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แนะน าบริการ 

การพัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลความช่วยเหลือผ่าน Line Application (NIAN-CNX) เป็นการน้าเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับเว็บไซต์ระบบข้อมูลของส่ิงกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าคูคลองและถนน และวิธีการ

แก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน ้าแต่ละแห่งในพื นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการน้าเทคโนโลยี LINE BOT เข้ามาช่วย

ในการอ้านวยความสะดวกกับผู้ใช้ โดยมีเมนูการให้บริการหลายบริการ เช่น ค้นหาข้อมูลส่ิงกีดขวางทางน ้าใน

ต้าแหน่งท่ีใกล้ท่ีสุดของผู้ใช้งาน, การส้ารวจส่ิงกีดขวางทางน ้า, ข้อมูลสนับสนุน, บริการติอต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ี 

และบริการสนับสนุนด้านอื่นๆ โดยมีกระบวนการเข้าใช้งานมีดังนี  

การเข้าใช้งานระบบสนับสนุนข้อมูลความช่วยเหลือผ่าน Line Application (NIAN-CNX) 

ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าใช้งานได้เริ่มด้วยการเพิ่ม Line ChatBot NIAN-CNX เข้าใช้งานแอพพลิเคชันไลน์ ท้า

การเพิ่มเพื่อนได้ โดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี  จะปรากฎหน้าจอดังแสดงในรูปท่ี 1 เมื่อค้นหาพบแล้วให้ท้า

การเพิ่มเพื่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 qr code ส้าหรับเพ่ิม chatbot nian-cnx เป็น

เพ่ือนใน line 
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หลังจากสแกนแล้วระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกแชทดังแสดงในรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั นกดปุ่ม แชท เพื่อเริ่มการสนทนาโดยระบบจะแจ้งข้อความตอบกลับผู้เข้าใช้งานใหม่ดังแสดงในรูปท่ี 3 

 

 

 

รูปที่ 2 การแสดงหน้าจอหลังจากท่ีสแกน qr code แล้ว 

รูปที่ 3 ข้อความตอบกลับผู้เข้าใช้งานใหม่ 
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จากนั นให้ท้าการพิมพ์ข้อความค้าว่า สวัสดี ตามท่ีระบบตอบกลับแจ้ง โดยสามารถคล๊ิกจากรูปสัญลักษณ์แป้นพิมพ์

ดังแสดงรูปท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากพิมพ์ค้าว่าสวัสดีตามท่ีระบบตอบกลับแจ้ง ระบบข้อมูลสนันสนุนจะแสดงข้อมูลเมนูทั งหมดในส่วนด้านล่างของ

หน้าแสดงผล ประกอบด้วยเมนูดังต่อไปนี  

 ข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน  าในจังหวัดเชียงใหม่: เป็นการให้ข้อมูลส่ิงกีดขวางทางน ้าท่ีอยู่ใกล้กับพิกัดของ

ผู้ใช้ไลน์ 

o ข้อมูลส่ิงกีดขวางทางน ้า:  

o แจ้งปัญหา: 

 ส ารวจสิ่งกีดขวางทางน  าเพิ่มเติม: หากต้องการท้าแบบส่ิงกีดขวางทางน ้าจะมีหัวข้อให้เลือกตามรายการ

ดังต่อไปนี  

o เก็บข้อมูล:  

o ตัวอย่างแบบส้ารวจ: 

 ข้อมูลสนับสนุน: แหล่งรวบรวมข้อมูลและค้าอธิบายเพิ่มเติมของส่ิงกีดขวางทางน ้า ได้แก่ 

o แนวทางแก้ไขส่ิงกีดขวาง: 

o ข้อมูล IDF: 

o รูปแบบส่ิงกีดขวาง: 

รูปที่ 4 วิธีการเริ่มต้นการสนทนาของผู้เข้าใช้งานใหม่ 
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เมนูการให้บริการ 

บริการ LINE BOT ของระบบสนับสนุนข้อมูลความช่วยเหลือผ่าน Line Application (NIAN-CNX) มีเมนูการ

