
 
 
 

คูมือ 
 

การกรอก Coding form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานสารสนเทศและพยากรณนํ้า 
สวนอุทกวิทยา 

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 
พฤษภาคม 2553 

 
 
 

 



สารบัญ 
 

เร่ือง                       หนา 
ลําดับ 

๑. คํานํา          ๑ 
๒. การกรอกรหัสชุดการคํานวณปริมาณนํ้า                 ๒-๖ 
๓.   ตัวอยางแบบฟอรม                      - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         -๑- 
 

 คํานํา 
 

ตามนโยบายกองอุทกวิทยาไดมอบหมายใหงานปฏิบัติการสํารวจอุทกวิทยาสวน 
ตางๆท่ัวประเทศรับผิดชอบในการประมวลผลปริมาณนํ้าประจําปตามสถานีในคําส่ังปน้ํา ซ่ึงจะตอง
ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของสถิติขอมูลการสํารวจระดับน้าํและปริมาณน้ําในเบ้ืองตนเสียกอน 
จึงทําการคํานวณปริมาณนํ้าในข้ันตอนตอไป 

เนื่องจากขอมูลการคํานวณปริมาณนํ้าดังกลาวมีการประมวลผลและเก็บดวยระบบ 

Computer ของเคร่ือง VAX-11/750  ท่ีกองกรรมวิธีขอมูล กทม. ซ่ึงมีแบบฟอรมในการกรอกรหัสขอมูล
โดยเฉพาะ 

ทางงานศึกษาและวเิคราะหปริมาณนํ้าจึงจดัทําคูมือการกรอกรหัสขอมูลลงใน 
แบบฟอรมเพือ่เปนแนวทางใหชางหวัหนาหนวยหรือผูรับผิดชอบดานการคํานวณน้ําของภาคฯ ไดศึกษา
เปนแนวทางในการลงรหัสขอมูลใหมีความถูกตองครบถวน กอนรวบรวมสงมายังสวนกลางเพื่อบันทึก
เก็บในระบบคอมพิวเตอรตอไป 

 
 
 

 
    กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา 

       สวนอุทกวิทยา 
                                                                                         สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-๒- 
 

๑.การกรอกรหัสชุดการคํานวณปริมาณน้ํา 
การบันทึกรายละเอียดของขอมูลลงในแบบฟอรมสําหรับงานทางดานปริมาณนํ้า        

มีการดําเนนิการอยู ๒ ลักษณะ คือ 
๑.๑ การคํานวณปกติ  มีการประมวลผลขอมูลโดยใชตารางนํ้า (Rating Table) 
๑.๒ การคํานวณแบบ Shifting มีการประมวลผลขอมูลโดยปรับคาระดับตามสภาพของการ 
        กัดเซาะหรือทับถมของทองน้ําไมสามารถคํานวณจากตารางน้ําโดยกรรมวิธีทาง  
        คอมพิวเตอรได (ปจจบัุนไมไดทําแลว) 

๒.แบบฟอรม 
   ลักษณะของแบบฟอรมท่ีใชในการกรอกขอมูลมีรูปแบบและรายละเอียดแตกตางกนัดังนี ้
๒.๑ การคํานวณปกติ  มีแบบฟอรมท้ังหมด ๓ แผน คือ อท.๖๗, ๖๘ ,๖๙ ,๗0 

๒.๑.๑ อท.๖๗ 
- รายละเอียดของตําแหนงท่ีตั้งของสถานี 
- ช่ือลําน้ํา  ลุมน้ํา 
- คาศูนยเสาระดับ รทก. หรือ รสม. 
- รูปตัดขวางลําน้ํา 
- คาระดับน้ําสูงสุดประจําป 
- ตารางนํ้า ๑ (Rating Table : R.1) 

๒.๑.๒ อท.๖๘ 
- คาระดับน้ําเฉล่ียรายวัน ๖ เดือนแรก ( ๑ เมษายน – ๓0 กันยายน ) 

๒.๑.๓ อท.๖๙ 
- คาระดับน้ําเฉล่ียรายวัน ๖ เดือนหลัง ( ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ) 

๒.๑.๔ อท.๗0 
- ตารางนํ้า ๒ (Rating Table : R.2) 

๒.๒ การคํานวณโดย Shifting  มีแบบฟอรม ๓ แผน อท.๖๗,๖๘,๖๙ แยกเปน ๒ ชุด 
         สําหรับชุดระดับน้ํา ๑ ชุด และปริมาณนํ้า ๑ ชุด 

