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ภาพรวมแพลตฟอร�ม

โดยแพลตฟอรมระบบสารสนเทศสิ่งกีดขวางทางนํ้าพรอมรองรับ
ขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ มกีารแบงการทํางานออกเปน 3 ระบบยอย 
คือ 

1 ระบบนาํเสนอขอมลูสิง่กดีขวางทางนํา้และขอเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาจากผูเชี่ยวชาญในรูปแบบเว็บไซต

2 ระบบแบบสาํรวจออนไลนสาํหรบับนัทกึขอมลูสิง่กดีขวางทางนํา้ และ
รองรับขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ

3 ระบบสนบัสนนุใหความชวยเหลอืในการใชงานแบบสาํรวจ และแสดง
ผลขอมลูสิง่กดีขวางทางน้ําผานแอปพลเิคชนัไลนในรปูแบบแชตบอท 
(Line-Chatbot)

แพลตฟอร�มระบบสารสนเทศสิ่งกีดขวางทางนํ้าพร�อมรองรับ
ข�อเสนอแนะจากผู � เชี่ยวชาญ ได �ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุน
การอนุรักษ�และพัฒนาแม�นํ้าคูคลอง และถนน โดยเฉพาะป�ญหา
เกี่ยวกับการกีดขวางทางนํ้า โดยการสํารวจและบันทึกข�อมูลเกี่ยว
กับตาํแหน�ง และลกัษณะการบกุรกุรกุลํา้ เพือ่นาํมาใช�ในการวิเคราะห�
เพือ่กําหนดรปูแบบการวางแผนแก�ไขป�ญหาลาํนํา้คคูลองทีถ่กูบุกรกุ
ได�อย�างมีประสิทธิภาพโดยกระบวนการมีส�วนร�วมของชุมชน 
ตลอดจนมีการลงมือปฏิบัติการแก�ไขป�ญหาโดยหน�วยงานราชการ 
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น และชุมชน

ระบบสารสนเทศส่ิงกีดขวางทางนํ้า
พร�อมรองรับข�อเสนอแนะจากผู�เชี่ยวชาญ
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ระบบบบนําเสนอข�ออมูลสส่่ิิงงกีดขขวางททางน้ํา 
และข�ออเสนอออแนะแนววทางแแก�ไขป�ญญญหาจากผู�เช่ียยวชาญ

ส�วนที่ 1

cmblockage.cmfightflood.com



เว็บไซต�ระบบนาํเสนอข�อมลูส่ิงกดีขวางทางนํา้และ
ข�อเสนอแนะแนวทางแก�ไขป�ญหาจากผู�เช่ียวชาญ 
เปนระบบทีน่าํขอมลูสิง่กดีขวางทางนํา้และขอเสนอแนะ
แนวทางแกไขปญหาจากผูเชี่ยวชาญที่ไดทําการสํารวจ 
วิเคราะห และบันทึกลงในฐานขอมูลขึ้นมาแสดง
ในรูปแบบตาง ๆ  อาทิ แผนที่แสดงพิกัดตําแหนง ตาราง 
กราฟ และรายงานงานสรุป เพ่ือใหผูใชงานสามารถ
นาํขอมลูไปบูรณาการในการแกปญหาส่ิงกีดขวางทางน้ํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

รรระบบนําเสนนอข�อมมมูลส่ิงกกีีดขวาางทางงนน้ํา 
แและข�ออเสนออแนะแแนวทางงแก�ไขขป�ญหหาาจากผผู�เช่ียววชาญ

ส�วนที่ 1
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กกการเขข��าใช�งานเวว็บไซต�รระบบบข�อมูลลล
ขขของสส่่ิิงกีดขขวางทททางน้ํา

ผูใชงานท่ัวไปสามารถเขาใชงานไดโดยไมตองทําการล็อกอินเขาสูระบบ
โดยระบุชื่อที่อยู  เว็บไซต (https://cmblockage.cmfightflood.com) 
ผานโปรแกรมเว็บเบราวเซอร ไดแก กูเกิลโครม (Chrome) อินเทอรเน็ต
เอกซพลอเรอร (IE) ไฟรฟอกซ (Firefox) หรือซาฟารี (Safari) โดยจะปรากฏ
หนาจอดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1
หน�าหลักเว็บไซต�ระบบสารสนเทศสิ่งกีดขวางทางนํ้าฯ

1
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 หน�าแรก: แสดงหนาแรกของเว็บไซตกิจกรรมการพัฒนาระบบขอมูล
ของสิ่งกีดขวางทางนํ้าในลําน้ําคูคลองและถนนในจังหวัดเชียงใหม

 ข�อมูลส่ิงกีดขวางทางนํ้า: รวบรวมขอมูลสรุปสิ่งกีดขวางทางนํ้า
ในรูปของแผนที่และรายงาน ไดแก

 • แผนที่ตําแหนงสิ่งกีดขวางตามความเส่ียง
 • กราฟแสดงการจําแนกสภาพปญหา
 • รายงานสภาพและแนวทางการแกไขปญหา
 • ตารางรายงานสาเหตุและสภาพปญหา
 • ตารางรายงานแนวทางการแกไขปญหา
 คลังความรู�: รวบรวมบทความและคูมือที่เกี่ยวของกับรับมือกับสถานการณ
นํ้าทวม ไดแก

 • IDF Curve รายอําเภอ  • DDF Curve รายอําเภอ 
 • คูมือสถานการณนํ้าทวม • การบริหารจัดการนํ้าทวม
 • การปองกันน้ําไหลเขาบาน • โครงสรางการปองกันนํ้าทวม
 • การออกแบบระบบระบายน้ําฝน • คูมือการใชงานเว็บไซต
 • คูมือการใชงานระบบชวยสนับสนุนขอมูล: (Line)
 เกี่ยวกับโครงการ: เมนูเขาสูระบบยอย ไดแก

 • ที่มาโครงการ
 • ภาพกิจกรรม
 ติดต�อเรา: แสดงขอมูลการติดตอกับผูดูแลขอมูล
 เข�าสู�ระบบ: เขาสูระบบการจัดเก็บขอมูลสําหรับผูสํารวจ ผูเช่ียวชาญ และ
ผูดูแลระบบ

โดยเว็บไซต�จะแสดงเมนูท้ังหมดในส�วนด�านบนของเว็บไซต�
ประกอบด�วยเมนูดังต�อไปน้ี
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1.1 การแสดงผลหน�าแรก

1  สวนเมนูบาร

2  สวนการแสดงผลในรูปแบบแผนที่

3  สวนตารางแสดงขอมูลสิ่งกีดขวางทางน้ําในลํานํ้าคูคลองและถนน

4  หนวยงานสนับสนุนในโครงการ

รูปที่ 2
ส�วนประกอบของหน�าหลักระบบสารสนเทศสิ่งกีดขวางทางนํ้า

1
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1.1.1 ส�วนเมนูบาร�

ประกอบดวยชื่อระบบภาษาและเมนูเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ไดแก
• ขอมูลสิ่งกีดขวางทางน้ํา: นําเสนอขอมูลรายละเอียดสิ่งกีดขวาง