ให้บริการต่างๆ ผ่านริชเมนูของไลน์ดังนี  

 เว็ปไซต์: เป็นสัญลักษณ์ของทางลัด เป็นการช่วยเหลือส้าหรับผู้ใช้งานท่ีต้องการเข้าสู่เว็ปไซต์ 

https://cmblockage.cmfightflood.com/ สามารถคล๊ิกท่ีรูปสัญลักษณ์เว็ปไซต์ 

 กรอกข้อมูลแบบส ารวจ: เป็นสัญลักษณ์ของทางลัด เป็นการช่วยเหลือส้าหรับผู้ใช้งานท่ีต้องการกรอก

ข้อมูลแบบส้ารวจ โดยระบบจะถูกลิ งค์ไปยังเว็ปไซต์โดยตรง สามารถคล๊ิกท่ีรูปสัญลักษณ์กรอกข้อมูลแบบ

ส้ารวจ 

 ข้อมูลสิ่งกีดขวาง: เป็นสัญลักษณ์ของทางลัด เป็นการช่วยเหลือส้าหรับผู้ใช้งานท่ีต้องการเรียกดูข้อมูลส่ิง

กีดขวางทางน ้า โดยระบบไลน์จะแสดงข้อมูลตามหัวข้อ ข้อมูลส่ิงกีดขวางทางน ้าในจังหวัดเชียงใหม่ 

ส้ารวจส่ิงกีดขวางทางน ้าเพิ่มเติม และข้อมูลสนับสนุน สามารถคล๊ิกท่ีรูปสัญลักษณ์กรอกข้อมูลส่ิงกีดขวาง 

 ติดต่อเรา: เป็นสัญลักษณ์ของทางลัด เป็นการช่วยเหลือส้าหรับผู้ใช้งานท่ีต้องการติดต่อเจ้าหน้าท่ี โดย

ระบบจะลิ งค์เข้าสู่เว็ปไซต์และแสดงผลหน้าจอสถานท่ีตั ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่ออย่างชัดเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cmblockage.cmfightflood.com/
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1.การแสดงผลหน้าแรก 

 

 

 

 

Official Account Features 
ชื่อไลน์ออฟฟิตเชียล 

ส่วนการแสดงผลข้อมูลสนับสนุนในรูปแบบการ์ด 

ส่วนการแสดงผลขอ้มูล
สนับสนุนในรูปแบบริชเมน ู

ส่วนการแสดงสัญลักษณ์แป้นพิมพ์ 

รูปที่ 5 หน้าแรกบริการ LINE BOT ของระบบสนับสนุนข้อมูลความช่วยเหลือผ่าน Line Application (NIAN-CNX) 
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1.1. Official Account Features ชื่อไลน์ออฟฟิตเชียล 

 ประกอบด้วยชื่อไลน์ออฟฟิตเชียล (Official Account Features)  

 

 

1.2. ส่วนการแสดงผลข้อมูลสนับสนุนในรูปแบบการ์ด 

 จะท้าการแสดงข้อมูลสนับสนุนตามหมวดหมู่ต่างๆ ในแต่ละหมวดหมู่จะมีรายละเอียดตามแต่ละหัวข้อ

แยกออกไป รายละเอียดดังรูปท่ี 6 

 

 

1.3. ส่วนการแสดงผลข้อมูลสนับสนุนในรูปแบบริชเมนู  

 จะเป็นเมนูท่ีแสดงในรูปแบบของสัญลักษณ์ เผ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานสามารถกดตามรูปของสัญลักษณ์เพื่อ

ไปสู่ข้อมูลส่วนต่างๆ รายละเอียดดังรูปท่ี 7 

  

