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คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 

             บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ำกัด หน้ำ 1 

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
 

1. บทน้า  

ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browsers) ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

➢ Google Chrome   เวอร์ชั่น 67 ขึ้นไป 
➢ Internet Explorer  เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป  
➢ Firefox  เวอร์ชั่น 61 ขึ้นไป  

 

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ URL : http://smartgis.dgr.go.th/dgr_gis/portal/  

 

หรือเข้าจากหน้าเว็บไซต์ ของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล โดยไปท่ี บริการเจ้าหน้าที่ แล้วเลือก ระบบภูมิ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยกรน้าบาดาล (Smart GIS)  ดังรูปที่ 1-1 

 
รูปที่ 1-1 หน้าจอเข้าสู่ระบบจากเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้าบาดาล 

จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 1-2 ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการแผนที่ได้โดยกดปุ่ม  

หรือดาวน์โหลดข้อมูล โดยกดปุ่ม                          

http://smartgis.dgr.go.th/dgr_gis/portal/


คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 

             บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ำกัด หน้ำ 2 

 
รูปที่ 1-2 หน้าจอกำรเข้ำใช้งำนระบบภูมิสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำบำดำล 

 
  



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 

             บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ำกัด หน้ำ 3 

2. การใช้งานแผนที่ (GIS) 

➢ กำรใช้งำนแผนที่ (GIS) : ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบภูมิสำรสนเทศโดยหน้ำจอ
เริ่มต้นดังรูปที่ 2-1  

 
รูปที่ 2-1 หน้ำจอแสดงภำพรวมของระบบ (Map) 

 
2.1 เครื่องมือการใช้งานแผนที่ : ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้งำนเมนูไอคอนต่ำง ๆ ซ้ำยมือ ดังรูปที่ 2-2 

 
รูปที่ 2-2 หน้ำจอแสดงเครื่องมือกำรใช้งำนเมนู Maps 

 
1)  : มุมมองเพ่ือกลับไปยังหน้ำจอหลักของระบบ ดังรูปที่ 2-3 
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             บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ำกัด หน้ำ 4 

 
รูปที่ 2-3 แสดงหน้ำจอหลักของระบบ 

 

2)  : มมุมองแผนที่เริ่มต้น (THAILAND) ดังรูปที ่2.4 

 
รูปที่ 2-4 หน้ำจอเมนูมุมมองแผนที่เริ่มต้น 
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             บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ำกัด หน้ำ 5 

3)  : ขยำยแผนที่เข้ำ (Zoom In) ดังรูปที่ 2-5 

 
รูปที่ 2-5 หน้ำจอแสดงผลเมนู ขยำยแผนที่เข้ำ (Zoom In) 

 
 

4)  : ขยำยแผนที่ออก (Zoom Out) ดังรูปที่ 2-6 

 
รูปที่ 2-6 หน้ำจอแสดงผลเมนู ขยำยแผนที่ออก (Zoom Out) 
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             บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ำกัด หน้ำ 6 

5)  : เครื่องมือวัดพื นที่ ดังรูปที่ 2-7 

 
รูปที่ 2-7 หน้ำจอแสดงผลเครื่องมือวัดพื นที่ 

 
  

6) : เครื่องมือวัดระยะทำง ดังรูปที่ 2-8 

 

รูปที่ 2-8 หน้ำจอแสดงผลเครื่องมือวัดระยะทำง 
 
  



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 

             บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ำกัด หน้ำ 7 

7)  : ลบเครื่องมือวัดพื นที่ และระยะทำง ดังรูปที่ 2-9 

 
รูปที่ 2-9 หน้ำจอแสดงผลกำรลบเครื่องมือวัดพื นที่และระยะทำง 

 
 

8)  : รีเซ็ทกำรวำงแนวเข็มทิศ ดังรูปที่ 2-10 

 
รูปที่ 2-10 หน้ำจอแสดงผลเมนู เข็มทิศ  
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2.2 การเรียกดูชั นข้อมูล : ผู้ใช้งำนสำมำรถเรียกดูชั นข้อมูล โดยกดไอคอนชั นข้อมูล   ดังรูป
ที่ 2-11 

 
รูปที่ 2-11 หน้ำจอแสดงชั นข้อมูล 

 
 

