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บทที่ 1  

บทน ำ 
 

ระบบสารสน เทศภูมิ ศาสตร์  (GIS)  เป็ น เ ครื่ อ งมื อที่ มี ป ระสิทธิ ภาพในการจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) โดยเฉพาะข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้เป็น

ข้อมูลที่ส่วนมากมีการจัดเก็บที่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่  กรมป่าไม้มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ สงวน 

คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริม ท านุบ ารุงป่า และการด าเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การท าไม้ การ

เก็บหาของป่า ซึ่งมีข้อมูลเป็นปริมาณมากและกระจายตัวอยู่เกือบทั่วประเทศ แต่ในปัจจุบันกรมป่าไม้

ขาดฐานข้อมูลและระบบบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ทั้งข้อมูลเชิงต าแหน่งและข้อมูล

อรรถาธิบาย ด้วยความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรมป่าไม้น า ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสร้างฐานข้อมูล การจัดการและการประยุกต์ใช้งานข้อมูลด้าน

ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการวางแผนการจัดการ การวิเคราะห์

ข้อมูลดา้นต่างๆ รวมถึงการใหบ้ริการข้อมูลเชิงพืน้ที่ ต่อไป 
 

กรมป่าไม้ โดยศูนย์สารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ ได้ด าเนิน โครงการจัดท า 

“โปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

ด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรมป่าไม้ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ เพื่อพัฒนาระบบงานส าหรับบริหารจัดการ

ข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศของหน่วยงานให้มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถจัดการ

ข้อมูล Metadata ของข้อมูลที่ให้บริการ เพื่อให้รองรับและสนับสนุนการใช้งานบริการแลกเปลี่ยนข้อมูล

แผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศระหว่างหน่วยงานได้  และเพื่อเป็นให้การบริการข้อมูลสารสนเทศกับ

ผูบ้ริหารกรมป่าไม้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้  
 

โปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร ประกอบด้วยเครื่องมอืและสว่น

การใช้งานต่างๆ ได้แก่ เครื่องมอืพืน้ฐานส าหรับจัดการภาพแผนที่ ฟังก์ชันเฉพาะของโปรแกรมประยุกต์ 

และระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ศูนย์สารสนเทศหวังว่า โปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ

เพื่อการบริหาร จะช่วยเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้น าไปช่วยปฏิบัติงานได้อย่างดีและมี

ประสิทธิภาพ และหวังว่ายังสามารถให้บริการข้อมูลด้านป่าไม้และข้อมูลอื่นๆ ที่จัดเก็บในระบบให้กับ

ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการ อย่างไรก็ดี ศูนย์สารสนเทศ จะยังคงด า เนินการ

พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานและให้ได้ข้อมูล

สารสนเทศด้านป่าไม้ ที่มคีวามถูกต้องเพื่อใช้งาน ต่อไป 

ศูนย์สำรสนเทศ 
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บทที่ 2 กำรเข้ำใช้งำนระบบภูมิศำสตรส์ำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำร 

2.1 กำรเข้ำใช้งำนระบบ 

  ก าหนดที่อยู่ของโปรแกรม URL >> http://gis.forest.go.th/RFD/Login.aspx  

ส าหรับการเข้าใช้งานระบบภูมศิาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร ผา่น Browser ของอุปกรณ์ที่

เรียกใช้ 

  ที่หน้าจอ Browser จะปรากฏหนา้จอส าหรับการเข้าสู่ระบบ (Login) เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม 

  กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้งำน (User) และ รหัสผ่ำน (Password) จากนั้นคลิกปุ่ม เข้ำสู่ระบบ 

 

 
 

หมายเหตุ  

- ในการLogin แตล่ะครั้ง การใชง้านจะมีระยะเวลาในการใชง้าน 3 ชั่วโมงหลังจากนั้นจะมีขอ้ความแจ้ง

เตือนเพื่อใหท้ าการ Login เข้าท างานใหม่ 

- หากโปรแกรมประยุกต์มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ใช้ต้องท าการล้างขอ้มูลการเข้าใช้

งานเดิม (Clear browser history) เครื่องที่ตนเองใช้งานก่อนเสมอ เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมที่ปรับปรุง

ล่าสุดได้ ซึ่งศูนย์สารสนเทศ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

- เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ต้องการเข้าใช้งานระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร สามารถท าการขอ 

User/Password ได้ที่ศูนย์สารสนเทศ ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ โทร 0 2561 2482 ต่อ 

5754 

 

 

รูปท่ี 2-1 แสดงการเข้าใช้งานระบบท่ีต้องการ 
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เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จ จะปรากฏหน้าจอหลักประกอบด้วยต่างๆ คอื 
 

-ส่วนของฟังก์ชันการใชง้านหลัก 

-ส่วนของเครื่องมอืแผนที่ 

-ส่วนของการแสดงภาพแผนที่ 

-ส่วนของการแสดงเงื่อนไขและผลลัพธ์ 
 

 
 

2.2 ลืมรหัสผ่ำน 

  กรณีที่ผู้ใชล้ืมรหัสผ่าน ให้คลิกที่ Link ลืมรหัสผ่ำน 

 
 

 

รูปท่ี 2-2 แสดงองค์ประกอบหนา้จอของระบบ 

รูปท่ี 2-3 แสดงการคลกิ Link ลมืรหัสผ่าน 
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  จะปรากฏหน้าจอลืมรหัสผ่าน ให้ผูใ้ชร้ะบุชื่อผูใ้ช้งาน และอเีมล์ที่เคยลงทะเบียนไว้ จากนั้นคลิก

ปุ่ม ตกลง 

  ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการขอรหัสผ่าน โดยจะท าการส่งรหัสผ่านไปยังอีเมล์ที่ผู้ใชง้านระบุ 
 

 

2.3 กำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน 

เมื่อผู้ใชไ้ด้รับ User/Password แล้ว สามารถท าการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ และผูใ้ช้ควรรับผิดชอบโดย

การรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับส่วนตัวอย่างปลอดภัย เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 

  กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถท าได้โดยการคลิกเมนู เปลี่ยนรหัสผ่ำน ที่หนา้หลัก

ของระบบ 

  ท าการกรอกรหัสผ่านใหม่ และกรอกยืนยีนรหัสผ่านใหม่อกีครั้ง จากนั้นคลิกปุ่ม ตกลง ระบบ

จะท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรหัสผ่าน โดยผูใ้ช้งานสามารถ Login เข้าใช้งานโดยใช้

รหัสผ่านใหม่ได้ในครั้งถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-4 แสดงการระบุช่ือผูใ้ชง้านและอเีมลลท่ี์ลงทะเบียนไว้ 

รูปท่ี 2-5 แสดงการคลกิเมนูเปลี่ยนรหัสผ่าน 
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หนา้ต่างแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนรหัสผา่นใหม่ 

 
 

 
 

2.4 รำยละเอียดโครงกำร 

  ผูใ้ช้งานสามารถดูรายละเอียดของโครงการได้โดยคลิกที่ Link รายละเอียดโครงการ 

  จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดของโครงการ 

 

 
 

 

รูปท่ี 2-6 แสดงการระบุรหัสผา่นใหม ่

รูปท่ี 2-7 แสดงหน้ าจอการคลิก Link เพื่อแสดงรายละเอยีดของโครงการ 
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หนา้ต่างแสดงรายละเอียดรายละเอียดโครงการ 

 
 

2.5 กำรเข้ำใช้งำนระบบของประชำชนทั่วไป 

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้งานระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหารได้ ซึ่งจะระบบจะ

ให้บริการเพื่อดูข้อมูลด้านป่าไม้ทั่วไป แต่จะไม่สามารถเข้าถึงการใช้ฟังก์ช่ันประยุกต์ของระบบได้ และไม่

จ าเป็นต้องใช้ User/Password เพียงกดลิงก์ที่ค าวา่ ประชำชนทั่วไป ที่หน้าต่างโปรแกรม ก็ใช้งานได้

ทันที 
 

 

