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คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลของสิ่งกีดขวางทาง 

น ้าจังหวัดเชียงใหม่ cmblockage.cmfightflood.com   

  

ส้าหรับผู้ใช้งานทัว่ไป 
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สารสนเทศและการจัดการขั นสูง (Development of Survey and Management System for Flood and 
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ภาพรวมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลของสิ่งกีดขวางทางน ้าจังหวัด
เชียงใหม่ 
เว็บไซต์ระบบข้อมูลของส่ิงกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าคูคลองและถนน และวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน ้าแต่

ละแห่งในพื นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จัดท้าขึ นเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาแม่ล้าน ้าคูคลอง และถนน โดยเฉพาะ

ปัญหาการกีดขวางทางน ้า ต้าแหน่งและลักษณะท่ีบุกรุก ลุกล ้า เพื่อน้าไปเป็นข้อมูลส้าคัญในการก้าหนดรูปแบบ

การวางแผนแก้ไขปัญหาล้าน ้าคูคลองถูกบุกรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน 

และลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน โดยได้ท้าการ

รวบรวมข้อมูล ต้าแหน่ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื องต้นของส่ิงกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าคูคลองและถนนท่ีได้

จากการส้ารวจ น้ามาแสดงผลในรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อสามารถน้าไปประกอบการวางแผนเตรียมความ

พร้อมรับมือภัยน ้าท่วมและดินถล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบข้อมูลของสิ่งกีดขวางทางน ้า 

ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องท้าการล็อกอินเข้าสู่ระบบ การพัฒนาระบบข้อมูลของส่ิงกีดขวางทาง

น ้าในล้าน ้าคูคลองและถนนในจังหวัดเชียงใหม่ (cmblockage.cmfightflood) โดยเข้าใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บ

เบราว์เซอร์ ได้แก่ กูเกิลโครม (Chrome) อินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ (IE) และไฟร์ฟอกซ์ (Firefox) ใส่ท่ีอยู่เว็บไซต์ 

https://cmblockage.cmfightflood.com จะปรากฎหน้าจอดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

รูปที่ 1หน้าเว็บไซต์ของการพัฒนาระบบข้อมูลของสิ่งกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าคูคลองและถนนในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

https://cmblockage.cmfightflood.com/
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โดยเว็บไซต์จะแสดงเมนูทั งหมดในส่วนด้านบนของเว็บไซต์ ประกอบด้วยเมนูดังต่อไปนี  

 หน้าแรก: แสดงหน้าแรกของเว็ปไซต์กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลของส่ิงกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าคูคลอง

และถนนในจังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน ้า: รวมรวบข้อมูลสรุปส่ิงกีดขวางทางน ้าในรูปของแผนท่ีและรายงาน ได้แก่ 

o แผนท่ีต้าแหน่งส่ิงกีดขวางตามความเส่ียง:  

o กราฟแสดงการจ้าแนกสภาพปัญหา: 

o รายงานสภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหา: 

o ตารางรายงานสาเหตุและสภาพปัญหา: 

o ตารางรายงานแนวทางการแก้ไขปัญหา: 

 คลังความรู้: รวบรวมบทความและคู่มือท่ีเกี่ยวข้องกับรับมือกับสถานการณ์น ้าท่วม ได้แก่ 

o IDF curve รายอ้าเภอ (จ.เชียงใหม่): 

o คู่มือสถานการณ์น ้าท่วม: 

o การบริหารจัดการน ้าท่วม: 

o การป้องกันน ้าไหลเข้าบ้าน: 

o โครงสร้างการป้องกันน ้าท่วม: 

o การออกแบบระบบระบายน ้าฝน 

 เก่ียวกับโครงการ: เมนูเข้าสู่ระบบย่อย ได้แก่ 

o ท่ีมาโครงการ: 

o ภาพกิจกรรม: 

