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เริ่มต้นใช้งานระบบ 
1. Login เข้าสู่ระบบด้วย URL 

http://nirapai.disaster.go.th 

2. ใส่ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ในระบบ จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 

3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะแสดงหน้า เพ่ือให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะเข้าไปติดตามเหตุการณ์ในส่วนของระบบศูนย์
ปฏิบัติการสาธารณภัยด้านน้ า หรือ รายงานเหตุการณ์ประจ าวันในระบบรายงานสาธารณภัย 
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การรายงานสาธารณภัยประจ้าวัน 

รายงานสรปุสาธารณภัย 

 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ หน้าแรกที่ปรากฏที่คือ หน้าจอรายงานสรุปที่แต่ละจังหวัดมีการรายงานเข้ามา 

 

ขั นตอนการใช้งาน 

- เลือกวันที่ ที่ต้องการดูรายงาน (หมายเลข 1) 
- หากไม่เลือกจังหวัด ระบบจะแสดงข้อมูลของทั่วประเทศที่มีการรายงานเหตุการณ์ ตามวันที่

ก าหนด หากต้องการดูเป็นรายจังหวัดสามารถสามารถเลือกจังหวัดในส่วนนี้ (หมายเลข 2) 
- เลือกสถานะของเหตุการณ์  
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การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานอุทกภัย 

 

ความหมายค้าที่ใช้ในการรายงานข้อมูล 

ข้อมูล ค้าอธิบาย 

วันที่เกิดสถานการณ์ เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ในพ้ืนที่ เช่น วันที่น้ าท่วม วันที่
น้ าป่าไหลหลากเป็นต้น 

วันที่ประกาศพ้ืนที่ประสบภัย คือวันที่มีการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัยสาธารณภัยที่
จังหวัดประกาศ ตามวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามใน
เอกสาร 

วันที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ คือวันที่มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ ที่จังหวัดได้มี
การประกาศ ตามวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในเอกสาร 

วันที่ยุติสถานการณ์ คือวันที่สิ้นสุดสถานการณ์ ตามประกาศสิ้นสุดภัย หรือ
ตามท่ีการให้ความช่วยเหลือตามประกาศเขตพ้ืนที่ให้ความ
ช่วยเหลือเสร็จสิ้น 

คลี่คลาย คือเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นตามวันที่เกิดเหตุการณ์ 
คลี่คลาย เช่น เหตุการณ์น้ าป่าไหลหลากแล้วหยุดไหล 
สถานะของเหตุการณ์ จะระบุว่า “คลี่คลาย” แต่การ
ประกาศพ้ืนที่ประสบภัย หรือการให้ความช่วยเหลือ ยังคง
มีต่อเนื่องจนกว่า ภัยนี้จะยุติ ในกรณีที่เหตุการณ์คลี่คลาย
เร็ว ก็สามารถข้ามข้ันตอนมายุติสถานการณ์ได้ หรือปิด
สถานการณ์นี้ได้เลย เช่น วาตภัย  
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 เลือกแบบรายงานอุทกภัย 

  

 

 

 คลิกปุ่ม “เพ่ิมแบบรายงานอุทกภัย” จะขึ้นหน้าจอดังรูป 

 
 
 
 

บันทึกการรายงานเหตุการณ์ (ข้อมูลสถานการณ์เบื องต้น) 

 กรอกข้อมูลดังนี้ 
- ครั้งที่ 
- วันที่เกิดเหตุการณ์ 
- เวลาที่เกิดเหตุการณ์ 

 เลือกลักษณะการท่วม 
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 รายงานพื้นที่ความเสียหายระดับพื้นท่ี (หมู่บ้าน) 

 

 

 

- เลือก “อ าเภอ” 
- เลือก “ต าบล” 
- คลิกปุ่ม “เพ่ิม”เลือกหมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบ (ข้อมูลเป็นหมู่ที่...) ระบบจะท าการ

ค านวณจ านวนหมู่บ้านให้ 
- ช่องสถานะ ผู้ใช้งานสามารถมาปรับปรุงข้อมูล ภายหลังได้ ซึ่งค่าตั้งต้นจะเป็น 

 “เกิดเหตุการณ์” 
 รายงานพื้นที่ความเสียหายระดับพื้นท่ี (ชุมชน) 

 

 

- เลือก “อ าเภอ” 
- เลือก “อปท.” 
- คลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลชุมชน” เลือกชุมชน ที่ได้รับผลกระทบ จากนั้นคลิกปุ่ม “เพ่ิม

ข้อมูล” 
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 คลิกรายงานความเสียหายด้านชีวิต 

 

 คลิกอ าเภอที่ต้องการรายงานความเสียหายด้านชีวิต 

 

 ใส่รายละเอียดความเสียหายด้านชีวิต ของอ าเภอที่เลือก ตามรายการที่แสดงในระบบ 

 

 คลิกรายงานความเสียหายด้านทรัพย์สิน 

 

 คลิกอ าเภอที่ต้องการรายงานความเสียหายทรัพย์สิน 
 ใส่รายละเอียดความเสียหายด้านทรัพย์สิน ของอ าเภอที่เลือก ตามรายการที่แสดงในระบบ 
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 คลิกรายงานความเสียหายด้านสาธารณประโยชน์ 

 

 คลิกอ าเภอที่ต้องการรายงานความเสียหายด้านสาธารณประโยชน์ 
 ใส่รายละเอียดความเสียหายด้านสาธารณประโยชน์ของอ าเภอที่เลือก ตามรายการที่แสดงในระบบ 
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 คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในการรายงานเบื้องต้น 

บันทึกการรายงานเหตุการณ์ (ข้อมูลการรายงานการให้ความช่วยเหลือ) 

 คลิกรายงานการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 

 

 คลิกอ าเภอที่ต้องการรายงานการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
 ใส่รายละเอียดการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ของอ าเภอที่เลือก ตามรายการที่แสดงในระบบ 
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 คลิกรายงานงบประมาณท่ีจ่ายแล้ว(บาท) 