กดลิงก์ท่ี ประชาชนท่ัวไป 

รูปท่ี 2-9 แสดงเมนูการเข้าใช้งานระบบของประชาชนท่ัวไป 

รูปท่ี 2-8 แสดงหนา้จอรายละเอยีดของโครงการ 
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หนา้ต่างแสดงข้อมูล และเครื่องมอืพืน้ฐาน ที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ของระบบภูมิศาสตร์

สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 

 

  

ชุดเคร่ืองมือพื้นฐาน 

ชั้นข้อมูลภาพดาวเทียม และแผนที่ฐาน 

ชั้นข้อมูลในงานป่าไม ้

หน้าต่างโปรแกรม 

รูปท่ี 2-10 แสดงหน้าตา่งระบบ การเข้าใช้งานระบบของประชาชนท่ัวไป 
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บทที่ 3  

เครื่องมือพืน้ฐำนระบบภูมิศำสตร์สำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำร 

บทนีจ้ะกล่าวถึงรายละเอียดการใชง้านเครื่องมอืทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สร้างขึน้ในระบบ 

3.1 เคร่ืองมือขยำยภำพแผนที่ (Zoom In)  

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับขยายภาพแผนที่บริเวณที่ผู้ใช้งานสนใจโดยสามารถท าการขยายภาพ

แผนที่ได้ 2 แบบคือ ขยายภาพแผนที่โดยการเลื่อนลูกกลิง้บนเมาส์ในทิศทางขึ้น หรือลากกรอบสี่เหลี่ยม

บริเวณที่ตอ้งการขยาย 

ขั้นตอนการทางาน : 

  1.คลิกทีเ่ครือ่งมอืขยายภาพแผนที่ 

  2.คลิกเมาส์ค้างท าการตกีรอบในส่วนแสดงภาพแผนที่ที่ตอ้งการขยาย เมื่อได้กรอบที่ตอ้งการ

ให้ปล่อยเมาส์ 

 

  3.ระบบขยายภาพแผนที่ไปยังบริเวณที่ก าหนด 

 

รูปท่ี 3-1 แสดงการใชง้านเครื่องมือขยายภาพแผนที ่

รูปท่ี 3-2 แสดงการขยายภาพแผนที่ไปยังแผนท่ีท่ีตีกรอบ 
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3.2 เคร่ืองมือย่อภำพแผนที่ (Zoom Out)  

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับย่อภาพแผนที่บริเวณที่ผู้ใช้งานสนใจโดยสามารถท าการย่อภาพแผน

ที่ได้ 2 แบบคือย่อภาพแผนที่โดยการเลื่อนลูกกลิง้บนเมาส์ในทิศทางลง หรอืโดยการลากกรอบ

สี่เหลี่ยมบริเวณที่ตอ้งการย่อ 

ขั้นตอนการท างาน :  

  1.คลิกเครือ่งมือย่อภาพแผนที่ 

  2.คลิกเมาส์ค้างท าการตกีรอบในส่วนแสดงภาพแผนที่ที่ต้องการย่อเมื่อได้กรอบที่ต้องก าให้

ปล่อยเมาส์ 

 
 

  3.ระบบย่อภาพแผนที่ไปยังบริเวณที่ก าหนด 

 

รูปท่ี 3-3 แสดงการใชง้านเครือ่งมือยอ่ภาพแผนที ่

รูปท่ี 3-4 แสดงการขยายภาพแผนที่ไปยังมาตราส่วนส่วนใหมท่ี่ตีกรอบ 
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3.3 เคร่ืองมือเลื่อนภำพแผนที่ (Pan) 

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับเลื่อนภาพแผนที่ไปยังบริเวณที่ตอ้งการขั้นตอนการท างาน 

ขั้นตอนการท างาน :  

  1.คลิกเครื่องมือเลื่อนภาพแผนที่ 

  2.คลิกเมาส์ค้างและเลื่อนภาพแผนที่ไปยังบริเวณที่ตอ้งการจากนั้นปล่อยเมาส ์ระบบจะแสดง

ภาพแผนที่บริเวณที่ท าการเลื่อน 

 
 

  แสดงภาพแผนที่บริเวณที่ผู้ใช้เลื่อน 
 

 
 

 

รูปท่ี 3-6 แสดงภาพแผนท่ีบริเวณท่ีผู้ใช้งานต้องการ 

1.คลิกเครื่องมือ 

เลื่อนภ าพแผนท่ี 

2.คลกิซ้ ายค้ าง แลว้ล าก 

ไปยังต าแหนง่ทตี่  ้องก าร 

รูปท่ี 3-5 แสดงการใชง้านเครื่องมือเลื่อนภาภแผนที ่

เลื่อนภ าพแผนท่ี 

2.คลกิซ้ ายค้ าง แลว้ล าก 

ไปยังต าแหนง่ทตี่  ้องก าร 
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3.4 เคร่ืองมือแสดงภำพแผนที่เต็ม (Zoom to Full Extent)  

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับแสดงภาพแผนที่เต็มเพื่อดูภาพรวมของแผนที่ทั้งหมดขั้นตอนการ

ท างาน 

ขั้นตอนการท างาน : 

  1.คลิกเครือ่งมือแสดงภาพแผนที่เต็ม 

 
 

  2.ระบบแสดงภาพแผนที่ตามขอบเขตของขอ้มูลของภาพแผนที่ทั้งหมด 
 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-7 แสดงการใชง้านเครื่องมือแสดงภาพแผนท่ีเต็ม 

เลื่อนภ าพแผนท่ี 

2.คลกิซ้ ายค้ าง แลว้ล าก 

ไปยังต าแหนง่ทตี่  ้องก าร 

รูปท่ี 3-8 แสดงภาพแผนท่ีตามขอบเขตของข้อมูลท้ังหมด 

2.คลกิซ้ ายค้ าง แลว้ล าก 

ไปยังต าแหนง่ทตี่  ้องก าร 
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3.5 เคร่ืองมือจัดกำรชั้นข้อมูล (Table of Content: TOC)  

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับแสดงสัญลักษณ์และรายชื่อช้ันขอ้มูลต่างๆ บนภาพแผนที่รวมถึง

สามารถก าหนดการแสดง/ไม่แสดงของช้ันข้อมูลต่างๆ บนแผนที่ได้ขัน้ตอนการท างาน 

ขั้นตอนการท างาน : 

  1.คลิกเครื่องมือจัดการช้ันข้อมูลระบบจะแสดงช้ันข้อมูลของแผนที่ทั้งหมด 

  2.หนา้ต่างช้ันข้อมูลจะปรากฏ เพื่อให้เลือกชั้นแสดงข้อมูล 

 

  3.ท าการเลือกชัน้ข้อมูลที่ต้องการแสดง (*ระบบมีการก าหนดมาตราส่วนที่เหมาะสมส าหรับ

การแสดงช้ันขอ้มูล ช้ันขอ้มูลจะไม่ถูกแสดงทุกมาตราส่วน โดยเฉพาะมาตราส่วนขนาดใหญ่) 

  4.สามารถแสดงช้ันขอ้มูลบนแผนที่ โดยการคลิกเลือก        หน้าช้ันข้อมูลที่ต้องการหากไม่

ต้องการให้แสดงช้ันขอ้มูลบนแผนที่ ท าได้โดยคลิกเครื่องหมายถูกออก   

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3-10 แสดงการวาดชัน้ขอ้มูลบนแผนท่ี 

ไปยังต าแหนง่ทตี่  ้องก าร 

รูปท่ี 3-9 แสดงการใชง้านเครือ่งมือจัดการชัน้ขอ้มูล 
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3.6 เคร่ืองมือลบสัญลักษณ์พิเศษ (Clear selection tool)  

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับลบสัญลกษณ์พิเศษต่างๆ บนภาพแผนที่ที่เกิดขึ้นระหว่างการใชง้าน

โดยสัญลักษณ์เหลา่นีจ้ะเป็นสัญลักษณ์ที่มไีว้เพื่ออธิบายความหมายบางอย่าง เชน่ สัญลักษณ์ของเส้น

วัดระยะทาง/พื้นที ่สัญลักษณ์ของข้อมูลที่ถูกเลือก เป็นต้น 

ขั้นตอนการท างาน : 

