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สารบญั 

——————————————————————————————— 

ทาํความรูจ้กั BMON กนัก่อน     R 

กาํเนิด BMON       4 

BMON ทาํอะไรไดบ้า้ง      U 

การตดิตั Vง BMON และการลงทะเบยีนใชง้าน   X 

วธิกีารใชง้าน BMON      12 

ภาพจากงานสาํรวจชายหาดโดยใช ้BMON    17 

เทคนิคการใชง้าน BMON ที:ควรทราบ    R\ 
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—————————————————————————————————————————— 

ทาํความรูจ้กั BMON กนัก่อน 

——————————————————————————————— 

 “ BMON (บมีอ่น) ยอ่มาจาก Beach Monitoring (การตดิตามสภาพชาย

ชายฝั :งทะเล) คอื Application (แอพพลเิคชั :น) เพื:อการตดิตาม 

สภาพชายฝั :งทะเลผา่น Smartphone (สมารท์โฟน) “ 

     BMON ใชก้บัโทรศพัทม์อืถอืแบบใดไดบ้า้ง 

BMON ใชไ้ดก้บัโทรศพัทม์อืถอืแบบ Smartphone ที:ใช้ ระบบ

ปฏบิตักิารแบบ I OS ซึ:งกค็อื IPHONE และ ระบบ Android 

เชน่ Samsung Oppo Sony  

     BMON โหลดไดจ้ากไหน 

สามารถ Download ไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย จาก App Store 

(กรณทีี:ใชร้ะบบ I OS) และ Play Store (กรณทีี:ใช้

ระบบAndroid)  

     ใครคอืผูใ้ช ้BMON  

อาสาสมคัรตดิตามสภาพชายฝั :งทะเลในเครอืขา่ย สามารถลง

ทะเบยีนผา่น BMON และหลงัจากที:ไดต้รวจสอบความถกูตอ้ง

แลว้ จะสามารถใช ้BMON ได ้

     BMON ทาํงานอยา่งไร  

BMON เป็นตวัชว่ยเพื:อใหข้อ้มลูที:ไดจ้ากการสาํรวจชายหาด

นั Vน ถกูบนัทกึเขา้ในระบบทนัท ีโดยสามารถแสดงผลกราฟ

G  of G1 20

คูม่อืการใชง้าน BMON      

ขอ้มลูรปูตดัชายหาดไดท้นัท ีหากมกีารบนัทกึขอ้มลูผดิพลาด 

จะสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีทั Vงยงัชว่ยประหยดัเวลาใน

การกรอกขอ้มลูลงในเอกสาร และลงในไฟลค์อมพวิเตอรเ์พื:อ

การวเิคราะหข์อ้มลูอกีดว้ย  

 

BMON ทาํอะไรไดบ้า้ง 

BMON ในเวอรช์ั :นนีV สามารถใชเ้พื:อบนัทกึขอ้มลูจาก (R) งาน

สาํรวจรูปตดัชายฝั :งทะเลจากอุปกรณ์วดัรูปตดัทั Vงสองแบบคอื

ระดบันํVาและไมฉ้าก (Ñ) ความลาดชนัชายหาด (Ö) ภาพถ่ายสี่

ทศิ ณ ตาํแหน่งสาํรวจ พรอ้มบนัทกึเพิ:มเตมิ (Ü) ภาพถ่าย ณ 

ตาํแหน่งใดๆที:ไมไ่ดอ้ยูใ่นตาํแหน่งสาํรวจ พรอ้มบนัทกึเพิ:มเตมิ 

BMON แตกต่างจากการตดิตามสภาพชายฝั :งทะเลแบบเดมิอยา่งไร 

การตดิตามสภาพชายหาดฝั :งทะเลแบบเดมินั Vน ผูส้าํรวจตอ้ง

บนัทกึขอ้มูลลงในแบบฟอร์มกระดาษ หลงัจากนั Vนจงึนําไป

บนัทกึลงในไฟล์คอมพวิเตอร์เพื:อการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไปซึ:ง