➢ ข้อมูลด้ำนน  ำบำดำล : ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกชั นข้อมูล ข้อมูลด้ำนน  ำบำดำล    
 และเลือกชั นข้อมูลย่อย ตัวอย่ำงเช่น บ่อน  ำบำดำลรำชกำร ดังรูปที่ 2.12 

 
รูปที่ 2.12 หน้ำจอแสดงผลชั น ข้อมูลด้ำนน  ำบำดำล 

 
  



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 

             บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ำกัด หน้ำ 9 

➢ ข้อมูลด้ำนธรณีวิทยำ และอุทกธรณีวิทยำ : ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกชั นข้อมูล 
ข้อมูลด้ำนธรณีวิทยำ และอุทกธรณีวิทยำ  และเลือกชั นข้อมูลย่อย ตัวอย่ำง 
ธรณีวิทยำ ดังรูปที่ 2.13 

 
รูปที่ 2.13 หน้ำจอแสดงผลชั นข้อมูลด้ำนธรณีวิทยำ และอุทกธรณีวิทยำ 

 
 
 

➢ ข้อมูลด้ำนพิบัติภัย : ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกชั นข้อมูล ข้อมูลด้ำนพิบัติภัย และ
เลือกชั นข้อมูลย่อย ตัวอย่ำงเช่น พื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ดังรูปที่ 2.14 

 
รูปที่ 2.14 หน้ำจอแสดงผลชั น ข้อมูลด้ำนพิบัติภัย 
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             บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ำกัด หน้ำ 10 

➢ ข้อมูลป่ำไม้ : ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกชั นข้อมูล ข้อมูลป่ำไม้ และเลือกชั นข้อมูล
ย่อย ตัวอย่ำงเช่น อุทยำนแห่งชำติ ดังรูปที่ 2.15 

 
รูปที่ 2.15 หน้ำจอแสดงผลชั น ข้อมูลป่ำไม้ 

 
 

➢ ข้อมูลแหล่งน  ำธรรมชำติ : ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกชั นข้อมูล ข้อมูลแหล่งน  ำ
ธรรมชำติ และเลือกชั นข้อมูลย่อย ตัวอย่ำงเช่น สถำนีวัดระดับน  ำกรมชลประทำน  
ดังรูปที่ 2.16 

 
รูปที่ 2.16 หน้ำจอแสดงผลชั นข้อมูล แหล่งน  ำธรรมชำติ 

  
  



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 

             บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ำกัด หน้ำ 11 

➢ เส้นทำงคมนำคม : ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกชั นข้อมูล เส้นทำงคมนำคม และเลือก
ชั นข้อมูลย่อย ตัวอย่ำงเช่น ทำงรถไฟ ดังรูปที่ 2.17 

 
รูปที่ 2.17 หน้ำจอแสดงผลชั นข้อมูล เส้นทำงคมนำคม 

 
 
 

➢ ข้อมูลประปำ : ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกชั นข้อมูล ประปำ และเลือกชั นข้อมูลย่อย 
ตัวอย่ำงเช่น พื นที่ให้บริกำรประปำส่วนภูมิภำค ดังรูปที่ 2.18 

 
รูปที่ 2.18 หน้ำจอแสดงผลชั น ข้อมูลประปำ 

  



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 

             บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ำกัด หน้ำ 12 

➢ ข้อมูลแผนที่ขอบเขต : ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกชั นข้อมูล ข้อมูลแผนที่ขอบเขต 
และเลือกชั นข้อมูลย่อย ตัวอย่ำงเช่น ภำคตำมภูมิศำสตร์ ดังรูปที่ 2.19 

 
รูปที่ 2.19 หน้ำจอแสดงผลชั น ข้อมูลแผนที่ขอบเขต 

 
 

➢ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ : ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกชั นข้อมูล ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ และ
เลือกชั นข้อมูลย่อย สถำนีวัดอำกำศ ดังรูปที่ 2.20 

 
รูปที่ 2.20 หน้ำจอแสดงผลชั น ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ 

 
➢ ข้อมูลดินและกำรใช้ที่ดิน : ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกชั นข้อมูล ข้อมูลดินและกำรใช้

ที่ดิน และเลือกชั นข้อมูลย่อย ตัวอย่ำงเช่น กลุ่มชุดดิน ดังรูปที่ 2.21 



คู่มือการใช้งาน 
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             บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ำกัด หน้ำ 13 

