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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 1.บทนํา 
  ความรู้เร่ือง “การรายงานและการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์น้ํา บนเว็บไซต์” จัดทําขึ้น
เนื่องจาก การบริหารจัดการน้ําถือเป็นภารกิจท่ีสําคัญของกรมชลประทาน ในปัจจุบันโลกก้าวเข้า
สู่ยุคสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารจําเป็นต้อง
ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการวางแผน
หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึ่งส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือการท่ีมีระบบฐานข้อมูลท่ีดี ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน การพัฒนาฐานข้อมูลให้เข้าสู่ระบบสารสนเทศ จึงเป็นส่ิงท่ีจําเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของกรมชลประทาน ดังนั้นความรู้เร่ืองการ
รายงานและการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์นํ้าบนเว๊บไซต์จึงเป็นความรู้ท่ีสําคัญและมีประโยชน์
อย่างยิ่งในการรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ นอกจากน้ียังสามารถใช้ในการติดตามกํากับ
ดูแลการบริหารจัดการนํ้าได้อีกทางหน่ึง และเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล รวมท้ังลดปัญหา
การซํ้าซ้อนของข้อมูล ตลอดจนสามารถควบคุมดูแลความถูกต้องและรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

 ๒.แนวทางดําเนินการ 
ในการจัดทําการรายงานและการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์น้ํา บนเว็บไซต์ มีดังนี้ 
- กําหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทํา รวมท้ังผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูล ให้เป็น

ปัจจุบัน 
- กําหนดขอบเขตของงาน รูปแบบการรายงาน 
- รวบรวมข้อมูลในอดีตต่าง เช่นข้อมูลฝน ข้อมูลโครงการชลประทาน ข้อมูล

สถานการณ์น้ํา เป็นต้น 
- เตรียม server ท่ีรองรับการทํางานของฐานข้อมูล และ server ท่ีใช้ในการแสดงผล 
- จัดเตรียม software ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังอุปกรณ์เคร่ืองมือเช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
- ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล 
- เขียนโปรแกรมการทํางานและรูปแบบรายงาน 
- ตรวจสอบผลการทํางานของโปรแกรมให้ถูกต้อง 
- นําขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ 
 
 



 ๓.ข้อเสนอแนะ 
- ควรให้มีการดําเนินการจัดทําในภาพรวมของสํานักชลประทานท่ี ๕ ซึ่งจะทําให้

ผู้บริหารของสํานักชลประทานท่ี ๕ ทราบข้อมูลสถานการณ์น้ํา ในภาพรวมและเป็นข้อมูล
เดียวกัน 

 - สามารถท่ีจะนําแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้ สําหรับข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลด้าน
ครุภัณฑ์ ข้อมูลโครงการชลประทาน ข้อมูลด้านการเพาะปลูก เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
ผังกระบวนการการรายงานและจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์น้ําบนเว็บไซต์ 
ตารางและฟิลด์เก็บข้อมูลรายละเอียดโครงการชลประทาน 
ตารางและฟิลด์เก็บข้อมูลปริมาณน้ําฝน 
ตารางและฟิลด์เก็บข้อมูลสถานการณ์น้ํารายวัน 
ตารางและฟิลด์เก็บข้อมูลแผนบริหารจัดการน้ํา 
การรายงานในรูปแบบต่างๆ 
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การรายงานและการจัดเก็บข้อมลู สถานการณ์นํ้าบนเว็บไซต์ 
๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบฐานข้อมูล 

๑.๑  ความหมาย 

 ฐานข้อมูล (Database) เป็นการเก็บข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กันให้อยู่ในหัวเรื่องหรือจุดประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ระดับน้ํา ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา ปริมาณน้ําระบาย เป็นต้น ซ่ึงเม่ือได้รับการจัด
หมวดหมู่แล้วจะทําให้สามารถนําเอาส่วนประกอบนั้นๆ เป็นตัวตั้งในการนําออกมาใช้ประโยชน์ได้ 

 ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึงระบบท่ีรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกันเข้า
ไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ท่ีชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วย
แฟ้มข้อมูลหลายแฟ้ม ท่ีมีข้อมูลเก่ียวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้
ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนําข้อมูลมา
จัดเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกัน คือจะต้องสร้างแฟ้มข้อมูลข้ึนมาสําหรับจัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
กันเป็นเรื่องๆ โดยแต่ละแฟ้มข้อมูลจะประกอบด้วยข้อมูลส่วนย่อย ๆ หรือฟิลด์ (Field) หลายฟิลด์ท่ีมี
ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันและข้อมูลแต่ละชุดท่ีจัดเก็บในแฟ้มหรือระเบียน (Record) การจัดเก็บใน
ลักษณะนี้ จะแยกออกเป็นแฟ้มๆ คล้ายกับการจัดเก็บในแฟ้มเอกสารท่ีเป็นกระดาษปกติ แตมี่
ประสิทธิภาพการใช้งานและการบํารุงรักษาท่ีดีกว่า 

๑.๒ ประโยชน์ของการจัดทําระบบฐานข้อมูล 

 การรวบรวมข้อมูลต่างๆ เข้าเป็นระบบฐานข้อมูล โดยมีการออกแบบ การวิเคราะห์และสร้าง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลซ่ึงมีประโยชน์ต่อการใช้งานในสํานักงานท่ัวไปอย่างมาก ดังนี้ 

 ๑) ช่วยลดปัญหาของความซํ้าซ้อนของข้อมูลท่ีจัดเก็บเนื่องจากในข้ันตอนของการออกแบบ
ฐานข้อมูล เม่ือพบข้อมูลบางส่วนท่ีซํ้าซ้อนกันก็จะสามารถลดและปรับข้อมูลให้น้อยลง ขณะท่ียังคง
ความสามารถในการเรียกดูข้อมูลได้ ดังเดิมโดยใช้การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 

  2)  สามารถใช้ร่วมกันได้หลายคนและหลายหน่วยงานได้ ไม่จํากัดเฉพาะโปรแกรมในปัจจุบัน
เท่านั้นแต่ยังจะสามารถใช้กับโปรแกรมท่ีจะพัฒนาในอนาคตด้วย  

 3)  สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันของข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากความซํ้าซ้อนของ
ข้อมูล ดังเหตุผลในข้อแรก เม่ือลดความซํ้าซ้อนของข้อมูลแล้ว ระบบฐานข้อมูลก็จะมีข้อมูลเรื่องใดๆ อยู่
น้อยชุดท่ีสุด ซ่ึงสะดวกในการแก้ไข ปรับปรุงต่างจากในกรณีท่ีมีข้อมูลอย่างเดียวกันหลายชุด ถ้ามีการ
แก้ไขแล้วไม่ได้แก้ไขข้อมูลครบทุกชุด เม่ือมีการเรียกใช้ข้อมูลจะพบข้อมูลเรื่องเดียวกันแต่มีเนื้อหา
ต่างกัน  

     4) สามารถควบคุมความถูกต้องของข้อมูล ท้ังในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลในแฟ้มข้อมูล 
(Relational Integrity) และความถูกต้องของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Referential Integrity) 
สามารถควบคุมมาตรฐานของข้อมูลได้ ท้ังในลักษณะรูปแบบของข้อมูล (Format) การกําหนดรหัส 
(Coding) ในข้อมูลเรื่องเดียวกันให้เหมือนกัน 
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 5)  การจัดทําระบบฐานข้อมูล จะเป็นการวางแผนระบบข้อมูลขององค์กร หรือหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียและความขัดแย้งของข้อมูลท่ีอาจจะมีข้ึน ถ้าแต่ละแผนกแยกกันพัฒนา
ระบบข้อมูลของตนเอง  

 6)  สามารถควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ถูกนําเข้ามา
จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล ซ่ึงอยู่ท่ีส่วนกลาง มีผู้ดูแลข้อมูลอย่างชัดเจน ผู้บริหารระบบฐานข้อมูล 
(Database Administration) ก็จะสามารถควบคุมการเข้าใช้และการแก้ไขข้อมูลของผู้เข้าใช้ทุกคน 

 7) ทําให้มีความเป็นอิสระในการจัดการฐานข้อมูล ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บ หรือ
การเรียกใช้ข้อมูล การประยุกต์ใช้งานทําได้ง่าย 

๑.๓ หน้าท่ีของระบบจัดการฐานข้อมูล 
  ๑) การจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะสร้างโครงสร้างท่ีจําเป็นต่อการจัดเก็บข้อมูล  

ช่วยลดความยุ่งยากในการนิยามและการเขียนโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกับคุณสมบัติทางกายภาพของข้อมูล  
ระบบการจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบันไม่เพียงแต่จะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงการ
จัดเก็บกฎเกณฑ์ต่างๆ  ท่ีใช้ในการตรวจสอบบูรณภาพของข้อมูลอีกด้วย 

  ๒) การแปลงและนําเสนอข้อมูล  ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะทําหน้าท่ีในการแปลง
ฐานข้อมูลท่ีได้รับเข้ามา  เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูล  ทําให้ไม่ต้องยุ่งเก่ียวกับ
ความแตกต่างระหว่างรูปแบบของข้อมูลทางตรรกะและทางกายภาพ  กล่าวคือทําให้มีความเป็นอิสระ
ของข้อมูล  ระบบการจัดการฐานข้อมูลจะแปลงความต้องการเชิงตรรกะของผู้ใช้  ให้เป็นคําสั่งท่ี
สามารถดึงข้อมูลทางกายภาพท่ีต้องการ 

  ๓) การจัดการระบบความม่ันคง  ระบบจัดการฐานข้อมูลจะสร้างระบบรักษาความม่ันคง  โดย
การกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ  และความสามารถในการใช้ระบบ  เช่น  การอ่าน  เพ่ิม  ลบ  
หรือ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล  การจัดการระบบความม่ันคงมีความสําคัญมากในระบบฐานข้อมูลแบบ
ท่ีมีผู้ใช้หลายคน 

  ๔) การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้หลายคน  ระบบจัดการฐานข้อมูลจะใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาโดยเรียงลําดับวิธีการอย่างเป็นข้ันตอนอย่างชัดเจนท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ใช้หลายคน
สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลในภาวะพร้อมกัน  และยังคงความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลไว้ได้ 

  ๕) การเก็บสํารองและการกู้คืนข้อมูล  ระบบโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนการสํารองและการกู้คืน
ข้อมูล  เพ่ือทําให้แน่ใจในความปลอดภัยและความม่ันคงของข้อมูลในระบบ  ระบบจัดการฐานข้อมูลจะ
ทําการกู้คืนข้อมูลในฐานข้อมูลคืนมาหลังจากระบบเกิดความล้มเหลว  (failure) 

