
คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๑ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

บทที่ 2 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) 
 

 การท างานของโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพ้ืนที่)จะ
สัมพันธ์กับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และฐานข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ของป่าภาครัฐ การ
ท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในฟังก์ชันต่างๆ เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศสวน
ป่าภาครัฐมาแสดงผล สามารถปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศป่าภาครัฐได้โดยตรงทั้งข้อมูลรายละเอียด 
ป่าภาครัฐ และข้อมูลพิกัดที่ตั้งป่าภาครัฐซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลป่าภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น 
2.1 ข้อมูลสารสนเทศสวนป่าภาครัฐ 

2.1.1 การเข้าใช้งานข้อมูลสารสนเทศสวนป่าภาครัฐผ่านเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ 

เริ่มเข้าใช้งานข้อมูลสารสนเทศสวนป่าภาครัฐ โดยการเปิดโปรแกรม Internet Explorer และท าการ
ใส่ URL ดังนี้ http://forestinfo.forest.go.th และกดปุ่ม enter จากนั้นจะปรากฏหน้าหลักของเว็บไซต์ข้อมูล
สารสนเทศกรมป่าไม้ ซ่ึงเป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของกรมป่าไม้ รวมทั้ง

ข้อมูลป่าภาครัฐซ่ึงจะอยู่กึ่งกลางด้านล่างของหน้าจอ เมื่อคลิกท่ีปุ่ม  ในส่วนของป่าภาครัฐ 
ระบบจะแสดงข้อมูลสารสนเทศป่าภาครัฐ พร้อมเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล ประกอบด้วย 

- ปีที่ด าเนินโครงการ 
- เขตรับผิดชอบ 
- จังหวัด 
- อ าเภอ 
- โครงการ 
- ค าค้น 

เมื่อกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะท าการค้นหาข้อมูลป่าภาครัฐตามเงื่อนไข (ตัวอย่างรูปที่ 2-2) เมื่อคลิกที่
รายชื่อป่าภาครัฐที่สนใจ ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลป่าภาครัฐ บนแผนที่ Google Map (ตัวอย่างรูปที่ 
2-3) เมื่อคลิกที่กิจกรรม ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมปลูกป่า (ตัวอย่างรูปที่ 2-4) และจากผล

การค้นหาข้อมูล สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ได้ โดยการคลิกท่ีปุ่ม  (ตัวอย่างรูปที่ 2-5) 

กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่และมีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ เมื่อท าการLogin เข้าสู่ระบบแล้ว ในส่วนของ
สวนป่าภาครัฐ ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปจ านวนโครงการ และกิจกรรม ตามปีที่ท ากิจกรรม เมื่อคลิกที่ปุ่ม

 จะแสดงข้อมูลสวนป่าภาครัฐ ประกอบด้วย 

- สรุปพ้ืนที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด  
- สรุปพ้ืนที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม 
- สรุปพ้ืนที่สวนป่า/โครงการ รายปี 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๒ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

- แผนที่พ้ืนที่สวนป่า/โครงการ 
- แผนที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด 

 
รูปที่ 2-1ตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๓ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-2ตัวอย่างการค้นหาและแสดงข้อมูลสวนป่าภาครัฐ 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๔ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-3ตัวอย่างการแสดงข้อมูลสวนป่าภาครัฐบน Google Map 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๕ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-4ตัวอย่างการแสดงข้อมูลกิจกรรมของสวนป่าภาครัฐ 

 

 
รูปที่ 2-5ตัวอย่างผลการส่งออกข้อมูลสวนป่าภาครัฐในรูปแบบ Excel 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๖ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.1.2สรุปพ้ืนที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด 

เมื่อคลิกที่เมนูสรุปพ้ืนที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัดระบบจะแสดงข้อมูลสรุป จ านวนโครงการ  
จ านวนเนื้อที่ (ไร่-งาน-ตารางวา)จ านวนกิจกรรม ตามส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ รายจังหวัด  

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลสรุปพ้ืนที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัดตามเงื่อนไขที่ก าหนดคือปีที่
ด าเนินการโครงการ ระหว่างปี – ปี 

 
รูปที่ 2-6ตัวอย่างหน้าจอสรุปพ้ืนที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด 

 