 
รูปที่ 2.21 หน้ำจอแสดงผลชั น ข้อมูลดินและกำรใช้ที่ดิน 

 
 

➢ ข้อมูลอ่ืนใดที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม : ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือก
ชั นข้อมูล ข้อมูลอ่ืนใดที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม และเลือกชั นข้อมูล
ย่อย ตัวอย่ำงเช่น ที่ตั ง สทบ.เขต ดังรูปที่ 2.22 

 
รูปที่ 2.22 หน้ำจอแสดงผลชั น ข้อมูลอ่ืนใดที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสม 

 
  



คู่มือการใช้งาน 
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➢ ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกชั นข้อมูลซ้อนทับกัน โดยเลือกชั นข้อมูลพร้อมกันหลำยชั น
ข้อมูล เช่น ข้อมูลเส้นทำงน  ำ, ข้อมูลทำงรถไฟ และข้อมูลอุทยำนแห่งชำติดังรูปที่ 
2.23 

 
รูปที่ 2.23 หน้ำจอแสดงผลกำรซ้อนทับของชั นข้อมูล 

 
 

➢ ผู้ใช้งำนสำมำรถดูค ำอธิบำยสัญลักษณ์ต่ำง ๆ ของชั นข้อมูล ดังรูปที่ 2.24 

 
รูปที่ 2.24 หน้ำจอแสดงค ำอธิบำยสัญลักษณ์ชั นข้อมูล 

 
  



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 

             บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ำกัด หน้ำ 15 

➢ ผู้ใช้งำนสำมำรถเรียกดูค่ำละติจูด ลองจิจูดตำมต ำแหน่งที่ต้องกำรโดยกำรน ำ
เม้ำส์ไปวำงที่ต ำแหน่งนั น ๆ ดังรูปที่ 2.25 

 
รูปที่ 2.25 หน้ำจอแสดงผลค่ำละติจูด ลองจิจูด 

 
 

➢ ผู้ใช้งำนสำมำรถตั งค่ำรูปแบบกำรแสดงผลของพิกัดละติจูด ลองจิจูด โดยกำรกด
สัญลักษณ์  ดังรูปที่ 2. 26 

 
รูปที่  2.26 หน้ำจอแสดงผลเปลี่ยนรูปแบบกำรแสดงพิกัดละติจูด ลองจิจูด 

 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 

             บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ำกัด หน้ำ 16 

2.3 การเรียกดูรายงาน : ผู้ใช้งำนสำมำรถดูรำยละเอียดข้อมูลแผนที่จำกเมนูรำยงำน ดังรูปที่ 2-27 

 
รูปที่ 2-27 หน้ำจอแสดงผลรำยงำนจำกข้อมูลแผนที่ 

 
2.4 การค้นหาบ่อน ้าบาดาล : ผู้ใช้สำมำรถค้นหำบ่อน  ำบำดำล โดยกดไอคอนเมนูมุมซ้ำยบน  

และเลือกเมนู ค้นหำบ่อน  ำบำดำล ดังรูปที ่2-28 

 
รูปที่ 2-28 หน้ำจอกำรใช้งำน เมนูค้นหำบ่อบำดำล 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
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➢  ขั นตอนกำรใช้งำน ดังรูปที่ 2-29 
1. เลือกประเภทบ่อน  ำบำดำล หรือ 
2. เลือกสถำนะบ่อน  ำบำดำล 
3. กดปุ่ม “ค้นหำ” เพ่ือค้นหำ หรือกดปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือยกเลิกกำรค้นหำ 

 
รูปที่ 2-29 หน้ำจอกำรค้นหำบ่อน  ำบำดำล 

 
- ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรค้นหำข้อมูลจำก บ่อน  ำบำดำล เช่น ประเภทบ่อเกษตรกร 

 
รูปที่ 2-30 หน้ำจอแสดงผลตัวอย่ำงกำรค้นหำข้อมูล บ่อน  ำบำดำล 

 
 
 
 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
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➢ ผู้ใช้สำมำรถค้นหำข้อมูลที่ต้องกำร โดยกำร Search ค ำที่ต้องกำรค้นหำ ดังรูปที ่2-31 
1. กดสัญลักษณ์   
2. เลือกรูปแบบกำรค้นหำ  
3. กดสัญลักษณ์   