  1.คลิกเครื่องมือลบสัญลักษณ์พิเศษ 

 
 

  2.ระบบจะลบสัญลักษณ์พิเศษที่เกิดขึน้ระหว่างการใช้งานออกจากแผนที่ 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 3-12 แสดงสัญลักษณพ์เิศษถูกลบออกจากแผนที ่

รูปท่ี 3-11 แสดงใชง้านเครื่องมือลบสัญลักษณ์ 
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3.7 เคร่ืองมือสอบถำมข้อมูล (Identify Tool) 

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ค าอธิบายส าหรับแสดงรายละเอียดต่างๆของข้อมูลแผนที่ที่ผู้ใช้งานต้องการ

สอบถามโดยการก าหนดต าแหน่งบนภาพแผนที่โดยข้อมูลที่สามารถสอบถามได้จะเป็นช้ันขอ้มูลที่อยู่

ภายในระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ขั้นตอนการท างาน : 

  1.คลิกเครื่องมือสอบถามข้อมลู 

  2.คลิกเลือกต าแหน่งที่ต้องการสอบถามข้อมูลบนแผนที่ 

  3.ระบบแสดงขอ้มูลที่พบ 

  4.สามารถเลือกข้อมูลที่พบและแสดงรายละเอียดของข้อมูลนัน้ได้ 

 
 

  5.สามารถเลือกแสดงหรอืซ่อนรายละเอียดได้โดยคลิกปุ่ม “แสดง/ซ่อนรายละเอียด” 

 รูปท่ี 3-14 แสดงรายละเอยีดของขอ้มูลท่ีเลอืก 

รูปท่ี 3-13 แสดงการใชง้านเคร่ืองมือสอบถามข้อมูล 
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3.8 เคร่ืองมือซ้อนทับแผนที่ (Add Map Service)  

ค าอธิบายฟังก์ชัน :ส าหรับเชื่อมโยงแผนที่ Map Service โดยสามารถแสดงสัญลัษณ์ของขอ้มูล

ก าหนดความโปร่งแสงและสามารถลบ Map Service ได้ขัน้ตอนการท างาน 

ขั้นตอนการท างาน : 

  1.คลิกเครื่องมือซ้อนทับแผนที่ 

  2.ระบุ URL ของ Map Service ที่ตอ้งการเชื่อมโยงแล้วคลิกปุ่ม ตกลง 

 
  3.ระบบจะแสดง Map Service ที่ add เข้ามา  

-สามารถ เปิด/ปิด การแสดง Map Service ได้โดยการคลิก  

-สามารถปรับค่าความโปร่งแสง และเลือก แสดง/ไม่แสดง ช้ันข้อมูลบนแผนที่ได้ 

-สามารถยกเลิกการเชื่อมโยงภาพแผนที่ได้โดยคลิกปุ่ม ลบช้ันขอ้มูล  

ตัวอย่ำง การเปิด Web Map Service (WMS) ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่จัดท าโดย General Bathymetric 

Chart of the Oceans (GEBCO)  

URL: http://www.gebco.net/data_and_products/gebco_web_services/web_map_service/mapserv? 

หมายเหตุ การเปิด WMS จากภายนอก จะใช้เวลานานกว่าการเปิดข้อมูลที่จัดใหบ้ริการแล้วในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แถบเครื่องมือก าหนดความโปร่งใส 

รูปท่ี 3-16 ภาพแสดงการเปิด WMS โดยใชเ้ครื่องมือจากระบบ 

รูปท่ี 3-15 แสดงการใชง้านเคร่ืองมอืซ้อนทับแผนที่ 

http://www.gebco.net/data_and_products/gebco_web_services/web_map_service/mapserv
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3.9 เคร่ืองมือไปยังต ำแหน่งพิกัด (Go to XY)  

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับขยายแผนที่ไปยังต าแหน่งที่ระบุค่าพิกัด โดยรองรับการกรอกข้อมูล

รูปแบบพิกัดได้ 5 รูปแบบ ที่มกีารใชง้านทั่วไปในประเทศไทย ได้แก่ (1) Latitude/Longitude (2) 

WGS1984 UTM Zone 47 (3) WGS1984 UTM Zone 48 (4) UTM Indian1975 Zone 47 และ 

(5) UTM Indian1975 Zone 48 

ขั้นตอนการท างาน : 

  1.คลิกเครื่องมือ ไปยังต าแหนง่พิกัด  

  2.เลือกระบบพิกัด ระบุค่าพิกัดที่ตอ้งการ และท าการกดปุ่ม ตกลง 

 
 

  3.ระบบจ าท าการวาดแผนที่บริเวณพิกัดที่ระบุ โดยมีจุด (ช่ัวคราว) แสดงต าแหนง่พิกัดด้วย 

 
 

รูปท่ี 3-17 แสดงการระบุค่ าพกิัด 
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3.10 เคร่ืองมือวัด (Measurement)  

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับดูพิกัดของต าแหน่งที่สนใจ หรอืวัดระยะทาง/พื้นที่บนภาพแผนที่ที่

แสดงอยู่ปัจจุบัน โดยการกาหนดจุดเริ่มตน้และจุดสิน้สุดที่ตอ้งการ จากนั้นโปรแกรมประยุกต์จะ

ค านวณพิกัด ระยะทางช่วงล่าสุด ระยะทางทั้งหมด และค่าพืน้ที่ให้  

ขั้นตอนการท างาน : 

คลิกเครือ่งมอืวัด              ระบบแสดงหนา้จอเครื่องมือวัดต่างๆ โดยแบ่งลักษณะการวัด

ออกเป็น 3 แบบคือ 

             -เครื่องมือวัดพื้นที่ 

                   -เครื่องมอืวัดระยะทาง 

                   -เครื่องมอืแสดงค่าพิกัด 

 

 

-การวัดแบบพืน้ที่ 

  1.คลิกเครื่องมือวัดแบบพืน้ที่ 

  2.ก าหนดต าแหน่งเริ่มต้นที่ต้องการวัดบนภาพแผนที่ โดยคลิกเมาส์ต าแหน่งที่ต้องการไป

เรื่อยๆหากต้องการสิน้สุดการวัดพื้นที่ให้ท าการดับเบิล้คลิก ระบบจะท าการแสดงค่าพืน้ที่ทั้งหมด

ที่หน้าต่างเครื่องมอืวัดระยะทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.สามารถก าหนดหนว่ยการวัดได้โดยระบบจะค านวณค่าความยาวใหม่ทั้งหมดตามหน่วยการ

วัดพื้นที่ที่เลือก 

 

รูปท่ี 3-20 แสดงการใชง้าเครื่องมือวัดพืน้ท่ี 

รูปท่ี 3-19 แสดงเครื่องมือวัด 
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-การวัดระยะทาง 

  1.คลิกเครือ่งมือวัดระยะทาง 

  2.ก าหนดต าแหน่งเริ่มตน้ที่ต้องการวัดบนภาพแผนที่ โดยคลิกเมาส์ต าแหน่งที่ต้องการระบบจะ

แสดงเส้นการวัดหากต้องการสิน้สุดการวัดระยะทางใหท าการดับเบิล้คลิก ระบบจะแสดงค่า

ความยาวทั้งหมดที่หน้าต่างเครื่องมือวัดระยะทาง 

 
 

  3.สามารถก าหนดหนว่ยการวัดได้โดยระบบจะค านวณค่าความยาวใหม่ทั้งหมดตามหน่วย

การวัดระยะทางที่เลือก 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3-21 แสดงการเปลี่ยนหน่วยวัดพื้นท่ี 

รูปท่ี 3-22 แสดงการใช้เครื่องมือวัดระยะทาง 

รูปท่ี 3-23 แสดงการเปลี่ยนหน่วยวัดระยะทาง 
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-การแสดงคา่พิกัด 

  1.คลิกปุ่มแสดงค่าพิกัด 

  2.เลื่อนเมาส์ผ่ านภาพแผนที่ (Mouse Over) บริเวณที่ตอ้งการทราบค่าพิกัดระบบจะท าการ

แสดงค่าพกิัดละติจูดและลองตจิูดที่หน้าต่างย่อยเครื่องมอืวัดระยะทาง 

 
 