 ติดต่อเรา: แสดงข้อมูลการติดต่อกับผู้ดูแลข้อมูล 

 เข้าสู่ระบบ: เข้าสู่ระบบการจัดเก็บข้อมูลส้าหรับผู้ส้ารวจ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ดูแลระบบ 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสิ่งกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าคูคลองและถนนที่มปีัญหาการกีดขวางทางน ้า จังหวัดเชียงใหม ่ 6 
 

1.การแสดงผลหน้าแรก 

 

 
 

  

1 

2 

3 

4 

ส่วนเมนู 

ส่วนการแสดงผลในรูปแบบแผนที ่

ส่วนตารางแสดงข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าคูคลองและถนน 

หน่วยงานสนับสนนุในโครงการ 

รูปที่ 2 หน้าเว็ปไซต์หน้าแรก 
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1.1. ส่วนเมนู  

  ประกอบด้วยชื่อโครงการและเมนูเพื่อเข้าสู่หน้าต่างๆ  

 

   

 

 

 

1.2. ส่วนการแสดงผลในรูปแบบแผนที ่ จะท้าการแสดงต้าแหน่งจุดส่ิงกีดขวางทางน ้าทั งหมด 

รายละเอียดดังรูปท่ี 3 

 

รูปที่ 3 ส่วนประกอบของการแสดงผลแบบแผนที่ต้าแหน่งสิ่งกีดขวาง 

เมื่อกดปุ่มรายงานจะแสดงข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื องต้นของ

ต้าแหน่งการกีดขวางทางน ้า ดังรูปท่ี 4 

เมื่อกดปุ่มภาพประกอบจะแสดงรูปภาพประกอบของส่ิงกีดขวางทางน ้าต้าแหน่งนั นๆ  

ดังรูปท่ี 5 

เมื่อกดปุ่มต้าแหน่งจะแสดงต้าแหน่งท่ีตั งท่ีเลือก รวมถึงต้าแหน่งของบริเวณข้างเคียง  

ดังรูปท่ี 6 

1 

สามารถกดเพื่อกลบัเข้าไปยังหน้าแรก 

สามารถกดเพื่อเลือกเมนูต่างๆ เพื่อเข้าสู่เนื อหาท่ีสนใจ 

2 

สามารถคลิก   เพือ่ดูจุดต้าแหน่งกีดขวาง 

สามารถคลิกเพื่อเลือกลักษณะของแผนท่ี 

และเลือกดูขอ้มูลเฉพาะอ้าเภอท่ีต้องการ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสิ่งกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าคูคลองและถนนที่มปีัญหาการกีดขวางทางน ้า จังหวัดเชียงใหม ่ 8 
 

ลักษณะแผนท่ี 2 แบบ ดังนี  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)แผนท่ีภมูิประเทศ (streets) (ข)แผนที่ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม (Satellite) 
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หรือสามารถดูรายละเอียดการใช้งานในส่วนของแผนท่ีได้ท่ีค้าอธิบายการใช้แผนท่ีด้านล่างแผนท่ี ดังรูปท่ี 5  

รูปที่ 5 ค้าอธิบายการใช้งานแผนที่ในเว็บไซต์ 

สามารถกดเพื่อดรููปภาพขนาดใหญ่  

รูปที่ 4 รายงานข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื องต้น 
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รูปที่ 6 การแสดงต้าแหน่งที่ตั งที่เลือกรวมถึงต้าแหน่งของบริเวณข้างเคียง 

 

1.3. ส่วนตารางแสดงข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าคูคลองและถนน 

รูปที่ 7 การแสดงผลในรูปแบบตารางของข้อมูลสิง่กีดขวางทางน ้า 

 

 

 

 

 

1. การเลือกข้อมูลรายอ้าเภอและต้าบล  

2. จ้านวนข้อมูลที่แสดง 

4. ตารางข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน ้า 3. การค้นหา 

5. จ้านวนข้อมูลทั งหมด 6. ล้าดับหน้าที่แสดงข้อมูล 

3 

สัญลักษณ์ของการเลือกดูต้าแหน่งท่ีตั งต้าแหน่ง 
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1. การเลือกข้อมูลรายอ้าเภอและต้าบล 

  

      