ทางนํ้าในรูปแบบตาง ๆ
• คลังความรู: นําเสนอขอมูลสนับสนุนและความรูเกี่ยวกับการจัดการ

นํ้าทวม
• เกี่ยวกับโครงการ: ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
• ติดตอเรา: ขอมูลติดตอผูจัดทําโครงการ
• เขาสูระบบ: เชื่อมโยงเขาสูระบบแบบสํารวจออนไลนฯ 

รูปที่ 3
ส�วนเมนูบาร�

สามารถกดเพ่ือกลับเข้าไปยังหน้าแรก

สามารถกดเพ่ือเลือกเมนูต่าง ๆ เพ่ือเข้าสู่เนื้อหาท่ีสนใจ
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1.1.2 ส�วนการแสดงผลในรูปแบบแผนท่ี

แสดงขอมูลพิกัดตําแหนงสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ไดทําการสํารวจแลว โดยมี
รายละเอียดดังรูปที่ 4

 เมือ่กดปุมรายงานจะแสดงขอมลูรายละเอียดสภาพปญหา และแนวทางการ
แกไขปญหาเบื้องตนของตําแหนงการกีดขวางทางนํ้า ดังรูปที่ 6
 เมื่อกดปุมภาพประกอบจะแสดงรูปภาพประกอบของส่ิงกีดขวางทางน้ํา
ตําแหนงน้ัน ๆ ดังรูปท่ี 6
 เมือ่กดปุมตาํแหน่งจะแสดงตาํแหนงทีต่ัง้ทีเ่ลอืก รวมถงึตาํแหนงของบรเิวณ
ขางเคียง ดังรูปท่ี 8

รูปที่ 4
แผนที่แสดงพิกัดตําแหน�งสิ่งกีดขวางทางนํ้า

สามารถคลิกเพ่ือเลือกลักษณะของแผนท่ี 
และเลือกดูข้อมูลเฉพาะอําเภอที่ต้องการ

สามารถคลิก  เพ่ือดูจุดตําแหน่งกีดขวาง

1
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ตัวอยางการแสดงผลแผนท่ีใน 2 รูปแบบ ไดแก แผนที่ภูมิประเทศ 
และแผนที่ภาพถายผานดาวเทียม ดังแสดงในรูปที่ 5 ตามลําดับ

รูปที่ 5
ตัวอย�างการแสดงผลแผนที่
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สามารถกดเพ่ือดูรูปภาพขนาดใหญ่

รูปที่ 6
รายงานแสดงข�อมูลรายละเอียดสิ่งกีดขวางทางน้ํา

1
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รูปที่ 8
หน�าจอแสดงตําแหน�งที่ตั้งของส่ิงกีดขวางทางนํ้า

สัญลักษณ์ของการเลือกดู
ตําแหน่งท่ีตั้งตําแหน่ง

ผูใชงานสามารถดูคําอธิบายวิธีการใชงานในสวนของแผนท่ีไดที่ดานลาง
แผนที่ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7
คําอธิบายวิธีการใช�งานแผนที่
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1.1.3 ส�วนตารางแสดงข�อมลูส่ิงกีดขวางทางน้ําในลําน้ําคูคลอง
 และถนน

รูปที่ 9
ตารางแสดงรายการข�อมูลสิ่งกีดขวางทางนํ้า

1. เลือกดูข้อมูลรายอําเภอและตําบล2. จํานวนข้อมูลที่แสดง 3. การค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด

4. รายการข้อมูลสิ่งกีดขวางทางนํ้า

5. จํานวนข้อมูลทั้งหมด 6. ลําดับหน้าที่แสดงข้อมูล

รูปที่ 10
ข้ันตอนการเลือกแสดงข�อมูลรายอําเภอและตําบล

ขัน้ตอนที ่1ขัน้ตอนที ่1
เลือกเลือกอําเภออําเภอที่ต้องการที่ต้องการ

ขัน้ตอนที ่2ขัน้ตอนที ่2
เลือกเลือกตําบลตําบลที่ต้องการที่ต้องการ

ขัน้ตอนที ่3ขัน้ตอนที ่3
กดปุม่กดปุม่ค้นหาค้นหา

ข้อมูลในตารางจะแสดงข้อมูลสิ่งกีดขวางทางนํ้า ในพ้ืนที่อําเภอและตําบลที่ต้องการค้นหา 
ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 10

1) การเลือกขอมูลรายอําเภอและตําบล

1
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รูปที่ 11
การเลือกจํานวนข�อมูลที่แสดงผลในตาราง

3) การคนหา สามารถทําการคนหาสืบคนขอมูลตาง ๆ ได ไมวาจะเปน 
รหัส ลํานํ้า หมูบาน ตําบล และอําเภอโดยใชคียเวิรดคําที่ตองการใชการสืบคน

รูปที่ 12
ตัวอย�างการค�นหาด�วยคําค�น (Keyword)

สามารถคลิกเพ่ือเรียงข้อมูล

2) จํานวนขอมูลที่แสดง สามารถเลือกไดวาตองการแสดงผลจํานวน
ขอมูลในหน่ึงหนาตารางท้ังหมดก่ีแถว ซึ่งสามารถเลือกไดคือ 10, 25, 50 และ 
100 แถว
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รูปที่ 13
ตารางแสดงรายการข�อมูลสิ่งกีดขวางทางนํ้า

สามารถคลิกเพ่ือจัดเรียงลําดับข้อมูล
ตามรหัสกีดขวางทางนํ้าได้

คลิกปุม่รายงานเพ่ือดูรายงานสภาพและ
แนวทางแก้ไขปัญหา (รายละเอียด ดังรูปที่ 6)

คลิกปุม่ภาพประกอบเพ่ือดูรูปภาพเพ่ิมเติม
(รายละเอียด ดังรูปที่ 6) คลิกปุม่ตําแหน่งเพ่ือดูตําแหน่งท่ีเลือก

(รายละเอียด ดังรูปที่ 8)

4) ตารางขอมูลสิ่งกีดขวางทางน้ํา ประกอบดวยขอมูล รหัส ลํานํ้า 
หมู บ าน ตําบลและอําเภอของสิ่งกีดขวาง ซึ่งสามารถคลิกที่ปุ มรายงาน
เพื่อเขาดูรายงานขอมูลสภาพปญหา และแนวทางการแกไขปญหาเบื้องตนของ
ตําแหนงสิ่งกีดขวางทางน้ําในลํานํ้าคูคลองและถนน และสามารถคลิกท่ีปุ ม
ภาพประกอบเพื่อดูภาพประกอบของสิ่งกีดขวางทางนํ้าเพิ่มเติมได