  ๖) การควบคุมความถูกต้องของข้อมูล  ระบบจัดการฐานข้อมูลจะสนับสนุนและควบคุมความ
ถูกต้องของข้อมูล  ตั้งแต่การลดความซํ้าซ้อนของข้อมูลไปจนถึงความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล  
ความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีเก็บในพจนานุกรมข้อมูลจะถูกนํามาใช้ในการควบคุมความถูกต้องของข้อมูล
ด้วย 
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  ๗) การจัดการพจนานุกรมข้อมูล  ระบบจัดการฐานข้อมูลจะทําการจัดเก็บนิยามของข้อมูล  
และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลไว้ในพจนานุกรมข้อมูล  เป็นสารสนเทศท่ีบอกเก่ียวกับโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์ท้ังหมดท่ีต้องการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลจะต้องทํางานผ่านระบบ
จัดการฐานข้อมูล  โดยท่ีระบบจัดการฐานข้อมูลจะใช้พจนานุกรมข้อมูลเพ่ือค้นหาโครงสร้าง  ตลอดจน
ส่วนประกอบของข้อมูลและความสัมพันธ์ท่ีต้องการ  นอกจากนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงใดๆ  ท่ีมีผลต่อ
โครงสร้างฐานข้อมูลจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติในพจนานุกรมข้อมูล  ทําให้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลง
แก้ไขโปรแกรมเม่ือโครงสร้างข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 

๑.๔ การออกแบบฐานข้อมูล 
  ๑) การกําหนดวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูล เป็นข้ันตอนแรกในการออกแบบฐานข้อมูล คือการ

กําหนดวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูล และลักษณะการใช้ฐานข้อมูล โดยจะต้องทําการระดมความคิดเหน็
เก่ียวกับคําถามต่างๆจากผู้ท่ีจะใช้ฐานข้อมูล ต้องการให้ฐานข้อมูลเป็นตัวตอบคําถาม จากนั้นจึงสร้าง
ร่างรูปแบบรายงานท่ีต้องการให้ฐานข้อมูลเป็นตัวสร้าง รวบรวมรูปแบบท่ีใช้บันทึกข้อมูลในปัจจุบัน ใน
การกําหนดวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูล รายการท่ีต้องการจากฐานข้อมูลจะแสดงออกมา จากนั้นจึงจะ
สามารถกําหนดได้ว่า ข้อมูลอะไรบ้างท่ีจําเป็นต้องเก็บไว้ในฐานข้อมูลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน 

  ๒) การกําหนดเขตช้อมูล ในแต่ละเขตข้อมูลจะเป็นข้อมูลเก่ียวกับหัวข้อเฉพาะ เช่นต้องการเก็บ
ข้อมูลท่ีเก่ียวกับปริมาณน้ําฝน ได้แก่ วันท่ี ปริมาณฝน สถานีตรวจวัด จําเป็นต้องสร้างเขตข้อมูลแยก
สําหรับข้อมูล ซ่ึงแต่ละข้อเหล่านี้ เม่ือทําการกําหนดข้อมูลท่ีต้องการให้นึกถึงหลักการออกแบบ 
ดังต่อไปนี้  

  - รวบรวมข้อมูลท้ังหมดท่ีจําเป็นต้องใช้เท่านั้น 
  - เก็บข้อมูลในส่วนตรรกะท่ีเล็กท่ีสุด 
  - อย่าสร้างเขตข้อมูลสําหรับข้อมูลท่ีประกอบด้วยรายการท่ีมีหลายหัวข้อ 
  - อย่ารวมข้อมูลท่ีได้รับมา หรือข้อมูลท่ีได้รับจากการคํานวณ 
  - อย่าสร้างเขตข้อมูลท่ีคล้ายกัน 
  ๓) การกําหนดตารางฐานข้อมูล ควรกําหนดตารางท่ีต้องการในฐานข้อมูลให้ครอบคลุมตาม

วัตถุประสงค์ และในแต่ละตารางควรประกอบด้วยข้อมูลหนึ่งหัวข้อ พร้อมด้วยรายการของเขตข้อมูลก็
ต้องให้ข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับตารางด้วย 

  ๔) การกําหนดเขตข้อมูลให้กับตาราง ให้อาศัยหลักการออกแบบดังต่อไปนี้ 
  - เพ่ิมแต่ละเขตข้อมูลลงในตารางเพียงตารางเดียว 
  - อย่าเพ่ิมเขตข้อมูลลงในตาราง หากเป็นการทําให้ข้อมูลเดียวกันปรากฏในหลายระเบียนใน

ตารางนั้น เพราะจะทําให้ตารางประกอบด้วยข้อมูลท่ีซํ้าซ้อนกันเป็นจํานวนมาก เม่ือข้อมูลแต่ละชิ้นมี
การเก็บเพียงหนึ่งครั้ง สามารถปรับปรุงข้อมูลนั้นได้ในท่ีเดียว ซ่ึงวิธีนี้เป็นวธิีท่ีมีประสิทธิภาพ และยัง
กําจัดความซํ้าซ้อนกันของข้อมูลท่ีต่างกันด้วย 
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  ๕) การระบุเขตข้อมูลท่ีมีค่าไม่ซํ้ากันในแต่ละระเบียน เม่ือต้องการเชื่อมโยงข้อมูลท่ีเก็บไว้ใน
ตารางท่ีแยกกัน เช่น ต้องการเชื่อมสถานีวัดน้ําฝนกับปริมาณฝนของสถานีนั้น ในแต่ละตารางใน
ฐานข้อมูล จะต้องมีเขตข้อมูลหรือชุดของเขตข้อมูลท่ีแสดงแต่ละระเบียนโดยไม่ซ้ํากัน ซ่ึงเรียกว่าคีย์หลัก
อย่างน้อยหนึ่งคีย์ 

  ๖) การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เม่ือเราทําการแบ่งข้อมูลของเราลงในตาราง และ
ระบุเขตข้อมูลท่ีเป็นคีย์หลักแล้ว ต้องมีวิธีเพ่ือท่ีจะนําข้อมูลท่ีสัมพันธ์กันกลับมารวมกันอีกครั้งอย่างมี
ความหมาย เม่ือต้องการทําเช่นนี้ ให้กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้ึน การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างตารางจะเป็นการสร้างลักษณะท่ีเชื่อมโยงแต่ละตารางข้อมูลเข้าหากัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเข้าถึงข้อมูล 

  ๗) การแก้ไขออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลให้เหมาะสม หลังจากท่ีออกแบบตาราง เขตข้อมูล 
และความสัมพันธ์ท่ีต้องการแล้ว ก็จะต้องศึกษาถึงการออกแบบและการป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจจะ
ยังมีอยู่ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้จะง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงหลังจากท่ีใส่ข้อมูลลงในตารางแล้ว 

  จากการสร้างตารางท่ีระบุความสัมพันธ์ระหว่างตาราง และพร้อมใส่ข้อมูลตัวอย่างลงไปในตาราง
จนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถทดสอบการออกแบบได้ เม่ือต้องการทดสอบความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลให้
พิจารณาว่าสามารถสร้างแบบสอบถามเพ่ือคําตอบท่ีเราต้องการได้หรือไม่ โดยการสร้างฟอร์มและ
รายงานคร่าวๆ แล้วดูว่าฟอร์ม และรายงานเหล่านั้น แสดงข้อมูลตามท่ีคาดไว้หรือไม่ พร้อมท้ังแก้ไขการ
ออกแบบจนกว่าความผิดพลาดจะเป็นศูนย์ 

๒. ความรู้เบื้องต้น HTML 
    HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language คือภาษาท่ีใช้สร้างเอกสารข้อมูลในลักษณะ

มัลติมีเดีย เพ่ือแสดงบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   เครื่องมือหรือโปรแกรมท่ีจะใช้เขียนภาษา HTML 
นั้นเรียกว่า HTML Editor เช่น Edit plus,Active X,Cute HTML เป็นต้น นอกจากจะใช้ HTML 
Editor สร้างแล้ว ยังสามารถใช้ Text Editor เขียนได้เช่น Node Pad , Word Pad ฯลฯ  แต่จะต้อง 
บันทึกให้อยูใ่นรูปแบบนามสกุล  .html เสมอ   ในการเรียกดูข้อมูลท่ีเขียนข้ึนโดย HTML นั้นจะต้องใช้ 
โปรแกรมสําหรับเรียกดูข้อมูล HTML  โดยเฉพาะ ซ่ึงเรียกว่า Web Browser  เช่น IE , Chrome 
เป็นต้น ภาษา HTML จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1. ส่วนของคําส่ัง (tag) เป็นส่วนท่ีกําหนดรูปแบบของข้อความท่ีแสดง โดยจะอยู่ในเครื่องหมาย <  >  

  จําแนกโครงสร้างของคําสั่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ 
  ๑) tag  คือ คําสั่งในภาษา HTML โดยจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือกําหนดส่วนขยายให้กับ tags   

tag เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ในการระบุรูปแบบคําสั่ง โดย แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ  
  Tag เดี่ยว เป็น tag ท่ีไม่ต้องมีการปิดรหัส เช่น <HR>, <BR> เป็นต้น 
  Tag เปิด/ปิด รูปแบบของ tag นี้จะเป็นแบบ <tag> .... </tag> โดยท่ี  
   <tag> เราเรียกว่า tag เปิด 
   </tag> เราเรียกว่า tag ปิด 

  ๒) Attributes เป็นส่วนประกอบหนึ่งของส่วนขยาย ทําหน้าท่ีกําหนดทิศทางของ tags   
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  ๓) Values เป็นส่วนประกอบสุดท้ายของส่วนขยาย ทําหน้าท่ีกําหนด ขนาด หรือ ลักษณะ ให้
กับ attributes   ตัวอย่างเช่น  <Font color=”blue” > 

   Tag = Font   , Attributes =  Color  , Value= “blue” เป็นต้น 
2. ส่วนของบทความท่ัวๆไป เป็นส่วนของข้อความท่ีเราต้องการแสดงผล  

 โครงสร้างหลักของ HTML จะเริ่มด้วย <html> และจบด้วย </html> เสมอ ซ่ึงชุดคําสั่งท่ีใช้จะแยก
เป็น 2 ส่วนคือ  
     1. head คําสั่งท่ีอยู่ในส่วนนี้จะใช้บรรยายรายละเอียดเก่ียวกับ web page ซ่ึงจะไม่แสดงผลท่ี web 
page โดยตรง 
     2. body คําสั่งท่ีอยู่ในส่วนนี้จะใช้ในการจัดรูปแบบตัวอักษร จัดหน้า ใส่รูปภาพ ซ่ึงตัวอักษรในส่วนนี้
จะแสดงท่ี web brower โดยตรง 
 คําส่ัง HTML ท่ีควรรู้ 
  <title>   คําสั่งนี้จะอยู่ในส่วน head ใช้ในการกําหนดชื่อของ web page 
  <p>    เป็นคําสั่งในการข้ึนพารากราฟใหม่ 
  <br>  เป็นคําสั่งในการข้ึนบรรทัดใหม่ ไม่ต้องการ tag ปิด 
  <font>  เป็นคําสั่งท่ีใช้กําหนดรูปแบบตัวอักษร 
  <table> เป็นคําสั่งในการสร้างตาราง 
  <tr>  เป็นคําสั่งในการสร้างแถวในตาราง 
  <td>  เป็นคําสั่งในการสร้างคอลัมน์ในตาราง 
  <img>  เป็นคําสั่งในการแสดงรูปภาพ 
  <a>  เป็นคําสั่งในการสร้างลิงค์เชื่อมโยง 
  <iframe> เป็นคําสั่งในการดึงหน้าเว็บอ่ืนมาแสดง 

