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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้                                              บทที่ ๑ บทน ำ  - ๑ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 

 เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นมาเพ่ือเป็นคู่มือประกอบการใช้งานและดูแลโปรแกรมประยุกต์ (Application 
Program) ระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้ ส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมป่าไม้ ซึ่งระบบ
ดังกล่าวเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลของกรมป่าไม้ ส าหรับการเผยแพร่
ข้อมูลบน Internet/Intranet ในปัจจุบันระบบเครือข่าย Internet/Intranet และ website ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน เพราะต้องการเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถ
เชื่อมต่อกับเครือข่าย Internet/Intranet และมีโปรแกรมประเภท Browser หรือโปรแกรมที่ไว้ใช้เปิด 
website เช่น IE (Internet Explorer) เป็นต้น ก็สามารถที่จะใช้งานระบบดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงมีการน าระบบ
โปรแกรมประยุกต์สารสนเทศมาใช้งานบนระบบดังกล่าวเป็นจ านวนมาก ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าระบบ Web 
application 

 ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ ถูกพัฒนาขึ้นมารองรับความต้องการของการใช้งานด้านการเผยแพร่และ
ปรับปรุงข้อมูล เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย ทั้งนี้ผู้ใช้งานควรจะต้องมีความรู้ทางด้านกา รใช้งาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้น 
 เอกสารฉบับนี้จะอธิบายถึงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการใช้งานข้อมูลในแต่ละหัวข้อเรื่อง เพ่ือให้เป็น
คู่มือประกอบการฝึกหัดและประกอบการท างานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฝึกอบรมและผู้ที่ต้องดูแลและใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ 



บทที่ 2 
 

ระบบสำรสนเทศกรมป่ำไม้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

บทที่ 2 
ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ 

 
 ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของกรม
ป่าไม้ น ามาแสดงผลในรูปของเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของกรมป่าไม้แก่ผู้ที่สนใจ มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศป่าชุมชน ป่าเอกชนและ
ป่าภาครัฐมาแสดงผล อีกทั้ง ยังมีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ได้ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ มีสิทธิ์ใน
การดูแลระบบ ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ มีรายละเอียดการใช้งานโดยสรุป ดังนี้ 
 

2.1 หน้าหลัก 

 เริ่มเข้าใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศกรมป่าไม ้โดยการเปิดโปรแกรม Internet Explorer และท า
การใส่ URL ดังนี้ http://forestinfo.forest.go.th และกดปุ่ม enter จากนั้นจะปรากฏหน้าหลักของเว็บไซต์
ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ ซ่ึงเป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของกรมป่าไม้  



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๒ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

  
รูปที่ 2-1ตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์สารสนเทศกรมป่าไม้ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๓ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.2 ข้อมูลทั่วไป 

 เมนูข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
-  นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
-  วิสัยทัศน์ อ านาจหน้าที่และภารกิจหลักของกรมป่าไม้ 
-  โครงสร้างกรมป่าไม้ 
-  หน่วยปฏิบัติงานภาคสนามของกรมป่าไม้ 
-  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2555 - 2558 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
   และสิ่งแวดล้อม 
-  ร่างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 
-  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.

2551 
-  รวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ 
-  บุคลากรกรมป่าไม้ 
-  ตารางการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารสนเทศกรมป่าไม้ 
 

 
รูปที่ 2-2ตัวอย่างหน้าจอข้อมูลทั่วไป 

คลิกท่ีหัวข้อเพื่อแสดงรายละเอียด 

http://forestinfo.forest.go.th/55/Content.aspx?id=17


คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๔ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 ผู้ใช้งานสามารถคลิกท่ีหัวข้อ ในส่วนของข้อมูลทั่วไปที่สนใจ เพ่ือแสดงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อได้  

 
รูปที่ 2-3ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดของหัวข้อวิสัยทัศน์ พันธกิจ อ านาจหน้าที่และภารกิจของกรมป่าไม้ 

 
 

2.3 ผู้บริหารกรมป่าไม้ 

 เมนูผู้บริหารกรมป่าไม้  เป็นเมนูที่แสดงผังผู้บริหารของการป่าไม้  
 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๕ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-4 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผังผู้บริหารกรมป่าไม้ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๖ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.4 ที่ตั้งหน่วยงาน 

 เมนูที่ตั้งหน่วยงาน  เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับค้นหาที่ตั้งของหน่วยงานที่ต้องการ  โดยการใช้งาน แบ่งการ
ท างานเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนของแผนที่ จะประกอบไปด้วยเงื่อนไขการแสดงข้อมูลซึ่งสามารถเลือก
แสดงรายจังหวัดได้ หรือจะแสดงข้อมูลทั้งประเทศก็ได้ส่วนด้านซ้ายมือ คือส่วนของชั้นข้อมูลหน่วยงาน ซึ่งจะ
แสดงข้อมูลสัมพันธ์กับแผนที่ ประกอบด้วย 

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
- ด่านป่าไม้ 
- ศูนยป์ระสานงานป่าไม้ประจ าจังหวัด 
- ศูนย์เพาะช ากล้าไม้ 
- ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน 
- สถานีเพาะช ากล้าไม้ 
- สถานีวนวัฒนวิจัย 
- สวนป่า 
- ส านักงานป่าสงวนแห่งชาติ 
- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
- หน่วยงานโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
- หน่วยป้องกันรักษาป่า 
- หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๗ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-5 ตัวอย่างหน้าจอหลักที่ตั้งหน่วยงาน 

1. เลือกเงื่อนไขที่ต้องการ 

2. เลือกช้ันข้อมูลที่ต้องการ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๘ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 

 
รูปที่ 2-6 ตัวอย่างหน้าจอการแสดงที่ตั้งหน่วยงาน 

 สามารถคลิกสัญลักษณ์ที่แสดงบนแผนที่ได้ เพ่ือแสดงรายละเอียดของหน่วยงานได้ 

ระบบแสดงแผนที่บรเิวณที่เลือก 

ช้ันข้อมูลจะแสดงหน่วยงานที่
เลือก 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๙ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-7 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดต าแหน่งที่ตั้ง 

 

2.5 เบอร์โทรติดต่อ 

 เมนูเบอร์โทรติดต่อ  ประกอบด้วย เบอร์โทรศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกรมฯ ดังนี้ 
- ผู้บริหารกรมป่าไม้ 
- ส านักบริหารกลาง 
- ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
- ส านักจัดการป่าชุมชน 
- ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
- ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 
- ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ 
- ส านักแผนงานและสารสนเทศ 
- ส านักการอนุญาต 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๐ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

- ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิเศษ 
- ส านักความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ 
- ส านักด่านป่าไม้ 
- ส านักกฎหมาย 
- ส านักรับรองการป่าไม้ 
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
- กลุ่มตรวจสอบภายใน 
- ส านักบริหารโครงการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า (กบอ.) 
- หน่วยงานภูมิภาค 
- เบอร์โทรภายใน 02-5614292-3 ต่อ หมายเลขภายใน 4 หลัก (5XXX) 

 
รูปที่ 2-8 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายการเบอร์โทรตามหน่วยงาน 

 

 ผู้ใช้งานสามารถคลิกท่ีหัวข้อ ในส่วนของข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ เพื่อแสดงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อได้ 

 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๑ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 หน่วยงานภูมิภาค 
ผู้ใช้สามารถเลือกส านักการจัดการที่ต้องการเบอร์ติดต่อได้ 

 

 
รูปที่ 2-9 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ตามส านักการจัดการของหน่วยงานภูมิภาค 

เลือกส านักการจัดการ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๒ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-10 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ส านักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 

 

2.6 เนื้อที่ป่าไม้ 

 เมนูเนื้อท่ีป่าไม้ จะประกอบด้วย  

- เนื้อท่ีป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2556  
- เนื้อท่ีป่าไม้ของประเทศไทย แยกรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2547 - 2556  
- เนื้อท่ีป่าไม้ของประเทศไทย แยกรายภาค ปี พ.ศ. 2516 - 2551  
- แผนที่ป่าไม้โดยภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. 2551  
- พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๓ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-11 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายการเนื้อที่ป่าไม้ 

 ผู้ใช้งานสามารถคลิกท่ีหัวข้อ ในส่วนของข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ เพ่ือแสดงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อได้ 

 
รูปที่ 2-12 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยฯ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๔ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.7 ป่าสงวนแห่งชาติ 

 เมนูป่าสงวนแห่งชาติ  แสดงรายละเอียดข้อมูล ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ  พ้ืนที่ (ไร่) พ้ืนที่ (ตาราง
กิโลเมตร)  ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยใส่เงื่อนไขการค้นหา ได้จาก 