1
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1.1.4 หน�วยงานสนับสนุนในโครงการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6) ลําดับหนาที่แสดงขอมูล ลําดับหนาการแสดงผล ซึ่งสามารถเลือก
ลําดับหนาในการแสดงได

หน้าปัจจุบัน (จะเป็นสีนํ้าเงิน)

5) จํานวนขอมูลทั้งหมด แสดงจํานวนสิ่งกีดขวางทางนํ้าทั้งหมด

หมายความวา แสดงขอมูลที่ 1 ถึง 25 
จากขอมูลทั้งหมด 531 ตําแหนง
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1.2 การแสดงผลเมนูย�อยของข�อมูลสิ่งกีดขวางทางนํ้า

รวบรวมขอมูลสรุปสิ่งกีดขวางทางน้ําในรูปของแผนท่ีและรายงาน 
ประกอบดวย 

1.2.1 แผนท่ีตําแหน�งส่ิงกีดขวางตามความเส่ียง

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน

ขอมูลสิ่งกีดขวางทางนํ้า >> แผนท่ีตําแหนงสิ่งกีดขวางตามความเส่ียง

การแสดงผลแบงออกเปน 2 สวน คอื 1) สวนการแสดงผลในรูปแบบแผนที่ 
(รูปที่ 14) เปนการแสดงตําแหนงการกีดขวางทางนํ้าในลํานํ้าคูคลองและถนน 
จําแนกตามความเสี่ยง ซึ่งแบงระดับความเสี่ยงจากการกีดขวางทางนํ้า 3 ระดับ 
โดย สเีขยีว แสดงถึงระดับความเส่ียงต่ํา สสีม แสดงถึงระดับความเส่ียงปานกลาง 
และ สีแดง แสดงถึงระดับความเส่ียงสูง ตามลําดับ และ 2) สวนการแสดงผล
ในรปูแบบตาราง แสดงจาํนวนสรปุจุดกดีขวางทางนํา้ จาํแนกตามระดบัความเสีย่ง
โดยแสดงขอมูลสรุปการกีดขวางทางนํ้าทั้งหมด และสรุปจํานวนแยกตาม
รายอําเภอ

1
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สามารถคลิก  เพ่ือดูจุดตําแหน่งกีดขวาง คําอธิบายสัญลักษณ์ที่แสดงบนแผนที่

สามารถคลิกเพ่ือเลือกลักษณะของแผนท่ี 
และเลือกดูข้อมูลเฉพาะอําเภอที่ต้องการ

รูปที่ 14
แผนที่แสดงตําแหน�งการกีดขวางทางนํ้า จําแนกตามระดับความเสี่ยง

5. ลําดับหน้าท่ีแสดงข้อมูล

2. การค้นหา
1. จํานวนข้อมูลที่แสดง

4. จํานวนข้อมูลทั้งหมด

3. ตารางแสดงจํานวนจุดกีดขวางทางนํ้า 
จําแนกตามระดับความเสี่ยง

รูปที่ 15
ตารางแสดงจํานวนสรุปการกีดขวางทางนํ้า จําแนกตามระดับความเสี่ยง

ตารางแสดงจาํนวนจุดกดีขวางทางน้ํา จําแนกตามระดบัความเส่ียงจากการกดีขวางทางนํา้
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หมายความว่า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 14 จากข้อมูลทั้งหมด 14 อําเภอ 
(รวมบรรทัด 13 อําเภอ)

1) จํานวนขอมูลที่แสดง สามารถเลือกไดวาตองการแสดงผลจํานวน
ขอมูลในหน่ึงหนาตารางท้ังหมดกี่แถว ซึ่งสามารถเลือกไดคือ 10, 25, 
50 และ 100 แถว

2) การคนหา สามารถทําการคนหาสืบคนขอมูลตาง ๆ ได ไมวาจะเปน 
รหัส ลําน้ํา หมูบาน ตําบล และอําเภอ โดยใชคียเวิรดคําที่ตองการ
ใชการสืบคน

3) ตารางแสดงจํานวนจุดกีดขวาง ประกอบดวยขอมูลอําเภอ จํานวน
สิ่งกีดขวางทางนํ้าจําแนกตามระดับความเสี่ยงมาก ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง ระดับความเสี่ยงนอย

4) จํานวนขอมูลทั้งหมด แสดงจํานวนสิ่งสิ่งกีดขวางทางนํ้าทั้งหมด

5) ลําดับหนาที่แสดงขอมูล ลําดับหนาการแสดงผล ซึ่งสามารถเลือก
ลําดับหนาในการแสดงได

ข้อมูลก่อนหน้า หน้าปัจจุบัน (สีนํ้าเงิน) ข้อมูลถัดไป

1
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รูปที่ 16
กราฟวงกลมแสดงการกีดขวางทางนํ้า จําแนกตามสภาพป�ญหา

เลือกดาวน์โหลดข้อมูลเลือกอําเภอ

1.2.2 กราฟแสดงการจําแนกสภาพป�ญหา

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน 

ขอมูลสิ่งกีดขวางทางนํ้า >> กราฟแสดงการจําแนกสภาพปญหา

กราฟแสดงสัดสวนส่ิงกีดขวางทางน้ํารวมทุกอําเภอของจังหวัดเชียงใหม 
ในเบ้ืองตนขอมูลจะแสดงกราฟรวมท้ัง 15 อําเภอ สามารถเลือกดูกราฟเฉพาะ
อําเภอที่ตองการได โดยการกดปุมเลือกรายการอําเภอ ระบบจะแสดงผลบนหนา
เว็บไซต โดยจะแสดงผลเปน 2 รูปแบบ คือ กราฟวงกลม (Pie Chart) และ
กราฟแทง (Bar Chart) ทั้งน้ีผูใชงานสามารถดาวนโหลดขอมูลไดในรูปแบบ
ไฟลตาง ๆ ตามที่แสดงในรูปที่ 16 และรูปที่ 17
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1.2.3 รายงานสภาพและแนวทางการแก�ไขป�ญหา

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน 

ขอมูลสิ่งกีดขวางทางนํ้า >> รายงานสภาพและแนวทางการแกไขปญหา

รายงานสภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาของตําแหนงการ
กีดขวางทางนํ้า โดยสามารถเลือกดูรายงานตามอําเภอและตําบลที่ตองการได 
โดยทาํการกดปุมเลอืกอาํเภอและตาํบล และกดปุม PDF เพือ่ดาํเนนิการสรางไฟล 
PDF ตามรูปที่ 18 โดยแสดงตัวอยางของรายงานสภาพปญหาและแนวทางการ
แกปญหาของตําแหนงการกีดขวางทางนํา้ในรูปแบบไฟล PDF ดงัแสดงในรูปที ่19 