 รูปแบบของโครงสร้าง HTML 

<html> 
<head> 
คําสั่งในหัวข้อของ head  
</head> 
<body> 
คําสั่งในหัวข้อของ body ในส่วนนี้จะเป็นส่วนท่ีใช้แสดงผล  
</body> 
< /html> 
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๓. ความรู้เบื้องต้น CSS 
 CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบการเขียน Syntax ท่ีเฉพาะ และถูก
กําหนดมาตรฐานโดย W3C (World Wide Web Consortium) เช่นเดียวกับ HTML และ XHTML ใช้
สําหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ตัวอักษร เส้นขอบ พ้ืนหลัง ระยะห่าง ฯลฯ อย่าง
ท่ีเราต้องการ ด้วยการกําหนดคุณสมบัติให้กับ Element ต่างๆ ของ HTML เช่น <body>, <p>, <h1> 
เป็นต้น 

 ประโยชน์ของ CSS 
 1. การใช้ CSS ในการจัดรูปแบบการแสดงผล  จะช่วยลดการใช้ภาษา  HTML  ในการตกแต่งเอกสาร 
เว็บเพจ ทําให้ code ภายในเอกสาร HTML เหลือเพียงส่วนเนื้อหา ทําให้เข้าใจง่ายข้ึน การแก้ไขเอกสารทํา
ได้ง่ายและรวดเร็ว 

 2. เม่ือ code ภายในเอกสาร HTML ลดลง ทําให้ขนาดไฟล์เล็กลง จึงดาวน์โหลดได้เร็ว 
 3. สามารถกําหนดรูปแบบการแสดงผลจากคําสั่ง style sheet ชุดเดียวกัน ให้มีผลกับเอกสาร HTML ท้ัง
หน้า หรือทุกหน้าได้ ทําให้เวลาแก้ไขหรือปรับปรุงทําได้ง่าย ไม่ต้องไล่ตามแก้ท่ี HTML tag ต่างๆ ท่ัวท้ัง
เอกสาร  

 4. สามารถควบคุมการแสดงผลให้เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน ได้ในหลาย Web Browser 
 5. สามารถกําหนดการแสดงผลในรูปแบบท่ีเหมาะกับสื่อชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลบนหน้าจอ, 
บนกระดาษเม่ือสั่งพิมพ์, บนมือถือ โดยท่ีเป็นเนื้อหาเดียวกัน 
 6. ทําให้เป็นเว็บไซต์ท่ีมีมาตรฐาน ปัจจุบันการใช้ attribute ของ HTML ตกแต่งเอกสารเว็บเพจ นั้น
ล้าสมัยแล้ว ดังนั้นหากเราใช้ CSS กับเอกสาร HTML ของเรา ก็จะทําให้เข้ากับ Web Browser ในอนาคตได้ดี 

 รูปแบบการใช้ CSS 
 CSS สามารถเขียนได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
  ๑) Inline style   

<p style="font-family:arial;color:red;">A paragraph.</p> 

 รูปแบบนี้จะเขียนร่วมกับ tag ของ HTML   

  ๒) Internal style 

<head> 
< style type="text/css"> 
p { font-family:arial;color:red;} 
< /style> 
< /head> 

 รูปแบบ Internal style จะเขียนอยู่ในส่วน Head ของ HTML 
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  ๓) External style 

<head> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css"> 
< /head> 

 รูปแบบ Enternal style จะเขียนเป็นไฟล์นามสกุล CSS แยกโดยเขียนคําสั่งเรียกใช้อยู่ในส่วน Head 
ของ HTML  

๔. ความรู้เบื้องต้น PHP 
 PHP ย่อมาจาก Personal Home Page Tools เป็นภาษาคอมพิวเตอรใ์นลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ 
สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาPHPใช้สําหรับจัดทําเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาใน
รูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคําสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซ่ึง ภาษา  
พีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ท่ีมี
ความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 
 ความสามารถของ PHP 
 1) สามารถสร้างฟอร์มโต้ตอบ หรือรับส่งข้อมูลกับผูใช้ได้ 
 ๒) สามารถแทรกโค๊ด PHP เข้าไปในระหว่างโค๊ด HTML ได้ 
 ๓) สามารถรองรับการใช้งานฐานข้อมูลได้หลากหลาย โดยเฉพาะใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL 
 ๔) สามารถทํางานได้กับฮาร์ดแวร์ทุกระดับ เพราะ PHP ประมวลผลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
 ๕) ใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการ และบราวส์เซอร์ทุกตัว 
 รูปแบบภาษาPHP  

 1.) การเขียนโค้ดในรูปแบบภาษา HTML จะมีรูปแบบดังนี้ 
 <? 
 คําสั่งในภาษา PHP ; 
 ?> 
 2.) การเขียนโค้ดเพ่ือใช้ร่วมกับภาษา XHTML หรือ XML (แต่สามารถใช้ใน HTML แบบปกติได้) จะมี
 รูปแบบดังนี้ 
 <?php 
 คําสั่งในภาษา PHP ; 
 ?> 
 3.) การเขียนโค้ดในรูปแบบ JavaScript จะมีรูปแบบดังนี้ 
 <Script Language=”php”> 
 คําสั่งในภาษา PHP ; 
 < /Script> 
 4.) การเขียนโค้ดในรูปแบบ ASP จะมีรูปแบบดังนี้ 
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 <% 
 คําสั่งในภาษา PHP ; 
 %> 

๕. ความรู้เบื้องต้น SQL และ Mysql 
 SQL  เป็นภาษาท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมูลท่ีอยู่ในระบบฐานข้อมูล มีโครงสร้างท่ีถูกกําหนดข้ึนอย่างเป็น
ระบบ 
 Mysql  ถือเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ซ่ึงฐานข้อมูลมีลักษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การท่ีจะเพ่ิมเติม เข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลท่ีเก็บ ในฐานข้อมูลจําเป็นต้องอาศัยระบบการ
จัดการฐานข้อมูล ซ่ึงจะทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล โดยท่ี Mysql จะทํา
การเก็บข้อมูลท้ังหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูลท้ังหมดลงในไฟล์เพียงไฟล์เดียว ทําให้
ทํางานได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่น นอกจากนั้น แต่ละตารางท่ีเก็บข้อมูลสามารถเช่ือมโยงเข้าหา
กันทําให้สามารถรวมหรือจัดกลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา SQL  
 คําส่ังท่ีใช้สําหรับจัดการข้อมูล 
 - INSERT INTO  เป็นคําส่ังท่ีใช้ในการเพ่ิมข้อมูลลงในตารางทีละแถว 
 - UPDATE   เป็นคําส่ังท่ีใช้ในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วในตาราง 
 - DELETE  เป็นคําส่ังท่ีใช้ในการลบแถวออกจากตาราง 
 - SELECT  เป็นคําส่ังท่ีใช้ในการเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูล ออกมาแสดงผลตามท่ีผู้ใช้
ต้องการ เป็นคําส่ังท่ีใช้มากท่ีสุดเม่ือต้องการติดต่อฐานข้อมูล 
   รูปแบบการใช้คําส่ัง เช่น การเรียกดูข้อมูล 

 SELECT ช่ือตาราง . ช่ือฟิลด์ FROM ช่ือตาราง  
            WHERE (เง่ือนไข) …. 
            GROUP BY  …. 
           ORDER  BY  …. 

๖. การเตรียมการเบื้องต้น 
 ๖.๑ Server ต้องใช้server ท่ีรองรับการทํางานของฐานข้อมูล สามารถติดต่อขอจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทานได้ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 ๖.๒ Software ท่ีจําเป็นต้องใช้ได้แก่ โปรแกรมท่ีติดต่อกับฐานข้อมูล เช่น PHPMy Admin , HeidiSQL 
เป็นต้น 

 ๖.๓ ข้อมูล โดยท่ัวไปเราจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตารางของ EXCEL อยู่แล้วให้นําไฟล์ข้อมูลนั้นมาทําการ
บันทึกใหม่เป็นไฟล์ EXCEL ท่ีมีรูปแบบเป็น CSV (comma delimited) โดยจัดรูปแบบคอลัมน์ให้ตรงกับ
ตารางฐานข้อมูลท่ีจะสร้างข้ึน ดังนี้ 
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๗. การสร้างฐานข้อมูลและตารางข้อมูล  
 เริ่มจากการกําหนดโครงสร้างฐานข้อมูล ออกแบบตารางและเขตข้อมูล เช่นในการรายงานสถานการณ์น้ํา 
ควรจะมี 
 - ตารางเก็บข้อมูลน้ําฝน ประกอบฟิลด์ วันท่ี สถานท่ี ปริมาณฝน เป็นต้น 
 - ตารางเก็บข้อมูลน้ํา ประกอบด้วยฟิลด์ วันท่ี สถานท่ี ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา เป็นต้น 
 - ตารางโครงการชลประทาน ประกอบด้วย รหัสโครงการ ชื่อโครงการ รายละเอียดอ่ืนๆ 
 การสร้างตารางข้อมูลน้ําฝน ด้วย HeidiSQL 
  1) เปิด HeidiSQL ใส่ค่าต่างๆ Hostname,user,password แล้ว Open เพ่ือท่ีจะติดต่อ
ฐานข้อมูล 
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  ๒) คลิ๊กขวา เลือก create new  เลือก table 

          

  ๓) ใส่ชื่อตาราง และ สร้างฟิลด์ 3 ฟิลด์ คือ date , irr_code และ rain 

               

  ๔) คลิ๊กท่ีปุ่ม import a csv เพ่ือนําเข้าข้อมูลโดยนําเข้าจากไฟล์ CSV ท่ีเตรียมไว้   ตั้งค่าต่าง 

จากนั้นกด import a csv 
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   ๕) คลิ๊กท่ี tab data จะเห็นข้อมูลท่ีนําเข้า 

                       

๘. รายงานข้อมูลฝน  การสร้างรูปแบบการรายงาน จะต้องทําการปรึกษาร่วมกับผู้บริหาร ว่าผู้บริหาร

ต้องการทราบข้อมูลอะไรบ้าง ต้องการในรูปแบบใด เป็นตาราง กราฟ หรืออ่ืนๆ จากนั้นจึงมาดําเนินการและ
ทดสอบจนได้ผลรับท่ีต้องการ จากข้อมูลฝนท่ีมีเราสามารถสร้างรูปแบบการรายงานได้หลากหลาย เช่น ฝน
รายสถานี ฝนรายเดือน ฝนรายวัน เป็นต้น  
 ตัวอย่างการรายงานข้อมูลฝนรายเดือนทุกสถานีในจังหวัดเลย ซ่ึงสามารถเลือกดูในแต่ละปีได้ 

                      

