
อธิบายการทำงานของ Rating Curve 

 ในการทำงานของระบบนี้ Rating Curve จะทำงานได้ ต้องมีข้อมูลดังนี้  

1. ข้อมูลสถานี 

2. ข้อมูลการสำรวจปริมาณน้ำ (อ.ท.1-02) 

3. ระดับน้ำรายชั่วโมง(Streamgraph) 

4. Rating table ปีน้ำ 

5. Rating Table ความเร็วเฉลี่ยและพ้ืนที่หน้าตัดลำน้ำ 

6. ข้อมูลเพ่ือการจัดทำ Rating curve 

 

หมายเหตุ 

****  การข้ึนข้อมูลที่เป็นไฟล์ Excel ต้องไม่มีสูตรใด ๆ ติดเข้าไปด้วย เพราะโปรแกรมจะอ่านค่าไม่ได้  **** 

 

 

ขั้นตอนใช้งานเพื่อสร้าง Rating Curve 

 

1. หน้าจอแสดงผลหลัก 

 เป็นหน้าจอแสดงข้อมูลทั้งหมด ที่จำเป็นในการสร้าง Rating Curve คลิกท่ี เลือก เพ่ือเปิดหน้า

จอแสดงผล อ่ืน ๆ ต่อไป ดังรูปภาพที่ 1 

 

 
รูปภาพที่ 1 



2. หน้าจอแสดงผล จัดการสถานี 

 เป็นหน้าจอแสดงผล ให้ เพ่ิม ลบ แก้ไข สถานี ของ Rating Curve ดังรูปภาพที่ 2

 
 รูปภาพที่ 2   

 

2.1 หน้าจอแสดงผล เพ่ิมสถานี 

 เป็นหน้าจอแสดงผล เพิ่มสถานี เพ่ือสร้าง สถานีใหม่ ดังรูปภาพที่ 3 

รูปภาพที่ 3 

 

 

 



2.2 หน้าจอแสดงผล แก้ไขสถานี 

 เป็นหน้าจอแสดงผล เพิ่มสถานี เพ่ือสร้าง สถานีใหม่ ดังรูปภาพที่ 4 

 

รูปภาพที่ 4 

3. หน้าจอแสดงผล การสำรวจปริมาณน้ำ (อ.ท.1-02) 

 เป็นหน้าจอแสดงผล สถิติการสำรวจปริมาณน้ำ (อ.ท.1-02) ดังรูปภาพที่ 5

 
รูปภาพที่ 5 

3.1 หน้าจอแสดงผล เพ่ิมข้อมูล 

เป็นหน้าจอแสดงผล ของสถานีที่มีในระบบ เพ่ือทำการเลือก รหัสสถานี และ ปีน้ำ เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ใน

การบันทึก สถิติการสำรวจปริมาณน้ำ ดังรูปภาพที่ 6

 
รูปภาพที่ 6 



3.2 หน้าจอแสดงผล สถิติการสำรวจปริมาณน้ำ 

 เป็นหน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูล สถิติการสำรวจปริมาณน้ำ จากหัวข้อ 3.1 เมื่อกด ตกลง จะแสดง

หน้าจอแสดงผล ดังรูปภาพที่ 7 

 

รูปภาพที่ 7 

 

 

3.2 การแก้ไขข้อมูล สถิติการสำรวจปริมาณน้ำ 

 ในการแก้ไขข้อมูล สถิติการสำรวจปริมาณน้ำ ให้ทำการแก้ไขข้อมูลในช่องที่ต้องการแก้ไข แล้วทำการ

กดแก้ไข ดังรูปภาพที่ 8 

 

 
รูปภาพที่ 8 

 

 

 



4. หน้าจอแสดงผล ข้อมูลเพื่อการจัดทำ Rating curve 

 เป็นหน้าจอแสดงผล ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำ Rating curve ดังรูปภาพที่ 9 

 
รูปภาพที่ 9 

4.1 การเพ่ิมข้อมูลเพื่อการจัดทำ Rating Curve 

  การข้ึนข้อมูลของแต่ละประเภทข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง(Streamgraph),Rating table ปี

น้ำ, Rating Table ความเร็วเฉลี่ยและพ้ืนที่หน้าตัดลำน้ำ จะขึ้นข้อมูลเหมือนกันดัง ข้อ 4.2 

ส่วนการขึ้นข้อมูลของ ข้อมูลเพ่ือการจัดทำ Rating Curve อยู่ในหัวข้อ 4.3 

4.2 การข้ึนข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง(Streamgraph),Rating table ปีน้ำ, Rating Table ความเร็ว

เฉลี่ยและพ้ืนที่หน้าตัดลำน้ำ 

  4.2.1 หน้าจอแสดงผลหลักในการข้ึนข้อมูล 

   การข้ึนข้อมูลในหน้าจอแสดงผลนี้ จะมีการป้อนข้อมูล 2 ข้อมูล นั่นคือ ปี พ.ศ. และ 

ไฟล์ข้อมูลที่จะนำขึ้นระบบ กรณีที่ต้องการแก้ไขไฟล์ให้ใส่ ปี พ.ศ. เดียวกัน ของสถานีที่ต้องการแก้ไข 

แล้ว Upload อีกครั้ง สามารถดูตัวอย่างไฟล์ที่จะนำขึ้นระบบได้ท่ี ปุ่ม ตัวอย่างไฟล์ ดังรูปภาพที่ 10 

 

รูปภาพที่ 10 



 4.3 การข้ึนข้อมูลของ ข้อมูลเพ่ือการจัดทำ Rating curve 

  4.3.1 หน้าจอแสดงผลหลักในการข้ึนข้อมูลเพ่ือการจัดทำ Rating curve 

   ทำหน้าที่แสดงข้อมูลเพ่ือการจัดทำ Rating curve ของแต่ละปี สามารถดูตัวอย่าง

ไฟล์ที่จะนำขึ้นระบบได้ที่ ปุ่ม ตัวอย่างไฟล์ ดังรูปภาพที่ 11 

 

รูปภาพที่ 11 

 

  4.3.2 การเพ่ิมข้อมูลใหม่ 

   เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่ให้กดปุ่ม เพิ่มข้อมูลใหม่ จะแสดงหน้าต่างขึ้นมา ให้ป้อน

ข้อมูล 2 ข้อมูล นั่นคือ ปี พ.ศ. และ ไฟล์ข้อมูลที่จะนำขึ้นระบบ ดังรูปภาพที่ 12 

 

รูปภาพที่ 12 

 

 



  4.3.3 การแก้ไขข้อมูลเพ่ือการจัดทำ Rating curve 

   เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดปุ่มแก้ไข ตามปี พ.ศ. ที่ต้องการแก้ไข จะแสดง

หน้าต่างขึ้นมา ให้ป้อนข้อมูล 2 ข้อมูล นั่นคือ ปี พ.ศ. และ ไฟล์ข้อมูลที่จะนำขึ้นระบบ เพ่ือให้แก้ไข

ข้อมูลเดิม ดังรูปภาพที่ 13

 

รูปภาพที่ 13 

 

5. หน้าจอแสดงผล Rating Curve 

 เป็นหน้าจอให้เลือก ปีน้ำ และสถานี เพ่ือดู Rating Curve ดังรูปภาพที่ 14

 
รูปภาพที่ 14 

 

 

 

 



5.1 หน้าจอแสดงผล Rating Curve 

  จากหัวข้อที่ 5 เมื่อเลือก ปีน้ำ และสถานีแล้ว กด ตกลง จะแสดงกราฟ Rating Curve ดัง

รูปภาพที่ 15 

 
รูปภาพที่ 15 