 -  ส านักจัดการฯ 

 -  จังหวัด 

 -  ค าค้นหา 

 เมื่อใส่เงื่อนไขที่ต้องการค้นหาเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีเลือก 

 
รูปที่ 2-13 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยฯ 

 

คลิกเพื่อแสดงเอกสารแนบ 

คลิกเพื่อแสดงต าแหน่งบนแผนท่ี 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๕ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.8 การป้องกันรักษาป่า 

 เมนูการป้องกันรักษาป่า  ประกอบด้วย 

- รายงานสถานการณ์การบุกรุกท าลายป่า 
- การเกิดไฟไหม้ป่า 
- คดีการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้ 
- จุดเกิดเหตุคดีบุกรุกท าลายป่า 

 
รูปที่ 2-14 ตัวอย่างหน้าจอการป้องกันรักษาป่า 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๖ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-15 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลการป้องกันรักษาป่า 

 

2.9 การส่งเสริมปลูกป่า 

 เมนกูารส่งเสริมปลูกป่า ประกอบด้วย 
- อัตราราคางานต่อหน่วย(งานปลูกป่า)  
- ข้อมูลราคาไม้  
- แผนการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ  
- กิจกรรมเพาะช ากล้าไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๗ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-16 ตัวอย่างหน้าจอการส่งเสริมปลูกป่า 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๘ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-17 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดแผนการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ 

 

2.10 การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

 เมนูการการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประกอบด้วย 

- การตรวจพิสูจน์ไม้และคุณภาพไม้  
- การประเมินมูลค่าของป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชน  
- เทพทาโร  
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย  
- ข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า  
- ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  
- การวิจัยแมลงป่าไม้ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๙ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-18 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

 

2.11 การอนุญาตด้านป่าไม้ 

 เมนูการอนุญาตด้านป่าไม้ประกอบด้วย 

    -  การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ 

    -  โรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ 

    -  การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 

    -  การตรวจสอบออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๒๐ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-19 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายการข้อมูลการอนุญาตด้านป่าไม้ 

 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๒๑ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-20 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลการอนุญาตฯ 

 

2.12 งบประมาณ-การเงิน 

 เมนูงบประมาณ-การเงิน  ประกอบด้วย 

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557  
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2554-2556  
- วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- รายได้กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2547 - 2555 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๒๒ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-21 ตัวอย่างหน้าจอแสดงงบประมาณ-การเงิน 

 

 
รูปที่ 2-22 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดสรุปรายได้กรมป่าไม้ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๒๓ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.13 ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรอง 

 เมนูผลการปฏิบัติงานคามค ารับรอง  ประกอบด้วย 
-  สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 

2554 
-  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้ 
 

 
รูปที่ 2-23 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลการปฏิบัติงานตามค ารับรอง 

 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๒๔ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-24 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดสรุปผลการปฏิบัติราชการฯ 

 

2.14 เรื่องร้องเรียน 

 เมนูเรื่องร้องเรียนประกอบด้วย 
-  สรุปรายเดือน 
-  สรุปตามช่องทางร้องเรียน 
-  สรุปตามหน่วยงานรับผิดชอบ 
-  สรุปตามจังหวัด 
-  สรุปตามประเภทเรื่องร้องเรียน 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๒๕ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-25 ตัวอย่างหน้าจอแสดงสรุปรายเดือน 

 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๒๖ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-26 ตัวอย่างหน้าจอแสดงสรุปตามช่องทางการร้องเรียน 

 

 

 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๒๗ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-27 ตัวอย่างหน้าจอแสดงสรุปตามหน่วยงานรับผิดชอบ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๒๘ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-28 ตัวอย่างหน้าจอแสดงสรุปตามจังหวัด 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๒๙ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-29 ตัวอย่างหน้าจอแสดงสรุปตามประเภทเรื่องร้องเรียน 

 

 

 

 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๓๐ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.15 บทสรุปผู้บริหาร 

 เมนบูทสรุปผู้บริหาร ประกอบด้วย  
 -  วิสัยทัศน์ 
 -  พันธกิจ 
 -  หน่วยงานส่วนกลาง 
 -  หน่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 -  จ านวนบุคลากร 
 -  พ้ืนที่ป่าไม ้
 -  ข้อมูล สทก. 
 -  การอนุญาต 
 -  ป่าชุมชน 
 -  การฟ้ืนฟูป่าไม ้
 -  การอนุญาตเคลื่อนที่ไม้ 
 -  พ้ืนที่ปลูกป่าตามพระราชด าริ 
 -  การวิจัย 
 -  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 -  สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
  



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๓๑ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-30 ตัวอย่างหน้าจอแสดงบทสรุปผู้บริหาร 

 

 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๓๒ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.16 สถิติป่าไม้ 

 เมนูสถิติป่าไม้ ประกอบด้วย  
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556 (2013) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2555 (2012) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2554 (2011) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2553 (2010) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2552 (2009) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2551 (2008) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2551 (2008) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2550 (2007) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2549 (2006) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2548 (2005) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2547 (2004) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2546 (2003) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2545 (2002) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2544 (2001) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2543 (2000) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2542 (1999) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2541 (1998) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2540 (1997) 
 -  สถิติป่าไม้ ปี พ.ศ. 2539 (1996) 
 -  การน าเข้าและส่งออกไม้ (ทดสอบ) 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๓๓ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-31 ตัวอย่างหน้าจอแสดงสถิติป่าไม้ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๓๔ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-32 ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายละเอียดสถิติป่าไม้ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๓๕ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.17 คู่มือและเอกสาร 

 เมนคูู่มือและเอกสาร ประกอบด้วย  

- คู่มือการใช้งาน  
- เอกสารด้านป่าไม ้

 
รูปที่ 2-33 ตัวอย่างหน้าจอแสดงคู่มือและเอกสาร 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๓๖ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-34 ตัวอย่างหน้าจอแสดงคู่มือการใช้งาน 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๓๗ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-35 ตัวอย่างหน้าจอแสดงเอกสารด้านป่าไม้ 

 

2.18 การสืบค้นข้อมูล 

 ในการสืบค้นข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากด้านบนของหน้าเว็บเพจ  โดยวิธีการค้นหาให้ระบุค าที่
ต้องการค้นหาลงไปในช่องว่าง  จากนั้นกดปุ่มค้นหา ระบบจะท าการค้นหาค าที่พิมพ์ลงไปในช่อง และแสดง
ข้อมูลในหน้าเว็บเพจนั้น 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๓๘ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

   
รูปที่ 2-36 ตัวอย่างหน้าจอแสดงการพิมพ์ค าท่ีต้องการค้นหา 

  
รูปที่ 2-37 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลที่ได้จากการค้นหา 

 สามารถดูรายละเอียดของรายการที่ค้นหาได้ โดยคลิกที่  “เพ่ิมเติม” ด้านท้ายของรายการ 

1. พิมพ์ค าที่ต้องการลงในช่องว่าง 2. กดปุ่มค้นหา 

คลิกเพื่อแสดงรายละเอียด 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๓๙ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-38ตัวอย่างหน้าจอหลังจากท่ีคลิกปุ่มเพ่ิมเติม 

 

2.19 ระบบภูมิสารสนเทศกรมป่าไม้ 

เริ่มเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าเอกชน โดยการเปิดโปรแกรม Internet 
Explorer และท าการใส่ URL ดังนี้ http://forestinfo.forest.go.th และกดปุ่ม enter จากนั้นจะปรากฏหน้า
หลักของเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ ซ่ึงเป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของ
กรมป่า ไม้  รวมทั้ ง ระบบภูมิสารสนเทศกรมป่าไม้  ซึ่ งจะอยู่ ด้ านซ้ ายของหน้ าจอ เมื่ อคลิกที่ปุ่ ม

 ระบบจะแสดงข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศกรมป่าไม้ ซึ่งจะมีข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าเอกชนป่าภาครัฐ และป่าชุมชน 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๔๐ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-39 ตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์สารสนเทศกรมป่าไม้ และการเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศ 

 
รูปที่ 2-40 ตัวอย่างหน้าจอหลักระบบภูมิสารสนเทศกรมป่าไม้ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๔๑ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

หน้าจอโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ จะถูกแบ่งออกเป็น 5ส่วนดังนี้ 

1. ส่วนแสดงชื่อระบบและเมนู (Menu)  ใช้แสดงชื่อระบบ เมนูต่างๆ ได้แก่ชั้นข้อมูล ป่าชุมชน 
สวนป่าภาครัฐ และสวนป่าเอกชน 

