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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน                                              บทที่ ๑ บทนํา  - ๑ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

 เอกสารฉบับน้ี จัดทําขึ้นมาเพ่ือเป็นคู่มือประกอบการใช้งานและดูแลโปรแกรมประยุกต์ (Application 
Program) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน สําหรับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) และเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลงานป่า
ชุมชนของกรมป่าไม้ สําหรับการเผยแพร่ข้อมูลบน Internet/Intranet ในปัจจุ บันระบบเครือข่าย 
Internet/Intranet และ website ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากมีความสะดวกในการใช้งาน 
เพราะต้องการเพียงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Internet/Intranet และมีโปรแกรม
ประเภท Browser หรือโปรแกรมที่ไว้ใช้เปิด website เช่น IE (Internet Explorer) เป็นต้น ก็สามารถที่จะใช้
งานระบบดังกล่าวได้ ดังน้ันจึงมีการนําระบบโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศมาใช้งานบนระบบดังกล่าวเป็น
จํานวนมาก ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าระบบ Web application 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน ถูกพัฒนาขึ้นมารองรับความต้องการของการใช้งานด้านการ
ปรับปรุงและแสดงผลข้อมูลรายละเอียดข้อมูลพ้ืนที่ป่าชุมชน เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย ทั้งน้ีผู้ใช้งาน
ควรจะต้องมีความรู้ทางด้านการใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์ระดับหน่ึง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้
อย่างสะดวกมากขึ้น 
 เอกสารฉบับน้ีจะอธิบายถึงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการใช้งานข้อมูลในแต่ละหัวข้อเร่ือง เพ่ือให้เป็น
คู่มือประกอบการฝึกหัดและประกอบการทํางานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือ
ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฝึกอบรมและผู้ที่ต้องดูแลและใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน 



บทที่ 2 
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ป่าชมุชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

บทที่ 2 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน 

 
 การทํางานของโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน จะสัมพันธ์กับฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ป่าชุมชน และฐานข้อมูลสารสนเทศป่าชุมชน (MIS) การทํางานของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในฟังก์ชันต่างๆ เป็นการเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศป่าชุมชนมาแสดงผล 
สามารถปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศป่าชุมชนได้โดยตรงทั้งข้อมูลรายละเอียดป่าชุมชน และข้อมูลพิกัด
ที่ต้ังป่าชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลป่าชุมชนได้สะดวกมากย่ิงขึ้น 

2.1 ข้อมูลสารสนเทศป่าชุมชน 

2.1.1 การเข้าใช้งานข้อมูลสารสนเทศป่าชุมชนผ่านเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ 

เริ่มเข้าใช้งานข้อมูลสารสนเทศป่าชุมชน โดยการเปิดโปรแกรม Internet Explorer และทําการใส่ 
URL ดังน้ี http://forestinfo.forest.go.th และกดปุ่ม enter จากน้ันจะปรากฏหน้าหลักของเว็บไซต์ข้อมูล
สารสนเทศกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของกรมป่าไม้ รวมท้ัง
ข้อมูลป่าชุมชนซึ่งจะอยู่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ โดยจะแสดงข้อมูลสรปุจํานวนโครงการ และเน้ือที่ป่าชุมชน 

แยกตามปี ต้ังแต่ปี 2542 – ปีปัจจุบัน เมื่อคลิกที่ปุ่ม  ในส่วนของป่าชุมชน ระบบจะแสดง
ข้อมูลสารสนเทศป่าชุมชน ประกอบด้วย 

- สรุปการจัดต้ังป่าชุมชน รายจังหวัด 
- สรุปการจัดต้ังป่าชุมชน รายปี 
- สรุปการจัดต้ังป่าชุมชน ตามประเภทป่า 
- สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี 
- แผนที่ป่าชุมชน 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 2-1ตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๓ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

2.1.2 สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด 

 เมื่อคลิกที่เมนู สรุปการจัดต้ังป่าชุมชน รายจังหวัดระบบจะแสดงข้อมูลสรุปจํานวนหมู่บ้าน จํานวนป่า
ชุมชน พ้ืนที่ป่าชุมชน (ไร่-งาน-ตารางวา) จําแนกตามจังหวัดที่อยู่ภายใต้การดูแลของแต่ละสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

 
รูปที่ 2-2ตัวอย่างหน้าจอสรุปการจัดต้ังป่าชุมชน รายจังหวัด 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๔ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 ผู้ ใ ช้งานสามารถค้นหาข้อมูลสรุปการจัดต้ังป่าชุมชน รายจังหวัด ตามเง่ือนไขที่ กําหนดได้ 
ประกอบด้วย 

 - ปีที่จัดต้ัง ระหว่างปี – ปี 
 - ประเภทป่า 

 

 
รูปที่ 2-3ตัวอย่างผลการค้นหาข้อมูลสรุปการจัดต้ังป่าชุมชน รายจังหวัด ตามเง่ือนไข 

 
 เมื่อคลิกที่รายช่ือจังหวัด ที่สนใจ ระบบจะแสดงข้อมูลทะเบียนป่าชุมของจังหวัดที่เลือก รายละเอียด
การใช้งาน ดังข้อ 2.1.5 

 
 
 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๕ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

2.1.3 สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี 

เมื่อคลิกที่เมนู สรุปการจัดต้ังป่าชุมชน รายปีระบบจะแสดงข้อมูลสรุปจํานวนหมู่บ้าน จํานวนป่า
ชุมชน พ้ืนที่ป่าชุมชน (ไร่-งาน-ตารางวา) จําแนกตามปีที่จัดต้ังโครงการและด้านล่างจะแสดงแผนภูมิแท่ง ซึ่ง
สามารถเลือกแสดงแผนภูมิตาม จํานวนหมู่บ้าน จํานวนป่าชุมชน หรือ พ้ืนที่ป่าชุมชน (ไร่) จําแนกรายปี 

 
รูปที่ 2-4ตัวอย่างหน้าจอสรุปการจัดต้ังป่าชุมชน รายปี 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๖ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 2-5ตัวอย่างแสดงแผนภูมิสรุปจํานวนป่าชุมชน รายปี 

 
รูปที่ 2-6ตัวอย่างแสดงแผนภูมิสรุปพ้ืนที่ป่าชุมชน(ไร่) รายปี 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๗ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลสรุปการจัดต้ังป่าชุมชน รายปี ตามเง่ือนไขที่กําหนดได้ ประกอบด้วย 

 - ปีที่จัดต้ัง ระหว่างปี – ปี 
 - ประเภทป่า 
 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 - จังหวัด 
 - อําเภอ 

เมื่อคลิกที่ปีที่จัดต้ัง ที่สนใจ ระบบจะแสดงข้อมูลทะเบียนป่าชุมของปีที่เลือก รายละเอียดการใช้งาน 
ดังข้อ 2.1.5 

 
รูปที่ 2-7ตัวอย่างผลการค้นหาข้อมูลสรุปป่าชุมชน รายปี ตามเง่ือนไข และแผนภูม ิ



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๘ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

2.1.4 สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า 

เมื่อคลิกที่เมนู สรุปการจัดต้ังป่าชุมชน ตามประเภทป่าระบบจะแสดงข้อมูลสรุปจํานวนหมู่บ้าน 
จํานวนป่าชุมชน พ้ืนที่ป่าชุมชน (ไร่-งาน-ตารางวา) จําแนกตามประเภทป่าและด้านล่างจะแสดงแผนภูมิ
วงกลม ซึ่งสามารถเลือกแสดงแผนภูมิตาม จํานวนหมู่บ้าน จํานวนป่าชุมชน หรือ พ้ืนที่ป่าชุมชน (ไร่) จําแนก
ตามประเภทป่า 

