
โครงการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน ้า
ในแหล่งน ้าขนาดเล็กในพื นที่ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1

การฝึกอบรมการใช้งานระบบ
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วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1 จังหวัดล้าปาง



หัวข้อการน้าเสนอ

2

1.  ความเป็นมา / วัตถุประสงค์ของโครงการ / ความสอดคล้องของรายงานต่อรายการข้อก้าหนด

2.  แนวคิดในการด้าเนินโครงการ

3.  ผลการด้าเนินงาน

3.1.  การศึกษาคัดเลือกแหล่งน ้าที่มีศักยภาพและเหมาะสม

3.3. การจัดท้าเกณฑ์วิกฤติน ้า

3.4.  การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการตรวจวัดปริมาณน ้าในแหล่งน ้าขนาดเล็ก

3.2. ผลการส้ารวจข้อมูลแหล่งน ้าและการติดตั งอุปกรณ์
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1
ความเป็นมา / วัตถุประสงค์ของโครงการ /

ความสอดคล้องของรายงาน
ต่อรายการข้อก้าหนด



ความเป็นมาของโครงการ

4

ปี 2559 ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง 41 จังหวัด (ครอบคลุมพื นท่ี 8 จังหวัด ของส้านักงานทระยากรน ้าภาค 1) 

ดังนั นการน้าแนวความคิดบัญชีรายงานระดับน ้าและปริมาณน ้ามาประยุกต์ใช้กับแหล่งน ้าระดับต้าบลและหมู่บ้านนั น 
จะส่งผลให้สามารถประเมินปริมาณน ้าท่ีมีในปัจจุบันและปริมาณน ้าที่คาดว่าจะขาดแคลนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ยังช่วยให้หน่วยงานราชการสามารถวางแผนการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน ้าได้ดียิ่งขึ น

ความเสียหายด้านเกษตร 1,920.83 ล้านบาท ความเสียหายด้านเศรษฐกิจ 16,522.78 ล้านบาท

ปัญหาหลักของภาครัฐ คือ การที่หน่วยงานภาครัฐ ไม่ทราบถึงข้อมูลปริมาณน ้าที่แท้จริงที่มีอยู่ในแหล่งน ้าระดับต้าบล
และหมู่บ้าน ส่งผลให้แหล่งน ้านั นๆ ขาดการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมในช่วงสภาวะภัยแล้ง 

ท้าให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น 



วัตถุประสงค์ของโครงการ
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1) เพื่อศึกษาและส้ารวจแหล่งน ้าที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาติอื่นๆ ในพื นที่ส้านักงาน
ทรัพยากรน ้าภาค 1 (เชียงราย ล้าปาง ล้าพูน พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และก้าแพงเพชร)

2) เพื่อศึกษาและวางระบบการรายงานระดับน ้าและปริมาณน ้าของแหล่งน ้าที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม
ในพื นที่โครงการ

3) เพื่อตรวจวัดระดับน ้า และปริมาณน ้าต้นทุนของแหล่งน ้าที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในพื นที่ และตรวจวัด
ระดับน ้า ปริมาณน ้าไหลเข้า น ้าระบายออก ของแหล่งน ้าที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม (การอ่านระดับน ้า
เทียบกับ Height-Area-Volume Curve ของแหล่งน ้านั นๆ) โดยแหล่งน ้านั นๆ จะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของ
แต่ละพื นที่

4) เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการบริหารจัดการน ้าบริเวณแหล่งน ้า
ในแต่ละพื นที่ศึกษา

5) การน้าเสนอข้อมูลรายงานระดับน ้าและปริมาณของแหล่งน ้าที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม ผ่านระบบต่างๆ
ที่พัฒนาขึ นจากโครงการ
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2 แนวคิดในการด้าเนินโครงการ



กรอบการด้าเนินงานโครงการ
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ขอบเขตการศึกษาที่ต้องด้าเนินการ
ทั งหมด 10 กิจกรรม 

