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คํานํา
ดินแดนสุ วรรณภูมิก่อนประเทศไทยถือกําเนิดขึ้น ได้มีการสร้างระบบชลประทานมาแล้วหลายพัน
ปี ยกตัวอย่างทางภาคเหนือประมาณ 1300 ปี ที่ผา่ นมา หรื อประมาณปี พ.ศ. 1250 ได้มีการสร้างเหมืองฝาย
เพื่อทดนํ้าจากแม่น้ าํ ปิ งเข้ามาทํานาในบริ เวณย่าน ต.หนองผึ้ง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี เรื่ อยไปถึง อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม่ ต่อมาในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ระหว่างปี พ.ศ. 1820–1860 พระองค์ได้ทรงสร้างเขื่อนดิน
ห่างจากตัวเมืองสุ โขทัย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพือ่ กักเก็บนํ้าใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้า เมื่อมีการ
สร้างเหมืองฝายขึ้น จึงเกิดกิจกรรมการเฝ้ ามองระดับนํ้าเพือ่ ตรวจสอบว่ามีน้ าํ ไหลเข้าในเหมือง คู คลองถึง
บริ เวณที่ทาํ การเกษตรตามต้องการ แต่เพียงการเฝ้ ามองยังไม่ถือว่าเป็ นการวัดระดับนํ้าอย่างชัดเจนนัก ใน
เรื่ องการวัดระดับนํ้าของไทยที่เห็นชัดเจนเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2374 พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าฯ รัชกาลที่ 3
ทรงสร้างเสาหิ นวัดระดับนํ้าแม่น้ าํ เจ้าพระยาที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการเตรี ยมรับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าขายล่วงหน้า จากระดับสูงสุ ด-ตํ่าสุ ดของแม่น้ าํ ซึ่งเกี่ยวข้องกับฤดูการทํานา
และการเก็บเกี่ยว ดังนั้นถ้านับปี พ.ศ.2374 เป็ นปี เริ่ มต้นของการวัดระดับนํ้า เพื่อใช้เป็ นข้อมูลทางอุทกวิทยา
เป็ นประโยชน์เพื่อการพยากรณ์สภาวะของนํ้า (นิพนธ์ 2550) จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2556 รวมเวลาแล้วได้ 182
ปี แต่ถา้ นับช่วงเวลาการวัดระดับนํ้าตามอาคารบังคับนํ้าหรื อจุดตรวจวัดระดับนํ้าต่างๆ มาใช้ในการจัดการ
นํ้า ในเขื่อนเก็บกักนํ้า อ่างเก็บนํ้า การควบคุมการไหลของนํ้าในแม่น้ าํ ลําคลอง และในระบบชลประทาน
โดยกรมชลประทาน ซึ่งการนับอายุของกรมชลประทานเริ่ มตั้งแต่ รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯตั้ง
กรมคลอง เมื่อปี พ.ศ. 2445 ต่อมา รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อจากกรมคลองเป็ นกรม
ทดนํ้า และต่อมา รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯเปลี่ยนชื่อจากกรมคลองเป็ นกรมชลประทาน รวม
เวลาถึงปี พ.ศ. 2556 นับอายุได้ 111 ปี ... ข้อมูลระดับนํ้าเป็ นสิ่ งจําเป็ น และการวัดระดับนํ้านี้ถือเป็ นกิจกรรม
พื้นฐานของงานชลประทานที่ทุกโครงการชลประทานได้ถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมานาน 111 ปี แล้ว ทําให้
กิจกรรมนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวชลประทานที่ยงั่ ยืนอยูค่ วบคู่กบั กรมชลประทานต่อไป

