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บทท่ี  1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 

น ้ำเป็นทรพัยำกรธรรมชำตทิีส่ ำคญัของประเทศเพื่อกำรอุปโภคบรโิภค อุตสำหกรรม และเกษตรกรรม 
กำรเปลีย่นแปลงของน ้ำทีม่อียู่ทัง้ในเชงิปรมิำณและคุณภำพระหว่ำงช่วงเวลำต่ำงๆ ของปีและในระยะยำว 
ท ำใหเ้กดิควำมไม่สมดุลของกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำตทิีม่อียู ่ซึง่ท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ
เป็นจ ำนวนมำก ตวัอย่ำงเช่น ปี 2549 พืน้ที ่47 จงัหวดั ประสบภำวะน ้ำท่วมไดร้บัควำมเสยีหำย 6 ลำ้นไร ่
และมปีระชำชนเสยีชวีติ 340 คน ใช้งบประมำณในกำรฟ้ืนฟู 22,468 ล้ำนบำท และสถำนกำรณ์อุทกภยั
ตลอดปี 2545 ทีท่ ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยรวม 72 จงัหวดั คดิเป็นมลูค่ำควำมเสยีหำยรวม 13,000 ลำ้นบำท 
นอกจำกนี้ยงัเกดิปัญหำภยัแลง้ พืน้ทีบ่ำงส่วนของประเทศไทยตอ้งประสบปัญหำเช่นนี้ตลอดมำ ดงัเช่นใน 
ปี 2548 ปัญหำภยัแลง้ก่อใหเ้กดิมลูค่ำควำมเสยีหำย 7,565 ลำ้นบำท นอกจำกนี้กำรขำดแคลนน ้ำดงักล่ำว
ยงัสง่ผลกระทบต่อกำรผลติของโรงงำนอุตสำหกรรมในหลำยพืน้ที ่  ท ำใหอ้ำจตอ้งหยุดกำรผลติและสญูเสยี
รำยไดน้ับเป็นมลูค่ำหลำยแสนลำ้นบำท   ทัง้นี้ยงัไมน่ับรวมปัญหำคุณภำพน ้ำทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
และกำรอุปโภคบรโิภค ซึง่นบัวนัจะยิง่ทวคีวำมรุนแรงมำกขึน้ตำมล ำดบั 

จำกปัญหำและผลกระทบทีก่ล่ำวขำ้งตน้ สำมำรถป้องกนัหรอืแกไ้ขใหบ้รรเทำควำมรุนแรงลงได้
โดยกำรบรหิำรจดักำรน ้ำอย่ำงเป็นระบบทัว่ประเทศ ซึ่งขอ้มลูปรมิำณและคุณภำพน ้ำนับเป็นขอ้มูลพืน้ฐำน
ส ำคญัล ำดบัตน้ๆ ทีจ่ะน ำมำใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรน ้ำ กำรไดร้บัขอ้มลูปรมิำณและคุณภำพน ้ำทีถู่กตอ้งและ
รวดเรว็ จะน ำไปสูก่ำรบรหิำรจดักำรน ้ำในกำรตดัสนิใจแกไ้ขและป้องกนัปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
รวดเรว็ ทนัต่อเหตุกำรณ์ และมปีระสทิธภิำพ เป็นกำรลดควำมสญูเสยีทัง้ชวีติและทรพัยส์นิในระดบัจงัหวดั 
ภมูภิำค และประเทศ 

ดงันัน้ เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้มลูดำ้นอุตุนิยมวทิยำ อุทกวทิยำ และคุณภำพน ้ำ ทีม่คีวำมถูกตอ้ง และ
รวดเรว็ทนัต่อเหตุกำรณ์  สำมำรถน ำมำใชเ้ป็นฐำนขอ้มลูและเชื่อมต่อเป็นลกัษณะเครอืขำ่ยของระบบ   โทร
มำตรเพื่อกำรวเิครำะห์และแก้ไขปัญหำของลุ่มน ้ ำ รวมถึงกำรบรหิำรจดักำรน ้ ำได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำในกจิกรรมต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งเหมำะสม กรมทรพัยำกรน ้ำจงึไดจ้ดัท ำโครงกำร
ศึกษำส ำรวจติดตัง้ระบบโทรมำตรเพื่อกำรบรหิำรจดักำรน ้ ำในลุ่มน ้ ำ  และเมื่อพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น      
เร่งด่วนและปัจจยัด้ำนบุคลำกรรวมถึงงบประมำณ จึงได้คดัเลือกพื้นที่ลุ่มน ้ ำที่ เสี่ยงต่ออุทกภัยสูงและ        
มโีอกำสเกดิขึ้นอยู่เสมอมำด ำเนินงำนก่อน ซึ่งในปีงบประมำณ 2552 กรมทรพัยำกรน ้ำ จะด ำเนินกำรใน 
พืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำ และพืน้ทีลุ่ม่น ้ำมลูตอนกลำงดงัแสดงในรปูที ่1.1-1 และรปูที ่1.1-2 ตำมล ำดบั 
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รปูท่ี  1.1-1  ขอบเขตพืน้ท่ีโครงกำรครอบคลมุลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ 

 

 
รปูท่ี  1.1-2  ขอบเขตพืน้ท่ีโครงกำรครอบคลมุลุ่มน ้ำมลูตอนกลำง 
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โดยมจีุดมุ่งหมำยเพื่อให้สำมำรถบรหิำรจดักำรน ้ำในลุ่มน ้ำทัง้สองได้แบบบูรณำกำรทัง้ในด้ำน 
ภัยแล้ง  น ้ ำท่วม  และคุณภำพน ้ ำ  กรมทรพัยำกรน ้ำจงึได้จดัให้มีโครงกำรส ำรวจติดตัง้ระบบตรวจวดั 
สถำนภำพน ้ ำทำงไกลอตัโนมตัิในพื้นที่ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ และลุ่มน ้ ำมูลตอนกลำงขึ้น โดยท ำสร้ำงระบบ
โครงขำ่ยทัง้หมดในลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ ลุ่มน ้ำมลูตอนกลำงรวมถงึกำรเชื่อมโยงและขยำยขดีควำมสำมำรถของ
ระบบใหค้รอบคลุมลุม่น ้ำชแีละลุม่น ้ำมลูทัง้หมด  

1.2 วตัถปุระสงคข์องโครงกำร 

เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำรน ้ำ ในพื้นที่ลุ่มเจำ้พระยำ ทัง้ดำ้นน ้ำท่วม น ้ำแลง้ และ  
คุณภำพน ้ำ  รวมทัง้กำรเฝ้ำระวงั  พยำกรณ์ และเตอืนภยั  ในช่วงวกิฤตนิ ้ำ  โดยการจดัท าระบบโทรมาตร
ในพื้นทีลุ่่มน ้ าเจา้พระยา เพื่อใชข้อ้มลูจำกระบบโทรมำตรทัง้หมดกบัแบบจ ำลองคณิตศำสตรท์ีจ่ะพฒันำขึน้
ในกำรบรหิำรจดักำรน ้ำเป็นระบบลุ่มน ้ ำได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อให้กำรบรหิำรจดักำรน ้ ำของลุ่มน ้ ำ 
เป็นไปอยำ่งมรีะบบแบบแผน และมกีำรบรหิำรจดักำรน ้ำแบบบรูณำกำรอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

(1) พฒันำระบบตรวจวดัขอ้มลูทำงไกลแบบอตัโนมตั ิ (ระบบโทรมำตรอุตุ-อุทกวทิยำ และ      
คุณภำพน ้ำ) ทัง้นี้เป็นกำรตรวจวดัและเกบ็รวบรวมขอ้มลูดำ้นอุตุนิยมวทิยำ อุทกวทิยำ และคุณภำพน ้ำ
แบบต่อเนื่องตำมเวลำจรงิ (Real-time Data Collection) ในพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำ 

(2) พฒันำแบบจ ำลองคณติศำสตรด์ำ้นทรพัยำกรน ้ำ ส ำหรบัประยกุตใ์ชใ้นกำรบรหิำรจดักำร
น ้ำตลอดทัง้ปี (น ้ำท่วม น ้ำแลง้ และน ้ำเสยี) ทัง้ดำ้นกำรเฝ้ำระวงั พยำกรณ์ และเตอืนภยั ในชว่งทีเ่กดิวกิฤติ
น ้ำ โดยอำศยัขอ้มลูดำ้นอุตุนิยมวทิยำ อุทกวทิยำ และคุณภำพน ้ำ แบบ Real-time Data Collection จำก
ระบบโทรมำตร และ/หรอื จำกกำรน ำเขำ้ขอ้มลูดำ้นอื่นๆ ใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสดุ ครอบคลมุพืน้ทีลุ่ม่น ้ำ
เจำ้พระยำ  รวมถงึกำรพฒันำโปรแกรมในดำ้นกำรตดิตำมสถำนกำรณ์น ้ำแบบอตัโนมตั ิ และกำรน ำเสนอใน
รปูแบบของแผนทีด่ำ้นวกิฤตนิ ้ำในชว่งเวลำต่ำงๆ นอกจำกนัน้จะตอ้งจดัท ำระบบกำรจดัท ำรำยงำน
สถำนกำรณ์ของลุ่มน ้ำเจำ้พระยำแบบอตัโนมตัสิ ำหรบัผูบ้รหิำร (Executive Summary) 

(3) พฒันำระบบฐำนขอ้มลูของพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำ ในดำ้นทรพัยำกรน ้ำ ส ำหรบัเชือ่มโยง
และถ่ำยเทขอ้มลูระหวำ่งทีท่ ำกำรสว่นภมูภิำค และสว่นกลำงของกรมทรพัยำกรน ้ำไดอ้ยำ่งรวดเรว็ มัน่คง 
และ   มปีระสทิธภิำพ ในกำรตดิตำมสภำพน ้ำไดท้นัต่อเหตุกำรณ์ และครอบคลุมทัง้ลุม่น ้ำเจำ้พระยำ 

(4) เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรน ้ำในพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำใหเ้หมำะสม และทนั
ต่อเหตุกำรณ์ ในกำรป้องกนัและบรรเทำปัญหำวกิฤตนิ ้ำ 

(5) พฒันำแบบจ ำลองคณติศำสตรด์ำ้นทรพัยำกรน ้ำ ส ำหรบัประยกุตใ์ชใ้นกำรบรหิำรจดักำรน ้ำ
ตลอดทัง้ปี (น ้ำท่วม น ้ำแลง้ และน ้ำเสยี) ทัง้ดำ้นกำรเฝ้ำระวงั พยำกรณ์ และเตอืนภยั ในชว่งทีเ่กดิวกิฤตนิ ้ำ 
โดยอำศยัขอ้มลูดำ้นอุตุนิยมวทิยำ อุทกวทิยำ และคุณภำพน ้ำ แบบ Real-time Data Collection จำกระบบ
โทรมำตร และ/หรอื จำกกำรน ำเขำ้ขอ้มลูดำ้นอื่นๆ ใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสุด ครอบคลุมพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำ
รวมถงึกำรพฒันำโปรแกรมในดำ้นกำรตดิตำมสถำนกำรณ์น ้ำแบบอตัโนมตั ิ และกำรน ำเสนอ ในรปูแบบของ
แผนทีด่ำ้นวกิฤตนิ ้ำในชว่งเวลำต่ำงๆ นอกจำกนัน้จะตอ้งจดัท ำระบบกำรจดัท ำรำยงำนสถำนกำรณ์ของ  ลุม่
น ้ำเจำ้พระยำแบบอตัโนมตัสิ ำหรบัผูบ้รหิำร (Executive Summary) 
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(6) พฒันำระบบฐำนขอ้มลูของพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำในดำ้นทรพัยำกรน ้ำ ส ำหรบัเชือ่มโยงและ
ถ่ำยเทขอ้มลูระหวำ่งทีท่ ำกำรสว่นภมูภิำคและสว่นกลำงของกรมทรพัยำกรน ้ำ ไดอ้ยำ่งรวดเรว็ มัน่คง และ   
มปีระสทิธภิำพ ในกำรตดิตำมสภำพน ้ำไดท้นัต่อเหตุกำรณ์ และครอบคลุมทัง้ลุม่น ้ำ 

(7) เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรน ้ำในพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำใหเ้หมำะสม ทนัต่อ 
เหตุกำรณ์ ในกำรป้องกนัและบรรเทำปัญหำวกิฤตนิ ้ำ 

1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

(1) ศกึษำและออกแบบสถำนีสนำมไมน้่อยกวำ่ 15 สถำนี ซึง่ทีต่ ัง้ของสถำนีดงักลำ่วตอ้งเป็น
ตวัแทนทีด่ขีองพืน้ทีต่รวจวดัขอ้มลูอุตุ-อุทกวทิยำ ของพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำ โดยอยำ่งน้อย 5 สถำนีจะตอ้ง
มกีำรตรวจวดัขอ้มลูปรมิำณน ้ำฝน ระดบัน ้ำ (ปรมิำณน ้ำ) และคุณภำพน ้ำ และอยำ่งน้อยอกี 10 สถำนี
จะตอ้งมกีำรตรวจวดัขอ้มลูปรมิำณน ้ำฝน และระดบัน ้ำ (ปรมิำณน ้ำ) 

(2) จดัหำชุดเครือ่งมอืตรวจวดัสภำพน ้ำแบบเคลือ่นที ่ไมน้่อยกวำ่ 5 ชุด โดยสำมำรถตรวจวดั
ขอ้มลูคุณภำพน ้ำและระดบัน ้ำไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

(3) ศกึษำและออกแบบ ระบบศนูยบ์รหิำรจดักำรน ้ำแบบบรูณำกำรของลุม่น ้ำเจำ้พระยำ โดยมี
สถำนีหลกัตัง้อยูท่ี ่ ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ กรุงเทพฯ และมสีถำนีรองตัง้อยูท่ี ่ สว่นอุทก
วทิยำ ส ำนกังำนทรพัยำกรน ้ำภำค 2 จงัหวดันครสวรรค ์ 

(4) ศกึษำและออกแบบระบบรบัสง่ขอ้มลู (Data Communication Networks) จำกสถำนีสนำม
มำยงัสถำนีหลกัและสถำนีรองโดยเสนอระบบสือ่สำรเป็นแบบสำยหรอืไรส้ำยทีเ่หมำะสม 

(5) ศกึษำและพฒันำแบบจ ำลองคณติศำสตร ์ รวมทัง้ระบบชว่ยในกำรตดัสนิใจ (Decision 
Supporting System, DSS) ในกำรประยกุตใ์ชง้ำนเพือ่กำรบรหิำรจดักำรน ้ำ เฝ้ำระวงั พยำกรณ์น ้ำ และ
เตอืนภยั รวมถงึกำรเสนอแนะทำงเลอืก (scenarios) ในกำรแกไ้ขปัญหำดำ้นวกิฤตนิ ้ำโดยกำรพฒันำ
โปรแกรมระบบชว่ยในกำรตดัสนิใจ  ในรปูแบบโปรแกรมส ำเรจ็รปู  โดยมรีะบบแสดงผลในรปูของแผนที ่ 
ตำรำงสรุป กรำฟ และรำยงำนสรุปผูบ้รหิำร  แบบ  Automatic  และ/หรอื  Manual Real-time Operation  
ครอบคลุมพืน้ที ่1) ลุม่น ้ำเจำ้พระยำ  

(6) จดัหำ และตดิตัง้สถำนีสนำม ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนขอ้ (1) ถงึ (3) 

(7) จดัท ำรปูตดัล ำน ้ำโดยมกีำรส ำรวจรปูตดัล ำน ้ำทุกๆ ระยะทำงทีไ่มม่ำกกวำ่ 5 กม. และ
ต ำแหน่งอื่นใดทีม่อีำคำรทำงชลศำสตรก์ดีขวำงทำงน ้ำ และส ำรวจจดัท ำ Rating Curve ทุกต ำแหน่งที ่   
ตดิตัง้เครือ่งมอืวดัระดบัน ้ำในสถำนีสนำม 

(8) จดัหำ และตดิตัง้ระบบถ่ำยทอดขอ้มลู และบนัทกึภำพ ณ ต ำแหน่งทีต่ัง้สถำนีสนำม ทีม่ ี
กำรตรวจวดัคำ่ระดบัน ้ำ  

(9) จดัหำขอ้มลูพืน้ผวิระดบั (DEM, Digital Elevation Model) ในพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำที่
ประสบภยัน ้ำท่วมซ ้ำซำก โดยตอ้งเลอืกใชข้นำดควำมละเอยีดขอ้มลูแบบจ ำลองระดบัสงูเชงิเลข (DEM)    
ทีเ่หมำะสมต่อกำรค ำนวณหำพืน้ทีน่ ้ำท่วมตำมทีก่รมทรพัยำกรน ้ำก ำหนด 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
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(10) จดัหำและตดิตัง้อุปกรณ์เครือ่งมอืทีเ่ป็น Hardware และ Software ทีส่ถำนีหลกั สถำนีรอง 
และสถำนีสนำม รวมถงึกำรทดสอบระบบใหใ้ชง้ำนไดต้ำมวตัถุประสงคข์องโครงกำร โดยเฉพำะลุ่มน ้ำ
เจำ้พระยำ สว่นลุม่น ้ำมลูตอนกลำงพจิำรณำใหง้ำน facility เดมิของสถำนีหลกั และสถำนีรอง จำกโครงกำร
ระบบโทรมำตรลุม่น ้ำชตีอนกลำงและตอนลำ่ง 

(11) พฒันำระบบฐำนขอ้มลูและระบบน ำเสนอขอ้มลูผำ่นเครอืขำ่ย Internet ในลุม่น ้ำเจำ้พระยำ 
และพฒันำระบบฐำนขอ้มลูและระบบน ำเสนอขอ้มลูผำ่นเครอืขำ่ย Internet โดยใหบ้รูณำกำรระบบทีม่อียูเ่ดมิ   
ในลุม่น ้ำชแีละมลู เขำ้กบัระบบใหมใ่นพืน้ทีลุ่ม่น ้ำมลูตอนกลำง (กำรด ำเนินงำนในสว่นของพืน้ทีม่ลู
ตอนกลำง)โดยสำมำรถด ำเนินกำรเป็นระบบเดยีวกนั 

(12) ปรบัปรุง ระบบของศนูยบ์รหิำรจดักำรน ้ำแบบบรูณำกำรของพืน้ทีลุ่ม่น ้ำชแีละมลู โดยมี
สถำนีหลกัอยูท่ีศ่นูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ กรมทรพัยำกรน ้ำ กรุงเทพฯ และสถำนีรองอยูท่ีส่ ำนกังำนทรพัยำกรน ้ำ 
ภำค 5 นครรำชสมีำ หรอืต ำแหน่งอื่นใดทีเ่หมำะสม (กำรด ำเนินงำนในสว่นของพืน้ทีม่ลูตอนกลำง) 

(13) ศกึษำและออกแบบระบบรบัสง่ขอ้มลู (Data Communication Networks) จำกสถำนีสนำม
มำยงัสถำนีหลกัและสถำนีรองโดยเสนอระบบสือ่สำรเป็นแบบสำยหรอืไรส้ำยทีเ่หมำะสม 

(14) ศกึษำและพฒันำแบบจ ำลองคณติศำสตร ์ รวมทัง้ระบบชว่ยในกำรตดัสนิใจ (Decision 
Supporting System, DSS) ในกำรประยกุตใ์ชง้ำนเพือ่กำรบรหิำรจดักำรน ้ำ เฝ้ำระวงั พยำกรณ์น ้ำ และ
เตอืนภยั รวมถงึกำรเสนอแนะทำงเลอืก (scenarios) ในกำรแกไ้ขปัญหำดำ้นวกิฤตนิ ้ำโดยกำรพฒันำ
โปรแกรมระบบชว่ยในกำรตดัสนิใจ ในรปูแบบโปรแกรมส ำเรจ็รปู โดยมรีะบบแสดงผลในรปูของแผนที ่  
ตำรำงสรุป กรำฟ และรำยงำนสรุปผูบ้รหิำร แบบ Automatic และ/หรอื Manual Real-time Operation  
ครอบคลุมพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำ  

(15) จดัหำ และตดิตัง้สถำนีสนำม ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนขอ้ (1) ถงึ (3) 

(16) จดัท ำรปูตดัล ำน ้ำโดยมกีำรส ำรวจรปูตดัล ำน ้ำทุกๆ ระยะทำงทีไ่มม่ำกกวำ่ 5 กม. และ
ต ำแหน่งอื่นใดทีม่อีำคำรทำงชลศำสตรก์ดีขวำงทำงน ้ำ และส ำรวจจดัท ำ Rating Curve ทุกต ำแหน่งที ่   
ตดิตัง้เครือ่งมอืวดัระดบัน ้ำในสถำนีสนำม 

(17) จดัหำ และตดิตัง้ระบบถ่ำยทอดขอ้มลู และบนัทกึภำพ ณ ต าแหน่งทีต่ัง้สถานีสนามทีม่กีาร
ตรวจวดัคา่ระดบัน ้าทุกสถานีในพืน้ทีลุ่ม่น ้ าเจา้พระยา และ 1 สถานีในพืน้ทีลุ่ม่น ้ ามลูตอนกลาง 

(18) จดัหำขอ้มลูพืน้ผวิระดบั (DEM, Digital Elevation Model) ในพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำที่
ประสบภยัน ้ำท่วมซ ้ำซำก โดยตอ้งเลอืกใชข้นำดควำมละเอยีดขอ้มลูแบบจ ำลองระดบัสงูเชงิเลข (DEM)    
ทีเ่หมำะสมต่อกำรค ำนวณหำพืน้ทีน่ ้ำท่วมตำมทีก่รมทรพัยำกรน ้ำก ำหนด 

(19) จดัหำและตดิตัง้อุปกรณ์เครือ่งมอืทีเ่ป็น Hardware และ Software ทีส่ถำนีหลกั สถำนีรอง 
และสถำนีสนำม รวมถงึกำรทดสอบระบบใหใ้ชง้ำนไดต้ำมวตัถุประสงคข์องโครงกำร โดยเฉพำะลุ่มน ้ำ
เจำ้พระยำ สว่นลุม่น ้ำมลูตอนกลำงพจิำรณำใหง้ำน facility เดมิของสถำนีหลกั และสถำนีรอง จำกโครงกำร
ระบบโทรมำตรลุม่น ้ำชตีอนกลำงและตอนลำ่ง 
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(20) พฒันำระบบฐำนขอ้มลูและระบบน ำเสนอขอ้มลูผำ่นเครอืขำ่ย Internet ในลุม่น ้ำเจำ้พระยำ 
และพฒันำระบบฐำนขอ้มลูและระบบน ำเสนอขอ้มลูผำ่นเครอืขำ่ย Internet โดยใหบ้รูณำกำรระบบทีม่อียูเ่ดมิ   
ในลุม่น ้ำชแีละมลู เขำ้กบัระบบใหมใ่นพืน้ทีลุ่ม่น ้ำมลูตอนกลำงโดยสำมำรถด ำเนินกำรเป็นระบบเดยีวกนั 

(21) ปฏบิตังิำนรว่มกบัเจำ้หน้ำทีข่องกรมทรพัยำกรน ้ำทีไ่ดร้บัมอบหมำยทีส่ถำนีหลกั เพือ่เป็น
กำรทดสอบระบบ และพฒันำแนวทำงปฏบิตังิำน รวมทัง้กำรปรบัแต่งตำมควำมเหมำะสม เป็นระยะเวลำ 
360 วนันบัจำกวนัด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ โดยมกีำรฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยแีบบ On the Job 
Training อยำ่งน้อยดงันี้ 

 แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร ์

 สำมำรถเขำ้ใจในหลกักำรทุกดำ้นทีใ่ชใ้นกำรพฒันำแบบจ ำลองฯ 
 สำมำรถปรบัเปลีย่น Parameter ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงได ้
 สำมำรถป้อนขอ้มลูดำ้นเขำ้ และ Simulate แบบจ ำลองฯ ได ้
 สำมำรถสอบเทยีบ และตรวจพสิจูน์ แบบจ ำลองได ้
 สำมำรถแปรผลลพัธจ์ำกแบบจ ำลองฯ และกำรประยกุตใ์ชแ้บบจ ำลองได ้

 อุปกรณ์และระบบควบคุม รวมระบบโทรมำตร 

 สำมำรถตรวจสอบควำมถูกตอ้งของอุปกรณ์ได ้
 สำมำรถปรบัเปลีย่น เพิม่เตมิอุปกรณ์ได ้
 สำมำรถทรำบแหลง่ผลติ หรอืจ ำหน่ำยอุปกรณ์นัน้ 
 สำมำรถท ำกำรดแูลบ ำรุงรกัษำระบบได ้
 สำมำรถดูแลและแกไ้ขเหตุขดัขอ้งของระบบควบคุมกำรท ำงำน (SCADA) ระบบ

โทรมำตร และระบบควบคุมทีเ่กีย่วขอ้ง 
 บ ำรุงรกัษำอุปกรณ์ภำคสนำม ทุกๆ ระยะเวลำอยำ่งน้อย 60 วนั พรอ้มเจำ้หน้ำที่

ของกรมทรพัยำกรน ้ ำที่ได้รบัมอบหมำย และทุกครัง้ที่อุปกรณ์มีกำรท ำงำนที่
ผดิปกต ิ

(22) กำรประชำสมัพนัธโ์ครงกำรใหเ้จำ้หน้ำทีแ่ละประชำชนในพืน้ทีร่บัทรำบถงึวตัถุประสงค์
โครงกำร ทัง้พืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำ และลุม่น ้ำมลูตอนกลำง 

(23) รบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทำงดำ้นสำธำรณูปโภคเป็นเวลำ 360 วนั นบัจำกวนัด ำเนินกำรแลว้
เสรจ็ 

(24) รบัประกนัผลงำนและอุปกรณ์ไมน้่อยกวำ่ 720 วนั นบัจำกวนัด ำเนินกำรแลว้เสรจ็ 
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บทท่ี  2 
ผลการศึกษารวบรวมข้อมลู 

ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรไดม้กีำรเกบ็รวบรวม ศกึษำ วเิครำะหแ์ละประมวลผลขอ้มลูดำ้นต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงกำร เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในพื้นที่โครงกำรและเพื่อน ำไปใช้ประกอบกำร
ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง เช่น กำรพฒันำแบบจ ำลองคณิตศำสตร์ กำรวำงเครอืข่ำยสถำนี ฯลฯ โดย
ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งสำมำรถแบ่งออกเป็นดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ ขอบเขตพื้นที่โครงกำร สภำพภูมปิระเทศ สภำพ
ธรณีวทิยำและปฐพวีทิยำ สภำพทำงอุตุนิยมวทิยำ สภำพทำงอุทกวทิยำและแหล่งน ้ำผวิดนิ ขอบเขตกำร       
ปกครองและประชำกร กำรใชท้ีด่นิ คุณภำพน ้ำ และกำรส ำรวจขอ้มลู โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

2.1 ขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ 

พืน้ทีต่ดิตัง้ระบบตรวจวดัสภำพน ้ำทำงไกลอตัโนมตัจิะอยูใ่นลุม่น ้ำเจำ้พระยำ และมกีำรบรูณำกำร
ระบบฯทีต่ดิตัง้ใหมเ่ขำ้กบัระบบฯเดมิทีม่อียู ่เพือ่ใหค้รอบคลุมทัง้ลุม่น ้ำเจำ้พระยำ 

ดงัแสดงในรปูที ่2.1-1 สรุปไดด้งันี้  ไดแ้ก่  

 
ลุ่มน ้า จ านวนจงัหวดั รายช่ือจงัหวดั 

เจำ้พระยำ 11 นครสวรรค ์ชยันำท สงิหบ์ุร ีลพบุร ีสระบุร ีอำ่งทอง 
พระนครศรอียธุยำ ปทุมธำนี นนทบุร ีสมทุรปรำกำร 
กรุงเทพมหำนคร  

ส ำหรบักำรแบง่ขอบเขตลุม่น ้ำในกำรศกึษำนี้ ไดม้กีำรทบทวนขอบเขตลุ่มน ้ำของประเทศไทย
และจดัท ำแผนทีแ่สดงขอบเขตลุ่มน ้ำเพือ่อำ้งองิในกำรใชง้ำนใหเ้ป็นมำตรฐำนเดยีวกนัทัง้ประเทศ โดยกรม
ทรพัยำกรน ้ำตำมโครงกำรศกึษำ ส ำรวจ ออกแบบสถำนีอุทกวทิยำ 25 ลุ่มน ้ำหลกัของประเทศไทย โดยกรม
ทรพัยำกรน ้ำไดม้กีำรปรบัปรุงอกีครัง้ในปี 2550 ซึง่คณะผูศ้กึษำจะใชข้อ้มลูจำกโครงกำรดงักลำ่วเพือ่ใชใ้น
กำรศกึษำต่อไป  

2.2 สภาพภมิูประเทศ 

ผลกำรรวบรวม ทบทวน และวเิครำะหข์อ้มลูสภำพภมูปิระเทศ แสดงดงัรปูที ่ 2.2-1 โดยมี
รำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ลุม่น ้ำเจำ้พระยำ ตัง้อยูท่ำงตอนกลำงของประเทศไทย มพีืน้ทีลุ่ม่น ้ำรวมทัง้สิน้ 20,266.50    ตร.
กม. ลกัษณะลุ่มน ้ำวำงตวัตำมแนวเหนือ-ใต ้ อยูร่ะหวำ่งเสน้รุง้ที ่  13º 30  เหนือ ถงึเสน้รุง้ที ่ 16º 05  
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เหนือ และระหวำ่งเสน้แวงที ่99º 30  ตะวนัออก ถงึเสน้แวงที ่101º 00  ตะวนัออก ทศิเหนือตดิกบัลุม่
น ้ำปิง 

