ผู้ใช้งานเลือกเท่านั้น 
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ระบบแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้เลือก ดังรูปที่ 90 

รูปที่ 90 แสดงข้อมูลทีเ่ลือก 
 

8) การกรองข้อมูล 

การกรองข้อมูลในรายงานเป็นการแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับการเลือกข้อมูลในข้อที่ผ่านมา โดย
มีการกรองข้อมูลหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้ 

กรณีที่รายงานถูกสร้างให้สามารถใช้งานฟังก์ชันกรองข้อมูลได้ เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ฟังก์ชันกรองข้อมูลหรือ Filter ข้อมูลได้ ดังรูปที่ 91 

รูปที่ 91 แสดงฟังก์ชันกรองข้อมูลหรือ Filter ข้อมูล 
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เมื่อคลิกที่ฟังก์ชันกรองข้อมูลหรือ Filter ข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลภายใต้กลุ่มข้อมูลนั้นๆ 
รวมทั้งมีพ้ืนที่ส้าหรับกรอกข้อมูลเพ่ือค้นหาได้ เช่น ข้อมูลสถานี ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกข้อมูลสถานี
ได้มากกว่า 1 สถานี ระบบจะแสดงข้อมูลรายงานตามท่ีผู้ใช้งานท้าการเลือก ดังรูปที่ 92 

รูปที่ 92 แสดงการกรองหรือ Filter ข้อมูล 
 

กรณีที่รายงานถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีฟังก์ชันกรองข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ไอคอนเลือก
กรองข้อมูลได้จากลูกศรด้านมุมบนขวา ดังรูปที่ 93 

รูปที่ 93 แสดงไอคอนส าหรบัเลือกหรือกรองข้อมูล 
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เมื่อคลิกที่ไอคอนเลือกหรือกรองข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอ SELECTIONS หรือการ
เลือกข้อมูล โดยแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน รวมถึงมีส่วนการค้นหาข้อมูลเพ่ืออ้านวย
สะดวกให้ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการ และกดปุ่มไอคอนมุมบนขวาอีกครั้งเพ่ือแสดง
ข้อมูลในมุมมองรายงาน ดังรูปที่ 94 

รูปที่ 94 แสดงหน้าจอ SELECTIONS 
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 1 คือพ้ืนที่ส้าหรับกรอกข้อมูลเพื่อค้นหากลุ่มข้อมูล 

 2 คือ เลือกข้อมูลที่ต้องการดูหรือกรอง สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ 

 3 คือปุ่มเลือก ส้าหรับกรองข้อมูลเฉพาะที่ผู้ใช้งานเลือกเท่านั้น 

 

ระบบแสดงหน้ารายงานที่มีข้อมูลที่ผู้ใช้งานท้าการเลือก ดังรูปที่ 95 

รูปที่ 95 แสดงหน้าจอรายงานที่ผูใ้ช้งานเลือกข้อมูล 
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1.6.1.11 กำรส่งออกข้อมูล 
โปรแกรม Qlik Sense BI สามารถ Export หรือส่งออกข้อมูลได้หลายรูปแบบ โดยมีรายละเอียดการ

ส่งออกข้อมูล ดังนี้ 
 

9) การส่งออกข้อมูลรูปแบบรูปภาพ 

การส่งออกข้อมูลรูปแบบรูปภาพ ใช้ส้าหรับส่งออกข้อมูลหรือรายงานที่แสดงในรูปแบบ
รูปภาพ แผนที่ กราฟ เช่นกราฟเส้น กราฟแท่ง หรือกราฟวงกลม ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลใน
รูปแบบรูปภาพได้โดยคลิกขวาที่รูปภาพ แผนที่หรือกราฟที่ต้องการส่งออกข้อมูล แล้วเลือกเมนู Export 
ระบบแสดงดังรูปที่ 96 

รูปที่ 96 แสดงการส่งออกข้อมูล 
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ระบบแสดงรูปแบบข้อมูลที่ต้องการส่งออก กรณีผู้ใช้งานต้องการส่งออกข้อมูลรูปแบบรูปภาพ 
ท้าการคลิก Export as an image ดังรูปที่ 97 

รูปที่ 97 แสดงการส่งออกข้อมูลรปูแบบรูปภาพ 

 

ระบบแสดงหน้าจอการตั้งค่ารูปภาพ โดยสามารถก้าหนดความกว้าง ความยาว ความละเอียด
รวมทั้งสามารถเลือกประเภทไฟล์รูปภาพเป็น Jpeg หรือ Png ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม Export เพ่ือส่งออก
ข้อมูล ดังรูปที่ 98 

รูปที่ 98 แสดงการตั้งค่ารูปภาพ 
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ระบบจะท้าการ Export หรือส่งออกข้อมูลในรูปแบบรูปภาพ และแสดงข้อความ Click here 
to download your image file. รูปแบบลิงก์ ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ลิงก์ดังกล่าวเพ่ือดาวน์โหลด
ข้อมูล ดังรูปที่ 99 

รูปที่ 99 แสดงลิงก์ดาวน์โหลดข้อมูล 
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ระบบท้าการดาวน์โหลดข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานในรูปแบบที่ก้าหนดไว้ 
สามารถเปิดด้วยโปรแกรมท่ีรองรับเพื่อแสดงข้อมูล ดังรูปที่ 100 