วัตถุประสงค์
โดยทัว่ ไปวัตถุประสงค์ของการวัดระดับนํ้า ประการแรกคือทําให้ทราบว่ามีน้ าํ อยูใ่ นลํานํ้ามากหรื อ
น้อย เพียงพอต่อการเพาะปลูก การอุปโภคบริ โภคหรื อไม่ ประการต่อมา หากการวัดระดับนํ้านั้นต้องการ
ความละเอียดในการอ่านค่าต้องเทียบระดับนํ้าที่เห็นกับแผ่นระดับนํ้าที่ติดตั้งไว้บริ เวณนั้น เมื่อได้อ่านและจด
บันทึก นําไปคํานวณเพื่อหาอัตราการไหลของนํ้าผ่านจุดนั้น เช่นการไหลผ่านบานประตูทด-ระบายนํ้า หรื อ
การหาค่าปริ มาตรเก็บกักนํ้า หรื อพื้นที่ผวิ นํ้าของอ่างเก็บนํ้า เขื่อนเก็บกักนํ้า โดยใช้ค่าระดับนํ้าที่อ่านได้ที่ผวิ
นํ้าในอ่างเก็บนํ้าแล้วนําไปเทียบกับ Capacity curve ของอ่างเก็บนํ้านั้นได้ หรื อในกรณี ตอ้ งการหาอัตราการ
ไหลในแม่น้ าํ คลอง ตรงจุดตรวจวัดที่มีหน้าตัดการไหลตามขวางที่ค่อนข้างคงที่ มีกระแสนํ้าไหลราบเรี ยบ
อย่างสมํ่าเสมอทั้งหน้าตัดและไม่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมการไหลเนื่องจากอาคารทางด้านเหนือท้ายนํ้า สามารถนําระดับนํ้าที่วดั ได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างระดับนํ้าและอัตราการไหลของนํ้า
(ภาพที่ 1 ) หรื อที่เรี ยกว่า Rating Curve ซึ่งมีประโยชน์มากสําหรับการจัดการนํ้า เพราะในครั้งต่อไปเมื่ออ่าน
ค่าระดับนํ้าที่จุดตรวจวัดแล้วสามารถนําค่าที่ได้ไปหาค่าอัตราการไหลของนํ้าโดยใช้ Rating Curve

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับนํ้าและอัตราการไหลของนํ้า (Rating Curve)
วิธีการวัดระดับนํา้
การวัดระดับนํ้าในอ่างเก็บนํ้า แม่น้ าํ คลอง ฯลฯ นิยมตรวจวัดโดยเทียบกับระดับอ้างอิงที่ใดที่ หนึ่ง
เช่น ระดับนํ้าทะเลปานกลาง หรื อเทียบกับระดับท้องนํ้า ซึ่งระดับนํ้าทะเลปานกลาง (Mean Sea Level) หรื อ
ร.ท.ก. เป็ นค่าการวัด ระดับนํ้าทะเลขึ้นสูงสุ ด (High Tide: HT) และลงตํ่าสุ ด (Low Tide: LT) ของแต่ละวัน