 
รูปที่ 2-8ตัวอย่างหน้าจอสรุปการจัดต้ังป่าชุมชน ตามประเภทป่า 

 

 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๙ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลสรุปการจัดต้ังป่าชุมชน ตามประเภทป่า ตามเง่ือนไขที่กําหนดได้ 
ประกอบด้วย 

 - ปีที่จัดต้ัง ระหว่างปี – ปี 
 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 - จังหวัด 
 - อําเภอ 

เมื่อคลิกที่ประเภทป่า ที่สนใจ ระบบจะแสดงข้อมูลทะเบียนป่าชุมชนของประเภทป่าที่เลือก 
รายละเอียดการใช้งาน ดังข้อ 2.1.5 

 
รูปที่ 2-9ตัวอย่างผลการคน้หาข้อมูลสรุปป่าชุมชน ตามประเภทป่า ตามเง่ือนไข และแผนภูม ิ

 

2.1.5 สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี 

 เมื่อคลิกที่เมนู สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปีระบบจะแสดงข้อมูลสรุปจํานวนโครงการป่าชุมชน 
พ้ืนที่ป่าชุมชน (ไร่-งาน-ตารางวา) ที่จัดต้ังใหม่ และสรุปจํานวนโครงการป่าชุมชน พ้ืนที่ป่าชุมชน (ไร่-งาน-
ตารางวา) ที่ต่ออายุโครงการ และสรุปจํานวนโครงการป่าชุมชน พ้ืนที่ป่าชุมชน (ไร่-งาน-ตารางวา) สะสมที่ยังมี
อายุโครงการ จําแนกรายปีและด้านล่างจะแสดงแผนภูมิแท่ง ซึ่งสามารถเลือกแสดงแผนภูมิตาม จํานวน
โครงการป่าชุมชน หรือ พ้ืนที่ป่าชุมชน (ไร่) จําแนกรายปี 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๐ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 2-10ตัวอย่างหน้าจอสรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี 

 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๑ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 2-11ตัวอย่างแสดงแผนภูมิสรุปพ้ืนทีป่่าชุมชน(ไร่)ตามการขึ้นทะเบียน รายปี 

 

ผู้ ใ ช้งานสามารถค้นหาข้อมูลสรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปีตามเ ง่ือนไขที่ กําหนดได้ 
ประกอบด้วย 

 - ปีที่จัดต้ัง ระหว่างปี – ปี 
 - ประเภทป่า 
 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 - จังหวัด 
 - อําเภอ 

เมื่อคลิกที่ปี ที่สนใจ ระบบจะแสดงข้อมูลทะเบียนป่าชุมชนของปีที่เลือก ประกอบด้วย ปีที่เริ่ม
โครงการ ช่ือ-ที่ต้ังโครงการ เน้ือที่ (ไร่-งาน-ตารางวา) 

เมื่อคลิกที่รายช่ือป่าชุมชน ที่สนใจ ระบบจะแสดงแผนที่ป่าชุมชนที่เลือกบนแผนที่ Google Map 
พร้อมรายละเอียดของป่าชุมชน แสดงดังข้อ 2.1.6 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๒ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 2-12ตัวอย่างแสดงทะเบียนป่าชุมชน ที่สนใจ 

 ที่หน้าจอแสดงรายการทะเบียนป่าชุมชน สามารถส่งออกข้อมูลทะเบียนป่าชุมชนที่แสดงในรูปแบบ

ไฟล์ Excel ได้ โดยการคลิกที ่  

 
รูปที่ 2-13ตัวอย่างผลการส่งออกข้อมูลป่าชุมชน ในรูปแบบไฟล์ Excel 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๓ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

2.1.6 แผนที่ป่าชุมชน 

 เมื่อคลิกที่เมนูแผนที่ป่าชุมชนระบบจะแสดงเง่ือนไขการค้นหาเพ่ือแสดงข้อมูลแผนที่ชุมชน โดยมี
เง่ือนไขการค้นหาข้อมูล ประกอบด้วย 

 - ปีที่จัดต้ัง ระหว่างปี – ปี 
 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 - จังหวัด 
 - อําเภอ 

จากน้ันระบบจะแสดงแผนที่ตําแหน่งที่ต้ังของป่าชุมชน ตามเง่ือนไขที่เลือก ซ้อนทับผนภาพแผนที่ 
Google Map 

 

 
รูปที่ 2-14ตัวอย่างหน้าจอแผนที่ป่าชุมชนและเง่ือนไขการค้นหาข้อมูล 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๔ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 2-15ตัวอย่างแสดงผลการค้นหาป่าชุมชน บนแผนที่ Google Map 

 
ที่ส่วนแสดงแผนที่ Google Map ผู้ใช้งานระบบสามารถปรับเปลี่ยนภาพแผนที่ที่ต้องการแสดงได้โดย

การคลิกเลือกที่ปุ่ม เมื่อต้องการแสดงแผนที่เส้นทาง หรือคลิกที่ปุ่ม   เมื่อต้องการแสดง
ภาพถ่ายดาวเทียม  

เมื่อคลิกที่ ที่สนใจ ระบบจะแสดงชื่อป่าชุมชน ปีที่เริ่มโครงการ ที่ต้ัง เน้ือที่ และประเภทป่า ดัง
ตัวอย่างรูปที่ รูปที่ 2-16 และเมื่อคลิกที่รายช่ือป่าชุมชน ระบบจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของโครงการป่า
ชุมชน ขอบเขตของป่าชุมชน และรูปภาพซึ่งสามารถคลิกที่รูปเพ่ือขยายดูภาพขนาดใหญ่ได้แสดงตัวอย่างดังรูป
ที่ 2-17 - รูปที่ 2-19 

 
 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๕ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 2-16ตัวอย่างการแสดงข้อมูลป่าชุมชน บนแผนที่ Google Map 

 
รูปที่ 2-17ตัวอย่างการแสดงข้อมูลทั่วไป ที่ต้ัง และขอบเขตป่าชุมชน บนแผนที ่Google Map 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๖ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 2-18ตัวอย่างการแสดงข้อมูลรายละเอียดป่าชุมชนและเอกสาร/รูปภาพ 

 
รูปที่ 2-19ตัวอย่างการแสดงรูปภาพป่าชุมชน 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๗ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

2.1.7กระดานสนทนา 

 ระบบข้อมูลสารสนเทศป่าชุมชน จะมีกระดานสนทนา ซึ่งเป็นส่วนสําหรับให้ผู้ใช้งานติดต่อสอบถาม
การใช้งานและข้อมูลอ่ืนๆ ผ่านระบบ 

 
รูปที่ 2-20ตัวอย่างหน้าจอรายการข้อมูลกระดานสนทนา 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๘ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 2-21ตัวอย่างการแสดงข้อมูลกระดานสนทนา 

 

2.2 ระบบภูมิสารสนเทศกรมป่าไม้ 

2.2.1 การเข้าสู่โปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน 

เริ่มเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน โดยการเปิดโปรแกรม Internet 
Explorer และทําการใส่ URL ดังน้ีhttp://58.181.198.122/55และกดปุ่ม enter จากน้ันจะปรากฏหน้าหลัก
ของเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลกลางท่ีมีการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของกรม
ป่ า ไม้  รวม ท้ั ง ระบบ ภูมิ ส า รสน เทศกรม ป่ า ไม้  ซึ่ ง จะอ ยู่ ด้ านซ้ า ยของห น้ าจอ  เ มื่ อ คลิ กที่ ปุ่ ม