รูปที่ 17
กราฟแท�งแสดงการกีดขวางทางนํ้า จําแนกตามสภาพป�ญหา

เลือกดาวน์โหลดข้อมูล

1
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รูปที่ 19
ตัวอย�างรายงานสรุปข�อมูลสภาพป�ญหาและแนวทางการแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น

ขัน้ตอนที ่1

ขัน้ตอนที ่3: เลือกตําบล

ขัน้ตอนที ่4: กดปุม่ PDF

ขัน้ตอนที ่2: เลือกอําเภอ

รูปที่ 18
ข้ันตอนการสร�างรายงานสภาพป�ญหาและแนวทางการแก�ไขป�ญหา
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ขัน้ตอนที ่1

ขัน้ตอนที ่3: เลือกตําบล

ขัน้ตอนที ่4: กดปุม่ PDF

ขัน้ตอนที ่2: เลือกอําเภอ

1.2.4 ตารางรายงานสาเหตุและสภาพป�ญหา

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน

ขอมูลสิ่งกีดขวางทางนํ้า >> ตารางรายงานสาเหตุและสภาพปญหา

รายงานสาเหตุและสภาพปญหาของตําแหนงการกีดขวางทางนํ้า 
ทําการแสดงผลในลักษณะตาราง โดยสามารถเลือกดูรายงานตามอําเภอและ
ตําบลท่ีตองการได โดยทําการกดปุมเลือกอําเภอและตําบล และกดปุม PDF 
เพื่อดําเนินการสรางไฟล PDF ตามรูปที่ 20 ดังแสดงตัวอยางรายงานในรูปท่ี 21

รูปที่ 20
ข้ันตอนการสร�างรายงานสรุปสาเหตุและสภาพป�ญหาการกีดขวาง

ในแม�นํ้าคูคลอง

1
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1.2.5 ตารางรายงานแนวทางการแก�ไขป�ญหา

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน

ขอมูลสิ่งกีดขวางทางนํ้า >> ตารางรายงานแนวทางการแกไขปญหา

รายงานแนวทางการแกไขปญหาของตําแหนงการกีดขวางทางน้ํา ทําการ
แสดงผลในลักษณะตาราง โดยสามารถเลือกดูรายงานตามอําเภอและตําบล
ที่ต องการได โดยทําการกดปุ มเลือกอําเภอและตําบล และกดปุ ม PDF 
เพื่อดําเนินการสรางไฟล PDF ตามรูปที่ 22-23

รูปที่ 21
ตัวอย�างรายงานสรุปสาเหตุและสภาพป�ญหาการกีดขวางในแม�นํ้าคูคลอง
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รูปที่ 23
ตัวอย�างรายงานสรุปข�อมูลสภาพป�ญหาและแนวทางการแก�ไขป�ญหา

ขัน้ตอนที ่1

ขัน้ตอนที ่3: เลือกตําบล

ขัน้ตอนที ่4: กดปุม่ PDF

ขัน้ตอนที ่2: เลือกอําเภอ

รูปที่ 22
ข้ันตอนการสร�างรายงานสรปุข�อมลูสภาพป�ญหาและแนวทางการแก�ไขป�ญหา

1
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รูปที่ 24
หน�าจอเลือกดูข�อมูล IDF รายอําเภอ 

1.3 คลังความรู�

1.3.1 IDF Curve รายอําเภอ
 กราฟความเข�มฝน ช�วงเวลาฝนตก และความถี่การเกิด
 (Intensity-Duration-Frequency Curve)

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน

คลังความรู >> IDF Curve รายอําเภอ 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกอําเภอได้ตามรายชื่ออําเภอที่แสดง

ผู้ใช้งานสามารถคลิกดูข้อมูลตาม
รายอําเภอได้ตามรูปภาพที่แสดง
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รูปที่ 25
ตัวอย�าง IDF Curve รายอําเภอในจังหวัดเชียงใหม�

1
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รูปที่ 26
หน�าจอเลือกแสดงผลข�อมูล DDF Curve รายอําเภอ 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกอําเภอได้ตามรายชื่ออําเภอที่แสดง

ผู้ใช้งานสามารถคลิกดูข้อมูลตาม
รายอําเภอได้ตามรูปภาพที่แสดง

1.3.2 DDF Curve รายอําเภอ
 กราฟความลึกฝน ช�วงเวลาฝนตก และความถี่การเกิด 
 (Depth-Duration-Frequency Curve)

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน

คลังความรู >> DDF Curve รายอําเภอ 
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รูปที่ 27
ตัวอย�าง DDF Curve รายอําเภอในจังหวัดเชียงใหม�

1
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1.3.3 คู�มือสถานการณ�น้ําท�วม

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน

คลังความรู >> คูมือสถานการณนํ้าทวม

รูปที่ 28
การแสดงผลคู�มือรับสถานการณ�นํ้าท�วม

สามารถกดเพ่ือดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสารได้
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1.3.4 การบริหารจัดการนํ้าท�วม

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน  คลังความรู >> การบริหารจัดการนํ้าทวม

รูปที่ 30
การแสดงผลบทความการออกแบบระบบระบายนํ้าฝน

1.3.5 การป�องกันน้ําไหลเข�าบ�าน

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน  คลังความรู >> การปองกันนํ้าไหลเขาบาน

รูปที่ 30
การแสดงผลคู�มือการป�องกันนํ้าไหลเข�าบ�าน

รูปที่ 29
การแสดงผลเอกสารมาตรการบริหารจัดการนํ้าท�วม

1
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1.3.6 โครงสร�างป�องกันน้ําท�วม

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน  คลังความรู >> โครงสรางปองกันนํ้าทวม

1.3.7 การออกแบบระบบระบายนํ้าฝน

สามารถเลือกไดทีแ่ถบเมนูดานบน คลงัความรู >> การออกแบบระบบระบายน้ําฝน

รูปที่ 31
การแสดงผลเอกสารโครงสร�างป�องกันนํ้าท�วม

รูปที่ 32
การแสดงผลบทความการออกแบบระบบระบายนํ้าฝน
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1.3.8 คู�มือการใช�งานเว็บไซต�

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน

คลังความรู >> คูมือการใชงานเว็บไซต

รูปที่ 33
การแสดงผลคู�มือการใช�งานเว็บไซต�

1
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1.3.9 คู�มือการใช�งานระบบช�วยสนับสนุนข�อมูล (Line)

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน

คลังความรู >> คูมือการใชงานระบบชวยสนับสนุนขอมูล (Line)

รูปที่ 34
การแสดงผลคู�มือการใช�งานระบบสนับสนุน (Line-Chatbot)
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1.4 การแสดงผลข�อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ

1.4.1. ท่ีมาโครงการ

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน

เกี่ยวกับโครงการ >> ที่มาโครงการ โดยเปนลักษณะของบทความที่มา
 ของโครงการพัฒนาระบบการสํารวจ และบริหาร
 จัดการพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าทวมและดินถลมบนพื้นฐาน
 ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง

1.4.2. ภาพกิจกรรม 

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน

เกี่ยวกับโครงการ >> ภาพกิจกรรม ทําการรวบรวมภาพกิจกรรมตาง ๆ 
 ที่เกี่ยวของกับโครงการ

1

39



1.5 การแสดงผลข�อมูลที่สามารถติดต�อเรา

1.6 การเข�าสู�ระบบสาํหรบัผู�สาํรวจ ผู�เชี่ยวชาญ และผู�ดแูล

สามารถเลือกไดที่แถบเมนูดานบน ติดตอเรา โดยมีรายละเอียดท่ีอยู 
เบอรโทรศัพท Facebook และเว็บไซตในการติดตอผูจัดทําหรือดูแลขอมูล
และเว็บไซต

รูปที่ 35
การแสดงผลข�อมูลที่ติดต�อผู�ดําเนินโครงการ

รูปที่ 36
หน�าจอการเข�าสู�ระบบแบบสํารวจออนไลน�

เชือ่มโยงไปยังระบบแบบสํารวจ
ออนไลน ซึ่งเปนสวนสําหรับผูสํารวจ 
ผูเชี่ยวชาญ และผูดูแล ในการกรอก
ขอมูลสภาพปญหาและแนวทางการ
แกไขของส่ิงกีดขวางทางน้ําในแมนํ้า
คูคลองและถนน
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สําหหรรัับบบนันทึกข�ออมูลลสส่ิิงงกดีดขววางททางงงน้ํา
แและรรอองงรบับข�ออเสนนอแแนนะจจากกผู�เเช่ียวชชาาญ

ส�วนที่ 2



สําหหหรบับบนันทึกกข�ออมมููลลส่ิงงกดีดขววางททาางงน้ํา
และะรรอองรับบข�ออเสสนออแนะะจากผผูู��เช่ียยววชชาญญ

ส�วนที่ 2

ผู�ทําการสาํรวจสิ่งกดีขวางทางนํา้ มหีนาทีก่รอกขอมูลตามแบบฟอรม
การสํารวจขอมูลส่ิงกีดขวางทางนํ้าออนไลน โดยเม่ือเขาสูระบบ ในหนาแรก
จะแสดงแผนที่ ขอมูลผูสํารวจ และรายการการกีดขวางทางนํ้าที่ไดสํารวจไปแลว 
พรอมทั้งสถานการณไดรับพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ ดังแสดงในรูปท่ี 37 

รูปที่ 37
หน�าแรกของระบบแบบสํารวจออนไลน�
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ผูสํารวจสามารถแกไขรายการสํารวจไดโดยคลิกท่ีเมนู “ขอมูลสํารวจ
สิ่งกีดขวางทางนํ้า” ทางดานซายมือ โดยระบบจะทําการแสดงขอมูลสิ่งกีดขวาง
ที่ไดกรอกขอมูลไปแลว ซึ่งจะแสดงเฉพาะขอมูลที่บัญชีผูใชของผูสํารวจนั้น ๆ 
เปนผูกรอกเทาน้ัน โดยตารางรายละเอียดการสํารวจจะประกอบดวย รหัส 
ลํานํ้า ที่ตั้ง และวันที่เก็บขอมูลของสิ่งกีดขวางทางนํ้า ผูสํารวจสามารถคลิก
เพื่อดูรายละเอียด แกไขขอมูล เพิ่มภาพประกอบ และลบขอมูลสํารวจ 
โดยกดไอคอนทางดานขวามือของรายการสํารวจ ดังแสดงในรูปท่ี 38 นอกจากนี้
ผู สํารวจสามารถทําการเพิ่มขอมูลสิ่งกีดขวางไดโดยการกดปุ ม เพิ่มขอมูล
การกีดขวางทางนํ้า (อยูบริเวณดานบนของตาราง) ดังแสดงในรูปท่ี 38

รูปที่ 38
หน�าจอข�อมูลสํารวจสิ่งกีดขวางทางน้ํา

คลิกปุม่เพ่ือเพ่ิมข้อมูล

คลิกไอคอนเพ่ือดูรายละเอียด,
แก้ไขข้อมูล, เพ่ิมรูปภาพประกอบ
และลบข้อมูล ตามลําดับ

2
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2.1 การเพิ่มข�อมูลการกีดขวางทางนํ้า

ข้ันตอนท่ี 1 กรอกขอมูลสํารวจสิ่งกีดขวางทางนํ้า โดยแบบสํารวจจะ
แบงออกเปน 6 สวน ไดแก ลักษณะทั่วไป ความเสียหายที่เกิดข้ึน 
สภาพปญหา การแกไข ภาพประกอบ และแนวทางแกไข

ส�วนท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไป มรีายละเอยีดและความชวยเหลอืในการกรอกขอมลูสาํรวจ 
ดังแสดงในรูปที่ 39 ถึงรูปที่ 41 โดยผูใชงานสามารถกดไอคอน  
ดานหลงัหวัขอเพือ่ดคูาํอธบิายเพิม่เตมิจากผูชวยสวนตวัและเชือ่มโยง
ไปยังระบบสนับสนุนใหความชวยเหลือผาน Line-Chatbot (NIAN-
CNX) ได ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 42

กรอกข้อมูลในช่องว่าง

กด  เพ่ือเลือกข้อมูล

รูปที่ 39
แบบฟอร�มข�อมูลสํารวจสิ่งกีดขวางทางนํ้า (ส�วนที่ 1-1)
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กดเพ่ือดึงข้อมูลพิกัดตําแหน่งปัจจุบัน

กรอกข้อมูล (หน่วยเป็นเมตร)

กดเพ่ือแปลงข้อมูล

รูปที่ 40
แบบฟอร�มสํารวจสิ่งกีดขวางทางนํ้า (ส�วนที่ 1-2)

2
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กด  เพ่ือดูข้อมูลอธิบายเพ่ิมเติม

รูปที่ 42
ส�วนสนับสนุนให�ความช�วยเหลือผ�าน Line-Chatbot (NIAN-CNX)

คําอธิบายเพ่ิมเติมโดยระบบสนับสนุน
ข้อมูลความช่วยเหลือผ่าน 

Line Application (NIAN-CNX)

ก

รูปที่ 41
แบบฟอร�มสํารวจสิ่งกีดขวางทางนํ้า (ส�วนที่ 1-3)

คลิกเลือก
เพ่ือกรอกข้อมูลที่ต้องการ

โดยสามารถเลือกได้
เพียงตัวเลือกเดียว

คลิกเลือก
เพ่ือกรอกข้อมูลที่ต้องการ

สามารถเลือก
ได้หลายตัวเลือก

กดเพ่ือไปยังส่วนถัดไป
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ส�วนท่ี 2 ความเสียหาย มีรายละเอียดและความชวยเหลือในการกรอก
ขอมูลสํารวจ ดังแสดงในรูปที่ 43