ในช่วงระยะเวลาที่กาํ หนด แล้วนําค่ามาเฉลี่ยเป็ นระดับนํ้าทะเลปานกลาง ซึ่งระดับนํ้าทะเลปานกลางของแต่
ละบริ เวณทัว่ โลกอาจจะมีความสูงไม่เท่ากันในประเทศไทยใช้เวลาในการวัด 5 ปี โดยเลือกที่ตาํ บลเกาะหลัก
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นที่วดั แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เป็ นค่าระดับนํ้าทะเลปานกลางซึ่งมีค่าเท่ากับ
0.000 เมตร สําหรับวิธีการวัดระดับนํ้าที่นิยมใช้กนั มี 3 วิธี ได้แก่
1.การวัดระดับนํ้าแบบไม่บนั ทึกข้อมูลต่อเนื่อง คือการติดตั้งแผ่นวัดระดับนํ้า (ภาพที่ 2 ก) ที่มีขีด
บอกระดับนํ้า ใช้อ่านระดับนํ้าวันละ 1-2 ครั้ง หรื อตามต้องการ การวัดระดับนํ้าแบบนี้ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี
มากมายนักมีใช้กนั มายาวนานและยังคงใช้อยูจ่ นถึงปัจจุบนั
2.การวัดระดับนํ้าแบบบันทึกข้อมูลต่อเนื่องโดยใช้เครื่ องมือวัด มีลกั ษณะเป็ นลูกลอยต่อพ่วงกับ
อุปกรณ์เขียนกระดาษกราฟ (ภาพที่ 2 ข) มีช่วงการบันทึกได้อย่างต่อเนื่องราวๆ 1 สัปดาห์ จากนั้นต้อง
เปลี่ยนกระดาษกราฟแผ่นใหม่ เครื่ องมือวัดระดับนํ้าแบบนี้มีใช้ในกรมชลประทานนานมากกว่า 60 ปี และ
ปัจจุบนั สถานีวดั ระดับนํ้าหลายแห่งก็ยงั คงมีใช้งานอยู่ แต่อาจมีการปรับปรุ งเพิ่มเติมอุปกรณ์บนั ทึกข้อมูล
แบบอิเลคทรอนิกส์ ที่เรี ยกว่า data logger ทําให้การเข้าถึงข้อมูลระดับนํ้ามีความสะดวกมากยิง่ ขึ้น
3.การวัดระดับนํ้าด้วยระบบโทรมาตร จัดเก็บบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติในระยะไกล เป็ นวิธีที่ใช้
เทคโนโลยีข้นั สูงเพื่อการตรวจวัดระดับนํ้า ปริ มาณฝนตก หรื อค่าตัวแปรอื่นๆสําหรับงานชลประทาน

ภาพที่ 2 การติดตั้งแผ่นวัดระดับนํ้า และเครื่ องมือวัดระดับนํ้าแบบลูกลอย

การวัดระดับนํา้ ด้ วยระบบโทรมาตร
กรมชลประทานได้นาํ เทคโนโลยีข้นั สูงมาใช้ตรวจวัด (ระดับนํ้า ปริ มาณฝนตก และค่าตัวแปรอื่นๆ
เพื่องานชลประทาน) การจัดเก็บข้อมูลและการควบคุมการไหลของนํ้าในระยะไกล คือระบบ SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition) ระบบ SCADA มีองค์ประกอบที่สาํ คัญ คือ ศูนย์ควบคุมกลาง
(Master Station) สถานีลูกข่ายภาคสนาม (Slave Station) ที่มีหลาย ๆแห่งทําหน้าที่รับ-ส่ งข้อมูลที่ตรวจวัดใน
ระยะไกลแบบอัตโนมัติ ณ เวลาจริ ง (Real Time) และเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการปรับบานประตูทดระบายนํ้า เปิ ด-ปิ ดวาล์วนํ้า หรื อเปิ ด-ปิ ดเครื่ องสูบนํ้าในระยะไกลผ่านเครื อข่ายสื่ อสารซึ่งมีท้ งั ระบบใช้
สายสัญญาณหรื อไร้สาย เช่น ใช้คลื่นวิทยุ ใช้ระบบGPRS ระบบดาวเทียม ฯลฯ นอกจากนี้ยงั ได้นาํ ระบบ
โทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ าํ และเตือนภัยลุ่มนํ้า (ภาพที่ 3) มาติดตั้งใช้งาน โดยการทํางานของระบบโทร
มาตรนี้มีเพียงการตรวจวัดข้อมูลและส่ งข้อมูล มาที่ศูนย์รวบรวมบันทึกข้อมูลในระยะไกลแบบอัตโนมัติ ณ
เวลาจริ ง (Real Time) ข้อมูลที่ตรวจวัดสําหรับงานชลประทานประกอบด้วย การวัดระดับนํ้า ปริ มาณนํ้าฝน
ระยะเปิ ดบานประตูทด-ระบายนํ้า คุณภาพนํ้า และข้อมูลอากาศเพื่อการเกษตร

ภาพที่ 3 ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ าํ และเตือนภัยลุ่มนํ้า

