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การจัดทําคูมอื ของสวนอุทกวิทยา มีวตั ถุประสงคเพือ่ แสดงแผนภูมิการปฏิบัติงาน โครงสราง
บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงานของสวนอุทกวิทยา ใหบรรลุตามภารกิจของสวนอุทกวิทยาซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบ ในการนําขอมูลอุทกวิทยาและอุต-ุ อุทกวิทยา เพื่อการวิเคราะห ประมวลผล และการศึกษา
คนควา วิจัย สถิติขอมูลทุกชนิดในแหลงน้ําธรรมชาติและในโครงการชลประทานตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อหา
ขอกําหนดกฎเกณฑการเกิด ดับ ผันแปร เคลื่อนที่หมุนเวียนของน้าํ ฝนน้ําทา สําหรับนําไปประยุกตใชเปน
หลักในการออกแบบทางอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา และวางแผนการจัดการน้าํ ในแตละลุมน้าํ
ใหไดประโยชนสูงสุด รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อเปนหลักนําไปประยุกตใชในการออกแบบเผยแพร
วิชาการอุทกวิทยาแกหนวยงาน และบุคคลที่เกี่ยวของ แบงงานภายในเปน 4 กลุม คือ กลุมงานวิจัยและ
อุทกวิทยาประยุกต กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา และกลุมงาน
มาตรฐานเครื่องมือ
คูมือการปฏิบตั ิงานของสวนอุทกวิทยาฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูใชบริการ
ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานในสวนอุทกวิทยา ไดทราบและเขาใจถึงการดําเนินงาน ไดรับความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ในทุกขบวนงานดานอุทกวิทยา ซึ่งหวังเปนอยาง
ยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานนี้ จะเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของในโอกาสตอไป

(นายทองเปลว กองจันทร)
ผูอาํ นวยการสวนอุทกวิทยา
18 สิงหาคม 2552
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1. แผนภูมิโครงสราง (Organization Chart) ของสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
2. แผนภูมิโครงสรางการบริหาร (Administration Chart) ของสวนอุทกวิทยา
3. แผนภูมิโครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ของสวนอุทกวิทยา
4. หนาทีค่ วามรับผิดชอบของสวนอุทกวิทยา
คูมือปฏิบตั ิงานกลุมงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต
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1. แผนภูมิโครงสราง (Organization Chart) สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา

อธิบดีกรมชลประทาน

รองอธิบดีฝายวิชาการ

รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา

รองอธิบดีฝายบริหาร

รองอธิบดีฝายกอสราง

โครงสรางสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
ฝายบริหารทั่วไป

สวนปรับปรุงบํารุงรักษา
• กลุมงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
• กลุมงานบํารุงรักษาหัวงาน
• กลุมงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน

• ธุรการ
• การเงิน
• พัสดุ

สวนบริหารจัดการน้ํา
• กลุมงานจัดสรรน้ํา 1
• กลุมงานจัดสรรน้ํา 2
• กลุมงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา

สวนความปลอดภัยเขื่อน
• กลุมงานวิศวกรรม
• กลุมงานวิเคราะหและติดตาม
พฤติกรรมเขื่อน

สวนอุทกวิทยา
•
•
•
•

กลุมงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต
กลุมงานตะกอนและคุณภาพ
้ มงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา
กลุ
กลุมงานมาตรฐานเครื่องมือ

สวนการใชน้ําชลประทาน
• ฝายสถิติการใชน้ําชลประทาน
• กลุม งานวิจัยการใชน้ําชลประทาน
• ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน

่
• สถานีทดลองการใชน้ําชลประทานที1-8
ศูนยประสานติดตามสถานการณนา้ํ

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 8 ภาค
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2. แผนภูมิโครงสรางการบริหาร (Administration Chart) ของสวนอุทกวิทยา

สวนอุทกวิทยา

กลุมงานวิจัยและ
อุทกวิทยาประยุกต

กลุมงานตะกอน
และคุณภาพน้ํา

กลุมงานสารสนเทศ
และพยากรณน้ํา

กลุมงานมาตรฐาน
เครื่องมือ

3. แผนภูมิโครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ของสวนอุทกวิทยา

