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โดย ดร.วชิญ ์ ศรีวงษา  
1.สาํนกัวจิยัและพฒันา กรมชลประทาน 

2.สาํนกับริหารจดัการนํ้าและอุทกวทิยา กรมชลประทาน 

 
คาํนํา 

 
ดินแดนสุวรรณภูมิก่อนประเทศไทยถือกาํเนิดข้ึน ไดมี้การสร้างระบบชลประทานมาแลว้หลายพนั

ปี ยกตวัอยา่งทางภาคเหนือประมาณ 1300 ปีท่ีผา่นมา หรือประมาณปี พ.ศ. 1250 ไดมี้การสร้างเหมืองฝาย 
เพื่อทดนํ้าจากแม่นํ้าปิงเขา้มาทาํนาในบริเวณยา่น ต.หนองผึ้ง ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี เร่ือยไปถึง อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม่ ต่อมาในสมยัพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช ระหวา่งปี พ.ศ. 1820–1860 พระองคไ์ดท้รงสร้างเข่ือนดิน
ห่างจากตวัเมืองสุโขทยั ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้เพือ่กกัเกบ็นํ้าใชแ้กปั้ญหาการขาดแคลนนํ้า เม่ือมีการ
สร้างเหมืองฝายข้ึน จึงเกิดกิจกรรมการเฝ้ามองระดบันํ้าเพือ่ตรวจสอบวา่มีนํ้ าไหลเขา้ในเหมือง คู คลองถึง
บริเวณท่ีทาํการเกษตรตามตอ้งการ แต่เพยีงการเฝ้ามองยงัไม่ถือวา่เป็นการวดัระดบันํ้าอยา่งชดัเจนนกั ใน
เร่ืองการวดัระดบันํ้าของไทยท่ีเห็นชดัเจนเกิดข้ึนในปีพ.ศ. 2374 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้ฯ รัชกาลท่ี 3 
ทรงสร้างเสาหินวดัระดบันํ้าแม่นํ้ าเจา้พระยาท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการเตรียมรับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการคา้ขายล่วงหนา้ จากระดบัสูงสุด-ตํ่าสุดของแม่นํ้า ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัฤดูการทาํนา 
และการเกบ็เก่ียว  ดงันั้นถา้นบัปีพ.ศ.2374 เป็นปีเร่ิมตน้ของการวดัระดบันํ้า เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลทางอุทกวิทยา
เป็นประโยชนเ์พื่อการพยากรณ์สภาวะของนํ้า (นิพนธ์ 2550) จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2556 รวมเวลาแลว้ได ้182 
ปี แต่ถา้นบัช่วงเวลาการวดัระดบันํ้าตามอาคารบงัคบันํ้าหรือจุดตรวจวดัระดบันํ้าต่างๆ มาใชใ้นการจดัการ
นํ้า ในเข่ือนเกบ็กกันํ้า อ่างเกบ็นํ้า การควบคุมการไหลของนํ้าในแม่นํ้าลาํคลอง และในระบบชลประทาน
โดยกรมชลประทาน ซ่ึงการนบัอายขุองกรมชลประทานเร่ิมตั้งแต่ รัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯตั้ง
กรมคลอง เม่ือปี พ.ศ. 2445 ต่อมา รัชกาลท่ี 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ เปล่ียนช่ือจากกรมคลองเป็นกรม
ทดนํ้า และต่อมา รัชกาลท่ี 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯเปล่ียนช่ือจากกรมคลองเป็นกรมชลประทาน รวม
เวลาถึงปี พ.ศ. 2556 นบัอายไุด ้111 ปี... ขอ้มูลระดบันํ้าเป็นส่ิงจาํเป็น และการวดัระดบันํ้าน้ีถือเป็นกิจกรรม
พื้นฐานของงานชลประทานท่ีทุกโครงการชลประทานไดถื้อปฏิบติัสืบต่อกนัมานาน 111 ปีแลว้ ทาํให้
กิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตของชาวชลประทานท่ีย ัง่ยนือยูค่วบคู่กบักรมชลประทานต่อไป 

 
 
 