 ระบบจะแสดงข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศกรมป่าไม้ ซึ่งจะมีข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๙ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 2-22ตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์สารสนเทศกรมป่าไม้ และการเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศ 

 
รูปที่ 2-23ตัวอย่างหน้าจอหลักระบบภูมิสารสนเทศกรมป่าไม้ 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๐ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

หน้าจอโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ จะถูกแบ่งออกเป็น 5ส่วนดังน้ี 

1. ส่วนแสดงช่ือระบบและเมนู (Menu)  ใช้แสดงช่ือระบบ เมนูต่างๆ ได้แก่ช้ันข้อมูล ป่าชุมชน 
สวนป่าภาครัฐ และสวนป่าเอกชน 

2. ส่วนแสดงเครื่องมือการใช้งาน (Toolbar) ใช้แสดงเครื่องมือใช้งานต่างๆของระบบ ให้ผู้ใช้
สามารถเลือกใช้งานได้ เครื่องมือสว่นใหญ่จะเป็นการทํางานกับส่วนแสดงแผนที่ 

3. ส่วนแสดงแผนที่(Map Frame) ใช้แสดงภาพแผนที ่

4. ส่วนแสดงมาตราส่วนและค่าพิกัดแผนที ่

5. ส่วนแสดงรายละเอียดใช้แสดงรายละเอียดช้ันข้อมูลและสัญลักษณ์ของแผนที่ (Table of 
content (TOC)) ใช้แสดงช้ันข้อมูล ช่ือ สัญลักษณ์ ของข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในแผนที่ และใช้
สําหรับกําหนดเง่ือนไขในการแสดงข้อมูลต่างๆ 

 
รูปที่ 2-24แสดงส่วนประกอบของโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ 

 

 

 

 

 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๑ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

2.2.2 การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน 

เครื่องมือการใช้งานของระบบภูมิสารสนเทศ เป็นกลุ่มเครื่องมือสําหรับประกอบการใช้งานระบบ หรือ
ใช้งานบนแผนที่ เช่น การขยาย การย่อ การเลื่อนภาพ ฯลฯ เครื่องมือส่วนใหญ่จะเป็นการทํางานกับส่วนแสดง
แผนที่ เครื่องมือในกลุ่มน้ีแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

 เมื่อกดเลือกที่ปุ่มแล้ว จะต้องไปคลิกหรือกระทําการใดๆ บนแผนที่ 
 เมื่อกดเลือกที่ปุ่มแล้ว แผนที่จะมีการกระทําอัตโนมัติ เช่น เคร่ืองมือแสดงภาพเต็มของแผนที่ 

 การใช้งานของเครื่องมือต่างๆ ของระบบโปรแกรมที่พัฒนา มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

• เครื่องมือแสดงภาพรวมแผนที่ (Toggle Overview Map)   
 เป็นเคร่ืองมือสําหรับแสดงภาพรวมแผนที่ทั้งระบบ ว่าในภาพแผนท่ีที่กําลังแสดงอยู่ในปัจจุบัน อยู่ใน
บริเวณใดของพ้ืนที่รวมซึ่งผู้ใช้ระบบสามารถคลิกเปิด-ปิด การแสดงภาพรวมได้ ดังรูป 

 
รูปที่ 2-25ตัวอย่างแสดงการใช้งานเคร่ืองมือแสดงภาพรวม 

 

 

 

 

• เครื่องมือขยายภาพแผนที่ (Zoom In)   

1. คลิกท่ีเคร่ืองมือ “แสดงภาพรวมแผนท่ี” 

2. ภาพรวมแผนท่ีท้ังระบบ 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๒ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 ผู้ใช้สามารถขยายภาพแผนที่บริเวณที่ผู้ใช้สนใจได้ 2 วิธี คือ ขยายภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณท่ี
ต้องการขยาย และขยายภาพแผนที่โดยการคลิกบริเวณที่ต้องการขยาย 

ขั้นตอนการขยายภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณที่ต้องการขยาย 
 คลิกที่เครื่องมือ “ขยายภาพแผนที่” 
 กําหนดบริเวณที่ต้องการขยายภาพแผนที่ โดยการคลิกเมาส์ค้างไว้ ณ ตําแหน่งมุมด้านบน

ซ้ายของกรอบ จากน้ันเลื่อนเมาส์มาที่มุมด้านขวาล่างของกรอบ โดยยังคงคลิกเมาส์ค้างไว้อยู่ 
จะปรากฏกรอบข้ึนมาบนภาพแผนที่ เมื่อได้กรอบที่ต้องการให้ปล่อยการคลิกเมาส์ออก 
ระบบจะขยายภาพแผนที่ ณ. บริเวณที่ผู้ใช้ตีกรอบ 

ขั้นตอนการขยายภาพแผนที่โดยการคลิกบริเวณที่ต้องการขยาย 
 คลิกที่เครื่องมือ “ขยายภาพแผนที่” 
 คลิกและปล่อยเมาส์บริเวณตรงกลางที่ต้องการขยายภาพแผนที่น้ัน ระบบจะขยายภาพแผนท่ี 

ณ. บริเวณที่ผู้ใช้คลิกเป็น 2 เท่า โดยบริเวณที่คลิกจะมาอยู่ตรงกลางของภาพแผนที่ใหม่ ที่
ปรากฏ 

 

รูปที่ 2-26ตัวอย่างการขยายภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณที่ต้องการขยาย 

1. คลิกท่ีเคร่ืองมือ “ขยายภาพแผนท่ี” 

2. กําหนดบริเวณท่ีต้องการขยายภาพ 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๓ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 2-27ตัวอย่างผลการขยายภาพแผนท่ีโดยการตีกรอบบริเวณที่ต้องการขยาย 

• เครื่องมือย่อภาพแผนที่ (Zoom Out)   

 ผู้ใช้สามารถย่อภาพแผนท่ีบริเวณที่ผู้ใช้สนใจได้ 2 วิธีเพ่ือให้เห็นภาพรวมของแผนที่มากขึ้น คือ ย่อ
ภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณที่ต้องการย่อ และ ย่อภาพแผนที่โดยการคลิกบริเวณที่ต้องการย่อ 

ขั้นตอนการย่อภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณที่ต้องการย่อ 
 คลิกที่เครื่องมือ “ย่อภาพแผนที่” 
 กําหนดบริเวณที่ต้องการย่อภาพแผนที่ จากน้ันสร้างกรอบบริเวณน้ัน โดยการคลิกเมาส์ค้าง

ไว้ ณ ตําแหน่งมุมด้านบนซ้ายของกรอบ จากนั้นเลื่อนเมาส์มาที่มุมด้านขวาล่างของกรอบ 
โดยยังคงคลิกเมาส์ค้างไว้อยู่ จะปรากฏกรอบขึ้นมาบนภาพแผนที่ เมื่อได้กรอบที่ต้องการให้
ปล่อยการคลิกเมาส์ออก ระบบจะย่อภาพแผนที่ ณ. ปัจจุบันให้มาอยู่ภายในกรอบที่สร้างไว้  

 ขั้นตอนการย่อภาพแผนที่โดยการคลิกบริเวณที่ต้องการย่อ 
 คลิกที่เครื่องมือ “ย่อภาพแผนที่” 
 กําหนดบริเวณที่ต้องการย่อภาพแผนที่ จากนั้นคลิกและปล่อยเมาส์บริเวณตรงกลางที่

ต้องการย่อภาพแผนที่น้ัน ระบบจะย่อภาพแผนที่ ณ. บริเวณที่คลิกเป็น 2 เท่า โดยบริเวณท่ี
คลิกจะมาอยู่ตรงกลางของภาพแผนที่ใหม่ 
 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๔ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 2-28ตัวอย่างการย่อภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณที่ต้องการย่อ 