นายทองเปลว กองจันทร
ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา

นางจิรา สุขกล่ํา
หัวหนากลุมงาน
วิจัยและอุทกวิทยาประยุกต

นางรัตนา รัตนจารุรักษ
หัวหนากลุมงาน
ตะกอนและคุณภาพน้ํา

นายพลชัย กลิ่นขจร
หัวหนากลุมงาน
สารสนเทศและพยากรณน้ํา

นายสุเมธ สาธุเสน
หัวหนากลุมงาน
มาตรฐานเครื่องมือ
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4. หนาที่ความรับผิดชอบสวนอุทกวิทยา
สวนอุทกวิทยา มีหนาที่รบั ผิดชอบในการนําขอมูลอุทกวิทยา และอุต-ุ อุทกวิทยา เพื่อการ
วิเคราะห ประมวลผล และการศึกษา คนควา วิจัย สถิตขิ อมูลทุกชนิดในแหลงน้าํ ธรรมชาติและในโครงการ
ชลประทานตางๆ ทั่วประเทศ หาขอกําหนดกฎเกณฑการเกิด ดับ ผันแปร เคลื่อนที่หมุนเวียนของน้ําฝน
น้ําทา เพื่อนําไปประยุกตใชเปนหลักในการออกแบบทางอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหลงน้าํ และ
วางแผนการจัดการน้าํ ในแตละลุมน้ํา ใหไดประโยชนสูงสุด รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา และเพือ่ เปนหลัก
นําไปประยุกตใชในการออกแบบเผยแพรวิชาการอุทกวิทยาแกหนวยงาน และบุคคลที่เกี่ยวของ แบงงาน
ภายในเปน 4 กลุม คือ
4.1 กลุมงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต มีหนาที่รบั ผิดชอบในการศึกษา คนควา วิเคราะหและ
วิจัยหาขอกําหนดกฎเกณฑทางอุทกวิทยาของลุมน้ําตางๆ เพื่อนําไปประยุกตใชกบั งานออกแบบทางอุทก
วิทยา ของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา และงานกอสรางทางดานวิศวกรรมตางๆ รวมทั้งติดตามพัฒนาเทคนิค
การวิเคราะห วิจัย ใหทันสมัยและเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของแตละลุมน้ํา ดําเนินการออกแบบ
เชิงอุทกวิทยา ของโครงการพัฒนาแหลงน้ําของกรมชลประทานทุกโครงการ กอนที่จะทําการวางแผน
โครงการและออกแบบเพื่อการกอสรางทางดานวิศวกรรมตอไป
4.2 กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา มีหนาที่รับผิดชอบ ในการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย
การกัดเซาะ การพัดพา การตกทับถม ของตะกอนทั้งในลําน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้าํ ระบบชลประทาน และ
โครงการพัฒนาแหลงน้าํ ตางๆ รวมทั้งคุณภาพน้ํา และดิน ของแหลงน้ําดังกลาว ศึกษาและติดตาม
ผลกระทบดานตะกอน และคุณภาพน้าํ เพื่อหาแนวทางปองกันและเตือนภัย ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ
เผยแพรวิชาการและใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้ เนื่องจาก
สาเหตุของตะกอนและคุณภาพน้ํา ซึ่งเปนปญหาหลักโครงการพัฒนาแหลงน้ําโดยทัว่ ไป
4.3 กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา มีหนาทีร่ ับผิดชอบ ในการรวบรวมขอมูลอุทกวิทยา
และอุต-ุ อุทกวิทยา ที่วิเคราะหแลวจากสนามมาจัดทําใหเปนระบบฐานขอมูล โดยกําหนดรูปแบบ (format)
ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเรียกใชงาน ศึกษา วิเคราะห และ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรทางอุทกวิทยา (GIS) รวมทั้งระบบสารสนเทศขอมูลจากระยะไกล
(remote sensing) ระบบการกําหนดเวลาจริง (real time operation) เพื่อประยุกตใชกบ
ั งานดานอุทกวิทยาใน
การพยากรณน้ํา และจัดทําแผนหลัก (master plan) รวมทั้งประยุกตใชระบบดังกลาว เพื่อศึกษา วิเคราะห
วิจัย งานพัฒนาระบบการสํารวจทางอุทกวิทยา และจัดพิมพหนังสือสถิติทางอุทกวิทยา เพื่อเผยแพรสู
สาธารณชนตอไป
4.3 กลุมงานมาตรฐานเครื่องมือ มีหนาที่รับผิดชอบ ในการศึกษา วิเคราะห และวางแผน
ควบคุมการกําหนดมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพในการจัดทําอุปกรณ ติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษา ปรับปรุง
เครื่องมือใหทันสมัย ศึกษาและแนะนําการใชเครื่องมือสมัยใหม ตลอดจนสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ
สํารวจทางอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยาชนิดตางๆ ทีใ่ ชในการสํารวจงานดานอุทกวิทยาทั่วประเทศ รวมทั้ง
อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในงานแปลงทดลองทางเกษตรดวย

คูมือปฏิบัติงาน
กลุมงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต

คูมือการปฏิบัติงาน
กลุมงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต
หนาที่หลัก
ดําเนินการออกแบบเชิงอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหลงน้ําของกรมชลประทาน กอนที่จะทําการ
วางแผนโครงการและออกแบบเพื่อการกอสรางทางดานวิศวกรรม โดย ศึกษา คนควา วิเคราะห และ วิจยั
กําหนดเกณฑทางอุทกวิทยาของลุมน้ําตางๆ แลวนําไปประยุกตใชกบั งานออกแบบทางอุทกวิทยา รวมทั้ง
ติดตามพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหวจิ ัยใหทนั สมัยและเหมาะสม
งานออกแบบเชิงอุทกวิทยา
1. ศึกษา วิเคราะห และ คํานวณ ลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา (ประมาณ 3 วัน)
- จากแผนทีภ่ ูมปิ ระเทศ มาตราสวน 1:50,000 ลงตําแหนงพิกัดหัวงาน ลากขอบเขตพื้นที่
ลุมน้ํา ตามแนวสันปนน้ํา โดยดูจากเสนชัน้ ระดับความสูง ใช Planimeter วัดคาพืน้ ที่ลุม
น้ํา วัดคาความยาวลําน้ําสายหลักซึ่งตอแนวไปถึงจุดทีส่ ูงที่สุดบนสันปนน้ํา และ บนเสน
ลําน้ําสายหลักนั้น mark ระดับความสูงของลําน้ําตามจุดตัดของเสนชั้นความสูง โดยเลือก
เปนชวงๆ ประมาณเทาๆ กัน คํานวณคาความลาดชันเฉลี่ยของลําน้ํา
- ประมาณจุดศูนยถวงหรือจุดศูนยกลาง ของลุมน้ํา วัดคาความยาวลําน้าํ จากจุดที่ใกล
จุดศูนยถวงของลุมน้ํามากทีส่ ุดถึงจุดหัวงาน
2. รวบรวม ตรวจสอบ และ วิเคราะห ขอมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําทา และ ปริมาณ
ตะกอน (ประมาณ 5 วัน)
- ขอมูลภูมิอากาศเฉลี่ยรายเดือน ในคาบ 30 ป ของกรมอุตุนิยมวิทยา และ บางสถานีของ
กรมชลประทาน
- ปริมาณฝนเฉลี่ยของโครงการ อาจโดยวิธีเลขคณิต หรือ วิธี Thiessen Polygon รวบรวมทั้ง
ขอมูลฝนสูงสุดประจําป (1, 2, 3 วัน) และ ขอมูลปริมาณฝนรายเดือน
- ขอมูลปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป และ ขอมูลปริมาณน้ําทารายเดือน
- ขอมูลความสัมพันธระหวางปริมาณตะกอนในลําน้ํากับพื้นที่ลุมน้ํา ในภูมภิ าค
3. ออกสนาม ศึกษาสภาพภูมปิ ระเทศจริงของโครงการ (ประมาณ 5 วัน)

