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1. การใช้งานระบบ 

 
รูปที่ 1 - 1หน้าแรกของเวบ็ Application ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

สําหรับหน้าแรกเป็นสว่นของการ login เข้าสูร่ะบบ โดยได้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ผู้ ใช้งาน ดงันี ้

1.1 ผู้ใช้งานทัว่ไป 
ในสว่นของผู้ใช้งานทัว่ไป จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการคลกิท่ี                        ดงัท่ีปรากฏในรูปท่ี 1-1 

1.2 ผู้ใช้งานในองค์กร  
สําหรับผู้ ใช้งานในองค์กรสามารถ login เพ่ือเข้าใช้งานระบบโดยการกรอกช่ือผู้ ใช้งานและรหัสผ่านจากนัน้คลิก

   เพ่ือเข้าใช้งานระบบ   

ในกรณีท่ีผู้ ใช้งานลืมรหัสผ่านให้ทําการคลิกท่ี   ระบบจะให้ผู้ ใช้งานกรอกข้อมูลเพ่ือขอ
รหสัผา่นใหมด่งัรูปท่ี 1 - 2 

 
รูปที่ 1 - 2 การกรอกข้อมูลเพ่ือขอรหัสผ่านใหม่ 

ให้ผู้ ใช้งานกรอกช่ือ-นามสกลุและอีเมล ลงในช่องว่างให้เรียบร้อยแล้วคลิก                          ระบบจะทําการสง่รหสัผ่าน
ใหม่ให้ท่านผ่านทางอีเมลท่ีท่านได้ระบไุว้ในเบือ้งต้น ซึ่งผู้ ใช้งานสามารถเปล่ียนรหสัผ่านตามท่ีท่านต้องการได้ หลงัจากท่ี login 
เข้าใช้งานระบบได้แล้ว  
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2. ภาพรวมของระบบ 
2.1การใช้งานผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตและเครือข่ายภายในองค์กร (Internet/Intranet) 

2.1.1Web Browser  
สามารถรองรับการใช้งานผา่นWeb Browser Google Chrome และ Internet Explorer 8 

 
รูปท่ี 2-1 แสดงการใช้งานผา่น Web Browser Chrome 

 
รูปท่ี 2-2 แสดงการใช้งานผา่น Web Browser Internet Explorer 8  
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2.2 ภาพรวมของเคร่ืองมือในการใช้งานระบบ 
 แบง่ออกเป็น 2 สว่นกลุม่เคร่ืองมือหลกั ประกอบด้วย 

 
ส่วนที่ 1 เคร่ืองมือการใช้งานแผนท่ี 

                                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พิกดัถดัไป 

เล่ือนแผนท่ี 

แสดงคา่พิกดั 

แสดงข้อมลูแผนท่ี 

ขยายภาพแผนท่ี 

ยอ่ขนาดแผนท่ี 

พิกดัก่อนหน้า 

ภาพเตม็แผนท่ี 

Buffer 

พิมพ์แผนท่ี 

ลบข้อมลูบนแผนท่ี 

แสดง/ซอ่น ผลลพัธ์จากการค้นหา 
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ส่วนที่ 2เคร่ืองมือ สว่นเมนหูลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ข้อมลูแผนท่ี 

ค้นหาข้อมลูสวนป่า 

นําเข้าข้อมลูสวนป่า 

รายงาน 

การจดัการข้อมลูผู้ใช้ 

เปล่ียนรหสัผา่น 

ออกจากระบบ 

ระบบจดัการการนําเข้าข้อมลูแปลงสวนป่า 
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3. การใช้งานแผนที่ 

 
รูปที่ 3-1 การใช้งานแผนที่ 

3.1 การขยายแผนที่เข้า-ออก และมาตราส่วนของแผนที่ (รูปที่ 3-2) 
 ผู้ใช้สามารถขยายเข้า-ออกแผนท่ีได้โดยการเล่ือนแถบหมายเลข1 (รูปท่ี 3-1) ถ้าเล่ือนขึน้จะเป็นการจะเป็นการขยายแผน
ท่ี ในทางตรงกนัข้ามหากผู้ ใช้เล่ือนแถบลงจะเป็นการย่อแผนท่ีซึ่งเม่ือผู้ ใช้ทําการ  ย่อ-ขยายแผนท่ีมาตรส่วนของแผนท่ี (รูปท่ี 3-1: 
หมายเลข2) จะเปล่ียนไปเช่นกนั 
 สําหรับการยอ่ยขยายแผนท่ีนอกจากการเล่ือนแถบหมายเลข1 ขึน้หรือลงนัน้แล้ว ผู้ใช้สามารถย่อ-ขยายแผนท่ีได้โดยการ
เลือน Scroll Mouse ขึน้ลงได้เช่นกนั ถ้าผู้ ใช้เล่ือน ScrollMouse ขึน้จะเป็นการขยายแผนท่ี กลบักนัถ้าผู้ ใช้เล่ือน Scroll Mouse ลง
จะเป็นการยอ่แผนท่ีนัน่เอง 

 
รูปที่3-2 การขยายแผนที่เข้า-ออกโดยการใช้แถบย่อ-ขยาย และการใช้ Mouse 
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3.2 แถบเคร่ืองมือเพ่ือใช้จัดการแผนที่ 
สําหรับแถบเคร่ืองมือสําหรับใช้จดัการแผนท่ีนัน้จะมีลกัษณะดงัรูปท่ี 3 - 3จะมีทัง้หมด 12 เคร่ืองมือ โดยแต่ละเคร่ืองมือ

สามารถทํางานได้ ดงันี ้
 

 
รูปที่ 3 -3แถบเคร่ืองมือจัดการแผนที่ 

 
3.2.1 การจัดการแผนที่ 

เคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับจดัการแผนท่ีจะมีคณุสมบติัดงันี ้(รูปท่ี3 - 3) 
 

ใช้สําหรับขยายแผนท่ีโดยคลกิเมาส์ซ้ายค้างไว้และลากคลมุพืน้ท่ีตามท่ีต้องการจะเป็นการขยายแผนท่ีเข้าไปยงั
พืน้ท่ีข้างต้น 
 
ใช้สําหรับย่อแผนท่ีโดยคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้และลากคลมุพืน้ท่ีตามท่ีต้องการจะเป็นการขยายแผนท่ีออกไปยงั
พืน้ท่ีข้างต้น 
 
ใช้สําหรับย่อ-ขยายแบบค่าตัง้ต้นท่ีโดยคลิกเมาส์ซ้ายไปท่ีแถบเคร่ืองมือจะเป็นการขยายแผนท่ีเข้า-ออกไปยงั
คา่ตัง้ต้น 
 
