โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

สารบัญ
หน้ า
สารบัญ

-ก-

สารบัญตาราง

-ค-

สารบัญรูป

-ง-

บทที่ 1 บทนา
1.1 ควำมเป็ นมำของโครงกำร
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1.3 ขอบเขตกำรดำเนินงำน

1-1
1-3
1-4

บทที่ 2 ผลการศึกษารวบรวมข้อมูล
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

ขอบเขตพืน้ ทีโ่ ครงกำร
สภำพภูมปิ ระเทศ
กำรแบ่งพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำ
สภำพธรณีวทิ ยำและทรัพยำกรดิน
สภำพกำรใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
สภำพอุตุนิยมวิทยำ
สภำพทำงอุทกวิทยำและระบบแหล่งน้ ำ
สภำพน้ ำท่วมทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
ปริมำณน้ ำนองสูงสุด
ระดับน้ ำสูงสุด
ปริมำณตะกอน
ระบบแหล่งน้ ำ และลักษณะทำงชลศำสตร์
ขอบเขตกำรปกครองและประชำกร
กำรใช้ทด่ี นิ
คุณภำพน้ ำ
กำรสำรวจ

2-1
2-1
2-2
2-6
2-6
2-9
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-23
2-24
2-25

บทที่ 3 องค์ประกอบของโครงการและภาพรวมของระบบ
3.1 องค์ประกอบของโครงกำร
3.2 ภำพรวมของระบบตรวจวัดฯ ของโครงกำร
3.2.1 รำยละเอียดและคุณสมบัตขิ องระบบสือ่ สำร
3.2.2 สถำนีสนำม
3.2.3 สถำนีหลัก และสถำนีรอง
3.3 แบบจำลองคณิตศำสตร์
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3-1
3-1
3-4
3-4
3-18
3-23
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
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สารบัญ (ต่อ)
3.4 ระบบ SCADA ฐำนข้อมูล และระบบนำเสนอข้อมูล / เตือนภัย / DSS ของโครงกำร
3.5 กำรฝึกอบรม
3.6 กำรประชำสัมพันธ์

หน้ า
3-30
3-33
3-34

บทที่ 4 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้าและเตือนภัยในพืน้ ที่โครงการ
4.1 ทัวไป
่
4.2 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำในฤดูน้ ำหลำก
4.2.1 กำรวิเครำะห์ระยะเวลำกำรเดินทำงของน้ ำในลำน้ ำ
4.2.2 เกณฑ์กำรเตือนภัยน้ ำท่วม
4.2.3 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในฤดูน้ ำหลำก
4.2.4 กำรวิเครำะห์คำบกำรเกิดของฝนสำหรับทรัพยำกรณ์น้ ำหลำก
4.3 กำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ
4.3.1 กำรศึกษำปริมำณสำรมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด
4.3.2 สรุปปริมำณควำมสกปรกรวม
4.3.3 เกณฑ์กำรเตือนภัยคุณภำพน้ ำ
4.3.4 แนวทำงบริหำรจัดกำรน้ ำในด้ำนคุณภำพน้ ำ
4.4 กำรบริหำรจัดกำรน้ ำในช่วงฤดูแล้ง
4.4.1 กำรศึกษำควำมต้องกำรน้ ำในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ

4-1
4-2
4-2
4-2
4-3
4-4
4-4
4-5
4-5
4-6
4-7
4-9
4-9

บทที่ 5 ข้อเสนอแนะด้านการดาเนิ นการและบารุงรักษา
5.1 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรดำเนินกำรและบำรุงรักษำระบบ
5.1.1 ระบบ SCADA ฐำนข้อมูล และระบบนำเสนอข้อมูล
5.1.2 แบบจำลองทำงชลศำสตร์/คุณภำพน้ ำ
5.1.3 แบบจำลองด้ำนแหล่งน้ ำ
5.1.4 แบบจำลอง ANN
5.1.5 สถำนีสนำม
5.2 ประมำณกำรค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินกำรและบำรุงรักษำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

5-1
5-1
5-2
5-2
5-3
5-3
5-4

-ข-

โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

สารบัญตาราง
ตำรำงที่ 2.8-1
ตำรำงที่ 2.9-1
ตำรำงที่ 2.10-1
ตำรำงที่ 2.11-1
ตำรำงที่ 2.12-1
ตำรำงที่ 2.13-1
ตำรำงที่ 2.13-2
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่
ตำรำงที่

3.2.2-1
3.2.2-2
3.2.2-3
3.2.3-1
3.2.3-2
3.3-1
4.4.1-1
4.4.1-2
4.4.1-3
5.2-1ก
5.2-1ข
5.2-1ค
5.2-1ง

หน้ า
ปริมำณน้ ำและระดับน้ ำสูงสุดทีส่ ถำนีวดั น้ ำท่ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์
2-16
รำยชือ่ และสถิตปิ ริมำณน้ ำนองสูงสุดรำยปี ของสถำนีวดั น้ ำท่ำในลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ 2-17
และข้ำงเคียง
ผลกำรวิเครำะห์ระดับน้ ำสูงสุดทีร่ อบปี กำรเกิดซ้ำต่ำง ๆ ของสถำนีวดั น้ ำท่ำ
2-17
ในลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำและลุ่มน้ ำข้ำงเคียง
ปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยเดือนและรำยปี เฉลีย่ ในลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำและ
2-18
ลุม่ น้ ำข้ำงเคียง
โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ ำในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ
2-19
จำนวนประชำกรในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ
2-22
กำรคำดประมำณประชำกรระหว่ำงปี พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2566
2-23
(แยกรำยจังหวัด)
สถำนีในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ
3-14
รำยละเอียดของสถำนีสนำม
3-15
สรุปรำยละเอียดระบบสือ่ สำรของเครือข่ำยสถำนีฯ
3-16
แสดงรำยละเอียดอุปกรณ์ทจ่ี ดั หำสำหรับสถำนีหลัก
3-19
รำยละเอียดของแบบจำลอง และโปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้อง
3-21
รำยละเอียดของแบบจำลอง และโปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้อง
3-23
ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำตำมกิจกรรมหลักต่ำง ๆ ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ
4-10
ค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น้ ำของพืชรำยสัปดำห์ (Kc)
4-12
ปริมำณกำรใช้น้ ำของพืชอ้ำงอิง (ETP) โดยวิธี Modified Penman
4-12
สรุปผลกำรประมำณกำรค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินกำรและบำรุงรักษำ
5-4
ประมำณกำรค่ำดำเนินกำร และค่ำใช้จำ่ ยรำยเดือน
5-5
ประมำณกำรอะไหล่ และค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดหำอะไหล่
5-6
ประมำณกำรค่ำจ้ำงบุคลำกรในกำรดำเนินกำรบำรุงรักษำ
5-7
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สารบัญรูป
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่

1.1-1
1.1-2
2.1-1
2.2-1
2.3-1
2.4-1
2.5-1
2.6-1
2.6-2

รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่

2.6-3
2.6-4
2.7-1
2.7-2
2.11-1

รูปที่ 2.13-1
รูปที่ 2.14-1
รูปที่ 2.15-1
รูปที่ 2.16-1
รูปที่ 3.1-1
รูปที่ 3.1-2
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่
รูปที่

3.2.1-1
3.2.2-1
3.2.2-2
3.2.2-3
3.2.2-4

หน้ า
ขอบเขตพืน้ ทีโ่ ครงกำรครอบคลุมลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ
1-2
ขอบเขตพืน้ ทีโ่ ครงกำรครอบคลุมลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ
1-2
พืน้ ทีโ่ ครงกำร
2-3
ลักษณะสภำพภูมปิ ระเทศของพืน้ ทีโ่ ครงกำร
2-4
ขอบเขตลุ่มน้ ำหลักและลุม่ น้ ำสำขำของพืน้ ทีโ่ ครงกำร
2-5
กลุม่ ชุดดินในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ
2-7
สภำพกำรใช้ทด่ี นิ ในลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ
2-8
ช่วงพิสยั ของกำรผันแปรตัวแปรสภำพภูมอิ ำกำศทีส่ ำคัญในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ 2-10
กำรกระจำยปริมำณฝนรำยเดือนของสถำนีวดั ปริมำณฝนในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ 2-11
และลุม่ น้ ำข้ำงเคียง
กำรกระจำยปริมำณฝนรำยเดือนเฉลีย่ ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ
2-12
แนวโน้มปริมำณฝนในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ
2-13
ตำแหน่งทีต่ งั ้ ของสถำนีวดั น้ ำท่ำทีใ่ ช้ในกำรวิเครำะห์ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ
2-14
สมกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณน้ ำท่ำรำยปี เฉลีย่ กับพืน้ ทีร่ บั น้ ำฝน
2-15
กำรกระจำยปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยเดือนเฉลีย่ ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ
2-18
และลุม่ น้ ำข้ำงเคียง
ขอบเขตกำรปกครองในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ
2-21
กำรใช้ทด่ี นิ ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ
2-26
ตำแหน่งสถำนีตรวจวัดคุณภำพน้ ำ (กรมควบคุมมลพิษ)
2-27
ตำแหน่งสำรวจรูปตัดลำน้ ำ
2-28
แผนผัง Mind Map แสดงองค์ประกอบของระบบตรวจวัดสภำพน้ ำอัตโนมัตทิ ำงไกลฯ 3-2
ในลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ
ผังแสดงองค์ประกอบและกระบวนกำรทำงำนของระบบเครือข่ำยตรวจวัดสภำพน้ ำ 3-3
อัตโนมัตทิ ำงไกลฯ
แผนผังสรุประบบสือ่ สำรของระบบตรวจวัดฯ
3-4
Configuration และลักษณะของสถำนีอุทกวิทยำ-อุตุนิยมวิทยำ-คุณภำพน้ ำ
3-5
Configuration ของสถำนีอุทกวิทยำ-อุตุนิยมวิทยำ
3-6
แสดงผลสรุปกำรคัดเลือกสถำนีโทรมำตรในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ จำนวน 15 สถำนี
3-8
ภำพแสดงสถำนีอุตุ-อุทกวิทยำ
3-11
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บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำของโครงกำร

น้ ำเป็ นทรัพยำกรธรรมชำติทส่ี ำคัญของประเทศเพื่อกำรอุปโภคบริโภค อุตสำหกรรม และเกษตรกรรม
กำรเปลีย่ นแปลงของน้ ำทีม่ อี ยู่ทงั ้ ในเชิงปริมำณและคุณภำพระหว่ำงช่วงเวลำต่ำงๆ ของปี และในระยะยำว
ทำให้เกิดควำมไม่สมดุลของกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติทม่ี อี ยู่ ซึง่ ทำให้เกิดควำมเสียหำยทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ
เป็ นจำนวนมำก ตัวอย่ำงเช่น ปี 2549 พืน้ ที่ 47 จังหวัด ประสบภำวะน้ ำท่วมได้รบั ควำมเสียหำย 6 ล้ำนไร่
และมีประชำชนเสียชีวติ 340 คน ใช้งบประมำณในกำรฟื้ นฟู 22,468 ล้ำนบำท และสถำนกำรณ์ อุทกภัย
ตลอดปี 2545 ทีท่ ำให้เกิดควำมเสียหำยรวม 72 จังหวัด คิดเป็ นมูลค่ำควำมเสียหำยรวม 13,000 ล้ำนบำท
นอกจำกนี้ยงั เกิดปั ญหำภัยแล้ง พืน้ ทีบ่ ำงส่วนของประเทศไทยต้องประสบปั ญหำเช่นนี้ตลอดมำ ดังเช่นใน
ปี 2548 ปั ญหำภัยแล้งก่อให้เกิดมูลค่ำควำมเสียหำย 7,565 ล้ำนบำท นอกจำกนี้กำรขำดแคลนน้ ำดังกล่ำว
ยังส่งผลกระทบต่อกำรผลิตของโรงงำนอุตสำหกรรมในหลำยพืน้ ที่ ทำให้อำจต้องหยุดกำรผลิตและสูญเสีย
รำยได้นับเป็ นมูลค่ำหลำยแสนล้ำนบำท ทัง้ นี้ยงั ไม่นับรวมปั ญหำคุณภำพน้ ำทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และกำรอุปโภคบริโภค ซึง่ นับวันจะยิง่ ทวีควำมรุนแรงมำกขึน้ ตำมลำดับ
จำกปั ญหำและผลกระทบทีก่ ล่ำวข้ำงต้น สำมำรถป้ องกันหรือแก้ไขให้บรรเทำควำมรุนแรงลงได้
โดยกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็ นระบบทัวประเทศ
่
ซึ่งข้อมูลปริมำณและคุณภำพน้ ำนับเป็ นข้อมูล พืน้ ฐำน
สำคัญลำดับต้นๆ ทีจ่ ะนำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำรได้รบั ข้อมูลปริมำณและคุณภำพน้ ำทีถ่ ูกต้องและ
รวดเร็ว จะนำไปสูก่ ำรบริหำรจัดกำรน้ ำในกำรตัดสินใจแก้ไขและป้ องกันปั ญหำทีอ่ ำจเกิดขึน้ ได้อย่ำงถูกต้อง
รวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์ และมีประสิทธิภำพ เป็ นกำรลดควำมสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ในระดับจังหวัด
ภูมภิ ำค และประเทศ
ดังนัน้ เพือ่ ให้ได้มำซึง่ ข้อมูลด้ำนอุตุนิยมวิทยำ อุทกวิทยำ และคุณภำพน้ ำ ทีม่ คี วำมถูกต้อง และ
รวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์ สำมำรถนำมำใช้เป็ นฐำนข้อมูลและเชื่อมต่อเป็ นลักษณะเครือข่ำยของระบบ โทร
มำตรเพื่อกำรวิเครำะห์และแก้ไขปั ญ หำของลุ่มน้ ำ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำได้อย่ำงมีประสิท ธิภำพ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้น้ ำในกิจกรรมต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม กรมทรัพยำกรน้ ำจึงได้จดั ทำโครงกำร
ศึก ษำสำรวจติดตัง้ ระบบโทรมำตรเพื่อ กำรบริห ำรจัดกำรน้ ำในลุ่ม น้ ำ และเมื่อพิจำรณำถึงควำมจำเป็ น
เร่งด่ ว นและปั จจัย ด้ำนบุ ค ลำกรรวมถึง งบประมำณ จึงได้ค ดั เลือ กพื้น ที่ลุ่ม น้ ำที่ เสี่ย งต่อ อุ ท กภัย สูงและ
มีโอกำสเกิดขึ้นอยู่เสมอมำดำเนินงำนก่อน ซึ่งในปี งบประมำณ 2552 กรมทรัพยำกรน้ ำ จะดำเนินกำรใน
พืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ และพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำมูลตอนกลำงดังแสดงในรูปที่ 1.1-1 และรูปที่ 1.1-2 ตำมลำดับ
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รูปที่ 1.1-1 ขอบเขตพืน้ ที่โครงกำรครอบคลุมลุ่มน้ำเจ้ำพระยำ

รูปที่ 1.1-2 ขอบเขตพืน้ ที่โครงกำรครอบคลุมลุ่มน้ำมูลตอนกลำง
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรน้ ำในลุ่มน้ ำทัง้ สองได้แบบบูรณำกำรทัง้ ในด้ำน
ภัยแล้ง น้ ำท่วม และคุ ณ ภำพน้ ำ กรมทรัพ ยำกรน้ ำจึงได้ จดั ให้ม ีโครงกำรสำรวจติดตัง้ ระบบตรวจวัด
สถำนภำพน้ ำทำงไกลอัตโนมัติในพื้น ที่ลุ่ม น้ ำ เจ้ำพระยำ และลุ่มน้ ำ มูลตอนกลำงขึ้น โดยท ำสร้ำงระบบ
โครงข่ำยทัง้ หมดในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ ลุ่มน้ ำมูลตอนกลำงรวมถึง กำรเชื่อมโยงและขยำยขีดควำมสำมำรถของ
ระบบให้ครอบคลุมลุม่ น้ ำชีและลุม่ น้ ำมูลทัง้ หมด

1.2

วัตถุประสงค์ของโครงกำร

เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ในพื้นที่ลุ่ม เจ้ำพระยำ ทัง้ ด้ำนน้ ำท่วม น้ ำแล้ง และ
คุณภำพน้ ำ รวมทัง้ กำรเฝ้ ำระวัง พยำกรณ์ และเตือนภัย ในช่วงวิกฤติน้ ำ โดยการจัดทาระบบโทรมาตร
ในพื้นทีล่ ุ่มน้ าเจ้าพระยา เพื่อใช้ขอ้ มูลจำกระบบโทรมำตรทัง้ หมดกับแบบจำลองคณิตศำสตร์ทจ่ี ะพัฒนำขึน้
ในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเป็ นระบบลุ่มน้ ำ ได้อย่ำงมีประสิท ธิภำพ เพื่อให้กำรบริห ำรจัดกำรน้ ำ ของลุ่ม น้ ำ
เป็ นไปอย่ำงมีระบบแบบแผน และมีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(1) พัฒนำระบบตรวจวัดข้อมูลทำงไกลแบบอัตโนมัติ (ระบบโทรมำตรอุตุ-อุทกวิทยำ และ
คุณภำพน้ ำ) ทัง้ นี้เป็ นกำรตรวจวัดและเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนอุตุนิยมวิทยำ อุทกวิทยำ และคุณภำพน้ ำ
แบบต่อเนื่องตำมเวลำจริง (Real-time Data Collection) ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ
(2) พัฒนำแบบจำลองคณิตศำสตร์ดำ้ นทรัพยำกรน้ ำ สำหรับประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
น้ ำตลอดทัง้ ปี (น้ ำท่วม น้ ำแล้ง และน้ ำเสีย) ทัง้ ด้ำนกำรเฝ้ ำระวัง พยำกรณ์ และเตือนภัย ในช่วงทีเ่ กิดวิกฤติ
น้ ำ โดยอำศัยข้อมูลด้ำนอุตุนิยมวิทยำ อุทกวิทยำ และคุณภำพน้ ำ แบบ Real-time Data Collection จำก
ระบบโทรมำตร และ/หรือ จำกกำรนำเข้ำข้อมูลด้ำนอื่นๆ ให้มปี ระสิทธิภำพสูงสุด ครอบคลุมพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำ
เจ้ำพระยำ รวมถึงกำรพัฒนำโปรแกรมในด้ำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำแบบอัตโนมัติ และกำรนำเสนอใน
รูปแบบของแผนทีด่ ำ้ นวิกฤติน้ ำในช่วงเวลำต่ำงๆ
นอกจำกนัน้ จะต้องจัดทำระบบกำรจัดทำรำยงำน
สถำนกำรณ์ของลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำแบบอัตโนมัตสิ ำหรับผูบ้ ริหำร (Executive Summary)
(3) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ ในด้ำนทรัพยำกรน้ ำ สำหรับเชือ่ มโยง
และถ่ำยเทข้อมูลระหว่ำงทีท่ ำกำรส่วนภูมภิ ำค และส่วนกลำงของกรมทรัพยำกรน้ ำได้อย่ำงรวดเร็ว มันคง
่
และ มีประสิทธิภำพ ในกำรติดตำมสภำพน้ ำได้ทนั ต่อเหตุกำรณ์ และครอบคลุมทัง้ ลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ
(4) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำให้เหมำะสม และทัน
ต่อเหตุกำรณ์ ในกำรป้ องกันและบรรเทำปั ญหำวิกฤติน้ ำ
(5) พัฒนำแบบจำลองคณิตศำสตร์ดำ้ นทรัพยำกรน้ ำ สำหรับประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
ตลอดทัง้ ปี (น้ ำท่วม น้ ำแล้ง และน้ ำเสีย) ทัง้ ด้ำนกำรเฝ้ ำระวัง พยำกรณ์ และเตือนภัย ในช่วงทีเ่ กิดวิกฤติน้ ำ
โดยอำศัยข้อมูลด้ำนอุตุนิยมวิทยำ อุทกวิทยำ และคุณภำพน้ ำ แบบ Real-time Data Collection จำกระบบ
โทรมำตร และ/หรือ จำกกำรนำเข้ำข้อมูลด้ำนอื่นๆ ให้มปี ระสิทธิภำพสูงสุด ครอบคลุมพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ
รวมถึงกำรพัฒนำโปรแกรมในด้ำนกำรติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำแบบอัตโนมัติ และกำรนำเสนอ ในรูปแบบของ
แผนทีด่ ำ้ นวิกฤติน้ ำในช่วงเวลำต่ำงๆ นอกจำกนัน้ จะต้องจัดทำระบบกำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์ของ ลุม่
น้ ำเจ้ำพระยำแบบอัตโนมัตสิ ำหรับผูบ้ ริหำร (Executive Summary)
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
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(6) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำในด้ำนทรัพยำกรน้ ำ สำหรับเชือ่ มโยงและ
ถ่ำยเทข้อมูลระหว่ำงทีท่ ำกำรส่วนภูมภิ ำคและส่วนกลำงของกรมทรัพยำกรน้ ำ ได้อย่ำงรวดเร็ว มันคง
่ และ
มีประสิทธิภำพ ในกำรติดตำมสภำพน้ ำได้ทนั ต่อเหตุกำรณ์ และครอบคลุมทัง้ ลุม่ น้ ำ
(7) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำให้เหมำะสม ทันต่อ
เหตุกำรณ์ ในกำรป้ องกันและบรรเทำปั ญหำวิกฤติน้ ำ

1.3

ขอบเขตกำรดำเนินงำน

(1) ศึกษำและออกแบบสถำนีสนำมไม่น้อยกว่ำ 15 สถำนี ซึง่ ทีต่ งั ้ ของสถำนีดงั กล่ำวต้องเป็ น
ตัวแทนทีด่ ขี องพืน้ ทีต่ รวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยำ ของพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ โดยอย่ำงน้อย 5 สถำนีจะต้อง
มีกำรตรวจวัดข้อมูลปริมำณน้ ำฝน ระดับน้ ำ (ปริมำณน้ ำ) และคุณภำพน้ ำ และอย่ำงน้อยอีก 10 สถำนี
จะต้องมีกำรตรวจวัดข้อมูลปริมำณน้ ำฝน และระดับน้ ำ (ปริมำณน้ ำ)
(2) จัดหำชุดเครือ่ งมือตรวจวัดสภำพน้ ำแบบเคลือ่ นที่ ไม่น้อยกว่ำ 5 ชุด โดยสำมำรถตรวจวัด
ข้อมูลคุณภำพน้ ำและระดับน้ ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(3) ศึกษำและออกแบบ ระบบศูนย์บริหำรจัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำรของลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ โดยมี
สถำนีหลักตัง้ อยูท่ ่ี ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ กรมทรัพยำกรน้ ำ กรุงเทพฯ และมีสถำนีรองตัง้ อยูท่ ่ี ส่วนอุทก
วิทยำ สำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2 จังหวัดนครสวรรค์
(4) ศึกษำและออกแบบระบบรับส่งข้อมูล (Data Communication Networks) จำกสถำนีสนำม
มำยังสถำนีหลักและสถำนีรองโดยเสนอระบบสือ่ สำรเป็ นแบบสำยหรือไร้สำยทีเ่ หมำะสม
(5) ศึกษำและพัฒนำแบบจำลองคณิตศำสตร์ รวมทัง้ ระบบช่วยในกำรตัดสินใจ (Decision
Supporting System, DSS) ในกำรประยุกต์ใช้งำนเพือ่ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ เฝ้ ำระวัง พยำกรณ์น้ ำ และ
เตือนภัย รวมถึงกำรเสนอแนะทำงเลือก (scenarios) ในกำรแก้ไขปั ญหำด้ำนวิกฤติน้ ำโดยกำรพัฒนำ
โปรแกรมระบบช่วยในกำรตัดสินใจ ในรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป โดยมีระบบแสดงผลในรูปของแผนที่
ตำรำงสรุป กรำฟ และรำยงำนสรุปผูบ้ ริหำร แบบ Automatic และ/หรือ Manual Real-time Operation
ครอบคลุมพืน้ ที่ 1) ลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ
(6) จัดหำ และติดตัง้ สถำนีสนำม ตำมขอบเขตกำรดำเนินงำนข้อ (1) ถึง (3)
(7) จัดทำรูปตัดลำน้ ำโดยมีกำรสำรวจรูปตัดลำน้ ำทุกๆ ระยะทำงทีไ่ ม่มำกกว่ำ 5 กม. และ
ตำแหน่งอื่นใดทีม่ อี ำคำรทำงชลศำสตร์กดี ขวำงทำงน้ ำ และสำรวจจัดทำ Rating Curve ทุกตำแหน่งที่
ติดตัง้ เครือ่ งมือวัดระดับน้ ำในสถำนีสนำม
(8) จัดหำ และติดตัง้ ระบบถ่ำยทอดข้อมูล และบันทึกภำพ ณ ตำแหน่งทีต่ งั ้ สถำนีสนำม ทีม่ ี
กำรตรวจวัดค่ำระดับน้ ำ
(9) จัดหำข้อมูลพืน้ ผิวระดับ (DEM, Digital Elevation Model) ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำที่
ประสบภัยน้ ำท่วมซ้ำซำก โดยต้องเลือกใช้ขนำดควำมละเอียดข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)
ทีเ่ หมำะสมต่อกำรคำนวณหำพืน้ ทีน่ ้ ำท่วมตำมทีก่ รมทรัพยำกรน้ ำกำหนด
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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(10) จัดหำและติดตัง้ อุปกรณ์เครือ่ งมือทีเ่ ป็ น Hardware และ Software ทีส่ ถำนีหลัก สถำนีรอง
และสถำนีสนำม รวมถึงกำรทดสอบระบบให้ใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร โดยเฉพำะลุ่มน้ ำ
เจ้ำพระยำ ส่วนลุม่ น้ ำมูลตอนกลำงพิจำรณำให้งำน facility เดิมของสถำนีหลัก และสถำนีรอง จำกโครงกำร
ระบบโทรมำตรลุม่ น้ ำชีตอนกลำงและตอนล่ำง
(11) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบนำเสนอข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย Internet ในลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ
และพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบนำเสนอข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย Internet โดยให้บรู ณำกำรระบบทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ในลุม่ น้ ำชีและมูล
เข้ำกับระบบใหม่ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำมูลตอนกลำง
(กำรดำเนินงำนในส่วนของพืน้ ทีม่ ลู
ตอนกลำง)โดยสำมำรถดำเนินกำรเป็ นระบบเดียวกัน
(12) ปรับปรุง ระบบของศูนย์บริหำรจัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำรของพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำชีและมูล โดยมี
สถำนีหลักอยูท่ ศ่ี นู ย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ กรมทรัพยำกรน้ ำ กรุงเทพฯ และสถำนีรองอยูท่ ส่ี ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำ
ภำค 5 นครรำชสีมำ หรือตำแหน่งอื่นใดทีเ่ หมำะสม (กำรดำเนินงำนในส่วนของพืน้ ทีม่ ลู ตอนกลำง)
(13) ศึกษำและออกแบบระบบรับส่งข้อมูล (Data Communication Networks) จำกสถำนีสนำม
มำยังสถำนีหลักและสถำนีรองโดยเสนอระบบสือ่ สำรเป็ นแบบสำยหรือไร้สำยทีเ่ หมำะสม
(14) ศึกษำและพัฒนำแบบจำลองคณิตศำสตร์ รวมทัง้ ระบบช่วยในกำรตัดสินใจ (Decision
Supporting System, DSS) ในกำรประยุกต์ใช้งำนเพือ่ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ เฝ้ ำระวัง พยำกรณ์น้ ำ และ
เตือนภัย รวมถึงกำรเสนอแนะทำงเลือก (scenarios) ในกำรแก้ไขปั ญหำด้ำนวิกฤติน้ ำโดยกำรพัฒนำ
โปรแกรมระบบช่วยในกำรตัดสินใจ ในรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป โดยมีระบบแสดงผลในรูปของแผนที่
ตำรำงสรุป กรำฟ และรำยงำนสรุปผูบ้ ริหำร แบบ Automatic และ/หรือ Manual Real-time Operation
ครอบคลุมพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ
(15) จัดหำ และติดตัง้ สถำนีสนำม ตำมขอบเขตกำรดำเนินงำนข้อ (1) ถึง (3)
(16) จัดทำรูปตัดลำน้ ำโดยมีกำรสำรวจรูปตัดลำน้ ำทุกๆ ระยะทำงทีไ่ ม่มำกกว่ำ 5 กม. และ
ตำแหน่งอื่นใดทีม่ อี ำคำรทำงชลศำสตร์กดี ขวำงทำงน้ ำ และสำรวจจัดทำ Rating Curve ทุกตำแหน่งที่
ติดตัง้ เครือ่ งมือวัดระดับน้ ำในสถำนีสนำม
(17) จัดหำ และติดตัง้ ระบบถ่ำยทอดข้อมูล และบันทึกภำพ ณ ตาแหน่งทีต่ งั ้ สถานีสนามทีม่ กี าร
ตรวจวัดค่าระดับน้ าทุกสถานีในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ าเจ้าพระยา และ 1 สถานีในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ามูลตอนกลาง
(18) จัดหำข้อมูลพืน้ ผิวระดับ (DEM, Digital Elevation Model) ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำที่
ประสบภัยน้ ำท่วมซ้ำซำก โดยต้องเลือกใช้ขนำดควำมละเอียดข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM)
ทีเ่ หมำะสมต่อกำรคำนวณหำพืน้ ทีน่ ้ ำท่วมตำมทีก่ รมทรัพยำกรน้ ำกำหนด
(19) จัดหำและติดตัง้ อุปกรณ์เครือ่ งมือทีเ่ ป็ น Hardware และ Software ทีส่ ถำนีหลัก สถำนีรอง
และสถำนีสนำม รวมถึงกำรทดสอบระบบให้ใช้งำนได้ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร โดยเฉพำะลุ่มน้ ำ
เจ้ำพระยำ ส่วนลุม่ น้ ำมูลตอนกลำงพิจำรณำให้งำน facility เดิมของสถำนีหลัก และสถำนีรอง จำกโครงกำร
ระบบโทรมำตรลุม่ น้ ำชีตอนกลำงและตอนล่ำง