 
รูปที่ 2-29ตัวอย่างผลลัพธ์ของการย่อภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณท่ีต้องการย่อ 

 

1. คลิกท่ีเคร่ืองมือ “ย่อภาพแผนท่ี” 

2. กําหนดบริเวณท่ีต้องการย่อภาพแผนท่ี 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๕ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

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

 
รูปที่ 2-30ตัวอย่างผลลัพธ์ของการใช้เครื่องมือแสดงแผนที่ทั้งประเทศ 

 

• เครื่องมือเลื่อนภาพแผนที่ (Pan)   
 ผู้ใช้สามารถเลื่อนภาพแผนที่ไปยังบริเวณที่สนใจได้ โดยใช้เมาส์คลิกลากบนภาพแผนที่ดังน้ี 

 คลิกที่เครื่องมือ “เลื่อนภาพแผนที่” 
 คลิกเมาส์ค้างที่ส่วนแสดงแผนที่แล้วเลื่อนเมาส์ไปยังทิศที่ต้องการ 

1. คลิกท่ีเคร่ืองมือ 
“แสดงแผนท่ีท้ัง

ป ” 
2. ระบบแสดงภาพเต็มพ้ืนท่ี 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๖ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 2-31ตัวอย่างขั้นตอนการเลื่อนภาพแผนที่โดยใช้เมาส์คลิกลากบนภาพแผนที่ 

 
รูปที่ 2-32ตัวอย่างผลการเลื่อนภาพแผนที่โดยใช้เมาส์คลกิลากบนภาพแผนที ่

 
 
 

1. คลิกท่ีเคร่ืองมือ “เลื่อนภาพแผนที่” 

2. คลิกเมาส์ค้างท่ีส่วนแสดงแผนท่ีแล้วเลื่อนเมาส์ไปยังทิศท่ีต้องการ 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๗ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

• เครื่องมือแสดงรายละเอียดข้อมูล (Identify)   

 ผู้ใช้สามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลแผนที่บนช้ันข้อมูลที่สนใจได้โดยจะมีการแสดงข้อมูลที่
แตกต่างกัน คือ ถ้าเป็นช้ันข้อมูลโครงการป่าชุมชน จะมีรายละเอียดข้อมูลโครงการป่าชุมชน ถ้าเป็นช้ันข้อมูล
พ้ืนฐานอ่ืนๆ จะแสดงข้อมูลทั่วไป 

 ขั้นตอนการ Identify 
 เลือกช้ันข้อมูลที่สนใจที่ TOC ให้ปรากฏแถบสีเหลือง (Active layer) 
 คลิกปุ่ม “Identify” 
 ผู้ใช้คลิกเมาส์ที่ตําแหน่งของข้อมูลที่ต้องการทราบรายละเอียด 

 

 
รูปที่ 2-33ตัวอย่างขั้นตอนและผลลัพธ์ของการ Identify ตําแหน่งโครงการป่าชุมชน 

 

• เครื่องมือวัดระยะ (Measure)   

 ผู้ใช้สามารถวัดระยะทางบนภาพแผนที่ได้ เพ่ือแสดงระยะทางระหว่างข้อมูลต่างๆ บนแผนท่ีที่ผู้ใช้
ต้องการทราบ โดยระบบจะแสดงระยะทางท่ีผู้ใช้วัดทั้งหมดและแสดงระยะทางจากตําแหน่งที่ผู้ใช้วัดล่าสุดกับ
ตําแหน่งที่เมาส์ช้ีอยู่บนภาพแผนที่ได้ หน่วยเป็นกิโลเมตร 
 
 
 ขั้นตอนการวัดระยะทางบนภาพแผนที่ 

1. คลิกกําหนด active layer 

3. ผู้ใช้คลิกท่ีตําแหน่งข้อมูลท่ีสนใจ 

4. ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียด 

2. คลิกท่ีเคร่ืองมือ “identify” 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๘ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 คลิกที่เคร่ืองมือ “วัดระยะ”ระบบจะแสดงระยะทางทั้งหมด (Total) และระยะทางจาก
ตําแหน่งที่วัดล่าสุดกับตําแหน่งที่เมาส์ช้ีบนภาพแผนที่ (Segment) ที่ตําแหน่งมุมบนซ้ายของ
ภาพแผนท่ี โดยเริ่มแรกที่ยังไม่มีการวัดระยะทาง ระบบจะกําหนดให้ค่าระยะทางมีค่าเป็น
ศูนย์ทั้งคู่ 

 กําหนดตําแหน่งเริ่มต้นที่ต้องการวัดระยะบนภาพแผนที่ โดยการคลิกเมาส์ที่ตําแหน่งน้ัน 
 ระบบจะแสดงระยะระหว่างตําแหน่งที่ผู้ใช้กําหนดไว้ล่าสุด กับตําแหน่งที่เมาส์ช้ีอยู่บนแผนท่ี 

ให้สังเกตตอนที่เลื่อนเมาส์ ระยะทาง Segment จะเปลี่ยนแปลงตาม 
 กําหนดตําแหน่งถัดไปท่ีต้องการวัดระยะ ระบบจะแสดงเส้นระยะทางเป็นเส้นสีแดงบน

ตําแหน่งที่ผู้ใช้งานได้วัดระยะไว้ โดยระยะทางดังกล่าวจะไปปรากฏอยู่ที่ ระยะทาง Total 
 ผู้ใช้สามารถกําหนดตําแหน่งถัดไปได้เรื่อยๆ และระหว่างการวัดระยะทางผู้ใช้สามารถเปลี่ยน

เครื่องมือการใช้งานได้ เช่น เปลี่ยนไปที่เครื่องมือเลื่อนแผนท่ีเพ่ือหาตําแหน่งที่ต้องการวัด
ระยะทางถัดไป เป็นต้น เมื่อต้องการวัดระยะต่อให้คลิกที่เครื่องมือวัดระยะอีกครั้ง ระบบจะ
ยังคงจําค่าระยะทางและยังคงแสดงเส้นระยะทางไว้เหมือนเดิม 

 หากผู้ใช้ต้องการยกเลิก หรือเริ่มวัดระยะทางใหม่ ให้กดปุ่ม “ลบสัญลักษณ์” 

รูปที่ 2-34ตัวอย่างการวัดระยะทาง 

 

 

 

• เครื่องมือลบสัญลักษณ์ (Clear Select)   

1. คลิกท่ีเคร่ืองมือ “วัดระยะ” 

2. กําหนดจุดเร่ิมต้นของการวัดระยะ 

3. คลิกเมาส์ไปยังจุดท่ีต้องการ 

4. ระบบจะแสดงระยะที่วัดได้ 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๙ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 ผู้ใช้สามารถลบสัญลักษณ์ต่างๆบนภาพแผนที่ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ด้วยการกดปุ่มลบสัญลักษณ์ 
โดยสัญลักษณ์เหล่าน้ีจะเป็นสัญลักษณ์ที่ไว้อธิบายความหมายบางอย่าง เช่น ข้อมูลที่วาดไว้จากการวัดระยะ 
นอกจากน้ียังใช้ยกเลิกการวัดระยะทางได้อีกด้วย 

ขั้นตอนการลบสัญลักษณ์ 
 ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “ลบสัญลักษณ์” 
 ระบบลบสัญลักษณ์ต่างๆ และยกเลิกการเลือกข้อมูลทั้งหมดในขณะนั้น 

 

 
รูปที่ 2-35ตัวอย่างแสดงสัญลักษณ์ที่วาดไว้จากเคร่ืองมือวัดระยะทาง 

  