2. ส่วนแสดงเครื่องมือการใช้งาน (Toolbar) ใช้แสดงเครื่องมือใช้งานต่างๆของระบบ ให้ผู้ใช้
สามารถเลือกใช้งานได้ เครื่องมือส่วนใหญ่จะเป็นการท างานกับส่วนแสดงแผนที่ 

3. ส่วนแสดงแผนที่(Map Frame) ใช้แสดงภาพแผนที่ 

4. ส่วนแสดงมาตราส่วนและค่าพิกัดแผนที่ 

5. ส่วนแสดงรายละเอียดใช้แสดงรายละเอียดชั้นข้อมูลและสัญลักษณ์ของแผนที่ (Table of 
content (TOC)) ใช้แสดงชั้นข้อมูล ชื่อ สัญลักษณ์ ของข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในแผนที่ และใช้
ส าหรับก าหนดเงื่อนไขในการแสดงข้อมูลต่างๆ 

 
รูปที่ 2-41 แสดงส่วนประกอบของโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ 

 

 

 

 

 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๔๒ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.19.1 การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เครื่องมือการใช้งานของระบบภูมิสารสนเทศ เป็นกลุ่มเครื่องมือส าหรับประกอบการใช้งานระบบ หรือ
ใช้งานบนแผนที่ เช่น การขยาย การย่อ การเลื่อนภาพ ฯลฯ เครื่องมือส่วนใหญ่จะเป็นการท างานกับส่วนแสดง
แผนที่ เครื่องมอืในกลุ่มนี้แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

 เมื่อกดเลือกท่ีปุ่มแล้ว จะต้องไปคลิกหรือกระท าการใดๆ บนแผนที่ 
 เมื่อกดเลือกท่ีปุ่มแล้ว แผนที่จะมีการกระท าอัตโนมัติ เช่น เครื่องมือแสดงภาพเต็มของแผนที่ 

 การใช้งานของเครื่องมือต่างๆ ของระบบโปรแกรมท่ีพัฒนา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 เครื่องมือแสดงภาพรวมแผนที่ (Toggle Overview Map)   
 เป็นเครื่องมือส าหรับแสดงภาพรวมแผนที่ทั้งระบบ ว่าในภาพแผนที่ที่ก าลังแสดงอยู่ในปัจจุบัน อยู่ใน
บริเวณใดของพ้ืนที่รวมซึ่งผู้ใช้ระบบสามารถคลิกเปิด-ปิด การแสดงภาพรวมได้ ดังรูป 

 
รูปที่ 2-42 ตัวอย่างแสดงการใช้งานเครื่องมือแสดงภาพรวม 

 เครื่องมือขยายภาพแผนที่ (Zoom In)   
 ผู้ใช้สามารถขยายภาพแผนที่บริเวณท่ีผู้ใช้สนใจได้ 2 วิธี คือ ขยายภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณที่
ต้องการขยาย และขยายภาพแผนที่โดยการคลิกบริเวณที่ต้องการขยาย 

ขั้นตอนการขยายภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณท่ีต้องการขยาย 
 คลิกท่ีเครื่องมือ “ขยายภาพแผนที่” 
 ก าหนดบริเวณที่ต้องการขยายภาพแผนที่ โดยการคลิกเมาส์ค้างไว้ ณ ต าแหน่งมุมด้านบน

1. คลิกท่ีเครื่องมือ “แสดงภาพรวมแผนท่ี” 
 

2. ภาพรวมแผนท่ีทั้งระบบ 
 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๔๓ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

ซ้ายของกรอบ จากนั้นเลื่อนเมาส์มาที่มุมด้านขวาล่างของกรอบ โดยยังคงคลิกเมาส์ค้างไว้อยู่ 
จะปรากฏกรอบขึ้นมาบนภาพแผนที่ เมื่อได้กรอบที่ต้องการให้ปล่อยการคลิกเมาส์ออก 
ระบบจะขยายภาพแผนที่ ณ. บริเวณท่ีผู้ใช้ตีกรอบ 

ขั้นตอนการขยายภาพแผนที่โดยการคลิกบริเวณท่ีต้องการขยาย 
 คลิกท่ีเครื่องมือ “ขยายภาพแผนที่” 
 คลิกและปล่อยเมาส์บริเวณตรงกลางที่ต้องการขยายภาพแผนที่นั้น ระบบจะขยายภาพแผนที่ 

ณ. บริเวณที่ผู้ใช้คลิกเป็น 2 เท่า โดยบริเวณที่คลิกจะมาอยู่ตรงกลางของภาพแผนที่ใหม่ ที่
ปรากฏ 

 

รูปที่ 2-43 ตัวอย่างการขยายภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณท่ีต้องการขยาย 

1. คลิกท่ีเครื่องมือ “ขยายภาพแผนท่ี” 
 

2. ก าหนดบริเวณที่ต้องการขยายภาพ 
 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๔๔ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-44 ตัวอย่างผลการขยายภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณท่ีต้องการขยาย 

 เครื่องมือย่อภาพแผนที่ (Zoom Out)   

 ผู้ใช้สามารถย่อภาพแผนที่บริเวณที่ผู้ใช้สนใจได้ 2 วิธีเพ่ือให้เห็นภาพรวมของแผนที่มากขึ้น คือ ย่อ
ภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณท่ีต้องการย่อ และ ย่อภาพแผนที่โดยการคลิกบริเวณท่ีต้องการย่อ 

ขั้นตอนการย่อภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณท่ีต้องการย่อ 
 คลิกท่ีเครื่องมือ “ย่อภาพแผนที่” 
 ก าหนดบริเวณที่ต้องการย่อภาพแผนที่ จากนั้นสร้างกรอบบริเวณนั้น โดยการคลิกเมาส์ค้าง

ไว้ ณ ต าแหน่งมุมด้านบนซ้ายของกรอบ จากนั้นเลื่อนเมาส์มาที่มุมด้านขวาล่างของกรอบ 
โดยยังคงคลิกเมาส์ค้างไว้อยู่ จะปรากฏกรอบขึ้นมาบนภาพแผนที่ เมื่อได้กรอบที่ต้องการให้
ปล่อยการคลิกเมาส์ออก ระบบจะย่อภาพแผนที่ ณ. ปัจจุบันให้มาอยู่ภายในกรอบที่สร้างไว้  

 ขั้นตอนการย่อภาพแผนที่โดยการคลิกบริเวณที่ต้องการย่อ 
 คลิกท่ีเครื่องมือ “ย่อภาพแผนที”่ 
 ก าหนดบริเวณที่ต้องการย่อภาพแผนที่ จากนั้นคลิกและปล่อยเมาส์บริเวณตรงกลางที่

ต้องการย่อภาพแผนที่นั้น ระบบจะย่อภาพแผนที่ ณ. บริเวณที่คลิกเป็น 2 เท่า โดยบริเวณที่
คลิกจะมาอยู่ตรงกลางของภาพแผนที่ใหม่ 
 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๔๕ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-45 ตัวอย่างการย่อภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณท่ีต้องการย่อ 

 
รูปที่ 2-46 ตัวอย่างผลลัพธ์ของการย่อภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณที่ต้องการย่อ 

 

1. คลิกท่ีเครื่องมือ “ย่อภาพแผนที”่ 
 

2. ก าหนดบริเวณที่ต้องการย่อภาพแผนที ่



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๔๖ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 เครื่องมือแสดงแผนที่ทั้งประเทศ (Zoom to Full Extent)   
 ผู้ใช้สามารถแสดงภาพเต็มพ้ืนที่ ซึ่งก็คือภาพแผนที่ประเทศไทยได้ด้วยการคลิกปุ่มภาพเต็ม แล้ว ภาพ
แผนที่จะแสดงขอบเขตประเทศทั้งหมดโดยอัตโนมัติดังรูป 

 
รูปที่ 2-47 ตัวอย่างผลลัพธ์ของการใช้เครื่องมือแสดงแผนที่ทั้งประเทศ 

 

 เครื่องมือเลื่อนภาพแผนที่ (Pan)   
 ผู้ใช้สามารถเลื่อนภาพแผนที่ไปยังบริเวณท่ีสนใจได้ โดยใช้เมาส์คลิกลากบนภาพแผนที่ดังนี้ 

 คลิกท่ีเครื่องมือ “เลื่อนภาพแผนที่” 
 คลิกเมาส์ค้างที่ส่วนแสดงแผนที่แล้วเลื่อนเมาส์ไปยังทิศท่ีต้องการ 