รูปที่ 8 ขั นตอนการเลือกข้อมูลรายอ้าเภอและต้าบล 

2. จ้านวนข้อมูลที่แสดง สามารถเลือกได้ว่าต้องการแสดงผลจ้านวนข้อมูลในหนึ่งหน้าตารางทั งหมดกี่แถว ซึ่ง

สามารถเลือกได้คือ 10, 25, 50 และ 100 แถว 

 

 

 

รูปที่ 9 การเลือกข้อมูลที่แสดงผลในตาราง 

3. การค้นหา สามารถท้าการค้นหาสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น รหัส ล้าน้า หมู่บ้าน ต้าบล และอ้าเภอ

โดยใช้คีย์เวิร์ดค้าท่ีต้องการใช้การสืบค้น 

 

 

 

รูปที่ 10 ตัวอย่างการค้นหา 

 

 

ขั นตอนที่ 1 เลือกอ้าเภอที่ต้องการ ขั นตอนที่ 2 เลือกต้าบลที่ต้องการ ขั นตอนที่ 3 กดปุ่มค้นหา 

ข้อมูลในตารางจะแสดงข้อมูล

สิ่งกีดขวางทางน ้าในพื นที่

อ้าเภอและต้าบลที่ต้องการ

ค้นหา ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่  
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4. ตารางข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน ้า ประกอบด้วยข้อมูล รหัส ล้าน ้า หมู่บ้าน ต้าบลและอ้าเภอของส่ิงกีดขวาง ซึ่ง

สามารถคลิกท่ีปุ่มรายงานเพื่อเข้าดูรายงานข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการ

แก้ไขปัญหาเบื องต้นของต้าแหน่งส่ิงกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าคูคลองและถนน 

และสามารถคลิกท่ีปุ่มภาพประกอบเพื่อดูภาพประกอบของส่ิงกีดขวางทางน ้า

เพิ่มเติมได้ 

 

 

รูปที่ 11 ตารางรางข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน ้า 

5. จ้านวนข้อมูลทั งหมด แสดงจ้านวนส่ิงกีดวางทางน ้าทั งหมด 

 

 

6. ล้าดับหน้าที่แสดงข้อมูล ล้าดับหน้าการแสดงผล ซึ่งสามารถเลือกล้าดับหน้าในการแสดงได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารคลิกเพื่อเรียงข้อมูล 
คลิกปุ่มรายงานเพื่อดูรายงานสภาพและแนว

ทางแก้ไขปัญหา (รายละเอียด ดังรูปที่ 4) 

คลิกปุ่มภาพประกอบเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม 

(รายละเอียด ดังรูปที่ 5) คลิกปุ่มต้าแหน่งเพื่อดูต้าแหน่งที่เลือก 

(รายละเอียด ดังรูปที่ 6) 

หมายความว่า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 25 

จากข้อมูลทั งหมด 531 ต้าแหน่ง 

หน้าปัจจุบัน (จะเป็นสีน ้าเงิน) 
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1.4. หน่วยงานสนับสนนุในโครงการ 

 

 

 

 

2. การแสดงผลเมนูย่อยของข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน ้า 

รวมรวบข้อมูลสรุปส่ิงกีดขวางทางน ้าในรูปของแผนท่ีและรายงาน ประกอบด้วย  

2.1. แผนที่ต้าแหน่งสิ่งกีดขวางตามความเสี่ยง  

สามารถเลือกได้ที่แถบเมนูด้านบน ข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน ้า >> แผนที่ต้าแหน่งสิ่งกีดขวางตามความเสี่ยง 

การแสดงผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการแสดงผลในรูปแบบแผนท่ี (รูปท่ี 10 ) จะเป็นการ

แสดงต้าแหน่งการกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าคูคลองและถนน โดยจ้าแนกตามความเส่ียง ซึ่งแบ่งระดับความ

เส่ียงจากการกีดขวางทางน ้า 3 ระดับ คือ สีเขียวแสดงถึงระดับความเส่ียงต้่า สีส้มแสดงถึงระดับความ