สิVนเปลอืงเวลา อกีทั Vงในบางครั Vงเกดิความผดิพลาดจากการ

บนัทกึขอ้มูลสนามโดยผูบ้นัทกึไม่อาจทราบได ้ จะทราบกต่็อ

เมื:อมกีารวเิคราะข์อ้มลูแลว้เทา่นั Vน ซึ:งหากจะกลบัไปสาํรวจใหม่

กจ็ะไมไ่ดข้อ้มลูในวนัเวลาเดมิ เพราะชายหาดเปลี:ยนแปลงไป

ตลอดเวลา BMON จะทาํหน้าที:แกไ้ขปัญหานีVโดยการแสดงผล

ในทนัททีี:ผูส้าํรวจบนัทกึขอ้มลู หากมขีอ้ผดิพลาดจะสามารถ

กลบัไปสาํรวจแกใ้หมใ่นจดุนั Vนๆไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี รวมถงึขอ้มลู

ที:บนัทกึจะเขา้สูร่ะบบทนัทแีละถูกเรยีงลาํดบัและจดัการขอ้มูล

อย่างเป็นระบบ ทาํใหก้ารนําขอ้มลูไปวเิคราะหส์ามารถทาํได้

อยา่งสะดวก ถกูตอ้ง และประหยดัเวลา  
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ทาํไมอาสาสมคัรตดิตามสภาพชายฝั :งทะเลควรใช ้BMON แทนระบบการ

เกบ็ขอ้มลูแบบเดมิ 

ลดความผดิพลาดงานสาํรวจและชว่ยประหยดัเวลาในการ

บนัทกึและวเิคราะหข์อ้มลู  

อยากจะใชง้าน BMON ควรทาํอยา่งไร 

บุคคลทั :วไปที:ไม่ใช่เครอืข่ายอาสาสมคัรตดิตามสภาพชายฝั :ง

ทะเล สามารถโหลด BMON และใชง้านไดเ้ฉพาะโมดู ลการสง่

ภาพชายหาดที:น่าสนใจ เชน่ ชายหาดที:ถกูกดัเซาะ หาดที:มี

ความสวยงามสมบรูณ์ ชายหาดที:มคีวามเสื:อมโทรม เขา้สูร่ะบบ

เพื:อเป็นฐานขอ้มลูและใชเ้พื:อการศกึษาต่อไป  แต่หากเป็น

อาสาสมคัรตดิตามสภาพชายหาดสามารถโหลดและใชง้านได้

ทกุโมดลู  

หากสนใจรว่มกนัขยายเครอืขา่ยเพืBอการตดิตามสภาพชายฝั Bง

ทะเลโดยใช ้BMON สามารถตดิอผา่นชอ่งทางสืBอสารทีBแจง้ไว้

ทา้ยเลม่ 
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—————————————————————————————————————————————— 

กาํเนิด BMON 

—————————————————————————————————————————————— 

 “ BMON เกดิขึVนเพื:อเป็นเครื:องมอื 

ในการจดัการขอ้มลูสาํรวจสภาพชายฝั :งทะเล”   

 งานตดิตามสภาพชายฝั :งทะเลซึ:งเป็นที:มาของ BMON นีV เป็นการ

ตดิตามการเปลี:ยนแปลงของชายฝั :งทะเลเป็นประจาํทกุเดอืน เรื:อยมาตั Vงแต่

เมษายน Ñåå\ ณ ชายหาดสมหิลา-ชลาทศัน์ จ.สงขลา โดยใชก้ารมสีว่น

ร่วมของพลเมอืง ซึ:งนับได้ว่าเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที:มกีาร

ดาํเนินการในลกัษณะนีV   

 ในระยะแรก โครงการนีVเกดิขึVนจากการรวมกลุ่มกนัของเยาวชน

สงขลาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจาํนวนหนึ:งในชื:อ “กลุ่มหาดเพื:อชวีติ”  

ซึ:งดาํเนินโครงการที:เกี:ยวขอ้งกบัชายหาดมาตั Vงแต่ปี Ñååè  ภายในการ

สนบัสนุนจากโครงการพลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลา โดยสงขลาฟอรั :ม จาก

