
  

๑ 

 

ค าน า 

      คู่มือการใช้งานระบบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียว

ชุมชนเมือง ประกอบด้วยคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลย่อย ๓ระบบคือระบบเมืองท่ีมีผล

การปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อมระบบข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ และระบบข้อมูลเชิงปริมาณ

พื้นท่ีสีเขียวชุมชนของประเทศไทย ซึ่งจัดท าข้ึนภายใต้โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

และพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียนส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย

คู่มือฉบับนี้แสดงข้ันตอนการใช้งานประกอบด้วย การแสดงผลข้อมูล การสืบค้นข้อมูลและ

การปรับปรุงข้อมูล ของระบบฐานข้อมูลย่อยในด้านต่างๆ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้อง

ขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

ผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๒ 

 

สารบัญ 

 หน้า  

การออกแบบและพัฒนาระบบ     ๗ 

การใช้งานระบบ Thai Green Urban    ๙ 

ระบบฐานข้อมูลเมืองท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม  ๑๐ 
๑. ผู้ใช้งานท่ัวไป      ๑๓ 
๒. ผู้ใช้งานระดับเทศบาล     ๑๖ 
๓. ผู้ดูแลระบบ      ๒๑ 

ระบบฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบท่ีดี    ๒๓ 
๑. ผู้ใช้งานท่ัวไป      ๒๘ 
๒. ผู้ดูแลระบบ       ๓๒ 

ระบบฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณในเขตเทศบาลท่ัวประเทศ ๓๕ 
๑. การรวบรวมข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล    ๓๕ 
๒. การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล    ๓๘ 
๓. ภาพรวมการท างานของระบบและการใช้งานระบบ   ๓๙ 
๔. การแสดงผลของระบบฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณ  ๔๐ 

ผู้ใช้งานท่ัวไป      ๔๒ 
ผู้ใช้งานระดับเทศบาล    ๔๗ 
ผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบ    ๕๒ 

 
 
 
 



  

๓ 

 

สารบัญภาพ 
      หน้า  

ภาพท่ี ๑หน้าแรกของระบบฐานข้อมูลเมืองท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดี ๑๐ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ภาพท่ี ๒Use Case Diagram ของผู้ใช้งานท่ัวไปในระบบฐานข้อมูลเมือง      ๑๑ 
ท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม 

ภาพท่ี ๓Use Case Diagram ของผู้ใช้งานท่ัวไปในระบบฐานข้อมูลเมือง      ๑๒ 
ท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม 

ภาพท่ี ๔รายชื่อโครงการ/กิจกรรม และต าแหน่งที่ต้ังของกิจกรรม  ๑ ๔ 
ภาพท่ี ๕รายชื่อกิจกรรมของเทศบาล ตามรูปแบบโครงการ/กิจกรรม ๑ ๕ 
ภาพท่ี ๖รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม ๑๖ 
ภาพท่ี ๗การแก้ไขข้อมูลรายละเอียดเทศบาล   ๑ ๗ 
ภาพท่ี ๘การเลือกแก้ไขข้อมูลกิจกรรม   ๑ ๘ 
ภาพท่ี ๙หน้าจอการจัดการกิจกรรม    ๑ ๙ 
ภาพท่ี ๑๐หน้าจอการจัดการกิจกรรม (ต่อ)   ๑ ๙ 
ภาพท่ี ๑๑วิธีการเพิ่มข้อมูลกิจกรรม    ๒๐ 
ภาพท่ี ๑๒หน้าจอส าหรับเพ่ิมข้อมูลกิจกรรม   ๒๐ 
ภาพท่ี ๑๓หน้าจอส าหรับลบกิจกรรม    ๒๑ 
ภาพท่ี ๑๔หน้าจอส าหรับเพ่ิมเทศบาลส าหรับผู้ดูแลระบบ   ๒ ๒ 
ภาพท่ี ๑๕แสดงหน้าจอการเพิ่มรายชื่อเทศบาลท่ีมีผลการปฏิบัติ ๒ ๒ 

ท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม  
ภาพท่ี ๑๖การวัดความโตของต้นไม้ใหญ่   ๒ ๔ 
ภาพท่ี ๑๗ภาพรวมการท างานของระบบฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียว ๒ ๖ 

ต้นแบบท่ีดี  
ภาพท่ี ๑๘ Use case ผู้ใช้ท่ัวไป ของระบบข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ ๒ ๗ 

ท่ีดี  



  

๔ 

 

สารบัญภาพ(ต่อ) 
      หน้า  

ภาพท่ี ๑๙ หน้าจอหลักของระบบข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบท่ีดี  ๒ ๘ 
ภาพท่ี ๒๐ หน้าจอรายชื่อสถานท่ีและรายละเอียดข้อมูลพื้นท่ีสีเขียว ๒ ๙ 

ต้นแบบท่ีดี  
ภาพท่ี ๒๑ รายละเอียดข้อมูลด้านปัญหาและแนวทางการจัดการ  ๓๐ 

ของพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ  
ภาพท่ี ๒๒ รายละเอียดข้อมูลด้านพันธุ์ไม้โดดเด่นขอพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ ๓๑ 
ภาพท่ี ๒๓ แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลหลักพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ ๓ ๒ 
ภาพท่ี ๒๔ แสดงหน้าจอในการแก้ไขข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวของแต่ละแปลง ๓ ๓ 
ภาพท่ี ๒๕ แสดงหน้าจอในการแก้ไขข้อมูลปัญหาของพื้นท่ีสีเขียว ๓ ๓ 

และแนวทางการจัดการ 
ภาพท่ี ๒๖ แสดงหน้าจอในการแก้ไขรายชื่อพันธุ์ไม้โดดเด่น  ๓ ๔ 
ภาพท่ี ๒๗ แสดงหน้าจอในการแก้ไขข้อมูลพันธุ์ไม้โดดเด่น  ๓ ๕ 
ภาพท่ี ๒๘ ภาพรวมการท างานของระบบฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียว  ๓ ๙ 

ในเขตเทศบาลท่ัวประเทศ  
ภาพท่ี ๒๙ Use case ผู้ใช้ท่ัวไปของระบบการท างานของระบบพื้นท่ีสีเขียว๔๐ 

ในเขตเทศบาลท่ัวประเทศ 
ภาพท่ี ๓๐ เมนูย่อยของข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณและรูปแบบปัญหา ๔๑ 

พื้นท่ีสีเขียวในช่วง ๕ ปี  
ภาพท่ี ๓๑ เมนูย่อยหน้าจอรายงานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณ  ๔ ๒ 

 จ าแนกตามระดับเทศบาล   
ภาพท่ี ๓๒ พื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมรายละเอียด ๔ ๓ 

ของแต่ละแปลง    
ภาพท่ี ๓๓ หน้าจอรายงานพื้นท่ีสีเขียว จ าแนกตามระดับเทศบาล ๔ ๔ 

และประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว  



  

๕ 

 

สารบัญภาพ(ต่อ) 
      หน้า  

ภาพท่ี ๓๔ หน้าจอรายงานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณ  ๔ ๕ 
 จ าแนกตามประเภทเทศบาลและประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว 