คลิกเลือก
เพ่ือกรอกข้อมูล

ที่ต้องการ
สามารถเลือก

ได้หลายตัวเลือก

คลิกเลือก
เพ่ือกรอกข้อมูลที่ต้องการ

โดยสามารถเลือกได้
เพียงตัวเลือกเดียว กดเพ่ือไปยังส่วนถัดไป

รูปที่ 43
แบบฟอร�มสํารวจสิ่งกีดขวางทางนํ้า (ส�วนที่ 2) 

2
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ส�วนท่ี 3 สภาพปญหา มีรายละเอียดและความชวยเหลือในการกรอก
ขอมูลสํารวจ ดังแสดงในรูปที่ 44 และรูปที่ 45

รูปที่ 44
แบบฟอร�มสํารวจสิ่งกีดขวางทางนํ้า (ส�วนที่ 3-1)

รูปที่ 45
แบบฟอร�มสํารวจสิ่งกีดขวางทางนํ้า (ส�วนที่ 3-2)

กดเพ่ือไปยังส่วนถัดไป
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ส�วนท่ี 4 การแกไข มรีายละเอยีดและความชวยเหลอืในการกรอกขอมลูสาํรวจ 
ดังแสดงในรูปที่ 46 

รูปที่ 46
แบบฟอร�มสํารวจสิ่งกีดขวางทางนํ้า (ส�วนที่ 4)

กดเพ่ือไปยังส่วนถัดไป

2

49



ส�วนท่ี 5 ภาพประกอบ มีรายละเอียดและความชวยเหลือในการกรอก
ขอมูลสํารวจ ดังแสดงในรูปที่ 47

รูปที่ 47
แบบฟอร�มสํารวจสิ่งกีดขวางทางนํ้า (ส�วนที่ 5)

กดเพ่ือไปยังส่วนถัดไป

กดเพ่ือเลือกไฟล์รูปภาพจากอุปกรณ์
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รูปที่ 46 แบบฟอรมสํารวจส่ิง
กีดขวางทางน้ํา (สวนที่ 6)

ส�วนท่ี 6 แนวการแกไข มีรายละเอียดและความชวยเหลือในการกรอก
ขอมูลสํารวจ ดังแสดงในรูปที่ 48

กดเพ่ือบันทึกข้อมูลลงระบบ

รูปที่ 48
แบบฟอร�มสํารวจสิ่งกีดขวางทางนํ้า (ส�วนที่ 6)

2
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2.2 ดูรายละเอียดข�อมูลสภาพป�ญหา

2.3 แก�ไขข�อมูลที่ทําการสํารวจ

เมื่อกดปุ ม รายละเอียด  จะแสดงขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ
สิง่กดีขวางทางนํา้ ซึง่ผูใชงานสามารถดาวนโหลดเปนไฟลรปูแบบ PDF ทีส่ามารถ
นําไปพิมพและใชงานตอไปได ดังแสดงในรูปที่ 49

เมือ่กดปุม แก�ไข  ผูสาํรวจสามารถเขาไปแกไขขอมลูทีต่นเองกรอกได 
โดยจะมีการจัดรูปแบบเหมือนกับการกรอกเพิ่มขอมูลสิ่งกีดขวางใหม เมื่อทําการ
แกไขขอมูลเสร็จเรียบรอย กดปุม “Submit” เพื่อบันทึกขอมูลที่ทําการแกไข

คลิกเพ่ือดาวน์โหลดเป็นไฟล์รูปแบบ PDF 

รูปที่ 49
แบบสํารวจรายละเอียดการกีดขวางทางนํ้า
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2.4 เพิ่มรูปภาพประกอบ

2.5 การลบข�อมูลแบบสํารวจ

เมื่อกดปุม ไอคอน  ผูสํารวจจะสามารถลบเพ่ิมรูปภาพประกอบ
การสํารวจเพิ่มเติมได ดังแสดงในรูปที่ 50

เมื่อกดปุม ลบ  ผู สํารวจจะสามารถลบขอมูลสํารวจในกรณี
ดําเนินการผิดพลาด ดังแสดงในรูปที่ 38

รูปที่ 50
การลบและเพิ่มรูปภาพประกอบจุดกีดขวางทางนํ้า

คลิกเพ่ือบันทึกข้อมูลลงระบบ

คลิกเพ่ือลบภาพประกอบจุดกีดขวางทางนํ้า 

คลิกเพ่ือเลือกไฟล์จากอุปกรณ์

2
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ระะบบสนับบสสนุนนให�คคววามชชช�วยเหหลลืือ
ในนการใช�งงานนแบบบสสําาารวจแแและแแสสดดงงผลลลข�อมมมูล
ส่ิงงกีดขวางงทางนน้้ํํา
ในนรูปแบบบบแชชตบบอออท (((Linnnee---Chhhatbbbottt))

ส�วนที่ 3



ระบบสนบัสนุนความช�วยเหลอืผ�านแอปพลเิคชันไลน�
ในรูปแบบแชตบอท (Line-Chatbot) ในช่ือ NIAN-
CNX เปนการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใชเพื่อเปด
ประสบการณใหมใหกบัผูใชงานระบบสารสนเทศส่ิงกดีขวาง
ทางนํ้าในลํานํ้า คูคลอง และถนน โดยเทคโนโลยีดังกลาว
จะมีปฏิสัมพันธ กับผู  ใช งานเสมือนเปนผู ช วยส วนตัว 
คอยสนับสนุนขอมูล อํานวยความสะดวก และใหบริการ
ตาง ๆ กับผูใชงาน ไดแก การคนหาขอมูลสิ่งกีดขวางทางน้ํา
โดยแสดงขอมูลที่สอดคลองกับตําแหนงพิกัดที่อยู ของ
ผูใชงาน การสนับสนุนชวยเหลือในการสํารวจสิ่งกีดขวาง
ทางนํา้ การใหขอมลูสนบัสนนุ บรกิารตดิตอสอบถามเจาหนาที่ 
และบริการสนับสนุนดานอื่น ๆ

3.1 แนะนําบริการ

3
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ผู ชวยงานทั่วไปสามารถเขาใชงานระบบสนับสนุนดวยการเขาไปที่
แอปพลิเคชันไลน และทําการเพิ่มเพื่อนโดยสามารถสแกน QR Code ดังแสดง
ในรูปที่ 51

3.2 การเข�าใช�งานระบบสนับสนุนให�ความช�วยเหลือ
 ผ�านแอปพลิเคชันไลน�แชตบอท (NIAN-CNX)

รูปที่ 51
QR Code สําหรับเพิ่มเพื่อน (NIAN-CNX) ในแอปพลิเคชันไลน�

เมื่อเพ่ิมเพ่ือนในแอปพลิเคชันไลนเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงหนาจอ
ดงัแสดงในรูปที ่52 ใหกดเลือกไอคอนแชตเพ่ือเร่ิมการสนทนา โดยระบบจะแสดง
ขอความทักทาย และแนะนําการใชงาน พรอมท้ังแสดงเมนูหลัก ดังแสดง
ในรูปที่ 53
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ผู�ใช�งานสามารถเลือกเมนูหลักด�านล�างของหน�าจอ 
ซึ่งประกอบด�วย