นั Vนได้มกีารสร้างและขยายเครอืข่ายออกไปมากมายทั Vงในระดบัโรงเรยีน 

มหาวทิยาลยั ภาคราชการ เอกชน และ พลเมอืงสงขลาทั :วไป มกีารดาํเนิน

กจิกรรมที:ส่งเสรมิใหเ้กดิการอนุรกัษ์ทรพัยากรชายหาดสมหิลา-ชลาทศัน์ 

อยา่งต่อเนื:องทกุปี  

 หลงัจากการดาํเนินกจิกรรมที:ส่งเสรมิใหค้นสงขลาเหน็คุณค่าของ

ชายหาดมาไดร้ะยะหนึ:ง กลุม่เยาวชนเริ:มสนใจในความเปลี:ยนแปลงที:เกดิ

ขึVนกันชายหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ที:ตนใช้เป็นประเด็นในการสื:อสาร

สาธารณะ จงึไดเ้กดิโครงการตดิตามสภาพชายหาดสมหิลา-ชลาทศัน์ ทั Vง

ระบบอยา่งเป็นทางการขึVนในเดอืนเมษายน Ñåå\ โดยการสนบัสนุนทาง

วชิาการจากคณะวศิวกรรมศาสตร ์ ม.เกษตรศาสตร ์ และทุนสนับสนุน
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โครงการบางสว่นจากโครงการพลงัพลเมอืงเยาวชนสงขลาโดยสงขลาฟอรั :ม 

  

 การตดิตามสภาพชายหาดสมหิลา-ชลาทศัน์ ที:ไดด้าํเนินการมา

ตั Vงแต่ปี Ñåå\ นั Vนไดใ้ชร้ะบบอาสาสมคัรในลกัษณะของ Citizen science 

(Cathy and Krista, 2011) ซึ:งหมายถงึกระบวนการเรยีนรูใ้นรปูแบบของ

การใชอ้าสาสมคัรในทอ้งถิ:น รว่มกนัศกึษาวเิคราะหป์ระเดน็ที:สนใจรว่มกนั

ในทอ้งถิ:นของตนเอง โดยใชห้ลกัวชิาการเชงิวทิยาศาสตรใ์นการแกปั้ญหา

ตั Vงแต่ตน้จนจบ (สงขลาฟอรั :ม, Ñåå\) ซึ:งกระบวนการนีVเคยไดถ้กูใชแ้ละ

ดาํเนินการมาแลว้สาหรบักรณเีรอือรพนิ Ü เกยตืVนชายหาดแหลมสนออ่น

เมื:อปี ÑååU (สมปรารถนาและคณะ, Ñåå\) พบวา่ที:ผา่นหน่วยงานภาครฐัที:

เกี:ยวขอ้งไมม่ฐีานขอ้มลูชายหาดทั Vงระบบ การดาํเนินการฟืVนฟู ป้องกนัการ

กดัเซาะชายฝั :งหาดสมหิลายงัขาดกระบวนการตดิตามผลกระทบที:เกดิขึVน

ต่อการเปลี:ยนแปลงชายหาด  

  