ภาพท่ี ๓๕ หน้าจอรายงานรูปแบบปัญหาของพื้นท่ีสีเขียว  ๔ ๖ 
 จ าแนกตามประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว  

ภาพท่ี ๓๖ หน้าจอส าหรับการ Log in เข้าใช้งานการแก้ไขข้อมูลภายในระบบ๔๗ 
ภาพท่ี ๓๗ หน้าจอผลลัพธ์ ส าหรับการ Log in เข้าใช้งานระบบ ๔ ๗ 
ภาพท่ี ๓๘ รายชื่อพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลต าบลสันผักหวาน ๔ ๘ 
ภาพท่ี ๓๙ หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวท่ีต้องการแก้ไข ๔ ๙ 
ภาพท่ี ๔๐ แสดงหน้าจอการเลือกพื้นท่ีสีเขียวเพ่ือท าการแก้ไข ๕๐ 
ภาพท่ี ๔๑ แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลพื้นท่ีสีเขียว   ๕๑ 
ภาพท่ี ๔๒  แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลพื้นท่ีสีเขียว   ๕ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๖ 

 

สารบัญตาราง 
      หน้า  

ตารางที่ ๑ สัญลักษณ์ท่ีส าคัญใน Use case diagram   ๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๗ 

 

 สถานการณ์การพัฒนาเมืองในปัจจุบันและในอนาคตมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากมี
ปัจจัยใหม่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลกระทบด้านลบต่อการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนเมือง ดังนั้น การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ เคร่ืองมือและกลไกที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ยังต้องการการด าเนินงานท่ีต่อเนื่อง ยืดหยุ่น ทันสมัย สามารถ
ปรับตัวทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนั้น ในปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียน 
ส านักงานนโยบายฯ ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง ( National Focal Point) ของ
ประเทศไทยในคณะท างาน อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองท่ีย่ังยืน (ASEAN Working Group 
on Environmentally Sustainable Cities) จ าเป็นต้องเตรียมการเพื่อสนับสนุนการ
น าเสนอประเด็นส าคัญเพื่อประเทศไทยมีบทบาทน าในภูมิภาคให้ทันสถานการณ์ในปัจจุบัน
และในอนาคต 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมือง (Thai Green Urban: TGU) เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือ แนวทาง และกลไกการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวในเขต
เมืองอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลเมืองท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ
และพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลท่ัวประเทศ  ได้ถูกรวบรวมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพจัดเก็บ
ไว้อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับการออกแบบระบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์และพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อประมวลผลและจัดท ารายงานเพื่อบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นท่ีสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยรายละเอียดการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและการใช้งานของระบบฐานข้อมูลย่อยต่างๆมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การออกแบบและพัฒนาระบบ  
การออกแบบระบบ ได้ใช้ Use Case Diagram แสดงให้เห็นถึงข้อมูลความต้องการ

ของผู้ใช้ระบบให้สามารถมองภาพรวมของระบบได้ในเชิงกว้าง สัญลักษณ์ท่ีส าคัญใน Use 
case diagram แสดงในตารางที่ ๑ ดังนี้  

ตารางที่ ๑ สัญลักษณ์ท่ีส าคัญใน Use case diagram 



  

๘ 

 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 

Use case ใช้แสดงหน้าที่ที่ระบบต้อง
กระท า โดยใช้สัญลักษณ์รูปวงรี 
พร้อมทั้งแสดงชื่อ Use Case 

 

Actor ใช้แสดงผู้ที่เก่ียวข้องทั้งระบบ 

 

System Boundary ใช้แสดงเส้นแบ่ง
ขอบเขตระหว่าง  Use Case กับ 
Actor  

 
 

<< Relationship name>> 

Connection ใช้เชื่อมต่อระหว่าง  
Use Case กับ Use Case กรณีที่ 
Use Case นั้นมีความสัมพันธ์ซ่ึงกัน
และกัน จะใช้สัญลักษณ์เส้นตรงมีหัว
ลูกศร พร้อมทั้งเขียนชื่อความสัมพันธ์
ไว้ตรงกลางเส้นด้วย โดยเขียนไว้
ภายในเครื่องหมาย<> 

 

Extend relationship ใช้แสดงการ
ขยายการท างานเพ่ิมเติมของ Base 
Use Case กรณีที่มีการกระท า
เพ่ิมเติมจาก Extending Use Case 

 

 
 การพัฒนา Web Application เพื่อจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณ
ผ่าน Website และ Mobile Application โดยใช้เคร่ืองมือดังนี้ 

Use  Case name 

System name 

<<extend>> 

Extending 

use case 

Base  use 

case 



  

๙ 

 

๑.๑. ระบบปฏิบัติการ window Server 2008 ท าหน้าท่ีจัดสรรทรัพยากรในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการแก่ซอฟแวร์ประยุกต์ในเร่ืองการรับส่งและจัดเก็บข้อมูล
กับฮาร์ดแวร์  

๑.๒. NET Frameworkเพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มท่ีสามารถรองรับภาษา . NET มากกว่า ๔๐ 
ภาษา มี Library ส าหรับเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ติดต่อกับผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล วิทยาการการเข้ารหัสลับ อัลกอริธึม และการเชื่อมต่อเครือข่าย  

๑.๓. ใช้ ภาษา C# ใน .NET Framework  ส าหรับการพัฒนา Web Application  
๑.๔. ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ใช้เพื่อจัดการระบบฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์  
๑.๕. IIS (Internet Information Service) เป็นโปรแกรมเพื่อใช้ส าหรับจ าลองเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ให้เป็นเคร่ืองแม่ข่ายเว็บ เซิร์ฟเวอร์ ( Web Server) เพื่อให้บริการใน
รูปแบบต่างๆ เช่นWeb server, FTP server 

๒. การใช้งานระบบ Thai Green Urban  
 การใช้งานระบบ Thai green Urban ประกอบด้วยรายละเอียดการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลย่อย ๓ระบบคือระบบเมืองท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม ระบบข้อมูลพื้นสี
เขียวต้นแบบและระบบฐานข้อมูลเชิงปริมาณพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลท่ัวประเทศ รวมถึง
ข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณในคุ้งบางกระเจ้า ๖ต าบล โดยการเข้าใช้งานระบบ  Thai 
green Urban สามารถเข้าใช้งานระบบได้ท่ี URL 
https://www.thaigreenurban.onep.co.th/ ซึ่งแสดงในภาพท่ี ๑  



  

๑๐ 

 

 
ภาพที่ ๑หน้าแรกของระบบฐานข้อมูลเมืองท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม 

๒.๑. ระบบฐานข้อมูลเมืองที่มีผลการปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม  
ระบบนี้เป็นการรวบรวมข้อมูล เมืองท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อมท่ี
ครอบคลุมด้าน ต่าง ๆคือ ด้าน น้ าสะอาด น้ าเสีย การจัดการมูลฝอย และการ
จัดการอากาศ การจัดการเมืองสีเขียว เมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า โดยใช้
เกณฑ์การคัดเลือกจากเมืองท่ีได้รับรางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม เมืองท่ีย่ังยืนใน
ระดับประเทศไทยและในระดับกลุ่มประเทศอาเซียน ( ASEAN ESC Award) 
รางวัลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน เมืองท่ีอยู่ในโครงการเทศบาล
คาร์บอนต่ าและมีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นรูปธรรม ข้อมูลเมืองต่าง ๆท่ีรวบรวมมา
จ านวน ๓๖ เทศบาล ได้ท าการประมวลและถอดบทเรียนเพื่อพิจารณาคัดเลือก
ให้เป็นเมืองต้นแบบเมืองท่ีมีผลการปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อมท่ีดีเพ่ือน าไปสู่สังคม
คาร์บอนต่ า   