 
รูปที่ 2-31 หน้ำจอเมนูกำรค้นหำโดยกำร Search Keyword 

 
- ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรค้นหำ เชียงรำย ซึ่งรัศมีของกำรค้นหำจะตั งค่ำไว้หน้ำเมนู 

วิเครำะห์ข้อมูล ดังรูปที่ 2-32 

 
 รูปที่ 2-32 หน้ำจอแสดงผลกำรค้นหำข้อมูลด้วย Keyword (Map) 

 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
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2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ : ผู้ใช้สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลที่ค้นหำ โดยกดไอคอนเมนูมุมซ้ำย
บน  และเลือกเมนู วิเครำะห์ข้อมูล ดังรูปที ่2-33 

 
รูปที่ 2-33 หน้ำจอกำรใช้งำน เมนูวิเครำะห์ข้อมูล 

 
➢  ขั นตอนกำรใช้งำน ดังรูปที่ 2-34 

1. เลือกวิเครำะห์ข้อมูลกำรค้นหำ แยกตำมส ำนักทรัพยำกรน  ำบำดำลเขต หรือ
แยกตำมแอ่งน  ำบำดำล หรือแยกตำมจังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 

2. ตั งค่ำรัศมี เพ่ือก ำหนดพื นที่ในกำรค้นหำข้อมูล 
3. กดปุ่ม “ค้นหำ” เพ่ือค้นหำ หรือกดปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือยกเลิกกำรค้นหำ 

 
รูปที่ 2-34 หน้ำจอกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
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- ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ค้นหำ แยกตำมส ำนักทรัพยำกรน  ำบำดำล
เขต กรุงเทพฯ 

 
รูปที่ 2-35 หน้ำจอแสดงผลตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 
2.6 แผนที่ฐาน : ผู้ใช้สำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรแสดงผลของแผนที่ โดยกดไอคอนเมนูมุมซ้ำย

บน  และเลือก เมนูแผนที่ฐำน ดังรูปที่ 2.36 

 
รูปที่ 2.36 หน้ำจอกำรเปลี่ยนรูปแบบแผนที่ เมนูแผนที่ฐำน 

 
  



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
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- ตัวอย่ำงหน้ำจอแสดงผลกำรเปลี่ยนแผนที่ฐำน 

 
รูปที่ 2.37 หน้ำจอแสดงผลกำรเปลี่ยนแผนที่ฐำน 

 
2.7 การส่งออกแผนที่ : ผู้ใช้สำมำรถส่งออกแผนที่ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยกดไอคอนเมนูมุมซ้ำย

บน  และเลือก เมนูส่งออกแผนที่ ดังรูปที่ 2.38 

 
รูปที่ 2.28 หน้ำจอแสดงผลเมนูเครื่องพิมพ์ 

 
1) ผู้ใช้สำมำรถเลือกรูปแบบกำรพิมพ์แผนที่ ดังนี  

➢ หน้ำกระดำษ : แผนที่จะแสดงผลบนกระดำษ โดยมีชื่อปรำกฎบนแผนที่ ดัง
รูปที่ 2.39 และ รูปที่ 2.40 ขั นตอนกำรใช้งำน ดังนี  
1. กรอกข้อมูลชื่อ 
2. กดปุ่ม ส่งออก 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
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3. กดเลือกไฟล์ส่งออกที่ต้องกำร 

 
รูปที่ 2.39 หน้ำจอแสดงผลกำรตั งค่ำเครื่องพิมพ์ (หน้ำกระดำษ) 

 
- ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรส่งออกแผนที่ เมนูหน้ำกระดำษ 

 
รูปที่ 2.40 หน้ำจอแสดงผลกำรส่งออกแผนที่ในรูปแบบ PDF (หน้ำกระดำษ) 

 
➢ แผนที่เท่ำนั น : แสดงผลเฉพำะแผนที่ในรูปแบบของ PDF ดังรูปที่ 2.41 และ 

รูปที่ 2.42 ขั นตอนกำรใช้งำน ดังนี  
1. กรอกข้อมูลชื่อ 
2. กดปุ่ม ส่งออก 
3. กดเลือกไฟล์ส่งออกที่ต้องกำร 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
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รูปที่ 2.41 หน้ำจอแสดงผลกำรตั งค่ำเครื่องพิมพ์ (แผนที่เท่ำนั น) 

