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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 1 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1. การใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 

1.1 การเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
การเข้าสู่ระบบ  สามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) ได้ โดย 

1. พิมพ์ URL ของระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : แสดงขั นตอนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara)  

 

รูปที่ 1: แสดงวิธีการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 

ค้าอธิบาย 

1. พิมพ์ URL : http://pasutara.dgr.go.th ลงในช่อง Address Bar 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 2 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.2 หน้าลงทะเบียนขอใช้บริการ  

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับขอใช้บริการเพ่ือเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล  
(Smart Pasutara)  

รูปที่ 2: แสดงหน้าลงทะเบียนขอใช้บริการ 

ค้าอธิบาย 

1. เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือแสดงฟอร์มส้าหรับเลือกสิทธิ์ใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี  
4.1 เลือกบทบาทของผู้ใช้งาน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

4.1.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Mobile) 
4.1.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (WEB) 
4.1.3 เจ้าหน้าที่สืบค้นหาข้อมูล 
4.1.4 ผู้ดูแลระบบ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน ้าบาดาล) 
4.1.5 ผู้ดูแลระบบ (สทบ.เขต) 

4.2 คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกสิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้งาน  

4.3 คลิกปุ่ม  เพ่ือปิดหน้าสิทธิ์ใช้งาน ของผู้ใช้งาน 

2 

3 
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5 
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 3 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกขอสิทธิ์ใช้งาน 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกลงทะเบียนขอใช้บริการ 

 

1.3 หน้ารอการอนุมัติลงทะเบียนขอใช้บริการ  

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ  ใช้ส้าหรับแสดงข้อมูลการลงทะเบียนขอใช้บริการ  

 

 

รูปที่ 3: แสดงหน้าได้รับข้อมูลลงทะเบียนขอใช้บริการ 

ค้าอธิบาย 

1. หน้าจอข้อมูลการลงทะเบียนขอใช้บริการ จะแสดงหลังจากส่งการขอใช้บริการ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 4 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.4 หน้าแจ้งผลการอนุมัติลงทะเบียนขอใช้บริการ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ   ใช้ส้าหรับแสดงผลการอนุมัติลงทะเบียนขอใช้บริการ  

 

รูปที่ 4: แสดงหน้าผลการอนุมัติลงทะเบียนขอใช้บริการ 

ค้าอธิบาย 

1. หน้าจอแสดงผลการได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 5 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.5 หน้าหลักของการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara)  

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 

รูปที่ 5: แสดงหน้าหลักของการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara)  

ค้าอธิบาย 

1. กรอกชื่อผู้ใช้ระบบในช่อง Username 
2. กรอกรหัสผ่านผู้ใช้ในช่อง Password  
3. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

2 3 
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 6 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.6 หน้าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ :  ใช้ส้าหรับเรียกดูข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

รูปที่ 6: แสดงหน้าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara)  

 

 



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 7 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

ค้าอธิบาย 

1. แสดงเมนทูั งหมดของระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล โดยแบ่งออกเป็น 18 เมนู ได้แก่ 
1.1 หน้าหลัก 
1.2 โครงการและแผนการด้าเนินงาน 
1.3 ข้อมูลทะเบียนบ่อน ้าบาดาล 
1.4 ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าบาดาล 
1.5 ข้อมูลหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 
1.6 ข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล 
1.7 การส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 
1.8 ข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 
1.9 ข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 
1.10 ข้อมูลการสูบทดสอบ 
1.11 ข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล  
1.12 ล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 
1.13 ข้อมูลการบ้ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาล 
1.14 ระบบแสดงผลรายงาน 
1.15 คู่มือการใช้งานระบบ 
1.16 ส่วนผู้ดูแลระบบ 
1.17 แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ 
1.18 ลิงค์เชื่อมโยง 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 8 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.7 โครงการและแผนการด้าเนินงาน  

1.7.1 โครงการของกรม 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเรียกดูรายละเอียดข้อมูลโครงการของกรม 

 
รูปที่ 7: แสดงหน้าต่างข้อมูลโครงการของกรม 

ค้าอธิบาย 
1. เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูลแสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการของกรม 
4. แสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการของกรม 

4 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 9 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.7.2 แผนการด้าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเรียกดูรายละเอียดข้อมูลแผนการด้าเนินงาน 

รปูที่ 8: แสดงหน้าต่างข้อมูลแผนการด้าเนินงาน 

ค้าอธิบาย 
1. เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 
4. แสดงรายละเอียดข้อมูลแผนการด้าเนินงาน 

4 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 10 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.7.3 วางแผนงานหน่วยเจาะ 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับจัดการข้อมูลวางแผนงานหน่วยเจาะ 

 
รูปที่ 9: แสดงหน้าต่างการวางแผนงานหน่วยเจาะ 

ค้าอธิบาย 
1. แสดงเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 
4. แสดงรายละเอียดข้อมูลวางแผนงานหน่วยเจาะ 

5. คลิกเลือก  เพ่ือเลือกหน่วยเจาะที่ต้องการ 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลวางแผนงานหน่วยเจาะ 

7. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกข้อมูลวางแผนงานหน่วยเจาะ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 11 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.8 ทะเบียนบ่อน ้าบาดาล 

1.8.1 สืบค้นบ่อน ้าบาดาล (ราชการ) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเรียกดูรายละเอียดข้อมูลทะเบียนบ่อน ้าบาดาลราชการ 

 

รูปที่ 10: แสดงหน้าต่างข้อมูลทะเบียนบ่อน ้าบาดาลราชการ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 12 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

ค้าอธิบาย 

1. เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 
4. แสดงรายละเอียดข้อมูลทะเบียนบ่อน ้าบาดาลราชการ 

 

1.8.2 สืบค้นบ่อน ้าบาดาล (เอกชน) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับดูรายละเอียดข้อมูลทะเบียนบ่อน ้าบาดาลเอกชน 

 

รูปที่ 11: แสดงหน้าต่างข้อมูลทะเบียนบ่อน ้าบาดาลเอกชน 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 13 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

ค้าอธิบาย 

1. เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 
4. แสดงรายละเอียดข้อมูลทะเบียนบ่อน ้าบาดาลเอกชน  

 

1.9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าบาดาล 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเรียกดูผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าบาดาล 

 

รูปที่ 12: แสดงหน้าต่างผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าบาดาล 

ค้าอธิบาย 

1. เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 
4. แสดงรายละเอียดข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าบาดาล 

 
  

4 

1 

3 2 



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 14 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.10 ข้อมูลหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด  

1.10.1 เรียกดขู้อมูลหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเรียกดขู้อมูลหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 

รูปที่ 13: แสดงหน้าต่างข้อมูลหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 

ค้าอธิบาย 
1. แสดงเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 15 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 
5. แสดงรายละเอียดข้อมูลหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 

 
1.10.2 เพ่ิมข้อมูลหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด  

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเพิ่มข้อมูลหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 

 

รูปที่ 14: แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 
ค้าอธิบาย 

1. เพ่ิมข้อมูลหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกข้อมูลหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 16 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.10.3 ข้อมูลส้ารวจหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเพิ่มข้อมูลส้ารวจหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 

 

รูปที่ 15: แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลส้ารวจหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 

ค้าอธิบาย 

1. คลิกไอคอน  แสดงรายการส้าหรับกรอกข้อมูลส้ารวจหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด  
2. แสดงรายละเอียดข้อมูลส้ารวจหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด  
3. คลิกไอคอน  เพ่ือลบข้อมูลส้ารวจหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลส้ารวจหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกข้อมูลส้ารวจหมุดเฝ้าระวังแผ่นดินทรุด 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 17 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.11 ข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล (Drilling Report) 

1.11.1 ข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล  

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเรียกดูข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล  