เมื่อคลิกที่ชื่อจังหวัดที่สนใจ ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของสวนป่าภาครัฐที่เลือก กรณีที่
ต้องการค้นหาข้อมูลใหม่ สามารถก าหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลเพ่ือแสดงรายละเอียดสวนป่าภาครัฐ 
รายละเอียดการใช้งานดังข้อ 2.1.1 

 

 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๗ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.1.3 สรุปพ้ืนที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม 

เมื่อคลิกที่เมนู สรุปพ้ืนที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม ระบบจะแสดงข้อมูลกิจกรรม จ านวน
โครงการ จ านวนกิจกรรม เนื้อที่ (ไร่) และด้านล่างจะแสดงแผนภูมิวงกลม ซึ่งสามารถเลือกแสดงแผนภูมิตาม 
จ านวนโครงการ กิจกรรม และเนื้อท่ี (ไร่) 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลสรุปตามกิจกรรม ตามเงื่อนไขที่ก าหนดได้ ประกอบด้วย 

 - ปีที่ท ากิจกรรม ระหว่างปี – ปี 
 - ส านักจัดการฯ 
 - จังหวัด 
 - อ าเภอ 
 - ต าบล 

 
รูปที่ 2-7ตัวอย่างหน้าจอสรุปพ้ืนที่สวนป่า/โครงการ รายกิจกรรม 

เมื่อคลิกที่กิจกรรมที่สนใจ ระบบจะแสดงข้อมูลทะเบียนสวนป่าภาครัฐที่เลือก กรณีที่ต้องการค้นหา
ข้อมูลใหม่ สามารถก าหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดสวนป่าภาครัฐ รายละเอียดการใช้งาน
ดังข้อ 2.1.1 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๘ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.1.4 สรุปพ้ืนที่สวนป่า/โครงการ รายปี 

เมื่อคลิกทีเ่มน ูสรุปพ้ืนที่สวนป่า/โครงการ รายปี ระบบจะแสดงข้อมูลปีที่ท ากิจกรรม จ านวนโครงการ 
จ านวนกิจกรรม เนื้อที่ (ไร่) และด้านล่างจะแสดงแผนภูมิแท่ง ซึ่งสามารถเลือกแสดงแผนภูมิตาม จ านวน
โครงการ กิจกรรม และเนื้อที่ (ไร่) 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลสรุปพ้ืนที่สวนป่า/โครงการ รายปี ตามเงื่อนไขที่ก าหนดได้ ประกอบด้วย 

 - ปีที่ท ากิจกรรม ระหว่างปี – ปี 
 - กิจกรรม 
 - ส านักจัดการฯ 
 - จังหวัด 
 - อ าเภอ 
 - ต าบล 

 
รูปที่ 2-8ตัวอย่างหน้าจอสรุปพ้ืนที่สวนป่า/โครงการ รายปี 

เมื่อคลิกปีที่ท ากิจกรรที่สนใจ ระบบจะแสดงข้อมูลทะเบียนสวนป่าภาครัฐที่เลือก กรณีที่ต้องการ
ค้นหาข้อมูลใหม่ สามารถก าหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลเพ่ือแสดงรายละเอียดสวนป่าภาครัฐ รายละเอียดการ
ใช้งานดังข้อ 2.1.1 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๙ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.1.5 แผนที่สวนป่า/โครงการ 

 เมื่อคลิกที่เมนูแผนที่สวนป่า/โครงการระบบจะแสดงเงื่อนไขการค้นหาเพ่ือแสดงข้อมูลแผนที่สวนป่า/
โครงการ โดยมีเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล ประกอบด้วย 

 - ปีที่ท ากิจกรรม ระหว่างปี – ปี 
 - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 - จังหวัด 
 - อ าเภอ 
 - ต าบล 

จากนั้นระบบจะแสดงแผนที่ต าแหน่งที่ตั้งของสวนป่าภาครัฐ ตามเงื่อนไขที่เลือก ซ้อนทับภาพแผนที่ 
Google Map 

 
รูปที่ 2-9ตัวอย่างหน้าจอแผนที่สวนป่าภาครัฐและเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๑๐ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-10ตัวอย่างแสดงผลการค้นหาป่าภาครัฐ บนแผนที่ Google Map 