 ในระยะของการดาํเนินการ กลุม่เยาวชนไดเ้ริ:มสรา้งเครอืขา่ยเพื:อ

การตดิตามสภาพชายหาด ผา่นเครอืขา่ยเดมิ และผา่นสื:อประชาสมัพนัธใ์น

สงัคมออนไลน์เป็นหลกั ในการรวบรวมกลุ่มอาสาสมคัรเพื:อการสาํรวจ

สภาพชายหาดเป็นประจาํทุกเดอืน โดยผนัสมาชกิในกลุ่มมาเป็นแกนนํา

คอยแนะนําและเผยแพร่องคค์วามรูแ้ก่อาสาสมคัรที:เขา้ร่วมโครงการ ซึ:ง

ประกอบดว้ยบุคคลทกุเพศทกุวยัใหค้วามสนใจเขา้รว่มโครงการ  

 เนื:องจากเป็นการตดิตามสภาพชายหาดโดยใชก้ารมสี่วนร่วมของ

พลเมอืง กจิกรรมนีVจงึไดร้ะบบอาสาสมคัรที:มกัจะหมนุเวยีนเปลี:ยนหน้ากนั

เขา้มาเป็นประจาํ อาสาสมคัรหน้าใหม่ๆ ที:อาจไมคุ่น้ชนิกบัการใชอุ้ปกรณ์

และเทคนิคการสาํรวจก็อาจจะส่งผลให้ข้อมูลที:ได้เกิดความผดิพลาดได ้

นอกจากนีV ขอ้มลูจากการสาํรวจกม็ปีรมิาณมากขึVนตามลาํดบั หากมกีาร

จดัการระบบการจดัเกบ็ที:ไมด่ ีกอ็าจทาํใหก้ารวเิคราะหผ์ลผดิพลาดได ้ 
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 จากการดาํเนินงานในช่วงเวลาที:ผ่านมาพบประเดน็ปัญหาที:เกดิ

ขึVนจากการตดิตามสภาพชายฝั :งทะเล ดงันีV 

• อาสาสมคัรหมนุเวยีนเปลี:ยนหน้าเรื:อยๆ เกดิความผดิพลาดของ

ขอ้มลูเป็นประจาํ ตอ้งลงสาํรวจซ่อมซึ:งจะไมเ่ป็นไปตามระยะเวลา

ที:กาํหนดไว ้   ทั Vงยงัมตีน้ทนุเวลาและกาํลงัคน --> จงึตอ้งการ

ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูภาคสนามไดท้นัท ี

• งานติดตามสภาพชายฝั :งทะเลของพลเมอืงยงัคงดาํเนินต่อไป

เรื:อยๆ ขอ้มลูเพิ:มมากขึVนเรื:อยๆ --> ตอ้งการระบบจดัการขอ้มลู 

• การประมวลภาพชายหาดที:บนัทกึเพื:อนํามาเปรยีบเทยีบกนันั Vน

ยุง่ยาก เสยีเวลา ทั Vงยงัอาจเกดิความผดิพลาดหากจดัเกบ็อยา่งไม่

เป็นระบบ --> ต้องการระบบช่วยเก็บบนัทึกข้อมูลภาพทั Vง 

ตาํแหน่ง วนั เวลา ที:บนัทกึภาพ และจดัเกบ็เพื:อแปลผลขอ้มลูได้

อยา่งเป็นระบบ 

• ต้องการการบนัทกึและวเิคราะห์ผลขอ้มูลอย่างถูกต้องตามหลกั

วชิา 

 ดว้ยเหตุนีV BMON จงึกาํเนิดขึVน เพื :อใหก้ารตดิตามสภาพชายฝั :ง

ทะเลนั Vนเป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาและมปีระสทิธภิาพ 
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————————————————————————————————————————————— 

BMON ทาํอะไรไดบ้า้ง 

—————————————————————————————————————————————— 

“BMON สามารถใชเ้พื:อบนัทกึขอ้มลูจากการสาํรวจรปูตดัชายหาด  

ความลาดชนัชายหาด ภาพถ่ายสี:ทศิทาง ณ ตาํแหน่งสาํรวจ  

ภาพถ่ายอื:นๆ ณ ตาํแหน่งสาํรวจ และ ภาพถ่าย ณ ตาํแหน่งใดๆ 

ที:อาสาสมคัรสนใจ และอยากเกบ็บนัทกึสง่เขา้ระบบ” 
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บนัทกึขอ้มลูรปูตดัและ  

ความลาดชนัชายหาด 

ภาพถ่ายสี:ทศิ 

และภาพถ่าย

อื:นๆ  ณ 

ตาํแหน่งที่

สาํรวจ 

ภาพถ่าย ณ 

ตาํแหน่งอื:นๆ 
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BMON สามารถใชเ้พื:อบนัทกึขอ้มลูสาํรวจโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนีV  

ขอ้มลู วธิกีาร รายละเอยีด

รปูตดัชายหาด ระดบันํVา (Water 

level)

วดัหา่งฝั :งจากหมดุอา้งองิทุกระยะ Ñ 

เมตร อ่านค่าระดบัชายหาดหน่วย

เซนตเิมตร

ไมฉ้าก (One 

man)