และน่ำน ทศิใตต้ดิกบัอ่ำวไทย ทศิตะวนัตกตดิกบัลุม่น ้ำทำ่จนีและสะแกกรงั และทศิตะวนัออก
ตดิกบัลุม่น ้ำป่ำสกัและบำงปะกง 

แมน่ ้ำเจำ้พระยำมจีุดก ำเนิดอยูท่ีต่ ำบลปำกน ้ำโพ อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์ ไหลจำกทศิ
เหนือลงสอ่ำวไทย ผำ่นทีร่ำบภำคกลำง สภำพลุม่น ้ำทำงฝัง่ตะวนัออกในเขตจงัหวดันครสวรรคแ์ละลพบุรี
เป็นทีร่ำบสงูมเีนินเขำเตีย้ ๆ เป็นสนัปันน ้ำกัน้ระหวำ่งลุ่มน ้ำเจำ้พระยำและลุม่น ้ำป่ำสกั สว่นทำงตอนลำ่งลง
มำซึง่อยูใ่นเขตจงัหวดัสระบุรแีละฉะเชงิเทรำจะเป็นทีร่ำบลำดเขำลงสูแ่มน่ ้ำเจำ้พระยำ และเป็นทีร่ำบชำยฝัง่
ทะเลในเขตจงัหวดัสมุทรปรำกำร สภำพลุ่มน ้ำทำงฝัง่ตะวนัตกของลุม่น ้ำเจำ้พระยำ ตอนบนเป็นทีร่ำบและ
ตอนลำ่งเป็นทีร่ำบลุม่ ซึง่มอีำณำเขตตดิต่อกบัลุม่น ้ำท่ำจนีลำดลงไปจรดชำยฝัง่ทะเลดำ้นอ่ำวไทย 

ลุม่น ้ำเจำ้พระยำมแีมน่ ้ำสำยหลกั คอื แมน่ ้ำเจำ้พระยำ โดยมแีมน่ ้ำสะแกกรงัไหลมำบรรจบเหนือ
เขื่อนเจำ้พระยำ ล ำน ้ำสำขำที่ส ำคญัของแม่น ้ำเจำ้พระยำ ไดแ้ก่ แม่น ้ำน้อย แยกออกจำกแม่น ้ำเจำ้พระยำ
บรเิวณจงัหวดัชยันำทแลว้ไหลกลบัเขำ้แมน่ ้ำเจำ้พระยำอกีครัง้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยำ แมน่ ้ำสุพรรณบุร ี
แยกออกจำกแม่น ้ำเจำ้พระยำและไหลขนำนคู่กนัไปจนออกสู่อ่ำวไทย มชีื่อเรยีกต่ำง ๆ กันไป ตัง้แต่ตน้น ้ำ
จนถงึปำกแม่น ้ำ คอื คลองมะขำมเฒ่ำ แม่น ้ำสุพรรณบุร ีแม่น ้ำนครชยัศร ีและแม่น ้ำท่ำจนี คลองบำงแก้ว 
เป็นคลองสำยสัน้ ๆ แยกออกจำกแม่น ้ำเจำ้พระยำทีจ่งัหวดัอ่ำงทอง แลว้ไหลไปบรรจบกบัแม่น ้ำลพบุร ีซึ่ง
แยกออกมำจำกแม่น ้ำเจำ้พระยำที่จงัหวดัสงิห์บุรเีช่นกันโดยจุดบรรจบอยู่ในเขตอ ำเภอมหำรำช จงัหวดั
พระนครศรอียธุยำ  

2.3 การแบง่พืน้ท่ีลุ่มน ้า 

เมื่อปี พ.ศ. 2548 ไดม้กีำรทบทวนขอบเขตลุ่มน ้ำของประเทศไทย และจดัท ำแผนทีแ่สดงขอบเขต 
ลุ่มน ้ำ เพื่ออ้ำงองิในกำรใชง้ำนให้เป็นมำตรฐำนเดยีวกนัทัง้ประเทศ โดยกรมทรพัยำกรน ้ำ ตำมโครงกำร
ศกึษำ ส ำรวจ ออกแบบสถำนีอุทกวทิยำ 25 ลุ่มน ้ำหลกัของประเทศไทย ซึ่งกลุ่มบรษิทัฯ จะใชข้อ้มูลจำก
โครงกำรดงักลำ่ว เพือ่ใชใ้นกำรศกึษำต่อไป โดยขอ้มลูลุม่น ้ำของพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำ แสดงดงัรปูที ่2.3-1 
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รปูท่ี  2.1-1  พืน้ท่ีโครงการ 
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รปูท่ี  2.2-1  ลกัษณะสภาพภมิูประเทศของพืน้ท่ีโครงการ 
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รปูท่ี  2.3-1  ขอบเขตลุ่มน ้าหลกัและลุ่มน ้าสาขาของพืน้ท่ีโครงการ 
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2.4 สภาพธรณีวิทยาและทรพัยากรดิน 

ทีร่ำบภำคกลำง ไดแ้ก ่ บรเิวณทีร่ำบลุม่น ้ำตอนกลำงและตอนลำ่งทัง้หมด ซึง่ประกอบดว้ย แมน่ ้ำ
เจำ้พระยำและสำขำทีไ่หลมำจำกทีส่งูโดยรอบแลว้ไหลลงสูอ่่ำวไทยทีอ่ยูต่อนใตข้องภำค ภมูปิระเทศของทีร่ำบ
ภำคกลำง เป็นทีร่ำบดนิตะกอนทีห่นำแน่นและกวำ้งขวำงมำกทีสุ่ดของประเทศ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ทีร่ำบดนิ
ตะกอนตอนลำ่ง มบีรเิวณกวำ้งขวำงมำก แต่ในบรเิวณทีร่ำบนี้ยงัมทีีร่ำบลกูฟูกและภเูขำโดดเหลอือยู ่
โดยเฉพำะอำจเป็นภเูขำหนิทีแ่ขง็แกรง่หรอืทีเ่คยเป็นเกำะมำก่อน สนันิษฐำนวำ่พืน้ทีส่ว่นใหญ่ของทีร่ำบภำค
กลำงในอดตีเคยอยูใ่ตร้ะดบัน ้ำทะเลต่อมำระดบัน ้ำทะเลลดต ่ำลง ประกอบกบัพืน้ทีด่นิยกสงูขึน้ รวมทัง้กำร
กระท ำของแมน่ ้ำหลำยสำยซึง่มทีัง้กำรกดัเซำะ สกึกรอ่นและทบัถม พอกพนู จงึท ำใหบ้รเิวณนี้กลำยเป็นทีร่ำบ
อนักวำ้งใหญ่และเป็นแหลง่เกษตรกรรมส ำคญัของประเทศ 

บรเิวณภำคกลำงของประเทศไทยเป็นแอง่แผน่ดนิ (Basin) ขนำดใหญ่เป็นทีส่ะสมของ ชัน้ตะกอน  
อำยอุ่อน คอื ชัน้หนิมหำยคุซโีนโซอคิ (Cenozoic) ซึง่ประกอบดว้ยชัน้ตะกอนของยคุเทอรเ์ชยีร ี(Tertiary) และ
ตอนบนของชัน้ตะกอนเหลำ่นี้จะถูกปกคลุมทบัถม ดว้ยตะกอน กรวด หนิ ของยคุควอเตอรน์ำร ี(Quaternary) 

 ในสว่นของทรพัยำกรดนิจำกกำรรวบรวมขอ้มลูและกำรจดักลุ่มดนิ และกำรท ำแผนทีด่นิของกรม
พฒันำทีด่นิ พบวำ่ลกัษณะดนิทีพ่บในพืน้ทีลุ่่มน ้ำเจำ้พระยำ พืน้ทีลุ่่มน ้ำเจำ้พระยำ ซึ่งประกอบดว้ย 2 ลุ่มน ้ำ
สำขำ ไดแ้ก่ ลุ่มน ้ำสำขำบงึบอระเพด็ และลุ่มน ้ำสำขำทีร่ำบเจำ้พระยำมทีัง้หมด 47 กลุ่มชุดดนิ ไดแ้ก่ กลุ่มชุด
ดนิที่ 1-8, 10-13, 15-20, 21,22,24,25, 27-31, 33, 35-38, 40, 41, 44-49, 52, 54-56, 58-59, 62 โดยพื้นที ่
ลุ่มน ้ ำสำขำบึงบอระเพ็ด มี 38 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 -7, 15-20, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 33,  
35-38, 40, 41, 44, 46-49, 52, 54-56,  59, 62 และพื้นที่ลุ่มน ้ ำสำขำที่รำบแม่น ้ ำเจ้ำพระยำมี 46  
กลุม่ชุดดนิ ไดแ้ก่ กลุม่ชุดดนิที ่1-8, 10-13, 15-20, 22, 24, 25, 27-31, 33, 35-38, 40, 41, 44-49, 52, 54-56, 
58-59, 62 ดงัแสดงในรปูที ่2.4-1 
 

2.5 สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 จำกกำรศกึษำขอ้มลูกำรใชท้ีด่นิจำกดำวเทยีม LANDSAT ปี พ.ศ. 2543 ดงัรปูที ่3.3.2-1 ไดจ้ดักลุ่ม
ประเภทกำรใชท้ีด่นิออกเป็น 5 ลกัษณะ คอื พืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ที ่ป่ำไม ้พืน้ทีแ่หลง่น ้ำ พืน้ทีแ่หล่งน ้ำ พืน้ที่
อยูอ่ำศยั และพืน้ทีอ่ื่นๆ ซึ่งสำมำรถสรุปไดว้่ำ ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำมพีืน้ทีลุ่่มน ้ำ 157,925 ตำรำงกโิลเมตร มพีืน้ที่
กำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิในดำ้นเกษตรกรรมมำกทีสุ่ด คอืมพีืน้ทีป่ระมำณ 80,442 ตำรำงกโิลเมตร (รอ้ยละ 50.94) 
รองลงมำไดแ้ก่พืน้ทีป่่ำไม ้66,363 ตำรำงกโิลเมตร(รอ้ยละ 42.02) ส่วนทีเ่หลอืไดแ้ก่พืน้ทีแ่หล่งน ้ำ ทีอ่ยูอ่ำศยั 
และอื่นๆ รอ้ยละ 1.06 3.39 และ 2.69 ตำมล ำดบั ดงัแสดงในรปูที ่2.5-1 
 

 

 

 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 
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รปูท่ี 2.4-1  กลุ่มชดุดินในพืน้ท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
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(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 
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                   ท่ีมา : โครงการศึกษา การบริหารจดัการทรัพยากรน ้าของชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ และการจดัการ 25 ลุ่มน ้าส าคญัของประเทศ, 
   ส านกังานนโยบายสาธารณะ ส านกังานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547 

 

รปูท่ี 2.5-1  สภาพการใช้ท่ีดินในลุ่มน ้าเจ้าพระยา 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 
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2.6 สภาพอตุนิุยมวิทยา 

สภำพภมูอิำกำศในพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำ โดยทัว่ไปอยูภ่ำยใตอ้ทิธพิลของลมมรสมุตะวนัตกเฉียง
ใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ จงึท ำใหเ้กดิฤดูกำล 3 ฤดูคอื ฤดูฝนตัง้แต่เดอืนพฤษภำคมถงึปลำย
เดือนตุลำคม ฤดูหนำวตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกุมภำพันธ์ และฤดูร้อนตัง้แต่ช่ วงกลำงเดือน
กุมภำพนัธ์ถงึต้นเดอืนพฤษภำคม นอกจำกนี้ยงัไดร้บัอทิธพิลจำกลมพำยุดเีปรสชัน่จำกมหำสมุทรอนิเดยี
และทะเลจนีใตเ้ป็น  ครัง้ครำว ส ำหรบักำรวเิครำะหส์ภำพอุตุนิยมวทิยำไดท้ ำกำรวเิครำะหข์อ้มลูของสถำนี
ตรวจอำกำศของกรมอุตุนิยมวทิยำทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีลุ่ม่น ้ำจ ำนวน 5 สถำนี ไดแ้ก่ 

 
ล าดบัท่ี รหสั ท่ีตัง้ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 

1 48400 นครสวรรค ์ บำงพระหลวง เมอืงนครสวรรค ์ นครสวรรค ์

2 48425 สพุรรณบุร ี ทำ่ระหดั เมอืงสพุรรณบุร ี สพุรรณบุร ี

3 48426 ลพบุร ี ทำ่หนิ เมอืงลพบุร ี ลพบุร ี

4 48455 กรงุเทพฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหำนคร 

5 48456 ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหำนคร 
 
ชว่งพสิยัของกำรผนัแปรตวัแปรสภำพภูมอิำกำศทีส่ ำคญัในพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำ แสดงดงัรปูที ่2.6-1 

สภำพภมูอิำกำศของลุม่น ้ำเจำ้พระยำ สรุปไดจ้ำกกำรศกึษำสถติขิอ้มลูทัง้สิน้ 35 ปี ตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2516–2550 จ ำนวน 16 สถำนี โดยตัง้อยูใ่นพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำจ ำนวน 4 สถำนี และลุม่น ้ำขำ้งเคยีง
จ ำนวน 12 สถำนี ไดแ้ก่ สถำนีอ ำเภอชุมแสง อ ำเภอลำดยำว อ ำเภอเมอืงสงิหบ์ุร ี อ ำเภอบำงระจนั อ ำเภอ
วดัสงิห ์ อ ำเภอมวกเหลก็ อ ำเภอชนแดน ทีท่ ำกำรไปรษณยีอ์ ำเภอชยับำดำล อ ำเภอพฒันำนิคม             
สอท.วเิชยีรบุร ีอ ำเภอหนองไผ่  อ ำเภอคลองขลุง  อ ำเภอบรรพตพสิยั  บำ้นปำงมะคำ่อ ำเภอขำณุวรลกัษณ์
อ ำเภอเมอืงอุทยัธำนี  อ ำเภอสวำ่งอำรมณ์  

ปรมิำณฝนส ำหรบัพื้นที่ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำได้ท ำกำรศกึษำกำรกระจำยตวัของปรมิำณฝนในเชงิ
พืน้ที ่(Areal rainfall) โดยคดัเลอืกสถำนีวดัปรมิำณฝนทีต่ัง้อยูภ่ำยในลุ่มน ้ำเจำ้พระยำจ ำนวน 4 สถำนี และ
สถำนีวดัปรมิำณฝนทีต่ัง้อยู่ในลุ่มน ้ำขำ้งเคยีงจ ำนวน 12 สถำนี รวมทัง้สิน้ 16 สถำนี โดยขอ้มลูปรมิำณฝน
ทัง้หมดทุกสถำนีทีร่วบรวมไดอ้ยูใ่นช่วงปี พ.ศ. 2516-2550 (35 ปี) นอกจำกนี้สถำนีทัง้หมดยงัใชเ้ป็นสถำนี
วดัปรมิำณฝนตวัแทนเพื่อใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำในกำรวเิครำะห์ฝนเชิงพื้นที่ด้วยแบบจ ำลองคณิตศำสตร ์
MIKE11 อกีดว้ย 
 จำกขอ้มูลปรมิำณฝนรำยปีเฉลีย่ของสถำนีวดัปรมิำณฝนจ ำนวน 16 สถำนี ไดท้ ำกำรวเิครำะห์
และสำมำรถน ำมำสรำ้งแผนที่แสดงเสน้ชัน้น ้ำฝนรำยปีเฉลีย่ดงัแสดงในรูปที่ 3.4.2 -2 โดยมคี่ำปรมิำณฝน
รำยปีเฉลีย่อยู่ในช่วงพสิยั 301.5 ถงึ 2,101.6 มลิลเิมตร โดยมคี่ำผนัแปรต ่ำทีสุ่ด 903.5 มลิลเิมตร ทีส่ถำนี
ทีว่่ำกำรอ ำเภอบำงระจนั ต ำบลไมด้ดั อ ำเภอบำงระจนั จงัหวดัสงิหบ์ุร ีและค่ำมำกทีสุ่ด 1,413.8 มลิลเิมตร 
ทีส่ถำนีทีว่ำ่กำรอ ำเภอชนแดน ต ำบลพุทธบำท อ ำเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยสรุปปรมิำณฝนในลุ่ม
น ้ำเจำ้พระยำ จะมปีรมิำณฝนตกมำกทีสุ่ดบรเิวณดำ้นทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของ    ลุ่มน ้ำ และมปีรมิำณ
ฝนตกน้อยทีสุ่ดบรเิวณตอนกลำงของลุม่น ้ำ 
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รปูท่ี 2.6-1 ช่วงพิสยัของการผนัแปรตวัแปรสภาพภมิูอากาศท่ีส าคญัในพืน้ท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความช้ืนสมัพทัธ์ (เปอร์เซ็นต)์

ความเร็วลม (น็อต) เมฆปกคลุม (0-10)

ปริมาณการระเหยจากถาด (มม.) ปริมาณการคายระเหยของพืชอา้งอิง
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(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
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กำรวเิครำะห์ปรมิำณฝนรำยเดอืนและรำยปีเฉลีย่ของสถำนีวดัน ้ำฝนทุกสถำนีพบว่ำส่วน
ใหญ่มปีรมิำณฝนตกมำกที่สุดในช่วงเดอืนพฤษภำคมถึงเดอืนตุลำคม โดยสำมำรถแสดงค่ำกำรกระจำย
ปรมิำณฝนรำยเดอืนและรำยปีเฉลีย่ดงัรปูที ่2.6-2 ส ำหรบักำรวเิครำะหแ์นวโน้มของปรมิำณฝนในลุ่มน ้ำได้
ท ำกำรวเิครำะห์จำกขอ้มูลของสถำนีวดัปรมิำณน ้ำฝนภำยในพื้นที่ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำจ ำนวน 4 สถำนี โดย
แสดงกำรกระจำยรำยเดอืนเฉลี่ยและแนวโน้มกำรผนัแปรรำยปีดงัรูปที่ 2.6-3 และรูปที่ 2.6-4 ตำมล ำดบั 
โดยพบว่ำมคี่ำปรมิำณฝนเฉลีย่สงูสุด 219.4 มลิลเิมตรในเดอืนกนัยำยน และต ่ำสุด 2.5 มลิลเิมตร ในเดอืน
ธนัวำคม สว่นปรมิำณฝนสะสมเฉลีย่รำยปีในลุม่น ้ำเจำ้พระยำอยูใ่นพสิยั 639.9 ถงึ 1,476.0 มลิลเิมตร โดยมี
ค่ำเฉลี่ยในรอบ 35 ปี หรอืตลอดช่วงปี พ.ศ. 2516-2550 เท่ำกบั 969.7 มลิลเิมตร ส ำหรบัแนวโน้มของ
ปรมิำณฝนทีต่กสะสมในพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำมคีำ่ลดน้อยลง 
 

 
 

รปูท่ี 2.6-2 การกระจายปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวดัปริมาณฝนในพืน้ท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
                       และลุ่มน ้าข้างเคียง 
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รปูท่ี 2.6-2 การกระจายปริมาณฝนรายเดือนของสถานีวดัปริมาณฝนในพืน้ท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยาและ 
                   ลุ่มน ้าข้างเคียง (ต่อ) 

 

รปูท่ี 2.6-3 การกระจายปริมาณฝนรายเดือนเฉล่ียในพืน้ท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
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รปูท่ี 2.6-4 แนวโน้มปริมาณฝนในพืน้ท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
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โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 
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2.7 สภาพทางอทุกวิทยาและระบบแหล่งน ้า 

กำรวเิครำะห์ปรมิำณน ้ำท่ำรำยปีส ำหรบัพื้นที่ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำวเิครำะห์ไดจ้ำกขอ้มูลที่ไดม้กีำร
ตรวจบนัทึกไว้ของสถำนีวดัน ้ำท่ำที่อยู่ในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำและลุ่มน ้ำข้ำงเคยีงเพื่อศกึษำถึงลกัษณะของ
ปรมิำณน ้ำท่ำรำยปีที่ไหลเขำ้สู่ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ โดยมสีถำนีที่ใชใ้นกำรศกึษำรวมทัง้หมดจ ำนวน 5 สถำนี
ไดแ้ก่ สถำนีบำ้นทำ่งิว้ สถำนีบำ้นเกยไชย สถำนีบำ้นคอนใหญ่ และสถำนีบำ้นทำ่งิว้ ดงัแสดงในรปูที ่2.7-1 

 

 
รปูท่ี 2.7-1 ต าแหน่งท่ีตัง้ของสถานีวดัน ้าท่าท่ีใช้ในการวิเคราะหใ์นพืน้ท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยา 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
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 ในกำรวเิครำะห์หำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปรมิำณน ้ำท่ำรำยปีและพื้นที่รบัน ้ำฝนได้พจิำรณำใช้ค่ำ
บนัทกึที่ตรวจวดัได้จำกสถำนีวดัน ้ำท่ำเช่นเดยีวกนักบักำรวเิครำะห์ปรมิำณน ้ำท่ำรำยปี โดยแสดงกรำฟ
ควำมสมัพนัธด์งัรปูที ่2.7-2 
 

 
 

รปูท่ี 2.7-2 สมการความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณน ้าท่ารายปีเฉล่ียกบัพืน้ท่ีรบัน ้าฝน 

  สดัสว่นปรมิำณน ้ำท่ำของลุ่มน ้ำสำขำในลุ่มน ้ำเจำ้พระยำสำยหลกั โดยลุ่มน ้ำบงึบอระเพด็และทีร่ำบ
แม่น ้ำเจำ้พระยำมสีดัสว่นปรมิำณน ้ำท่ำเท่ำกบัรอ้ยละ 44 และ 56 ของปรมิำณน ้ำท่ำในลุ่มน ้ำเจำ้พระยำสำย
หลกั ตำมล ำดบั จำกขอ้มูลพื้นที่รบัน ้ำฝนและปรมิำณน ้ำท่ำที่ตรวจสอบ /ประเมนิได้ สรุปไดว้่ำพื้นที่ลุ่มน ้ำ
เจำ้พระยำมพีืน้ทีร่บัน ้ำทัง้หมด 20,125 ตำรำงกโิลเมตร จะมปีรมิำณน ้ำท่ำตำมธรรมชำตริำยปีเฉลีย่ทัง้หมด 
1,731.80 ลำ้น ลบ.ม. โดยเป็นปรมิำณน ้ำท่ำเฉลี่ยในช่วงฤดูฝน 1,657.0 ลำ้น ลบ.ม. (รอ้ยละ 95.68) ของ
ปริมำณน ้ ำท่ำรำยปีเฉลี่ย เป็นปริมำณน ้ ำท่ำเฉลี่ยในช่วงฤดูแล้ง 74.8 ล้ำน ลบ.ม. (ร้อยละ 4.32) ของ
ปรมิำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ย และคดิเป็นปรมิำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่รบัน ้ำฝนเท่ำกบั  2.73 ลติร/
วนิำท/ีตร.กม. 

2.8 สภาพน ้าท่วมท่ีเกิดขึน้ในอดีต 
  
 กำรเกิดน ้ำท่วมในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำสำยหลกัมสีำเหตุมำจำกปรมิำณน ้ำในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำได้รบั
อทิธพิลจำกลมมรสุม และพำยุจรในช่วงตัง้แต่เดอืนพฤษภำคม-ตุลำคมของทุกปี แต่ช่วงทีเ่กดิสภำวะฝนชุก
และก่อเหตุให้เกดิน ้ำท่วมหลำกจะอยู่ในช่วงเดอืนสงิหำคม-ตุลำคม จำกขอ้มูลกำรตรวจวดัปรมิำณน ้ำท่ำ
รำยวันในแม่น ้ ำเจ้ำพระยำที่จังหวดันครสวรรค์ (สถำนีวดัน ้ ำ C.2) ซึ่งถือเป็นสถำนีต้นน ้ ำของแม่น ้ ำ
เจำ้พระยำในรอบ 33 ปี (ปี พ.ศ. 2518 – 2550) พบวำ่ มเีหตุกำรณ์กำรเกดิน ้ำท่วมครัง้ส ำคญัจ ำนวนทัง้สิน้ 
8 ปี ดงัแสดงสรุปปรมิำณน ้ำและระดบัน ้ำสงูสดุและเปรยีบเทยีบเป็นรอบปีกำรเกดิซ ้ำไดด้งัตำรำงที ่2.8-1 
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ตารางท่ี 2.8-1 ปริมาณน ้าและระดบัน ้าสงูสดุท่ีสถานีวดัน ้าท่า C.2 จงัหวดันครสวรรค ์ในปีท่ีเกิด 
                      น ้าท่วมในแม่น ้าเจ้าพระยา 
 

    
 
 จำกกำรตรวจวดัปรมิำณน ้ำท่ำในแม่น ้ำเจำ้พระยำทีจ่งัหวดันครสวรรค์ (สถำนีวดัน ้ำ C.2) 

จ ำแนกสภำพน ้ำของลุม่น ้ำเจำ้พระยำไดต้ำมเกณฑโ์ดยประมำณ ดงันี้ 
 

 สภาวะน ้าปกติ อตัรำกำรไหลที่ตรวจวดัได้จะมคี่ำอตัรำกำรไหลสูงสุด (Peak Flow) 
อยู่ระหว่ำง 2,000 – 2,500 ลูกบำศก์เมตรต่อวนิำที หรอืมีปรมิำตรน ้ ำต่อปี (Annual Volume) ประมำณ 
20,000 – 22,000 ลำ้นลกูบำศกเ์มตร เชน่ สภำพน ้ำของปี พ.ศ. 2540 2542 และ  2543 เป็นตน้ 

 สภาวะน ้าปีน ้าท่วม อตัรำกำรไหลทีต่รวจวดัไดจ้ะมคี่ำอตัรำกำรไหลสงูสุดเกนิ 2,500 
ลูกบำศก์เมตรต่อวนิำท ีหรอืมปีรมิำตรน ้ำต่อปีมำกกว่ำ 22,000 ลำ้นลูกบำศก์เมตร เช่น สภำพน ้ำปี พ.ศ. 
2538 และ 2549 เป็นตน้ 

 สภาวะน ้าปีน ้าน้อย อตัรำกำรไหลตรวจวดัไดจ้ะมคีำ่อตัรำกำรไหลสงูสดุต ่ำกวำ่ 2,000 
ลูกบำศก์เมตรต่อวนิำท ีหรอืมปีรมิำตรน ้ำต่อปีน้อยกว่ำ 20,000 ลำ้นลูกบำศก์เมตร เช่น สภำพน ้ำปี พ.ศ. 
2533-2536 เป็นตน้ 

2.9 ปริมาณน ้านองสงูสดุ 

 กำรวเิครำะหแ์จกแจงควำมถีป่รมิำณน ้ำนองสงูสดุไดท้ ำกำรวเิครำะหโ์ดยใชท้ฤษฎกีมัเบล จำก
ขอ้มลูทีไ่ดต้รวจบนัทกึไวข้องสถำนีวดัน ้ำท่ำจ ำนวน 5 สถำนี ซึง่เป็นสถำนีเดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นกำรวเิครำะห์
ปรมิำณน ้ำท่ำรำยปีโดยมสีถติปิรมิำณน ้ำนองสงูสดุรำยปีแสดงดงัตำรำงที ่ 3.4.5-1 และผลจำกกำรวเิครำะห์
แสดงดงัตำรำงที ่3.4.5-2 

 

ปริมำณน ้ำ (ลบ.ม./วินำที) ระดบัน ้ำ (ม.รทก.)

1 2518 4,355 25.60 25

2 2521 3,540 25.33 10

3 2523 4,350 25.77 25

4 2526 2,290 24.40 2

5 2538 4,820 26.12 50

6 2539 3,010 25.25 5

7 2545 3,997 26.07 20

8 2549 5,450 26.33 100

ข้อมูลตรวจวดัท่ีสถำนีวดัน ้ำท่ำ C.2 
ล ำดบัท่ี

ปีน ้ำท่วม 
(พ.ศ.)