ใช้สําหรับย้อนกลบัไปยงัการขยายแผนท่ีเข้า-ออกครัง้ก่อนหน้านี ้
 
ใช้สําหรับย้อนกลบัไปยงัการขยายแผนท่ีเข้า-ออกครัง้ถดัไป 
 
ใช้สําหรับขยบัเล่ือนแผนท่ีโดยการคลกิเมาส์ซ้ายค้างไว้และเล่ือนไปยงัพืน้ท่ีท่ีต้องการ 
 
ใช้สําหรับลบกราฟฟิคท่ีปรากฏบนแผนท่ี 
 
ใช้สําหรับแสดงข้อมลูแปลงโดยการคลกิเมาส์ซ้ายไปท่ีแปลงนัน้ๆบนแผนท่ี 
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3.2.2 การแสดงพกัิดของข้อมูล 
 สําหรับการแสดงข้อมลูพิกดัของข้อมลูนัน้ผู้ ใช้สามารถทําได้โดยการขยายแผนท่ีไปยงัพืน้ท่ีท่ีต้องการ เม่ือนําเมาส์ไปวาง
ไว้ยงัพืน้ท่ีใดๆของแผนท่ี พิกดัจะถกูแสดงในระบบ UTM บริเวณมมุขวาลา่งของแผนท่ี (รูปท่ี 3 - 4) 
 

 
 

 รูปที่ 3 – 4 การแสดงพกัิดของข้อมูล 
 

3.2.3การค้นหาแปลงด้วยคาํส่ัง Buffer 
สําหรับการค้นหาแปลงด้วยคําสัง่ Buffer นัน้ผู้ ใช้สามารถสัง่ค้นหาได้โดยการคลิกท่ีแถบเคร่ืองมือดงัรูปข้างต้น ซึ่งเม่ือ

คลกิแล้วจะปรากฏกลอ่งโต้ตอบดงัรูปท่ี 3 - 5 ขึน้มา 
 

 
รูปที่ 3 - 5: การกาํหนดค่า Buffer 

 
สําหรับการค้นหาด้วยคําสัง่ Buffer นัน้จะแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือการค้นหาแปลงด้วยการ Buffer จากจดุ              และ

การค้นหาแปลงด้วยการ Buffer จากเส้น             ซึง่สามารถกําหนดขอบเขตการ Buffer ด้วยการกําหนดค่าระยะทางในการทํา 
Buffer ดงัเช่นรูปท่ี 3 - 5 
3.2.3.1 การ Buffer ด้วยจุด 

ในการ Buffer ด้วยจดุนัน้ให้ผู้ ใช้คลิกท่ี               แล้วคลิกท่ีแผนท่ีจะเป็นการค้นหาจากระยะ Buffer จากจดุท่ีเราได้
กําหนดไว้(รูปท่ี 3 - 6)  
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รูปที่ 3 - 6 การค้นหาแปลงด้วยคาํส่ัง Buffer ด้วยจุด 

 
3.2.3.2การ Buffer ด้วยเส้น 

สําหรับการ Buffer ด้วยเส้นนัน้ให้ผู้ใช้คลกิท่ี            เมาส์ซ้ายค้างไว้และลากเส้นไปบนแผนท่ีจะเป็นการค้นหาแปลงจาก
ภายในเขต Buffer จากเส้นท่ีผู้ใช้ลากไปก่อนหน้านีด้งัรูปท่ี 3 - 7 

 

 
รูปที่ 3 – 7 การค้นหาด้วยคาํส่ัง Buffer ด้วยเส้น 
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ซึ่งแปลงท่ีอยู่ภายในขอบเขต Buffer จะแสดงออกมาในรูปแบบของตารางทางด้านล่างดงัรูปท่ี 3 - 8โดยจะแสดงผล
จํานวนข้อมลูแปลงท่ีค้นหาในขอบเขตท่ีกําหนดโดยผู้ใช้สามารถแสดงผลแปลงนัน้ๆได้โดยการคลกิท่ี             หน้าแปลงนัน้ๆ  

 

 
รูปที่ 3 - 8 การแสดงผลแปลงที่ค้นหาผ่านคาํส่ัง Buffer 

 
สําหรับตารางท่ีแสดงผลการค้นหานัน้ผู้ ใช้สามารถเปิด-ปิดได้โดยคลิกท่ี         บริเวณแถบเคร่ืองมือจะเป็นการเปิด-ปิด

ตารางผลการค้นหา 

3.2.4 การพมิพ์แผนที่   
 

สําหรับการพิมพ์แผนท่ีเม่ือคลิกท่ีแถบเคร่ืองมือดงัรูปด้านบนจะปรากฏกล่องโต้ตอบดงัรูปท่ี 3 - 9 ซึ่งผู้ ใช้สามารถเลือก
ขนาด Grid Layout และช่ือของแผนท่ีได้ เม่ือผู้ใช้เลือกตามต้องการแล้วให้ผู้ใช้คลกิท่ี แผนท่ีจงึถกูพิมพ์ออกมา  

 
รูปที่ 3 - 9 การพมิพ์แผนที่ 

 
รูปที่ 3 - 10 การพมิพ์แผนที่ (ขนาดกระดาษ) 
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รูปที่ 3 - 11 การพมิพ์แผนที่ (รูปแบบพกัิดGrid) 

 
4.การใช้งานข้อมูลแผนที่ 
 4.1 การเปรียบเทียบชัน้ข้อมูลแผนที่ และการซ่อน/แสดงชัน้ข้อมูลแผนที่ 

  
รูปที่ 4-1 แสดงกลุ่มชัน้ข้อมูลของแผนที่ 
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4.1.1ส่วนประกอบของชัน้ข้อมูลแผนที่ 
ในกลุม่ชัน้ข้อมลูแผนท่ีจะประกอบด้วยกลุม่ข้อมลูตา่งๆซึง่นํามาแสดงและจดัสญัลกัษณ์ในแผนท่ีตามลกัษณะท่ีแตกตา่ง

กนัตามข้อมลูทางภมิูศาสตร์  โดยแบง่ออกเป็น  
- ชัน้ข้อมูลแปลงสวนป่าประกอบด้วยกลุม่ข้อมลูเฉพาะด้านขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ เช่น ข้อมลูแปลงสวนป่า 

ข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดินสวนป่า พืน้ท่ีสวนป่า เป็นต้น 

- ชัน้ข้อมูลประกอบจากหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นข้อมลูแผนท่ีฐานทัว่ไปเพ่ือใช้ในการประกอบแผนท่ี เช่น ข้อมลูเขตการ