วัดห่างฝั :งจากหมุดอ้างอิงทุกระยะ 

Rเมตร อ่านค่าระดบัชายหาดหน่วย

เซนตเิมตร

ความลาดชนั

ชายหาด

เครื:องวดัมมุ ความลาดชนัชายหาดดา้นหน้า (ชดิ

กบัแนวนํVาทะเล) หน่วยเองศา

ภาพถ่าย Ü 

ทศิทาง และภาพ 

อื:นๆ ณ ตาํแหน่ง

สาํรวจ

กลอ้งโทรศพัท์ ทศิ (R)หนัหน้าออกทะเล (Ñ)หนัหน้า

เข้าหาฝั :ง (Ö) หันหน้าขนานกับ

ชายฝั :ง (Ü) หนัหน้าขนานกบัชายฝั :ง

อกีดา้น รวมถงึภาพอื:นๆที:อาจจะมี

ความน่าสนใจ ณ ตาํแหน่งสาํรวจ 

เชน่ โครงสรา้งป้องกนัชายฝั :ง ซาก

ปลาเกยตืVน

ภาพถ่าย ณ ตาํ

แหน่งใดๆ

กลอ้งโทรศพัท์ กรณีอยากบันทึกภาพเพื:อส่งข้อมูล

เขา้ระบบ ณ ตาํแหน่งใดๆ ที:ไมไ่ดอ้ยู่

ในตาํแหน่งที:สาํรวจรูปตัดชายหาด 

อาจเป็นภาพสถานการณ์ที:ผดิปกตริมิ

ชายหาด หรอื อาจเป็นภาพชายหาด

ที:สวยงามที:อื:นๆ
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————————————————————————————————————————————— 

การตดิตั Vง BMON และการลงทะเบยีนใชง้าน 

—————————————————————————————————————————————— 

“สามารถดาวน์โหลด BMON ฟร ีผา่น App Store และ Play Store  

และทาํการตดิตั Vง ลงทะบยีนใชง้าน จากนั Vนระบบจะสง่ขอ้ความยนืยนัไป

ทางอเีมลท์ี:ลงทะเบยีนไว ้ใหค้ลกิลงิคท์ี:แนบมาเพื:อทาํการยนืยนัตวัตน  

และสามารถเริ:มใชง้าน BMON ไดท้นัท”ี 

การดาวน์โหลด BMON  
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ผูใ้ชส้ามารถคน้หา BMON 

ใน App Store (สาํหรบัผูใ้ช้

ระบบ IOS) และ Play Store 

(สาํหรบัผูใ้ชร้ะบบ Android) 

แล้วทาํการติดตั Vงในเครื:อง

โทรศพัทข์องตนเอง  

BMON มขีนาดเพยีง RÜMB 

สามารถใชก้บัระบบ IOS 8 

ขึ Vน ไ ป ส่ ว น A n d r o i d 

สามารถใชไ้ดท้กุเวอรช์ั :น

�

คูม่อืการใชง้าน BMON      

การลงทะเบยีนใชง้าน BMON  

 สาํหรบัการเขา้ใชง้าน BMON เป็นครั Vงแรก จาํเป็นต้ องทาํ การลง

ทะเบยีนในระบบ โดยการเปิด BMON แลว้คลกิที: “สมคัรสมาชกิ” จากนั Vน 

ระบบจะใหก้รอก อเีมล ์ตั Vงรหสัผา่นเพื:อใชง้าน ชื:อ และนามสกุล จากนั Vนให้

คลกิ “สมคัร” 

 

 

 

 

การยนืยนัตวัตนเพื:อการใชง้าน BMON  

 หลงัจากที:ผูใ้ชล้งทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะทาํการสง่ขอ้ความ

เพื:อยนืยนัตวัตนไปที:อเีมลท์ี:ผูใ้ชล้งทะเบยีนไว ้ ใหค้ลกิยนืยนัตามลงิคท์ี:แนบ

มา  
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�
G

อเีมล์

ตั Vงรหสัผา่นเพื:อการ

เขา้ใชง้าน BMON

ชื:อ

นามสกุล
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การเขา้ใชง้าน BMON 

 

