
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ครั้งที่ 1/2564

ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพ่ือโปรดทราบ
3.1 การปรับรูปแบบการบริหารจัดการน้ าของอ่างเก็บน้ าบางลาง
3.2 สถานีโทรมาตรด้านอุทกวิทยาและแผนการด าเนินการติดตั้งเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือโปรดพิจารณา
4.1 มาตรฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา และสถานีโทรมาตร
4.2 กรอบแนวทางการจัดท าแผนติดตั้งสถานีอุตุ-อุทกวิทยาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 



ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม



ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

- ไม่มี อนกุรรมการฯขอแกไ้ขรายงานการประชมุฯ -

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อโปรดทราบ
วาระที่ 3.1 การปรับรูปแบบการบริหารจัดการน้ าของอ่างเก็บน้ าบางลาง



จากปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ภาคใต้ในปีที่ผ่านมา มีข้อสังเกตและประเด็นค าถามเก่ียวกับ
การบริหารจัดการน้ าของเขื่อนบางลางว่าเกณฑ์การบริหารจัดการน้ าของเขื่อนไม่ถูกต้อง
มีผลท าให้น้ าท่วมในพ้ืนที่มีปัญหารุนแรง

วาระที่ 3.1 การปรับรูปแบบการบริหารจัดการน้ าของอ่างเก็บน้ าบางลาง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการน้ า
ของอ่างเก็บน้ าบางลาง ในแต่ละระดับความรุนแรง ซึ่งได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ และหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับความรุนแรง





วาระที่ 3.1 การปรับรูปแบบการบริหารจัดการน้ าของอ่างเก็บน้ าบางลาง

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ

รับทราบการปรับรูปแบบการบริหารจัดการน้ าของอ่างเก็บน้ าบางลาง



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อโปรดทราบ
วาระที่ 3.2 สถานีโทรมาตรด้านอุทกวิทยา

และแผนการด าเนินการติดตั้งเพิ่มเติม



➢ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบ 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2564

➢ ฝ่ายเลขานุการ กองอ านวยการน้ าแห่งชาติ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามมาตรการที่ 4 ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบายน้ าสถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน

➢ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) ด าเนินการตรวจสอบสถานะ
ของสถานีโทรมาตรที่อยู่ในความรับผิดชอบและจัดส่งแผนการปรับปรุง พัฒนา สถานีโทรมาตร 
ให้มีความพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน รวมทั้งต้องการพัฒนาเพ่ิมเติม
ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง

วาระที่ 3.2 สถานีโทรมาตรด้านอุทกวิทยาและแผนการด าเนินการติดตั้งเพิ่มเติม



วาระที่ 3.2 สถานีโทรมาตรด้านอุทกวิทยาและแผนการด าเนินการติดตั้งเพิ่มเติม

สถานีโทรมาตรปจัจบุัน

กรมชลประทาน

สถาบนัสารสนเทศ
ทรัพยากรน า้ 
(องค์การมหาชน)