ปกครอง ข้อมลูแหลง่นํา้ ข้อมลูเส้นทางคมนาคม ข้อมลูชดุดิน หรือ ข้อมลูปริมาณนํา้ฝนเฉล่ีย เป็นต้น 

- ArcGIS Onlineเป็นข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ท่ีมีการเปิดให้ใช้งานจากผู้ให้บริการในรูปแบบแผนท่ีภาพถ่าย

ดาวเทียม  

4.1.2 การซ่อน/แสดงชัน้ข้อมูลแผนที่ 
 ในการซอ่นหรือแสดงชัน้ข้อมลูแผนท่ี สามารถทําได้โดยการคลิกเลือกแสดงชัน้ข้อมลูนัน้ๆ ในกลอ่งเคร่ืองหมาย            ซึง่
ชัน้ข้อมลูเหลา่นัน้จะทําการแสดง ในหน้าแผนท่ีหลกั   

 
 

 
 

รูปที่ 4-2แสดงผลเม่ือเลือกเปิดชัน้ข้อมูลแผนที่ 
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รูปที่ 4-3 แสดงผลเม่ือเลือกปิดชัน้ข้อมูลแผนที่ 
 

 นอกจากนีแ้ล้วเราสามารถท่ีจะทราบรายละเอียดของแผนท่ีผา่นการออกแบบสญัลกัษณ์ตา่งๆของข้อมลู ซึง่แสดงคา่ตาม
สญัลกัษณ์ทางข้อความ ลวดลาย หรือสีตามท่ีออกแบบ โดยสามารถคลกิท่ีเคร่ืองหมาย        และ     เพ่ือทราบรายละเอียดของ
ชัน้ขอมลูนัน้ๆ   

 
 

รูปที่ 4-4แสดงการเลือกเปิดปิดเพ่ือแสดงสัญลักษณ์ของข้อมูล 
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รวมถงึ การเลือกปรับคา่ความโปร่งแสงของชัน้ข้อมลูแผนท่ี เพ่ือการเปรียบเทียบระหวา่งชัน้ข้อมลูได้ 

 
รูปที่ 4-5แสดงการเลือกปรับค่าความโปร่งแสงของชัน้ข้อมูลแผนที่ 
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4.2 การเรียกใช้ข้อมูลแผนที่ (Mash up) จากผู้ให้บริการ 
 โดยสามารถเลือกรูปแบบแผนท่ีฐานตา่งๆเพ่ือใช้ประกอบข้อมลูทางแผนท่ีอ่ืนๆได้จากแถบแผนท่ีฐาน

 
รูปที่ 4-6แสดงการเลือกตัวอย่างแผนที่ฐานจากผู้ให้บริการ 

 
รูปที่ 4-7แสดงการเลือกตัวอย่างแผนที่ฐานจากผู้ให้บริการ 
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4.3 การใช้งานเคร่ืองมือสาํหรับการแสดงผลข้อมูลเชงิบรรยายของชัน้ข้อมูลต่างๆ 

 การค้นหาข้อมลูเชิงบรรยาย เป็นการค้นหารายละเอียดของข้อมลูตามคา่ของชัน้ข้อมลูนัน้ๆ โดยในการค้นหาสามารถ
กําหนดเพ่ือเลือกชัน้ข้อมลูท่ีต้องการ และกําหนดคําสําคญัหรือจํากดัคําเฉพาะท่ีเก่ียวข้องในการค้นหาได้ และผลลพัธ์ท่ีได้จากการ
ค้นหาจะปรากฏทางฝ่ังซ้ายด้านแผนท่ีและแสดงรายละเอียดการค้นหาของจํานวนข้อมลูทัง้หมดปรากฏไว้ รวมถึงยงัสามารถเรียกดู
ข้อมลูเฉพาะ โดยคลกิท่ีเคร่ืองหมาย             เพ่ือแสดงตําแหน่งของข้อมลูท่ีต้องการทราบ 
 

 
รูปที่ 4-8แสดงผลลัพธ์การค้นหาข้อมูลเชงิบรรยายของชัน้ข้อมูล 

 
 

 

 
 

รูปที่ 4-9แสดงการกาํหนดเงื่อนไขและจาํกัดคาํเฉพาะในการค้นหาข้อมูลเชงิบรรยายของชัน้ข้อมูล 
  

1 

กําหนดเง่ือนไขในการค้นหา 
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รูปที่ 4-10แสดงผลลัพธ์และการเรียกดูเฉพาะข้อมูล ในการค้นหาข้อมูลเชงิบรรยาย 
 
4.4 การใช้งานเคร่ืองมือสาํหรับเลือกข้อมูลแผนที่ โดยการกาํหนดเงื่อนไขจากข้อมูลรายละเอียด (Attribute) ของชัน้
ข้อมูล 
 เป็นการค้นหาท่ีจํากดัโดยวิธีการเลือกฟิลด์และกําหนดเง่ือนไข เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีต้องการเฉพาะมากขึน้ โดยมีขัน้ตอนใน
การค้นหา ดงันี ้ 

 
 

รูปที่ 4-11 แสดงลาํดับการค้นหาโดยกาํหนดเง่ือนไขจากข้อมูลรายละเอียด (Attribute) 
  

3 

2 

4 

จํานวนผลลพัธ์จากการค้นหา 

แสดงผลลพัธ์ของข้อมลูท่ีต้องการ 

เรียกดตํูาแหน่งข้อมลูท่ีต้องการ 

1 

2 

3 

4 

5 
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1. เลือกชัน้ข้อมลูท่ีต้องการ 
 

 
 

2. เลือกฟิลด์ท่ีต้องการกําหนดเป็นเง่ือนไขในการค้นหา 
 

 
 

3. ระบคํุาค้นหา 

 
** หมายเหตุ  ในกรณีท่ีคําค้นหาเป็นอกัษร ให้เพิ่มเคร่ืองหมาย ‘  ‘ ระหวา่งคํา เช่นคําวา่  ‘พืน้ท่ี’ 
 
4.กําหนดเง่ือนไข  

 
5.เง่ือนไขท่ีกําหนดจะแสดงในแถบด้านลา่ง ของเง่ือนไขระบคํุาค้นหา 

 

 

 
รูปที่ 4-12 แสดงผลลัพธ์การค้นหาโดยกาํหนดเงื่อนไขจากข้อมูลรายละเอียด (Attribute) 
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4.5 การใช้งานเคร่ืองมือสาํหรับเลือกข้อมูลแผนที่ โดยการซ้อนทับ Overlay กับชัน้ข้อมูลอ่ืน 
 เป็นการค้นหาโดยมีเง่ือนไขในการเลือกท่ีจํากดัขึน้ เพ่ือให้ได้ขอบเขตของข้อมลูท่ีต้องการชดัเจน โดยสามารถเลือกชัน้
ข้อมลูท่ีต้องการทราบขอบเขตซึง่ซ้อนทบักบัข้อมลูอ่ืนๆได้  โดยมีขัน้ตอน คือ 
 