1 

ชื่อไลน์ออฟฟิตเชียล NIAN-CNX 

สามารถเลือกดูข้อมูล

สนับสนุนตามหมวดต่างๆ 

สามารถเรียกดขูอ้มลู

รายละเอียดตามแตล่ะหวัขอ้ 

เมนทูี่แสดงในรูปแบบของสญัลกัษณ ์ผูใ้ชง้านสามารถ

คล๊ิกเพื่อลิง้คข์อ้มลูไปยงัเวป็ไซต ์

รูปที่ 6 ส่วนการแสดงผลข้อมูลสนับสนุนในรูปแบบการ์ด 

รูปที่ 7 ส่วนการแสดงผลข้อมูลสนับสนุนในรูปแบบริชเมน ู

2 

3 
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1.4. ส่วนการแสดงสัญลักษณ์แป้นพิมพ์  
 เป็นอีกฟังช่ันของไลน์ออฟฟิตเชียลท่ีมีไว้ส้าหรับเก็บข้อมูลท่ีไม่ต้องการให้แสดงข้อความจ้านวนมาก แต่
เมื่อผู้ใช้งานคล๊ิกเข้าไป ระบบจะท้าการลิ งค์ข้อมูลไปตามรูปของสัญลักษณ์ท่ีแสดง รายละเอียดดังรูปท่ี 8 
  

  

 

2. การแสดงผลเมนูย่อยของระบบสนับสนุนข้อมูลความช่วยเหลือผ่าน Line Application (NIAN-CNX) 

รวมรวบข้อมูลของระบบสนับสนุนข้อมูลความช่วยเหลือผ่าน Line Application (NIAN-CNX) 

ประกอบด้วย 

2.1 ข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน  าในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเรียกดูข้อมูลส่ิงกีดขวางทางน ้าท่ีอยู่ใกล้กับพิกัด

ของผู้ใช้ไลน์ รวมถึงสามารถแจ้งปัญหาส่ิงกีดขวางทางน ้าเบื องต้น ซึ่งมี 2 หัวข้อให้เลือก คือ ข้อมูลสิ่งกีดขวางและ

แจ้งปัญหา โดยเลือกดไูด้ท่ีแถบเมนูด้านล่างตามรูปท่ี 9 

 

4 

เมื่อผู้ใช้งานคลิ๊กตรงรูป

สัญลักษณ์แป้นพิมพ์ 

แป้นพิมพข์องโทรศทัพ์ก็

จะแสดงขึ น 

เมื่อผู้ใช้งานคลิ๊กตรงค้า

ว่าเมนู ระบบจะกลับไป

หน้าเมนูที่แสดงเป็น

สัญลักษณ์ (ริชเมนู) 

รูปที่ 8 ส่วนการแสดงผลการใชง้านในระบบของไลน์ออฟฟิตเชียลในรูปแบบสัญลักษณ์ 

รูปที่ 9 การแสดงผลหน้าจอของข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน ้าในจังหวัดเชียงใหม่ 



 

รายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสิ่งกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าคูคลองและถนนที่มปีัญหาการกีดขวางทางน ้า จังหวัดเชียงใหม ่ 10 
 

คู่มือการใช้งาน LINE BOT @NIAN-CNX 

2.1.1. ข้อมูลสิ่งกีดขวาง เป็นการแสดงผลข้อมูลท่ีผู้ใช้งานสามารถเรียกดูได้ตามต้าแหน่ง/พิกัดท่ีผู้ใช้อยู่ 

หรือแสดงผลในบริเวณใกล้เคียง โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ สิ่งกีดขวางใกล้ฉัน >> สิ่งกีดขวางรายต าบล 

>> สิ่งกีดขวางรายอ าเภอ 

1 ข้อมูลสิ่งกีดขวาง >> สิ่งกีดขวางใกล้ฉัน เป็นการแสดงวิธีการคล๊ิกตามหัวข้อท่ีต้องการดู

ข้อมูล รายละเอียดดังรูปท่ี 10 และ 11  

 

 

 

 

จากนั นระบบจะเรียกข้อมูลตามพิกัดของผู้ใช้งาน เพื่อแจ้งข้อมูลส่ิงกีดขวางใกล้ฉัน และในแต่ละพิกัดท่ีแจ้งข้อมูลส่ิง

กีดขวางสามารถเลือกดูต้าแหน่งและรายละเอียดได้ รายละเอียดดังรูปท่ี 12 

รายละเอียดพิกัดท่ีตั งของส่ิงกีดขวางทางน ้าโดยซิ งค์ข้อมูลมาจาก  

Google Map 

รูปที่ 10 รายละเอียดวิธีการเรียกดูข้อมูลสิ่งกีดขวางในหัวข้อสิ่งกีดขวางใกล้ฉัน 

รูปที่ 11 รายละเอียดวิธีการเรียกดูข้อมูลสิ่งกีดขวางในหัวข้อสิ่งกีดขวางใกล้ฉัน 
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คู่มือการใช้งาน LINE BOT @NIAN-CNX 