โทรมาตรขนาดใหญ่

ทั งหมด พร้อมใชง้าน ปรับปรงุ

โทรมาตรขนาดเลก็
836 531 305
639 513 126

387 374 13

136 118 18

แผนติดตั งเพิม่
ติดตั งเพิม่ หมายเหตุ

65 -

1,007

40 ปีงบประมาณ 2566

- -การไฟฟา้ฝา่ยผลติ
แห่งประเทศไทย

ปีงบประมาณ 2566-2568



วาระที่ 3.2 สถานีโทรมาตรด้านอุทกวิทยาและแผนการด าเนินการติดตั้งเพิ่มเติม

สถานีโทรมาตรปัจจบุัน

กรมทรพัยากรน า้

ทั งหมด พร้อมใชง้าน ปรับปรงุ

สถานี Early Warning

ระบบโทรมาตร

ระบบตรวจวดัปริมาณน า้
เก็บกักในแหล่งน า้

1,796 1,437 1,157
** มีอายกุารใชง้าน > 5 ปี

336 258 78

138 138 -

แผนติดตั งเพิม่
ติดตั งเพิม่ หมายเหตุ

156 ปีงบประมาณ 2565

60 ปีงบประมาณ 2565
23 ปีงบประมาณ 2566
20 ปีงบประมาณ 2567
23 ปีงบประมาณ 2568

40 ปีงบประมาณ 2565

40 ปีงบประมาณ 2565
20 ปีงบประมาณ 2566



วาระที่ 3.2 สถานีโทรมาตรด้านอุทกวิทยาและแผนการด าเนินการติดตั้งเพิ่มเติม

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ

รับทราบสถานีโทรมาตรด้านอุทกวิทยาในปัจจุบันและแผนการด าเนินการติดตั้ง
เพิ่มเติมของหน่วยงาน



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา
วาระที่ 4.1 มาตรฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และสถานีโทรมาตร



การก าหนดมาตรฐานขอ้มูลดา้นอตุุนิยมวทิยาและอทุกวทิยา 

ตามที่  คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ฯ
ได้ก าหนดสถานีหลักแห่งชาติ และสถานีรอง 
เพื่อใช้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น  า เพื่อให้
การตรวจวัดข้อมูล การเก็บข้อมูลจากสถานี
โทรมาตร มีความต่อเนื่อง เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน จึงได้พิจารณาก าหนดมาตรฐาน
สถานีโทรมาตร เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถานี  น าไปปรับปรุง หรือพัฒนาสถานี        
มีความครบถ้วน ครอบคลุม สอดคล้องกับ
การใช้งานในแต่ละพื นที่

เหตุผลความจ าเป็น
ในการก าหนดมาตรฐานสถานีโทรมาตร

❑ การจัดท าข้อมูลโดยการก าหนดวิธีการ
❑ ตรวจวั ดหรื อนิ ยามของข้ อมู ลของ

หน่วยงานแตกต่างกัน
❑ ขาดการก าหนดมาตรฐานกลางในการ

เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
❑ ขาดการควบคุมคุณภาพข้อมูลตั งแต่

ต้นทางอย่างเพียงพอ ท าให้การบูรณาการ
ข้อมูลท าได้ยากและขาดความเชื่อมั่น
ในข้อมูลที่ได้รับ การใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลจึงไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เหตุผลความจ าเป็น
ในการก าหนดมาตรฐานข้อมูล



ชดุขอ้มูลและมาตรฐานขอ้มูลอตุุ – อทุกวทิยา 

ระดับชาติ ระดับลุ่มน ้า

ค าจ ากดัความของระดบัของสถานีโทรมาตร

ระดับท้องถิ่น

สถานีวัดข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา 
อุทกวิทยาและคุณภาพน  า 

ที่ใช้ติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือน
โดยพิจารณาปัจจัยด้าน ปริมาณ
น  าฝนสะสม น  าท่า และคุณภาพน  า 

ที่จะมีความเสี่ยงก่อให้เกิด
สถานการณ์น  าวิกฤต ทั งน  าท่วม
น  าแล้งและคุณภาพน  าเสื่อมโทรม    
เน้นติดตามเฉพาะจุดชุมชนเมอืง 
รวมถึงพื นที่ที่ประสบปัญหา

น  าท่วม/น  าแล้ง ซ  าซาก และพื นที่
เศรษฐกิจ (Area Based)

สถานีวัดข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา 
อุทกวิทยาและคุณภาพน  า 

ท่ีใช้ติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือน
โดยพิจารณาปัจจัยด้าน 

ปริมาณน  าฝนสะสม น  าท่า และ
คุณภาพน  า ที่จะมีความเสี่ยง
ก่อให้เกิดสถานการณ์น  าวิกฤต 
ทั งน  าท่วมน  าแล้งและคุณภาพ
น  าเสื่อมโทรม เน้นติดตามพื นที่
ที่ประสบปัญหาน  าท่วม/น  าแล้ง 

ซ  าซาก ในพื นที่ลุ่มน  า 

สถานีวัดข้อมูล
ด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา
และคุณภาพน  า ที่ใช้ติดตาม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการสนับสนุน
การติดตาม เฝ้าระวัง และ

วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ 
ในพื นที่ท้องถิ่น 



การก าหนดมาตรฐานขอ้มูลดา้นอตุุนิยมวทิยาและอทุกวทิยา 

ขั นตอนการจัดท ามาตรฐานข้อมูล 

- รหัสหน่วยงาน
- ขอบเขตการ
ปกครอง
- ขอบเขตลุ่มน  า
- วันเวลา
- รหัสคุณภาพ
ข้อมูล
- สถานีโทรมาตร

- ชุดข้อมูลอ้างอิง 
และข้อมูล
ตรวจวัดอนุกรม
เวลา 
- Data catalog
- Metadata
- Data dictionary

- ก าหนดมาตรฐาน
กระบวนการที่ใช้
ในการเชื่อมโยง
ข้อมูล
- โครงสร้างข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
แลกเปลี่ยน 

- ก าหนดตัวชี วัด
คุณภาพข้อมูล
- การควบคุม
คุณภาพข้อมูล 
- ระบบประเมิน
และปรับคุณภาพ
- ระดับมาตรฐาน
ข้อมูลสถานีโทรมาตร 

- มีเครื่องมือใน
การบริหารจัดการ
ข้อมูลร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ
- มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาใน
อนาคตต่อไป

รูปแบบ 
และนิยามข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิงและ
มาตรฐานต่าง ๆ

กระบวนการ
เชื่อมโยงข้อมูล

กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพข้อมูล

ธรรมาภิบาลข้อมูล 
การบริหารจัดการ



การก าหนดมาตรฐานขอ้มูลดา้นอตุุนิยมวทิยาและอทุกวทิยา 

ระดับมาตรฐานข้อมูลสถานีโทรมาตร 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

- ตัวชี วัดมาตรฐาน
+ ตรวจวัดด้วยระบบ
อัตโนมัติ มีความรวดเร็ว 
และทันต่อสถานการณ์ 
+ มีความสม่ าเสมอ ส่ง
ข้อมูลภายใน 30 นาทีหลัง
การตรวจวัดอย่างน้อย 85%
+ ความน่าเชื่อถืออย่าง
น้อย 80%

- การน าไปใช้งาน
+ สถานการณ์ทั่วไป
+ กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน
+ อ้างอิง หรือใช้ค่าสถิติ

- ตัวชี วัดมาตรฐาน
+ ตรวจวัดดว้ยสถานีถาวร 
ระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง
+ มีความสม่ าเสมอ 
สามารถส่งข้อมูลภายใน
ก าหนดระยะเวลาของ
หน่วยงานอย่างน้อย 75%
+ ความน่าเชื่อถืออย่างน้อย 
70%

- การน าไปใช้งาน
+ เสริมการแจ้งเตือนฉุกเฉิน
+ บริหารจัดการในลุ่มน  า
+ อ้างอิง หรือใช้ค่าสถิติ

- ตัวชี วัดมาตรฐาน
+ ตรวจวัดดว้ยสถานีถาวร 
ไม่ได้ตรวจวัดดว้ยระบบ
อัตโนมัติ ท าการวัดค่าอย่าง
ต่อเนื่อง ต้องใช้เวลา ในการ
ตรวจสอบข้อมูล
+ มีความสม่ าเสมอของข้อมูล 
อย่างน้อย 60% 
+ ความน่าเชื่อถืออย่างน้อย 
50%

- การน าไปใช้งาน
+ ข้อมูลเสริมการบริหาร
จัดการของลุ่มน  าต่าง ๆ

- ตัวชี วัดมาตรฐาน
+ ตรวจวัดดว้ยสถานีถาวร 
อาจตรวจวดัดว้ยระบบ
อัตโนมัต/ิไม่อัตโนมัติ
+ ไม่มีความต่อเนื่องของ
ข้อมูล 