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๓๐ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 2-36ตัวอย่างผลการใช้เคร่ืองมือลบสัญลักษณ ์

• เครื่องมือพิมพ์แผนที่ (Print Map)   

 ผู้ใช้สามารถพิมพ์ภาพแผนที่บริเวณที่ต้องการได้โดยคลิกเลือกที่เครื่องมือพิมพ์แผนที่ จากน้ันระบบจะ
เปิดหน้าจอใหม่ให้ผู้ใช้กําหนดรูปแบบที่ต้องการพิมพ์ดังน้ี 

 ช่ือแผนที่ : ผู้ใช้สามารถกําหนดช่ือแผนที่ตามท่ีต้องการได้ 

 ขนาดกระดาษ : ผู้ใช้สามารถกําหนดขนาดของกระดาษท่ีต้องการพิมพ์คือ A4 หรือ A3 

 รูปแบบกระดาษ : ผู้ใช้สามารถกําหนดรูปแบบกระดาษที่ต้องการพิมพ์คือ แนวต้ังหรือ 
แนวนอน ได้  

 สัญลักษณ์บอกทิศ : ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบสัญลักษณ์ทิศเหนือได้ตามท่ีต้องการ โดยการ
คลิกไปที่รูปสัญลักษณ์บอกทิศ จะปรากฏหน้าต่างใหม่ให้ผู้ใช้เลือกสัญลักษณ์ 

 แถบมาตราส่วน : ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะแสดงหรือไม่แสดงแถบมาตราส่วนได้ 

 รายละเอียดเพ่ิมเติม : ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือพิมพ์ออกพร้อมภาพแผน
ที่ได้ 

 ตัวอย่างก่อนพิมพ์ : เมื่อผู้ใช้กําหนดรูปแบบได้ตามต้องการแล้ว ก่อนพิมพ์แผนที่ผู้ใช้สามารถ
เลือกให้แสดงภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้ 
 

1. คลิกเคร่ืองมือ “ลบสัญลักษณ”์ 

2. ระบบลบสัญลักษณ์ท้ังหมดท่ีส่วนแสดงแผนท่ี 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๓๑ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

ในส่วนของรายละเอียดเพ่ิมเติมสําหรับให้ผู้ใช้ระบุรายละเอียดต่างๆ จะมีการใช้เครื่องมือของ RTE 
(Rich Text Editor System) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดการข้อความท่ีจะนําขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดย
ระบบ RTE จะมีหน้าจอคล้ายกับ Microsoft Word มีฟังก์ช่ันการทํางานส่วนมากเหมือนกันทําให้การปรับปรุง
ข้อความบนเว็บไซต์ทําได้อย่างง่ายดาย 

 การใช้ระบบ RTE 

เมนูแถบที่ 1  
1.   ทําการกําหนดรูปแบบของตัวอักษร โดยระบบจะรองรับรูปแบบตัวอักษร

อยู่ 5 แบบ ได้แก่ Arial, Courier New, Times New Roman, Verdana และ MS Sans Serif 
2.   ทําการกําหนดขนาดของตัวอักษร ระบบจะสามารถกําหนดขนาดตัวอักษรได้เจ็ด

ระดับ เมื่อต้องการที่จะเปลี่ยนขนาดตัวอักษรจะต้องทําแถบสว่างบนข้อความท่ีต้องการ 
3.   เปลี่ยนสีตัวอักษร การเปลี่ยนสีตัวอักษรจะต้องทําแถบสว่างลงบนข้อความหรือ

ตัวหนังสือที่ต้องการก่อนแล้วเลือกสีที่ต้องการ 
เมนูแถบที่ 2 

4.   ตัดข้อความภายใต้แถบสว่าง เมื่อทําแถบสว่างบนข้อความที่ต้องการตัดออกแล้วทําการคลิกที่
ฟังก์ช่ันตัดข้อความภายใต้แถบสว่าง แล้วข้อความจะหายไป 

5. คัดลอกข้อความภายใต้แถบสว่าง เมื่อทําแถบสว่างบนข้อความท่ีต้องการคัดลอกออกแล้วทําการ
คลิกที่ฟังก์ช่ันคัดลอกข้อความภายใต้แถบสว่าง แล้วข้อความจะถูกคัดลอกเอาไว้ 

6. วางข้อความท่ีได้คัดลอกหรือตัด เมื่อทําคลิกบนตําแหน่งที่ต้องการวางข้อความ แล้วทําการคลิก
ที่ฟังก์ช่ันวางข้อความท่ีได้คัดลอกหรือตัด แล้วข้อความจะถูกวางลง 

7.   จัดทําให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา 

8.   จัดทําให้ตัวอักษรเป็นตัวเอียง 

9.   จัดทําให้ตัวอักษรเป็นตัวขีดเส้นใต้  __ 

10.   จัดตัวอักษรชิดซ้ายหน้าจอ ทําการคลิกฟังก์ช่ันจัดตัวอักษรชิดซ้ายหน้าจอ ข้อความก็จะชิด
ซ้ายหน้าจอ 

11.   จัดตัวอักษรก่ึงกลางหน้าจอ ทําการคลิกฟังก์ช่ันจัดตัวอักษรก่ึงกลางหน้าจอ ข้อความก็จะ
กลับมาที่ก่ึงกลางหน้าจอ 

12.   จัดตัวอักษรชิดขวาหน้าจอ ทําการคลิกฟังก์ช่ันจัดตัวอักษรชิดขวาหน้าจอ ข้อความก็จะชิดขวา
หน้าจอ 

13.   สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เมื่อต้องการให้แสดงสัญลักษณ์และจัดหัวข้อย่อย ให้ทําแถบสว่าง
ลงบนประโยคหรือข้อความท่ีต้องการแล้วทําการคลิกฟังก์ช่ันสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ก็จะปรากฏ
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อ 

14.   ลดการเย้ือง เมื่อต้องการเขยิบข้อความไปข้างหน้า 1 ขั้น ให้ทําแถบสว่างลงบนประโยคหรือ
ข้อความท่ีต้องการแล้วทําการคลิกฟังก์ช่ันลดการเย้ือง 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๓๒ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

15. เพ่ิมการเย้ือง เมื่อต้องการถอยข้อความไปข้างหน้า 1 ขั้น ให้ทําแถบสว่างลงบนประโยคหรือ
ข้อความท่ีต้องการแล้วทําการคลิกฟังก์ช่ันเพ่ิมการเยื้อง 

 

 
รูปที่ 2-37ตัวอย่างเง่ือนไขการกําหนดรูปแบบการพิมพ์แผนที ่

 
รูปที่ 2-38ตัวอย่างสัญลักษณ์บอกทิศ 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๓๓ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 2-39ตัวอย่างการพิมพ์ภาพแผนที่ 

 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๓๔ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

• เครื่องมือช่วยเหลือ (Help)   

จะอธิบายถึงสาเหตุและขั้นตอนการแก้ปัญหา  ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรม
ได้ในบางหน้าจอ สําหรับผู้ใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่องที่ใช้  Window XP sp2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-40ตัวอย่างหน้าจอช่วยเหลือเบ้ืองต้น 

• เครื่องมือแสดงใหม่ (Refresh)   



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๓๕ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับแสดงข้อมูลใหม่ทั้งระบบ ในกรณีที ่ผู ้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดง
เหมือนขณะที่เข้าสู ่โปรแกรมใหม่ หรือต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลใหม่ ให้คลิกเลือกที ่เครื ่องมือ 
Refresh 

• เครื่องมือออกจากโปรแกรม (Exit)   

