
 

 

คู่มือการใช้งานระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือนภัย 

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

(Chiang Mai Disaster Data Integration : CMDDi) 

 

ส าหรับผู้ใช้ทั่วไป 

 

 
 

โครงการกิจกรรมสร้างระบบสารสนเทศการติดตามและเฝา้ระวังสถานการณ์น ้า  

เพื่อการวิเคราะห์และแจ้งเตือนโดยเฉพาะพื้นทีเ่สี่ยงดินโคลนถล่มน า้ป่าไหลหลาก  

ล าน ้าเอ่อล้นตลิ่งในเขตเศรษฐกิจ 

จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณน์ ้า -ส าหรับผู้ใช้ท่ัวไป ก 

 

สารบัญ 
ภาพรวมระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือนภัย .................................................................................................... 1 

การเข้าใช้งานระบบบูรณาการข้อมูลเพ่ือการเตือนภัย (CMDDi) ............................................................................. 1 

การแสดงผลหน้าแรกของระบบ ....................................................................................................................... 3 

การเปลี่ยนภาษาการแสดงผล .......................................................................................................................... 5 

การเข้าใช้งานส่วนการแสดงผลข้อมูลบูรณาการเพ่ือการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น ้า (Dashboard) ........... 6 

ภาพรวมของส่วนการแสดงผลข้อมูลน ้าบูรณาการฯ (Dashboard) .................................................................. 7 

ข้อมูลแผนที่ ..................................................................................................................................................... 9 

ส่วนแสดงข้อมูลส าคัญ .................................................................................................................................. 13 

เมนูอ่ืน ๆ ...................................................................................................................................................... 13 

แผนที่อากาศ ................................................................................................................................................. 14 

ภาพถ่ายดาวเทียม ......................................................................................................................................... 14 

ข้อมูลระดับน ้าย้อนหลัง ................................................................................................................................ 15 

เรดาร์กลุ่มฝน ................................................................................................................................................ 16 

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน ........................................................................................................................... 16 

ประกาศเตือนภัย........................................................................................................................................... 17 

สถานการณน์ ้ารายวัน ................................................................................................................................... 18 

ศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน .................................................................................................................. 18 

ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้า ................................................................................................................................ 19 

ระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน ้า ..................................................................................................... 19 

ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน ้า-ดินถล่ม ........................................................................................ 20 

 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณน์ ้า -ส าหรับผู้ใช้ท่ัวไป 1 

 

ภาพรวมระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือนภัย  

ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือนภัย ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็น

ระบบบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถน ามาวิเคราะห์และประเมิน

สถานการณ์น ้าได้ เช่น ข้อมูลน ้าฝน สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าท่า และปริมาณน ้าในเขื่อนและอ่าง

เก็บน ้า โดยมีการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ่

2. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

3. ส านักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 

4. ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน 

5. ส่วนอุทกวิทยา ส านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1 กรมทรัพยากรน ้า 

และน ามาแสดงผลในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถดูข้อมูลย้อนหลัง และน ามาวิเคราะห์และตัดสินใจ

รับมือกับสถานการณ์น ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบสารสนเทศฯ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. ส่วนการแสดงผลข่าวและเหตุการณ์ ข ้อมูลเต ือนภัย บทความที ่ เก ี ่ยวข ้องกับสถานการณ์น ้า  

(หน้าเว็บไซต์หลัก) 

2. ส่วนการแสดงผลข้อมูลบูรณาการเพ่ือการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น ้า (Dashboard)  

โดยผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งสองส่วนโดยไม่ต้องท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

การเข้าใช้งานระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือนภัย (CMDDi)  
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือนภัย (CMDDi) ได้โดยเข้าใช้งานผ่านโปรแกรม

เว็บเบราว์เซอร์ ได้แก่ กูเกิลโครม (Chrome) อินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ (IE) และไฟร์ฟอกซ์ (Firefox) ใส่ที ่อยู่

เว็บไซต์ https://cmddi.go.th จะปรากฎหน้าจอดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 หน้าเว็บไซต์ของระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือนภัย 

โดยระบบจะแสดงเมนูทั้งหมดด้านบนของหน้าเว็บไซต์ ประกอบด้วยเมนูดังนี้ 

• หน้าแรก : แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือนภัย 

• ข้อมูลน ้าบูรณาการ : เมนูเข้าสู่ระบบย่อย ได้แก่ 

o Dashboard : เข้าสู่การแสดงผลข้อมูลบูรณาการเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น ้า 