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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(20) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบนำเสนอข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย Internet ในลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ
และพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบนำเสนอข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย Internet โดยให้บรู ณำกำรระบบทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ในลุม่ น้ ำชีและมูล เข้ำกับระบบใหม่ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำมูลตอนกลำงโดยสำมำรถดำเนินกำรเป็ นระบบเดียวกัน
(21) ปฏิบตั งิ ำนร่วมกับเจ้ำหน้ำทีข่ องกรมทรัพยำกรน้ ำทีไ่ ด้รบั มอบหมำยทีส่ ถำนีหลัก เพือ่ เป็ น
กำรทดสอบระบบ และพัฒนำแนวทำงปฏิบตั งิ ำน รวมทัง้ กำรปรับแต่งตำมควำมเหมำะสม เป็ นระยะเวลำ
360 วันนับจำกวันดำเนินกำรแล้วเสร็จ โดยมีกำรฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีแบบ On the Job
Training อย่ำงน้อยดังนี้


แบบจำลองทำงคณิตศำสตร์








สำมำรถเข้ำใจในหลักกำรทุกด้ำนทีใ่ ช้ในกำรพัฒนำแบบจำลองฯ
สำมำรถปรับเปลีย่ น Parameter ทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงได้
สำมำรถป้ อนข้อมูลด้ำนเข้ำ และ Simulate แบบจำลองฯ ได้
สำมำรถสอบเทียบ และตรวจพิสจู น์ แบบจำลองได้
สำมำรถแปรผลลัพธ์จำกแบบจำลองฯ และกำรประยุกต์ใช้แบบจำลองได้

อุปกรณ์และระบบควบคุม รวมระบบโทรมำตร








สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของอุปกรณ์ได้
สำมำรถปรับเปลีย่ น เพิม่ เติมอุปกรณ์ได้
สำมำรถทรำบแหล่งผลิต หรือจำหน่ำยอุปกรณ์นนั ้
สำมำรถทำกำรดูแลบำรุงรักษำระบบได้
สำมำรถดูแลและแก้ไขเหตุขดั ข้องของระบบควบคุมกำรทำงำน (SCADA) ระบบ
โทรมำตร และระบบควบคุมทีเ่ กีย่ วข้อง
บำรุงรักษำอุปกรณ์ภำคสนำม ทุกๆ ระยะเวลำอย่ำงน้อย 60 วัน พร้อมเจ้ำหน้ำที่
ของกรมทรัพ ยำกรน้ ำที่ได้รบั มอบหมำย และทุ กครัง้ ที่อุปกรณ์ ม ีกำรท ำงำนที่
ผิดปกติ

(22) กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรให้เจ้ำหน้ำทีแ่ ละประชำชนในพืน้ ทีร่ บั ทรำบถึงวัตถุประสงค์
โครงกำร ทัง้ พืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ และลุม่ น้ ำมูลตอนกลำง
(23) รับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยทำงด้ำนสำธำรณูปโภคเป็ นเวลำ 360 วัน นับจำกวันดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ
(24) รับประกันผลงำนและอุปกรณ์ไม่น้อยกว่ำ 720 วัน นับจำกวันดำเนินกำรแล้วเสร็จ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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บทที่ 2
ผลการศึกษารวบรวมข้อมูล
ในกำรดำเนินกำรโครงกำรได้มกี ำรเก็บรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์และประมวลผลข้อมูลด้ำนต่ำงๆ
ที่เกี่ย วข้อ งกับ พื้น ที่โ ครงกำร เพื่อ ให้เกิด ควำมเข้ำ ใจในพื้น ที่โครงกำรและเพื่อ น ำไปใช้ป ระกอบกำร
ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรพัฒนำแบบจำลองคณิตศำสตร์ กำรวำงเครือข่ำยสถำนี ฯลฯ โดย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำมำรถแบ่ง ออกเป็ นด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ขอบเขตพื้นที่โครงกำร สภำพภูมปิ ระเทศ สภำพ
ธรณีวทิ ยำและปฐพีวทิ ยำ สภำพทำงอุตุนิยมวิทยำ สภำพทำงอุทกวิทยำและแหล่งน้ ำผิวดิน ขอบเขตกำร
ปกครองและประชำกร กำรใช้ทด่ี นิ คุณภำพน้ ำ และกำรสำรวจข้อมูล โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

2.1

ขอบเขตพืน้ ที่โครงการ
พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ ระบบตรวจวัดสภำพน้ ำทำงไกลอัตโนมัตจิ ะอยูใ่ นลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ และมีกำรบูรณำกำร
ระบบฯทีต่ ดิ ตัง้ ใหม่เข้ำกับระบบฯเดิมทีม่ อี ยู่ เพือ่ ให้ครอบคลุมทัง้ ลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ
ดังแสดงในรูปที่ 2.1-1 สรุปได้ดงั นี้ ได้แก่
ลุ่มน้า
เจ้ำพระยำ

จานวนจังหวัด
รายชื่อจังหวัด
11
นครสวรรค์ ชัยนำท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุร ี อ่ำงทอง
พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี นนทบุร ี สมุทรปรำกำร
กรุงเทพมหำนคร

สำหรับกำรแบ่งขอบเขตลุม่ น้ ำในกำรศึกษำนี้ ได้มกี ำรทบทวนขอบเขตลุ่มน้ ำของประเทศไทย
และจัดทำแผนทีแ่ สดงขอบเขตลุ่มน้ ำเพือ่ อ้ำงอิงในกำรใช้งำนให้เป็ นมำตรฐำนเดียวกันทัง้ ประเทศ โดยกรม
ทรัพยำกรน้ ำตำมโครงกำรศึกษำ สำรวจ ออกแบบสถำนีอุทกวิทยำ 25 ลุ่มน้ ำหลักของประเทศไทย โดยกรม
ทรัพยำกรน้ ำได้มกี ำรปรับปรุงอีกครัง้ ในปี 2550 ซึง่ คณะผูศ้ กึ ษำจะใช้ขอ้ มูลจำกโครงกำรดังกล่ำวเพือ่ ใช้ใน
กำรศึกษำต่อไป

2.2

สภาพภูมิประเทศ

ผลกำรรวบรวม ทบทวน และวิเครำะห์ขอ้ มูลสภำพภูมปิ ระเทศ แสดงดังรูปที่ 2.2-1 โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
ลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ ตัง้ อยูท่ ำงตอนกลำงของประเทศไทย มีพน้ื ทีล่ มุ่ น้ ำรวมทัง้ สิน้ 20,266.50 ตร.
กม. ลักษณะลุ่มน้ ำวำงตัวตำมแนวเหนือ-ใต้ อยูร่ ะหว่ำงเส้นรุง้ ที่ 13º 30 เหนือ ถึงเส้นรุง้ ที่ 16º 05
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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เหนือ และระหว่ำงเส้นแวงที่ 99º 30
น้ ำปิ ง

ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 101º 00

ตะวันออก ทิศเหนือติดกับลุม่

และน่ำน ทิศใต้ตดิ กับอ่ำวไทย ทิศตะวันตกติดกับลุม่ น้ ำท่ำจีนและสะแกกรัง และทิศตะวันออก
ติดกับลุม่ น้ ำป่ ำสักและบำงปะกง
แม่น้ ำเจ้ำพระยำมีจุดกำเนิดอยูท่ ต่ี ำบลปำกน้ ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไหลจำกทิศ
เหนือลงสอ่ำวไทย ผ่ำนทีร่ ำบภำคกลำง สภำพลุม่ น้ ำทำงฝั ง่ ตะวันออกในเขตจังหวัดนครสวรรค์และลพบุร ี
เป็ นทีร่ ำบสูงมีเนินเขำเตีย้ ๆ เป็ นสันปั นน้ ำกัน้ ระหว่ำงลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำและลุม่ น้ ำป่ ำสัก ส่วนทำงตอนล่ำงลง
มำซึง่ อยูใ่ นเขตจังหวัดสระบุรแี ละฉะเชิงเทรำจะเป็ นทีร่ ำบลำดเขำลงสูแ่ ม่น้ ำเจ้ำพระยำ และเป็ นทีร่ ำบชำยฝั ง่
ทะเลในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำร สภำพลุ่มน้ ำทำงฝั ง่ ตะวันตกของลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ ตอนบนเป็ นทีร่ ำบและ
ตอนล่ำงเป็ นทีร่ ำบลุม่ ซึง่ มีอำณำเขตติดต่อกับลุม่ น้ ำท่ำจีนลำดลงไปจรดชำยฝั ง่ ทะเลด้ำนอ่ำวไทย
ลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำมีแม่น้ ำสำยหลัก คือ แม่น้ ำเจ้ำพระยำ โดยมีแม่น้ ำสะแกกรังไหลมำบรรจบเหนือ
เขื่อนเจ้ำพระยำ ลำน้ ำสำขำที่สำคัญของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ได้แก่ แม่น้ ำน้อย แยกออกจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ
บริเวณจังหวัดชัยนำทแล้วไหลกลับเข้ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำอีกครัง้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยำ แม่น้ ำสุพรรณบุรี
แยกออกจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำและไหลขนำนคู่กนั ไปจนออกสู่อ่ำวไทย มีช่อื เรียกต่ำง ๆ กั นไป ตัง้ แต่ตน้ น้ ำ
จนถึงปำกแม่น้ ำ คือ คลองมะขำมเฒ่ำ แม่น้ ำสุพรรณบุรี แม่น้ ำนครชัยศรี และแม่น้ ำท่ำจีน คลองบำงแก้ว
เป็ นคลองสำยสัน้ ๆ แยกออกจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำทีจ่ งั หวัดอ่ำงทอง แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ ำลพบุรี ซึ่ง
แยกออกมำจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำที่จงั หวัดสิงห์บุรเี ช่นกั นโดยจุดบรรจบอยู่ในเขตอำเภอมหำรำช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ

2.3

การแบ่งพืน้ ที่ล่มุ น้า

เมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้มกี ำรทบทวนขอบเขตลุ่มน้ ำของประเทศไทย และจัดทำแผนทีแ่ สดงขอบเขต
ลุ่มน้ ำ เพื่ออ้ำงอิงในกำรใช้งำนให้เป็ นมำตรฐำนเดียวกันทัง้ ประเทศ โดยกรมทรัพยำกรน้ ำ ตำมโครงกำร
ศึกษำ สำรวจ ออกแบบสถำนีอุทกวิทยำ 25 ลุ่มน้ ำหลักของประเทศไทย ซึ่งกลุ่มบริษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลจำก
โครงกำรดังกล่ำว เพือ่ ใช้ในกำรศึกษำต่อไป โดยข้อมูลลุม่ น้ ำของพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ แสดงดังรูปที่ 2.3-1

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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รูปที่ 2.1-1 พืน้ ที่โครงการ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

รูปที่ 2.2-1 ลักษณะสภาพภูมิประเทศของพืน้ ที่โครงการ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

รูปที่ 2.3-1 ขอบเขตลุ่มน้าหลักและลุ่มน้าสาขาของพืน้ ที่โครงการ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

2.4

สภาพธรณี วิทยาและทรัพยากรดิน

ทีร่ ำบภำคกลำง ได้แก่ บริเวณทีร่ ำบลุม่ น้ ำตอนกลำงและตอนล่ำงทัง้ หมด ซึง่ ประกอบด้วย แม่น้ ำ
เจ้ำพระยำและสำขำทีไ่ หลมำจำกทีส่ งู โดยรอบแล้วไหลลงสูอ่ ่ำวไทยทีอ่ ยูต่ อนใต้ของภำค ภูมปิ ระเทศของทีร่ ำบ
ภำคกลำง เป็ นทีร่ ำบดินตะกอนทีห่ นำแน่นและกว้ำงขวำงมำกทีส่ ุดของประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ทีร่ ำบดิน
ตะกอนตอนล่ำง
มีบริเวณกว้ำงขวำงมำก
แต่ในบริเวณทีร่ ำบนี้ยงั มีทร่ี ำบลูกฟูกและภูเขำโดดเหลืออยู่
โดยเฉพำะอำจเป็ นภูเขำหินทีแ่ ข็งแกร่งหรือทีเ่ คยเป็ นเกำะมำก่อน สันนิษฐำนว่ำพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของทีร่ ำบภำค
กลำงในอดีตเคยอยูใ่ ต้ระดับน้ ำทะเลต่อมำระดับน้ ำทะเลลดต่ำลง ประกอบกับพืน้ ทีด่ นิ ยกสูงขึน้ รวมทัง้ กำร
กระทำของแม่น้ ำหลำยสำยซึง่ มีทงั ้ กำรกัดเซำะ สึกกร่อนและทับถม พอกพูน จึงทำให้บริเวณนี้กลำยเป็ นทีร่ ำบ
อันกว้ำงใหญ่และเป็ นแหล่งเกษตรกรรมสำคัญของประเทศ
บริเวณภำคกลำงของประเทศไทยเป็ นแอ่งแผ่นดิน (Basin) ขนำดใหญ่เป็ นทีส่ ะสมของ ชัน้ ตะกอน
อำยุอ่อน คือ ชัน้ หินมหำยุคซีโนโซอิค (Cenozoic) ซึง่ ประกอบด้วยชัน้ ตะกอนของยุคเทอร์เชียรี (Tertiary) และ
ตอนบนของชัน้ ตะกอนเหล่ำนี้จะถูกปกคลุมทับถม ด้วยตะกอน กรวด หิน ของยุคควอเตอร์นำรี (Quaternary)
ในส่วนของทรัพยำกรดินจำกกำรรวบรวมข้อมูลและกำรจัดกลุ่มดิน และกำรทำแผนทีด่ นิ ของกรม
พัฒนำทีด่ นิ พบว่ำลักษณะดินทีพ่ บในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ ำ เจ้ำพระยำ พืน้ ทีล่ ุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ ซึ่งประกอบด้วย 2 ลุ่มน้ ำ
สำขำ ได้แก่ ลุ่มน้ ำสำขำบึงบอระเพ็ด และลุ่มน้ ำสำขำทีร่ ำบเจ้ำพระยำมีทงั ้ หมด 47 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุด
ดินที่ 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 โดยพื้นที่
ลุ่มน้ ำสำขำบึงบอระเพ็ด มี 38 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุ ดดินที่ 1-7, 15-20, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 33,
35-38, 40, 41, 44, 46-49, 52, 54-56, 59, 62 และพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำสำขำที่ ร ำบแม่ น้ ำเจ้ ำ พระยำมี 46
กลุม่ ชุดดิน ได้แก่ กลุม่ ชุดดินที่ 1-8, 10-13, 15-20, 22, 24, 25, 27-31, 33, 35-38, 40, 41, 44-49, 52, 54-56,
58-59, 62 ดังแสดงในรูปที่ 2.4-1

2.5

สภาพการใช้ประโยชน์ ที่ดิน

จำกกำรศึกษำข้อมูลกำรใช้ทด่ี นิ จำกดำวเทียม LANDSAT ปี พ.ศ. 2543 ดังรูปที่ 3.3.2-1 ได้จดั กลุ่ม
ประเภทกำรใช้ทด่ี นิ ออกเป็ น 5 ลักษณะ คือ พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม พืน้ ที่ ป่ ำไม้ พืน้ ทีแ่ หล่งน้ ำ พืน้ ทีแ่ หล่งน้ ำ พืน้ ที่
อยูอ่ ำศัย และพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ว่ำ ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำมีพน้ื ทีล่ ุ่มน้ ำ 157,925 ตำรำงกิโลเมตร มีพน้ื ที่
กำรใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในด้ำนเกษตรกรรมมำกทีส่ ุด คือมีพน้ื ทีป่ ระมำณ 80,442 ตำรำงกิโลเมตร (ร้อยละ 50.94)
รองลงมำได้แก่พน้ื ทีป่ ่ ำไม้ 66,363 ตำรำงกิโลเมตร(ร้อยละ 42.02) ส่วนทีเ่ หลือได้แก่พน้ื ทีแ่ หล่งน้ ำ ทีอ่ ยูอ่ ำศัย
และอื่นๆ ร้อยละ 1.06 3.39 และ 2.69 ตำมลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 2.5-1

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

รูปที่ 2.4-1 กลุ่มชุดดิ นในพืน้ ที่ล่มุ น้าเจ้าพระยา

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ที่มา : โครงการศึกษา การบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าของชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และการจัดการ 25 ลุ่มน้ าสาคัญของประเทศ,
สานักงานนโยบายสาธารณะ สานักงานสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547

รูปที่ 2.5-1 สภาพการใช้ที่ดินในลุ่มน้าเจ้าพระยา
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

สภาพอุตนุ ิ ยมวิทยา

2.6

สภำพภูมอิ ำกำศในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ โดยทัวไปอยู
่
ภ่ ำยใต้อทิ ธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้เกิดฤดูกำล 3 ฤดูคอื ฤดูฝนตัง้ แต่เดือนพฤษภำคมถึงปลำย
เดือ นตุ ล ำคม ฤดูห นำวตัง้ แต่ เดือ นพฤศจิก ำยนถึงเดือ นกุ ม ภำพัน ธ์ และฤดู ร้อ นตัง้ แต่ ช่ วงกลำงเดือ น
กุมภำพันธ์ถงึ ต้นเดือนพฤษภำคม นอกจำกนี้ยงั ได้รบั อิทธิพลจำกลมพำยุดเี ปรสชันจำกมหำสมุ
่
ทรอินเดีย
และทะเลจีนใต้เป็ น ครัง้ ครำว สำหรับกำรวิเครำะห์สภำพอุตุนิยมวิทยำได้ทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลของสถำนี
ตรวจอำกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำจำนวน 5 สถำนี ได้แก่
ลาดับที่

รหัส

1

48400

2

ที่ตงั ้

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

นครสวรรค์

บำงพระหลวง

เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์

48425

สุพรรณบุรี

ท่ำระหัด

เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

3

48426

ลพบุรี

ท่ำหิน

เมืองลพบุรี

ลพบุรี

4

48455

กรุงเทพฯ

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย

กรุงเทพมหำนคร

5

48456

ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง แขวงสีกนั

เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหำนคร

ช่วงพิสยั ของกำรผันแปรตัวแปรสภำพภูมอิ ำกำศทีส่ ำคัญในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ แสดงดังรูปที่ 2.6-1
สภำพภูมอิ ำกำศของลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ สรุปได้จำกกำรศึกษำสถิตขิ อ้ มูลทัง้ สิน้ 35 ปี ตัง้ แต่ปี
พ.ศ.2516–2550 จำนวน 16 สถำนี โดยตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำจำนวน 4 สถำนี และลุม่ น้ ำข้ำงเคียง
จำนวน 12 สถำนี ได้แก่ สถำนีอำเภอชุมแสง อำเภอลำดยำว อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภอบำงระจัน อำเภอ
วัดสิงห์ อำเภอมวกเหล็ก อำเภอชนแดน ทีท่ ำกำรไปรษณียอ์ ำเภอชัยบำดำล อำเภอพัฒนำนิคม
สอท.วิเชียรบุร ี อำเภอหนองไผ่ อำเภอคลองขลุง อำเภอบรรพตพิสยั บ้ำนปำงมะค่ำอำเภอขำณุวรลักษณ์
อำเภอเมืองอุทยั ธำนี อำเภอสว่ำงอำรมณ์
ปริมำณฝนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำได้ทำกำรศึกษำกำรกระจำยตัวของปริมำณฝนในเชิง
พืน้ ที่ (Areal rainfall) โดยคัดเลือกสถำนีวดั ปริมำณฝนทีต่ งั ้ อยูภ่ ำยในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำจำนวน 4 สถำนี และ
สถำนีวดั ปริมำณฝนทีต่ งั ้ อยู่ในลุ่มน้ ำข้ำงเคียงจำนวน 12 สถำนี รวมทัง้ สิน้ 16 สถำนี โดยข้อมูลปริมำณฝน
ทัง้ หมดทุกสถำนีทร่ี วบรวมได้อยูใ่ นช่วงปี พ.ศ. 2516-2550 (35 ปี ) นอกจำกนี้สถำนีทงั ้ หมดยังใช้เป็ นสถำนี
วัดปริม ำณฝนตัวแทนเพื่อใช้เป็ น ข้อมูลนำเข้ำในกำรวิเครำะห์ฝ นเชิงพื้น ที่ด้วยแบบจำลองคณิ ตศำสตร์
MIKE11 อีกด้วย
จำกข้อมูลปริมำณฝนรำยปี เฉลีย่ ของสถำนีวดั ปริมำณฝนจำนวน 16 สถำนี ได้ทำกำรวิเครำะห์
และสำมำรถนำมำสร้ำงแผนที่แสดงเส้นชัน้ น้ ำฝนรำยปี เฉลีย่ ดังแสดงในรูปที่ 3.4.2-2 โดยมีค่ำปริมำณฝน
รำยปี เฉลีย่ อยู่ในช่วงพิสยั 301.5 ถึง 2,101.6 มิลลิเมตร โดยมีค่ำผันแปรต่ำทีส่ ุด 903.5 มิลลิเมตร ทีส่ ถำนี
ทีว่ ่ำกำรอำเภอบำงระจัน ตำบลไม้ดดั อำเภอบำงระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และค่ำมำกทีส่ ุด 1,413.8 มิลลิเมตร
ทีส่ ถำนีทว่ี ำ่ กำรอำเภอชนแดน ตำบลพุทธบำท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสรุปปริมำณฝนในลุ่ม
น้ ำเจ้ำพระยำ จะมีปริมำณฝนตกมำกทีส่ ุดบริเวณด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ลุ่มน้ ำ และมีปริมำณ
ฝนตกน้อยทีส่ ุดบริเวณตอนกลำงของลุม่ น้ ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ความชื้นสัมพัทธ์ (เปอร์ เซ็นต์)

31.0

90

30.0

80

29.0

70
60

28.0

50

27.0

40

26.0

30

25.0

20

24.0

10

23.0

0
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

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

ความเร็ วลม (น็อต)
3.5

เมฆปกคลุม (0-10)
10
9

3.0

8

2.5

7

2.0

6

1.5

4

5
3

1.0

2

0.5

1

0.0

0
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

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

ปริ มาณการระเหยจากถาด (มม.)

ปริ มาณการคายระเหยของพืชอ้างอิง

180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

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

รูปที่ 2.6-1 ช่วงพิ สยั ของการผันแปรตัวแปรสภาพภูมิอากาศที่สาคัญในพืน้ ที่ล่มุ น้าเจ้าพระยา
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

2-10

โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

กำรวิเครำะห์ปริมำณฝนรำยเดือนและรำยปี เฉลีย่ ของสถำนีวดั น้ ำฝนทุกสถำนี พบว่ำส่วน
ใหญ่ มปี ริมำณฝนตกมำกที่สุดในช่วงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม โดยสำมำรถแสดงค่ำกำรกระจำย
ปริมำณฝนรำยเดือนและรำยปี เฉลีย่ ดัง รูปที่ 2.6-2 สำหรับกำรวิเครำะห์แนวโน้มของปริมำณฝนในลุ่มน้ ำได้
ทำกำรวิเครำะห์จำกข้อมูลของสถำนีวดั ปริมำณน้ ำฝนภำยในพื้นที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำจำนวน 4 สถำนี โดย
แสดงกำรกระจำยรำยเดือนเฉลี่ยและแนวโน้ มกำรผันแปรรำยปี ดงั รูปที่ 2.6-3 และรูปที่ 2.6-4 ตำมลำดับ
โดยพบว่ำมีค่ำปริมำณฝนเฉลีย่ สูงสุด 219.4 มิลลิเมตรในเดือนกันยำยน และต่ำสุด 2.5 มิลลิเมตร ในเดือน
ธันวำคม ส่วนปริมำณฝนสะสมเฉลีย่ รำยปี ในลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำอยูใ่ นพิสยั 639.9 ถึง 1,476.0 มิลลิเมตร โดยมี
ค่ำเฉลี่ยในรอบ 35 ปี หรือตลอดช่วงปี พ.ศ. 2516-2550 เท่ำกับ 969.7 มิลลิเมตร สำหรับแนวโน้ มของ
ปริมำณฝนทีต่ กสะสมในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำมีคำ่ ลดน้อยลง
26072 ทีว่ า่ การอาเภอลาดยาว
250.00

200.00

200.00
ปริมาณฝน (มม.)

ปริมาณฝน (มม.)

26022 ทีว่ า่ การอาเภอชุมแสง
250.00

150.00
100.00
50.00
0.00

150.00
100.00
50.00

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

0.00

มี.ค.

เม.ย.

250.00

200.00

200.00

150.00
100.00
50.00
0.00

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

0.00

มี.ค.

200.00
ปริมาณฝน (มม.)

ปริมาณฝน (มม.)

200.00
150.00
100.00

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

150.00
100.00
50.00

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

0.00

มี.ค.

36052 ทีว่ า่ การอาเภอชนแดน

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

19052 ทีท
่ าการไปรษณีย ์ อ.ช ัยบาดาล

300.00

300.00

250.00

250.00
ปริมาณฝน (มม.)

ปริมาณฝน (มม.)

ต.ค.

54192 ทีว่ า่ การอาเภอมวกเหล็ก

50.00

200.00
150.00
100.00
50.00

200.00
150.00
100.00
50.00

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

0.00

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

19092 ทีว่ า่ การอาเภอพ ัฒนานิคม

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

36043 สอท.วิเชียรบุร ี

200.00

250.00

150.00

200.00
ปริมาณฝน (มม.)

ปริมาณฝน (มม.)

ก.ย.

50.00
เม.ย.

250.00

100.00
50.00
0.00

ส.ค.

100.00

04062 ทีว่ า่ การอาเภอว ัดสิงห์

0.00

ก.ค.

150.00

250.00

0.00

มิ.ย.

56022 ทีว่ า่ การอาเภอบางระจ ัน

250.00

ปริมาณฝน (มม.)

ปริมาณฝน (มม.)

56012 ทีว่ า่ การอาเภอเมืองสิงห์บร
ุ ี

พ.ค.

150.00
100.00
50.00

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

0.00

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

รูปที่ 2.6-2 การกระจายปริ มาณฝนรายเดือนของสถานี วดั ปริ มาณฝนในพืน้ ที่ล่มุ น้าเจ้าพระยา
และลุ่มน้าข้างเคียง
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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200.00

250.00

150.00

200.00

โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอั150.00
ตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
100.00
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
50.00
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

100.00
50.00
0.00

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

0.00

มี.ค.

เม.ย.

250.00

250.00

200.00

200.00

150.00
100.00
50.00
0.00

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

0.00

มี.ค.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

12081 บ้านปางมะค่า อ.ขาณุ วรล ักษณ์
300.00

200.00

250.00
ปริมาณฝน (มม.)

ปริมาณฝน (มม.)

ก.ย.

50.00

150.00
100.00
50.00

200.00
150.00
100.00
50.00

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

0.00

มี.ค.

เม.ย.

69012 ทีว่ า่ การอาเภอเมืองอุท ัยธานี

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

69062 ทีว่ า่ การอาเภอสว่างอารมณ์

250.00

250.00

200.00

200.00
ปริมาณฝน (มม.)

ปริมาณฝน (มม.)

ส.ค.

100.00

250.00

150.00
100.00
50.00
0.00

ก.ค.

150.00

26062 ทีว่ า่ การอาเภอบรรพตพิส ัย

0.00

มิ.ย.

12022 ทีว่ า่ การอาเภอคลองขลุง

ปริมาณฝน (มม.)

ปริมาณฝน (มม.)

36092 ทีว่ า่ การอาเภอหนองไผ่

พ.ค.

150.00
100.00
50.00

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

0.00

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รูปที่ 2.6-2 การกระจายปริ มาณฝนรายเดือนของสถานี วดั ปริ มาณฝนในพืน้ ที่ล่มุ น้าเจ้าพระยาและ
ลุ่มน้าข้างเคียง (ต่อ)
250.00
219.4

ปริมาณฝน (มม.)

200.00

150.00

146.7

140.5

135.3
111.1
98.1

100.00
50.8
50.00

23.7

25.0
2.9

0.00

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

5.6
ม.ค.

11.0
ก.พ.

มี.ค.

รูปที่ 2.6-3 การกระจายปริ มาณฝนรายเดือนเฉลี่ยในพืน้ ที่ล่มุ น้าเจ้าพระยา
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

1,600

ปริมาณฝน (มม.)

1,400
1,200
1,000
800

ปี พ.ศ.

