
๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
 

 
 
 
 
 

การจัดทําระบบฐานขอมลูอุต-ุอุทกวิทยา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สวนอทุกวทิยา  
สํานกับริหารจัดการน้ําและอุทกวทิยา 
กรมชลประทาน สิงหาคม ๒๕๖๒ 



๒ 
 

 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 
 
 
 
 
 

การจัดทําระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
 
 
 
 
 
 

รหัสคูมือ สบอ./สอท 2/๒๕๖๒ 

หนวยงานที่จัดทํา 
ฝายสารสนเทศและพยากรณน้ําสวนอุทกวิทยา 
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 

 

ที่ปรึกษา 
หัวหนาฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา 
ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา สํานักบริหารจัดการน้ําและอทุกวิทยา 

 

 

พิมพคร้ังที่  ๑ 

จํานวน ๑ เลม 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 256๒ 

หมวดหมู  อุทกวิทยา 



๑ 
 

 
คูมือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 

การจัดทําระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
 

ไดผานการตรวจสอบ กลัน่กรองจากคณะทํางานตรวจสอบกลั่นกรองคูมือการปฏิบัติงาน 
ของสํานักบริหารจัดการน้ําและอทุกวิทยาเรียบรอยแลว จึงถือเปนคูมอืฉบับสมบูรณ 

สามารถใชเปนเอกสารเผยแพรและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 
ลงชื่อ.............................................. 

(นายธีระพล  ตั๊งสมบุญ) 
ตําแหนง ผูบรหิารการจัดการความรู (CKO) 

สาํนักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 

 

 

ลงชื่อ.............................................. 
(นางสาวอารีรัตน  อนชุน) 

ตําแหนง ตค.บอ.  
รักษาราชการแทน ผอท.บอ. 

 
 
 

ลงชื่อ.............................................. 
(นางสุพิญดา  วัฒนาการ) 

ตําแหนง หัวหนาฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา 



๑ 
 

 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

 

การจัดทําระบบฐานขอมลูอุตุ-อุทกวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 

นางสาวฤทัยทิพย  มะมา  ตําแหนงนักอุทกวิทยาชํานาญการ 
ฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา สวนอุทกวิทยา 

นายนิธิรุจน  วงศวิชาศักด์ิ  ตําแหนงเจาพนักงานอุทกวิทยาชํานาญงาน 
ฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา สวนอุทกวิทยา 

นางสุภารัตน คงสะอาด  ตําแหนงเจาพนักงานอุทกวิทยาชํานาญงาน 
ฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา สวนอุทกวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถติดตอสอบถามรายละเอยีด/ขอมลูเพิม่เตมิไดที่ 
ฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา สวนอทุกวทิยา 

สํานกับริหารจัดการน้ําและอุทกวทิยา กรมชลประทาน 
เบอรโทรศัพท 0-2241-0371 



๑ 
 

คํานํา 

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเปนคูมือสําหรับการปฏิบัติงาน ในการนําขอมูล 
อุตุ-อุทกวิทยาเขาสูระบบฐานขอมูล โดยใชขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมทั้งจากการตรวจวัดและขอมูลภาคสนาม
จากศูนยอุทกวิทยาชลประทานทั้ง 8 ภาคและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ อาทิ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา สํานัก
โครงการชลประทาน เปนตน โดยจะนําขอมูลดังกลาวมาจัดเรียงและจัดเก็บใหเปนมาตรฐานเดียวกันในระบบ
ฐานขอมูลโดยเจาหนาที่ของฝายสารสนเทศและพยากรณน้ําและเจาหนาที่ของสวนอุทกวิทยา นอกจากคูมือ
ปฏิบัติการเลมนี้มีวัตถุประสงคใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานในการนําขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลอยางเปน
ขั้นไปเปนตอนแลว ยังอธิบายถึงลักษณะของขอมูลที่ทําการรวบรวมไวในรูปแบบตางๆ เพื่อหวังใหผูปฏิบัติงานมี
ความเขาใจในลักษณะของขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่ไดรับงานหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ อีกทั้งเพื่อเปนประโยชนใน
การพัฒนาระบบงานฐานขอมูลตอไปในอนาคต  

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือการปฏิบัติงานนี้จะเปนประโยชนตอเจาหนาที่ของฝายสารสนเทศ
และพยากรณน้ํา เจาหนาที่ของสวนอุทกวิทยา และเจาหนาที่ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตางๆ ใหมีความรู 
ความเขาใจ ในการเตรียมขอมูลทางอุตุ-อุทกวิทยา กอนนําเขาสูระบบฐานขอมูลและนอกจากนี้ยังใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุผลสําเร็จตามหลักเกณฑตัวชี้วัด
ของการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรม
ชลประทาน 
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คูมือการปฏิบัติงาน 
การใชWeb Application 

 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เพื่อใหกรมชลประทานมีคูมือในการนําขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยาที่ไดทําการสํารวจภาคสนามจาก
ศูนยอุทกวิทยาชลประทาน ทั้ง 8 ศูนย มาจัดเก็บในระบบฐานขอมูล (Hydrology Database) ไดอยางถูกตอง 
เปนลายลักษณอักษรที่แสดงถึงขั้นตอนการนําขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยาเขาสูระบบฐานขอมูล เพื่อใหงายตอ
ผูนําขอมูลเขาสูระบบ สามารถเรียกขอมูลไปใชในงานอ่ืนของกรมชลประทานไดตอไป 
 1.2 เพื่อรวบรวมและจัดระบบขอมูลทางดานอุตุ-อุทกวิทยา ท่ีกระจัดกระจายอยูตามหนวยงานตางๆ 
ใหอยูในที่เดยีวกัน และงายตอการคนควาและนําไปใชประโยชน 
 1.2 เพื่อใหผูปฏิบัติงานของสวนอุทกวิทยาและศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตางๆ เขาใจและ
จัดเก็บขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยาท่ีไดจากการสํารวจภาคสนามเปนมาตรฐานเดียวกัน กอนสงขอมูลดานอุตุ-
อุทกวิทยามารวบรวมไวที่ระบบฐานขอมูลสวนกลาง 
 ๑.๓ เพื่อใหสามารถแสดงผลขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา ในระบบฐานขอมูลมีมาตรฐานเดียวกันและงายตอ
การนําไปใชงานในลําดับตอไป 
 

2. ขอบเขต 

ครอบคลุมขั้นตอนการนําเขาขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยาอันไดแก ขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวัน ขอมูล
ระดับน้ํารายชั่วโมง และขอมูลปริมาณน้ําทารายวันที่ไดจากการสํารวจและเก็บรวมรวมจากศูนยอุทกวิทยา
ชลประทาน ทั้ง 8 ศูนย มาจัดเก็บใหอยูในระบบฐานขอมูลสวนกลางใหถูกตองและงายตอการนําไปใชงาน
ชลประทานในลําดับถัดไป  

๓. คําจํากัดความ 

๓.๑ ระบบฐานขอมูลทางดานอุตุ-อุทกวิทยา (Hydrology Database) เปนระบบท่ีใชสําหรับจัดเก็บ
และรวบรวมขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่ไดจากการสํารวจภาคสนามในพื้นที่ลุมน้ําตางๆ ทั่วประเทศจากศูนยอุทก
วิทยาชลประทานทั้ง 8 ศูนย โดยสวนกลาง ซึ่งก็คือ ฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา สวนอุทกวิทยา จะนํา
ขอมูลท้ังหมดมาเรียบเรียงและจัดเก็บขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกันและรวบรวมไวระบบฐานขอมูลสวนกลาง  

๓.๒ ขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา คือ ขอมูลที่ไดจากการสํารวจจากภาคสนาม ดวยอุปกรณและเครื่องมือชนิด
ตางๆ ซึ่งประกอบดวย ขอมูลปริมาณฝนรายชั่วโมง ขอมูลปริมาณฝนรายวัน ขอมูลอัตราการระเหย ขอมูล
ระดับน้ํารายชั่วโมง ขอมูลระดับน้ํารายวัน และขอมูลปริมาณนํ้ารายวัน เปนตน 