(วิธีการใช้งานเบื้องต้น อธิบายในหัวข้อ …..) 

o รายงานสถานการณ์ : เข้าสู ่ระบบรายงานสถานการณ์ความเสียหายเมื ่อเกิดภัย (ส าหรับ

เจ้าหน้าที่) 

o CMS : เข้าสู่ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

• ประกาศเขตภัยพิบัติ : เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์ประกาศเขตภัยพิบัติด้านอุทกภัย ของส านักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 

• ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วยเมนูย่อย ได้แก่ 

o ข่าวสาร/เหตุการณ์ : ประมวลข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกับสถานการณ์น ้าในจังหวัดเชียงใหม่ 

o บทความ/คู่มือ : รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น ้าจากผู้เชี่ยวชาญ และคู่มือการใช้

งานระบบ  

• เกี่ยวกับเรา : แสดงรายละเอียดที่มาโครงการ และนโยบายเว็บไซต์ 
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การแสดงผลหน้าแรกของระบบ 

หน้าแรกของระบบ CMDDi จะมีการแสดงประกาศเตือนภัยล่าสุด โดยแสดงผลเป็นตัววิ่งวน อยู่ด้านบน

ของเว็บไซต์ ดังแสดงในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงในรูปที่ 2  

 

รูปที่ 2 แสดงข้อมูลประกาศเตือนภัย 

นอกจากนี้ในหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบ CMDDi ยังได้รวบรวมลิงก์เชื่อมโยงด่วนไปยังข้อมูลต่าง ๆ โดยสามารถ

คลิกท่ีภาพไอคอนในเว็บไซต์หน้าแรก ดังแสดงในรูปที ่15  

 

รูปที่ 3 การเชื่อมโยงด่วนไปยังข้อมูลส าคัญของเว็บไซต์ 

โดยมีรายละเอียดการเชื่อมโยงดังนี้ 
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• ประกาศแจ้งเตือนภัย : จะเชื่อมโยงไปยังหน้าประกาศเตือนภัยที่ผ่านมาทั้งหมด 

• ข้อมูลน ้าบูรณาการ : จะเชื่อมโยงไปยังส่วนการแสดงผลข้อมูลบูรณาการเพื่อการติดตามและเฝ้าระวัง

สถานการณ์น ้า (Dashboard)  

• รายงานสถานการณ์ : จะเชื่อมโยงไปยังระบบย่อยในการรายงานสถานการณ์ความเสียหายเมื่อเกิดภัย  

• บทความ : จะเชื่อมโยงไปยังหน้ารวบรวมรายการบทความและคู่มือทั้งหมด 

นอกจากนี้ ในหน้าแรกของระบบ CMDDi จะน าข้อมูลการเตือนภัย ข่าวสารและเหตุการณ์ ตลอดจบทความและ

คู่มือที่ได้มีการเผยแพร่ล่าสุด มาแสดงไว้ในหน้าแรกนี้ด้วย ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 4 โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกท่ี 

“Read More” เพ่ือไปยังหน้ารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

 

รูปที่ 4 การแสดงข้อมูลที่มีการเผยแพร่ล่าสุด 
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ในส่วนท้ายของหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบฯ จะเป็นการดึงข้อมูลที่ได้เผยแพร่ใน Facebook Page : CMDDi : 

Chiang Mai Disaster Data Integration มาแสดงผล ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 การแสดงผลข้อมูลที่เผยแพร่ใน Facebook Page 

ด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ CMDDi จะลิงก์เชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ และระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น ้าท้ังหมด รวมทั้งนโยบายเว็บไซต์ ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 สวนลิงก์เชื่อมโยงทั้งหมดในระบบ 

การเปลี่ยนภาษาการแสดงผล 

ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือนภัย สามารถแสดงผลได้ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

(เฉพาะข้อมูลบางส่วนที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ) โดยผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนภาษาที่ต้องการแสดงผลได้โดย

คลิกท่ีสัญลักษณ์ธงชาติด้านบนขวาของหน้าจอ ดังแสดงในรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 แสดงการเปลี่ยนภาษาที่ต้องการแสดงผล 

การเข้าใช้งานส่วนการแสดงผลข้อมูลบูรณาการเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น ้า (Dashboard)  
ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ส่วนการแสดงผลข้อมูลบูรณาการเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังสถาน การณ์น ้า 