รอบปีกำรเกิดซ ำ้ 
(ปี)
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ตารางท่ี 2.9-1 รายช่ือและสถิติปริมาณน ้านองสงูสดุรายปีของสถานีวดัน ้าท่าในลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
                           และข้างเคียง 
 

 
 
ตารางท่ี 2.9-2 การวิเคราะหป์ริมาณน ้านองสงูสดุท่ีรอบปีการเกิดซ า้ต่าง ๆ ของสถานีวดัน ้าท่าใน 

                          ลุ่มน ้าเจ้าพระยาและลุ่มน ้าข้างเคียง 
 

 
 
2.10 ระดบัน ้าสงูสดุ 

 
จำกขอ้มูลระดบัน ้ำสูงสุดของสถำนีวดัน ้ำท่ำในพืท้ีลุ่่มน ้ำเจำ้พระยำและลุ่มน ้ำขำ้งเคยีงทีไ่ดม้กีำร

บนัทกึไวไ้ดน้ ำมำวเิครำะห์แจกแจงควำมถี่ของค่ำระดบัน ้ำสงูสุดดว้ยทฤษฎกีมัเบล โดยใชข้อ้มูลของสถำนี
วดัน ้ำท่ำทัง้หมด 5 สถำนี และแสดงผลกำรวเิครำะหร์ะดบัน ้ำสงูสดุดงัตำรำงที ่2.10-1 
 
ตารางท่ี 2.10-1 ผลการวิเคราะหร์ะดบัน ้าสงูสดุท่ีรอบปีการเกิดซ า้ต่าง ๆ ของสถานีวดัน ้าท่าในลุ่ม 

                           น ้าเจ้าพระยาและลุ่มน ้าข้างเคียง 
 

 

 

เฉล่ีย สงูสดุ ต ำ่สดุ

1 P.17 บา้นท่างิว้ นครสวรรค์ แมน่ ้าปิง 45,851 1,208.4 2,196.0 340.9

2 N.67 บา้นเกยไชย นครสวรรค์ แมน่ ้าน่าน 57,384 1,250.7 1,558.5 805.0

3 Ct.19 บา้นคอนใหญ่ อุทยัธานี แมน่ ้าสะแกกรงั 3,453 202.8 265.5 122.3

4 S.26 บา้นท่าเรอื พระนครศรอียุธยา แมน่ ้าป่าสกั 15,425 680.4 1,236.4 155.8

5 C.2 บา้นท่างิว้ นครสวรรค์ แมน่ ้าเจา้พระยา 110,569 2,267.5 5,450.5 972.9

ลุ่มน ้ำหลกั
พืน้ท่ีรบัน ้ำฝน 

(ตร.กม.)
ปริมำณน ้ำนองสงูสดุรำยปี (ลบ.ม./วินำที)

ล ำดบัท่ี รหสั ท่ีตัง้ จงัหวดั

2 5 10 20 25 50 100 200 500 1,000

1 P.17 1,141.4 1,628.4 1,950.9 2,260.2 2,358.3 2,660.5 2,960.5 3,259.5 3,653.8 3,951.9

2 N.67 1,225.9 1,478.7 1,646.1 1,806.6 1,857.6 2,014.5 2,170.2 2,325.4 2,530.1 2,684.9

3 Ct.19 195.6 249.8 285.7 320.1 331.0 364.7 398.1 431.3 475.2 508.4

4 S.26 620.0 949.1 1,167.0 1,376.1 1,442.4 1,646.6 1,849.4 2,051.4 2,317.9 2,519.4

5 C.2 2,061.6 2,883.2 3,427.2 3,949.0 4,114.5 4,624.4 5,130.6 5,634.8 6,300.2 6,803.0

ล ำดบัท่ี รหสั
ปริมำณน ้ำนองสงูสดุท่ีรอบปีกำรเกิดซ ำ้ต่ำงๆ (ลบ./ม./วินำที)

ระดบั (ม.รทก.)

ตล่ิงขวำ ตล่ิงซ้ำย ท้องน ้ำ 2 5 10 20 25 50 100 200 500 1,000

1 P.17 38.17 37.77 30.57 37.1 38.1 38.7 39.4 39.6 40.2 40.8 41.4 42.2 42.8

2 N.67 27.40 28.98 12.55 25.5 32.6 37.3 41.8 43.3 47.7 52.0 56.4 62.2 66.5

3 Ct.19 24.35 24.36 16.71 22.9 23.4 23.8 24.1 24.2 24.6 24.9 25.2 25.7 26.0

4 S.26 14.56 14.47 -1.12 8.8 11.4 13.1 14.8 15.3 16.9 18.5 20.1 22.2 23.8

5 C.2 26.33 25.56 13.49 23.4 24.8 25.7 26.6 26.9 27.7 28.6 29.4 30.5 31.4

ระดบัน ้ำสงูสดุท่ีรอบปีกำรเกิดซ ำ้ต่ำงๆ (ม. รทก.)
ล ำดบัท่ี รหสั



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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2.11 ปริมาณตะกอน 

 ท ำกำรวเิครำะหป์รมิำณตะกอนแขวนลอยทีไ่หลเขำ้สูลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำสำยหลกั โดยรวบรวมขอ้มลู
จำกสถำนีวดัตะกอนทีต่ัง้อยูใ่กลจุ้ดบรรจบของลุม่น ้ำสำขำกบัลุม่น ้ำเจำ้พระยำจ ำนวน 4 สถำนี และสถำนีที่
ตัง้อยูบ่รเิวณตอนตน้ของลุม่น ้ำเจำ้พระยำ 1 สถำนี รำยชือ่สถำนีวดัปรมิำณตะกอนและปรมิำณตะกอน
แขวนลอยรำยปีเฉลีย่ไดแ้ก่ สถำนีบำ้นทำ่งิว้ สถำนีบำ้นเกยไชย สถำนีบำ้นคอนใหญ่ และสถำนีบำ้นทำ่งิว้ 
จำกขอ้มลูของสถำนีวดัปรมิำณตะกอนจ ำนวน 5 ดงักลำ่วน ำมำวเิครำะหป์รมิำณตะกอนแขวนลอยรำยเดอืน
และรำยปีเฉลีย่แสดงดงัตำรำงที ่ 2.11-1 และกำรกระจำยปรมิำณตะกอนแขวนลอยรำยเดอืนเฉลีย่แสดงดงั
รปูที ่2.11-1 ซึง่พบวำ่ปรมิำณตะกอนแขวนลอยมปีรมิำณมำกในชว่งเดอืนกนัยำยนถงึเดอืนพฤศจกิำยน 
 

ตารางท่ี 2.11-1 ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนและรายปีเฉล่ียในลุ่มน ้าเจ้าพระยาและ 
                                 ลุ่มน ้าข้างเคียง 
 

 
 

 
 

รปูท่ี 2.11-1 การกระจายปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนเฉล่ียในพืน้ท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยาและ 
                        ลุ่มน ้าข้างเคียง 

ปริมำณตะกอนแขวนลอย

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รำยปีเฉล่ีย (ตนั)

1 P.17 47,871 70,850 41,104 24,368 43,813 119,394 93,485 151,518 53,681 37,945 48,362 66,947 799,336

2 N.67 78,129 141,161 204,551 178,913 305,412 504,087 497,077 325,759 130,051 72,436 87,801 110,629 2,636,006

3 Ct.19 - - 194 1,124 5,015 31,148 27,152 11,010 106 - - - 76,299

4 S.9 2,254 7,079 13,940 21,682 55,597 219,746 241,375 26,886 5,170 2,916 2,719 2,207 601,570

5 C.2 197,776 238,686 292,700 267,969 467,786 1,271,507 2,005,679 782,645 260,655 103,014 134,062 202,307 6,224,786

ปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยเดือนเฉล่ีย (ตนั)
ล ำดบัท่ี รหสั
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เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

สถาน ีP.17 แมน่ า้ปิงทีบ่า้นทา่ง ิว้

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

ป
ร
มิ
า
ณ
ต
ะก
อ
น
แ
ข
ว
น
ล
อ
ย
 (
ต
นั

)

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

สถาน ีN.67 แมน่ า้นา่นทีบ่า้นเกยไชย
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เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

สถาน ีCt.19 แมน่ า้สะแกกรงัทีบ่า้นคอนใหญ่
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เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

สถาน ีS.9 แมน่ า้ป่าสกัทีบ่า้นป่า
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เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

สถาน ีC.2 แมน่ า้เจา้พระยาทีบ่า้นทา่ง ิว้



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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2.12 ระบบแหล่งน ้า และลกัษณะทางชลศาสตร ์

 ระบบแหล่งน ้า 
 
 ในพื้นที่ลุ่มน ้ ำเจ้ำพระยำส่วนใหญ่ประกอบด้วย โครงกำรเขื่อนเพื่อเก็บกักน ้ ำไว้ใช้ในกำร
ชลประทำนและกำรอุปโภคบริโภค โดยบำงแห่งสำมำรถใช้ประโยชน์ด้ำนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำด้วย 
รำยละเอยีดของโครงกำรแหล่งน ้ำขนำดใหญ่ โครงกำรแหล่งน ้ำขนำดกลำง ขนำดเลก็ และสบูน ้ำดว้ยไฟฟ้ำ
ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั ดงัแสดงในตำรำงที ่2.12-1 
 
ตารางท่ี 2.12-1 โครงการพฒันาแหล่งน ้าในพืน้ท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
 

ประเภทโครงกำร จ ำนวนโครงกำร 
ควำมจุเกบ็กกั 
(ลำ้น ลบ.ม.) 

พืน้ทีร่บัประโยชน์ 
(ลำ้นไร)่ 

1. โครงกำรขนำดใหญ่และขนำดกลำง 31 147.84 6.431 
2. โครงกำรขนำดเลก็ 304 15.80 0.779 
3. โครงกำรทีด่ ำเนินกำรโดย รพช.1/ 11 0.97 0.009 
4. โครงกำรสบูน ้ำดว้ยไฟฟ้ำ 34 - 0.040 
รวมโครงกำรทุกประเภท 380 164.61 7.259 

หมำยเหตุ :  1/  งำนดำ้นพฒันำแหล่งน ้ำ เป็นงำนในสว่นถ่ำยโอนใหก้บักรมทรพัยำกรน ้ำ 

โครงกำรพฒันำแหล่งน ้ำต่ำงๆในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำที่รวบรวมได้ถึงปัจจุบนัพบว่ำมกีำรพฒันำ
โครงกำรประเภทต่ำง ๆ ไปแล้วทัง้สิ้นจ ำนวน 380 โครงกำร มีปรมิำตรควำมจุเก็บกัก 164.61 ล้ำน
ลกูบำศกเ์มตร และมพีืน้ทีร่บัประโยชน์ (พืน้ทีช่ลประทำน/พืน้ทีส่ง่น ้ำ) รวมกนัทัง้สิน้ 7.259 ลำ้นไร ่

   
ลกัษณะทางชลศาสตรข์องล าน ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
 

 ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ มพีืน้ทีร่บัน ้ำฝนรวมทัง้สิน้ 20,125 ตำรำงกโิลเมตร แม่น ้ำเจำ้พระยำ เริม่ตน้ที่
ต ำบลปำกน ้ำโพ อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ โดยมแีม่น ้ำสะแกกรงัไหลมำบรรจบทำงฝัง่ขวำที่บรเิวณ
เหนือเขือ่นเจำ้พระยำ และเมือ่ผำ่นทีร่ำบบรเิวณเขตตดิต่อระหวำ่งจงัหวดันครสวรรค ์อุทยัธำนี และชยันำท 
จะแยกสำขำออกเป็นแม่น ้ำสุพรรณบุร ีซึ่งไหลขนำนกบัแม่น ้ำเจำ้พระยำสำยหลกัไปออกทะเลที่อ่ำวไทย
บรเิวณจงัหวดัสมุทรสำคร (ซึง่ในช่วงตอนทำ้ยน ้ำเรยีกวำ่แมน่ ้ำท่ำจนีและแมน่ ้ำนครชยัศร)ี และมแีมน่ ้ำน้อย
แยกจำกแมน่ ้ำเจำ้พระยำสำยหลกับรเิวณอ ำเภอสรรพยำ จงัหวดัชยันำท ซึง่แมน่ ้ำน้อยจะไหลกลบัลงสูแ่มน่ ้ำ
เจำ้พระยำทีอ่ ำเภอเสนำ จงัหวดัรพระนครศรอียธุยำ สว่นทำงฝัง่ตะวนัออก แมน่ ้ำเจำ้พระยำสำยหลกัจะแยก
เป็นแมน่ ้ำลพบุรบีรเิวณอ ำเภอเมอืง จงัหวดัสงิหบ์ุร ีซึง่แมน่ ้ำเจำ้พระยำจะไหลลงสูแ่มน่ ้ำเจำ้พระยำสำยหลกั
บรเิวณจงัหวดัพระนครศรอียุธยำ นอกจำกนัน้มคีลองบำงแก้วซึ่งแยกออกจำกแม่น ้ ำเจ้ำพระยำบรเิวณ
จังหวัดอ่ำงทอง ไหลรวมกับแม่น ้ ำลพบุรีที่อ ำเภอมหำรำช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำไหลผ่ำน
กรุงเทพมหำนครออกทะเลทีจ่งัหวดัสมุทรปรำกำร ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำมลีกัษณะกำรวำงตวัตำมแนวเหนือ -ใต ้



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 

2-20 

 

โดยมรีะยะทำงตำมแนวเหนือใตป้ระมำณ 280 กม. และมคีวำมกวำ้งในแนวตะวนัออก -ตะวนัตกประมำณ 
97 กม. ลกัษณะของลุ่มน ้ำลำดชนัจำกทศิเหนือลงสูท่ศิใตค้วำมลำดชนัของพืน้ทีลุ่่มน ้ำประมำณ 1 : 18,400 
ม./ม. เมือ่พจิำรณำจำกดำ้นตน้น ้ำถงึดำ้นทำ้ยน ้ำ พบวำ่มลีกัษณะทำงชลศำสตรข์องล ำน ้ำในลุม่น ้ำเจำ้พระยำ 
ก่อใหเ้กดิปัญหำอุทกภยั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  
 
 1) ขนำดของล ำน ้ำ ขนำดของล ำน ้ำเป็นตวัก ำหนด อตัรำกำรไหลของน ้ำ อตัรำกำรไหลของ  

ตวัล ำน ้ำ คอื ปรมิำณน ้ำทีไ่หลผำ่นพืน้ทีห่น้ำตดัของตวัล ำน ้ำในหนึ่งหน่วยเวลำ ถำ้ตวัล ำน ้ำ
มีขดีควำมสำมำรถเพียงพอที่จะรบัน ้ ำที่ไหลบ่ำมำจำกพื้นที่ต้นน ้ ำ ควำมเสียหำยจำก
อุทกภยัก็จะมเีพยีงเลก็น้อย เพรำะน ้ำส่วนใหญ่จะไหลตำมแม่น ้ำลงสู่ทะเล แต่ในกรณีที่
แม่น ้ำมคีวำมจุน้อย (ไม่มขีดีควำมสำมำรถเพยีงพอทีจ่ะรองรบัน ้ำไหลบ่ำจำกพืน้ทีต่น้น ้ำ) 
น ้ำจะไหลล้นตลิง่และเกิดกำรท่วมขงัหรอืไหลหลำกได้ และในแม่น ้ำมบีำงช่วงที่ล ำน ้ำมี
ขนำดเลก็ถงึเลก็มำก (คอขวด) ซึง่เป็นสำเหตุของกำรเกดิน ้ำท่วม  

 
 2) ลกัษณะของพืน้ทีลุ่่มน ้ำยอ่ยทำงตอนบนซึง่มลีกัษณะเป็นหุบเขำท ำใหน้ ้ำท่วมไหลบ่ำลงมำ

ทว่มพืน้ทีลุ่ม่น ้ำทำงตอนลำ่งซึง่เป็นทีร่ำบ  
 3) จุดที่ล ำน ้ ำสำขำมำบรรจบกัน ท ำให้อัตรำกำรไหลในแม่น ้ ำเจ้ำพระยำมีค่ำสูง เช่น จุด

บรรจบกบัแมน่ ้ำป่ำสกัทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยำ  
 4) พำยุจรพดัผ่ำนท ำให้ฝนตกหนักในบรเิวณที่เกิดน ้ำท่วม ซึ่งพำยุจรส่วนใหญ่จะพดัผ่ำน

ในช่วงเดอืนมถุินำยนและกนัยำยน ซึ่งเป็นเวลำทีฝ่นจำกลมมรสุมอยูใ่นเกณฑช์ุกมำกแลว้ 
จงึท ำใหฝ้นในเดอืนกนัยำยนมปีรมิำณสงูสุด ซึ่งจะเหน็ไดจ้ำกน ้ำท่วมทีรุ่นแรงในอดตีส่วน
ใหญ่มกัเกดิในชว่งเดอืนกนัยำยนถงึพฤศจกิำยน  

5) น ้ำทะเลหนุน แม่น ้ำเจ้ำพระยำไหลลงสู่อ่ำวไทยที่จงัหวดัสมุทรปรำกำรซึ่งกำรระบำยน ้ำ
ออกสู่ทะเลจะได้รบัอิทธิพลน ้ ำขึ้นน ้ ำลงจำกอ่ำวไทยโดยในหนึ่งวนัจะเกิดน ้ ำขึ้นน ้ ำลง       
2 รอบ 

2.13 ขอบเขตการปกครองและประชากร 
  
 พื้นที่ลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ มพีื้นที่ในเขตปกครองของจงัหวดัต่ำง ๆ ตำมขอบเขตลุ่มน ้ำ สำขำ รวม
ทัง้สิ้น 11 จงัหวดั โดยมรีำยละเอยีดของขอบเขตจงัหวดัในพื้นที่ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำ ดงัรูปที่ 2.13-1 และเมื่อ
พจิำรณำตำมขอบเขตลุ่มน ้ำลุ่มน ้ำเจำ้พระยำมปีระชำกร จ ำนวนทัง้สิน้ประมำณ 12,689,608คน โดยจงัหวดัที่
ประชำกรอยู่ในลุ่มน ้ำเจำ้พระยำมำกที่สุด คอื จงัหวดักรุงเทพมหำนคร ในส่วนของลุ่มน ้ำสำขำ พบว่ำที่รำบ
แมน่ ้ำเจำ้พระยำมปีระชำกรประมำณ 11,562,689 คน และบงึบอระเพด็มปีระชำกรประมำณ 1,26,739 คน ดงั
แสดงในตำรำงที ่2.13-1 
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(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 
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รปูท่ี 2.13-1  ขอบเขตการปกครองในพื้นท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยา 
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กำรศกึษำดำ้นประชำกรของพืน้ทีโ่ครงกำร ท ำกำรศกึษำภำพรวมของประชำกรโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 
จ ำนวนประชำกร  ควำมหนำแน่นของประชำกร  จ ำนวนครวัเรอืน  และอตัรำเฉลีย่ประชำกรต่อครวัเรอืน 
และกำรคำดกำรณ์ประชำกรในอนำคต 5, 10 และ 20 ปี โดยจ ำแนกรำยจงัหวดัตำมกำรแบ่งพืน้ทีลุ่่มน ้ำของ
กรมทรพัยำกรน ้ำ  

จำกกำรคำดกำรณ์ จ ำนวนประชำกรในลุม่น ้ำเจำ้พระยำในอนำคต 5, 10 และ 20 ปี พบวำ่ในปี 
2551, 2556 และ 2566 จะมปีระชำกรในพืน้ทีลุ่ม่น ้ำ รวมทัง้สิน้ 11,095,669 คน 11,438,812 คน และ 
12,259,952 คน ตำมล ำดบั โดยมอีตัรำกำรเจรญิเตบิโตของทัง้ลุม่น ้ำ รอ้ยละ 0.94 ซึง่สงูกวำ่อตัรำกำร
เจรญิเตบิโตของประชำกรในระดบัประเทศ (รอ้ยละ 0.73) และพบวำ่ จงัหวดัทีม่อีตัรำกำรเจรญิเตบิโตสงู
ทีสุ่ด คอื จงัหวดัปทุมธำนี (รอ้ยละ 2.81) และต ่ำทีสุ่ด คอื จงัหวดัสงิหบ์ุร ี(รอ้ยละ 0.02) 

ผลกำรคำดประมำณประชำกร ปี พ .ศ. 2546–พ.ศ. 2566 ของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน ้ ำ
เจำ้พระยำ แสดงไวใ้นตำรำงที ่2.13-2 

จ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร

(คน) (คน/ตร.กม.)

บงึบอระเพด็ นครสวรรค์ 1,126,739 117

ชยันาท 349,216 141

ลพบุรี 768,516 124

สงิหบุ์รี 222,728 271

อ่างทอง 290,825 300

สระบุรี 625,574 175

อยุธยา 751,259 294

ปทมุธานี 739,404 485

นนทบุรี 924,890 1486

กรุงเทพมหานคร 5,844,607 3726

สมุทรปราการ 1,045,850 1042

12,689,608 8,161

ทีม่า : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

รวม

จงัหวดัลุ่มน ้าสาขา

ทีร่าบแม่น ้าเจา้พระยา

ตำรำงท่ี 2.6-2

จ ำนวนประชำกรในพื้นท่ีลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ

ตารางท่ี 2.13-1 
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ตารางท่ี  2.13-2  การคาดประมาณประชากรระหว่างปีพ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2566 (แยกรายจงัหวดั) 

จงัหวดั จ านวนประชากร (คน) อตัรา ความ
หนาแน่น 

จ านวน อตัรา
เฉล่ีย 

ขนาดพื้นท่ี
ศึกษา 

 ปี 2546 ปี 2551 ปี 2556 ปี 2566 การ
เจริญเติบโต 

(คน/ตร.กม.) ครวัเรือน ครวัเรือน (ตร.กม) 

ลุ่มน ้าเจ้าพระยา          

1. กรุงเทพมหำนคร*  4,551,098 4,580,239 4,625,522 4,716,086 0.20 4,043 1,512,451 3.01 1,125.56 

2. สมุทรปรำกำร* 1,012,116 1,062,249 1,125,402 1,251,707 1.34 1,138 374,644 2.70 889.29 

3. นนทบุร ี 924,890 1,027,897 1,131,065 1,337,401 2.52 1,486 388,552 2.38 622.30 

4. ปทุมธำนี 703,426 790,216 877,006 1,050,586 2.81 461 324,932 2.16 1,525.86 

5. ชยันำท* 237,979 240,698 242,888 247,268 0.18 210 66,123 3.60 1,134.09 

6. พระนครศรอียธุยำ 751,259 781,419 809,724 866,191 0.78 294 213,458 3.52 2,556.64 

7. ลพบุร*ี 633,402 653,466 672,458 710,442 0.62 102 184,110 3.44 6,199.75 

8. สระบุร*ี 452,884 480,399 514,744 583,434 1.64 306 131,360 3.45 1,480.74 

9. สงิหบ์ุร ี 224,165 224,413 224,660 225,154 0.02 273 61,095 3.67 822.48 

10.อำ่งทอง 290,825 294,135 296,918 302,485 0.19 300 76,491 3.80 986.37 

11.นครสวรรค*์ 951,235 960,538 963,425 969,198 0.06 127 273,814 3.47 7,500.53 

รวมลุ่มน ้า
เจ้าพระยา 

10,733,279 11,095,669 11,483,812 12,259,952 0.94 795 3,607,030 3.20 24,825.62 

* หมำยถงึขอ้มลูระดบัพืน้ที ่
ทีม่ำ: จำกกำรศกึษำของโครงกำรจดัท ำแผนรวมกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำในพืน้ทีลุ่่มน ้ำเจำ้พระยำ  สะแกกรงั  และทำ่จนี  
       กรมทรพัยำกรน ้ำ (2549) 
 

2.14 การใช้ท่ีดิน 
  

 กำรรวบรวม ทบทวนและวเิครำะห์ขอ้มูลกำรใชท้ี่ดนิจะเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อใชป้ระกอบกำร
พิจำรณำคดัเลือกต ำแหน่งที่ตัง้สถำนีและกำรศึกษำด้ำนควำมต้องกำรน ้ ำ โดยกำรศึกษำในพื้นที่ลุ่มน ้ ำ
เจำ้พระยำไดจ้ดักลุ่มประเภทกำรใชท้ีด่นิเป็น 5 ลกัษณะ คอื พืน้ทีอ่ยูอ่ำศยั พืน้ทีก่ำรเกษตร พืน้ทีป่่ำไม ้พืน้ที่
น ้ำ และพืน้ทีอ่ืืื่น ๆ ดงัแสดงในรปูที ่2.14-1 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 
1) พืน้ท่ีชุมชน  

 
ในลุ่มน ้ำเจำ้พระยำมทีัง้หมด 1,389,106 ไร ่สว่นใหญ่อยู่ในเขตชลประทำน 835,766 ไร่ และ

อยู่นอกเขตชลประทำน 553,340 ไร่ ลกัษณะกำรใชท้ี่ดนินี้เป็นตวัเมอืง ย่ำนกำรคำ้ หมู่บำ้น สถำนที่รำชกำร 
สถำนีคมนำคม สนำมบนิ นิคมอุตสำหกรรม สนำมกอลฟ์ เป็นตน้ 
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2) พืน้ท่ีการเกษตร  
 
ในลุ่มน ้ำเจำ้พระยำมทีัง้หมด 10,091,577 ไร่ อยู่ในเขตชลประทำน 5,620,881 ไร่ และนอก

เขตชลประทำน 4,470,696 ไร่ กำรใช้ที่ดินนี้มีลกัษณะเป็นนำร้ำง นำหว่ำน นำด ำ ข้ำวโพดเลี้ยงสตัว์ มนั
ส ำปะหลงั ออ้ยโรงงำน ขำ้วฟ่ำง ฝ้ำย ถัว่เขยีว ยำงพำรำ กระถนิ นุ่น มะมว่ง สม้เขยีวหวำน มะพรำ้ว ผกัคะน้ำ 
ผกักวำงตุง้ นำบวั เป็นตน้ 
 

3) พืน้ท่ีป่าไม้ 
  
ในลุ่มน ้ำเจำ้พระยำมทีัง้หมด 372,227 ไร่ เป็นป่ำไมท้ี่อยู่นอกเขตชลประทำน 360,558 ไร ่

และอยูใ่นเขตชลประทำน 11,669 ไร่ กำรใชท้ีด่นิน้ีมลีกัษณะเป็นป่ำผลดัใบ ป่ำเสือ่มโทรม ป่ำเบญจพรรณ ป่ำ
แดง ป่ำดบิเขำ สวนป่ำ ยคูำลปิตสั สนประดพิทัธ ์สกั ป่ำชำยเลน เป็นตน้  
   

4) พืน้ท่ีน ้า  
 
ในลุม่น ้ำเจำ้พระยำมทีัง้หมด 203,315 ไร ่พบอยูใ่นเขตชลประทำน 127,771 ไร ่และนอกเขต

ชลประทำน 75,544 ไร ่กำรใชท้ีด่นินี้ ไดแ้ก่ แมน่ ้ำเจำ้พระยำ บงึ คลอง หว้ย และอ่ำงเกบ็น ้ำ เป็นตน้ 
     

5) พืน้ท่ีอ่ืนๆ  
 
ในลุ่มน ้ำเจำ้พระยำมทีัง้หมด 219,216 ไร่ พบนอกเขตชลประทำน 172,404 ไร่ และในเขต

ชลประทำน 46,812 ไร่ ลกัษณะกำรใชท้ี่ดนินี้ ไดแ้ก่ ทีลุ่่มชื้นแฉะ ทุ่งหญ้ำ ไมพุ้่ม  ไผ่ บ่อดนิ บ่อทรำย ที่ทิ้ง
ขยะ เหมอืงแร ่ นำเกลอื ทีห่นิโผล ่เป็นตน้ 
 
  จำกกำรรวบรวม ทบทวน และวเิครำะหพ์บวำ่กำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำ 
เป็นพืน้ทีก่ำรเกษตรมำกทีสุ่ด โดยพืน้ทีส่ว่นใหญ่อยูบ่รเิวณทีร่ำบสองฝัง่ล ำน ้ำ รองลงมำคอืพืน้ทีอ่ยูอ่ำศยั และ
พืน้ทีป่่ำไม ้
 

2.15 คณุภาพน ้า 
 

 การศกึษาคุณภาพน ้าผวิดนิในลุม่น ้าต่างๆจะอาศยัคา่พารามเิตอรท์ีบ่ง่ชีปั้ญหาคุณภาพน ้า ไดแ้ก่
การปนเป้ือนแบคทเีรยีกลุม่ฟีคอลโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform Bacteria : FCB) การปนเป้ือนแบคทเีรยี 
กลุม่   โคลฟิอรม์ทัง้หมด (Total Coliform Bacteria : TCB) แอมโมเนีย (NH3) ความสกปรกในรปู
สารอนิทรยี ์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) และออกซเิจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) 
เป็นพารามเิตอรห์ลกัในการประเมนิคุณภาพน ้าในลุม่น ้า 
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 ทำงกลุ่มบรษิทัฯ ไดท้ ำกำรรวบรวม ขอ้มลูคุณภำพน ้ำของแหล่งน ้ำในพืน้ทีลุ่่มน ้ำเจำ้พระยำ โดย
อำศยัแหล่งขอ้มลูจำกกรมควบคุมมลพษิ โดยส ำนักจดักำรคุณภำพน ้ำ รว่มกบัส ำนักงำนสิง่แวดลอ้มภำค 1-
16 กระทรวงทพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม ท ำกำรติดตำมตรวจวดัคุณภำพน ้ำทุกๆ 3 เดอืน โดยมี
สถำนีตรวจวดัทัง้สิน้ 18 สถำนี ดงัแสดงในรปูที ่2.15-1 และจำกผลกำรตรวจวดัจำกสถำนีดงักล่ำว ทำงกรม
ควบคุมมลพษิได้มกีำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพน ้ำส ำหรบัแม่น ้ำเจ้ำพระยำขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
ครอบคลุมสถำนกำรณ์คุณภำพน ้ำในรอบ 10 ปี ทีผ่ำ่นมำ (พ.ศ. 2541-2550) สรุปไดค้อื 
 
 1) แมน่ ้ำเจำ้พระยำตอนบน (ตัง้แต่อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครสรรค ์ถงึอ ำเภอพระนครศรอียธุยำ 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ) มคีุณภำพน ้ำโดยรวมไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนแหล่งน ้ำผวิดนิที่
ก ำหนด สว่นใหญ่มคีุณภำพอยูใ่นเกณฑพ์อใชห้รอืบำงปีมคีุณภำพอยูใ่นเกณฑเ์สือ่มโทรม 

 2) แมน่ ้ำเจำ้พระยำตอนกลำง (ตัง้แต่อ ำเภอพระนครศรอียุธยำ จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ ถงึ
อ ำเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร)ี มคีุณภำพน ้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมำโดยตลอด แต่เริม่ดี
ขึน้มำอยูใ่นเกณฑพ์อใชใ้นปี 2550  

 3) แม่น ้ ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง (ตัง้แต่อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ถึงอ ำ เภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปรำกำร) ที่ผ่ำนมำมีคุณภำพอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมำกมำโดยตลอด แต่เริ่ม
ยกระดบัดขีึน้มำอยูใ่นเกณฑเ์สือ่มโทรมตัง้แต่ปี 2549 