๒.๒.๑ ระดับน้ํา 
อท.๖๗ มีรายละเอียดเหมือนกับรายการการคํานวณปกติ ยกเวนไมมีคา 

ตารางนํ้า ๑ 
อท.๖๘-๖๙ มีรายละเอียดเหมือนกับรายการการคํานวณปกติ 

 



-๓- 
 

๒.๒.๒ ปริมาณนํ้า 
อท.๖๗ มีรายละเอียดเหมือนกับรายการคํานวณปกติ ยกเวนเปล่ียนคา 
             ระดับน้ําสูงสุดประจําปเปนปริมาณนํ้าสูงประจําป 
อท.๖๘ คาปริมาณนํ้าเฉล่ียรายวนั ๖ เดือนแรก( ๑ เมษายน – ๓0 กันยายน ) 
อท.๖๙  คาปริมาณนํ้าเฉล่ียรายวนั ๖ เดือนหลัง( ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ) 

๓.รายละเอียดสําหรับการกรอกแบบฟอรม 
๓.๑ อท.๖๗ 

Col.1-10 กรอกรหัสสถานี-ปน้ํา 
บรรทัด 00๑0 
Col.15-80 กรอกชื่อ  ตําแหนงท่ีตั้งและรหัสของสถานีตาม List of stream 
                 gaging stations 
บรรทัด 00๒0 
Col.15-36  กรอกชื่อลําน้ําตาม List ในชอง Stream 
Col.37-58  กรอกชื่อลําน้ําตาม List ในชอง River 
Col.59-80  กรอกชื่อลําน้ําตาม List ในชอง River System 
บรรทัด 00๓0 
Col.15-20  กรอกคาศูนยเสาระดับลาง รทก. หรือ รสม. 
Col.21-24  กรอกคาหนวย รทก. หรือ รสม. 
Col.25-34  กรอกคาพื้นท่ีลุมน้ํา 
Col.35-52  กรอกคาพื้นท่ีรูปตัด (Cross section) ซ่ึงประกอบดวยตล่ิงฝงซาย – ขวา 
                  และทองน้ํา 
Col.53-58  กรอกคาศูนยเสาระดับลางกรณลีอกระดับน้ําเฉล่ียรายวัน เปนระดับ 
                 รสม. 
Col.59-60  กรอก  0๑ 
Col.61-62  กรอก  ๑๒ 

*  01  แทนเดอืนเมษายน 
   12   แทนเดอืนมีนาคม 
*  ถาเร่ิมอานระดับต้ังแตพฤษภาคม   กจ็ะกรอก 0๒ 
*  ถาส้ินสุดการอานระดับเดอืนกุมภาพันธ   ก็จะกรอก ๑๑ 
 



                                                        -๔- 
 

Col.63-68  กรอกคาระดับน้ําสูงสุดประจําป (รสม.) 
Col.69-73  กรอกเวลาที่เกดิระดับน้ําสูงสุดประจําป 
Col.75-77  กรอกเดือนท่ีเกิดโดยใชตวัยอ ๓ ตัวแรกของเดือน 
Col.78-79  กรอกวันท่ี 
Col.80       กรอกจํานวนทศนิยมเพื่อคํานวณคาปริมาณนํ้ารายวัน รายเดอืน 
บรรทัด 00๔0 
Col.15-29 กรอกเลขทะเบียนของ Rating Curve 

    -ไดกําหนดรหัสทะเบียนสําหรับ ปก.สอ.ตางๆดังนี้ 
      HC1:  ปก.๑ สอ.  (เชียงใหม) 
      HC2:   ปก.๒ สอ.  (พิษณุโลก)   
      HC3:   ปก.๓ สอ.   (ขอนแกน)    
      HC4:   ปก.๔ สอ.   (นครราชสีมา)     

           HC5:   ปก.๕ สอ.    (ชัยนาท)  
   HC6:   ปก.๖ สอ.    (ชลบุรี) 

        HC7:   ปก.๗ สอ.    (กาญจนบุรี)  
   HC8:   ปก.๘ สอ.     (พัทลุง)  

ตัวอยาง : HC1 0001Y/1990 
ความหมาย:รหัสและเลขท่ีทะเบียนของ ปก.๑ สอ. 