(Dashboard) ได้โดยเลือกจากเมนูด้านบนโดยเลือกเมนู “ข้อมูลน ้าบูรณาการ”-> “Dashboard” ดังแสดงในรูปที่ 

8 หรือเลือกการเชื่อมโยงด่วน “ข้อมูลน ้าบูรณาการ” ดังแสดงในรูปที่ 9 

 

รูปที่ 8 การเข้าใช้งาน Dashboard ผ่านเมนูหลัก 

คลิกเพื่อ

เลือกภาษา 

 

คลิกเมนู “ข้อมูลน ้าบูรณาการ” 

เลือก Dashboard 
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รูปที่ 9 การเข้าใช้งาน Dashboard ผ่านลิงก์เชื่อมโยง 

เมื่อเข้ามาสู่ Dashboard แล้วจะปรากฏหน้าจอดังแสดงในรูปที่ 10 

 

รูปที่ 10 หน้าจอส่วนการแสดงผลข้อมูลบูรณาการ (Dashboard) 

ภาพรวมของส่วนการแสดงผลข้อมูลน ้าบูรณาการฯ (Dashboard)  

ส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์หลักในส่วนการแสดงผลข้อมูลน ้าบูรณาการ (Dashboard) ดังแสดงใน 

รูปที่ 11 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณน์ ้า -ส าหรับผู้ใช้ท่ัวไป 8 

 

 

รูปที่ 11 ส่วนประกอบในหน้าจอหลักการแสดงผลข้อมูลน ้าบูรณาการ (Dashboard) 

ส่วนหัวของเว็บไซต ์: สามารถคลิกท่ีสัญลักษณ์ เพ่ือเชื่อมโยงกลับมาแสดงผลยังหน้าแรก 

เปลี ่ยนภาษา : ระบบสามารถแสดงผลได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยผู้ใช้งาน

สามารถคลิกสัญลักษณ์ธงชาติเพื่อเปลี่ยนภาษาท่ีต้องการ  

เลือกอ าเภอ : เป็นช่องเลือกแบบดึงลง (Drop down list) เพื่อเลือกการแสดงผลของแผนที่เป็นข้อมูลรายอ าเภอ 

ซึ่งประกอบไปด้วย 25 อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ 

การแจ้งเตือน : แสดงข้อความสถานการณ์น ้า ซึ่งข้อความดังกล่าวจะถูกก าหนดโดยผู้ดูแลระบบผ่านระบบจัดการ

ส่วนหลัง (Backend) โดยแถบสีจะบอกระดับการเตือนภัย ดังแสดงในตาราง 1

 

ส่วนหัวของเว็บไซต์ 

เลือกอ าเภอ การแจ้งเตือน 

แสดงข้อมูลแผนที่ และข้อมูลอื่นๆ 

เปลี่ยนภาษา 

เมนูอื่นๆ 

ระดับน ้าท่าสูงสุด 5 อันดับ 

ข้อมูลสถานีที่ฝนตก 

ข้อมูลสภาพอากาศ 



  
  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณน์ ้า -ส าหรับผู้ใช้ท่ัวไป 9 

   

ตาราง 1 แถบสีระดับเตือนภัยและค าอธิบาย 

แถบสีระดับเตือนภัย ค าอธิบาย 

สีเขียว สถานการณ์น ้าปกติ 
สีเหลือง สถานการณ์น ้าเฝ้าระวัง เช่น กรณีมีพายุเข้า 

สีส้ม  สถานการณ์น ้าเกินระดับเตือนภัย 
สีแดง สถานการณ์น ้าเกินระดับวิกฤต 

 

ข้อมูลแผนที่ 

ส่วนแสดงแผนที่จะแสดงแผนที่เริ่มต้นของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถเลือกการแสดงผลรายพ้ืนที่อ าเภอ โดย

เลือกอ าเภอที่ช่องเลือกแบบดึงลง ดังแสดงในรูปที่ 12 

 

 

รูปที่ 12 การเลือกแสดงผลรายอ าเภอ 

เลือก “อ าเภอ” ที่ต้องการแสดงผล 

 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณน์ ้า -ส าหรับผู้ใช้ท่ัวไป 10 

 

 

รูปที่ 13 ส่วนประกอบในส่วนแสดงผลแผนที่ 

รูปที่ 13 แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ในส่วนแสดงผลแผนที่ ประกอบด้วย 