การออกแบบระบบและการใช้งานระบบ แสดงในภาพรวมการใช้งานระบบใน
ภาพท่ี ๒ และuse case diagram ในภาพท่ี ๓ ดังนี้ 

 



  

๑๑ 

 

ภาพท่ี ๒ Use Case Diagram ของผู้ใช้งานท่ัวไปในระบบฐานข้อมูลเมืองท่ีมีผลการปฏิบัติท่ี
ดีด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 



  

๑๒ 

 

 
ภาพท่ี ๓Use Case Diagram ของผู้ใช้งานท่ัวไปในระบบฐานข้อมูลเมืองท่ีมีผลการ

ปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม 

การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ สามารถเข้าใช้งานโดยเลือก tab ระบบข้อมูล
เมืองท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม หรือ icon ในระบบนี้จะแสดงข้อมูล
เมือง 



  

๑๓ 

 

ท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อมจ าแนกตามประเภทของกิจกรรมซึ่งแบ่ง
กิจกรรมอกเป็น ๙ ด้าน ได้แก่ 

๑) น้ าสะอาด 
๒) การจัดการน้ าเสีย 
๓) การจัดการคุณภาพอากาศ 
๔) การจัดการขยะมูลฝอย 
๕) การจัดการพลังงาน 
๖) การจัดการพื้นท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ 
๗) การจัดการผังเมือง 
๘) การขนส่งและคมนาคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๙) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอพียงและการบริโภคท่ีย่ังยืน  

ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะแสดงรายชื่อเมืองท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีในด้านนั้น ๆ เช่น ด้านน้ า
สะอาด ประกอบด้วยเทศบาลนครล าปาง  เทศบาลนครนครสวรรค์และเทศบาล
นครยะลา เป็นต้น  

โดยการเข้าใช้งานของระบบ สามารถแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งานคือ ผู้ใช้งานท่ัวไป 
สามารถดูข้อมูลท่ีเป็นสาธารณะ โดยไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งาน  ผู้ใช้งาน
ระดับเทศบาล สามารถปรับปรุงข้อมูลของเทศบาลท่ีตนเองรับผิดชอบ โดย ต้อง
ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการเข้าถึงข้อมูลและผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบท่ีสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและจัดการ สิทธิ์ในการเข้าไปใช้งานข้อมูล ของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานแต่ละ
ระดับสามารถเข้าใช้งานระบบได้ดังนี้ 

๒.๑.๑. ผู้ใช้งานทั่วไป 

  สามารถเลือกดูข้อมูลโครงการ /กิจกรรมท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม จากเมนู
ด้านซ้ายและจากต าแหน่งที่ต้ังของกิจกรรมในแผนท่ี โดยมีข้ันตอนดังนี้   



  

๑๔ 

 

- เลือกท่ีรายชื่อข้อมูลโครงการ /กิจกรรมท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อมจากเมนู
ด้านซ้ายมือ เช่น กิจกรรมด้านน้ าสะอาด จะแสดงรายละเอียดของ
เทศบาลท่ีมีการด าเนินการกิจกรรมด้านน้ าสะอาด 

 
ภาพที่ ๔ รายชื่อโครงการ/กิจกรรม และต าแหน่งที่ต้ังของกิจกรรม 

- เลือกเทศบาลเพื่อดูข้อมูลกิจกรรม โดยเมื่อเลือกเทศบาลแล้วจะแสดง
รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลและกิจกรรมท่ีอยู่ในหมวดนั้นๆ 
เช่น เลือก กิจกรรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและการบริโภค
อย่างยั่งยืน จะแสดงรายละเอียดว่ามีเทศบาลอะไรบ้างที่มีการด าเนินการ
ในกิจกรรมนี้ การดูรายละเอียดของกิจกรรมให้เลือกชื่อเทศบาลก่อน 
เช่น เลือกเทศบาลนครเชียงใหม่ จะแสดงตัวอย่างคือกิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้ า 



  

๑๕ 

 

 
     ภาพที่ ๕ รายชื่อกิจกรรมของเทศบาล ตามรูปแบบโครงการ/กิจกรรม 

- เลือกแสดงกิจกรรมท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม ตามรายชื่อของแต่ละกิจกรรม 
ซึ่งจะแสดงรายละเอียดกิจกรรมนั้นๆคือ ท่ีตั้งของกิจกรรม ข้อมูล
กิจกรรม รูปภาพประกอบ วิธีการปฏิบัติและปัจจัยแห่งความส าเร็จและ
ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินกิจกรรม 

 

 

 



  

๑๖ 

 

 

 

ภาพที่ ๖รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม 

๒.๑.๒. ผู้ใช้งานระดับเทศบาล 

สามารถเลือกดูข้อมูลกิจกรรมท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม
เหมือนผู้ใช้งานระดับท่ัวไป และสามารถปรับปรุงข้อมูลของเทศบาลท่ี
ตนเองรับผิดชอบ  โดยเข้าสู่ระบบตาม username ท่ีก าหนดให้ ซึ่ง
สามารถจัดการข้อมูลได้คือ แก้ไขข้อมูล เพิ่มข้อมูล และลบข้อมูล ซึ่งมี
ข้ันตอนดังนี้  
 
 



  

๑๗ 

 

๑) การแก้ไขข้อมูลเทศบาล 
สามารถเลือก แก้ไขข้อมูลรายละเอียดเทศบาลหลังจาก login โดยการ
แก้ไขข้อมูล 
รายละเอียดพื้นฐานของเทศบาล สามารถแก้ไขรายละเอียดคือ ประเภท
เทศบาลผู้บันทึก สถานท่ีตั้ง ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ ความพร้อม
ท่ีจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ ต าบล อ าเภอ จังหวัด เว็บไซต์ รางวัลท่ีได้รับ 
และรูปภาพ แล้วกดปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลท่ีแก้ไข 

 

 

 

ภาพที่ ๗การแก้ไขข้อมูลรายละเอียดเทศบาล 

 



  

๑๘ 

 

๒) การแก้ไขข้อมูลกิจกรรมและเพิ่มข้อมูลกิจกรรม  
เลือกการแก้ไขข้อมูลกิจกรรมและเพิ่มข้อมูลกิจกรรม โดยจะแสดง
หน้าจอให้แก้ไขรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้  

 

ภาพที่ ๘การเลือกแก้ไขข้อมูลกิจกรรม 

การแก้ไขข้อมูลกิจกรรม สามารถปรับปรุงข้อมูล ชื่อกิจกรรม /โครงการ 
ข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม /โครงการ วิธีการปฏิบัติ ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินกิจกรรมและรูปภาพกิจกรรม เมื่อ
ปรับปรุงข้อมูลเสร็จแล้ว ท าการบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่ม ‘บันทึก’ 
 