วตัถุประสงค์  
 

โดยทัว่ไปวตัถุประสงคข์องการวดัระดบันํ้า ประการแรกคือทาํใหท้ราบวา่มีนํ้ าอยูใ่นลาํนํ้ ามากหรือ
นอ้ย เพยีงพอต่อการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภคหรือไม่ ประการต่อมา หากการวดัระดบันํ้านั้นตอ้งการ
ความละเอียดในการอ่านค่าตอ้งเทียบระดบันํ้าท่ีเห็นกบัแผน่ระดบันํ้าท่ีติดตั้งไวบ้ริเวณนั้น เม่ือไดอ่้านและจด
บนัทึก นาํไปคาํนวณเพื่อหาอตัราการไหลของนํ้าผา่นจุดนั้น เช่นการไหลผา่นบานประตูทด-ระบายนํ้า หรือ
การหาค่าปริมาตรเกบ็กกันํ้า หรือพื้นท่ีผวินํ้าของอ่างเกบ็นํ้า เข่ือนเกบ็กกันํ้า โดยใชค่้าระดบันํ้าท่ีอ่านไดท่ี้ผวิ
นํ้ าในอ่างเกบ็นํ้าแลว้นาํไปเทียบกบั Capacity curve ของอ่างเกบ็นํ้านั้นได ้หรือในกรณีตอ้งการหาอตัราการ
ไหลในแม่นํ้า คลอง ตรงจุดตรวจวดัท่ีมีหนา้ตดัการไหลตามขวางท่ีค่อนขา้งคงท่ี มีกระแสนํ้าไหลราบเรียบ
อยา่งสมํ่าเสมอทั้งหนา้ตดัและไม่ไดรั้บผลกระทบจากการควบคุมการไหลเน่ืองจากอาคารทางดา้นเหนือ-
ทา้ยนํ้า สามารถนาํระดบันํ้าท่ีวดัไดม้าสร้างกราฟความสมัพนัธ์ ระหวา่งระดบันํ้าและอตัราการไหลของนํ้า 
(ภาพท่ี 1 ) หรือท่ีเรียกวา่ Rating Curve ซ่ึงมีประโยชน์มากสาํหรับการจดัการนํ้า เพราะในคร้ังต่อไปเม่ืออ่าน
ค่าระดบันํ้าท่ีจุดตรวจวดัแลว้สามารถนาํค่าท่ีไดไ้ปหาค่าอตัราการไหลของนํ้าโดยใช ้Rating Curve  

 

 
ภาพท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบันํ้าและอตัราการไหลของนํ้า (Rating Curve) 
 
วธีิการวดัระดับนํา้ 
 

การวดัระดบันํ้าในอ่างเกบ็นํ้า แม่นํ้า คลอง ฯลฯ นิยมตรวจวดัโดยเทียบกบัระดบัอา้งอิงท่ีใดท่ี หน่ึง 
เช่น ระดบันํ้าทะเลปานกลาง หรือเทียบกบัระดบัทอ้งนํ้า ซ่ึงระดบันํ้าทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) หรือ 
ร.ท.ก. เป็นค่าการวดั ระดบันํ้าทะเลข้ึนสูงสุด (High Tide: HT) และลงตํ่าสุด (Low Tide: LT) ของแต่ละวนั



ในช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด แลว้นาํค่ามาเฉล่ียเป็นระดบันํ้าทะเลปานกลาง ซ่ึงระดบันํ้าทะเลปานกลางของแต่
ละบริเวณทัว่โลกอาจจะมีความสูงไม่เท่ากนัในประเทศไทยใชเ้วลาในการวดั 5 ปี โดยเลือกท่ีตาํบลเกาะหลกั 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นท่ีวดั แลว้นาํมาหาค่าเฉล่ีย เพื่อใชเ้ป็นค่าระดบันํ้าทะเลปานกลางซ่ึงมีค่าเท่ากบั 
0.000 เมตร สาํหรับวิธีการวดัระดบันํ้าท่ีนิยมใชก้นัมี 3 วิธี ไดแ้ก่ 
 

1.การวดัระดบันํ้าแบบไม่บนัทึกขอ้มูลต่อเน่ือง คือการติดตั้งแผน่วดัระดบันํ้า (ภาพท่ี 2 ก) ท่ีมีขีด
บอกระดบันํ้า ใชอ่้านระดบันํ้าวนัละ 1-2 คร้ัง หรือตามตอ้งการ การวดัระดบันํ้าแบบน้ีไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยี
มากมายนกัมีใชก้นัมายาวนานและยงัคงใชอ้ยูจ่นถึงปัจจุบนั  
 