HC1  :  ปก.๑ สอ. 
วาง   :  เวน๑ชอง 
0001 :  Running Number 
Y/1990  :  ปน้ํา๑๙๙0 

*สําหรับขอมูลยอนหลังเพื่อนําเขาคอมพิวเตอรใหกรอกรหัสตามเลม 
  คํานวณหรือ อท.๒๖ แผน Tracing 
*ตัวอยาง : HC 03730Y/1965 
  ความหมาย : รหัสและเลขทะเบียนของฝายรวบรวมฯ 

Col.29   จํานวนตารางนํ้า(Rating Table) ท่ีนํามาใชในการคํานวณตาม 
Rating Curve ท่ีมี 
กรอก  ๑  สําหรับ R.1 
กรอก  ๒ สําหรับ R.2 



-๕- 

 
Col.31-32   จํานวนจุดของ Rating Table สําหรับ R.1 ๕ จุด / บรรทัด 
Col.33-34   จํานวนจุดของ Rating Table สําหรับ R.2 ๕ จุด / บรรทัด 
*  สูงสุดได ๕0 จุดตอTable 
Col.35-40   บันทึกการแกไขการพิมพ Output 
Col.41-80    กรอกคาบของการคํานวณปริมาณนํ้าในแตละ Curve 
บรรทัด 00๕0-๕๙ (R.1) 
Col.16-21   กรอกคาเร่ิมตนของระดับน้ําใน Rating Table หรือเรียกวา Zero flow 
Col.22-28   กรอกคาปริมาณนํ้าท่ี  Zero flow 
Col.29-80   กรอกคาระดับ-ปริมาณนํ้าเปนคูๆโดยพิจารณาคา diff จากเลมคํานวณ 
      ถาเหมือนกนัก็ลอกขามไป 
บรรทัด 00๗0-๗๘ (R.2) ใน อท.๗0 
Col.16-21   กรอกคาเร่ิมตนของระดับน้ําใน R.2 
Col.22-28   กรอกคาปริมาณนํ้าเร่ิมตน R.2 
Col.29-80   กรอกคาระดับ-ปริมาณนํ้าเปนคูๆ โดยพิจารณาคา diff จากเลมคํานวณ 
      ถาเหมือนกนัก็ลอกขามไป 

๓.๒ อท.๖๘ 
๓.๒.๑   Col.1-10 กรอก Code สถานี-ปน้าํ 
๓.๒.๒  บรรทัดท่ี 0๑0๑-0๑0๓ เดือนเมษายน (APR.) 

กรอกคาระดับน้ําเฉล่ียรายวนั ๑0 วนั/บรรทัด 
เพราะฉะนั้น ๑ เดือนจะกรอก ๓ บรรทัด 

๓.๒.๓  บรรทัดท่ี 0๒0๑-0๖0๓ 
กรอกคาระดับน้ําเฉล่ียรายวนัสําหรับเดือนถัดมาจนถึงเดือนกันยายน 

๓.๓ อท.๖๙ 
๓.๓.๑   Col.1-10 กรอก Code สถานี-ปน้ํา 
๓.๓.๒  บรรทัดท่ี 0๗0๑-๑๒0๓ 

กรอกคาระดับน้ําเฉล่ียรายวนัสําหรับเดือนตุลาคม (OCT) ถึงมีนาคม 
 
 

 
 



 
-๖- 

 
๓.๓.๓   กรอกรหัส ๑๓๙๙,๙๙๙๙ ปดทายเดือนมีนาคม (MAR.) เพื่อบอกการ 
 ส้ินสุดการบันทึกขอมูล 
*  กรณีของระดับน้ําขาดหาย (Missing data) ใหกรอกคา – ๙๙.๙๙ ทุกวนัท่ีขาด 
*  กรณีสถานีเปดใหมใหกรอกคาระดับน้ําใหตรงกับบรรทัด เชน เร่ิมอานระดับ   
    วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม  ก็กรอกคาระดับน้ําลงในบรรทัด 0๒0๒ ตรงกบั 
    วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม สําหรับบรรทัด 0๒0๑ ใหใสคา – ๙๙.๙๙ ท้ังบรรทัดจนถึง 
    วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม 

หมายเหต ุ   การลอกรหัสตัวเลขและตัวอักษรลงในคอลัมภดังนี้.- 
- ตัวเลขลอกชิดขวา 
- ตัวอักษรลอกชิดซาย 

ขอควรแกไข 
ตามท่ีงานปริมาณนํ้าไดรับผลการคํานวณปริมาณนํ้าจากทางภาคฯ ในสวนท่ี 

เกี่ยวกับการกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมรหัสชุดการคํานวณปริมาณน้ําพบวาในบางภาคฯ 
๑.กรอกรายละเอียดไมชัดเจน เชน จํานวนจุดของ Rating Table 
๒.การแบงคาบของ R.1,R.2 
๓.กรอกขอมูลระดับน้ําซ่ึงเปนตัวเลขหวัดมาก  ดูไมออกวาเปนเลขอะไรแนเพราะ 
    จะตองนําสงไปยังเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลของกองกรรมวิธีขอมูล ซ่ึงไมมีความรู 
    เร่ืองทางอุทกวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
การกรอก  Coding form 
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