4. ประเมินปริมาณน้ําตนทุนของโครงการ ศึกษารูปแบบการแพรกระจาย และ ความผันแปร
(ประมาณ 7 วัน)
- วิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายปกบั พื้นที่ลุมน้ํา ในภูมภิ าค
- เลือกสถานีดัชนี ซึ่งคุณภาพของขอมูลดี เชื่อถือได หากชวงของขอมูลสั้นเกินไป ทําการ
ตอขยายขอมูลใหยาวนานขึ้น โดยโปรแกรม HEC-4
- ประเมินอนุกรมปริมาณน้ําทารายเดือน หรือ ปริมาณน้ําตนทุนของโครงการ จากสถานี
ดัชนีซึ่งตอขยายขอมูลแลว โดยแฟคเตอรปรับคาพื้นที่ลุมน้ํา
5. กําหนดลักษณะ และ ขนาดของโครงการเบื้องตน (ประมาณ 6 วัน)
- จากแผนที่อางฯ เชน มาตราสวน 1:4,000 วัดคาพื้นที่ของแตละเสนชั้นระดับความสูง
คํานวณคาปริมาตรระหวางเสนชั้น สรางโคงความจุและพื้นที่ผิวน้ํา ของอางเก็บน้ํา
- ประเมินอัตราการกัดเซาะของลุมน้ํา จากขอมูลปริมาณตะกอนในพืน้ ที่ คํานวณปริมาณ
ตะกอนสะสมในอางฯ ตามอายุการใชงานของอางฯ กําหนดระดับเก็บตะกอนของอางฯ
- กําหนดระดับเก็บกักใหมีความจุโดยประมาณเทากับปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายป
6. ศึกษาการใชนา้ํ ของพืช ความตองการน้ําชลประทานของโครงการ (ประมาณ 5 วัน)
- กําหนดปฏิทินการปลูกพืช
- คํานวณคาการใชน้ําของพืช โดยวิธี Blaney – Criddle หรือ วิธี Penman Monteith จาก
ขอมูลสภาพภูมิอากาศ
- เปรียบเทียบคาการใชน้ําของพืช กับ ขอมูลปริมาณฝนบริเวณโครงการ ประเมินคาความ
ตองการน้ําชลประทานรายเดือนของโครงการ โดยโปรแกรม IDM01 (Irrigation Demand
Model)
7. ศึกษาแบบจําลองการจัดการน้ําของโครงการ (ประมาณ 5 วัน)
- ศึกษาสมดุลยน้ํารายเดือนในอางเก็บน้ํา วิเคราะห ปริมาณน้ําไหลเขา ความตองการน้ํา
ชลประทาน ความสูญเสียจากการระเหย โดยโปรแกรม RSM03 (Reservoir Simulation
Model)
- การใชน้ําของโครงการ สามารถรวมการใชน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค หรือ การ
อุตสาหกรรม ไดดว ย
- จําลองการจัดการน้ําของโครงการ สําหรับขนาดพื้นที่เพาะปลูก หลายๆ กรณี
- พิจารณาการขาดแคลนน้ําของแตละฤดูกาลเพาะปลูก ไมควรจะเกิน 20% ของชวงเวลา
สําหรับขนาดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมกับขนาดปริมาตรเก็บกักของอางฯ

8. วิเคราะห ออกแบบ พายุฝน และ ปริมาณน้าํ นองสูงสุด ในรอบปตางๆ ของโครงการ
(ประมาณ 7 วัน)
- วิเคราะหกราฟหนึ่งหนวยน้าํ ทา จากลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา โดยสมการ
ความสัมพันธของแตละภูมภิ าค
- วิเคราะห ปริมาณฝนสูงสุดในรอบปตางๆ ที่ระยะเวลา 1, 2 หรือ 3 วัน ประเมินคา
สัมประสิทธิ์น้ําทา เพื่อตัดการสูญเสียตางๆ โดยใชผลการศึกษาในภูมภิ าคที่รวบรวมไว
- เมื่อหักการสูญเสีย เหลือเปนปริมาณฝนสวนเกิน (Excess Rainfall) แลว แตกออกเปน
ชวงเวลายอยๆ ตามชวงเวลามาตรฐานของกราฟหนึ่งหนวยน้าํ ทาของโครงการ โดยใช
ลักษณะการแผกระจายของขอมูลปริมาณฝนสูงสุดเทียบกับเวลา จากสถานีฝนอัตโนมัติ ใน
ภูมิภาคทีใ่ กลเคียง จัดเรียงลําดับ ออกแบบพายุฝน โดยวิธี Alternating Block
- ประยุกตพายุฝน เขากับกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา โดยการ lag กราฟน้ําทาของฝนสวนเกินแต
ละชวงเวลา แลวรวมคา ordinate ของกราฟน้ําทายอยๆ เขาดวยกัน ประกอบกับปริมาณการ
ไหลพื้นฐาน ไดเปนกราฟปริมาณน้ํานองในรอบปตางๆ ตามขอมูลฝน
9. กําหนดขนาดของทางระบายน้ําลน (ประมาณ 5 วัน)
- ศึกษาการเคลือ่ นตัวของกราฟปริมาณน้ํานองผานทางระบายน้ําลนของอางฯ โดยเริ่มตน
สภาพน้ําเต็มอางฯ ที่ระดับเก็บกัก
- ศึกษาทางระบายน้ําลนเปนแบบ Free Flow ผาน Uncontrolled Overflow Ogee Crest
- สรางความสัมพันธ ระหวางปริมาตรน้ําสะสมในอางฯ เหนือระดับทางระบายน้าํ ลนใน
รูปแบบของ Storage Indication กับ ปริมาณน้ําที่ไหลผานทางระบายน้าํ ลน
- โดย Continuity Equation คํานวณการเปลีย่ นแปลงของ Storage Indication จากคาปริมาณ
น้ํานองที่ไหลเขา โยงความสัมพันธเปนคาปริมาณน้ําทีไ่ หลออกผานทางระบายน้ําลน
คํานวณตอเนือ่ งตามชวงเวลาของกราฟปริมาณน้ํานอง ใหผานพนชวงวิกฤติของยอด
ปริมาณน้ํานองที่ไหลเขา จนกระทั่งเลยยอดสูงสุดของปริมาณน้ําที่ไหลออกผานทาง
ระบายน้ําลน
- ศึกษาสําหรับความยาวของทางระบายน้ําลน หลายๆ กรณี
- พิจารณากําหนดความยาวของทางระบายน้ําลน ซึ่งทําใหเกิดคาความลึกของน้ําสูงสุด
เหนือระดับทางระบายน้ําลน (Flood Surcharge หรือ Afflux) ไมเกิน 2 ม.
10. ตรวจสอบ และ สรุปผลการศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการ (ประมาณ 3 วัน)
11. เขียนรายงาน และ จัดทําเปนรูปเลม (ประมาณ 4 วัน)