1. คลิกท่ีเครื่องมือ 
“แสดงแผนที่ท้ังประเทศ” 

 
2. ระบบแสดงภาพเต็มพื้นที ่
 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๔๗ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-48 ตัวอย่างขั้นตอนการเลื่อนภาพแผนที่โดยใช้เมาส์คลิกลากบนภาพแผนที่ 

 
รูปที่ 2-49 ตัวอย่างผลการเลื่อนภาพแผนที่โดยใช้เมาส์คลิกลากบนภาพแผนที่ 

 เครื่องมือแสดงรายละเอียดข้อมูล (Identify)   

 ผู้ใช้สามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลแผนที่บนชั้นข้อมูลที่สนใจได้โดยจะมีการแสดงข้อมูลที่
แตกต่างกัน คือ ถ้าเป็นชั้นข้อมูลโครงการป่าชุมชน จะมีรายละเอียดข้อมูลโครงการป่าชุมชน ถ้าเป็นชั้นข้อมูล
พ้ืนฐานอื่นๆ จะแสดงข้อมูลทั่วไป 

1. คลิกท่ีเครื่องมือ “เลื่อนภาพแผนท่ี” 
 

2. คลิกเมาสค์้างที่ส่วนแสดงแผนที่แล้วเลื่อนเมาสไ์ปยังทิศที่ต้องการ 
 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๔๘ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 ขั้นตอนการ Identify 
 เลือกชั้นข้อมูลที่สนใจที่ TOC ให้ปรากฏแถบสีเหลือง (Active layer) 
 คลิกปุ่ม “Identify” 
 ผู้ใช้คลิกเมาส์ที่ต าแหน่งของข้อมูลที่ต้องการทราบรายละเอียด 

 

 
รูปที่ 2-50 ตัวอย่างขั้นตอนและผลลัพธ์ของการ Identify ต าแหน่งโครงการสวนป่าเอกชน 

 

 เครื่องมือวัดระยะ (Measure)   

 ผู้ใช้สามารถวัดระยะทางบนภาพแผนที่ได้ เพ่ือแสดงระยะทางระหว่างข้อมูลต่างๆ บนแผนที่ที่ผู้ใช้
ต้องการทราบ โดยระบบจะแสดงระยะทางที่ผู้ใช้วัดทั้งหมดและแสดงระยะทางจากต าแหน่งที่ผู้ใช้วัดล่าสุดกับ
ต าแหน่งที่เมาส์ชี้อยู่บนภาพแผนที่ได้ หน่วยเป็นกิโลเมตร 
 ขั้นตอนการวัดระยะทางบนภาพแผนที่ 

 คลิกที่เครื่องมือ “วัดระยะ”ระบบจะแสดงระยะทางทั้งหมด (Total) และระยะทางจาก
ต าแหน่งที่วัดล่าสุดกับต าแหน่งที่เมาส์ชี้บนภาพแผนที่ (Segment) ที่ต าแหน่งมุมบนซ้ายของ
ภาพแผนที่ โดยเริ่มแรกที่ยังไม่มีการวัดระยะทาง ระบบจะก าหนดให้ค่าระยะทางมีค่าเป็น
ศูนย์ทั้งคู่ 

 ก าหนดต าแหน่งเริ่มต้นที่ต้องการวัดระยะบนภาพแผนที่ โดยการคลิกเมาส์ที่ต าแหน่งนั้น 
 ระบบจะแสดงระยะระหว่างต าแหน่งที่ผู้ใช้ก าหนดไว้ล่าสุด กับต าแหน่งที่เมาส์ชี้อยู่บนแผนที่ 

1. คลิกก าหนด active layer 

3. ผู้ใช้คลิกท่ีต าแหน่งข้อมูลที่สนใจ 
 

4. ระบบแสดงข้อมลูรายละเอียด 

2. คลิกท่ีเครื่องมือ “identify” 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๔๙ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

ให้สังเกตตอนที่เลื่อนเมาส์ ระยะทาง Segment จะเปลี่ยนแปลงตาม 
 ก าหนดต าแหน่งถัดไปที่ต้องการวัดระยะ ระบบจะแสดงเส้นระยะทางเป็นเส้นสีแดงบน

ต าแหน่งที่ผู้ใช้งานได้วัดระยะไว้ โดยระยะทางดังกล่าวจะไปปรากฏอยู่ที่ ระยะทาง Total 
 ผู้ใช้สามารถก าหนดต าแหน่งถัดไปได้เรื่อยๆ และระหว่างการวัดระยะทางผู้ใช้สามารถเปลี่ยน

เครื่องมือการใช้งานได้ เช่น เปลี่ยนไปที่เครื่องมือเลื่อนแผนที่เพ่ือหาต าแหน่งที่ต้องการวัด
ระยะทางถัดไป เป็นต้น เมื่อต้องการวัดระยะต่อให้คลิกที่เครื่องมือวัดระยะอีกครั้ง ระบบจะ
ยังคงจ าค่าระยะทางและยังคงแสดงเส้นระยะทางไว้เหมือนเดิม 

 หากผู้ใช้ต้องการยกเลิก หรือเริ่มวัดระยะทางใหม่ ให้กดปุ่ม “ลบสัญลักษณ์” 

รูปที่ 2-51 ตัวอย่างการวัดระยะทาง 

 

 เครื่องมือลบสัญลักษณ์ (Clear Select)   

 ผู้ใช้สามารถลบสัญลักษณ์ต่างๆบนภาพแผนที่ที่เกิดข้ึนระหว่างการใช้งาน ด้วยการกดปุ่มลบสัญลักษณ์ 
โดยสัญลักษณ์เหล่านี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่ไว้อธิบายความหมายบางอย่าง เช่น ข้อมูลที่วาดไว้จากการวัดระยะ 
นอกจากนี้ยังใช้ยกเลิกการวัดระยะทางได้อีกด้วย 

ขั้นตอนการลบสัญลักษณ์ 
 ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “ลบสัญลักษณ”์ 
 ระบบลบสัญลักษณ์ต่างๆ และยกเลิกการเลือกข้อมูลทั้งหมดในขณะนั้น 

 

1. คลิกท่ีเครื่องมือ “วัดระยะ” 
 

2. ก าหนดจุดเริม่ต้นของการวัดระยะ 
 

3. คลิกเมาสไ์ปยังจดุที่ต้องการ 
 

4. ระบบจะแสดงระยะที่วัดได ้
 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๕๐ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-52 ตัวอย่างแสดงสัญลักษณ์ที่วาดไว้จากเครื่องมือวัดระยะทาง 

 

 
รูปที่ 2-53  ตัวอย่างผลการใช้เครื่องมือลบสัญลักษณ์ 

1. คลิกเครื่องมือ “ลบสัญลักษณ”์ 

2. ระบบลบสัญลักษณ์ทั้งหมดทีส่ว่นแสดงแผนที ่



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๕๑ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 เครื่องมือพิมพ์แผนที่ (Print Map)   

 ผู้ใช้สามารถพิมพ์ภาพแผนที่บริเวณท่ีต้องการได้โดยคลิกเลือกที่เครื่องมือพิมพ์แผนที่ จากนั้นระบบจะ
เปิดหน้าจอใหม่ให้ผู้ใช้ก าหนดรูปแบบที่ต้องการพิมพ์ดังนี้ 

 ชื่อแผนที่ : ผู้ใช้สามารถก าหนดชื่อแผนที่ตามที่ต้องการได้ 
 ขนาดกระดาษ : ผู้ใช้สามารถก าหนดขนาดของกระดาษที่ต้องการพิมพ์คือ A4 หรือ A3 
 รูปแบบกระดาษ : ผู้ใช้สามารถก าหนดรูปแบบกระดาษที่ต้องการพิมพ์คือ แนวตั้งหรือ 

แนวนอน ได้  
 สัญลักษณ์บอกทิศ : ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบสัญลักษณ์ทิศเหนือได้ตามที่ต้องการ โดยการ

คลิกไปที่รูปสัญลักษณ์บอกทิศ จะปรากฏหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้เลือกสัญลักษณ์ 
 แถบมาตราส่วน : ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะแสดงหรือไม่แสดงแถบมาตราส่วนได้ 
 รายละเอียดเพิ่มเติม : ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือพิมพ์ออกพร้อมภาพแผน

ที่ได้ 
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์ : เมื่อผู้ใช้ก าหนดรูปแบบได้ตามต้องการแล้ว ก่อนพิมพ์แผนที่ผู้ใช้สามารถ