๓.๓ ศูนยอุทกวิทยาชลประทาน คือ ศูนยอุทกวิทยาชลประทานที่ต้ังอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ มี
หนาที่ ดูแลรับผิดชอบและดําเนินงานในการสํารวจขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาพื้นที่ลุมน้ําที่ไดรับมอบหมาย และ
รวบรวมขอมูลที่ไดมายังสวนกลางตอไป ซึ่งศูนยอุทกวิทยาชลประทาน ทั้ง 8 ศูนย ทั่วประเทศ ไดตั้งอยูตาม
ภูมิภาคตางๆ ดังตอไปนี้ 
  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน(เชียงใหม) 
  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนลาง (พิษณุโลก) 
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  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแกน) 
  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (นครราชสีมา) 
  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง (ชัยนาท) 
  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก (ชลบุรี) 
  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) 
  - ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคใต (พัทลุง) 

๓.๔ สถานีอุตุ-อุทกวิทยา คือสถานีท่ีใชเปนที่ตั้งในการสํารวจ/ตรวจวัดขอมูลทางอุตุ-อุทกวิทยาไมวา
จะเปนสถานีสํารวจขอมูลน้ําฝนและสถานีสํารวจขอมูลปริมาณน้ําทา ซึ่งบางสถานีสามารถสํารวจไดทั้งขอมูล
น้ําฝนและขอมูลน้ําทาได  

๓.๕ ผูใช คือ เจาหนาที่ฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา สวนอุทกวิทยา ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการ
รวบรวมขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาที่ไดรับจากศูนยอุทกวิทยาชลประทานทั้ง 8 ศูนย มาตรวจสอบและเรียบเรียงใหม
เพื่อใหงายตอการนําขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล 

๓.๖ ปริมาณน้ําฝน คือ ขอมูลปริมาณนํ้าฝนตกในพื้นที่ของสถานีสํารวจของกรมชลประทาน ซึ่ง
สามารถวัดไดทั้งรายชั่วโมงหรือรายวัน ขึ้นอยูกับอุปกรณท่ีติดตั้ง มีหนวยเปน มิลลิเมตร  

๓.๗ ระดับน้ํา คือ ขอมูลระดับน้ําท่ีสถานีสํารวจของกรมชลประทาน ซึ่งปจจุบันสามารถบันทึกขอมูล
ระดับนํ้าไดท้ังแบบ 5 เวลา และ 24 เวลา ขึ้นอยูกับอุปกรณที่ติดตั้งและความสําคัญของที่ตั้งสถานี ซึ่งระดับ
น้ําจะมีความสัมพันธกับอัตราการไหล ดังนั้นขอมูลระดับน้ําจึงมีความสําคัญในคํานวณหาอัตราการไหลในลํา
น้ํา ในกรณีที่ไมสามารถสํารวจปริมาณนํ้า 24 เวลา ได โดยกรมชลประทานจะทําการจัดเก็บคาขอมูลระดับน้ํา
รายชั่วโมงและระดับน้ํารายวัน (ไดจาการเฉลี่ยคาระดับน้ํารายชั่วโมง) มีหนวยเปนเมตรจากระดับน้ําทะเล 
ปานกลาง (ม.รทก.) หรือเมตรจากระดับน้ําสมมติ (ม.รสม.) 

๓.8 ปริมาณนํ้า คือ ขอมูลอัตราการไหลของน้ําในแมน้ําที่สถานีสํารวจของกรมชลประทานไดจากการ
สํารวจหนาตัดและความเร็วกระแสน้ําท่ีระดับน้ําตางๆ ในแตละชวงเวลา ปจจุบันขอมูลปริมาณน้ํารายวันของ
กรมชลประทานท่ีเก็บไวในระบบฐานขอมูลไดจากการนําคาระดับน้ํารายวันเฉลี่ยมาคํานวณหาคาอัตราการไหล
รายวันในโคงความสัมพันธระหวางระดับน้ําและอัตราการไหล (Rating Curve) มีหนวยเปนลูกบาศกเมตรตอ
วินาที (ลบ.ม./ วินาที) 

3.9 Rating Curve คือ โคงแสดงความสัมพันธระหวางระดับน้ําและอัตราการไหลซึ่งขอมูลระดับน้ํา
และอัตราการไหลที่ถูกนํามาใชในการสรางความสัมพันธนี้จะเปนขอมูลท่ีไดจาการสํารวจภาคสนามที่ระดับน้ํา
ตางๆ ในแตละชวงเวลาท่ีสถานีสํารวจของกรมชลประทาน ในการเขียนโคงความสัมพันธจะพล็อตปริมาณน้ํา
ในแกน x ระดับในแกน y  

๔. หนาที่ความรับผิดชอบ 

4.1 ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา รับทราบและสนับสนุนการนําเขาและแกไขขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยา 
ผานระบบฐานขอมูล (Hydrology Database) 

4.2 หัวหนาฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตอง และให
คําปรกึษา ในการนําเขาและแกไขขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยาผานระบบฐานขอมูล (Hydrology Database) 

4.3 ผูปฏิบัติงานฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา ที่ไดรับมอบหมายในการนําเขา ตรวจสอบ และ
แกไข ขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยาเพื่อใหขอมูลมีความถูกตองและพรอมนําขอมูลจัดเก็บในระบบฐานขอมูลตอไป 



๓ 
 

สรุปกระบวนการ 
การจัดทําระบบฐานขอมลูดานอุตุ-อุทกวิทยา 

กระบวนการ การตรวจสอบขอมูลดานอุตุ-อุทกวิทยา ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
1. รวบรวมขอมูล อุตุ-อุทกวิทยาจากศูนยอุทกวิทยาชลประทานทั้ง 8 ศูนย และ

ขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวันจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
2. ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนเพื่อใหพรอมในการนําขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล 

(Hydrology Database) 
3. เตรยีมขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล 
4. นําขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาเขาสูระบบฐานขอมูล  
5. ตรวจสอบผลการนําเขาขอมูลในระบบฐานขอมูลในรูปแบบกราฟและตาราง 



๔ 
 

Work Flow กระบวนการใชงานจัดทําระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา กรมชลประทานในภาพรวม 
ลําดับ    ผังกระบวนการ      เวลา 
 
 

๑.           7 วัน 
 
 
 
 

๒. 1ชั่วโมง 
 
 
 
๓. 1 ชั่วโมง 
 
 

๔. 6 ชั่วโมง  
 
 
 
๕.  2 ชั่วโมง 
 
 
 

๖. 2 ชั่วโมง 
 
 
 
 

๗. 1 ชั่วโมง 
 
 
 
 
๘. 5 นาท ี
 

รวมเวลาทั้งหมด 7 วัน 14 ชั่วโมงตอ ๑ สถานี 

นําขอมูลอุตุ-อุทกนิยมวิทยาจัดเก็บในระบบฐานขอมูล 

ตรวจสอบความถูกตองขอมูล
ในระบบฐานขอมูล 

แสดงผลขอมูลในระบบฐานขอมูล 

Yes 

No 

ตรวจสอบขอมูลท่ีอยูใน
รูปแบบท่ีพรอมนําเขาระบบ 

Yes 

แบงประเภทของขอมูลชนิดตางๆ   

เตรียมขอมูล/แกไข ใหอยูในรูปแบบพรอมนําเขาระบบ
ฐานขอมูล 

 

รวบรวมขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาจาก
หนวยงานตางๆ  

ตรวจสอบความสมบูรณของ
ขอมูล เชน ครบป/เดือน 

Yes 

No 

No 
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5. Work Flow 

ชื่อกระบวนการ: การจดัทําระบบฐานขอมูลอุต-ุอุทกวิทยา 
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน: นําขอมูลอุต-ุอุทกวิทยาที่ไดรับจากศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตางๆ มาจัดเก็บในระบบฐานขอมูลไดถูกตอง 100% 

ลําดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

 
1 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
7 วัน 

 
 
 
 
 
 

1 ชั่วโมง 
 

 
 
 
1 ชั่วโมง 

 
 
  
 
 
 

1.รวบรวมขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา ท่ีดําเนินการ
สํารวจเก็บขอมูลและประมวลผลโดย ศูนย
อุทกวิทยาชลประทานภาคตางๆ ในรอบ 1 
เดือน รวมไปถึงขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวัน
จากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 
 
 
1.ตรวจสอบความครบถวน ความสมบูรณและ
รายละเอียดของขอมูลที่ใชประกอบในการ
นําเขาระบบฐานขอมูล 
 
 
1.แยกประเภทชนิดของขอมูล ไมวาจะเปน 
ขอมูลน้ําฝน ขอมูลน้ําทา ขอมูลระดับน้ํา ตาม
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ของแตละ
หนวยงาน 
 
 
 

- ไดรับขอมูลระดับน้ํารายช่ัวโมง 
ขอมูลระดับน้ํารายวัน ปริมาณน้ํา
รายวัน ขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวัน
รวมไปถึงขอมูล Rating Curve 
ข อมู ลปร ะวั ติ ส ถา นี  ค รบตา ม
ชวงเวลาท่ีไดทําขอตกลงกัน ตาม
คําสั่งปน้ํา 
 
-รายละเอียดของขอมูลมีครบตามท่ี
ตองกรอกในระบบฐานขอมูล 
 
 
 
- ประเภทของขอมูลชนิดตางๆ ท่ีใช
ในการนําเขาระบบขอมูล 
 
 
 
 
 

เจาหนาที่ของ
ศูนยอุทกฯ 

 
 
 
 
 
 

เจาหนาที่ของ 
สพ.บอ. 