บัญชีรายละเอียด การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ กลุมงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต
ลําดับ ตําแหนง
ชื่อ - สกุล
ที่
เลขที่
1
7640 นางจิรา สุขกล่ํา

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

ชื่อตําแหนง
ในสายงาน
นักอุทกวิทยา

ระดับตําแหนง

หนาที่ความรับผิดชอบ

ชํานาญการพิเศษ ทําหนาที่หัวหนากลุมงานฯ ควบคุม ใหคําปรึกษา แนะนํา และ ตรวจสอบ ผลการศึกษา
วิจัยกฎเกณฑทางอุทกวิทยาของลุมน้ํา ผลการศึกษาออกแบบลักษณะทางอุทกวิทยา
ของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ใหคําปรึกษา แนะนํา วิชาการทางอุทกวิทยา
7641 นายสมคิด สะเภาคํา
นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ 1. ศึกษา คนควา วิเคราะห และ วิจัย การเกิด ดับ ผันแปร เคลื่อนที่หมุนเวียน
7642 นายสมชาย อิ่มอยู
นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ
ของน้ําฝน-น้ําทา หากฎเกณฑทางอุทกวิทยาของลุมน้ําตางๆ
7643 นายพิสิษฐ บําเพ็ยกิจ
นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ 2. ศึกษา และ ออกแบบ ลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
7644 น.ส.ชญานันท วีระชิงไชย
นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ
- การประเมินปริมาณน้ําตนทุน
7645 นายอนุศักดิ์ มุจจลินทวิมุติ
นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ
- การศึกษาความตองการใชน้ําของโครงการ
(ปฏิบัติงานที่ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ)
- การประเมินปริมาณน้ํานองสูงสุดในรอบปตางๆ
7646 นายสมภพ อินตะรักษา
นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ
- การกําหนดขนาดของโครงการ และ อาคารบังคับน้ํา ที่เหมาะสม
7647 นางอัมพร จงวานิชสวัสดิ์
นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ 3. ใหคําปรึกษา แนะนํา เผยแพร วิชาการอุทกวิทยา แกหนวยงานหรือบุคคลที่สนใจ
7648 นายอรรถพร พุทธปาลิต
นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ 4. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
7650 น.ส.กนกพร บูชาบุญ
นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ
7651 นายสงวน กันทะวงศ
นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ
7649 นายสมบูรณ จงวานิชสวัสดิ์
นักอุทกวิทยา
ชํานาญการ
1. ศึกษา คนควา วิเคราะห และ รวมวิจัย การเกิด ดับ ผันแปร เคลื่อนที่หมุนเวียน
(ลาออกกอนเกษียณ)
ของน้ําฝน-น้ําทา หากฎเกณฑทางอุทกวิทยาของลุมน้ําตางๆ
2. ศึกษา และ รวมออกแบบ ลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
- การประเมินปริมาณน้ําตนทุน
- การศึกษาความตองการใชน้ําของโครงการ
- การประเมินปริมาณน้ํานองสูงสุดในรอบปตางๆ
- การกําหนดขนาดของโครงการ และ อาคารบังคับน้ํา ที่เหมาะสม
3. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
31709 นางจันทรา สงวนไว
พนักงานธุรการ
ชั้น 4
ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ รางหนังสือ / ตรวจทาน
งานเก็บเอกสาร คนหาเอกสาร และ ใหยืม
ติดตอประสานงาน งานประชาสัมพันธ จัดเตรียมการประชุม
ควบคุมทะเบียนการใชงบประมาณ ความตองการพัสดุ ทะเบียนการลา

หมายเหตุ

คูมือปฏิบัติงาน
กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา
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1. แผนภูมิโครงสรางงาน ของกลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา

กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา

งานตะกอน
1. แหลงน้ําธรรมชาติ
2. โครงการพัฒนาแหลงน้าํ
1. ภาคเหนือ

1.
2.

งานคุณภาพน้ํา
แหลงน้ําธรรมชาติ
โครงการพัฒนาแหลงน้าํ

ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจยั การกัดเซาะ การ
พัดพา การตกทับถมของตะกอน ในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้าํ ตางๆ

ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจยั คุณภาพน้าํ ใน
แหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ํา ระบบ
ชลประทาน และโครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ

ศึกษาผลกระทบดานตะกอน เพื่อหาแนวทาง
ปองกันและเตือนภัย

ศึกษาผลกระทบดานคุณภาพน้ํา เพื่อหา
แนวทางปองกันและเตือนภัย

ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และเผยแพร
วิชาการ และใหความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากสาเหตุตะกอน ซึ่งเปนปญหาหลักของ
แหลงน้ําธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลง
น้ําตางๆ

ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ เผยแพรวิชาการ
และใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากสาเหตุของคุณภาพน้ํา ซึ่งเปนปญหา
ของแหลงน้ําธรรมชาติ และโครงการพัฒนา
แหลงน้ําตางๆ
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2. แผนภูมิโครงสรางการบริหาร กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา
นางรัตนา รัตนจารุรักษ (7652)
หัวหนากลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา
(นักอุทกวิทยา ระดับชํานาญการพิเศษ)

วาง

นายสถาพร นาคคะนึง

นายพงษศักดิ์ สอนสมสุข

นักอุทกวิทยา (7653)*

นักวิชาการเกษตร (7657)
ระดับ ปฏิบัติการ

เจาพนักงานการเกษตร (7663)
ระดับ ชํานาญงาน

นายสมชัย นัยอนันต

น.ส.พรทิพย กาญจนพรหม

วาง

นักอุทกวิทยา (7654)
ระดับ ชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการเกษตร (7658)
ระดับชํานาญการ

เจาพนักงานการเกษตร
(7664)**

วาที่ ร.ท.ธนาศักดา ทับโทน

นายจรินทร คงรักษ

นางอรอนงค ถวิลหวัง

นักอุทกวิทยา (7655)
ระดับ ชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการเกษตร (7659)
ระดับ ชํานาญการ