2.การวดัระดบันํ้าแบบบนัทึกขอ้มูลต่อเน่ืองโดยใชเ้คร่ืองมือวดั มีลกัษณะเป็นลูกลอยต่อพว่งกบั
อุปกรณ์เขียนกระดาษกราฟ (ภาพท่ี 2 ข) มีช่วงการบนัทึกไดอ้ยา่งต่อเน่ืองราวๆ 1 สปัดาห์ จากนั้นตอ้ง
เปล่ียนกระดาษกราฟแผน่ใหม่ เคร่ืองมือวดัระดบันํ้าแบบน้ีมีใชใ้นกรมชลประทานนานมากกวา่ 60 ปี และ
ปัจจุบนัสถานีวดัระดบันํ้าหลายแห่งกย็งัคงมีใชง้านอยู ่แต่อาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล
แบบอิเลคทรอนิกส์ ท่ีเรียกวา่ data logger ทาํใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลระดบันํ้ามีความสะดวกมากยิง่ข้ึน 

3.การวดัระดบันํ้าดว้ยระบบโทรมาตร จดัเกบ็บนัทึกขอ้มูลแบบอตัโนมติัในระยะไกล เป็นวิธีท่ีใช้
เทคโนโลยขีั้นสูงเพื่อการตรวจวดัระดบันํ้า ปริมาณฝนตก หรือค่าตวัแปรอ่ืนๆสาํหรับงานชลประทาน 

 

 
ภาพท่ี 2 การติดตั้งแผน่วดัระดบันํ้า และเคร่ืองมือวดัระดบันํ้าแบบลูกลอย 
 
 
 
 



การวดัระดับนํา้ด้วยระบบโทรมาตร 
 

กรมชลประทานไดน้าํเทคโนโลยขีั้นสูงมาใชต้รวจวดั (ระดบันํ้า ปริมาณฝนตก และค่าตวัแปรอ่ืนๆ
เพื่องานชลประทาน) การจดัเกบ็ขอ้มูลและการควบคุมการไหลของนํ้าในระยะไกล คือระบบ  SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition) ระบบ SCADA มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั คือ ศูนยค์วบคุมกลาง 
(Master Station) สถานีลูกข่ายภาคสนาม (Slave Station) ท่ีมีหลาย ๆแห่งทาํหนา้ท่ีรับ-ส่งขอ้มูลท่ีตรวจวดัใน
ระยะไกลแบบอตัโนมติั ณ เวลาจริง  (Real Time) และเจา้หนา้ท่ีสามารถควบคุมการปรับบานประตูทด-
ระบายนํ้า เปิด-ปิดวาลว์นํ้า หรือเปิด-ปิดเคร่ืองสูบนํ้าในระยะไกลผา่นเครือข่ายส่ือสารซ่ึงมีทั้งระบบใช้
สายสญัญาณหรือไร้สาย เช่น ใชค้ล่ืนวิทย ุใชร้ะบบGPRS ระบบดาวเทียม ฯลฯ นอกจากน้ียงัไดน้าํระบบ
โทรมาตรเพ่ือการพยากรณ์นํ้าและเตือนภยัลุ่มนํ้า (ภาพท่ี 3) มาติดตั้งใชง้าน โดยการทาํงานของระบบโทร
มาตรน้ีมีเพียงการตรวจวดัขอ้มูลและส่งขอ้มูล มาท่ีศูนยร์วบรวมบนัทึกขอ้มูลในระยะไกลแบบอตัโนมติั ณ 
เวลาจริง  (Real Time) ขอ้มูลท่ีตรวจวดัสาํหรับงานชลประทานประกอบดว้ย  การวดัระดบันํ้า ปริมาณนํ้าฝน 
ระยะเปิดบานประตูทด-ระบายนํ้า คุณภาพนํ้า และขอ้มูลอากาศเพ่ือการเกษตร  

 
ภาพท่ี 3 ระบบโทรมาตรเพ่ือการพยากรณ์นํ้าและเตือนภยัลุ่มนํ้า 

 