 
 

3.11 เคร่ืองมือแสดงต ำแหน่งปัจจุบัน (Current location)  

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับแสดงต าแหน่งที่อยู่ณปัจจุบันบนแผนที่ขัน้ตอนการท างาน 

ขั้นตอนการท างาน : 

  1.คลิกเครื่องมอืแสดงต าแหนง่ปัจจุบัน (หากเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรกโปรแกรมจะแสดง

ข้อความแจง้ให้ Allow once)  

รูปท่ี 3-24 แสดงการใชง้านเคร่ืองมอืแสดงพกิัด 

รูปท่ี 3-25 แสดงหน้าจอการเปลี่ยนหน่วยแสดงค่าพกิัด 
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  2.ระบบแสดงต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานระบบบนแผนที่ 
 

 
 

3.12 เคร่ืองมือพิมพ์ภำพแผนที่ (Print tool)  

ค าอธิบายฟังก์ชัน :ส าหรับก าหนดรูปแบบและส่งพิมพ์ภาพแผนที่ขัน้ตอนการท างาน 

ขั้นตอนการท างาน : 

  1.คลิกเครือ่งมือพิมพภ์าพแผนที่ระบบแสดงหน้าจอเครื่องมอืพิมพ์ภาพแผนที่  

  2.ระบุชื่อแผนที่ผู้จัดท า ประเภทแบบฟอร์ม และรูปแบบกระดาษ แล้วคลิกปุ่มตกลง 

 

 

รูปท่ี 3-27 แสดงต าแหนง่ปัจจุบันของอุปกรณท่ี์เปิดใชง้านระบบแผนที่ 

รูปท่ี 3-26 แสดงใชง้านเครื่องมือแสดงต าแหนง่ปัจจุบัน 
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  3. ระบบแสดงเอกส ารตน้แบบภาพแผนที่ช่ือภาพแผนที่และรายละเอียดตามขนาด และ

รูปแบบกระดาษที่เลือก 

 
 

 

3.13 เคร่ืองมือสลับภำพแผนที่ (Toggle Map)  

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับเลือกแสดงแผนที่ฐาน (Base Map) ในรูปแบบข้อมูลภาพ (Raster) 

หรอื ข้อมูลผสมระหว่างข้อมูลภาพและข้อมูลเส้น (Hybrid) ในระบบมีช้ันขอ้มูลแผนที่ฐานดังนี้ 

2.ระบุรายละเอยีดแผนท่ี คลิกปุ่มตก

ลง 

1.คลิกภาพเครื่องพิมพแ์ผน

ท่ี 

รูปท่ี 3-28 แสดงเมนกูารใช้งานเครื่องมือพมิพ์ 

รูปท่ี 3-29 แสดงผลการผลิตแผนที่โดยใชเ้ครื่องมือพมิพภ์าพ 
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 ช้ันขอ้มูล Imagery เป็นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมครอบคลุมพืน้ที่ทั่วโลก 

 ช้ันขอ้มูล OpenStreetMap เป็นข้อมูล Hybrid แสดงรายละเอียดเส้นทางคมนาคม 

แมน่้ า ขอบเขตการปกครอง พื้นที่อนุรักษ์ ต าแหน่งสนามบิน และอื่นๆ 

 ช้ันขอ้มูล MOAC เป็นภาพถ่ายทางอากาศจาก โครงกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ภำพสี (Ortho Photo) เป็นภาพถ่ายทางอากาศสี บินถ่าย พ.ศ. 2545-2546 มาตรา

ส่วน 1:25,000 

 ช้ันขอ้มูล NIMA เป็นภาพถ่ายทางอากาศจาก โครงกำรกรมแผนที่ทหำร NIMA เป็น

ภาพถ่ายทางอากาศขาวด า บินถ่าย พ.ศ. 2539-2542 มาตราส่วน 1:50,000 

 ช้ันขอ้มูล DOL เป็นภาพถ่ายทางอากาศจาก โครงกำรกรมที่ดิน (กิจกำรร่วมค้ำ) เป็น

ภาพถ่ายทางอากาศขาวด า บินถ่าย พ.ศ. 2529-2544 มาตราส่วน 1:15,000 ถึง 

1:50,000 

 ช้ันขอ้มูล นส.3 เป็นภาพถ่ายทางอากาศจาก โครงกำรกรมที่ดนิ (น.ส.3) เป็นภาพถ่าย

ทางอากาศขาวด า บินถ่าย พ.ศ. 2515-2521 มาตราส่วน 1:50,000 

 ช้ันขอ้มูล VAP-61 เป็นภาพถ่ายทางอากาศจาก โครงกำร VAP-61 เป็นภาพถ่ายทาง

อากาศขาวด า บินถ่าย พ.ศ. 2510-2513 มาตราส่วน 1:50,000 

 ช้ันขอ้มูล WWS เป็นภาพถ่ายทางอากาศจาก โครงกำร W.W.S เป็นภาพถ่ายทาง

อากาศขาวด า บินถ่าย พ.ศ. 2495-2499 มาตราส่วน 1:40,000 ถึง 1:60,000 

ครอบคลุมภาคเหนอื ภาคอิสาน ภาคกลาง ถึงตอนเหนือ จ. ชุมพร (เว้นภาคใต้) 

ขั้นตอนการท างาน  

  1.คลิกเครื่องมือแผนที่ Toggle Map (มุมล่างซ้ายมือของหน้าจอ)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คลิกเครื่องมือ Toggle Map และเลอืกแผนท่ีฐานท่ี

ตอ้งการ 

รูปท่ี 3-30 แสดงแถบช้ันข้อมลูแผนที่ฐาน Toggle Map 
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 2.ระบบแสดงข้อมูลแผนที่ฐาน คลิกเลือกแผนที่ที่ตอ้งการแสดง ระบบจะแสดงแผนที่ฐานตามที่

ผูเ้ลือกต้องการ 

 
รูปท่ี 3-31 ระบบแสดงพืน้ท่ีฐานท่ีต้องการเลอืกใชง้าน 

 

3.14 เคร่ืองมือซ้อนภำพแผนที่ (Swipe)  

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับใช้แสดงแผนที่ฐาน (Base Map) ใน 2 ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อใชดู้

ความแตกต่างของขอ้มูลแผนที่ในบริเวณเดียวกัน 

ขั้นตอนการท างาน : 

  1.คลิกเลือกแผนที่ฐาน (Toggle Map) และเลือกช้ันข้อมูล 1 ช้ันขอ้มูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3-32 ภาพแสดงการเลอืกใช้งานเครื่องมือ Swipe 

2. คลิกช้ันแผนที่ฐาน MOAC 

1. คลิกช้ันแผนที่ฐาน และแผนท่ีซ้อ 
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  2.คลิกเลือกแผนที่ซ้อน (Swipe Map) และเลือกชัน้ข้อมูล 1 ชั้นขอ้มูล               ที่

ต้องการดูเปรียบเทียบ โดยแผนที่ Swipe Map จะเป็นจะปรากฏด้านซ้ายมือ แผนที่ฐาน Toggle 

Map จะปรากฏทางขวามือ ท าการเปรียบเทียบโดยการเลื่อนเส้นที่แบ่งคั่นภาพ โดยลากไป

ทางซ้ายขวา 

 
รูปท่ี 3-33 ภาพแสดงการเปรียบเทียบแผนที่ฐานโดยเครื่องมือ Swipe 

 

3.15 เคร่ืองมือค้นหำข้อมูลแผนที่  

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับค้นหาข้อมูลเพื่อแสดงต าแหน่งของขอ้มูลที่ต้องการโดยระบุค าค้นหา

จากค าค้นหาที่ตอ้งการ และสามารถขยายไปยังต าแหน่งของสถานที่ที่เลือกบนแผนที่ได้ 

ขั้นตอนการท างาน : 

  1.คลิกเครือ่งมอืค้นหาข้อมูล 

  2.ระบุค าค้นหา และ กดปุ่ม “Enter” บนแป้นพิมพ์ ระบบจะแสดงขอ้มูลที่พบ 

2. คลิกท่ีเส้นแบ่งภาพ เลื่อนไปมาซ้ายขวา 

เพื่อเปรียบเทียบ 
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  3.คลิกเลือกรายการผลลัพธ์ ระบบแสดงต าแหนง่ของขอ้มูลที่เลือก 