พนักงานธุรการ ชั้น 3
(31712)

นายชนินทร จิตโรภาส

นายชาตรี แสงเรืองรอบ

ม.ล.ปริต มาลากุล

นักอุทกวิทยา (7656)
ระดับ ชํานาญการพิเศษ

จาพนักงานอุทกวิทยา (7660)
ระดับ ชํานาญงาน

ชางกอสราง ชั้น 3
(31714)

หมายเหตุ: นักอุทกวิทยา

จํานวน 5 คน (* นายอาทร ชัชวาลสายสินธ 7653 เกษียณราชการกอนกําหนด
30 กันยายน 2552)
นักวิชาการเกษตร
จํานวน 3 คน
เจาพนักงานอุทกวิทยา จํานวน 1 คน
เจาพนักงานการเกษตร จํานวน 2 คน (** นายองอาจ รักใหม 7662 ไปปฏิบัติงานที่
โครงการชลประทานพัทลุง กอนป พ.ศ. 2540)
ชางกอสราง
จํานวน 1 คน
พนักงานธุรการ
จํานวน 1 คน
ตําแหนงเลขที่ 7661 ถูกยุบ
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3.

แผนภูมิโครงสรางการปฏิบัติงาน ของกลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา
นางรัตนา รัตนจารุรักษ
หัวหนากลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา
1. ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน เสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนา งานตะกอนและคุณภาพน้ํา
3. วางแผนและจัดทํางบประมาณการดําเนินงาน งานตะกอนและคุณภาพน้ํา
4. งานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

นางอรอนงค ถวิลหวัง
พนักงานธุรการชั้น 3
1. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การกัดเซาะ การพัดพา
การตกทับถมของตะกอน ในแหลงน้ําธรรมชาติ และ
โครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ
2. ศึกษาผลกระทบดานตะกอน เพื่อหาแนวทางปองกัน
และเตือนภัย
3. ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ เผยแพรวิชาการ และให
ความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุของตะกอน ซึ่งเปนปญหา
หลักของแหลงน้ําธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ตางๆ

ภาคเหนือและภาคกลาง
นายชนินทร จิตโรภาส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และตะวันออก
นายสมชัย นัยอนันต

1. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย คุณภาพน้ํา ในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ อางเก็บน้ํา ระบบชลประทาน และโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําตางๆ
2. ศึกษาผลกระทบดานคุณภาพน้ํา เพื่อหาแนวทาง
ปองกันและเตือนภัย
3. ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ เผยแพรวิชาการ และให
ความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุของคุณภาพน้ํา ซึ่งเปน
ปญหาของแหลงน้ําธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ตางๆ
นายจรินทร คงรักษ

น.ส. พรทิพย กาญจนพรหม

นายสถาพร นาคคนึง
ภาคตะวันตก และภาคใต
วาที่ ร.ท. ธนาศักดา ทับโทน
นายพงษศักดิ์ สอนสมสุข

นายชาตรี แสงเรืองรอบ

ม.ล. ปริต มาลากุล
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ
กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา มีหนาที่รับผิดชอบ ในการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การกัด
เซาะ การพัดพา การตกทับถม ของตะกอนทั้งในลําน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้าํ ระบบชลประทาน และ
โครงการพัฒนาแหลงน้าํ ตางๆ รวมทั้งคุณภาพน้ํา และดิน ของแหลงน้ําดังกลาว ศึกษาและติดตาม
ผลกระทบดานตะกอนและคุณภาพน้ํา เพื่อหาแนวทางปองกันและเตือนภัย ใหคาํ ปรึกษาขอเสนอแนะ
เผยแพรวิชาการ และใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องจาก
สาเหตุของตะกอนและคุณภาพน้ํา ซึ่งเปนปญหาหลักของโครงการพัฒนาแหลงน้าํ โดยทั่วไป
แหลงขอมูล: คําสั่งกรมชลประทาน ที่ 294/2546 เรื่อง การแบงงานและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบภายใน
ของสํานักและกอง สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

5. หนาที่หลัก
5.1 งานตะกอน
5.1.1 ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การกัดเซาะ การพัดพา การตกทับถมของตะกอน
ในแหลงน้าํ ธรรมชาติ อางเก็บน้ํา ระบบชลประทาน และโครงการพัฒนาแหลงน้าํ ตางๆ
5.1.2 ศึกษาผลกระทบดานตะกอน เพื่อหาแนวทางปองกันและเตือนภัย
5.1.3 ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ เผยแพรวิชาการ และใหความรวมมือกับหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้ เนื่องจากสาเหตุของตะกอน ซึ่งเปนปญหาหลักของแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้าํ ตางๆ
5.2. งานคุณภาพน้ํา
5.2.1 ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย คุณภาพน้าํ ในแหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ํา ระบบ
ชลประทาน และโครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ
5.2.2 ศึกษาผลกระทบดานคุณภาพน้าํ เพื่อหาแนวทางปองกันและเตือนภัย
5.2.3 ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ เผยแพรวิชาการ และใหความรวมมือกับหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้ เนื่องจากสาเหตุของคุณภาพน้ํา ซึง่ เปนปญหาของแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้าํ ตางๆ