 
 

รูปที่ 4-13 แสดงขัน้ตอนและการกาํหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลโดยการซ้อนทับ (Overlay) 
 

1. เลือกชัน้ข้อมลูท่ีต้องการตรวจสอบการซ้อนทบั 

2. เลือกฟิลด์ท่ีต้องการ 

3. ระบคํุาค้นหา 

4. กําหนดเง่ือนไขในการค้นหา 

5. จะปรากฏ เง่ือนไขในการค้นหาท่ีแถบด้านลา่ง 

6. เลือกอีก 1 ชัน้ข้อมลูท่ีต้องการซ้อนทบั 

7. กําหนดเง่ือนไขของข้อมลู วา่ต้องการให้ซ้อนทบัเพียงบางสว่น หรือ ซ้อนทบัทัง้หมดแล้วกด ตกลง 

หลงัจากนัน้ท่ีแถบด้านลา่งเง่ือนไขการค้นหา จะปรากฏผลลพัธ์ซึง่เป็นข้อมลูฟิลด์ของชัน้ข้อมลูเร่ิมต้น  ดงัตวัอยา่ง 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
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รูปที่ 4-14 แสดงผลลัพธ์ของการค้นหาจากฟิลด์ของชัน้ข้อมูลเร่ิมต้น 
 

1. คลกิท่ีเคร่ืองมือ             เพ่ือดรูายละเอียดท่ีปรากฏของชัน้ข้อมลูท่ีซ้อนทบัภายใต้เง่ือนไขนัน้ๆ  ดงัตวัอยา่ง       

 
รูปที่ 4-15 แสดงรายละเอียดของชัน้ข้อมูลที่ซ้อนทับ 
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และสามารถคลิกท่ีเคร่ืองมือ            อีกครัง้ เพ่ือดรูายละเอียดในปลีกยอ่ยลงไปได้อีกเช่นกนั  
 
4.6 การใช้งานเคร่ืองมือ Buffer ข้อมูลแผนที่ 
 เป็นการค้นหาข้อมลูโดยใช้วิธีการกําหนดระยะ (Buffer) เพ่ือหาข้อมลูท่ีอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของระยะการครอบคลมุท่ี
กําหนด มีวิธีการค้นหาคือ  

 
รูปที่ 4-16 แสดงขัน้ตอนและผลลัพธ์จากการค้นหา 

 
1. เลือกชัน้ข้อมลูท่ีต้องการ 

2. เลือกฟิลด์ท่ีต้องการ 

3. ระบคํุาค้นหา 

4. กําหนดเง่ือนไขในการค้นหา 

5. จะปรากฏ เง่ือนไขในการค้นหาท่ีแถบด้านลา่งแล้วกด ตกลง 

6. หลงัจากนัน้ จะปรากฏผลลพัธ์ซึง่เป็นข้อมลูฟิลด์ของชัน้ข้อมลูท่ีต้องการ  

1 

2 

4 

3 

5 
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7. เลือกชัน้ข้อมลูท่ีต้องการ Buffer พร้อมกําหนดระยะทาง  จะปรากฏรายละเอียดของข้อมลูท่ีได้ตามเง่ือนไขของระยะ 

Buffer  

 
 

รูปที่ 4-17 แสดงผลลัพธ์จากการกาํหนดระยะ Buffer 
 

8. คลกิท่ีเคร่ืองมือ           จะสามารถพบรายละเอียดของชัน้ข้อมลูท่ีค้นพบจากเง่ือนไขโดยการซมูไปยงัพืน้ท่ีท่ีต้องการได้ดงั

ภาพท่ีปรากฏ 

  

7   
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4.7.  การใช้งานเคร่ืองมือสาํหรับการวัดระยะทางบนแผนที่ 
เป็นเคร่ืองมือซึง่ผู้ใช้งานระบบสามารถวดัระยะทางบนแผนท่ีได้  โดยเลือกใช้เคร่ืองมือจากเมนหูลกั “เคร่ืองมือวดัขนาด

พืน้ท่ีและระยะทาง” ดงัรูปท่ี 4-18แล้วคลกิท่ี “เคร่ืองมือวดัระยะทาง”จะปรากฏขนาดระยะทางท่ีแถบใต้เคร่ืองมือ 
 

 

รูปที่ 4-18แสดงเมนูหลัก “เคร่ืองมือวัดขนาดพืน้ที่และระยะทาง” 

 

เลือกตําแหน่งบนแผนท่ีท่ีต้องการวดัขนาดระยะทาง  คลิกเม้าส์ค้างลากเส้นสีแดงจากจดุเร่ิมต้นไปจดุปลายทางท่ีต้องการ 

 

 

รูปที่ 4-19แสดงการใช้เคร่ืองมือวัดระยะทาง 
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รูปที่ 4-20แสดงการใช้เคร่ืองมือวัดระยะทาง 

 

 

รูปที่ 4-21แสดงผลลัพธ์ของระยะทางที่ได้ 
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4.8 การใช้งานเคร่ืองมือสาํหรับการวัดขนาดพืน้ที่ 
 

เป็นเคร่ืองมือท่ีผู้ ใช้งานระบบสามารถวดัขนาดพืน้ท่ี  โดยเลือกใช้เคร่ืองมือจากเมนหูลกั “เคร่ืองมือวดัขนาดพืน้ท่ีและ

ระยะทาง” ดงัรูปแล้วคลกิท่ี “เคร่ืองมือวดัขนาดพืน้ท่ี” 

 
รูปที่ 4-22แสดงเมนูหลัก “เคร่ืองมือวัดขนาดพืน้ที่และระยะทาง” 

 

เลือกตําแหน่งบนแผนท่ีท่ีต้องการวดัขนาดพืน้ท่ี  คลกิเม้าส์ค้างลากเส้นสีแดงรอบพืน้ท่ีท่ีต้องการทราบขนาดพืน้ท่ี ดงัรูป 

 

 
รูปที่ 4-23 แสดงการใช้เคร่ืองมือวัดขนาดพืน้ที่ 
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รูปที่ 4-24 แสดงการใช้เคร่ืองมือวัดขนาดพืน้ที่ 

 
 

 
 