 

 
 

 

  

รูปท่ี 3-34 ภาพแสดงการค้นหาข้อมูลแผนท่ี 

รูปท่ี 3-35 ภาพแสดงต าแหน่งขอ้มูลท่ีเลอืก 

รูปท่ี 3-34 แสดงการคน้หาข้อมูลแผนท่ี 
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บทที่ 4  

ฟังก์ชันเฉพำะของโปรแกรมประยุกต์ 

ฟังก์ช้ันเฉพาะของโปรแกรมประยุกต์ เป็นการพัฒนาเครื่องมือด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ให้สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมประยุกต์ได้

ในการท างานกับข้อมูลในงานด้านป่าไม้ โดยฟังก์ชันเครื่องมอืดังกล่าว ประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 

4.1 ฟังก์ชันค้นหำข้อมูล กรมป่ำไม้ 

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับค้นหาข้อมูลโครงการป่าไม้ โดยสามารถแสดงรายละเอียดและ

ต าแหน่งของผลลัพธ์บนแผนที่ได้ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้ 3 แบบคือ 

 ค้นหาข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติ 

 ค้นหาข้อมูลที่ตั้งหน่วยงาน 

 ค้นหาอเนกประสงค์ 

4.1.1 ค้นหำปำ่สงวนแห่งชำติ 

ขั้นตอนการท างาน 

  1.คลิกเมน ูค้นหำข้อมูล ระบบแสดงเมนูย่อย (ค้นหาป่าสงวนแหง่ชาติ ค้นหาที่ตัง้หนว่ยงาน 

และค้นหาอเนกประสงค์) ท าการเลือก ค้นหำป่ำสงวนแห่งชำติ  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-1 แสดงฟังก์ชันค้นหาปา่สงวนแห่งชาติ รูปท่ี 4-1 แสดงฟังก์ชันการคน้หาป่าสงวนแห่งชาติ 
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  2.ระบุเงื่อนไข แล้วคลิกปุ่ม ค้นหำ 

 
 

 

  3.ระบบจะแสดงผลลัพธ์จาการค้นหาตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

- คลิกปุ่ม       เพื่อแสดงต าแหน่งป่าสงวนแหง่ชาติที่เลือก 

- คลิกเลือกรายการผลลัพธ์ ระบบจะแสดงต าแหน่งและรายละเอียดป่าสงวนแห่งชาติ 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 4-2 แสดงการค้นหาปา่สงวนแห่งชาติ 

3.แสดงรายละเอยีดผลลัพธ์การค้นหาปา่สงวนฯ 

3. คลิกเลอืกเพื่อแสดงแผนท่ีป่าสงวนฯ ท่ีต้องการ 

รูปท่ี 4-3 แสดงผลลัพธ์การคน้หาป่าสงวนแห่งชาติ 
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4.1.2 ค้นหำที่ตั้งหน่วยงำน กรมป่ำไม้ 

ขั้นตอนการท างาน 
 

  1.คลิกเมนูค้นหาที่ตัง้หนว่ยงาน ระบบแสดงหนา้จอ ค้นหำที่ตั้งหน่วยงำน 

  2.ระบุเงื่อนไขแล้ว คลิกปุ่ม ค้นหำ 

 

 
 

 

แสดงรายละเอยีดป่าสงวน

ฯ 

แสดงรายแผนท่ีท่ีต้ังป่าสงวนฯ 

รูปท่ี 4-4 แสดงรายละเอยีดและที่ตัง้ป่าสงวนแห่งชาติ 

รูปท่ี 4-5 แสดงฟังก์ชันค้นหาที่ตัง้หนว่ยงาน 
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  3.ระบบจะแสดงผลลัพธ์จาการค้นหาตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

- คลิกปุ่ม    เพื่อขยายแผนที่แสดงต าแหน่งที่ตัง้หน่วยงาน 

- คลิกเลือกรายการผลลัพธ์ ระบบจะแสดงต าแหน่ง และรายละเอียดหน่วยงานที่เลือก 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 4-6 แสดงเมนูการค้นหาที่ตัง้หนว่ยงาน 

3.แสดงรายละเอยีดผลลัพธ์การค้นหาที่ตัง้หนว่ยงาน 

3. คลิกเลอืกท่ีต้ังหน่วยงาน 

รูปท่ี 4-7 แสดงผลลัพธ์การคน้หาท่ีต้ังหน่วยงาน 
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4.1.3 ค้นหำอเนกประสงค์ 

ขั้นตอนการท างาน 
 

  1.คลิกเมน ูค้นหำอเนกประสงค์ ระบบแสดงหนา้จอค้นหาอเนกประสงค์ 

  2.ระบุเงื่อนไข แล้วคลิกปุ่ม ค้นหำ 

 

แสดงท่ีต้ังหน่วยงาน 

แสดงรายละเอยีดท่ีต้ังหน่วยงาน 

รูปท่ี 4-8 แสดงรายละเอยีดและต าแหนง่ท่ีต้ังหน่วยงาน 

รูปท่ี 4-9 แสดงฟังก์ชันค้นหาอเนกประสงค์ 
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 3.ระบบจะแสดงผลลัพธ์จาการค้นหาตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

- คลิกปุ่ม    เพื่อขยายแผนที่แสดงต าแหน่งผลลัพธ์ที่ตอ้งการ 

- คลิกเลือกรายการผลลัพธ์ ระบบจะแสดงต าแหน่ง และรายละเอียดที่เลือก 
 

 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-10 แสดงเมนูการค้นหาอเนกประสงค์ 

3.แสดงรายละเอยีดผลลัพธ์การค้นหาอเนกประสงค์ 

3. คลิกเลอืกผลลัพธ์ท่ีต้องการ 

รูปท่ี 4-11 แสดงผลลัพธ์การคน้หาอเนกประสงค์ 
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4.2 ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูล GIS 

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับท าการแก้ไขข้อมูล GIS แบบ Online และ Offline ในโหมด Offline จะมี

การโอนถ่ายข้อมูล GIS (Sync data) จากระบบมายังที่เก็บข้อมูลสว่นตัว (Local storage เชน่ PC 

Notebook Mobile และ Tablet เป็นต้น) เพื่อน าข้อมูลไปปฏิบัติงานในโหมด Offline Mode ซึ่งยังคงใช้

เครื่องมอืจากโปรแกรมประยุกต์ แตไ่ม่ได้เชื่อมต่อเครอืข่ายเท่านั้น ผู้ใชส้ามารถเครื่องมอืที่ระบบเตรียม

ไว้ เพื่อท าการเพิ่ม (add) และแก้ไข (edit) ข้อมูล GIS ในณะท างาน Mode offline  

ขั้นตอนการท างาน :  

การแก้ไขข้อมูล GIS แบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

 Online   การแก้ไขข้อมูล GIS โดยการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ 

 Prepare for Offline การคัดเลือกและเตรยีมข้อมูลบริเวณที่ตอ้งการ และแก้ไขข้อมูล GIS 

 Offline   การโอนถ่ายข้อมูลมายังที่เก็บข้อมูลสว่นตัวเพื่อปฏิบัติงาน 

  1.คลิกเมนู แก้ไขข้อมูล GIS ระบบจะแสดง หน้ำต่ำงใหม่ (New tab) ที่ประกอบด้วยเมนู

ส าหรับฟังก์ช้ัน แก้ไขข้อมูล GIS ประกอบด้วย  Online, Prepare for Offline และ Offline 

 

แสดงท่ีต้ังผลลัพธ์ 

แสดงรายละเอยีดผลลัพธ์ท่ีเลอืก 

รูปท่ี 4-12 แสดงรายละเอยีดและท่ีต้ังผลลัพธ์ท่ีเลอืก 

รูปท่ี 4-13 แสดงเมนู แก้ไขข้อมูล GIS 
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  2.คลิกแสดงขั้นตอนการท างาน เป็นเมนูช่วยเหลือ เพื่อดูขั้นตอนแก้ไขข้อมูล GIS 