 
ที่ส่วนแสดงแผนที่ Google Map ผู้ใช้งานระบบสามารถปรับเปลี่ยนภาพแผนที่ที่ต้องการแสดงได้โดย

การคลิกเลือกที่ปุ่ม เมื่อต้องการแสดงแผนที่เส้นทาง หรือคลิกที่ปุ่ม   เมื่อต้องการแสดง
ภาพถ่ายดาวเทียม  

เมื่อคลิกที่ ที่สนใจ ระบบจะแสดงชื่อสวนป่าภาครัฐ ปีที่เริ่มโครงการ เนื้อที่ และกิจกรรม ดัง
ตัวอย่างรูปที่ รูปที่ 2-11 และเมื่อคลิกท่ีรายชื่อป่าภาครัฐ ระบบจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดพร้อมรูปภาพ(ถ้า
มี)ของโครงการสวนป่าภาครัฐ ดังตัวอย่างรูปที่ 2-12 

 
 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๑๑ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-11ตัวอย่างการแสดงข้อมูลสวนป่าภาครัฐ บนแผนที่ Google Map 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๑๒ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-12ตัวอย่างการแสดงข้อมูลรายละเอียดสวนป่าภาครัฐและเอกสาร/รูปภาพ 

 

2.1.6แผนที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัด 

 เมื่อคลิกที่เมนูแผนที่สวนป่า/โครงการ รายจังหวัดระบบจะแสดงแผนที่ประเทศไทย จากนั้นเมื่อท า
การคลิกเลือกจังหวัดที่ต้องการแสดงข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลสวนป่าภาครัฐที่เลือก กรณีที่ต้องการค้นหา
ข้อมูลใหม่ สามารถก าหนดเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดสวนป่าภาครัฐ รายละเอียดการใช้งาน
ดังข้อ 2.1.1 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๑๓ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-13ตัวอย่างการแสดงภาพแผนที่ประเทศไทยเพ่ือเลือกดูข้อมูลรายจังหวัด 

 

 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๑๔ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

2.2 ระบบภูมิสารสนเทศกรมป่าไม้ 

2.2.1 การเข้าสู่โปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ 

เริ่มเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ โดยการเปิดโปรแกรม Internet 
Explorer และท าการใส่ URL ดังนี้ http://forestinfo.forest.go.th และกดปุ่ม enter จากนั้นจะปรากฏหน้า
หลักของเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ ซ่ึงเป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของ
กรมป่ าไม้  รวมทั้ งระบบภู มิ สารสน เทศกรมป่ าไม้  ซึ่ งจะอยู่ ด้ านซ้ ายของหน้ าจอ เมื่ อคลิ กที่ ปุ่ ม

 ระบบจะแสดงข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศกรมป่าไม้ ซึ่งจะมีข้อมูล
สารสนเทศภูมศิาสตร์สวนป่าภาครัฐ 

 
รูปที่ 2-14ตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์สารสนเทศกรมป่าไม้ และการเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศ 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๑๕ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-15ตัวอย่างหน้าจอหลักระบบภูมิสารสนเทศกรมป่าไม้ 

 
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 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๑๖ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-16แสดงส่วนประกอบของโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ 

 

2.2.2 การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ 

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

 เมื่อกดเลือกท่ีปุ่มแล้ว จะต้องไปคลิกหรือกระท าการใดๆ บนแผนที ่
 เมื่อกดเลือกท่ีปุ่มแล้ว แผนที่จะมีการกระท าอัตโนมัติ เช่น เครื่องมือแสดงภาพเต็มของแผนที่ 

 การใช้งานของเครื่องมือต่างๆ ของระบบโปรแกรมท่ีพัฒนา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

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



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๑๗ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-17ตัวอย่างแสดงการใช้งานเครื่องมือแสดงภาพรวม 

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

ขั้นตอนการขยายภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณท่ีต้องการขยาย 
 คลิกท่ีเครื่องมือ “ขยายภาพแผนที่” 
 ก าหนดบริเวณที่ต้องการขยายภาพแผนที่ โดยการคลิกเมาส์ค้างไว้ ณ ต าแหน่งมุมด้านบน