รูปที่ 2.6-4 แนวโน้ มปริ มาณฝนในพืน้ ที่ล่มุ น้าเจ้าพระยา

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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2550

2548

2546

2544

2542

2540

2538

2536

2534

2532

2530

2528

2526

2524

2522

2520

2518

2516

600

โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

2.7

สภาพทางอุทกวิทยาและระบบแหล่งน้า

กำรวิเครำะห์ปริมำณน้ ำท่ำรำยปี สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำวิเครำะห์ได้จำกข้อมูลที่ได้มกี ำร
ตรวจบันทึกไว้ของสถำนีวดั น้ ำท่ำที่อยู่ในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำและลุ่มน้ ำข้ำงเคียงเพื่อศึกษำถึงลักษณะของ
ปริมำณน้ ำท่ำรำยปี ท่ไี หลเข้ำสู่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ โดยมีสถำนีท่ใี ช้ในกำรศึกษำรวมทัง้ หมดจำนวน 5 สถำนี
ได้แก่ สถำนีบำ้ นท่ำงิว้ สถำนีบำ้ นเกยไชย สถำนีบำ้ นคอนใหญ่ และสถำนีบำ้ นท่ำงิว้ ดังแสดงในรูปที่ 2.7-1

รูปที่ 2.7-1 ตาแหน่ งที่ตงั ้ ของสถานี วดั น้าท่าที่ใช้ในการวิ เคราะห์ในพืน้ ที่ล่มุ น้าเจ้าพระยา
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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ในกำรวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณน้ ำท่ำรำยปี และพื้นที่รบั น้ ำฝนได้พจิ ำรณำใช้ค่ำ
บันทึกที่ตรวจวัดได้จำกสถำนีวดั น้ ำท่ำเช่นเดียวกันกับ กำรวิเครำะห์ปริมำณน้ ำท่ำรำยปี โดยแสดงกรำฟ
ควำมสัมพันธ์ดงั รูปที่ 2.7-2

ปริ มำณน้ำท่ำรำยปี (ล้ำน ลบ.ม.)

100,000

10,000
QM = 0.0573A1.12
R2 = 0.9937
1,000

100
1,000

10,000

100,000

1,000,000

พื้นที่รบั น้ำฝน (ตร.กม.)

รูปที่ 2.7-2 สมการความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณน้าท่ารายปี เฉลี่ยกับพืน้ ที่รบั น้าฝน
สัดส่วนปริมำณน้ ำท่ำของลุ่มน้ ำสำขำในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำสำยหลัก โดยลุ่มน้ ำบึงบอระเพ็ดและทีร่ ำบ
แม่น้ ำเจ้ำพระยำมีสดั ส่วนปริมำณน้ ำท่ำเท่ำกับร้อยละ 44 และ 56 ของปริมำณน้ ำท่ำในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำสำย
หลัก ตำมลำดับ จำกข้อมูลพื้นที่รบั น้ ำฝนและปริมำณน้ ำท่ำที่ตรวจสอบ/ประเมินได้ สรุปได้ว่ำพื้นที่ลุ่มน้ ำ
เจ้ำพระยำมีพน้ื ทีร่ บั น้ ำทัง้ หมด 20,125 ตำรำงกิโลเมตร จะมีปริมำณน้ ำท่ำตำมธรรมชำติรำยปี เฉลีย่ ทัง้ หมด
1,731.80 ล้ำน ลบ.ม. โดยเป็ นปริมำณน้ ำท่ำเฉลี่ยในช่วงฤดูฝน 1,657.0 ล้ำน ลบ.ม. (ร้อยละ 95.68) ของ
ปริม ำณน้ ำท่ ำรำยปี เฉลี่ย เป็ น ปริม ำณน้ ำท่ ำเฉลี่ย ในช่ วงฤดูแ ล้ง 74.8 ล้ำน ลบ.ม. (ร้อ ยละ 4.32) ของ
ปริมำณน้ ำท่ำรำยปี เฉลี่ย และคิดเป็ นปริมำณน้ ำท่ำรำยปี เฉลี่ยต่อหน่ วยพื้นที่รบั น้ ำฝนเท่ำกับ 2.73 ลิตร/
วินำที/ตร.กม.

2.8

สภาพน้าท่วมที่เกิดขึน้ ในอดีต

กำรเกิดน้ ำท่วมในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำสำยหลัก มีสำเหตุมำจำกปริมำณน้ ำในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำได้รบั
อิทธิพลจำกลมมรสุม และพำยุจรในช่วงตัง้ แต่เดือนพฤษภำคม-ตุลำคมของทุกปี แต่ช่วงทีเ่ กิดสภำวะฝนชุก
และก่อเหตุให้เกิดน้ ำท่วมหลำกจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหำคม-ตุลำคม จำกข้อมูลกำรตรวจวัดปริมำณน้ ำท่ำ
รำยวัน ในแม่ น้ ำ เจ้ำ พระยำที่จ ัง หวัด นครสวรรค์ (สถำนี ว ดั น้ ำ C.2) ซึ่ง ถือ เป็ นสถำนี ต้น น้ ำ ของแม่ น้ ำ
เจ้ำพระยำในรอบ 33 ปี (ปี พ.ศ. 2518 – 2550) พบว่ำ มีเหตุกำรณ์กำรเกิดน้ ำท่วมครัง้ สำคัญจำนวนทัง้ สิน้
8 ปี ดังแสดงสรุปปริมำณน้ ำและระดับน้ ำสูงสุดและเปรียบเทียบเป็ นรอบปี กำรเกิดซ้ำได้ดงั ตำรำงที่ 2.8-1
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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ตารางที่ 2.8-1 ปริ มาณน้าและระดับน้าสูงสุดที่สถานี วดั น้าท่า C.2 จังหวัดนครสวรรค์ ในปี ที่เกิ ด
น้าท่วมในแม่น้าเจ้าพระยา
ลำดับที่

ปี น้ำท่วม
(พ.ศ.)

1
2
3
4
5
6
7
8

2518
2521
2523
2526
2538
2539
2545
2549

ข้อมูลตรวจวัดที่สถำนี วดั น้ำท่ำ C.2
ปริ มำณน้ำ (ลบ.ม./วิ นำที) ระดับน้ำ (ม.รทก.)
4,355
25.60
3,540
25.33
4,350
25.77
2,290
24.40
4,820
26.12
3,010
25.25
3,997
26.07
5,450
26.33

รอบปี กำรเกิ ดซำ้
(ปี )
25
10
25
2
50
5
20
100

จำกกำรตรวจวัดปริมำณน้ ำท่ำในแม่น้ ำเจ้ำพระยำทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ (สถำนีวดั น้ ำ C.2)
จำแนกสภำพน้ ำของลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำได้ตำมเกณฑ์โดยประมำณ ดังนี้
 สภาวะน้ าปกติ อัตรำกำรไหลที่ตรวจวัดได้จะมีค่ำอัตรำกำรไหลสูงสุด (Peak Flow)
อยู่ระหว่ำง 2,000 – 2,500 ลูก บำศก์เมตรต่อวิน ำที หรือ มีปริม ำตรน้ ำต่อปี (Annual Volume) ประมำณ
20,000 – 22,000 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เช่น สภำพน้ ำของปี พ.ศ. 2540 2542 และ 2543 เป็ นต้น
 สภาวะน้ าปี น้าท่วม อัตรำกำรไหลทีต่ รวจวัดได้จะมีค่ำอัตรำกำรไหลสูงสุดเกิน 2,500
ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที หรือมีปริมำตรน้ ำต่อปี มำกกว่ำ 22,000 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เช่น สภำพน้ ำปี พ.ศ.
2538 และ 2549 เป็ นต้น
 สภาวะน้าปี น้าน้ อย อัตรำกำรไหลตรวจวัดได้จะมีคำ่ อัตรำกำรไหลสูงสุดต่ำกว่ำ 2,000
ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที หรือมีปริมำตรน้ ำต่อปี น้อยกว่ำ 20,000 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เช่น สภำพน้ ำปี พ.ศ.
2533-2536 เป็ นต้น

2.9

ปริมาณน้านองสูงสุด

กำรวิเครำะห์แจกแจงควำมถีป่ ริมำณน้ ำนองสูงสุดได้ทำกำรวิเครำะห์โดยใช้ทฤษฎีกมั เบล
จำก
ข้อมูลทีไ่ ด้ตรวจบันทึกไว้ของสถำนีวดั น้ ำท่ำจำนวน 5 สถำนี ซึง่ เป็ นสถำนีเดียวกันกับทีใ่ ช้ในกำรวิเครำะห์
ปริมำณน้ ำท่ำรำยปี โดยมีสถิตปิ ริมำณน้ ำนองสูงสุดรำยปี แสดงดังตำรำงที่ 3.4.5-1 และผลจำกกำรวิเครำะห์
แสดงดังตำรำงที่ 3.4.5-2

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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ตารางที่ 2.9-1 รายชื่อและสถิ ติปริ มาณน้านองสูงสุดรายปี ของสถานี วดั น้าท่าในลุ่มน้าเจ้าพระยา
และข้างเคียง
ลำดับที่

รหัส

ที่ตงั ้

1
2
3
4
5

P.17
N.67
Ct.19
S.26
C.2

บ้านท่างิว้
บ้านเกยไชย
บ้านคอนใหญ่
บ้านท่าเรือ
บ้านท่างิว้

ลุ่มน้ำหลัก

จังหวัด
นครสวรรค์
นครสวรรค์
อุทยั ธานี
พระนครศรีอยุธยา
นครสวรรค์

แม่น้ าปิ ง
แม่น้ าน่าน
แม่น้ าสะแกกรัง
แม่น้ าป่ าสัก
แม่น้ าเจ้าพระยา

พืน้ ที่รบั น้ำฝน ปริ มำณน้ำนองสูงสุดรำยปี (ลบ.ม./วิ นำที)
(ตร.กม.)
เฉลี่ย
สูงสุด
ตำ่ สุด
45,851
1,208.4
2,196.0
340.9
57,384
1,250.7
1,558.5
805.0
3,453
202.8
265.5
122.3
15,425
680.4
1,236.4
155.8
110,569
2,267.5
5,450.5
972.9

ตารางที่ 2.9-2 การวิ เคราะห์ปริ มาณน้านองสูงสุดที่รอบปี การเกิ ดซา้ ต่าง ๆ ของสถานี วดั น้าท่าใน
ลุ่มน้าเจ้าพระยาและลุ่มน้าข้างเคียง

ลำดับที่

รหัส

1
2
3
4
5

P.17
N.67
Ct.19
S.26
C.2

2.10

2
1,141.4
1,225.9
195.6
620.0
2,061.6

5
1,628.4
1,478.7
249.8
949.1
2,883.2

ปริ มำณน้ำนองสูงสุดที่รอบปี กำรเกิ ดซำ้ ต่ำงๆ (ลบ./ม./วิ นำที)
10
20
25
50
100
200
1,950.9 2,260.2 2,358.3 2,660.5 2,960.5 3,259.5
1,646.1 1,806.6 1,857.6 2,014.5 2,170.2 2,325.4
285.7
320.1
331.0
364.7
398.1
431.3
1,167.0 1,376.1 1,442.4 1,646.6 1,849.4 2,051.4
3,427.2 3,949.0 4,114.5 4,624.4 5,130.6 5,634.8

500
3,653.8
2,530.1
475.2
2,317.9
6,300.2

1,000
3,951.9
2,684.9
508.4
2,519.4
6,803.0

ระดับน้าสูงสุด

จำกข้อมูลระดับน้ ำสูงสุดของสถำนีวดั น้ ำท่ำในพืท้ ล่ี ุ่มน้ ำเจ้ำพระยำและลุ่มน้ ำข้ำงเคียงทีไ่ ด้มกี ำร
บันทึกไว้ได้นำมำวิเครำะห์แจกแจงควำมถี่ของค่ำระดับน้ ำสูงสุดด้วยทฤษฎีกมั เบล โดยใช้ขอ้ มูลของสถำนี
วัดน้ ำท่ำทัง้ หมด 5 สถำนี และแสดงผลกำรวิเครำะห์ระดับน้ ำสูงสุดดังตำรำงที่ 2.10-1
ตารางที่ 2.10-1 ผลการวิ เคราะห์ระดับน้าสูงสุดที่รอบปี การเกิ ดซา้ ต่าง ๆ ของสถานี วดั น้าท่าในลุ่ม
น้าเจ้าพระยาและลุ่มน้าข้างเคียง
ลำดับที่

รหัส

1
2
3
4
5

P.17
N.67
Ct.19
S.26
C.2

ระดับ (ม.รทก.)
ตลิ่ งขวำ ตลิ่ งซ้ำย ท้องน้ำ
38.17
37.77
30.57
27.40
28.98
12.55
24.35
24.36
16.71
14.56
14.47
-1.12
26.33
25.56
13.49

2
37.1
25.5
22.9
8.8
23.4

5
38.1
32.6
23.4
11.4
24.8

10
38.7
37.3
23.8
13.1
25.7

ระดับน้ำสูงสุดที่รอบปี กำรเกิ ดซำ้ ต่ำงๆ (ม. รทก.)
20
25
50
100
39.4
39.6
40.2
40.8
41.8
43.3
47.7
52.0
24.1
24.2
24.6
24.9
14.8
15.3
16.9
18.5
26.6
26.9
27.7
28.6

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

200
41.4
56.4
25.2
20.1
29.4

500
42.2
62.2
25.7
22.2
30.5

1,000
42.8
66.5
26.0
23.8
31.4
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2.11

ปริมาณตะกอน

ทำกำรวิเครำะห์ปริมำณตะกอนแขวนลอยทีไ่ หลเข้ำสูล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำสำยหลัก โดยรวบรวมข้อมูล
จำกสถำนีวดั ตะกอนทีต่ งั ้ อยูใ่ กล้จุดบรรจบของลุม่ น้ ำสำขำกับลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำจำนวน 4 สถำนี และสถำนีท่ี
ตัง้ อยูบ่ ริเวณตอนต้นของลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ 1 สถำนี รำยชือ่ สถำนีวดั ปริมำณตะกอนและปริมำณตะกอน
แขวนลอยรำยปี เฉลีย่ ได้แก่ สถำนีบำ้ นท่ำงิว้ สถำนีบำ้ นเกยไชย สถำนีบำ้ นคอนใหญ่ และสถำนีบำ้ นท่ำงิว้
จำกข้อมูลของสถำนีวดั ปริมำณตะกอนจำนวน 5 ดังกล่ำวนำมำวิเครำะห์ปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยเดือน
และรำยปี เฉลีย่ แสดงดังตำรำงที่ 2.11-1 และกำรกระจำยปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยเดือนเฉลีย่ แสดงดัง
รูปที่ 2.11-1 ซึง่ พบว่ำปริมำณตะกอนแขวนลอยมีปริมำณมำกในช่วงเดือนกันยำยนถึงเดือนพฤศจิกำยน
ตารางที่ 2.11-1 ปริ มาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนและรายปี เฉลี่ยในลุ่มน้าเจ้าพระยาและ
ลุ่มน้าข้างเคียง

ลำดับที่

รหัส

1
2
3
4
5

P.17
N.67
Ct.19
S.9
C.2

เม.ย.
47,871
78,129
2,254
197,776

พ.ค.
70,850
141,161
7,079
238,686

มิ .ย.
41,104
204,551
194
13,940
292,700

ปริ มำณตะกอนแขวนลอยรำยเดือนเฉลี่ย (ตัน)
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
24,368 43,813 119,394 93,485 151,518 53,681
178,913 305,412 504,087 497,077 325,759 130,051
1,124 5,015 31,148 27,152 11,010 106
21,682 55,597 219,746 241,375 26,886 5,170
267,969 467,786 1,271,507 2,005,679 782,645 260,655

สถานี P.17 แม่นา้ ปิ งทีบ
่ า้ นท่างิว้
ปริมาณตะกอนแขวนลอย (ต ัน)

ปริมาณตะกอนแขวนลอย (ต ัน)

140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

400,000
300,000
200,000
100,000
เม.ย.

พ.ค.

ปริมาณตะกอนแขวนลอย (ต ัน)

ปริมาณตะกอนแขวนลอย (ต ัน)

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

สถานี S.9 แม่นา้ ป่าส ักทีบ
่ า้ นป่า

30,000

พ.ค.

ปริ มำณตะกอนแขวนลอย
รำยปี เฉลี่ย (ตัน)
799,336
2,636,006
76,299
601,570
6,224,786

500,000

สถานี Ct.19 แม่นา้ สะแกกร ังทีบ
่ า้ นคอนใหญ่

เม.ย.

มี.ค.
66,947
110,629
2,207
202,307

600,000

0

มี.ค.

35,000

0

ก.พ.
48,362
87,801
2,719
134,062

สถานี N.67 แม่นา้ น่านทีบ
่ า้ นเกยไชย

160,000

0

ม.ค.
37,945
72,436
2,916
103,014

ก.พ.

มี.ค.

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ปริมาณตะกอนแขวนลอย (ต ัน)

สถานี C.2 แม่นา้ เจ้าพระยาทีบ
่ า้ นท่างิว้
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

รูปที่ 2.11-1 การกระจายปริ มาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนเฉลี่ยในพืน้ ที่ล่มุ น้าเจ้าพระยาและ
ลุ่มน้าข้างเคียง
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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2.12

ระบบแหล่งน้า และลักษณะทางชลศาสตร์
ระบบแหล่งน้า

ในพื้น ที่ลุ่ ม น้ ำ เจ้ำพระยำส่ ว นใหญ่ ป ระกอบด้ว ย โครงกำรเขื่อ นเพื่อ เก็บ กัก น้ ำ ไว้ใช้ในกำร
ชลประทำนและกำรอุ ป โภคบริโภค โดยบำงแห่ งสำมำรถใช้ป ระโยชน์ ด้ำนกำรผลิต กระแสไฟฟ้ ำด้ว ย
รำยละเอียดของโครงกำรแหล่งน้ ำขนำดใหญ่ โครงกำรแหล่งน้ ำขนำดกลำง ขนำดเล็ก และสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ ำ
ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั ดังแสดงในตำรำงที่ 2.12-1
ตารางที่ 2.12-1 โครงการพัฒนาแหล่งน้าในพืน้ ที่ล่มุ น้าเจ้าพระยา
ประเภทโครงกำร

จำนวนโครงกำร

1.
โครงกำรขนำดใหญ่และขนำดกลำง
2.
โครงกำรขนำดเล็ก
3.
โครงกำรทีด่ ำเนินกำรโดย รพช.1/
4.
โครงกำรสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ ำ
รวมโครงกำรทุกประเภท

31
304
11
34
380

หมำยเหตุ :

1/

ควำมจุเก็บกัก
(ล้ำน ลบ.ม.)
147.84
15.80
0.97
164.61

พืน้ ทีร่ บั ประโยชน์
(ล้ำนไร่)
6.431
0.779
0.009
0.040
7.259

งำนด้ำนพัฒนำแหล่งน้ำ เป็ นงำนในส่วนถ่ำยโอนให้กบั กรมทรัพยำกรน้ำ

โครงกำรพัฒ นำแหล่งน้ ำต่ำงๆในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำที่รวบรวมได้ถึ งปั จจุบนั พบว่ำมีกำรพัฒ นำ
โครงกำรประเภทต่ำง ๆ ไปแล้วทัง้ สิ้น จำนวน 380 โครงกำร มีป ริม ำตรควำมจุเก็บ กัก 164.61 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร และมีพน้ื ทีร่ บั ประโยชน์ (พืน้ ทีช่ ลประทำน/พืน้ ทีส่ ง่ น้ ำ) รวมกันทัง้ สิน้ 7.259 ล้ำนไร่
ลักษณะทางชลศาสตร์ของลาน้าในลุ่มน้าเจ้าพระยา
ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ มีพน้ื ทีร่ บั น้ ำฝนรวมทัง้ สิน้ 20,125 ตำรำงกิโลเมตร แม่น้ ำเจ้ำพระยำ เริม่ ต้นที่
ตำบลปำกน้ ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีแม่น้ ำสะแกกรังไหลมำบรรจบทำงฝั ง่ ขวำที่บริเวณ
เหนือเขือ่ นเจ้ำพระยำ และเมือ่ ผ่ำนทีร่ ำบบริเวณเขตติดต่อระหว่ำงจังหวัดนครสวรรค์ อุทยั ธำนี และชัยนำท
จะแยกสำขำออกเป็ นแม่น้ ำสุพรรณบุรี ซึ่งไหลขนำนกับแม่น้ ำเจ้ำพระยำสำยหลักไปออกทะเลที่อ่ำวไทย
บริเวณจังหวัดสมุทรสำคร (ซึง่ ในช่วงตอนท้ำยน้ ำเรียกว่ำแม่น้ ำท่ำจีนและแม่น้ ำนครชัยศรี) และมีแม่น้ ำน้อย
แยกจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำสำยหลักบริเวณอำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท ซึง่ แม่น้ ำน้อยจะไหลกลับลงสูแ่ ม่น้ ำ
เจ้ำพระยำทีอ่ ำเภอเสนำ จังหวัดรพระนครศรีอยุธยำ ส่วนทำงฝั ง่ ตะวันออก แม่น้ ำเจ้ำพระยำสำยหลักจะแยก
เป็ นแม่น้ ำลพบุรบี ริเวณอำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ซึง่ แม่น้ ำเจ้ำพระยำจะไหลลงสูแ่ ม่น้ ำเจ้ำพระยำสำยหลัก
บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ นอกจำกนัน้ มีคลองบำงแก้วซึ่งแยกออกจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำบริเวณ
จัง หวัด อ่ ำ งทอง ไหลรวมกั บ แม่ น้ ำลพบุ รีท่ี อ ำเภอมหำรำช จัง หวัด พระนครศรีอ ยุ ธ ยำไหลผ่ ำ น
กรุงเทพมหำนครออกทะเลทีจ่ งั หวัดสมุทรปรำกำร ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำมีลกั ษณะกำรวำงตัวตำมแนวเหนือ -ใต้
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

2-19

โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

โดยมีระยะทำงตำมแนวเหนือใต้ประมำณ 280 กม. และมีควำมกว้ำงในแนวตะวันออก-ตะวันตกประมำณ
97 กม. ลักษณะของลุ่มน้ ำลำดชันจำกทิศเหนือลงสูท่ ศิ ใต้ควำมลำดชันของพืน้ ทีล่ ุ่มน้ ำประมำณ 1 : 18,400
ม./ม. เมือ่ พิจำรณำจำกด้ำนต้นน้ ำถึงด้ำนท้ำยน้ ำ พบว่ำมีลกั ษณะทำงชลศำสตร์ของลำน้ ำในลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ
ก่อให้เกิดปั ญหำอุทกภัย โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1)

ขนำดของลำน้ ำ ขนำดของลำน้ ำเป็ นตัวกำหนด อัตรำกำรไหลของน้ ำ อัตรำกำรไหลของ
ตัวลำน้ ำ คือ ปริมำณน้ ำทีไ่ หลผ่ำนพืน้ ทีห่ น้ำตัดของตัวลำน้ ำในหนึ่งหน่ วยเวลำ ถ้ำตัวลำน้ ำ
มีข ดี ควำมสำมำรถเพีย งพอที่จ ะรับ น้ ำที่ไหลบ่ ำมำจำกพื้น ที่ต้น น้ ำ ควำมเสีย หำยจำก
อุทกภัยก็จะมีเพียงเล็กน้ อย เพรำะน้ ำส่วนใหญ่ จะไหลตำมแม่น้ ำลงสู่ทะเล แต่ในกรณีท่ี
แม่น้ ำมีควำมจุน้อย (ไม่มขี ดี ควำมสำมำรถเพียงพอทีจ่ ะรองรับน้ ำไหลบ่ำจำกพืน้ ทีต่ น้ น้ ำ)
น้ ำจะไหลล้นตลิง่ และเกิดกำรท่วมขังหรือไหลหลำกได้ และในแม่น้ ำมีบำงช่วงที่ลำน้ ำมี
ขนำดเล็กถึงเล็กมำก (คอขวด) ซึง่ เป็ นสำเหตุของกำรเกิดน้ ำท่วม

2)

ลักษณะของพืน้ ทีล่ ุ่มน้ ำย่อยทำงตอนบนซึง่ มีลกั ษณะเป็ น หุบเขำทำให้น้ ำท่วมไหลบ่ำลงมำ
ท่วมพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำทำงตอนล่ำงซึง่ เป็ นทีร่ ำบ
จุด ที่ลำน้ ำสำขำมำบรรจบกัน ท ำให้อ ัต รำกำรไหลในแม่น้ ำเจ้ำพระยำมีค่ ำสูง เช่น จุ ด
บรรจบกับแม่น้ ำป่ ำสักทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยำ
พำยุจรพัดผ่ำนทำให้ฝนตกหนักในบริเวณที่เกิดน้ ำท่วม ซึ่ง พำยุจรส่วนใหญ่ จะพัดผ่ำน
ในช่วงเดือนมิถุนำยนและกันยำยน ซึ่งเป็ นเวลำทีฝ่ นจำกลมมรสุมอยูใ่ นเกณฑ์ชุกมำกแล้ว
จึงทำให้ฝนในเดือนกันยำยนมีปริมำณสูงสุด ซึ่งจะเห็นได้จำกน้ ำท่วมทีร่ ุนแรงในอดีตส่วน
ใหญ่มกั เกิดในช่วงเดือนกันยำยนถึงพฤศจิกำยน
น้ ำทะเลหนุ น แม่น้ ำเจ้ำพระยำไหลลงสู่อ่ำวไทยที่จงั หวัดสมุทรปรำกำรซึ่งกำรระบำยน้ ำ
ออกสู่ท ะเลจะได้รบั อิท ธิพ ลน้ ำขึ้น น้ ำลงจำกอ่ ำวไทยโดยในหนึ่ งวัน จะเกิดน้ ำขึ้น น้ ำลง
2 รอบ

3)
4)

5)

2.13

ขอบเขตการปกครองและประชากร

พื้นที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ มีพ้นื ที่ในเขตปกครองของจังหวัดต่ำง ๆ ตำมขอบเขตลุ่มน้ ำ สำขำ รวม
ทัง้ สิ้น 11 จังหวัด โดยมีรำยละเอียดของขอบเขตจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ ดังรูปที่ 2.13-1 และเมื่อ
พิจำรณำตำมขอบเขตลุ่มน้ ำลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำมีประชำกร จำนวนทัง้ สิน้ ประมำณ 12,689,608คน โดยจังหวัดที่
ประชำกรอยู่ในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำมำกที่สุด คือ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร ในส่วนของลุ่มน้ ำสำขำ พบว่ำที่รำบ
แม่น้ ำเจ้ำพระยำมีประชำกรประมำณ 11,562,689 คน และบึงบอระเพ็ดมีประชำกรประมำณ 1,26,739 คน ดัง
แสดงในตำรำงที่ 2.13-1

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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รูปที่ 2.13-1 ขอบเขตการปกครองในพื้นที่ล่มุ น้าเจ้าพระยา

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

2-21

โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ตารางที่ 2.13-1
ตำรำงที่ 2.6-2
ุ่ น้ำเจ้ำพระยำ
จำนวนประชำกรในพื้นที่ ลม

ลุ่มน้ าสาขา

จังหวัด

บึงบอระเพ็ด

นครสวรรค์
ชัยนาท
ลพบุร ี
สิงห์บุร ี
อ่างทอง
สระบุร ี
ทีร่ าบแม่น้ าเจ้าพระยา
อยุธยา
ปทุมธานี
นนทบุร ี
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
รวม

จานวนประชากร
(คน)
1,126,739
349,216
768,516
222,728
290,825
625,574
751,259
739,404
924,890
5,844,607
1,045,850
12,689,608

ความหนาแน่นของประชากร
(คน/ตร.กม.)
117
141
124
271
300
175
294
485
1486
3726
1042
8,161

ทีม่ า : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กำรศึกษำด้ำนประชำกรของพืน้ ทีโ่ ครงกำร ทำกำรศึกษำภำพรวมของประชำกรโดยทัวไป
่ ได้แก่
จำนวนประชำกร ควำมหนำแน่ นของประชำกร จำนวนครัวเรือน และอัตรำเฉลีย่ ประชำกรต่อครัวเรือน
และกำรคำดกำรณ์ประชำกรในอนำคต 5, 10 และ 20 ปี โดยจำแนกรำยจังหวัดตำมกำรแบ่งพืน้ ทีล่ ุ่มน้ ำของ
กรมทรัพยำกรน้ ำ
จำกกำรคำดกำรณ์ จำนวนประชำกรในลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำในอนำคต 5, 10 และ 20 ปี พบว่ำในปี
2551, 2556 และ 2566 จะมีประชำกรในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำ รวมทัง้ สิน้ 11,095,669 คน 11,438,812 คน และ
12,259,952 คน ตำมลำดับ โดยมีอตั รำกำรเจริญเติบโตของทัง้ ลุม่ น้ ำ ร้อยละ 0.94 ซึง่ สูงกว่ำอัตรำกำร
เจริญเติบโตของประชำกรในระดับประเทศ (ร้อยละ 0.73) และพบว่ำ จังหวัดทีม่ อี ตั รำกำรเจริญเติบโตสูง
ทีส่ ุด คือ จังหวัดปทุมธำนี (ร้อยละ 2.81) และต่ำทีส่ ุด คือ จังหวัดสิงห์บุรี (ร้อยละ 0.02)
ผลกำรคำดประมำณประชำกร ปี พ.ศ. 2546–พ.ศ. 2566 ของแต่ ล ะจัง หวัด ในพื้น ที่ลุ่ ม น้ ำ
เจ้ำพระยำ แสดงไว้ในตำรำงที่ 2.13-2
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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ตารางที่ 2.13-2 การคาดประมาณประชากรระหว่างปี พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2566 (แยกรายจังหวัด)
จังหวัด

จานวนประชากร (คน)

อัตรา
การ
เจริ ญเติ บโต

ความ
หนาแน่ น
(คน/ตร.กม.)