 

รูปที่ 16: แสดงหน้าต่างการน้าเข้าข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 18 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

ค้าอธิบาย 

1. แสดงเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล 
5. แสดงรายละเอียดข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือส่งออกข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล 

 
  



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 19 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.11.2 เพ่ิมข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล (Drilling Report) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเพิ่มข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล  

รูปที่ 17: แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล  

ค้าอธิบาย 
แสดงฟอร์มส้าหรับกรอกเพ่ิมข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. การเพ่ิมข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล 
2. ข้อมูลพื นฐาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี  

2.1 ข้อมูลบ่อน ้าบาดาล  
2.2 ข้อมูลสถานที่ตั ง  
2.3 ข้อมูลการทดสอบปริมาณน ้า 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 20 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3. รายละเอียดการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ดังนี  
3.1 รายการวางท่อ 
3.2 การสร้างบ่อ 
3.3 เทคนิคการเจาะ 
3.4 รายงานการใช้หัวเจาะ 
3.5 รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
3.6 รายงานการใช้วัสดุ 
3.7 รายงานชั นดินชั นหิน 
3.8 หมายเหตุประกอบการเจาะ 

4. ข้อมูลประกอบ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี  
4.1  ประวัติการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะส้าคัญ   

4.2 การเข้าร่วมโครงการต่างๆ  
4.3 ข้อมูลติดตั งระบบประปา 
4.4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบ่อน ้าบาดาล  
4.5 รูปภาพประกอบการเจาะบ่อน ้าบาดาล 

5. ข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจล่าสุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี  
5.1 ข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจ  
5.2 สถานภาพของบ่อในความเห็นของผู้ส้ารวจ 
5.3 ข้อมูลของหมู่บ้านที่บ่อนี ตั งอยู่ 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลแบบฉบับร่าง 

7. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล 

8. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกข้อมูลการเจาะเบ่อน ้าบาดาล 
 

 

 

 

 

  



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 21 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.11.3 อนุมัติข้อมูล 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับอนุมัติข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล 

 

รูปที่ 18: แสดงหน้าต่างการอนุมัติข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล 

ค้าอธิบาย 
1. เงื่อนไขในการอนุมัติข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม   เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ืออนุมัติข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล  

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือไม่อนุมัติข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล 
6. แสดงรายละเอียดข้อมูลการเจาะบ่อน ้าบาดาล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 22 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.12 ข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ (Resistivity Survey) 

1.12.1 ข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเรียกดขู้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์  

 
รูปที่ 19: แสดงหน้าต่างการเรียกดูการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

ค้าอธิบาย 

1. แสดงเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 23 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

5. แสดงรายละเอียดข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือส่งออกข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

 
1) เพ่ิมข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ (Resistivity Survey) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเพิ่มข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

 
รูปที่ 20: แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

ค้าอธิบาย 
1. เพ่ิมข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดของจุดส้ารวจ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือน้าเข้าข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ โดยสามารถน้าเข้าข้อมูลได้ทีละบ่อ 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 24 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลแบบฉบับร่าง 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

7. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกข้อมูลส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 
 

2) เพ่ิมรายละเอียดของจุดส้ารวจ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของจุดส้ารวจ 

รูปที่ 21: แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของจุดส้ารวจ 
ค้าอธิบาย 

1. เพ่ิมรายละเอียดของจุดส้ารวจ 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกรายละเอียดของจุดส้ารวจ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกข้อมูลรายละเอียดของจุดส้ารวจ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 25 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3) น้าเข้าข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ (Resistivity Survey) 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับน้าเข้าข้อมูลส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์  

 

รูปที่ 22: แสดงหน้าต่างการน้าเข้าข้อมูลส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 
ค้าอธิบาย 

1. คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกไฟล์เอกสารที่ template Excel ที่ต้องการน้าเข้า 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือลบไฟล์เอกสาร เมื่อต้องการเปลี่ยนไฟล์น้าเข้า 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ืออัพโหลดไฟล์ที่ต้องการน้าเข้า 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 26 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

4) ดาวน์โหลดข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ (Resistivity Survey)  
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับดาวน์โหลด template Excel ที่ต้องการ  

รูปที่ 23: แสดงหน้าต่างดาวน์โหลดข้อมูลส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

ค้าอธิบาย 

1. แสดงรายละเอียดดาวน์โหลดข้อมูลส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลด template Excel ที่ต้องการ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 27 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.12.2 อนุมัติข้อมูล 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับอนุมัติข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์  

 

รูปที่ 24: แสดงหน้าต่างการอนุมัติข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์  
ค้าอธิบาย 

1. เงื่อนไขในการอนุมัติข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ืออนุมัติข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือไม่อนุมัติข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์  
6. แสดงรายละเอียดข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 28 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.13 ข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ (Lithology Log) 

1.13.1 ข้อมลูธรณีวิทยาหลุมเจาะ  

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเรียกดขู้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ  

 

รูปที่ 25: แสดงหน้าต่างการเรียกดูข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ  
ค้าอธิบาย 

1. เงื่อนไขข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ที่ต้องการค้นหา 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

1 

2 3 
5 4 6 

7 

8 



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 29 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือน้าเข้าข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ  โดยสามารถน้าเข้าข้อมูลได้หลายบ่อ 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลดข้อมูธรณีวิทยาหลุมเจาะ 
7. แสดงรายละเอียดข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

8. คลิกปุ่ม  เพ่ือส่งออกข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 
 

1) เพ่ิมข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ (Lithology Log) 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเพิ่มข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

 

 
รูปที่ 26: แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

ค้าอธิบาย 
แสดงฟอร์มส้าหรับกรอกเพ่ิมข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. น้าเข้าข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี  
1.1. ข้อมูลบ่อน ้าบาดาล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 30 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.2. ข้อมูลรายละเอียด 
1.3. ภาพประกอบ 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือน้าเข้าข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ  โดยสามารถน้าเข้าข้อมูลได้ทีละบ่อ 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 
5. แสดงรายละเอียดข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลแบบฉบับร่าง 

7. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

8. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 
 

2) เพ่ิมข้อมูลชั นดิน/ชั นหิน 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเพ่ิมข้อมูลชั นดิน/ชั นหิน 

 

รูปที่ 27: แสดงหน้าต่างเพ่ิมข้อมูลชั นดิน/ชั นหิน 
ค้าอธิบาย 
แสดงฟอร์มส้าหรับกรอกข้อมูลชั นดิน/ชั นหิน โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. เพ่ิมข้อมูลชั นดิน/ชั นหิน  

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลชั นดิน/ชั นหิน 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกข้อมูลชั นดิน/ชั นหิน 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 31 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3) น้าเข้าข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ (Lithology Log) 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับน้าเข้าข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

 

รูปที่ 28: แสดงหน้าต่างการน้าเข้าข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

ค้าอธิบาย 

1. คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกไฟล์เอกสารที่ template Excel ที่ต้องการน้าเข้า 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือลบไฟล์เอกสาร เมื่อต้องการเปลี่ยนไฟล์น้าเข้า 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ืออัพโหลดไฟล์ที่ต้องการน้าเข้า 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 32 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

4) ดาวน์โหลดข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ (Lithology Log)  
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับดาวน์โหลด template Excel ที่ต้องการ  

 

รูปที่ 29: แสดงหน้าต่างดาวน์โหลดข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

ค้าอธิบาย 

1. แสดงรายละเอียดดาวน์โหลดข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลด template Excel ที่ต้องการ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 33 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.13.2 อนุมัติข้อมูล 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับอนุมัติข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

 
รูปที่ 30: แสดงหน้าต่างการอนุมัติข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