 

 

————————————————————————————————————————————— 
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คลกิที:นี:เพื:อยนืยนัตวัตน

หลังจากทาํการยืนยนัตัวตนแล้ว 

สามารถเริ:มเขา้ใชง้าน BMON ได้

โดยกรอกอเีมล ์และ รหสัผา่น ที:ได้

ลงทะเบยีนไว้ในระบบ แล้วคลกิ 

“เขา้ใชง้าน” 

กรณลีมืรหสัผา่นใหค้ลกิที: “ตั Vงรหสั

ผา่นใหม”่ แลว้ทาํตามขั Vนตอน จะ

ไดร้หสัผา่นตวัใหมม่าเพื:อใชง้าน

�

รหสัผา่นที:ตั Vงไวต้อน

ลงทะเบยีน BMON

อเีมลท์ี:ตั Vงไวต้อนลงทะเบยีน

กรณลีมืรหสัผา่น

คูม่อืการใชง้าน BMON      
————————————————————————————————————————————— 

วธิกีารใชง้าน BMON 

—————————————————————————————————————————————— 

BMON จะมกีารแบง่ประเภทบุคคลเขา้ใชง้านเป็น Ö สว่น คอื (R) ผู ด้แูล

ระบบ (Ñ) หวัหน้าทมี (Ö) อาสาสมคัร ซึ:งเขา้ถงึการจดัการขอ้มลูที:แตกต่าง

กนัดงันีV 

 

*ในคูม่อืนีVจะกลา่วถงึเฉพาะสว่นที:สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยอาสาสมคัรเทา่นั Vน * 
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• จดัการพืVนที:สาํรวจ เชน่ 

ระบุสถานที: ชื:อหาด ชื:อ

ตาํแหน่งหมดุสาํรวจ เพิ:ม 

ลด ตาํแหน่งสาํรวจ 

• จดัการรายชื:ออาสาสมคัร 

• อื:นๆเหมอืน หวัหน้าทมี 

• มอบหมายงานใหอ้าสา

สมคัร เชน่ ตาํแหน่ง

สาํรวจ กาํหนดรายชือ่

อาสาสมคัรที:สาํรวจใน

ตาํแหน่งต่างๆ 

• กาํหนดวนัสาํรวจ 

• อื:นๆเหมอืนอาสาสมคัร 

• สาํรวจและบนัทกึขอ้มลู 

• เรยีกดขูอ้มลูสาํรวจ 
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หน้าที: R เขา้ใชง้าน 

กรอกอเีมล ์และ รหสัผา่น ที:ไดล้งทะเบยีน

ไวใ้นระบบ แลว้คลกิ “เขา้ใชง้าน” 

กรณีลมืรหสัผ่านให้คลกิที: “ตั Vงรหสัผ่าน

ใหม”่ แลว้ทาํตามขั Vนตอน จะไดร้หสัผา่น

ตวัใหมม่าเพื:อใชง้าน

หน้าที: Ñ งานที:ไดร้บัมอบหมาย 

งานที:ได้รบัมอบหมายจะปรากฎขึVนโดย

อตัโนมตั ิ โดยระบุตาํแหน่ง สถานที: และ

วนัที:ตอ้งสาํรวจ จากนั Vนคลกิที:ชื:องาน App 

จะนําไปหน้าตารางบนัทกึขอ้มลู (หน้าถดั

ไป) 

    อธบิายไวต่้อจากการถ่ายภาพสี:ทศิทาง

�

�

งานที:ไดร้บัมอบหมายงานที: R

งานที:ไดร้บัมอบหมายงานที: Ñ

คูม่อืการใชง้าน BMON      
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หน้าที: Ö กรอกขอ้มลู 