เป็นเคร่ืองมือที่ใช้สําหรับออกจากระบบ ในกรณีที่ผู้ใช้งานเสร็จสิ้นการใช้งานระบบ และต้องการออกจาก
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศพ้ืนที่ป่าชุมชน ให้คลิกเลือกที่เครื่องมือออกจากโปรแกรม 

 

2.2.3 การค้นหาและแสดงผลข้อมูลป่าชุมชน 

 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูป่าชุมชน ระบบจะแสดงเง่ือนไขการค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชน ให้ผู้ใช้เลือก 
ได้แก่ 

- สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ดูแล
ของแต่ละสํานักได้ 

- จังหวัด: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชนจากจังหวัดที่ต้องการได้ 
- อําเภอ: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชนจากอําเภอที่ต้องการได้ 
- ประเภทป่า: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชนจากประเภทป่าที่ต้องการได้ 
- โครงการ: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชนจากการเข้าร่วมโครงการที่ต้องการได้ 
- ปีที่จัดต้ัง: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชนจากปีที่จัดต้ังโครงการที่ต้องการได้ 
- ช่ือหมู่บ้าน: สามารถกรอกส่วนใดส่วนหน่ึงของช่ือหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการป่าชุมชน เพ่ือค้นหา

ข้อมูลโครงการป่าชุมชนได้ 
- ช่ือโครงการ: สามารถกรอกส่วนใดส่วนหน่ึงของช่ือโครงการป่าชุมชน เพ่ือค้นหาข้อมูลโครงการป่า

ชุมชนได้ 

 เมื่อผู้ใช้กําหนดเง่ือนไขการค้นหา แล้วกดปุ่ม เริ่มต้นค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลโครงการป่า
ชุมชนตามเง่ือนไข ผลลัพธ์จากการค้นหาข้อมูลป่าชุมชนตามเง่ือนไข ระบบจะแสดงรายช่ือโครงการป่าชุมชน 
และที่ต้ังโครงการ 

 จากผลการค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชน เมื่อคลิกที่ลําดับที่ ระบบจะแสดงตําแหน่งที่ต้ังของโครงการ
ป่าชุมชน และเมื่อคลิกที่ช่ือป่าชุมชน ระบบจะเปิดหน้าจอใหม่ เพ่ือแสดงข้อมูลรายละเอียดของป่าชุมชน ที่ต้ัง
และขอบเขตป่าชุมชน บนแผนที่ Google Map 

 

 

 



คู่มือผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๓๖ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 

รูปที่ 2-41ตัวอย่างการค้นหาเพ่ือแสดงข้อมูลโครงการป่าชุมชนตามเง่ือนไข 

 
รูปที่ 2-42ตัวอย่างการแสดงข้อมูลโครงการป่าชุมชน 

1. กําหนดเงื่อนไขการค้นหา 

2. ระบบแสดงผลการค้นหา 



บทที่ 3 
 

การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชมุชน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

บทที่ 3 
การบรหิารจัดการ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน 
 

 เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน ที่มีสิทธ์ิในการบริหารจัดการข้อมูลป่าชุมชน 
จะสามารถเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล เพ่ือ เพ่ิม แก้ไข ลบ ข้อมูลเก่ียวกับโครงการป่าชุมชนได้ โดยมี
รายละเอียดการบริหารจัดการระบบฯ ดังน้ี 

3.1 การเข้าสู่โปรแกรมประยุกต์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน 

เริ่มเข้าใช้งานข้อมูลสารสนเทศป่าชุมชน โดยการเปิดโปรแกรม Internet Explorer และทําการใส่ 
URL ดังน้ี http://forestinfo.forest.go.th และกดปุ่ม enter จากน้ันจะปรากฏหน้าหลักของเว็บไซต์ข้อมูล
สารสนเทศกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของกรมป่าไม้ ผู้ใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลป่าชุมชน สามารถเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลได้โดยจะต้องมีช่ือและสิทธ์ิการใช้งานในระบบ
สมาชิกของฐานข้อมูล เมื่อระบุช่ือผู้ใช้ และ รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม L0gin ระบบจะตรวจสอบช่ือ รหัสผ่าน และ
สิทธ์ิการใช้งานระบบ ดังตัวอย่างรูปที่ 3-2 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-1ตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๓ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-2ตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก 

 

 
รูปที่ 3-3 ตัวอย่างหน้าจอการเลือกเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๔ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-4 ตัวอย่างหน้าจอการเลือกเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล 

 

3.2 ประเภทโครงการป่าชุมชน 

 เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล จะปรากฏหน้าหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล ในส่วนของเมนู
ประเภทโครงการป่าชุมชน เป็นส่วนสําหรับการจัดการ (เพ่ิม แก้ไข ลบ) ประเภทโครงการท่ีมีการเข้าร่วมของ
ป่าชุมชน 

 
รูปที่ 3-5 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการประเภทโครงการป่าชุมชน 

 

• การเพ่ิมข้อมูลประเภทโครงการป่าชุมชน 

การเพ่ิมข้อมูลประเภทโครงการป่าชุมชน สามารถทําได้โดยการระบุช่ือประเภทโครงการป่าชุมชน 
แล้วกดปุ่มเพ่ิมข้อมูล จากนั้น ระบบจะบันทึกข้อมูลประเภทโครงการป่าชุมชน จัดเก็บในฐานข้อมูล และจะ
เช่ือมโยงสัมพันธ์กับการบริหารจัดการป่าชุมชน ในส่วนของประเภทโครงการที่เข้าร่วม 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๕ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-6 ตัวอย่างขั้นตอนการเพ่ิมประเภทโครงการป่าชุมชน 

 

 
รูปที่ 3-7 ตัวอย่างผลการเพ่ิมประเภทโครงการป่าชุมชน 

 

• การแก้ไขข้อมูลประเภทโครงการป่าชุมชน 

การแก้ไขข้อมูลประเภทโครงการป่าชุมชน สามารถทําได้โดยการคลิกที่   ระบบจะดึงช่ือประเภท
โครงการป่าชุมชนที่เลือกมาให้แก้ไข เมื่อแก้ไขช่ือประเภทโครงการตามที่ต้องการแล้วกดปุ่มแก้ไข หากไม่
ต้องการแก้ไขข้อมูลให้กดปุ่มยกเลิก  

1. ระบุชื่อประเภทโครงการ 2. กดเพิ่มข้อมูล 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๖ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-8 ตัวอย่างขั้นตอนการแก้ไขประเภทโครงการป่าชุมชน 

 

 
รูปที่ 3-9 ตัวอย่างผลการแก้ไขประเภทโครงการป่าชุมชน 

 

• การลบข้อมูลประเภทโครงการป่าชุมชน 

การลบข้อมูลประเภทโครงการป่าชุมชน สามารถทําได้โดยการคลิกที่     จากน้ันระบบจะให้
ยืนยันการลบข้อมูล 

1. เลือกแก้ไขข้อมูล 

2. แก้ไขชื่อประเภทโครงการ 3. กดแก้ไข 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๗ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-10 ตัวอย่างขั้นตอนการลบประเภทโครงการป่าชุมชน 

ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหาประเภทโครงการป่าชุมชนได้ โดยการกรอกส่วนใดส่วนหน่ึงของช่ือ
ประเภทโครงการ แล้วกดปุ่มค้นหา 

 

3.3การปรับปรุงฐานข้อมูลป่าชุมชน 

 เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล จะปรากฏหน้าหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล ในส่วนของเมนูการ
ป่าชุมชน เป็นส่วนสําหรับการจัดการ (เพ่ิม แก้ไข ลบ ต่ออายุ พิมพ์หนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน) โครงการ
ป่าชุมชน  