 

 คลิกอ าเภอที่ต้องการรายงานงบประมาณท่ีจ่ายแล้ว(บาท) 
 ใส่รายละเอียดงบประมาณที่จ่ายแล้ว(บาท) ของอ าเภอที่เลือก ตามรายการที่แสดงในระบบ 

 

 คลิกหมายเหตุ 

 

 คลิกอ าเภอที่ต้องการระบุหมายเหตุ 
 ใส่รายละเอียดหมายเหตุ ของอ าเภอที่เลือก ตามรายการที่แสดงในระบบ 

 

 คลิกปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในการรายงานเบื้องต้น 
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การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานภยัแล้ง 

 เลือกแบบรายงานภัยแล้ง 

  

 คลิกปุ่ม “เพ่ิมแบบรายงานภัยแล้ง” จะข้ึนหน้าต่างดังรูป 

 

 กรอกข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ 
- ครั้งที่  
- วันที่เกิดเหตุการณ์ 
- เวลา ที่เกิดเหตุการณ์ (ถ้าสามารถระบุได้) 
- เลือกสถานการณ์  
- เลือกลักษณะการขาดแคลนน้ า... 
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ข้อมูลพื นที่ความเสียหาย 

 

 
 

 
 เลือก “อ าเภอ” 
 เลือก “ต าบล” 
 คลิกปุ่ม “เพ่ิม” 
 เลือกหมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบ (ข้อมูลเป็นหมู่ที่...) ระบบจะท าการค านวณจ านวนหมู่บ้านให้ 

 

ข้อมูลความเสียหายด้านชีวิต 

 

 เลือก “อ าเภอ” ที่ประสบภัย 
 กรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 

- ราษฎร (คน) 
- ราษฎร (ครอบครัว) 
- จ านวนครัวเรือนทั้งจังหวัด 
- ร้อยละครัวเรือนที่ประสบภัยแล้ง 
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ข้อมูลพื นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย 

 

 
 เลือก “อ าเภอ” ที่ประสบภัย 
 กรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 

- พ้ืนที่นา  
- พ้ืนที่ไร่ 
- พ้ืนที่สวน 
- บ่อปลา 
- รวมพ้ืนที่ 
- รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 
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ข้อมูลการจัดสรรน ้าเพื่อการเกษตร 

 

 เลือก “อ าเภอ” ที่ประสบภัย 
 กรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 

- เครื่องสูบน้ า (เครื่อง)  
- ซ่อม/สร้างท านบ/ฝาย (แห่ง) 
- การขุดลอกแหล่งน้ า (แห่ง) 
- ซ่อม สร้างบ่อบาดาล/ประปา (แห่ง) 
- รถบรรทุกน้ า 

 คัน 

 เที่ยว 

 ปริมาณน้ า (ลิตร) 
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ข้อมูลการแจกจ่ายน ้าอุปโภค/บริโภค 

 

 
 เลือก “อ าเภอ” ที่ประสบภัย 
 กรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 

- รถบรรทุกน้ า  

 คัน 

 เที่ยว 

 ปริมาณน้ า (ลิตร) 

ข้อมูลงบประมาณที่จ่ายแล้ว (บาท) 

 
 

 เลือก “อ าเภอ” ที่ประสบภัย 
 กรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 

- งบทดลองราชการ (50ล้านบาท)  
- งบ อปท. 
- งบอ่ืนๆ 
- รวมงบประมาณ 
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ข้อมูลหมายเหต ุ

 
 

 เลือก “อ าเภอ” ที่ประสบภัย 
 กรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 

- หมายเหตุ 
- หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ 

 คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 

การแก้ไขข้อมูล 

 
 

 เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไปแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข  ” 
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ข้อมูลการลบข้อมูล 

 
 

 เมื่อต้องการลบข้อมูลที่ท าการบันทึกไปแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ลบข้อมูล ” 
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ข้อก้าหนดการใชร้ะบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล 
สาธารณภัยด้านน ้า 

 

เบราว์เซอร์ที่สามารถใช้งานในระบบศูนย์ปฏบิัติการข้อมูล 
สาธารณภยัด้านน ้า 

 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browsers) ต่าง ๆ โดยไม่จ ากัดระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (Operating System : OS) เช่น Google Chrome, Safari และ Mozilla Firefox ตามล าดับ 

 

 

       

 

โดยผู้โดยเรียกใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปที่ 

 

 

 

 

URL: http://nirapai.disaster.go.th 

 

Google Chrome Safari Mozilla Firefox 

http://nirapai.disaster.go.th/
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ความต้องการพื นฐานของการใช้งาน 

อุปกรณ์/ระบบ 
 
 

การใช้งานบนคอมพิวเตอร์ หรือ แท็บเล็ต/ ระบบสื่อสารที่เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตได้ 
 

ขนาดความละเอียดที่รองรับ ความละเอียด ไม่ต่ ากว่า 1024 x 768 pixel 
ข้อจ ากัดระบบแสดงผล ความเร็วในการแสดงผลข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ของผู้ใช้งาน อาจต้อง

ค านึงถึงปริมาณข้อมูล และความเร็วของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
การรับส่งข้อมูล 

 

องค์ประกอบหน้าหลักของแผนที ่

หลังจากที่ผู้ใช้งานท าการ Login เพ่ือเข้าใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ า
เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ า โดยหน้าจอนั้นจะแบ่ง
องค์ประกอบการท างานออกเป็น 3 ส่วน ดังรูปประกอบด้านล่าง 
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องค์ประกอบการท้างานของระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัยด้านน ้า 

  

ส่วนที่ 1: Menu Bar 

 

ส่วนที่ 2: GIS Map 

 

ส่วนที่ 3: Information 
Pane 
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1) Menu Bar  

Menu Bar เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุด ที่แสดง Logo ของระบบ และเครื่องมือการที่ท าหน้าที่
ในการรับข้อมูล ประเภทภัย วันที่ รวมไปถึงการแสดงผลชั้นข้อมูล (Layer) ของข้อมูล ซึ่งได้ออกแบบ
มาในรูปแบบตามภาพประกอบด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Bar 

1.1) ตัวเลือกประเภทภัย เป็นตัวเลือกท่ีจะท าให้ผู้ใช้งานสามารถท าการสลับเปลี่ยนหน้าจอ ไป

ยัง หน้าจอวิเคราะห์ข้อมูลตามประเภทภัยต่าง ๆ ได้แก่ อุทกภัย และภัยแล้ง ดังภาพ 

 

ตัวเลือกประเภทภัย 
 

1.1: ตัวเลือกประเภท
ภัย 

 

1.2: ตัวเลือก
วันที่ 

 

1.3: ตัวเลือกการแสดงชั้นผล
ข้อมูล (Layer) 
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1.2) ตัวเลือกวันที่ เป็นตัวเลือกที่จะท าให้ผู้ใช้งานสามารถท าการปรับวันที่ เพื่อเข้าไปดู

สถานการณ์ รวมไปถึงข้อมูลการรายงานการเกิดภัย และความคืบหน้าในแต่ละวันได้โดย

ตามภาพประกอบด้านล่าง 

 

ตัวเลือกวันที่ 

 

วิธีการใช้งานตัวเลือกวันที่ 

- ท าการกดปุ่ม  เพ่ือเลือกวันที่เกิดสถานการณ์ได้ 

- ท าการกดปุ่ม  เพ่ือเลือกวันที่ย้อนหลังจากวันที่เลือกไว้ 1 วัน 

- ท าการกดปุ่ม  เพ่ือเลือกวันที่ถัดไปจากวันที่เลือกไว้ 1 วัน 

- หรือท าการกรอกวันที่ที่ต้องการลงไปในช่องได้โดยตรง โดยกรอกวันที่ในรูปแบบ   

วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) ยกตัวอย่าง เช่น “21/07/2560” ตามภาพประกอบ จากนั้น

กดคีย์บอร์ดปุ่ม Tab หนึ่งครั้งเพ่ือให้ระบบท าการเปลี่ยนวันที่ข้อมูล 

 

1.3) ตัวเลือกการแสดงชั้นผลข้อมูล เป็นตัวเลือกที่จะท าให้ผู้ใช้งานสามารถท าการเลือกชั้นผล

ข้อมูล (Layer) ต่าง ๆ ที่ระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ าได้ท าการเชื่อมโยง

ข้อมูลเอาไว้แล้ว โดยแบ่งออกเป็นชุดข้อมูลต่าง ๆ (โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษารายละเอียด

ชั้นผลข้อมูลได้อย่างละเอียดในบทที่ 4 หัวข้อ 4.2 ชั้นข้อมูล)  
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ตัวเลือกแสดงชั นผลข้อมูล 

2) GIS Map 

GIS Map เป็นส่วนการแสดงผลในรูปแบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ โดยระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ าได้ท าการออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน
ตามภาพประกอบด้านล่าง 

 

 

 

 

2.1: ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 

 

2.2: ข้อมูลการรายงานสถานการณ์
ภัย 

 

2.3: ข้อมูลภาพรวม
จังหวัด 

 

2.4: แถบย่อขยายแผนที่ 

 

2.5: ข้อมูลสถานการณ์รายงาน
ภัย 
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2.1) ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เป็นส่วนที่แสดงผลข้อมูลที่ ระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสา

ธารณภัยด้านน้ า ได้ท าการเชื่อมโยงข้อมูลมาจากทั้งภายใน กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเอง และ จากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ  

2.2) ข้อมูลการรายงานสาธารณภัย เป็นส่วนที่แสดงผลข้อมูลที่ ปภ.จังหวัด ท าหน้าที่รายงาน

การเกิดสถานการณ์ภัยผ่านทางระบบแบบฟอร์มการรายงานซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนที่

เกิดสถานการณ์ พ้ืนที่ประกาศเขตพ้ืนที่การเกิดภัย พ้ืนที่การประกาศเขตให้ความ

ช่วยเหลือ และพ้ืนที่ยุติสถานการณ์ 

2.3) เมื่อผู้ใช้งานท าการคลิก ที่จุดใดจุดหนึ่งของแผนที่ (ที่อยู่ในเขตประเทศไทย) ส่วนของ GIS 

Map ก็จะท าการแสดงข้อมูลภาพรวมทั้งในส่วนของ จ านวนประชากร ข้อมูลผลผลิตมวล

รวมจังหวัด (Gross Productivity Province : GPP) ข้อมูลจ านวนเจ้าหน้าที่  ข้อมูล

จ านวนเครื่องมือเครื่องจักรกล ข้อมูลสิ่งของส ารองจ่าย บนมุมล่างซ้ายของ GIS Map ดัง

ภาพประกอบ ด้านล่าง 

 

 

ข้อมูลภาพรวมจังหวัด 

 

2.4) การย่อขยายแผนที่ในส่วนของ GIS Map นั้นสามารถท าได้โดยการ กดที่ส่วนย่อขยายแผน

ที่โดยท าการ Zoom in/Zoom out หรือขยับแผนที่ ที่อยู่มุมบนด้านซ้ายของแผนที่ได้

ตามภาพประกอบด้านล่าง 
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การย่อขยายแผนที่ 

 

2.5) ข้อมูลแสดงสถานการณ์รายงานภัย จะแสดงทางมุมขวาด้านล่างของแผนที่ ซึ่งระบบจะถูก

ออกแบบมาให้ใช้สีตามสถานการณ์รายงานภัย ดังภาพประกอบด้านล่าง 

 

 

สถานการณ์รายงานภัย 

 

นอกจากนี้ระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ ายังมี One Map Mode เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งาน GIS Map ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และข้อมูลการ
รายงานสาธารณภัยร่วมกันในแผนที่ตัวเดียวกันได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเข้า One Map Mode โดยการ
เลือกไปที่  Menu Bar แล้ว เลือกเมนู  แผนที่  และเลือก Check box ที่ช่อง “One Map Mode” ดั ง
ภาพประกอบด้านล่าง 

ขยายแผนที่ 

 

ย่อแผนที่ 

 

ขยับแผนที่ 
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One Map Mode 

 

3) Information Pane 

Information Pane เป็นส่วนการแสดงผลในรูปแบบข้อมูลเชิงสถิติ โดยระบบไปด้วยข้อมูล
ทั้งหมด 3 ส่วน ซึ่งระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ าได้ท าการออกแบบตามช่วงระยะการเกิด
ภัยเพ่ือให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลเตรียมพร้อมรองรับการเกิดภัยในทุก ๆ ช่วงระยะเวลาการเกิดภัย ตาม
ภาพประกอบด้านล่าง 

 

 

Information Pane 
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  โดยข้อมูลบน Information Pane มีข้อมูลภาพรวมเชิงสถิติตาม ช่วงระยะการเกิดภัย ได้แก่ 

3.1) ข้อมูลเตรียมความพร้อม 

3.2) ข้อมูลขณะเกิดภัย 

3.3) ข้อมูลการช่วยเหลือฟ้ืนฟู 

 

การใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการขอ้มูลสาธารณภัยด้านน ้า 

(อุทกภัย) 

 
1. แผนที่พื นฐาน (Base Map) 

แผนที่พ้ืนฐานจะแบ่งการแสดงผลออกเป็นแผนที่พ้ืนฐาน 4 รูปแบบ ตามมาตรฐานของ 
Google Map และ Open Street Map โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกได้จาก Menu Bar เมนูแผนที่ 
ได้แก่ 

1) Open Street Map: เป็นฐานข้อมูลของสารสนเทศแผนที่ ซึ่งสารสนเทศดังกล่าวสามารถน าไปใช้ได้

ส าหรับหลากหลายวัตถุประสงค์ และมีข้อจ ากัดน้อยมาก 

 

Open Street Map 
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2) Google Street Map: เป็นแผนที่ของ Google แสดงเป็นแผนที่เส้นทาง 

 

Google Street Map 

 

3) Google Terrain Map: เป็นแผนที่สามมิตินูนต่ าส าหรับแสดงสภาพภูมิประเทศ โดยให้บริการสภาพ

ภูมิประเทศควบคู่กับภาพถ่ายดาวเทียมท่ีให้บริการก่อนหน้านี้ซึ่งมีพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งโลก 

 

Google Terrain Map 
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4) Google Hybrid Map: เป็นแผนที่แบบผสมผสานกันระหว่างแผนที่ทั่วไป และแผนที่ภาพถ่าย

ดาวเทียม 

 

Google Hybrid Map 

 

5) Google Satellite Map: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 

 

Google Satellite Map 
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6) ข้อมูลช่วงวันที่: เป็น Function ส าหรับการติดตามสถานการณ์ โดยสามารถก าหนดช่วงวันที่ต้องการ 

จากนั้นระบบจะท าการประมวลผลแสดงพ้ืนที่ ที่มีการรายงานเหตุการณ์ ซึ่งจะแสดงบน “แผนที่

รายงานสถานการณ์ระดับพ้ืนที่” (แผนที่ด้านขวามือ) 

 

 

7) One Map Mode 

 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภยัด้านน ้า 

 

31 

2. ชั นข้อมูล (Layer) 

ระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัยด้านน้ า ได้ท าการรวบรวมชั้นผลข้อมูล (Layer) ต่าง ๆ ที่ได้ท า
การเชื่อมโยงข้อมูลเอาไว้แล้ว โดยแบ่งออกเป็นชุดข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งแสดงผลในส่วนของ Menu Bar ดังต่อไปนี้ 

1) POI (Point of Interests) 
1.1) POI 

ชื่อแหล่งข้อมูล ส านักงาน ปภ. 
ประเภทข้อมูล จุด 

ไอคอน  
แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภาพหน้าจอ 
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1.2) ศูนย์พักพิง 

ชื่อแหล่งข้อมูล ศูนย์พักพิง 

ประเภทข้อมูล จุด 

ไอคอน 
 

แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการบันทึกของ สน.ปภ.จังหวัด 
ภาพหน้าจอ 
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1.3) เสาวิทยุสื่อสาร 

ชื่อแหล่งข้อมูล เสาวิทยุสื่อสาร 

ประเภทข้อมูล จุด 

ไอคอน 
 

แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการบันทึกของ สน.ปภ.จังหวัด 
ภาพหน้าจอ 
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1.4) พ้ืนที่ที่ต้องปกป้อง 

ชื่อแหล่งข้อมูล พ้ืนที่ปกป้อง 

ประเภทข้อมูล จุด 

ไอคอน 
 

แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการบันทึกของ สน.ปภ.จังหวัด 
ภาพหน้าจอ 
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1.5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชื่อแหล่งข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเภทข้อมูล จุด 

ไอคอน 
 

แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภาพหน้าจอ 
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1.6)  หน่วยงานราชการ 

ชื่อแหล่งข้อมูล หน่วยงานราชการ 

ประเภทข้อมูล จุด 

ไอคอน  
แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการบันทึกของ สน.ปภ.จังหวัด 

ภาพหน้าจอ 
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1.7) โรงเรียน  

ชื่อแหล่งข้อมูล โรงเรียน 

ประเภทข้อมูล จุด 

ไอคอน 
 

แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภาพหน้าจอ 
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1.8)  สถานพยาบาล 

ชื่อแหล่งข้อมูล สถานพยาบาล 

ประเภทข้อมูล จุด 

ไอคอน  
แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภาพหน้าจอ 
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1.9)  ศาสนสถาน 

ชื่อแหล่งข้อมูล ศาสนสถาน 

ประเภทข้อมูล จุด 

ไอคอน 
 

แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภาพหน้าจอ 
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1.10)  สถานีบริการน้ ามัน 

ชื่อแหล่งข้อมูล สถานีบริการน้ ามัน 

ประเภทข้อมูล จุด 

ไอคอน  
แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภาพหน้าจอ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภยัด้านน ้า 

 

41 

2) คมนาคม 
2.1) ถนนหลัก  

ชื่อแหล่งข้อมูล ถนนหลัก 

ประเภทข้อมูล เส้น 
ไอคอน  
แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภาพหน้าจอ 
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2.2)  ทางด่วน 

ชื่อแหล่งข้อมูล ทางด่วน 

ประเภทข้อมูล เส้น 

ไอคอน  
แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภาพหน้าจอ 
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2.3) สะพาน  

ชื่อแหล่งข้อมูล สะพาน 

ประเภทข้อมูล เส้น 

ไอคอน  
แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภาพหน้าจอ 
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2.4)  ทางรถไฟ 

ชื่อแหล่งข้อมูล ทางรถไฟ 

ประเภทข้อมูล เส้น 

ไอคอน  
แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภาพหน้าจอ 
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3) ชลประทาน 
3.1)  แม่น้ าหลัก 

ชื่อแหล่งข้อมูล แม่น้ าหลัก 

ประเภทข้อมูล เส้น 
ไอคอน  
แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภาพหน้าจอ 
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3.2)  ลุ่มน้ า 

ชื่อแหล่งข้อมูล ลุ่มน้ า 

ประเภทข้อมูล เส้น 

ไอคอน  
แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภาพหน้าจอ 
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3.3)  ลุ่มน้ าย่อย 

ชื่อแหล่งข้อมูล ลุ่มน้ าย่อย 

ประเภทข้อมูล เส้น 

ไอคอน  
แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภาพหน้าจอ 
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3.4)  บ่อน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  

ชื่อแหล่งข้อมูล บ่อน้ า 

ประเภทข้อมูล เส้น 

ไอคอน 
 

แหล่งข้อมูล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภาพหน้าจอ 
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4) พายุ  

ที่แถบตัวเลือกด้านบน เมื่อเลือกช่วงวันที่และเลือกที่พายุ หน้าจอจะแสดงชื่อพายุที่เกิดฝนช่วงวันที่ที่เลือก
ขึ้นมา ดังภาพ 

 

 

 เมื่อเลือกช่วงวันที่และเลือกที่พายุ หน้าจอจะแสดงเส้นทางพายุที่เกิดฝนช่วงวันที่ที่เลือกข้ึนมา ดังภาพ 

 

 

เส้นทางพายุ 
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5) ฝน  

 

5.1) พ้ืนที่ฝนตก 

 
สีแต่ละสีแสดงถึงปริมาณน้ าฝนในหน่วยมิลลิเมตร โดยเริ่ม 1 มิลลิเมตร 

ไปจนถึง 400 มิลลิเมตร โดยผู้ใช้งานต้องท าการถูกในช่อง พื้นที่ฝนตก จะแสดงผลดังรูป 

 

 

  

Before Check After Check 
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5.2) พ้ืนที่ฝนตกตามต าบล 

 

แสดงปริมาณน้ าฝนแยกตามต าบล โดยสามารถเลือกข้อมูลปริมาณน้ าฝนได้ 
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5.3) ปริมาณน้ าฝนจากสถานีวัดน้ าฝนกรมอุตุนิยมวิทยา 

 

แสดงปริมาณน้ าฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านทางรูปภาพ โดยให้ท าการคลิกเครื่องหมายถูกในช่อง
ปริมาณน้ าฝนที่เราค้นหา 

 

 

เราสามารถด ูข้อมูลน้ าฝนโดยการน าเมาส์ไปคลิกที่รูป  บนแผนที่ 
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5.4) ปริมาณน้ าฝนจากสถานีโทรมาตร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (สสนก.) 

 

แสดงปริมาณน้ าฝนของจากสถานีโทรมาตร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (สสนก.) 
ผ่านทางรูปภาพ โดยให้ท าการคลิกเครื่องหมายถูกในช่องปริมาณน้ าฝนที่เราค้นหา 
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เราสามารถด ูข้อมูลน้ าฝนโดยการน าเมาส์ไปคลิกที่รูป  บนแผนที่ 

ดูรายงานอย่างละเอียด ได้จากการ คลิกที่ชื่อรายงาน โดยมีรายงานดังนี้ รายงานข้อมูลเครื่องมือ
เครื่องจักร/ข้อมูลก าลังคน/ข้อมูลสิ่งของส ารองจ่าย) 

 

 

 

 

รายงานปริมาณน้ าฝนข้อมูล จังหวัด สถานี และวันท่ีวัด
ปริมาณน้ าฝน 
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หน้ารายงานปริมาณน้ าฝนแสดง  

 ข้อมูล จังหวัด สถานี และ วันที่วัดปริมาณน้ าฝน 

 ข้อมูลปริมาณน้ าฝน กรมอุตุนิยมวิทยา 

 ปริมาณน้ าฝนจากสถานีโทรมาตร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (สสนก.) 

 กราฟแสดงข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายชั่วโมง/กราฟแสดงข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายวัน/กราฟ

แสดงข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน 

 

 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภยัด้านน ้า 

 

56 

6) ระดับน ้า    

ประตูระบายน้ า แสดงระดับน้ าแต่ละสถานีในประเทศในช่วงวันที่ที่เลือก โดยจะแสดงแสดงระดับน้ า
เป็นจ านวนร้อยละและแบ่งตามสี ดังภาพ 

 

 

หน้าจอแสดงต าแหน่งประตูระบายน้ าแต่ละแห่งในประเทศ 

 

 

  

 

ระดับน้ าเป็นจ านวนร้อยละและแบ่งตามสี 
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หน้าจอรายงานระดับน้ า  โดยจะแสดงระดับน้ าแต่ละสถานี ประกอบไปด้วย ข้อมูล จังหวัด สถานี 
และ วันที่วัดระดับน้ า,ระดับน้ า,ระดับน้ าตลิ่งซ้าย,ระดับน้ าตลิ่งขวา,แผนภูมิแสดงระดับน้ ารายชั่วโมง,แผนภูมิ
แสดงระดับน้ ารายวัน 

  

 
ข้อมูล จังหวัด สถานี และ วันท่ีวัดระดับน้ า 

 

กราฟแสดงระดับน้ าตลิ่งซ้าย 

ระดับน้ า 

กราฟแสดงระดับน้ าตลิ่งขวา 

  

กราฟแสดงระดับน้ ารายชั่วโมง กราฟแสดงระดับน้ ารายยวัน 
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7) เข่ือน   

ปริมาณน้ าในเขื่อน  แสดงระดับน้ าในเขื่อนแต่ละแห่งในประเทศตามวันที่ที่เลือก โดยจะแสดงระดับ
น้ าในเขื่อนเป็นจ านวนร้อยละและแบ่งตามสี ดังภาพ 
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สรุปปริมาณน้ าในเขื่อน  แสดงระดับน้ าในเขื่อนแต่ละแห่งในประเทศ โดยจะแบ่งเป็นกราฟแสดง

ระดับน้ ารายชั่วโมง กราฟแสดงระดับน้ ารายวัน และกราฟแสดงระดับน้ ารายเดือน ดังภาพ 

 

8) พื นที่เสี่ยง    

จะแสดงพ้ืนที่ที่เกิดอุทกภัยในแต่ละปีตามที่เลือก เพ่ือที่จะได้เป็นข้อมูลว่าพ้ืนที่ใดบ้างเป็นพ้ืนที่เสี่ยงที่
จะเกิดอุทกภัยในปีถัดไป 
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9) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

 

 

หลังจากผู้ใช้งานท าการเลือกหัวข้อที่ต้องการ จากตัวเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว ระบบจะแสดงสี
ในแผนที่ เพ่ือให้เห็นถึงการกระจายพื้นที่การใช้งานทางการเกษตรของแต่ละพ้ืนที่ในประเทศไทย 

  

 เลือก หัวข้อการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ตามท่ีผู้ใช้งานสนใจ/ต้องการดู 

 

 คลิก เครื่องหมาย หน้าหัวข้อ

พ้ืนที่การเกษตรที่ผู้ใช้งานสนใจ/

ต้องการ 
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ตารางแสดงรายละเอียดหัวข้อการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ละระดับ 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

1. พ้ืนที่เกษตรกรรม 1.1   เกษตรผสมผสาน   1.1.1  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 
 

 1.2  นา  1.2.1  นาร้าง 

 1.2.2  นาด า  

1.2.3  นาหว่าน 
 

 1.3 พืชไร่ 1.3.1 ไร่ร้าง 1.3.2 ถั่วด า ถั่วแดง 
1.3.3 พืขไร่ผสม 1.3.4 ข้าวฟ่าง 
1.3.5 ข้าวโพด 1.3.6 งา 
1.3.7 อ้อย 1.3.8 ข้าวไร่ 
1.3.9 มันส าปะหลัง 1.3.10 มันเทศ 
1.3.11 สับปะรด 1.3.12 แตงโม 
1.3.13 ยาสูบ 1.3.14 ลูกเดือย-

ข้าวไร่ 
1.3.15 ฝ้าย 1.3.16 ขิง 
1.3.17 ถั่วเขียว 1.3.18 ก าหล่ าปลี 
1.3.19  ถั่วเหลือง 1.3.20 พริก 
1.3.21  ถั่วลิสง 1.3.222 ข้าวสาล ี
1.3.23 ปอแก้ว ปอ
กระเจา 

 

1.3.24 กระเจี๊ยบ-ไม้พุ่ม หรือ ทุ่งหญ้าสลับไม้
พุ่ม 

  
 1.4 ไม้ยืนต้น 1.4.1 ไม้ยืนต้น-

สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 
1.4.2 ประดู่ 

1.4.3 ไม้ยืนต้นผสม 1.4.4 กาแฟ 
1.4.5 ยางพารา 1.4.6 ชา 
1.4.7 ปาล์มน้ ามัน 1.4.8 หม่อน 
1.4.9 ยูคาลิปตัส 1.4.10 ไผ่ 
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ตารางแสดงรายละเอียดหัวข้อการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ละระดับ 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

1.4.11 สัก 1.4.12 นุ่น 
1.4.13 สะเดา 1.4.14 จามจุรี 
1.4.15 สนประดิพัทธ์ 1.4.16 ตีนเป็ด 
1.4.17 กระถิน 1.4.18 เปล้า 

  
 1.5 ไม้ผลผสม 1.5.1 ไม้ผล 1.5.2 ไม้ผลผสม 

1.5.3 ส้ม 1.5.4 ทุเรียน 
1.5.5 เงาะ 1.5.6 มะพร้าว 
1.5.7 ลิ้นจี่ 1.5.8 มะม่วง 
1.5.9 มะม่วงหิม
พานต์ 

1.5.10 พุทรา 

1.5.11 น้อยหน่า 1.5.12 กล้วย 
1.5.13 มะขาม 1.5.14 ล าไย 
1.5.15 ฝรั่ง 1.5.16 มะละกอ 
1.5.17 ขนุน 1.5.18 กระท้อน 
1.5.19 ลางสาด 
ลองกอง 

1.5.20 ระก า สละ 

1.5.21 มะนาว 1.5.22 ไม้ผลเมือง
หนาว 

1.5.23 มะนาวเทศ  
  

 

 1.6 สวนพืชผัก 1.6.1 พืชสวนผสม 1.6.2 พืชผัก 
1.6.3 ไม้ดอก 1.6.4 องุ่น 
1.6.5 พริกไทย 1.6.6 สตรอเบอรี่ 

 

 1.7 ไร่ร้าง 1.7.1 ไร่ร้าง 1.7.2 ไร่หมุนเวียน
ผสม 

1.7.3 ข้าวโพด(ไร่
หมุนเวียน) 

1.7.4 ถั่วเหลือง(ไร่
หมุนเวียน) 

1.7.5 ถั่วลิสง(ไร่
หมุนเวียน) 

1.7.6 ถั่วด า ถั่วแดง
(ไร่หมุนเวียน) 
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ตารางแสดงรายละเอียดหัวข้อการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ละระดับ 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

1.7.7 ข้าวไร่(ไร่
หมุนเวียน) 

1.7.8 กะหล่ าปลี(ไร่
หมุนเวียน) 
 

 

 1.8 ปศุสัตว์ 1.8.1 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
1.8.2 ทุ่มหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
1.8.3 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ เละม้า 
1.8.4 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 
1.8.5 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 

 1.9 พืชน้ า 1.9.1 พืชน้ า 1.9.2 พืชน้ าผสม 
1.9.3 กก 1.9.4 บัว 
1.9.5 แห้ว  
  

 

 1.10 สถานที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

1.10.1 สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

1.10.2 สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าร้าง 

1.10.3 สถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าผสม 

1.10.4 สถานที่
เพาะเลี้ยงปลา 

1.10.5 สถานที่
เพาะเลี้ยงกุ้ง 

1.10.6 สถานที่
เพาะเลี้ยงปู หอย 

1.10.7 ฟาร์มจระเข้  
  

 

2. พ้ืนที่ป่าไม้ 2.1 ป่าดงดิบ 2.1.1 ป่าไม้พลัดใบ
เสื่อมโทรม 

2.1.2 ป่าดิบชื้น 

2.1.3 ป่าดิบแล้ง 2.1.4 ป่าดิบแล้ง 
2.1.5 ป่าดิบเขา 2.1.6 ป่าบึงหรือป่าพรุ 
2.1.7 ป่าชายเลน 2.1.8 ป่าชายหาด 
  

 

 2.2 ป่าเบญจพรรณ 2.2.1 ป่าพลัดใบ 2.2.2 ป่าพลัดใบ
เสื่อมโทรม 

2.2.3 ป่าเบญจพรรณ 2.2.4 ป่าแดงหรือป่า
เต็งรัง 
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ตารางแสดงรายละเอียดหัวข้อการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ละระดับ 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

 2.3 สวนป่าผสม 2.3.1 สวนป่า 2.3.2 สวนป่าเสื่อม
โทรม 

2.3.3 สวนป่าผสม 2.3.4 สน 
2.3.5 ยาง 2.3.6 ยูคาลิปตัส 
2.3.7 สัก  2.3.8 สะเดา 
2.3.9 สนประดิพัทธ์ 2.3.10 กระถิน 
2.3.11 ประดู่ 2.3.12 ไม้ชายเลน 
2.3.13 สิเสียด  
   

 2.4 วนเกษตร 2.4.1 วนเกษตร 
 

3. พ้ืนที่เกษตรในเขต
ชลประทาน 

3.1 เกษตรผสมผสานใน
เขตชลประทาน 

3.1.1 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาผสม(เขต
ชลประทาน) 
 

 3.2 พ้ืนที่นาในเขต
ชลประทาน 

3.2.1 นาร้าง(เขตชลประทาน) 
3.2.2 นาด า(เขตชลประทาน) 
3.2.3 นาหว่าน(เขตชลประทาน) 
 

 3.3 พืชไร่ในเขต
ชลประทาน 

3.3.1 พืชไร่ผสม(เขต
ชลประทาน) 

3.3.2 ข้าวโพด(เขต
ชลประทาน) 

3.3.3 อ้อย(เขต
ชลประทาน) 

3.3.4 มันส าปะหลัง
(เขตชลประทาน) 

3.3.5 สับปะรด(เขต
ชลประทาน) 

3.3.6 ยาสูบ(เขต
ชลประทาน)  

 3.4 ไม้ยืนต้นผสมในเขต
ชลประทาน 

3.4.1 ไม้ยืนต้นผสม
(เขตชลประทาน) 

3.4.2 ยางพารา(เขต
ชลประทาน) 

3.4.3 ปาล์มน้ ามัน
(เขตชลประทาน) 

3.4.4 สัก(เขต
ชลประทาน) 

3.4.5 หมาก(เขต
ชลประทาน) 

3.4.6 พืชสวนผสม
(เขตชลประทาน) 
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ตารางแสดงรายละเอียดหัวข้อการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ละระดับ 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

 3.5 ไม้ผลผสมในเขต
ชลประทาน 

3.5.1 ไม้ผลผสม(เขต
ชลประทาน) 

3.5.2 ส้ม(เขต
ชลประทาน) 

3.5.3 เงาะ(เขต
ชลประทาน) 

3.5.4 มะพร้าว(เขต
ชลประทาน) 

3.5.5 ลิ้นจี่(เขต
ชลประทาน) 

3.5.6 มะม่วง(เขต
ชลประทาน) 

3.5.7 กล้วย(เขต
ชลประทาน) 

3.5.8 มะขาม(เขต
ชลประทาน) 

  
 

 3.6 สวนพืชผักในเขต
ชลประทาน 

3.6.1 พืชผัก(เขตชลประทาน) 
3.6.2 องุ่น(เขตชลประทาน) 
 

 3.7 ปศุสัตว์ในเขต
ชลประทาน 

3.7.1 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก(เขตชลประทาน) 
 