 
 
 

เจาหนาที่ของ 
สพ.บอ. 

 
 
 
 
 

 ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล 
เชน ครบป/เดือน 

 

รวบรวมขอมูลอุตุ-อุทกวทิยาจาก
หนวยงานตางๆ  

 

แบงประเภทของขอมูลชนิดตางๆ   
 

Yes 
 

No 
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4 
 
 
 
 

5 
 
 

 
6 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ชั่วโมง 
 
 
 
2 ชั่วโมง 

 
 
 
 
2 ชั่วโมง 

 
 
 
 

1ชั่วโมง 
 
 

 
 

5 นาท ี

1.จัดทํารูปแบบของขอมูลแตละชนิดที่ไดจาก
หนวยงานตางๆ ใหอยูในรูปแบบที่ใชในการ
นําเขาระบบฐานขอมูล 
 
1.ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยดูจาก
ขอมูลที่ไดรับมาจากหนวยงานอ่ืนๆ วาเปน
ขอมูลชุดเดียวกันหรือไม เพื่อปองกันความ
ผิดพลาดจากการเตรียมไฟล 
 
1.กรอกขอมูลผานเว็บไซต
http://hydrologydb.rid.go.th/index.html
ตามขั้นตอนเพื่อเก็บขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาใน
ระบบฐานขอมูล 
 
1 . เ รี ย กข อ มู ล ใน ระบ บฐา นข อมู ล เ พ่ื อ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลวามีความ
ถูกตองสมบูรณหรือไมสามารถดูไดจากขอมูล
ในตารางและขอมูลกราฟ 
 
1.แสดงผลขอมูลในรูปแบบตารางหรือกราฟ 

- ขอมูลอยูในรูปแบบที่พรอมนําเขา
ระบบฐานขอมูล 
 
 
- ขอมูลที่อยูในรูปแบบพรอมน้ําเขา
ระบบฐานขอมูล มีความถูกตอง 
ตรงกับขอมูลท่ีไดรับจากหนวยงาน
ตางๆ  
 
- ขอมูลอุต-ุอุทกวิทยาจากหนวยงาน
ตางๆ ถูกจัดเก็บในระบบฐานขอมูล 
 
 
 
-ขอมูลที่แสดงอยูในระบบฐานขอมูลมี
ความถูกตองครบถวนสมบูรณตรง
กับขอมูล ท่ีไดรับจากหนวยงาน
ตางๆ  
 
- ขอมูลครบถวนและถูกตอง 

เจาหนาที่ของ 
สพ.บอ. 

 
 

เจาหนาที่ของ 
สพ.บอ. 

 
 
 

เจาหนาที่ของ 
สพ.บอ. 

 
 
 

เจาหนาที่ของ 
สพ.บอ. 

 
 
 

เจาหนาที่ของ 
สพ.บอ. 

นําขอมูลอุตุ-อุทกนิยมวิทยาจัดเก็บในระบบ
ฐานขอมูล 

แสดงผลขอมูลในระบบฐานขอมูล 
 

เตรียมขอมูล/แกไข ใหอยูในรูปแบบพรอม
นําเขาระบบฐานขอมูล 

 ตรวจสอบขอมูลท่ีอยูในรูปแบบ 
พรอมนําเขาระบบ 

 

 ตรวจสอบความถูกตองขอมูลใน
ระบบฐานขอมูล 

 

Yes 
 

Yes 
 

No 
 

No 
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๖. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

 ๖.๑ การเขาใชงานและขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ Web Application 

การนําเขาขอมูลน้ําฝนรายวันของระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา (Hydrology Database) แบงออกเปน 
2 ประเภทตามแหลงท่ีมาของขอมูล ซึ่งไดแก ขอมูลน้ําฝนที่ไดจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอมูลนํ้าฝนที่ไดจากการ
กรมชลประทาน ซึ่งการนําเขาขอมูลขอมูลน้ําฝนทั้ง 2 ประเภท ทําไดดังตอไปนี้ 

  ๖.๑.๑.การนําเขาขอมูลน้ําฝนรายวันของกรมอุตุนิยมวิทยา 

กรมชลประทานไดมีความรวมมือกับกรมอุตุนยิมวิทยาในการขอความอนุเคราะหขอมูล ซึ่งโดยปกติกรม

อุตุนิยมวิทยาจะสงขอมูลน้ําฝนรายวัน 1-2 ครั้งตอป ซึ่งการนําเขาขอมูลนํ้าฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถทํา

ไดตามลาํดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) จับคู (match) สถานีนํ้าฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทาน 
 เนื่องจากขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทานสังกัดคนละหนวยงาน ซึ่งทําใหรหัสสถานีนํ้าฝนจึง

แตกตางกัน ดังนั้นเมื่อไดไฟลขอมูลสถานีน้ําฝนของกรมอุตุฯ จะตองทําการจับคูรหัสสถานีน้ําฝนกอน โดยสถานี
น้ําฝนของกรมอุตุฯที่ใชเปนตัวอยางในคูมือปฏิบัติงานเลมนี้คือ สถานี 407501 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่ง
ขั้นตอนการจับคูสถานีทําไดดังตอไปนี้ 

- การจับคูสถานีน้ําฝนกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทานสามารถทําไดโดยผานทางเวปไซต 

http://hydrologydb.rid.go.th/ซึ่งจะปรากฏหนาจอการเขาใชงาน ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 แสดงหนาตางการเขาระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา 

 

- เลือกเมนูน้ําฝน (RID-Rainfall Statistical System) ดังแสดงดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 แสดงหนาตางระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
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- การจับคูสถานีน้ําฝนสามารถทําไดโดยเลือกเมนู 1 Check Listing of Rainfall Stations จากนั้นเลือก

เมนูยอยที่ 4 Check Code ฝนกรมอุตุฯ เปรียบเทียบกับกรมชลฯ (เมนู 1/4) ดังแสดงในรูปที่ 3(ก) 

จากนั้นหนาตางเมนูแสดงผลตามรูป 3(ข) ใหเลือก รายงาน ทายแลวจะไดไฟลที่แสดงรายชื่อสถานี

น้ําฝนของกรมอุตุฯและกรมชลฯ ที่มีการเก็บขอมูลไวอยูในระบบฐานขอมูล (Hydrology database) ซึ่ง

จะแสดงผลดังรูปที่ 3(ค) 
 

 
3(ก) 

 
3(ข) 

 
3(ค) 

รูปที่ 3 แสดงหนาตางเมนูการจับคูสถานีน้ําฝน 
  

ดังน้ัน รหัสสถานีน้ําฝนกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีใชเปนตัวอยางในคูมือปฏิบัติงานนี้ คือ สถานี 407501 ซึ่งคือสถานี
น้ําฝนของกรมชลคือ 67001 
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2) การเตรียมขอมูล  

  ขอมูลท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาจะสงไฟลขอมูลนํ้าฝนรายวันโดยใชนามสกุล .htm โดยมีลักษณะดังรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 4 แสดงรปูไฟลขอมูลน้ําฝนนามสกุล .htm  

 

เมื่อเปดไฟลดังกลาวจะแสดงดังรูปที่ 5 ซึ่งในตัวอยาง คือ ไฟลขอมูลน้ําฝนรายวันรหัสสถานีของกรม
อุตุนิยมวิทยา คือ407501 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ชวงระยะของขอมูลนํ้าฝนตัวอยางคือ เริ่มตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม 2019 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2019 เนื่องจากชวงระยะเวลาในการเก็บขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา
และกรมชลประทานแตกตางกัน กลาวไดคือ กรมอุตุนิยมวิทยาจะเก็บขอมูลนํ้าฝนเริ่มตนจากเดือนมกราคมตาม
ปปฏิทิน (calendar year) แตกรมชลประทานนั้นโดยสวนใหญเปนงานสนับสนุนทางดานการเพาะปลูก ดังนั้น
การเก็บขอมูลนํ้าฝนจะเริ่มนับจากเดือนเมษายน เรียกวาปน้ํา (water year) ดังนั้นตัวอยางในท่ีนี้ใชอยูในชวง
วันที่ 1 เมษายน 2019 – 30 มิถุนายน 2019 ซึ่งถือวาเปนปน้ํา 2019 ตามระบบการเก็บขอมูลของกรม
ชลประทาน  
 

