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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

การเข้าใช้งานบนเว็บไซต ์   
 

ระบบสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชั น (Web Application) และแอปพลิเคชั น (Application) 

บนมือถือระบบปฎิบัติการ  iOS และ Android ส้าหรับ การใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชั นนั้น สามารถเข้าใช้งานโดย

เว็บบราวซ์เซอร์ (Web Browser) โดยแสดง  URL ส้าหรับ การเข้าใช้งานผ่านเว็บแอ ปพลิเคชั น (Web 

Application) และ สามารถดาวน์โหลด (Download) เพ่ือติดตั้งแอปพลิเคชัน (Application) ทั้งบน ระบบปฎิบัติ

การ iOS และ Android แสดงดังตารางที ่1 

 

URL ส้าหรับเข้าใช้งานระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 

URL https://swocrf.rid.go.th 

 

วิธีติดตั้งส้าหรับเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน (Application) บนระบบปฎิบัติการ iOS 

1 เปิดเข้าไปยัง App Store  

2 ค้นหาแอปพลิเคชั่นที่ชื่อ SWOC RF 

3 เมื่อเจอแล้วให้ท้าการดาวน์โหลดและติดตั้ง 

 

วิธีติดตั้งส้าหรับเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน (Application) บนระบบปฎิบัติการ Android 

1 เข้าไปยัง Google Play Store 

2 ค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อ SWOC RF 

3 เมื่อเจอแล้วให้ท้าการดาวน์โหลดและติดตั้ง 

 

 
 

ตารางท่ี 1 แสดง URL ส้าหรับใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และการติดตั้งแอปพลิเคชัน 
(Application) ส้าหรับ ระบบปฎิบัติการ iOS และ Android 

 

 

https://swocrf.rid.go.th/
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

สิทธิ์ของการเข้าใช้งานนั้น จะมีการแบ่งการเข้าใช้งานระบบได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ผู้ใช้งานทั่วไป (Public)  ส้าหรับบุคคลทั่วไปเข้าใช้งานเพ่ือดูข้อมูล   ไม่ต้องท้าการล งชื่อบัญชีเข้าใช้งาน 

(Sign In) โดยจะสามารถเห็นข้อมูลต่างๆได้ แต่ไม่สามารถที่จะตั้งค่า  จัดการบัญชี

ผู้ใช้งานในระบบ และ ใช้งานหน้า คาดการณ์น้้าท่า ได้ (ดูข้อมูลแบบกราฟของ 

ผู้ใช้งานระดับ Manager และ Admin) 

2. ระดับ User ส้าหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ โดยต้องท้าการลงชื่อบัญชีเข้าใช้งาน (Sign In) 

เพ่ือเข้าใช้งานระบบ โดยจะสามารถที่จะใช้งานหน้า คาดการณ์น้้าท่า  เพ่ือ

คาดการณ์น้้าท่าที่จะเกิดส้าหรับสถานีที่มีการตั้งไว้เพ่ือใช้งานส่วนของการ

คาดการณ์น้้าท่านี้ โดยผู้ดูแลระบบ  (Admin) และ ผู้ใช้งานระดับ Manager 

พร้อมทั้งสามารถดูข้อมูลตรวจวัดได้ทั้งหมด ยกเว้น หน้าตั้งค่า (จะไม่เห็นหน้านี้ ) 

และไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งานอ่ืนๆได้   

3. ระดับ Manager  ส้าหรับเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์จัดการได้ระดับที่สูงกว่าระดับ User โดยต้องท้าการลงชื่อ

บัญชีเข้าใช้งา น (Sign In) โดยจะสามารถที่จะตั้งค่าข้อมูลบางส่วน (หน้าตั้งค่า ) 

และใช้งานหน้าดูข้อมูลตรวจวัดได้ทั้งหมด พร้อมทั้งใช้งานหน้าคาดการณ์น้้าท่า  แต่

ไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งานอ่ืนๆได ้ 

4. ผู้ดูแลระบบ (Admin)  ส้าหรับเจ้าหน้าที่ระดับผู้ดูแลระบบ โดยต้องท้าการลงชื่อบัญชีเข้าใช้งาน (Sign In) 