จานวน
ครัวเรือน

อัตรา
เฉลี่ย
ครัวเรือน

ขนาดพื้นที่
ศึกษา
(ตร.กม)

ปี 2546

ปี 2551

ปี 2556

ปี 2566

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. นนทบุรี

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. ชัยนำท*

237,979

240,698

242,888

247,268

0.18

210

66,123

3.60

1,134.09

6. พระนครศรีอยุธยำ

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. สิงห์บุรี

224,165

224,413

224,660

225,154

0.02

273

61,095

3.67

822.48

10.อ่ำงทอง

290,825

294,135

296,918

302,485

0.19

300

76,491

3.80

986.37

11.นครสวรรค์*

951,235

960,538

963,425

969,198

0.06

127

273,814

3.47

7,500.53

10,733,279

11,095,669

11,483,812

12,259,952

0.94

795

3,607,030

3.20

24,825.62

ลุ่มน้าเจ้าพระยา

รวมลุม่ น้า
เจ้าพระยา

* หมำยถึงข้อมูลระดับพืน้ ที่
ทีม่ ำ: จำกกำรศึกษำของโครงกำรจัดทำแผนรวมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ำเจ้ำพระยำ สะแกกรัง และท่ำจีน
กรมทรัพยำกรน้ำ (2549)

2.14

การใช้ที่ดิน

กำรรวบรวม ทบทวนและวิเครำะห์ขอ้ มูลกำรใช้ท่ดี นิ จะเป็ นกำรดำเนินกำรเพื่อใช้ประกอบกำร
พิจำรณำคัด เลือกตำแหน่ งที่ตงั ้ สถำนี และกำรศึก ษำด้ำนควำมต้อ งกำรน้ ำ โดยกำรศึก ษำในพื้น ที่ลุ่ม น้ ำ
เจ้ำพระยำได้จดั กลุ่มประเภทกำรใช้ทด่ี นิ เป็ น 5 ลักษณะ คือ พืน้ ทีอ่ ยูอ่ ำศัย พืน้ ทีก่ ำรเกษตร พืน้ ทีป่ ่ ำไม้ พืน้ ที่
น้ ำ และพืน้ ทีอ่ ืืื่น ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.14-1 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1)

พืน้ ที่ชุมชน

ในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำมีทงั ้ หมด 1,389,106 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทำน 835,766 ไร่ และ
อยู่นอกเขตชลประทำน 553,340 ไร่ ลักษณะกำรใช้ท่ดี นิ นี้เป็ นตัวเมือง ย่ำนกำรค้ำ หมู่บำ้ น สถำนที่รำชกำร
สถำนีคมนำคม สนำมบิน นิคมอุตสำหกรรม สนำมกอล์ฟ เป็ นต้น

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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2)

พืน้ ที่การเกษตร

ในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำมีทงั ้ หมด 10,091,577 ไร่ อยู่ในเขตชลประทำน 5,620,881 ไร่ และนอก
เขตชลประทำน 4,470,696 ไร่ กำรใช้ท่ีดินนี้ม ีลกั ษณะเป็ นนำร้ำง นำหว่ำน นำดำ ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มัน
สำปะหลัง อ้อยโรงงำน ข้ำวฟ่ ำง ฝ้ ำย ถัวเขี
่ ยว ยำงพำรำ กระถิน นุ่น มะม่วง ส้มเขียวหวำน มะพร้ำว ผักคะน้ำ
ผักกวำงตุง้ นำบัว เป็ นต้น
3)

พืน้ ที่ป่าไม้

ในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำมีทงั ้ หมด 372,227 ไร่ เป็ นป่ ำไม้ท่อี ยู่นอกเขตชลประทำน 360,558 ไร่
และอยูใ่ นเขตชลประทำน 11,669 ไร่ กำรใช้ทด่ี นิ นี้มลี กั ษณะเป็ นป่ ำผลัดใบ ป่ ำเสือ่ มโทรม ป่ ำเบญจพรรณ ป่ ำ
แดง ป่ ำดิบเขำ สวนป่ ำ ยูคำลิปตัส สนประดิพทั ธ์ สัก ป่ ำชำยเลน เป็ นต้น
4)

พืน้ ที่น้า

ในลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำมีทงั ้ หมด 203,315 ไร่ พบอยูใ่ นเขตชลประทำน 127,771 ไร่ และนอกเขต
ชลประทำน 75,544 ไร่ กำรใช้ทด่ี นิ นี้ ได้แก่ แม่น้ ำเจ้ำพระยำ บึง คลอง ห้วย และอ่ำงเก็บน้ ำ เป็ นต้น
5)

พืน้ ที่อื่นๆ

ในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำมีทงั ้ หมด 219,216 ไร่ พบนอกเขตชลประทำน 172,404 ไร่ และในเขต
ชลประทำน 46,812 ไร่ ลักษณะกำรใช้ท่ดี นิ นี้ ได้แก่ ทีล่ ุ่มชื้นแฉะ ทุ่งหญ้ำ ไม้พุ่ม ไผ่ บ่อดิน บ่อทรำย ที่ท้งิ
ขยะ เหมืองแร่ นำเกลือ ทีห่ นิ โผล่ เป็ นต้น
จำกกำรรวบรวม ทบทวน และวิเครำะห์พบว่ำกำรใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ
เป็ นพืน้ ทีก่ ำรเกษตรมำกทีส่ ุด โดยพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่อยูบ่ ริเวณทีร่ ำบสองฝั ง่ ลำน้ ำ รองลงมำคือพืน้ ทีอ่ ยูอ่ ำศัย และ
พืน้ ทีป่ ่ ำไม้

2.15

คุณภาพน้า

การศึกษาคุณภาพน้ าผิวดินในลุม่ น้ าต่างๆจะอาศัยค่าพารามิเตอร์ทบ่ี ง่ ชีป้ ั ญหาคุณภาพน้ า ได้แก่
การปนเปื้ อนแบคทีเรียกลุม่ ฟี คอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) การปนเปื้ อนแบคทีเรีย
กลุม่
โคลิฟอร์มทัง้ หมด (Total Coliform Bacteria : TCB) แอมโมเนีย (NH3) ความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) และออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO)
เป็ นพารามิเตอร์หลักในการประเมินคุณภาพน้ าในลุม่ น้ า

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
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(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ทำงกลุ่มบริษทั ฯ ได้ทำกำรรวบรวม ข้อมูลคุณภำพน้ ำของแหล่งน้ ำในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ โดย
อำศัยแหล่งข้อมูลจำกกรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดกำรคุณภำพน้ ำ ร่วมกับสำนักงำนสิง่ แวดล้อมภำค 116 กระทรวงทัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม ทำกำรติดตำมตรวจวัดคุณภำพน้ ำทุกๆ 3 เดือน โดยมี
สถำนีตรวจวัดทัง้ สิน้ 18 สถำนี ดังแสดงในรูปที่ 2.15-1 และจำกผลกำรตรวจวัดจำกสถำนีดงั กล่ำว ทำงกรม
ควบคุมมลพิษได้มกี ำรกำหนดมำตรฐำนคุณภำพน้ ำสำหรับแม่น้ ำเจ้ำพระยำขึ้นโดยแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง
ครอบคลุมสถำนกำรณ์คุณภำพน้ ำในรอบ 10 ปี ทีผ่ ำ่ นมำ (พ.ศ. 2541-2550) สรุปได้คอื
1)

2)

3)

แม่น้ ำเจ้ำพระยำตอนบน (ตัง้ แต่อำเภอเมือง จังหวัดนครสรรค์ ถึงอำเภอพระนครศรีอยุธยำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ) มีคุณภำพน้ ำโดยรวมไม่เป็ นไปตำมมำตรฐำนแหล่งน้ ำผิวดินที่
กำหนด ส่วนใหญ่มคี ุณภำพอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้หรือบำงปี มคี ุณภำพอยูใ่ นเกณฑ์เสือ่ มโทรม
แม่น้ ำเจ้ำพระยำตอนกลำง (ตัง้ แต่อำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ถึง
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร)ี มีคุณภำพน้ ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมำโดยตลอด แต่เริม่ ดี
ขึน้ มำอยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ในปี 2550
แม่น้ ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง (ตัง้ แต่ อ ำเภอเมือ ง จังหวัดนนทบุ รี ถึงอ ำเภอเมือ ง จังหวัด
สมุ ท รปรำกำร) ที่ผ่ ำนมำมีคุ ณ ภำพอยู่ในเกณฑ์ เสื่อ มโทรมมำกมำโดยตลอด แต่ เริ่ม
ยกระดับดีขน้ึ มำอยูใ่ นเกณฑ์เสือ่ มโทรมตัง้ แต่ปี 2549

จะเห็น ได้ว่ำ คุ ณ ภำพน้ ำแม่น้ ำเจ้ำพระยำมีแนวโน้ ม ดีข้นึ สำหรับ บริเวณที่ย งั มีปั ญ หำ
คุณภำพน้ ำ อำทิเช่น อำเภอเมือง จังหวัดนครสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนำท อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
อำเภอเมือง จังหวัดอ่ำงทอง อำเภอบำงปะอินและอำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
อำเภอเมืองและอำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหำนคร อำเภอพระประแดงและอำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปรำกำร เป็ นต้น

2.16

การสารวจ

ในกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ทีป่ รึกษำฯได้ทำกำรสำรวจข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐำน
หรือข้อมูลทีใ่ ช้ในกำรสนับสนุ นกำรศึกษำวิเครำะห์ดำ้ นต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็ นตำมรูปที่ 2.16-1 ซึง่ ประกอบด้วย





กำรสำรวจรูปตัดลำน้ ำและงำนโยงระดับ
202 รูปตัด
กำรสำรวจจัดทำ Rating Curve
15 สถำนี
กำรจัดหำ DEM
กำรจัดทำผังบริเวณ
ทุกตำแหน่งสถำนีสนำม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

รูปที่ 2.14-1 การใช้ที่ดินในพืน้ ที่ล่มุ น้าเจ้าพระยา

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

รูปที่ 2.15-1 แสดงตาแหน่ งสถานี ตรวจวัดคุณภาพน้า (กรมควบคุมมลพิ ษ)

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

รูปที่ 2.16-1 แสดงตาแหน่ งสารวจรูปตัดลาน้า

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

บทที่ 3
องค์ประกอบของโครงการและภาพรวมของระบบ
3.1

องค์ประกอบของโครงการ

จำกวัตถุประสงค์และขอบเขตงำนตำมทีก่ ล่ำวถึงในบทที่ 1 สำมำรถแบ่งลักษณะงำนหรือองค์ประกอบ
ของโครงกำรออกได้ดงั นี้
(1) งำนพัฒนำระบบตรวจวัดสภำพน้ ำทำงไกลอัตโนมัติ โดยงำนในส่วนนี้จดั เป็ นงำนฮำร์ดแวร์
ประกอบด้วย สถำนีสนำม สถำนีหลัก กรุงเทพมหำนคร และสถำนีรอง ตัง้ อยูท่ ่ี ส่วนอุทกวิทยำ สำนักงำน
ทรัพยำกรน้ ำภำค 2 จังหวัดนครสวรรค์ โดยในส่วนของสถำนีหลักจะเป็ นทีต่ งั ้ ของระบบประมวลผลของงำน
พัฒนำ
(2)
ช่วยตัดสินใจ

งำนพัฒนำระบบ SCADA ฐำนข้อมูล และงำนพัฒนำระบบนำเสนอข้อมูล / เตือนภัย /

(3)

งำนพัฒนำแบบจำลองคณิตศำสตร์ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ด้ำนชลศำสตร์ แหล่งน้ ำ และคุณภำพน้ ำ

(4)

งำนศึกษำเกีย่ วกับกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและเกณฑ์เตือนภัยในพืน้ ที่

(5)

งำนรวบรวมและสำรวจข้อมูล

ภำพรวมขององค์ประกอบต่ำงๆ ของโครงกำรสำมำรถแสดงได้ตำมรูปที่ 3.1-1 และ 3.1-2 โดย มี
รำยละเอียดโดยย่อของงำนในแต่ละส่วนตำมหัวข้อต่อไปนี้

3.2

ภาพรวมของระบบตรวจวัดฯ ของโครงการ

งำนส่วนนี้จะเป็ นงำนก่อสร้ำงหรืองำนฮำร์ดแวร์ของโครงกำร ซึง่ จะเป็ นกำรพัฒนำระบบสถำนีใน
ลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำเป็ นหลัก โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่
1)

สถานี หลัก/สถานี รอง ประกอบด้วย

1.1) สถำนีหลัก 1 สถำนี โดยใช้พน้ื ทีข่ องศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ ชัน้ 11 อำคำร
กรมทรัพยำกรน้ ำ กรุงเทพมหำนคร
1.2) สถำนีรอง 1 สถำนี ดำเนินกำรก่อสร้ำงโดยใช้พน้ื ทีข่ องส่วนอุทกวิทยำ สำนักงำน
ทรัพยำกรน้ ำภำค 2 จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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รูปที่ 3.1-1 แผนผัง Mind Map แสดงองค์ประกอบของระบบตรวจวัดสภาพน้าอัตโนมัติทางไกลฯ ในลุ่มน้าเจ้าพระยา

โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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รูปที่ 3.1-2 ผังแสดงองค์ประกอบและกระบวนการทางานของระบบเครือข่ายตรวจวัดสภาพน้าอัตโนมัติทางไกลฯ

โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

2)

สถานี สนาม จำนวน 15 สถำนี โดยแบ่งเป็ น

2.1) สถำนีแบบติดตัง้ เครือ่ งมือวัดคุณภำพน้ ำ ระดับน้ ำ และปริมำณน้ ำนน (สถำนี
อุทกวิทยำ-อุตุนิยมวิทยำ-คุณภำพน้ ำ) พร้อมระบบกล้องจับภำพ จำนวน 5 สถำนี
2.2) สถำนีแบบติดตัง้ เครือ่ งมือวัดระดับน้ ำ
อุตุนิยมวิทยำ) จำนวน 10 สถำนี

และปริมำณน้ ำนน

(สถำนีอุทกวิทยำ-

รำยละเอียดขององค์ประกอบส่วนต่ำงๆ มีดงั นี้

3.2.1

รายละเอียดและคุณสมบัติของระบบสื่อสาร
มีรำยละเอียดสรุปได้ตำมรูปที่ 3.2.1-1 และตำรำงที่ 3.2.1-1

ADSL

1

9

3
2

Internet
7

8
Existing ADSL

Cellular Network

5

Main

:

Existing Broadband
Web

4

GPRS
6
LAN

/

รูปที่ 3.2.1-1 แผนผังสรุประบบสื่อสารของระบบตรวจวัดฯ

3.2.2

สถานี สนาม
ในโครงกำรฯได้มกี ำรแบ่งสถำนีสนำมทีก่ ่อสร้ำงใหม่ออกเป็ นประเภทตำมเครือ่ งมือทีต่ ดิ ตัง้ ประกอบด้วย
1)

สถานี อทุ กวิ ทยา-อุตนุ ิ ยมวิ ทยา-คุณภาพน้า

สถำนีประเภทนี้จะติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลเกีย่ วกับสภำพของน้ ำในทุกประเภท โดยมี
องค์ประกอบของสถำนี ดังนี้
(1) ระบบควบคุมและสือ่ สำร
(2) ระบบไฟฟ้ ำ ระบบไฟฟ้ ำสำรองและระบบป้ องกันภัยต่ำงๆ เช่น Surge/Lightning
Protection, Intrusion (Door) Detection
(3) ระบบงำนอำคำร/โยธำ/โครงสร้ำง ได้แก่ ตูค้ วบคุมแบบ Outdoor พร้อมฐำนคสล.
รัว้ และป้ ำย รวมทัง้ องค์ประกอบอื่นๆ ทีจ่ ำเป็ นเพือ่ ให้สถำนีทำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

(4)

ระบบเครือ่ งมือตรวจวัด โดยในสถำนีประเภทนี้จะติดตัง้ เครือ่ งมือตรวจวัดครบทุก

ประเภท ได้แก่
(4.1)
(4.2)
(4.3)

เครือ่ งวัดระดับน้ ำ พร้อมไม้วดั ระดับน้ ำเพือ่ ใช้ตรวจวัดระดับ / ปริมำณน้ ำ
เครือ่ งวัดน้ ำนน เพือ่ ใช้ตรวจวัดระดับปริมำณนนทีต่ ก
เครือ่ งวัดคุณภำพน้ ำ เพือ่ ใช้ตรวจวัดดัชนีคุณภำพน้ ำทีส่ ำคัญ 4 ค่ำ ได้แก่
ค่ำกำรนำไฟฟ้ ำ (Conductivity ; EC), อุณหภูม ิ (Temperature), ค่ำควำม
เป็ นกรด-ด่ำง (pH) และค่ำออกซิเจนละลำยน้ ำ (Dissolved Oxygen ; DO)
(5) ระบบกล้องจับภำพ เพือ่ ใช้ตดิ ตำมสถำนกำรณ์ระดับน้ ำโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในช่วง
วิกฤติ Configuration ของสถำนีสำมำรถแสดงได้ตำมรูปที่ 3.2.2-1 สถำนีประเภทนี้จะติดตัง้ ในตำแหน่งทีม่ ี
ควำมสำคัญสูง ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนปริมำณน้ ำ และกำรเน้ ำระวังคุณภำพน้ ำ

รูปที่ 3.2.2-1 Configuration และลักษณะของสถานี อทุ กวิ ทยา-อุตนุ ิ ยมวิ ทยา-คุณภาพน้า
2)

สถานี อทุ กวิ ทยา-อุตนุ ิ ยมวิ ทยา

สถำนีประเภทนี้จะติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูลเกีย่ วกับปริมำณน้ ำ โดยไม่มกี ำรตรวจวัด
คุณภำพน้ ำ โดยมีองค์ประกอบของสถำนี ดังนี้
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

(1) ระบบควบคุมและสือ่ สำร
(2) ระบบไฟฟ้ ำ ระบบไฟฟ้ ำสำรองและระบบป้ องกันภัยต่ำงๆ เช่น Surge/Lightning
Protection, Intrusion (Door) Detection
(3) ระบบงำนอำคำร/โยธำ/โครงสร้ำง ได้แก่ ตูค้ วบคุมแบบ Outdoor และป้ ำย รวมทัง้
องค์ประกอบอื่นๆ ทีจ่ ำเป็ นเพือ่ ให้สถำนีทำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์
(4) ระบบเครือ่ งมือตรวจวัด โดยในสถำนีประเภทนี้จะติดตัง้ เครือ่ งมือตรวจวัด ดังต่อไปนี้
(4.1) เครือ่ งวัดระดับน้ ำ พร้อมไม้วดั ระดับน้ ำเพือ่ ใช้ตรวจวัดระดับ / ปริมำณน้ ำ
(4.2) เครือ่ งวัดน้ ำนน เพือ่ ใช้ตรวจวัดระดับปริมำณนนทีต่ ก
Configuration ของสถำนีสำมำรถแสดงได้ตำมรูปที่ 3.2.2-2 สถำนีประเภทนี้จะติดตัง้ ใน
จุดทีม่ คี วำมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในด้ำนปริมำณน้ ำ แต่ไม่อยูใ่ นจุดทีม่ ปี ั ญหำด้ำนคุณภำพน้ ำ

รูปที่ 3.2.2-2 Configuration ของสถานี อทุ กวิ ทยา-อุตนุ ิ ยมวิ ทยา

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

จำนวน ตำแหน่งทีต่ งั ้ และองค์ประกอบของสถำนีสนำมทีก่ ่อสร้ำงในลุม่ น้ำเจ้ำพระยำสำมำรถ

สรุปจำนวนสถำนีทม่ี คี วำมเหมำะสมในกำรตรวจวัดข้อมูลในลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำทัง้ สิน้ จำนวน 15 สถำนี ดัง
แสดงในรูปที่ 3.2.2-3 ถึงรูปที่ 3.2.2-4 และตำรำงที่ 3.2.2-1 โดยแบ่งเป็ น
สถานี อทุ กวิ ทยา-อุตนุ ิ ยมวิ ทยา-คุณภาพน้า จานวน 5 สถานี ดังแสดงในรูปที่ 3.2.2-3
เป็ นสถำนีสนำมทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งมือวัดคุณภำพน้ ำ ระดับน้ ำ และปริมำณน้ ำนน ได้แก่
 สถำนีสนำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำทีศ่ ำลำกลำงจังหวัดอ่ำงทอง อำเภอเมือง
จังหวัดอ่ำงทอง
 สถำนีสนำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำทีบ่ ำ้ นป้ อม อำเภอพระนครศรีอยุธยำ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
 สถำนีสนำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำทีบ่ ำ้ นท้ำยดง บริเวณสะพำนทำงหลวง
หมำยเลข 9 อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี
 สถำนีสนำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำทีส่ ะพำนพระพุทธยอดฟ้ ำ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
 สถำนีสนำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำทีศ่ ำลำกลำงจังหวัดสมุทรปรำกำร
สถานี อทุ กวิ ทยา-อุตนุ ิ ยมวิ ทยา จานวน 10 สถานี ดังแสดงในรูปที่ 3.2.2-4 เป็ นสถำนี
สนำมทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งมือวัดระดับน้ ำ และปริมำณน้ ำนน ได้แก่











สถำนีสนำมแม่น้ ำปิ งทีบ่ ำ้ นหำดเสลำ จังหวัดนครสวรรค์
สถำนีสนำมแม่น้ ำน่ำนทีบ่ ำ้ นทับกฤช จังหวัดนครสวรรค์
สถำนีสนำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำทีส่ ะพำนเดชำติวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
สถำนีสนำมแม่น้ ำสะแกกรังทีบ่ ำ้ นอุทยั ใหม่ จังหวัดอุทยั ธำนี
สถำนีสนำมคลองชัยนำท-ป่ ำสักทีบ่ ำ้ นเนินไผ่ จังหวัดชัยนำท
สถำนีสนำมแม่น้ ำท่ำจีนทีว่ ดั ทรงเสวย จังหวัดชัยนำท
สถำนีสนำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำทีว่ ดั โคกจันทร์ จังหวัดชัยนำท
สถำนีสนำมแม่น้ ำน้อยทีบ่ ำ้ นยำงมณี จังหวัดอ่ำงทอง
สถำนีสนำมแม่น้ ำลพบุรที บ่ี ำ้ นบำงปี จังหวัดลพบุรี
สถำนีสนำมแม่น้ ำป่ ำสักทีส่ ะพำนปรีดธี ำรงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

จำกกำรศึกษำควำมเหมำะสม ซึ่งครอบคลุมทัง้ รูปแบบกำรก่อสร้ำง และระบบกำรสื่อสำรต่ำงๆ
กลุ่มบริษทั ฯ สำมำรถสรุปรำยละเอียดของรูปแบบกำรก่อสร้ำงได้ดงั ตำรำงที่ 3.2.2-2 และระบบเครือข่ำย/
สื่อสำร ที่ใช้สำหรับระบบตรวจวัดข้อมูลทำงไกลอัตโนมัตขิ องโครงกำรได้ดงั ตำรำงที่ 3.2.2-3 และสำหรับ
ข้อมูลในส่วนของค่ำตรวจวัด แบบจำลอง ระบบนำเสนอ/เตือนภัย /DSS จะมีกำรเชื่อมโยงกันผ่ำนสถำนี
สนำม สถำนีหลัก สถำนีรอง และฐำนข้อมูลและผูเ้ กีย่ วข้องต่ำ งๆ นัน้ สำมำรถสรุปได้ตำมรูปที่ 3.2.2-5 จำก
รูปดังกล่ำวจะเห็นว่ำระบบทีส่ ำคัญทีใ่ ช้ขบั เคลือ่ นกำรรับส่งข้อมูลส่วนนี้จะประกอบด้วย
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร






ระบบ SCADA
ระบบฐำนข้อมูล
ระบบเชือ่ มโยงฐำนข้อมูล
ระบบนำเสนอ / เตือนภัย / DSS

รูปที่ 3.2.2-3 แสดงผลสรุปการคัดเลือกสถานี โทรมาตรในลุ่มน้าเจ้าพระยา จานวน 15 สถานี

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

สถานี สนามแม่น้าเจ้าพระยาที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถานี สนามแม่น้าเจ้าพระยาที่บา้ นป้ อม

รูปที่ 3.2.2-3 ภาพแสดงสถานีอุตุ-อุทกวิทยา-คุณภาพน้ า
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

สถานี สนามแม่น้าเจ้าพระยาที่บา้ นท้ายดง

สถานี สนามแม่น้าเจ้าพระยาที่สะพานพระพุทธยอดฟ้ า

รูปที่ 3.2.2-3 ภาพแสดงสถานีอุตุ-อุทกวิทยา-คุณภาพน้ า(ต่อ)
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

สถานี สนามแม่น้าเจ้าพระยาที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

รูปที่ 3.2.2-3 ภาพแสดงสถานีอุตุ-อุทกวิทยา-คุณภาพน้ า(ต่อ)

สถานี สนามแม่น้าปิ งที่บา้ นหาดเสลา

สถานี สนามแม่น้าน่ านที่บา้ นทับกฤช

รูปที่ 3.2.2-4 ภาพแสดงสถานีอุตุ-อุทกวิทยา

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

สถานี สนามแม่น้าเจ้าพระยาที่สะพานเดชาติ วงศ์

สถานี สนามแม่น้าสะแกกรังที่บา้ นอุทยั ใหม่

สถานี สนามคลองชัยนาท-ป่ าสักที่บา้ นเนิ นไผ่

สถานี สนามคลองชัยนาท-ป่ าสักที่บา้ นเนิ นไผ่

รูปที่ 3.2.2-4 ภาพแสดงสถานีอุตุ-อุทกวิทยา (ต่อ)
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

สถานี สนามแม่น้าท่าจีนที่วดั ทรงเสวย

สถานี สนามแม่น้าเจ้าพระยาที่วดั โคกจันทร์

สถานี สนามแม่น้าน้ อยที่บา้ นยางมณี

สถานี สนามแม่น้าลพบุรีที่บา้ นบางปี

รูปที่ 3.2.2-4 ภาพแสดงสถานีอุตุ-อุทกวิทยา (ต่อ)
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ตารางที่ 3.2.2-1
สถานี ในพืน้ ที่ล่มุ น้าเจ้าพระยา
ตารางที่ 3.2.2-4
สถานี ในพื้นที่ล่มุ น้าเจ้าพระยา
ลาดับ
1

ชื่อสถานี

ลาน้า

ที่ตงั ้

อุปกรณ์ ตรวจวัด

ความสาคัญของสถานี

UTM_E

UTM_N

ระดับน้า

น้าฝน

คุณภาพน้า

612,810.0

1,752,375.0

1

1

-

633,824.0

1,741,312.0

1

1

-

620,685.0

1,734,570.0

1

1

-

613,808.0

1,703,747.0

1

1

-

619,382.0

1,694,504.0

1

1

-

613,595.0

1,676,192.0

1

1

-

636,526.0

1,670,383.0

1

1

-

652,659.0

1,629,206.0

1

1

-

ใช้เป็ นตัวแทนของแม่น้าน้อย ตรวจวัดปริมาณน้าฝน
และระดับน้าเพือ่ การแจ้งเตือนภัยน้าท่วมและบริหารจัดการน้า

673,137.0

1,635,914.0

1

1

-

ใช้เป็ นตัวแทนของแม่น้าเจ้าพระยา ตรวจวัดปริมาณน้าฝน
และระดับน้าเพือ่ การแจ้งเตือนภัยน้าท่วมและบริหารจัดการน้า

656,924.0

1,613,181.0

1

1

1

ติดสะพานวัดพระงาม บ้านป้ อม
ต.บ้านป้ อม
อ.พระนครสรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ต.หัวรอ
อ.พระนครสรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
สะพานทางหลวงหมายเลข 9

665,446.0

1,588,554.0

1

1

1

670,815.0

1,586,900.0

1

1

-

666,121.0

1,561,194.0

1

1

1

ใช้เป็ นตัวแทนของแม่น้าเจ้าพระยา ตรวจวัดระดับน้า
คุณภาพน้า และปริมาณน้าฝน เพือ่ การพยากรณ์น้าหลาก
การแจ้งเตือนภัยน้าท่วม การติดตามเฝ้ าระวังคุณภาพน้า
และการบริหารจัดการน้า
ใช้เป็ นตัวแทนของแม่น้าเจ้าพระยา ตรวจวัดระดับน้า
คุณภาพน้า และปริมาณน้าฝน เพือ่ การพยากรณ์น้าหลาก
การแจ้งเตือนภัยน้าท่วม การติดตามเฝ้ าระวังคุณภาพน้า
และการบริหารจัดการน้า
ใช้เป็ นตัวแทนของแม่น้าป่ าสัก ตรวจวัดปริมาณน้าฝน
และระดับน้าเพือ่ การแจ้งเตือนภัยน้าท่วมและบริหารจัดการน้า
และใช้เป็ นปริมาณการไหลเข้าด้านข้างของแบบจาลอง
ใช้เป็ นตัวแทนของแม่น้าเจ้าพระยา ตรวจวัดระดับน้า
คุณภาพน้า และปริมาณน้าฝน เพือ่ การพยากรณ์น้าหลาก
การแจ้งเตือนภัยน้าท่วม การติดตามเฝ้ าระวังคุณภาพน้า
และการบริหารจัดการน้า
ใช้เป็ นตัวแทนของแม่น้าเจ้าพระยา ตรวจวัดระดับน้า
คุณภาพน้า และปริมาณน้าฝน เพือ่ การพยากรณ์น้าหลาก
การแจ้งเตือนภัยน้าท่วม การติดตามเฝ้ าระวังคุณภาพน้า
และการบริหารจัดการน้า
ใช้เป็ นตัวแทนของแม่น้าเจ้าพระยา ตรวจวัดระดับน้า
คุณภาพน้า และปริมาณน้าฝน เพือ่ การพยากรณ์น้าหลาก
การแจ้งเตือนภัยน้าท่วม การติดตามเฝ้ าระวังคุณภาพน้า
และการบริหารจัดการน้า