รูปที่ 5แสดงรูปแบบขอมูลน้ําฝนรายวันจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

จากรูปที่ 5 จะเห็นวาขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา มีสัญลักษณ “T” และ “–” ซึ่งสัญลักษณ “T” หมายถึงปริมาณ
น้ําฝนรายวันมีคานอยกวา 0.1 มม. ไมสามารถตรวจวัด จึงแทนที่ดวย 0 และในสวนของ “–” สัญลักษณ 
หมายถึง ขอมูลขาดหาย/ไมมีการสํารวจ(missing data) ใหคงไวดังเดิม ดังนั้นในการนําเขาขอมูลนํ้าฝนรายวัน
ของกรมอุตุนิยมวิทยาจึงตองมีการปรับแกคาบางสวนซ่ึงมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

- ซึ่งการปรับแกคา “T” เทากับ 0 ทําไดโดยเปดไฟลขอมูลน้ําฝนนามสกุล.htm ในรปูแบบของ excel จะ

แสดงดังรูปที่ 6(ก) และเมื่อแกไขขอมูลแลวจะแสดงดังรูป6(ข) 
 

รูปที่ 6(ก) รูปแบบขอมูลน้ําฝนกอนการแกไข 
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รูปที่ 6(ข) รูปแบบขอมูลหลังการแกไขคา “T” 

 

รูปที่ 6 ไฟล excel เม่ือทําการแกไขคาน้ําฝน 
 

- เมื่อทําการปรับแกขอมูลแลวให save as ไฟลใหอยูในนามสกุล .xls โดยเลือก Excel 97-

2003workbook ซึ่งทายแลวจะไดไฟลใหมที่พรอมนําเขาสูระบบฐานขอมูล ดังแสดงในรปูท่ี 7 
 

 
รูปที่ 7 save ไฟลขอมูลน้ําฝนรายวันในรูปแบบ excel 

 

3)การนําเขาขอมูล (Upload file) 
 การ upload file  ซึ่งสามารถทําไดตามลําดับดังตอไปนี้ 

- เลือกเมนู ขอ 13 Upload Data Exchange Thai Meteorological Department จากนั้นเลือกเมนู

ยอย ที่ 5 Upload Data จาก กรมอุตุนิยมวิทยา ฟอรม xls file ดังแสดงในรูปที่ 8 
 

 
รูปที่ 8 แสดงหนาตางเมนูการนําเขาขอมูลน้ําฝน 
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ถึงแมวาการ upload data จากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถใชเมนูยอยที่ 4 Upload Data จากกรมอุตุนิยมวิทยา 
ฟอรม html file (เมนู 13/4) ได แตเมนูน้ีจะใชไดก็ตอเมื่อไมมีการปรับแกไขขอมูลน้ําฝนจากไฟลตนฉบับที่ได
จากกรมอุตุนิยมวิทยาเทาน้ัน 

- เลือกที่อยูของไฟลขอมูลน้ําฝนที่ใชนําเขาระบบฐานขอมูล จากนั้นเลือก ตกลง ดังแสดงในรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 แสดงหนาตางในการเลือกที่อยูของไฟลน้ําฝนท่ีใชนาํเขาระบบฐานขอมูล 

 

- เมื่อสามารถ upload ขอมูลได หนาจอจะแสดงผลดังรูปที่ 10 
 

 
รูปที่ 10 แสดงหนาจอเมื่อนําเขาขอมูลน้ําฝนสําเร็จแลว 

 

4) การตรวจสอบขอมูลนํ้าฝน(Recheck) 
เมื่อนําไฟลขอมูลน้ําฝนเขาสูระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาแลว จะตองตองตรวจสอบขอมูลน้ําฝนที่

นําเขาทุกครั้งวามีการแสดงผลขอมูลนํ้าฝนคลาดเคลื่อนไปจากไฟลตนฉบับหรือไม/อยางไร ซึ่งเมื่อนําเขาขอมูล
น้ําฝนรายวันแลว สามารถเรียกดูขอมลูน้ําฝนตามลําดับขั้นตอนไดดังรูปที่ 11 และเรียกขอมูลน้ําฝนไดตามลําดับ
ดานลางดังตอไปนี้  

-  เขาสูระบบฐานขอมูลน้ําฝนผานเวปไซต  http://hydrologydb.rid.go.th/rainfall/  
-  เลือกเมนูที่ 3 Daily Rainfall Report in Water Year 
-  เลือกขอมูลตามรายสถานี 
-  กรอกรหัสสถานีน้ําฝนที่ตองการเรียกขอมูลมาตรวจสอบ ซึ่งในตัวอยางคอื สถาน ี67001 
-  เลือกปท่ีทําการupload file น้ําฝน เพื่อทําการตรวจสอบขอมูล 
-  เลือกรายงาน  
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รูปที่ 11 แสดงลําดับการเรยีกขอมูลน้ําฝน 

 

- รปูแบบขอมูลนํ้าฝนรายวันที่แสดงในระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา ซึ่งแสดงดังรูปที่ 12 
 

 
รูป 12 ขอมูลน้ําฝนรายวันท่ีแสดงในระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา 

 

- ตรวจสอบขอมูลโดยใชไฟลดั่งเดิมของกรมอุตุนิยมวิทยา (นามสกุล .htm) และไฟลใหมที่นําเขาระบบ

ฐานขอมูลเรียบรอยแลว ซึ่งแสดงดงัรปูท่ี 13 
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รูปที่ 13 แสดงขอมูลการตรวจสอบขอมูล 

6.1.2 การนาํเขาขอมูลน้ําฝนรายวันของกรมชลประทาน  

การนําเขานําเขาขอมูลน้ําฝนรายวันของกรมชลประทานแบงออกเปน 2 แบบ คือขอมูลน้ําฝนที่เก็บโดย
ศูนยอุทกวิทยาชลประทาน ทั้ง 8 ภาค และขอมูลน้ําฝนท่ีเก็บโดยโครงการชลประทาน ซึ่งการนําเขาขอมูลน้ําฝน
ทําไดดังตอไปนี้ 

  6.1.2.1 การนําเขาขอมลูน้ําฝนที่เก็บโดยศูนยอุทกวิทยาชลประทานเขาสูระบบฐานขอมูล  

  1) การเตรียมขอมูล  
  ศูนยอุทกวิทยาชลประทาน ทั้ง 8 ภาค จะสงขอมูลน้ําฝนรายวันไปยังฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา
ทุกสิ้นเดือนทางอีเมลหรือทางแผนดิสก โดยไฟลน้ําฝนรายวันท่ีสงมาใหจะเปนไฟลนามสกุล .txt โดยมีลักษณะดัง
รูปที่ 14 

 
รูปที่ 14 แสดงรปูไฟลขอมูลนํ้าฝนนามสกุล .txt  

 

เมื่อเปดไฟลจะเปนดังรูปท่ี 15 ซึ่งในตัวอยาง คือ ไฟลขอมูลน้ําฝนรายวันลุมนํ้ามูลของศูนยอุทกวิทยา
ชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง สถานี M.6A  อ.สตึก จ.บุรีรมัย เดือน มีนาคม ป 2019  



 

ในการเตรียมไฟลเพื่อนําเขาสูระบบฐานขอมูล จะตองแกไขชื่อรหัสสถานีน้ําฝน โดยทําการลบตัวเลขตําแหนง
สดุทายออกไป 1 ตัว จากไฟลตัวอยาง 

2) การนําเขาขอมูล 
 เมื่อเตรียมไฟลขอมูลนํ้าฝนรายวันสําหรับใชในการนําเขาสูระบบฐานขอมูล 
ดังขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอไปในคือการ upload file  

- การนําเขาไฟลขอมูลน้ําฝนสามารถทําไดโดย

ปรากฏหนาจอการเขาใชงาน 
 

 

- เลอืกเมนูน้ําฝน (RID-Rainfall Statistical System) 
 