 
รูปที่ 3-11  ตัวอย่างหน้าจอการจัดการโครงการป่าชุมชน 

1. เลือกลบข้อมูล 

2. กดยืนยันการลบข้อมูล 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๘ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

• การค้นหาโครงการป่าชุมชน 

การค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชน มีเง่ือนไขการค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชน ประกอบด้วย 

 - ปีที่จัดต้ัง ระหว่างปี – ปี 
 - สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 - จังหวัด 
 - อําเภอ 
 - สถานะโครงการ 
 - ตรวจสอบข้อมูล 
 - คําสําคัญ (ระบุส่วนใดส่วนหน่ึง ของ ช่ือโครงการป่าชุมชน ช่ือหมู่บ้าน ช่ือป่า หรือที่อยู่) 

เมื่อคลิกค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลป่าชุมชนตามเง่ือนไขที่ค้นหา ดังตัวอย่าง 

 
รูปที่ 3-12 ตัวอย่างแสดงการค้นหาข้อมูลโครงการป่าชุมชน 

 

• การเพ่ิมข้อมูลโครงการป่าชุมชน 

การเพ่ิมข้อมูลโครงการป่าชุมชน เมื่อผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม   จะปรากฏ
หน้าจอแสดงแบบเก็บรายละเอียดข้อมูลโครงการป่าชุมชน ประกอบด้วย 

 - ปีที่จัดต้ังโครงการ 
 - ช่ือโครงการป่าชุมชน 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๙ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 - ช่ือป่า/พ้ืนที่ ที่จัดต้ังป่า 
 - เน้ือที่ (ไร่-งาน-ตารางวา) 

 - ที่ต้ัง (จังหวัดอําเภอ ตําบล) 
 - ประเภทป่า 
 - เข้าร่วมโครงการ 
 - พิกัด (WGS1978 UTM Zone 47N) 
 - ด้านทิศเหนือ จรด 
 - วัดระยะได้ (เมตร) 
 - ด้านทิศตะวันออกจรด 
 - วัดระยะได้ (เมตร) 
 - ด้านทิศใต้จรด 
 - วัดระยะได้ (เมตร) 
 - ด้านทิศตะวันตกจรด 
 - วัดระยะได้ (เมตร) 
 - ลักษณะภูมิประเทศ 
 - การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ 
 - ความเป็นมาของชุมชน 
 - หมายเหตุ 
 - เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ 
 - ปีที่เริ่มโครงการ 
 - ปีที่สิ้นสุดโครงการ 
 - สภาพป่า 
 - วันที่สํารวจ 
 - ผู้ตรวจสอบ 
 - ตําแหน่งผู้ตรวจสอบ 
 - ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า 
 เมื่อกดปุ่มเพ่ิมข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอให้เพ่ิมหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการป่าชุมชน ดังตัวอย่างรูปที่ 
3-13 รูปที่ 3-14 และ รูปที่ 3-15 

จากน้ันจะปรากฏส่วนจัดการ (เพ่ิม ลบ) คณะกรรมการ ประกอบด้วย ช่ือ ตําแหน่ง และที่อยู่ดัง
ตัวอย่างรูปที่ 3-16 

ส่วนจัดการ (เพ่ิม ลบ) ขอบเขตป่าชุมชน ประกอบด้วย ค่าพิกัด X, Y ในระบบ WGS1984 Zone47  
ดังตัวอย่างรูปที่ 3-17 

ส่วนจัดการ (เพ่ิม ลบ) เอกสารแนบ เป็นส่วนของการเพิ่มไฟล์รูปภาพและเอกสารประกอบอื่น ซึ่ง
สามารถระบุช่ือและคําอธิบายของเอกสารแนบดังตัวอย่างรูปที่ 3-18 และ รูปที่ 3-19 

 
 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๐ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-13  ตัวอย่างแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลโครงการป่าชุมชน 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๑ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-14  ตัวอย่างแสดงหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการป่าชุมชน 

 
รูปที่ 3-15  ตัวอย่างแสดงผลการเพ่ิมข้อมลูหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการป่าชุมชน 

 

 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๒ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-16 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการข้อมูลการขึ้นทะเบียน 

 
รูปที่ 3-17 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการข้อมูลคณะกรรมการ 

 
รูปที่ 3-18 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการขอบเขตป่าชุมชน 

 
รูปที่ 3-19 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการเอกสารแนบป่าชุมชน 

 
รูปที่ 3-20 ตัวอย่างหน้าจอผลการเพ่ิมเอกสารแนบป่าชุมชน 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๓ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-21ตัวอย่างผลการเพ่ิมโครงการป่าชุมชน 

 
รูปที่ 3-22  ตัวอย่างแสดงข้อมูลและแผนที่โครงการป่าชุมชนที่เพ่ิม 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๔ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-23  ตัวอย่างแสดงข้อมูลรายละเอียดและเอกสารแนบโครงการป่าชุมชนที่เพ่ิม 

• การแก้ไขข้อมูลโครงการป่าชุมชน 

การแก้ไขข้อมูลโครงการป่าชุมชน สามารถทําได้โดยการคลิกที่    ระบบจะดึงข้อมูลโครงการป่า
ชุมชนที่เลือกมาให้แก้ไข ในลักษณะเดียวกับการเพ่ิมข้อมูลโครงการป่าชุมชน เมื่อแก้ไขข้อมูลโครงการตามที่
ต้องการแล้วกดปุ่มแก้ไข  

 
รูปที่ 3-24 ตัวอย่างแสดงการแก้ไขข้อมูลโครงการป่าชุมชน 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๕ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

• การลบข้อมูลโครงการป่าชุมชน 

การลบข้อมูลโครงการป่าชุมชน สามารถทําได้โดยการคลิกที่     จากน้ันระบบจะให้ยืนยันการลบ
ข้อมูล 

 
รูปที่ 3-25 ตัวอย่างแสดงการลบข้อมูลโครงการป่าชุมชน 

 

• การพิมพ์หนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 

การพิมพ์หนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน สามารถทําได้โดยการคลิกที่     จากน้ันระบบจะดึง
ข้อมูลโครงการป่าชุมชนที่เลือกมาจัดพิมพ์ตามแบบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๖ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 

 
รูปที่ 3-26 ตัวอย่างแสดงการพิมพ์หนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 

 

3.4 สวนสาธารณะ 

 เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล จะปรากฏหน้าหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล ในส่วนของเมนู
สวนสาธารณะ เป็นส่วนสําหรับการจัดการ (เพ่ิม แก้ไข ลบ) ข้อมูลสวนสาธารณะที่มีการเข้าร่วมของป่าชุมชน 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๗ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-27 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการสวนสาธารณะ 

 

• การเพ่ิมข้อมูลสวนสาธารณะ 

การเพ่ิมข้อมูลสวนสาธารณะ สามารถทําได้โดยคลิกที่ปุ่มเพ่ิมข้อมูล จากน้ัน ระบบจะแสดงหน้าต่าง
สําหรับบันทึกข้อมูลสวนสาธารณะ จัดเก็บในฐานข้อมูล และจะเช่ือมโยงสัมพันธ์กับการบริหารจัดการป่าชุมชน  

 
รูปที่ 3-28 ตัวอย่างขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลสวนสาธารณะ 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๘ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-29 ตัวอย่างผลการเพ่ิมข้อมูลสวนสาธารณะ 

 