ที่ปรึกษาจัดกลุ่มกิจกรรม
การด้าเนินงานได้เป็น 7 ด้าน 

1) การคัดเลือกแหล่งน ้าที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะใช้
เป็นดัชนีหรือตัวแทนของแหล่งน า้ต้นทุน

2) การส้ารวจภาคสนามแหล่งน ้าขนาดเล็กน้าร่อง

3) การจัดท้าแบบก่อสร้างและติดตั งอุปกรณ์โครงการ

4) การก้าหนดเกณฑ์วิกฤติน ้าในแหล่งน ้าและข้อเสนอแนะ
ในการบริหารจัดการแหล่งน ้า

5) การด้าเนินงานถ่ายทอดความรู้และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

6) การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการตรวจวัดปริมาณน ้าใน
แหล่งน ้าขนาดเล็ก

7) การรายงานข้อมูลระดับน ้าของแหล่งน ้าขนาดเล็กน้าร่อง 
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3 ผลการด้าเนินงาน



9

3.1 การคัดเลือกแหล่งน ้าที่มีศักยภาพและ
เหมาะสม



การคัดเลือกแหล่งน ้าที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะใชเ้ป็นดัชนี
หรือตัวแทนของแหล่งน ้าต้นทุน

10

ในการคัดเลือกแหล่งน ้าที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะใช้เป็นดัชนีหรือตัวแทนของแหล่งน ้าต้นทุน ทางที่
ปรึกษามีแนวทางการด้าเนินโดยเริ่มจาก การก้าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกแหล่งน ้าขนาดเล็กน้าร่อง จากนั นจะ
น้าเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้ก้าหนดไว้ มาท้าการการคัดเลือกแหล่งน ้าขนาดเล็กน้าร่องที่มีศักยภาพและเหมาะสม
ในการใช้เป็นดัชนีหรือตัวแทนของแหล่งน ้าต้นทุน จ้านวน 6 แหล่งน ้า



เกณฑ์การคัดเลอืกแหล่งน ้า

11

แหล่งน ้าที่คัดเลือก จ้านวน 6 แห่ง 

การคัดกรอง
(Screening)

การจัดกลุ่ม
(Grouping)

การจัดล้าดับความส้าคัญ
(Prioritization)
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 การคัดกรอง (Screening)

ประเภทของแหล่งน ้าและต้าแหน่งที่ตั งของแหล่งน า้

ความจุเก็บกักขั นต่้า

แหล่งน ้าประเภทอ่างเก็บน ้า อยู่ในพื นที่รับผิดชอบของส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1

ไม่น้อยกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร 

เกณฑ์การคัดเลอืกแหล่งน ้า
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สภาพการใช้งานในปัจจุบัน

การเดินทางเข้าถึงเพื่อเก็บข้อมูลระดับน ้า

ต้องเป็นแหล่งน ้าที่มีเส้นทางซึ่งประชาชนสามารถเดินทางเข้าไปอ่านค่าระดับน ้าได้ทุกต้าแหน่ง 

อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ โดยไม่อยู่ในสภาพที่บกพร่องหรือช้ารุด 

เกณฑ์การคัดเลอืกแหล่งน ้า

 การคัดกรอง (Screening)
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 สรุปผลการคัดเลือกแหล่งน ้าที่มีศักยภาพและเหมาะสม

ล้าดับ อ่างเก็บน ้า ลุ่มน ้าสาขา ลุ่มน ้าหลัก จังหวัด
ปริมาณกักเก็บ
(ล้าน ลบ.ม.)