เลือกให้แสดงภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้ 
 

ในส่วนของรายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับให้ผู้ใช้ระบุรายละเอียดต่างๆ จะมีการใช้เครื่องมือของ RTE 
(Rich Text Editor System) เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อความที่จะน าขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดย
ระบบ RTE จะมีหน้าจอคล้ายกับ Microsoft Word มีฟังก์ชั่นการท างานส่วนมากเหมือนกันท าให้การปรับปรุง
ข้อความบนเว็บไซต์ท าได้อย่างง่ายดาย 

 การใช้ระบบ RTE 

เมนูแถบที่ 1  
1.   ท าการก าหนดรูปแบบของตัวอักษร โดยระบบจะรองรับรูปแบบตัวอักษร

อยู่ 5 แบบ ได้แก่ Arial, Courier New, Times New Roman, Verdana และ MS Sans Serif 
2.   ท าการก าหนดขนาดของตัวอักษร ระบบจะสามารถก าหนดขนาดตัวอักษรได้เจ็ด

ระดับ เมื่อต้องการที่จะเปลี่ยนขนาดตัวอักษรจะต้องท าแถบสว่างบนข้อความท่ีต้องการ 
3.   เปลี่ยนสีตัวอักษร การเปลี่ยนสีตัวอักษรจะต้องท าแถบสว่างลงบนข้อความหรือ

ตัวหนังสือที่ต้องการก่อนแล้วเลือกสีที่ต้องการ 
เมนูแถบที่ 2 

4.   ตัดข้อความภายใต้แถบสว่าง เมื่อท าแถบสว่างบนข้อความที่ต้องการตัดออกแล้วท าการคลิกที่
ฟังก์ชั่นตัดข้อความภายใต้แถบสว่าง แล้วข้อความจะหายไป 

5. คัดลอกข้อความภายใต้แถบสว่าง เมื่อท าแถบสว่างบนข้อความที่ต้องการคัดลอกออกแล้วท าการ
คลิกท่ีฟังก์ชั่นคัดลอกข้อความภายใต้แถบสว่าง แล้วข้อความจะถูกคัดลอกเอาไว้ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๕๒ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

6. วางข้อความที่ได้คัดลอกหรือตัด เมื่อท าคลิกบนต าแหน่งที่ต้องการวางข้อความ แล้วท าการคลิก
ที่ฟังก์ชั่นวางข้อความที่ได้คัดลอกหรือตัด แล้วข้อความจะถูกวางลง 

7.   จัดท าให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา 

8.   จัดท าให้ตัวอักษรเป็นตัวเอียง 

9.   จัดท าใหต้ัวอักษรเป็นตัวขีดเส้นใต้  __ 

10.   จัดตัวอักษรชิดซ้ายหน้าจอ ท าการคลิกฟังก์ชั่นจัดตัวอักษรชิดซ้ายหน้าจอ ข้อความก็จะชิด
ซ้ายหน้าจอ 

11.   จัดตัวอักษรกึ่งกลางหน้าจอ ท าการคลิกฟังก์ชั่นจัดตัวอักษรกึ่งกลางหน้าจอ ข้อความก็จะ
กลับมาที่ก่ึงกลางหน้าจอ 

12.   จัดตัวอักษรชิดขวาหน้าจอ ท าการคลิกฟังก์ชั่นจัดตัวอักษรชิดขวาหน้าจอ ข้อความก็จะชิดขวา
หน้าจอ 

13.   สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เมื่อต้องการให้แสดงสัญลักษณ์และจัดหัวข้อย่อย ให้ท าแถบสว่าง
ลงบนประโยคหรือข้อความที่ต้องการแล้วท าการคลิกฟังก์ชั่นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ก็จะปรากฏ
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อ 

14.   ลดการเยื้อง เมื่อต้องการเขยิบข้อความไปข้างหน้า 1 ขั้น ให้ท าแถบสว่างลงบนประโยคหรือ
ข้อความที่ต้องการแล้วท าการคลิกฟังก์ชั่นลดการเยื้อง 

15. เพ่ิมการเยื้อง เมื่อต้องการถอยข้อความไปข้างหน้า 1 ขั้น ให้ท าแถบสว่างลงบนประโยคหรือ
ข้อความที่ต้องการแล้วท าการคลิกฟังก์ชั่นเพิ่มการเยื้อง 

 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๕๓ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-54 ตัวอย่างเงื่อนไขการก าหนดรูปแบบการพิมพ์แผนที่ 

 

 
รูปที่ 2-55 ตัวอย่างสัญลักษณ์บอกทิศ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๕๔ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-56 ตัวอย่างการพิมพ์ภาพแผนที่ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๕๕ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 เครื่องมือช่วยเหลือ (Help)   

จะอธิบายถึงสาเหตุและขั้นตอนการแก้ปัญหา  ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรม
ได้ในบางหน้าจอ ส าหรับผู้ใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่องที่ใช้  Window XP sp2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2-57 ตัวอย่างหน้าจอช่วยเหลือเบื้องต้น 

 เครื่องมือแสดงใหม่ (Refresh)   

เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับแสดงข้อมูลใหม่ทั้งระบบ ในกรณีที ่ผู ้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดง
เหมือนขณะที่เข้าสู ่โปรแกรมใหม่ หรือต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลใหม่ ให้คลิกเลือกที่เครื ่องมือ 
Refresh 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๕๖ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 เครื่องมือออกจากโปรแกรม (Exit)   

เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับออกจากระบบ ในกรณีที่ผู้ใช้งานเสร็จสิ้นการใช้งานระบบ และต้องการออกจาก
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศพ้ืนที่สวนป่าเอกชนให้คลิกเลือกที่เครื ่องมือออกจาก
โปรแกรม 

 

2.19.2 การค้นหาและแสดงผลข้อมูลป่าชุมชน 

 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูป่าชุมชน ระบบจะแสดงเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชน ให้ผู้ใช้เลือก 
ได้แก่ 

- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดูแล
ของแต่ละส านักได้ 

- จังหวัด: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชนจากจังหวัดที่ต้องการได้ 
- อ าเภอ: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชนจากอ าเภอที่ต้องการได้ 
- ประเภทป่า: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชนจากประเภทป่าที่ต้องการได้ 
- โครงการ: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชนจากการเข้าร่วมโครงการที่ต้องการได้ 
- ปีที่จัดตั้ง: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชนจากปีที่จัดตั้งโครงการที่ต้องการได้ 
- ชื่อหมู่บ้าน: สามารถกรอกส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการป่าชุมชน เพ่ือค้นหา

ข้อมูลโครงการป่าชุมชนได้ 
- ชื่อโครงการ: สามารถกรอกส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อโครงการป่าชุมชน เพ่ือค้นหาข้อมูลโครงการป่า

ชุมชนได้ 

 เมื่อผู้ใช้ก าหนดเงื่อนไขการค้นหา แล้วกดปุ่ม เริ่มต้นค้นหา ระบบจะท าการค้นหาข้อมูลโครงการป่า
ชุมชนตามเงื่อนไข ผลลัพธ์จากการค้นหาข้อมูลป่าชุมชนตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงรายชื่อโครงการป่าชุมชน 
และทีต่ั้งโครงการ 

 จากผลการค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชน เมื่อคลิกที่  ระบบจะแสดงต าแหน่งที่ตั้งของโครงการป่า
ชุมชน และเมื่อคลิกที่ชื่อป่าชุมชน ระบบจะเปิดหน้าจอใหม่ เพ่ือแสดงข้อมูลรายละเอียดของป่าชุมชน ที่ตั้ง
และขอบเขตป่าชุมชน บนแผนที่ Google Map 

 

 

 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๕๗ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 

รูปที่ 2-58 ตัวอย่างการค้นหาเพ่ือแสดงข้อมูลโครงการป่าชุมชนตามเงื่อนไข 

 
รูปที่ 2-59 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลโครงการป่าชุมชน 

 

1. ก าหนดเงื่อนไขการค้นหา 

2. ระบบแสดงผลการค้นหา 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๕๘ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.19.3 การค้นหาและแสดงผลข้อมูลสวนป่าภาครัฐ 

 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูสวนป่าภาครัฐ ระบบจะแสดงเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลโครงการสวนป่าภาครัฐ ให้ผู้ใช้
เลือก ได้แก่ 

- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการสวนป่าภาครัฐที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่ดูแลของแต่ละส านักได้ 

- จังหวัด: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการสวนป่าภาครัฐจากจังหวัดที่ต้องการได้ 
- อ าเภอ: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการสวนป่าภาครัฐจากอ าเภอที่ต้องการได้ 
- โครงการ: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการสวนป่าภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการที่ต้องการได้ 
- ปีที่ด าเนินงานโครงการ: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการสวนป่าภาครัฐจากปีที่ส ารวจ