สลับมุมมอง : ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกสลับมุมมอง ระหว่างมุมมองแผนที่ปกติและมุมมองแบบดาวเทียม 

ขยายเต็มหน้าจอ : ผู้ใช้งานสามารถคลิกท่ีสัญลักษณ์  เพ่ือสลับเข้าโหมดการแสดงผลแผนที่เต็มหน้าจอ 

ย่อ/ขยาย : ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่สัญลักษณ์  โดยเมื่อคลิกสัญลักษณ์ + จะเป็นการขยายขนาดแผนที่ เมื่อ

คลิก – จะเป็นการย่อขนาดแผนที่ 

แสดงสถานีแต่ละประเภท : ผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกสถานีที่ต้องการแสดงผล โดยสามารถเลือก

แสดงผลสถานีน ้าท่า สถานีน ้าฝน และสถานีเข่ือนได้ตามต้องการ ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 14 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณน์ ้า -ส าหรับผู้ใช้ท่ัวไป 11 

 

 

รูปที่ 14 การแสดงผลโดยเลือกประเภทของสถานี 

จุดต าแหน่งสถานีที่แสดงผลในแผนที่ มีแสดงสีที่แตกต่างกันตามสถานะข้อมูลที่สถานีตรวจวัดได้ รูปที่ 15 

แสดงความหมายของสีแสดงสถานะของสถานี 

 

รูปที่ 15 ความหมายของสีแสดงสถานะของสถานี 

ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ต าแหน่งจุดสถานีบนแผนที่เพื่อดูกราฟแสดงระดับน ้าของแต่ละสถานีโดยข้อมูลที่แสดง

จะเป็นของวันที่ปัจจุบัน เมื่อน าเมาส์ไป ณ ต าแหน่งระดับน ้าจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลน ้า ณ เวลานั้น ๆ 

โดยกรณีเป็นสถานีเขื่อนเส้นสีแดงจะแสดงระดับน ้าวิกฤตของสถานีนั้น ๆ ส่วนกรณีเป็นสถานีน ้าฝนจะแสดง

ระดับเกณฑ์วัดน ้าฝน โดยสีเขียวแสดงระดับเกณฑ์ฝนตกเล็กน้อย สีเหลืองแสดงเกณฑ์ฝนตกปานกลาง สีส้ม

แสดงเกณฑ์ฝนตกหนัก และสีแดงแสดงเกณฑ์ฝนตกหนักมาก ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 16 และ รูปที่ 17  



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณน์ ้า -ส าหรับผู้ใช้ท่ัวไป 12 

 

 

รูปที่ 16 การแสดงกราฟระดับน ้าและรายละเอียดข้อมูลน ้า 

 

 

 

รูปที่ 17 ตัวอย่างกราฟแสดงระดับน ้าของสถานีน ้าฝนและสถานีเข่ือน 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณน์ ้า -ส าหรับผู้ใช้ท่ัวไป 13 

 

ส่วนแสดงข้อมูลส าคัญ 

ในส่วนนี้จะแบ่งการแสดงข้อมูลเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1) จะแสดงข้อมูลน ้าท่าสายหลักสูงสุด 5 ล าดับ โดยจะ

แสดงระดับตลิ่ง และปริมาณน ้า และอ าเภอที่สถานีตรวจวัดติดตั้งอยู่ ส่วนที่ 2) แสดงข้อมูลจ านวนสถานีน ้าฝน

ที ่ม ีฝนตกและจ  านวนสถาน ีน  ้ าฝนที ่ ไม ่ม ีฝนตก และส ่วนที่ 3) แสดงข ้อม ูลสภาพภ ูม ิอากาศจาก 

http://www.cmmet.tmd.got.h ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 18 

 

รูปที่ 18 การแสดงผลส่วนข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลน ้าท่าสายหลัก ข้อมูลจ านวนสถานที่มีฝนตก และสภาพ
อากาศ 

เมนูอื่น ๆ 

ด้านล่างของหน้าจอ Dashboard เป็นปุ่มเมนูเชื ่อมโยงไปยังหน้าจอแสดงผลอื่น ๆ ได้แก่ แผนที่

อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลระดับน ้าย้อนหลัง เรดาร์กลุ่มฝน พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน ประกาศเตือน

ภัย สถานการณ์น ้ารายวัน ศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้า ระบบพยากรณ์ และ