รายละเอียด

สถานีสนามแม่น้าปิ ง
ทีบ่ า้ นหาดเสลา

2

สถานีสนามแม่น้าน่าน
ทีบ่ า้ นทับกฤช

3

สถานีสนามแม่น้าเจ้าพระยา
ทีส่ ะพานเดชาติวงศ์

4

สถานีสนามแม่น้าสะแกกรัง
ทีบ่ า้ นอุทยั ใหม่

5

สถานีสนามคลองชัยนาท-ป่ าสัก
ทีบ่ า้ นเนินไผ่

6

สถานีสนามแม่น้าท่าจีน
ทีว่ ดั ทรงเสวย

7

สถานีสนามแม่น้าเจ้าพระยา
ทีว่ ดั โคกจันทร์

8

สถานีสนามแม่น้าน้อย
ทีบ่ า้ นยางมณี

9

สถานีสนามแม่น้าลพบุร ี
ทีบ่ า้ นบางปี

10 สถานีสนามแม่น้าเจ้าพระยา
ทีศ่ าลากลางจังหวัดอ่างทอง

11 สถานีสนามแม่น้าเจ้าพระยา
ทีบ่ า้ นป้ อม

12 สถานีสนามแม่น้าป่ าสัก
ทีส่ ะพานปรีดธี ารงค์

ปิ ง

บ้านหาดเสลา หมู่ 5
ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว
จ.นครสวรรค์
น่าน
วัดทับกฤชใต้ บ้านทับกฤช หมู่ 7
ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง
จ.นครสวรรค์
เจ้าพระยา สะพานเดชาติวงศ์
ต.ปากน้าโพธิ ์ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์
สะแกกรัง ทางแยกวัดบางกุง้ บ้านอุทยั ใหม่ หมู่ 7
ต.สะแกกรัง อ.เมือง
จ.อุทยั ธานี
ชัยนาท-ป่ าสัก ด้านท้าย ปตร มโนรมย์
บ้านเนินไผ่ หมู่2 ต.วัดโคก
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ท่าจีน
วัดทรงเสวย ด้านท้าย ปตร.พลเทพ
หมู่ 1 ต.หนองน้อย
อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
เจ้าพระยา วัดโคกจันทร์ หมู่ 5
ต.โพนางดา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
แม่น้าน้อย วัดสุวรรณาราชหงษ์ บ้านยางมณี
หมู่ 5 ต.องค์รกั ษ์
อ.โพธิทอง
์ จ.อ่างทอง
แม่น้าลพบุร ี สะพานใกล้วดั โพธิงาม
์
บ้านบางปี ต.โพธิเก้
์ าต้น
อ.เมือง จ.ลพบุร ี
เจ้าพระยา ต.บางแก้ว
อ.เมือง
จ.อ่างทอง
เจ้าพระยา

ป่ าสัก

13 สถานีสนามแม่น้าเจ้าพระยา
ทีบ่ า้ นท้ายดง

เจ้าพระยา

14 สถานีสนามแม่น้าเจ้าพระยา
ทีส่ ะพานพระพุทธยอดฟ้ า

เจ้าพระยา

สานักเทศกิจกรุงเทพฯ
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุร ี
กรุงเทพ

662,080.0

1,519,043.0

1

1

1

15 สถานีสนามแม่น้าเจ้าพระยา
ทีศ่ าลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าพระยา

ศาลากลางสมุทรปราการ
อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ

673,017.0

1,503,568.0

1

1

1

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

ใช้เป็ นตัวแทนแม่น้าปิ งตรวจวัดระดับน้า และปริมาณน้าฝน
เพือ่ การพยากรณ์น้าหลากและแจ้งเตือนภัยน้าท่วม
และใช้เป็ นขอบเขตด้านเหนือน้าของแบบจาลองคณิตศาสตร์
ใช้เป็ นตัวแทนของแม่น้าน่าน-แม่น้ายม ตรวจวัดปริมาณน้าฝน
และระดับน้าเพือ่ การแจ้งเตือนภัยน้าท่วมและบริหารจัดการน้า
และใช้เป็ นขอบเขตด้านเหนือน้าของแบบจาลองคณิตศาสตร์
ใช้เป็ นตัวแทนของแม่น้าเจ้าพระยา ตรวจวัดปริมาณน้าฝน
และระดับน้าเพือ่ การแจ้งเตือนภัยน้าท่วมและบริหารจัดการน้า
ใช้เป็ นตัวแทนของแม่น้าสะแกกรัง ตรวจวัดปริมาณน้าฝน
และระดับน้าเพือ่ การแจ้งเตือนภัยน้าท่วมและบริหารจัดการน้า
และใช้เป็ นปริมาณการไหลเข้าด้านข้างของแบบจาลอง
ใช้เป็ นตัวแทนของคลองชัยนาท-ป่ าสัก ตรวจวัดปริมาณน้าฝน
และระดับน้าเพือ่ การแจ้งเตือนภัยน้าท่วม
และบริหารจัดการน้าและการผันน้าไปยังทุง่ ฝัง่ ตะวันออก
ใช้เป็ นตัวแทนของแม่น้าท่าจีน ตรวจวัดปริมาณน้าฝน
และระดับน้าเพือ่ การแจ้งเตือนภัยน้าท่วม
และบริหารจัดการน้าและการผันน้าไปยังทุง่ ฝัง่ ตะวันตก
ใช้เป็ นตัวแทนของแม่น้าเจ้าพระยา ตรวจวัดปริมาณน้าฝน
และระดับน้าเพือ่ การแจ้งเตือนภัยน้าท่วมและบริหารจัดการน้า
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ตารางที่ 3.2.2-2 รายละเอียดของสถานี สนาม
ลาดับ

คุณสมบัติ / ชนิ ด

องค์ประกอบ

1.

สถานี สนาม

โทรมำตรตำมข้อกำหนด

1.1

โครงสร้ำง

มีลกั ษณะเป็ นตู้ outdoor ทีเ่ หมำะสมกับลักษณะงำน พร้อมรัว้ และป้ ำย ตำแหน่ง
ของตู้ จะติดตัง้ ให้สงู กว่ำระดับน้ำสูงสุด ณ ตำแหน่งทีต่ งั ้ สถำนี ตำมข้อกำหนด

1.2

ระบบควบคุม

ระบบ RTU ทำหน้ำทีค่ วบคุมสถำนีเชือ่ มต่อกับศูนย์ปฏิบตั กิ ำรและเป็ น Data logger
โดยมี CPU และส่วน Input / Output รวมทัง้ คุณสมบัตอิ ่นื ๆ ตำมข้อกำหนดทำง
วิชำกำร

1.3

อุปกรณ์ระบบสือ่ สำร

ADSL Modem

1.4

ระบบควำมปลอดภัย /
ส่วนประกอบ

-

1.5

เครือ่ งมือวัด

1.5.1

เครือ่ งวัดระดับน้ำ

แบบใช้แรงดัน ตำมข้อกำหนด

1.5.2

เครือ่ งวัดน้ำนนอัตโนมัติ

แบบ Tipping Bucket ตำมข้อกำหนด

1.5.3

เครือ่ งวัดคุณภำพน้ำ

แบบหลำยตัวแปร ตำมข้อกำหนด

1.6

ระบบตรวจจับภำพ

1.6.1

อุปกรณ์ตรวจจับภำพ

กล้อง Network Dome Camera ตำมข้อกำหนด

1.6.2

อุปกรณ์สอ่ื สำรของระบบ
ตรวจจับภำพ

ใช้ระบบ ADSL เพือ่ ให้สง่ สัญญำณภำพได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ

รัว้ , ป้ ำย
ระบบ Surge protection ด้ำนสำยไฟฟ้ ำ และสำยสัญญำณ
ระบบสำยไฟ / สำรองไฟ ซึง่ มี Battery สำรองไฟได้ 48 ชัวโมง
่
ระบบ Door Switch เพือ่ ตรวจสอบกำรเปิ ดประตูสถำนี
แผ่นวัดระดับน้ำ (ในกรณีสถำนีอุทกวิทยำ)

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ตารางที่ 3.2.2-3
สรุปรายละเอียดระบบสื่อสารของเครือข่ายสถานี ฯ
กำรสือ่ สำรระหว่ำง
1) ระบบสือ่ สำรหลัก : สถำนีสนำม
กับสถำนีหลัก

2) กล้องจับภำพ กับสถำนีหลัก

3) กล้องจับภำพ กับเครือข่ำย Internet

4) สถำนีหลัก กับเครือข่ำย Internet

5) สถำนีหลัก กับฐำนข้อมูล / ระบบฯ ภำยใน
กรม เช่น ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ ฯลฯ
6) สถำนีหลัก กับสถำนีรอง
7) ศูนย์ปฏิบตั กิ ำร กับประชำชน/หน่วยงำนอื่น

ระบบทีใ่ ช้
กรณี สถำนีสนำม ใช้ระบบสือ่ สำร แบบ ADSL เชือ่ มต่อ
ระหว่ำงสถำนีหลักและสถำนีสนำม ผ่ำนระบบ Cable
ควำมเร็วสูงเป็ นระบบทีม่ เี สถียรภำพสูง เนื่องจำกเป็ นบริกำร
เครือข่ำยสำธำรณะ
กรณี สถำนีสนำมแบบเคลือ่ นทีใ่ ช้ระบบ GPRS แบบ Fixed
IP ของ DTAC หรือ AIS และเชือ่ มต่อมำทีส่ ถำนีหลักผ่ำน
ระบบ Cellular GPRS
ใช้ระบบ สือ่ สำร แบบ ADSL และเชือ่ มต่อมำทีส่ ถำนีหลัก
ผ่ำนระบบ Cable ควำมเร็วสูง เช่นเดียวกับระบบสือ่ สำรใน
ข้อ 1)
ผ่ำนเครือข่ำย Internet ทัวไป
่
กล้องสำมำรถเปิ ดใช้งำนใน
แบบ Open to Public ได้กล่ำวคือ ผูท้ เ่ี ชือ่ มต่อ Internet ได้
จะสำมำรถเชือ่ มต่อกับกล้องได้ผำ่ น Web browser ถ้ำทรำบ
IP address ของกล้องนัน้ ๆ ซึง่ จะทำให้เจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถ
เข้ำดูภำพได้จำกทุกที่ ส่วนกำรป้ องกันกำรเข้ำถึงโดยผูไ้ ม่
เกีย่ วข้องนัน้ จะใช้ระบบ Accesss Control ซึง่ เป็ น
คุณสมบัตมิ ำตรฐำนของกล้องทีเ่ สนออยูแ่ ล้ว
ใช้ Broadband Connection เดิมทีก่ รมทรัพยำกรน้ ำมีอยู่
ซึง่ มีประสิทธิภำพสูงและมีระบบ Security ทีด่ อี ยูแ่ ล้ว ทัง้ นี้
เพือ่ เป็ นกำรใช้ทรัพยำกรทีม่ ปี ระโยชน์ คุม้ ค่ำทีส่ ุด
ใช้ระบบ LAN เชือ่ มเข้ำกับระบบเครือข่ำยเดิมของกรม
ทรัพยำกรน้ ำ
ใช้ระบบ Intranet ของกรม
ผ่ำนเครือข่ำย Internet ทัวไป
่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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รูปที่ 3.2.2-5 การเชื่อมโยงข้อมูลภายในโครงการ การเชื่อมโยงกับงานข้อมูลภายใน/ภายนอกกรมฯ

โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

3.2.3

สถานี หลัก และสถานี รอง
สถำนีหลัก และสถำนีรอง ของโครงกำรจะมีรำยละเอียดดังนี้

3.2.3.1

สถานี หลัก
ทีต่ งั ้ ของสถำนีหลักจะใช้พน้ื ทีข่ องศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ ชัน้ 11 อำคำรกรมทรัพยำกรน้ ำ กรุงเทพมหำนคร โดยจัดวำงในจุดทีก่ รมทรัพยำกรน้ ำได้จดั เตรียมไว้โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1)
2)
3)

4)

งำนอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ตำมตำรำงที่ 3.2.3-1
งำนแบบจำลองคณิตศำสตร์ตำมตำรำงที่ 3.2.3-2 โดยแบบจำลองทีพ่ ฒ
ั นำใหม่ตำม
โครงกำรนี้ จะครอบคลุมลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ
งำนระบบ SCADA และฐำนข้อมูล ตำมรำยละเอียดในบทที่ 9 โดยมีขดี ควำมสำมำรถของ
ระบบดังนี้ คือ
 ระบบ SCADA ของโครงกำรนี้ จะควบคุมสถำนีสนำมของโครงกำรโทรมำตรลุม
่ น้ ำ
เจ้ำพระยำทัง้ หมด
 ระบบฐำนข้อมูลของโครงกำรนี้ จะรวมผลกำรตรวจวัดของระบบโทรมำตรลุม
่ น้ ำ
เจ้ำพระยำมีกำรเชือ่ มโยงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลภำยใน และภำยนอกกรมฯ เพือ่ นำ
ข้อมูลมำประกอบกำรคำนวณ หรือประกอบกำรเน้ ำระวัง โดยใช้ระบบเชือ่ มโยงกับ
ฐำนข้อมูลนัน้ โดยตรง ในกรณีมกี ำรประสำนขอใช้ขอ้ มูลได้ หรือดึงค่ำจำก Web ของ
หน่วยงำนนัน้ ๆ ทีเ่ ผยแพร่ต่อสำธำรณะ
ระบบถ่ำยทอดข้อมูลและบันทึกภำพ ตำมรำยละเอียดในบทที่ 9 โดยมีขดี ควำมสำรมำรถ
ของระบบ คือ
 ใช้โปรแกรม Milestone Xprotect Enterprise ซึง่ สำมำรถเชือ
่ มโยงกับระบบถ่ำยทอด
ข้อมูล/บันทึกภำพของศูนย์วกิ ฤติน้ ำ (War room) ทีม่ อี ยูเ่ ดิมได้
 สำมำรถเชือ
่ มโยงสัญญำณภำพ จำกระบบคอมพิวเตอร์ของโครงกำรทุกเครือ่ งไปยัง
ระบบฉำยภำพของ War room ได้ทำงระบบ LAN

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ตารางที่ 3.2.3-1 แสดงรายการอุปกรณ์ ที่จดั หาสาหรับสถานี หลัก
ลาดับที่

รายการอุปกรณ์

1

อุปกรณ์ระบบประมวลผล

1.1

1.2

-

1 ชุด

CN7949004R

1

เครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ข่ายสาหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพ

-

1 ชุด

CN7949004U

1

-

1 ชุด

CN7949004T

1

-

1 ชุด

CN7949004V

1

-

1 ชุด

CN7949004X

1

-

2 ชุด

ยีห่ อ้ HP รุน่ Z400

SGH951T6Z7

1

ยีห่ อ้ HP รุน่ Z400

SGH951T6Z9

1

เครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ข่ายสาหรับระบบ Internet
ยีห่ อ้ HP รุน่ DL 160 G6

1.4

เครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ข่ายสาหรับระบบบริ หารจัดการ
HP รุน่ DL 160 G6

1.5

เครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ข่ายสาหรับระบบSCADA
ยีห่ อ้ HP รุน่ DL 160 G6

1.6

1.7

จานวน

เครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ข่ายสาหรับแบบจาลองและระบบ
ฐานข้อมูล
ยีห่ อ้ HP รุน่ DL 160 G6
ยีห่ อ้ HP รุน่ DL 160 G6

1.3

Serial Number

เครื่องคอมพิ วเตอร์แบบ Workstation

เครื่องคอมพิ วเตอร์แบบNotebookพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบ
ชุด
ยีห่ อ้ HP รุน่ Pavilion dv4-1258TX

-

2 ชุด

CND9422JS1

1

ยีห่ อ้ HP รุน่ Pavilion dv4-1258TX

CND9422JFB

1

2

เครื่องพิ มพ์ (Printer)

2.1

Color Laser Printer ขนำด A3 ควำมเร็วสูง

-

1 ชุด

ยีห่ อ้ Ricoh รุน่ SPC820DN

-

1

-

1 ชุด

-

1 ชุด

3

ปรับปรุงระบบสารองไฟฟ้ า

3.1

ดำเนินกำรปรับปรุงระบบแบตเตอร์รใ่ี ห้มปี ระสิทธิภำพมำกขึน้
สำมำรถ Back up ได้ไม่น้อยกว่ำ 8 ชัวโมง
่
เพิม่ ระบบควบคุมและมอนิเตอร์สถำนะภำพของระบบ UPS ให้เป็ น
แบบ Onlineสำมำรถส่งสถำนะภำพต่ำงๆของระบบ UPS เข้ำกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ได้

3.2

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ตารางที่ 3.2.3-1 แสดงรายการอุปกรณ์ ที่จดั หาสาหรับสถานี หลัก (ต่อ)
ลาดับ

รายการอุปกรณ์

Serial Number

จานวน

5

SCADA Software

5.1

ชุดคาสังประยุ
่
กต์สาหรับระบบควบคุมระยะไกล

-

1 ชุด

ยีห่ อ้ Wizcon Supervisor รุน่ AS9.4 -AS-DEV-500/USB

-

1

-

1 ชุด

7

โปรแกรมฐานข้อมูล ระบบสานักงาน ระบบความปลอดภัย

7.1

ชุดคำสังประยุ
่
กต์สำหรับงำนบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล
ยีห่ อ้ Microsoft office SQL

7.2

ชุดคำสังประยุ
่
กต์สำหรับงำนด้ำนเอกสำรสำนักงำน
ยีห่ อ้ Microsoft office 2007
ยีห่ อ้ Microsoft office 2007

1
-

2 ชุด

XQ48H-CQTW6-29H7486Q8T-9KMYQ
XQ48H-CQTW6-29H7486Q8T-9KMYQ
-

1

1 ชุด

1

7.3

Software ระบบบริหำรจัดกำรเครือ่ งคอมพิวเตอร์

-

1

7.4

ยีห่ อ้ IT Pattana รุน่ The Enterprise
Management system
KVM Switch

-

1 ชุด

ยีห่ อ้ Rexton

-

1

Antivirus Software

-

1 ชุด

0D64-090804-081920

1

-

1 ชุด

7.5

ยีห่ อ้ Kaspersky
8

Software ระบบถ่ายทอดข้อมูลและบันทึกภาพ
ยีห่ อ้ Milestone รุน่ Xprotec (Camera License)

9

ระบบสื่อสารข้อมูลและระบบควบคุมระยะไกล

9.1

GPRS Modem

-

1 ชุด

ยีห่ อ้ Sierra Wireless รุน่ at&t

-

1

อุปกรณ์สอ่ื สำรข้อมูลและควบคุมทำงไกล

-

1 ชุด

55348

1

9.2

ยีห่ อ้ SIXNET รุน่ VT-UIPM-431-H
10

อุปกรณ์อื่นๆ

10.1

ชุดอุปกรณ์สำนักงำน (โต๊ะ-เก้ำอี)้ สำหรับควบคุมระบบฯ

-

2 ชุด

10.2

Video Surveillance Joystick

-

1 ชุด

HW0050939123

1

-

1 ชุด

ยีห่ อ้ Axis รุน่ Axis 295
10.3

Rack 2.2 M

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ตารางที่ 3.2.3-2 รายละเอียดของแบบจาลอง และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
1

2

3

4

5

6

โปรแกรม
แบบจำลองด้ำนชลศำสตร์
(Hydrodynamics / Flood
Forceasting)

แบบจำลองด้ำนคุณภำพน้ ำ

แบบจำลองด้ำนแหล่งน้ ำ

ระบบพยำกรณ์แบบ ANN

ระบบเชือ่ มโยงข้อมูลภำยใน/
ภำยนอกกรมฯ
ระบบบริหำรจัดกำรเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ / ขีดความสามารถ

Software ที่ใช้
FloodWatch /
Mike 11

ECOlab /
Mike 11

MIKE BASIN

Qnet2000

โปรแกรมประยุกต์
(เช่น VB, C++,
ASP)
โปรแกรมประยุกต์
ทีท่ ำงำนเสริมกับ
Windows

-

เชือ่ มโยงกับฐำนข้อมูลเพือ่ รับข้อมูล Input แบบอัตโนมัติ ได้แก่ ระดับน้ ำ ปริมำณน้ ำนน

-

สำมำรถใช้วเิ ครำะห์ Scenario ต่ำงๆ เพือ่ ศึกษำ วำงแผน ตัง้ เกณฑ์กำรเตือนภัย ตัง้ เกณฑ์
แนะนำกำรปฏิบตั กิ ำร (DSS) หรือหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำด้ำนชลศำสตร์ได้

-

เชือ่ มโยงผลกำรคำนวณเข้ำไปยังระบบนำเสนอ / DSS / เตือนภัย

-

ในกรณีทผ่ี คู้ วบคุมพบว่ำค่ำคุณภำพน้ ำจำกทีว่ ดั ได้จริงแย่กว่ำค่ำทีท่ ำนำย แสดงว่ำมีกำรปล่อย
มลพิษลงสูล่ ำน้ ำมำกกว่ำทีก่ ำหนดไว้ และสำมำรถใช้ Model ในกำรประมำณค่ำมลพิษได้แบบ
Manual

-

สำมำรถใช้วเิ ครำะห์ Scenario ต่ำงๆ ในกำรแก้ไข วำงแผนด้ำนกำรควบคุมมลพิษได้

-

สำมำรถใช้วเิ ครำะห์ Scenario ต่ำงๆ ในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรน้ ำ ตัง้ เกณฑ์กำรเตือนภัย
ตัง้ เกณฑ์แนะนำกำรดำเนินกำร (DSS) ได้ แบบ Manual

-

นำผลกำรศึกษำไปจัดทำเกณฑ์กำรเตือนภัยแล้งในระบบ ANN เพือ่ ให้สำมำรถเตือนภัยแล้งจำก
ข้อมูลตรวจวัดได้

-

ใช้หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำตรวจวัดกับผลลัพธ์ทต่ี อ้ งกำร เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณ
นนกับควำมสูงของน้ ำหลำก กล่ำวคือเป็ นกำร Predict ผลลัพธ์จำกข้อมูลในอดีตนันเอง
่

-

ใช้หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรพยำกรณ์จำกแบบจำลองหลักกับข้อมูลทีใ่ ช้ประกอบกำรบริหำร
น้ ำ เช่น พืน้ ทีภ่ ยั แล้งจำก MIKE BASIN กับข้อมูลควำมเสียหำยจำกภัยแล้ง

-

สำมำรถเชือ่ มโยงผลกำรคำนวณไปยังระบบนำเสนอ / DSS / เตือนภัย โดยในกรณีของกำรทำนำย
น้ ำท่วมนัน้ สำมำรถส่งผลลัพธ์ไปแสดงเป็ น Flood Map ได้ในระบบนำเสนอ/เตือนภัย/DSS

-

ใช้ดงึ ข้อมูลจำกหน่วยงำนทัง้ ในและนอกกรมฯ ซึง่ อำจจะอยูใ่ น Format ทีห่ ลำกหลำย ให้เข้ำมำอยู่
ในรูปทีใ่ ช้งำนในฐำนข้อมูลโครงกำรได้

-

ใช้เตรียมข้อมูลเพือ่ ส่งให้หน่วยงำนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตำมข้อตกลงระหว่ำงหน่วยงำน

ทำกำรพยำกรณ์สภำพทำงชลศำสตร์ในลำน้ ำล่วงหน้ำได้แบบ Auto
แสดงผลกำรคำนวณในรูปของระดับน้ ำทีเ่ วลำต่ำงๆ และพืน้ ทีน่ ้ ำท่วม (Flood Map) ทีส่ ร้ำงจำก
DEM

เชือ่ มโยงกับฐำนข้อมูลเพือ่ รับข้อมูล Input แบบอัตโนมัติ ได้แก่ ข้อมูลคุณภำพน้ ำ
ทำงำนพยำกรณ์คุณภำพน้ ำในลำน้ ำได้แบบ Auto ภำยใต้ปริมำณมลพิษลงสูล่ ำน้ ำทีก่ ำหนดไว้
ล่วงหน้ำ

เชือ่ มโยงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลมำทำกำรคำนวณได้ ได้แก่ ข้อมูลปริมำณน้ ำท่ำ ระดับน้ ำในอ่ำง
เก็บน้ ำ (จำกกรมชลประทำน) แบบ Manual (หรือ Auto ถ้ำประสำนงำนขอข้อมูลได้)

สำมำรถบริหำรจัดกำรเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้ตำมทีก่ ำหนดใน TOR

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

3.2.3.2

สถานี รอง

ใช้พน้ื ทีภ่ ำยในบริเวณส่วนอุทกวิทยำ สำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2 จังหวัดนครสวรรค์ ตำมรูป
ที่ 3.2.3-1 ซึง่ กลุม่ บริษทั ฯดำเนินกำรก่อสร้ำงใหม่
พร้อมทัง้ จัดหำเครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่ำย 2 ชุด ใช้เป็ นเครือ่ ง Monitor/Set Point Control (via
web) Workstation เชือ่ มต่อกับเครือข่ำย ADSL ของเดิม โดยเครือ่ งดังกล่ำวจะมีขดี ควำมสำมำรถดังนี้
ดูขอ้ มูลและควบคุม/ปรับค่ำ Set point ต่ำงๆ ผ่ำนระบบนำเสนอ/เตือนภัย/DSS แบบ Webbased Application ทีพ่ ฒ
ั นำขึน้


มีกำรต่อเชือ่ มกับฐำนข้อมูลสถำนีหลักผ่ำน ADSL เพือ่ ให้เจ้ำหน้ำทีส่ ว่ นภูมภิ ำคสำมำรถ
Query ข้อมูลเพือ่ ประกอบกำรจัดทำรำยงำนและบริหำรจัดกำรน้ ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ


อาคารสถานี รอง

การติ ดตัง้ อุปกรณ์

รูปที่ 3.2.3-1 สถานี รอง

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

3.3

แบบจาลองคณิตศาสตร์

ลักษณะและขีดควำมสำมำรถของแบบจำลองคณิตศำสตร์ของโครงกำรและโปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้อง
สำมำรถสรุปได้ตำมตำรำงที่ 3.3-1 และรูปที่ 3.3-1 ถึงรูปที่ 3.3-5 ลักษณะหน้ำจอของแบบจำลองต่ำงๆ จะ
แสดงไว้ในรูปที่ 3.3-6
ตารางที่ 3.3-1 รายละเอียดของแบบจาลอง และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
1

โปรแกรม

คุณสมบัติ / ขีดความสามารถ

Software ที่ใช้

แบบจำลองด้ำนชลศำสตร์
Floodwatch /
(Hydrodynamics / Flood
Mike 11
Forceasting) ของลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ

-

เชือ่ มโยงกับฐำนข้อมูลเพือ่ รับข้อมูล Input แบบอัตโนมัติ ได้แก่ ระดับน้ ำ ปริมำณน้ ำนน
ทำกำรพยำกรณ์สภำพทำงชลศำสตร์ในลำน้ ำล่วงหน้ำได้แบบ Auto
แสดงผลกำรคำนวณในรูปของระดับน้ ำทีเ่ วลำต่ำงๆ และพืน้ ทีน่ ้ ำท่วม (Flood Map) ทีส่ ร้ำงจำก
DEM

-

สำมำรถใช้วเิ ครำะห์ Scenario ต่ำงๆ เพือ่ ศึกษำ วำงแผน ตัง้ เกณฑ์กำรเตือนภัย ตัง้ เกณฑ์
แนะนำกำรปฏิบตั กิ ำร (DSS) หรือหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำด้ำนชลศำสตร์ได้
- เชือ่ มโยงผลกำรคำนวณเข้ำไปยังระบบนำเสนอ / DSS / เตือนภัย
2

แบบจำลองด้ำนคุณภำพน้ ำของ Ecolab / Mike 11
ลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ

-

เชือ่ มโยงกับฐำนข้อมูลเพือ่ รับข้อมูล Input แบบอัตโนมัติ ได้แก่ ข้อมูลคุณภำพน้ ำ
ทำงำนพยำกรณ์คุณภำพน้ ำในลำน้ ำได้แบบ Auto ภำยใต้ปริมำณมลพิษลงสูล่ ำน้ ำทีก่ ำหนดไว้
ล่วงหน้ำ

-

ในกรณีทผ่ี คู้ วบคุมพบว่ำค่ำคุณภำพน้ ำจำกทีว่ ดั ได้จริงแย่กว่ำค่ำทีท่ ำนำย แสดงว่ำมีกำรปล่อย
มลพิษลงสูล่ ำน้ ำมำกกว่ำทีก่ ำหนดไว้ และสำมำรถใช้ Model ในกำรประมำณค่ำมลพิษได้แบบ
Manual
- สำมำรถใช้วเิ ครำะห์ Scenario ต่ำงๆ ในกำรแก้ไข วำงแผนด้ำนกำรควบคุมมลพิษได้
3