ขอยกตัวอย่างข้อมูลการตรวจวัดจากระบบโทรมาตรที่บนั ทึกไว้ที่ระบบฐานข้อมูลได้นาํ ไปใช้
สําหรับการบริ หารจัดการนํ้าดังนี้
1.ใช้เป็ นข้อมูลสําหรับส่ งให้โปรแกรมประเภทแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์สาํ หรับการพยากรณ์น้ าํ
เพื่อประมวลผลโดยการนําเข้าข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดในช่วงเวลาที่กาํ หนด โปรแกรมจะทํางานแบบ
อัตโนมัติ ซึ่งผลลัพธ์จากแบบจําลองใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการนํ้า
2.การพยากรณ์น้ าํ ฝน-นํ้าท่าล่วงหน้าโดยใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลโทรมาตรร่ วมกับข้อมูลฝน
พยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 3-7 วัน หรื อมากกว่า
3.การพัฒนาแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์พยากรณ์น้ าํ ของลุ่มนํ้าเพื่อช่วยตัดสิ นใจในการจัดการนํ้า
โดยกําหนดจุดนําเข้าข้อมูล วางโครงข่ายการตรวจวัดข้อมูลให้สอดคลองกับลักษณะการนําเข้าข้อมูล โดย
แบบจําลองดังกล่าวได้รับการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง
4.ใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการพัฒนาแบบจําลองทางอุทกวิทยาและคุณภาพนํ้า
5.เพื่อการสอบเทียบแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าท่า การสอบเทียบแบบจําลองการไหลของนํ้าในลํานํ้า
6.เพื่อการสอบเทียบแบบจําลองคาดการณ์น้ าํ ท่วม เพื่อการจัดการนํ้าและเตือนภัยทางนํ้า
7.ใช้เป็ นข้อมูลสําหรับแบบจําลองประเมินผลการบริ หารจัดการนํ้าทั้งช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง
จากข้อมูลการจัดหาและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์น้ าํ และเตือนภัยลุ่มนํ้าของกรม
ชลประทานเริ่ มตั้งแต่ปี 2541 ถึงปี 2556 ได้ติดตั้งสถานีลูกข่ายภาคสนามครอบคลุมพื้นที่ลุ่มนํ้าต่างๆทัว่
ประเทศ จํานวน 23 ลุ่มนํ้า (ยังไม่ได้ติดตั้งที่ลุ่มนํ้าสาละวิน และลุ่มนํ้าโตนเลสาบ) ทั้งที่ดาํ เนินการเสร็ จแล้ว
18 โครงการมีจาํ นวน 305 สถานี และกําลังดําเนินการ 19 โครงการมีจาํ นวน 406 สถานี รวมที่กล่าวแล้ว
ทั้งสิ้ น 37 โครงการ รวมจํานวน 711 สถานี นอกจากนี้ยงั มีสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก (low-cost telemetry) ที่
ติดตั้งไว้เพื่อเฝ้ าติดตามสถานการณ์น้ าํ ฝน-นํ้าท่าในลุ่มนํ้าต่างๆทัว่ ประเทศอีกประมาณ 400 สถานี โดย
โครงการติดตั้งระบบโทรมาตรที่กล่าวแล้วมีสถานีแม่ข่ายหลักตั้งอยูท่ ี่ อาคารอํานวยการชั้น 2 กรม
ชลประทานสามเสน กรุ งเทพฯ
สรุ ป
การวัดระดับนํ้าของกรมชลประทานที่ปฏิบตั ิต่อเนื่องมาถึง พ.ศ. 2556 รวม 111 ปี ได้หล่อหลอม
รวมกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีชีวิตในการทํางานของเจ้าหน้าที่ชลประทานที่ตอ้ งดูแลจัดสรรนํ้าให้พ้นื ที่
การเกษตรอย่างทัว่ ถึงเพียงพอ ใช้ในการป้ องกันบรรเทาอุทกภัย การระบายนํ้า การเตือนภัยทางนํ้า และ
กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ เกือบทุกปฏิทินการทํางานชลประทานต้องมีการวัดระดับนํ้าควบคู่
กันเสมอไป
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