 
 จะเห็นได้ว่ำ คุณภำพน ้ ำแม่น ้ ำเจ้ำพระยำมีแนวโน้มดีขึ้น ส ำหรบับริเวณที่ยงัมีปัญหำ
คุณภำพน ้ำ อำทเิช่น อ ำเภอเมอืง จงัหวดันครสรรค ์อ ำเภอเมอืง จงัหวดัชยันำท อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสงิหบ์ุร ี
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัอ่ำงทอง อ ำเภอบำงปะอินและอ ำเภอพระนครศรอียุธยำ จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ 
อ ำเภอเมอืงและอ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบุร ีกรุงเทพมหำนคร อ ำเภอพระประแดงและอ ำเภอเมอืง 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร เป็นตน้ 

2.16 การส ารวจ 

ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ทีป่รกึษำฯไดท้ ำกำรส ำรวจขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐำน
หรอืขอ้มลูทีใ่ชใ้นกำรสนบัสนุนกำรศกึษำวเิครำะหด์ำ้นต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นตำมรปูที่ 2.16-1 ซึง่ประกอบดว้ย 

 กำรส ำรวจรปูตดัล ำน ้ำและงำนโยงระดบั 202 รปูตดั 

 กำรส ำรวจจดัท ำ Rating Curve 15 สถำนี 

 กำรจดัหำ DEM  

 กำรจดัท ำผงับรเิวณ                     ทุกต ำแหน่งสถำนีสนำม 
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รปูท่ี 2.14-1  การใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

 

 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 

2-27 

 

 

รปูท่ี 2.15-1  แสดงต าแหน่งสถานีตรวจวดัคณุภาพน ้า (กรมควบคมุมลพิษ) 
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รปูท่ี 2.16-1  แสดงต าแหน่งส ารวจรปูตดัล าน ้า 
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บทท่ี  3 
องคป์ระกอบของโครงการและภาพรวมของระบบ 

3.1 องคป์ระกอบของโครงการ 

จำกวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตงำนตำมทีก่ลำ่วถงึในบทที ่ 1 สำมำรถแบง่ลกัษณะงำนหรอืองคป์ระกอบ
ของโครงกำรออกไดด้งันี้ 

(1) งำนพฒันำระบบตรวจวดัสภำพน ้ำทำงไกลอตัโนมตั ิ โดยงำนในสว่นนี้จดัเป็นงำนฮำรด์แวร ์
ประกอบดว้ย สถำนีสนำม สถำนีหลกั กรุงเทพมหำนคร และสถำนีรอง ตัง้อยูท่ี ่ สว่นอุทกวทิยำ ส ำนกังำน
ทรพัยำกรน ้ำภำค 2 จงัหวดันครสวรรค ์ โดยในสว่นของสถำนีหลกัจะเป็นทีต่ัง้ของระบบประมวลผลของงำน
พฒันำ 

(2) งำนพฒันำระบบ SCADA ฐำนขอ้มลู และงำนพฒันำระบบน ำเสนอขอ้มลู / เตอืนภยั / 
ชว่ยตดัสนิใจ 

(3) งำนพฒันำแบบจ ำลองคณติศำสตร ์ซึง่ครอบคลุมทัง้ดำ้นชลศำสตร ์แหลง่น ้ำ และคุณภำพน ้ำ 

(4) งำนศกึษำเกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรน ้ำและเกณฑเ์ตอืนภยัในพืน้ที ่

(5) งำนรวบรวมและส ำรวจขอ้มลู 

ภำพรวมขององคป์ระกอบต่ำงๆ ของโครงกำรสำมำรถแสดงไดต้ำมรปูที ่3.1-1 และ 3.1-2 โดย มี
รำยละเอยีดโดยยอ่ของงำนในแต่ละสว่นตำมหวัขอ้ต่อไปนี้ 

3.2 ภาพรวมของระบบตรวจวดัฯ ของโครงการ 

งำนสว่นนี้จะเป็นงำนก่อสรำ้งหรอืงำนฮำรด์แวรข์องโครงกำร ซึง่จะเป็นกำรพฒันำระบบสถำนีใน  
ลุม่น ้ำเจำ้พระยำเป็นหลกั โดยมอีงคป์ระกอบหลกั 3 สว่น ไดแ้ก่ 

1) สถานีหลกั/สถานีรอง ประกอบดว้ย 

1.1) สถำนีหลกั 1 สถำนี โดยใชพ้ืน้ทีข่องศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ ชัน้ 11 อำคำร        
กรมทรพัยำกรน ้ำ กรุงเทพมหำนคร 

1.2) สถำนีรอง 1 สถำนี ด ำเนินกำรก่อสรำ้งโดยใชพ้ืน้ทีข่องสว่นอุทกวทิยำ ส ำนกังำน
ทรพัยำกรน ้ำภำค 2 จงัหวดันครสวรรค ์
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2) สถานีสนาม จ ำนวน 15 สถำนี โดยแบง่เป็น 

2.1) สถำนีแบบตดิตัง้เครือ่งมอืวดัคุณภำพน ้ำ ระดบัน ้ำ และปรมิำณน ้ำนน (สถำนี    
อุทกวทิยำ-อุตุนิยมวทิยำ-คุณภำพน ้ำ) พรอ้มระบบกลอ้งจบัภำพ จ ำนวน 5 สถำนี 

2.2) สถำนีแบบตดิตัง้เครือ่งมอืวดัระดบัน ้ำ และปรมิำณน ้ำนน (สถำนีอุทกวทิยำ-
อุตุนิยมวทิยำ) จ ำนวน 10 สถำนี 

รำยละเอยีดขององคป์ระกอบสว่นต่ำงๆ มดีงันี้ 

3.2.1 รายละเอียดและคณุสมบติัของระบบส่ือสาร 

มรีำยละเอยีดสรุปไดต้ำมรปูที ่3.2.1-1 และตำรำงที ่3.2.1-1 
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รปูท่ี  3.2.1-1  แผนผงัสรปุระบบส่ือสารของระบบตรวจวดัฯ 

3.2.2 สถานีสนาม 

ในโครงกำรฯไดม้กีำรแบง่สถำนีสนำมทีก่่อสรำ้งใหมอ่อกเป็นประเภทตำมเครือ่งมอืทีต่ดิตัง้ ประกอบดว้ย 

1) สถานีอทุกวิทยา-อตุนิุยมวิทยา-คณุภาพน ้า 

สถำนีประเภทน้ีจะตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจวดัขอ้มลูเกีย่วกบัสภำพของน ้ำในทุกประเภท โดยมี
องคป์ระกอบของสถำนี ดงันี้ 

(1) ระบบควบคุมและสือ่สำร 
(2) ระบบไฟฟ้ำ ระบบไฟฟ้ำส ำรองและระบบป้องกนัภยัต่ำงๆ เชน่ Surge/Lightning 

Protection, Intrusion (Door) Detection 
(3) ระบบงำนอำคำร/โยธำ/โครงสรำ้ง  ไดแ้ก่  ตูค้วบคุมแบบ Outdoor พรอ้มฐำนคสล. 

รัว้  และป้ำย  รวมทัง้องคป์ระกอบอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นเพือ่ใหส้ถำนีท ำงำนไดอ้ยำ่งสมบรูณ์ 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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(4) ระบบเครือ่งมอืตรวจวดั โดยในสถำนีประเภทน้ีจะตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดัครบทุก
ประเภท ไดแ้ก่ 

(4.1) เครือ่งวดัระดบัน ้ำ พรอ้มไมว้ดัระดบัน ้ำเพือ่ใชต้รวจวดัระดบั / ปรมิำณน ้ำ 

(4.2) เครือ่งวดัน ้ำนน เพือ่ใชต้รวจวดัระดบัปรมิำณนนทีต่ก 

(4.3) เครือ่งวดัคุณภำพน ้ำ เพือ่ใชต้รวจวดัดชันีคุณภำพน ้ำทีส่ ำคญั 4 คำ่ ไดแ้ก่ 
คำ่กำรน ำไฟฟ้ำ (Conductivity ; EC), อุณหภมู ิ(Temperature), คำ่ควำม
เป็นกรด-ด่ำง (pH) และคำ่ออกซเิจนละลำยน ้ำ (Dissolved Oxygen ; DO) 

(5) ระบบกลอ้งจบัภำพ เพือ่ใชต้ดิตำมสถำนกำรณ์ระดบัน ้ำโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในชว่ง
วกิฤต ิConfiguration ของสถำนีสำมำรถแสดงไดต้ำมรปูที ่3.2.2-1 สถำนีประเภทน้ีจะตดิตัง้ในต ำแหน่งทีม่ ี
ควำมส ำคญัสงู ในดำ้นกำรบรหิำรจดักำรในดำ้นปรมิำณน ้ำ และกำรเน้ำระวงัคุณภำพน ้ำ 

 

 

รปูท่ี  3.2.2-1  Configuration และลกัษณะของสถานีอทุกวิทยา-อตุนิุยมวิทยา-คณุภาพน ้า 

 

2) สถานีอทุกวิทยา-อตุนิุยมวิทยา 

สถำนีประเภทน้ีจะตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจวดัขอ้มลูเกีย่วกบัปรมิำณน ้ำ โดยไมม่กีำรตรวจวดั
คุณภำพน ้ำ โดยมอีงคป์ระกอบของสถำนี ดงันี้ 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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(1) ระบบควบคุมและสือ่สำร 
(2) ระบบไฟฟ้ำ ระบบไฟฟ้ำส ำรองและระบบป้องกนัภยัต่ำงๆ เชน่ Surge/Lightning 

Protection, Intrusion (Door) Detection 
(3) ระบบงำนอำคำร/โยธำ/โครงสรำ้ง ไดแ้ก่ ตูค้วบคุมแบบ Outdoor และป้ำย รวมทัง้

องคป์ระกอบอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นเพือ่ใหส้ถำนีท ำงำนไดอ้ยำ่งสมบรูณ์ 
(4) ระบบเครือ่งมอืตรวจวดั โดยในสถำนีประเภทนี้จะตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดั ดงัต่อไปนี้ 

(4.1) เครือ่งวดัระดบัน ้ำ พรอ้มไมว้ดัระดบัน ้ำเพือ่ใชต้รวจวดัระดบั / ปรมิำณน ้ำ 

(4.2)  เครือ่งวดัน ้ำนน เพือ่ใชต้รวจวดัระดบัปรมิำณนนทีต่ก  

Configuration ของสถำนีสำมำรถแสดงไดต้ำมรปูที ่ 3.2.2-2 สถำนีประเภทน้ีจะตดิตัง้ใน
จุดทีม่คีวำมส ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรน ้ำในดำ้นปรมิำณน ้ำ แต่ไมอ่ยูใ่นจุดทีม่ปัีญหำดำ้นคุณภำพน ้ำ 
 

 
รปูท่ี  3.2.2-2  Configuration ของสถานีอทุกวิทยา-อตุนิุยมวิทยา 

 
 

 

 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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   จ ำนวน ต ำแหน่งทีต่ ัง้ และองคป์ระกอบของสถำนีสนำมทีก่่อสรำ้งในลุม่น ้ำเจำ้พระยำสำมำรถ
สรุปจ ำนวนสถำนีทีม่คีวำมเหมำะสมในกำรตรวจวดัขอ้มลูในลุม่น ้ำเจำ้พระยำทัง้สิน้ จ ำนวน 15 สถำนี ดงั
แสดงในรปูที ่3.2.2-3 ถงึรปูที ่3.2.2-4 และตำรำงที ่3.2.2-1 โดยแบง่เป็น 
 

สถานีอทุกวิทยา-อตุนิุยมวิทยา-คณุภาพน ้า จ านวน 5 สถานี ดงัแสดงในรปูที ่3.2.2-3
เป็นสถำนีสนำมทีต่ดิตัง้เครือ่งมอืวดัคุณภำพน ้ำ ระดบัน ้ำ  และปรมิำณน ้ำนน ไดแ้ก่ 

  สถำนีสนำมแมน่ ้ำเจำ้พระยำทีศ่ำลำกลำงจงัหวดัอ่ำงทอง อ ำเภอเมอืง  
  จงัหวดัอ่ำงทอง   
  สถำนีสนำมแมน่ ้ำเจำ้พระยำทีบ่ำ้นป้อม อ ำเภอพระนครศรอียธุยำ จงัหวดั 

    พระนครศรอียธุยำ 
     สถำนีสนำมแมน่ ้ำเจำ้พระยำทีบ่ำ้นทำ้ยดง บรเิวณสะพำนทำงหลวง         
     หมำยเลข 9 อ ำเภอสำมโคก  จงัหวดัปทุมธำนี 
    สถำนีสนำมแมน่ ้ำเจำ้พระยำทีส่ะพำนพระพทุธยอดฟ้ำ เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 
    สถำนีสนำมแมน่ ้ำเจำ้พระยำทีศ่ำลำกลำงจงัหวดัสมุทรปรำกำร  
   
  สถานีอทุกวิทยา-อตุนิุยมวิทยา จ านวน 10 สถานี ดงัแสดงในรปูที ่3.2.2-4 เป็นสถำนี

สนำมทีต่ดิตัง้เครือ่งมอืวดัระดบัน ้ำ และปรมิำณน ้ำนน ไดแ้ก่ 

    สถำนีสนำมแมน่ ้ำปิงทีบ่ำ้นหำดเสลำ จงัหวดันครสวรรค ์
    สถำนีสนำมแมน่ ้ำน่ำนทีบ่ำ้นทบักฤช จงัหวดันครสวรรค ์
    สถำนีสนำมแมน่ ้ำเจำ้พระยำทีส่ะพำนเดชำตวิงศ ์จงัหวดันครสวรรค ์
    สถำนีสนำมแมน่ ้ำสะแกกรงัทีบ่ำ้นอุทยัใหม ่จงัหวดัอุทยัธำนี 
    สถำนีสนำมคลองชยันำท-ป่ำสกัทีบ่ำ้นเนินไผ ่จงัหวดัชยันำท 
    สถำนีสนำมแมน่ ้ำท่ำจนีทีว่ดัทรงเสวย จงัหวดัชยันำท 
    สถำนีสนำมแมน่ ้ำเจำ้พระยำทีว่ดัโคกจนัทร ์จงัหวดัชยันำท 
    สถำนีสนำมแมน่ ้ำน้อยทีบ่ำ้นยำงมณี จงัหวดัอ่ำงทอง 
    สถำนีสนำมแมน่ ้ำลพบุรทีีบ่ำ้นบำงปี จงัหวดัลพบุร ี
     สถำนีสนำมแมน่ ้ำป่ำสกัทีส่ะพำนปรดีธี ำรงค ์จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ 
  
 จำกกำรศกึษำควำมเหมำะสม ซึ่งครอบคลุมทัง้รูปแบบกำรก่อสรำ้ง และระบบกำรสื่อสำรต่ำงๆ 
กลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถสรุปรำยละเอยีดของรูปแบบกำรก่อสรำ้งไดด้งัตำรำงที่ 3.2.2-2 และระบบเครอืข่ำย/
สื่อสำร ที่ใชส้ ำหรบัระบบตรวจวดัขอ้มูลทำงไกลอตัโนมตัขิองโครงกำรไดด้งัตำรำงที่ 3.2.2-3 และส ำหรบั
ขอ้มูลในส่วนของค่ำตรวจวดั แบบจ ำลอง ระบบน ำเสนอ/เตือนภยั/DSS จะมกีำรเชื่อมโยงกนัผ่ำนสถำนี
สนำม สถำนีหลกั สถำนีรอง และฐำนขอ้มลูและผูเ้กีย่วขอ้งต่ำงๆ นัน้ สำมำรถสรุปไดต้ำมรปูที ่3.2.2-5 จำก
รปูดงักลำ่วจะเหน็วำ่ระบบทีส่ ำคญัทีใ่ชข้บัเคลือ่นกำรรบัสง่ขอ้มลูสว่นนี้จะประกอบดว้ย 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
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  ระบบ SCADA 
  ระบบฐำนขอ้มลู  
  ระบบเชือ่มโยงฐำนขอ้มลู 
  ระบบน ำเสนอ / เตอืนภยั / DSS 
 

 
รปูท่ี 3.2.2-3 แสดงผลสรปุการคดัเลือกสถานีโทรมาตรในลุ่มน ้าเจ้าพระยา จ านวน 15 สถานี 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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สถานีสนามแม่น ้าเจ้าพระยาท่ีศาลากลางจงัหวดัอ่างทอง 

 
     
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 สถานีสนามแม่น ้าเจ้าพระยาท่ีบา้นป้อม  

รูปที ่ 3.2.2-3 ภาพแสดงสถานีอุตุ-อุทกวิทยา-คุณภาพน ้า 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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สถานีสนามแม่น ้าเจ้าพระยาท่ีบา้นท้ายดง 

 
     
 

 

 

 

 

   
 

         

 

 

 

 สถานีสนามแม่น ้าเจ้าพระยาท่ีสะพานพระพทุธยอดฟ้า  

รูปที ่ 3.2.2-3 ภาพแสดงสถานีอุตุ-อุทกวิทยา-คุณภาพน ้า(ต่อ) 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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สถานีสนามแม่น ้าเจ้าพระยาท่ีศาลากลางจงัหวดัสมทุรปราการ 

 

รูปที ่ 3.2.2-3 ภาพแสดงสถานีอุตุ-อุทกวิทยา-คุณภาพน ้า(ต่อ) 

 

                                 

สถานีสนามแม่น ้าปิงท่ีบา้นหาดเสลา 

    

                              
สถานีสนามแม่น ้าน่านท่ีบา้นทบักฤช 

 
รูปที ่ 3.2.2-4 ภาพแสดงสถานีอุตุ-อุทกวิทยา 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 

3-12 

 

                                   

สถานีสนามแม่น ้าเจ้าพระยาท่ีสะพานเดชาติวงศ ์

 

                                

สถานีสนามแม่น ้าสะแกกรงัท่ีบา้นอทุยัใหม่ 

    

                                
สถานีสนามคลองชยันาท-ป่าสกัท่ีบา้นเนินไผ ่

 

                                
สถานีสนามคลองชยันาท-ป่าสกัท่ีบา้นเนินไผ ่

 

รูปที ่ 3.2.2-4 ภาพแสดงสถานีอุตุ-อุทกวิทยา (ต่อ) 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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สถานีสนามแม่น ้าท่าจีนท่ีวดัทรงเสวย 

 

                                

สถานีสนามแม่น ้าเจ้าพระยาท่ีวดัโคกจนัทร ์

    

                              
สถานีสนามแม่น ้าน้อยท่ีบา้นยางมณี 

 

                              
สถานีสนามแม่น ้าลพบรีุท่ีบา้นบางปี 

 

รูปที ่ 3.2.2-4 ภาพแสดงสถานีอุตุ-อุทกวิทยา (ต่อ) 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 

3-14 

 

 

รายละเอียด UTM_E UTM_N ระดบัน ้า น ้าฝน คณุภาพน ้า

1 สถานสีนามแม่น ้าปิง

ทีบ่า้นหาดเสลา ปิง บา้นหาดเสลา หมู ่5 612,810.0 1,752,375.0 1 1 - ใชเ้ป็นตวัแทนแม่น ้าปิงตรวจวดัระดบัน ้า และปรมิาณน ้าฝน

ต.หวัดง อ.เกา้เลี้ยว เพือ่การพยากรณ์น ้าหลากและแจง้เตอืนภยัน ้าทว่ม

จ.นครสวรรค์ และใชเ้ป็นขอบเขตดา้นเหนอืน ้าของแบบจ าลองคณิตศาสตร์

2 สถานสีนามแม่น ้าน่าน น่าน วดัทบักฤชใต ้บา้นทบักฤช หมู ่7 633,824.0 1,741,312.0 1 1 - ใชเ้ป็นตวัแทนของแม่น ้าน่าน-แม่น ้ายม ตรวจวดัปรมิาณน ้าฝน

ทีบ่า้นทบักฤช ต.ทบักฤชใต ้อ.ชุมแสง และระดบัน ้าเพือ่การแจง้เตอืนภยัน ้าทว่มและบรหิารจดัการน ้า

จ.นครสวรรค์ และใชเ้ป็นขอบเขตดา้นเหนอืน ้าของแบบจ าลองคณิตศาสตร์

3 สถานสีนามแม่น ้าเจา้พระยา เจา้พระยา สะพานเดชาตวิงศ์ 620,685.0 1,734,570.0 1 1 - ใชเ้ป็นตวัแทนของแม่น ้าเจา้พระยา ตรวจวดัปรมิาณน ้าฝน

ทีส่ะพานเดชาตวิงศ์ ต.ปากน ้าโพธิ ์อ.เมอืง และระดบัน ้าเพือ่การแจง้เตอืนภยัน ้าทว่มและบรหิารจดัการน ้า

จ.นครสวรรค์

4 สถานสีนามแม่น ้าสะแกกรงั สะแกกรงั ทางแยกวดับางกุง้ บา้นอุทยัใหม่ หมู ่7 613,808.0 1,703,747.0 1 1 - ใชเ้ป็นตวัแทนของแม่น ้าสะแกกรงั ตรวจวดัปรมิาณน ้าฝน 

ทีบ่า้นอุทยัใหม่ ต.สะแกกรงั อ.เมอืง และระดบัน ้าเพือ่การแจง้เตอืนภยัน ้าทว่มและบรหิารจดัการน ้า

จ.อุทยัธานี และใชเ้ป็นปรมิาณการไหลเขา้ดา้นขา้งของแบบจ าลอง

5 สถานสีนามคลองชยันาท-ป่าสกั ชยันาท-ป่าสกั ดา้นทา้ย ปตร มโนรมย ์ 619,382.0 1,694,504.0 1 1 - ใชเ้ป็นตวัแทนของคลองชยันาท-ป่าสกั ตรวจวดัปรมิาณน ้าฝน

ทีบ่า้นเนนิไผ่ บา้นเนนิไผ่ หมู่2 ต.วดัโคก และระดบัน ้าเพือ่การแจง้เตอืนภยัน ้าทว่ม

อ.มโนรมย ์จ.ชยันาท และบรหิารจดัการน ้าและการผนัน ้าไปยงัทุง่ฝัง่ตะวนัออก

6 สถานสีนามแม่น ้าทา่จนี ทา่จนี วดัทรงเสวย ดา้นทา้ย ปตร.พลเทพ 613,595.0 1,676,192.0 1 1 - ใชเ้ป็นตวัแทนของแม่น ้าทา่จนี ตรวจวดัปรมิาณน ้าฝน

ทีว่ดัทรงเสวย หมู ่1 ต.หนองน้อย และระดบัน ้าเพือ่การแจง้เตอืนภยัน ้าทว่ม

อ.วดัสงิห ์จ.ชยันาท และบรหิารจดัการน ้าและการผนัน ้าไปยงัทุง่ฝัง่ตะวนัตก

7 สถานสีนามแม่น ้าเจา้พระยา เจา้พระยา วดัโคกจนัทร ์หมู ่5 636,526.0 1,670,383.0 1 1 - ใชเ้ป็นตวัแทนของแม่น ้าเจา้พระยา ตรวจวดัปรมิาณน ้าฝน 

ทีว่ดัโคกจนัทร์ ต.โพนางด า และระดบัน ้าเพือ่การแจง้เตอืนภยัน ้าทว่มและบรหิารจดัการน ้า

อ.สรรพยา จ.ชยันาท

8 สถานสีนามแม่น ้าน้อย แม่น ้าน้อย วดัสุวรรณาราชหงษ์ บา้นยางมณี 652,659.0 1,629,206.0 1 1 - ใชเ้ป็นตวัแทนของแม่น ้าน้อย ตรวจวดัปรมิาณน ้าฝน 

ทีบ่า้นยางมณี หมู ่5 ต.องคร์กัษ์ และระดบัน ้าเพือ่การแจง้เตอืนภยัน ้าทว่มและบรหิารจดัการน ้า
อ.โพธิท์อง จ.อ่างทอง

9 สถานสีนามแม่น ้าลพบุรี แม่น ้าลพบุรี สะพานใกลว้ดัโพธิง์าม 673,137.0 1,635,914.0 1 1 - ใชเ้ป็นตวัแทนของแม่น ้าเจา้พระยา ตรวจวดัปรมิาณน ้าฝน 

ทีบ่า้นบางปี บา้นบางปี ต.โพธิเ์กา้ตน้ และระดบัน ้าเพือ่การแจง้เตอืนภยัน ้าทว่มและบรหิารจดัการน ้า

อ.เมอืง จ.ลพบุรี

10 สถานสีนามแม่น ้าเจา้พระยา เจา้พระยา ต.บางแกว้ 656,924.0 1,613,181.0 1 1 1 ใชเ้ป็นตวัแทนของแม่น ้าเจา้พระยา ตรวจวดัระดบัน ้า 

ทีศ่าลากลางจงัหวดัอ่างทอง อ.เมอืง คุณภาพน ้า และปรมิาณน ้าฝน เพือ่การพยากรณ์น ้าหลาก

จ.อ่างทอง การแจง้เตอืนภยัน ้าทว่ม การตดิตามเฝ้าระวงัคุณภาพน ้า

และการบรหิารจดัการน ้า

11 สถานสีนามแม่น ้าเจา้พระยา เจา้พระยา ตดิสะพานวดัพระงาม บา้นป้อม 665,446.0 1,588,554.0 1 1 1 ใชเ้ป็นตวัแทนของแม่น ้าเจา้พระยา ตรวจวดัระดบัน ้า 

ทีบ่า้นป้อม ต.บา้นป้อม คุณภาพน ้า และปรมิาณน ้าฝน เพือ่การพยากรณ์น ้าหลาก

อ.พระนครสรอียุธยา การแจง้เตอืนภยัน ้าทว่ม การตดิตามเฝ้าระวงัคุณภาพน ้า

จ.พระนครศรอียุธยา และการบรหิารจดัการน ้า

12 สถานสีนามแม่น ้าป่าสกั ป่าสกั ต.หวัรอ 670,815.0 1,586,900.0 1 1 - ใชเ้ป็นตวัแทนของแม่น ้าป่าสกั ตรวจวดัปรมิาณน ้าฝน 

ทีส่ะพานปรดีธี ารงค์ อ.พระนครสรอียุธยา และระดบัน ้าเพือ่การแจง้เตอืนภยัน ้าทว่มและบรหิารจดัการน ้า

จ.พระนครศรอียุธยา และใชเ้ป็นปรมิาณการไหลเขา้ดา้นขา้งของแบบจ าลอง

13 สถานสีนามแม่น ้าเจา้พระยา เจา้พระยา สะพานทางหลวงหมายเลข 9 666,121.0 1,561,194.0 1 1 1 ใชเ้ป็นตวัแทนของแม่น ้าเจา้พระยา ตรวจวดัระดบัน ้า 

ทีบ่า้นทา้ยดง คุณภาพน ้า และปรมิาณน ้าฝน เพือ่การพยากรณ์น ้าหลาก

การแจง้เตอืนภยัน ้าทว่ม การตดิตามเฝ้าระวงัคุณภาพน ้า

และการบรหิารจดัการน ้า

14 สถานสีนามแม่น ้าเจา้พระยา เจา้พระยา ส านกัเทศกจิกรุงเทพฯ 662,080.0 1,519,043.0 1 1 1 ใชเ้ป็นตวัแทนของแม่น ้าเจา้พระยา ตรวจวดัระดบัน ้า 

ทีส่ะพานพระพุทธยอดฟ้า แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี คุณภาพน ้า และปรมิาณน ้าฝน เพือ่การพยากรณ์น ้าหลาก

กรุงเทพ การแจง้เตอืนภยัน ้าทว่ม การตดิตามเฝ้าระวงัคุณภาพน ้า

และการบรหิารจดัการน ้า

15 สถานสีนามแม่น ้าเจา้พระยา เจา้พระยา ศาลากลางสมุทรปราการ 673,017.0 1,503,568.0 1 1 1 ใชเ้ป็นตวัแทนของแม่น ้าเจา้พระยา ตรวจวดัระดบัน ้า 

ทีศ่าลากลางจงัหวดัสมุทรปราการ อ.เมอืง คุณภาพน ้า และปรมิาณน ้าฝน เพือ่การพยากรณ์น ้าหลาก

จ.สมุทรปราการ การแจง้เตอืนภยัน ้าทว่ม การตดิตามเฝ้าระวงัคุณภาพน ้า

และการบรหิารจดัการน ้า

ท่ีตัง้
ช่ือสถานีล าดบั

ตารางท่ี 3.2.2-4
สถานีในพื้นท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยา

ความส าคญัของสถานี
อปุกรณ์ตรวจวดั

ล าน ้า

 

   

 

 

ตารางท่ี  3.2.2-1 
สถานีในพืน้ท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยา 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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ตารางท่ี  3.2.2-2  รายละเอียดของสถานีสนาม 

ล าดบั องคป์ระกอบ คณุสมบติั / ชนิด 

1. สถานีสนาม โทรมำตรตำมขอ้ก ำหนด 

1.1 โครงสรำ้ง มลีกัษณะเป็นตู ้outdoor ทีเ่หมำะสมกบัลกัษณะงำน พรอ้มรัว้ และป้ำย ต ำแหน่ง
ของตู ้จะตดิตัง้ใหส้งูกวำ่ระดบัน ้ำสงูสดุ ณ ต ำแหน่งทีต่ ัง้สถำนี ตำมขอ้ก ำหนด 

1.2 ระบบควบคุม ระบบ RTU ท ำหน้ำทีค่วบคุมสถำนีเชือ่มต่อกบัศนูยป์ฏบิตักิำรและเป็น Data logger 
โดยม ีCPU และสว่น Input / Output รวมทัง้คุณสมบตัอิื่นๆ ตำมขอ้ก ำหนดทำง 
วชิำกำร 