แหล่งน ้าที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่ถูกคัดเลือก

1 อ่างเก็บน ้าคลองห้วยทราย แม่น ้าปิงส่วนที่ 4 แม่น ้าปิง ตาก 2.20

2 อ่างเก็บน ้าคลองวังน ้าแดง คลองแม่ระกา แม่น ้าปิง ก้าแพงเพชร 2.90

3 อ่างเก็บน ้าหนองกอง คลองสวนหมาก แม่น ้าปิง ก้าแพงเพชร 2.28

4 อ่างเก็บน ้าแม่ฉางข้าว น ้าแม่ลาว แม่น ้ากก เชียงราย 5.05

5 อ่างเก็บน ้าสันป่าสัก น ้าแม่ลาว แม่น ้ากก เชียงราย 3.35

6 อ่างเก็บน ้าแม่เทย น ้าแม่ลี แม่น ้าปิง ล้าพูน 2.50

ผลการคัดเลอืกพื นที่แหลง่น ้าที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม
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3.2 การส้ารวจข้อมูลแหล่งน ้า
และการติดตั งอุปกรณ์



รายงานการส้ารวจข้อมูลภาคสนามแหล่งน ้าขนาดเล็ก
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ลักษณะทางกายภาพและ
ความจุแหล่งน ้า

รูปตัดล้าน ้าของจุดน ้าเขา้และ
น ้าออก



รายงานการส้ารวจข้อมูลภาคสนามแหล่งน ้าขนาดเล็ก
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อ่างเก็บน ้าแม่ฉางข้าว จังหวัดเชียงราย

ระดับน ้า 
(ม.รทก.)

พื นที่ผิว 
(ตร.กม.)

ความจุเก็บกัก 
(ล้าน ลบ.ม.)

หมายเหตุ

588.000 0.0005 0.064
589.000 0.0101 0.108
590.000 0.0408 0.280
591.000 0.0740 0.553
592.000 0.1064 0.834
593.000 0.1492 1.156
594.000 0.1840 1.488
595.000 0.2264 1.819
596.000 0.2661 2.170
597.000 0.3070 2.515
598.000 0.3679 2.951
599.000 0.3997 3.348
600.000 0.4296 3.612
601.000 0.4612 3.875
602.000 0.4893 4.045
603.000 0.5175 4.218
604.000 0.5427 4.536

604.519 0.5577 4.853
ระดับสันทาง
ระบายน ้าล้น

รายงานการส้ารวจข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างระดับน ้า ความจุ 
และพื นที่ผิวน ้า (Height-Area-Volume Curve)



รายงานการส้ารวจข้อมูลภาคสนามแหล่งน ้าขนาดเล็ก
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 จากผลการวิเคราะห์โค้งความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับน ้า ความจุ และพื นที่ผิวน ้า (Height-Area-
Volume Curve) ท้าให้ทราบว่า ในปัจจุบัน
อ่างเก็บน ้าแม่ฉางข้าง จังหวัดเชียงราย มีพื นที่
และความจุเก็บกักที่ระดับสูงสุด (ระดับสันทาง
ระบายน ้าล้น) เท่ากับ 0.558 ตารางกิโลเมตร 
และ 4.853 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ

อ่างเก็บน ้าแม่ฉางข้าว จังหวัดเชียงราย

รายงานการส้ารวจข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างระดับน ้า ความจุ 
และพื นที่ผิวน ้า (Height-Area-Volume Curve)



รายงานการส้ารวจข้อมูลภาคสนามแหล่งน ้าขนาดเล็ก
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อ่างเก็บน ้าแม่ฉางข้าว จังหวัดเชียงราย

รายงานการส้ารวจข้อมูลโค้งปริมาณน ้า (Rating Curve) 
ณ ต้าแหน่งจุดทางเข้าและทางออก

ต้าแหน่ง หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด

จุดน ้าเข้า หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโต้ง ป่างิ ว เวียงป่าเป้า เชียงราย

จุดน ้าออก หมู่ที่ 1 บ้านป่างิ ว ป่างิ ว เวียงป่าเป้า เชียงราย



รายงานการส้ารวจข้อมูลภาคสนามแหล่งน ้าขนาดเล็ก
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อ่างเก็บน ้าแม่ฉางข้าว จังหวัดเชียงราย

จุดน ้าเข้า
รายงานการส้ารวจข้อมูลโค้งปริมาณน ้า (Rating Curve) 

ณ ต้าแหน่งจุดทางเข้าและทางออก



รายงานการส้ารวจข้อมูลภาคสนามแหล่งน ้าขนาดเล็ก
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อ่างเก็บน ้าแม่ฉางข้าว จังหวัดเชียงราย