รูปที่ 100 แสดงรูปภาพท่ีถูกดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร ์
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10)  การส่งออกข้อมูลรูปแบบ PDF 

การส่งออกข้อมูลรูปแบบ PDF ใช้ส้าหรับส่งออกข้อมูลหรือรายงานที่แสดงในรูปแบบรูปภาพ 
ตาราง กราฟ เช่นกราฟเส้น กราฟแท่ง หรือกราฟวงกลม ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ PDF 
ได้โดยคลิกขวาที่พ้ืนที่ที่ต้องการส่งออกข้อมูล แล้วเลือกเมนู Export ระบบแสดงดังรูปที่ 101 

รูปที่ 101 แสดงการส่งออกข้อมลู 

 

ระบบแสดงรูปแบบข้อมูลที่ต้องการส่งออก กรณีผู้ใช้งานต้องการส่งออกข้อมูลรูปแบบ PDF 
ท้าการคลิก Export to PDF ดังรูปที่ 102 

รูปที่ 102 แสดงการส่งออกข้อมลูรูปแบบ PDF 
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ระบบแสดงหน้าจอการตั้งค่ารูปภาพ โดยสามารถก้าหนดขนาดกระดาษ ความละเอียดรวมทั้งการ
ปรับหน้ากระดาษเช่น แนวตั้งหรือแนวนอน ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม Export เพ่ือส่งออกข้อมูล ดังรูปที่ 103 

รูปที่ 103 แสดงการตั้งค่าหนา้กระดาษ 
 

ระบบจะท้าการ Export หรือส่งออกข้อมูลในรูปแบบ PDF และแสดงข้อความ Click here to 
download your PDF file. รูปแบบลิงก์ ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ลิงก์ดังกล่าวเพ่ือดาวน์โหลดข้อมูล ดัง
รูปที่ 104 

รูปที่ 104 แสดงลิงก์ดาวน์โหลดขอ้มูล 
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ระบบท้าการดาวน์โหลดข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานในรูปแบบที่ก้าหนดไว้ 
สามารถเปิดด้วยโปรแกรมท่ีรองรับเพื่อแสดงข้อมูล ดังรูปที่ 105 

รูปที่ 105 แสดง PDF ที่ถูกดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร ์
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11)  การส่งออกข้อมูลรูปแบบ Data 

การส่งออกข้อมูลรูปแบบ Data ใช้ส้าหรับส่งออกข้อมูลหรือรายงานที่แสดงในรูปแบบตาราง 
กราฟ เช่นกราฟเส้น กราฟแท่ง หรือกราฟวงกลม โดยการส่งออกข้อมูลรูปแบบ data จะเป็นการแสดง
ข้อมูลในรูปแบบข้อมูลดิบ ที่ใช้แสดงรายงานนั้นๆ ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ  Data ได้
โดยคลิกขวาที่พ้ืนที่ที่ต้องการส่งออกข้อมูล แล้วเลือกเมนู Export ระบบแสดงดังรูปที่ 106 

รูปที่ 106 แสดงการส่งออกข้อมลู 
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ระบบแสดงรูปแบบข้อมูลที่ต้องการส่งออก กรณีผู้ใช้งานต้องการส่งออกข้อมูลรูปแบบ data 
ท้าการคลิก Export data ดังรูปที่ 107 

รูปที่ 107 แสดงการส่งออกข้อมลูรูปแบบ data 

ระบบจะท้าการ Export หรือส่งออกข้อมูลในรูปแบบ data และแสดงข้อความ Click here 
to download your PDF file. รูปแบบลิงก์ ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ลิงก์ดังกล่าวเพ่ือดาวน์โหลดข้อมูล 
ดังรูปที่ 108 

รูปที่ 108 แสดงลิงก์ดาวน์โหลดขอ้มูล 
 
 

ระบบท้าการดาวน์โหลดข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน สามารถเปิดด้วยโปรแกรมที่
รองรับเพื่อแสดงข้อมูล ดังรูปที่ 109 
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รูปที่ 109 แสดง data ที่ถูกดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร ์
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1.7 กำรขอรับบริกำร API 
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลฝนหลวง เพ่ือรองรับการบูรณาการข้อมูล กรมฝนหลวงและการบิน

เกษตร จัดท้าขึ้นเพ่ือเก็บข้อมูล รวมทั้งให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรด้านการติดตามรายงานสภาวะอากาศ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พยากรณ์
อากาศและการเตือนภัย ด้วยความรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนการเปิดเผย แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ เพ่ือการน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
สูงสุดผู้ขอรับบริการสามารถใช้งาน API ได้ทางเว็บไซต์ https://data.royalrain.go.th มีรายละเอียดการใช้
งานดังนี้ 
 

 
รูปที่ 110 เว็บไซต์การขอใช้งานคลังข้อมูลฝนหลวงผา่น API 

 
  

https://data.royalrain.go.th/
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1) การสมัครใช้งาน API 

ก่อนการใช้งาน API ผู้ขอรับบริการท้าการกรอกแบบฟอร์มเพ่ือร้องขอใช้งานคลังข้อมูลฝนหลวงผ่าน API 
โดยผู้ขอรับบริการคลิกปุ่ม “กรอกแบบฟอร์มร้องขอ” ดังรูปที่ 111 