รูปที่ 

14 

รูปที่ 15แสดงรูปแบบขอมูลน้ําฝนรายวัน 

ในการเตรียมไฟลเพื่อนําเขาสูระบบฐานขอมูล จะตองแกไขชื่อรหัสสถานีน้ําฝน โดยทําการลบตัวเลขตําแหนง
ฟลตัวอยาง รหสัสถานกีอนการแกไข คอื 020191 เปลี่ยนเปน 02019

การนําเขาขอมูล (Upload file) 
เมื่อเตรียมไฟลขอมูลน้ําฝนรายวันสําหรับใชในการนําเขาสูระบบฐานขอมูล (hydrology database)

upload file  ซ่ึงสามารถทําไดตามลําดับดังตอไปนี ้
สามารถทําไดโดยผานทางเวปไซต http://hydrologydb.rid.go.th/

ปรากฏหนาจอการเขาใชงาน ดังแสดงในรูปที่ 16 

 
รูปที่ 16 แสดงหนาตางการเขาระบบฐานขอมูลอุตุ-อทุกวิทยา

Rainfall Statistical System) ดังแสดงดังรูปที่ 17 

 
รูปที่ 17 แสดงหนาตางระบบฐานขอมูลอุตุ-อทุกวิทยา 

 

ในการเตรยีมไฟลเพื่อนําเขาสูระบบฐานขอมูล จะตองแกไขชื่อรหัสสถานีน้ําฝน โดยทําการลบตัวเลขตําแหนง
02019 

(hydrology database)  

http://hydrologydb.rid.go.th/ ซึ่งจะ

อุทกวิทยา 
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- เลือกเมนู ขอ 13 Upload Data Exchange Thai Meteorological Department จากนั้นเลือกเมนู

ยอยที่ 3 Upload Data จาก Diskettes(เมนู 13/3) ดังแสดงในรูปที่ 18 
 

 
รูปที่ 18 แสดงหนาตางเมนูการนาํเขาขอมูลนํ้าฝน 

 

- เลือกที่อยูของไฟลขอมูลน้ําฝนที่ใชนําเขาระบบฐานขอมูล จากนั้นเลือก ตกลง ดังแสดงในรูปที่ 19 
 

 
รูปที่ 19 แสดงหนาตางในการเลือกที่อยูของไฟลน้ําฝนท่ีใชนําเขาระบบฐานขอมูล 
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- เมื่อสามารถ upload ขอมูลได หนาจอจะแสดงผลดังรูปที่ 20 

 
รูปที่ 20แสดงหนาจอเมื่อนําเขาขอมูลน้ําฝนสําเร็จแลว 

3) การตรวจสอบขอมูลนํ้าฝน(Recheck) 
 เมื่อนําไฟลขอมูลน้ําฝนเขาสูระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาแลว จะตองตองตรวจสอบขอมูลน้ําฝนที่
นําเขาทุกครั้งวามีการแสดงผลขอมูลนํ้าฝนคลาดเคลื่อนไปจากไฟลตนฉบับหรือไม/อยางไร ซึ่งเมื่อนําเขาขอมูล
น้ําฝนรายวันแลว สามารถเรียกดูขอมูลน้ําฝนตามลําดับขั้นตอนไดดังรูปท่ี 21และเรียกขอมูลน้ําฝนไดตามลําดับ
ดานลางดังตอไปนี้  

-  เขาสูระบบฐานขอมูลน้ําฝนผานเวปไซต  http://hydrologydb.rid.go.th/rainfall/  
-  เลือกเมนูที่ 3 Daily Rainfall Report in Water Year 
-  เลือกขอมูลตามรายสถานี 
-  กรอกรหัสสถานีน้ําฝนท่ีตองการเรียกขอมูลมาตรวจสอบ ซึ่งในตัวอยางคือ สถานี 02019 
-  เลือกปที่ทําการupload file น้ําฝน เพื่อทาํการตรวจสอบขอมูล 
-  เลือกรายงาน  

 
รูปที่ 21แสดงลําดับการเรียกขอมูลนํ้าฝน 
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- รูปแบบขอมูลน้ําฝนรายวันท่ีแสดงในระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา ซึ่งแสดงดังรูปที่ 22 
 

 
รูป 22 ขอมูลน้ําฝนรายวันท่ีแสดงในระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา 

 

6.1.2.2 การนําเขาขอมูลน้ําฝนที่เก็บโดยโครงการชลประทานจังหวัดเขาสูระบบฐานขอมูล  
 เนื่องจากรูปแบบขอมูลฝนรายวันที่ไดจากโครงการชลประทานจังหวัดมีรปูแบบไมแนนอน ดังน้ันการนํา
ขอมูลนํ้าฝนเขาสูระบบฐานขอมูลทําไดโดยการกรอกขอมูล (manual) เทานั้น ซึ่งมีวิธีการนําเขาขอมูลตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1) การเตรียมขอมูล  

- ขอมูลน้ําฝนจากโครงการชลประทานจะถูกสงมายังฝายสารสนเทศและพยากรณนํ้าในรูปแบบเอกสาร 
A4 ดังแสดงในรูปที่ 23(ก) และ 23(ข) 

 

 
23(ก)23(ข) 

รูป 23 ขอมูลน้ําฝนรายจากโครงการชลประทานจังหวัด 
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2) การนําเขาขอมูล (Upload file) 
- เลือกเมนู ขอ 10 Rainfall Data Entry and Update จากนั้นเลือกเมนูยอยที่ 4 Daily Rainfall 

Upload/Insert in Water Year หรือ เมนูยอยท่ี 5 Daily Rainfall Upload/Insert in Calendar 

Year ดังแสดงในรูปที่ 24 
 

 
รูปที่ 24แสดงหนาตางเมนูการนําเขาขอมูลน้ําฝนโดยการกรอกขอมูล 

 

- ตัวอยางการนําเขาขอมูลน้ําฝนในคูมือปฏิบัติการเลมน้ี เลือกเมนูยอยที่ 4 Daily Rainfall 

Upload/Insert in Water Year (เมนู 11/4) จากนั้นกรอกขอมูลสถานีน้ําฝน/ป/เดือน ตามลําดับดัง

แสดงหนาเมนูดังรูปท่ี 25 และกรอกขอมูลน้ําฝนรายวันลงตามวันตางๆ เม่ือเสร็จแลวกดบันทึกดังแสดง

ดังรูปท่ี 26 

 
รูป 25แสดงหนาตางเมนูยอยที่ 4 Daily Rainfall Upload/Insert in Water Year(11/4) 
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รูป 26แสดงหนาตางเมนูยอยที่ (11/4)เมื่อกรอกขอมูลน้ําฝนแลวเสร็จ 

3) การตรวจสอบขอมูลนํ้าฝน(Recheck) 
 เมื่อนําเขาขอมูลนํ้าฝนรายวันแลว สามารถเรยีกดูขอมูลน้ําฝนตามลําดับขั้นตอนไดดังรูปที่ 27 และเรียก
ขอมูลนํ้าฝนไดตามลําดับดานลางดังตอไปนี้  

-  เขาสูระบบฐานขอมูลน้ําฝนผานเวปไซต  http://hydrologydb.rid.go.th/rainfall/  
-  เลือกเมนูที่ 3 Daily Rainfall Report in Water Year 
-  เลือกขอมูลตามรายสถานี 
-  กรอกรหัสสถานีน้ําฝนที่ตองการเรียกขอมูลมาตรวจสอบ ซึ่งในตัวอยางคอื สถาน ี76007 
 

 
 

รูปที่ 27 ขอมูลน้ําฝนรายวันท่ีแสดงในระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
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6.2 การนําเขาขอมูลน้ําทารายชั่วโมง 

ขอมูลน้ําทาที่นําระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา (Hydrology Database) สามารถแบงออกไดเปน 2 
ประเภท คือ ขอมูลระดับน้ําและขอมูลปริมาณนํ้าทา ซึ่งขอมูลทางอุทกวิทยาตางๆ ไดมาจากการเก็บรวบรวมจาก
ที่ศนูยอุทกวิทยาชลประทานทั้ง 8 ภาค ประกอบดวย  

1. ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 
2. ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนลาง 
3. ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
4. ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
5. ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง 
6. ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก 
7. ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก 
8. ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคใต 
ในหัวขอนี้จะกลาวถึงวิธีการนําเขาขอมูลอุทกวิทยาไดแบงออกเปน 2 หัวขอดังตอไปนี้ 

6.2.1 การนําเขาขอมูลระดับน้ํา 
ขอมูลระดับน้ําทาที่นําเขาระบบฐานขอมูลเปนขอมูลระดับน้ําทารายชั่วโมง ซึ่งแตละสถานีมีการเก็บ

ขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงแตกตางกันตามความสําคัญของสถานีน้ําทาและตามปจจัยตางๆ เชน ความยาก/ความ
ลําบากในการเดินทางไปยังสถานีวัดระดับน้ํา อุปกรณท่ีใชติดตั้งในการอานระดับน้ํา เปนตน โดยทั่วไปศูนยอุทก
วิทยาชลประทานภาคตางๆ เก็บขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมง 1 เวลา, 5 เวลา และ 24 เวลา ซึ่งรูปแบบการเก็บ
ขอมูลน้ําทารายชั่วโมงของสถานีวัดระดับนํ้าทุกสถานีท่ัวประเทศจะถูกรวบรวมใหเปนมาตรฐานเดียวกันใน
รูปแบบของไฟล excel มีชื่อเรียกวา c-form ดังแสดงตัวอยางดังรูปที่ 28 ซึ่งสถานีน้ําทา M.5 อ.ราษีไศล  
จ.ศรีสะเกษ ลุมนํ้ามูล ปน้ํา 2018 จะถูกนําใชเปนตัวอยางในการนําขอมูลระดับน้ําเขาระบบฐานขอมูล 
(Hydrology database) ในคูมือปฏิบัติการเลมนี ้

 

 
รูปที่ 28แสดงรปูไฟลขอมูลระดับน้ําทานามสกุลไฟล.xls 

 

โดยรายละเอียดการนําเขาขอมูลระดับน้ําทารายชั่วโมง สามารถทําไดตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1) เตรียมขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมง 
- เปดไฟลขอมูลระดับน้ําของสถานี M.5 ปน้ํา 2018 ซึ่งแสดงขอมูลระดับน้ําที่บันทึกไวดังรูปท่ี 29ซึ่งจะ

เห็นวาแถบชีทงาน (sheet work) จะมีชื่อระดับน้ํารายชั่วโมงแยกเปนเดือน ทั้งหมด 12 เดือน โดยการ

นําเขาขอมูลระดับนํ้าจะอางอิงตามปฏิทนิปน้ํา (Water year) 
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รูปที่ 29ไฟลขอมูลระดับน้ํา stream ของสถานีน้ําทา M.5 

 

- เลือกชีทงาน save-text เพื่อทําการ save ขอมูลระดับน้ํารายช่ัวโมงตามเดือนตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 
30 และอยูในรปูของ text ไฟล ดังแสดงในรูปที่ 31 เพื่อนําเขาระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
 

 
รูปที่ 30 save ไฟลระดับน้าํรายชัว่โมงตามเดอืนตางๆ ทั้ง 12 เดือน 
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รูปที่ 31 รปูแบบของระดับน้ํารายชั่วโมงในรูปชอง text ไฟล 

2) การนําเขาขอมูล (Upload file) 
 เมื่อเตรียมไฟลขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงสําหรบัใชในการนําเขาสูระบบฐานขอมูล (hydrology database)
ดังขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอไปในคือการ upload file  ซ่ึงสามารถทําไดตามลําดับดงัตอไปนี ้

- การนําเขาไฟลขอมูลน้ําฝนสามารถทําไดโดยผานทางเว็บไซต http://hydrologydb.rid.go.th/ซ่ึงจะ

ปรากฏหนาจอการเขาใชงาน ดังแสดงในรูปท่ี 32 
 

 
รูปที่ 32 แสดงหนาตางการเขาระบบฐานขอมูลอตุุ-อทุกวิทยา 
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- เลือกเมนูน้ําทา (RID-Water Level Statistical System) ดังแสดงดังรูปที่ 33 
 

 
รูปที่ 33 แสดงหนาตางระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา 

 

- เลือกเมนู ขอ 14 Upload Hourly Stream Gauge Height จากนั้นเลือกเมนูยอยที่ 1 Load Hourly 

Data From Text Read by Column ดังแสดงในรูปท่ี 34 
 

 
รูปที่ 34แสดงหนาตางเมนูการนําเขาขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมง 

 

- เลือกที่อยูของไฟลขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงที่ใชนําเขาระบบฐานขอมูล ซึ่งตัวอยางก็คือ สถานี M.5 

เดือนเมษายน ป 2018 ช่ือไฟลคือ M51801 จากนั้นเลือก ตกลง ดังแสดงในรูปที่ 35 



รูปที่ 35 แสดงหนาตาง
 

- เมื่อสามารถ upload ขอมูลได
 

รูปที่ 
 

3) การตรวจสอบขอมูลระดับน้ําทารายชั่วโมง
 เมื่อนําไฟลขอมูลระดับนํ้าทารายชั่วโมงเขาสูระบบฐานขอมูลอุตุ
ขอมูลระดับน้ําที่นําเขาทุกครั้งวามีการแสดงผลขอมูลระดบันํ้าคลาดเคล่ือนไปจากไฟลตนฉบับหรือไม
เมื่อนําเขาขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงแลว สามารถเรียกดูขอ
37และเรียกขอมูลระดับน้ําทารายชั่วโมง

-  เขาสูระบบฐานขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมง ผานเว็
-  เลือกเมนูที่ 3 Hourly Gauge Height Report in Water Year
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แสดงหนาตางในการเลือกที่อยูของไฟลระดับน้ํารายชัว่โมงที่ใชนําเขาระบบฐานขอมูล

ขอมูลได หนาจอจะแสดงผลดังรูปที่ 36 

รูปที่ 36หนาจอแสดงผลเมื่อนําเขาขอมูลระดับน้ําทาสาํเร็จแลว

ตรวจสอบขอมูลระดับนํ้าทารายชั่วโมง(Recheck) 
เมื่อนําไฟลขอมูลระดับน้ําทารายชั่วโมงเขาสูระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาแลว จะตองตองตรวจสอบ

เขาทุกคร้ังวามีการแสดงผลขอมูลระดับน้ําคลาดเคลื่อนไปจากไฟลตนฉบับหรือไม
เม่ือนําเขาขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงแลว สามารถเรียกดูขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงไดตามลําดับขั้นตอน ไดดังรูปท่ี 

เรียกขอมูลระดับน้ําทารายชั่วโมงไดตามลําดับดานลางดังตอไปน้ี  
เขาสูระบบฐานขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมง ผานเว็บไซต http://hydrologydb.rid.go.th/water/

3 Hourly Gauge Height Report in Water Year 

 
ในการเลือกที่อยูของไฟลระดับน้ํารายชัว่โมงท่ีใชนําเขาระบบฐานขอมูล 

 
หนาจอแสดงผลเม่ือนําเขาขอมลูระดับน้ําทาสําเรจ็แลว 

อุทกวิทยาแลว จะตองตองตรวจสอบ
เขาทุกคร้ังวามีการแสดงผลขอมูลระดับน้ําคลาดเคล่ือนไปจากไฟลตนฉบับหรือไม/อยางไร ซึ่ง

ระดับน้ํารายชั่วโมงไดตามลําดับขั้นตอน ไดดังรูปที่ 

http://hydrologydb.rid.go.th/water/ 
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-  เลือกขอมูลตามรายสถานี 
-  กรอกรหัสสถานีน้ําทาที่ตองการเรียกขอมูลมาตรวจสอบ ซึ่งในตัวอยางคอื สถานี M.5 เดือนเมษายน 
-  เลือกปที่ทําการupload file ระดับน้ําทา เพื่อทําการตรวจสอบขอมูล 
-  เลือกรายงาน  

 

 
รูปที่37แสดงลําดับการเรียกขอมูลระดับน้ําทารายชั่วโมงในระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา 

 

- รูปแบบขอมลูน้ําทารายชั่วโมงท่ีแสดงในระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา ซึ่งแสดงดังรูปที่ 38 
 

 
รูปที่ 38 ขอมูลน้ําทารายชั่วโมงท่ีแสดงในระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
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6.2.2 การนําเขาขอมูลปริมาณน้ําทารายวัน 
การรวบรวมขอมูลปริมาณน้ําทารายวันในระบบฐานขอมูลนั้น ไดมาจากการคํานวณกราฟความสัมพันธ