ขอยกตวัอยา่งขอ้มูลการตรวจวดัจากระบบโทรมาตรท่ีบนัทึกไวท่ี้ระบบฐานขอ้มูลไดน้าํไปใช้
สาํหรับการบริหารจดัการนํ้าดงัน้ี 

1.ใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับส่งใหโ้ปรแกรมประเภทแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์สาํหรับการพยากรณ์นํ้า
เพื่อประมวลผลโดยการนาํเขา้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจวดัในช่วงเวลาท่ีกาํหนด โปรแกรมจะทาํงานแบบ
อตัโนมติั ซ่ึงผลลพัธ์จากแบบจาํลองใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการบริหารจดัการนํ้า 

2.การพยากรณ์นํ้าฝน-นํ้าท่าล่วงหนา้โดยใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลโทรมาตรร่วมกบัขอ้มูลฝน
พยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีไดค้าดการณ์ไวล่้วงหนา้ 3-7 วนั หรือมากกวา่  

3.การพฒันาแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์พยากรณ์นํ้าของลุ่มนํ้าเพื่อช่วยตดัสินใจในการจดัการนํ้า
โดยกาํหนดจุดนาํเขา้ขอ้มูล วางโครงข่ายการตรวจวดัขอ้มูลใหส้อดคลองกบัลกัษณะการนาํเขา้ขอ้มูล โดย
แบบจาํลองดงักล่าวไดรั้บการพฒันากนัอยา่งต่อเน่ือง 

4.ใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการพฒันาแบบจาํลองทางอุทกวทิยาและคุณภาพนํ้า  
5.เพื่อการสอบเทียบแบบจาํลองนํ้าฝน-นํ้าท่า การสอบเทียบแบบจาํลองการไหลของนํ้าในลาํนํ้า  
6.เพื่อการสอบเทียบแบบจาํลองคาดการณ์นํ้าท่วม เพื่อการจดัการนํ้าและเตือนภยัทางนํ้า  
7.ใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับแบบจาํลองประเมินผลการบริหารจดัการนํ้าทั้งช่วงฤดูฝน และฤดูแลง้ 
จากขอ้มูลการจดัหาและติดตั้งระบบโทรมาตรเพ่ือการพยากรณ์นํ้าและเตือนภยัลุ่มนํ้าของกรม

ชลประทานเร่ิมตั้งแต่ปี 2541 ถึงปี 2556 ไดติ้ดตั้งสถานีลูกข่ายภาคสนามครอบคลุมพื้นท่ีลุ่มนํ้าต่างๆทัว่
ประเทศ จาํนวน 23 ลุ่มนํ้า (ยงัไม่ไดติ้ดตั้งท่ีลุ่มนํ้าสาละวนิ และลุ่มนํ้าโตนเลสาบ) ทั้งท่ีดาํเนินการเสร็จแลว้ 
18 โครงการมีจาํนวน 305  สถานี และกาํลงัดาํเนินการ 19 โครงการมีจาํนวน 406 สถานี รวมท่ีกล่าวแลว้
ทั้งส้ิน 37 โครงการ รวมจาํนวน 711 สถานี นอกจากน้ียงัมีสถานีโทรมาตรขนาดเลก็ (low-cost telemetry) ท่ี
ติดตั้งไวเ้พื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์นํ้าฝน-นํ้าท่าในลุ่มนํ้าต่างๆทัว่ประเทศอีกประมาณ 400 สถานี โดย
โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรท่ีกล่าวแลว้มีสถานีแม่ข่ายหลกัตั้งอยูท่ี่ อาคารอาํนวยการชั้น 2 กรม
ชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ 

 
สรุป  

การวดัระดบันํ้าของกรมชลประทานท่ีปฏิบติัต่อเน่ืองมาถึง พ.ศ. 2556 รวม 111 ปี ไดห้ล่อหลอม
รวมกลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีชลประทานท่ีตอ้งดูแลจดัสรรนํ้าใหพ้ื้นท่ี
การเกษตรอยา่งทัว่ถึงเพียงพอ ใชใ้นการป้องกนับรรเทาอุทกภยั การระบายนํ้า การเตือนภยัทางนํ้า และ
กิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่เกือบทุกปฏิทินการทาํงานชลประทานตอ้งมีการวดัระดบันํ้าควบคู่
กนัเสมอไป  
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