 
รูปที่ 111 แสดงปุ่มกรอกแบบฟอร์มร้องขอ 

 
ระบบแสดงหน้าจอแบบฟอร์มร้องขอการใช้งานคลังข้อมูลฝนหลวงผ่าน API โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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2) แบบฟอร์มร้องขอการใช้งานคลังข้อมูลฝนหลวงผ่าน API 

ผู้ขอรับบริการท้าการกรอกข้อมูลผู้ขอรับบริการ โดยมีข้อมูลค้าน้าหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ เลข
ประจ้าตัวประชาชน โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน อีเมล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ สถานะผู้ขอใช้บริการ
และรายละเอียดการติดต่อกลับ ดังรูปที่ 112 

 
รูปที่ 112 แบบฟอร์มร้องขอใช้งานคลังข้อมูลฝนหลวงผา่น API 
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1 คือค้าน้าหน้า ผู้ขอรับบริการเลือกข้อมูล นาย, นาง, นางสาว หรืออ่ืนๆ 

 2 คือส้าหรับกรอกข้อมูลชื่อ 

 3 คือส้าหรับกรอกข้อมูลนามสกุล 

 4 คือส้าหรับกรอกข้อมูลอายุ 

 5 คือส้าหรับกรอกข้อมูลเลขประจ้าตัวประชาชน 

 6 คือส้าหรับกรอกข้อมูลโทรศัพท์มือถือ 

 7 คือส้าหรับกรอกข้อมูลโทรศัพท์บ้าน 

 8 คือส้าหรับกรอกข้อมูลอีเมล 

 9 คือส้าหรับกรอกข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 

 10 คือสถานะผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอรับบริการเลือก บุคคลทั่วไป, อาสาสมัครฝนหลวง, หน่วยงาน
ราชการ, หน่วยงานเอกชน หรืออ่ืนๆ 

 11 คือรายละเอียดการติดต่อกลับ ผู้ขอรับบริการเลือก ผู้ขอรับบริการ หรือบุคคลอื่น 

 12 คือส้าหรับกรอกรายละเอียด 

เมื่อผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลผู้ขอรับบริการเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม SUBMIT เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบแสดงผล
การบันทึก 
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3) การตรวจสอบการร้องขอ 

หลังจากบันทึกข้อมูลขอรับบริการ ผู้ขอรับบริการสามารถตรวจสอบสถานะการร้องขอได้ โดยคลิกปุ่ม 
“ตรวจสอบสถานะการร้องขอ” ดังรูปที่ 113 

 
รูปที่ 113 แสดงปุ่มตรวจสอบสถานะการร้องขอ 

 

ระบบแสดงหน้าจอส้าหรับกรอกข้อมูลรหัสประจ้าตัวประชาชนเพ่ือค้นหาสถานะ ดังรูปที่ 
114 

รูปที่ 114 แสดงหน้าจอค้นหาสถานะ 

 

  



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร   117 

ผู้ขอรับบริการกรอกข้อมูลรหัสประจ้าตัวประชาชน คลิกปุ่ม “ค้นหา” ดังรูปที่ 115 

รูปที่ 115 แสดงปุ่มค้นหา 

1 คือส้าหรับกรอกรหัสประจ้าตัวประชาชน 

 2 คือปุ่มค้นหา 

 

ระบบแสดงข้อมูลผู้ขอรับบริการ โดยแสดงสถานะการร้องขอ ดังรูปที่ 116 

รูปที่ 116 แสดงหน้าจอ Qlik Sense Desktop 

 

สถานะ PENDING คือ รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติ 

 สถานะ APPROVED คือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว 
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การอนุมัติการใช้งาน API 

การอนุมัติการใช้งาน API ส้าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับบริการ และท้าการอนุมัติการใช้งาน 
เพ่ือให้ผู้ขอรับบริการสามารถใช้งานคลังข้อมูลฝนหลวงผ่าน API ได้ โดยการอนุมัติการใช้งาน API มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

1) การตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับบริการ 

เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับบริการได้จากเมนู Users คลิกปุ่ม  ระบบแสดง
ข้อมูลผู้ขอรับบริการ ดังรูปที่ 117 

รูปที่ 117 แสดงการส่งออกข้อมลู 
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2) การอนุมัติการขอใช้งาน API 

เจ้าหน้าที่สามารถอนุมัติการขอใช้งาน API ได้จากเมนู Users คลิกปุ่ม  ระบบแสดงข้อมูล

ผู้ขอรับบริการ และคลิกปุ่ม  เพ่ืออนุมัติการขอใช้งาน API ระบบแสดงหน้าต่างยืนยันการ
อนุมัติ ดังรูปที่ 118 

 
รูปที่ 118 แสดงหน้าต่างยืนยันการอนุมัต ิ

 
3) การใช้งาน API 

ผู้ขอรับบริการสามารถศึกษาวิธีการใช้งาน API ได้ โดยคลิกปุ่ม “วิธีการใช้งาน API” บนหน้าเว็บไซต์ ดัง
รูปที่ 119 

 
รูปที่ 119 แสดงหน้าต่างยืนยันการอนุมัต ิ

 
ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ท้าการอนุมัติการร้องขอแล้ว ผู้ขอรับบริการน้ารหัสที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่มากรอกที่ 

URL ส้าหรับเรียกใช้งาน API ร้องขอข้อมูลต่างๆ โดย API ผลการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศที่กรมฝนหลวง
และการบินเกษตรให้บริการ ดังรูปที่ 120 
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รูปที่ 120 แสดง API ผลการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศที่ให้บริการ 
 