 โค๊ดท่ีใช้ในการเขียนมีดังนี้ 

<?php 
 $host = "webbase.rid.go.th"; 
 $user = "loei";  
 $passwd = "*****************";  
 $dbname = "loei"; 
 $connection = mysql_connect($host,$user,$passwd) or die("connection fail"); 
 $db = mysql_select_db($dbname,$connection) or die("connection db fail"); 
 mysql_query("SET character_set_results=utf8"); 
 mysql_query("SET character_set_client=utf8"); 
 mysql_query("SET character_set_connection=utf8"); 
?> 
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 โค๊ดส่วนนี้เป็นส่วนท่ีใช้ติดต่อฐานข้อมูล 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <title>Monthly Rainfall</title> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/css; charset=utf-8"> 
</head> 

 
 โค๊ดส่วนนี้เป็นโค๊ดส่วนHead ของ html  

<body> 
 <!--############  start form ##############--> 
 <p> 
 <form id="frmMain" method="post" name="showmeter" style="float:left;"> 
 <input type="hidden" name="todo" value="submit"> 
  เลือก ปี พ.ศ. 
<? 
   $yearName = array(1998=> "2541", 
"2542","2543","2544","2545","2546","2547","2548","2549","2550","2551","2552","
2553","2554","2555","2556"); 
?> 
   <select name="year" width="100px" style="border:1px solid #CDCDCD;"> 
<? 
    /* create array year */  
 for($curYear = 1998; $curYear <= 2013; $curYear++) {  
       if($curYear == $_POST['year']) { 
        echo "<option selected value='" .intval($curYear). "'>" .$yearName[$curYear] . 
"</option>";  
   } elseif (($curYear == date("Y")) && ($_POST['year'] ==NULL)) {  
        echo "<option selected value='" .$curYear. "'>" .$yearName[$curYear] . 
"</option>";  
   }else{  
           echo "<option value='" .$curYear. "'>" .$yearName[$curYear] . "</option>";  
   } 
   }  
?> 
  </select>  
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  <input type = "submit" name = "showdata" value="แสดงข้อมูล" 
style="margin:0 0 10px 20px; width:80px; height:22px;"> 
 </form> 
 </p> 
 <div style="clear:both"></div> 
 <hr /> 

 โค๊ดส่วนนี้เป็นโค๊ดท่ีใช้สร้าง combo box รับข้อมูล ปี พ.ศ.ประกอบด้วยโค๊ด html และ php 

<!--################# show query  #####################--> 
 <?php 
   $todo=$_POST["todo"]; 
   If (isset($todo) and $todo=="submit"){ 
  $year=$_POST['year']; 
  $sql = "select RAIN.irr_code,  
   IRR_CODE.project_name, 
   date_format(RAIN.date,'$year') as 'year', 
   date_format(RAIN.date,'%m') as 'month', 

       format(sum(RAIN.rain),1) as sum_rain 
   from RAIN 
   left join IRR_CODE on RAIN.irr_code = IRR_CODE.irr_code 
   where date_format(RAIN.date,'%Y') = $year 
   group by RAIN.irr_code, date_format(RAIN.date,'$year-%m')"; 
  $result = mysql_query($sql, $connection) or die("query fail-01"); 

 โค๊ดส่วนนี้เป็นโค๊ดท่ีเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยรับค่าปี พ.ศ.($year) ตัวหนังสือสีแดงเป็นภาษาsql   
 
ถ้านําโค๊ดส่วนนี้ไปใช้เลือกข้อมูลในโปรแกรมHeidiSQL และเปลี่ยน $year เป็นปี ค.ศ.จะได้ข้อมูลดังรูป 
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$numrows = mysql_num_rows($result);  
   if($numrows != '0'){ 
    /* table title */ 
    echo 'ปริมาณฝนรายเดือน (ม.ม.) ปี พ.ศ. ' .($year+543); 
    echo '<br /><br />'; 
   /***************** Create table **********************/  
     echo'<table cellpadding="10" cellspacing="1" style="font:normal 
14px/25px tahoma; width:590px;">'; 
  echo'<tr style="background-color: #0000FF; color:#FFF; text-align:center;">'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:120px;">สถานี</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:34px;">ม.ค.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:34px;">ก.พ.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:34px;">มี.ค.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:34px;">เม.ย.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:34px;">พ.ค.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:34px;">มิ.ย.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:34px;">ก.ค.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:34px;">ส.ค.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:34px;">ก.ย.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:34px;">ต.ค.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:34px;">พ.ย.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:34px;">ธ.ค.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:50px;">รวม</td>'; 
  echo '</tr>'; 
  echo '</table>'; 

 โค๊ดส่วนนี้คือการสร้างหัวตาราง  

  echo '<div style="overflow:auto; max-height:590px;">'; 
  echo'<table cellpadding="10" cellspacing="1" style="font:normal 
11px/25px tahoma; width:590px;">'; 
  while ($array = mysql_fetch_array($result)) {  
   if($bg == "#99FF66") {  
    $bg = "#00FF66"; 
   }else{ 
    $bg = "#99FF66"; 
   } 

โค๊ดในการสลบั

สแีตล่ะบรรทดั 
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  echo '<tr style="background-color:' .$bg. '; text-align:center;">';   
  echo '<td style="padding:0px; width:120px; text-align:left;">' .$array[1]. 
'</td>';  // col.1 = project_name 
  echo '<td style="padding:0px; width:34px;">' .number_format($array[4],1, '.', 
','). '</td>';  //  
   $sumrain = $array[4]; 
  for ($i=1; $i<=11; $i++){ 
   $array = mysql_fetch_array($result) ; 
  echo '<td style="padding:0px; width:34px;">' .number_format($array[4],1, '.', 
','). '</td>'; 
   $sumrain = $sumrain + $array[4];  } 
  echo '<td style="padding:0px; width:50px;">' .number_format($sumrain,1, '.', 
','). '</td>';  // col.15 = Sum 
  echo'</tr>'; 
  } //while 
  echo '</table>'; 
  echo '</div>';  // overflow 
  } // IF numrow !=0 
  } //IF todo 
   mysql_close($connection); 
  ?> 
</body>  </html> 

 โค๊ดส่วนสุดท้ายคือการนําข้อมูลท่ีเลือกมาแสดงในตาราง และรวมปริมาณฝน 

๙. รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ํารายวัน  
 ในการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ํารายวันก็เช่นเดียวกับการรายงานข้อมูลฝน ดังนั้นจะไม่อธิบายในส่วน
นี้ แต่จะให้ดูโค๊ดกับผลท่ีแสดงออกมา ข้อมูลดึงจากตารางWATER ซ่ึงประกอบด้วยฟิลด์ต่างๆ ดังรูป 
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 เราจะทําการรายงานสถานการณ์น้ํารายวันดังรูปแบบนี้ 

    