• การแก้ไขข้อมูลสวนสาธารณะ 

การแก้ไขข้อมูลสวนสาธารณะ สามารถทําได้โดยการคลิกที่   ระบบจะแสดงหน้าต่างแก้ไขข้อมูล
สวนสาธารณะที่เลือกมาให้แก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการแล้วกดปุ่มแก้ไข ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลที่
ทําการแก้ไขแล้ว  

 
รูปที่ 3-30 ตัวอย่างขั้นตอนการแก้ไขข้อมลูสวนสาธารณะ 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๑๙ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 

 
รูปที่ 3-31 ตัวอย่างผลการแก้ไขข้อมูลสวนสาธารณะ 

 

• การลบข้อมูลสวนสาธารณะ 

การลบข้อมูลสวนสาธารณะ สามารถทําได้โดยการคลิกที่     จากน้ันระบบจะให้ยืนยันการลบ
ข้อมูล 

 
รูปที่ 3-32 ตัวอย่างขั้นตอนการลบข้อมูลสวนสาธารณะ 

1. เลือกลบข้อมูล 

2. กดยืนยันการลบข้อมูล 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๐ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

ผู้ใ ช้งานระบบสามารถค้นหาข้อมูลสวนสาธารณะได้ โดยการกรอกส่วนใดส่วนหน่ึงของช่ือ
สวนสาธารณะ แล้วกดปุ่มค้นหา 

 

3.5 แปลงวนเกษตร 

 เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล จะปรากฏหน้าหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล ในส่วนของเมนู
แปลงวนเกษตร เป็นส่วนสําหรับการจัดการ (เพ่ิม แก้ไข ลบ) ข้อมูลแปลงวนเกษตรที่มีการเข้าร่วมของป่า
ชุมชน 

 
รูปที่ 3-33 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการข้อมูลแปลงวนเกษตร 

 

• การเพ่ิมข้อมูลแปลงวนเกษตร 

การเพ่ิมข้อมูลแปลงวนเกษตร สามารถทําได้โดยคลิกที่ปุ่มเพ่ิมข้อมูล จากน้ัน ระบบจะแสดงหน้าต่าง
สําหรับบันทึกข้อมูลแปลงวนเกษตร จัดเก็บในฐานข้อมูล และจะเช่ือมโยงสัมพันธ์กับการบริหารจัดการป่า
ชุมชน  



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๑ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-34 ตัวอย่างขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลแปลงวนเกษตร 

 

 เมื่อทําการบันทึกข้อมูลแล้ว  ผู้ใช้งานสามารถจัดการเอกสารแนบได้  โดยสามารถเลอืกไฟล์ที่ต้องการ
จะแนบลงไปในระบบ แล้วกดเพ่ิมข้อมูล ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลเอกสารแนบให้ 

 
รูปที่ 3-35 ตัวอย่างขั้นตอนการเพ่ิมเอกสารแนบข้อมูลแปลงวนเกษตร 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๒ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-36 ตัวอย่างผลการเพ่ิมข้อมูลแปลงวนเกษตร 

 

• การแก้ไขข้อมูลแปลงวนเกษตร 

การแก้ไขข้อมูลแปลงวนเกษตร สามารถทําได้โดยการคลิกที่   ระบบจะแสดงหน้าต่างแก้ไข
ข้อมูลแปลงวนเกษตรที่เลือกมาให้แก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการแล้วกดปุ่มแก้ไข ระบบจะทําการบันทึก
ข้อมูลที่ทําการแก้ไขแล้ว  

 
รูปที่ 3-37 ตัวอย่างขั้นตอนการแก้ไขข้อมลูแปลงวนเกษตร 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๓ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-38 ตัวอย่างผลการแก้ไขข้อมูลแปลงวนเกษตร 

 

• การลบข้อมูลแปลงวนเกษตร 

การลบข้อมูลแปลงวนเกษตร สามารถทําได้โดยการคลิกที่     จากน้ันระบบจะให้ยืนยันการลบ
ข้อมูล 

 

 
รูปที่ 3-39 ตัวอย่างขั้นตอนการลบข้อมูลแปลงวนเกษตร 

1. เลือกลบข้อมูล 

2. กดยืนยันการลบข้อมูล 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๔ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหาข้อมูลแปลงวนเกษตรได้ โดยการกรอกส่วนใดส่วนหนึ่งของช่ือแปลงวน
เกษตร แล้วกดปุ่มค้นหา 
 

 

3.6 ที่พักสํานักสงฆ์ 

 เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล จะปรากฏหน้าหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล ในส่วนของเมนูที่พัก
สํานักสงฆ์ เป็นส่วนสําหรับการจัดการ (เพ่ิม แก้ไข ลบ) ข้อมูลที่พักสํานักสงฆ์ที่มีการเข้าร่วมของป่าชุมชน 

 
รูปที่ 3-40 ตัวอย่างหน้าจอการจัดการข้อมูลที่พักสํานักสงฆ์ 

 

• การเพ่ิมข้อมูลที่พักสํานักสงฆ์ 

การเพ่ิมข้อมูลที่พักสํานักสงฆ์ สามารถทําได้โดยคลิกที่ปุ่มเพ่ิมข้อมูล จากนั้น ระบบจะแสดงหน้าต่าง
สําหรับบันทึกข้อมูลที่พักสํานักสงฆ์ จัดเก็บในฐานข้อมูล และจะเช่ือมโยงสัมพันธ์กับการบริหารจัดการป่า
ชุมชน  



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๕ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 
รูปที่ 3-41 ตัวอย่างขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลพ่ีพักสํานักสงฆ์ 

 

 เมื่อทําการบันทึกข้อมูลแล้ว  ผู้ใช้งานสามารถจัดการเอกสารแนบได้  โดยสามารถเลอืกไฟล์ที่ต้องการ
จะแนบลงไปในระบบ แล้วกดเพ่ิมข้อมูล ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลเอกสารแนบให้ 

 
รูปที่ 3-42 ตัวอย่างขั้นตอนการเพ่ิมเอกสารแนบข้อมูลทีพั่กสํานักสงฆ์ 

 

 
รูปที่ 3-43 ตัวอย่างผลการเพ่ิมข้อมูลที่พักสํานักสงฆ์ 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๖ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

 

• การแก้ไขข้อมูลที่พักสํานักสงฆ์ 

การแก้ไขข้อมูลที่พักสํานักสงฆ์ สามารถทําได้โดยการคลิกที่   ระบบจะแสดงหน้าต่างแก้ไขข้อมูล
ที่พักสํานักสงฆ์ที่เลือกมาให้แก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการแล้วกดปุ่มแก้ไข ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลที่
ทําการแก้ไขแล้ว  

 
รูปที่ 3-44 ตัวอย่างขั้นตอนการแก้ไขข้อมลูที่พักสํานักสงฆ์ 

 

 
รูปที่ 3-45 ตัวอย่างผลการแก้ไขข้อมูลที่พักสํานักสงฆ ์

 

• การลบข้อมูลที่พักสํานักสงฆ์ 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  บทที่ 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าชุมชน  - ๒๗ 
 

ศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ  กรมปาไม 

การลบข้อมูลที่พักสํานักสงฆ์ สามารถทําได้โดยการคลิกที่     จากนั้นระบบจะให้ยืนยันการลบ
ข้อมูล 

 

 
รูปที่ 3-46 ตัวอย่างขั้นตอนการลบข้อมูลทีพั่กสํานักสงฆ์ 

ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหาข้อมูลที่พักสํานักสงฆ์ได้ โดยการกรอกส่วนใดส่วนหน่ึงของช่ือที่พักสํานัก
สงฆ์ แล้วกดปุ่มค้นหา 

 

 

1. เลือกลบข้อมูล 

2. กดยืนยันการลบข้อมูล 
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