6. หนาที่รับผิดชอบงาน ของบุคคลากร
6.1 นางรัตนา รัตนจารุรักษ หัวหนากลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา (นักอุทกวิทยา ชํานาญ
การพิเศษ) มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
6.1.1 ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน เสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานตะกอนและคุณภาพน้าํ
6.1.2 ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนา งานตะกอนและคุณภาพน้าํ
6.1.3 วางแผนและจัดทํางบประมาณการดําเนินงาน งานตะกอนและคุณภาพน้าํ
6.1.4 งานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
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6.2 งานตะกอน
6.2.1 ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การกัดเซาะ การพัดพา การตกทับถมของตะกอน
ในแหลงน้าํ ธรรมชาติ อางเก็บน้ํา ระบบชลประทาน และโครงการพัฒนาแหลงน้าํ ตางๆ
6.2.2 ศึกษาผลกระทบดานตะกอน เพื่อหาแนวทางปองกันและเตือนภัย
6.2.3 ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ เผยแพรวิชาการ และใหความรวมมือกับหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้ เนื่องจากสาเหตุของตะกอน ซึ่งเปนปญหาหลักของแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้าํ ตางๆ
แบงความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตะกอนของบุคคลากรตามพืน้ ที่ ดังนี้
1) นายชนินทร จิตโรภาส นักอุทกวิทยา ระดับชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบภาคเหนือ
และภาคกลาง
นักอุทกวิทยา ระดับชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบพืน้ ที่
2) นายสมชัย นัยอนันต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก
3) วาที่ ร.ท.ธนาศักดา ทับโทน นักอุทกวิทยา ระดับชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบภาค
ตะวันตกและภาคใต
4) นายชาตรี แสงเรืองรอบ เจาพนักงานอุทกวิทยา ระดับชํานาญงาน
6.3 งานคุณภาพน้ํา
6.3.1 ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย คุณภาพน้าํ ในแหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ํา ระบบ
ชลประทาน และโครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ
6.3.2 ศึกษาผลกระทบดานคุณภาพน้าํ เพื่อหาแนวทางปองกันและเตือนภัย
6.3.3 ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ เผยแพรวิชาการ และใหความรวมมือกับหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึน้ เนื่องจากสาเหตุของคุณภาพน้ํา ซึง่ เปนปญหาของแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้าํ ตางๆ
บุคลากรรับผิดชอบการปฏิบัติงานคุณภาพน้ํา ดังนี้
นักวิชาการเกษตร ระดับชํานาญการ
1) นายจิรินทร คงรักษ
2) นางสาวพรทิพย กาญจนพรหม
นักวิชาการเกษตร ระดับชํานาญการ
3) นายสถาพร นาคคนึง
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
4) นายพงศศักดิ์
เจาพนักงานการเกษตร ระดับชํานาญงาน
5) ม.ล.ปริต มาลากุล
ชางกอสรางชั้น 3
6.4 นางอรอนงค ถวิลหวัง พนักงานธุรการาชั้น 3 ปฏิบัติงาน ดังนี้
งานดานสารบรรณ ควบคุมการปฏิบัติงานรับและสงเอกสารรางโตตอบ จัดเก็บคนหาเอกสารและ
ระบบบริหารงานกลุมงานตะกอนฯ งานบันทึกขอมูล ผลิตสําเนาเอกสาร ติดตามเรงเตือน เพื่อใหงานเสร็จ
ทันตามกําหนด ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ ควบคุมการใชอุปกรณสํานักงานทุกประเภทใหอยู
ในสภาพที่ดี
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7. การปฏิบัติงานและรับมอบหมายหนาที่
7.1 งานที่นํามาปฏิบัติ
7.1.1 งานตามกรอบ การแบงงานและการกําหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบภายในของ
สํานักและกอง
7.1.2 งานตามหนาที่ความรับผิดชอบตามแผนงานของกรมชลประทาน
7.1.3 งานที่ไดรับมอบหมาย หรือสั่งงานจากผูบ ังคับบัญชา
7.1.4 งานการประเมินปริมาณตะกอน และตรวจสอบคุณภาพน้ํา ตามคํารองขอ จาก
หนวยงานของกรมชลประทาน และหนวยงานภายนอก
7.1.5 งานรับรองการตรวจสอบผลการดําเนินงานดานตะกอนและคุณภาพน้ํา จากศูนย
อุทกวิทยาและบริหารน้ํา
7.2 ขั้นตอนในการปฏิบัตงิ านตะกอนและคุณภาพน้ํา
7.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตะกอน ในแหลงน้ําธรรมชาติ และโครงการพัฒนา
แหลงน้ําตางๆ
7.2.1.1 การปฏิบัติงานตะกอนแขวนลอยในแหลงน้ําธรรมชาติ มีขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การรวบรวม ติดตาม และตรวจสอบ รายงานผลการสํารวจและประมวลผล
ขอมูลตะกอนแขวนลอยประจําปทั่วประเทศไทย จากศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคตางๆ
2) การวิเคราะหและประเมินปริมาณตะกอนแขวนลอยรายวัน รายเดือน และราย
ป ของสถานีตะกอนในลุมน้ําตางๆ ทั่วประเทศไทย วิธีการประเมินโดยใชสมการโคงความสัมพันธระหวาง
ปริมาณตะกอนแขวนลอยกับปริมาณน้าํ (Sediment-Discharge Rating Curve) ซึ่งมีสมการ ดังนี้
Qs

=

kQn

Q

คือปริมาณน้ํา มีหนวยเปน ลูกบาศกเมตร/วินาที
Qs คือปริมาณตะกอนแขวนลอย มีหนวยเปน ตัน/วัน
k และ n เปนคาสัมประสิทธิ์รีเกรชชั่น (Regression Coefficient)
3) จัดทําฐานขอมูลตะกอนแขวนลอย เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานดานอุทกวิทยา
และทางวิชาการ
4) จัดทํารายงานสถิติอุทกวิทยา (ตะกอนแขวนลอย) ประจําป รวมกับขอมูล
ระดับน้ําและปริมาณน้ํา ของกลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา
5) การศึกษาความสัมพันธระหวางตะกอนแขวนลอยรายปกับพื้นทีล่ ุมน้ํา โดยนํา
ขอมูลตะกอนแขวนลอยรายปเฉลี่ย กับพืน้ ที่ลุมน้ํา ของสถานีตา งๆ ทีอ่ ยูในลุมน้ําเดียวกัน หรือตางลุมน้ําที่
อยูใกลเคียงกันที่มีลักษณะความคลายคลึงกันทางดานอุทกวิทยา แลวนํามาพลอตในกระดาษกราฟเลขยก
กําลัง ก็จะไดสมการความสัมพันธ ดังนี้
Qs

=

aAb

คือปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปเฉลี่ย มีหนวยเปน ตัน/วัน
A คือพื้นที่ลม
ุ น้ํา
a และ b คือคาสัมประสิทธิ์รเี กรชชั่น (Regression Coefficient)
Qs
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เมื่อไดความสัมพันธระหวางปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปเฉลี่ยและพื้นที่ลุมน้ําแลว
นําไปประยุกตใชกับจุดทีต่ องการศึกษาที่ไมมีสถานีตรวจวัดตะกอน
6) การศึกษาและวิเคราะหตะกอนแขวนลอยอื่นๆ
7) บริการและเผยแพรขอมูล