   โค๊ดท่ีใช้เขียนมีดังนี้ 
 <?php 
 $host = "webbase.rid.go.th"; 
 $user = "loei";  
 $passwd = "****************";  
 $dbname = "loei"; 
 $connection = mysql_connect($host,$user,$passwd) or die("connection fail"); 
 $db = mysql_select_db($dbname,$connection) or die("connection db fail"); 
 mysql_query("SET character_set_results=utf8"); 
 mysql_query("SET character_set_client=utf8"); 
 mysql_query("SET character_set_connection=utf8"); 
          ?> 
   <!DOCTYPE html> 
   <html> 
   <head> 
 <title>Monthly Rainfall</title> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/css; charset=utf-8"> 
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   </head> 
   <body>  
   <!--################ show query  ######################--> 
 <?php 
    $monthName = array(1=> "มกราคม", "กุมภาพันธ์","มีนาคม","เมษายน","พฤษภาคม","
มิถุนายน","กรกฎาคม","สิงหาคม","กันยายน","ตุลาคม","พฤศจิกายน","ธันวาคม"); 
    $sql = "select WATER.irr_code,  
     IRR_CODE.project_name,     
     IRR_CODE.storage_capacity/1000000, 
     format(WATER.level,2), 
     WATER.quantity/1000000, 
     format(WATER.quantity*100/IRR_CODE.storage_capacity,2), 
     WATER.quantity/1000000 - IRR_CODE.dead_capacity/1000000, 
     format((WATER.quantity-IRR_CODE.dead_capacity)*100/ 
IRR_CODE.storage_capacity,2), 
     WATER.inflow/1000000, 
     WATER.canal/1000000, 
     WATER.spillway/1000000, 
     IRR_CODE.dead_level, 
     IRR_CODE.dead_capacity,  
     date_format(WATER.date,'%d'), 
     date_format(WATER.date,'%m'), 
     date_format(WATER.date,'%Y') 
     from WATER 
     left join IRR_CODE on WATER.irr_code = IRR_CODE.irr_code 
     order BY WATER.date DESC LIMIT 12"; 
 $result = mysql_query($sql, $connection) or die("query fail-01"); 
 $result1 = mysql_query($sql, $connection) or die("query fail-01");    
 $numrows = mysql_num_rows($result);  
  if($numrows != '0'){ 
   /* table title */ 
  $array1 = mysql_fetch_array($result1); 
  $d=$array1[13];$m=$array1[14];$y=$array1[15]+543; 
 /***************** Create table **********************/        
  echo'<table cellpadding="0" cellspacing="1px"   style="font:normal 
13px/25px tahoma; width:595px;">'; 
  echo '<tr style="background-color: #FFFFFF; color:#0000FF;text-
align:center;">'; 
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  echo'<td  valign="middle"  colspan="10" style="padding:0px;font:bold 
18px/25px tahoma; width:100%;">สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง <br>ประจําวันท่ี ' 
.number_format($d).' '.$monthName[number_format($m)].' '.$y.'</td>';  
  echo '</tr>'; 
  echo'<tr style="background-color: #0000FF; color:#FFF; text-align:center;">'; 
  echo'<td  valign="middle"  rowspan="2" style="padding:0px; width:18%;">
อ่างเก็บน้ํา<br>ขนาดกลาง</td>';  
  echo'<td valign="middle"  rowspan="2" style="padding:0px; width:9%;">ความ
จุ<br> (ล้าน <br>ลบ.ม.)</td>'; 
  echo'<td valign="middle"  rowspan="2" style="padding:0px; width:7%;">ระดับ
<br>น้ํา<br> (ม.-<br>รทก.)</td>'; 
  echo'<td valign="middle"  colspan="2" style="padding:0px; width:18%;">
ปริมาณน้ํา<br>ในอ่าง</td>'; 
  echo'<td valign="middle"  colspan="2" style="padding:0px; width:18%;">
ปริมาณน้ํา<br>ใช้การได้</td>'; 
  echo'<td valign="middle"  rowspan="2" style="padding:0px; width:10%;">น้ํา
ไหล<br>ลงอ่าง<br>(ล้าน<br>ลบ.ม.)</td>'; 
  echo'<td  valign="middle"  colspan="2" style="padding:0px; width:20%;">น้ํา
ระบายท้ายอ่างฯ<br>(ล้านลบ.ม.)</td>'; 
  echo '</tr>'; 
  echo'<tr style="background-color: #0000FF; color:#FFF; text-align:center;">'; 
  echo'<td style="width:11%;">(ล้าน<br>ลบ.ม.)</td>'; 
  echo'<td style="width:7%;">&nbsp;(%)</td>'; 
  echo'<td style="width:11%;">(ล้าน<br>ลบ.ม.)</td>'; 
  echo'<td style="width:7%;">&nbsp;(%)</td>'; 
  echo'<td style="width:10%;">&nbsp;&nbsp;ทรบ.&nbsp;&nbsp;</td>'; 
  echo'<td style="width:10%;">spillway</td>'; 
  echo '</tr>'; 
  echo '</table>'; 
  echo '<div style="overflow:auto; max-height:590px;">'; 
  echo'<table cellpadding="0" cellspacing="1px" style="font:normal 
11px/25px tahoma; width:595px;">'; 
  while ($array = mysql_fetch_array($result)) {  
   if($bg == "#99FF66") {  
   $bg = "#00FF66"; 
  }else{ 
  $bg = "#99FF66"; 
  } 
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  echo '<tr style="background-color:' .$bg. '; text-align:center;">';   
  echo '<td style="padding:0px; width:18%; text-align:left;">' .$array[1]. 
'</td>';  // col.1 = project_name 
  echo '<td style="padding:0px; width:9%;">' .number_format($array[2],3,'.',','). 
'</td>';  // col.2 = ความจุอ่าง 
  echo '<td style="padding:0px; width:7%;">' .$array[3]. '</td>';  // col.3 = 
ระดับน้ํา 
  echo '<td style="padding:0px; width:11%;">' 
.number_format($array[4],3,'.',','). '</td>';  // col.4 = ปริมาณน้ํา 
  echo '<td style="padding:0px; width:7%;">' .$array[5]. '</td>';  // col.5 = 
เปอร์เซนต์ปริมาณน้ํา 
  echo '<td style="padding:0px; width:11%;">' 
.number_format($array[6],3,'.',','). '</td>';  // col.6 = ปริมาณน้ําใช้การได้ 
  echo '<td style="padding:0px; width:7%;">' .$array[7]. '</td>';  // col.7 = 
เปอร์เซนต์ปริมาณน้ําใช้การได้ 
  echo '<td style="padding:0px; width:10%;">' 
.number_format($array[8],3,'.',','). '</td>';  // col.8 = inflow 
  echo '<td style="padding:0px; width:10%;">' 
.number_format($array[9],3,'.',','). '</td>';  // col.9 = น้ําระบายผ่านทรบ. 
  echo '<td style="padding:0px; width:10%;">' 
.number_format($array[10],3,'.',','). '</td>'; // col.10 = น้ําล้นspillway 
  $suma = $suma + $array[2];$sumc = $sumc + $array[4];$sume = $sume + 
$array[6]; 
  $sumg = $sumg + $array[8];$sumh = $sumh + $array[9];$sumi = $sumi + 
$array[10]; 
  $sumd = $sumc *100 / $suma;$sumf = $sume *100 / $suma; 
  echo'</tr>'; 
  } //while 
  echo '</table>'; 
  echo '</div>';  // overflow  
 } // IF numrow !=0 
  echo'<table cellpadding="0" cellspacing="1px" style="font:normal 
11px/25px arial; width:595px;">'; 
  echo'<tr style="background-color: #0000FF; color:#FFF; text-align:center;">';
  echo '<td style="padding:0px; width:18%; text-align:center;">รวม</td>';  
  echo '<td style="padding:0px; width:9%; text-align:center;">' 
.number_format($suma,3,'.',','). '</td>';  
  echo '<td style="padding:0px; width:7%; text-align:center;"></td>';  
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  echo '<td style="padding:0px; width:11%; text-align:center;">' 
.number_format($sumc,3,'.',','). '</td>'; 
  echo '<td style="padding:0px; width:7%; text-align:center;">' 
.number_format($sumd,2,'.',','). '</td>'; 
  echo '<td style="padding:0px; width:11%; text-align:center;">' 
.number_format($sume,3,'.',','). '</td>'; 
  echo '<td style="padding:0px; width:7%; text-align:center;">' 
.number_format($sumf,2,'.',','). '</td>'; 
  echo '<td style="padding:0px; width:10%; text-align:center;">' 
.number_format($sumg,3,'.',','). '</td>'; 
  echo '<td style="padding:0px; width:10%; text-align:center;">' 
.number_format($sumh,3,'.',','). '</td>'; 
  echo '<td style="padding:0px; width:10%; text-align:center;">' 
.number_format($sumi,3,'.',','). '</td>'; 
  echo'</tr>'; 
  echo '</table>'; 
 mysql_close($connection); 
 ?> 
</body> 
</html> 
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๑๐. การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโทรมาตรมารายงาน 
 โครงการชลประทานเลยได้ติดตั้งโทรมาตรลุ่มน้ําเลย เพ่ือการพยากรณ์ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีท่ีจะดึงข้อมูล
จากฐานข้อมูลโทรมาตรมารายงานสถานการณ์น้ําของลุ่มน้ําเลยในลักษณะรายงานประจําวัน ในรูปแบบ
ประกอบภาพ ซ่ึงการดําเนินการนี้จําเป็นต้องทราบลักษณะการเก็บข้อมูลของโทรมาตร ซ่ึงได้เขียนไว้ใน KM 
ของโครงการชลประทานเลยแล้ว การจัดทําการรายงานนี้ จะใช้ภาพลุ่มน้ําเลยเป็นฉากหลัง และขียนโค๊ดCSS 
และการติดต่อฐานข้อมูลแยกเป็นอีกไฟล์แล้วทําการเรียกมาใช้งาน มาดูหน้าตาของรายงานนี้ 

                   
 ไฟล์ index.php  

<?php 
 include('select_Data_Q.php');  
?> 
<!DOCTYPE HTML> 
<html> 
<head> 
<!-- Meta tags --> 
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<meta http-equiv="Content-Language" content="th">  
<!--<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=window-874">  
<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=tis-620"> --> 
<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">  
 <!-- Site Title --> 
 <title>ระบบโทรมาตร ลุ่มน้ําเลย</title> 
 <!-- Favicon icon --> 
 <link rel="icon" href="pic/favicon.png" type="image/gif"/>  
 <!-- JavaScript --> 
 <script type="text/javascript" src="js/cufon.js"></script> 
 <script type="text/javascript" src="js/TH_SarabunPSK.js"></script> 
 <script type="text/javascript">Cufon.replace("h1,h2,p");</script> 
 <!-- CSS --> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/Chrome.css"/> 
 <!-- JS --> 
 <script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script> 
 <script type="text/javascript"> 
  // ***** Check Browser ***** 
         if (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") { 
           $('link[href="css/Chrome.css"]').attr("href","css/IE.css"); 
         } 
     </script> 
 <script language="javascript"> 
 function Show_Value(id) { 
  if(id == 1) { 
  document.getElementById("div_1").style.display = ""; 
  document.getElementById("div_2").style.display = "none"; 
  document.getElementById("div_3").style.display = "none"; 
  document.getElementById("div_4").style.display = "none"; 
  } else if(id == 2) { 
  document.getElementById("div_1").style.display = "none"; 
  document.getElementById("div_2").style.display = ""; 
  document.getElementById("div_3").style.display = "none"; 
  document.getElementById("div_4").style.display = "none"; 
  }else if(id == 3) { 
  document.getElementById("div_1").style.display = "none"; 
  document.getElementById("div_2").style.display = "none"; 
  document.getElementById("div_3").style.display = ""; 
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  document.getElementById("div_4").style.display = "none"; 
  }else if(id == 4) {  
  document.getElementById("div_1").style.display = "none"; 
  document.getElementById("div_2").style.display = "none"; 
  document.getElementById("div_3").style.display = "none"; 
  document.getElementById("div_4").style.display = ""; 
  } 
  } 
  </script>    
</head> 
<body> 
 <div id='contain'> 
  <img id="map" src="img/namloei.jpg" alt=""/> 
  <img id="msg" src="img/namloei.png" alt=""/> 
  <div id='meaning'> 
  <p align="center">สถานการณ์น้ําลุ่มน้ําเลย</p> 
  <form> 
  <input type="radio" name="Loei" value="1" checked="True" 
onclick="Show_Value(this.value);">ปริมาณน้ํา (ลบ.ม/วินาที)<br> 
  <input type="radio" name="Loei" value="2" 
onclick="Show_Value(this.value);">ระดับน้ํา (ม.-รทก.)<br> 
  <input type="radio" name="Loei" value="3" 
onclick="Show_Value(this.value);">ระดับน้ํา (ม.-รสม.)<br> 
  <input type="radio" name="Loei" value="4" 
onclick="Show_Value(this.value);">ปริมาณฝน (ม.ม.) 
  </form> 
 </div> 
 <div id='currentData'> 
<p align="center">ข้อมูล ณ เวลา 07.00 น. วันท่ี <?php echo date("d/m/Y"); ?></p> 
</div> 
<div id='currentData1'> 
<p align="center">โครงการชลประทานเลย</p> 
</div> 
<div id='div_1'>  
<?php 
 for ($i=1; $i<=9; $i++){ 
 echo "<div id='q".$i."' class='showQ'> 
 <p class='name'>".$name[$i - 1]."</p> 
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 <p class='value'>".$q[$i - 1]."</p> 
</div>"; 
 } 
?> 
</div> 
<div id='div_2' style="display:none">  
<?php 
 for ($i=1; $i<=9; $i++){ 
 echo "<div id='q".$i."' class='showQ'> 
 <p class='name'>".$name[$i - 1]."</p> 
 <p class='value'>".$l1[$i - 1]."</p> 
</div>"; 
 } 
?> 
</div> 
<div id='div_3' style="display:none">  
<?php 
 for ($i=1; $i<=9; $i++){ 
 echo "<div id='q".$i."' class='showQ'> 
 <p class='name'>".$name[$i - 1]."</p> 
 <p class='value'>".$l2[$i - 1]."</p> 
</div>"; 
 } 
?> 
</div> 
<div id='div_4' style="display:none">  
<?php 
 for ($i=1; $i<=9; $i++){ 
 echo "<div id='q".$i."' class='showQ'> 
 <p class='name'>".$name[$i - 1]."</p> 
 <p class='value'>".$r[$i - 1]."</p> 
</div>"; 
 } 
?> 
</div> 
</div> 
</body> 

           </html> 
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 ไฟล์ select_Data_Q.php เป็นไฟล์ท่ีใช้เลือกข้อมูลมาแสดง 
<?php 
 include("connect_DB.php"); 
  
 // ******************************************** 
 // *************  name Station  *************** 
 // ******************************************** 
 $name[0] = "TKh 61"; 
 $name[1] = "TKh 77A"; 
 $name[2] = "TKh 28A"; 
 $name[3] = "TKh 105"; 
 $name[4] = "TKH 123"; 
 $name[5] = "TKh 125"; 
 $name[6] = "TKh 58B"; 
 $name[7] = "TKh 124"; 
 $name[8] = "TKh 126"; 
 // ***************************************** 
 // *************  include Q  *************** 
 // ***************************************** 
 $dateNow = date("Y-m-d"); 
  
 $tagQ[0] = "103030";    //******************** 
 $tagQ[1] = "104030";    //***   Tag for Q  *** 
 $tagQ[2] = "105030";    //***  in Database *** 
 $tagQ[3] = "108030";    //******************** 
 $tagQ[4] = "109030"; 
 $tagQ[5] = "113030"; 
 $tagQ[6] = "112030"; 
 $tagQ[7] = "111030"; 
 $tagQ[8] = "114030"; 
 