จะเป็นการแสดงผลข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเบื องต้นของ

ต้าแหน่งการกีดขวางทางน ้า จังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อมูลจะมาจากเว็ปไซต์ 

https://cmblockage.cmfightflood.com 

 

 

2 ข้อมูลสิ่งกีดขวาง >> สิ่งกีดขวางรายต าบล เป็นการแสดงวิธีการคล๊ิกตามหัวข้อท่ีต้องการดู

ข้อมูล รายละเอียดดังรูปท่ี 13 และ 14  

 

 

รูปที่ 12 การแสดงผลข้อมูลสิ่งกีดขวางในหัวข้อสิ่งกีดขวางใกล้ฉัน 

รูปที่ 13 รายละเอียดวิธีการเรียกดูข้อมูลสิ่งกีดขวางในหัวข้อสิ่งกีดขวางรายต้าบล 

https://cmblockage.cmfightflood.com/
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คู่มือการใช้งาน LINE BOT @NIAN-CNX 

จากนั นระบบจะเรียกข้อมูลต้าแหน่งของต้าบลและอ้าเภอตามท่ีผู้ใช้งานพิมพ์ เพื่อแจ้งข้อมูลส่ิงกีดขวางรายต้าบล 

ในรูปแบบของรูปภาพประกอบจากผู้ส้ารวจท่ีได้ท้าการส้ารวจมาแล้ว โดยสังเกตได้จากเลขรหัสต้าแหน่งส่ิงกีดขวาง 

CM071xxx33xxx รายละเอียดดังรูปท่ี 14  

 

 

ซึ่งในแต่ละต้าแหน่งต้าบล/อ้าเภอ สามารถเลือกดูต้าแหน่งและรายละเอียดได้เพิ่มเติม โดยเรียกดูข้อมูลได้ ดังรูปท่ี 

15 

 

รูปที่ 14 รายละเอียดวิธีการเรียกดูข้อมูลสิ่งกีดขวางในหัวข้อสิ่งกีดขวางรายต้าบล 

รูปที่ 15 การแสดงผลข้อมูลสิ่งกีดขวางในหัวข้อสิ่งกีดขวางรายต้าบล 

เลขรหัสต าแหน่งสิ่ง

กีดขวาง 
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คู่มือการใช้งาน LINE BOT @NIAN-CNX 

 

รายละเอียดพิกัดท่ีตั งของส่ิงกีดขวางทางน ้าโดยซิ งค์ข้อมูลมาจาก Google Map 

จะเป็นการแสดงผลข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเบื องต้นของต้าแหน่ง

การกีดขวางทางน ้า จังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อมูลจะมาจากเว็ปไซต์ 

https://cmblockage.cmfightflood.com 

3 ข้อมูลสิ่งกีดขวาง >> สิ่งกีดขวางรายอ าเภอ เป็นการแสดงวิธีการคล๊ิกตามหัวข้อท่ีต้องการดู

ข้อมูล รายละเอียดดังรูปท่ี 16 และ 17 

    

 

 

 

รูปที่ 16 รายละเอียดวิธีการเรียกดูข้อมูลสิ่งกีดขวางในหัวข้อสิ่งกีดขวางรายอ้าเภอ 

รูปที่ 17 รายละเอียดวิธีการเรียกดูข้อมูลสิ่งกีดขวางในหัวข้อสิ่งกีดขวางรายอ้าเภอ 

https://cmblockage.cmfightflood.com/
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คู่มือการใช้งาน LINE BOT @NIAN-CNX 

จากนั นผู้ใช้งานสามารถคล๊ิกตรงค้าว่า ไฟล์PDF ระบบจะแสดงข้อมูลในรูปแบบรายงานของอ้าเภอท่ีผู้ใช้งานพิมพ์ 