ค้าอธิบาย 

1. เงื่อนไขในการอนุมัติข้อมูล 

2. คลิกปุม่  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ืออนุมัติข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือไม่อนุมัติข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 
6. แสดงรายละเอียดข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 34 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.14 ข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ (Electric Log) 
1.14.1 ข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเรียกดขู้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ   

 
รูปที่ 31: แสดงหน้าต่างการเรียกดูข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 

ค้าอธิบาย 
1. แสดงเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 
5. แสดงรายละเอียดข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือส่งออกข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 35 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1) เพ่ิมข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ (Electric Log) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเพิ่มข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 

 
รูปที่ 32: แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 

ค้าอธิบาย 
แสดงฟอร์มส้าหรับกรอกเพ่ิมข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. เพ่ิมข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี  
1.1. ข้อมูลบ่อน ้าบาดาล 
1.2. รายละเอียด 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือน้าเข้าข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 
3. คลิกไอคอน  แสดงรายการส้าหรับกรอกข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 36 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

4. แสดงรายละเอียดข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลแบบฉบับร่าง 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 

7. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 
 

1.14.2 อนุมัติข้อมูล 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับอนุมัติข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ  

 

รูปที่ 33: แสดงหน้าต่างการอนุมัติข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 37 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

ค้าอธิบาย 
1. เงื่อนไขในการอนุมัติข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ืออนุมัติข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือไม่อนุมัติข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 
6. แสดงรายละเอียดข้อมูลธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ 

 
 

  



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 38 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.15 ข้อมูลการสูบทดสอบ (Pumping Test) 
1.15.1 ข้อมูลการสูบทดสอบ  

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเรียกดขู้อมูลการสูบทดสอบ  

 
รูปที่ 34: แสดงหน้าต่างการเรียกดูข้อมูลการสูบทดสอบ 

ค้าอธิบาย 

1. แสดงเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลการสูบทดสอบ 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูล KTS 
6. แสดงรายละเอียดข้อมูลการสูบทดสอบ 

7. คลิกปุ่ม  เพ่ือส่งออกข้อมูลการสูบทดสอบ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 39 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1) เพ่ิมข้อมูลการสูบทดสอบ (Pumping Test) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเพิ่มข้อมูลการสูบทดสอบ 

 
รูปที่ 35: แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลการสูบทดสอบ 

ค้าอธิบาย 
แสดงฟอร์มส้าหรับกรอกเพ่ิมข้อมูลการสูบทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. เพ่ิมข้อมูลบ่อสูบทดสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี  
1.1. ข้อมูลบ่อทดสอบ  
1.2. บ่อสังเกตุการณ์ 

2. เพ่ิมรายละเอียดสูบทดสอบ 
2.1. ข้อมูลสถานที่ตั ง 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 40 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3. ภาพประกอบ 

3.1. คลิกเลือก  เพ่ือเลือกรูปภาพที่ต้องการ 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือน้าเข้าข้อมูลการสูบทดสอบ โดยสามารถน้าเข้าข้อมูลได้ทีละบ่อ 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลการสูบทดสอบ 
6. เพ่ิมผลการสูบทดสอบบ่อหลัก 
7. เพ่ิมผลการสูบทดสอบบ่อสังเกตุการณ์ 
8. แสดงรายละเอียดผลการสูบทดสอบ 

9. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลแบบฉบับร่าง 

10. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลการสูบทดสอบ 

11. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกข้อมูลการสูบทดสอบ 
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 41 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

2) ข้อมูลผลการสูบทดสอบ (KTS) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเรียกดูข้อมูลผลการสูบทดสอบ (KTS) 

 

รูปที่ 36: แสดงหน้าต่างข้อมูลผลการสูบทดสอบ (KTS) 
ค้าอธิบาย 

1. แสดงเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลผลการสูบทดสอบ (KTS) 
5. แสดงรายละเอียดข้อมูลผลการสูบทดสอบ (KTS) 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 42 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3) เพ่ิมข้อมูลผลการสูบทดสอบ (KTS) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเพิ่มข้อมูลผลการสูบทดสอบ (KTS) 

 
รูปที่ 37: แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลผลการสูบทดสอบ (KTS)  

ค้าอธิบาย 
แสดงฟอร์มส้าหรับกรอกเพ่ิมข้อมูลผลการสูบทดสอบ (KTS) โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. เพ่ิมข้อมูลผลการสูบทดสอบ (KTS)  

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลผลการสูบทดสอบ (KTS) 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกข้อมูลผลการสูบทดสอบ (KTS) 
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 43 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

4) น้าเข้าข้อมูลการสูบทดสอบ (Pumping Test) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับน้าเข้าข้อมูลการสูบทดสอบ 

 

รูปที่ 38: แสดงหน้าต่างการน้าเข้าข้อมูลการสูบทดสอบ 

ค้าอธิบาย 

1. คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกไฟล์เอกสารที่ template Excel ที่ต้องการน้าเข้า 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือลบไฟล์เอกสาร เมื่อต้องการเปลี่ยนไฟล์น้าเข้า 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ืออัพโหลดไฟล์ที่ต้องการน้าเข้า 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 44 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

5) ดาวน์โหลดข้อมูลการสูบทดสอบ (Pumping Test) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับดาวน์โหลด template Excel ที่ต้องการ  

 

รูปที่ 39: แสดงหน้าต่างดาวน์โหลดข้อมูลการสูบทดสอบ 

ค้าอธิบาย 

1. แสดงรายละเอียดดาวน์โหลดข้อมูลการสูบทดสอบ 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลด template Excel ที่ต้องการ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 45 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.15.2 อนุมัติข้อมูล 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับอนุมัติข้อมูลการสูบทดสอบ  

 

รูปที่ 40: แสดงหน้าต่างการอนุมัติข้อมูลการสูบทดสอบ 

ค้าอธิบาย 

1. เงื่อนไขในการอนุมัติข้อมูล 

2. คลิกปุม่  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ืออนุมัติข้อมูลสูบทดสอบ 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือไม่อนุมัติข้อมูลสูบทดสอบ 
6. แสดงรายละเอียดข้อมูลสูบทดสอบ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 46 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.16 ข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล (Groungwater Level) 
1.16.1 ข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเรียกดขู้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล  

 

รูปที่ 41: แสดงหน้าต่างการน้าเข้าข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 47 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

ค้าอธิบาย 

1. แสดงเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล 
5. แสดงรายละเอียดข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือส่งออกข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล 

 

  



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 48 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1) เพ่ิมข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล (Groungwater Level) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเพิ่มข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล 

 

รูปที่ 42: แสดงหน้าต่างการเพ่ิมข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล 
ค้าอธิบาย 

แสดงฟอร์มส้าหรับกรอกเพ่ิมข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล โดยมีรายละเอียดดังนี  
1. เพ่ิมข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล  

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลระดับน ้า 
3. เพ่ิมรายละเอียดข้อมูลระดับน ้า 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลแบบฉบับร่าง 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 49 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.16.2 อนุมัติข้อมูล 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับอนุมัติข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล 

 

รูปที่ 43: แสดงหน้าต่างการอนุมัติข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล 

ค้าอธิบาย 
1. เงื่อนไขในการอนุมัติข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

3. คลิกปุม่  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ืออนุมัติข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือไม่อนุมัติข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล 
6. แสดงรายละเอียดข้อมูลการตรวจวัดระดับน ้าบาดาล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 50 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.17 ล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeological Formation Log) 
1.17.1 ล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเรียกดขู้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา  

รูปที่ 44: แสดงหน้าต่างการเรียกดูข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 

ค้าอธิบาย 

1. แสดงเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 51 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือน้าเข้าข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา โดยสามารถน้าเข้าข้อมูลได้
หลายบ่อ 

6. คลิกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 
7. แสดงรายละเอียดข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 

8. คลิกปุ่ม  เพ่ือส่งออกข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 52 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1) เพ่ิมล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeological Formation Log) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเพิ่มข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 

 

รูปที่ 45: แสดงหน้าต่างการเพ่ิมข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 
ค้าอธิบาย 
แสดงฟอร์มส้าหรับกรอกเพ่ิมข้อมูลเพ่ิมล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา มีรายละเอียดดังนี  

1. เพ่ิมข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 
2. คลิกไอคอน  แสดงรายการส้าหรับกรอกข้อมูลหมวดหินทางอุทกธรณีวิทยา 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 53 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3. แสดงรายละเอียดข้อมูลหมวดหินทางอุทกธรณีวิทยา 
4. คลิกไอคอน  เพ่ือลบข้อมูลหมวดหินทางอุทกธรณีวิทยา 
5. คลิกไอคอน  แสดงรายการข้อมูลชั นน ้าบาดาล 
6. แสดงรายละเอียดข้อมูลชั นน ้าบาดาล 
7. คลิกไอคอน  เพ่ือลบข้อมูลชั นน ้าบาดาล 

8. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลแบบฉบับร่าง 

9. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 

10. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 

 
2) น้าเข้าข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeological Formation 

Log) 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับน้าเข้าข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 

รูปที่ 46: แสดงหน้าต่างการน้าเข้าข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 

ค้าอธิบาย 

1. คลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกไฟล์เอกสารที่ template Excel ที่ต้องการน้าเข้า 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือลบไฟล์เอกสาร เมื่อต้องการเปลี่ยนไฟล์น้าเข้า 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ืออัพโหลดไฟล์ที่ต้องการน้าเข้า 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 54 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3) ดาวน์โหลดล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeological Formation 
Log) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับดาวน์โหลด template Excel ที่ต้องการ  

 

รูปที่ 47: แสดงหน้าต่างดาวน์โหลดข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

ค้าอธิบาย 

1. แสดงรายละเอียดดาวน์โหลดข้อมูลธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือดาวน์โหลด template Excel ที่ต้องการ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 55 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.17.2 อนุมัติข้อมูล 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับอนุมัติข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 

 

รูปที่ 48: แสดงหน้าต่างการอนุมัติข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา  
ค้าอธิบาย 

1. เงื่อนไขในการอนุมัติข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ืออนุมัติข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 

5. คลิกปุ่ม  เพ่ือไม่อนุมัติข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 
6. แสดงรายละเอียดข้อมูลล้าดับชั นหินทางอุทกธรณีวิทยา 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 56 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.18 ข้อมูลการบ้ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาล 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเรียกดูการบ้ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาล 

 

รูปที่ 49: แสดงหน้าต่างข้อมูลการบ้ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาล 
ค้าอธิบาย 

1. แสดงเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขท่ีต้องการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมข้อมูลบ้ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาล 
5. แสดงรายละเอียดข้อมูลบ้ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 57 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.18.1 เพ่ิมข้อมูลการบ้ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาล 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเพิ่มข้อมูลการบ้ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาล 

 

รูปที่ 50: แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลการบ้ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาล 
ค้าอธิบาย 

แสดงฟอร์มส้าหรับกรอกเพ่ิมข้อมูลบ้ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาล โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. เพ่ิมข้อมูลการส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

2. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูลส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกข้อมูลส้ารวจทางธรณีฟิสิกส์ 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือเพ่ิมรายการข้อมูลบ้ารุงรักษาน ้าบาดาล 
5. แสดงรายละเอียดรายการข้อมูลบ้ารุงรักษาน ้าบาดาล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 58 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.18.2 เพ่ิมรายการข้อมูลบ้ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาล 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเพิ่มรายการข้อมูลบ้ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาล 

 

รูปที่ 51: แสดงหน้าต่างการเพ่ิมรายการข้อมูลบ้ารุงรักษาน ้าบาดาล 
ค้าอธิบาย 
แสดงฟอร์มส้าหรับกรอกเพ่ิมรายการข้อมูลบ้ารงุรักษาบ่อน ้าบาดาล โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. แสดงข้อมูลการบ้ารุงรักษา 
2. เพ่ิมรายการข้อมูลบ้ารุงรักษาน ้าบาดาล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี  

2.1. ข้อมูลบ่อน ้าบาดาล 
2.2. ข้อมูลการปฏิบัติงาน 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกรายการข้อมูลบ้ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาล 

4. คลิกปุ่ม  เพ่ือยกเลิกรายการข้อมูลบ้ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 59 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.19 ระบบแสดงผลรายงาน 
1.19.1 รายงานผู้ปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 11 รายงาน  ดังนี  

1) รายงานทะเบียนบ่อน ้าราชการ 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานทะเบียนบ่อน ้าราชการ 

 

รูปที่ 52: แสดงหน้าต่างรายงานทะเบียนบ่อน ้าราชการ 

ค้าอธิบาย 
แสดงฟอร์มส้าหรับแสดงรายงานทะเบียนบ่อน ้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. แถบเมนูส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานทะเบียนบ่อน ้าราชการ 
2. เงื่อนไขในการแสดงรายการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม เพ่ือแสดงข้อมูลรายงานทะเบียนบ่อน ้าราชการ 
5. แสดงรายละเอียดรายงานทะเบียนบ่อน ้าราชการ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 60 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

2) รายงานทะเบียนบ่อน ้าจ้าแนกรายโครงการ 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานทะเบียนบ่อน ้าจ้าแนกรายโครงการ 

 

รูปที่ 53: แสดงหน้าต่างรายงานทะเบียนบ่อน ้าจ้าแนกรายโครงการ 

ค้าอธิบาย 

แสดงฟอร์มส้าหรับแสดงรายงานทะเบียนบ่อน ้าจ้าแนกรายโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. แถบเมนูส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานทะเบียนบ่อน ้าจ้าแนกรายโครงการ 
2. เงื่อนไขในการแสดงรายการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม เพ่ือแสดงข้อมูลรายงานทะเบียนบ่อน ้าจ้าแนกรายโครงการ 
5. แสดงรายละเอียดรายงานทะเบียนบ่อน ้าจ้าแนกรายโครงการ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 61 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3) รายงานทะเบียนบ่อน ้าจ้าแนกตามหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานทะเบียนบ่อน ้าจ้าแนกตามหน่วยงาน 

 

รูปที่ 54: แสดงหน้าต่างรายงานทะเบียนบ่อน ้าจ้าแนกตามหน่วยงาน 

ค้าอธิบาย 

แสดงฟอร์มส้าหรับแสดงรายงานทะเบียนบ่อน ้าจ้าแนกตามหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. แถบเมนูส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานทะเบียนบ่อน ้าจ้าแนกตามหน่วยงาน 
2. เงื่อนไขในการแสดงรายการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม เพ่ือแสดงข้อมูลรายงานทะเบียนบ่อน ้าจ้าแนกตามหน่วยงาน 
5. แสดงรายละเอียดรายงานทะเบียนบ่อน ้าจ้าแนกตามหน่วยงาน 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 62 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

4) รายงานเจาะบ่อน ้าบาดาล 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานเจาะบ่อน ้าบาดาล 

 

รูปที่ 55: แสดงหน้าต่างรายงานเจาะบ่อน ้าบาดาล 

ค้าอธิบาย 

แสดงฟอร์มส้าหรับแสดงรายงานเจาะบ่อน ้าบาดาล โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. แถบเมนูส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานเจาะบ่อน ้าบาดาล 
2. เงื่อนไขในการแสดงรายการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม เพ่ือแสดงข้อมูลรายงานเจาะบ่อน ้าบาดาล 
5. แสดงรายละเอียดรายงานเจาะบ่อน ้าบาดาล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 63 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