 



  

๑๙ 

 

ภาพที่ ๙หน้าจอการจัดการกิจกรรม 

 

ภาพที่ ๑๐ หน้าจอการจัดการกิจกรรม(ต่อ) 

 
- การเพิ่มข้อมูลกิจกรรม สามารถเพิ่ม ชื่อกิจกรรม /โครงการ ข้อมูล
รายละเอียดกิจกรรม /โครงการ วิธีการปฏิบัติ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินกิจกรรม รูปภาพกิจกรรม เมื่อปรับปรุงข้อมูล
เสร็จแล้ว ท าการบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่ม ‘บันทึก’ 

 

ภาพที่ ๑๑ วิธีการเพิ่มข้อมูลกิจกรรม 



  

๒๐ 

 

 

 

ภาพที่ ๑๒ หน้าจอส าหรับเพ่ิมข้อมูลกิจกรรม 

 
 
๓) การลบข้อมูลกิจกรรม 

เลือกปุ่ม Delete จากตาราง เพื่อลบกิจกรรม 

 



  

๒๑ 

 

ภาพที่ ๑๓หน้าจอส าหรับลบกิจกรรม 
 
 

๒.๑.๓. ผู้ดูแลระบบ 
ผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงข้อมูลของเทศบาล เพิ่มและลบรายชื่อ
เทศบาลท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม  โดยเลือกเมนู ‘การจัดการ
ระบบ ’ จากเมนูด้านซ้าย โดยการเพิ่มชื่อเทศบาล ให้เลือกปุ่ม ‘เพิ่ม
เทศบาล ’ โดยรายละเอียดข้อมูลเทศบาลท่ีต้องกรอกคือ ชื่อเทศบาล 
ประเภทเทศบาล ผู้บันทึก สถานท่ีตั้ง ความพร้อมในการเป็นต้นแบบ 
ความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ ต าบล อ าเภอ จังหวัด เว็บไซต์ รางวัล
ท่ีได้รับ และรูปแบบ แล้วกดปุ่ม ‘บันทึก’ 

 

ภาพที่ ๑๔ หน้าจอส าหรับเพ่ิมเทศบาลส าหรับผู้ดูแลระบบ 



  

๒๒ 

 

 

 
ภาพที่ ๑๕แสดงหน้าจอการเพิ่มรายชื่อเทศบาลท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม 

 
๒.๒. ระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวต้นแบบที่ดี 

ระบบฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบท่ีดี ได้รวบรวมข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวต้น
แบบอย่างน้อย ๕๐ แปลง เพื่อจัดท าเป็นทะเบียนฐานข้อมูล โดยเกณฑ์ในการ
เลือกพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบพิจารณาจากเกณฑ์การได้รางวัลในระดับเมือง ระดับ
กิจกรรมและมีชื่อเสียง มีการยอมรับและกิจกรรมสามารถซ้ าได้นอกจากนี้ยัง
พิจารณาเลือกให้ครอบคลุมทุกประเภทของพื้นท่ีสีเขียวและครอบคลุมท่ัวภูมิภาค  

การรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
- ตรวจสอบและปรับปรุงความถูกต้องของพันธุ์ไม้เด่นของพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ 

ท่ีจัดเก็บใน 



  

๒๓ 

 

ระบบฐานข้อมูล 

- ปรับปรุงข้อมูลพันธุ์ไม้ท่ีพบในพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ โดยเพิ่มข้อมูลพันธุ์ไม้ท้ัง
ส่วนของ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้พื้นล่าง และพืชสมุนไพร 

- เพิ่มรายละเอียดของพันธุ์ไม้ยืนต้นท่ีส ารวจพบในพื้นท่ีสีเขียวแต่ละแห่ง ได้แก่ 
ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ขนาดความโต ความสูง ชีพลักษณ์ การใช้
ประโยชน์ ความเสี่ยง และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีต้นไม้กักเก็บได้
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

- การก าหนดประเภทพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ จะจัดแบ่งตาม
ประเภทของพื้นท่ีสีเขียว ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (๒๕๖๒) และตามแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นท่ีสีเขียว
ย่ังยืน 

- ส ารวจข้อมูลทุติยภูมิด้านต่างๆ ท้ังเอกสาร แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ แผนท่ี
ดาวเทียม รวมท้ังข้อมูลจากระบบสารสนเทศ  เช่น Google Earth โดยให้
ครอบคลุมข้อมูลแสดงท่ีตั้ง ข้อมูลเชิงพื้นท่ี และข้อมูลรายละเอียดของพื้นท่ีสี
เขียวท้ังหมด และต้นไม้ใหญ่ท่ีมีคุณค่าท่ีพบ โดยใช้เคร่ืองมือ 

บอกพิกัดภูมิศาสตร์ ( Global Position System; GPS) เพื่อจัดท าระบบ
ข้อมูลท่ีตั้งของพื้นท่ีสีเขียวและต าแหน่งของต้นไม้ใหญ่ท่ีมีคุณค่า 

- ท าการส ารวจพรรณไม้ในพื้นท่ีสีเขียว โดยการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ี
สีเขียว ประยุกต์ตามหลักของการส ารวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้ โดยการสุ่ม
วางแปลงเก็บตัวอย่าง (Random sampling) ในบริเวณพื้นท่ีป่าไม้ท่ีปรากฏ
ในพื้นท่ีสีเขียวท าการวางแปลงส ารวจแบบแปลงชั่วคราว ( Temporally 
plot) โดยศึกษาข้อมูลชนิดไม้ ขนาดความโต ความสูง การปกคลุมของเรือน
ยอด การจ าแนกโครงสร้างด้านตั้งของสังคมพืช และลักษณะทางนิเวศวิทยา
ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ข้อมูลต าแหน่งของพันธ์ไม้เด่น จะรวบรวมโดยใช้
อุปกรณ์บอกพิกัดทางภูมิศาสตร์  ท้ังนี้การปฏิบัติงานจะเน้นด าเนินการให้
ครอบคลุมทุกระบบนิเวศท่ีปรากฏในพื้นท่ีสีเขียวตามข้อมูลท่ีได้จากการ



  

๒๔ 

 

รวบรวม และการวิเคราะห์ท้ังจากข้อมูลเชิงพื้นท่ี และข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
รวมท้ังการสอบถามจากเจ้าหน้าท่ี และประชาชนในพื้นท่ี โดยอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การส ารวจพรรณไม้ ได้แก่ เชือก ตลับเมตร/สายวัด กล้องถ่ายรูป แบบฟอร์ม
ส ารวจพรรณไม้ (Forest inventory)  

- ท าการวัดความโตของต้นไม้ (เส้นรอบวง) หรือวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง
อก(Diameter at breast height, dbh) โดยใช้ตลับเมตร หรือสายวัด ท า
การวัดท่ีระดับความสูง ๑.๓ เมตร จากพื้นดิน  และวัดความสูงทั้งหมดของ
ต้นไม้ ด้วยเคร่ืองมือวัดความสูงของต้นไม้  