เส่ียงปานกลาง และสีแดงแสดงถึงระดับความเส่ียงสูง โดยจะแสดงในแผนท่ี และส่วนท่ีสองเป็นการ

แสดงผลในรูปแบบตารางแสดงจ้านวนจุดกีดขวางทางน ้า (รูปท่ี 11 )  จ้าแนกตามระดับความเส่ียงจาก

การกีดขวางทางน ้าและอ้าเภอ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สามารถคลิกเพื่อเลือกลักษณะของแผนท่ี และ

เลือกดูขอ้มูลเฉพาะอ้าเภอท่ีต้องการ 

สามารถคลิก  เพื่อดูจุดต้าแหน่งกดีขวาง 

 

สัญลักษณ์ท่ีเกิดขึ นบนแผนท่ี 

รูปที่ 12 แผนที่แสดงต้าแหน่งการกีดขวางทางน ้าจ้าแนกตามระดับความเสี่ยง พื นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ 
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ตารางแสดงจ้านวนจุดกีดขวางทางน ้า จ้าแนกตามระดับความเส่ียงจากการกีดขวางทางน ้า 

1. จ้านวนข้อมูลที่แสดง สามารถเลือกได้ว่าต้องการแสดงผลจ้านวนข้อมูลในหนึ่งหน้าตารางทั งหมดกี่แถว ซึ่ง

สามารถเลือกได้คือ 10, 25, 50 และ 100 แถว 

2. การค้นหา สามารถท้าการค้นหาสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น รหัส ล ้าน้า หมู่บ้าน ต้าบล และ

อ้าเภอโดยใช้คีย์เวิร์ดค้าท่ีต้องการใช้การสืบค้น 

3. ตารางแสดงจ้านวนจุดกีดขวาง  ประกอบด้วยข้อมูลอ้าเภอ จ้านวนส่ิงกีดขวางทางน ้าจ้าแนกตามระดับ

ความเส่ียงมาก ระดับความเส่ียงปานกลาง ระดับความเส่ียงน้อย 

 

1. จ้านวนข้อมูลที่แสดง 2. การค้นหา 

3. ตารางแสดงจ้านวนจุดกีดขวาง 

ขวางทางน ้า จ้าแนกตามระดับ

ความเสี่ยง 

4. จ้านวนข้อมูลทั งหมด 5. ล้าดับหน้าท่ีแสดง

ข้อมูล รูปที่ 13 ตารางแสดงจ้านวนจุดกีดขวางทางน ้า จ้าแนกตามระดับความเสี่ยงจากการกีดขวางทางน ้า 

สามารคลิกเพื่อเรียงข้อมูล 

รูปที่ 14 ตารางแสดงจ้านวนจุดกีดขวางทางน ้า  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสิ่งกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าคูคลองและถนนที่มปีัญหาการกีดขวางทางน ้า จังหวัดเชียงใหม ่ 15 
 

4. จ้านวนข้อมูลทั งหมด แสดงจ้านวนส่ิงกีดวางทางน ้าทั งหมด 

 

 

5. ล้าดับหน้าที่แสดงข้อมูล ล้าดับหน้าการแสดงผล ซึ่งสามารถเลือกล้าดับหน้าในการแสดงได้  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายความว่า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 14 จากข้อมูล

ทั งหมด 14 อ้าเภอ (รวม บรรทัด 13 อ้าเภอ) 

ข้อมูลก่อนหน้า 

หน้าปัจจุบัน (สีน ้าเงิน) 

ข้อมูลถัดไป 
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2.2. รายงานสภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

สามารถเลือกได้ท่ีแถบเมนูด้านบน ข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน ้า >> รายงานสภาพและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

รายงานสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของต้าแหน่งการกีดขวางทางน ้า โดยสามารถเลือกดูรายงานตาม

อ้าเภอและต้าบลท่ีต้องการได้ โดยท้าการกดปุ่มเลือกอ้าเภอและต้าบล และกดปุ่ม PDF เพื่อด้าเนินการสร้างไฟล์ 

PDF ตามรูปท่ี 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ตารางรายงานสาเหตุและสภาพปัญหา 