 
 

- ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรส่งออกแผนที่ เมนูแผนที่เท่ำนั น 

 
รูปที่ 2.42 หน้ำจอแสดงผลกำรส่งออกแผนที่ในรูปแบบ PDF (แผนที่เท่ำนั น) 

 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
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2.8 การตั งค่าแผนที่ : ผู้ใช้สำมำรถตั งค่ำกำรใช้งำนแผนที่ โดยกดไอคอนเมนูมุมซ้ำยบน   
และเลือกเมนู ตั งค่ำ ดังรูปที่ 2.43 

 
รูปที่ 2.43 หน้ำจอแสดงผลเมนู ตั งค่ำ 

 
 

➢ ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกกำรตั งค่ำ เช่น แถบเมนู Map คือ กำรตั งค่ำแผนที่ในส่วนของ แผน
ที่ฐำน โดยสำมำรถ Add Webmap จำกภำยนอก ดังรูปที่ 2.44 

 
รูปที่ 2.44 หน้ำจอแสดงผลกำรตั งค่ำเก่ียวกับแผนที่ (Map) 

 
  



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 

             บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จ ำกัด หน้ำ 25 

➢ ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกกำรตั งค่ำ เช่น แถบเมนู Theme คือ กำรตั งค่ำพื นหลัง และสี
ตัวอักษรภำยในระบบ ดังรูปที่ 2.45 

 
รูปที่ 2.45 ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรตั งค่ำ Theme  

 
 

2.9 การแสดงแผนที่เต็มจอ : ผู้ใช้สำมำรถขยำยแผนที่ให้เต็มหน้ำจอ โดยกดไอคอนเมนู
มุมซ้ำยบน  และเลือก เมนูแสดงแผนที่เต็มจอ ดังรูปที่ 2.46 

 
รูปที่  2.46 หน้ำจอแสดงผลเมนู แสดงแผนที่เต็มจอ 

 
 
 
 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
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- ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรแสดงผลแผนที่เมนู แสดงแผนที่เต็มจอ 

 
รูปที่  2.47 หน้ำจอแสดงผลกำรขยำยหน้ำจอแผนที่ให้เต็มหน้ำจอ 

 
 

2.10 ข้อมูลการติดต่อ : ผู้ใช้งำนสำมำรถดูข้อมูลกำรติดต่อกับกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล โดย
กดไอคอนเมนูมุมซ้ำยบน  และเลือกเมนู เกี่ยวกับ  ดังรูปที่ 2.48 

 
รูปที่ 2.48 หน้ำจอแสดงผลเมนู เกี่ยวกับ 

 
 
 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
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- ตัวอย่ำงหน้ำจอ เมนูเกี่ยวกับ โดยสำมำรถกดปุ่ม “ปิด” เพ่ือกลับสู่หน้ำจอแผนที่ 

 
รูปที่ 2.49 หน้ำจอแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับกรมทรัพยำกรน  ำบำดำล 

 
  

2.11 การดูแผนที่แบบ 3 มิติ (Scene) 

 
รูปที่ 2.50 หน้ำจอกำรดูแผนที่แบบ 3 มิติ (Scene) 

 
  



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
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➢ ผู้ใช้สำมำรถดูรำยละเอียดควำมสูงของภูเขำ อำคำร และควำมลึกของพื นดิน ด้วยระบบ 
3D ดังรูปที่ 2.51 

 
รูปที่ 2.51 หน้ำจอแสดงผลรูปแบบ 3D 

 
 

➢ ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้งำนเมนูไอคอนต่ำง ๆ ส ำหรับแผนที่รูปแบบ 3D ดังรูปที่ 2.52 โดย
กำรใช้งำนเช่นเดียวกับ Map 

 
รูปที่ 2.52 หน้ำจอแสดงไอคอนกำรใช้งำนเมนู  Scene (3D) 

 

1)  : มุมมองแผนที่เริ่มต้น  
2)  : ขยำยแผนที่เข้ำ (Zoom In) 
3)  : ขยำยแผนที่ออก (Zoom Out) 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
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4)  และ  : กำรหมุนในรูปแบบ 3 มิติ   