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๖ การวัดความโตของ 

ต้นไม้ใหญ่ 

- การก าหนดขนาดของแปลงศึกษา จะท าการวางแปลงศึกษาแบบแปลง
ชั่วคราว ( Temporally sample plot) แบบแปลงวงกลมซ้อนกันสามวง 
(Concentric sample plot) ส าหรับบริเวณท่ียังมีสภาพเป็นพื้นท่ีป่าไม้ ดัง
แสดงในภาพท่ี ๔.๑๘ขนาดและรูปร่างของแปลงส ารวจนิเวศวิทยาป่าไม้แบบ
แปลงวงกลมซ้อนกัน (Concentric sample plot) 

- ประเมินการศักยภาพการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของพื้นท่ีสีเขียวในแต่ละ
แห่งพร้อมท้ังท าการวิเคราะห์ปัญหา เงื่อนไขของพื้นท่ี การพัฒนาและ
ศักยภาพของพื้นท่ีสีเขียวท้ังหมดท่ีท าการศึกษา 

- จัดเก็บข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบและต าแหน่งพันธ์ไม้เด่นในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเชิง
พื้นท่ีท้ังรูปร่างและค าอธิบายพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ ถูกพิจารณาเลือกตาม



  

๒๕ 

 

เกณฑ์ในการเลือกพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบโดยพิจารณาจากข้อแนะน าของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์
การได้รางวัลในระดับเมือง ระดับกิจกรรมและมีชื่อเสียง มีการยอมรับและ
กิจกรรมสามารถซ้ าได้นอกจากนี้ยังพิจารณาเลือกให้ครอบคลุมทุกประเภท
ของพื้นท่ีสีเขียวและครอบคลุมท่ัวภูมิภาค 

ภาพรวมการท างานของระบบและการใช้งานระบบแสดงในภาพท่ี ๑๗ และการ
ใช้งานระบบแสดงใน Use Case diagram ในภาพท่ี ๑๘ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ ๑๗ ภาพรวมการท างานของระบบฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบท่ีดี  

การวิเคราะห์ระบบส าหรับฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ โดยใช้ Use Case 
diagram จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ระบบ ท าให้สามารถมอง
ภาพรวมของระบบได้ในเชิงกว้างโดยตัวอย่าง Use Case ของระบบฐานข้อมูล
พื้นท่ีสีเขียวต้นแบบแสดงในภาพดังนี้ 



  

๒๖ 

 

 
ภาพที่ ๑๘Use case ผู้ใช้ท่ัวไป ของระบบข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบท่ีดี  

การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล โดยเลือก tab ระบบข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบท่ีดี 
หรือ icon ในระบบนี้ จะแสดงข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ ตาม
ประเภทของพื้นท่ีสีเขียวซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ พื้นท่ี ได้แก่ 

๑) พื้นท่ีสีเขียวเพ่ือการบริการ สาธารณะ 
๒) พื้นท่ีสีเขียวเพ่ืออรรถประโยชน์  
๓) พื้นท่ีสีเขียวร้ิวยาวตามแนว สาธารณูปการ 
๔) พื้นท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
๕) พื้นท่ีสีเขียวธรรมชาติ 
๖) พื้นท่ีสีเขียวท่ียังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือรอการพัฒนา  



  

๒๗ 

 

ซึ่งแต่ละเมนูจะแสดงรายชื่อสถานท่ีในแต่ละจังหวัดท่ีอยู่ในขอบเขตของประเภท
พื้นท่ีสีเขียวอาทิเช่น พื้นท่ีสีเขียวเพ่ือบริการชุมชน ประกอบไปด้วย สวนป่า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัดป่าสาลวัน และวัดป่าสามัคคีหนองแก้ว อุดรธานี เป็น
ต้น  

 
ภาพที่ ๑๙หน้าจอหลักของระบบข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบท่ีดี 

โดยการเข้าใช้งานของระบบ สามารถแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งานคือ ผู้ใช้งานท่ัวไป 
สามารถดูข้อมูลท่ีเป็นสาธารณะ โดยไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งาน และ
ผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบท่ีสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลได้ทุกๆพื้นท่ีสีเขียว
ต้นแบบ โดยข้ันตอนการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละระดับ มีดังนี้ 

๒.๒.๑ ผู้ใช้งานทั่วไป 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีต้องการเข้าไปศึกษาข้อมูลได้
ทางเมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอ หลังจากนั้นระบบจะท าการแสดง
รายชื่อสถานท่ีท่ีอยู่พ้ืนท่ีประเภทนั้นๆ ให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลและ
รายละเอียดเพิ่มเติม 

 



  

๒๘ 

 

 
 

ภาพที่ ๒๐หน้าจอรายชื่อสถานท่ีและรายละเอียดข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบท่ีดี 

รายละเอียดท่ีระบบแสดงแบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อดังนี้(ในพื้นท่ีส่วนท่ี ๑ 
ของหน้าจอ) 
ก. พื้นท่ีสีเขียว(อยู่ในพื้นท่ีส่วนท่ี ๒ ของหน้าจอ) 
- ชื่อพื้นท่ีสีเขียว 
- สถานท่ีตั้ง 
- การใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีสีเขียว 
- รูปแบบองค์กรท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีสีเขียว 
- ท่ีตั้งของพื้นท่ีสีเขียวจ าแนกตามผังเมืองรวม 
- ท่ีตั้งของพื้นท่ีสีเขียวจ าแนกตามการเข้าถึง 

 

๑ 

๓ 

๒ 

๓ 



  

๒๙ 

 

 
 

ภาพที่ ๒๑ รายละเอียดข้อมูลด้านปัญหาและแนวทางการจัดการของพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ  

ข. ปัญหาของพื้นท่ีสีเขียวและแนวทางการจัดการแสดงในพื้นท่ีส่วนท่ี 
๒ ของหน้าจอ 

- รูปแบบของปัญหาของพื้นท่ีสีเขียว ระดับปัญหาของพื้นท่ีสีเขียวด้าน
การเปลี่ยนแปลง  

- ปัญหาของพื้นท่ีสีเขียวด้านความเสี่ยง  
- ปัญหาของพื้นท่ีสีเขียวด้านความเปราะบาง  
- ขีดความสามารถในการรองรับปัญหา 
- ระดับการอนุรักษ์ของพื้นท่ีสีเขียว 
- ระดับศักยภาพการพัฒนาของพื้นท่ีสีเขียวแสดงในพื้นท่ีส่วนท่ี ๓ 

ของหน้าจอ 
- แนวทางการจัดการพื้นท่ีสีเขียว 
- แนวทางการจัดการข้ามเขต 

 

๑ 

๒ 

๓ 
๓ 



  

๓๐ 

 

 
ภาพที่ ๒๒ รายละเอียดข้อมูลด้านพันธุ์ไม้โดดเด่นขอพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ 

 
ค. พันธุ์ไม้โดดเด่น  
- ชื่อทางวิทยาศาสตร์  
- วงศ์  
- ประโยชน์ 
- อัตราการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 
- อัตราการปล่อยออกซิเจน 
- ลดอุณหภูมิ 
- การดูดซับมลพิษ 
- ข้อแนะน าในการปลูก  
- ข้อควรระวัง 
 

 



  

๓๑ 

 