สามารถเลือกได้ท่ีแถบเมนูด้านบน ข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน ้า >> ตารางรายงานสาเหตุและสภาพปัญหา 

รายงานสาเหตุและสภาพปัญหาของต้าแหน่งการกีดขวางทางน ้า ท้าการแสดงผลในลักษณะตาราง โดย

สามารถเลือกดูรายงานตามอ้าเภอและต้าบลท่ีต้องการได้ โดยท้าการกดปุ่มเลือกอ้าเภอและต้าบล และกดปุ่ม PDF 

เพื่อด้าเนินการสร้างไฟล์ PDF ตามรูปท่ี 16 

รูปที่ 15 ข้อตอนการสร้างรายงานสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ขั นตอนที่ 1  ขั นตอนที่ 2 : เลือกอ้าเภอ 

ขั นตอนที่ 3 : เลือกต้าบล ขั นตอนที่ 4 : กดปุ่ม PDF 

ขั นตอนที่ 5 : รายงาน PDF 
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2.4. ตารางรายงานแนวทางการแก้ไขปัญหา  

สามารถเลือกได้ท่ีแถบเมนูด้านบน ข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน ้า >> ตารางรายงานแนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

รายงานแนวทางการแก้ไขปัญหาของต้าแหน่งการกีดขวางทางน ้า ท้าการแสดงผลในลักษณะตาราง โดย

สามารถเลือกดูรายงานตามอ้าเภอและต้าบลท่ีต้องการได้ โดยท้าการกดปุ่มเลือกอ้าเภอและต้าบล และกดปุ่ม PDF 

เพื่อด้าเนินการสร้างไฟล์ PDF ตามรูปท่ี 17 

รูปที่ 16 ข้อตอนการสร้างรายงานสาเหตุและสภาพปัญหาการกีดขวางทางน ้า 

ขั นตอนที่ 1  ขั นตอนที่ 2 : เลือกอ้าเภอ 

ขั นตอนที่ 3 : เลือกต้าบล ขั นตอนที่ 4 : กดปุ่ม PDF 

ขั นตอนที่ 5 : รายงาน PDF 
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3. คลังความรู้ 

3.1 IDF curve รายอ้าเภอ (จ.เชียงใหม่) 
สามารถเลือกได้ท่ีแถบเมนูด้านบน คลังความรู้ >> IDF curve รายอ้าเภอ (จ.เชียงใหม่) 

 
  

 

 

รูปที่ 17 ข้อตอนการสร้างรายงานแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ขั นตอนที่ 1  ขั นตอนที่ 2 : เลือกอ้าเภอ 

ขั นตอนที่ 3 : เลือกต้าบล ขั นตอนที่ 4 : กดปุ่ม PDF 

ขั นตอนที่ 5 : รายงาน PDF 

ผู้ใช้งานสามารถกดดูข้อมูลตาม
รายอ้าเภอได้ตามรูปภาพที่แสดง 

ผู้งานสามารถเลือกอ้าเภอได้
ตามรายชื่ออ้าเภอที่แสดง 

รูปที่ 18 การแสดงผลคู่มือ IDF curve รายอ้าเภอ (จ.เชียงใหม่) 
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3.2 DDF curve รายอ้าเภอ (จ.เชียงใหม่) 
 สามารถเลือกได้ท่ีแถบเมนูด้านบน คลังความรู้ >> DDF curve รายอ้าเภอ (จ.เชียงใหม่) 

 
 
 
3.3 คู่มือสถานการณ์น ้าท่วม 

สามารถเลือกได้ท่ีแถบเมนูด้านบน คลังความรู้ >> คู่มือสถานการณ์น ้าท่วม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

สามารถดาวน์โหลด

เอกสารโดยกด ดาวน์

โหลด 

รูปที่ 20 การแสดงผลคู่มือรับสถานการณ์น ้าท่วม 

 