ซ้ายของกรอบ จากนั้นเลื่อนเมาส์มาที่มุมด้านขวาล่างของกรอบ โดยยังคงคลิกเมาส์ค้างไว้อยู่ 
จะปรากฏกรอบขึ้นมาบนภาพแผนที่ เมื่อได้กรอบที่ต้องการให้ปล่อยการคลิกเมาส์ออก 
ระบบจะขยายภาพแผนที่ ณ. บริเวณท่ีผู้ใช้ตีกรอบ 

ขั้นตอนการขยายภาพแผนที่โดยการคลิกบริเวณที่ต้องการขยาย 
 คลิกท่ีเครื่องมือ “ขยายภาพแผนที่” 
 คลิกและปล่อยเมาส์บริเวณตรงกลางที่ต้องการขยายภาพแผนที่นั้น ระบบจะขยายภาพแผนที่ 

ณ. บริเวณที่ผู้ใช้คลิกเป็น 2 เท่า โดยบริเวณที่คลิกจะมาอยู่ตรงกลางของภาพแผนที่ใหม่ ที่
ปรากฏ 

 
 
 

1. คลิกท่ีเครื่องมือ “แสดงภาพรวมแผนท่ี” 
 

2. ภาพรวมแผนท่ีทั้งระบบ 
 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๑๘ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

รูปที่ 2-18ตัวอย่างการขยายภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณท่ีต้องการขยาย 

 
รูปที่ 2-19ตัวอย่างผลการขยายภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณท่ีต้องการขยาย 

1. คลิกท่ีเครื่องมือ “ขยายภาพแผนท่ี” 
 

2. ก าหนดบริเวณที่ต้องการขยายภาพ 
 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๑๙ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 เครื่องมือย่อภาพแผนที่ (Zoom Out)   

 ผู้ใช้สามารถย่อภาพแผนที่บริเวณที่ผู้ใช้สนใจได้ 2 วิธีเพ่ือให้เห็นภาพรวมของแผนที่มากขึ้น คือ ย่อ
ภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณท่ีต้องการย่อ และ ย่อภาพแผนที่โดยการคลิกบริเวณท่ีต้องการย่อ 

ขั้นตอนการย่อภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณท่ีต้องการย่อ 
 คลิกท่ีเครื่องมือ “ย่อภาพแผนที”่ 
 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 
 

 
รูปที่ 2-20ตัวอย่างการย่อภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณท่ีต้องการย่อ 

1. คลิกท่ีเครื่องมือ “ย่อภาพแผนที”่ 
 

2. ก าหนดบริเวณที่ต้องการย่อภาพแผนที ่



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๒๐ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-21ตัวอย่างผลลัพธ์ของการย่อภาพแผนที่โดยการตีกรอบบริเวณที่ต้องการย่อ 

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

 
รูปที่ 2-22ตัวอย่างผลลัพธ์ของการใช้เครื่องมือแสดงแผนที่ทั้งประเทศ 

1. คลิกท่ีเครื่องมือ 
“แสดงแผนที่ท้ัง

ประเทศ” 
 

2. ระบบแสดงภาพเต็มพื้นที ่
 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๒๑ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 เครื่องมือเลื่อนภาพแผนที่ (Pan)   
 ผู้ใช้สามารถเลื่อนภาพแผนที่ไปยังบริเวณท่ีสนใจได้ โดยใช้เมาส์คลิกลากบนภาพแผนที่ดังนี้ 

 คลิกท่ีเครื่องมือ “เลื่อนภาพแผนที่” 
 คลิกเมาส์ค้างที่ส่วนแสดงแผนที่แล้วเลื่อนเมาส์ไปยังทิศท่ีต้องการ 

 
รูปที่ 2-23ตัวอย่างขั้นตอนการเลื่อนภาพแผนที่โดยใช้เมาส์คลิกลากบนภาพแผนที่ 

 
รูปที่ 2-24ตัวอย่างผลการเลื่อนภาพแผนที่โดยใช้เมาส์คลิกลากบนภาพแผนที่ 

1. คลิกท่ีเครื่องมือ “เลื่อนภาพแผนท่ี” 
 

2. คลิกเมาสค์้างท่ีส่วนแสดงแผนที่แล้วเลื่อนเมาสไ์ปยังทิศที่ต้องการ 
 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๒๒ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 เครื่องมือแสดงรายละเอียดข้อมูล (Identify)   