๒.๒.๒ ผู้ดูแลระบบ 

ผู้ดูแลระบบสามารถ Login เข้าสู่ระบบตาม username และ 
password ท่ีก าหนดให้ โดยการจัดการข้อมูลสามารถแก้ไขรายละเอียด
พื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ เพิ่มและลบพ้ืนท่ีสีเขียวต้นแบบได้ โดยเลือกเมนู
จัดการระบบ 

  

 
 

ภาพที่ ๒๓ แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลหลักพื้นท่ีสีเขียวต้นแบบ 

ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลโดยค้นหาสถานท่ีตามจังหวัด อ าเภอ
และเทศบาล ท่ีต้องการแก้ไขข้อมูลหลังจากนั้นระบบจะท าการแสดง
พื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลท่ีผู้ใช้ค้นหา หากผู้ดูแลระบบต้องการจะแก้ไข
สถานท่ีใดสามารถกดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะท าการเปิดหน้าจอส าหรับ
แก้ไขข้อมูลด้าน พื้นท่ีสีเขียว ปัญหาของพื้นท่ีสีเขียวและแนวทางการ
จัดการ และพันธุ์ไม้โดดเด่นของสถานท่ีนั้นๆ ข้ึนมา 

 

๒ ๑ 

๔ 



  

๓๒ 

 

 
ภาพที่ ๒๔แสดงหน้าจอในการแก้ไขข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวของแต่ละแปลง 

 

 
 

ภาพที่ ๒๕แสดงหน้าจอในการแก้ไขข้อมูลปัญหาของพื้นท่ีสีเขียวและแนวทางการจัดการ  
 



  

๓๓ 

 

 
ภาพที่ ๒๖แสดงหน้าจอในการแก้ไขรายชื่อพันธุ์ไม้โดดเด่น 

 
ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลได้ เมื่อด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกที่ด้านล่างของหน้าจอ 

 
 

นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลต้นไม้เข้าไปในระบบ โดยไปท่ีเมนู 
การจัดการและเลือกเมนูย่อย ‘ต้นไม้’ โดยการกรอกรายละเอียดต้นไม้มี
ดังต่อไปนี้ 



  

๓๔ 

 

 

 
ภาพที่ ๒๗แสดงหน้าจอในการแก้ไขข้อมูลพันธุ์ไม้โดดเด่น 

๒.๓. ระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณในเขตเทศบาลทั่วประเทศ  

๒.๓.๑. การรวบรวมข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล 

ระบบฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลท่ัวประเทศ ได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม
รายละเอียดสูงด้วยสายตา เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ี พื้นท่ีสีเขียว
ในเขตเทศบาลท่ัวประเทศและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ โดยข้ันตอนการ
รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



  

๓๕ 

 

๑) ท าการรวบรวมข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวโดยการศึกษาจากเอกสารและ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเช่น ข้อมูลจากงานสวนสาธารณะของเทศบาล 
ข้อมูลจากกรมป่าไม้และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลจากแบบส ารวจ
โดยเทศบาลและชุมชนท้องถ่ิน 

๒) รวบรวมข้อมูลรายชื่อเทศบาลท่ัวประเทศ โดยข้อมูลรายชื่อเทศบาล
ท่ัวประเทศ อ้างอิงจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินปี พ.ศ.
๒๕๖๑ 

๓) ระบุประเภทของพื้นท่ีสีเขียวตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้โดยจัดแบ่ง
ตามประเภทของพื้นท่ีสีเขียว ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี ๒๕๖๒ 

๔) สร้างขอบเขตพ้ืนท่ีสีเขียวโดยแปลข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม
รายละเอียดสูง 

๕) รวบรวมชั้นข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องเช่น ขอบเขตการปกครอง
ระดับต าบล อ าเภอและจังหวัด รวมถึงขอบเขตเทศบาล โดย
รวบรวมจากกรมการปกครองเพื่อจัดท าแผนท่ีพื้นฐาน ( Base map) 
ประกอบการจัดท าข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวในแต่ละเทศบาลต าบล 

๖) ท าการแปลข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวประเภทต่าง ๆตามนิยาม จากภาพถ่าย
ดาวเทียมรายละเอียดสูงเพื่อจัดท าเป็นชั้นข้อมูลเชิงพื้นท่ีขอบเขต
พื้นท่ีสีเขียว โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก Googleปี พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๑ โดยการแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา 
(Visual Interpretation) ใช้มีหลักการแปลโดยพิจารณาตาม
องค์ประกอบท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 

- ความเข้มของสีและสี ( Tone and Color) โดยระดับความเข้ม
ของสีท่ีแตกต่างกันจะสัมพันธ์กับค่าการสะท้อนของช่วงคลื่น
และการผสมสีของช่วงคลื่นต่าง ๆเช่นน้ า จะดูดกลืนพลังงานท่ี 



  

๓๖ 

 

ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ จะท าให้ไม่มีการสะท้อนของช่วงคลื่น
ท าให้ปรากฏเป็นสีด า น้ าท่ีมีตะกอนและมีความตื้นกว่าจะดูดซับ
พลังงานได้น้อยกว่าน้ าลึกและใส จะท าให้ปรากฏเป็นสีท่ีเข้ม
น้อยกว่า  

- ขนาด ( Size) รูปร่าง ( Shape) และรูปแบบ ( Pattern)  ใช้เพื่อ
พิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติเช่น 
สนามหญ้าตามธรรมชาติหรือสนามหญ้าในสานามฟุตบอลท่ีมี
เนื้อภาพเหมือนกันแต่สามารถแยกจากกันได้โดยดูจากขนาด
และรูปร่าง โดยสนามหญ้าในสนามฟุตบอลเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ข้ึนจะมีรูปร่างที่ชัดเจน เมื่อเทียบกับสนามหญ้าตามธรรมชาติท่ี
จะมีรูปร่างเป็นอิสระ ไม่มีขอบเขตท่ีชัดเจน 

- เนื้อภาพ  ( Texture)   ใช้เพื่อแยกวัตถุท่ีปรากฏตามธรรมชาติ
เช่น เนื้อภาพของสวนผลไม้และเนื้อภาพของนาข้าว จะมีการ
สะท้อนช่วงคลื่นท่ีระดับเดียวกัน มีความเข้มเท่ากันแต่เนื้อภาพ
ของสวนผลไม้จะมีความหยาบกว่าเนื้อภาพของนาข้าว 

- ความสูงและเงา ( Height and Shadow) ใช้ประกอบการ
พิจารณาความแตกต่างของวัตุท่ีมีความสูงไม่เท่ากัน โดยวัตุท่ีมี
ความสูงมากจะปรากฏเงา ท าให้สามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างต้นไม้ท่ีสูงและเตี้ยต่างกันได้ 

- ท่ีตั้ง (Site) สถานการณ์ ( Situation) และความเกี่ยวข้องกัน 
(Association) ใช้เพื่อประกอบการพิจารณความแตกต่าง
ระหว่างลานโล่งในพื้นท่ีราชการซึ่งเป็นพื้นท่ีสีเขียวเพ่ือ
อรรถประโยชน์ ออกจากพื้นท่ีสีเขียวท่ียังไม่มีการใช้ประโยชน์
หรือรอการพัฒนา โดยนอกจากเร่ืองท่ีตั้งแล้ว ยังต้องใช้ข้อมูล
การส ารวจภาคสนามหรือใช้ข้อมูลทุติยภูมิและการสอบถามจาก
เทศบาลเพื่อประกอบการพิจารณา  