โดยจะสามารถที่จะตั้งค่าข้อมูล และบัญชีผู้ใช้งานได้ทั้งหมด พร้อมทั้ง ดูข้อมูล

ตรวจวัด และใช้งานหน้าคาดการณ์น้้าท่า 

 

ส้าหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Public) นั้นสามารถท่ีจะเห็นหน้าของการใช้งานระบบได้ทั้งหมด และจ้าเป็นต้องท้า
การลงชื่อบัญชีเข้าใช้งาน (Sign In) ทุกครั้งก่อนการเข้าใช้งาน สามารถแบ่งออกเป็น 4 เมน ูดังนี้ 

1. หน้าแรก 
2. เกี่ยวกับเรา 
3. ติดต่อเรา 

4. ลงชื่อเข้าใช้งาน 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

หน้าแรก 
 

 

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างหน้าแรก 

 

 

 

1 2 

3 4 

5 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

ส้าหรับหน้าแรกของการเข้าใช้งานนั้นจะแสดงข้อมูลตรวจวัดของ สถานีวัดฝนที่มีอยู่ในระบบ โดยจะแสดงทั้ง 

แผนที่ที่ได้จากการน้าช้อมูลตรวจวัดน้้าฝนมาท้าการค้านวณและสร้างเป็นแผนที่แสดง ปริมาณน้้าฝนของแต่ละพ้ืนที่ ที่

ได้เลือกดูข้อมูล โดยแยกเป็นทั้งประเทศ ตามลุ่มน้้า และตามจังหวัด โดยจะแสดงสีแทนปริมา ณฝนตามพ้ืนที่ที่ได้เลือก 

หรือเส้นชั้นน้้าฝน พร้อมกับแสดงข้อมูลตรวจวัดน้้าฝนเป็นตารางแยกตามพ้ืนที่ที่ได้ท้าการเลือกด้วย  โดยแสดงตัวอย่าง

ดังรูปที ่1  

 

หน้าแรก ของการเข้าใช้งานระบบนั้น เป็นส่วนผู้ใช้งานทุกระดับสิทธิ์สามารถเข้ามาดูข้อมูลตรวจวัด และเส้น

ชั้นน้้าฝนได้โดยไมต่้องท้าการลงชื่อบัญชีเข้าใช้งาน (Sign In) 

 

จากรูปที ่1 แสดงรายละเอียด ดังนี้ 

หมายเลข 1  ลุ่มน้้าหรือจังหวัด เป็นส่วนส้าหรับให้ผู้ใช้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของ ข้อมูลที่ต้องการดู  โดยแบ่งเป็น 

ทั้งประเทศ, ตามลุ่มน้้า หรือ ตามจังหวัด (ค่าตั้งต้นเป็น ไม่ระบุลุ่มน้้าและไม่ระบุจังหวัด) 

หมายเลข 2  ช่วงวัน เป็นส่วนส้าหรับให้ผู้ใช้ “เลือกช่วงวัน” ที่ต้องการดูข้อมูล  โดยแบ่งเป็น ข้อมูลวันนี้ ข้อมูล

สะสมย้อนหลัง 3 วัน, ข้อมูลสะสมย้อนหลัง 7 วัน, ข้อมูลสะสมย้อนหลัง 1 เดือน, ข้อมูลสะสมตั้งแต่

ต้นปี และข้อมูลที่เลือกตามท่ีผู้ใข้ต้องการ (ค่าตั้งต้นเป็น ข้อมูลวันนี้) 

หมายเลข 3   ส่วนแสดงแผนที่เส้นชั้นน้้าฝน เมื่อเลือกขอบเขตตาม หมายเลข 1 1 และสามารถเลือกดาวน์โหลด 

(Download) ข้อมูลฝนตรวจวัดในรูปแบบไฟล์ข้อมูลแบบ csv ได ้

หมายเลข 4   ส่วนแสดงแผนที่เส้นชั้นน้้าฝน ของข้อมูลคาดการณ์น้้าฝนสะสะมล่วงหน้า 10 วัน เมื่อเลือกขอบเขต

ตาม หมายเลข  1 และสามารถเลือกดาวน์โหลด (Download) ข้อมูลฝนคาดการณ์ในรูปแบบ

ไฟล์ข้อมูลแบบ csv ได ้

หมายเลข 5  จ้านวนสถานีทั้งหมด  เมื่อเลือกขอบเขตตาม หมายเลข 1 พร้อมรายละเอียดคร่าวๆของสถานีและ