รูปที่ 53
ตัวอย�างข�อความทักทาย

และแนะนําการใช�งาน

รูปที่ 52
หน�าจอเมื่อทําการเพิ่มเพื่อน

ในแอปพลิเคชันไลน�

• เว็บไซต�: ระบบจะทําการเช่ือมโยงผูใชงานไปยงัเวบ็ไซตระบบสารสนเทศ
สิ่งกีดขวางทางน้ํา (https://cmblockage.cmfightflood.com)

• แบบสาํรวจ: กรณีทีผู่ใชงานตองการกรอกแบบสํารวจส่ิงกีดขวางทางน้ํา 
ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหนาเขาสูระบบแบบสํารวจออนไลน

• ข�อมูลส่ิงกีดขวาง: ระบบจะทําการแสดงขอมูลเก่ียวกับสิ่งกีดขวาง
ทางนํ้า ผานแอปพลิเคชันไลน

• ติดต�อเรา: ระบบจะทําการเชื่อมโยงไปยังหนาเว็บที่แสดงขอมูลติดตอ
คณะทํางาน
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นอกจากนีผู้ใชงานสามารถพมิพขอความ “สวสัด”ี ตามทีร่ะบบใหคาํแนะนาํ 
โดยแตะท่ีสัญลักษณแปนพิมพที่มุมลางซาย ดังแสดงในรูปท่ี 54 ระบบจะแสดง
เมนูการด ดังรูปที่ 55 ประกอบดวยลิงกเชื่อมโยงดังตอไปนี้

 ข�อมลูส่ิงกดีขวางทางนํา้ในจังหวดัเชียงใหม� โดยจะคนหาและแสดงขอมลู
สิง่กดีขวางทางน้ําทีอ่ยูใกลกบัตาํแหนงพกิดัทีอ่ยูปจจบุนัของผูใชงาน ประกอบดวย
บริการ

 • ขอมูลสิ่งกีดขวางทางน้ํา
 • แจงปญหา

 สํารวจส่ิงกีดขวางทางนํ้าเพิ่มเติม ประกอบดวยบริการ
 • เก็บขอมลู ระบบจะเช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเขาสูระบบแบบสํารวจส่ิงกีดขวาง

 ทางนํ้าออนไลน
 • ตัวอยางแบบสํารวจ ระบบจะแสดงแบบฟอรมการสํารวจสิ่งกีดขวางทางน้ํา 

 ซึ่งผูใชสามารถดาวนโหลดและพิมพเปนแบบฟอรมกระดาษเพ่ือใชใน
 การสํารวจในกรณีพื้นที่ไมมีสัญญาณใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต

 ข�อมูลสนับสนุน ระบบจะแสดงขอมูล คําอธิบายเพิ่มเติม และภาพประกอบ 
ไดแก

 • แนวทางแกไขสิ่งกีดขวาง
 • ขอมูล IDF
 • รูปแบบสิ่งกีดขวาง
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รูปที่ 55
เมนูการ�ด

รูปที่ 54
ข้ันตอนการพิมพ�ข�อความทักทายระบบ
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รูปที่ 56
การ�ดลิงก�เมื่อแตะเลือกข�อมูลสิ่งกีดขวาง

3.3 การสอบถามข�อมูลสิ่งกีดขวางทางนํ้า

ผู ใช สามารถสอบถามขอมูล
สิ่งกีดขวางทางนํ้าที่ไดมีการสํารวจไว
แลวในระบบ โดยการแตะเลือกลิงก 
“ขอมูลส่ิงกีดขวาง” ในเมนูการด
ขอมูลสิ่งกีดขวางทางน้ําในจังหวัด
เชียงใหม หรือพิมพขอความ “ขอมูล
สิ่งกีดขวาง” ระบบจะแสดงการดลิงก
เชื่อมโยง ดังแสดงในรูปที่ 56

ผูใชงานสามารถดูรายละเอียดขอมูลสิ่งกีดขวางทางน้ําที่สอดคลอง
กบัพกิดัทีอ่ยูปจจบุนัของผูใชงานไดโดยแตะเลอืกลงิก “สิง่กดีขวางใกลฉนั” 
ระบบจะแสดงขอความแนะนาํการสงพกิดัตาํแหนงทีอ่ยูของผูใชงานดงัแสดง
ในรูปที ่57 เมือ่ผูใชดาํเนนิการตามขัน้ตอนดงักลาว ระบบจะคนหาและแสดง
ขอมูลสิ่งกีดขวาง โดยแสดงในรูปแบบการดขอมูลดังตัวอยางในรูปที่ 58 
โดยผูใชงานสามารถแตะลิงกเชื่อมโยงเพ่ือดูตําแหนง และรายละเอียดของ
จุดกีดขวางทางนํ้านั้น ๆ ได ระบบจะแสดงขอมูลตําแหนงและรายละเอียด
สิ่งกีดขวางทางนํ้า ดังแสดงในรูปที่ 59 ตามลําดับ
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รูปที่ 58
การแสดงผลข�อมูลสิ่งกีดขวาง

ใกล�ฉัน

รูปที่ 57
ระบบแสดงคําแนะนําในการแชร�

พิกัดตําแหน�งของผู�ใช�งาน

รูปที่ 59
การแสดงผลตําแหน�งและรายละเอียดสิ่งกีดขวางทางน้ํา
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กรณีผูใชงานตองการดสูิง่กดีขวางรายตาํบล ใหผูใชแตะเลอืก “สิง่กีดขวาง
รายตําบล” ในการดลิงกขอมูลสิ่งกีดขวาง ระบบจะแสดงขอความตอบกลับ
เพ่ือแนะนําการระบุตําบลที่ตองการคนหา ดังตัวอยางในรูปที่ 60 เมื่อผูใชพิมพ
ขอความตามรูปแบบที่แนะนํา ระบบจะทําการคนหาและแสดงขอมูลสิ่งกีดขวาง
ในตําบลท่ีระบุ โดยแสดงในรูปแบบการดขอมูลดังแสดงในรูปที่ 60 ซึ่งผูใชงาน
สามารถแตะเพื่อดูตําแหนงและรายละเอียดสิ่งกีดขวางทางนํ้าไดเชนเดียวกัน