ผู้ขอรับบริการสามารถคลิกที่ชื่อ API ที่ต้องการ เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดและศึกษาวิธีการใช้งาน API 
ดังรูปที่ 121 

รูปที่ 121 แสดงรายละเอยีดและวิธีใช้งาน API 
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1.7.1.1 กำรร้องขอข้อมูลรูปแบบ XML 
ผู้ขอรับบริการสามารถร้องขอข้อมูลรูปแบบ XML ได้จากการเรียก API ดังรูปที่ 122 

รูปที่ 122 การร้องขอข้อมูลรูปแบบ XML 
 

1.7.1.2 กำรร้องขอข้อมูลรูปแบบ JSON 
ผู้ขอรับบริการสามารถร้องขอข้อมูลรูปแบบ JSON ได้จากการเรียก API ดังรูปที่ 123 

รูปที่ 123 การร้องขอข้อมูลรูปแบบ JSON 
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1.7.1.3 กำรร้องขอข้อมูลรูปแบบ Source จำก Staging Server หรือไฟล์ข้อมูล 
ผู้ขอรับบริการสามารถร้องขอข้อมูลรูปแบบไฟล์ข้อมูล ได้จากการเรียก API ดังรูปที่ 124 

รูปที่ 124 การร้องขอข้อมูลรูปแบบไฟล์ข้อมลู 
 

ระบบท้าการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอรับบริการ ดังรูปที่ 125 

รูปที่ 125 ไฟล์ข้อมูล Source จาก Staging Server 

ไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดอยู่ในรูปแบบ .zip ดังรูปที่ 126 

 
รูปที่ 126 ไฟล์ข้อมูล Source จาก Staging Server 
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โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลฝนหลวง เพ่ือรองรับการบูรณาการข้อมูล กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร ซึ่งระหว่างการใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลฝนหลวงอย่างเป็นทางการนั้น จ้าเป็นต้องมีการบ้ารุงรักษา
ระบบเพ่ือการแก้ไขปัญหา หรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1.8 กำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบ HDFS ด้วย Nutanix Prism และ Ambari 

ขั้นตอนการตรวจสอบและบ้ารุงรักษาระบบ HDFS เพ่ือคงประสิทธิในการท้างานของระบบ หรือขยาย
ขอบเขตการท้างานตามความต้องการ 

 
1) การเข้าสู่ระบบ Ambari 

เปิดเบราว์เซอร์และกรอก URL http://192.217.1.205:8080 เพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์ Ambari ระบบ
แสดงหน้าจอส้าหรับเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 127 

 

 
รูปที่ 127 แสดงหน้าจอส าหรับเข้าสู่ระบบ 

 
  

http://192.217.1.205:8080/
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เมื่อเข้าสู่ระบบส้าเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอ Dashboard ซึ่งเป็นหน้าจอส้าหรับ Monitor ข้อมูล
โดยรวมของระบบ Ambari ดังรูปที่ 128 

 รูปที่ 128 แสดงหน้าจอ Dashboard 
 

2) การตรวจสอบการท้างานของ HDFS โดยรวมจากหน้าแดชบอร์ด 

ในหน้า Dashboard สามารถดูรายละเอียดของระบบ Ambari ผ่าน Monitor ต่าง ๆ โดยการน้าเมาส์
ไปชี้ที่ Monitor แต่ละข้อมูล ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลนั้นๆ ดังรูปที ่129 

 

 
รูปที่ 129 แสดงรายละเอยีดข้อมลู 

 
  



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร   125 

ซึ่งในส่วนของ Memory Usage, Network Usage, CPU Usage และ Cluster Load สามารถคลิกเพ่ือ
แสดงรายละเอียดเป็นกราฟได้ ดังรูปที่ 130 

 
รูปที่ 130 แสดงรายละเอยีดข้อมลูรูปแบบกราฟ 

 
3) การตรวจสอบการท้างานของ Service ต่างๆ 

ในหน้า Service ระบบแสดงหน้าจอ Monitor ของแต่ละ Service ดังรูปที่ 5 ซึ่งจะมีบาง Service ที่
สามารถ Monitor ผ่านหน้าจอได้ โดยมีข้อมูลดังนี้ 
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 HDFS 
 YARN 
 MapReduce2 
 Tez 
 Hive 
 HBase 
 Pig 
 Sqoop 
 Oozie 

 ZooKeeper 
 Accumulo 
 Ambari Infra 
 Ambari Metrics 
 Kafka 
 Log Search 
 Spark 
 Hue 
 Slider 

 

รูปที่ 131 แสดงหน้าจอ Monitor ของแต่ละ Service 
 

ซึ่งสามารถคลิกที่แต่ละ Service เพ่ือดูรายละเอียดของ Service ตัวนั้นๆ ได้ และในแต่ Service นั้น
สามารถสั่ง Start, Stop, Restart รวมถึงค้าสั่งอื่นๆ ดังรูปที่ 131 
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รูปที่ 132 แสดงค าสั่งของ Service 
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 ในกรณีที่ Service ตัวใดตัวหนึ่งท้างานผิดพลาด หรือเกิดปัญหา Down จ้าเป็นต้อง Restart ใหม่
ทั้งหมด ซึ่งก่อนท้าการ Restart นั้นจ้าเป็นต้อง Stop Service ทั้งหมดก่อน โดยเริ่มจาก Service Slider, 
Hue, Spark, …, YARN, HDFS ตามล้าดับ 