ข้อมูลตรวจวัดจากการเลือกตาม หมายเลข 2 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

หมายเหตุ 

 ข้อมูลฝนสะสมคาดการณ์ ได้ใช้ข้อมูลจากกรมอุตุฯ  (https://hpc.tmd.go.th/static/csv/) 

วิธีเลือกลุ่มน้้า หรือจังหวัด 

 

 

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างเมนูหน้าแรก วิธีเลือกเพ่ือดูข้อมูล 

 

 

รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างเมนูหน้าแรก ส้าหรับการเลือก ลุ่มน้้า หรือ จังหวัด หรือไม่ระบุ 

 

 

รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างเมนูหน้าแรก ส้าหรับการเลือกช่วงวัน 

 

1 2 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

1. ผู้ใช้เลือก ลุ่มน้้า หรือ จังหวัด ที่ต้องการดูข้อมูล หรือถ้าเลือกไม่ระบุลุ่มน้้าหรือไม่ระบุจังหวัดจะเป็นการ
แสดงข้อมูลของทั้งประเทศ แสดงตัวอย่างเมนูดังรูปที ่3 

2. เลือก ช่วงวัน ที่ต้องการ แสดงตัวอย่างเมนูดังรูปที ่4 

3. คลิกท่ี  
4. จากนั้น จะแสดง แผนที่ เส้นชั้นน้้าฝนและข้อมูลตรวจวัดตามพ้ืนที่และช่วงวันที่ได้ท้าการเลือก  แสดง

ตัวอย่างดังรูปที ่5 

ทั้งนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลฝนตรวจวัดและข้อมูลฝนคาดการณ์ โดยการกดปุ่ม เพ่ือ

ท้าการน้าข้อมูลออกในรูปแบบไฟล์ csv  
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

 
รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างข้อมูลหน้าแรก เมื่อท้าการเลือกพ้ืนที่และช่วงวันที่ต้องการ  
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

วิธีเลือกดูข้อมูลรายละเอียดสถานีและข้อมูลตรวจวัดฝนย้อนหลัง 

 

 

รูปที่ 6 ตัวอย่างหน้าแรก วิธีเลือกดูข้อมูลรายละเอียดสถานีและข้อมูลตรวจวัดย้อนหลัง 

 
 

1. คลิกเลือก ชื่อสถานีตรวจวัดสถานี วัดฝน ที่ต้องการเลือกดูข้อมูลเพิ่มเติม (จากหน้าแรกเมื่อเลือกพ้ืนที่

และช่วงวันที่ต้องการ) 

2. จากนั้นจะปรากฏรายละเอียดสถานีที่เลือกข้ึนมา แสดงตัวอย่างดังรูปที ่7 

3. สามารถท้าการเลือกดูข้อมูลตรวจวัดย้อนหลัง  ตามช่วงวันที่ต้องการ  โดยจะแสดงผลแบบตารางข้อมูล 

และ แบบกราฟข้อมูล ซึ่งสามารถที่จะเลือก แสดงตัวอย่างดังรูปที ่8 

4. ในส่วนของตารางข้อมูล ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลด้วยการพิมพ์คีย์เวิร์ดในช่อง  ค้นหาเพิ่มเติม  เพ่ือเลือกดู

ข้อมูลจากการกรองข้อมูลนี้ได้  และยังสามารถดึงข้อมูลตรวจวัดย้อนหลังนี้ น้าออกไปเป็นไฟล์ข้อมูล โดย

กดปุ่ม (ในรูปแบบไฟล์ xls) 

 

 

1 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

 

รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างหน้าแรก วิธีเลือกดูข้อมูลรายละเอียดสถานี (เพ่ิมเติม) 

 

 

รูปที่ 8 แสดงตัวอย่างข้อมูลตรวจวัดน้้าฝนย้อนหลัง 

 

2 

3 

4 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

เกี่ยวกับเรา 
 

หน้า เกี่ยวกับเรา เป็นส่วนส้าหรับแสดงข้อมูลหรือข่าวสารจากองค์กร ตามท่ีผู้ดูแลระบบได้ท้าการตั้งค่าส่วน

นี้ (หน้าตั้งค่า  -> เกี่ยวกับเรา ) เพ่ือการอธิบาย หรือ การระบุเนื้อหาเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบ หรือ การน้าเสนอให้