5) รายงานผลการเจาะบ่อน ้าบาดาล (ไม่มีศักยภาพน ้า) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานผลการเจาะบ่อน ้าบาดาล (ไม่มีศักยภาพน ้า) 

 

รูปที่ 56: แสดงหน้าต่างรายงานผลการเจาะบ่อน ้าบาดาล (ไม่มีศักยภาพน ้า) 

ค้าอธิบาย 

แสดงฟอร์มส้าหรับแสดงรายงานผลการเจาะบ่อน ้าบาดาล (ไม่มีศักยภาพน ้า) โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. แถบเมนูส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานผลการเจาะบ่อน ้าบาดาล (ไม่มีศักยภาพน ้า) 
2. เงื่อนไขในการแสดงรายการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม เพ่ือแสดงข้อมูลรายงานผลการเจาะบ่อน ้าบาดาล (ไม่มีศักยภาพน ้า) 
5. แสดงรายละเอียดรายงานผลการเจาะบ่อน ้าบาดาล (ไม่มีศักยภาพน ้า) 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 64 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

6) รายงานบ่อสังเกตการณ์จ้าแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานบ่อสังเกตการณ์จ้าแนกตามหน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

รูปที่ 57: แสดงหน้าต่างรายงานบ่อสังเกตการณ์จ้าแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ 

ค้าอธิบาย 

แสดงฟอร์มส้าหรับแสดงรายงานบ่อสังเกตการณ์จ้าแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. แถบเมนูส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานบ่อสังเกตการณ์จ้าแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ 
2. เงื่อนไขในการแสดงรายการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม เพ่ือแสดงข้อมูลรายงานบ่อสังเกตการณ์จ้าแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ 
5. แสดงรายละเอียดรายงานบ่อสังเกตการณ์จ้าแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 65 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

7) รายงานสถานะบ่อน ้าบาดาล 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานสถานะบ่อน ้าบาดาล 

 

รูปที่ 58: แสดงหน้าต่างรายงานสถานะบ่อน ้าบาดาล 

ค้าอธิบาย 

แสดงฟอร์มส้าหรับแสดงรายงานสถานะบ่อน ้าบาดาล โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. แถบเมนูส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานสถานะบ่อน ้าบาดาล 
2. เงื่อนไขในการแสดงรายการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม เพ่ือแสดงข้อมูลสถานะบ่อน ้าบาดาล 
5. แสดงรายละเอียดรายงานสถานะบ่อน ้าบาดาล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 66 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

8) รายงานจ้านวนบ่อน ้าบาดาลจ้าแนกตามโครงการ 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานจ้านวนบ่อน ้าบาดาลจ้าแนกตามโครงการ 

 

รูปที่ 59: แสดงหน้าต่างรายงานจ้านวนบ่อน ้าบาดาลจ้าแนกตามโครงการ 

ค้าอธิบาย 

แสดงฟอร์มส้าหรับแสดงรายงานจ้านวนบ่อน ้าบาดาลจ้าแนกตามโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. แถบเมนูส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานเจาะบ่อน ้าบาดาล 
2. เงื่อนไขในการแสดงรายการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม เพ่ือแสดงข้อมูลรายงานเจาะบ่อน ้าบาดาล 
5. แสดงรายละเอียดรายงานเจาะบอ่น ้าบาดาล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 67 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

9) รายงานจ้านวนบ่อน ้าบาดาลจ้าแนกตามประเภทและสถานะ 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานจ้านวนบ่อน ้าบาดาลจ้าแนกตามประเภทและ
สถานะ 

 

รูปที่ 60: แสดงหน้าต่างรายงานจ้านวนบ่อน ้าบาดาลจ้าแนกตามประเภทและสถานะ 
ค้าอธิบาย 
แสดงฟอร์มส้าหรับแสดงรายงานจ้านวนบ่อน ้าบาดาลจ้าแนกตามประเภทและสถานะ โดยมีรายละเอียด
ดังนี  

1. แถบเมนูส้าหรับส่งออกเอกสารรายงานเจาะบ่อน ้าบาดาล 
2. เงื่อนไขในการแสดงรายการ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือล้างข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม เพ่ือแสดงข้อมูลรายงานเจาะบ่อน ้าบาดาล 
5. แสดงรายละเอียดรายงานเจาะบ่อน ้าบาดาล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 68 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.19.2 รายงานผู้บริหาร 
รายงานผู้บริหาร แบ่งออกเป็น 4 รายงาน ดังนี  
1) รายงานคุณภาพน ้าบาดาล 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับแสดงรายงานรายงานคุณภาพน ้าบาดาล 

 

รูปที่ 61: แสดงหน้าต่างรายงานคุณภาพน ้าบาดาล 

ค้าอธิบาย 

1. เงื่อนไขในการแสดงรายงาน 
2. แสดงข้อมูลรายงาน 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 69 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

2) รายงานการเจาะบ่อน ้าบาดาล รายโครงการ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับใช้ส้าหรับแสดงรายงานการเจาะบ่อน ้าบาดาล รายโครงการ 

 

รูปที่ 62: แสดงหน้าต่างรายงานการเจาะบ่อน ้าบาดาล รายโครงการ 

ค้าอธิบาย 

1. เงื่อนไขในการแสดงรายงาน 
2. แสดงข้อมูลรายงาน 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 70 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3) รายงานภาพรวมบ่อน ้าบาดาล 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับใช้ส้าหรับแสดงรายงานภาพรวมบ่อน ้าบาดาล 

 

รูปที่ 63: แสดงหน้าต่างรายงานรายงานภาพรวมบ่อน ้าบาดาล 

ค้าอธิบาย 

1. เงื่อนไขในการแสดงรายงาน 
2. แสดงข้อมูลรายงาน 

 
  

1 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 71 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

4) รายงานสถิติบ่อน ้าบาดาล รายภาค 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับใช้ส้าหรับแสดงรายงานสถิติบ่อน ้าบาดาล รายภาค 

 

รูปที่ 64: แสดงหน้าต่างรายงานสถิติบ่อน ้าบาดาล รายภาค 

ค้าอธิบาย 

1. เงื่อนไขในการแสดงรายงาน 
2. แสดงข้อมูลรายงาน 

 

1 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 72 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.20 คู่มือการใช้ระบบ 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับเรียกดูเอกสารคู่มือระบบ 

 

รูปที่ 65: แสดงหน้าต่างการเรียกดูเอกสารคู่มือระบบ 

ค้าอธิบาย 

1. แสดงเอกสารคู่มือระบบ 

 

1.21 การใช้งานระบบรายงานส้าหรับผู้บริหาร 
1.21.1 การเข้าสู่ระบบรายงาน 

การเข้าสู่ระบบ  สามารถเข้าสู่ระบบส้าหรับผู้บริหาร โดย 
1) พิมพ์ URL ของระบบรายงานส้าหรับผู้บริหาร 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : แสดงขั นตอนเข้าสู่ระบบ  

 

รูปที่ 66: แสดงวิธีการเข้าสูร่ะบบรายงาน (Smart Pasutara) 

ค้าอธิบาย 

1. พิมพ์ URL : http://reportpasutara.dgr.go.th/analytics ลงในช่อง Address Bar 

 

1 



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 73 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.21.2 หน้าหลักของการเข้าสู่ระบบรายงาน  

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับการเข้าใช้งานระบบ 

 
รูปที่ 67: แสดงหน้าหลักของการเข้าสู่ระบบรายงาน (Smart Pasutara) 

ค้าอธิบาย 

1. กรอกชื่อผู้ใช้ระบบในช่อง ID ผู้ใช้ 
2. กรอกรหัสผ่านผู้ใช้ในช่อง รหัสผ่าน 
3. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 

  