 $tagL1[0] = "103020";   //******************** 
 $tagL1[1] = "104020";   //***   Tag for Level  *** 
 $tagL1[2] = "105020";   //***  in Database *** 
 $tagL1[3] = "108020";   //******************** 
 $tagL1[4] = "109020"; 
 $tagL1[5] = "113020"; 
 $tagL1[6] = "112020"; 
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 $tagL1[7] = "111020"; 
 $tagL1[8] = "114020"; 
 
 $tagR[0] = "101014";    //******************** 
 $tagR[1] = "104014";    //***   Tag for RAIN *** 
 $tagR[2] = "105014";    //***  in Database *** 
 $tagR[3] = "108014";    //******************** 
 $tagR[4] = "109014"; 
 $tagR[5] = "113014"; 
 $tagR[6] = "112014"; 
 $tagR[7] = "111014"; 
 $tagR[8] = "114014"; 
 for($i=0; $i<=8; $i++){ 
  $data = select_Data($dsn, $user, $password, "SELECT * FROM 
Analog15Min WHERE TagID='".$tagQ[$i]."' AND Date_Time ='".$dateNow." 07:00'");    
  $data1 = select_Data($dsn, $user, $password, "SELECT * FROM 
Analog15Min WHERE TagID='".$tagL1[$i]."' AND Date_Time = '".$dateNow." 07:00'"); 
  $data2 = select_Data($dsn, $user, $password, "SELECT * FROM 
AccumDay WHERE TagID='".$tagR[$i]."'AND Date_Time =DATEADD(DD, -1, 
'".$dateNow." 07:00')");    
 $j = 0; 
 while (odbc_fetch_row($data)){ 
  $q[$i] = number_format(odbc_result($data, "Value_"), 2); 
  $l1[$i] = number_format(odbc_result($data1, "Value_"), 2); 
  $r[$i] = number_format(odbc_result($data2, "Value_Per_Day"), 1); 
  $j++; 
  } 
 } 
 $l2[0]=number_format(($l1[0]-259.8),2); 
 $l2[1]=number_format(($l1[1]-261.1),2); 
 $l2[2]=number_format(($l1[2]-239.8),2); 
 $l2[3]=number_format(($l1[3]-248.0),2); 
 $l2[4]=number_format(($l1[4]-241.15),2); 
 $l2[5]=number_format(($l1[5]-276.85),2); 
 $l2[6]=number_format(($l1[6]-229.75),2); 
 $l2[7]=number_format(($l1[7]-250.85),2); 
 $l2[8]=number_format(($l1[8]-221.82),2); 

?>  
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 ไฟล์ connect_DB.php เป็นไฟล์ท่ีทําการติดต่อกับฐานข้อมูลโทรมาตร 
<?php 
 // *** connect Database **** 
 $host = "************"; 
 $user = "******"; 
 $password = "*******"; 
 $database = "********"; 
 $dsn = "Driver={SQL Server};Server=".$host.";Database=".$database.";"; 
 function connect_DB($server,$id,$pass){ 
 return odbc_connect($server,$id,$pass); 
 } 
 function select_Data($server,$id,$pass,$sql){ 
 $conn = connect_DB($server,$id,$pass); 
 $result = odbc_exec($conn,$sql); 
 return $result; 
 odbc_close($conn); 
 } 

?> 

 ไฟล์ Chrome.css เป็นไฟล์CSSท่ีกําหนดรูปแบบตําแหน่งของการแสดงผล 
html,body, div, form, a, ul, li, p, h1,h2,h3,h4,h5,h6, span, input,label,textarea 
{margin:0;padding:0;} 
html {background: white;} 
body {width: 960px; margin: 0px auto; padding: 10px;} 
/***** page Index *****/ 
div#contain {position: relative;} 
div#contain img#msg {position: absolute;left: 0px; } 
div#contain div#meaning {border: 2px solid orange; padding: 5px; border-top-left-
radius: 7px; border-top-right-radius: 7px;  
border-bottom-left-radius: 7px; border-bottom-right-radius: 7px; position: absolute; 
top: 15px; left:13px; background: white;} 
div#contain div#meaning p {font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;} 
div#contain div#currentData { position: absolute; top: 695px; left: 20px; } 
div#contain div#currentData1 { position: absolute; top: 695px; left: 370px; font-
size: 18px; font-weight: bold;} 
div#contain div#currentData p {font-size: 18px; font-weight: bold;} 
div#contain div.showQ {position: absolute;} 
div#contain div.showQ p.name {color: white; font-size: 16px; font-weight: bold; 
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text-align: center;} 
div#contain div.showQ p.value {border: 2px solid orange; border-top-left-radius: 
7px; border-top-right-radius: 7px; border-bottom-left-radius: 7px;  
border-bottom-right-radius: 7px; width: 40px; background: white; font-size: 14px; 
font-weight: bold; text-align: center;} 
div#contain div#q1 {top: 530px; left: 270px;} 
div#contain div#q2 {top: 410px; left: 205px;} 
div#contain div#q3 {top: 380px; left: 325px;} 
div#contain div#q4 {top: 360px; left: 380px;} 
div#contain div#q5 {top: 310px; left: 250px;} 
div#contain div#q6 {top: 220px; left: 330px;} 
div#contain div#q7 {top: 270px; left: 305px;} 
div#contain div#q8 {top: 255px; left: 230px;} 

          div#contain div#q9 {top: 150px; left: 275px;} 
 

๑๑. การบันทึกข้อมูล 
 นอกเหนือจากการบันทึกข้อมูลโดยการนําเข้า หรือบันทึกโดยอัตโนมัติของระบบโทรมาตรแล้ว เรายัง
สามารถบันทึกข้อมูลโดยการกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บได้อีกทางหนึ่ง ดังนี้ 

 
 ไฟล์ inputrain.php ใช้บันทึกข้อมูลฝนแล้วนําค่าส่งให้ ไฟล์ saverain.php มีโค๊ดดังนี้ 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>บันทึกข้อมูลฝน</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
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<style type="text/css"> 
</style> 
</head>  
<body> 
<h3 align="center">นําเข้าข้อมูลฝน</h3> 
<br> 
<form name="form1" method="post" action="saverain.php"> 
 <table style="width:532; border:1 solid #0000FF; text-align:center" align="center" 
cellpadding="1" cellspacing="1" > 
 <tr> 
 <td width="703"><table width="524" border="0" align="center" cellspacing="1"> 
 <tr> 
 <td colspan="2" style="background-color:#003399; color: #FFFFFF; font-
weight:bold; text-align:center">ปริมาณฝนวันท่ี (ปี ค.ศ.-เดือน-วัน)</td> 
 <td width="97" bgcolor="#999999"><input name="date" type="date" id="date" 
size="20" style="text-align:center"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="width:50px; background-color:#CCCCCC; text-align:center">1</td> 
 <td width="300" bgcolor="#CCCCCC">ฝายห้วยน้ําหมาน</td> 
 <td width="97" bgcolor="#999999"><input name="rain1" type="FLOAT" id="rain1" 
size="20" style="text-align:center"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="width:50px; background-color:#CCCCCC; text-align:center">2</td> 
 <td width="300" bgcolor="#CCCCCC">อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําหมานตอนบน</td> 
 <td width="97" bgcolor="#999999"><input name="rain2" type="FLOAT" id="rain2" 
size="20" style="text-align:center"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="width:50px; background-color:#CCCCCC; text-align:center">3</td> 
 <td width="300" bgcolor="#CCCCCC">อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําพาว</td> 
 <td width="97" bgcolor="#999999"><input name="rain3" type="FLOAT" id="rain3" 
size="20" style="text-align:center"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="width:50px; background-color:#CCCCCC; text-align:center">4</td> 
 <td width="300" bgcolor="#CCCCCC">อ่างเก็บน้ําห้วยน้อย</td> 



- 30 - 

 

 <td width="97" bgcolor="#999999"><input name="rain4" type="FLOAT" id="rain4" 
size="20" style="text-align:center"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="width:50px; background-color:#CCCCCC; text-align:center">5</td> 
 <td width="300" bgcolor="#CCCCCC">อ่างเก็บน้ําห้วยแห้ว</td> 
 <td width="97" bgcolor="#999999"><input name="rain5" type="FLOAT" id="rain5" 
size="20" style="text-align:center"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="width:50px; background-color:#CCCCCC; text-align:center">6</td> 
 <td width="300" bgcolor="#CCCCCC">อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําวัก</td> 
 <td width="97" bgcolor="#999999"><input name="rain6" type="FLOAT" id="rain6" 
size="20" style="text-align:center"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="width:50px; background-color:#CCCCCC; text-align:center">7</td> 
 <td width="300" bgcolor="#CCCCCC">อ่างเก็บน้ําห้วยโป่ง</td> 
 <td width="97" bgcolor="#999999"><input name="rain7" type="FLOAT" id="rain7" 
size="20" style="text-align:center"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="width:50px; background-color:#CCCCCC; text-align:center">8</td> 
 <td width="300" bgcolor="#CCCCCC">อ่างเก็บน้ําห้วยชม</td> 
 <td width="97" bgcolor="#999999"><input name="rain8" type="FLOAT" id="rain8" 
size="20" style="text-align:center"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="width:50px; background-color:#CCCCCC; text-align:center">9</td> 
 <td width="300" bgcolor="#CCCCCC">อ่างเก็บน้ําห้วยไร่</td> 
 <td width="97" bgcolor="#999999"><input name="rain9" type="FLOAT" id="rain9" 
size="20" style="text-align:center"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="width:50px; background-color:#CCCCCC; text-align:center">10</td> 
 <td width="300" bgcolor="#CCCCCC">อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําสวย</td> 
 <td width="97" bgcolor="#999999"><input name="rain10" type="FLOAT" 
id="rain10" size="20" style="text-align:center"></td> 
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 </tr> 
 <tr> 
 <td style="width:50px; background-color:#CCCCCC; text-align:center">11</td> 
 <td width="300" bgcolor="#CCCCCC">อ่างเก็บน้ําห้วยลิ้นควาย</td> 
 <td width="97" bgcolor="#999999"><input name="rain11" type="FLOAT" 
id="rain11" size="20" style="text-align:center"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="width:50px; background-color:#CCCCCC; text-align:center">12</td> 
 <td width="300" bgcolor="#CCCCCC">อ่างเก็บน้ําห้วยยาง</td> 
 <td width="97" bgcolor="#999999"><input name="rain12" type="FLOAT" 
id="rain12" size="20" style="text-align:center"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td style="width:50px; background-color:#CCCCCC; text-align:center">13</td> 
 <td width="300" bgcolor="#CCCCCC">อ่างเก็บน้ําห้วยอีเลิศ</td> 
 <td width="97" bgcolor="#999999"><input name="rain13" type="FLOAT" 
id="rain13" size="20" style="text-align:center"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td> 
 <td style="background-color:#CCCCCC; text-align:center"><input type="submit" 
name="Submit" value="บันทึกข้อมูล"></td> 
 <td bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td> 
 </tr> 
 </table></td> 
 </tr> 
 </table>  
</form> 
</body> 