 หลังจากที่ Stop Service ทั้งหมดแล้ว ให้เริ่มท้าการ Start Service ทั้งหมด โดยเริ่มจาก Service  
HDFS, YARN, …, Spark, Hue, Slider ตามล้าดับ เนื่องจากการท้างานของ Service นั้นจะท้างานร่วมกัน เช่น 
Slider ท้างานอยู่บน Hue และ Hue ท้างานอยู่เป็น Spark เป็นต้น 

 
4) การตรวจสอบการท้างานของ Host ต่างๆ ภายในระบบ ทั้ง MasterNode และ DataNode 

รูปที่ 133 หน้าจอแสดง Hosts ทั้งหมดในระบบ 
 
จากรูปที่ 7 แสดงจ้านวนเครื่อง Hosts ทั้งหมดในระบบ Ambari โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือเครื่อง

แม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย เครื่องแม่ข่ายคือเครื่องที่ชื่อว่า master01 และ master02 และเครื่องลูกข่ายคือ
เครื่อง data01, data02 และ data03 โดยเครื่องลูกข่ายนั้นสามารถเพ่ิมหรือลดได้ เนื่องจากเป็นเครื่อง
เสมือน (Virtual Machine) ที่เพ่ิมมาจากเครื่องแม่ข่าย ในแต่ละเครื่องจะแสดงรายละเอียดทรัพยากรต่าง ๆ 
เช่น IP Address, Cores, RAM, Disk Usage, Load Avg เป็นต้น 
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ซึ่งในแต่ละเครื่องก็มีจ้านวน Components แตกต่างกันออกไป สามารถดู Components ของแต่ละ
เครื่องได้โดยคลิกที่จ้านวน Components ที่มีในแต่ละเครื่อง โดยจะแสดงรายชื่อ Components ของเครื่อง
นั้น ๆ ดังรูปที่ 134 

รูปที่ 134 ตัวอย่างการแสดง Components ของเครื่อง master01 
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จากรูปที่ 7 สามารถดูข้อมูลโดยละเอียดของแต่ละเครื่องได้โดยคลิกที่ชื่อของเครื่องนั้น ๆ ซึ่งจะแสดงดัง
รูปที่ 135 

รูปที่ 135 ตัวอย่างการแสดงรายละเอียดทั้งหมดของเครื่อง data01 
 

5) การส่งค้าสั่ง Action ไปที่ Hosts 

รูปที่ 136 แสดง Actions ของ Host 
 

จากรูปที่ 136 สามารถใช้ค้าสั่งใน Actions เพ่ิมควบคุมเครื่อง Hosts ได้ เช่น Start, Stop, Restart 
เป็นต้น และสามารถเพ่ิมลบจ้านวนเครื่องได้ในส่วนนี้ 
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1.8.1.2 ขั้นตอนกำร Start/Stop Host 
6) การ Stop Host และ Ambari 

การ Stop Hosts ทั้งหมดนั้นท้าได้โดยการเลือกเครื่องทั้งหมดก่อน และกดที่ปุ่ม “Actions” 
และไปตาม path นี้ Select Hosts -> Hosts -> Stop All Component จะเป็นค้าสั่ง Stop ทั้งหมด
ดังรูปที ่137 

รูปที่ 137 หน้าจอแสดงค าสั่งการ Stop ของ Hosts 
 

จากรูปที่ 137 เมื่อกดปุ่ม “Stop All Component” จะแสดงสถานะการ Stop ทั้งหมด ดังรูปที่ 
138 

รูปที่ 138 สถานะการท างานขณะ Stop All Component 
 

จากรูปที ่138 การ Stop นั้นจะต้องให้เสร็จสิ้นทั้งหมด 100% จะเสร็จสิ้น และเม่ือ Stop ทั้งหมดแล้ว
จะแสดง alert ขึ้นมา เมื่อไม่ต้องการให้ alert แสดงจ้าเป็นต้องไปเปิด Maintenance Mode ตาม Path คือ 
Select Hosts -> Hosts -> Turn On Maintenance Mode  ดังรูปที ่139 
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รูปที่ 139 แสดงการเปดิ Maintenance Mode 
 

เมื่อ Stop Hosts ทั้งหมดแล้ว และเข้าไปยังหน้า Dashboard จะแสดงดังรูปที่ 140 

รูปที่ 140 หน้าจอ Dashboard เมื่อ Stop Hosts ทั้งหมดแล้ว 
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จากรูปที่ 141 เมื่อต้องการปิดระบบของ Ambari ให้ใช้ค้าสั่ง ambari-server stop ใน Console 
เครื่อง 192.217.1.207 ดังรูปที ่141 

รูปที่ 141 หน้าจอแสดงค าสั่ง Stop ของ Ambari 
 

1.8.1.3 กำร Start Ambari และ Host อื่นๆ 
เมื่อ Ambari Server ปิดอยู่ จะต้องท้าการ Start Ambari ขึ้นมาก่อน โดยใช้ค้าสั่ง ambari-

server start ดังรูปที่ 142 

รูปที่ 142 หน้าจอแสดงค าสั่ง Start ของ Ambari 
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จากนั้นการ Start Hosts ทั้งหมดนั้นท้าได้โดยการเลือกเครื่องทั้งหมดก่อน และกดที่ปุ่ม 
“Actions” และไปตาม path นี้ Select Hosts -> Hosts -> Start All Component จะเป็นค้าสั่ง 
Stop ทั้งหมดดังรูปที ่143 