 
 

 

 
 

 

 

 

รูปท่ี 4-14 แสดงหนา้จอเมนูส าหรับแก้ไขข้อมูล GIS 

คลิกเพื่อแสดงขั้นตอนการท างาน 

รูปท่ี 4-15 แสดงขัน้ตอนการท างาน การแกไ้ขข้อมูล GIS 
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4.2.1 แก้ไขข้อมูล GIS > Online  

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับเพิ่มแก้ไข และลบข้อมูล GIS ท างานแบบ Online 

ขั้นตอนการท างาน : 

  ที่หน้าจอแก้ไขข้อมูล GIS คลิกปุ่ม Online ระบบจะแสดงหน้าจอ การแก้ไขข้อมูล GIS แบบ

Online 

 
 

 การค้นหาต าแหน่งแปลง 

 เลือกชัน้ข้อมูลที่ตอ้งการแก้ไข 

 ระบุค าค้นหา แล้วคลิกปุ่มค้นหาในตาราง 

 ระบบแสดงผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

 
 

รูปท่ี 4-16 แสดงการเข้าสู ่Mode Online 

รูปท่ี 4-17 แสดงการระบุเงื่อนไขการคน้หา 
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 คลิกปุ่ม       เพื่อแสดงต าแหนง่ขอ้มูลที่เลือก 

 คลิกเลือกรายการผลลัพธ์ ระบบแสดงต าแหน่งและรายละเอียดของข้อมูลที่เลือก 

 
 

 
 

4.2.1.1 กำรเพิ่มข้อมูลแปลง GIS 

 คลิกเลือกรายการที่ยังไม่มีต าแหน่ง GIS (ไม่มสีัญลักษณ์      ด้านหน้ารายการ)  

 ระบบจะแสดงรายละเอียดและบริเวณที่จะท าการเพิ่มข้อมูล GIS 

รูปท่ี 4-18 แสดงผลลัพธ์การค้นหา 

รูปท่ี 4-19 แสดงรายละเอยีดและต าแหนง่แปลงท่ีเลอืก 
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 ผูใ้ช้สามารถเพิ่มข้อมูลแปลง GIS ได้ 2 วธิี คอื กำรกรอกค่ำพิกัด และกำรวำดขอบแปลง 

กำรกรอกค่ำพิกัด  

o คลิกเมนู กรอกค่ำพิกัด 

o คลิกปุ่ม เพิ่มต ำแหน่งพิกัด ระบบจะแสดงช่องกรอกค่าต าแหน่งพิกัด X,Y ให้

กรอกค่าพิกัดแปลงที่ต้องการ โดยต้องท าการกรอกพิกัดอย่างน้อย 3 ต าแหนง่ 

o เมื่อกรอกข้อมูลค่าพิกัดครบถ้วนแล้ว คลกิปุ่ม จบกำรขึ้นรูปแปลง ระบบจะ

แสดงขอ้มูลรูปแปลงเพิ่มลงในแผนที่ 
 

รูปท่ี 4-20 แสดงการคลกิเลือกข้อมูลรายการท่ียังไมม่รูีปแปลงข้อมูล GIS 

รูปท่ี 4-21 แสดงรายละเอยีดข้อมูลท่ีถูกเลอืกและบริเวณท่ีจะเพ่ิมรูปแปลง GIS 
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หมำยเหตุ สามารถเพิ่มรูปแปลงได้มากกว่า 1 แปลง 
 

กำรวำดขอบแปลง 

o คลิกเมนู วำดขอบแปลง 

o คลิกบนแผนที่และวาดรูปแปลงพืน้ที่ที่ตอ้งการ โดย คลิก อย่างนอ้ย 3 จุด 

โดยเมื่อต้องการสิน้สุดการวาด ให้ท าการ ดับเบิ้ลคลิก 

o เมื่อได้พื้นที่รูปแปลงตามที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม จบกำรขึ้นรูปแปลง ระบบจะ

แสดงขอ้มูลรูปแปลงเพิ่มลงในแผนที่ 

 

1.คลิกปุ่ม กรอกค่าพกิัด 

2.คลกิปุม่ กรอกค่าพกิัด กรอกค่าพกิัด 

อย่างนอ้ย 3 ต าแหนง่ 

3.คลกิปุม่ จบการขึ้นรูปแปลง 

รูปท่ี 4-22 แสดงการวาดแปลงดว้ยการกรอกค่าพกิัด 

รูปท่ี 4-23 
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o ระบบจะแสดงขอ้ความยืนยันการขึ้นรูปแปลง คลิกปุ่ม ตกลง ระบบจะแสดง

ข้อความแจง้ว่า “ขึ้นรูปแปลงเรียบร้อย” 

 
o หลังจากท าการเพิ่มรูปแปลง GIS แล้ว จะแสดงสัญลักษณ์           ซึ่งสามารถ

ที่จะท าการ Zoom ไปยังแปลงนั้นได้ 

 
 

4.2.1.2 กำรแก้ไขรูปแปลงข้อมูล GIS -โดยกำรวำดขอบแปลง 

 คลิกเลือกรายการที่มตี าแหน่ง GIS ระบบแสดงต าแหน่ง และรายละเอียดของข้อมูลที่เลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-24 

รูปท่ี 4-25 

รูปท่ี 4-26 
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 คลิกปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงเครื่องมอืส าหรับแก้ไขข้อมูล 
 

 
 

 สามารถแก้ไขข้อมูล GIS ได้แก่ กำรวำดขอบแปลงเพิ่ม แก้ไขขอบแปลง และกำรลบ

ต ำแหน่งแปลง 

วำดขอบแปลงเพิ่ม 

สามารถวาดขอบแปลงเพิ่ม โดยการศกึษารายละเอียดจากหัวข้อ การเพิ่มแปลงข้อมูล GIS-การ

วาดขอบแปลง 

แก้ไขขอบแปลง 

o สามารถแก้ไขรูปทรงของต าแหน่งที่ตอ้งการได้โดยการคลิกเลือกต าแหน่งที่

ต้องการแก้ไข  

รูปท่ี 4-27 

รูปท่ี 4-28 
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o คลิกค้างที่ มุมของแปลง (Vertex) เพื่อเปลี่ยนรูปทรงของแปลงตามที่ต้องการ 

 
 

o สามารถลบแปลงข้อมูลได้โดยคลิกเลือกแปลงที่ไม่ตอ้งการยนแผนที่ แลว้คลิก

ปุ่ม ลบชิ้นที่เลือก ระบบจะลบแปลงที่เลือกออกจากแผนที่  
 

 
o เมือ่แก้ไขแปลงเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม สิ้นสุดกำรขึ้นรูปแปลง 

o ระบบแสดงขอ้ความถามยืนยันการแก้ไขแปลงใหม่ คลิกปุ่ม ตกลง ระบบ

จะแจง้ว่า “แก้ไขรูปแปลงเรยีบร้อย”  

 

 

รูปท่ี 4-29 

รูปท่ี 4-30 
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4.2.1.3 กำรลบต ำแหน่งแปลง GIS 
 

o คลิกเลือก รายการที่มตี าแหนง่ GIS  

 
 

 

 

รูปท่ี 4-31แสดงการสิน้สุดการขึน้รูปแปลง  

รูปท่ี 4-32 แสดงข้อความแจ้งยนืยันการแก้ไขรูปแปลง 

รูปท่ี 4-33 
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o ระบบแสดงรายละเอียดและขอบเขตของต าแหน่งขอ้มูลที่เลือก 

 
 

o คลิกปุ่ม ลบ เพื่อลบต าแหน่งข้อมูลแปลง GIS  

 
 

o ระบบแสดงขอ้ความถามยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม ตกลง ระบบจะแจ้งว่า 

“ลบรูปแปลงเรียบร้อย”  
 

 
 

 
 

รูปท่ี 4-34 แสดงรายละเอยีดของข้อมูลท่ีเลอืก 

รูปท่ี 4-35 

รูปท่ี 4-36 แสดงขอ้ความแจ้งยนืยันการลบรูปแปลง 
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o ระบบจะลบต าแหน่งGIS ออกจากภาพแผนที่และไม่แสดงสัญลักษณ์        