1.3 อุปกรณ์ระบบสือ่สำร ADSL Modem 

1.4 ระบบควำมปลอดภยั /            
สว่นประกอบ 

- รัว้, ป้ำย 

- ระบบ Surge protection ดำ้นสำยไฟฟ้ำ และสำยสญัญำณ 

- ระบบสำยไฟ / ส ำรองไฟ ซึง่ม ีBattery ส ำรองไฟได ้48 ชัว่โมง 

- ระบบ Door Switch เพือ่ตรวจสอบกำรเปิดประตสูถำนี 

- แผน่วดัระดบัน ้ำ (ในกรณสีถำนีอุทกวทิยำ) 

1.5 เครือ่งมอืวดั  

1.5.1 เครือ่งวดัระดบัน ้ำ แบบใชแ้รงดนั ตำมขอ้ก ำหนด 

1.5.2 เครือ่งวดัน ้ำนนอตัโนมตั ิ แบบ Tipping Bucket ตำมขอ้ก ำหนด 

1.5.3 เครือ่งวดัคุณภำพน ้ำ แบบหลำยตวัแปร ตำมขอ้ก ำหนด 

1.6 ระบบตรวจจบัภำพ  

1.6.1 อุปกรณ์ตรวจจบัภำพ กลอ้ง Network Dome Camera ตำมขอ้ก ำหนด 

1.6.2 อุปกรณ์สือ่สำรของระบบ              
ตรวจจบัภำพ 

ใชร้ะบบ ADSL เพือ่ใหส้ง่สญัญำณภำพไดอ้ยำ่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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ตารางท่ี   3.2.2-3 
สรปุรายละเอียดระบบส่ือสารของเครือข่ายสถานีฯ  

 
กำรสือ่สำรระหวำ่ง ระบบทีใ่ช ้

1)  ระบบสือ่สำรหลกั : สถำนีสนำม  
     กบัสถำนีหลกั 

กรณ ีสถำนีสนำม ใชร้ะบบสือ่สำร แบบ ADSL เชือ่มต่อ
ระหวำ่งสถำนีหลกัและสถำนีสนำม  ผำ่นระบบ Cable 
ควำมเรว็สงูเป็นระบบทีม่เีสถยีรภำพสงู เนื่องจำกเป็นบรกิำร
เครอืขำ่ยสำธำรณะ 

 กรณ ีสถำนีสนำมแบบเคลือ่นทีใ่ชร้ะบบ GPRS แบบ Fixed 
IP   ของ DTAC หรอื AIS และเชือ่มต่อมำทีส่ถำนีหลกัผำ่น
ระบบ  Cellular GPRS 

2)  กลอ้งจบัภำพ กบัสถำนีหลกั ใชร้ะบบ สือ่สำร แบบ ADSL และเชือ่มต่อมำทีส่ถำนีหลกั
ผำ่นระบบ Cable ควำมเรว็สงู เชน่เดยีวกบัระบบสือ่สำรใน
ขอ้ 1)   

3)  กลอ้งจบัภำพ กบัเครอืขำ่ย Internet ผำ่นเครอืขำ่ย Internet ทัว่ไป    กลอ้งสำมำรถเปิดใชง้ำนใน
แบบ Open to Public ไดก้ลำ่วคอื ผูท้ีเ่ชือ่มต่อ Internet ได ้
จะสำมำรถเชือ่มต่อกบักลอ้งไดผ้ำ่น Web browser ถำ้ทรำบ 
IP address ของกลอ้งนัน้ๆ ซึง่จะท ำใหเ้จำ้หน้ำทีส่ำมำรถ
เขำ้ดภูำพไดจ้ำกทุกที ่สว่นกำรป้องกนักำรเขำ้ถงึโดยผูไ้ม่
เกีย่วขอ้งนัน้ จะใชร้ะบบ Accesss Control ซึง่เป็น
คุณสมบตัมิำตรฐำนของกลอ้งทีเ่สนออยูแ่ลว้ 

4)  สถำนีหลกั กบัเครอืขำ่ย Internet ใช ้Broadband Connection เดมิทีก่รมทรพัยำกรน ้ำมอียู ่
ซึง่มปีระสทิธภิำพสงูและมรีะบบ Security ทีด่อียูแ่ลว้ ทัง้นี้
เพือ่เป็นกำรใชท้รพัยำกรทีม่ปีระโยชน์   คุม้คำ่ทีสุ่ด  

5)  สถำนีหลกั กบัฐำนขอ้มลู / ระบบฯ ภำยใน
กรม เชน่ ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ ฯลฯ 

ใชร้ะบบ LAN เชือ่มเขำ้กบัระบบเครอืขำ่ยเดมิของกรม
ทรพัยำกรน ้ำ  

6)  สถำนีหลกั กบัสถำนีรอง ใชร้ะบบ Intranet ของกรม 
7)  ศนูยป์ฏบิตักิำร กบัประชำชน/หน่วยงำนอื่น ผำ่นเครอืขำ่ย Internet ทัว่ไป 

 

 

 

 

 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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3.2.3 สถานีหลกั และสถานีรอง 

สถำนีหลกั และสถำนีรอง ของโครงกำรจะมรีำยละเอยีดดงันี้ 

3.2.3.1 สถานีหลกั 
ทีต่ัง้ของสถำนีหลกัจะใชพ้ืน้ทีข่องศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ ชัน้ 11 อำคำรกรมทรพัยำกรน ้ำ กรุงเทพ-

มหำนคร โดยจดัวำงในจุดทีก่รมทรพัยำกรน ้ำไดจ้ดัเตรยีมไวโ้ดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

1) งำนอุปกรณ์และซอฟตแ์วร ์ตำมตำรำงที ่3.2.3-1  
2) งำนแบบจ ำลองคณติศำสตรต์ำมตำรำงที ่ 3.2.3-2 โดยแบบจ ำลองทีพ่ฒันำใหมต่ำม

โครงกำรนี้ จะครอบคลุมลุม่น ้ำเจำ้พระยำ 
3) งำนระบบ SCADA และฐำนขอ้มลู ตำมรำยละเอยีดในบทที ่ 9 โดยมขีดีควำมสำมำรถของ

ระบบดงันี้ คอื 
 ระบบ SCADA ของโครงกำรนี้ จะควบคุมสถำนีสนำมของโครงกำรโทรมำตรลุม่น ้ำ  
     เจำ้พระยำทัง้หมด 
 ระบบฐำนขอ้มลูของโครงกำรนี้ จะรวมผลกำรตรวจวดัของระบบโทรมำตรลุม่น ้ำ 

เจำ้พระยำมกีำรเชือ่มโยงขอ้มลูจำกฐำนขอ้มลูภำยใน และภำยนอกกรมฯ เพือ่น ำ
ขอ้มลูมำประกอบกำรค ำนวณ หรอืประกอบกำรเน้ำระวงั โดยใชร้ะบบเชือ่มโยงกบั
ฐำนขอ้มลูนัน้โดยตรง ในกรณมีกีำรประสำนขอใชข้อ้มลูได ้ หรอืดงึคำ่จำก Web ของ
หน่วยงำนนัน้ๆ ทีเ่ผยแพรต่่อสำธำรณะ 

4) ระบบถ่ำยทอดขอ้มลูและบนัทกึภำพ ตำมรำยละเอยีดในบทที ่ 9 โดยมขีดีควำมสำรมำรถ
ของระบบ คอื 
 ใชโ้ปรแกรม Milestone Xprotect Enterprise ซึง่สำมำรถเชือ่มโยงกบัระบบถ่ำยทอด    
     ขอ้มลู/บนัทกึภำพของศนูยว์กิฤตนิ ้ำ (War room) ทีม่อียูเ่ดมิได ้ 
 สำมำรถเชือ่มโยงสญัญำณภำพ จำกระบบคอมพวิเตอรข์องโครงกำรทุกเครือ่งไปยงั 
     ระบบฉำยภำพของ War room ไดท้ำงระบบ LAN 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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ตารางท่ี 3.2.3-1  แสดงรายการอปุกรณ์ท่ีจดัหาส าหรบัสถานีหลกั 
 
ล าดบัท่ี รายการอปุกรณ์ Serial Number จ านวน 

1 อปุกรณ์ระบบประมวลผล   

1.1 เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายส าหรบัแบบจ าลองและระบบ
ฐานข้อมลู 

- 1 ชุด 

 ยีห่อ้ HP รุน่ DL 160 G6 CN7949004R 1 

1.2 เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายส าหรบัถ่ายทอดสญัญาณภาพ - 1 ชุด 

 ยีห่อ้ HP รุน่ DL 160 G6 CN7949004U 1 

1.3 เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายส าหรบัระบบ Internet  - 1 ชุด 

 ยีห่อ้ HP รุน่ DL 160 G6 CN7949004T 1 

    
1.4 เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายส าหรบัระบบบริหารจดัการ - 1 ชุด 

 HP รุน่ DL 160 G6 CN7949004V 1 

1.5 เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายส าหรบัระบบSCADA - 1 ชุด 

 ยีห่อ้ HP รุน่ DL 160 G6 CN7949004X 1 

1.6 เครื่องคอมพิวเตอรแ์บบ Workstation - 2 ชุด 

 ยีห่อ้ HP รุน่ Z400 SGH951T6Z7 1 

 ยีห่อ้ HP รุน่ Z400 SGH951T6Z9 1 

1.7 เครื่องคอมพิวเตอรแ์บบNotebookพร้อมอปุกรณ์ประกอบครบ
ชุด 

- 2 ชุด 

 ยีห่อ้ HP รุน่ Pavilion dv4-1258TX CND9422JS1 1 

 ยีห่อ้ HP รุน่ Pavilion dv4-1258TX CND9422JFB 1 

2 เครื่องพิมพ ์(Printer)   

2.1 Color Laser Printer ขนำด A3 ควำมเรว็สงู - 1 ชุด 

 ยีห่อ้ Ricoh รุน่ SPC820DN - 1 

3 ปรบัปรงุระบบส ารองไฟฟ้า   

3.1 ด ำเนินกำรปรบัปรุงระบบแบตเตอรร์ีใ่หม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้
สำมำรถ Back up ไดไ้มน้่อยกวำ่ 8 ชัว่โมง 

- 1 ชุด 

3.2 เพิม่ระบบควบคุมและมอนิเตอรส์ถำนะภำพของระบบ UPS ใหเ้ป็น
แบบ Onlineสำมำรถสง่สถำนะภำพต่ำงๆของระบบ UPS เขำ้กบั
ระบบคอมพวิเตอรไ์ด ้

- 1 ชุด 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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ตารางท่ี 3.2.3-1  แสดงรายการอปุกรณ์ท่ีจดัหาส าหรบัสถานีหลกั (ต่อ) 
 
ล าดบั รายการอปุกรณ์ Serial Number จ านวน 

5 SCADA Software   

5.1 ชุดค าสัง่ประยกุตส์ าหรบัระบบควบคมุระยะไกล - 1 ชุด 

 ยีห่อ้ Wizcon Supervisor  รุน่ AS9.4 -AS-DEV-500/USB - 1 

7 โปรแกรมฐานข้อมลู ระบบส านักงาน ระบบความปลอดภยั  

7.1 ชุดค ำสัง่ประยุกตส์ ำหรบังำนบรหิำรจดักำรฐำนขอ้มลู - 1 ชุด 

 ยีห่อ้ Microsoft office SQL  1 

7.2 ชุดค ำสัง่ประยุกตส์ ำหรบังำนดำ้นเอกสำรส ำนกังำน - 2 ชุด 

 ยีห่อ้ Microsoft office 2007 XQ48H-CQTW6-29H74-
86Q8T-9KMYQ 

1 

 ยีห่อ้ Microsoft office 2007 XQ48H-CQTW6-29H74-
86Q8T-9KMYQ 

1 

7.3 Software ระบบบรหิำรจดักำรเครือ่งคอมพวิเตอร ์ - 1 ชุด 

 ยีห่อ้ IT Pattana รุน่ The Enterprise  
Management system 

- 1 

7.4 KVM Switch - 1 ชุด 

 ยีห่อ้ Rexton - 1 

7.5 Antivirus Software - 1 ชุด 

 ยีห่อ้ Kaspersky 0D64-090804-081920 1 

8 Software ระบบถ่ายทอดข้อมลูและบนัทึกภาพ    

 ยีห่อ้ Milestone รุน่ Xprotec (Camera License) - 1 ชุด 

9 ระบบส่ือสารข้อมลูและระบบควบคมุระยะไกล   

9.1 GPRS Modem  - 1 ชุด 

 ยีห่อ้ Sierra Wireless รุน่ at&t - 1 

9.2 อุปกรณ์สือ่สำรขอ้มลูและควบคุมทำงไกล  - 1 ชุด 

 ยีห่อ้ SIXNET รุน่ VT-UIPM-431-H 55348 1 

10 อปุกรณ์อ่ืนๆ   

10.1 ชุดอุปกรณ์ส ำนกังำน (โต๊ะ-เกำ้อี)้ ส ำหรบัควบคุมระบบฯ - 2 ชุด 

10.2 Video Surveillance Joystick - 1 ชุด 

 ยีห่อ้ Axis รุน่ Axis 295 HW0050939123 1 

10.3 Rack 2.2 M - 1 ชุด 

 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
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ตารางท่ี  3.2.3-2  รายละเอียดของแบบจ าลอง และโปรแกรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

ล าดบั โปรแกรม Software ท่ีใช้ คณุสมบติั / ขีดความสามารถ 

1 แบบจ ำลองดำ้นชลศำสตร ์
(Hydrodynamics / Flood 
Forceasting)  

FloodWatch /    
Mike 11  

- เชือ่มโยงกบัฐำนขอ้มลูเพือ่รบัขอ้มลู Input แบบอตัโนมตั ิไดแ้ก่ ระดบัน ้ำ ปรมิำณน ้ำนน 

- ท ำกำรพยำกรณ์สภำพทำงชลศำสตรใ์นล ำน ้ำลว่งหน้ำไดแ้บบ Auto 

- แสดงผลกำรค ำนวณในรปูของระดบัน ้ำทีเ่วลำต่ำง  ๆและพืน้ทีน่ ้ำทว่ม (Flood Map) ทีส่รำ้งจำก 
DEM 

- สำมำรถใชว้เิครำะห ์ Scenario ต่ำง  ๆเพือ่ศกึษำ วำงแผน ตัง้เกณฑก์ำรเตอืนภยั ตัง้เกณฑ์
แนะน ำกำรปฏบิตักิำร (DSS) หรอืหำแนวทำงกำรแกปั้ญหำดำ้นชลศำสตรไ์ด ้

- เชือ่มโยงผลกำรค ำนวณเขำ้ไปยงัระบบน ำเสนอ / DSS / เตอืนภยั 

2 แบบจ ำลองดำ้นคุณภำพน ้ำ ECOlab /         
Mike 11 

- เชือ่มโยงกบัฐำนขอ้มลูเพือ่รบัขอ้มลู Input แบบอตัโนมตั ิไดแ้ก่ ขอ้มลูคุณภำพน ้ำ 

- ท ำงำนพยำกรณ์คุณภำพน ้ำในล ำน ้ำไดแ้บบ Auto ภำยใตป้รมิำณมลพษิลงสูล่ ำน ้ำทีก่ ำหนดไว้
ลว่งหน้ำ 

- ในกรณีทีผู่ค้วบคุมพบวำ่คำ่คุณภำพน ้ำจำกทีว่ดัไดจ้รงิแยก่วำ่คำ่ทีท่ ำนำย แสดงวำ่มกีำรปลอ่ย
มลพษิลงสูล่ ำน ้ำมำกกวำ่ทีก่ ำหนดไว ้และสำมำรถใช ้Model ในกำรประมำณคำ่มลพษิไดแ้บบ 
Manual 

- สำมำรถใชว้เิครำะห ์Scenario ต่ำง  ๆในกำรแกไ้ข วำงแผนดำ้นกำรควบคุมมลพษิได ้

3 แบบจ ำลองดำ้นแหลง่น ้ำ              MIKE BASIN   - เชือ่มโยงขอ้มลูจำกฐำนขอ้มลูมำท ำกำรค ำนวณได ้ไดแ้ก่ ขอ้มลูปรมิำณน ้ำทำ่ ระดบัน ้ำในอำ่ง
เกบ็น ้ำ (จำกกรมชลประทำน) แบบ Manual (หรอื Auto ถำ้ประสำนงำนขอขอ้มลูได)้ 

- สำมำรถใชว้เิครำะห ์Scenario ต่ำง  ๆในกำรวำงแผนบรหิำรจดักำรน ้ำ ตัง้เกณฑก์ำรเตอืนภยั                
ตัง้เกณฑแ์นะน ำกำรด ำเนินกำร (DSS) ได ้แบบ Manual 

- น ำผลกำรศกึษำไปจดัท ำเกณฑก์ำรเตอืนภยัแลง้ในระบบ ANN เพือ่ใหส้ำมำรถเตอืนภยัแลง้จำก
ขอ้มลูตรวจวดัได ้

4 ระบบพยำกรณ์แบบ ANN  Qnet2000  - ใชห้ำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งคำ่ตรวจวดักบัผลลพัธท์ีต่อ้งกำร เชน่ ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งปรมิำณ
นนกบัควำมสงูของน ้ำหลำก กลำ่วคอืเป็นกำร Predict ผลลพัธจ์ำกขอ้มลูในอดตีนัน่เอง 

- ใชห้ำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งผลกำรพยำกรณ์จำกแบบจ ำลองหลกักบัขอ้มลูทีใ่ชป้ระกอบกำรบรหิำร
น ้ำ เชน่ พืน้ทีภ่ยัแลง้จำก MIKE BASIN กบัขอ้มลูควำมเสยีหำยจำกภยัแลง้ 

- สำมำรถเชือ่มโยงผลกำรค ำนวณไปยงัระบบน ำเสนอ / DSS / เตอืนภยั โดยในกรณีของกำรท ำนำย 
น ้ำทว่มนัน้ สำมำรถสง่ผลลพัธไ์ปแสดงเป็น Flood Map ไดใ้นระบบน ำเสนอ/เตอืนภยั/DSS 

5 ระบบเชือ่มโยงขอ้มลูภำยใน/
ภำยนอกกรมฯ  

โปรแกรมประยุกต ์
(เชน่ VB, C++, 
ASP)  

- ใชด้งึขอ้มลูจำกหน่วยงำนทัง้ในและนอกกรมฯ ซึง่อำจจะอยูใ่น Format ทีห่ลำกหลำย ใหเ้ขำ้มำอยู่
ในรปูทีใ่ชง้ำนในฐำนขอ้มลูโครงกำรได ้

- ใชเ้ตรยีมขอ้มลูเพือ่สง่ใหห้น่วยงำนอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งตำมขอ้ตกลงระหวำ่งหน่วยงำน 

6 ระบบบรหิำรจดักำรเครือ่ง 
คอมพวิเตอร ์

โปรแกรมประยุกต ์ 
ทีท่ ำงำนเสรมิกบั 
Windows  

- สำมำรถบรหิำรจดักำรเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ดต้ำมทีก่ ำหนดใน TOR 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
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3.2.3.2 สถานีรอง 

ใชพ้ืน้ทีภ่ำยในบรเิวณสว่นอุทกวทิยำ ส ำนกังำนทรพัยำกรน ้ำภำค 2 จงัหวดันครสวรรค ์ ตำมรปู
ที ่3.2.3-1 ซึง่กลุม่บรษิทัฯด ำเนินกำรก่อสรำ้งใหม่ 

พรอ้มทัง้จดัหำเครือ่งคอมพวิเตอรล์กูขำ่ย 2 ชุด ใชเ้ป็นเครือ่ง Monitor/Set Point Control (via 
web) Workstation เชือ่มต่อกบัเครอืขำ่ย ADSL ของเดมิ โดยเครือ่งดงักลำ่วจะมขีดีควำมสำมำรถดงันี้ 

 ดขูอ้มลูและควบคุม/ปรบัคำ่ Set point ต่ำงๆ ผำ่นระบบน ำเสนอ/เตอืนภยั/DSS แบบ Web-
based Application ทีพ่ฒันำขึน้ 

 มกีำรต่อเชือ่มกบัฐำนขอ้มลูสถำนีหลกัผำ่น ADSL เพือ่ใหเ้จำ้หน้ำทีส่ว่นภมูภิำคสำมำรถ 
Query ขอ้มลูเพือ่ประกอบกำรจดัท ำรำยงำนและบรหิำรจดักำรน ้ำไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 
     
 

 

 

 

 

 อาคารสถานีรอง  การติดตัง้อปุกรณ์  

รปูท่ี  3.2.3-1  สถานีรอง 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
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3.3 แบบจ าลองคณิตศาสตร ์

ลกัษณะและขดีควำมสำมำรถของแบบจ ำลองคณติศำสตรข์องโครงกำรและโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้ง
สำมำรถสรุปไดต้ำมตำรำงที ่3.3-1 และรปูที ่3.3-1 ถงึรปูที ่3.3-5 ลกัษณะหน้ำจอของแบบจ ำลองต่ำงๆ จะ
แสดงไวใ้นรปูที ่3.3-6 

ตารางท่ี  3.3-1  รายละเอียดของแบบจ าลอง และโปรแกรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

ล าดบั โปรแกรม Software ท่ีใช้ คณุสมบติั / ขีดความสามารถ 

1 แบบจ ำลองดำ้นชลศำสตร ์
(Hydrodynamics / Flood 
Forceasting) ของลุม่น ้ำเจำ้พระยำ 

Floodwatch /     
Mike 11 

- เชือ่มโยงกบัฐำนขอ้มลูเพือ่รบัขอ้มลู Input แบบอตัโนมตั ิไดแ้ก่ ระดบัน ้ำ ปรมิำณน ้ำนน 

- ท ำกำรพยำกรณ์สภำพทำงชลศำสตรใ์นล ำน ้ำลว่งหน้ำไดแ้บบ Auto 

- แสดงผลกำรค ำนวณในรปูของระดบัน ้ำทีเ่วลำต่ำง  ๆและพืน้ทีน่ ้ำทว่ม (Flood Map) ทีส่รำ้งจำก 
DEM 

- สำมำรถใชว้เิครำะห ์ Scenario ต่ำง  ๆเพือ่ศกึษำ วำงแผน ตัง้เกณฑก์ำรเตอืนภยั ตัง้เกณฑ์
แนะน ำกำรปฏบิตักิำร (DSS) หรอืหำแนวทำงกำรแกปั้ญหำดำ้นชลศำสตรไ์ด ้

-     เชือ่มโยงผลกำรค ำนวณเขำ้ไปยงัระบบน ำเสนอ / DSS / เตอืนภยั 

2 แบบจ ำลองดำ้นคุณภำพน ้ำของ  
ลุม่น ้ำเจำ้พระยำ  

Ecolab / Mike 11 - เชือ่มโยงกบัฐำนขอ้มลูเพือ่รบัขอ้มลู Input แบบอตัโนมตั ิไดแ้ก่ ขอ้มลูคุณภำพน ้ำ 

- ท ำงำนพยำกรณ์คุณภำพน ้ำในล ำน ้ำไดแ้บบ Auto ภำยใตป้รมิำณมลพษิลงสูล่ ำน ้ำทีก่ ำหนดไว้
ลว่งหน้ำ 

- ในกรณีทีผู่ค้วบคุมพบวำ่คำ่คุณภำพน ้ำจำกทีว่ดัไดจ้รงิแยก่วำ่คำ่ทีท่ ำนำย แสดงวำ่มกีำรปลอ่ย
มลพษิลงสูล่ ำน ้ำมำกกวำ่ทีก่ ำหนดไว ้และสำมำรถใช ้Model ในกำรประมำณคำ่มลพษิไดแ้บบ 
Manual 

-     สำมำรถใชว้เิครำะห ์Scenario ต่ำง  ๆในกำรแกไ้ข วำงแผนดำ้นกำรควบคุมมลพษิได ้

3 แบบจ ำลองดำ้นแหลง่น ้ำของ             
ลุม่น ้ำเจำ้พระยำ 

MIKE BASIN  - เชือ่มโยงขอ้มลูจำกฐำนขอ้มลูมำท ำกำรค ำนวณได ้ไดแ้ก่ ขอ้มลูปรมิำณน ้ำทำ่ ระดบัน ้ำในอำ่ง
เกบ็น ้ำ (จำกกรมชลประทำน) แบบ Manual (หรอื Auto ถำ้ประสำนงำนขอขอ้มลูได)้ 

- สำมำรถใชว้เิครำะห ์Scenario ต่ำง  ๆในกำรวำงแผนบรหิำรจดักำรน ้ำ ตัง้เกณฑก์ำรเตอืนภยั                
ตัง้เกณฑแ์นะน ำกำรด ำเนินกำร (DSS) ได ้แบบ Manual 

- น ำผลกำรศกึษำไปจดัท ำเกณฑก์ำรเตอืนภยัแลง้ในระบบ ANN เพือ่ใหส้ำมำรถเตอืนภยัแลง้จำก
ขอ้มลูตรวจวดัได ้

4 ระบบพยำกรณ์แบบ ANN ของ    
ลุม่น ้ำเจำ้พระยำ 

Qnet2000  - ใชห้ำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งคำ่ตรวจวดักบัผลลพัธท์ีต่อ้งกำร เชน่ ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งปรมิำณ
นนกบัควำมสงูของน ้ำหลำก กลำ่วคอืเป็นกำร Predict ผลลพัธจ์ำกขอ้มลูในอดตีนัน่เอง 

- ใชห้ำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งผลกำรพยำกรณ์จำกแบบจ ำลองหลกักบัขอ้มลูทีใ่ชป้ระกอบกำรบรหิำร
น ้ำ เชน่ พืน้ทีภ่ยัแลง้จำก MIKE BASIN กบัขอ้มลูควำมเสยีหำยจำกภยัแลง้ 

-     สำมำรถเชือ่มโยงผลกำรค ำนวณไปยงัระบบน ำเสนอ / DSS / เตอืนภยั โดยในกรณีของกำร 
      ท ำนำย น ้ำทว่มนัน้ สำมำรถสง่ผลลพัธไ์ปแสดงเป็น Flood Map ไดใ้นระบบน ำเสนอ/เตอืน    
      ภยั/DSS 

5 ระบบเชือ่มโยงขอ้มลูภำยใน/
ภำยนอกกรมฯ  

โปรแกรมประยุกต ์
(เชน่ VB, C++, 
ASP)  

- ใชด้งึขอ้มลูจำกหน่วยงำนทัง้ในและนอกกรมฯ ซึง่อำจจะอยูใ่น Format ทีห่ลำกหลำย ใหเ้ขำ้มำอยู่
ในรปูทีใ่ชง้ำนในฐำนขอ้มลูโครงกำรได ้

- ใชเ้ตรยีมขอ้มลูเพือ่สง่ใหห้น่วยงำนอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งตำมขอ้ตกลงระหวำ่งหน่วยงำน 
6 ระบบบรหิำรจดักำรเครือ่ง 

คอมพวิเตอร ์
โปรแกรมประยุกต ์ 
ทีท่ ำงำนเสรมิกบั 
Windows  

- สำมำรถบรหิำรจดักำรเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ดต้ำมทีก่ ำหนดใน TOR 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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รปูท่ี   3.3-1 ขัน้ตอนการด าเนินการ และโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องในการท างานของแบบจ าลองทาง
ชลศาสตรข์องโครงการ 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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รปูท่ี   3.3-2 ขัน้ตอนการด าเนินการและโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องในการท างานของแบบจ าลอง  
ด้านคณุภาพน ้าของโครงการ 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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รปูท่ี   3.3-3 ขัน้ตอนการด าเนินการ และโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องในการท างานของแบบจ าลอง 
ด้านแหล่งน ้าของโครงการ 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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รปูท่ี   3.3-4 ขัน้ตอนการด าเนินการและโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องในการท างานของระบบพยากรณ์
แบบ ANN ส าหรบัการพยากรณ์ระดบัน ้า 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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รปูท่ี  3.3-5 ลกัษณะของฐานข้อมลูและโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องในการท างานกบัระบบฐานข้อมลู
ของโครงการ 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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 แบบจ าลองทางชลศาสตร ์  

 

 

 

 

 

 แบบจ าลองด้านแหล่งน ้า  

 

 

 

 

 

 ระบบพยากรณ์ ANN  

รปูท่ี  3.3-6  ลกัษณะของแบบจ าลองคณิตศาสตรข์องโครงการ 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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3.4 ระบบ SCADA ฐานข้อมลู และระบบน าเสนอข้อมูล / เตือนภยั / DSS ของ
โครงการ 

ระบบ SCADA ฐำนขอ้มลู และระบบน ำเสนอขอ้มลู/เตอืนภยั/DSS ของโครงกำรเป็นระบบที่
พฒันำขึน้ใหท้ ำงำนสอดคลอ้งกนั เพือ่เชือ่มโยงขอ้มลู/ควบคุมสถำนีสนำมผำ่นระบบสือ่สำร GPRS เชือ่มต่อ
กบัแบบจ ำลองผำ่นเครอืขำ่ย LAN และเป็น Interface ในกำรตดิต่อระหวำ่งระบบ Hardware/ Software 
ต่ำงๆ ของโครงกำรกบัผูใ้ชง้ำนผำ่นทำงหน้ำจอคอมพวิเตอร ์ ทัง้ภำยในสถำนีหลกัและผำ่นเครอืขำ่ย 
Internet โดยมกีำรเชือ่มโยงกนัระหวำ่งแต่ละระบบ ซึง่ประกอบดว้ยระบบหลกั 6 สว่น ไดแ้ก่ 

– ระบบ SCADA 
– ระบบฐำนขอ้มลูของโครงกำร 
– ระบบเชือ่มโยงขอ้มลูกบัแบบจ ำลองและโปรแกรมอื่นๆ 
– ระบบเชือ่มโยงขอ้มลูกบัโครงกำรโทรมำตรในลุม่น ้ำเจำ้พระยำ 
– ระบบเชือ่มโยงขอ้มลูกบัศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ 
– ระบบจบัภำพ ถ่ำยทอดขอ้มลู และบนัทกึภำพ 