5)  : รีเซ็ทกำรวำงแนวเข็มทิศ 
 

➢ ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้งำนเมนูต่ำง ๆ ผ่ำนไอคอน   โดยกำรใช้งำนเช่นเดียวกับ Map 

 
รูปที่ 2.53 หน้ำจอแสดงผลเมนูต่ำง ๆ ของ Scene 

 
➢ ผู้ใช้สำมำรถค้นหำโดยกำร Search ค ำท่ีต้องกำรค้นหำ กำรใช้งำนเช่นเดียวกับ Map ดัง

รูปที่ 2.54 
1. กดสัญลักษณ์   
2. เลือกรูปแบบกำรค้นหำ  
3. กดสัญลักษณ์   

 
รูปที่ 2.54 หน้ำจอขั นตอนกำรค้นหำ โดยกำร Search (Scene) 



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
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รูปที่ 2.55 ตัวอย่ำงหน้ำจอแสดงผลกำรค้นหำ โดยกำร Search (Scene) 

 
  



คู่มือการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าบาดาล 
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3. การดาวน์โหลดข้อมูลส้าหรับประชาชน 

➢ กำรเข้ำใช้งำนระบบ : ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบโดยกกปุ่มเมนู “ดำวน์โหลด” ดังรูปที่ 3-1 

 
รูปที่ 3-1 หน้ำจอเข้ำใช้งำนระบบด้วยปุ่มเมนู ดำวน์โหลด 

 

➢ แสดงภำพรวมของเมนู ดำวน์โหลด 

 
รูปที่ 3-2 หน้ำจอแสดงภำพรวมของเมนู ดำวน์โหลด 
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3.1 การดาวน์โหลดไฟล์ : ผู้ใช้งำนสำมำรถเรียกดูข้อมูลไฟล์ที่ให้ดำวน์โหลด โดยกดไอคอนดู

ไฟล์ดำวน์โหลด   ดังรูปที่ 3-3 

 
รูปที่ 3-3 หน้าจอเรียกดูข้อมูลไฟล์ดำวน์โหลด 

 

➢ ผู้ใช้งำนสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ โดยกดไอคอนดำวน์โหลดไฟล์   ดังรูปที่ 3-4 
และเลือกพื นที่จัดเก็บไฟล์ ดังรูปที่ 3-5 

 
รูปที่ 3-4 หน้ำจอแสดงดำวน์โหลดไฟล์ 
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รูปที่ 3-5 หน้ำจอแสดงกำรเลือกพื นที่จัดเก็บไฟล์ 

 
➢ ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูล โดยกรอกข้อมูลที่ต้องกำรค้นหำ เช่น แผนที่รำยจังหวัด และกด

ไอคอนค้นหำ   ดังรูปที่ 3-6 

 
รูปที่ 3-6 หน้ำจอแสดงชื่อข้อมูลดำวน์โหลดทีค่้นหำ 
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➢ ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูล โดยกรอกข้อมูลที่ต้องกำรค้นหำ เช่น ชลบุรี และกดไอคอน
ค้นหำ   ดังรูปที ่3-7 

 
รูปที่ 3-7 หน้ำจอแสดงชื่อไฟล์ดำวน์โหลดตำมกำรค้นหำ 

 
3.2 การเรียกดูข้อมูล Web Map Service (WMS) : ผู้ใช้งำนสำมำรถคัดลอกลิงก์ โดยกด

ไอคอน ดังรูปที่ 3-8 และน ำลิงก์ที่คัดลอกมำวำงที่ Address bar แถบหน้ำต่ำงใหม่ แล้วกด Enter จะ
ปรำกฏหน้ำจอข้อมูลของ Web Map Service ดังรูปที่ 3-9 

 
รูปที่ 3-8 หน้ำจอแสดงคัดลอกลิงก์ Web Map Service 
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รูปที่ 3-9 หน้าจอแสดงข้อมูลของ Web Map Service 

 
➢ ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำข้อมูล โดยกรอกข้อมูลที่ต้องกำรค้นหำ เช่น แหล่งน  ำ และกดไอคอน

ค้นหำ   ดังรูปที่ 3-10 

 
รูปที่ 3-10 หน้าจอแสดงชื่อไฟล์ Web Map Services ตามการค้นหา 