โดยในรายงานจะประกอบด้วยข้อมูลพิกัด/ต้าแหน่ง เลขรหัสต้าแหน่งส่ิงกีดขวาง ช่ือหมู่บ้าน/ต้าบล และช่ือล้าน ้า 

ระบุวันท่ีส้ารวจ สภาพปัญหาการกีดขวางทางน ้า ข้อมูลพื นท่ีรับน ้า และแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหาเบื องต้น ดังรูป

ท่ี 18 

   

 

2.1.2. แจ้งปัญหา เป็นการแจ้งปัญหาส่ิงกีดขวางทางน ้าเบื องต้น เพื่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้รับทราบ

ถึงปัญหา โดยผู้งานสามารถคล๊ิกท่ีหัวข้อการแจ้งปัญหา  

แจ้งปัญหา ระบบจะให้ผู้งานพิมพ์ต้าบลตามด้วยอ้าเภอท่ีผู้ใช้งานต้องการแจ้งปัญหาดังรูปท่ี 19 

รูปที่ 18 รายละเอียดข้อมูลสิ่งกีดขวางในรูปแบบรายงาน ในหัวข้อสิ่งกีดขวางรายอ้าเภอ 
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คู่มือการใช้งาน LINE BOT @NIAN-CNX 

 

 

2.2 ส ารวจสิ่งกีดขวางทางน  าเพิ่มเติม ส้าหรับข้อมูลการส้ารวจส่ิงกีดขวางทางน ้าในจังหวัดเชียงใหม่

เพิ่มเติม เป็นการกรอกข้อมูลส้าหรับเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยจะมีหัวข้อย่อยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ เก็บข้อมูล

และตัวอย่างแบบส้ารวจ โดยทั ง 2 หัวข้อจะถูกลิ งค์ไปยังเว็ปไซต์ https://cmblockage.cmfightflood.com  ดัง

รูปท่ี 20 

 

 

 2.2.1. เก็บข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานคล๊ิกตรงหัวข้อเก็บข้อมูล ระบบจะส่งลิ งค์ของเว็ปไซต์เพื่อท้าการล๊อคอิน 

แล้วเข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องมี username และ password จึงจะสามารถเข้าไปกรอก

ข้อมูลได้ (ส่วนเจ้าหน้าท่ี) ดังรูปท่ี 21และ รูปท่ี 22 

รูปที่ 19 รายละเอียดข้อมูลการแจ้งปัญหาสิ่งกีดขวางทางน ้าในจังหวัดเชียงใหม่ 

ระบบจะเรียกข้อมูลที่อยู่/

เบอร์โทรศัพท์ของเทศบาล

ต้าบลที่ผู้ใช้งานพิมพ ์

รูปที่ 20 การแสดงผลหน้าจอส้ารวจสิง่กีดขวางทางน ้าเพ่ิมเติม 
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คู่มือการใช้งาน LINE BOT @NIAN-CNX 

  

 

 

 

 

 เมื่อผู้ใช้งานมี username และ password และท้าการกรอกเข้าระบบแล้ว ระบบจะโชว์ข้อมูลในหน้าเว็ป

ไซต์หน้าแรกดังรูปท่ี 23 

รูปที่ 21 รายละเอียดข้อมูลหัวข้อการเก็บข้อมูล 

รูปที่ 22 รายละเอียดข้อมูลหัวข้อการเก็บข้อมูล 

เมื่อคลิ๊กตรงค้าว่า 

เก็บข้อมูล 

ระบบจะส่งลิ งค์ของเว็ปไซต์มา

ให้เพื่อให้ผู้ใชง้านล๊อคอินเข้าสู้

ระบบ 

การแสดงผลหน้าจอ

ของการเข้าสู่ระบบ

ผ่านเว็ปไซต์ 
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คู่มือการใช้งาน LINE BOT @NIAN-CNX 

 

 

 

2.2.2. ตัวอย่างแบบส ารวจ เมื่อผู้ใช้งานคล๊ิกตรงหัวข้อตัวอย่างแบบส้ารวจ ระบบจะส่งลิ งค์ของเว็ปไซต์