โครงการที่ต้องการได ้
- ชื่อโครงการ: สามารถกรอกส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อโครงการสวนป่าภาครัฐ เพ่ือค้นหาข้อมูล

โครงการสวนป่าภาครัฐได ้

 เมื่อผู้ใช้ก าหนดเงื่อนไขการค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะท าการค้นหาข้อมูลโครงการสวนป่า
ภาครัฐตามเงื่อนไข ผลลัพธ์จากการค้นหาข้อมูลสวนป่าภาครัฐตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงรายชื่อโครงการสวน
ป่าภาครัฐ และทีต่ั้งโครงการ 

 จากผลการค้นหาข้อมูลโครงการสวนป่าภาครัฐ เมื่อคลิกท่ี  ระบบจะแสดงต าแหน่งที่ตั้งของโครงการ
สวนป่าภาครัฐ และเม่ือคลิกท่ีชื่อสวนป่าภาครัฐ ระบบจะเปิดหน้าจอใหม่ เพ่ือแสดงข้อมูลรายละเอียดของสวน
ป่าภาครัฐ ที่ตั้งและขอบเขตสวนป่าภาครัฐ บนแผนที่ Google Map 

 
 

รูปที่ 2-59 ตัวอย่างการค้นหาเพ่ือแสดงข้อมูลโครงการป่าภาครัฐตามเงื่อนไข 
 

1. ก าหนดเงื่อนไขการค้นหา 

2. ระบบแสดงผลการค้นหา 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๕๙ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-60 แสดงตัวอย่างต าแหน่งบนแผนที่ 

 

2.19.4 การค้นหาและแสดงผลข้อมูลสวนป่าเอกชน 

 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูสวนป่าเอกชน ระบบจะแสดงเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลโครงการป่าเอกชนให้ผู้ใช้เลือก 
ได้แก่ 

- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการสวนป่าเอกชนที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่ดูแลของแต่ละส านักได้ 

- จังหวัด: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการป่าเอกชนจากจังหวัดที่ต้องการได้ 
- อ าเภอ: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการป่าเอกชนจากอ าเภอที่ต้องการได้ 
- โครงการ: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการป่าเอกชนจากการเข้าร่วมโครงการที่ต้องการได้ 
- ปีทีส่ ารวจ: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการสวนป่าเอกชนจากปีทีส่ ารวจที่ต้องการได้ 
- ชื่อเจ้าของ: สามารถกรอกส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเจ้าของโครงการสวนป่าภาคเอกชน เพ่ือค้นหา

ข้อมูลโครงการสวนป่าภาคเอกชนได ้
- ชื่อโครงการ: สามารถกรอกส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อโครงการสวนป่าภาคเอกชน เพ่ือค้นหาข้อมูล

โครงการสวนป่าภาคเอกชนได ้



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๖๐ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 เมื่อผู้ใช้ก าหนดเงื่อนไขการค้นหา แล้วกดปุ่ม เริ่มต้นค้นหา ระบบจะท าการค้นหาข้อมูลโครงการสวน
ป่าภาคเอกชนตามเงื่อนไข ผลลัพธ์จากการค้นหาข้อมูลสวนป่าภาคเอกชนตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงรายชื่อ
เจ้าของสวนป่า ทีต่ั้งโครงการเอกสารสิทธิ์ และการเข้าร่วมโครงการ 

 จากผลการค้นหาข้อมูลโครงการสวนป่าภาคเอกชน เมื่อคลิกที่  ระบบจะแสดงต าแหน่งที่ตั้งของ
โครงการสวนป่าภาคเอกชน และเมื่อคลิกที่ชื่อเจ้าของสวนป่าภาคเอกชน ระบบจะเปิดหน้าจอใหม่ เพ่ือแสดง
ข้อมูลรายละเอียดของสวนป่าภาคเอกชน ที่ตั้งสวนป่าภาคเอกชน บนแผนที่ Google Map 

 

 
 

รูปที่ 2-61 ตัวอย่างการค้นหาเพ่ือแสดงข้อมูลโครงการป่าเอกชนตามเงื่อนไข 

1. ก าหนดเงื่อนไขการค้นหา 

2. ระบบแสดงผลการค้นหา 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๖๑ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-62 แสดงตัวอย่างต าแหน่งป่าเอกชนบนแผนที่ 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๖๒ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.20 ตรวจสอบแนวเขตป่า 

 ในหน้าหลัก จะมีหัวข้อการตรวจสอบแนวเขตป่าผู้ใช้งานสามารถเลือกระบบพิกัดที่ต้องการตรวจสอบ
ได้ (WGS1984UTM Zone 47N, WGS1984UTM Zone 48N,UTM Indian1975 Zone 47N, UTM 
Indian1975 Zone 47N, Latitude/Longitude)  จากนั้นท าการพิมพ์ค่าพิกัด X  และค่าพิกัด Y  ลงไป  
แล้วกดปุ่มตกลงระบบจะท าการค้นหาต าแหน่งและแสดงบนแผนที่ 

 
รูปที่ 2-63 แสดงตัวอย่างการตรวจสอบแนวป่า 

ตรวจสอบแนวเขตป่า 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๖๓ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-64 แสดงตัวอย่างต าแหน่งบนแผนที่ที่ได้จากการการตรวจสอบแนวป่า 

 

2.21 ป่าชุมชน 

 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้จากหน้าหลัก ด้านขวาล่างสุดของหน้าจอ จะพบข้อมูลป่าชุมชน  จากนั้น
ให้คลิกท่ีอ่านต่อเพ่ือแสดงข้อมูลป่าชุมชน 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๖๔ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

  
รูปที่ 2-65 แสดงตัวอย่างการเข้าใช้งานป่าชุมชน 

 

คลิกอ่านต่อ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๖๕ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 

 
รูปที่ 2-66 แสดงตัวอย่างแสดงหน้าจอป่าชุมชน 

 
 เมนูของป่าชุมชนประกอบด้วย 
  -  สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด 
  -  สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี 
  -  สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า 
  -  สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี 
  -  แผนที่ป่าชุมชน 
  -  แปลงวนเกษตร 
  -  แผนที่แปลงวนเกษตร 
  -  สวนสาธารณะ 
  -  แผนที่สวนสาธารณะ 
  -  ที่พักส านักสงฆ์ 
  -  แผนที่ที่พักส านักสงฆ์ 
 ผู้ใช้งานสามารถคลิกท่ีเมนูด้านซ้ายมือเพ่ือแสดงข้อมูลที่ต้องการได้ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๖๖ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-67 แสดงตัวอย่างหน้าจอสรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนรายปี ในรูปแบบตารางและแผนภูมิวงกลม 

 
 จากตัวอย่างข้อมูลก่อนหน้า ผู้ใช้งานสามารถใช้เงื่อนไขในการแสดงข้อมูลได้ จากปีที่จัดตั้ง ส านัก
จัดการฯ  จังหวัดและอ าเภอ  จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลตามที่เลือก ในส่วนของตารางในช่องของประเภทป่า
สามารถคลิกเพ่ือท าการแสดงข้อมูลได้ 

คลิกเพื่อแสดงข้อมูล 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๖๗ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-68 แสดงตัวอย่างหน้าจอการเลือกประเภทป่า เพ่ือแสดงรายละเอียดป่า 

 
 ผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกที่ชื่อป่าเพ่ือแสดงรายละเอียดของป่าได้อีก 

 

คลิกเพื่อแสดงข้อมูล 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๖๘ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-69 แสดงตัวอย่างหน้าจอการเลือกชื่อป่า จะแสดงรายละเอียดของป่า 

 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๖๙ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 แผนที่ป่าชุมชน  ผู้ใช้งานสามารถเลือกเงื่อนไขการแสดงข้อมูลบนแผนที่ได้  เมื่อเลือกเงื่อนไขที่
ต้องการได้แล้ว ระบบจะท าการแสดงต าแหน่งข้อมูลบนแผนที่  และต าแหน่งที่แสดงบนแผนที่นั้นสามารถคลิก
เพ่ือท าการแสดงรายละเอียดข้อมูลได้อีกด้วย 

 
รูปที่ 2-70 แสดงตัวอย่างหน้าจอแผนที่ป่าชุมชนพร้อมรายละเอียดที่คลิกดูจากสัญลักษณ์บนแผนที่ 

 