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 74 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.21.3 หน้าหลักของระบบรายงาน  

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับจัดการ 

 
รูปที่ 68: แสดงหน้าส้าหรับจัดการรายงาน (Smart Pasutara) 

ค้าอธิบาย 

1. แสดงหน้าจอเม่ือเข้าสู่ระบบมาแล้ว 
2. แสดงรายงานที่จัดท้าไว้ 
3. แบ่งตามโฟลเดอร์งานที่ save ไว้ 

 

  



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 75 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.21.4 หน้าหลักของระบบรายงาน  

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับจัดการรายงาน ส่วนของ Common Header 

 
รูปที่ 69: แสดงหน้าส้าหรับจัดการรายงาน (Smart Pasutara) ส่วนของ Common Header 

ค้าอธิบาย 

1. ค้นหาไฟล์งานทั งหมมด 
- การดูแลระบบ  
- วิธีใช้สามารถคลิกดูวิธีการใช้งาน 
- ออกจากระบบ  

2. โฮม 
- แคตตาล็อก 
- สิ่งที่สนใจ 
- แสดงข้อมูล 
- สร้าง 
- เปิด 
- เข้าสู่ระบบในฐานะ 

 

  



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 76 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.21.5 หน้าหลักของระบบรายงาน  

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับจัดการรายงานส่วนของเมนูด้านข้าง 

 
รูปที่ 70: แสดงหน้าส้าหรับจัดการรายงาน (Smart Pasutara) ส่วนของเมนูด้านข้าง 

ค้าอธิบาย 

1. แสดงส่วนโฟลเดอร์ 

     - โฟลเดอร์งานของฉัน ในส่วนนี จะเก็บงานต่างๆ ที่ได้จัดท้าขึ นมา แบ่งตามโฟล์เดอร์ที่สร้างไว้ โดยเห็น
เฉพาะงานของตนเอง 

     - โฟลเดอร์งานที่ใช้ร่วมกัน ในส่วนนี จะเก็บงานต่างๆ ที่ได้จัดท้าขึ นมา โดยสามารถเห็นงานที่ผู้อื่นสร้าง
ได ้

2. แสดงส่วนงาน 
- การจัดการงานหรือโฟลเดอร์ต่างๆ เช่น เปิด แก้ไข เปลี่ยนชื่อ 
- สร้างคีย์ลัดได้ 

- ก้าหนดสิทธิ์ 

 

  



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 77 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.21.6 หน้าหลักของระบบรายงาน  

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับจัดการรายงาน ส่วนของแคตตาล็อกล่าสุด 

    
รูปที่ 71: แสดงหน้าส้าหรับจัดการรายงาน (Smart Pasutara) ส่วนของแคตตาล็อกล่าสุด 

ค้าอธิบาย 

1. รายการวัตถุทั งหมดส้าหรับโฟลเดอร์ที่เลือกค้นหา ฯลฯ  

2. ตัวอย่างของการวิเคราะห์โดยดับเบิลคลิกไปที่งานนั นๆ 

 

  



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 78 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

1.21.7 หน้าหลักของระบบรายงาน  

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับจัดการรายงาน ส่วนของจัดการรายงาน 

 
รูปที่ 72: แสดงหน้าส้าหรับเรียกดูรายงาน (Smart Pasutara) 

ค้าอธิบาย 

1. เมื่อดับเบิลคลิกท่ีชื่อรายงานจะปรากฏรายงานที่ได้จัดท้าไว้ 
2. สามารถแก้ไขรายงานได้ 
3. สามารถ Export รายงานเพ่ือน้าส่งผู้บริหารได้ 

  



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 79 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการท้ารายงาน 
ล้าดับ สัญลักษณ์ ชื่อสัญลักษณ์ คุณลักษณะ 

1 
 

พิมพ์ ไอคอนพิมพ์ เพ่ือพิมพ์รายงานที่ต้องการ ออกมา
เป็นไฟล์ PDF และ HTML ได ้

2 
 

เอ็กซ์ปอร์ต (ส่งออก) ไอคอนเอ็กซ์ปอร์ตรายงานเพ่ือบันทึกรายงานที่
ต้องการออกมาเป็นไฟล์  PDF Excel 2007+ 
Powerpoint 2007+ Web Archive (.Mht) CSV 
XML 

3 
 

ก้าหนดการ 
(Schedule) 

ไอคอนภาพรวมของรายงาน สามารถดูภาพรวม
รายงานนี ได้ 

4 
 

theme ไอคอนธีมสามารถเลือกธีมที่ต้องการออกรายงาน
ได ้

5 
 

ตั งค่า ไอคอนตั งค่าหน้ากระดาษ 

6 
 

รีเฟรช ไอคอนรีเฟรชสามารถรีเฟรชผลการวิเคราะห์
ปัจจุบันได้ 

7 
 

View ไอคอนวิวสามารถเลือกการออกรายงานได้ เช่น
รายงานแบบแท่ง รายงานแบบวงกลม รายงาน
แบบกราฟ เป็นต้น 

8 
 

ค้านวณ ไอคอนค้านวณ สามารถค้านวณสิ่งที่ต้องการเพ่ิม
ได้ เช่น ค้านวณร้อยละ เป็นต้น 

9 
 

กลุ่มใหม่ ไอคอนส้าหรับการจัดกลุ่มข้อมูล 

10 
 

สร้างรายการที่ค้านวณ ไอคอนส้าหรับการสร้างรายการเพ่ือค้านวณ 
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 80 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

ล้าดับ สัญลักษณ์ ชื่อสัญลักษณ์ คุณลักษณะ 

11 
 

แก้ไขคุณสมบัติการ
วิเคราะห์ 

ใช้ส้าหรับแก้ไขคุณสมบัติของการวิเคราะห์ เช่น 
การแสดงข้อความดีฟอลต์, การโต้ตอบในการรัน
ผลการวิเคราะห์ 

12 
 

อิมปอร์ตการ
จัดรูปแบบจากการ
วิเคราะห์อื่น 

ใช้ส้ าหรับอิมปอร์ตการจัดรูแปบบจากการ
วิเคราะห์อื่นที่ได้จัดรูปแบบไว้แล้ว 

13 
 

สร้างเลย์เอาท์แบบผสม ใช้ส้าหรับสร้างเลย์เอาท์แบบผสมขึ นมาอีกหนึ่ง
เลย์เอาท์ 

14 
 

สร้างส้าเนาของเลย์
เอาท์แบบผสม 

ใช้ส้าหรับคัดลอกเลย์เอาท์แบบผสม 

15 
 

เปลี่ยนชื่อเลย์เอาท์
แบบผสม 

ใช้ส้าหรับเปลี่ยนชื่อเลย์เอาท์แบบผสม 

16 
 

แสดง/ซ่อนช่องขั นตอน
การเลือก 

ใช้ส้าหรับแสดง/ซ่อนขั นตอนการเลือกที่แสดง
ด้านล่าง 

17 
 

แก้ไข ใช้ส้าหรับแก้ไขกราฟ/ตาราง 

18 
 

ลบ ใช้ส้าหรับลบกราฟ/ตารางออกจากเลย์เอาท์ 

19 
 

สัญลักษณ์ แสดง
คอลัมน์ที่เป็น 
Dimension 

แสดงคอลัมน์ที่เป็น Dimension 

20 

 

สัญลักษณ์แสดงคอลัมน์
ที่เป็น Measure 

แสดงคอลัมน์ที่เป็น Measure 

 

  



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 81 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3. วิธีการสร้างรายงาน 
3.1 เข้าสู่หน้าหลักของระบบรายงาน (Smart Pasutara) 

วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : ใช้ส้าหรับจัดท้ารายงาน  

 
รูปที่ 73: แสดงหน้าส้าหรับจัดท้ารายงาน (Smart Pasutara) 