เพื่อแสดงผลตัวอย่างแบบส้ารวจ ซึ่งผู้ใช้งานไม่จ้าเป็นต้องมี username และ password สามารถเข้าไปดาวโหลด

แบบฟรอมแบบส้ารวจส่ิงกีดขวางทางน ้าได้เลย ดังรูปท่ี 24 และรูปท่ี 25 

 
 

รูปที่ 23 การแสดงผลหน้าจอหลังจากท้าการล๊อคอินเข้าระบบ 

เมื่อคคลิ๊กตรง

ค้าว่า ตัวอย่าง

แบบส้ารวจ 

ระบบจะส่งลิ งค์ของเว็ปไซต์มา

ผู้ใช้งานสามารถคลิ๊กลิ งค์เพื่อเข้า

ไปดูตัวอย่างแบบส้ารวจได้โดยไม่

ต้องท้าการล๊อคอิน 

รูปที่ 24 รายละเอียดข้อมูลหัวข้อตัวอย่างแบบส้ารวจ 
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คู่มือการใช้งาน LINE BOT @NIAN-CNX 

 
 

ซึ่งหากผู้ใช้งานเข้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานจะเห็นตัวอย่างแบบส้ารวจเช่นเดียวกัน อีกทั งสามารถดาวโหลด

ไฟล์ได้ หากต้องการใช้แบบส้ารวจจ้านวนมาก ดังรูปท่ี 26 

  

 

2.3 ข้อมูลสนับสนุน ส้าหรับข้อมูลสนับสนุนส่ิงกีดขวางทางน ้าในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวมความรู้ 

และตัวอย่างข้อมูลเพิ่มเติม ท่ีผู้ใช้งานไลน์สามารถเข้าดูได้ โดยจะมีหัวข้อย่อยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ คือ แนวทางแก้ไข

ส่ิงกีดขวาง, ข้อมูลIDF และรูปแบบส่ิงกีดขวางทางน ้า ดังรูปท่ี 27 

การแสดงผลหน้าจอของ

การเข้าตามลิ งค์ที่ระบบให ้

รูปที่ 25 รายละเอียดข้อมูลหัวข้อตัวอย่างแบบส้ารวจ 

รูปที่ 26 การแสดงผลหน้าจอหากคลิ๊กลิ งคจ์ากคอมพิวเตอร์ 

ผู้ใช้งานสามารถกดดาวโหลดจากรูป

นี ได้หากต้องการใช้แบบส้ารวจ

จ้านวนมาก 
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คู่มือการใช้งาน LINE BOT @NIAN-CNX 

 

   

2.3.1. แนวทางแก้ไขสิ่งกีดขวาง เมื่อผู้ใช้งานเรียกดูข้อมูลในหัวข้อแนวทางแก้ไขส่ิงกีดขวาง ระบบจะ

ลิ ง ค์เข้า สู่เว็ปไซต์ https://cmblockage.cmfightflood.com/reports/solution เพื่อให้ ผู้ใช้งานสามารถดู

รายงานแนวทางแก้ไขสภาพปัญหาการกีดขวางในแม่น ้าคูคลอง โดยสามารถเลือกอ้าเภอและต้าบล ดังรูปท่ี 28  

 

    

2.3.2. ข้อมูลIDF เมื่อผู้ใช้งานเรียกดูข้อมูลในหัวข้อข้อมูลIDF ระบบจะส่งลิ งค์ของเว็ปไซต์ และเว็ปไซต์จะ

แสดงข้อมูล IDF curve รายอ้าเภอ ระบบจะแสดงเป็นกราฟความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่การเกิด (IDF curve) 

รูปที่ 27 การแสดงผลหน้าจอข้อมูลสนับสนุน 

รูปที่ 28 การแสดงผลหน้าจอข้อมูลแนวทางแก้ไขสิ่งกีดขวาง 

https://cmblockage.cmfightflood.com/reports/solution
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ของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใช้งานสามารถกดท่ีช่ืออ้าเภอในแผนท่ีหรือสืบค้น (ค้นหา อ้าเภอ) เพื่อแสดงรูป IDF curve 

รายอ้าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ดังรูปท่ี 29 

 

   