ผู้ใช้งานทั้งหมดได้เห็นเกี่ยวกับระบบ แสดงตัวอย่างดังรูปที ่9 

 

 

รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างหน้าเกี่ยวกับเรา 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

ติดต่อเรา 
 

หน้า ติดต่อเรา เป็นส่วนส้าหรับแสดงข้อมูลช่องทางการติดต่อ ถึงองค์กร ประกอบด้วยที่อยู่ , เบอร์โทรติดต่อ , 

อีเมล (Email), เว็บไซต์ (Website) และแผนที่ส้าหรับการเดินทาง ตามท่ีผู้ดูแลระบบได้ท้าการตั้งค่าส่วนนี้  (หน้าตั้ง

ค่า -> ติดต่อเรา) แสดงตัวอย่างดังรูปที ่10 

 

 

รูปที่ 10 แสดงตัวอย่างหน้าติดต่อเรา 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

ลงชื่อเข้าใช้งาน 
 

 เป็นเมนูส้าหรับการลงชื่อ เข้าใช้งาน (Sign In) เพ่ือใช้งานระบบในส่วนอื่นๆ เพ่ิมเติม หรือใช้งานส้าหรับ

ผู้ใช้งานระดับอ่ืนๆ เช่น  ระดับ User หรือ ผู้จัดการระบบ  (Manager) หรือผู้ดูแลระบบ (Admin) แสดงตัวอย่างดัง

รูปที ่11 นั่นคือผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถเข้าใช้งานส่วนอื่นๆเพ่ิมเติมได ้

 

 

รูปที่ 11 แสดงตัวอย่างหน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobile 
Application 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

การเข้าใช้งานบนแอปพลิเคชัน  
 

ผู้ใช้งานท้าการดาวน์โหลด  (Download) แอปพลิเคชัน  (Application) ชื่อ SWOC RF ลงอุปกรณ์

เคลื่อนที่ต้องการติดตั้ง  

 

 

รูปที่ 12 แสดงการใช้งานระบบผ่านอุปกรณ์หลากหลาย 

 

สิทธิ์ของการเข้าใช้งานนั้น จะมีการแบ่งการเข้าใช้งานระบบได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ผู้ใช้งานทั่วไป (Public)  ส้าหรับบุคคลทั่วไปเข้าใช้งานเพ่ือดูข้อมูล   ไม่ต้องท้าการลงชื่อบัญชีเข้าใช้งาน 

(Sign In) โดยจะสามารถเห็นข้อมูลต่างๆได้ แต่ ไม่สามารถท่ีจะตั้งค่า จัดการบัญชี

ผู้ใช้งานในระบบ และใช้งานหน้าคาดการณ์น้้าท่าได้ (ดูข้อมูลแบบกราฟของ 

ผู้ใช้งานระดับ Manager และ Admin) 

2. ระดับ User ส้าหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ โดยต้องท้าการลงชื่อบัญชีเข้าใช้งาน (Sign In) 

เพ่ือเข้าใช้งานระบบ โดยจะสามารถที่ จะใช้งานหน้าคาดการณ์น้้าท่า เพื่อ

คาดการณ์น้้าท่าที่จะเกิดส้าหรับสถานีที่มีการตั้งไว้เพ่ือใช้งานส่วนของการ

คาดการณ์น้้าท่านี้โดยผู้ดูแลระบบ  (Admin) และ ผู้ใช้งานระดับ  Manager 

พร้อมทั้งสามารถดูข้อมูลตรวจวัดได้ทั้งหมด ยกเว้น หน้าตั้งค่า (จะไม่เห็นหน้านี้ ) 

และไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งานอ่ืนๆได้   
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

3. ระดับ Manager  ส้าหรับเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์จัดการได้ระดับท่ีสูงกว่าระดับ User โดยต้องท้าการลงชื่อ

บัญชีเข้าใช้งาน (Sign In) โดยจะสามารถที่จะตั้งค่าข้อมูลบางส่วน (หน้าตั้งค่า ) 

และใช้งานหน้าดูข้อมูลตรวจวัดได้ทั้งหมด พร้อมทั้งใช้งานหน้าคาดการณ์น้้าท่า แต่

ไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งานอ่ืนๆได้  

4. ผู้ดูแลระบบ (Admin)  ส้าหรับเจ้าหน้าที่ระดับผู้ดูแลระบบ โดยต้องท้าการลงชื่อบัญชีเข้าใช้งาน (Sign In) 