ผู้ใช้งานสามารถกดดูข้อมูลตาม
รายอ้าเภอได้ตามรูปภาพที่แสดง 

ผู้งานสามารถเลือกอ้าเภอได้
ตามรายชื่ออ้าเภอที่แสดง 

รูปที่ 19 การแสดงผลคู่มือ DDF curve รายอ้าเภอ (จ.เชียงใหม่) 
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3.4 การบริหารจัดการน ้าท่วม 
สามารถเลือกได้ท่ีแถบเมนูด้านบน คลังความรู้ >> การบริหารจัดการน ้าท่วม 

 

 
3.5 การป้องกันน ้าไหลเข้าบ้าน 

สามารถเลือกได้ท่ีแถบเมนูด้านบน คลังความรู้ >> การป้องกันน ้าไหลเข้าบ้าน 

 

 

3.6 โครงสร้างป้องกันน ้าท่วม 
สามารถเลือกได้ท่ีแถบเมนูด้านบน คลังความรู้ >> โครงสร้างป้องกันน ้าท่วม 

 
 

รูปที่ 21 การแสดงผลบทความการบริหารจัดการน ้าท่วม 

รูปที่ 22 การแสดงผลบทความการป้องกันน ้าไหลเข้าบ้าน 

รูปที่ 23 การแสดงผลบทความโครงสร้างป้องกันน ้าท่วม 
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3.7 การออกแบบระบบระบายน ้าฝน 

สามารถเลือกได้ท่ีแถบเมนูด้านบน คลังความรู้ >> การออกแบบระบบระบายน ้าฝน 
 

 

  

3.8 คู่มือการใช้งานเว็ปไซต์ 

  สามารถเลือกได้ท่ีแถบเมนูด้านบน คลังความรู้ >>คู่มือการใช้งานเว็ปไซต์ 

  
 

 

 

รูปที่ 24 การแสดงผลบทความการออกแบบระบบระบายน ้าฝน 

รูปที่ 25 การแสดงผลคู่มือการใชง้านเว็ปไซต์ 
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3.9 คู่มือการใช้งานระบบช่วยสนับสนุนข้อมูล (Line) 

สามารถเลือกได้ท่ีแถบเมนูด้านบน คลังความรู้ >>คู่มือการใช้งานระบบช่วยสนับสนุนข้อมูล 

(Line) 

  
 

 

4. การแสดงผลข้อมูลที่เก่ียวกับโครงการ 

4.1. ท่ีมาโครงการ 

สามารถเลือกได้ท่ีแถบเมนูด้านบน เก่ียวกับโครงการ >> ที่มาโครงการ 

โดยเป็นลักษณะของบทความท่ีมาของโครงการพัฒนาระบบการส้ารวจและบริหารจัดการพื นท่ี

เส่ียงภัยน ้าท่วมและดินถล่มบนพื นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั นสูง 

4.2. ภาพกิจกรรม  

สามารถเลือกได้ท่ีแถบเมนูด้านบน เก่ียวกับโครงการ >> ภาพกิจกรรม 

ท้าการรวมรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 26 การแสดงผลคู่มือการใชง้านระบบช่วยสนับสนุนข้อมูล (Line) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสิ่งกีดขวางทางน ้าในล้าน ้าคูคลองและถนนที่มปีัญหาการกีดขวางทางน ้า จังหวัดเชียงใหม ่ 23 
 

5. การแสดงผลข้อมูลที่สามารถติดต่อเรา 

สามารถเลือกได้ท่ีแถบเมนูด้านบน ติดต่อเรา โดยมีรายละเอียดท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ Facebook และ

เว็บไซต์ในการติดต่อผู้จัดท้าหรือดูแลข้อมูลและเว็บไซต์ 

 
 
 

 

6. การเข้าสู่ระบบส้าหรับผู้ส้ารวจ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ดูแล 

เป็นส่วนส้าหรับผู้ส้ารวจ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ดูแล ในการกรอกข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ของส่ิงกีดขวางทางน ้าในแม่น ้าคูคลองและถนน 
 

รูปที่ 27 การแสดงผลข้อมูลที่สามารถติดต่อเรา 

รูปที่ 28 การแสดงผลการเข้าสู่ระบบส้าหรับผู้ส้ารวจ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ดูแล 