- การน าไปใช้งาน
+ เป็นข้อมูลเสริมใน
ช่วงเวลาที่มีการเก็บข้อมูล
ไว้เท่านั น

- ตัวชี วัดมาตรฐาน
+ ตรวจวัดด้วยสถานี
ชั่วคราวที่ตั งขึ นตาม
เหตุการณ์ เพื่อตรวจวัด
กรณีฉุกเฉิน และน าข้อมูล
มาใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาใน
กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วนเป็น
ครั งคราว

- การน าไปใช้งาน
+ กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน



ชดุขอ้มูลและมาตรฐานขอ้มูลอตุุ – อทุกวทิยา 

ตรวจวัดน ้าฝน

ตรวจวัดน ้าท่า/
น ้าในเขื่อน

ตรวจวัด
คุณภาพน ้า

- การตรวจวัด
- ตรวจวัดค่าและจัดเก็บข้อมูล
- การรายงานผล
- การแสดงผลข้อมูล
- การส่งข้อมูล
- มาตรฐานข้อมูล
- แผนการซ่อมแซมบ้ารุงรักษา

สถานีระดับชาติ
สถานีระดับลุ่มน ้า

การก าหนดมาตรฐานสถานีโทรมาตร

สถานีระดับท้องถิ่น

มาตรฐานสถานี



การก าหนดมาตรฐานสถานีโทรมาตร (สถานีวดัน ้าฝน)



การก าหนดมาตรฐานสถานีโทรมาตร (สถานีวดัน ้าฝน)



การก าหนดมาตรฐานสถานีโทรมาตร (สถานีวดัน ้าท่า)



การก าหนดมาตรฐานสถานีโทรมาตร (สถานีวดัน ้าท่า)



การก าหนดมาตรฐานสถานีโทรมาตร (สถานีวดัคุณภาพน ้า)



การก าหนดมาตรฐานสถานีโทรมาตร (สถานีวดัคุณภาพน ้า)



วาระที่ 4.1 มาตรฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และสถานีโทรมาตร

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบมาตรฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา และมาตรฐาน
ของสถานีโทรมาตร เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติต่อไป

มอบหมายให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมโดยน ามาตรฐานข้อมูล
ด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา และมาตรฐานของสถานีโทรมาตร 
ที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบ ไปใช้ในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดต่อไป



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา
วาระที่ 4.2 กรอบแนวทางการจัดท าแผนติดตั้งสถานีอุตุ-อุทกวิทยา

ให้ครอบคลุมทุกพื้นทีข่องประเทศ



วาระที่ 4.2 กรอบแนวทางการจัดท าแผนติดต้ังสถานีอุตุ-อุทกวิทยาฯ

ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี ด้านที่ 6 การบริหาร
จัดการน้ า ในกลยุทธ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 

ก าหนดให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรน้ า น้ าบาดาล และข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยพิบัติด้านน้ า และการพัฒนาระบบ
ติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยคุณภาพน้ าและน้ าบาดาล



วาระที่ 4.2 กรอบแนวทางการจัดท าแผนติดต้ังสถานีอุตุ-อุทกวิทยาฯ
รายการ หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน

สถานีตรวจวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตป่า
หรือเขตพื้นที่อุทยาน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตุนิยมวิทยา
สารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)

สถานีตรวจวัดในแหล่งน้ าต่างๆ 
ท่ียังไม่มีเครื่องมือตรวจวัด 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมทรัพยากรน้ า

สถานีตรวจวัดบริเวณเหนือเขื่อน
ท่ียังไม่ได้ติดตั้ง

กรมชลประทาน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สถานีตรวจวัดในพื้นที่ส าคัญ 
ล าน้ าสายรอง 

กระทรวงมหาดไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน้ า 
สารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน)
กรมควบคุมมลพิษ



วาระที่ 4.2 กรอบแนวทางการจัดท าแผนติดต้ังสถานีอุตุ-อุทกวิทยาฯ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบกรอบแนวแผนติดตั้งสถานีอุตุ-อุทกวิทยา
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ

มอบหมายคณะท างานฯไปด าเนินการในรายละเอียด
ของแผนการด าเนินงานต่อไป



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี


