
แอพพลิเคชั่นพยากรณ์น้้าท่วมพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม 

ในเขตอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



เป็นการร่วมมือกันของนักวิจัยจากภาคภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และภาคคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้
โครงการวิจัยการพัฒนาแบบจ้าลองโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อการพยากรณ์น้้าท่วมในรูปแบบของ 
Mobile Application ซึ่งได้รับทุนจากส้านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) 
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก ศูนย์อุทก
วิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ส้านักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และส้านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่



 วตัถปุระสงคใ์นการจดัท าระบบบนัทกึขอ้มูลแอพพลเิคชัน่ CM Water Forecast

จัดท้ำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเรียกดูข้อมูลระดับน้้ำรำยชั่วโมง ณ เวลำปัจจุบันของสถำนี 
P.1 บริเวณสะพำนนวรัฐ โดยกำรพยำกรณ์ระดับน้้ำล่วงหน้ำจำกแบบจ้ำลองโครงข่ำยประสำทเทียม 
ณ เวลำ 6 ชั่วโมง, 9 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง และ 15 ชั่วโมงล่วงหน้ำ เพื่อให้ภำครัฐและประชำชนในพื้นที่
เสี่ยงภัย ได้มีเวลำเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยน้้ำท่วมที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดควำมเสียหำยทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน



 รายละเอยีดแอพพลเิคชัน่ CM Water Forecast



 รายละเอยีดแอพพลเิคชัน่ CM Water Forecast



 แบ่งกระบวนการท างานออกเป็น 3 ขัน้ตอน

 ข้อมูลระดับน้้ำ ณ P.1 สะพำนนวรัฐ

แสดงข้อมูลระดับน้้าเวลาปัจจบุัน ณ P1 สะพานนวรัฐ

- แสดงข้อมูลระดับน้้ำคำดกำรณ์ 6 ชั่วโมง P1 สะพำนนวรัฐ
- แสดงข้อมูลระดับน้้ำคำดกำรณ์ 9 ชั่วโมง P1 สะพำนนวรัฐ
- แสดงข้อมูลระดับน้้ำคำดกำรณ์ 12 ชั่วโมง P1 สะพำนนวรัฐ
- แสดงข้อมูลระดับน้้ำคำดกำรณ์ 15 ชั่วโมง P1 สะพำนนวรัฐ



 ข้อมูลระดับน้้ำ ณ ต้ำแหน่งปัจจุบัน

แสดงข้อมูลระดับน้้าเวลาปัจจบุัน ณ ต้าแหน่งปัจจุบัน

- แสดงข้อมูลระดับน้้ำคำดกำรณ์ 6 ชั่วโมง ณ ต้ำแหน่งปัจจุบัน
- แสดงข้อมูลระดับน้้ำคำดกำรณ์ 9 ชั่วโมง ณ ต้ำแหน่งปัจจุบัน
- แสดงข้อมูลระดับน้้ำคำดกำรณ์ 12 ชั่วโมง ณ ต้ำแหน่งปัจจุบัน
- แสดงข้อมูลระดับน้้ำคำดกำรณ์ 15 ช่ัวโมง ณ ต้ำแหน่งปัจจุบัน

 ข้อควำมประกำศแจ้งเตือนภัยน้้ำท่วม



 ขอ้มูลที่ใชป้ระกอบการพยากรณ์ระดบัน ้า จากแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทยีม

 ข้อมูลระดับน้้ำรำยชั่วโมง (จ้ำนวน 4 สถำนี)
 ได้แก่ P.20  P.75  P.67 และ P.1

 ข้อมูลปริมำณน้้ำฝนรำยชั่วโมง (จ้ำนวน 5 สถำนี)  
 เวียงแหง-WH  

 ฝำยแม่แตง-MT  

 เชียงดำว-CD  

 แม่ริม-MR  

 สชป1-RID

 ข้อมูลอัตรำกำรปล่อยน้้ำเขื่อนแม่งัดฯ (Mng)



Video แนะน้า Application คู่มือการใช้งาน Application

ดาวน์โหลดแอพฯ ส้าหรับ Android ดาวน์โหลดแอพฯ ส้าหรับ IOS



 ท าการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ CM Water Forecast ตามระบบปฏบิตัิการ

 กำรติดตั้งส้ำหรับระบบปฏิบัติกำร Android 



 ท าการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ CM Water Forecast ตามระบบปฏบิตัิการ 

 กำรติดตั้งส้ำหรับระบบปฏิบัติกำร IOS



 เม่ือดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ CM Water Forecast 

ส าเรจ็

 ท้ำกำรอนุญำตให้แอพพลิเคชั่น เข้ำถึงต้ำแหน่ง
ปัจจุบันของผู้ใช้



 หนา้จอหลกัแอพพลเิคชัน่ CM Water Forecast



 แบ่งออกเป็น 3 ระดบั

 ระดับปลอดภัย ต่้ำกว่ำ 3.7 เมตร สีเขียว
 ระดับเฝ้าระวัง ระดับน้้ำ 3.7 เมตร – 3.9 เมตร สีเหลือง
 ระดับท่วม สูงกว่ำ 3.9 เมตร สีแดง



 ตวัอย่างการแสดงขอ้มูลระดบัน ้า และการคาดการณ์ระดบัน ้า

 ระดับน้้ำคำดกำรณ์ 6 ชั่วโมง ณ สถำนี P.1 สะพำนนวรัฐ
จำกรูปเวลำปัจจุบัน วันที่ 7 มิถุนำยน 2563 (07/06/2020) 
เวลำ 03:00 น.  

ดังนั้น เวลาคาดการณ์ 6 ชั่วโมง คือ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 
(07/06/2020) เวลา 09:00 น. สถำนะเฝ้ำระวังระดับน้้ำที่
ต้ำแหน่ง P.1 สะพำนนวรัฐ เท่ำกับ 3.8 เมตร



 ตวัอย่างการแสดงขอ้มูลระดบัน ้าคาดการณ์ 6 ชัว่โมง

ภำพรวมระดับน้้ำคำดกำรณ์ 6 ชั่วโมง วันที่ 7 มิถุนำยน 
2563 (07/06/2020) บนแผนที่ Google Map กับต้ำแหน่ง P.1

ระดับน้้ำคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ 6 ชั่วโมง ณ ต้ำแหน่ง P.1 
สะพำนนวรัฐ มีระดับน้้ำเกิน 3.7 เมตร แอพพลิเคชั่นจะส่งข้อควำม
เข้ำระบบแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งำน ซึ่งข้อควำมแจ้งเตือนจะแสดงว่ำ 
07/06/2020 09:00 : ระดับน้้าคาดการณ์อีกหกชั่วโมงจะสูงเกิน
ตลิ่ง โปรดเฝ้าระวังระดับน้้าสะพานนวรัฐ  



 ตวัอย่างการแสดงขอ้มูลระดบัน ้า และการคาดการณ์ระดบัน ้า

 ระดับน้้ำคำดกำรณ์ 9 ชั่วโมง ณ สถำนี P.1 สะพำนนวรัฐ
จำกรูปเวลำปัจจุบัน วันที่ 7 มิถุนำยน 2563 (07/06/2020) 
เวลำ 03:00 น.  

ดังนั้น เวลาคาดการณ์ 9 ชั่วโมง คือ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 
(07/06/2020) เวลา 12:00 น. สถำนะปลอดภัย สถำนะ
ระดับน้้ำที่ต้ำแหน่ง P.1 สะพำนนวรัฐ เท่ำกับ 2.7 เมตร



 ตวัอยา่งการแสดงขอ้มูลระดบัน ้าคาดการณ์ 9 ชัว่โมง

ภำพรวมระดับน้้ำคำดกำรณ์ 9 ชั่วโมง วันที่ 7 มิถุนำยน 
2563 (07/06/2020) บนแผนที่ Google Map กับต้ำแหน่ง P.1