2.22 สวนป่าภาครัฐ 

 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้จากหน้าหลัก ด้านล่างสุดบริเวณกึ่งกลางของหน้าจอ จะพบข้อมูลส่วน
ปลูกป่าภาครัฐ  จากนั้นให้คลิกที่อ่านต่อเพ่ือแสดงข้อมูลป่าภาครัฐ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๗๐ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-71 แสดงตัวอย่างการเข้าใช้งานป่าภาครัฐ 

 

คลิกอ่านต่อ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๗๑ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 เมนูของป่าภาครัฐ ประกอบด้วย 
 สรุปพื้นท่ีสวนป่า/โครงการ รายจังหวัด  
 สรุปพื้นท่ีสวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม  
 สรุปพื้นท่ีสวนป่า/โครงการ รายปี 
 โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าเพ่ือลดภาวะโลกร้อน  
 แผนที่สวนป่า/โครงการ 
 แผนที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด 

 
 ผู้ใช้งานสามารถคลิกท่ีเมนูด้านซ้ายมือเพ่ือแสดงข้อมูลที่ต้องการได้ 
 

 
รูปที่ 2-72 แสดงตัวอย่างหน้าจอข้อมูลสวนป่า/โครงการ รายจังหวัด 

 
 ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลป่าได้จากเงื่อนไขของระบบ 
 
 

คลิกเพื่อแสดงข้อมูล 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๗๒ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-73 แสดงตัวอย่างหน้าจอข้อมูลสวนป่า/โครงการ จังหวัดพะเยา 

 
 เมื่อค้นหาเสร็จแล้วระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้จากการค้นหา ข้อมูลของโครงการสามารถคลิกดู
รายละเอียดได้ ดังรูปที่ 2-72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกเพื่อแสดงข้อมูล 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๗๓ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
 

รูปที่ 2-74 แสดงตัวอย่างหน้าจอข้อมูลสวนป่า/โครงการ 

คลิกเพื่อแสดงข้อมูลกิจกรรม 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๗๔ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-75 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดกิจกรรม 

 

2.23 สวนป่าเอกชน 

 ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้จากหน้าหลัก ด้านซ้ายล่างสุดของหน้าจอ จะพบข้อมูลป่าเอกชน จากนั้น
ให้คลิกท่ีอ่านต่อเพ่ือแสดงข้อมูลป่าเอกชน 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๗๕ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-76 แสดงตัวอย่างหน้าจอการเข้าใช้งานป่าเอกชน 

คลิกอ่านต่อ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๗๖ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-77 แสดงตัวอย่างหน้าจอป่าเอกชน 

 
 เมนูของป่าเอกชนประกอบด้วย 
  -  สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชน ตามประเภทโครงการ 
  -  สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชน ตามจังหวัด 
  -  สรุปข้อมูลสวนป่าเอกชน ตามปีที่ส ารวจ 
  -  สรุปตามชนิดไม้ที่ปลูก 
  -  เกษตรกรที่ต้องการขายไม้ 
  -  แผนที่ป่าเอกชน 
 ผู้ใช้งานสามารถคลิกท่ีเมนูด้านซ้ายมือเพ่ือแสดงข้อมูลที่ต้องการได้ 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๗๗ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 

 
รูปที่ 2-78 แสดงตัวอย่างหน้าจอสรุปข้อมูลสวนป่าเอกชนตามประเภทโครงการ 

 ในรูปแบบตารางและแผนภูมิวงกลม 
 

 ผู้ใช้งานสามารถใช้เงื่อนไขในการแสดงข้อมูลได้  จากปีที่ส ารวจ ส านักจัดการฯ  จังหวัดและอ าเภอ  
จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลตามที่เลือก  ในส่วนของตารางในช่องของโครงการ สามารถคลิกเพ่ือท าการแสดง
ข้อมูลได ้
 

คลิกเพื่อแสดงข้อมูล 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๗๘ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-79 แสดงตัวอย่างหน้าจอการเลือกประเภทป่า จะแสดงรายละเอียดสวนป่าเอกชน 

 
 ผู้ใช้งานสามารถเลือกคลิกที่ชื่อเจ้าของเพ่ือแสดงรายละเอียดของป่าได้ 

 

คลิกเพื่อแสดงข้อมูล 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๗๙ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-80 แสดงตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดสวนป่าเอกชน 

 
 แผนที่ป่าเอกชน  ผู้ใช้งานสามารถเลือกเงื่อนไขการแสดงข้อมูลบนแผนที่ได้  เมื่อเลือกเงื่อนไขที่
ต้องการได้แล้ว ระบบจะท าการแสดงต าแหน่งข้อมูลบนแผนที่  และต าแหน่งที่แสดงบนแผนที่นั้นสามารถคลิก
เพ่ือท าการแสดงรายละเอียดข้อมูลได้อีกด้วย 



คู่มือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 2ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๘๐ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
 

รูปที่ 2-81 แสดงตัวอย่างหน้าจอแผนที่ป่าเอกชนพร้อมรายละเอียดที่คลิกดูจากสัญลักษณ์บนแผนที่ 
 

 



บทที่ 3 
 

กำรบริหำรจัดกำร 
ระบบสำรสนเทศกรมป่ำไม้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

บทที่ 3 
การบริหารจัดการ 

ระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ 
 

 เจ้าหน้าทีใ่ช้งานระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ ที่มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ จะสามารถ
เข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล เพ่ือ เพ่ิม แก้ไข ลบ ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ โดยมีรายละเอียดการบริหาร
จัดการระบบฯ ดังนี้ 

3.1 การเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ 

เริ่มเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ โดยการเปิดโปรแกรม Internet Explorer และ
ท าการใส่ URL ดังนี้ http://forestinfo.forest.go.th และกดปุ่ม enter จากนั้นจะปรากฏหน้าหลักของเว็บไซต์
ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ ซ่ึงเป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของกรมป่าไม้ 
ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางหรือระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ที่มีสิทธิ์จะสามารถเข้าสู่ระบบจัดการ
ข้อมูลได้ โดยต้องมีชื่อและสิทธิ์การใช้งานในระบบสมาชิกของฐานข้อมูลสารสนเทศก่อน เมื่อระบุชื่อผู้ใช้ (User 
Name) และ รหัสผ่าน (Password) แล้วกดปุ่ม L0gin ระบบจะตรวจสอบชื่อ รหัสผ่าน และสิทธิ์การใช้งาน
ระบบ ดังตัวอย่างรูปที่ 3-2 

เมื่อท าการระบุชื่อและรหัสผ่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูลได้ โดยการคลิก
ที่  ดังตัวอย่างรูปที่ 3-3 จากนั้นจะปรากฏรายการข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ท าการปรับแก้ 
ได้แก่ 

- หน่วยงาน 
- ปฏิทินกิจกรรม 
- แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๒ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 3-1ตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๓ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 3-2ตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก 

 
รูปที่ 3-3ตัวอย่างหน้าจอการเลือกเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล 

ใส่ User และ Password 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๔ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 3-4ตัวอย่างหน้าจอหลักระบบจัดการฐานข้อมูลกลาง 

 

 
รูปที่ 3-5แสดงข้อความเตือนให้ท าการเข้าสู่ระบบใหม่กรณีเปิดระบบทิ้งไว้นาน 

 

 

 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๕ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

3.2 หน่วยงาน 

 เมื่อคลิกเลือกท่ีเมนู หน่วยงานระบบจะแสดงรายการชื่อหน่วยงานทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มี
สิทธิ์จะสามารถ ค้นหา เพ่ิม แก้ไข ลบหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ที่ดูแลได ้

 
รูปที่ 3-6ตัวอย่างหน้าจอจัดการข้อมูลหน่วยงาน 

 

 การค้นหาหน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่ สามารถค้นหาหน่วยงานได้ โดยจะมีเง่ือนไขการค้นหา ประกอบด้วย 

- สังกัดหน่วยงาน 
- จังหวัด 
- ชื่อหน่วยงาน 
- ตรวจสอบข้อมูล (หน่วยงานที่ยังไม่มีค่าพิกัด) 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๖ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 3-7ตัวอย่างแสดงเงื่อนไขและผลการค้นหาข้อมูลหน่วยงาน 

 

 การเพ่ิมข้อมูลหน่วยงาน  

เจ้าหน้าที่ สามารถเพ่ิมข้อมูลหน่วยงานได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม เพ่ิมข้อมูล จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ
ส าหรับกรอกข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย 

- ชื่อหน่วยงาน 
- สังกัด 
- ที่ตั้ง 
- ต าบล 
- อ าเภอ 
- จังหวัด 
- รหัสไปรษณีย์  
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๗ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