โดยจะสามารถที่จะตั้งค่าข้อมูล และบัญชีผู้ ใช้งานได้ทั้งหมด พร้อมทั้งดูข้อมูล

ตรวจวัด และใช้งานหน้าคาดการณ์น้้าท่า 

 

ส้าหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Public) นั้นสามารถท่ีจะเห็นหน้าของการใช้งานระบบได้ทั้งหมด และจ้าเป็นต้องท้า
การลงชื่อบัญชีเข้าใช้งาน (Sign In) ทุกครั้งก่อนการเข้าใช้งาน สามารถแบ่งออกเป็น 4 เมน ูดังนี้ 

1. หน้าแรก 
2. เกี่ยวกับเรา 
3. ติดต่อเรา 
4. ลงชื่อเข้าใช้งาน 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

หน้าแรก 
 

 หน้าแรก ของการเข้าใช้งานระบบนั้น เป็นส่วนผู้ใช้งานทุกระดับสิทธิ์สามารถเข้ามาดูข้อมูลตรวจวัดและเส้น

ชั้นน้้าฝนได้โดยไม่ต้องท้าการลงชื่อบัญชีเข้าใช้งาน (Sign In) แสดงตัวอย่างดังรูปที ่13 

 

 

รูปที่ 13 แสดงตัวอย่างหน้าแรก 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

หน้าแรกนี้ จะแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

เมนูลุ่มน้้าหรือจังหวัด  

เป็นส่วนส้าหรับให้ผู้ใช้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของข้อมูลที่ต้องการดู โดยแบ่งเป็น ทั้งประเทศ , ตามลุ่มน้้าหรือ 

ตามจังหวัด ถ้าไม่ระบุลุ่มน้้าและไม่ระบุจังหวัด จะแสดงผลเป็นทั้งประเทศ (ค่าตั้งต้นเป็น ไม่ระบุลุ่มน้้าและไม่

ระบุจังหวัด) 

เมนูช่วงวัน  

เป็นส่วนส้าหรับให้ผู้ใช้ “เลือกช่วงวัน” ที่ต้องการดูข้อมูล  โดยแบ่งเป็น ข้อมูลวันนี้ ข้อมูลสะสมย้อนหลัง  3 

วัน, ข้อมูลสะสมย้อนหลัง  7 วัน, ข้อมูลสะสมย้อนหลัง 1 เดือน, ข้อมูลสะสมตั้งแต่ต้นปี และข้อมูลที่เลือก

ตามท่ีผู้ใข้ต้องการ (ค่าตั้งต้นเป็น ข้อมูลวันนี้) 

แสดงแผนที่เส้นชั้นน้้าฝน  

เมื่อเลือกขอบเขตตาม เมนูลุ่มน้้าหรือจังหวัด  เช่น ลุ่มน้้าบางประกง  ก็จะแสดงผลเฉพาะพ้ืนที่ของลุ่มน้้าบาง

ประกง พร้อมแสดงผลแผนที่เส้นชั้นน้้าฝนสะสมคาดการณ ์10 วัน 

แสดงจ้านวนสถานีทั้งหมด  

เมื่อเลือก ขอบเขตตาม เมนูลุ่มน้้าหรือจังหวัด เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ ก็จะแสดงผลเฉพาะสถานีที่อยู่ในพื้นท่ี

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลตรวจวัดน้้าฝน ตามช่วงวันที่ผู้ใช้งานเลือก 

 

หมายเหตุ 

 ข้อมูลฝนสะสมคาดการณ์ ได้ใช้ข้อมูลจากกรมอุตุฯ  (https://hpc.tmd.go.th/static/csv/) 

 

 

 

 

https://hpc.tmd.go.th/static/csv/
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

วิธีเลือกดูข้อมูลตรวจวัด และการน้าไฟล์ออก 

 

     

รูปที่ 14 แสดงตัวอย่างหน้าแรก (วิธีเลือกดูข้อมูลตรวจวัด) 

 

1. ผู้ใช้เลือก ลุ่มน้้า หรือ จังหวัด ที่ต้องการดูข้อมูล  
2. จากนั้นเลื่อนหน้าจอมาด้านล่างเลือก ช่วงวัน ที่ต้องการ  