</html> 

 ไฟล์ saverain.php เป็นไฟล์ท่ีรับค่าจากไฟล์ inputrain และติดต่อฐานข้อมูลเพ่ือทําการบันทึกค่าน้ําฝน
ท่ีรับมา มีโค๊ดดังนี้ 

<? 
include('config.inc.php'); 
$sql1 = "update RAIN set rain=$rain1 WHERE date='$date' AND irr_code='1' LIMIT 1"; 
$sql2 = "update RAIN set rain=$rain2 WHERE date='$date' AND irr_code='2' LIMIT 1"; 
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$sql3 = "update RAIN set rain=$rain3 WHERE date='$date' AND irr_code='3' LIMIT 1"; 
$sql4 = "update RAIN set rain=$rain4 WHERE date='$date' AND irr_code='4' LIMIT 1"; 
$sql5 = "update RAIN set rain=$rain5 WHERE date='$date' AND irr_code='5' LIMIT 1"; 
$sql6 = "update RAIN set rain=$rain6 WHERE date='$date' AND irr_code='6' LIMIT 1"; 
$sql7 = "update RAIN set rain=$rain7 WHERE date='$date' AND irr_code='7' LIMIT 1"; 
$sql8 = "update RAIN set rain=$rain8 WHERE date='$date' AND irr_code='8' LIMIT 1"; 
$sql9 = "update RAIN set rain=$rain9 WHERE date='$date' AND irr_code='9' LIMIT 1"; 
$sql10 = "update RAIN set rain=$rain10 WHERE date='$date' AND irr_code='10' 
LIMIT 1"; 
$sql11 = "update RAIN set rain=$rain11 WHERE date='$date' AND irr_code='11' 
LIMIT 1"; 
$sql12 = "update RAIN set rain=$rain12 WHERE date='$date' AND irr_code='12' 
LIMIT 1"; 
$sql13 = "update RAIN set rain=$rain13 WHERE date='$date' AND irr_code='13' 
LIMIT 1"; 
$dbquery1 = mysql_db_query($dbname, $sql1);  
$dbquery2 = mysql_db_query($dbname, $sql2);  
$dbquery3 = mysql_db_query($dbname, $sql3); 
$dbquery4 = mysql_db_query($dbname, $sql4); 
$dbquery5 = mysql_db_query($dbname, $sql5); 
$dbquery6 = mysql_db_query($dbname, $sql6); 
$dbquery7 = mysql_db_query($dbname, $sql7); 
$dbquery8 = mysql_db_query($dbname, $sql8); 
$dbquery9 = mysql_db_query($dbname, $sql9); 
$dbquery10 = mysql_db_query($dbname, $sql10); 
$dbquery11 = mysql_db_query($dbname, $sql11); 
$dbquery12 = mysql_db_query($dbname, $sql12); 
$dbquery13 = mysql_db_query($dbname, $sql13); 
mysql_close(); 
print "<br><div align=center><B>บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</B></div><BR>"; 
print "<div align=center><A HREF=\"inputrain.php\">กลับไปหน้าบันทึกข้อมูล
</A></div>"; 

         ?> 
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๑๒. รู้จักกับ Highcharts 
 การรายงานในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากตารางอาจแสดงผลในรูปแบบของกราฟก็ได้ การเขียนกราฟออก
ทางหน้าเว็บ ต้องอาศัยโปรแกรมช่วยในการเขียนกราฟ ในท่ีนี้ ผมใช้ Highcharts  

 มาทําความรู้จัก Highcharts กันก่อน Highcharts คือ javascript ไลบรารี่ สําหรับไว้สร้างกราฟบนหน้าเว็บ 
ซ่ึง Highcharts สร้างสามารถสร้างกราฟ ได้หลายรูปแบบ เช่น line, spline, area, areaspline, column, 
bar, pie and scatter สามารถแสดงผลได้ทุก web browser รวมท้ัง iPhone/iPad ก็ได้ ไลบรารี่ ตัวนี้เรา
สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี  
 วิธีนํา Highcharts มาใช้ ในท่ีนี้จะใช้ร่วมกับ Jquery  
 1.) ดาวน์โหลด Highcharts จาก http://www.highcharts.com/download 

 2.) เม่ือได้ไฟล์มาแล้วให้ unzip ไว้ใน folder งานของเรา 
 3.) include jquery, และ HighCharts เข้าในงานของเรา 
 4.) ใน tag ก่อน ปิด head ให้สร้าง object จาก highcharts  
 5.) เพ่ิม tag div เพ่ือให้กราฟของเราแสดงผล  
  เท่านี้เราก็จะได้กราฟแสดงผลท่ีหน้าเว็บเราแล้วครับ ข้อมูลของเราจะอยู่ใน ตัวแปล series เราสามารถ

เปลี่ยนค่าในนั้นตามข้อมูลของเรา หรือจะดึงออกมาจาก ฐานข้อมูลก็ได้ 
 นอกจากนี้ Highcharts ยังมีความสามารถอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น การ export กราฟออกเป็นไฟล์ภาพ, 
การใช้ข้อมูล จาก csv, xml, json มา plot กราฟได้ หรือจะลากเส้นเองท้ังหมดก็ทําได้ 

  สําหรับส่วนประกอบของกราฟสามารถดูรูปแบบตัวอย่างได้ท่ี http://api.highcharts.com/highcharts 
  มาทดสอบการเขียนกราฟจาก Highcharts โดยในตัวอย่างจะเขียนกราฟแท่งของปริมาณน้ําฝนรายเดือน

ของจังหวัดในสํานักชลประทานท่ี ๕  

                   

  ซ่ึงสามารถเขียนโค๊ดได้ดังนี้ 

<!DOCTYPE HTML> 
<html> 
 <head> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
  <title>Highcharts Example</title> 
  <script type="text/javascript" 
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src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script>  
  <script src="../../js/highcharts.js"></script> 
  <script src="../../js/modules/exporting.js"></script> 
  <script type="text/javascript"> 
$(function () { 
        $('#container').highcharts({ 
            chart: { 
                type: 'column' 
            }, 
            title: { 
                text: 'Monthly Average Rainfall' 
            }, 
            subtitle: { 
                text: 'Source: RID 5 ' 
            }, 
            xAxis: { 
                categories: ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec' 
                ] 
            }, 
            yAxis: { 
                min: 0, 
                title: { 
                    text: 'Rainfall (mm)' 
                } 
            }, 
            tooltip: { 
                headerFormat: '<span style="font-size:10px">{point.key}</span><table>', 
                pointFormat: '<tr><td style="color:{series.color};padding:0">{series.name}: </td>' 

+ 
                    '<td style="padding:0"><b>{point.y:.1f} mm</b></td></tr>', 
                footerFormat: '</table>', 
                shared: true, 
                useHTML: true 
            }, 
            plotOptions: { 
                column: { 
                    pointPadding: 0.2, 
                    borderWidth: 0 

กําหนดรูปแบบกราฟ 

เขียน Title 

เขียน  Sub Title 

แกน X 

แกน Y 

กําหนดรูปแบบแสดงผล เมื!อวาง mouse 
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                } 
            }, 
            series: [{ 
                name: 'เลย', 
                data: [49.9, 71.5, 106.4, 129.2, 144.0, 176.0, 135.6, 148.5, 216.4, 194.1, 

95.6, 54.4] 
             }, { 
                name: 'อุดรธานี', 
                data: [83.6, 78.8, 98.5, 93.4, 106.0, 84.5, 105.0, 104.3, 91.2, 83.5, 106.6, 

92.3]    
            }, { 
                name: 'หนองบัวลําภ'ู, 
                data: [48.9, 38.8, 39.3, 41.4, 47.0, 48.3, 59.0, 59.6, 52.4, 65.2, 59.3, 51.2]    
            }, { 
                name: 'หนองคาย', 
                data: [42.4, 33.2, 34.5, 39.7, 52.6, 75.5, 57.4, 60.4, 47.6, 39.1, 46.8, 51.1] 
             }, { 
                name: 'สกลนคร', 
                data: [2.4, 13.2, 24.5, 19.7, 72.6, 105.5, 54.7, 62.4, 59.6, 29.1, 34.7, 18.2] 
            }, { 
                name: 'บึงกาฬ', 
                data: [7.8, 13.5, 18.2, 29.1, 30.5, 63.4, 67.6, 35.4, 64.7, 21.1, 18.7, 30.2]

     
            }] 
        }); 
    }); 
      </script> 
 </head> 
 <body> 
<div id="container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div> 
 </body> 
</html> 
 

 
 
 
 
 

คา่ปริมาณฝน 

Show Graph 
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๑๓. ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเขียนกราฟ 
 จากบทท่ีแล้วเราก็สามารถสร้างกราฟได้ แต่กราฟท่ีได้จะเป็นค่าคงท่ี ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้อง
เปลี่ยนค่าใน series ใหม่ ทําให้ยุ่งยากและเสียเวลา ดังนั้นเพ่ือให้สามารถจัดทํารายงานท่ีเป็นปัจจุบัน เราจึง
ควรดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลซ่ึงเรา update ทุกวันมาเขียนกราฟจะดีกว่า โดยการตั้งค่าตัวแปรใน series ลอง
มาทดลองกันดู เราจะเขียนกราฟแสดงปริมาณน้ําฝนรายเดือน และปริมาณน้ําฝนสะสมรายเดือน เริ่มต้นจาก
การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล แล้วกําหนดค่าตัวแปรให้กับข้อมูลท่ีจะนําไปเขียนกราฟ 
<?php 
 $host = "webbase.rid.go.th"; 
 $user = "loei";  
 $passwd = "*************";  
 $dbname = "loei"; 
 $connection = mysql_connect($host,$user,$passwd) or die("connection fail"); 
 $db = mysql_select_db($dbname,$connection) or die("connection db fail"); 
 mysql_query("SET character_set_results=utf8"); 
 mysql_query("SET character_set_client=utf8"); 
 mysql_query("SET character_set_connection=utf8"); 
?> 
<!DOCTYPE HTML> 
<html> 
 <head> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
  <title>Monthly Rainfall</title> 
  <script type="text/javascript" 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script> 
  <script src="../../js/highcharts.js"></script> 
  <script src="../../js/modules/exporting.js"></script> 
  </head> 
 <body> 
 <!--############  start form ##############--> 
 <p> 
 <form id="frmMain" method="post" name="showmeter"  style="float:left;"> 
 <input type="hidden" name="todo" value="submit"> 
 <label>เลือกสถานี:</label>  
 <select name="project" id="project"> 
 <?php 
  $sql = "select irr_code, project_name from IRR_CODE order by irr_code"; 
  $result = mysql_query($sql, $connection) or die("fail-0"); 
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  $numrows = mysql_num_rows($result); 
  $irr_code = array(); 
  $project_name = array(); 
  while($row = mysql_fetch_array($result)){ 
   $irr_code[] = $row[0]; 
   $project_name[] = $row[1]; 
  }   
 for($i = 0; $i <= $numrows-1; $i++) {  
 if($irr_code[$i] == $_POST['project']) { 
 echo "<option selected value='" .$irr_code[$i]. "'>" .$project_name[$i] . "</option>";  
 }else{  
 echo "<option value='" .$irr_code[$i]. "'>" .$project_name[$i] . "</option>";    
 } 
 } 
 ?> 
 </select>         
 เลือก ปี พ.ศ. 
 <? 
 $yearName = array(1998=> "2541", 
"2542","2543","2544","2545","2546","2547","2548","2549","2550","2551","2552","255
3","2554","2555","2556","2557"); 
 ?> 
  <select name="year" width="100px" style="border:1px solid #CDCDCD;"> 
 <? 
   /* create array year */  
 for($curYear = 1998; $curYear <= 2014; $curYear++) {  
 if($curYear == $_POST['year']) { 
 echo "<option selected value='" .intval($curYear). "'>" .$yearName[$curYear] . 
"</option>";  
 }elseif(($curYear == date("Y")) && ($_POST['year'] ==NULL)) {  
 echo "<option selected value='" .$curYear. "'>" .$yearName[$curYear] . "</option>";  
 }else{  
 echo "<option value='" .$curYear. "'>" .$yearName[$curYear] . "</option>";  
 } 
 }  
 ?> 
 </select>  
<input type = "submit" id="aaa" name = "showdata" value="แสดงข้อมูล" style="margin:0 0 