รปูตดัชายหาด 

จะมชีอ่งใหเ้ลอืกอุปกรณ์ที:ใชส้าํรวจ (Water level/

One man) จากนั Vนให้ คลกิที:รปูดนิสอ จะปรากฎ

ชอ่ง Pop up ใหก้รอกขอ้มลู ในรปูนีVจะเป็นตวัอยา่ง

ของวธิ ีWater level  

คา่ระดบัที:ไมว้ดัระดบัทั Vงสองไม ้ (ไม ้ R หมายถงึไม้

นําที:อยูด่า้นหน้าทะเล และ ไม ้Ñ หมายถงึไมต้ามที่

อยูด่า้นในฝั :ง) โดยอา่นคา่เป็น เซนตเิมตร ทกุๆ

ระยะหา่ง Ñ เมตร ซึ:งอุปกรณ์ที:พฒันาขึVนไดก้าํหนด

ระยะนีVไวอ้ยูแ่ลว้จากความยาวเชอืกที:ยาว Ñ เมตร 

ใหบ้นัทกึทกุระยะไปเรื:อยๆ App ไดก้าํหนดความ

ยาวตารางไวไ้มจ่าํกดั

หน้าที: Ö (ต่อ) กรอกขอ้มลู 

รปูตดัชายหาด 

เมื:อกรอกขอ้มลูและกดบนัทกึ กราฟรปูตดัชายหาด

จะแสดงขอ้มลูขึVนทนัท ีดงันั Vน หากมคีวามผดิพลาด

จากการบนัทกึสามารถกลบัไปแกไ้ขในตาํแหน่งเดมิ

ไดท้นัท ีโดยกดที:ปุ่ ม ดนิสอ แลว้แกไ้ขใหมไ่ดเ้ลย 

ใชเ้ครื:องมอืวดัความชนัหน้าหาดวดัเป็นหน่วยองศา 

แลว้กรอกขอ้มลูในนีVโดยกดปุ่ ม ดนิสอ 

�

�

กราฟรปูตดัชายหาด

ประเภทของอุปกรณ์ที:ใช้

กรอกขอ้มลูที:นี:

แลว้กดบนัทกึ

ความลาดชนัหน้าหาด
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หน้าที: Ü ภาพถ่ายสี:ทศิทาง 

ทศิ (R)หนัหน้าออกทะเล (Ñ)หนัหน้าเขา้หา

ฝั :ง (Ö)หนัหน้าขนานกบัชายฝั :ง (Ü) หนั

หน้าขนานกบัชายฝั :งอีกด้านตรงกนัข้าม

กบัดา้นที: Ö 

กรณีที:พบเห็นสิ:งที::น่าสนใจหรือต้องการ

อธบิายภาพเพิ:มเตมิ สามารถกรอกในชอ่ง

หมายเหตุนีVได ้

หน้าที: Ü (ต่อ) ภาพถ่ายเพิ:มเตมิ  

ณ ตาํแหน่งสาํรวจ 

กรณทีี:พบเหน็สิ:งที::น่าสนใจ ณ ตาํแหน่ง

สาํรวจ สามารถถ่ายภาพพรอ้มอธบิายเพิ:ม

เตมิได ้

*** หากต้องการถ่ายภาพจาํเป็นต้อง

อนุญาตให ้ apllication สามารถ access 

ฟังกช์ั :นกลอ้งได ้รวมถงึเปิดระบบระบุพกิดั

ของโทรศพัท ์ (GPS) ดว้ย มฉิะนั Vนจะไม่

สามารถบนัทกึขอ้มลูภาพถ่ายผา่น BMON 

ได ้

�

�

คูม่อืการใชง้าน BMON      

 นอกจากนีVกรณทีี:สมาชกิพบสภาพชายหาดที:น่าสนใจ ณ สถานที:

ใดๆ ที:อยูน่อกตาํแหน่งสาํรวจ สามารถถ่ายภาพไดโ้ดยไมต่อ้งรอการมอบ

หมายงาน โดยปุ่ มที:ใชส้าํหรบัถ่ายภาพนอกจดุสาํรวจจะอยูใ่นหน้าเดยีวกนั

กบังานที:ไดร้บัมอบหมาย สามารถถ่ายภาพและอธบิายเพิ:มเตมิไดด้ว้ย 
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User