รูปที่ 143 หน้าจอแสดงค าสั่งการ Start ของ Hosts 
 

จากรูปที ่144 เมื่อกดปุ่ม “Start All Component” จะแสดงสถานะการ Start ทั้งหมด ดังรูปที ่18 

รูปที่ 144 สถานะการท างานขณะ Start All Component 
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จากรูปที่ 145 เมื่อการท้างานของเครื่อง master01 มีสถานะหยุดนิ่ง และมี Logs แสดงว่า 
Safe Mode is OFF Return 1 (กรอบสีน้้าเงิน) ให้เปิด Console เข้าไปในเครื่อง master01  และใช้
ค้าสั่ง sudo -u hdfs hdfs dfsadmin -safemode leave (กรอบสีแดง) ดังรูปที่ 145 

รูปที่ 145 การใช้ค าสั่งเพื่อออกจาก safe mode 
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จากรูปที่ 145 เมื่อป้อนค้าสั่ง จากนั้นรอจนกว่าระบบจะท้างานเสร็จสิ้น ซึ่งการ Start การ
ท้างานใหม่นั้นระบบจะ Start Service ให้ด้วย และเรียงล้าดับจากบนลงล่างดังรูปที่ 146 

รูปที่ 146 แสดงการ Start Service ทีละตัว จากบนลงลา่งตามล าดับ 

 

จากนั้นให้ปิด Maintenance Mode เพ่ือที่เวลาระบบเกิดข้อผิดพลาดจะแสดง alert เตือน
ขึ้นมา ตาม Path คือ Select Hosts -> Hosts -> Turn Off Maintenance Mode ดังรูปที ่147 

รูปที่ 147 แสดงการปิด Maintenance Mode 
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เมื่อ Start Service ทั้งหมดแล้วจะแสดงหน้าจอ และสถานะของ Service ต่าง ๆ ดังรูปที่ 
148 

รูปที่ 148 แสดงสถานะต่าง ๆ หลังจากการ Start ระบบใหม ่
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1.8.1.4 กำรเพิ่ม New Hosts (Add Nodes) 
 

 
รูปที่ 149 แสดงเมนู Add New Hosts 

 
จากรูปที่ 149 แสดงปุ่ม “Add New Hosts” หรือก็คือการเพ่ิม Node (เครื่องลูกข่าย) ขึ้นมาใหม่ ซึ่ง

หลังจากคลิกที่ปุ่มแล้วจะแสดงดังรูปที่ 150 

รูปที่ 150 หน้าจอแสดงการ config เพื่อติดตั้ง Nodes ใหม ่
 

จากรูปที่ 24 เมื่อได้กรอกข้อมูล Target Hosts, Private Key และ SSH User Account แล้วจากนั้น
กดปุ่ม “Register and Confirm” จะแสดงสถานะการท้างานดังรูปที่ 151 

 

 
รูปที่ 151 แสดงการท างานเพื่อยนืยันการสร้าง nodes 
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จากรูปที ่151 เมื่อการสร้างเสร็จสิ้นแล้วจะแสดงดังรูปที่ 152 
 

 
รูปที่ 152 แสดงผลลัพธ์การสร้าง nodes เสร็จสิ้น 

 
ในขั้นตอนถัดมาคือ “Assign Slaves and Clients” จะแสดงดังรูปที่ 153 

 
รูปที่ 153 หน้าจอแสดงข้ันตอน “Assign Slaves and Clients” 

 
จากรูปที ่153 ให้กด “Next” จะเข้าสู่หน้าการ “Configurations” ดังรูปที ่154 

รูปที่ 154 หน้าจอแสดงข้ันตอน "Configurations" 
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จากรูปที่ 154 จะแสดงหน้าจอการตรวจสอบความถูกต้องของ Nodes ที่ได้สร้างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม 
“Deploy” จะเข้าสู่การ “Install, Start and Test” ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายดังรูปที่ 155 

รูปที่ 155 แสดง Nodes ที่ได้สรา้งขึ้น 
 

จากรูปที่ 155 แสดง Nodes ที่ได้สร้างขึ้น ซึ่งจะถูก join เข้าใน cluster แล้ว จากนั้นกดปุ่ม “Next” 
จะแสดงดังรูปที่ 156 

รูปที่ 156 แสดงผลการสร้าง Nodes 
 

จากรูปที่ 156 แสดงผลลัพธ์การสร้าง node และเวลาที่ใช้ในการสร้างจากนั้นกดปุ่ม “Complete” 
เป็นอันเสร็จสิ้น 
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1.8.1.5 เพิ่มขนำดให้กับ Hosts (Disk Usage) ด้วย Prism 
การขยายพื้นที่ partition โดยใช้ Nutanix Prism ให้เลือก VM ที่ต้องการจะขยายพื้นที่ดังรูปที ่157 

 
รูปที่ 157 แสดง VM ที่มีภายในระบบ 

 
จากรูปที่ 158 ให้เลือก Power off เพ่ือท้าการปิด VM ก่อนจะท้าการขยายพื้นท่ี ดังรูปที ่158 