- 38 - 

 

10px 20px; width:80px; height:22px;"> 
 </form> 
 </p> 
 <div style="clear:both"></div> 
 <hr /> 
<!--################### show query  #########################--> 
 <?php 
  $todo=$_POST["todo"]; 
   if(isset($todo) and $todo=="submit"){ 
   $project=$_POST['project']; 
   $year=$_POST['year']; 
   $sql = "select RAIN.irr_code,  
    IRR_CODE.project_name, 
    date_format(RAIN.date,'%Y')+543 as 'year', 
    date_format(RAIN.date,'%m') as 'month', 
    sum(RAIN.rain) as sum_rain, 
    (SELECT SUM(RAIN.rain) FROM RAIN where RAIN.irr_code = 
$project and date_format(RAIN.date,'%Y') = $year  
    and date_format(RAIN.date,'%m') <= month) as 'accum' 
    from RAIN 
    left join IRR_CODE on RAIN.irr_code = IRR_CODE.irr_code 
    where IRR_CODE.irr_code = $project  and 
date_format(RAIN.date,'%Y') = $year 
    group by  date_format(RAIN.date,'%Y*%m')";  
  $result = mysql_query($sql, $connection) or die("query fail-01"); 
  $result1 = mysql_query($sql, $connection) or die("query fail-02"); 
  $numrows = mysql_num_rows($result); 
  $sql1="select project_name from IRR_CODE where irr_code =" .$project;   
  $result2 = mysql_query($sql1, $connection) or die("query fail-03"); 
  $project_name=mysql_result($result2,0,0);    
   if($numrows != '0'){ 
   /* table title */ 
  echo 'ปริมาณฝนรายเดือน (ม.ม.) สถานี ' .($project_name). ' ปี พ.ศ.'.($year+543)  ; 
  echo '<br /><br />'; 
   /***************** Create table **********************/  
  echo'<table cellpadding="10" cellspacing="1" style="font:normal 
14px/25px tahoma; width:590px;">'; 
  echo'<tr style="background-color: #0000FF; color:#FFF; text-align:center;">'; 
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  echo'<td style="padding:0px; width:19.6%;">รายการ</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:6.7%;">ม.ค.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:6.7%;">ก.พ.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:6.7%;">มี.ค.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:6.7%;">เม.ย.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:6.7%;">พ.ค.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:6.7%;">มิ.ย.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:6.7%;">ก.ค.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:6.7%;">ส.ค.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:6.7%;">ก.ย.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:6.7%;">ต.ค.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:6.7%;">พ.ย.</td>'; 
  echo'<td style="padding:0px; width:6.7%;">ธ.ค.</td>'; 
  echo '</tr>'; 
  echo '</table>'; 
  echo '<div style="overflow:auto; max-height:590px;">'; 
  echo'<table cellpadding="1" cellspacing="1" style="font:normal 11px/25px 
tahoma; width:590px;">'; 
  echo '<tr style="background-color:#00FF66; text-align:center;">';  
  echo'<td style="padding:0px; width:19.6%;">ปริมาณฝนรายเดือน</td>'; 
  for ($i=1; $i<=12; $i++){ 
  $array = mysql_fetch_array($result) ; 
  echo '<td style="padding:0px; width:6.7%;">' .number_format($array[4],1, '.', 
','). '</td>'; 
  $yda[] = $array[4];        
 //**ค่าตัวแปรท่ีต้องการนําไปเขียนกราฟ**// 
 } 
  echo'</tr>'; 
  echo '<tr style="background-color:#99FF66; text-align:center;">';  
  echo'<td style="padding:0px; width:19.6%;">ปริมาณฝนสะสมรายเดือน</td>';
  for ($j=1; $j<=12; $j++){ 
  $array1 = mysql_fetch_array($result1) ;  
  echo '<td style="padding:0px; width:6.7%;">' .number_format($array1[5],1, 
'.', ','). '</td>'; 
  $yda1[] = $array1[5];  
  } 
  echo'</tr>';  
  echo '</table>'; 
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  echo '</div>';  // overflow 
  } // IF numrow !=0 
  } //IF todo 
  mysql_close($connection);   
  ?> 
 เขียนกราฟและกําหนดส่วนประกอบต่างๆ 
<script type="text/javascript"> 
 $(function () { 
    $('#container').highcharts({ 
  chart: { 
            backgroundColor: '#FCFFC5', 
   width: 590 
        }, 
  title: { 
                text: 'ฝนรายเดือน', 
                x: -20 //center 
            }, 
            subtitle: { 
                text: '<?echo ' สถานี ' .($project_name). ' ปี พ.ศ.'.($year+543);?>', 
                x: -20 
            }, 
            xAxis: { 
                categories: ['ม.ค.', 'ก.พ.', 'มี.ค.', 'เม.ย.', 'พ.ค.', 'มิ.ย.', 
                    'ก.ค.', 'ส.ค.', 'ก.ย.', 'ต.ค.', 'พ.ย.', 'ธ.ค.'] 
            }, 
            yAxis: { 
                title: { 
                    text: 'ปริมาณฝน ( มม. )' 
                }, 
                plotLines: [{ 
                    value: 0, 
                    width: 1, 
                    color: '#808080' 
                }], 
    min: 0, 
    lineColor: '#FF0000', 
    lineWidth: 1, 
    gridLineDashStyle: 'longdash', 
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    tickInterval:200 
            }, 
            tooltip: { 
    valueDecimals: 1, 
                valueSuffix: 'มม.' 
            }, 
            legend: { 
                layout: 'horizontal', 
                align: 'center', 
                verticalAlign: 'bottom', 
                borderWidth: 0 
            }, 
  series: [{ 
   type: 'column', 
         name: "ฝนรายเดือน", 
   data: [<?php echo join($yda, ',') ?>] 
   },{ 
   type: 'line', 
         name: "ฝนรายเดือนสะสม", 
   data: [<?php echo join($yda1, ',') ?>] 
  }] 
 });  
}); 
</script>   
<div id="container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div> 
</body> 
</html> 
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เราก็จะได้กราฟท่ีดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลดังนี้ 

 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



ลําดับ ระยะเวลา

กระบวนการการรายงานและจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์น้ําบนเว็บไซต์

ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
 (หน่วย)

รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ

1

2 1 วัน
ร่างรูปแบบการรายงานท่ีจะให้แสดงผลทาง 
Website เพ่ือพิจารณาว่าควรมีข้อมูลใดท่ี ฝจน.

เร่ิมต้น

กําหนดรูปแบบรายงาน2 1 วัน Website เพ่ือพิจารณาว่าควรมีข้อมูลใดท่ี
จะต้องจัดเก็บ

ฝจน.

3 1 วัน
กําหนดตารางและฟิลด์ รวมท้ังรูปแบบต่างๆใน
ฐานข้อมูล

ฝจน.

กําหนดรูปแบบรายงาน

ออกแบบตารางฐานข้อมูล

4 1/2 วัน
ทําการสร้างตารางต่างๆในฐานข้อมูล พร้อมท้ัง
กําหนดคุณสมบัติของตารางและฟิลด์

ฝจน.

5 5 วัน
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องบันทึกในรูปแบบไฟล์ 
Excel ให้มีคอลัมน์เช่นเดียวกับฟิลด์ในตาราง
ฐานข้อมูล

ฝจน.
รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

ในรูปแบบท่ีกําหนด

สร้างตารางฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล

6 1/2 วัน
นําเข้าข้อมูลลงในฐานข้อมูลโดยการแปลงไฟล์ 
Excel ให้เป็นไฟล์นามสกุล CSV และนําเข้า
ข้อมูลโดยโปรแกรม HeidiSQL

ฝจน.

สร้างหน้า web page เพ่ือแสดงรายงาน โดย

ในรูปแบบท่ีกําหนด

นําเข้าข้อมูลลงในฐานข้อมูล

สร้าง web page 
7 ๑๕ วัน

สร้างหน้า web page เพ่ือแสดงรายงาน โดย
ให้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผล

ฝจน.

8 5 วัน
ตรวจสอบการแสดงผลของ  web page โดย
การตรวจดูว่าข้อมูลต่างๆท่ีแสดงผลมีความ
ถูกต้องหรือไม่

ฝจน.

สร้าง web page 
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมา

ตรวจสอบการทํางาน
ของ web page ถูกต้องหรือไม่

9 1/2 ชม.
ดําเนินการ up load web page ข้ึนไว้ใน 
website โครงการ

ฝจน.

10 1/2 ชม. ดําเนินการ update ข้อมูลต่างๆ ทุกวัน จนท.

upload  web page 
ข้ึน website

update ข้อมูล10 1/2 ชม. ดําเนินการ update ข้อมูลต่างๆ ทุกวัน จนท.

11 สิ้นสุด

update ข้อมูล



 

ตารางและฟิลด์เก็บข้อมูลรายละเอียดโครงการชลประทาน 

FIELD DATA TYPE 
irr_code INT 

project_name CHAR 
storage_level FLOAT 

storage_capacity FLOAT 
dead_level FLOAT 

dead_capacity FLOAT 

ตารางและฟิลด์เก็บข้อมูลปริมาณน้ําฝน 

FIELD DATA TYPE 
date DATE 

irr_code INT 
rain FLOAT 

ตารางและฟิลด์เก็บข้อมูลสถานการณ์น้ํารายวัน 

FIELD DATA TYPE 
date DATE 

irr_code INT 
level FLOAT 

quantity FLOAT 

inflow FLOAT 

canal FLOAT 

spillway FLOAT 

ตารางและฟิลด์เก็บข้อมูลแผนบริหารจัดการน้ํา 

FIELD DATA TYPE 
date DATE 

irr_code INT 
quantity FLOAT 

 



 

การรายงานในรูปแบบต่าง 
รายงานน้ําย้อนหลัง 

 
 

รายงานแผน-ผล การบริหารจัดการน้ํา 

 
 



 

 

รายงานปริมาณฝนรายวัน 

 
 

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

 