 3.8 พืชน้ าในเขต
ชลประทาน 

3.8.1 บัว(เขตชลประทาน) 
 

 3.9 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใน
เขตชลประทาน 

3.9.1 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา(เขตชลประทาน) 
3.9.2 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง(เขตชลประทาน) 
 

4. แหล่งน้ า  4.1 แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ 

4.1.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
4.1.2 แม่น้ าล าคลอง 
4.1.3 ทะเลสาบ บึง 
 

 4.2 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 4.2.1 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
4.2.2 อ่างเก็บน้ า 
4.2.3 บ่อน้ าในไร่นา 
 

5. ตัวเมืองและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

5.1 ตัวเมืองและ
ย่านการค้า 

5.1.1 ตัวเมืองและย่านการค้า 

5.1.2 ตัวเมืองและย่านการค้า/ไม้ผลผสม 
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ตารางแสดงรายละเอียดหัวข้อการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ละระดับ 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

5.1.3 ตัวเมืองและย่านการค้า-ล าไย 

5.1.4 ตัวเมืองและย่านการค้า-พ้ืนที่ลุ่ม 

5.1.5 ตัวเมืองและย่านการค้า-โรงงาน
อุตสาหกรรม 

5.1.6 ตัวเมืองและย่านการค้า/สนามบิน 

 
 5.2 หมู่บ้าน 5.2.1 โครงการที่ดินจัดสรร 

5.2.2 หมู๋บ้านบนพ้ืนที่ราบ 

5.2.3 หมู่บ้านบนพ้ืนที่สูง 
 5.3 สถานที่ราชการและ

สถาบันต่างๆ 
5.3.1 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 

5.3.2 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ-ไม้ผล
ผสม 

5.3.3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ/ขนุน 

5.3.4 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ-สถานี
รถไฟ 

5.3.5 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ/ย่าย
อุตสาหกรรม 

 
 5.4 สนามบิน-สถานี

คมนาคม 
5.4.1 สถานีคมนาคม 5.4.2 สนามบิน 
5.4.3 สถานีขนส่ง 5.4.4 ท่าเรือ 
   

 5.5 โรงงานอุตสาหกรรม 5.5.1 ย่านอุตสาหกรรม 
5.5.2 ย่านอุตสาหกรรม-โรงงานอุตสาหกรรม 
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ตารางแสดงรายละเอียดหัวข้อการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ละระดับ 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 

5.5.3 นิคมอุตสาหกรรม 
5.5.4 โรงงานอุตสาหกรรม 
 

 

 5.6 สถานที่อ่ืนๆ  5.6.1 อ่ืนๆ 

5.6.2 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

5.6.3 สนามกอล์ฟ 

5.6.4 สุสาน,ป่าช้า 

5.6.5 ศูนย์อพยพ 

 
5 พ้ืนที่อ่ืนๆ  6.1 ไม้พุ่ม,ไม้ละเมาะ 6.1.1 พ้ืนที่ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 

6.1.2 ทุ่งหญ้า 

6.1.3 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 

6.1.4 ไผ่ 

6.1.5 ทุ่งหญ้า-หมู่บ้านบนพ้ืนที่ราบ 
 6.2 พ้ืนที่ลุ่ม 6.2.1 พ้ืนที่ลุ่ม 

6.2.2 พ้ืนที่ลุ่ม-นาด า 

6.2.3 พ้ืนที่ลุ่ม-ป่าดิบเขา 

6.2.4 พ้ืนที่ลุ่ม-ไม้ยืนต้น 

6.2.5 พ้ืนที่ลุ่ม-ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม่พุ่ม 

6.2.6 พ้ืนที่ลุ่ม-หมู่บ้านบนพ้ืนที่ราบ 

6.2.7 พ้ืนที่ลุ่ม-ทะเลสาบ บึง 
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ตารางแสดงรายละเอียดหัวข้อการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ละระดับ 
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 
 6.3 เหมืองแร่,บ่อดิน,บ่อ

ลูกรัง 
6.3.1 เหมืองแร่ บ่อขุด 

6.3.2 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 

6.3.3 เหมืองแร่ 

6.3.4 บ่อลูกรัง 

6.3.5 บ่อทราย 

6.3.6 บ่อดิน 
 6.4 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 6.4.1 พ้ืนที่อ่ืนๆ 

6.4.2 นาเกลือ 

6.4.3 หาดทราย 

6.4.4 ที่หินโผล ่

6.4.5 ที่ทิ้งขยะ 

6.4.6 พ้ืนที่อ่ืนๆ-ล าไย 
 6.5 เกาะ 6.5.1 เกาะ 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภยัด้านน ้า 

 

69 

 

ภาพแสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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การใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการขอ้มูลสาธารณภัยด้านน ้า 
(ภัยแล้ง) 

 

 

 

ข้อมูลภัยแล้งจะเป็นข้อมูลที่จะตรงข้ามกับอุทกภัย เช่น ระดับน้ าในเข่ือนถ้าน้อยถือว่าวิกฤติ ระดับน้ า
ในแม่น้ าถ้าแห้งถือว่าวิกฤติ และข้อมูลฝน จะเป็นในลักษณะของฝนทิ้งช่วง 

ชั นข้อมูล (Layer) 

1. ข้อมูลฝน 
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2. ข้อมูลระดับน ้า 

 

3. ข้อมูลปริมาณน ้าในเขื่อน 

 

 

 

ข้อมูล BI แสดงปริมาณน้ าในเขื่อน 
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4. พื นที่ประสบภัย 

 

 เป็นข้อมูลที่มีการเก็บสถิติ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งเป็น 4 ระดับได้แก่ เสี่ยงน้อย
มาก เสี่ยงน้อย เสี่ยงปานกลาง และ เสี่ยงมาก 

 

รูปแสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่แสดงบนระบบ 

 

****************************************************** 

 