จุดน ้าออก
รายงานการส้ารวจข้อมูลโค้งปริมาณน ้า (Rating Curve) 

ณ ต้าแหน่งจุดทางเข้าและทางออก



รายงานการส้ารวจข้อมูลภาคสนามแหล่งน ้าขนาดเล็ก
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อ่างเก็บน ้าแม่ฉางข้าว จังหวัดเชียงราย

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและระดับน ้า

โค้งปริมาณน ้า (Rating Curve) ของต้าแหน่งการไหลออก โค้งปริมาณน ้า (Rating Curve) ของต้าแหน่งการไหลเข้า 

รายงานการส้ารวจข้อมูลโค้งปริมาณน ้า (Rating Curve) 
ณ ต้าแหน่งจุดทางเข้าและทางออก



การติดตั งแผ่นวัดระดับน ้าและป้ายแสดงข้อมูลโครงการ

23

อ่างเก็บน ้าแม่ฉางข้าว จังหวัดเชียงราย

การก้าหนดต้าแหนง่ติดตั งแผ่นวัดระดับน า้และป้ายแสดงข้อมูลโครงการ

ต้าแหน่ง หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด

อ่างเก็บน ้า หมู่ที่ 1 บ้านป่างิ ว ป่างิ ว เวียงป่าเป้า เชียงราย

จุดน ้าเข้า
หมู่ที่ 10 

บ้านห้วยโต้ง
ป่างิ ว เวียงป่าเป้า เชียงราย

จุดน ้าออก หมู่ที่ 1 บ้านป่างิ ว ป่างิ ว เวียงป่าเป้า เชียงราย



การติดตั งแผ่นวัดระดับน ้าและป้ายแสดงข้อมูลโครงการ

24

อ่างเก็บน ้าแม่ฉางข้าว จังหวัดเชียงราย ผลการติดตั งแผ่นวัดระดับน า้และป้ายแสดงข้อมูลโครงการ

ผลการติดตั งแผ่นวัดระดับน า้และป้ายข้อมูลโครงการ
ณ ต้าแหน่งที่ตั งอ่างเก็บน ้า

ผลการติดตั งแผ่นวัดระดับน า้และป้ายข้อมูลโครงการ
ณ ต้าแหน่งต้าแหน่งจุดน ้าไหลเข้าอ่างเก็บน ้า

ผลการติดตั งแผ่นวัดระดับน า้และป้ายข้อมูลโครงการ
ณ ต้าแหน่งจุดน ้าไหลออกอ่างเก็บน า้
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3.3 การก้าหนดเกณฑ์วิกฤติแหล่งน ้า 



การก้าหนดเกณฑ์วิกฤติแหล่งน ้า 
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แนวทางการก้าหนดเกณฑ์วิกฤตนิ ้าในแหล่งน า้และลา้น ้า 

ผลการส้ารวจข้อมูลภาคสนาม 

การประชุมการมีส่วนร่วมกบัภาคประชาชน

ข้อมูลเกณฑ์การปฏิบัติการของอ่างเก็บน ้าซึง่ตั งอยู่ใกล้เคียง

เกณฑ์วิกฤติน ้าของแหล่งน ้า



การก้าหนดเกณฑ์วิกฤติแหล่งน ้า 
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เกณฑ์วิกฤติน ้าของแหล่งน ้า

ระดับวิกฤติน ้ามาก

ระดับเฝ้าระวังวิกฤติน ้ามาก

ระดับเฝ้าระวังวิกฤติน ้าน้อย

ระดับวิกฤติน ้านอ้ย

 ก้าหนดให้มีค่าเท่ากับระดบัของทางระบายน ้าลน้หรือทางระบายน ้าฉกุเฉนิ (Spillway) ของอ่างเก็บน ้า

 วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน ้า (Rule Curve) ของอ่างเก็บน ้าที่มีข้อมูลดังกล่าว ซึ่งตั งอยู่ใกล้เคียงกับอ่างเก็บน ้าที่
พิจารณามากที่สุด