ค้าอธิบาย 

1. คลิกท่ีสร้าง  
2. เลือกการวิเคราะห์  
3. เลือกโฟลเดอร์งานที่จัดเก็บข้อมูลที่เตรียมไว้ จะปรากฏหน้าจอตามรูป 

 

  



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 82 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3.2 องค์ประกอบของการเลือกข้อมูลเพ่ือจัดท้ารายงาน 
วัตถุประสงค์ของหน้าจอ : องค์ประกอบของการเลือกข้อมูลเพื่อจัดท้ารายงาน  

 
รูปที่ 74: แสดงหน้าส้าหรับจัดท้ารายงาน (Smart Pasutara) 

ค้าอธิบาย 

1. หัวเรื่อง 
- ประกอบไปด้วยโฟลเดอร์งานตามท่ีเลือกหัวเรื่องไว้ “SMARTPASUTARA” 
- ในแต่ละโฟลเดอร์ก็จะมีตัวข้อมูลที่จัดท้าไว้  

-  เป็นข้อมูลที่ดึงจากฐานข้อมูล Pasutara 

-  เป็นข้อมูลที่ดึงจากฐานข้อมูล Pasutara ที่สามารถน้าไปค้านวณได้ 
2. แคคตาล็อก 

- โฟลเดอร์งานของฉัน ในส่วนนี จะเก็บงานต่างๆ ที่ได้จัดท้าขึ นมา แบ่งตามโฟล์เดอร์ที่สร้างไว้ 

     - โฟลเดอร์งานที่ใช้ร่วมกัน ในส่วนนี จะเก็บงานที่แชร์ให้ผู้อ่ืนเห็นด้วยคนที่เข้ามาจะสามารถดูแก้ไขงาน
ที่เราแชร์ไว้ได้ 

3. คอลัมน์ที่เลือกไว้ 
- ส่วนนี จะเป็นส่วนที่เตรียมพร้อมให้ใส่ข้อมูลรายงานเพ่ือจัดท้าตารางต่าง 

4. ฟิลเตอร ์
- ส่วนนี จะเป็นส่วนการค้านวณตัวเลขในรายงาน เช่น ในรายงานต้องค้านวณ 100 ละ หรือ 

เปอรเ์ซนก็สามารถใส่การค้านวณเพ่ิมได้  
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 83 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3.3 การสร้างรายงาน 
3.3.1 เลือกข้อมูลเพื่อจัดท้ารายงาน  

 
รูปที่ 75: แสดงหน้าส้าหรับจัดท้ารายงาน (Smart Pasutara) 

ค้าอธิบาย 
1. สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการมาออกรายงาน โดย ดึงข้อมูลทางแถบซ้าย ตามที่ต้องการ 
2. ข้อมูลที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้ได้แก่  

- ข้อมูลโครงการ แผน 
- ปี 
- ชื่อโครงการ 
- ชื่อย่อโครงการ 
- ชื่อแผนงาน 

- สถานะงาน 

- จ้านวนโครงการ 
- ข้อมูลหน่วยงาน 

- ภาค 
- ชื่อหน่วยงาน 

- จังหวัด 

- อ้าเภอ 

- ต้าบล 
- หมู่บ้าน 

- ข้อมูลบ่อน ้าบาดาล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 84 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

- หมายเลขบ่อน ้าบาดาล 
- สถานะบ่อน ้าบาดาล 
- ประเภทบ่อน ้าบาดาล 
- หนว่ยงานเจ้าของบ่อน ้าบาดาล 
- ที่ตั งบ่อ 
- วันที่เริ่มเจาะ 
- วันที่เจาะเสร็จ 
- ความลึกเจาะ 
- ช่วงความลึกบ่อน ้าบาดาล 
- ความลึกพัฒนา 
- ระดับน ้า 
- ปริมาณน ้า 
- สภาพน ้า 
- UTM_DATUM 
- UTM_EASTING 
-UTM_EZ 
- UTM_MZ 
- UTM_NORTHING 
- LATITUDE 
- LONGITUDE 
- จ้านวนบ่อน ้าบาดล 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 85 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3.3.2 หน้าแสดงผลลัพธ์  

 
รูปที่ 76: แสดงหน้าส้าหรับจัดท้ารายงาน (Smart Pasutara) 

ค้าอธิบาย 
1. คลิกท่ี “ผลลัพธ์” 
2. จะปรากฏหน้ารายงานที่ได้เลือกไว้ทางข้างต้น โดยสามารถแก้ไขรูปแบบการแสดงผลได้ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 86 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3.3.3 วิธีปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล  

 
รูปที่ 77: แสดงหน้าส้าหรับจัดท้ารายงาน (Smart Pasutara) 

ค้าอธิบาย 

1. เลือกไอคอนแก้ไข สามารถแก้ไขรูปแบบการจัดวางรายงานได้ 
2. เลือกไอคอนลบ สามารถลบรายงานที่สร้างขึ นมาได้ 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 87 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3.3.4 หน้าจอแสดงผลเมื่อกดไอคอนแก้ไข  

 
รูปที่ 78: แสดงหน้าส้าหรับจัดท้ารายงาน (Smart Pasutara) 

ค้าอธิบาย 

เมื่อคลิกแก้ไขจะปรากฏดังรูป 
1. สามารถแก้ไขข้อมูลหรือจัดกลุ่มของข้อมูล เช่น ต้องการให้ประเภทบ่อน ้าบาดาลอยู่ในแนวนอน 

ปริมาณน ้าอยู่ในแนวตั ง ทั งนี สามารถลากเปลี่ยนข้อมูลได้ 
2. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีเสร็จ จะบันทึกการแก้ไขให้ 

 

 

  



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 88 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3.3.5 องค์ประกอบในการเพ่ิมรูปแบบของรายงาน  

 
รูปที่ 79: แสดงหน้าส้าหรับจัดท้ารายงาน (Smart Pasutara) 

ค้าอธิบาย 
1. คลิกท่ีไอคอนวิว (View) 
2. จะแสดงเครื่องมือให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงาน เช่น 

- การแสดงข้อมูลที่ดีที่สุด 
- การแสดงข้อมูลที่แนะน้าส้าหรับ... 
- ชื่อ 
- ตาราง 
- ตารางเปลี่ยนจุดอ้างอิง 
- ไทล์ประสิทธิภาพ 
- แผนที่โครงสร้าง 
- เมตริกซ์ของแผนที่ความร้อน 
- เทรลลิส 
- กราฟ 
- มาตรวัด 
- รูปกรวย 
- แผนที่ 
- ฟิลเตอร์ 
- ขั นตอนการเลือก 
- วิวอ่ืน 

3. การบันทึกรายงาน 
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3.4 การส่งออกรายงาน 
3.4.1 วิธีการส่งออกรายงาน  

 
รูปที่ 80: แสดงหน้าส้าหรับจัดท้ารายงาน (Smart Pasutara) 

ค้าอธิบาย 

1. แสดงรายงานที่ต้องการส่งออก 

2. เลือกไอคอน  การส่งออกตามรูปแบบที่ต้องการ โดยสามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF, Excel 
2007+, Powerpoint 2007+, Web Archive (.Mht), CSV, XML 
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3.4.2 หน้าแสดงการยืนยันการส่งออกรายงาน  

 
รูปที่ 81: แสดงหน้าส้าหรับจัดท้ารายงาน (Smart Pasutara) 

ค้าอธิบาย 

1. เมื่อเลือกรูปแบบการส่งออกรายงานแล้วระบบจะแสดงกล่องข้อความเพ่ือยืนยันการส่งออก 
2. เมื่อคลิกตกลง ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์รายงานมาจัดเก็บบนเครื่อง 
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3.4.3 ตัวอย่างการส่งออกรายงานในรูปแบบ PDF  