ระหวางระดับน้ําและอัตราการไหล (Rating Curve) ซึ่งในสวนของขอมูลประกอบตางๆ ที่ใชในการจัดทํากราฟ
ความสัมพันธระดับนํ้าและอัตราการไหลนั้น ศูนยอุทกวิทยาชลประทานทั้ง 8 ภาค เปนผูจัดทําและดําเนินการ 
จนกระทั่งไดขอมูลปรมิาณน้ําทารายวันและสงรายงาน ในรูปแบบของไฟล excel มีชื่อเรยีกวา C-form มาที่ฝาย
สารสนเทศและพยากรณนํ้าเปนผูเก็บรวบรวมเขาสูระบบฐานขอมูลใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํานอกจากเปนผูจัดทําขอมูลระดับน้ําทารายวันเขาสูระบบแลว ยังเปน
ผูดําเนินการตรวจสอบขอมูลขั้นสุดทาย เพื่อใหขอมูลระดับน้ําทารายวันและขอมูลประกอบตางๆ เชน ระดับ
น้ํานองสูงสุด ปริมาณน้ํานองสูงสุด เปนตน มีความถูกตองตามหลักวิชาการและสอดคลองกับลักษณะทาง
กายภาพตามธรรมชาติที่เกิดข้ึนจริง โดยปกติแลว ศูนยอุทกวิทยาชลประทาน ทั้ง 8 ภาค จะสงรายงานไฟล  
C-form มายังฝายสารสนเทศและพยากรณน้ําประมาณวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกป เพื่อใหทางฝายสารสนเทศ
ฯ ทําการตรวจสอบและทําสรุปเพื่อเตรียมจัดทํารูปเลมรายงาน Yearbook ตอไป 

รายละเอียดการนําเขาขอมูลปริมาณน้ําทารายวัน สามารถทาํไดตามลาํดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 1) เตรียมขอมูล 
ดังที่กลาวไปขางตน เนื่องจากระบบฐานขอมูล (Hydrology Database) จะทําการคํานวณปริมาณ

น้ําทารายวันจากกราฟความสัมพันธระหวางระดับน้ําและอัตราการไหล ดังนั้น เริ่มตนการเตรียมขอมูลจึง
จําเปนตองนําเขาขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมงในหัวขอ 6.2.1 ใหแลวเสร็จท้ัง 12 เดือน จึงจะสามารถเริ่มตนใน
การนําเขาขอมูลประกอบอื่นๆ เพื่อคํานวณปริมาณน้ําทารายวันตอไป  

โดยปกติแลวขอมูลท่ีนํามาใชในการสรางกราฟ rating curve เปนขอมูลที่สํารวจปริมาณน้ํา, ระดับน้ํา, 
ความเร็วกระแสนํ้า, พื้นท่ีหนาตัดลําน้ํา เปนตน ซึ่งในแตละปจะมีออกสํารวจขอมูลดังกลาวใหครอบคลุมท้ัง
ในชวงฤดูแลงและฤดูน้ําหลาก อยางนอย 30-50 ครั้ง/ป/สถานี เมื่อไดขอมูลสํารวจปริมาณน้ําภาคสนามแลว 
ทางศูนยอุทกวิทยาชลประทานทั้ง 8 ภาค จะบันทึกขอมูลเก็บไวในไฟลชื่อ อท.1-02 ดังแสดงดังรูปที่ 39เพื่อใช
ในการสรางกราฟ rating curve ดังแสดงดังรูปที่ 40 ตัวอยางท่ีแสดงดังรูปดานลางเปนขอมูลของสถานี 
อุทกวิทยา M.5อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ลุมน้ํามูล ปน้ํา 2018 ซึ่งตอไปนี้การนําเขาขอมูลปริมาณน้ําทาในคูมือ
ปฏิบัติการเลมน้ีจะใชขอมูลของสถานีดังกลาวเปนตัวอยางในการนําเขาขอมูลปริมาณนํ้าทาในหัวขอถัดไป  
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รูปที่ 39ตัวอยางขอมูลไฟล อท. 1-02 
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รูปที่ 40ตัวอยางกราฟRating curve 

 

2) การนําเขาขอมูล (Upload file) 
เมื่อไดรับไฟล C-form ที่เก็บสําหรับใชในการนําเขาสูระบบฐานขอมูล (hydrology database) ดัง

ขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอไปในคือการ upload file  ซึ่งสามารถทําไดตามลําดับดังตอไปนี้ 
- เลือกสถานีนํ้าทาท่ีตองการนําเขาขอมูล ในเลมน้ี คือ สถานีน้ําทา M.5 และ เปดไฟล C-form ที่ไดรับ

จากศูนยอุทกวิทยาฯ เลือกชีทงาน c-form แสดงในรูปที่ 41 
 

 
รูปที่ 41 C-Form ของสถานนี้ําทา M.5 

 

- การนําเขาไฟล C-form เพื่อใชในการจัดทําขอมูลปริมาณน้ําทารายวัน สามารถทําไดโดยผานทาง 

เว็บไซต http://hydrologydb.rid.go.th/ซึ่งจะปรากฏหนาจอการเขาใชงาน ดังแสดงในรูปที่ 42 
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รูปที่ 42 แสดงหนาตางการเขาระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา 

 

- เลือกเมนูน้ําทา (RID-Water Level Statistical System) ดังแสดงดังรูปที่ 43 
 

 
รูปที่ 43 แสดงหนาตางระบบฐานขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา 

 

- เลือกเมนู ขอ 11 Upload Data Hourly& Station Form จากนั้นเลือกเมนูยอยตางๆ ดังแสดงใน

รูปที่ 44 ใสขอมูลตามไฟล C-formเรียงตามลําดับ ไดแก  

 เมนู 11/4 Station Description Update/Insert(CForm.003) เมนูนี้เปนเมนู

สําหรับการกรอกขอมูลลักษณะทางอุทกวิทยาของสถานีน้ําทาที่นําขอมูลน้ําทาเขา

ระบบ 

 เมนู 11/6 From Rating Curve (C-Form) Update/Insert เมนูนี้ใชสําหรับกรอก

คาคูลําดบั (Rating Table) ท่ีไดมาจากกราฟ Rating Curve  

 เมนู 11/7 From Period of Rating Table เมนูนี้เปนเมนูที่ใชสําหรับกําหนดการ

คํานวณปริมาณน้ําทารายวัน โดยอานคาระดับน้ํารายวันจากเสน Rating Curve เสน

ตางๆ (R1, R2,…) ที่ชวงเวลาตางๆ ในรอบป  
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รูปที่ 44 แสดงหนาตางเมนูแตละเมนูที่ใชในการนําเขาขอมูลประกอบการคํานวณปรมิาณน้ําทารายวัน 

 

- เลือกเมนูยอยที่ 11/4 Station Description Update/Insert(CForm.003) แลวกรอกขอมูลตาม

ไฟล C-form ในกรอบสีแดง ดังแสดงดังรูปที่ 45เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแลวในระบบฐานขอมูลจะ

แสดงดังรูปที่ 46จากนั้น กดบันทึกขอมูล  
 

 
รูปที่ 45 ขอมูล C-form ที่ใชกรอกในเมนูยอยที่ 4 Station Description Update/ 

Insert(CForm.003)(เมนู 11/4) 
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รูปที ่46 ตัวอยางเมื่อกรอกขอมูลในเมนูยอยที่ 11/4 Station Description Update/Insert(CForm.003) 

 

- เลือกเมนูยอยที่ 11/6 Form Rating Curve (C-Form) Update/Insert แลวกรอกขอมูลตามไฟล 

C-form ในกรอบสีแดง ดังแสดงดังรูปที่ 47 เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแลวในระบบฐานขอมูลจะแสดง 

ดังรูปท่ี 48 จากนั้นกดบันทึกขอมูล 
 

 
 

 
รูปที่ 47ขอมูล C-form ท่ีใชกรอกในเมนูยอยที่ 11/6 Form Rating Curve (C-Form) 

Update/Insert 
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รูปที่ 48ตัวอยางเมื่อกรอกขอมูลในยอยที่ 11/6 Form Rating Curve (C-Form) Update/Insert 

 

- เลือกเมนูยอยที่ 11/7 Form Period of Rating Table แลวกรอกขอมูลตามไฟล C-form ในกรอบ

สีแดง ดังแสดงดังรปูท่ี 49 เมื่อกรอกขอมลูเสร็จแลวในระบบฐานขอมูลจะแสดงดังรูปที่ 50 จากนั้น 

กดบันทึกขอมูล  
 

 
รูปที่ 49ขอมูล C-form ที่ใชกรอกในเมนูยอยที่ 11/7 Form Period of Rating Curve 
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รูปที่ 50ตัวอยางเม่ือกรอกขอมูลในเมนูยอยที่ 11/7 From Period of Rating Table 

 