รูปที่ 4-25 แสดงการใช้เคร่ืองมือวัดขนาดพืน้ที่ 
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รูปที่ 4-26 แสดงการใช้เคร่ืองมือวัดขนาดพืน้ที่ 

 

 
รูปที่ 4-27 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เคร่ืองมือวัดขนาดพืน้ที่ 
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5. ฟังก์ช่ันค้นหาข้อมูลสวนป่า 
5.1 การค้นหาข้อมูล 

การใช้งานในสว่นของเมนคู้นหาข้อมลูสวนป่า ผู้ใช้สามารถคลิกท่ี    ท่ีปรากฏอยู่บนเมนหูลกัหลงัจากคลิกแล้ว
จะปรากฏเคร่ืองมือในการค้นหาข้อมลูสวนป่า ดงัรูปท่ี 5-1 
 

 

 
รูปที่ 5-1 แสดงการเลือกฟังก์ช่ันค้นหาข้อมูลสวนป่า 

 
การค้นหาข้อมลูสวนป่า สามารถค้นหาได้จากเง่ือนไขต่างๆ ได้แก่ ออป. ภาค, ออป. เขต, สวนป่า และแปลงสวนป่า โดย

ผู้ ใช้คลิกเลือกท่ีลูกศรลงด้านหลงัของแต่ละเง่ือนไขต่างๆ เพ่ือเลือกข้อมลูท่ีต้องการให้แสดง นอกจากนัน้ผู้ ใช้ยังสามารถพิมพ์

รายละเอียดท่ีทราบหรือต้องการค้นหาลงในช่องหน้าปุ่ มค้นหาได้ด้วย แล้วคลิกท่ีปุ่ ม      จากนัน้ระบบจะทํา
การค้นหาข้อมลูสวนป่าทัง้หมดท่ีตรงกบัเง่ือนไขท่ีระบไุว้ ซึง่จะแสดงจํานวนผลการค้นหาท่ีพบทัง้หมด พร้อมทัง้ตารางรายละเอียด
ผลการค้นหาข้อมลูสวนป่า ดงัรูปท่ี 5-2  
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รูปที่ 5-2แสดงผลจากการค้นหาข้อมูลสวนป่า 
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5.2 การส่งออกข้อมูล 
  ผลลพัธ์ท่ีได้จากการค้นหาข้อมลูสวนป่านัน้ ผู้ใช้จะสามารถสง่ออกข้อมลูจากการค้นหาได้ 3 รูปแบบ ดงันี ้

1. การสง่ออกข้อมลูจากการค้นหาเป็นไฟล์ PDF ผู้ใช้สามารถไปคลิกท่ี         ท่ีอยู่ด้านลา่งของตาราง

แสดงผลการค้นหา เม่ือคลิกแล้วให้ผู้ ใช้เลือกโฟลเดอร์ท่ีเก็บไฟล์ต้องการนัน้ๆ แล้วคลิกท่ี   
ซึง่ผลจากการสง่ออกข้อมลูจากการค้นหาเป็นไฟล์ PDF แสดงดงัรูปท่ี 5-3 
 

 
รูปที่ 5-3 ผลจากการส่งออกข้อมูลจากการค้นหาเป็นไฟล์ PDF 

 

2. การส่งออกข้อมลูจากการค้นหาเป็นไฟล์ Excel ผู้ ใช้สามารถไปคลิกท่ี       ท่ีอยู่ด้านลา่งของตาราง

แสดงผลการค้นหา เม่ือคลิกแล้วให้ผู้ ใช้เลือกโฟลเดอร์ท่ีเก็บไฟล์ต้องการนัน้ๆ แล้วคลิกท่ี   
ซึง่ผลจากการสง่ออกข้อมลูจากการค้นหาเป็นไฟล์ Excel แสดงดงัรูปท่ี 5-4 
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รูปที่ 5-4ผลจากการส่งออกข้อมูลจากการค้นหาเป็นไฟล์ Excel 

 

1. การส่งออกข้อมลูจากการค้นหาเป็นไฟล์ CSV ผู้ ใช้สามารถไปคลิกท่ี   ท่ีอยู่ด้านล่างของตาราง

แสดงผลการค้นหา เม่ือคลิกแล้วให้ผู้ ใช้เลือกโฟลเดอร์ท่ีเก็บไฟล์ต้องการนัน้ๆ แล้วคลิกท่ี   
ซึง่ผลจากการสง่ออกข้อมลูจากการค้นหาเป็นไฟล์ CSV แสดงดงัรูปท่ี 5-5 
 

 
รูปที่ 5-5ผลจากการส่งออกข้อมูลจากการค้นหาเป็นไฟล์ CSV  
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เม่ือพิจารณาจากตารางจะพบว่ามีรายละเอียดในบางฟิลด์นัน้ไม่สามารถอ่านได้ดงันัน้ผู้ ใช้จึงต้องแปลงไฟล์
ก่อน โดยเปิดไฟล์ CSV ท่ีดาวน์โหลดไว้ แล้วไปท่ีแถบ Data เลือก From Text ดงัรูปท่ี 5-6 

 

 
รูปที่ 5-6 แสดงขัน้ตอนการแปลงไฟล์ CSV 

 
  จะปรากฏหน้าต่าง Import  Text File ขึน้มา ให้ผู้ ใช้เลือกไปยงัโฟลเดอร์ท่ีเก็บไฟล์ CSV ไว้ จากนัน้เลือกไฟล์ 

CSV ท่ีต้องการแปลงข้อมลู แล้วคลกิท่ี    ดงัรูปท่ี 5-7  
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รูปที่ 5-7 แสดงการ Import ไฟล์ CSV 

 
  จากนัน้จะปรากฏหน้าต่าง Text Import Wizard ในหน้าแรกท่ีช่อง File origin ให้ผู้ ใช้เลือก “65001 : Unicode 

(UTF-8)” แล้วไปคลกิท่ี   ดงัรูปท่ี 5-8 
 

 
รูปที่ 5-8 ขัน้ตอนการเลือกเงื่อนไขการแปลงไฟล์ CSV ในหน้า Text Import Wizard 1 
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ในหน้าถดัมาให้ผู้ใช้คลิกเลือกท่ีหน้าช่อง Comma แล้วไปคลกิท่ี     ดงัรูปท่ี 5-9 
 

 
รูปที่ 5-9 ขัน้ตอนการเลือกเงื่อนไขการแปลงไฟล์ CSV ในหน้า Text Import Wizard 2 

 

 ในหน้าสดุท้ายให้คลิกท่ี     ดงัรูปท่ี 5-10 จะปรากฏหน้าต่าง Import Data ขึน้มา ให้เลือกท่ี 