ปุ่ มถ่ายภาพ

กดถ่ายภาพ

แลว้ App จะพา

ตอ้งกด OK เพื:อให ้

App สามารถเขา้

ถงึการใชก้ลอ้งได้

กดปุ่ มนีVเพื:อถ่าย
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————————————————————————————————————————————— 

ภาพจากงานสาํรวจชายหาดโดยใช ้BMON 

—————————————————————————————————————————————— 
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——————————————————————————————————————————————- 

เทคนิคการใชง้าน BMON ที:ควรทราบ 

——————————————————————————————————————————————- 

 การสไลดห์น้าจอ --> การสไลดห์น้าจอไปทางซา้ยหรอืขวา คอื

 การกลบัไปยงัหน้าก่อนหรอืหน้าถดัไป 

 Log out ออกจาก Application --> โดยการกด icon    บนขวา       

 หากจะกลบัเขา้มาใช ้BMON จาํเป็นตอ้ง log in ใหม ่

 ปิด Application —> สามารถปิด BMON โดยไมต่อ้ง Log out ได ้

 เพื:อที:วา่จะไดไ้มต่อ้ง Log in ในการใชง้านครั Vงต่อไป สามารถ 

 ทาํไดโ้ดยการปิดหน้าจอ BMON  

 การถ่ายภาพ --> หากตอ้งการถ่ายภาพจาํเป็นตอ้งอนุญาตให ้ 

 apllication สามารถ access ฟังกช์ั :นกลอ้งได ้รวมถงึเปิดระบบ      

 ระบุพกิดัของโทรศพัท ์ (GPS) ดว้ย มฉิะนั Vนจะไมส่ามารถบนัทึ ก

 ขอ้มลูภาพถ่ายผา่น BMON ได ้  โดยภาพถ่ายที:ถ่ายจาก BMON 

 จะไมถ่กูบนัทกึไวใ้นเครื:อง 

 กรณลีมืรหสัผา่น --> กรณลีมืรหสัผา่นใหค้ลกิที: “ตั Vงรหสัผา่นใหม”่ 

 ในหน้าแรกของ BMON แลว้ทาํตามขั Vนตอน จะไดร้หสัผา่นตวัใหม ่

 มาเพื:อใชง้าน 

 เขา้ไปแลว้ไมพ่บงานที:ไดร้บัมอบหมาย ทาํอยา่งไร --> กรณุา 

 ตดิต่อหวัหน้าทมีของทา่น 
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X
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 โทรศพัทไ์มไ่ดต่้ออนิเตอรเ์นท --> ในขั Vนตอนลงชื:อใชง้านจาํเป็น 

 ตอ้งต่ออนิเตอรเ์นท แต่หลงัจากนั Vนในขั Vนตอนการบนัทกึขอ้มลู 

 ความลาดชนัและรปูตดัชายหาด หากไมม่อีนิเตอรเ์นทยงัสามารถ 

 ใชง้านได ้แต่ในขั Vนตอนการบนัทกึภาพจาํเป็นตอ้งมอีนิเตอรเ์นท 

 เพราะระบบจะบนัทกึภาพเขา้คลงัภาพโดยตรง โดยไมม่กีารบนัทกึ

 ลงในโทรศพัทม์อืถอื  

 บนัทกึขอ้มลูผดิ --> สามารถกลบัไปแกไ้ขไดต้ราบใดที:งานที:มอบ

 หมายยงัถกูเปิดอยู ่(ยงัไมปิ่ด Job) 

 ตอ้งการถ่ายรปูใหม ่--> สามารถถ่ายซํVาไดท้นัท ี
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รว่มเป็นสว่นหนึ:งของอาสาสมคัรสาํรวจชายหาด 

กรณุาตดิต่อหวัหน้าโครงการ ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ ¶พริVง  

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ม.เกษตรศาสตร ์ 

fengstr@ku.ac.th โทร: ™ÑåUXRåèU 

ตดิตามขา่วสารความรูเ้พื:อการอนุรกัษช์ายหาด 

https://www.facebook.com/Beach-for-life 

ชอ่ง Youtube :  Coastal Research Group 

 

สนบัสนุนโดย คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
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