หนา้รายการ 

 
 

 

 

4.2.2 แก้ไขข้อมูล GIS > Prepare for Offline 

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับค้นหาและจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการ เพื่อใช้ส าหรับ Mode Offline  

ขั้นตอนการท างาน :  

o  ทีห่นา้จอแก้ไขข้อมูล GIS คลิกปุ่ม Prepare for offline ระบบจะแสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูล 

GIS ใน Mode Prepare for offline  

 

 
 

 

รูปท่ี 4-37 

รูปท่ี 4-38แสดงการเข้าสู่ Mode Prepare for offline  
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o  ระบุเงื่อนไขค้นหาแล้วคลกิปุ่ม ค้นหำ 
 

 
 

o  ระบบแสดงผลลัพธ์ตมเงื่อนไขที่ก าหนด คลิกเลือกรายการผลลัพธ์ ระบบจะแสดงต าแหนง่

และรายละเอียดของขอ้มูลที่เลือก  

 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-39 

รูปท่ี 4-40 
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o  คลิกปุ่ม เตรยีมข้อมูล   ระบบจะท าการดาวน์โหลดข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์จากการ

ค้นหาทั้งหมดส าหรับท างานใน Mode offline  

 
 

o  ระบบจะแสดงข้อความถามยืนยันการ Sync Data คลิกปุ่ม ตกลง ระบบจะแจง้ว่า “ระบบ 

Sync Data เพือ่ใชส้ าหรับMode Offline เรียบร้อย”  

 
o  หลงัจากท าการ Sync Data ปุ่ม Offline จะสามารถใช้งานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-41 

รูปท่ี 4-42 

รูปท่ี 4-43 
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4.2.3 แก้ไขข้อมูล GIS > Offline  

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับเพิ่มและแก้ไขข้อมูล GIS โดยจัดเก็บข้อมูลจากระบบ ลงในที่เก็บ

ส่วนตัว (Local Storage) 

ขั้นตอนการท างาน: 

o  ทีห่นา้จอแก้ไขข้อมูล GIS คลิกปุ่ม OFFLINE ระบบจะแสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูล GIS  

ในโหมด Offline  

 
 

4.2.3.1 กำรเพิ่มแปลง GIS-วำดขอบแปลง 

o คลิกเลือกรายการข้อมูลที่ยังไม่มขี้อมูล GIS (ไม่มสีัญลักษณ์            หน้ารายการ) 

 
 

รูปท่ี 4-44 แสดงการเข้าสู่ Mode Offline เพื่อแกไ้ขข้อมูล 

รูปท่ี 4-45 
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o ระบบแสดงรายละเอียดของต าแหน่งข้อมูลที่เลือก 

 

o การเพิ่มแปลงข้อมูล GIS สามารถท าได้ 2 วธิี คือ การกรอกค่าพิกัด และการวาดขอบแปลง 

กำรกรอกค่ำพิกัด 

 คลิกปุ่ ม กรอกค่าพกัิด 
 คลิกปุ่ ม เพิ่มพกัิด ระบบจะแสดงชอ่งกรอกคา่พิกดั X,Y ให้ระบคุา่พิกดัต าแหนง่ขอบแปลง 

โดยต้องระบอุยา่งน้อย 3 ต าแหนง่ 
 เม่ือกรอกพิกดัครบตามท่ีต้องการแล้ว คลิกปุ่ ม สิน้สุดการขึน้รูปแปลง 

หมายเหตุ: สามารถเพิ่มแปลงขอ้มูลได้มากกว่า 1 แปลง 
 

 
 

รูปท่ี 4-46 

รูปท่ี 4-47 
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กำรวำดขอบแปลง 

 คลิกปุ่ม วำดขอบแปลง 

 คลิกบนแผนที่เพื่อวาดพืน้ที่ที่ตอ้งการอย่างน้อย 3 จุด เมื่อสิ้นสุดการวาดให ้ดับเบิ้ล

คลิก 

หมายเหตุ: สามารถเพิ่มแปลงขอ้มูลได้มากกว่า 1 แปลง 

 

 
 

 เมื่อได้พืน้ที่ที่ตอ้งการแล้ว คลิกปุ่ม สิ้นสุดกำรขึ้นรูปแปลง 

 
 

 

 

รูปท่ี 4-48 

รูปท่ี 4-49 
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 ระบบแสดงขอ้ความถามยืนยันการบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม ตกลง ระบบจะแจง้ว่า “ขึน้

รูปแปลงเรียรอ้ย” 
 

 
 

 หลงัจากท าการเพิ่มต าแหน่งระบบจะแสดงชื่อข้อมูลและจ านวนที่ท าการจัดเก็บในรายการ 

 เมื่อมีรายการจ านวนข้อมููลที่ตอ้งการจัดเก็บ ระบบจะแสดงปุ่มอัพโหลดข้อมูล               

ส าหรับการอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล Server เมื่อมสีัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-50 

รูปท่ี 4-51 แสดงปุ่ม Upload เมื่อมีรายการจ านวนขอ้มูลท่ีต้องการจัดเก็บ 
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4.2.3.2 กำรแก้ไขรูปแปลง GIS -วำดขอบแปลง 

 คลิกเลือกรายการที่มตี าแหน่งGIS ระบบแสดงต าแหน่งและรายละเอียดของขอ้มูลที่

เลือก 

 
 

 คลิกปุ่ม แก้ไข ระบบจะแสดงเครื่องมอืส าหรับแก้ไขข้อมูล 

 สามารถแก้ไขข้อมลูGIS ได้แก่ กำรวำดขอบแปลงเพิ่ม แก้ไขขอบแปลง และลบ

ต ำแหน่งขอบแปลง 

 

 
 

รูปท่ี 4-52 

รูปท่ี 4-53 
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วำดขอบแปลงเพิ่ม 

สามารถวาดขอบแปลงเพิ่มโดยศึกษารายละเอียดจากหัวข้อ กำรเพิ่ม-วำดขอบแปลง 

(ตามหัวขอ้ที่กล่าวมาแล้ว) 

แก้ไขขอบแปลง 

สามารถแก้ไขรูปทรงของต าแหน่งที่ตอ้งการได้โดยคลิกเลือกต าแหน่งที่ตอ้งการแก้ไข คลิก

ค้างทีจุ่ดหักมุมขอบแปลง (Vertex) เพื่อเปลี่ยนรูปทรงตามต้องการ 

 

สามารถลบแปลงได้โดยคลิกเลือกแปลงที่ไม่ตอ้งการ แล้วคลิกปุ่ม ลบชิ้นที่เลือก ระบบจะ

ลบแปลงที่เลือกออกจากแผนที่ 

รูปท่ี 4-54 

รูปท่ี 4-55 
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 เมือ่แก้ไขแปลงเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม สิ้นสุดกำรขึ้นรูปแปลง 

 
 

 

 ระบบแสดงขอ้ความถามยืนยันการแก้ไขข้อมลูคลิกปุ่มม ตกลง ระบบจะแจ้งว่า “แก้ไขรูปแปลง

เรียบร้อย”  

 
 

รูปท่ี 4-56 การลบรูปแปลงข้อมูลท่ีไม่ต้องการ 

รูปท่ี 4-57 แสดงการคลิกปุ่มสิน้สุดการขึน้รูปแปลง 

รูปท่ี 4-58 
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 หลงัจากท าการแก้ไข ระบบจะแสดงช่ือข้อมูลที่ท าการแก้ไขและแสดงจ านวนของข้อมูลที่จัดเก็บ

ในรายการ 

 
 

4.2.3.3 กำรลบต ำแหน่ง GIS ของข้อมูล 

 คลิกเลือกรายการที่มตี าแหน่ง GIS  

 ระบบแสดงรายละเอียดและขอบเขตของต าแหน่งขอ้มูลที่เลือก 

 

 
 

 

รูปท่ี 4-60 

รูปท่ี 4-59 
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 คลิกปุ่ม ลบ เพื่อลบต าแหน่งแปลงข้อมูล GIS  

 
 