โดยแต่ละสว่นจะมขีดีควำมสำมำรถตำมทีส่รุปไวใ้นตำรำงที ่ 3.2.3-1 รว่มกบั Hardware ทีใ่ช ้
ตดิตัง้โปรแกรมดงักลำ่ว สว่นลกัษณะของ Interface ของระบบทัง้ต่ำงๆ จะแสดงไวใ้นรปูที ่3.4-1 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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 1)  ระบบ Login (Username/Password)  2)  หน้าหลกั  

 

 

 

 

 

 3)  ข้อมลูสถานีสนาม  4)  การแสดงในรปูตาราง  

 ระบบ SCADA  

 

 

 

 

 

 5)  การแสดงผลในรปูกราฟ  

รปูท่ี  3.4-1  ลกัษณะของงานระบบ SCADA และระบบน าเสนอฯ ของโครงการ 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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 6)  Alarm/Event Summary  7)  การตัง้ค่าเตือนภยั  

 

 

 

 

 

 8)  ระบบ Query ข้อมลู  

รปูท่ี  3.4-1  ลกัษณะของงานระบบ SCADA และระบบน าเสนอฯ ของโครงการ (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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3.5 การฝึกอบรม 

หลงัจำกพฒันำ ทดสอบระบบต่ำงๆ ของโครงกำรแลว้เสรจ็ ทีป่รกึษำฯไดจ้ดัใหม้กีำรนึกอบรม
ถ่ำยทอดเทคโนโลยใีหก้บัเจำ้หน้ำทีก่รมทรพัยำกรน ้ำ โดยแบง่กำรด ำเนินกำรออกเป็นกจิกรรมต่ำงๆ ได ้ 
ดงันี้ 

1) การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีกรมทรพัยากรน ้า 

ทีป่รกึษำฯไดจ้ดันึกอบรมเจำ้หน้ำทีก่รมทรพัยำกรน ้ำขึน้ โดยมเีป้ำหมำยเพือ่ใหเ้จำ้หน้ำที่
กรมฯ มคีวำมเขำ้ใจลกัษณะของระบบต่ำงๆ ของโครงกำรทีไ่ดพ้ฒันำขึน้ รวมทัง้สำมำรถใชง้ำน ปรบัแต่ง 
และบ ำรุงรกัษำระบบต่ำงๆ ต่อไปได ้ทัง้นี้ไดแ้ยกกำรนึกอบรมออกเป็นหวัขอ้ต่ำงๆ ดงันี้ 

1.1) กำรนึกอบรมกำรใช้งำนแบบจ ำลองทำงชลศำสตร์, คุณภำพน ้ ำ และบ ำรุงรกัษำ
อุปกรณ์เครื่องมอืวดัและควบคุม ในวนัที่ 19 พฤษภำคม 2553 ณ ส่วนอุทกวทิยำ ส ำนักงำนทรพัยำกรน ้ำ
ภำค 2 จงัหวดันครสวรรค์ โดยมกีำรอบรมโปรแกรม MIKE11, โปรแกรม MIKE BASIN และ โปรแกรม 
Qnet2000 รวมถงึสำธติกำรใชง้ำนและบ ำรุงรกัษำจรงิทีส่ถำนีสนำมดว้ย 

1.2) กำรนึกอบรมกำรใชง้ำนแบบจ ำลองทำงชลศำสตรแ์ละคุณภำพน ้ำ โปรแกรม 
MIKE11, โปรแกรม MIKE BASIN ในวนัที ่25 พฤษภำคม 2553 ณ. กรมทรพัยำกรน ้ำ กรุงเทพมหำนคร 

1.3) กำรนึกอบรมกำรใชง้ำนระบบพยำกรณ์แบบ ANN โปรแกรม Qnet2000 ในวนัที ่25 
พฤษภำคม 2553 ณ. กรมทรพัยำกรน ้ำ กรุงเทพมหำนคร 

1.4) กำรนึกอบรมกำรใชง้ำนระบบ SCADA ฐำนขอ้มลู ระบบน ำเสนอขอ้มลู / เตอืนภยั / 
DSS ในวนัที ่25 พฤษภำคม 2553 ณ. กรมทรพัยำกรน ้ำ กรุงเทพมหำนคร 

2) การจดัท าคู่มือ 

ในกำรนึกอบรมทุกหวัขอ้ ตำมขอ้ 1) ทีป่รกึษำฯไดม้กีำรจดัท ำคูม่อืประกอบกำรใชง้ำน
ระบบ เพือ่ประกอบกำรนึกอบรมในหวัขอ้นัน้ๆ ดว้ย โดยเจำ้หน้ำทีก่รมฯ สำมำรถน ำคูม่อืดงักลำ่วไปใช้
ประกอบกำรท ำงำนต่อไปในอนำคตได ้



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
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3.6 การประชาสมัพนัธ ์

ในชว่งกำรด ำเนินงำนโครงกำร ไดม้กีำรจดักำรประชำสมัพนัธโ์ครงกำรขึน้ 2 ครัง้ โดยมรีำยละเอยีด
ดงันี้ 

1) การประชาสมัพนัธป์ฐมนิเทศโครงการ 

เป็นกำรประชำสมัพนัธเ์พือ่น ำเสนอวตัถุประสงค ์  และรำยละเอยีดของโครงกำร  รวมทัง้
รบัฟังควำมคดิเหน็เกีย่วกบัโครงกำรจำกหน่วยงำนและประชำชนในพืน้ที ่ จดัขึน้ในวนัที ่ 3 กนัยำยน 2552 
เวลำ 09.00 ถงึ 12.00 น. ณ โรงแรมอยธุยำแกรนด ์ อ ำเภอเมอืง จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ โดยมกีำรเชญิ
ผูเ้ขำ้รว่มประชุม 200 คน และมผีูเ้ขำ้รว่มประชุม 156 คน 

โดยในงำนไดม้กีำรจดัท ำแผน่พบัพรอ้มซองเอกสำรประชำสมัพนัธ ์ เพือ่แจกใหก้บัผูเ้ขำ้รว่ม
ประชุม จ ำนวน 500 ชุด 

2) การประชาสมัพนัธปิ์ดโครงการ 

เป็นกำรประชำสมัพนัธเ์พือ่น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร และกำรแนะน ำแนว
ทำงกำรใชป้ระโยชน์จำกโครงกำร จดัขึน้ในวนัที ่14 พฤษภำคม 2553 เวลำ 09.00 ถงึ 12.00 น. ณ หอ้งกรุงศรี
อยธุยำ 1 โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์ อ ำเภอเมอืง จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ โดยมกีำรเชญิผูเ้ขำ้รว่มประชุม 200 
คน และมผีูเ้ขำ้รว่มประชุม 130 คน 

โดยในงำนไดม้กีำรจดัท ำแผน่พบัพรอ้มซองเอกสำรประชำสมัพนัธ ์ เพือ่แจกใหก้บัผูเ้ขำ้รว่ม
ประชุม จ ำนวน 500 ชุด 
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(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
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บทท่ี  4 
การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการน ้าและ 

เตือนภยัในพืน้ท่ีโครงการ 

4.1 ทัว่ไป 

นอกจำกงำนก่อสรำ้งและพฒันำแบบจ ำลองรวมทัง้โปรแกรมต่ำงๆ  แล้ว ในโครงกำรนี้ยงัได้มี
กำรศึกษำเกี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำรน ้ำและเกณฑ์กำรเตือนภัยในพื้นที่ โดยใช้แบบจ ำลองที่พฒันำขึ้น
ร่วมกบัขอ้มูลตรวจวดัและรำยงำนสภำพปัญหำด้ำนน ้ำที่เกดิขึ้นจรงิในพื้นที่ เพื่อให้กรมฯสำมำรถใช้เป็น
แนวทำง ในกำรบรหิำรจดักำรดำ้นทรพัยำกรน ้ำแบบบูรณำกำร ทัง้ดำ้นน ้ำท่วม ภยัแลง้ และคุณภำพน ้ำต่อไป 
โดยหวัขอ้ทีท่ ำกำรศกึษำ ประกอบดว้ย 

1) การบริหารจดัการน ้าในฤดนู ้าหลาก 

1.1) กำรวเิครำะหร์ะยะเวลำกำรเดนิทำงของน ้ำในล ำน ้ำ 
1.2) เกณฑก์ำรเตอืนภยัน ้ำท่วม 
1.3) แนวทำงกำรบรหิำรจดักำรน ้ำในฤดนู ้ำหลำก 
1.4) กำรวเิครำะหค์ำบกำรเกดิของฝนส ำหรบัพยำกรณ์น ้ำหลำก 

2) การบริหารจดัการคณุภาพน ้า 

2.1) ปรมิำณสำรมลพษิจำกแหลง่ก ำเนิด 
2.2) กำรประเมนิปรมิำณสำรมลพษิทีล่งสูล่ ำน ้ำ 
2.3) ควำมสำมำรถในกำรรองรบัสำรมลพษิของล ำน ้ำ 
2.4) เกณฑก์ำรเตอืนภยัคุณภำพน ้ำ 
2.5) แนวทำงกำรบรหิำรจดักำรน ้ำในดำ้นคุณภำพน ้ำ 

3) การบริหารจดัการน ้าในช่วงฤดแูล้ง 

3.1) ควำมตอ้งกำรน ้ำ 
3.2) คำบกำรเกดิของฝน เพือ่ประกอบกำรพจิำรณำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรน ้ำ 
3.3) เปรยีบเทยีบผลกำรค ำนวณกบัรำยงำนควำมขำดแคลน/ควำมเสยีหำยจำกภยัแลง้

ของหน่วยงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั (ปภ.) 

โดยมรีำยละเอยีดในแต่ละหวัขอ้มดีงันี้ 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
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4.2 การบริหารจดัการน ้าในฤดนู ้าหลาก 

กำรบรหิำรจดักำรน ้ำในฤดนู ้ำหลำก จะแบง่กำรศกึษำออกเป็น 4 สว่นหลกั ไดแ้ก่ 

1) ระยะเวลำกำรเดนิทำงของน ้ำในล ำน ้ำ 
2) เกณฑก์ำรเตอืนภยัน ้ำท่วม 
3) แนวทำงกำรบรหิำรจดักำรน ้ำในฤดนู ้ำหลำก 
4) กำรวเิครำะหค์ำบกำรเกดิของฝนส ำหรบัพยำกรณ์น ้ำหลำก 

รำยละเอยีดผลกำรศกึษำในแต่ละสว่น มดีงันี้ 

4.2.1 การวิเคราะหร์ะยะเวลาการเดินทางของน ้าในล าน ้า 

เป็นกำรศกึษำหำระยะเวลำกำรเดนิทำงของน ้ำในล ำน ้ำ โดยใชแ้บบจ ำลองคณติศำสตรท์ี่
พฒันำขึน้ เพือ่ใชป้ระกอบกำรพจิำรณำบรหิำรจดักำรน ้ำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในดำ้นกำรเตรยีมกำรรองรบั
สภำพ น ้ำหลำก โดยพจิำรณำจำกอตัรำกำรไหลทีว่ดัไดจ้ำกกำรตรวจวดัระดบัน ้ำทีส่ถำนีโทรมำตรดำ้นตน้
น ้ำ      ผูบ้รหิำรจะสำมำรถประมำณไดว้ำ่มวลน ้ำดงักลำ่วจะไปถงึจุดทีส่นใจดำ้นทำ้ยน ้ำในเวลำเท่ำไร 

จำกกำรวเิครำะหห์ำสภำพกำรไหลในล ำน ้ำชว่งต่ำงๆ ของแมน่ ้ำเจำ้พระยำ ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีโ่ครงกำร
โดยใชแ้บบจ ำลอง สำมำรถค ำนวณหำระยะเวลำกำรเดนิของน ้ำทีค่ำ่อตัรำกำรไหลในปรมิำณสงู ปำนกลำง 
และน้อย ทัง้น้ีคำ่อตัรำกำรไหลสงู ปำนกลำง และน้อย พจิำรณำจำกเหตุกำรณ์น ้ำหลำกทีเ่กดิขึน้ในชว่ง
ระหวำ่งวนัที ่1 สงิหำคม ถงึ 30 พฤศจกิำยน 2549 ซึง่เป็นปีทีเ่กดิน ้ำท่วมสงูในพืน้ทีโ่ครงกำร 

4.2.2 เกณฑก์ารเตือนภยัน ้าท่วม 

สภำพกำรเกดิน ้ำท่วมในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ ม ี2 ลกัษณะ คอื (1) กำรเกดิน ้ำท่วมเนื่องจำกปรมิำณ
น ้ำในล ำน ้ำสงูมำกจนเอ่อลน้ตลิง่ และ (2) กำรเกดิน ้ำท่วมเนื่องจำกปรมิำณฝนตกมำกในพืน้ทีจ่นท ำใหไ้ม่
สำมำรถระบำยน ้ำออกจำกพืน้ทีไ่ดท้นั ดงันัน้ในกำรศกึษำหำเกณฑก์ำรเตอืนภยัน ้ำท่วมของโครงกำรจงึไดม้ี
กำรแบง่กำรศกึษำออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื (1) กำรศกึษำเกณฑก์ำรเตอืนภยัน ้ำท่วมลน้ตลิง่ และ (2) 
กำรศกึษำเกณฑป์รมิำณน ้ำฝนเตอืนภยัน ้ำท่วมในพืน้ที ่โดยผลกำรศกึษำมรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 
4.2.2.1 เกณฑก์ารเตือนภยัน ้ าท่วมล้นตลิง่ 

จำกกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูรปูตดัล ำน ้ำ ขอ้มลูสภำวะน ้ำท่วม ขอ้มลูสถติริะดบัน ้ำจำกสถำนีวดัน ้ำ
ที่อยู่ภำยในพื้นที่โครงกำรฯ ของหน่วยงำนต่ำงๆ ข้อมูลกำรส ำรวจสภำวะน ้ ำท่วมในอดีตที่รวบรวมได ้    
ขอ้มูลรำยงำนสรุปสถำนกำรณ์อุทกภยัภำยในพืน้ทีโ่ครงกำรฯของกรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัและ
จำกรำยงำนข่ำวสถำนกำรณ์น ้ำท่วมต่ำงๆ ประกอบกบักำรจ ำลองสภำพกำรไหลของน ้ ำหลำกในแม่น ้ ำ
เจำ้พระยำดว้ยแบบจ ำลองทำงชลศำสตร ์ท ำใหส้ำมำรถวเิครำะห์ระดบัน ้ำทีท่ ำใหเ้กดิน ้ำท่วมของสถำนีโทร
มำตร และจำกค่ำระดบัน ้ำท่วมของสถำนีโทรมำตรทีไ่ด ้น ำไปใชต้ัง้ค่ำทีใ่ชเ้ตอืนภัยกำรเกดิน ้ำท่วมในพืน้ที่
รมิแม่น ้ำ ในช่วงต่ำงๆ โดยจะพจิำรณำร่วมกบัเกณฑก์ำรเตอืนภยัของสถำนีวดัท่ำของกรมชลประทำนดำ้น
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ตน้น ้ำและทำ้ยน ้ำของต ำแหน่งสถำนีโทรมำตรโครงกำร ดงัตำรำงที ่4.2.2-1 เพือ่ปรบัใหเ้ป็นเกณฑก์ำรเตอืน
ภยัน ้ำท่วม ณ ต ำแหน่งสถำนีโทรมำตรของโครงกำรตำมทีส่รุปเบือ้งตน้ไดด้งัตำรำงที ่4.2.2-2 

4.2.2.2 เกณฑป์ริมาณน ้ าฝนเตือนภยัน ้ าท่วมในพ้ืนที ่

จำกกำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูรปูตดัล ำน ้ำ ขอ้มลูสภำวะน ้ำท่วม ขอ้มลูสถติริะดบัน ้ำจำกสถำนีวดัน ้ำ
ทีอ่ยูภ่ำยในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ ของหน่วยงำนต่ำงๆ ขอ้มลูกำรส ำรวจสภำวะน ้ำท่วมในอดตีทีร่วบรวมได ้     
ขอ้มลูรำยงำนสรุปสถำนกำรณ์อุทกภยัภำยในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ ของกรมกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั
และจำกรำยงำนขำ่วสถำนกำรณ์น ้ำท่วมต่ำงๆ ประกอบกบักำรจ ำลองสภำพกำรไหลของน ้ำหลำกในแมน่ ้ำ
เจำ้พระยำดว้ยแบบจ ำลองทำงชลศำสตร ์ ท ำใหส้ำมำรถวเิครำะหร์ะดบัน ้ำทีท่ ำใหเ้กดิน ้ำท่วมของสถำนีโทร
มำตร และจำกคำ่ระดบัน ้ำทว่มของสถำนีโทรมำตรทีไ่ด ้ น ำไปใชต้ัง้คำ่ทีใ่ชเ้ตอืนภยักำรเกดิน ้ำทว่มในพืน้ทีร่มิ
แมน่ ้ำ   ในชว่งต่ำงๆ โดยจะพจิำรณำรว่มกบัเกณฑก์ำรเตอืนภยัของสถำนีวดัน ้ำท่ำของกรมชลประทำนดำ้น
ตน้น ้ำและทำ้ยน ้ำของต ำแหน่งสถำนีโทรมำตรโครงกำร เพือ่ปรบัใหเ้ป็นเกณฑก์ำรเตอืนภยัน ้ำท่วม ณ. 
ต ำแหน่งสถำนีโทรมำตรของโครงกำรฯ โดยเกณฑเ์ตอืนภยัทีต่ัง้แบง่ออกเป็น 2 ระดบั คอื 

(1) ระดบัวกิฤต (CRi) เป็นคำ่ระดบัน ้ำทีท่ ำใหเ้กดิน ้ำท่วมลน้ตลิง่ทีบ่รเิวณพืน้ทีต่ ัง้สถำนี โดย
ใชค้ำ่ระดบัน ้ำทีค่วำมสงู 90% ขอระดบัพืน้ทีท่ีอ่ยูด่ำ้นหลงัตลิง่ฝัง่ทีต่ ่ำทีสุ่ด 

(2) ระดบัเตอืนภยั (Hi) เป็นคำ่ระดบัน ้ำเตอืนภยัลว่งหน้ำก่อนทีจ่ะเกดิน ้ำท่วมลน้ตลิง่ โดยใช้
คำ่ระดบัน ้ำทีค่วำมสงู 80% ขอระดบัพืน้ทีท่ีอ่ยูด่ำ้นหลงัตลิง่ฝัง่ทีต่ ่ำทีสุ่ด 

นอกจำกนี้ ในโครงกำรนี้ยงัได้ท ำกำรวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงระดบัน ้ำกบัเหตุกำรณ์น ้ำ
ท่วมในพื้นที่ต ำบลริมน ้ ำที่สำมำรถใช้ระดับน ้ ำจำกสถำนีโทรมำตรเป็นตัวแทนได้ทัง้นี้ เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรเตอืนภยัใหค้รอบคลุมพืน้ทีม่ำกขึน้ ทัง้นี้ค่ำเตอืนภยันี้สำมำรถท ำกำรปรบัเปลีย่นใหม ่
(Update) ใหเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบัเหตุกำรณ์น ้ำท่วมทีจ่ะเกดิขึน้ไดใ้นอนำคตและขอ้มูลสถติริะดบัน ้ำจำก
สถำนีโทรมำตรของโครงกำรฯ เมื่อสถำนีถูกตดิตัง้แลว้เสรจ็ และไดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูระดบัน ้ำ และเหตุกำรณ์น ้ำ
ทว่มไวเ้พยีงพอแลว้ (อยำ่งน้อย 1 ฤดกูำล) 

4.2.3 เกณฑก์ารเตือนภยัน ้าท่วม 

จำกผลกำรศกึษำระยะเวลำกำรเดนิทำงของน ้ำในล ำน ้ำ และหำเกณฑ์กำรเตอืนภยัน ้ำท่วมทัง้
เนื่องจำกน ้ำเอ่อลน้ตลิง่ล ำน ้ำ และปรมิำณฝนตกมำกในพืน้ที ่ดงักลำ่วไวใ้นหวัขอ้ทีผ่ำ่นมำ จะสำมำรถน ำผล
กำรศกึษำนี้มำใช้ประกอบกำรบรหิำรจดักำรน ้ำหลำกในพื้นที่โครงกำรฯ เพื่อบรรเทำปัญหำน ้ำท่วม และ   
ลดควำมเสยีหำยทีจ่ะเกดิขึน้ต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชำชนในพืน้ทีไ่ด ้ดงัมรีำยละเอยีดดงันี้ 

1) จำกผลกำรศกึษำระยะเวลำกำรเดนิทำงของน ้ำในล ำน ้ำ และสำมำรถแสดงแผนผงัเสน้ทำง
กำรเดนิทำงของน ้ำในพืน้ทีโ่ครงกำรฯ ระยะเวลำกำรเดนิทำง   ของน ้ำ และอตัรำกำรไหลเฉลีย่ในช่วงฤดนู ้ำ
หลำกตำมล ำน ้ำ ซึง่ขอ้มลูเหลำ่น้ีนอกจำกจะเป็นประโยชน์ในกำรพยำกรณ์หำระยะเวลำกำรเคลือ่นตวัของน ้ำ
หลำกจำกทำงดำ้นตน้น ้ำมำยงัทำ้ยน ้ำได ้
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 2) ในกรณีที่มปีรมิำณน ้ำหลำกมำเป็นจ ำนวนมำก จนก่อให้เกดิปัญหำน ้ำท่วมขึ้น แมว้่ำจะ  
ใชม้ำตรกำรบรหิำรจดักำรน ้ำในหวัขอ้ที่ 1) ขำ้งต้นแลว้กต็ำม มำตรกำรถดัมำที่จะน ำมำใชบ้รรเทำปัญหำ
อุทกภยัได ้กค็อื กำรแจง้เตอืนภยัล่วงหน้ำก่อนทีจ่ะเกดิน ้ำท่วมขึน้ในพืน้ทีส่่วนต่ำงๆ ซึ่งมำตรกำรนี้จะตอ้ง
อำศยัทัง้ขอ้มลูตรวจวดัปรมิำณน ้ำฝนและระดบัน ้ำ ณ สถำนี  โทรมำตรของโครงกำรฯ ใชป้ระกอบกบัขอ้มลู
เกณฑเ์ตอืนภยัน ้ำท่วมทัง้ทีเ่กดิเนื่องจำกระดบัน ้ำลน้ตลิง่ และปรมิำณฝนตกมำกในพืน้ที ่ซึ่งในมำตรกำรนี้
จะอำศยัระบบโทรมำตรของโครงกำรฯ ในกำรตรวจสอบค่ำระดบัน ้ำ และปรมิำณน ้ำฝน ที่สถำนีโทรมำตร
ต่ำงๆ เทยีบกบัเกณฑ์เตอืนภยัระดบัน ้ำท่วมลน้ตลิง่ และปรมิำณน ้ำฝนเตอืนภยัน ้ำท่วมในพืน้ที ่และระบบ
โทรมำตรก็จะท ำหน้ำที่แจ้งเตือนภยัในพื้นที่ที่จะเกิดน ้ำท่วมได้อย่ำงอตัโนมตัิเมื่อระดบัน ้ำในล ำน ้ำ หรอื
ปริมำณน ้ ำฝนมีค่ำถึงเกณฑ์เตือนภัย ซึ่งจะท ำให้ประชำชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน ้ ำท่วมสำมำรถอพยพ
เคลื่อนยำ้ยทรพัยส์นิออกนอกพืน้ทีไ่ดอ้ย่ำงทนัท่วงท ีรวมทัง้ระบุหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทีท่ีค่วรแจง้เตอืนภยั 
เพือ่ใหห้น่วยงำนดงักลำ่วเตรยีมพรอ้มรบัสถำนกำรณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไป 

4.2.4 การวิเคราะหค์าบการเกิดของฝนส าหรบัพยากรณ์น ้าหลาก 

ในกำรค ำนวณโดยใชร้ะบบพยำกรณ์น ้ำหลำก (Flood Forecast) นอกจำกปรมิำณฝนล่วงหน้ำที่
ดงึขอ้มลูจำก WRF ในกำรท ำงำนแบบอตัโนมตัแิลว้ ผูใ้ชง้ำนยงัสำมำรถระบุแนวโน้มและควำมสมัพนัธ์ของ
ชุดขอ้มลูน ้ำฝนไดเ้อง (Manual / User) หรอืสำมำรถเลอืกใชค้่ำฝนพยำกรณ์จำกฝนออกแบบทีว่เิครำะหข์ึน้
ในหวัขอ้นี้ เพือ่พยำกรณ์น ้ำหลำก 

ปรมิำณฝนที่ตกในพื้นที่ถือเป็นปัจจยัส ำคญัที่มผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมชลศำสตร์ใน   
ล ำน ้ำสำยหลกั และขอบเขตพื้นที่น ้ำท่วม โดยเฉพำะในบรเิวณพืน้ทีต่น้น ้ำ  ดงันัน้ในกำรศกึษำครัง้นี้จงึได้
มุ่งเน้นวเิครำะห์ปรมิำณฝนเพื่อน ำไปใช้ส ำหรบัพยำกรณ์สถำนกำรณ์น ้ ำล่วงหน้ำ อีกทัง้สำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใชใ้นระบบ DSS ของโครงกำร กล่ำวคอื ผูใ้ชส้ำมำรถเลอืกรนั Scenario ที่ปรมิำณฝนต่ำงๆ เช่น 
ปรมิำณฝนกรณมีพีำยเุขำ้ เพือ่ดวูำ่สภำพน ้ำท่วมจะเป็นอยำ่งไรไดล้ว่งหน้ำก่อนทีพ่ำยจุะเขำ้จรงิ 

กำรสงัเครำะห์ปรมิำณฝนที่คำบกำรเกิดต่ำงๆ เพื่อใช้ประกอบกำรวเิครำะห์น ้ำหลำกจะใช้วธิ ี
Keifer and choo ซึ่งอำศยัขอ้มูลควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมเข้มฝน  - ช่วงเวลำฝนตก - ควำมถี่กำรเกิด 
(IDF Curve) ของสถำนีฝนในพืน้ทีเ่ป็นหลกั   

4.3 การศึกษาด้านการบริหารจดัการคณุภาพน ้า 

ในกำรศกึษำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรคุณภำพน ้ำจะมงีำนศกึษำทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้คอื 

1) กำรศกึษำปรมิำณสำรมลพษิทีล่งสูล่ ำน ้ำ ซึง่เป็นขอ้มลูส ำคญัทีใ่ชใ้นกำรพฒันำแบบจ ำลอง
ดำ้นคุณภำพน ้ำ 

2) กำรศกึษำปรมิำณสำรมลพษิจำกแหลง่ก ำเนิด เพือ่เป็นขอ้มลูในกำรเปรยีบเทยีบกบัปรมิำณ
สำรมลพษิทีล่งสูล่ ำน ้ำ เพือ่พจิำรณำภำพรวมในดำ้นกำรลดมลพษิจำกแหลง่ก ำเนิดทีจ่ะลงสูล่ ำน ้ำวำ่เป็น
อยำ่งไร 
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3) กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรรองรับสำรมลพิษของล ำน ้ ำ (Carrying Capacity)             
เป็นกำรศกึษำเพื่อประเมนิว่ำล ำน ้ำสำมำรถรองรบัปรมิำณสำรมลพิษได้ถึงระดบัใดจงึจะท ำให้คุณภำพน ้ำ   
เสื่อมโทรมเกนิกว่ำค่ำมำตรฐำนทีต่ัง้ไวใ้นกรณีทีค่่ำ Carrying Capacity มคี่ำใกลเ้คยีงกบัปรมิำณสำรมลพษิที่
ลงสูล่ ำน ้ำ ในปัจจุบนักค็วรมมีำตรกำรฟ้ืนฟูคุณภำพน ้ำในล ำน ้ำ เชน่ กำรเรง่ลดปรมิำณสำรมลพษิทีล่งสูล่ ำน ้ำ 

ผลกำรศกึษำในแต่ละขอ้จะมรีำยละเอยีดดงันี้ 

4.3.1 การศึกษาปริมาณสารมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด 

ในกำรศกึษำน้ีแหลง่ก ำเนิดมลพษิทำงน ้ำสำมำรถแบง่เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คอื 

1) แหลง่ก ำเนิดทีแ่น่นอน (Point Sources) ไดแ้ก่ ชุมชน โรงงำนอุตสำหกรรม ฟำรม์เลีย้ง 
     สุกร และพืน้ทีป่ระมง 

2) แหลง่ก ำเนิดทีไ่มแ่น่นอน (Non-Point Sources) ไดแ้ก่ พืน้ทีเ่กษตรกรรมต่ำง ๆ อำท ิ 
นำขำ้ว สวนผกั สวนผลไม ้ป่ำไม ้ทุง่หญำ้ และพืน้ทีว่ำ่งเปล่ำ เป็นตน้ 