 ผู้ใช้สามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลแผนที่บนชั้นข้อมูลที่สนใจได้โดยจะมีการแสดงข้อมูลที่
แตกต่างกัน คือ ถ้าเป็นชั้นข้อมูลโครงการป่าชุมชน จะมีรายละเอียดข้อมูลโครงการป่าชุมชน ถ้าเป็นชั้นข้อมูล
พ้ืนฐานอื่นๆ จะแสดงข้อมูลทั่วไป 

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

 

 
รูปที่ 2-25ตัวอย่างขั้นตอนและผลลัพธ์ของการ Identify ต าแหน่งโครงการสวนป่าภาครัฐ 

 

 เครื่องมือวัดระยะ (Measure)   

 ผู้ใช้สามารถวัดระยะทางบนภาพแผนที่ได้ เพ่ือแสดงระยะทางระหว่างข้อมูลต่างๆ บนแผนที่ที่ผู้ใช้
ต้องการทราบ โดยระบบจะแสดงระยะทางที่ผู้ใช้วัดทั้งหมดและแสดงระยะทางจากต าแหน่งที่ผู้ใช้วัดล่าสุดกับ
ต าแหน่งที่เมาส์ชี้อยู่บนภาพแผนที่ได้ หน่วยเป็นกิโลเมตร 
 
 
 

1. คลิกก าหนด active layer 

3. ผู้ใช้คลิกท่ีต าแหน่งข้อมูลที่สนใจ 
 

4. ระบบแสดงข้อมลูรายละเอียด 

2. คลิกท่ีเครื่องมือ “identify” 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๒๓ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 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 

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 2-26ตัวอย่างการวัดระยะทาง 

 

 

1. คลิกท่ีเครื่องมือ “วัดระยะ” 
 

2. ก าหนดจุดเริม่ต้นของการวัดระยะ 
 

3. คลิกเมาสไ์ปยังจดุที่ต้องการ 
 

4. ระบบจะแสดงระยะที่วัดได ้
 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๒๔ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 เครื่องมือลบสัญลักษณ์ (Clear Select)   

 ผู้ใช้สามารถลบสัญลักษณ์ต่างๆบนภาพแผนที่ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ด้วยการกดปุ่มลบสัญลักษณ์ 
โดยสัญลักษณ์เหล่านี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่ไว้อธิบายความหมายบางอย่าง เช่น ข้อมูลที่วาดไว้จากการวัดระยะ 
นอกจากนี้ยังใช้ยกเลิกการวัดระยะทางได้อีกด้วย 

ขั้นตอนการลบสัญลักษณ์ 
 ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “ลบสัญลักษณ”์ 
 ระบบลบสัญลักษณ์ต่างๆ และยกเลิกการเลือกข้อมูลทั้งหมดในขณะนั้น 

 

 
รูปที่ 2-27ตัวอย่างแสดงสัญลักษณ์ที่วาดไว้จากเครื่องมือวัดระยะทาง 

  



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๒๕ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-28ตัวอย่างผลการใช้เครื่องมือลบสัญลักษณ์ 

 เครื่องมือพิมพ์แผนที่ (Print Map)   

 ผู้ใช้สามารถพิมพ์ภาพแผนที่บริเวณที่ต้องการได้โดยคลิกเลือกที่เครื่องมือพิมพ์แผนที่ 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 : ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือพิมพ์ออกพร้อมภาพแผน

ที่ได้ 
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์ : เมื่อผู้ใช้ก าหนดรูปแบบได้ตามต้องการแล้ว ก่อนพิมพ์แผนที่ผู้ใช้สามารถ

เลือกให้แสดงภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้ 
 

1. คลิกเครื่องมือ “ลบสัญลักษณ”์ 

2. ระบบลบสัญลักษณ์ทั้งหมดทีส่ว่นแสดงแผนที ่



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๒๖ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

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 

6. วางข้อความที่ได้คัดลอกหรือตัด เมื่อท าคลิกบนต าแหน่งที่ต้องการวางข้อความ แล้วท าการคลิก
ที่ฟังก์ชั่นวางข้อความที่ได้คัดลอกหรือตัด แล้วข้อความจะถูกวางลง 

7.   จัดท าให้ตัวอักษรเป็นตัวหนา 

8.   จัดท าให้ตัวอักษรเป็นตัวเอียง 

9.   จัดท าให้ตัวอักษรเป็นตัวขีดเส้นใต้  __ 

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 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๒๗ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