  

๓๗ 

 

๗) จัดเก็บข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
(Geographic Information System : GIS) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเชิง
พื้นท่ีท้ังรูปร่างและค าอธิบาย 

๘) การตรวจสอบข้อมูล ท าโดยการส่งข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวท่ีได้จากการ
แปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไปให้เทศบาลตรวจสอบเพื่อยืนยัน
ความถูกต้อง 

๙) ส่งออกฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ีขอบเขตพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีเก็บในรูปแบบ 
Shape file ให้อยู่ในรูปแบบ KML (Keyhole Markup 
Language) เพื่อเตรียมข้อมูลท่ีมีท้ังค าอธิบายและต าแหน่งพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ โดย KML เป็นโครงสร้างภาษา XML ท่ีใช้เพื่อ
แสดงผลบนโปรแกรม Google Earth และ Point Asia โดย KML 
ใช้เพื่อสร้างชั้นข้อมูลจุด เส้น หรือรูปร่างปิดซึ่งจะประกอบด้วย
ต าแหน่งที่ต้ังของข้อมูลชุดนั้นๆ  หลังจากนั้นข้อมูลในรูปแบบ KML 
จะถูกน าเข้าโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล SQL server เพื่อเตรียม
ประมวลผลร่วมกับข้อมูลชุดอื่นๆและพัฒนา เว็บ แอพพลิเคชันเพื่อ
รายงานข้อมูลต่อไป 

๒.๓.๒. การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล  
ข้อมูลรายละเอียดของพื้นท่ีสีเขียวแต่ละแปลง ได้จัดเก็บข้อมูลท่ี
ประกอบด้วยรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของพื้นท่ีสีเขียวนั้นๆ นอกจากนี้
ยังประกอบด้วยข้อมูลด้านปัญหาพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือใช้ประเมินศักยภาพ
ของพื้นท่ีสีเขียวนั้นส าหรับวางแผนบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียวต่อไปใน
อนาคต โดยรายะเอียดข้อมูลมีดังนี้ 

๑) ชื่อพื้นท่ีสีเขียว  
๒) ชื่อเทศบาล  
๓) รหัสต าบล  



  

๓๘ 

 

๔) ขนาดพื้นท่ีสีเขียว  
๕) วันท่ีส ารวจข้อมูล  
๖) ประเภทของพื้นท่ีสีเขียว  
๗) ระดับเทศบาล เช่น เทศบาลนคร , เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล 

๒.๓.๓. ภาพรวมการท างานของระบบและการใช้งานระบบ  
ภาพรวมการท างานของระบบและการใช้งานระบบ และการใช้งานระบบ
แสดงใน Use Case diagram มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพที่ ๒๘ ภาพรวมการท างานของระบบฐานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลท่ัวประเทศ 

 
 
 
 
 
 



  

๓๙ 

 

 

ภาพที่  ๒๙Use case ผู้ใช้ท่ัวไปของระบบการท างานของระบบพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาล
ท่ัวประเทศ 

๒.๓.๔. การแสดงผลของระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณ  
ในระบบนี้มีการแสดงผลข้อมูลเป็น ๓ ส่วนดังนี้   

 รายงานในภาพรวม 
- จ าแนกตามประเภทเทศบาล 
- จ าแนกตามประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว 
- จ าแนกตามภูมิภาคและประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว  
- จ าแนกตามจังหวัดและประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว  



  

๔๐ 

 

 

 พื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณ  
- จ าแนกตามจังหวัด อ าเภอและรายชื่อเทศบาล 

 พื้นท่ีสีเขียวต่อสัดส่วนประชากร 
- จ าแนกตามระดับเทศบาล 
- จ าแนกตามภูมิภาค 
- จ าแนกตามจังหวัด 

  
      
ภาพที่ ๓๐เมนูย่อยของข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณและรูปแบบปัญหาพ้ืนท่ีสีเขียวในช่วง ๕ปี 

การใช้งานระบบ แบ่งเป็นการใช้งานโดยผู้ใช้ท่ัวไป ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ (Public data) โดยไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งาน และการใช้
งานโดยเจ้าหน้าท่ีเทศบาล และผู้ดูแลระบบโดยจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อน
การเข้าถึง (Private Data)  โดยผู้ใช้งานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลของแต่ละ
เทศบาลและผู้ดูแลระบบสามารลงทะเบียนและเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้ 
รายละเอียดการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละระดับมีดังนี้ 



  

๔๑ 

 

๑  ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป 
ผู้ใช้งานท่ัวไป สามารถเรียกดูข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณจาก
เทศบาลท่ัวประเทศได้ โดยมีข้ันตอนดังนี้  
- ข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณระดับเทศบาล 

 

 

 

ภาพที่ ๓๑เมนูย่อยหน้าจอรายงานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณ จ าแนกตามระดับเทศบาล  

เมนูข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณ เมนูย่อย ระดับเทศบาล แสดงข้อมูล
พื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณระดับเทศบาลสามารถแบ่งหน้าจอออกเป็น  

๑ 

๒ 
๓ 

๑ 

๒ 

๓ 



  

๔๒ 

 

๓ ส่วน ส่วนท่ี ๑ เป็นส่วนท่ีผู้ใช้สามารถจะเลือกการแสดงผลระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ ระดับเทศบาล ท่ีผู้ใช้งานสามารถเลือกเพื่อให้ระบบท าการ
แสดงกราฟขนาดพื้นท่ีสีเขียวภายในเขตเทศบาลท่ีเลือกและผู้ใช้งานยัง
สามารถคลิกปุ่ม      เพื่อให้ระบบท าการแสดงแผนท่ีใน 
Google Map  ส่วนท่ี ๒  กราฟแสดงขนาดพื้นท่ีสีเขียวแต่ละแปลงในเขต
เทศบาลท่ีเลือก โดยแสดงหน่วยเป็น ตารางเมตร (ตร.ม.)  ส่วนท่ี ๓  แสดง
รายชื่อพื้นท่ีสีเขียวพร้อมท้ังขนาดพื้นท่ีแต่ละแปลง ในเทศบาลท่ีผู้ใช้เลือก
และสามารถแสดงท่ีตั้งของพื้นท่ีสีเขียวแปลง นั้น ๆ โดยการกดปุ่ม ในช่อง
แสดงแผนท่ี นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเลือกรูปแบบรายงานได้ท่ีปุ่ม " Excel" 
และ “KML” ระบบจะท าการสร้างไฟล์ท่ีสามารถน าไปใช้งานได้ 

 

ภ
า
พ
ที่
 
๓
๒
พื้

นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมรายละเอียดของแต่ละแปลง   

- รายงานภาพรวมผู้ใช้ท่ัวไป สามารถดูรายงานในภาพรวมได้ดังนี้  

- ข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวรวมท้ังประเทศ จ าแนกตามระดับเทศบาล 
ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถดูภาพรวมพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณ 



  

๔๓ 

 