4

แบบจำลองด้ำนแหล่งน้ ำของ
ลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ

ระบบพยำกรณ์แบบ ANN ของ
ลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ

MIKE BASIN

Qnet2000

-

เชือ่ มโยงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลมำทำกำรคำนวณได้ ได้แก่ ข้อมูลปริมำณน้ ำท่ำ ระดับน้ ำในอ่ำง
เก็บน้ ำ (จำกกรมชลประทำน) แบบ Manual (หรือ Auto ถ้ำประสำนงำนขอข้อมูลได้)

-

สำมำรถใช้วเิ ครำะห์ Scenario ต่ำงๆ ในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรน้ ำ ตัง้ เกณฑ์กำรเตือนภัย
ตัง้ เกณฑ์แนะนำกำรดำเนินกำร (DSS) ได้ แบบ Manual

-

นำผลกำรศึกษำไปจัดทำเกณฑ์กำรเตือนภัยแล้งในระบบ ANN เพือ่ ให้สำมำรถเตือนภัยแล้งจำก
ข้อมูลตรวจวัดได้

-

ใช้หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำตรวจวัดกับผลลัพธ์ทต่ี อ้ งกำร เช่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณ
นนกับควำมสูงของน้ ำหลำก กล่ำวคือเป็ นกำร Predict ผลลัพธ์จำกข้อมูลในอดีตนันเอง
่

-

ใช้หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรพยำกรณ์จำกแบบจำลองหลักกับข้อมูลทีใ่ ช้ประกอบกำรบริหำร
น้ ำ เช่น พืน้ ทีภ่ ยั แล้งจำก MIKE BASIN กับข้อมูลควำมเสียหำยจำกภัยแล้ง
- สำมำรถเชือ่ มโยงผลกำรคำนวณไปยังระบบนำเสนอ / DSS / เตือนภัย โดยในกรณีของกำร
ทำนำย น้ ำท่วมนัน้ สำมำรถส่งผลลัพธ์ไปแสดงเป็ น Flood Map ได้ในระบบนำเสนอ/เตือน
ภัย/DSS
5

6

ระบบเชือ่ มโยงข้อมูลภำยใน/
ภำยนอกกรมฯ
ระบบบริหำรจัดกำรเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์

โปรแกรมประยุกต์
(เช่น VB, C++,
ASP)
โปรแกรมประยุกต์
ทีท่ ำงำนเสริมกับ
Windows

-

ใช้ดงึ ข้อมูลจำกหน่วยงำนทัง้ ในและนอกกรมฯ ซึง่ อำจจะอยูใ่ น Format ทีห่ ลำกหลำย ให้เข้ำมำอยู่
ในรูปทีใ่ ช้งำนในฐำนข้อมูลโครงกำรได้

-

ใช้เตรียมข้อมูลเพือ่ ส่งให้หน่วยงำนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตำมข้อตกลงระหว่ำงหน่วยงำน
สำมำรถบริหำรจัดกำรเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้ตำมทีก่ ำหนดใน TOR

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

รูปที่ 3.3-1 ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการทางานของแบบจาลองทาง
ชลศาสตร์ของโครงการ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

รูปที่ 3.3-2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นการและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการทางานของแบบจาลอง
ด้านคุณภาพน้าของโครงการ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

รูปที่ 3.3-3 ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการทางานของแบบจาลอง
ด้านแหล่งน้าของโครงการ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

รูปที่ 3.3-4 ขัน้ ตอนการดาเนิ นการและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการทางานของระบบพยากรณ์
แบบ ANN สาหรับการพยากรณ์ ระดับน้า

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

รูปที่ 3.3-5 ลักษณะของฐานข้อมูลและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการทางานกับระบบฐานข้อมูล
ของโครงการ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

แบบจาลองทางชลศาสตร์

แบบจาลองด้านแหล่งน้า

ระบบพยากรณ์ ANN

รูปที่ 3.3-6 ลักษณะของแบบจาลองคณิ ตศาสตร์ของโครงการ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

3.4

ระบบ SCADA ฐานข้อมูล และระบบนาเสนอข้อมูล / เตือนภัย / DSS ของ
โครงการ

ระบบ SCADA ฐำนข้อมูล และระบบนำเสนอข้อมูล/เตือนภัย/DSS ของโครงกำรเป็ นระบบที่
พัฒนำขึน้ ให้ทำงำนสอดคล้องกัน เพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูล/ควบคุมสถำนีสนำมผ่ำนระบบสือ่ สำร GPRS เชือ่ มต่อ
กับแบบจำลองผ่ำนเครือข่ำย LAN และเป็ น Interface ในกำรติดต่อระหว่ำงระบบ Hardware/ Software
ต่ำงๆ ของโครงกำรกับผูใ้ ช้งำนผ่ำนทำงหน้ำจอคอมพิวเตอร์ ทัง้ ภำยในสถำนีหลักและผ่ำนเครือข่ำย
Internet โดยมีกำรเชือ่ มโยงกันระหว่ำงแต่ละระบบ ซึง่ ประกอบด้วยระบบหลัก 6 ส่วน ได้แก่
–
–
–
–
–
–

ระบบ SCADA
ระบบฐำนข้อมูลของโครงกำร
ระบบเชือ่ มโยงข้อมูลกับแบบจำลองและโปรแกรมอื่นๆ
ระบบเชือ่ มโยงข้อมูลกับโครงกำรโทรมำตรในลุม่ น้ ำเจ้ำพระยำ
ระบบเชือ่ มโยงข้อมูลกับศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ
ระบบจับภำพ ถ่ำยทอดข้อมูล และบันทึกภำพ

โดยแต่ละส่วนจะมีขดี ควำมสำมำรถตำมทีส่ รุปไว้ในตำรำงที่ 3.2.3-1 ร่วมกับ Hardware ทีใ่ ช้
ติดตัง้ โปรแกรมดังกล่ำว ส่วนลักษณะของ Interface ของระบบทัง้ ต่ำงๆ จะแสดงไว้ในรูปที่ 3.4-1

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

1) ระบบ Login (Username/Password)

2) หน้ าหลัก

3) ข้อมูลสถานี สนาม

4) การแสดงในรูปตาราง
ระบบ SCADA

5) การแสดงผลในรูปกราฟ

รูปที่ 3.4-1 ลักษณะของงานระบบ SCADA และระบบนาเสนอฯ ของโครงการ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

6) Alarm/Event Summary

7) การตัง้ ค่าเตือนภัย

8) ระบบ Query ข้อมูล

รูปที่ 3.4-1 ลักษณะของงานระบบ SCADA และระบบนาเสนอฯ ของโครงการ (ต่อ)

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

3.5

การฝึ กอบรม

หลังจำกพัฒนำ ทดสอบระบบต่ำงๆ ของโครงกำรแล้วเสร็จ ทีป่ รึกษำฯได้จดั ให้มกี ำรนึกอบรม
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กบั เจ้ำหน้ำทีก่ รมทรัพยำกรน้ ำ โดยแบ่งกำรดำเนินกำรออกเป็ นกิจกรรมต่ำงๆ ได้
ดังนี้
1)

การฝึ กอบรมเจ้าหน้ าที่กรมทรัพยากรน้า

ทีป่ รึกษำฯได้จดั นึกอบรมเจ้ำหน้ำทีก่ รมทรัพยำกรน้ ำขึน้
โดยมีเป้ ำหมำยเพือ่ ให้เจ้ำหน้ำที่
กรมฯ มีควำมเข้ำใจลักษณะของระบบต่ำงๆ ของโครงกำรทีไ่ ด้พฒ
ั นำขึน้ รวมทัง้ สำมำรถใช้งำน ปรับแต่ง
และบำรุงรักษำระบบต่ำงๆ ต่อไปได้ ทัง้ นี้ได้แยกกำรนึกอบรมออกเป็ นหัวข้อต่ำงๆ ดังนี้
1.1) กำรนึ กอบรมกำรใช้งำนแบบจำลองทำงชลศำสตร์, คุณ ภำพน้ ำ และบำรุงรักษำ
อุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม ในวันที่ 19 พฤษภำคม 2553 ณ ส่วนอุทกวิทยำ สำนักงำนทรัพยำกรน้ ำ
ภำค 2 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกำรอบรมโปรแกรม MIKE11, โปรแกรม MIKE BASIN และ โปรแกรม
Qnet2000 รวมถึงสำธิตกำรใช้งำนและบำรุงรักษำจริงทีส่ ถำนีสนำมด้วย
1.2) กำรนึกอบรมกำรใช้งำนแบบจำลองทำงชลศำสตร์และคุณภำพน้ ำ
โปรแกรม
MIKE11, โปรแกรม MIKE BASIN ในวันที่ 25 พฤษภำคม 2553 ณ. กรมทรัพยำกรน้ ำ กรุงเทพมหำนคร
1.3) กำรนึกอบรมกำรใช้งำนระบบพยำกรณ์แบบ ANN โปรแกรม Qnet2000 ในวันที่ 25
พฤษภำคม 2553 ณ. กรมทรัพยำกรน้ ำ กรุงเทพมหำนคร
1.4) กำรนึกอบรมกำรใช้งำนระบบ SCADA ฐำนข้อมูล ระบบนำเสนอข้อมูล / เตือนภัย /
DSS ในวันที่ 25 พฤษภำคม 2553 ณ. กรมทรัพยำกรน้ ำ กรุงเทพมหำนคร
2)

การจัดทาคู่มือ

ในกำรนึกอบรมทุกหัวข้อ ตำมข้อ 1) ทีป่ รึกษำฯได้มกี ำรจัดทำคูม่ อื ประกอบกำรใช้งำน
ระบบ เพือ่ ประกอบกำรนึกอบรมในหัวข้อนัน้ ๆ ด้วย โดยเจ้ำหน้ำทีก่ รมฯ สำมำรถนำคูม่ อื ดังกล่ำวไปใช้
ประกอบกำรทำงำนต่อไปในอนำคตได้

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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3.6

การประชาสัมพันธ์
ในช่วงกำรดำเนินงำนโครงกำร ได้มกี ำรจัดกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรขึน้ 2 ครัง้ โดยมีรำยละเอียด

ดังนี้
1)

การประชาสัมพันธ์ปฐมนิ เทศโครงการ

เป็ นกำรประชำสัมพันธ์เพือ่ นำเสนอวัตถุประสงค์ และรำยละเอียดของโครงกำร รวมทัง้
รับฟั งควำมคิดเห็นเกีย่ วกับโครงกำรจำกหน่วยงำนและประชำชนในพืน้ ที่ จัดขึน้ ในวันที่ 3 กันยำยน 2552
เวลำ 09.00 ถึง 12.00 น. ณ โรงแรมอยุธยำแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดยมีกำรเชิญ
ผูเ้ ข้ำร่วมประชุม 200 คน และมีผเู้ ข้ำร่วมประชุม 156 คน
โดยในงำนได้มกี ำรจัดทำแผ่นพับพร้อมซองเอกสำรประชำสัมพันธ์ เพือ่ แจกให้กบั ผูเ้ ข้ำร่วม
ประชุม จำนวน 500 ชุด
2)

การประชาสัมพันธ์ปิดโครงการ

เป็ นกำรประชำสัมพันธ์เพือ่ นำเสนอผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
และกำรแนะนำแนว
ทำงกำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำร จัดขึน้ ในวันที่ 14 พฤษภำคม 2553 เวลำ 09.00 ถึง 12.00 น. ณ ห้องกรุงศรี
อยุธยำ 1 โรงแรมกรุงศรีรเิ วอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดยมีกำรเชิญผูเ้ ข้ำร่วมประชุม 200
คน และมีผเู้ ข้ำร่วมประชุม 130 คน
โดยในงำนได้มกี ำรจัดทำแผ่นพับพร้อมซองเอกสำรประชำสัมพันธ์ เพือ่ แจกให้กบั ผูเ้ ข้ำร่วม
ประชุม จำนวน 500 ชุด

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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บทที่ 4
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้าและ
เตือนภัยในพืน้ ที่โครงการ
4.1

ทัวไป
่

นอกจำกงำนก่อสร้ำงและพัฒนำแบบจำลองรวมทัง้ โปรแกรมต่ำงๆ แล้ว ในโครงกำรนี้ยงั ได้ม ี
กำรศึกษำเกี่ยวกับ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำและเกณฑ์กำรเตือนภัยในพื้นที่ โดยใช้แบบจำลองที่พ ฒ
ั นำขึ้น
ร่วมกับข้อมูลตรวจวัดและรำยงำนสภำพปั ญหำด้ำนน้ ำที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เพื่อให้กรมฯสำมำรถใช้เป็ น
แนวทำง ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรน้ ำแบบบูรณำกำร ทัง้ ด้ำนน้ ำท่วม ภัยแล้ง และคุณภำพน้ ำต่อไป
โดยหัวข้อทีท่ ำกำรศึกษำ ประกอบด้วย
1)

การบริ หารจัดการน้าในฤดูน้าหลาก
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)

2)

การบริ หารจัดการคุณภาพน้า
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)

3)

กำรวิเครำะห์ระยะเวลำกำรเดินทำงของน้ ำในลำน้ ำ
เกณฑ์กำรเตือนภัยน้ ำท่วม
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในฤดูน้ ำหลำก
กำรวิเครำะห์คำบกำรเกิดของฝนสำหรับพยำกรณ์น้ ำหลำก

ปริมำณสำรมลพิษจำกแหล่งกำเนิด
กำรประเมินปริมำณสำรมลพิษทีล่ งสูล่ ำน้ ำ
ควำมสำมำรถในกำรรองรับสำรมลพิษของลำน้ ำ
เกณฑ์กำรเตือนภัยคุณภำพน้ ำ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในด้ำนคุณภำพน้ ำ

การบริ หารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้ง
3.1) ควำมต้องกำรน้ ำ
3.2) คำบกำรเกิดของฝน เพือ่ ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
3.3) เปรียบเทียบผลกำรคำนวณกับรำยงำนควำมขำดแคลน/ควำมเสียหำยจำกภัยแล้ง
ของหน่วยงำนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.)

โดยมีรำยละเอียดในแต่ละหัวข้อมีดงั นี้

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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4.2

การบริหารจัดการน้าในฤดูน้าหลาก
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำในฤดูน้ ำหลำก จะแบ่งกำรศึกษำออกเป็ น 4 ส่วนหลัก ได้แก่
1)
2)
3)
4)

ระยะเวลำกำรเดินทำงของน้ ำในลำน้ ำ
เกณฑ์กำรเตือนภัยน้ ำท่วม
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในฤดูน้ ำหลำก
กำรวิเครำะห์คำบกำรเกิดของฝนสำหรับพยำกรณ์น้ ำหลำก

รำยละเอียดผลกำรศึกษำในแต่ละส่วน มีดงั นี้

4.2.1

การวิ เคราะห์ระยะเวลาการเดิ นทางของน้าในลาน้า

เป็ นกำรศึกษำหำระยะเวลำกำรเดินทำงของน้ ำในลำน้ ำ
โดยใช้แบบจำลองคณิตศำสตร์ท่ี
พัฒนำขึน้ เพือ่ ใช้ประกอบกำรพิจำรณำบริหำรจัดกำรน้ ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในด้ำนกำรเตรียมกำรรองรับ
สภำพ น้ ำหลำก โดยพิจำรณำจำกอัตรำกำรไหลทีว่ ดั ได้จำกกำรตรวจวัดระดับน้ ำทีส่ ถำนีโทรมำตรด้ำนต้น
น้ ำ ผูบ้ ริหำรจะสำมำรถประมำณได้วำ่ มวลน้ ำดังกล่ำวจะไปถึงจุดทีส่ นใจด้ำนท้ำยน้ ำในเวลำเท่ำไร
จำกกำรวิเครำะห์หำสภำพกำรไหลในลำน้ ำช่วงต่ำงๆ ของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ครงกำร
โดยใช้แบบจำลอง สำมำรถคำนวณหำระยะเวลำกำรเดินของน้ ำทีค่ ำ่ อัตรำกำรไหลในปริมำณสูง ปำนกลำง
และน้อย ทัง้ นี้คำ่ อัตรำกำรไหลสูง ปำนกลำง และน้อย พิจำรณำจำกเหตุกำรณ์น้ ำหลำกทีเ่ กิดขึน้ ในช่วง
ระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม ถึง 30 พฤศจิกำยน 2549 ซึง่ เป็ นปี ทเ่ี กิดน้ ำท่วมสูงในพืน้ ทีโ่ ครงกำร

4.2.2

เกณฑ์การเตือนภัยน้าท่วม

สภำพกำรเกิดน้ ำท่วมในพืน้ ทีโ่ ครงกำรฯ มี 2 ลักษณะ คือ (1) กำรเกิดน้ ำท่วมเนื่องจำกปริมำณ
น้ ำในลำน้ ำสูงมำกจนเอ่อล้นตลิง่ และ (2) กำรเกิดน้ ำท่วมเนื่องจำกปริมำณฝนตกมำกในพืน้ ทีจ่ นทำให้ไม่
สำมำรถระบำยน้ ำออกจำกพืน้ ทีไ่ ด้ทนั ดังนัน้ ในกำรศึกษำหำเกณฑ์กำรเตือนภัยน้ ำท่วมของโครงกำรจึงได้ม ี
กำรแบ่งกำรศึกษำออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ (1) กำรศึกษำเกณฑ์กำรเตือนภัยน้ ำท่วมล้นตลิง่ และ (2)
กำรศึกษำเกณฑ์ปริมำณน้ ำฝนเตือนภัยน้ ำท่วมในพืน้ ที่ โดยผลกำรศึกษำมีรำยละเอียด ดังนี้
4.2.2.1

เกณฑ์การเตือนภัยน้ าท่วมล้นตลิ ง่

จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลรูปตัดลำน้ ำ ข้อมูลสภำวะน้ ำท่วม ข้อมูลสถิตริ ะดับน้ ำจำกสถำนีวดั น้ ำ
ที่อยู่ภ ำยในพื้น ที่โครงกำรฯ ของหน่ วยงำนต่ำงๆ ข้อมูล กำรสำรวจสภำวะน้ ำท่ วมในอดีตที่รวบรวมได้
ข้อมูลรำยงำนสรุปสถำนกำรณ์อุทกภัยภำยในพืน้ ทีโ่ ครงกำรฯของกรมป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและ
จำกรำยงำนข่ำวสถำนกำรณ์ น้ ำท่วมต่ำงๆ ประกอบกับ กำรจำลองสภำพกำรไหลของน้ ำหลำกในแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำด้วยแบบจำลองทำงชลศำสตร์ ทำให้สำมำรถวิเครำะห์ระดับน้ ำทีท่ ำให้เกิดน้ ำท่วมของสถำนีโทร
มำตร และจำกค่ำระดับน้ ำท่วมของสถำนีโทรมำตรทีไ่ ด้ นำไปใช้ตงั ้ ค่ำทีใ่ ช้เตือนภั ยกำรเกิดน้ ำท่วมในพืน้ ที่
ริมแม่น้ ำ ในช่วงต่ำงๆ โดยจะพิจำรณำร่วมกับเกณฑ์กำรเตือนภัยของสถำนีวดั ท่ำของกรมชลประทำนด้ำน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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ต้นน้ ำและท้ำยน้ ำของตำแหน่งสถำนีโทรมำตรโครงกำร ดังตำรำงที่ 4.2.2-1 เพือ่ ปรับให้เป็ นเกณฑ์กำรเตือน
ภัยน้ ำท่วม ณ ตำแหน่งสถำนีโทรมำตรของโครงกำรตำมทีส่ รุปเบือ้ งต้นได้ดงั ตำรำงที่ 4.2.2-2
4.2.2.2

เกณฑ์ปริ มาณน้ าฝนเตือนภัยน้ าท่วมในพื้นที ่

จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลรูปตัดลำน้ ำ ข้อมูลสภำวะน้ ำท่วม ข้อมูลสถิตริ ะดับน้ ำจำกสถำนีวดั น้ ำ
ทีอ่ ยูภ่ ำยในพืน้ ทีโ่ ครงกำรฯ ของหน่วยงำนต่ำงๆ ข้อมูลกำรสำรวจสภำวะน้ ำท่วมในอดีตทีร่ วบรวมได้
ข้อมูลรำยงำนสรุปสถำนกำรณ์อุทกภัยภำยในพืน้ ทีโ่ ครงกำรฯ ของกรมกำรป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
และจำกรำยงำนข่ำวสถำนกำรณ์น้ ำท่วมต่ำงๆ ประกอบกับกำรจำลองสภำพกำรไหลของน้ ำหลำกในแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำด้วยแบบจำลองทำงชลศำสตร์ ทำให้สำมำรถวิเครำะห์ระดับน้ ำทีท่ ำให้เกิดน้ ำท่วมของสถำนีโทร
มำตร และจำกค่ำระดับน้ ำท่วมของสถำนีโทรมำตรทีไ่ ด้ นำไปใช้ตงั ้ ค่ำทีใ่ ช้เตือนภัยกำรเกิดน้ ำท่วมในพืน้ ทีร่ มิ
แม่น้ ำ ในช่วงต่ำงๆ โดยจะพิจำรณำร่วมกับเกณฑ์กำรเตือนภัยของสถำนีวดั น้ ำท่ำของกรมชลประทำนด้ำน
ต้นน้ ำและท้ำยน้ ำของตำแหน่งสถำนีโทรมำตรโครงกำร เพือ่ ปรับให้เป็ นเกณฑ์กำรเตือนภัยน้ ำท่วม ณ.
ตำแหน่งสถำนีโทรมำตรของโครงกำรฯ โดยเกณฑ์เตือนภัยทีต่ งั ้ แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ
(1) ระดับวิกฤต (CRi) เป็ นค่ำระดับน้ ำทีท่ ำให้เกิดน้ ำท่วมล้นตลิง่ ทีบ่ ริเวณพืน้ ทีต่ งั ้ สถำนี โดย
ใช้คำ่ ระดับน้ ำทีค่ วำมสูง 90% ขอระดับพืน้ ทีท่ อ่ี ยูด่ ำ้ นหลังตลิง่ ฝั ง่ ทีต่ ่ำทีส่ ุด
(2) ระดับเตือนภัย (Hi) เป็ นค่ำระดับน้ ำเตือนภัยล่วงหน้ำก่อนทีจ่ ะเกิดน้ ำท่วมล้นตลิง่ โดยใช้
ค่ำระดับน้ ำทีค่ วำมสูง 80% ขอระดับพืน้ ทีท่ อ่ี ยูด่ ำ้ นหลังตลิง่ ฝั ง่ ทีต่ ่ำทีส่ ุด
นอกจำกนี้ ในโครงกำรนี้ยงั ได้ทำกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับน้ ำกับเหตุกำรณ์ น้ ำ
ท่ ว มในพื้ น ที่ ต ำบลริม น้ ำ ที่ ส ำมำรถใช้ ร ะดับ น้ ำ จำกสถำนี โ ทรมำตรเป็ นตัว แทนได้ ท ัง้ นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม ขีด
ควำมสำมำรถในกำรเตือนภัยให้ครอบคลุมพืน้ ทีม่ ำกขึน้ ทัง้ นี้ค่ำเตือนภัยนี้สำมำรถทำกำรปรับเปลีย่ นใหม่
(Update) ให้เหมำะสมสอดคล้องกับเหตุกำรณ์น้ ำท่วมทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้ในอนำคตและข้อมูลสถิตริ ะดับน้ ำจำก
สถำนีโทรมำตรของโครงกำรฯ เมื่อสถำนีถูกติดตัง้ แล้วเสร็จ และได้จดั เก็บข้อมูลระดับน้ ำ และเหตุกำรณ์น้ ำ
ท่วมไว้เพียงพอแล้ว (อย่ำงน้อย 1 ฤดูกำล)

4.2.3

เกณฑ์การเตือนภัยน้าท่วม

จำกผลกำรศึกษำระยะเวลำกำรเดินทำงของน้ ำในลำน้ ำ และหำเกณฑ์กำรเตือนภัยน้ ำท่วมทัง้
เนื่องจำกน้ ำเอ่อล้นตลิง่ ลำน้ ำ และปริมำณฝนตกมำกในพืน้ ที่ ดังกล่ำวไว้ในหัวข้อทีผ่ ำ่ นมำ จะสำมำรถนำผล
กำรศึกษำนี้มำใช้ประกอบกำรบริหำรจัดกำรน้ ำหลำกในพื้นที่โครงกำรฯ เพื่อบรรเทำปั ญหำน้ ำท่วม และ
ลดควำมเสียหำยทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชำชนในพืน้ ทีไ่ ด้ ดังมีรำยละเอียดดังนี้
1) จำกผลกำรศึกษำระยะเวลำกำรเดินทำงของน้ ำในลำน้ ำ และสำมำรถแสดงแผนผังเส้นทำง
กำรเดินทำงของน้ ำในพืน้ ทีโ่ ครงกำรฯ ระยะเวลำกำรเดินทำง ของน้ ำ และอัตรำกำรไหลเฉลีย่ ในช่วงฤดูน้ ำ
หลำกตำมลำน้ ำ ซึง่ ข้อมูลเหล่ำนี้นอกจำกจะเป็ นประโยชน์ในกำรพยำกรณ์หำระยะเวลำกำรเคลือ่ นตัวของน้ ำ
หลำกจำกทำงด้ำนต้นน้ ำมำยังท้ำยน้ ำได้
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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2) ในกรณีท่มี ปี ริมำณน้ ำหลำกมำเป็ นจำนวนมำก จนก่อให้เกิดปั ญหำน้ ำท่วมขึ้ น แม้ว่ำจะ
ใช้มำตรกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในหัวข้อที่ 1) ข้ำงต้นแล้วก็ตำม มำตรกำรถัดมำที่จะนำมำใช้บรรเทำปั ญหำ
อุทกภัยได้ ก็คอื กำรแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ำก่อนทีจ่ ะเกิดน้ ำท่วมขึน้ ในพืน้ ทีส่ ่วนต่ำงๆ ซึ่งมำตรกำรนี้จะต้อง
อำศัยทัง้ ข้อมูลตรวจวัดปริมำณน้ ำฝนและระดับน้ ำ ณ สถำนี โทรมำตรของโครงกำรฯ ใช้ประกอบกับข้อมูล
เกณฑ์เตือนภัยน้ ำท่วมทัง้ ทีเ่ กิดเนื่องจำกระดับน้ ำล้นตลิง่ และปริมำณฝนตกมำกในพืน้ ที่ ซึ่งในมำตรกำรนี้
จะอำศัยระบบโทรมำตรของโครงกำรฯ ในกำรตรวจสอบค่ำระดับน้ ำ และปริมำณน้ ำฝน ที่สถำนีโทรมำตร
ต่ำงๆ เทียบกับเกณฑ์เตือนภัยระดับน้ ำท่วมล้นตลิง่ และปริมำณน้ ำฝนเตือนภัยน้ ำท่วมในพืน้ ที่ และระบบ
โทรมำตรก็จะทำหน้ ำที่แจ้งเตือนภัยในพื้นที่ท่จี ะเกิดน้ ำท่วมได้อย่ำงอัตโนมัติเมื่อระดับน้ ำในลำน้ ำ หรือ
ปริม ำณน้ ำ ฝนมีค่ ำ ถึง เกณฑ์ เตือ นภัย ซึ่ ง จะท ำให้ ป ระชำชนในพื้น ที่เสี่ย งภัย น้ ำ ท่ ว มสำมำรถอพยพ
เคลื่อนย้ำยทรัพย์สนิ ออกนอกพืน้ ทีไ่ ด้อย่ำงทันท่วงที รวมทัง้ ระบุหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องทีท่ ค่ี วรแจ้งเตือนภัย
เพือ่ ให้หน่วยงำนดังกล่ำวเตรียมพร้อมรับสถำนกำรณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ต่อไป

4.2.4

การวิ เคราะห์คาบการเกิ ดของฝนสาหรับพยากรณ์น้าหลาก

ในกำรคำนวณโดยใช้ระบบพยำกรณ์น้ ำหลำก (Flood Forecast) นอกจำกปริมำณฝนล่วงหน้ำที่
ดึงข้อมูลจำก WRF ในกำรทำงำนแบบอัตโนมัตแิ ล้ว ผูใ้ ช้งำนยังสำมำรถระบุแนวโน้มและควำมสัมพันธ์ของ
ชุดข้อมูลน้ ำฝนได้เอง (Manual / User) หรือสำมำรถเลือกใช้ค่ำฝนพยำกรณ์จำกฝนออกแบบทีว่ เิ ครำะห์ขน้ึ
ในหัวข้อนี้ เพือ่ พยำกรณ์น้ ำหลำก
ปริมำณฝนที่ตกในพื้นที่ถือเป็ นปั จจัยสำคัญที่มผี ลต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชลศำสตร์ใน
ลำน้ ำสำยหลัก และขอบเขตพื้นที่น้ ำท่วม โดยเฉพำะในบริเวณพืน้ ทีต่ น้ น้ ำ ดังนัน้ ในกำรศึกษำครัง้ นี้จงึ ได้
มุ่งเน้ น วิเครำะห์ปริม ำณฝนเพื่อ น ำไปใช้สำหรับ พยำกรณ์ สถำนกำรณ์ น้ ำล่วงหน้ ำ อีก ทัง้ สำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในระบบ DSS ของโครงกำร กล่ำวคือ ผูใ้ ช้สำมำรถเลือกรัน Scenario ที่ปริมำณฝนต่ำงๆ เช่น
ปริมำณฝนกรณีมพี ำยุเข้ำ เพือ่ ดูวำ่ สภำพน้ ำท่วมจะเป็ นอย่ำงไรได้ลว่ งหน้ำก่อนทีพ่ ำยุจะเข้ำจริง
กำรสังเครำะห์ปริมำณฝนที่คำบกำรเกิดต่ำ งๆ เพื่อใช้ประกอบกำรวิเครำะห์น้ ำหลำกจะใช้วธิ ี
Keifer and choo ซึ่งอำศัยข้อมูลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มฝน - ช่วงเวลำฝนตก - ควำมถี่กำรเกิด
(IDF Curve) ของสถำนีฝนในพืน้ ทีเ่ ป็ นหลัก