15. เพ่ิมการเยื้อง เมื่อต้องการถอยข้อความไปข้างหน้า 1 ขั้น ให้ท าแถบสว่างลงบนประโยคหรือ
ข้อความทีต่้องการแล้วท าการคลิกฟังก์ชั่นเพิ่มการเยื้อง 

 
รูปที่ 2-29ตัวอย่างเงื่อนไขการก าหนดรูปแบบการพิมพ์แผนที่ 

 

 
รูปที่ 2-30ตัวอย่างสัญลักษณ์บอกทิศ 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๒๘ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
รูปที่ 2-31ตัวอย่างการพิมพ์ภาพแผนที่ 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๒๙ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 เครื่องมือช่วยเหลือ (Help)   

จะอธิบายถึงสาเหตุและขั้นตอนการแก้ปัญหา  ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรม
ได้ในบางหน้าจอ ส าหรับผู้ใช้งานโปรแกรมผ่านเครื่องที่ใช้  Window XP sp2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-32ตัวอย่างหน้าจอช่วยเหลือเบื้องต้น 

 เครื่องมือแสดงใหม่ (Refresh)   

เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับแสดงข้อมูลใหม่ทั้งระบบ ในกรณีที ่ผู ้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดง
เหมือนขณะที่เข้าสู ่โปรแกรมใหม่ หรือต้องการให้ระบบแสดงข้อมูลใหม่ ให้คลิกเลือกที่เครื ่องมือ 
Refresh 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๓๐ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 เครื่องมือออกจากโปรแกรม (Exit)   

เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับออกจากระบบ ในกรณีที่ผู้ใช้งานเสร็จสิ้นการใช้งานระบบ และต้องการออกจาก
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศพ้ืนที่สวนป่าภาครัฐให้คลิกเลือกที ่เครื ่องมือออกจาก
โปรแกรม 

 

2.2.3 การค้นหาและแสดงผลข้อมูลสวนป่าภาครัฐ 

 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูสวนป่าภาครัฐ ระบบจะแสดงเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลโครงการสวนป่าภาครัฐ ให้ผู้ใช้
เลือก ได้แก่ 

- ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้: สามารถเลือกค้นหาข้อมูลโครงการสวนป่าภาครัฐที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่ดูแลของแต่ละส านักได้ 

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

โครงการที่ต้องการได ้
- ชื่อโครงการ: สามารถกรอกส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อโครงการสวนป่าภาครัฐ เพ่ือค้นหาข้อมูล

โครงการสวนป่าภาครัฐได ้

 เมื่อผู้ใช้ก าหนดเงื่อนไขการค้นหา แล้วกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะท าการค้นหาข้อมูลโครงการสวนป่า
ภาครัฐตามเงื่อนไข ผลลัพธ์จากการค้นหาข้อมูลสวนป่าภาครัฐตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงรายชื่อโครงการสวน
ป่าภาครัฐ และทีต่ั้งโครงการ 

 จากผลการค้นหาข้อมูลโครงการสวนป่าภาครัฐ เมื่อคลิกที่ล าดับที่ ระบบจะแสดงต าแหน่งที่ตั้งของ
โครงการสวนป่าภาครัฐ และเมื่อคลิกที่ชื่อสวนป่าภาครัฐ ระบบจะเปิดหน้าจอใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียด
ของสวนป่าภาครัฐ ที่ตั้งและขอบเขตสวนป่าภาครัฐ บนแผนที่ Google Map 

 

 



คู่มือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่)  
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเชิงแผนที่ของกรมป่าไม้ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าภาครัฐ (สวนป่าเชิงพื้นที่) - ๓๑ 
 

ศูนยส์ารสนเทศ ส านกัแผนงานและสารสนเทศ  กรมป่าไม ้

 
 

รูปที่ 2-33ตัวอย่างการค้นหาเพ่ือแสดงข้อมูลโครงการป่าภาครัฐตามเงื่อนไข 
 

 
รูปที่ 2-34แสดงตัวอย่างต าแหน่งบนแผนที่ 

1. ก าหนดเงื่อนไขการค้นหา 

2. ระบบแสดงผลการค้นหา 