ท่ีจ าแนกตามประเภทพ้ืนท่ีมีเขียวในแต่ละระดับเทศบาลได้ การ
แสดงข้อมูลจะแสดงเป็นสองส่วนคือ กราฟขนาดของพื้นท่ีสี
เขียวในแต่ละระดับเทศบาลและตารางแสดงขนาดพื้นท่ีสีเขียว
จ าแนกตามระดับเทศบาลและประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๓๓ หน้าจอรายงานพื้นท่ีสีเขียว จ าแนกตามระดับเทศบาล 
และประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว 

- ข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวรวมท้ังประเทศ จ าแนกตามประเภทพ้ืนท่ีสี
เขียว 

เมนูข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณท่ัวประเทศ จ าแนกตาม
ประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว โดยการแสดงผลแบ่งหน้าจอออกเป็น  



  

๔๔ 

 

๒ ส่วน ส่วนท่ี ๑  กราฟแสดงขนาดพื้นท่ีสีเขียวจ าแนกตาม
ประเภทต่าง ๆ  ได้แก่พื้นท่ีสีเขียวเพ่ือบริการสาธารณะ พื้นท่ีสี
เขียวเพ่ืออรถประโยชน์ พื้นท่ีสีเขียวร้ิวยางตามแนว
สาธารณูปการ พื้นท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน พื้นท่ีสีเขียวเพ่ือ
บริการชุมชนและพื้นท่ีสีเขียวท่ีรอการพัฒนา ส่วนท่ี ๒  แสดง
ตารางขนาดพื้นท่ีสีเขียว หน่วยเป็น ตร.กม. และผู้ใช้สามารถ
เลือกรูปแบบรายงานได้ท่ีปุ่ม  "Excel" ระบบจะท าการสร้างไฟล์
ท่ีสามารถน าไปใช้งานได้ 

 

 

ภาพที่ ๓๔หน้าจอรายงานข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณจ าแนกตามประเภทเทศบาลและ
ประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว 

๑ 

๒ 



  

๔๕ 

 

- ข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวรวมท้ังประเทศ จ าแนกตาม ภูมิภาค และ
ประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว 

 
ภาพที่ ๓๕หน้าจอรายงานรูปแบบปัญหาของพื้นท่ีสีเขียว จ าแนกตามประเภท

พื้นท่ีสีเขียว 

ข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวรวมท้ังประเทศ จ าแนกตามภูมิภาค แสดงข้อมูล
พื้นท่ีสีเขียวเชิงปริมาณทุกเทศบาลท่ัวประเทศ จ าแนกตามภูมิภาค 
โดยแบ่งหน้าจอออกเป็น ๒ส่วน ส่วนท่ี  ๑กราฟแสดงขนาดพื้นท่ีสี
เขียว หน่วยเป็น ตร.กม. ส าหรับพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังหมดแบ่งเป็น ๖ภาค 

๑ 

๒ 



  

๔๖ 

 

ได้แก่ ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ ส่วนท่ี  ๒แสดงตาราง
ขนาดพื้นท่ีสีเขียว หน่วยเป็น ตร.กม. ส าหรับพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังหมด
จ าแนกตามภูมิภาค  และตามประเภทพ้ืนท่ีสีเขียว นอกจากนี้ผู้ใช้ยัง
สามารถเลือกรูปแบบรายงานได้ท่ีปุ่ม "PDF" และ " Excel" ระบบจะ
ท าการสร้างไฟล์ท่ีสามารถน าไปใช้งานได้ 

๒ ผู้ใช้งานระดับเทศบาล 
สามารถเลือกดูข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลท่ัวประเทศ เหมือน
ผู้ใช้งานระดับท่ัวไป และสามารถปรับปรุงข้อมูลของเทศบาลท่ี
ตนเองรับผิดชอบ โดยมีข้ันตอนการท างานดังนี้  

- Login เข้าสู่ระบบตาม username และ password ท่ีก าหนด 
 

 
 

ภาพที่ ๓๖หน้าจอส าหรับการLog in เข้าใช้งานการแก้ไขข้อมูลภายในระบบ 

 
 

ภาพที่ ๓๗หน้าจอผลลัพธ์ ส าหรับการ Log in เข้าใช้งานระบบ 



  

๔๗ 

 

- ระบบจะท าการแสดงข้อมูลเฉพาะเทศบาลตาม user name ท่ี
ก าหนดให้ เช่นในภาพ แสดงการ login เข้ามาแก้ไขข้อมูลโดย
user name ส าหรับเทศบาลต าบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.
เชียงใหม่ โดยข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวท่ีสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ จะ
แสดงเฉพาะข้อมูลของเทศบาลต าบลสันผักหวานเท่านั้น โดย
การปรับปรุงข้อมูล ให้ท าการคลิกที่รูป  หน้าสถานท่ีท่ีต้องการ
แก้ไข 

 
ภาพที่ ๓๘รายชื่อพื้นท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลต าบลสันผักหวาน 

 
- ผู้ใช้ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลในส่วนเมนูสีขาว โดย

ข้อมูลท่ีสามารถแก้ไขได้คือ ชื่อพื้นท่ีสีเขียว ข้อมูลอื่นๆ และ
รูปร่างและท่ีตั้งของพื้นท่ีสีเขียว   

- เมื่อปรับปรุงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "บันทึก"  



  

๔๘ 

 

 

 
ภาพที่ ๓๙หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวท่ีต้องการแก้ไข 

๓  ผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบ  
ผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบสามารถ login เพื่อปรับปรุงข้อมูลพื้นท่ีสี
เขียวและรูปแบบปัญหาของพื้นท่ีสีเขียวทุกเทศบาลได้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
๑. การปรับปรุงพื้นที่สีเขียวรายเทศบาล 

ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวรายเทศบาลโดย
เลือกเทศบาลท่ีต้องการแก้ไข  แล้วเลือกเคร่ืองแก้ไขเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลพื้นท่ีสีเขียวในแต่ละเทศบาล 

 
 
 



  

๔๙ 

 

ภาพที่ ๔๐ แสดงหน้าจอการเลือกพื้นท่ีสีเขียวเพ่ือท าการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๕๐ 

 

 

 
ภาพที่ ๔๑ แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลพื้นท่ีสีเขียว 

๒. การเพิ่มข้อมูลแปลงพื้นที่สีเขียว 

ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลพื้นท่ีสีเขียว โดยเลือกเมนู ‘ตั้งค่า
ระบบ/เพิ่มข้อมูลพื้นท่ีสีเขียว’ จากเมนูด้านซ้ายมือ ข้อมูลท่ีต้อง
ท าการบันทึกประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียด เช่น วันท่ี
ปรับปรุงข้อมูล ชื่อพื้นท่ีสีเขียว ประเภทของพื้นท่ีสีเขียวและ
พิกัดต าแหน่งของพื้นท่ีสีเขียว แล้วกดบันทึก 

 
 
 
 



  

๕๑ 

 

 

ภาพที่ ๔๒  แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลพื้นท่ีสีเขียว 

๓. การติดต่อกับผู้ดูแลระบบ  

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขอรหัสการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน
ระดับเทศบาลและแจ้งปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อได้ท่ี  

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ 
ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๒๖๕ ๖๕๗๔ 
Website : http://www.onep.go.th/eurban/ 