3. คลิกท่ี  
4. จากนั้นหน้าต่างแผนที่จะปรากฏสถานีที่มใีนภูมิภาคดังกล่าว ให้ผู้ใช้เลือกสถานี 

ทั้งนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลฝนตรวจวัดและข้อมูลฝนคาดการณ์ โดยการกดปุ่ม เพ่ือ

ท้าการน้าข้อมูลออกในรูปแบบไฟล์ csv  

 

1 

2 

3 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

    
รูปที่ 15 แสดงตัวอย่างหน้าแรก (วิธีเลือกดูข้อมูลตรวจวัด) (เพ่ิมเติม) 

 

5. ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลตรวจวัดย้อนหลังของสถานีดังกล่าว โดยเลือกชื่อสถานี (จากข้อ 4) จะแสดง
รายละเอียดของสถานี แสดงตัวอย่างดังรูปที่ 16 โดยสามารถเลือกช่วงวันที่ต้องการได้ จากนั้นคลิก

เพ่ือดูข้อมูลตรวจวัดย้อนหลัง 
6. ข้อมูลที่ปรากฏ จะมีส่วนของข้อมูลกราฟและตารางข้อมูล  

เมื่อผู้ใช้แตะที่เส้นกราฟหรือแท่งกราฟก็จะแสดงข้อมูล ณ ต้าแหน่งนั้นขึ้นมาให้เห็น  

7. หากผู้ใช้ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิกท่ี  

8. ด้านบนของตารางข้อมูล เมื่อระบุข้อความคีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหาในช่อง ค้นหาเพิ่มเติม จะเป็นการ

กรองข้อมูลที่สนใจจากตารางข้อมูลที่แสดง 

 

 
 

4 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

 

 
รูปที่ 16 ตัวอย่างหน้าแรก (วิธีเลือกดูข้อมูลตรวจวัด) (เพ่ิมเติม)  

 

 



24 

 

ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

เกี่ยวกับเรา 
 

หน้า เกี่ยวกับเรา เป็นส่วนส้าหรับแสดงข้อมูลหรือข่าวสารจากองค์กร ตามท่ีผู้ดูแลระบบได้ท้าการตั้งค่าส่วน

นี้ (หน้าตั้งค่า  -> เกี่ยวกับ เรา) เพ่ือการอธิบาย หรือ การระบุเนื้อหาเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบ หรือ การน้าเสนอให้

ผู้ใช้งานทั้งหมดได้เห็นเกี่ยวกับระบบ แสดงตัวอย่างดังรูปที ่17 

 

    

รูปที่ 17 แสดงตัวอย่างหน้าเกี่ยวกับเรา 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

ติดต่อเรา 
 

หน้า ติดต่อเรา เป็นส่วนส้าหรับแสดงข้อมูลช่องทางการติดต่อ ถึงองค์กร ประกอบด้วยที่อยู่ , เบอร์โทรติดต่อ , 

อีเมล (Email), เว็บไซต์ (Website) และแผนที่ส้าหรับการเดินทาง ตามท่ีผู้ดูแลระบบได้ท้าการตั้งค่าส่วนนี้  (หน้าตั้ง

ค่า -> ติดต่อเรา) แสดงตัวอย่างดังรูปที ่18 

 

    

รูปที่ 18 ตัวอย่างหน้าเกี่ยวกับเรา 
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ระบบการคาดการณ์ปริมาณน้้าหลากด้วยปริมาณน้้าฝนพร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นช้ันน้้าฝน 

ลงชื่อบัญชีเข้าใช้งาน  
 

 เป็นเมนูส้าหรับการลงชื่อเข้าใช้งาน (Sign In) เพ่ือใช้งานระบบในส่วนอื่นๆ เพ่ิมเติม  หรือใช้งานส้าหรับ

ผู้ใช้งานระดับอ่ืนๆ เช่น  ระดับ User หรือ ผู้จัดการระบบ  (Manager) หรือผู้ดูแลระบบ (Admin) แสดงตัวอย่างดัง

รูปที ่19 นั่นคือผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถเข้าใช้งานส่วนอื่นๆเพ่ิมเติมได้ 

 

  

รูปที่ 19 แสดงตัวอย่างหน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 