 ระบบแสดงขอ้ความถามยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม ตกลง ระบบจะแจ้งว่า “ลบรูปแปลง

เรียบร้อย”  

 

 
 

รูปท่ี 4-61 

รูปท่ี 4-62 

รูปท่ี 4-63 
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 ระบบจะลบต าแหน่งแปลงข้อมูล GIS ออกจากภาพแผนที่และไม่แสดงสัญลักษณ์        

หนา้รายการ 

 
 

 หลังจากท าการลบ ระบบจะแสดงชื่อข้อมูลที่ท าการลบ และแสดงจ านวนของขอ้มูลที่จัดเก็บ

ในรายการ 

 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4-64 

รูปท่ี 4-65 
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4.2.3.4 แก้ไขข้อมูล GIS > อัพโหลดข้อมูล 

ขั้นตอนการท างาน ผูใ้ชง้านสามารถ Upload Data เพื่อจัดเก็บ หลังจากท าการแก้ไขข้อมลูแล้ว 

โดยปุ่ม อัพโหลดข้อมูล ระบบจะแสดงเมนูดังกล่าวเฉพาะกรณีที่มสัญญาณอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 

 คลิกปุ่ม อัพโหลดข้อมูล    เพือ่จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ 

 
 

 ระบบแสดงขอ้ความถามยืนยันการ Update ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล คลิกปุ่ม ตกลง ระบบ

จะแจง้ว่า “Update ข้อมูลที่ฐ านข้อมูลเรยีบรอ้ย”  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-66 

รูปท่ี 4-67 
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4.3 ฟังก์ชันส่งออกชั้นข้อมูล (Export Shape File)  

ค าอธิบายฟังก์ชัน: ส าหรับส่งออกชั้นขอ้มูล โดยตีกรอบบริเวณเพื่อเลือกบริเวณทีต่้องการส่งอกก

ข้อมูลบนแผนที่ โดยสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบShape File  

ขั้นตอนการท างาน: 

o  คลิกเมนูสง่ออกช้ันขอ้มูล ระบบแสดงหน้าจอส่งออกชั้นข้อมูล 

 
o  ระบุเงื่อนไขส าหรับส่งออกช้ันขอ้มูล 

- ระบุ ช้ันขอ้มูล และ E-mail ส าหรับส่งออกชั้นข้อมูล 

- เลือกประเภทการก าหนดพืน้ที่ของขอ้มูล ได ้2 แบบ คือ ตีกรอบแบบเส้น และตีกรอบ

แบบแฮนด์ฟรี 

- ตีกรอบบริเวณที่ตอ้งการส่งออกชั้นขอ้มูลบนแผนที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-68 

รูปท่ี 4-69 
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o  คลิกปุ่ม ส่งออก 

 
 

o  ระบบจะแสดงความแจง้ยืนยันการสงออกช้ันขอ้มูล คลิกปุ่ม ตกลง ระบบท าการส่งออกชัน้

ข้อมูลในรูปแบบ Shapefile ไปยัง E-mail ที่ระบุไว้F 

 
4.4 ฟังก์ชันเพิ่ม/ลบข้อมูล 

ค าอธิบายฟังก์ชัน : ส าหรับเพิ่ม/ลบ ข้อมูล GIS 

ขั้นตอนการท างาน: 

o  คลิกเมน ูเพิ่ม/ลบข้อมูล ระบบแสดงหนา้จอ เพิ่ม/ลบ ข้อมูล 
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เพิ่มข้อมูล 

  เลือกจัดการช้ันขอ้มูล : “เพิ่มขอ้มูล” และท าการเลือกชั้นขอ้มูลที่ต้องการ 

  ระบุข้อมูล Shape file ที่อยู่ในรูปแบบ .zip ต้องประกอบไปด้วยไฟล์ .shp , .shx , .dbf, .prj ที่

มชืี่อเดียวกันทั้งหมด 

  คลิกปุ่ม ตกลง  
 

 
 

  ระบบบันทึกข้อมูล Shape file ลงในฐานข้อมลและแสดงข้อความแจ้งว่า“เพิ่มข้อมูลเรียบร้อย

แล้ว” 

 

รูปท่ี 4-72 แสดงฟังกช์ัน้ เพิ่ม/ลบ ข้อมูล 

รูปท่ี 4-73 
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ลบข้อมูล 

  เลือกจัดการช้ันขอ้มูล : “ลบข้อมูล” และเลอืกช้ันขอ้มูลที่ตอ้งการ 

  ก าหนดเงื่อนไขค้นหา 

  คลิกปุ่ม ค้นหำ 
 

 
 

  ระบบแสดงผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด คลิกปุ่มลบ     รายการที่ต้องการ 
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  ระบบแสดงหนา้จอยืนยันการลบข้อมลู คลิกปุ่ม ตกลง ระบบแสดงข้อความแจงว่า“ลบข้อมูล

เรียบร้อย”  

 
 

 

 

4.5 ฟังก์ชันแปลง Projection 

ค าอธิบายฟังก์ชัน: ส าหรับแปลงระบบพิกัดข้อมูล GIS (Projection) ของขอ้มูลที่ต้องการ 

ขั้นตอนการท างาน: 

  คลิกเมนู Projection ระบบแสดงหน้าจอ ก าหนดรายละเอียด 
 

 
  ก าหนดรายละเอียด 

- ก าหนดรูปแบบระบบพิกัดข้อมูลเดิมที่ต้องการแปลง ระบุได้ 5 รูปแบบ คือ WGS1984, 

UTM Zone 47N, WGS1984, UTM Zone 48N, UTM Indian1975 Zone 47N, UTM 

Indian1975 Zone 48N และLongitude-Latitude 

- เลือกข้อมูลที่ต้องการแปลงพิกัด ต้องเป็นข้อมูล Shape File ที่อยู่ในรูปแบบ. Zip 

รูปท่ี 4-77 
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  คลิกปุ่ม Convert  

 
 

  ระบบท าการแปลงค่าพิกัดให้กับไฟล์ที่ระบุ และแสดงหนา้จอให้ดาวน์โหลด 

 
 

รูปท่ี 4-79 

รูปท่ี 4-80 

รูปท่ี 4-81 แสดงหนา้จอส าหรับดาวนโ์หลดไฟล์ท่ีท าการแปลงค่า

พกิัดแล้ว 
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4.6 ฟังก์ชนัออกรำยงำน 

ค าอธิบายฟังก์ชัน : สามารถออกรายงานตามประเภทข้อมูลโดยแสดงภาพแผนที่ (Layout) พร้อม

รายละเอียด 

ขั้นตอนการท างาน: 

 คลิกเมน ูออกรำยงำน ระบบแสดงหนา้จอให้ก าหนดเงื่อนไข 
 

 
 

  ก าหนดเงื่อนไขในการออกรายงาน และรายละเอียดการพิมพ์ 

  คลิกปุ่ม ออกรำยงำน ระบบแสดงภาพแผนที่พร้อมรายละเอียด ตามประเภทข้อมูลที่ระบุ 
 

 
 

 

รูปท่ี 4-82 
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กรณีประเภทไฟล์ คือ ไฟล์เอกสารระบบจะแสดงรายงานและภาพแผนที่ 

 

 
 

การแสดงรายงานในรูปแบบตารางและภาพแผนที่นัน้ จะสอดคล้องกัน โดยล าดับที่แสดงใน

รายงานตารางจะแสดงถึงต าแหน่ง  ในแผนที่ดว้ย โดยจะเชื่อมโยงกับตัวเลขในช่องตารางล า ดับใน

กรณที่มขี้อมูลในตารางแตไ่ม่พบการแสดงผลบนแผนที่นั้นเกิดมาจากสาเหตุที่ไม่มีการบันทึกข้อมูล GIS 

ในระบบภูมศิาสตร์สนเทศเพื่อการบริหาร  

 

 

รูปท่ี 4-84 แสดงรายงานรูปแบบแผนที่และตาราง 
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กรณีประเภทไฟล์ คือไฟล์รูปภาพ ระบบจะแสดงรายงานดังรูป 

 
 
 

***************************************************************************************************** 

รูปท่ี 4-85 แสดงรายงานรูปแบบแผนที่ 