 
รูปที่ 82: ตัวอย่างการส่งออกรายงานในรูปแบบ PDF 

ค้าอธิบาย 

1. แสดงรูปแบบรายงานที่จัดท้าไว้ 
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3.5 การสร้างแผงข้อมูล (Dashboard) 
3.5.1 วิธีการสร้างแผงข้อมูล (Dashboard) 

 
รูปที่ 83: แสดงเครื่องมือในการสร้างแผงข้อมูล (Dashboard) 

ค้าอธิบาย 

1. เลือกไอคอนสร้าง เพ่ือสร้างแผงข้อมูล 
2. คลิกท่ี “แผงข้อมูล” 
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3.5.2 วิธีการสร้างแผงข้อมูล (Dashboard)  

 
รูปที่ 84: แสดงวิธีการสร้างแผงข้อมูล (Dashboard) 

ค้าอธิบาย 

1. “ชื่อ” ระบุชื่อแผงข้อมูลใหม่ 
2. “ค้าอธิบาย” ระบุค้าอธิบาย 
3. “ต้าแหน่ง” เลือกต้าแหน่งที่ตั งงานที่ต้องการจัดเก็บ 
4. คลิก “ตกลง” 
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3.5.3 เครื่องมือในการสร้างแผงข้อมูล (Dashboard)  

 
รูปที่ 85: แสดงเครื่องมือในการสร้างแผงข้อมูล (Dashboard) 

ค้าอธิบาย 
1. ออบเจกตข์องแผงข้อมูล 

- คอลัมน์ 
- ส่วน 
- ส่วนอเลิด 
- ลิงค์การด้าเนินการ 
- เมนูของลิงค์การด้าเนินการ 
- ลิงค์หรือรูปภาพ 
- เนื อหาภายใน 
- ข้อความ 
- โฟลเดอร์ 

2. แคคตาล็อก 
- โฟลเดอร์งานของฉัน ในส่วนนี จะเก็บงานต่างๆ ที่ได้จัดท้าขึ นมา แบ่งตามโฟล์เดอร์ที่สร้างไว้ 

     - โฟลเดอร์งานที่ใช้ร่วมกัน ในส่วนนี จะเก็บงานที่แชร์ให้ผู้อ่ืนเห็นด้วยคนที่เข้ามาจะสามารถดูแก้ไขงาน
ที่เราแชร์ไว้ได้ 

3. ส่วนบน 
- ค้นหาไฟล์งานทั งหมด 
- การดูแลระบบ  
- วิธีใช้สามารถคลิกดูวิธีการใช้งาน 
- ออกจากระบบ  
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- โฮม 
- แคตตาล็อก 
- สิ่งที่สนใจ 
- แสดงข้อมูล 
- สร้าง 
- เปิด 
- เข้าสู่ระบบในฐานะ 

 

3.5.4 วิธีการสร้างพร้อมต์ของแผงข้อมูล (Filter)  
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รูปที่ 86: แสดงวิธีการสร้างพร้อมต์ของแผงมูล 

ค้าอธิบาย 

1. เลือกไอคอนสร้าง เพ่ือสร้างพร้อมต์ของแผงข้อมูล 
2. คลิกท่ี “พร้อมต์ของแผงข้อมูล” 
3. เลือกหัวเรื่อง “SMARTPASUTARA” 

 

  



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 97 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

3.5.5 วิธีการเลือกคอลัมน์ เพ่ือท้าเป็นพร้อมต์ของแผงข้อมูล (Filter)  

 

 

รูปที่ 87: วิธีการเลือกคอลัมน์เพ่ือท้าเป็นพร้อมต์ของแผงข้อมูล 
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ค้าอธิบาย 

1. คลิกไอคอน  
2. คลิกท่ี “พร้อมต์ของคอลัมน์” 
3. เลือกคอลัมน์ที่ต้องการ จากตัวอย่าง เลือก “ปี” 
4. คลิก ตกลง 

 

3.5.6 องค์ประกอบพร้อมต์ของแผงข้อมูล (Filter)  

 

รูปที่ 88: วิธีการเลือกคอลัมน์เพ่ือท้าเป็นพร้อมต์ของแผงข้อมูล 



 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล 

 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน ้าบาดาล (Smart Pasutara) (ส้าหรบัผู้ดูแลระบบ)      หน้า 99 
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จ้ากัด 

ค้าอธิบาย 

1. พร้อมต์ส้าหรับคอลัมน์ ที่เลือก จากตัวอย่างคือ ปี 
2. ป้ายก้ากับ แสดงค้าอธิบายคอลัมน์ 
3. โอเปอเรเตอร์ คือ การก้าหนดเงื่อนไขของคอลัมน์ข้างต้นที่เลือกเป็นพร้อมต์ ประกอบด้วย อยู่ในอันดับ

สุดท้าย, อยู่ในอันดับแรก, เท่ากับ/อยู่ใน, ไม่เทา่กับ/ไม่อยู่ใน, น้อยกว่า, มากกว่า, น้อยกว่าหรือเท่ากับ, 
มากกว่าหรือเท่ากับ, อยู่ระหว่าง, ประกอบด้วยค่าใดก็ได้, ปนะกอบด้วยค่าทั งหมด, ไม่มี, เริ่มต้นด้วย, 
สิ นสุดด้วย 

4. อินพุตของผู้ใช้ คือ รูปแบบพร้อมที่แสดงเป็นตัวเลือก ประกอบด้วยฟิลด์ข้อความ, ลิสต์ตัวเลือก, ช่องท้า
เครื่องหมาย, ปุ่มตัวเลือก, ลิสต์บ็อกซ์ 

5. ในส่วนนี จะเปลี่ยนแปลงตามอินพุตของผู้ใช้ที่ได้เลือกในส่วนที่ 4  
จากตัวอย่างแสดง ค่าของลิสต์ตัวเลือก คือการก้าหนดค่าของลิสต์ตัวเลือก ว่าต้องการให้แสดงค่า
ตัวเลือกเป็นค่าของคอลัมน์ทั งหมด หรือ ค่าของคอลัมน์ที่ระบุ รวมไปถึงการก้าหนดให้ผู้ใช้สามารถ
เลือกหลายค่าได้ หรือสามารถพิมพ์ค่าได้ 

6. การเลือกดีฟอลต์ คือการก้าหนดค่าเริ่มต้นให้กับคอลัมน์ เช่น ก้าหนดค่าเริ่มต้นเป็นปีปัจจุบัน 
7. ตั งค่าตัวแปร คือการก้าหนดตัวแปรให้กับคอลัมน์  

   

รูปที่ 89: ตัวอย่างพร้อมต์ที่ท้าการสร้าง 

ค้าอธิบาย 
1.  แสดงผลลัพธ์ของการสร้างพร้อมต์โดยเลือก 

- คอลัมน์ ปี 
- โอเปอเรเตอร์ เท่ากับ/อยู่ใน 
- อินพุตของผู้ใช้ เท่ากับ ลิสต์ตัวเลือก 
- ก้าหนดให้ผู้ใช้สามารถเลือกหลายค่า และสามารถพิมพ์ค่าได้ 
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3.6 การส่งออกข้อมูลรายงาน (Dashboard) 
3.6.1 วิธีการส่งออกข้อมูลรายงาน (Dashboard)  

 

รูปที่ 90: วิธีการส่งออกข้อมูลรายงาน (Dashboard) 

ค้าอธิบาย 

1. คลิกไอคอน  
2. เลือกเอ็กซ์ปอร์ตเป็น Excel 
3. เลือกเอ็กซ์ปอร์ตเพจปัจจุบัน หรือ เอ็กซ์ปอร์ตแผงข้อมูลทั งหมด 
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3.7 ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลรายงาน (Dashboard) 

 

รูปที่ 91: ตัวอย่างการส่งออกข้อมูลรายงาน 
 

 

 

 