 
รูปที่ 158 ตัวเลือกในการจดัการ VM 
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จากรูปที ่159 ให้เลือก Update VM ที่ได้ท้าการ Power Off แล้ว และเลือกขยาย Disk ดังรูปที ่159 

 
รูปที่ 159 แสดงขนาด Hard Disk ที่ได้เพิ่มขนาดแล้ว 

 
จากรูปที ่160 ให้เลือกดินสอเพ่ือขยาย Hard Disk 

 
รูปที่ 160 แสดง partition ที่สร้างขึ้นใหม่มีขนาด 10 GB 
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จากรูปที่ 161  ให้กรอกขนาดของพ้ืนที่ทีต้องการใหม่ในหน่วย GB  

 
รูปที่ 161 แสดงพื้นที่ partition ที่สร้างขึ้น 
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จากรูปที่ 162 เมื่อท้าการแก้ขนาดแล้วให้ท้าการ Power on VM ดังกล่าว เพื่อเปิดการท้างานใหม่  
 

7) การตรวจสอบและจัดการ Alert ภายใน Ambari 

รูปที่ 162 หน้าจอแสดง Alert ของระบบ Ambari 
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จากรูปที่ 163 แสดงการแจ้งเตือนต่าง ๆ ในระบบ โดยการแจ้งเตือนในแต่ละรายการนั้น มี
ทั้งหมด 3 สถานะ คือ 1. OK คือสถานะปกติ 2. WARN (Warning) คือสถานะแจ้งเตือนผิดปกติกับ
ระบบ เช่น การเชื่อมต่ออาจเกิดการดีเลย์เล็กน้อย หรือพ้ืนที่ในดิสก์ถูกใช้เกิน 50 % เป็นต้น และ 3. 
CRIT (Critical) คือสถานะแจ้งเตือนที่เกิดผิดปกติกับระบบ เช่น การเชื่อมต่อผิดพลาด ไม่สามารถ
เชื่อมต่อได้ หรือพ้ืนที่ในดิสก์ถูกใช้เกิน 80 % หรือใกล้จะเต็มแล้ว เป็นต้น 

รูปที่ 163 หน้าจอแสดงการจดักลุ่มของ alert 
 

จากรูปที่ 164 แสดงจ้านวนการจัดกลุ่มของ alert ทั้งในระบบ Ambari ซึ่งแบ่งย่อยได้ตาม 
Service ต่าง ๆ ที่มี เช่น HBase มี alert ทั้งหมด 4 รายการ HDFS มี alert ทั้งหมด 35 ราย เป็นต้น 
และสามารเลือกดูตาม Service ได้ดังรูปที ่38 

รูปที่ 164 ตัวอย่างการดู alert ของ HBase 
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8) เมนูย่อย 

 
รูปที่ 165 แสดงรายการต่างๆทีม่ใีนเมนูย่อย 

 
จากรูปที่  166 มี เมนูต่าง ๆ ดังนี้  YARN Queue, Files View, Hive View, Hive Views 2.0 , Pig 

Script และ Taz view 
 

9) การใช้งาน Files View 

 
รูปที่ 166 แสดงรายการโฟลเดอร์และไฟล์ทั้งหมด 
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จากรูปที่ 167 แสดงรายการโฟลเดอร์และไฟล์ทั้งหมดระบบ Ambari ซึ่งสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ 
(ปุ่ม New Folder) และอัพโหลดไฟล์ (ปุ่ม Upload) ได้ และสามารถเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ทั้งหมดได้โดยกด
ปุ่ม “Select All” ซึ่งหลังจากกดปุ่ม “Select All” แล้วจะแสดงค้าสั่ง Open, Rename, Delete, Move 
เป็นต้น ดังรูปที่ 41 

 
รูปที่ 167 แสดงค าสั่ง Open, Rename, Delete เมื่อกดปุ่ม “Select All” 

 
จากรูปที่ 167 เมื่อกดปุ่ม “Copy” หรือ “Delete” จะแสดงหน้าต่างเพ่ือเลือกต้าแหน่งปลายทาง  

ดังรูปที ่168 

รูปที่ 168 ตัวอย่างหน้าจอการย้ายโฟลเดอร์หรือไฟลไ์ปยังต าแหน่งที่ต้องการ 
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1.9 กำรใช้งำน Hive View 2.0 เพ่ือดูข้อมูลภำยในระบบ 
1) QUERY 

 
รูปที่ 169 หน้าจอแสดง Hive View 2.0 

 
จากรูปที่ 169 หลังจากกดเข้าเมนู Hive View 2.0 จะแสดงหน้าการ query ข้อมูลของ Hive โดย

สามารถใช้ค้าสั่ง SQL ต่าง ๆ กับข้อมูลได้ เช่น การดึงข้อมูลทั้งหมดในตารางมาแสดง โดยใช้ค้าสั่ง SELECT * 
FROM air4thai; จากนั้นกดปุ่ม “Execute” เพ่ือรันค้าสั่ง และจะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 170 

 
รูปที่ 170 ตัวอย่างการใช้ค าสั่ง SQL ในการ Select ข้อมูล 
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2) การตรวจสอบ TABLES ภายใน HIVE 

 
รูปที่ 171 แสดงหน้าจอในแถบ TABLES 

 
จากรูปที่ 171 เป็นหน้าจอแสดง table ทั้งหมดและเมื่อเลือก Table จะแสดงชื่อฟิลด์ต่าง ๆที่อยู่ใน 