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณน์ ้า -ส าหรับผู้ใช้ท่ัวไป 14 

 

เตือนภัยทรัพยากรน ้า และระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน ้า-ดินถล่ม โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่มที่

ต้องการเพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลนั้น ๆ  รายละเอียดของแต่ละเมนู มีดังนี้ 

แผนที่อากาศ 

แสดงข้อมูลแผนที ่อากาศแยกตามประเภทและเวลา โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพ 

ประกอบด้วย แผนที่อากาศผิวพ้ืน แผนที่ลมชั้นบนระดับ 850 เฮกโตพาสคาล (hPa)  และแผนที่ลมชั้นบน

ระดับ 925 เฮกโตพาสคาล (hPa) ดังแสดงในรูปที่ 19  

 

รูปที่ 19 หน้าจอแสดงแผนที่อากาศ 

ภาพถ่ายดาวเทียม 

แสดงภาพถ่ายดาวเทียม ดังแสดงตัวอย่างในError! Reference source not found. 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณน์ ้า -ส าหรับผู้ใช้ท่ัวไป 15 

 

 

รูปที่ 20 หน้าจอภาพถ่ายดาวเทียม 

ข้อมูลระดับน ้าย้อนหลัง 

 แสดงข้อมูลระดับน ้าของทุกสถานี ประกอบด้วย สถานีน ้าท่า สถานีน ้าฝน และสถานีเขื่อน โดย

สามารถแสดงข้อมูลรายวัน ราย 3 วัน ราย 7 วัน และ 14 วันย้อนหลังได้ ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 21 

 

รูปที่ 21 หน้าจอแสดงระดับน ้าย้อนหลัง 
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เรดาร์กลุ่มฝน 

แสดงข้อมูลเรดาร์กลุ่มฝน โดยมีสถานีตรวจวัดครอบคลุม 2 พื้นที่ คือ อ าเภออมก๋อย และจังหวัด

ล าพูน ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 22 

 

รูปที่ 22 หน้าจอแสดงเรดาร์กลุ่มฝน 

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน 

แสดงข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF โดยใช้ข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ดังแสดงตัวอย่างใน 

รูปที่ 23 
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รูปที่ 23 ตัวอย่างการแสดงผลพยากรฤณ์อากาศระยะ 7 วัน ในรูปแบบไฟล์ PDF 

ประกาศเตือนภัย 

แสดงข้อมูลประกาศเตือนภัยล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบของไฟล์ PDF ดังแสดงตัวอย่างใน 

รูปที่ 24 



  

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณน์ ้า -ส าหรับผู้ใช้ท่ัวไป 18 

 

 

รูปที่ 24 หน้าจอประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

สถานการณ์น ้ารายวัน 

แสดงข้อมูลสถานการณ์น ้ารายวันโดยใช้ข้อมูลจากฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น ้า ส่วนอุทกวิทยา 

โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 25 

 

รูปที่ 25 หน้าจอแสดงสถานการณ์น ้ารายวัน จากฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น ้า ส่วนอุทกวิทยา 

ศูนย์อุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน 

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน (URL : http://hydro-

1.rid.go.th/) โดยจะแสดงผลแบบเปิดแทป็หน้าจอใหม่ 

http://hydro-1.rid.go.th/
http://hydro-1.rid.go.th/
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รูปที่ 26 แสดงผลหน้าจอเชื่อมโยงไปยังศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 

ปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้า 

แสดงผลปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้า โดยแสดงข้อมูลอ่างเก็บน ้าแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ และ 

อ่างเก็บน ้าแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 27 

 

รูปที่ 27 หน้าจอแสดงผลปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้า 

ระบบพยากรณ์และเตือนภัยทรัพยากรน ้า 

เมนูเช ื ่อมโยงไปยังเว ็บไซต์ ระบบพยากรณ์และเต ือนภัยทร ัพยากรน ้า (URL : http://tele-

pwps.dwr.go.th) 
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ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน ้า-ดินถล่ม 

ปุ่มเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน ้าหลาก -ดินถล่ม (URL : 

http://ews.dwr.go.th/ews/province_data.php) โดยจะแสดงข้อมูลโดยปริยายเป็นของจังหวัดเชียงใหม่ 

ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 28 

 

รูปที่ 28 หน้าจอเว็บไซต์ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน ้าหลาก-ดินถล่ม 

 

 

 

 

http://ews.dwr.go.th/ews/province_data.php