Existing worksheet แล้วคลกิท่ี    
 

 
รูปที่ 5-10 ขัน้ตอนการเลือกเงื่อนไขการแปลงไฟล์ CSV ในหน้า Text Import Wizard 3 
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ผลลพัธ์ท่ีได้แสดงดงัรูปท่ี 5-11 ซึง่ผู้ใช้จะสามารถอา่นข้อความหรือรายละเอียด ในฟิลด์นัน้ๆ ได้จากนัน้ให้ไปท่ี 
File > Save As >เลือกโฟลเดอร์ท่ีต้องการเก็บ > save  

 

 
รูปที่ 5-11 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงไฟล์ CSV 
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5.3 การเรียกดขู้อมูลจากการค้นหา 
เม่ือผู้ ใช้ค้นหาข้อมลูสวนป่าตามเง่ือนไขท่ีต้องการเรียบร้อยแล้ว ในหวัข้อนีจ้ะแสดงวิธีการเรียกดขู้อมลูจากการค้นหา 

โดยให้ผู้ ใช้ไปท่ีตารางแสดงผลการค้นหาข้อมลูแปลงสวนป่า ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของข้อมลูสวนป่า ได้แก่ แปลงสวนป่า 

สวนป่า เขต และภาค ซึ่งผู้ ใช้สามารถดแูผนท่ีและข้อมลูประกอบแปลงได้ โดยไปคลิกท่ี     เพ่ือเรียกดแูปลงสวนป่านัน้ๆ ใน
แผนท่ี ระบบจะซมูไปยงัแปลงสวนป่าในแผนท่ี พร้อมทัง้ไฮไลท์สีแดงท่ีแปลงสวนป่านัน้ๆ ดงัรูปท่ี 5-12  

 

 
รูปที่ 5-12แสดงการใช้ฟังก์ช่ันเรียกดูข้อมูลแผนที่ 

 

นอกจากนัน้ เม่ือผู้ใช้คลกิท่ี   แล้ว ระบบยงัแสดงข้อมลูสวนป่าโดยยอ่ขึน้มาทางด้านลา่งของตาราง ซึง่มีรายละเอียด
ต่างๆ ได้แก่ ช่ือสวนป่า สํานกังานส่งเสริมและพฒันาไม้เศรษฐกิจภาค สํานกังานส่งเสริมและพฒันาไม้เศรษฐกิจเขต เนือ้ท่ีตาม
ทะเบียน เนือ้ท่ีรังวดัด้วยเคร่ือง GPS และเนือ้ท่ีการจําแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ดงัรูปท่ี 5-13 
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รูปที่ 5-13แสดงข้อมูลสวนป่าโดยย่อ 

 

นอกจากข้อมลูดงักล่าวมาแล้ว ผู้ ใช้ยงัสามารถดขู้อมลูแปลงสวนป่าเพิ่มเติมได้ โดยคลิกท่ี        จะปรากฏ
หน้าตา่งจดัการข้อมลูแปลงสวนป่าขึน้มา ซึง่จะแสดงรายละเอียดข้อมลูโดยแบ่งเป็น 3 เร่ือง ได้แก่ ข้อมลูแปลงสวนป่า ข้อมลูทัว่ไป 
และข้อมลู FSC 

- แถบข้อมลูแปลงสวนป่าจะแสดงรายละเอียดข้อมลูแปลงสวนป่าต่างๆ ดงัรูปท่ี 5-14 ซึ่งผู้ ใช้สามารถส่งออกข้อมลู
จากการค้นหาเป็นไฟล์ PDF, Excel และ CSV ได้ 
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รูปที่ 5-14 แสดงรายละเอียดข้อมูลแปลงสวนป่า 

 
- แถบข้อมูลทั่วไปจะแสดงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ช่ือสวนป่า, ชนิดไม้, สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้

เศรษฐกิจภาค, สํานกังานสง่เสริมและพฒันาไม้เศรษฐกิจเขต, ระยะทางรอบพืน้ท่ี (ตารางเมตร) และขนาดพืน้ท่ี (ไร่) 
 
5.4 การพมิพ์แผนที่ 
ในฟังก์ชัน่การพิมพ์แผนท่ีผู้ ใช้สามารถเลือกขอบเขตในการพิมพ์แผนท่ีได้ 5 ระดบั คือ ระดบั ออป.ภาค, ออป.เขต, สวน

ป่า, แปลงสวนป่า และ Landuse ดงัรูปท่ี 5-18  โดยผู้ใช้ไปคลกิท่ี  ในระดบัหรือขอบเขตท่ีผู้ใช้ต้องการพิมพ์แผนท่ี  
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รูปที่ 5-18 แสดงฟังก์ช่ันการพมิพ์แผนที่ 

 

ตวัอย่างเช่น ถ้าต้องการพิมพ์แผนท่ีในระดบัสวนป่า “สวนป่าแม่ลี”้ ผู้ใช้จะต้องไปคลิกท่ี        ท่ีอยู่ด้านหลงัสวนป่า
แมลี่ ้เม่ือคลกิแล้วในหน้าแผนท่ีระบบจะซมูไปยงัพืน้ท่ีนัน้ๆ ขึน้มา พร้อมกบัแสดงหน้าตา่งการพิมพ์แผนท่ีขึน้มา ดงัรูปท่ี 5-19 
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รูปที่ 5-19 แสดงการใช้งานฟังก์ช่ันการพมิพ์แผนที่ 

 
ในหน้าต่างการพิมพ์แผนท่ีนัน้ จะมีเง่ือนไขต่างๆ ให้เลือก เพ่ือตัง้ค่าการพิมพ์แผนท่ี  ก่อนท่ีผู้ ใช้จะทําการพิมพ์แผนท่ี ดงั

รูปท่ี 5-20 

 
รูปที่ 5-20แสดงฟังก์ช่ันการพมิพ์แผนที่ 

 
- “ขนาดกระดาษ” ระบบจะสามารถเลือกขนาดกระดาษและการจัดวางท่ีผู้ ใช้ต้องการจัดพิมพ์แผนท่ีได้ 4 รูปแบบ 

ได้แก่ A3 แนวนอน, A3 แนวตัง้, A4 แนวนอน และ A4 แนวตัง้ ดงัรูปท่ี 5-21 
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รูปที่ 5-21แสดงการเลือกขนาดกระดาษการจัดวางในการพมิพ์แผนที่ 

 
- “ระบบพิกดัทางภมิูศาสตร์” ผู้ใช้สามารถเลือกระบบพิกดัภมิูศาสตร์ท่ีต้องการแสดงได้ โดยคลิกเลือกท่ี Grid Layout 