3) การตรวจสอบขอมูลนํ้าทารายวัน(Recheck) 
 เมื่อนําไฟล C-form ท่ีไดจากศูนยอุทกวิทยาชลประทาน มากรอกขอมูลทางอุทกวิทยาของสถานีนํ้าทา 
เพื่อใชในการคํานวณปริมาณการไหลรายวันแลวเสร็จ สามารถตรวจสอบขอมูลปริมาณการไหลรายวันในระบบ
ฐานขอมูลเพื่อเปรียบเทียบกับขอมูลเดิม C-form ไดดงัเมนูตอไปนี้  

-  ตรวจสอบขอมูลกราฟ rating curve ในเมนูที่ 13Daily Runoff Processing เมนูยอยที่ 1 Rating 
Curve and Rating Table (เมนู 13/1) ดังแสดงในรูปที่ 51 ซึ่งขอมูลกราฟ rating curve ของสถานี
น้ําทา M.5 จะแสดงผลดังรูปที่ 52 

 

-  
รูปที่ 51 เมนูยอยที่ 13/1 Rating Curve and Rating Table 
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รูปที่ 52 Rating Curve ของสถานีน้าํทา M.5 ป 2018 

 

- ตรวจสอบขอมูลปริมาณน้ําทารายวัน ในเมนูท่ี 6 Daily Discharge Report in Water Year ดังแสดงใน
รูปที่ 53 และแสดงผลขอมูลปริมาณน้ําทาดังรูปที่ 54 ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากไฟลC-form ชีทงาน 
Discharge ดงัแสดงในรูปที่ 55 

 
รูปที่ 53หนาตางเขาเมนูปริมาณน้ําทารายวัน 
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รูปที่ 54 ปริมาณน้ําทารายวนัที่ในฐานขอมูลของสถานีน้ําทา M.5 
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รูปที่ 55 ปริมาณนํ้าทารายวนัท่ีในไฟล C-form 
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7. ระบบติดตามประเมินผล 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผูตดิตาม/ประเมินผล ขอเสนอแนะ 

1.รวบรวมขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
ที่ดําเนินการสํารวจเก็บขอมูล
และประมวลผลโดย ศูนยอุทก
วิทยาชลประทานภาคตางๆ ใน
รอบ 1 เดือน รวมไปถึงขอมูล
ป ริ ม า ณ น้ํ า ฝ น ร า ย วั น จ า ก
หนวยงานที่เก่ียวของ 
 

1.2ตรวจสอบขอมูลอุตุ-อุทก
วิทยา ตรวจสอบความครบถวน 
ความสมบูรณและรายละเอียด
ของขอมูลที่ใชประกอบในการ
นําเขาระบบฐานขอมูล 
 

1.3เตรียมขอมูล/แกไข ขอมูล
ใหอยูในรูปแบบที่นําเขาสูระบบ
ฐานขอมูล 
 

1.4 นําขอมูลเขาสูระบบ 
 
 
 
 

1.5แสดงผลในรูปแบบตาราง
และกราฟแสดงความสัมพันธ
ตางๆ ในระบบฐานขอมูล 

ขอมูลระดับนํ้ารายชั่วโมง ขอมูลระดับน้ํา
รายวัน ปริมาณน้ํารายวัน ขอมูลปริมาณ
น้ําฝนรายวันรวมไปถึงขอมูล Rating Curve 
ขอมูลประวัติสถานี  
 
 
 
 

ตรวจสอบความครบถวน ความสมบูรณและ
รายละเอียดของขอมูลท่ีใชประกอบในการ
นําเขาระบบฐานขอมูล 
 
 
 

ขอมูลอยู ในรูปแบบท่ีพรอมนําเขาระบบ
ฐานขอมูล 
 
 

ขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาจากหนวยงานตางๆ ถูก
จัดเก็บในระบบฐานขอมูล 
 
 
 

แสดงผลลัพธในรูปแบบของตาราง และ
สงออกเปนไฟลประเภท excel และ text 
file อยางครบถวน ถูกตอง 

ไดรับขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาครบถวน
ตามชวงเวลาที่ ได ทําขอตกลงกัน 
ตามคําสั่งปน้ํา 
 
 
 
 
 

ไดรับรายละเอียดของขอมูลมีครบ
ตามที่ตองกรอกในระบบฐานขอมูล 
 
 
 
 
 

ขอมูลอยูในรูปแบบที่พรอมนําเขา
ระบบฐานขอมูลในชวงระยะเวลาที่
กําหนด 
 

สามารถเรียกดูขอมูล ท่ีนําเขาใน
ระบบฐานขอมูลไดในชวงระยะเวลา
ท่ีกําหนด 
 

สามารถเรียกดูขอมูลการแสดงผลใน
รูปแบบตาราง กราฟ ในระบบ
ฐานขอมูลและเผยแพรสูสารธารณะได 

- หัวหนาฝายสารสนเทศและ
พยากรณน้ํา 
- เจาหนาท่ีฝายสารสนเทศ
และพยากรณน้ํ าผูที่ไดรับ
มอบหมายใหรวบรวมขอมูล 
 
 
 

- เจาหนาท่ีฝายสารสนเทศ
และพยากรณน้ํา 
 
 
 
 
 
 

- เจาหนาท่ีฝายสารสนเทศ
และพยากรณน้ํา 
 
- เจาหนาท่ีฝายสารสนเทศ
และพยากรณน้ํา 
 
 
- เจาหนาที่ฝายสารสนเทศ
และพยากรณน้ํา 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 



 

๓๘ 

๘. ปญหาและขอเสนอแนะ 

ระยะเวลาในการจัดทําระบบฐานขอมูลใชเวลานานกวาท่ีประเมินไว ซึ่งทําใหการจัดทําระบบฐานขอมูล
ประจําเดือน ประจําป และการเผยแพร Year Book มีความลาชากวาท่ีกําหนด ซึ่งเกิดข้ึนเนื่องจากขอมูลอุตุ-
อุทกวิทยาที่ไดจากหนวยงานตางๆ เชน ศูนยอุทกวิทยาชลประทานทั้ง 8 ภาคโครงการชลประทานจังหวัด กรม
อุตุนิยมวิทยาเปนตน มีความไมสมบูรณ ครบถวน หรือในบางกรณีขอมูลที่รวบรวมสงมายังสวนกลางไมมีความไม
นาเชื่อถือ ยกตัวอยางเชน ขอมูลปริมาณน้ําทาในปจจุบัน มีหลายปจจัยท่ีทําใหปริมาณน้ําทามีความผิดปกติไป
จากสภาพการไหลในภาวะปกติ ทําใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคตองใชระยะเวลาใน
การตรวจสอบขอมูลนานกวาปกติ ดังนั้นจึงจําเปนตองรวบรวมขอมูลอ่ืนๆ ประกอบมารวมดวยในการพิจารณา
ความนาเชื่อถือของขอมูล เชน ลักษณะพื้นที่ของสถานีสํารวจ การเปดปดประตูน้ํา การบริหารจัดการของเขื่อน 
เพื่อใหขอมูลที่จัดเก็บในระบบฐานขอมูล มีความนาเชื่อถือ และถูกตองตามสภาพความเปนจริงที่เกิดข้ึน  

 

๙. เอกสารอางอิง 
 ๙.1 วีระพล แตสมบัติ. 2538. หลักอุทกวิทยา. ฟสิกสเซ็นเตอร. กรุงเทพมหานคร. 
 ๙.2 วีระพล แตสมบัติ. 2538. อุทกวิทยาประยุกต. ฟสิกสเซ็นเตอร. กรุงเทพมหานคร. 
 ๙.3 Ven Te Chow, David R. Masiment and Larry W. Mays.1988, APPILED 
HYDROLOGY.McGraw-Hill Series in Water Resources and Environmental Engineering. USA. 
 

๑๐. แบบฟอรมที่ใช 
 ๑๐.1 แบบฟอรมการนําเขาขอมูลน้ําฝนรายวันจากกรมชลประทานในรปูแบบ txt 

๑๐.2แบบฟอรมการนําเขาขอมูลน้ําฝนรายวันจากกรมชลประทานในรูปแบบเอกสาร 
10.3 แบบฟอรมการนําเขาขอมูลน้ําฝนรายวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาในรปูแบบ Html 
10.4แบบฟอรมการนําเขาขอมูลน้ําฝนรายวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบ xls 

 ๑๐.5 แบบฟอรมการนําเขาขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมง C-form ในรปูแบบ xls 
๑๐.6 แบบฟอรมการนําเขาขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมง C-form ในรปูแบบ txt 
10.7 กราฟความสัมพันธระดับน้ําและปริมาณน้ํา (Rating Curve) 

 
 