Table นั้นด้วย 

รูปที่ 172 แสดงเมนูในการแกไ้ข table 
 

จากรูปที ่172 แสดงเมนูการแก้ไขตารางนั้น โดยมีเมนูย่อยทั้งหมด 3 ปุ่ม ดังนี้ 
 EDIT คือ การแก้ไขข้อมูลฟิลด์ใน Table เช่น ชื่อฟิลด์หรือชนิดของข้อมูล 
 RENAME คือ การแก้ไขชื่อของ table ที่ก้าลังเลือกอยู่ 
 DELETE คือ การลบ table นั้นออกจาก database 
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1.9.1.1 กำรใช้งำน Pig View 

 
รูปที่ 173 หน้าจอแสดง Pig Script 

 
จากรูปที่ 173 แสดงรายการ Pig Script ที่สร้างไว้ ซึ่งสามารถสร้างใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “New Script” 

จะแสดงหน้าต่างการตั้งชื่อไฟล์สคริปต์ ดังรูปที ่174 

รูปที่ 174 หน้าต่างแสดงการตั้งช่ือไฟล์สคริปต ์
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จากรูปที่ 174 สามารถตั้งชื่อไฟล์ และเลือกต้าแหน่งที่ต้องการสร้างโดยจะต้องใส่ directory ที่ต้องการ 
แต่ถ้าไม่ใส่จะมี directory ที่ถูกตั้งค่าเป็น default ไว้ จากนั้นกดปุ่ม “Create” จะได้ดังรูปที่ 175 

รูปที่ 175 หน้าจอการใส่ค าสั่ง Pig Scritp เพื่อรันค าสั่ง 
 

จากรูปที่ 175 ในส่วนของกรอบสีน้้าเงินจะแสดง Template ของ Script เบื้องต้นให้เลือกใช้ และใน
ส่วนของกรอบสีแดงคือปุ่ม “Execute” เมื่อกดแล้วจะรันค้าสั่งที่ได้เขียนไว้ 
 

1.9.1.2 กำรใช้งำน HBase 
เปิดเว็บไซต์ http://192.217.1.207:8888 เพ่ือเข้าสู่ Hue จะได้ดังรูปที่ 176 

 

 รูปที่ 176 แสดงหน้าจอ Hue 
 
  

http://192.217.1.207:8888/


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร   152 

จากรูปที่ 177 หลังจากที่เข้ามาแล้วให้เลือกเมนู “Data Browsers” บนแถบเมนูด้านบน แล้วจากนั้น
ให้เลือกที่ “HBase” จะได้หน้าจอดังรูปที่ 178 

รูปที่ 177 แสดงหน้าจอในเมนู HBase
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จากรูปที่ 178 แสดงรายการ table ที่สร้างขึ้น ซึ่งสามารถสร้างใหม่โดยกดปุ่ม “New Table” จะแสดงหน้าต่าง
การตั้งชื่อตาราง และตั้งชื่อฟิลด์ดังรูปที่ 179 

  
รูปที่ 178 หน้าต่างการตั้งช่ือ table และฟิลด ์
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จากรูปที่ 179 เมื่อต้องการเพ่ิมฟิลด์ให้กดปุ่ม “Add an additional column family” จะแสดงช่องการ
ตั้งชื่อฟิลด์ขึ้นมาดังรูปที ่180 

รูป
ที่ 179 หน้าต่างแสดงการเพิ่มฟลิด์ 

 
จากรูปที่ 180 เมื่อตั้งชื่อ table และชื่อฟิลด์เสร็จแล้วกดปุ่ม “Submit” เพ่ือยืนยันการสร้าง table จะได้

ผลลัพธ์ดังรูปที ่181 

รูป
ที่ 180 แสดงรายการ table ที่ได้สร้างขึ้น 
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จากรูปที ่181 ให้เข้าไปใน table ที่ได้สร้างข้ึน จะได้ดังรูปที่ 182 

รูป
ที่ 181 แสดง table ช่ือ test1 

 
จากรูปที่ 182 ในกรอกสีน้้าเงินแสดงชื่อฟิลด์ที่สร้าง และเมื่อต้องการเพ่ิมข้อมูลลงใน Table ให้กดปุ่ม 

“New Row” ในกรอบสีแดง จะแสดงหน้าต่างการ insert ข้อมูลดังรูปที่ 183 

รูป
ที่ 182 แสดงหน้าต่างการ insert ข้อมูล 
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จากรูปที่ 183 ในช่อง Row Key เปรียบเสมือนไอดีของแถวนั้น และข้อมูลในแถวจ้าเป็นต้องกดปุ่ม “Add 
Field” เพ่ือเพ่ิมช่องการ insert ข้อมูล จะได้ดังรูปที่ 183 

     
รูปที1่83 หน้าต่างการเพิม่ช่องฟิลด์ และ insert ข้อมูล 

 
จากรูปที่  183 ชื่อฟิลด์นั้นจะเป็นต้องระบุให้ถูกต้องเหมือนกันกับตอนสร้างชื่อฟิลด์ และจะต้องมี

เครื่องหมาย “: (colon)”  ต่อท้ายด้วย จากนั้นกดปุ่ม “Submit” เป็นอันเสร็จสิ้นการ insert ข้อมูล จะได้ผลดัง
รูปที่ 184 

 

 
รูปที1่84 หน้าต่างการเพิม่ช่องฟิลด์ และ insert ข้อมูล
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