 ก้าหนดตามผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื นที่แหล่งน า้ของอ่างเก็บน ้า โดยก้าหนดให้อยู่ที่ระดับสันด้านบนของท่อระบายน ้า
ที่ระบายน ้าออกจากอ่างเก็บน ้าเข้าสู่ระบบส่งน า้

 ก้าหนดให้ค่าเท่ากับระดับทอ้งท่อหรือระดับพื นของอาคารควบคุม (Invert Elevation) ที่ใช้ระบายน ้าออกจากอ่างเก็บน ้าเข้าสู่ระบบส่งน ้า 



การก้าหนดเกณฑ์วิกฤติแหล่งน ้า 
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เกณฑ์วิกฤติน ้าในล้าน ้า

ระดับวิกฤติน ้ามาก

ระดับเฝ้าระวังวิกฤติน ้ามาก

ระดับเฝ้าระวังวิกฤติน ้าน้อย

ระดับวิกฤติน ้านอ้ย

 ก้าหนดให้มีค่าเท่ากับระดบัตลิง่ต่า้สุดของล้าน ้า ตามผลการส้ารวจข้อมูลภาคสนาม

 ก้าหนดให้มีค่าเท่ากับร้อยละ 80 ของความลึกน ้า

 ก้าหนดให้มีค่าเท่ากับร้อยละ 30 ของความลึกน ้า

 ก้าหนดให้มีค่าเท่ากับร้อยละ 20 ของความลึกน ้า



การก้าหนดเกณฑ์วิกฤติแหล่งน ้า 
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อ่างเก็บน ้าแม่ฉางข้าว จังหวัดเชียงราย



การก้าหนดเกณฑ์วิกฤติแหล่งน ้า 
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อ่างเก็บน ้าแม่ฉางข้าว จังหวัดเชียงราย

จุดน ้าเข้า จุดน ้าออก
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3.4 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการตรวจวัด
ปริมาณน ้าในแหล่งน ้าขนาดเล็ก



การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการตรวจวัดปรมิาณน ้าในแหล่งน า้ขนาดเลก็

32

ระบบเพื่อการบริหารงานภายใน 
(Web Application)

ระบบการรายงานข้อมูลภาคสนาม 
(Mobile Application)



การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารงานภายใน (Web Application)
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 เมื่อผู้ใช้เร่ิมเข้าสู่ระบบ (โดยยังไม่ต้องลงทะเบียน หรือ Login) จะปรากฏหน้าจอเร่ิมต้น 

หน้าจอเริ่มต้นของระบบซ่ึงแสดงแผนที่ต้าแหน่งที่ตั ง
ของแหล่งน ้าที่ตรวจวัดปริมาณน ้า



การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารงานภายใน (Web Application)
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พื นที่แหล่งน ้า น ้าเข้า-น ้าออก



การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารงานภายใน (Web Application)

35

 การบันทึกและแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของแหล่งน ้าขนาดเล็ก จะด้าเนินการได้เมื่อท้าการลงทะเบียน หรือ Login เข้าสู่ระบบ โดยกดปุ่มรูป
แม่กุญแจบนแทบเมนูด้านซา้ย ซึ่งแถบเมนูจะขยายออก จากนั นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” จะปรากฏหน้าจอการลงทะเบียน 

หน้าจอการลงทะเบียน (Login) เพื่อเข้าสู่ระบบ

หน้าจอและขั นตอนการท้างานผ่านระบบเพื่อการบริหารงานภายใน



การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารงานภายใน (Web Application)

36

 เมื่อผู้ใช้ท้าการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏ
หน้าจอของระบบ โดยหน้าจอหลักจะแสดงข้อมูลแผน
ที่และต้าแหน่งที่ตั งของแหล่งน ้าขนาดเล็กที่ไดม้กีาร
การบันทึกเข้าสู่ระบบไว้ก่อนหนา้

หน้าจอหลักเม่ือลงทะเบียนเข้าสู่ของระบบ



การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารงานภายใน (Web Application)