ซึง่จะมีระบบพิกดัต่างๆ ให้เลือก ได้แก่ GCS WGS84, UTM  WGS84 Zone47N หรือ 48N, UTM Indian 1975 
Zone47N หรือ 48N ดงัรูปท่ี 5-22 

 

 
รูปที่ 5-22 แสดงการเลือกระบบพกัิดภูมศิาสตร์และมาตราส่วนในการพมิพ์แผนที่ 

 
- “ช่ือแผนท่ี”ผู้ใช้สามารถกําหนดช่ือแผนท่ีท่ีต้องการพิมพ์แผนท่ีได้ ดงัรูปท่ี 5-23 
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รูปที่ 5-23แสดงการกาํหนดช่ือแผนที่ในการจัดพมิพ์แผนที่ 

 

เม่ือผู้ใช้เลือกเง่ือนไขในการพิมพ์แผนท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้คลกิท่ี   จะปรากฏหน้าตา่งขึน้มา ซึง่จะแสดงแผนท่ี
Layout ก่อนการพิมพ์แผนท่ี โดยจะแสดงองค์ประกอบของแผนท่ีต่างๆ ได้แก่  ช่ือของแผนท่ี ภาพแผนท่ี คําอธิบายสญัลกัษณ์ 
มาตราสว่นแผนท่ี และระบบพิกดั ดงัรูปท่ี 5-24 จากนัน้ให้ผู้ใช้คลกิขวาแล้วเลือกท่ี “พิมพ์ “ 

 
รูปที่ 5-24 แสดงแผนที่ Layout ก่อนการพมิพ์แผนที่ 
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5.5 การออกรายงาน 
 5.5.1 การออกรายงานข้อมูลทั่วไป (Metadata)  

จะเป็นการแสดงรายงานข้อมลูทัว่ไปของสวนป่าโดยผู้ใช้คลิกท่ีลกูศรลงด้านหลงัเง่ือนไขข้อมลูสวนป่า 

เพ่ือเลือกสวนป่าท่ีผู้ ใช้ต้องการออกรายงาน จากนัน้ให้ผู้ ใช้คลิกท่ี     ดงัรูปท่ี 5-30 ซึง่ระบบจะแสดงหน้าต่าง “รายงานข้อมลู
ทัว่ไป (Metadata)” ขึน้มา โดยจะแสดงข้อมลูรายละเอียดตา่งๆ ของสวนป่านัน้ๆ ดงัรูปท่ี 5-31 

 

 
รูปที่ 5-30 แสดงฟังก์ช่ันการออกรายงานทั่วไป (Metadata) 

  



ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based GIS) 

 คูมื่อการใช้งาน  (สําหรับผู้ปฏิบติังาน) 
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รูปที่ 5-31 การออกรายงานข้อมูลทั่วไป (Metadata) 

 
นอกจากนีย้งัมีการออกรายงานข้อมลูทัว่ไปของข้อมลู Landuseโดยผู้ ใช้จะต้องทําการค้นหาข้อมลูท่ี

ต้องการออกรายงานก่อน จากนัน้ให้คลกิท่ี      แล้วจะปรากฏข้อมลูสวนป่าโดยยอ่ ให้ผู้ใช้ไปคลกิท่ี      ดงัรูปท่ี 5-32  
  



ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based GIS) 

 คูมื่อการใช้งาน  (สําหรับผู้ปฏิบติังาน) 
 
 

ช่ือหน่วยงาน : องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ Page : 44 
รหสัโครงการ : ES-FIO-1304 รหสัเอกสาร : ES-FIO-1304-USM-10 Version : 1.0 

 

 
รูปที่ 5-32 แสดงขัน้ตอนการเรียกดูรายงานข้อมูลทั่วไป(Metadata)ของข้อมูล Landuse 

 

จากนัน้ในหน้าจัดการข้อมูลแปลงสวนป่า ให้ไปเลือกท่ีแถบข้อมูลทั่วไป แล้วคลิกท่ี    ดังรูปท่ี 
5-33 ซึง่จะแสดงรายงานข้อมลูทัว่ไป (Metadata) ของข้อมลู Landuse ขึน้มาดงัรูปท่ี 5-34 โดยจะมีการแสดงข้อมลูการจําแนก
การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพิ่มขึน้มา  
  



ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based GIS) 

 คูมื่อการใช้งาน  (สําหรับผู้ปฏิบติังาน) 
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รูปที่ 5-33 แสดงฟังก์ช่ันการออกรายงานข้อมูลทั่วไป (Metadata) ระดับ Landuse 

 
  



ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based GIS) 

 คูมื่อการใช้งาน  (สําหรับผู้ปฏิบติังาน) 
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รูปที่ 5-34 การออกรายงานข้อมูลทั่วไป (Metadata) ของข้อมูล Landuse 

 
 

 5.5.2 การออกรายงานข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ ระดับสวนป่า  
จะเป็นการแสดงข้อมลูในรูปแบบแผนท่ี พร้อมทัง้ข้อมลูรายละเอียดต่างๆ ของสวนป่านัน้ๆโดยผู้ ใช้

คลิกท่ีลกูศรลงด้านหลงัเง่ือนไขข้อมลูสวนป่า เพ่ือเลือกสวนป่าท่ีผู้ ใช้ต้องการออกรายงาน จากนัน้ให้ผู้ ใช้คลิกท่ี      ดงัรูปท่ี 
5-35ซึง่ระบบจะแสดงหน้าตา่ง “รายงานข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ ระดบัสวนป่า” ขึน้มาดงัรูปท่ี 5-36 
  



ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based GIS) 

 คูมื่อการใช้งาน  (สําหรับผู้ปฏิบติังาน) 
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รูปที่ 5-35 แสดงฟังก์ช่ันการออกรายงานข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ ระดับสวนป่า 

  



ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based GIS) 

 คูมื่อการใช้งาน  (สําหรับผู้ปฏิบติังาน) 
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รูปที่ 5-36 การออกรายงานข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ ระดับสวนป่า 

 
ในการแสดงรูปแผนท่ีของสวนป่านี ้ผู้ใช้ยงัสามารถใช้ฟังก์ชัน่ zoom in/zoom out โดยไปคลิกเล่ือนท่ีแถบซูม

ทางด้านซ้ายของรูปแผนท่ี หรือใช้การ scroll mouse ขึน้ลงได้ซึง่เม่ือผู้ ใช้ zoom in เข้าไป จะแสดงให้เห็นรายละเอียดภายในของ
สวนป่านัน้ให้ชดัเจนขึน้ ดงัรูปท่ี 5-37 หรือ zoom out ออกมา เพ่ือให้เหน็ภาพรวมหรือพืน้ท่ีรอบๆ สวนป่านัน้ ดงัรูปท่ี 5-38 
  



ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based GIS) 

 คูมื่อการใช้งาน  (สําหรับผู้ปฏิบติังาน) 
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รูปที่ 5-37แสดงผลจากการ zoom in ข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ ระดับสวนป่า 

  



ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based GIS) 

 คูมื่อการใช้งาน  (สําหรับผู้ปฏิบติังาน) 
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รูปที่ 5-38 แสดงผลจากการ zoom out ข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ ระดับสวนป่า 

 
 

5.5.3การออกรายงานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระดับแปลงสวนป่าจะเป็นการแสดงรายงานข้อมลู
สารสนเทศภมิูศาสตร์ของข้อมลูแปลงสวนป่าโดยผู้ ใช้คลิกท่ีลกูศรลงด้านหลงัเง่ือนไขข้อมลูแปลงสวนป่า เพ่ือเลือกแปลงสวนป่าท่ี

ผู้ใช้ต้องการออกรายงาน จากนัน้ให้ผู้ใช้คลกิ  ท่ี   ดงัรูปท่ี 5-39 
  



ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based GIS) 

 คูมื่อการใช้งาน  (สําหรับผู้ปฏิบติังาน) 
 
 

ช่ือหน่วยงาน : องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ Page : 51 
รหสัโครงการ : ES-FIO-1304 รหสัเอกสาร : ES-FIO-1304-USM-10 Version : 1.0 

 

 
รูปที่ 5-39 แสดงฟังก์ช่ันการออกรายงานข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ ระดับแปลงสวนป่า 

  
ระบบจะแสดงหน้าต่าง “รายงานข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ข้อมลูแปลงสวนป่า” ขึน้มา โดยจะเป็นการแสดง

ข้อมูลในรูปแบบแผนท่ี พร้อมทัง้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของแปลงสวนป่านัน้ๆ ซึ่งในรายงานนีผู้้ ใช้ยงัสามารถคลิก   ท่ีอยู่
ทางด้านลา่งของรายงาน เพ่ือดขู้อมลูตอ่ในหน้าหน้าถดัไปได้ แสดงดงัรูปท่ี 5-40 และ 5-41 
  



ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based GIS) 

 คูมื่อการใช้งาน  (สําหรับผู้ปฏิบติังาน) 
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รูปที่ 5-40 การออกรายงานข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ ระดับข้อมูลแปลงสวนป่า หน้าแรก 

  



ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based GIS) 

 คูมื่อการใช้งาน  (สําหรับผู้ปฏิบติังาน) 
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รูปที่ 5-41 การออกรายงานข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ ระดับข้อมูลแปลงสวนป่า หน้าสอง 

 
5.5.4 การออกรายงานข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ของพืน้ท่ีรือ้ปลกู/ปลกูขยาย หรือปลกูเสริม 

จะแสดงรายละเอียดข้อมลูประวติัการทําไม้ หรือการกรีดยาง โดยผู้ ใช้สามารถไปท่ีตารางแสดงผล

การค้นหา แล้วคลกิท่ี   ดงัรูปท่ี 5-42 
  



ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based GIS) 

 คูมื่อการใช้งาน  (สําหรับผู้ปฏิบติังาน) 
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รูปที่ 5-42 แสดงฟังก์ช่ันการออกรายงานข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ของพืน้ที่รือ้ปลูก/ปลูกขยาย หรือปลูกเสริม 

 
   ระบบจะแสดงหน้า “รายงานข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ของพืน้ท่ีรือ้ปลกู/ปลกูขยาย หรือปลกูเสริม” 
ขึน้มา โดยจะเป็นการแสดงข้อมลูในรูปแบบแผนท่ี พร้อมทัง้ข้อมลูรายละเอียดตา่งๆ ของแปลงสวนป่านัน้ๆ รวมทัง้ประวติัการทําไม้ 
หรือการกรีดยาง ดงัรูปท่ี 5-43 
  



ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based GIS) 

 คูมื่อการใช้งาน  (สําหรับผู้ปฏิบติังาน) 
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รูปที่ 5-43 การออกรายงานข้อมูลสารสนเทศภูมศิาสตร์ของพืน้ที่รือ้ปลูก/ปลูกขยาย หรือปลูกเสริม 

  



ระบบบริการข้อมลูสารสนเทศภมิูศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web based GIS) 
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6 การเปล่ียนรหัสผ่าน 

 สําหรับการเปล่ียนรหสัผ่าน ผู้ ใช้สามารถเปล่ียนรหสัผ่านได้โดยการคลิกท่ี       บริเวณแถบเคร่ืองมือ (รูปท่ี6 - 1) 
จะมีหน้าต่างโต้ตอบขึน้มาดังรูปท่ี 6– 2 ให้ผู้ ใช้ทําการกรอกรหัสผ่านเดิมลงลงในช่องท่ี1 ส่วนช่องท่ี2 และ 3 ให้ผู้ ใช้ทําการใส่
รหสัผา่นท่ีผู้ใช้ต้องการเปล่ียนลงไป  
 จากนัน้ให้ผู้ ใช้คลิก                                        เพ่ือทําการยืนยันหากผู้ ใช้งานกรอกรหัสผ่านไม่ครบระบบจะแสดง
หน้าตา่งโต้ตอบขึน้มาดงัรูปท่ี 6– 3 หากกรณีท่ีรหสัผ่านใหม่ท่ีกรอกไม่ตรงกนัจะแสดงหน้าต่างโต้ตอบ ดงัรูปท่ี 6– 4  หากผู้ใช้กรอก
รหสัผา่นครบถ้วนสมบรูณ์ระบบจะแสดงหน้าตา่งโต้ตอบขึน้มาเพ่ือให้ผู้ใช้ยืนยนัการเปล่ียนรหสัผา่นดงัรูปท่ี 6– 5 ให้ผู้ใช้คลกิ           
                      หากไมต้่องการเปล่ียนให้คลกิท่ี                       

 
รูปที่ 6– 1 การเปล่ียนรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 6– 2 การกรอกข้อมูลเพ่ือเปล่ียนรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 6– 3 การยืนยันการเปล่ียนรหัสผ่าน (กรณีที่กรอกรหสัผ่านไม่ครบถ้วน) 

 
รูปที่ 6– 4 การยืนยันการเปล่ียนรหัสผ่าน (กรณีที่กรอกรหสัผ่านใหม่ไม่ตรงกัน) 

 
รูปที่ 6– 5 การยืนยันการเปล่ียนรหัสผ่าน (กรณีที่กรอกข้อมูลสมบรูณ์) 

1 
2 
3 
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