4.3.2 สรปุปริมาณความสกปรกรวม 

  ปัจจุบนัปรมิำณควำมสกปรกทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในลุ่มน ้ำเจำ้พระยำประมำณ 370,296 กโิลกรมั/วนั 
เกดิจำกแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทชุมชนมำกที่สุดประมำณ 278,327 กิโลกรมั/วนั  รองลงมำเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม โรงงำนอุตสำหกรรม พืน้ทีป่ระมง และฟำรม์เลีย้งสกุร ประมำณ 44,586, 24,592, 12,649 และ 
10,142 กโิลกรมั/วนั ตำมล ำดบั นอกจำกนี้เมื่อพจิำรณำลุ่มน ้ำเจำ้พระยำออกเป็นลุ่มน ้ำย่อย ซึ่งมจี ำนวน
ทัง้หมด 49 ลุ่มน ้ำยอ่ยดงัทีไ่ดก้ล่ำวไวแ้ลว้ พบวำ่ลุ่มน ้ำยอ่ยทีม่คีวำมสกปรกในรปูภำระ บโีอด ีมำกทีสุ่ด คอื
ลุ่มน ้ำย่อยที่ 26 (กรุงเทพมหำนคร) ประมำณ 84,040 กโิลกรมั/วนั รองลงมำ คอืลุ่มน ้ำย่อยที่ 24 และลุ่ม
น ้ำยอ่ยที ่28 ประมำณ 74,199 และ 24,434 กโิลกรมั/วนั ตำมล ำดบั 

  จำกผลกำรรวบรวมขอ้มูลปรมิำณควำมสกปรกทัง้หมดจงึได้ก ำหนดระดบัควำมสกปรกในรูป
ภำระ บโีอด ีลงในแผนทีท่ำงภูมศิำสตร ์(GIS) เป็นผงัภำพระดบัควำมสกปรกในรูปภำระ บโีอด ีรวม (Total 
BOD Loading) ทีเ่กดิจำกแหล่งก ำเนิดมลพษิประเภทต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ชุมชน โรงงำนอุตสำหกรรมฟำรม์เลีย้ง
สุกร พื้นที่ประมง และพื้นที่เกษตรกรรม ในลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำ พรอ้มทัง้แสดงผลเปรยีบเทยีบกบัลุ่มน ้ำใน
กำรศกึษำของโครงกำร ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551-2571 ดงัแสดงในรูปที ่4.3.3-2 เมื่อพจิำรณำแนวโน้มปรมิำณ
ควำมสกปรกในรูปภำระบโีอด ีในอนำคตของลุ่มน ้ำเจ้ำพระยำเปรยีบเทยีบกบัลุ่มน ้ำอื่น ๆ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2551-2571 พบว่ำ ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำจะมปีรมิำณควำมสกปรกสูงเป็นอนัดบั 1 และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตัง้แต่
เจ้ำพระยำตอนบนจนถึงเจ้ำพระยำตอนล่ำง โดยแหล่งก ำเนิดมลพษิที่มแีนวโน้มเพิม่ขึ้นที่เด่นชดั ได้แก่ 
โรงงำนอุตสำหกรรม เกษตรกรรม และพืน้ทีป่ระมง มอีตัรำกำรเพิม่ขึน้ของควำมสกปรกมคี่ำเฉลีย่ประมำณ
รอ้ยละ 0.04 ต่อปี แมว้ำ่กรมโรงงำนอุตสำหกรรมจะมปีระกำศ เรื่อง มำตรกำรควบคุมปรมิำณควำมสกปรก
ของน ้ำทิ้งจำกภำคอุตสำหกรรม เพื่อฟ้ืนฟูคุณภำพน ้ำในแม่น ้ำเจำ้พระยำ วนัที่ 25 มถุินำยน พ .ศ. 2551 
ส ำหรบัโรงงำนที่อยู่ในเขต 9 จงัหวดั (จงัหวดันครสวรรค์  ชยันำท สงิห์บุร ีอ่ำงทอง พระนครศรอียุธยำ 
ปทุมธำนี นนทบุร ีสมุทรปรำกำร และกรุงเทพมหำนคร) ใหม้กีำรควบคุมไม่ใหม้กีำรระบำยน ้ำทิง้ลงสูแ่ม่น ้ำ
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เจ้ำพระยำทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่งประกำศฉบบันี้มผีลบงัคบัใช้กบัโรงงำนที่ก่อตัง้ใหม่เท่ำนัน้ ส่วน
โรงงำนทีด่ ำเนินกำรอยูแ่ลว้ก่อนประกำศจะไมส่ำมำรถมผีลบงัคบัใชไ้ด ้ซึง่เท่ำกบัวำ่ควำมสกปรกในรปูภำระ 
บีโอดี จำกโรงงำนอุตสำหกรรมยังคงมีอยู่ไม่น้อยไปกว่ำเดิมในปัจจุบัน ดังนัน้คุณภำพน ้ ำของลุ่มน ้ ำ
เจำ้พระยำในอนำคต (20 ปี) จงึมคีวำมเป็นไปไดท้ีคุ่ณภำพน ้ำจะเสือ่มโทรมลงหำกยงัไมม่กีำรจดักำรดว้ยวธิี
ทีเ่หมำะสม  

4.3.3 เกณฑก์ารเตือนภยัคณุภาพน ้า 

ระบบตรวจวดัคุณภำพน ้ำของโครงกำรจะประกอบดว้ยชุดอุปกรณ์ตรวจวดัคุณภำพน ้ำแบบต่อเนื่อง
ส ำหรบัตดิตำมตรวจวดัดชันีคุณภำพน ้ำทีส่ ำคญัที่สำมำรถสะทอ้นถงึสถำนภำพดำ้นคุณภำพน ้ำของแหล่งน ้ำ  
ไดแ้ก่ อุณหภมูนิ ้ำ ปรมิำณออกซเิจนละลำยน ้ำ (DO) ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) และควำมน ำไฟฟ้ำ (EC) 

ในกำรก ำหนดเกณฑก์ำรเตอืนภยัคุณภำพน ้ำในแต่ละดชันีนัน้ มปัีจจยัส ำคญัทีน่ ำมำพจิำรณำ
ประกอบกนั ไดแ้ก่ 

(1) เกณฑม์ำตรฐำนคุณภำพน ้ำ ตำมประกำศกรมควบคุมมลพษิ เรือ่ง ก ำหนดประเภทของ
แหลง่น ้ำในแมน่ ้ำเจำ้พระยำ เป็นแหลง่น ้ำประเภทที ่2, 3 และ 4  

(2) สถำนกำรณ์คุณภำพน ้ำในปัจจุบนั โดยพจิำรณำจำกสถติขิอ้มลูตรวจวดัคุณภำพน ้ำทีผ่ำ่น
มำตำมทีแ่สดงไวใ้นบทที ่2 

(3) ลกัษณะกำรเปลีย่นแปลงของดชันีคุณภำพน ้ำทีเ่กดิขึน้โดยปกตใินรอบวนัหรอืตำมฤดกูำล 
เพือ่ประเมนิชว่งกำรผนัแปรทีเ่หมำะสม และป้องกนักำรเกดิปัญหำ False Alarm ในกำรปฏบิตังิำนจรงิ 

จำกเกณฑก์ำรพจิำรณำทีก่ลำ่วมำขำ้งตน้ สำมำรถสรุปเป็นเกณฑก์ำรเตอืนภยัคุณภำพน ้ำของ
โครงกำรไดต้ำมรปูที ่4.3.3-1 

 

 

รปูท่ี  4.3.3-1  เกณฑค์ณุภาพน ้าท่ีใช้ในการเตือนภยั 

ปริมาณออก ิเจนละลายน้ า (DO, มก. ล.)

 . 1. 3. 

ความเป นกรด-ด่าง (pH)

 .  .  .  .  . 14. 

ความน าไ   า (EC, S/cm)

 1,000 2,000

วิกฤติ (Critical) เตือนภัย (Warning) ปกติ (Normal)
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4.3.4 แนวทางบริหารจดัการน ้าในด้านคณุภาพน ้า 

จำกผลกำรรวบรวมขอ้มลูดำ้นกำรจดักำรคุณภำพน ้ำรวมทัง้กำรศกึษำมลพษิลงสู่ล ำน ้ำและ Carrying 
Capacity ของล ำน ้ ำในหัวข้อที่ผ่ำนมำ คณะผู้ศึกษำสำมำรถสรุปแนวทำงกำรด ำเนินกำรในส่วนของกรม
ทรพัยำกรน ้ำในดำ้นคุณภำพน ้ำไดด้งันี้ 

1. จำกกำรมรีะบบโทรมำตรของโครงกำร จะท ำใหก้รมฯสำมำรถตดิตำมสถำนกำรณ์คุณภำพน ้ำ
ในล ำน ้ำหลกัของโครงกำรได ้ และในกรณทีีต่รวจพบปัญหำกส็ำมำรถแจง้เตอืนไปยงัหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ
ดำ้นคุณภำพน ้ำในพืน้ที ่ซึง่ไดแ้ก่ ส ำนกังำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทสจ.) ในพืน้ที ่เพือ่เตรยีม
รบัสถำนกำรณ์ได ้

2. กำรน ำแบบจ ำลองไปใชใ้นกำรวเิครำะหปั์ญหำคุณภำพน ้ำในพืน้ทีโ่ครงกำร นอกเหนือจำก
กำรแจง้เตอืนภยัตำมขอ้ 1 แลว้ เจำ้หน้ำทีข่องกรมฯ ยงัสำมำรถน ำแบบจ ำลองไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในกำร
วเิครำะหแ์นวทำงแกไ้ขปัญหำดำ้นคุณภำพน ้ำในลกัษณะอืน่ๆ ไดอ้กี กลำ่วคอื 

ในกรณีที่มรีำยงำนร้องเรยีนปัญหำคุณภำพน ้ำขึ้น และได้มกีำรตรวจสอบแหล่งที่มำของ
มลพษิแลว้วำ่มำจำกทีใ่ด รวมถงึไดม้กีำรตรวจวดัค่ำ DO และ BOD ในล ำน ้ำบรเิวณทีเ่กดิปัญหำ กส็ำมำรถใช้
แบบจ ำลองประเมนิผลกระทบต่อคุณภำพน ้ำที่จะตำมมำทำงดำ้นท้ำยหรอืเหนือจุดปล่อยมลพษิได ้โดยกำร
ก ำหนด Pollution Source เพิม่เตมิในแบบจ ำลอง โดยเลอืก Node ทีใ่กลเ้คยีงกบัแหล่งก ำเนิดมลพษิมำกทีสุ่ด 
และใสป่รมิำณสำรมลพษิ (ในรปู BOD) ตำมทีต่รวจวดัในแบบจ ำลองเพือ่จ ำลองสภำพปัญหำทีท่ ำใหค้ำ่ DO ใน
น ้ำลดลง ได ้ซึ่งผลที่ไดจ้ำกแบบจ ำลองจะท ำใหท้รำบไดว้่ำจะเกดิผลกระทบไปตำมล ำน ้ำเป็นระยะทำงเท่ำไร  
ถ้ำจะใช้น ้ ำจำกต้นน ้ ำมำเจือจำง/ผลักดันจะต้องใช้ปริมำณเท่ำไร และสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้ไปแจ้งเตือน
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเตรยีมกำรรบัสถำนกำรณ์และแจง้เตอืนประชำชนทีอ่ำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรใช้
น ้ำ โดยมลี ำดบัขัน้ตอนดงัแสดงในรปูที ่11.3.5-1 

ส ำหรบัในกรณีที่ไม่ทรำบ BOD ของน ้ำในช่วงเกิดปัญหำนัน้ ผู้ค ำนวณก็สำมำรถประมำณค่ำ   
มลพษิลงสูล่ ำน ้ำในเบือ้งตน้ได ้2 วธิ ีคอื 

1) ใช้ค่ำ Carrying Capacity ที่ต ำแหน่งสถำนีโทรมำตรด้ำนเหนือน ้ ำของจุดที่เกิดปัญหำ 
แทนค่ำมลพษิ (BOD) ลงสู่ล ำน ้ำในช่วงทีเ่กดิปัญหำคุณภำพน ้ำ โดยค่ำดงักล่ำวเป็นค่ำ BOD ทีท่ ำใหน้ ้ำใน
แมน่ ้ำเสือ่มสภำพจนเกนิระดบัคุณภำพน ้ำผวิดนิประเภทที ่3 (BOD ≤ 2 mg./l) 

2) ประมำณคำ่จำกผลต่ำงของ DO ทีต่น้น ้ำและทำ้ยน ้ำของจุดทีเ่กดิปัญหำ ทัง้นี้เนื่องจำกเมือ่
มมีลพษิลงสูล่ ำน ้ำ แมน่ ้ำกจ็ะเพิม่ประบวนกำรท ำควำมสะอำดตวัเองโดยใชอ้อกซเิจนละลำยน ้ำ (DO) ในล ำ
น ้ำมำยอ่ยสลำยมลพษิ (หรอื BOD) ทีล่งสูล่ ำน ้ำ ดงันัน้ในกำรประมำณขัน้ตน้สำมำรถหำค่ำ BOD ลงสูล่ ำน ้ำ 
ไดจ้ำกสมกำรต่อไปนี้ 

BOD(kg/d)  = 24/100 x 60 x 60 [DO(สถำนีทำ้ยน ้ำ, mg/l) – DO(สถำนีตน้น ้ำ, mg/l)] x [Q(สถำนีตน้น ้ำ, m3/s)] + Q(สถำนีทำ้ยน ้ำ, m3/s)] 

BOD ที่ได้จำกกำรประมำณทัง้ 2 วิธี หรือแม้แต่ BOD จำกกำรเก็บตัวอย่ำงน ้ ำอำจมีควำม
คลำดเคลื่อน โดยในกรณีหลงัจะเกดิจำกกำรเกบ็ตวัอยำ่งจะท ำในช่วงทีเ่กดิปัญหำไปแลว้ ค่ำมลพษิทีล่งสูล่ ำ
น ้ำในช่วงนี้จงึอำจไม่เท่ำกบัช่วงทีก่่อใหเ้กดิปัญหำ ดงันัน้ในเมื่อใส่ค่ำมลพษิลงในแบบจ ำลองแลว้ จงึตอ้งมี
กำรปรบัค่ำปรมิำณสำรมลพษิจน DO จำกแบบจ ำลองเท่ำกบัหรอืใกลเ้คยีงกบั DO ไดจ้ำกสถำนีโทรมำตรตำม



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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รูปที่ 4.3.4-1 ก่อน จงึจะสำมำรถน ำแบบจ ำลองไปวเิครำะห์หำแนวทำงแก้ไขปัญหำคุณภำพน ้ำ เช่น กำร
ระบำยน ้ำจำกเขือ่นมำเจอืจำง/ผลกัดนัน ้ำเสยีได ้

 

รปูท่ี   4.3.4-1 ขัน้ตอนการ Update แบบจ าลองชลศาสตรแ์ละคณุภาพน ้า ในการประเมินผล
กระทบจากแหล่งก าเนิดมลพิษท่ีทราบต าแหน่งแน่นอน 

 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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4.4 การบริหารจดัการน ้าในช่วงฤดแูล้ง 

กำรศกึษำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรน ้ำในช่วงฤดแูลง้ในโครงกำรนี้ เป็นกำรศกึษำเพือ่น ำขอ้มลูไปใช้
ประกอบกำรพฒันำแบบจ ำลองดำ้นแหลง่น ้ำเป็นหลกั โดยประกอบดว้ยกำรศกึษำ 3 สว่นคอื 

1) กำรศกึษำควำมตอ้งกำรน ้ำ ซึ่งเป็นขอ้มูลส ำคญัที่ใชใ้นกำรพฒันำแบบจ ำลองดำ้นแหล่งน ้ำ 
เพือ่น ำไปใชพ้จิำรณำสภำวะกำรขำดแคลนน ้ำของโครงกำร โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในชว่งฤดแูลง้ 

2) กำรศกึษำคำบกำรเกดิซ ้ำของฝน  เพื่อประกอบกำรพจิำรณำบรหิำรจดักำรน ้ำโดยใชเ้ป็น
ตวัแทน ปรมิำณน ้ำฝนในอนำคตในรอบ 1 ปี เพื่อน ำไปเป็นขอ้มูลในกำรประเมนิสภำวะกำรขำดแคลนน ้ำ
ล่วงหน้ำในปีนัน้ๆ โดยแบบจ ำลองดำ้นแหล่งน ้ำของโครงกำร ผูค้วบคุมสำมำรถเลอืกคำบกำรเกดิของฝนที่
ใกลเ้คยีงกบัคำ่ตรวจวดัฝนจรงิในชว่งทีผ่ำ่นมำของปีนัน้เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูฝนในเดอืนทีเ่หลอืของปีได ้ 

3) กำรศกึษำเปรยีบเทยีบผลกำรค ำนวณจำกแบบจ ำลองกบัรำยงำนควำมขำดแคลน/ควำม
เสยีหำยจำกภยัแลง้ของหน่วยงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั (ปภ.) เพือ่ทดสอบผลกำรค ำนวณและหำ
ควำมสมัพนัธใ์นดำ้นต่ำงๆ ส ำหรบัใชป้ระมำณควำมเสยีหำยจำกภยัแลง้ในพืน้ทีโ่ครงกำร ต่อไปในอนำคต 

รำยละเอยีดของกำรศกึษำในแต่ละสว่นมดีงันี้ 

4.4.1 การศึกษาความต้องการน ้าในพืน้ท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

ในกำรพฒันำแบบจ ำลองดำ้นแหลง่น ้ำ รวมทัง้กำรศกึษำกำรขำดแคลนน ้ำและกำรบรหิำรจดักำร
น ้ำในชว่งฤดแูลง้ จ ำเป็นจะตอ้งทรำบถงึควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำของโครงกำร จำกกำรรวบรวม ทบทวน และ
วเิครำะหข์อ้มลูดำ้นควำมตอ้งกำรน ้ำ ทำงกลุ่มบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิปรมิำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำในพืน้ทีลุ่ม่น ้ำ
เจำ้พระยำ ตำมกจิกรรมกำรใชน้ ้ำดำ้นต่ำงๆ ทีส่ ำคญั ประกอบดว้ย 

 ปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำเพือ่กำรอุปโภคบรโิภค 

 ปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำเพือ่กำรอุตสำหกรรม 

 ปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำเพือ่กำรเกษตรกรรม 

 ปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำเพือ่กำรปศุสตัว ์

 ปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำเพือ่กำรผลติไฟฟ้ำ 

 ปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำเพือ่กำรรกัษำระบบนิเวศน์ทำ้ยน ้ำ 
 
 โดยในกำรประเมนิปรมิำณควำมต้องกำรน ้ ำจะใช้ปีฐำนในกำรวเิครำะห์คือ ปี พ .ศ.2551 และ  
คำดกำรณ์ไปจนถงึปี พ.ศ.2571 ในพืน้ทีลุ่่มน ้ำเจำ้พระยำ สำมำรถสรุปปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำไดด้งัตำรำง
ที ่4.4.1-1 มรีำยละเอยีดสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

 

 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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ตารางท่ี  4.4.1-1 
ปริมาณความต้องการใช้น ้าตามกิจกรรมหลกัต่างๆในพืน้ท่ีลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

 
 

กจิกรรมหลกั 
ควำมตอ้งกำรน ้ำ (ลำ้น ลบ./ปี) 

ปัจจุบนั 
(พ.ศ. 2551) 

อนำคต 10 ปี 
(พ.ศ. 2561) 

อนำคต 20 ปี 
(พ.ศ. 2571) 

ดำ้นอุปโภค และบรโิภค 1,455.23 1,537.75 1,610.53 
ดำ้นอุตสำหกรรม 931.95 1,222.60 1,576.80 
ดำ้นปศุสตัว ์ 2.17 1.76 1.64 
ดำ้นเกษตรกรรม 7,787.60 7,888.03 7,888.03 

รวม 1 ,176.   1 ,6  .14 11, 77.   
ทีม่ำ : โครงกำรจดัท ำแผนรวมกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำในพืน้ทีลุ่่มน ้ำเจำ้พระยำ สะแกกรงั และทำ่จนี กรมทรพัยำกรน ้ำ, 2549   

 
 จำกกำรทบทวนรำยงำนกำรศกึษำ “โครงกำรจดัท ำแผนรวมกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน ้ำใน
พืน้ทีลุ่ม่น ้ำเจำ้พระยำ สะแกกรงั และทำ่จนี” โดยกรมทรพัยำกรน ้ำ พ.ศ. 2549 สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
  
 (1) ปรมิำณกำรใชน้ ้ำดำ้นอุปโภคและบรโิภค ในพืน้ทีลุ่่มน ้ำเจำ้พระยำปัจจุบนัประมำณ 1,455.23 
ลำ้นลกูบำศกเ์มตร/ปี และเพิม่ขึน้ในอนำคต 10 ปี (พ.ศ. 2561) และ 20 ปี (พ.ศ. 2571) ประมำณ 1,537.75 
และ 1,610.53 ลำ้นลกูบำศกเ์มตร/ปี ตำมล ำดบั 
  
 (2) ปรมิำณกำรใชน้ ้ำดำ้นอุตสำหกรรม ในพื้นที่ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำปัจจุบนัประมำณ 931.95 ลำ้น
ลกูบำศกเ์มตร/ปี และเพิม่ขึน้ในอนำคต 10 ปี (พ.ศ. 2561) และ 20 ปี (พ.ศ. 2571) ประมำณ 1,222.60 และ 
1,576.80 ลำ้นลกูบำศกเ์มตร/ปี ตำมล ำดบั 
  
 (3) ปรมิำณกำรใชน้ ้ำดำ้นปศุสตัว ์ในพื้นที่ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำปัจจุบนัประมำณ 2.17 ลำ้นลูกบำศก์
เมตร/ปี และเพิม่ขึน้ในอนำคต 10 ปี (พ.ศ. 2561) และ 20 ปี (พ.ศ. 2571) ประมำณ 1.76  และ 1.64 ลำ้น
ลกูบำศกเ์มตร/ปี ตำมล ำดบั  
  
 (4) ปรมิำณกำรใชน้ ้ำดำ้นเกษตรกรรม ในพื้นที่ลุ่มน ้ำเจำ้พระยำปัจจุบนัประมำณ 7,787.6 ลำ้น
ลูกบำศก์เมตร/ปี และลดลงในอนำคต 10 ปี (พ.ศ. 2561) จนถึง 20 ปี (พ.ศ. 2571) ประมำณ 7,888.03  
ลำ้นลกูบำศกเ์มตร/ปี 
 
4.4.1.1 ปริมาณความต้องการน ้าเพ่ือการเกษตรกรรม 

กำรศกึษำน้ีไดท้ ำกำรประเมนิปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำเพือ่กำรเกษตรกรรมออกเป็น 2 ประเภท 
คอื ปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำเพือ่กำรเกษตรกรรมในเขตพืน้ทีช่ลประทำน และปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำเพือ่
กำรเกษตรกรรมนอกเขตพืน้ทีช่ลประทำน (พืน้ทีเ่กษตรน ้ำฝน) โดยมรีำยละเอยีดวธิกีำรประเมนิควำม



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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ตอ้งกำรน ้ำ ซึง่ค ำนวณจำก ปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำพชื ฝนใชก้ำร ปรมิำณน ้ำสญูเสยีต่ำงๆ รวมทัง้
ประสทิธภิำพชลประทำน โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
  
 1) ปริมาณความต้องการน ้าของพืช : กำรค ำนวณปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำของพชื ไดแ้บ่ง
วธิกีำรค ำนวณตำมลกัษณะกำรปลูกและลกัษณะกำรใช้น ้ำของพชืที่แตกต่ำงกนัเป็น 2 กรณี คอื ปรมิำณ
ควำมตอ้งกำรน ้ำของขำ้ว และปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำของพชืชนิดอื่นๆ เชน่ พชืไร ่พชืผกั และ ไมผ้ล ดงันี้ 
  1.1 ปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำของขำ้ว : ปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำของขำ้วขึน้อยู่กบัปัจจยั

หลำยประกำร เช่น ฤดูกำล วธิกีำรเพำะปลูก (นำด ำ/นำหว่ำน) ชนิดดนิ พนัธุ์ขำ้ว 
สภำพภมูอิำกำศ ซึง่แบง่เป็นปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำดำ้นต่ำงๆ ดงันี้ 

    น ้ ำใช้ในกำรเตรยีมแปลง = 200-300 ม. กรณีปลูกข้ำวแบบนำด ำ ขึ้นกับ
พืน้ที ่โดยมรีะยะเวลำในกำรเตรยีมแปลงประมำณ 3 สปัดำห ์

    ควำมตอ้งกำรน ้ำเพือ่กำรเจรญิเตบิโตของตน้ขำ้ว (หลงัจำกปักด ำหรอืหวำ่น) 
ค ำนวณไดจ้ำกสมกำร 

    ET = Kc x ETp 
   โดย ET = ปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำของขำ้ว (มม./วนั) 
    Kc = สมัประสทิธิก์ำรใชน้ ้ำของขำ้ว 
    ETp = ปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำของพชือำ้งองิ (มม./วนั) 
 
    ปริมำณน ้ ำที่ซึมลงไปในดิน (Percolation) เนื่ องจำกในกำรปลูกข้ำว

จ ำเป็นต้องมนี ้ ำขงัอยู่ในแปลงนำในระดบัที่เหมำะสม จงึมปีรมิำณน ้ำส่วน
หนึ่งทีซ่มึลกึลงไปในดนิไม่สำมำรถน ำมำใชไ้ด ้ซึ่งในกำรศกึษำนี้ก ำหนดให้
อตัรำกำรซมึลกึ เท่ำกบั 1.5-3 มลิลเิมตรต่อวนัขึน้กบัพืน้ทีแ่ละผลกำรศกึษำ
ทีไ่ดเ้คยมกีำรศกึษำไว ้

 
  1.2 ปรมิำณควำมต้องกำรน ้ำของพชืชนิดอื่น : กำรค ำนวณปรมิำณควำมต้องกำรน ้ำ

ของพืชชนิดอื่น จะค ำนวณเฉพำะปรมิำณควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเจรญิเติบโต 
โดยใชส้มกำรดงันี้ 

 
    ET = Kc x ETp 
   โดย ET = ปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำของพชื (มม./วนั) 
    Kc = สมัประสทิธิก์ำรใชน้ ้ำของพชื 
    ETp = ปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำของพชือำ้งองิ (มม./วนั) 
 
  ค่ำปริมำณกำรคำยระเหยอ้ำงอิง (Potential Evapotranspiration) ค ำนวณ โดยวิธ ี
Modified-Penman ซึ่งใช้ขอ้มูลภูมอิำกำศจำกสถำนีตรวจวดัสภำพภูมอิำกำศของกรมอุตุนิยมวทิยำที่อยู่
ใกลเ้คยีงพื้นที่โครงกำรชลประทำน (ขอ้มูลเฉลี่ยในรอบ 30 ปี ช่วง ปี พ.ศ.2519 – 2548) รำยละเอยีดค่ำ
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สมัประสทิธิก์ำรใชน้ ้ำของพชืแต่ละชนิด (Kc) แสดงดงัตำรำงที ่4.4.1-2 และค่ำปรมิำณกำรคำยระเหยอำ้งองิ 
แสดงดงัตำรำงที ่4.4.1-3 
 

ตารางท่ี  4.4.1-2 
ค่าสมัประสิทธ์ิการใช้น ้าของพืชรายสปัดาห ์(Kc) 

ระยะเวลา  
(สปัดาห)์ 

1 2 3 4   6 7     1  11 12 13 

ขำ้วพนัธ ์กข 
(หวำ่น) ฤดฝูน    
และฤดแูลง้ (1) 

0.00 0.99 0.99 0.99 1.16 1.16 1.16 1.25 1.30 1.32 1.32 1.32 1.24 

พชืไร ่(1) 0.53 0.53 0.30 0.30 0.70 0.70 0.90 1.20 1.00 1.00 0.70 0.50 0.50 (ถงึสปัดำหท์ี ่27) 

ไมผ้ล (2) 0.52 0.52 0.52 0.54 0.61 0.61 0.61 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64 0.57 (ถงึสปัดำหท์ี ่52) 

ท่ีมา  : (1) กำรจดักำรน ้ำในประเทศไทย, ฉลอง เกดิพทิกัษ ์(2538)                                                                                            
(2) งำนวำงแผนและวจิยักำรใชน้ ้ำชลประทำนของพชื, กรมชลประทำน (2539) 

 

ตารางท่ี 4.4.1-3 
ปริมาณการใช้น ้าของพืชอ้างอิง (ETP) โดยวิธี Modified Penman 

ท่ี สถานี 
ปริมาณการใช้น ้าของพืน้ท่ีอ้างอิง (ETP) (มม./เดือน) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. พษิณุโลก 113 138 165 175 159 143 136 126 128 129 121 108 

2. เขือ่นภมูพิล 116 153 186 197 166 148 143 141 130 125 116 106 

3. นครสวรรค ์ 122 149 179 187 167 152 144 134 127 126 121 113 

4. ลพบุร ี 131 152 177 179 161 148 141 132 131 133 131 128 

5. สพุรรณบุร ี 129 147 174 182 168 155 149 142 134 132 128 121 

6. ปรำจนีบุร ี 132 147 161 162 152 136 132 158 127 131 134 128 

7. กรุงเทพฯ 120 136 153 156 144 136 132 126 123 120 119 113 

8. ดอนเมอืง 130 148 169 170 158 150 145 133 132 131 126 119 

ท่ีมา  : ค ำนวณโดยวธิ ีModified Penman และใชส้ถติขิอ้มลูอุตุนิยมวทิยำ ปี พ.ศ. 2519-2548 
 

 2) ปริมาณความต้องการน ้าเพ่ือการชลประทาน : ปรมิำณควำมต้องกำรน ้ ำเพื่อกำร
ชลประทำน หมำยถึงปรมิำณน ้ำท่ำที่ต้องส่งให้กบัพื้นที่เพำะปลูกรวมถึงกำรสูญเสยีในระบบส่งน ้ำ โดย
ปริมำณควำมต้องกำรน ้ ำเพื่อกำรชลประทำนจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูก ชนิดดิน ฤดูกำล วธิีกำร
เพำะปลกู ปรมิำณฝน และประสทิธภิำพของระบบสง่น ้ำ เป็นตน้ 
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  กำรค ำนวณปรมิำณน ้ำตอ้งกำรเพือ่กำรชลประทำนหลงัจำกทรำบปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำ
ของพชืแลว้ ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกัในกำรค ำนวณดงันี้ 