2.3.3. รูปแบบสิ่งกีดขวาง เมื่อผู้ใช้งานเรียกดูข้อมูลในหัวข้อรูปแบบส่ิงกีดขวาง ข้อมูลในส่วนนี จะแสดง

ภาพประกอบของรูปแบบส่ิงกีดขวางทางน ้ารูปแบบต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ หน้าตัดล้าน ้า และข้อมูลอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละหัวข้อจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม ดังรูปท่ี 30 

    

 

1. หน้าตัดล าน  า เป็นการแสดงข้อมูลของการวัดระยะของหน้าตัดล้าน ้า วิธีการค้านวนการวัดพื นท่ีหน้าตัด รวมถึง

ข้อมูลลักษณะส่ิงกีดขวางและประเภทของส่ิงกีดขวาง ตามรายละเอียดด้านล่าง ดังรูปท่ี 31 

 

   

รูปที่ 30 การแสดงผลหน้าจอข้อมูลรูปแบบสิ่งกีดขวาง 

รูปที่ 29 การแสดงผลหน้าจอข้อมูลIDF 
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1.1 การวัดพื นที่หน้าตัด ระบบจะแสดงรูปภาพการวัดพื นท่ีหน้าตัด   

 

 

1.2 ลักษณะสิ่งกีดขวาง ระบบจะแสดงรูปภาพของลักษณะส่ิงกีดขวาง โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

ลักษณะการกีดขวางแบบเป็นจุด และลักษณะการกีดขวางแบบเป็นช่วง ดังรูปท่ี 32   

  

 

 

รูปที่ 32 การแสดงผลหน้าจอข้อมูลลักษณะสิง่กีดขวาง  

รูปที่ 31 การแสดงผลหน้าจอข้อมูลการวัดพื นที่หน้าตัด 
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1.3 ประเภทของสิ่งกีดขวาง ระบบจะแสดงรูปภาพของประเภทส่ิงกีดขวาง โดยแบ่งตามประเภทของส่ิง

กีดขวางประกอบด้วย ทางน ้าเปิด สะพาน และท่อ (ทั งท่อกลมและท่อเหล่ียม) ดังรูปท่ี 33    

 

 

2. ข้อมูลอื่นๆที่เก่ียวข้อง เป็นข้อมูลส้าหรับให้ความรู้เบื องต้นท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงกีดขวางทางน ้า ประกอบด้วย การ

ดาดผิวของล้าน ้าและความชันช่วงท่ีเกิดปัญหา ดังรูปท่ี 34 

 

  

 

 

รูปที่ 33 การแสดงผลหน้าจอข้อมูลประเภทของสิ่งกีดขวาง 

รูปที่ 34 การแสดงผลหน้าจอข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 การดาดผิวของล าน  า ระบบจะแสดงรูปภาพลักษณะของการดาดผิวลักษณะต่างๆ พร้อมทั งภาพ

เปรียบเทียบของตัวอย่างไม่มีการดาดผิว ดังรูปท่ี 35 

 

   

2.2 ความชันช่วงเกิดปัญหา  ระบบจะแสดงภาพของการค้านวนความลาดชันของช่วงน ้าท่ีเกิด

ปัญหา ดังรูปท่ี 36 

 

 

 

 

รูปที่ 35 การแสดงผลหน้าจอข้อมูลการดาดผิวของล้าน ้า 

รูปที่ 36 การแสดงผลหน้าจอข้อมูลความชันช่วงเกิดปัญหา 
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3. การแสดงผลเมนูย่อยของการแสดงความคิดเห็นในการใช้งานช่วยเหลือผ่าน Line Application (NIAN-

CNX) 

ระบบจะแสดงผลด้วยข้อความขอร่วมแสดงความคิดเห็นของการใช้งานช่วยเหลือผ่าน Line Application 

(NIAN-CNX) โดยระบบจะมีลิ งค์ให้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถคล๊ิกเข้าไปกรอกหรือแสดงความคิดเห็นได้ ดังรูปท่ี 37 

 รูปที่ 37 การแสดงผลหน้าจอข้อมูลแสดงความคิดเห็นของการใชง้านผ่าน 

Line Application 