4.3

การศึกษาด้านการบริ หารจัดการคุณภาพน้า
ในกำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพน้ ำจะมีงำนศึกษำทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้คอื

1) กำรศึกษำปริมำณสำรมลพิษทีล่ งสูล่ ำน้ ำ
ด้ำนคุณภำพน้ ำ

ซึง่ เป็ นข้อมูลสำคัญทีใ่ ช้ในกำรพัฒนำแบบจำลอง

2) กำรศึกษำปริมำณสำรมลพิษจำกแหล่งกำเนิด เพือ่ เป็ นข้อมูลในกำรเปรียบเทียบกับปริมำณ
สำรมลพิษทีล่ งสูล่ ำน้ ำ
เพือ่ พิจำรณำภำพรวมในด้ำนกำรลดมลพิษจำกแหล่งกำเนิดทีจ่ ะลงสูล่ ำน้ ำว่ำเป็ น
อย่ำงไร
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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3) กำรศึ ก ษำควำมสำมำรถในกำรรองรั บ สำรมลพิ ษ ของล ำน้ ำ (Carrying Capacity)
เป็ นกำรศึกษำเพื่อประเมินว่ำลำน้ ำสำมำรถรองรับปริมำณสำรมลพิษได้ถึงระดับใดจึงจะทำให้คุณภำพน้ ำ
เสื่อมโทรมเกินกว่ำค่ำมำตรฐำนทีต่ งั ้ ไว้ในกรณีทค่ี ่ำ Carrying Capacity มีค่ำใกล้เคียงกับปริมำณสำรมลพิษที่
ลงสูล่ ำน้ ำ ในปั จจุบนั ก็ควรมีมำตรกำรฟื้ นฟูคุณภำพน้ ำในลำน้ ำ เช่น กำรเร่งลดปริมำณสำรมลพิษทีล่ งสูล่ ำน้ ำ
ผลกำรศึกษำในแต่ละข้อจะมีรำยละเอียดดังนี้

4.3.1

การศึกษาปริมาณสารมลพิ ษ ณ แหล่งกาเนิ ด
ในกำรศึกษำนี้แหล่งกำเนิดมลพิษทำงน้ ำสำมำรถแบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1) แหล่งกำเนิดทีแ่ น่นอน (Point Sources) ได้แก่ ชุมชน โรงงำนอุตสำหกรรม ฟำร์มเลีย้ ง
สุกร และพืน้ ทีป่ ระมง
2) แหล่งกำเนิดทีไ่ ม่แน่นอน (Non-Point Sources) ได้แก่ พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมต่ำง ๆ อำทิ
นำข้ำว สวนผัก สวนผลไม้ ป่ ำไม้ ทุง่ หญ้ำ และพืน้ ทีว่ ำ่ งเปล่ำ เป็ นต้น

4.3.2

สรุปปริ มาณความสกปรกรวม

ปั จจุบนั ปริมำณควำมสกปรกทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำประมำณ 370,296 กิโลกรัม/วัน
เกิดจำกแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทชุมชนมำกที่สุดประมำณ 278,327 กิโลกรัม/วัน รองลงมำเป็ นพื้นที่
เกษตรกรรม โรงงำนอุตสำหกรรม พืน้ ทีป่ ระมง และฟำร์มเลีย้ งสุกร ประมำณ 44,586, 24,592, 12,649 และ
10,142 กิโลกรัม/วัน ตำมลำดับ นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำออกเป็ นลุ่ มน้ ำย่อย ซึ่งมีจำนวน
ทัง้ หมด 49 ลุ่มน้ ำย่อยดังทีไ่ ด้กล่ำวไว้แล้ว พบว่ำลุ่มน้ ำย่อยทีม่ คี วำมสกปรกในรูปภำระ บีโอดี มำกทีส่ ุด คือ
ลุ่มน้ ำย่อยที่ 26 (กรุงเทพมหำนคร) ประมำณ 84,040 กิโลกรัม/วัน รองลงมำ คือลุ่มน้ ำย่อยที่ 24 และลุ่ม
น้ ำย่อยที่ 28 ประมำณ 74,199 และ 24,434 กิโลกรัม/วัน ตำมลำดับ
จำกผลกำรรวบรวมข้อมูลปริมำณควำมสกปรกทัง้ หมดจึงได้กำหนดระดับควำมสกปรกในรูป
ภำระ บีโอดี ลงในแผนทีท่ ำงภูมศิ ำสตร์ (GIS) เป็ นผังภำพระดับควำมสกปรกในรูปภำระ บีโอดี รวม (Total
BOD Loading) ทีเ่ กิดจำกแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่ำง ๆ ได้แก่ ชุ มชน โรงงำนอุตสำหกรรมฟำร์มเลีย้ ง
สุกร พื้นที่ประมง และพื้นที่เกษตรกรรม ในลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ พร้อมทัง้ แสดงผลเปรียบเทียบกับลุ่มน้ ำใน
กำรศึกษำของโครงกำร ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551-2571 ดังแสดงในรูปที่ 4.3.3-2 เมื่อพิจำรณำแนวโน้มปริมำณ
ควำมสกปรกในรูปภำระบีโอดี ในอนำคตของลุ่ มน้ ำเจ้ำพระยำเปรียบเทียบกับลุ่มน้ ำอื่น ๆ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2551-2571 พบว่ำ ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำจะมีปริมำณควำมสกปรกสูงเป็ นอันดับ 1 และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่
เจ้ำพระยำตอนบนจนถึงเจ้ำพระยำตอนล่ำง โดยแหล่งกำเนิดมลพิษที่มแี นวโน้ มเพิม่ ขึ้นที่เด่นชัด ได้แก่
โรงงำนอุตสำหกรรม เกษตรกรรม และพืน้ ทีป่ ระมง มีอตั รำกำรเพิม่ ขึน้ ของควำมสกปรกมีค่ำเฉลีย่ ประมำณ
ร้อยละ 0.04 ต่อปี แม้วำ่ กรมโรงงำนอุตสำหกรรมจะมีประกำศ เรื่อง มำตรกำรควบคุมปริมำณควำมสกปรก
ของน้ ำทิ้งจำกภำคอุตสำหกรรม เพื่อฟื้ นฟู คุณภำพน้ ำในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ วันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2551
สำหรับโรงงำนที่อยู่ในเขต 9 จังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนำท สิงห์บุ รี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยำ
ปทุมธำนี นนทบุรี สมุทรปรำกำร และกรุงเทพมหำนคร) ให้มกี ำรควบคุมไม่ให้มกี ำรระบำยน้ ำทิง้ ลงสูแ่ ม่น้ ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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เจ้ำพระยำทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่งประกำศฉบับ นี้ มผี ลบังคับ ใช้กบั โรงงำนที่ก่อตัง้ ใหม่เท่ำนัน้ ส่วน
โรงงำนทีด่ ำเนินกำรอยูแ่ ล้วก่อนประกำศจะไม่สำมำรถมีผลบังคับใช้ได้ ซึง่ เท่ำกับว่ำควำมสกปรกในรูปภำระ
บีโอดี จำกโรงงำนอุ ต สำหกรรมยัง คงมีอ ยู่ไ ม่ น้ อ ยไปกว่ำเดิม ในปั จ จุ บ ัน ดัง นั น้ คุ ณ ภำพน้ ำของลุ่ ม น้ ำ
เจ้ำพระยำในอนำคต (20 ปี ) จึงมีควำมเป็ นไปได้ทค่ี ุณภำพน้ ำจะเสือ่ มโทรมลงหำกยังไม่มกี ำรจัดกำรด้วยวิธี
ทีเ่ หมำะสม

4.3.3

เกณฑ์การเตือนภัยคุณภาพน้า

ระบบตรวจวัดคุณภำพน้ ำของโครงกำรจะประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภำพน้ ำแบบต่อเนื่อง
สำหรับติดตำมตรวจวัดดัชนีคุณภำพน้ ำทีส่ ำคัญที่สำมำรถสะท้อนถึงสถำนภำพด้ำนคุณภำพน้ ำของแหล่งน้ ำ
ได้แก่ อุณหภูมนิ ้ ำ ปริมำณออกซิเจนละลำยน้ ำ (DO) ควำมเป็ นกรด-ด่ำง (pH) และควำมนำไฟฟ้ ำ (EC)
ในกำรกำหนดเกณฑ์กำรเตือนภัยคุณภำพน้ ำในแต่ละดัชนีนนั ้
ประกอบกัน ได้แก่

มีปัจจัยสำคัญทีน่ ำมำพิจำรณำ

(1) เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ ำ ตำมประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรือ่ ง กำหนดประเภทของ
แหล่งน้ ำในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ เป็ นแหล่งน้ ำประเภทที่ 2, 3 และ 4
(2) สถำนกำรณ์คุณภำพน้ ำในปั จจุบนั โดยพิจำรณำจำกสถิตขิ อ้ มูลตรวจวัดคุณภำพน้ ำทีผ่ ำ่ น
มำตำมทีแ่ สดงไว้ในบทที่ 2
(3) ลักษณะกำรเปลีย่ นแปลงของดัชนีคุณภำพน้ ำทีเ่ กิดขึน้ โดยปกติในรอบวันหรือตำมฤดูกำล
เพือ่ ประเมินช่วงกำรผันแปรทีเ่ หมำะสม และป้ องกันกำรเกิดปั ญหำ False Alarm ในกำรปฏิบตั งิ ำนจริง
จำกเกณฑ์กำรพิจำรณำทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น
โครงกำรได้ตำมรูปที่ 4.3.3-1

สำมำรถสรุปเป็ นเกณฑ์กำรเตือนภัยคุณภำพน้ ำของ

ปริมาณออก ิเจนละลายน้า (DO, มก. ล.)

.

3.

1.

ความเปนกรด-ด่าง (pH)
.

.

.

.

.

14.

ความนาไ า (EC,  S/cm)
2,000

1,000
วิกฤติ (Critical)

เตือนภัย (Warning)

ปกติ (Normal)

รูปที่ 4.3.3-1 เกณฑ์คณ
ุ ภาพน้าที่ใช้ในการเตือนภัย
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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4.3.4

แนวทางบริหารจัดการน้าในด้านคุณภาพน้า

จำกผลกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำรวมทัง้ กำรศึกษำมลพิษลงสู่ลำน้ ำและ Carrying
Capacity ของล ำน้ ำในหัวข้อที่ผ่ ำนมำ คณะผู้ศึกษำสำมำรถสรุ ปแนวทำงกำรด ำเนิ นกำรในส่ วนของกรม
ทรัพยำกรน้ ำในด้ำนคุณภำพน้ ำได้ดงั นี้
1. จำกกำรมีระบบโทรมำตรของโครงกำร จะทำให้กรมฯสำมำรถติดตำมสถำนกำรณ์คุณภำพน้ ำ
ในลำน้ ำหลักของโครงกำรได้ และในกรณีทต่ี รวจพบปั ญหำก็สำมำรถแจ้งเตือนไปยังหน่วยงำนทีร่ บั ผิดชอบ
ด้ำนคุณภำพน้ ำในพืน้ ที่ ซึง่ ได้แก่ สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม (ทสจ.) ในพืน้ ที่ เพือ่ เตรียม
รับสถำนกำรณ์ได้
2. กำรนำแบบจำลองไปใช้ในกำรวิเครำะห์ปัญหำคุณภำพน้ ำในพืน้ ทีโ่ ครงกำร นอกเหนือจำก
กำรแจ้งเตือนภัยตำมข้อ 1 แล้ว เจ้ำหน้ำทีข่ องกรมฯ ยังสำมำรถนำแบบจำลองไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในกำร
วิเครำะห์แนวทำงแก้ไขปั ญหำด้ำนคุณภำพน้ ำในลักษณะอืน่ ๆ ได้อกี กล่ำวคือ
ในกรณี ท่มี รี ำยงำนร้องเรียนปั ญหำคุณภำพน้ ำขึ้น และได้มกี ำรตรวจสอบแหล่งที่มำของ
มลพิษแล้วว่ำมำจำกทีใ่ ด รวมถึงได้มกี ำรตรวจวัดค่ำ DO และ BOD ในลำน้ ำบริเวณทีเ่ กิดปั ญหำ ก็สำมำรถใช้
แบบจำลองประเมินผลกระทบต่อคุณภำพน้ ำที่จะตำมมำทำงด้ำนท้ำยหรือเหนือจุดปล่อยมลพิษได้ โดยกำร
กำหนด Pollution Source เพิม่ เติมในแบบจำลอง โดยเลือก Node ทีใ่ กล้เคียงกับแหล่งกำเนิดมลพิษมำกทีส่ ุด
และใส่ปริมำณสำรมลพิษ (ในรูป BOD) ตำมทีต่ รวจวัดในแบบจำลองเพือ่ จำลองสภำพปั ญหำทีท่ ำให้คำ่ DO ใน
น้ ำลดลง ได้ ซึ่งผลที่ได้จำกแบบจำลองจะทำให้ทรำบได้ว่ำจะเกิดผลกระทบไปตำมลำน้ ำเป็ นระยะทำงเท่ำไร
ถ้ำจะใช้น้ ำจำกต้นน้ ำมำเจือจำง/ผลักดันจะต้องใช้ปริมำณเท่ ำไร และสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้ไปแจ้งเตือน
หน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเตรียมกำรรับสถำนกำรณ์และแจ้งเตือนประชำชนทีอ่ ำจได้รบั ผลกระทบจำกกำรใช้
น้ ำ โดยมีลำดับขัน้ ตอนดังแสดงในรูปที่ 11.3.5-1
สำหรับในกรณีท่ไี ม่ทรำบ BOD ของน้ ำในช่วงเกิดปั ญ หำนัน้ ผู้คำนวณก็สำมำรถประมำณค่ำ
มลพิษลงสูล่ ำน้ ำในเบือ้ งต้นได้ 2 วิธี คือ
1) ใช้ค่ ำ Carrying Capacity ที่ต ำแหน่ งสถำนี โทรมำตรด้ำนเหนื อ น้ ำของจุ ดที่เกิดปั ญ หำ
แทนค่ำมลพิษ (BOD) ลงสู่ลำน้ ำในช่วงทีเ่ กิดปั ญหำคุณภำพน้ ำ โดยค่ำดังกล่ำวเป็ นค่ำ BOD ทีท่ ำให้น้ ำใน
แม่น้ ำเสือ่ มสภำพจนเกินระดับคุณภำพน้ ำผิวดินประเภทที่ 3 (BOD ≤ 2 mg./l)
2) ประมำณค่ำจำกผลต่ำงของ DO ทีต่ น้ น้ ำและท้ำยน้ ำของจุดทีเ่ กิดปั ญหำ ทัง้ นี้เนื่องจำกเมือ่
มีมลพิษลงสูล่ ำน้ ำ แม่น้ ำก็จะเพิม่ ประบวนกำรทำควำมสะอำดตัวเองโดยใช้ออกซิเจนละลำยน้ ำ (DO) ในลำ
น้ ำมำย่อยสลำยมลพิษ (หรือ BOD) ทีล่ งสูล่ ำน้ ำ ดังนัน้ ในกำรประมำณขัน้ ต้นสำมำรถหำค่ำ BOD ลงสูล่ ำน้ ำ
ได้จำกสมกำรต่อไปนี้
BOD(kg/d) = 24/100 x 60 x 60 [DO(สถำนีทำ้ ยน้ำ, mg/l) – DO(สถำนีตน้ น้ำ, mg/l)] x [Q(สถำนีตน้ น้ำ, m3/s)] + Q(สถำนีทำ้ ยน้ำ, m3/s)]

BOD ที่ได้จ ำกกำรประมำณทัง้ 2 วิธี หรือ แม้แ ต่ BOD จำกกำรเก็บ ตัวอย่ ำงน้ ำอำจมีค วำม
คลำดเคลื่อน โดยในกรณีหลังจะเกิดจำกกำรเก็บตัวอย่ำงจะทำในช่วงทีเ่ กิดปั ญหำไปแล้ว ค่ำมลพิษทีล่ งสูล่ ำ
น้ ำในช่วงนี้จงึ อำจไม่เท่ำกับช่วงทีก่ ่อให้เกิดปั ญหำ ดังนัน้ ในเมื่อใส่ค่ำมลพิษลงในแบบจำลองแล้ว จึงต้องมี
กำรปรับค่ำปริมำณสำรมลพิษจน DO จำกแบบจำลองเท่ำกับหรือใกล้เคียงกับ DO ได้จำกสถำนีโทรมำตรตำม
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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รูปที่ 4.3.4-1 ก่อน จึงจะสำมำรถนำแบบจำลองไปวิเครำะห์หำแนวทำงแก้ไขปั ญหำคุณภำพน้ ำ เช่น กำร
ระบำยน้ ำจำกเขือ่ นมำเจือจำง/ผลักดันน้ ำเสียได้

รูปที่ 4.3.4-1 ขัน้ ตอนการ Update แบบจาลองชลศาสตร์และคุณภาพน้า ในการประเมิ นผล
กระทบจากแหล่งกาเนิ ดมลพิ ษที่ทราบตาแหน่ งแน่ นอน
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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4.4

การบริหารจัดการน้าในช่วงฤดูแล้ง

กำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในช่วงฤดูแล้งในโครงกำรนี้ เป็ นกำรศึกษำเพือ่ นำข้อมูลไปใช้
ประกอบกำรพัฒนำแบบจำลองด้ำนแหล่งน้ ำเป็ นหลัก โดยประกอบด้วยกำรศึกษำ 3 ส่วนคือ
1) กำรศึกษำควำมต้องกำรน้ ำ ซึ่งเป็ นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในกำรพัฒนำแบบจำลองด้ำนแหล่งน้ ำ
เพือ่ นำไปใช้พจิ ำรณำสภำวะกำรขำดแคลนน้ ำของโครงกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในช่วงฤดูแล้ง
2) กำรศึกษำคำบกำรเกิดซ้ำของฝน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำบริหำรจัดกำรน้ ำโดยใช้เป็ น
ตัวแทน ปริมำณน้ ำฝนในอนำคตในรอบ 1 ปี เพื่อนำไปเป็ นข้อมูลในกำรประเมินสภำวะกำรขำดแคลนน้ ำ
ล่วงหน้ำในปี นัน้ ๆ โดยแบบจำลองด้ำนแหล่งน้ ำของโครงกำร ผูค้ วบคุมสำมำรถเลือกคำบกำรเกิดของฝนที่
ใกล้เคียงกับค่ำตรวจวัดฝนจริงในช่วงทีผ่ ำ่ นมำของปี นนั ้ เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลฝนในเดือนทีเ่ หลือของปี ได้
3) กำรศึกษำเปรียบเทียบผลกำรคำนวณจำกแบบจำลองกับรำยงำนควำมขำดแคลน/ควำม
เสียหำยจำกภัยแล้งของหน่ วยงำนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) เพือ่ ทดสอบผลกำรคำนวณและหำ
ควำมสัมพันธ์ในด้ำนต่ำงๆ สำหรับใช้ประมำณควำมเสียหำยจำกภัยแล้งในพืน้ ทีโ่ ครงกำร ต่อไปในอนำคต
รำยละเอียดของกำรศึกษำในแต่ละส่วนมีดงั นี้

4.4.1

การศึกษาความต้องการน้าในพืน้ ที่ล่มุ น้าเจ้าพระยา

ในกำรพัฒนำแบบจำลองด้ำนแหล่งน้ ำ รวมทัง้ กำรศึกษำกำรขำดแคลนน้ ำและกำรบริหำรจัดกำร
น้ ำในช่วงฤดูแล้ง จำเป็ นจะต้องทรำบถึงควำมต้องกำรใช้น้ ำของโครงกำร จำกกำรรวบรวม ทบทวน และ
วิเครำะห์ขอ้ มูลด้ำนควำมต้องกำรน้ ำ ทำงกลุ่มบริษทั ฯ ได้ประเมินปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำในพืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำ
เจ้ำพระยำ ตำมกิจกรรมกำรใช้น้ ำด้ำนต่ำงๆ ทีส่ ำคัญ ประกอบด้วย







ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำเพือ่ กำรอุปโภคบริโภค
ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำเพือ่ กำรอุตสำหกรรม
ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำเพือ่ กำรเกษตรกรรม
ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำเพือ่ กำรปศุสตั ว์
ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำเพือ่ กำรผลิตไฟฟ้ ำ
ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำเพือ่ กำรรักษำระบบนิเวศน์ทำ้ ยน้ ำ

โดยในกำรประเมิน ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำจะใช้ปีฐำนในกำรวิเครำะห์คือ ปี พ.ศ.2551 และ
คำดกำรณ์ไปจนถึงปี พ.ศ.2571 ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ สำมำรถสรุปปริมำณควำมต้องกำรน้ ำได้ดงั ตำรำง
ที่ 4.4.1-1 มีรำยละเอียดสำมำรถสรุปได้ดงั นี้

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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ตารางที่ 4.4.1-1
ปริ มาณความต้องการใช้น้าตามกิ จกรรมหลักต่างๆในพืน้ ที่ล่มุ น้าเจ้าพระยา

กิจกรรมหลัก
ด้ำนอุปโภค และบริโภค
ด้ำนอุตสำหกรรม
ด้ำนปศุสตั ว์
ด้ำนเกษตรกรรม
รวม

ปั จจุบนั
(พ.ศ. 2551)
1,455.23
931.95
2.17
7,787.60
1 ,176.

ควำมต้องกำรน้ ำ (ล้ำน ลบ./ปี )
อนำคต 10 ปี
(พ.ศ. 2561)
1,537.75
1,222.60
1.76
7,888.03
1 ,6 .14

อนำคต 20 ปี
(พ.ศ. 2571)
1,610.53
1,576.80
1.64
7,888.03
11, 77.

ทีม่ ำ : โครงกำรจัดทำแผนรวมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ำเจ้ำพระยำ สะแกกรัง และท่ำจีน กรมทรัพยำกรน้ำ, 2549

จำกกำรทบทวนรำยงำนกำรศึกษำ “โครงกำรจัดทำแผนรวมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำใน
พืน้ ทีล่ มุ่ น้ ำเจ้ำพระยำ สะแกกรัง และท่ำจีน” โดยกรมทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. 2549 สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
(1) ปริมำณกำรใช้น้ ำด้ำนอุปโภคและบริโภค ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ ำเจ้ำพระยำปั จจุบนั ประมำณ 1,455.23
ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี และเพิม่ ขึน้ ในอนำคต 10 ปี (พ.ศ. 2561) และ 20 ปี (พ.ศ. 2571) ประมำณ 1,537.75
และ 1,610.53 ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี ตำมลำดับ
(2) ปริมำณกำรใช้น้ ำด้ำนอุตสำหกรรม ในพื้นที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำปั จจุบนั ประมำณ 931.95 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร/ปี และเพิม่ ขึน้ ในอนำคต 10 ปี (พ.ศ. 2561) และ 20 ปี (พ.ศ. 2571) ประมำณ 1,222.60 และ
1,576.80 ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี ตำมลำดับ
(3) ปริมำณกำรใช้น้ ำด้ำนปศุสตั ว์ ในพื้นที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำปั จจุบนั ประมำณ 2.17 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร/ปี และเพิม่ ขึน้ ในอนำคต 10 ปี (พ.ศ. 2561) และ 20 ปี (พ.ศ. 2571) ประมำณ 1.76 และ 1.64 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร/ปี ตำมลำดับ
(4) ปริมำณกำรใช้น้ ำด้ำนเกษตรกรรม ในพื้นที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำปั จจุบนั ประมำณ 7,787.6 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร/ปี และลดลงในอนำคต 10 ปี (พ.ศ. 2561) จนถึง 20 ปี (พ.ศ. 2571) ประมำณ 7,888.03
ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี
4.4.1.1

ปริ มาณความต้องการน้าเพื่อการเกษตรกรรม

กำรศึกษำนี้ได้ทำกำรประเมินปริมำณควำมต้องกำรน้ ำเพือ่ กำรเกษตรกรรมออกเป็ น 2 ประเภท
คือ ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำเพือ่ กำรเกษตรกรรมในเขตพืน้ ทีช่ ลประทำน และปริมำณควำมต้องกำรน้ ำเพือ่
กำรเกษตรกรรมนอกเขตพืน้ ทีช่ ลประทำน (พืน้ ทีเ่ กษตรน้ ำฝน) โดยมีรำยละเอียดวิธกี ำรประเมินควำม
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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ต้องกำรน้ ำ ซึง่ คำนวณจำก ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำพืช ฝนใช้กำร ปริมำณน้ ำสูญเสียต่ำงๆ รวมทัง้
ประสิทธิภำพชลประทำน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) ปริ มาณความต้องการน้าของพืช : กำรคำนวณปริมำณควำมต้องกำรน้ ำของพืช ได้แบ่ง
วิธกี ำรคำนวณตำมลักษณะกำรปลูกและลักษณะกำรใช้น้ ำของพืชที่แตกต่ำงกันเป็ น 2 กรณี คือ ปริมำณ
ควำมต้องกำรน้ ำของข้ำว และปริมำณควำมต้องกำรน้ ำของพืชชนิดอื่นๆ เช่น พืชไร่ พืชผัก และ ไม้ผล ดังนี้
1.1 ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำของข้ำว : ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำของข้ำวขึน้ อยู่กบั ปั จจัย
หลำยประกำร เช่น ฤดูกำล วิธกี ำรเพำะปลูก (นำดำ/นำหว่ำน) ชนิดดิน พันธุ์ขำ้ ว
สภำพภูมอิ ำกำศ ซึง่ แบ่งเป็ นปริมำณควำมต้องกำรน้ ำด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
 น้ ำใช้ในกำรเตรีย มแปลง = 200-300 ม. กรณี ปลูก ข้ำวแบบนำดำ ขึ้น กับ
พืน้ ที่ โดยมีระยะเวลำในกำรเตรียมแปลงประมำณ 3 สัปดำห์
 ควำมต้องกำรน้ ำเพือ่ กำรเจริญเติบโตของต้นข้ำว (หลังจำกปั กดำหรือหว่ำน)
คำนวณได้จำกสมกำร
ET = Kc x ETp
โดย ET = ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำของข้ำว (มม./วัน)
Kc = สัมประสิทธิ์กำรใช้น้ ำของข้ำว
ETp = ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำของพืชอ้ำงอิง (มม./วัน)


ปริม ำณ น้ ำที่ ซึ ม ลงไปในดิ น (Percolation) เนื่ องจำกในกำรปลู ก ข้ ำ ว
จำเป็ นต้องมีน้ ำขังอยู่ในแปลงนำในระดับที่เหมำะสม จึงมีปริมำณน้ ำส่วน
หนึ่งทีซ่ มึ ลึกลงไปในดินไม่สำมำรถนำมำใช้ได้ ซึ่งในกำรศึกษำนี้กำหนดให้
อัตรำกำรซึมลึก เท่ำกับ 1.5-3 มิลลิเมตรต่อวันขึน้ กับพืน้ ทีแ่ ละผลกำรศึกษำ
ทีไ่ ด้เคยมีกำรศึกษำไว้

1.2 ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำของพืชชนิดอื่น : กำรคำนวณปริมำณควำมต้องกำรน้ ำ
ของพืชชนิดอื่น จะคำนวณเฉพำะปริมำณควำมต้องกำรน้ ำเพื่อกำรเจริญ เติบโต
โดยใช้สมกำรดังนี้
ET
โดย ET
Kc
ETp

=
=
=
=

Kc x ETp
ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำของพืช (มม./วัน)
สัมประสิทธิ์กำรใช้น้ ำของพืช
ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำของพืชอ้ำงอิง (มม./วัน)

ค่ ำ ปริ ม ำณ กำรคำยระเหยอ้ ำ งอิ ง (Potential Evapotranspiration) ค ำนวณ โดยวิ ธี
Modified-Penman ซึ่งใช้ขอ้ มูลภูมอิ ำกำศจำกสถำนีตรวจวัดสภำพภูมอิ ำกำศของกรมอุตุนิยมวิทยำที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงกำรชลประทำน (ข้อมูลเฉลี่ยในรอบ 30 ปี ช่วง ปี พ.ศ.2519 – 2548) รำยละเอียดค่ำ
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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สัมประสิทธิ์กำรใช้น้ ำของพืชแต่ละชนิด (Kc) แสดงดังตำรำงที่ 4.4.1-2 และค่ำปริมำณกำรคำยระเหยอ้ำงอิง
แสดงดังตำรำงที่ 4.4.1-3
ตารางที่ 4.4.1-2
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้น้าของพืชรายสัปดาห์ (Kc)
ระยะเวลา
(สัปดาห์)

1

2

3

4

6

7

1

11

12

13

ข้ำวพันธ์ กข
(หว่ำน) ฤดูฝน 0.00 0.99 0.99 0.99 1.16 1.16 1.16 1.25 1.30 1.32 1.32 1.32
และฤดูแล้ง (1)

1.24

พืชไร่ (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 (ถึงสัปดำห์ท่ี 27)

ไม้ผล (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 (ถึงสัปดำห์ท่ี 52)

ที่มา :

(1) กำรจัดกำรน้ำในประเทศไทย, ฉลอง เกิดพิทกั ษ์ (2538)
(2) งำนวำงแผนและวิจยั กำรใช้น้ำชลประทำนของพืช, กรมชลประทำน (2539)

ตารางที่ 4.4.1-3
ปริ มาณการใช้น้าของพืชอ้างอิ ง (ETP) โดยวิ ธี Modified Penman
ที่

สถานี

1.