37

 เมื่อผู้ใช้ Click “+ เพ่ิมแหล่งน ้าขนาดเล็ก” 
จะปรากฏหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลแหล่งน า้

หน้าจอการเพิ่มข้อมูลแหล่งน ้า



การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารงานภายใน (Web Application)
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 เมื่อผู้ใช้ Click “+ เพ่ิมแหล่งน ้าขนาดเล็ก” 
จะปรากฏหน้าจอการเพ่ิมข้อมูลแหล่งน า้

แหล่งน ้าที่ถูกเพิ่มเข้าในระบบ



การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารงานภายใน (Web Application)

39

 กรณีที่ผู้ใช้ต้องการแก้ไข บันทึก หรือเข้าดูข้อมูลการ
ส้ารวจของแหล่งน ้าขนาดเล็ก ให้ผู้ใช้ Click ที่ “บันทึก
ข้อมูลส้ารวจ”

การแสดงผลข้อมูลที่เคยถูกบันทึก



การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารงานภายใน (Web Application)
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น้าเข้าข้อมูลบริเวณพื นที่แหล่งน ้า



การพัฒนาระบบเพื่อการบริหารงานภายใน (Web Application)
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 กรณีที่ผู้ใช้ต้องการจะส่งออกข้อมูล ระบบสามารถที่จะ
ส่งออกข้อมูล (Export Data) ในรูปของแฟ้มข้อมูล
นามสกุล *pdf หรือ *xlsx ได้ โดยที่ผู้ใช้สามารถระบุ
ช่วงเวลาที่ต้องการส่งออกข้อมูล ต้าแหน่งที่มีการ
ตรวจวัด ตลอดจนประเภทของข้อมูล (ระดับน ้า ปริมาณ
น ้า หรืออัตราการไหล) ที่ต้องการส่งออกได้
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 เมื่อผู้ใช้เร่ิมเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอการเร่ิมต้นของโปรแกรม และหน้าจอการลงทะเบียน (Login) เพ่ือเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้จะต้องกรอก
ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 

หน้าจอเริ่มต้นของระบบ หน้าจอการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Login

การพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลภาคสนาม (Mobile Application)
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 เมื่อผู้ใช้ท้าการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอการเลือกแหล่งน ้าหรืออ่างเก็บน ้าทีต่้องการจะบันทึกข้อมูล โดยที่ผู้ใช้สามารถที่จะ
เลือกอ่างเก็บน ้าได้ 2 วิธี คือ QR CODE และรหัสของแหล่งน ้า 

หน้าจอหลักของระบบ

การพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลภาคสนาม (Mobile Application)
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 หลังจากที่ผู้ใช้ระบุแหล่งน ้าหรืออ่างเก็บน ้าที่ต้องการจะบันทกึข้อมูลไดแ้ล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลของแหล่งน ้าที่ถูกเลือก จากนั นหากต้องการ
บันทึกข้อมูลระดับน ้า ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลระดับน ้า”

หน้าจอของแหล่งน ้าที่เลือกเพื่อท่ีจะเพิ่มข้อมูลระดับน ้า

การพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลภาคสนาม (Mobile Application)
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 ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลแหล่งน ้าหรือสถิตขิองค่าระดับน ้าที่เคยบันทึกไว้ รวมทั งสถานะการจัดสง่ข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลให้กดปุ่ม 
“ค้นหาข้อมูลอ่างเก็บน ้า” จากนั นระบบจะสู่หน้าจอการค้นหาแหล่งน า้ ซึ่งในหน้าจอนี ให้ผู้ใช้ก้าหนดรหัสแหล่งน ้า หรือชื่อแหล่งน ้า (อย่าง
หนึ่งอย่างใด) จากนั นให้กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลแหล่งน ้าที่ถกูเลือกขึ นมา

หน้าจอการค้นหาข้อมูลแหล่งน ้า 

การพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลภาคสนาม (Mobile Application)
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 การตรวจสอบสถานะข้อมูล

การพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลภาคสนาม (Mobile Application)



จบการน้าเสนอ