ระดับน้้ำคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ 9 ชั่วโมง วันที่ 7 มิถุนำยน 
2563 (07/06/2020) 12:00 น. บนแผนที่ Google Map ณ 
ต้ำแหน่ง P.1 สะพำนนวรัฐ สถำนะปลอดภัย ระดับน้้ำอยู่ที่ 2.7 
เมตร 



 ตวัอย่างการแสดงขอ้มูลระดบัน ้า และการคาดการณ์ระดบัน ้า

 ระดับน้้ำคำดกำรณ์ 12 ชั่วโมง ณ สถำนี P.1 สะพำนนวรัฐ
จำกรูปเวลำปัจจุบัน วันที่ 7 มิถุนำยน 2563 (07/06/2020) 
เวลำ 03:00 น.  

ดังนั้น เวลาคาดการณ์ 12 ชั่วโมง คือ วันที่ 7 มิถุนายน 
2563 (07/06/2020) เวลา 15:00 น. สถำนะปลอดภัย 
สถำนะระดับน้้ำที่ต้ำแหน่ง P.1 สะพำนนวรัฐ เท่ำกับ 2.6 เมตร



 ตวัอยา่งการแสดงขอ้มูลระดบัน ้าคาดการณ์ 12 ชัว่โมง

ภำพรวมระดับน้้ำคำดกำรณ์ 12 ชั่วโมง วันที่ 7 มิถุนำยน 
2563 (07/06/2020) บนแผนที่ Google Map กับต้ำแหน่ง P.1

ระดับน้้ำคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ 12 ชั่วโมง วันที่ 7 มิถุนำยน 
2563 (07/06/2020) 15:00 น. บนแผนที่ Google Map ณ 
ต้ำแหน่ง P.1 สะพำนนวรัฐ สถำนะปลอดภัย ระดับน้้ำอยู่ที่ 2.6 
เมตร 



 ตวัอย่างการแสดงขอ้มูลระดบัน ้า และการคาดการณ์ระดบัน ้า

 ระดับน้้ำคำดกำรณ์ 15 ชั่วโมง ณ สถำนี P.1 สะพำนนวรัฐ
จำกรูปเวลำปัจจุบัน วันที่ 7 มิถุนำยน 2563 (07/06/2020) 
เวลำ 03:00 น.  

ดังนั้น เวลาคาดการณ์ 15 ชั่วโมง คือ วันที่ 7 มิถุนายน 
2563 (07/06/2020) เวลา 18:00 น. สถำนะปลอดภัย 
สถำนะระดับน้้ำที่ต้ำแหน่ง P.1 สะพำนนวรัฐ เท่ำกับ 2.5 เมตร



 ตวัอยา่งการแสดงขอ้มูลระดบัน ้าคาดการณ์ 15 ชัว่โมง

ภำพรวมระดับน้้ำคำดกำรณ์ 15 ชั่วโมง วันที่ 7 มิถุนำยน 
2563 (07/06/2020) บนแผนที่ Google Map กับต้ำแหน่ง P.1

ระดับน้้ำคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ 15 ชั่วโมง วันที่ 7 มิถุนำยน 
2563 (07/06/2020) 18:00 น. บนแผนที่ Google Map ณ 
ต้ำแหน่ง P.1 สะพำนนวรัฐ สถำนะปลอดภัย ระดับน้้ำอยู่ที่ 2.5 
เมตร 



 การแสดงขอ้มูลระดบัน ้ ากบัต าแหน่งปจัจุบนัของผูใ้ชง้าน

 กรณีที่ต้ำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้อยู่ในบริเวณจุดวัดระดับน้้ำ
 แอพพลิเคชั่นจะบอกต้ำแหน่งปัจจุบันของคุณ และแสดงระดับน้้ำ