ปริ มาณการใช้น้าของพืน้ ที่อ้างอิ ง (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.

พิษณุโลก

113

138

165

175

159

143

136

126

128

129

121

108

2.

เขือ่ นภูมพิ ล

116

153

186

197

166

148

143

141

130

125

116

106

3.

นครสวรรค์

122

149

179

187

167

152

144

134

127

126

121

113

4.

ลพบุรี

131

152

177

179

161

148

141

132

131

133

131

128

5.

สุพรรณบุรี

129

147

174

182

168

155

149

142

134

132

128

121

6.

ปรำจีนบุรี

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.

ดอนเมือง

130

148

169

170

158

150

145

133

132

131

126

119

ที่มา :

คำนวณโดยวิธ ี Modified Penman และใช้สถิตขิ อ้ มูลอุตุนิยมวิทยำ ปี พ.ศ. 2519-2548

2) ปริ ม าณความต้ อ งการน้ าเพื่ อ การชลประทาน : ปริม ำณควำมต้องกำรน้ ำเพื่อกำร
ชลประทำน หมำยถึงปริมำณน้ ำท่ำที่ต้องส่งให้กบั พื้นที่เพำะปลูกรวมถึงกำรสูญ เสียในระบบส่งน้ ำ โดย
ปริม ำณควำมต้อ งกำรน้ ำเพื่อ กำรชลประทำนจะขึ้น อยู่ก ับ ชนิ ด ของพืช ที่ป ลูก ชนิ ด ดิน ฤดูก ำล วิธีก ำร
เพำะปลูก ปริมำณฝน และประสิทธิภำพของระบบส่งน้ ำ เป็ นต้น

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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กำรคำนวณปริมำณน้ ำต้องกำรเพือ่ กำรชลประทำนหลังจำกทรำบปริมำณควำมต้องกำรน้ ำ
ของพืชแล้ว ประกอบด้วยขัน้ ตอนหลักในกำรคำนวณดังนี้
2.1 ปริมำณฝนใช้กำร (Effective Rainfall) : ปริมำณฝนใช้กำร หมำยถึง ปริมำณฝนที่
สำมำรถใช้ประโยชน์ โดยกำรทดแทนปริมำณน้ ำชลประทำนที่ต้องส่งให้แก่พชื ได้
ปริม ำณฝนใช้ ก ำรส ำหรับ พื ช แต่ ล ะชนิ ด มีค วำมแตกต่ ำ งกัน เนื่ อ งจำกวิธีก ำร
เพำะปลูกต่ำงกัน สำหรับกำรปลูกข้ำว ปริมำณฝนใช้กำรเป็ นปริมำณฝนที่ตกใน
แปลงนำแล้ว ไม่ เกิด กำรไหลล้น ออก กำรหำปริม ำณฝนใช้ก ำรใช้แ บบจ ำลอง
Wusmo (Water Use Study Model) ที่พฒ
ั นำโดยภำควิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน้ ำ
มหำวิท ยำลัยเกษตรศำสตร์ มำจำลองฝนใช้กำรและหำควำมต้องกำรใช้น้ ำเพื่อ
กำรเกษตร มีวธิ กี ำรคำนวณ ดังนี้
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
= ระดับควำมลึกของน้ ำต่ำสุดอำจใช้เพือ่ กำจัดวัชพืชและเป็ นระดับ
ทีเ่ รืม่ ให้น้ ำชลประทำนมีหน่วยเป็ นมิลลิเมตร
STO
= ระดับควำมลึกของน้ ำ หลังจำกมีกำรให้น้ ำชลประทำนมีหน่ วยเป็ น
มิลลิเมตร
STMAX
= ระดับ ควำมลึก ของน้ ำ สู ง สุ ด ก่ อ นเกิด น้ ำ ล้น ออกมีห น่ ว ยเป็ น
มิลลิเมตร
Rn
= ปริมำณฝนทีต่ กในวันที่ n มีหน่วยเป็ นมิลลิเมตร
Re
= ปริมำณฝนใช้กำรได้ มีหน่วยเป็ นมิลลิเมตร
Stn-1
= ระดับน้ ำทีส่ น้ิ สุดวันก่อน มีหน่วยเป็ นมิลลิเมตร
am
= ปริมำณควำมต้องกำรใช้ในแปลงนำ สำหรับเดือนทีป่ ลูก m มี
หน่วยเป็ นมิลลิเมตร
am
= (Kc*ETp+OR)/N
Ke
= สัมประสิทธิ์กำรใช้น้ ำเฉลีย่ ของเดือนทีป่ ลูก m
ETp
OR
N

= ปริมำณกำรใช้น้ ำโดยกำรคำนวณจำกข้อมูลทงภูมอิ ำกำศของ
เดือนที่ m มีหน่วยเป็ นมิลลิเมตร
= ปริมำณน้ ำทีใ่ ช้ในกำรเตรียมแปลงและปริมำณน้ ำทีร่ วซึ
ั ่ มในเดือน
ที่ m
มีหน่วยเป็ นมิลลิเมตรต่อเดือน
= จำนวนวันในเดือนที่ m

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
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2.2 ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำเพื่อกำรชลประทำน : ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำเพื่อกำร
ชลประทำน สำมำรถคำนวณได้จำกสมกำร ดังนี้
ประสิทธิภาพการชลประทาน 

ปริมาณน้าทีี่พชื ตองก
ารใชตามทฤษฎ  ปริมาณน้ารีี่วซึมปริมาณฝนใชีการ
ปริมาณน้าทีี่ส่ง

ปริมำณควำมต้องกำรน้ ำเพื่อกำรชลประทำนเป็ นปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำของ
พืชในแปลงเพำะปลูกที่รวมปริมำณกำรสูญเสียต่ำงๆ และถูกหักออกด้วยปริมำณ
ฝนใช้กำร (Effective Rainfall) โดยปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำของพืชจะถูกนำไป
คูณกับประสิทธิภำพกำรชลประทำนทีเ่ หมำะสมในแต่ละโครงกำร
4.4.1.2

ปริ มาณความต้องการน้าเพื่อรักษาระบบนิ เวศน์ ท้ายน้า

ในกำรประเมินปริมำณควำมต้องกำรน้ ำเพื่อกำรรักษำระบบนิเวศท้ำยน้ ำพิจำรณำจำกปริมำณ
น้ ำท่ำในสภำพปั จจุบนั เนื่องจำกอำคำรชลประทำนทีก่ ่อสร้ำงตำมลำน้ ำหลักและลำน้ ำสำขำจะส่งผลกระทบ
ต่อปริมำณกำรไหลตำมธรรมชำติในเวลำที่มกี ำรเก็บกักน้ ำหน้ ำอำคำรชลประทำนเหล่ำนัน้ โดยทำกำร
ประเมินควำมต้องกำรน้ ำต่ำสุดจำกปริมำณน้ ำท่ำที่ 90% Dependable Flow ของสถำนีวดั น้ ำท่ำทีอ่ ยูใ่ กล้กบั
อำคำรชลประทำนต่ำงๆ เพื่อรักษำสภำพกำรไหลในลำน้ ำให้อยู่ในสภำพเดิม และไม่เกิดควำมเดือนร้อนต่อ
กลุม่ ผูใ้ ช้น้ ำด้ำนท้ำย

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
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บทที่ 5
ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินการและบารุงรักษา
จำกขอบเขตงำนทีไ่ ด้มกี ำรพัฒนำขึน้ ทัง้ หมด สำมำรถสรุปข้อเสนอแนะด้ำนกำรดำเนินกำรและ
บำรุงรักษำ และค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินกำรและบำรุงรักษำระบบฯ ของโครงกำรได้ดงั นี้

5.1

ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินการและบารุงรักษาระบบ
ขอบเขตงำนในกำรดำเนินกำรและบำรุงรักษำระบบต่ำงๆ ของโครงกำรสำมำรถสรุปได้ดงั นี้

5.1.1

ระบบ SCADA ฐานข้อมูล และระบบนาเสนอข้อมูล
การดาเนิ นการ

1) กำรตรวจสอบสถำนะกำรทำงำนของอุปกรณ์จำก SCADA หรือ Web เมือ่ เกิด Alarm
2) กำรตรวจสอบข้อมูลตรวจวัดและกำรกรองข้อมูลใน SCADA ซึง่ ควรดำเนินกำรอย่ำงน้อย
วันละ 1 ครัง้
3) กำรตรวจสอบผลกำรพยำกรณ์น้ ำหลำกในระบบนำเสนอฯ ซึง่ ควรดำเนินกำรวันละ 2 ครัง้
ในช่วงน้ ำหลำก
4) กำรตรวจสอบผลสรุปด้ำนภัยแล้ง ซึง่ ควรดำเนินกำรทุกวันในช่วงฤดูแล้ง
5) กำรตรวจสอบสถำนกำรณ์คุณภำพน้ ำ ซึง่ ควรดำเนินกำรทุกวัน
6) กำรแจ้งเตือนหรือประสำนงำนกับหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ มีกำรเตือนภัยจำกระบบฯ
7) กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือผูส้ นใจทีต่ ดิ ต่อเข้ำมำยังโครงกำรผ่ำนทำง Email
และ Web board ซึง่ ควรดำเนินกำรทุกวัน
8) กำรจัดทำรำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำ ตำมควำมเหมำะสม
9) กำรดูแลรักษำระบบคอมพิวเตอร์ เช่น กำร Backup ฐำนข้อมูล และจัดกำรไฟล์ขอ้ มูลเก่ำ
ซึง่ ควรดำเนินกำรอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครัง้
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรจะแสดงไว้ใน “คูม่ อื กำรใช้งำนระบบ SCADA ฐำนข้อมูลและระบบ
นำเสนอ”
ผูร้ บั ผิดชอบ



เจ้ำหน้ำทีป่ ระจำสถำนีหลัก
เจ้ำหน้ำทีส่ ว่ นภูมภิ ำคทีไ่ ด้รบั มอบหมำย (ทีส่ ถำนีรองหรือใช้งำนผ่ำนระบบนำเสนอ โดย
เชือ่ มต่อกับเครือข่ำย Internet)

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

กาหนดการดาเนิ นการ



5.1.2

เวลำทำกำรปกติ
ช่วงเวลำทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน

แบบจาลองทางชลศาสตร์/คุณภาพน้า
การดาเนิ นการ

1) กำรตรวจสอบผลกำรพยำกรณ์ ซึง่ ควรทำทุกครัง้ หลังจำกที่ FloodWatch ทำกำรคำนวณ
(ปกติทำทุก 6 ชัวโมง)
่
หรืออย่ำงน้อยวันละ 2 ครัง้ ในช่วงเช้ำ (9.00 น.) และบ่ำย (13.00 น.)
2) กำรสังประมวลผล
่
FloodWatch แบบ Manual ในกรณีกำรรันอัตโนมัตใิ นข้อแรกมีปัญหำ
3) กำรสังประมวลผล
่
FloodWatch แบบ Manual ในกรณีตอ้ งกำรศึกษำและวิเครำะห์สภำพ
ทำงชลศำสตร์ในกรณีศกึ ษำอื่นๆ (Scenario) ตำมที่ operator ต้องกำร
4) กำรพยำกรณ์โดยโปรแกรม MIKE11 ในกรณีเกิดปั ญหำขึน้ ในโปรแกรม FloodWatch
หรือต้องกำรปรับแก้โครงข่ำยลำน้ ำ โดยดำเนินกำรตำมควำมต้องกำรของ operator
5) กำรจัดทำผลลัพธ์ในรูปของรำยงำนสรุปสถำนกำรณ์ตำมควำมต้องกำรของ operator
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรจะแสดงไว้ใน “คูม่ อื กำรใช้งำนแบบจำลองทำงชลศำสตร์/คุณภำพน้ ำ”
ผูร้ บั ผิดชอบ


เจ้ำหน้ำทีป่ ระจำสถำนีหลัก

กาหนดการดาเนิ นการ



5.1.3

เวลำทำกำรปกติ
ช่วงเวลำทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน

แบบจาลองด้านแหล่งน้า
การดาเนิ นการ
1)

วิเครำะห์ควำมขำดแคลนน้ ำ โดยใช้แบบจำลอง MIKE BASIN ของโครงกำรทุกๆ ต้นเดือนๆ

ละ 1 ครัง้
2) พิจำรณำผลลัพธ์ ปรับแก้แบบจำลองตำมควำมจำเป็ น รวมทัง้ พิจำรณำนำเสนอผลลัพธ์สู่
Web site ตำมควำมจำเป็ น
3) วิเครำะห์กรณีศกึ ษำอื่นๆ ตำมควำมจำเป็ น
รำยละเอียดกำรดำเนินกำรจะแสดงไว้ใน “คูม่ อื กำรใช้งำนแบบจำลองแหล่งน้ ำ”
ผูร้ บั ผิดชอบ


เจ้ำหน้ำทีป่ ระจำสถำนีหลัก

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

กาหนดการดาเนิ นการ



5.1.4

เวลำทำกำรปกติ
ช่วงเวลำทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน

แบบจาลอง ANN
การดาเนิ นการ
1)
2)

ตรวจสอบกำรทำงำนของระบบ ANN ทุกวัน
ปรับปรุง (Training) แบบจำลองด้วยข้อมูลโทรมำตรตำมควำมเหมำะสม

รำยละเอียดกำรดำเนินกำรจะแสดงไว้ใน “คูม่ อื กำรใช้งำนระบบพยำกรณ์แบบ ANN”
ผูร้ บั ผิดชอบ


เจ้ำหน้ำทีป่ ระจำสถำนีหลัก

กาหนดการดาเนิ นการ



5.1.5

เวลำทำกำรปกติ
ช่วงเวลำทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน

สถานี สนาม
การดาเนิ นการ
1)
2)

ดำเนินกำรและบำรุงรักษำระบบตำมแผนกำรบำรุงรักษำ
แก้ไขตำมเหตุชำรุดเป็ นกรณีไป

รำยละเอียดกำรดำเนินกำรจะแสดงไว้ใน “คูม่ อื ดำเนินกำรและบำรุงรักษำอุปกรณ์และเครือ่ งมือวัด”
ผูร้ บั ผิดชอบ



เจ้ำหน้ำทีซ่ ่อมบำรุง ควรมีอย่ำงน้อย 2 ทีมๆ ละ 2 คน
วิศวกรผูค้ วบคุมงำน

กาหนดการดาเนิ นการ



ตำมแผนกำรซ่อมบำรุง
ซ่อมแซมเมือ่ เกิดมีอุปกรณ์ชำรุด

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

5.2

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและบารุงรักษา

ประมำณกำรค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น กำรและบ ำรุ ง รัก ษำเฉพำะสถำนี โ ทรมำตรของพื้น ที่
เจ้ำพระยำ จะพิจำรณำจำกปฏิทนิ กำรบำรุงรักษำในหัวข้อ 5.1 ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน ค่ำจัดซื้ออุปกรณ์ และค่ำ
ซ่อมบำรุงต่ำงๆ จะใช้รำคำของปี 2552 อัตรำค่ำจ้ำงบุคลำกร คิดเป็ นกำรจ้ำงบริษทั เอกชนในกำรดำเนินกำร
โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 5.2-1 โดยในส่วนของเจ้ำหน้ำทีส่ ว่ นกลำงนัน้ ถือว่ำเป็ นกำรใช้เจ้ำหน้ำทีเ่ ดิม
ของกรมฯ จึงไม่มกี ำรคิดค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้
ตารางที่ 5.2-1ก สรุปผลการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการและบารุงรักษา
ลาดับ

รายการ

จานวนเงิ น
(บาท/ปี )

1

ค่าดาเนิ นการ รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน

1,959,600

2

อะไหล่ และอุปกรณ์ ที่ต้องเปลี่ยนตามเวลา

4,960,000

3

ค่าบุคลากร

1,596,000
รวม

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

8,515,600
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ตารางที่ 5.2-1ข ประมาณการค่าดาเนิ นการ และค่าใช้จ่ายรายเดือน
ค่าใช้จ่ายรายปี
ลาดับ

รายการ

1

ค่าดาเนิ นการ และค่าใช้จ่ายรายเดือน

1.1 สถำนีอุตุ-อุทกวิทยำ และคุณภำพน้ำ
และ CCTV

ค่าบารุง
ค่า
ค่าไฟฟ้ า ค่าเดิ นทาง
รักษาสถานี ส่งสัญญาน

รวม

139,500

25,200

6,000

รวม 5 สถานี

697,500

126,000

30,000

1.2 สถำนีอุตุ-อุทกวิทยำ

53,500

6,000

3,600

21,450

รวม 10 สถานี

535,000

60,000

36,000

214,500

845,500

32,500

-

-

9,600

41,850

27,850

-

-

17,150

45,000

1,292,850

186,000

66,000

1.4 สถำนีหลัก

42,850
214,250 1,067,750

(ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์)
1.5 สถำนีรอง
(ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์)
รวมข้อ 1

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

455,500 1,959,600
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ตารางที่ 5.2-1ค ประมาณการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายในการจัดหาอะไหล่
ลาดับ
2
2.1
1)
2)
3)
2.2
1)
2)
3)
2.3
2.4
2.5
1)
2)
3)
4)
5)
2.6
1)
2)
3)
2.7
1)
2)
3)
4)
5)
6)

รายการ
Spare Part อุปกรณ์
ส่วน คอมพิวเตอร์
Harddisk สำหรับ Server 500GB
Harddisk สำหรับ Workstation 160GB
Anti Virus Software
ระบบควบคุมและสือ่ สารระยะไกล
RTU/PLC System
GPRS Modem (RS232,USB,Ethernet port)
CCTV Speed Dome Lens and Control (ไม่รวม Outdoor Housing)
เครือ่ งมือวัดค่า ปริมาณน้ าฝน
Hydrostatic LEVEL
เครือ่ งวัดคุณภาพน้ า Multi Parameter
Display Analyzer YSI 6500
Sonde YSI 600 XL
YSI DO Probe
YSI pH sensor
YSI Conduct sensor
UPS and Batterry Backup
UPS (No Batterry)
Battery Backup 150AH สนำม
Battery Backup 65AH สนำม
ค่าสารละลายมาตรฐาน, เยือ่ Membrane และอุปกรณ์ Calibrate & Maintanance
สำรละลำย pH 4.01 (500 ml.)
สำรละลำย pH 7.00 (500 ml.)
สำรละลำย Conductivity 2 mS/cm. (500 ml.)
สำรละลำย Conductivity 20 mS/cm. (500 ml.)
สำรละลำย ฟอร์มำซีน 800 NTU. (500 ml.)
เยือ่ Membrane สำหรับ DO Mobile
รวมค่าอะไหล่ต่อปี

จานวน

หน่ วย

3
3
10

ชุด
ชุด
ชุด

3
3
3
5
5

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

2
2
2
3
2

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

6
6
15

ชุด
ชุด
ชุด

3
3
3
3
3
3

ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
pack

4,960,000

บาท

หมายเหตุ :
1. จำนวนอะไหล่รำยปี คิดตำมสถิตอิ ำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ โดยจำนวนทีจ่ ดั ซือ้ รำยปี คดิ จำก จำนวนรวมของอุปกรณ์นนั ้ ๆ หำรด้วยอำยุ
กำรใช้งำนเฉลีย่
2. อำยุกำรใช้งำนเฉลีย่ รำยอุปกรณ์ใช้สมมติฐำนดังนี้
ระบบควบคุม/สือ่ สำร/กล้อง
10 ปี
เครือ่ งวัดระดับน้ ำ
10 ปี
Transmitter ของเครือ่ งวัดคุณภำพน้ ำ
10 ปี
หัวจับยึด Sensor ของเครือ่ งวัดคุณภำพน้ ำ
10 ปี
Sensor ของเครือ่ งวัดคุณภำพน้ ำ
4 ปี
เครือ่ งวัดปริมำณน้ ำฝน
5 ปี
3. จำนวนอะไหล่ทใ่ี ช้จริงอำจต่ำงจำกจำนวนทีค่ ำดกำรณ์ไว้ ทัง้ นี้ขน้ึ กับสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของอุปกรณ์ในแต่ละที่
4. ค่ำใช้จำ่ ยในด้ำนอะไหล่รำยปี คิดจำก 10% ของค่ำลงทุนก่อสร้ำงสถำนีสนำม/หลัก/รอง ซึง่ มีมลู ค่ำประมำณ 49.6 ล้ำนบำท

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ตารางที่ 5.2-1ง ประมาณการค่าจ้างบุคลากรในการดาเนิ นการบารุงรักษา
ลาดับ

รายการ

จานวน

คน-เดือน ต่อคน

ค่าจ้าง
ต่อหน่ วย

รวม

3

ค่าบุคลากร

3.1

วิศวกรภำคสนำม

1

คน

12 คน-เดือน 45,000

540,000

3.2

ช่ำงเทคนิค

4

คน

12 คน-เดือน 22,000

1,056,000

รวมข้อ 3
หมายเหตุ : 1

1,596,000

อัตรำจ้ำงบุคลำกร ใช้ตำมอัตรำจ้ำงบริษทั ทีป่ รึกษำ

รวม 8,515,600ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรและบำรุงรักษำเฉพำะสถำนี
โทรมำตรของพืน้ ที่เจ้ำพระยำลตอนกลำง จะพิจำรณำจำกปฏิทนิ กำรบำรุงรักษำในหัวข้อ 5.1 ค่ำใช้จ่ำยรำย
เดือน ค่ำจัดซื้ออุปกรณ์ และค่ำซ่อมบำรุงต่ำงๆ จะใช้รำคำของปี 2552 อัตรำค่ำจ้ำงบุคลำกรคิดเป็ นกำรจ้ำง
บริษทั เอกชนในกำรดำเนินกำร โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 5.2-1 โดยในส่วนของเจ้ำหน้ำทีส่ ว่ นกลำงนัน้
ถือว่ำเป็ นกำรใช้เจ้ำหน้ำทีเ่ ดิมของกรมฯ จึงไม่มกี ำรคิดค่ำใช้จำ่ ยในส่วนนี้
ตารางที่ 5.2-1ก สรุปผลการประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการและบารุงรักษา
ลาดับ

รายการ

จานวนเงิ น
(บาท/ปี )

1

ค่ำดำเนินกำร รวมค่ำใช้จำ่ ยรำยเดือน

800,000

2

อะไหล่ และอุปกรณ์ทต่ี อ้ งเปลีย่ นตำมเวลำ

1,591,000

3

ค่ำบุคลำกร

1,596,000
รวม

3,987,000

หมายเหตุ :
1

จำกจำนวนสถำนีโทรมำตร
คิดเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเฉลีย่ ต่อ 1 สถำนี =

2

จำกจำนวนสถำนีสนำม/หลัก/รอง
คิดเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเฉลีย่ ต่อ 1 สถำนี =

3

อัตรำส่วนระหว่ำงค่ำใช้จำ่ ยรำยปี ต่อค่ำก่อสร้ำง
สถำนีสนำม สถำนีหลัก และรอง คิดเป็ น

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

10
398,700
33,225
12
332,250
27,687.5
25.06

สถำนี
บำท/ปี
บำท/เดือน
สถำนี
บำท/ปี
บำท/เดือน
%
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ตารางที่ 5.2-1ข ประมาณการค่าดาเนิ นการ และค่าใช้จ่ายรายเดือน
ค่าใช้จ่ายรายปี
ลาดับ

รายการ

1

ค่าดาเนิ นการ และค่าใช้จ่ายรายเดือน

1.1

สถำนีอุตุ-อุทกวิทยำ และคุณภำพน้ ำ
และ CCTV

139,500

25,200

6,000

42,850

รวม 1 สถานี

139,500

25,200

6,000

42,850

53,500

6,000

3,600

21,450

214,000

24,000

14,400

85,800

สถำนีอุตุนิยมวิทยำ

31,100

6,000

2,400

14,300

รวม 3 สถานี

93,300

18,000

7,200

42,900

161,400

สถำนีหลัก

32,500

-

-

9,600

41,850

27,850

-

-

17,150

45,000

506,900

67,200

27,600

198,300

800,000

4,654

700

288

1,787

7,429

1.2

สถำนีอุตุ-อุทกวิทยำ
รวม 4 สถานี

1.3
1.4

ค่าบารุง
ค่า
ค่าไฟฟ้ า ค่าเดิ นทาง
รักษาสถานี ส่งสัญญาน

รวม

213,500
338,200

(ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์)
1.5

สถำนีรอง
(ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์)
รวมข้อ 1
เฉลี่ยรายเดือนต่อ 1 สถานี (คิ ดเฉพาะ
สถานี โทรมาตรรวม 10 สถานี )

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ตารางที่ 5.2-1ค ประมาณการอะไหล่ และค่าใช้จ่ายในการจัดหาอะไหล่
ลาดับ
2
2.1
1)
2)
3)
2.2
1)
2)
3)
2.3
2.4
2.5
1)
2)
3)
4)
5)
2.6
1)
2)
3)
2.7
1)
2)
3)
4)
5)

รายการ
Spare Part อุปกรณ์
ส่วน คอมพิวเตอร์
Harddisk สำหรับ Server 500GB
Harddisk สำหรับ Workstation 160GB
Anti Virus Software
ระบบควบคุมและสือ่ สารระยะไกล
RTU/PLC System
GPRS Modem (RS232,USB,Ethernet port)
CCTV Speed Dome Lens and Control (ไม่รวม Outdoor Housing)
เครือ่ งมือวัดค่า ปริมาณน้ าฝน
Hydrostatic LEVEL
เครือ่ งวัดคุณภาพน้ า Multi Parameter
Display Analyzer YSI 6500
Sonde YSI 600 XL
YSI DO Probe
YSI pH sensor
YSI Conduct sensor
UPS and Batterry Backup
UPS (No Batterry)
Battery Backup 150AH สนำม
Battery Backup 65AH สนำม
ค่าสารละลายมาตรฐาน, เยือ่ Membrane และอุปกรณ์ Calibrate & Maintanance
สำรละลำย pH 4.01 (500 ml.)
สำรละลำย pH 7.00 (500 ml.)
สำรละลำย Conductivity 2 mS/cm. (500 ml.)
สำรละลำย Conductivity 20 mS/cm. (500 ml.)
เยือ่ Membrane สำหรับ DO Mobile
รวมค่าอะไหล่ต่อปี

จานวน

หน่ วย

2
2
5

ชุด
ชุด
ชุด

1
1
1
3
3

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

1
1
1
2
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

2
2
16

ชุด
ชุด
ชุด

1
1
1
1
1

ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
pack

1,591,000

บาท

หมายเหตุ :
1. จำนวนอะไหล่รำยปี คิดตำมสถิตอิ ำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ โดยจำนวนทีจ่ ดั ซือ้ รำยปี คดิ จำก จำนวนรวมของอุปกรณ์นนั ้ ๆ หำรด้วยอำยุ
กำรใช้งำนเฉลีย่
2. อำยุกำรใช้งำนเฉลีย่ รำยอุปกรณ์ใช้สมมติฐำนดังนี้
ระบบควบคุม/สือ่ สำร/กล้อง
10 ปี
เครือ่ งวัดระดับน้ ำ
10 ปี
Transmitter ของเครือ่ งวัดคุณภำพน้ ำ
10 ปี
หัวจับยึด Sensor ของเครือ่ งวัดคุณภำพน้ ำ
10 ปี
Sensor ของเครือ่ งวัดคุณภำพน้ ำ
4 ปี
เครือ่ งวัดปริมำณน้ ำฝน
5 ปี
3. จำนวนอะไหล่ทใ่ี ช้จริงอำจต่ำงจำกจำนวนทีค่ ำดกำรณ์ไว้ ทัง้ นี้ขน้ึ กับสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของอุปกรณ์ในแต่ละที่
4. ค่ำใช้จำ่ ยในด้ำนอะไหล่รำยปี คิดจำก 10% ของค่ำลงทุนก่อสร้ำงสถำนีสนำม/หลัก/รอง ซึง่ มีมลู ค่ำประมำณ 15.91 ล้ำนบำท
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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โครงการสารวจติดตัง้ ระบบตรวจวัดสถานภาพน้าทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุม่ น้าเจ้าพระยา และลุม่ น้ามูลตอนกลาง
(การดาเนิ นการในพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา)
รายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ตารางที่ 5.2-1ง ประมาณการค่าจ้างบุคลากรในการดาเนิ นการบารุงรักษา
ลาดับ

รายการ

จานวน

คน-เดือน ต่อคน

3

ค่าบุคลากร

3.1

วิศวกรภำคสนำม

1

คน

12

3.2

ช่ำงเทคนิค

4

คน

12

รวมข้อ 3

ค่าจ้าง
ต่อหน่ วย

รวม

คน-เดือน

45,000

540,000

คน-เดือน

22,000

1,056,000
1,596,000

หมายเหตุ : 1 อัตรำจ้ำงบุคลำกร ใช้ตำมอัตรำจ้ำงบริษทั ทีป่ รึกษำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ และ บริษทั ธำรำ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษทั สยำม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
บริษทั โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด และ บริษทั ทรำนส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
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