ก็สามารถ

7.2.1.2 การปฏิบัติงานตะกอน ในอางเก็บน้ํา ระบบชลประทาน และ
โครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ
การศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนที่สงผลกระทบตอปริมาณความจุของอางเก็บน้ํา
ภายใต
งบประมาณทีจ่ ะไดรับในแตละป ประกอบดวยการสํารวจขอมูลพื้นทีแ่ ละพิกัดความสูงของอางเก็บน้ํา เพื่อ
ศึกษาความจุของอางเก็บน้ําที่เปลี่ยนไป
เนื่องจากการทับถมของตะกอนที่ถูกพัดพามากับปริมาณน้าํ
ตลอดจนการศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ เชน ปริมาณฝน พืชพรรณธรรมชาติ การใช
ประโยชนที่ดนิ กับปริมาณตะกอน ชนิดตะกอนแขวนลอยและตะกอนทองน้ํา เพื่อการบริหารจัดการน้าํ บน
พื้นฐานขอมูลที่ถูกตอง มีขนั้ ตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การวางแผนการสํารวจตะกอนในอางเก็บน้ํา และจัดทํางบประมาณคาใชจา ย ในการดําเนินงาน
ในแตละป
2) การศึกษาสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ปฐพี และธรณีวิทยา
3) การศึกษาและวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางพืชพรรณธรรมชาติ การใชประโยชนที่ดนิ กับ
ปริมาณตะกอน
4) การศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณฝนและปริมาณน้าํ ทา กับปริมาณตะกอน
5) การสรางแผนที่เสนชั้นความสูงของอางเก็บน้าํ จากขอมูลการสํารวจพื้นที่คาพิกัดฉากและคา
ระดับความสูงของอางเก็บน้าํ จากศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตางๆ
6) คํานวณความจุและพื้นทีอ่ างเก็บน้าํ แลวนํามาพลอตกราฟโคงความสัมพันธระหวางความจุและ
พื้นที่ของอางเก็บน้ําที่ระดับความลึกตางๆ
7) นําไปเปรียบเทียบกับความจุเดิมกอนสรางอางเก็บน้ํา จะทําใหรูความจุใหม ณ ปจจุบนั
7) ประเมินอัตราการกัดเซาะของลุมน้าํ
9) ประเมินปริมาณน้ําตนทุนเก็บกักในปจจุบนั ที่มีอยูในอางเก็บน้าํ ที่ระดับตางๆ ซึ่งจะนําผลไป
ประกอบการวางแผนการจัดสรรน้ํา และการปรับปรุงบํารุงรักษาโครงการ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดบนพื้น
ฐานขอมูลที่ถกู ตอง เพื่อประโยชนสูงสุดของโครงการ
10) เพื่อคาดการณปริมาณตะกอน และหาแนวทางปองกันและแกไขตอไป
11) จัดทํารายงานเปนรูปเลม และ digital file เสนอผูที่เกี่ยวของ และเผยแพรตอไป
7.2.1.3 ประเมินปริมาณตะกอนตามคํารองขอจากหนวยงานของกรมชลประทาน
7.2.1.4 รับรองการตรวจสอบผลการดําเนินงานดานตะกอน จากศูนยอุทกวิทยา
และบริหารน้าํ ภาคตางๆ
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7.2.2 ขั้นตอนในการปฏิบัติงานคุณภาพน้ํา ในแหลงน้ําตางๆ
การติดตามตรวจสอบสภาพแหลงน้ํา
นับวามีความจําเปนในการจัดการคุณภาพน้าํ เพื่อใหได
ขอมูลที่สามารถแสดงถึงสถานภาพของแหลงน้ํา ไดแก คุณภาพน้ําทางกายภาพ ทางเคมี และทาง
ชีวภาพ ตามจุดตรวจวัดและเก็บตัวอยางน้ําที่กาํ หนดไวอยางสม่ําเสมอ และเฝาสังเกตวาคาของคุณภาพ
น้ําตามจุดตรวจวัดและเก็บตัวอยางมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือต่าํ ลงอยางไร เมื่อเวลาหรือสภาพแวดลอม
ของแหลงน้ําเปลี่ยนไป ผลจากการติดตามตรวจสอบหรือเฝาระวังคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ จะทําให
ทราบวาบริเวณใดมีปญ
 หาการปนเปอนของมลพิษในน้าํ
ซึ่งจะนําไปสูการคนหาสาเหตุหรือแหลงกําเนิด
มลพิษ เพื่อทีจ่ ะหาแนวทางในการแกปญหาหรือลดผลกระทบที่เกิดจากมลพิษในแหลงน้ํานั้นตอไป
แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าํ คือกระบวนการในการสํารวจและตรวจสอบคุณภาพน้าํ
เพื่อใหไดมาซึง่ ขอมูลคุณภาพน้ําและขอมูลสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของตอการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้าํ
ตามวัตถุประสงคที่ผูสํารวจตองการทราบ ขอมูลที่ไดตองมีการบันทึก จัดเก็บ และประเมินผลเพื่อ
ติดตามแนวโนมของคุณภาพน้ําอยูเปนระยะ
เพื่อประโยชนในการจัดการและแกไขปญหามลพิษของ
แหลงน้ํา กระบวนการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํามีหลายขั้นตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
7.2.2.1 การสํารวจพื้นที่และกําหนดจุดตรวจวัด
1) การสํารวจพื้นที่ที่จะทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากจะ
เปนขอมูลในการวางแผนและกําหนดจุดตรวจวัดและเก็บตัวอยางน้ําที่เปนตัวแทนของแหลงน้ํา ขอมูล
ที่ควรทราบในการสํารวจพื้นที่เพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ําไดแก
1.1) ขอมูลสภาพแวดลอมทั่วไปของแหลงน้ําหรือลุมน้ํา ไดแก ขอมูลตนกําเนิด
ของแหลงน้ํา บริเวณที่ไหลผาน คลองสาขา ความกวางยาวของลําน้ํา ขอบเขตพื้นที่ลุมน้าํ เปนตน