เวลำปัจจุบัน คำดกำรณ์ตำมเวลำ 6 ช่ัวโมง 9 ช่ัวโมง 12 ช่ัวโมง 
และ 15 ชั่วโมง

 กรณีที่ต้ำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ไม่ได้อยู่บริเวณจุดวัดระดับน้้ำ
 แอพพลิเคช่ันพยำกรณ์ระดับน้้ำ จัดท้ำขึ้นโดยใช้จุดวัดระดับน้้ำ

อ้ำงอิงที่ต้ำแหน่ง P.1 สะพำนนวรัฐ มีพื้นที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วมเขต
อ้ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หำกอยู่นอกเหนือพื้นที่เสี่ยงภัยน้้ำ
ท่วม จะไม่แสดงข้อมูลกำรท้ำนำยระดับน้้ำ ณ ต้ำแหน่งปัจจุบันของ
ผู้ใช้ โดยจะมีข้อควำมแจ้งว่ำ ต้าแหน่งปัจจุบันของคุณไม่ได้อยู่ใน
จุดวัดระดับน้้า



 ตวัอย่างการแสดงขอ้มูลระดบัน ้าคาดการณ์ และต าแหน่งปจัจบุนั

ผูใ้ชง้าน

 ระดับน้้ำคำดกำรณ์ 6 ชั่วโมง ณ สถำนี P.1 สะพำนนวรัฐ
จำกรูปเวลำปัจจุบัน วันที่ 7 มิถุนำยน 2563 (07/06/2020) เวลำ 
03:00 น.  

ดังนั้น เวลาคาดการณ์ 6 ชั่วโมง คือ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 
(07/06/2020) เวลา 09:00 น. สถำนะปลอดภัย สถำนะระดับน้้ำที่
ต้ำแหน่ง P.1 สะพำนนวรัฐ เท่ำกับ 2.8 เมตร
สำมำรถคลิกที่ไอคอนระดับน้้ำล่ำสุด เพื่อแสดงภำพรวมระดับน้้ำคำดกำรณ์ 6 
ชั่วโมง บนแผนที่กับต้ำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งำน



 ตวัอยา่งการแสดงขอ้มูลระดบัน ้าคาดการณ์ 6 ชัว่โมง

ภำพรวมระดับน้้ำคำดกำรณ์ 6 ชั่วโมง วันที่ 7 มิถุนำยน 
2563 (07/06/2020) บนแผนที่ Google Map กับต้ำแหน่ง P.1

**กรณีที่ ระดับน้้าคาดการณ์ล่วงหน้า 6 ชั่วโมง มีระดับ
น้้าเกิน 3.7 เมตร** แอพพลิเคชั่นจะส่งข้อควำมเข้ำระบบแจ้ง
เตือนให้กับผู้ใช้งำน ซึ่งข้อควำมแจ้งเตือนจะแสดงว่ำ 07/06/2020 
09:00 : ระดับน้้าคาดการณ์อีกหกชั่วโมงจะสูงเกินตลิ่ง โปรดเฝ้า
ระวังระดับน้้าสะพานนวรัฐ 



 การเรยีกดูขอ้ความประกาศแจง้เตอืนภยัน ้าท่วม



 ประกาศแจง้เตอืนภยัผ่านระบบเวบ็ไซตโ์ดยเจา้หนา้ที่

 ที่เว็บไซต์ https://www.hydro-1.net/service/flood/login/php.



 เมื่อเข้ำสู่ระบบ จะแสดงรำยกำรประกำศแจ้งเตือนภัยน้้ำท่วม สำมำรถเพิ่มข้อควำมประกำศแจ้งเตือนโดย
เจ้ำหน้ำท่ี (หมำยเลข 2)



 เมื่อกดเพิ่มประกำศแจ้งเตือนภัย จะแสดงช่องให้กรอกข้อมูล หัวเรื่อง ข้อควำมประกำศ และสถำนะ เมื่อ
กรอกข้อมูลเรียบร้อย กดบันทึกข้อมูล

 กำรแจ้งเตือนภัยน้้ำท่วม จะแสดงข้อควำมประกำศทั้งหมด 2 ที่ ได้แก่ บนเว็บไซต์ และบนมือถือผู้ใช้งำน