- ระบบพิกัด(WGS1984 UTM Zone 47N, WGS1984 UTM Zone 48N, UTM 
Indian1975 Zone 47N, UTM Indian1975 Zone 48N) 

- ค่าพิกัด X, Y 
- หัวหน้าหน่วยงาน  
- ต าแหน่ง  
- จ านวนบุคลากร  
- จ านวนรถจักรยานยนต์  
- จ านวนรถยนต์  
- จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- จ านวนพริ๊นเตอร์ 
- จ านวนโน๊ตบุ๊ค 

การเพ่ิมค่าพิกัดต าแหน่งที่ตั้งหน่วยงาน เมื่อเลือกระบบพิกัดและกรอกค่าพิกัดแล้วกดปุ่ม 
ระบบจะแสดงต าแหน่งที่ตั้งของหน่วยงานตามค่าท่ีระบุ กรณีแสดงต าแหน่งไม่ตรงตามที่

ต้องการหรือใส่พิกัดผิด สามารถระบุค่าใหม่แล้วกดปุ่ม  เพ่ือปรับต าแหน่งใหม่ รวมทั้ง

สามารถคลิกที่สัญลักษณ์  แล้วเลื่อนไปวางยังต าแหน่งที่ต้องการได้ 

จากนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่กดปุ่มบันทึก ระบบจะบันทึกข้อมูลหน่วยงาน จัดเก็บในฐานข้อมูล และจะ
แสดงผลข้อมูลหน่วยงานตามที่ก าหนดในหน้าจอเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๘ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 3-8ตัวอย่างหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลหน่วยงาน 

 

 การแก้ไขหน่วยงาน 

เจ้าหน้าที ่สามารถแก้ไขข้อมูลหน่วยงานได้ โดยการคลิกที่   ระบบจะดึงข้อมูลหน่วยงานที่เลือก
มาให้แก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลหน่วยงานครบตามที่ต้องการแล้วกดปุ่มบันทึก 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๙ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 3-9ตัวอย่างหน้าจอแก้ไขข้อมูลหน่วยงาน 

 

 การลบข้อมูลหน่วยงาน 

การลบข้อมูลหน่วยงาน สามารถท าได้โดยการคลิกท่ีปุ่ม   จากนั้นระบบจะให้ยืนยันการลบข้อมูล 

 

3.3ปฏิทินกิจกรรม 

 เมื่อคลิกเลือกท่ี เมนูปฏิทินกิจกรรม ระบบจะแสดงรายการกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ วันที่เริ่ม และ
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์จะสามารถ ค้นหา เพ่ิม ลบ และจัดล าดับการแสดงข้อมูลกิจกรรมบน
หน้าจอเว็บไซต์ฐานข้อมูลกลางได้ 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๐ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 3-10ตัวอย่างหน้าจอจัดการข้อมูลกิจกรรม 

 

 การค้นหากิจกรรม 

เจ้าหน้าที่ สามารถค้นหาข้อมูลกิจกรรมได้ โดยจะมีเง่ือนไขการค้นหา ประกอบด้วย 

- ปี 
- หน่วยงาน 
- ชื่อกิจกรรม 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๑ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 3-11ตัวอย่างแสดงเงื่อนไขและผลการค้นหาข้อมูลกิจกรรม 

 

 การเพ่ิมข้อมูลกิจกรรม 

การเพ่ิมข้อมูลกิจกรรม สามารถท าได้โดยการเลือกหน่วยงานที่จัดกิจกรรม ระบุชื่อกิจกรรม ก าหนด
วันที่เริ่มจัดกิจกรรม และวันที่สิ้นสุดกิจกรรม แล้วกดปุ่มเพ่ิมข้อมูล จากนั้น ระบบจะบันทึกข้อมูลกิจกรรม 
จัดเก็บในฐานข้อมูล และจะน าข้อมูลกิจกรรมไปแสดงผลผ่านเว็บไซต์ 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๒ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 3-12ตัวอย่างขั้นตอนการเพิ่มกิจกรรม 

 

1. เลือกหน่วยงานและระบุช่ือกิจกรรม 

3. กดเพิ่มข้อมูล 
 

2. 
ก าหน
ดวันท่ี
เริ่ม
และ

สิ้นสุด
เพิ่ม

ข้อมูล 
 

2. ก าหนดวันท่ีเริ่มและสิ้นสุด
เพิ่มข้อมูล 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๓ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 3-13ตัวอย่างผลการเพ่ิมข้อมูลกิจกรรม 

 

 

 การลบข้อมูลกิจกรรม 

การลบข้อมูลหัวข้อหลัก สามารถท าได้โดยการคลิกที่    ให้ปรากฏ ซึ่งสามารถเลือกลบได้ครั้ง
ละหลายรายการ เมื่อกดปุ่ม ลบข้อมูล ระบบจะลบรายการข้อมูลกิจกรรมที่เลือกไว้ทั้งหมด 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๔ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 3-14ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการลบข้อมูลกิจกรรม 

 

 ก าหนดล าดับการแสดงกิจกรรม 

เจ้าหน้าที่สามารถก าหนดล าดับการแสดข้อมูลกิจกรรมในหน้าเว็บไซต์ได้ โดยการคลิกที่  เพ่ือ
เลื่อนล าดับการแสดงขึ้นด้านบน หรือคลิก    เพ่ือเลื่อนล าดับการแสดงผลลงด้านล่างของกิจกรรมอ่ืนๆ 

 

 

3.4แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 เมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จะเป็นส่วนส าหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก โดยระบบจะดึงข้อมูล
ส่วนตัวมาให้แก้ไข ดังตัวอย่าง 

1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบ 

2. กดปุ่มลบข้อมูล 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๕ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 3-15 ตัวอย่างหน้าจอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 กรณีท่ีมีการแก้ไขรหัสผ่าน เจ้าหน้าที่จะต้องท าการกรอกรหัสเดิม เพื่อยืนยันการแก้ไขรหัสผ่านใหม่ 
จากนั้นกดปุ่มแก้ไข ระบบจะบันทึกข้อมูลตามที่แก้ไขไว้ 

 

3.5 กลุ่มเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานภูมิภาค 

 เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล จะปรากฏหน้าหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล ในส่วนของเมนูที่
กลุ่มเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานภูมิภาค  ผู้ใช้งานสามารถเลือกเง่ือนไขในการค้นหา เมื่อเลือกเง่ือนไขท่ีต้องการ
ได้แล้ว ระบบจะท าการแสดงส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในแต่ละภูมิภาค 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๖ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 3-16 ตัวอย่างหน้าจอการแสดงกลุ่มเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานภูมิภาค 

 การแก้ไขข้อมูลภายในส านักการจัดการ และเรียงล าดับ 
 

 ผู้ใช้สามารถกดแก้ไข             และจัดเรียงล าดับ                 เบอร์โทรติดต่อในแต่ละส่วนงานของ
 ส านักการจัดการแต่ละแห่งได้ 

 
รูปที่ 3-17 ตัวอย่างหน้าจอแสดงการแก้ไขและจัดเรียงส่วนงาน 

 

3.6 เบอร์โทรติดต่อหน่วยงานภูมิภาค 

 เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล จะปรากฏหน้าหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล ในส่วนของเมนูที่
เบอร์โทรติดต่อหน่วยงานภูมิภาค  ผู้ใช้งานสามารถเลือกเง่ือนไขในการค้นหา เมื่อเลือกเงื่อนไขท่ีต้องการได้
แล้ว ระบบจะท าการแสดงส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในแต่ละส่วนงาน 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๗ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 3-18 ตัวอย่างหน้าจอการแสดงเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานภูมิภาค 

 

 

 

 การเพิ่มข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ 

การเพ่ิมข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ เมื่อผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม   จะปรากฏ
หน้าจอแสดงแบบเก็บรายละเอียดข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ ประกอบด้วย 

 - หน่วยงาน 
 - ส่วนงาน 

 - ชื่อ 
 - ต าแหน่ง 

 - ที่อยู่ 

 - โทรศัพท ์

 - แฟกซ์ 

 - เบอร์ภายใน 

 
 ส่วนจัดการ (แก้ไข ลบ) เบอร์โทรติดต่อ ดังตัวอย่างรูปที่ 3-51 และ รูปที่ 3-52 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกรมป่าไม้  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมป่าไม้  - ๑๘ 
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 3-19  ตัวอย่างแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ 

 
รูปที่ 3-20  ตัวอย่างแสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ 

 

 
รูปที่ 3-21  ตัวอย่างแสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูลเบอร์โทรติดต่อ 

 

กดลบข้อมลู 
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