รูปที่ 60
การแสดงผลสิ่งกีดขวางรายตําบล

พิมพ์ข้อความ
ตามรูปแบบ

กรณีผูใชงานตองการดูสิ่งกีดขวางรายอําเภอ ใหผูใชงานแตะเลือก 
“สิ่งกีดขวางรายอําเภอ” ในการดลิงกขอมูลส่ิงกีดขวาง ระบบจะแสดง
ขอความตอบกลบัเพือ่แนะนาํการระบอุาํเภอทีต่องการคนหา ดงัตวัอยางใน
รูปที่ 61 เมื่อผูใชพิมพขอความตามรูปแบบที่แนะนํา ระบบจะทําการคนหา
และแสดงขอมูลสิง่กีดขวางในอําเภอทีร่ะบุ โดยแสดงในรูปแบบการดขอมูล 
ซึ่งผูใชงานสามารถแตะเพ่ือดูรายงานสรุปขอมูลสิ่งกีดขวางในอําเภอท่ีระบุ
ในรูปแบบไฟล PDF ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 62 
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รูปที่ 61
การแสดงผลสิ่งกีดขวางรายอําเภอ

รูปที่ 62
รายงานสรุปข�อมูลสิ่งกีดขวางรายอําเภอ

พิมพ์ชื่ออําเภอ
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3.4 การแจ�งป�ญหา

ผูใชงานสามารถแจงปญหาสิ่งกีดขวางทางนํ้าเบื้องตน เพื่อใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบไดรับทราบถึงปญหา โดยผูใชงานสามารถแตะลิงก “แจงปญหา” 
ในเมนูการดสิ่งกีดขวางทางนํ้าในจังหวัดเชียงใหม ระบบจะตอบกลับและ
ใหคําแนะนําในการระบุพื้นที่ที่ตองการแจงปญหา เมื่อผูใชงานพิมพขอความ
ระบุตําบล/อําเภอที่ตองการแจงปญหา ระบบจะตอบกลับโดยใหขอมูลติดตอกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ระบุตําบล/
อําเภอ

รูปที่ 63
การแจ�งป�ญหาสิ่งกีดขวางทางน้ํา
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3.5 การสํารวจสิ่งกีดขวางทางนํ้าเพิ่มเติม

เจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถทําการสํารวจสิ่งกีดขวาง
และบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศส่ิงกีดขวางทางน้ําได โดยผานการดเมนู 
“สิ่งกีดขวางทางนํ้าเพิ่มเติม” และแตะเลือกลิงก “เก็บขอมูล” ระบบจะทํา
การตอบกลับมาเปนลิงกเชื่อมโยงไปยังหนาเว็บไซตระบบแบบสํารวจสิ่งกีดขวาง
ออนไลน เมื่อผู ใชงานแตะท่ีลิงกดังกลาว ระบบจะเช่ือมโยงไปยังหนาจอ
การเขาสูระบบ ดังแสดงในรูปที่ 64

รูปที่ 64
การเก็บข�อมูลสิ่งกีดขวางเพิ่มเติม
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ข�อมูลสนับสนุนในส�วนแนวทางแก�ไขสิ่งกีดขวางทางน้ํา 

เมื่อผูใชแตะเลือก “แนวทางแกไขส่ิงกีดขวาง” ระบบจะตอบกลับเปน
ลงิกเชือ่มโยงไปยังหนาเว็บไซตรายงานแนวทางการแกไขสภาพปญหาการกีดขวาง
ในแมนํ้าคูคลอง โดยผู ใชงานสามารถระบุอําเภอและตําบลท่ีตองการได 
ดังแสดงในรูปที่ 66

3.6 ข�อมูลสนับสนุน

รูปที่ 65
เมนูการ�ด “ข�อมูลสนับสนุน”

ผู  ใช  งานสามารถขอข อมูล
สนับสนุน โดยการพิมพ “สวัสดี” 
ระบบจะแสดงการดเมนู ใหผูใชงาน
ป ดเลื่อนไปที่ เมนูการ ด  “ข อมูล
สนับสนุน” โดยจะมีบริการ 3 สวน 
ไดแก 1) แนวทางการแกไขสิ่งกีดขวาง 
2) ข อมูล IDF และ 3) รูปแบบ
สิ่งกีดขวาง ดังแสดงในรูปที่ 65
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รูปที่ 66
ข�อมูลสนับสนุน - แนวทางแก�ไขส่ิงกีดขวางทางน้ํา

ข�อมูลสนับสนุนในส�วนกราฟความเข�มฝน-ช�วงเวลา-
ความถี่การเกิด (IDF curves) ของจังหวัดเชียงใหม�

ผูใชงานสามารถขอขอมูลกราฟ IDF Curve ของจังหวัดเชียงใหม โดยแตะ
เลือก “ขอมูล IDF” ดังแสดงในรูปที่ 67

รูปที่ 67
ข�อมูลสนับสนุน - ข�อมูล IDF
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ข�อมูลสนับสนุนในส�วนรูปแบบสิ่งกีดขวาง 

ผูใชงานสามารถขอขอมูลสนับสนุนเกี่ยวกับรูปแบบสิ่งกีดขวางทางนํ้า 
โดยแตะเลือก “รูปแบบส่ิงกีดขวาง” ระบบจะตอบกลับในรูปแบบการดขอมูล 
ดังรูปที่ 68 ประกอบดวย 1) ขอมูลหนาตัดลํานํ้า ซึ่งแสดงขอมูลสนับสนุน
ในการวัดระยะของหนาตัดลําน้ํา ไดแก การวดัพ้ืนที่หนาตัด ลักษณะสิ่งกีดขวาง 
และประเภทของสิ่งกีดขวาง และ 2) ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การดาดผิว
ของลํานํ้า และความชันชวงเกิดปญหา ซึ่งระบบจะมีการแสดงผลขอมูลตอบกลับ 
ดังแสดงในรูปที่ 69 ถึงรูปที่ 73

รูปที่ 68
ข�อมูลสนับสนุน - รูปแบบสิ่งกีดขวาง
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รูปที่ 69
การแสดงผลข�อมูลสนับสนุนการวัดพื้นที่หน�าตัดลําน้ํา

รูปที่ 70
การแสดงผลข�อมูลสนับสนุนลักษณะสิ่งกีดขวางทางน้ํา

3
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รูปที่ 72
การแสดงผลข�อมูลสนับสนุนการดาดผิวของลําน้ํา

รูปที่ 71
การแสดงผลข�อมูลสนับสนุนประเภทของสิ่งกีดขวางทางน้ํา
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รูปที่ 73
การแสดงผลข�อมูลสนับสนุนการวัดความชันช�วงที่เกิดป�ญหา
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รูปที่ 74
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช�งานแพลตฟอร�มระบบสารสนเทศฯ

เมื่อผู ใชงานดําเนินการใชงานระบบเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงขอความ
ขอขอเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชแพลตฟอรมระบบสารสนเทศฯ 
โดยระบบจะแสดงลิงกเชื่อมโยงไปยังแบบสอบถามความคิดเห็นผู ใช งาน 
ดังแสดงในรูปที่ 74

3.7 แบบสํารวจความพึงพอใจผู�ใช�งานแพลตฟอร�ม

72







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [250 250]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