 
  2.1 ปรมิำณฝนใชก้ำร (Effective Rainfall) : ปรมิำณฝนใชก้ำร หมำยถงึ ปรมิำณฝนที่

สำมำรถใช้ประโยชน์โดยกำรทดแทนปรมิำณน ้ำชลประทำนที่ต้องส่งให้แก่พชืได ้
ปริมำณฝนใช้กำรส ำหรับพืชแต่ละชนิดมีควำมแตกต่ำงกันเนื่ องจำกวิธีกำร
เพำะปลูกต่ำงกนั ส ำหรบักำรปลูกขำ้ว ปรมิำณฝนใช้กำรเป็นปรมิำณฝนที่ตกใน
แปลงนำแล้วไม่เกิดกำรไหลล้นออก กำรหำปริมำณฝนใช้กำรใช้แบบจ ำลอง 
Wusmo (Water Use Study Model) ที่พฒันำโดยภำควชิำวศิวกรรมทรพัยำกรน ้ำ 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ มำจ ำลองฝนใช้กำรและหำควำมต้องกำรใช้น ้ ำเพื่อ
กำรเกษตร มวีธิกีำรค ำนวณ ดงันี้ 

 
   Stn = Stn-1+Rn-am 
   Stn>STMAX, Re = STMAX-am-Stn-1, Stn = STMAX 
   Stn<STMAX, Re = Rn, Stn = Stn-1+Rn-am 
   Stn<STMAX, Re = Rn, Stn = STO 
  เมือ่ STMIN = ระดบัควำมลกึของน ้ำต ่ำสดุอำจใชเ้พือ่ก ำจดัวชัพชืและเป็นระดบั 
      ทีเ่รืม่ใหน้ ้ำชลประทำนมหีน่วยเป็นมลิลเิมตร 

   STO  = ระดบัควำมลกึของน ้ำ หลงัจำกมกีำรใหน้ ้ำชลประทำนมหีน่วยเป็น
มลิลเิมตร 

   STMAX = ระดับควำมลึกของน ้ ำสูงสุด ก่อนเกิดน ้ ำล้นออกมีหน่วยเป็น
มลิลเิมตร 

   Rn  = ปรมิำณฝนทีต่กในวนัที ่n มหีน่วยเป็นมลิลเิมตร 
   Re  = ปรมิำณฝนใชก้ำรได ้มหีน่วยเป็นมลิลเิมตร 
   Stn-1  = ระดบัน ้ำทีส่ ิน้สดุวนัก่อน มหีน่วยเป็นมลิลเิมตร 
   am  = ปรมิำณควำมตอ้งกำรใชใ้นแปลงนำ ส ำหรบัเดอืนทีป่ลกู m ม ี
      หน่วยเป็นมลิลเิมตร 
   am  = (Kc*ETp+OR)/N 
   Ke  = สมัประสทิธิก์ำรใชน้ ้ำเฉลีย่ของเดอืนทีป่ลกู m 
 
   ETp  = ปรมิำณกำรใชน้ ้ำโดยกำรค ำนวณจำกขอ้มลูทงภมูอิำกำศของ 
      เดอืนที ่m มหีน่วยเป็นมลิลเิมตร 
   OR  = ปรมิำณน ้ำทีใ่ชใ้นกำรเตรยีมแปลงและปรมิำณน ้ำทีร่ ัว่ซมึในเดอืน 
      ที ่m  มหีน่วยเป็นมลิลเิมตรต่อเดอืน 
   N  = จ ำนวนวนัในเดอืนที ่m 
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  2.2 ปรมิำณควำมตอ้งกำรน ้ำเพื่อกำรชลประทำน : ปรมิำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำเพื่อกำร
ชลประทำน สำมำรถค ำนวณไดจ้ำกสมกำร ดงันี้ 

 ีี่ส่งปรมิาณน ้าท
 ีการปรมิาณฝนใชี ี ่วซมึปรมิาณน ้ารษฎ ารใช ตามทฤ ีี่พชืต องกปรมิาณน ้าท

านพการชลประทประสทิธภิา


  

 
   ปรมิำณควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรชลประทำนเป็นปรมิำณควำมต้องกำรใชน้ ้ำของ

พชืในแปลงเพำะปลูกที่รวมปรมิำณกำรสูญเสยีต่ำงๆ และถูกหกัออกดว้ยปรมิำณ
ฝนใชก้ำร (Effective Rainfall) โดยปรมิำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำของพชืจะถูกน ำไป
คณูกบัประสทิธภิำพกำรชลประทำนทีเ่หมำะสมในแต่ละโครงกำร 

    
4.4.1.2 ปริมาณความต้องการน ้าเพ่ือรกัษาระบบนิเวศน์ท้ายน ้า 

ในกำรประเมนิปรมิำณควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรรกัษำระบบนิเวศทำ้ยน ้ำพจิำรณำจำกปรมิำณ 
น ้ำท่ำในสภำพปัจจุบนั เนื่องจำกอำคำรชลประทำนทีก่่อสรำ้งตำมล ำน ้ำหลกัและล ำน ้ำสำขำจะสง่ผลกระทบ
ต่อปรมิำณกำรไหลตำมธรรมชำติในเวลำที่มกีำรเก็บกกัน ้ำหน้ำอำคำรชลประทำนเหล่ำนัน้ โดยท ำกำร
ประเมนิควำมตอ้งกำรน ้ำต ่ำสดุจำกปรมิำณน ้ำท่ำที ่90% Dependable Flow ของสถำนีวดัน ้ำท่ำทีอ่ยูใ่กลก้บั
อำคำรชลประทำนต่ำงๆ เพื่อรกัษำสภำพกำรไหลในล ำน ้ำใหอ้ยู่ในสภำพเดมิ และไม่เกดิควำมเดอืนรอ้นต่อ
กลุม่ผูใ้ชน้ ้ำดำ้นทำ้ย 
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รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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บทท่ี  5 
ข้อเสนอแนะด้านการด าเนินการและบ ารงุรกัษา 
จำกขอบเขตงำนทีไ่ดม้กีำรพฒันำขึน้ทัง้หมด สำมำรถสรุปขอ้เสนอแนะดำ้นกำรด ำเนินกำรและ

บ ำรุงรกัษำ และคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรและบ ำรุงรกัษำระบบฯ ของโครงกำรไดด้งันี้ 

5.1 ข้อเสนอแนะด้านการด าเนินการและบ ารงุรกัษาระบบ 

ขอบเขตงำนในกำรด ำเนินกำรและบ ำรุงรกัษำระบบต่ำงๆ ของโครงกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

5.1.1 ระบบ SCADA ฐานข้อมูล และระบบน าเสนอข้อมูล 

การด าเนินการ 

1) กำรตรวจสอบสถำนะกำรท ำงำนของอุปกรณ์จำก  SCADA หรอื Web เมือ่เกดิ Alarm 

2) กำรตรวจสอบขอ้มลูตรวจวดัและกำรกรองขอ้มลูใน SCADA ซึง่ควรด ำเนินกำรอยำ่งน้อย
วนัละ 1 ครัง้ 

3) กำรตรวจสอบผลกำรพยำกรณ์น ้ำหลำกในระบบน ำเสนอฯ ซึง่ควรด ำเนินกำรวนัละ 2 ครัง้ 
ในชว่งน ้ำหลำก 

4) กำรตรวจสอบผลสรุปดำ้นภยัแลง้ ซึง่ควรด ำเนินกำรทุกวนัในชว่งฤดแูลง้ 

5) กำรตรวจสอบสถำนกำรณ์คุณภำพน ้ำ ซึง่ควรด ำเนินกำรทุกวนั 

6) กำรแจง้เตอืนหรอืประสำนงำนกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่มกีำรเตอืนภยัจำกระบบฯ 

7) กำรตดิต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนหรอืผูส้นใจทีต่ดิต่อเขำ้มำยงัโครงกำรผำ่นทำง Email  
และ Web board ซึง่ควรด ำเนินกำรทุกวนั 

8) กำรจดัท ำรำยงำนสถำนกำรณ์น ้ำ ตำมควำมเหมำะสม 

9) กำรดแูลรกัษำระบบคอมพวิเตอร ์ เชน่ กำร Backup ฐำนขอ้มลู และจดักำรไฟลข์อ้มลูเก่ำ  
ซึง่ควรด ำเนินกำรอยำ่งน้อยสปัดำหล์ะ 1 ครัง้ 

รำยละเอยีดกำรด ำเนินกำรจะแสดงไวใ้น “คูม่อืกำรใชง้ำนระบบ SCADA ฐำนขอ้มลูและระบบ 
น ำเสนอ” 

ผูร้บัผิดชอบ 

 เจำ้หน้ำทีป่ระจ ำสถำนีหลกั 
 เจำ้หน้ำทีส่ว่นภมูภิำคทีไ่ดร้บัมอบหมำย (ทีส่ถำนีรองหรอืใชง้ำนผำ่นระบบน ำเสนอ โดย

เชือ่มต่อกบัเครอืขำ่ย Internet) 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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ก าหนดการด าเนินการ 

 เวลำท ำกำรปกต ิ
 ชว่งเวลำทีเ่กดิเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

5.1.2 แบบจ าลองทางชลศาสตร/์คณุภาพน ้า 

การด าเนินการ 

1) กำรตรวจสอบผลกำรพยำกรณ์ ซึง่ควรท ำทุกครัง้หลงัจำกที ่ FloodWatch ท ำกำรค ำนวณ 
(ปกตทิ ำทุก 6 ชัว่โมง) หรอือยำ่งน้อยวนัละ 2 ครัง้ในชว่งเชำ้ (9.00 น.) และบำ่ย (13.00 น.) 

2) กำรสัง่ประมวลผล FloodWatch แบบ Manual ในกรณกีำรรนัอตัโนมตัใินขอ้แรกมปัีญหำ 

3) กำรสัง่ประมวลผล FloodWatch แบบ Manual ในกรณตีอ้งกำรศกึษำและวเิครำะหส์ภำพ
ทำงชลศำสตรใ์นกรณศีกึษำอื่นๆ (Scenario) ตำมที ่operator ตอ้งกำร 

4) กำรพยำกรณ์โดยโปรแกรม MIKE11 ในกรณเีกดิปัญหำขึน้ในโปรแกรม FloodWatch 
หรอืตอ้งกำรปรบัแกโ้ครงขำ่ยล ำน ้ำ โดยด ำเนินกำรตำมควำมตอ้งกำรของ operator 

5) กำรจดัท ำผลลพัธใ์นรปูของรำยงำนสรุปสถำนกำรณ์ตำมควำมตอ้งกำรของ operator 

รำยละเอยีดกำรด ำเนินกำรจะแสดงไวใ้น “คูม่อืกำรใชง้ำนแบบจ ำลองทำงชลศำสตร/์คุณภำพน ้ำ” 

ผูร้บัผิดชอบ 

 เจำ้หน้ำทีป่ระจ ำสถำนีหลกั 

ก าหนดการด าเนินการ 

 เวลำท ำกำรปกต ิ
 ชว่งเวลำทีเ่กดิเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

5.1.3 แบบจ าลองด้านแหล่งน ้า 

การด าเนินการ 

1) วเิครำะหค์วำมขำดแคลนน ้ำ โดยใชแ้บบจ ำลอง MIKE BASIN ของโครงกำรทุกๆ ตน้เดอืนๆ 
ละ 1 ครัง้ 

2) พจิำรณำผลลพัธ ์ ปรบัแกแ้บบจ ำลองตำมควำมจ ำเป็น รวมทัง้พจิำรณำน ำเสนอผลลพัธส์ู ่
Web site ตำมควำมจ ำเป็น 

3) วเิครำะหก์รณศีกึษำอื่นๆ ตำมควำมจ ำเป็น 

รำยละเอยีดกำรด ำเนินกำรจะแสดงไวใ้น “คูม่อืกำรใชง้ำนแบบจ ำลองแหลง่น ้ำ” 

ผูร้บัผิดชอบ 

 เจำ้หน้ำทีป่ระจ ำสถำนีหลกั 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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ก าหนดการด าเนินการ 

 เวลำท ำกำรปกต ิ
 ชว่งเวลำทีเ่กดิเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

5.1.4 แบบจ าลอง ANN 

การด าเนินการ 

1) ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบ ANN ทุกวนั 

2) ปรบัปรุง (Training) แบบจ ำลองดว้ยขอ้มลูโทรมำตรตำมควำมเหมำะสม 

รำยละเอยีดกำรด ำเนินกำรจะแสดงไวใ้น “คูม่อืกำรใชง้ำนระบบพยำกรณ์แบบ ANN” 

ผูร้บัผิดชอบ 

 เจำ้หน้ำทีป่ระจ ำสถำนีหลกั 

ก าหนดการด าเนินการ 

 เวลำท ำกำรปกต ิ
 ชว่งเวลำทีเ่กดิเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

5.1.5 สถานีสนาม 

การด าเนินการ 

1) ด ำเนินกำรและบ ำรุงรกัษำระบบตำมแผนกำรบ ำรุงรกัษำ 

2) แกไ้ขตำมเหตุช ำรุดเป็นกรณไีป 

รำยละเอยีดกำรด ำเนินกำรจะแสดงไวใ้น “คูม่อืด ำเนินกำรและบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์และเครือ่งมอืวดั” 

ผูร้บัผิดชอบ 

 เจำ้หน้ำทีซ่่อมบ ำรุง ควรมอียำ่งน้อย 2 ทมีๆ ละ 2 คน 
 วศิวกรผูค้วบคุมงำน 

ก าหนดการด าเนินการ 

 ตำมแผนกำรซ่อมบ ำรุง 
 ซ่อมแซมเมือ่เกดิมอุีปกรณ์ช ำรุด 

  



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
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5.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบ ารงุรกัษา 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำเฉพำะสถำนีโทรมำตรของพื้นที่
เจำ้พระยำ จะพจิำรณำจำกปฏทินิกำรบ ำรุงรกัษำในหวัขอ้ 5.1 ค่ำใชจ้่ำยรำยเดอืน ค่ำจดัซื้ออุปกรณ์ และค่ำ
ซ่อมบ ำรุงต่ำงๆ จะใชร้ำคำของปี 2552 อตัรำค่ำจำ้งบุคลำกร คดิเป็นกำรจำ้งบรษิทัเอกชนในกำรด ำเนินกำร 
โดยมรีำยละเอยีดตำมตำรำงที ่5.2-1 โดยในสว่นของเจำ้หน้ำทีส่ว่นกลำงนัน้ ถอืวำ่เป็นกำรใชเ้จำ้หน้ำทีเ่ดมิ
ของกรมฯ จงึไมม่กีำรคดิคำ่ใชจ้่ำยในสว่นนี้ 

ตารางท่ี  5.2-1ก  สรปุผลการประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบ ารงุรกัษา 

ล าดบั รายการ 
จ านวนเงิน                
(บาท/ปี) 

1 ค่าด าเนินการ รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน 1,959,600 

2 อะไหล่ และอปุกรณ์ท่ีต้องเปล่ียนตามเวลา 4,960,000 

3 ค่าบคุลากร 1,596,000 

 รวม 8,515,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
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ตารางท่ี  5.2-1ข  ประมาณการค่าด าเนินการ และค่าใช้จ่ายรายเดือน 

ล าดบั รายการ 

ค่าใช้จ่ายรายปี 

ค่าบ ารงุ          
รกัษาสถานี 

ค่า                       
ส่งสญัญาน 

ค่าไฟฟ้า ค่าเดินทาง รวม 

1 ค่าด าเนินการ และค่าใช้จ่ายรายเดือน      

1.1 สถำนีอุตุ-อุทกวทิยำ และคุณภำพน ้ำ 
และ CCTV 

139,500 25,200 6,000 42,850  

 รวม 5 สถานี 697,500 126,000 30,000 214,250 1,067,750 

1.2 สถำนีอุตุ-อุทกวทิยำ 53,500 6,000 3,600 21,450  

 รวม 10 สถานี 535,000 60,000 36,000 214,500 845,500 

1.4 สถำนีหลกั 32,500 - - 9,600 41,850 

 (ตรวจสอบระบบคอมพวิเตอร)์      

1.5 สถำนีรอง 27,850 - - 17,150 45,000 

 (ตรวจสอบระบบคอมพวิเตอร)์      

 รวมข้อ 1 1,292,850 186,000 66,000 455,500 1,959,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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ตารางท่ี  5.2-1ค  ประมาณการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายในการจดัหาอะไหล่ 

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย 

2 Spare Part อปุกรณ์   
2.1 สว่น คอมพวิเตอร ์   
1) Harddisk ส ำหรบั Server 500GB 3 ชุด 
2) Harddisk ส ำหรบั Workstation 160GB 3 ชุด 
3) Anti Virus Software 10 ชุด 
2.2 ระบบควบคุมและสือ่สารระยะไกล   
1) RTU/PLC System 3 ชุด 
2) GPRS Modem (RS232,USB,Ethernet port) 3 ชุด 
3) CCTV Speed Dome Lens and Control  (ไมร่วม Outdoor Housing) 3 ชุด 
2.3 เครือ่งมอืวดัคา่ ปรมิาณน ้าฝน 5 ชุด 
2.4 Hydrostatic LEVEL 5 ชุด 
2.5 เครือ่งวดัคุณภาพน ้า Multi Parameter   
1) Display Analyzer YSI 6500 2 ชุด 
2) Sonde YSI 600 XL 2 ชุด 
3) YSI DO Probe 2 ชุด 
4) YSI pH sensor 3 ชุด 
5) YSI Conduct sensor 2 ชุด 
2.6 UPS and Batterry Backup   
1) UPS (No Batterry) 6 ชุด 
2) Battery Backup 150AH สนำม 6 ชุด 
3) Battery Backup 65AH สนำม 15 ชุด 
2.7 คา่สารละลายมาตรฐาน, เยือ่ Membrane และอุปกรณ์ Calibrate & Maintanance   
1) สำรละลำย pH 4.01 (500 ml.) 3 ขวด 
2) สำรละลำย pH 7.00 (500 ml.) 3 ขวด 
3) สำรละลำย Conductivity 2 mS/cm. (500 ml.) 3 ขวด 
4) สำรละลำย Conductivity 20 mS/cm. (500 ml.) 3 ขวด 
5) สำรละลำย ฟอรม์ำซนี 800 NTU. (500 ml.) 3 ขวด 
6) เยือ่ Membrane ส ำหรบั DO Mobile 3 pack 

 รวมค่าอะไหล่ต่อปี 4,960,000 บาท 

หมายเหต ุ : 
1. จ ำนวนอะไหลร่ำยปี คดิตำมสถติอิำยุกำรใชง้ำนของอุปกรณ์ โดยจ ำนวนทีจ่ดัซือ้รำยปีคดิจำก จ ำนวนรวมของอุปกรณ์นัน้ๆ หำรดว้ยอำยุ

กำรใชง้ำนเฉลีย่ 
2. อำยุกำรใชง้ำนเฉลีย่รำยอุปกรณ์ใชส้มมตฐิำนดงัน้ี 

ระบบควบคุม/สือ่สำร/กลอ้ง 10 ปี 
เครือ่งวดัระดบัน ้ำ 10 ปี 
Transmitter ของเครือ่งวดัคุณภำพน ้ำ 10 ปี 
หวัจบัยดึ Sensor ของเครือ่งวดัคุณภำพน ้ำ 10 ปี 
Sensor ของเครือ่งวดัคุณภำพน ้ำ 4 ปี 
เครือ่งวดัปรมิำณน ้ำฝน 5 ปี 

3. จ ำนวนอะไหลท่ีใ่ชจ้รงิอำจต่ำงจำกจ ำนวนทีค่ำดกำรณ์ไว ้ทัง้น้ีขึน้กบัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของอุปกรณ์ในแต่ละที่ 
4. คำ่ใชจ้ำ่ยในดำ้นอะไหลร่ำยปี คดิจำก 10% ของคำ่ลงทุนก่อสรำ้งสถำนีสนำม/หลกั/รอง ซึง่มมีลูคำ่ประมำณ 49.6 ลำ้นบำท 

 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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ตารางท่ี  5.2-1ง  ประมาณการค่าจ้างบคุลากรในการด าเนินการบ ารงุรกัษา 

ล าดบั รายการ จ านวน คน-เดือน ต่อคน 
ค่าจ้าง 

ต่อหน่วย รวม 

3 ค่าบคุลากร       

3.1 วศิวกรภำคสนำม 1 คน 12 คน-เดอืน 45,000 540,000 

3.2 ชำ่งเทคนิค  4 คน 12 คน-เดอืน 22,000 1,056,000 

 รวมขอ้ 3      1,596,000 

หมายเหต ุ : 1 อตัรำจำ้งบุคลำกร ใชต้ำมอตัรำจำ้งบรษิทัทีป่รกึษำ 

 

 รวม 8,515,600ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรและบ ำรุงรกัษำเฉพำะสถำนี
โทรมำตรของพืน้ที่เจำ้พระยำลตอนกลำง จะพจิำรณำจำกปฏทินิกำรบ ำรุงรกัษำในหวัขอ้ 5.1 ค่ำใชจ้่ำยรำย
เดอืน ค่ำจดัซื้ออุปกรณ์ และค่ำซ่อมบ ำรุงต่ำงๆ จะใชร้ำคำของปี 2552 อตัรำค่ำจำ้งบุคลำกรคดิเป็นกำรจำ้ง
บรษิทัเอกชนในกำรด ำเนินกำร โดยมรีำยละเอยีดตำมตำรำงที ่5.2-1 โดยในสว่นของเจำ้หน้ำทีส่ว่นกลำงนัน้ 
ถอืวำ่เป็นกำรใชเ้จำ้หน้ำทีเ่ดมิของกรมฯ จงึไมม่กีำรคดิคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นนี้ 

ตารางท่ี  5.2-1ก  สรปุผลการประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบ ารงุรกัษา 

ล าดบั รายการ 
จ านวนเงิน                
(บาท/ปี) 

1 คำ่ด ำเนินกำร รวมคำ่ใชจ้ำ่ยรำยเดอืน 800,000 

2 อะไหล ่และอุปกรณ์ทีต่อ้งเปลีย่นตำมเวลำ 1,591,000 

3 คำ่บุคลำกร 1,596,000 

 รวม 3,987,000 

หมายเหต ุ : 
1 จำกจ ำนวนสถำนีโทรมำตร 10 สถำนี 

คดิเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเฉลีย่ต่อ 1 สถำนี  = 398,700 บำท/ปี 
 33,225 บำท/เดอืน 

2 จำกจ ำนวนสถำนีสนำม/หลกั/รอง 12 สถำนี 
คดิเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเฉลีย่ต่อ 1 สถำนี  = 332,250 บำท/ปี 
 27,687.5 บำท/เดอืน 

3 อตัรำสว่นระหวำ่งคำ่ใชจ้ำ่ยรำยปีต่อคำ่ก่อสรำ้ง 25.06 % 
สถำนีสนำม สถำนีหลกั และรอง คดิเป็น 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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ตารางท่ี  5.2-1ข  ประมาณการค่าด าเนินการ และค่าใช้จ่ายรายเดือน 

ล าดบั รายการ 

ค่าใช้จ่ายรายปี 

ค่าบ ารงุ          
รกัษาสถานี 

ค่า                       
ส่งสญัญาน 

ค่าไฟฟ้า ค่าเดินทาง รวม 

1 ค่าด าเนินการ และค่าใช้จ่ายรายเดือน      

1.1 สถำนีอุตุ-อุทกวทิยำ และคุณภำพน ้ำ     
และ CCTV 

139,500 25,200 6,000 42,850  

 รวม 1 สถานี 139,500 25,200 6,000 42,850 213,500 

1.2 สถำนีอุตุ-อุทกวทิยำ 53,500 6,000 3,600 21,450  

 รวม 4 สถานี 214,000 24,000 14,400 85,800 338,200 

1.3 สถำนีอุตุนิยมวทิยำ 31,100 6,000 2,400 14,300  

 รวม 3 สถานี 93,300 18,000 7,200 42,900 161,400 

1.4 สถำนีหลกั 32,500 - - 9,600 41,850 

 (ตรวจสอบระบบคอมพวิเตอร)์      

1.5 สถำนีรอง 27,850 - - 17,150 45,000 

 (ตรวจสอบระบบคอมพวิเตอร)์      

 รวมขอ้ 1 506,900 67,200 27,600 198,300 800,000 

 เฉล่ียรายเดือนต่อ 1 สถานี (คิดเฉพาะ
สถานีโทรมาตรรวม 10 สถานี) 

4,654 700 288 1,787 7,429 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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ตารางท่ี  5.2-1ค  ประมาณการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายในการจดัหาอะไหล่ 

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย 

2 Spare Part อปุกรณ์   
2.1 สว่น คอมพวิเตอร ์   
1) Harddisk ส ำหรบั Server 500GB 2 ชุด 
2) Harddisk ส ำหรบั Workstation 160GB 2 ชุด 
3) Anti Virus Software 5 ชุด 
2.2 ระบบควบคุมและสือ่สารระยะไกล   
1) RTU/PLC System 1 ชุด 
2) GPRS Modem (RS232,USB,Ethernet port) 1 ชุด 
3) CCTV Speed Dome Lens and Control  (ไมร่วม Outdoor Housing) 1 ชุด 
2.3 เครือ่งมอืวดัคา่ ปรมิาณน ้าฝน 3 ชุด 
2.4 Hydrostatic LEVEL 3 ชุด 
2.5 เครือ่งวดัคุณภาพน ้า Multi Parameter   
1) Display Analyzer YSI 6500 1 ชุด 
2) Sonde YSI 600 XL 1 ชุด 
3) YSI DO Probe 1 ชุด 
4) YSI pH sensor 2 ชุด 
5) YSI Conduct sensor 1 ชุด 
2.6 UPS and Batterry Backup   
1) UPS (No Batterry) 2 ชุด 
2) Battery Backup 150AH สนำม 2 ชุด 
3) Battery Backup 65AH สนำม 16 ชุด 
2.7 คา่สารละลายมาตรฐาน, เยือ่ Membrane และอุปกรณ์ Calibrate & Maintanance   
1) สำรละลำย pH 4.01 (500 ml.) 1 ขวด 
2) สำรละลำย pH 7.00 (500 ml.) 1 ขวด 
3) สำรละลำย Conductivity 2 mS/cm. (500 ml.) 1 ขวด 
4) สำรละลำย Conductivity 20 mS/cm. (500 ml.) 1 ขวด 
5) เยือ่ Membrane ส ำหรบั DO Mobile 1 pack 

 รวมค่าอะไหล่ต่อปี 1,591,000 บาท 

หมายเหต ุ : 
1. จ ำนวนอะไหลร่ำยปี คดิตำมสถติอิำยุกำรใชง้ำนของอุปกรณ์ โดยจ ำนวนทีจ่ดัซือ้รำยปีคดิจำก จ ำนวนรวมของอุปกรณ์นัน้ๆ หำรดว้ยอำยุ

กำรใชง้ำนเฉลีย่ 
2. อำยุกำรใชง้ำนเฉลีย่รำยอุปกรณ์ใชส้มมตฐิำนดงัน้ี 

ระบบควบคุม/สือ่สำร/กลอ้ง 10 ปี 
เครือ่งวดัระดบัน ้ำ 10 ปี 
Transmitter ของเครือ่งวดัคุณภำพน ้ำ 10 ปี 
หวัจบัยดึ Sensor ของเครือ่งวดัคุณภำพน ้ำ 10 ปี 
Sensor ของเครือ่งวดัคุณภำพน ้ำ 4 ปี 
เครือ่งวดัปรมิำณน ้ำฝน 5 ปี 

3. จ ำนวนอะไหลท่ีใ่ชจ้รงิอำจต่ำงจำกจ ำนวนทีค่ำดกำรณ์ไว ้ทัง้น้ีขึน้กบัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของอุปกรณ์ในแต่ละที่ 
4. คำ่ใชจ้ำ่ยในดำ้นอะไหลร่ำยปี คดิจำก 10% ของคำ่ลงทุนก่อสรำ้งสถำนีสนำม/หลกั/รอง ซึง่มมีลูคำ่ประมำณ 15.91 ลำ้นบำท 



 

โครงการส ารวจตดิตัง้ระบบตรวจวดัสถานภาพน ้าทางไกลอัตโนมตัิ ในพ้ืนท่ีลุม่น ้าเจา้พระยา และลุม่น ้ามูลตอนกลาง 

(การด าเนินการในพ้ืนท่ีลุ่มน ้าเจา้พระยา) 

รายงานสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 

ศนูยป้์องกนัวกิฤตนิ ้ำ และ บรษิทั ธำรำ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั บรษิทั สยำม ทซี ีเทคโนโลย ีจ ำกดั 
บรษิทั โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส ์จ ำกดั และ บรษิทั ทรำนส ์เอเซยี คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
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ตารางท่ี  5.2-1ง  ประมาณการค่าจ้างบคุลากรในการด าเนินการบ ารงุรกัษา 

ล าดบั รายการ จ านวน คน-เดือน ต่อคน 
ค่าจ้าง 

ต่อหน่วย รวม 

3 ค่าบคุลากร       

3.1 วศิวกรภำคสนำม 1 คน 12 คน-เดอืน 45,000 540,000 

3.2 ชำ่งเทคนิค 4 คน 12 คน-เดอืน 22,000 1,056,000 

 รวมขอ้ 3      1,596,000 

            หมายเหต ุ : 1 อตัรำจำ้งบุคลำกร ใชต้ำมอตัรำจำ้งบรษิทัทีป่รกึษำ 

 