1.2) ลักษณะทางชลศาสตรของน้ํา ไดแก การขึ้นลงของน้ําในแหลงน้าํ ทิศทาง
และอัตราการไหลแตละชวง ซึ่งสภาพชลศาสตรที่เปลีย่ นแปลงมักมีผลตอคุณภาพน้ําและการใชประโยชน
ของแหลงน้ําทีเ่ ปลี่ยนไป
1.3)
สภาพแหลงกําเนิดมลพิษและการใชประโยชนของที่ดนิ ในพื้นที่ลุมน้ํา
ไดแก แหลงอุตสาหกรรม ชุมชน และเกษตรกรรมเปนตน
1.4) แผนที่ลุมน้ําหรือแหลงน้ําที่ตองการสํารวจโดยรวม ที่แสดงใหเห็นสายน้ํา
และการเชื่อมตอ ที่ตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ พื้นที่การใชประโยชน ที่อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพน้ํา เปนตน
2) การกําหนดจุดตรวจวัดและเก็บตัวอยางน้ํา โดยทั่วไปจะประกอบดวย 3 สวนใหญ ๆ
ซึ่งเปนหลักการในการกําหนดจุด ไดแก
2.1) จุดอางอิง (Baseline site) คือจุดตนน้าํ หรือจุดที่ยังไมไดรบั ผลกระทบ
จากแหลงมลพิษใด ๆ ซึ่งใชอางอิงสภาพธรรมชาติที่แทจริงของแหลงน้ํานัน้ ๆ
2.2) จุดตรวจสอบการเปลีย่ นแปลงของคุณภาพน้ํา (Trend site) คือจุดตรวจที่
อยูในชวงหรือบริเวณที่มีการใชประโยชนหรือไดรับผลกระทบจากแหลงมลพิษตางๆ ของแหลงน้ํา โดย
กําหนดจุดตรวจวัดขึน้ มาเพือ่ ใชตรวจสอบแนวโนมของสภาพปญหาในแหลงน้ําที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะยาว เพื่อประโยชนในการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ําตามทิศทางของปญหา
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2.3) จุดตรวจวัดทายน้าํ ( Global river flux site) คือจุดตรวจสอบบริเวณปาก
แมน้ํา หรือปลายสุดของแหลงน้ํากอนจะถูกระบายลงสูแหลงน้ํารองรับน้ําอื่น ๆ เปนจุดทีใ่ ชตรวจสอบ
สภาพของแหลงน้ําลําดับสุดทาย เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากผานและรองรับมลสารตาง ๆ
ตลอดลําน้าํ แลว
7.2.2.2 การกําหนดความถี่และชวงเวลาในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ความถี่และชวงเวลาในการตรวจวัดและเก็บตัวอยางน้ํา จะตองพิจารณาตามความเหมาะสมและ
ความตองการขอมูลหรือวัตถุประสงคของการเก็บตัวอยาง
ซึ่งมีปจจัยหลายประการที่ใชประกอบการ
พิจารณา อาทิ งบประมาณ จํานวนบุคลากร ฤดูกาล หรือสภาพแหลงน้ําเปนตน โดยทั่วไปแหลงน้าํ
ที่มีสภาพเปลีย่ นแปลงทางคุณภาพบอย จะตองเพิ่มความถี่ในการตรวจวัดเก็บตัวอยางน้าํ มากกวาแหลง
น้ําที่มีการเปลีย่ นแปลงนอย
สวนการกําหนดชวงเวลาในการตรวจวัดและเก็บตัวอยางน้ํานั้น ควรเริ่มทําการตรวจวัดหลังเวลา
10. 00 น. โดยประมาณ เนื่องจากเปนเวลาที่สิ่งมีชีวิตตางๆในน้ําเริ่มไดรับแสงแดดจากดวงอาทิตยเต็มที่
และเริ่มกระบวนการในการสังเคราะหแสงซึ่งมีผลโดยตรงกับออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํา สวนแหลงน้ําที่
ได รับ อิ ทธิ พ ลจากการขึ้ น ลงของน้ํา ทะเลจะต องใชม าตราน้ํ า ของกรมอุ ท กศาสตร กองทั พเรื อ เพื่ อ
ตรวจสอบการขึ้ น -ลงของน้ํ า ในแหล ง น้ํ า ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ที่ จ ะกํ า หนดช ว งเวลาที่ เ หมาะสมและถู ก ต อ งตาม
วัตถุประสงคของการตรวจวัด เชนการตรวจวัดที่เปนงานเพื่อเฝาระวังการรุกล้ําของน้ําเค็มจะตองเลือก
ชวงเวลาหลังจากที่น้ําขึ้นสูงสุดแลวประมาณ 1 ชั่วโมง จะเปนชวงที่น้ําทรงตัวคือชวงที่น้ําจะไมขึ้นและลง
ซึ่งคาที่วัดไดจะเปนคาที่ถูกตองที่สุดซึ่งจะเปนขอมูลที่นําไปใชในการบริหารจัดการน้ําเพื่อผลักดันน้ําเค็มใน
กรณีที่น้ําเค็มรุกล้ําถึงจุดที่จะสรางความเสียหายแกภาคการเกษตรตอไป สวนการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
เพื่อหาความเนาเสีย จะตองทําในชวงเวลาน้ําลงเพราะน้ําที่ตรวจสอบยังเปนน้ําจืด มีการไหลของน้ําตาม
ธรรมชาติและเปนสภาพที่เกิดปญหามลพิษรุนแรงที่สุด
7.2.2.3 การกําหนดพารามิเตอรในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
พารามิ เ ตอร ใ นการตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า ได แ ก ดั ช นี ห รื อ ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพน้ํ า ของแหล ง น้ํ า
พารามิเตอรสําหรับตรวจสอบคุณภาพน้ํามีอยูหลายชนิด โดยทั่วไปแบงเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
1) คุณภาพน้ําทางกายภาพ (Physical parameters) เชน สี ความขุน อุณหภูมิ เปน
ตน
2) คุณภาพน้ําทางเคมี (Chemical parameters) เชน คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คา
ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) คาปริมาณความเปนกรด-ดาง (pH) คาโลหะหนักตางๆ
และสารเปนพิษอื่นๆ เปนตน
3) คุณภาพน้ําทางชีวภาพ (Biological parameters) เชน คาปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิ
ฟอรมทั้งหมด ซึ่งขึ้นอยูกับ ชนิด ปริมาณ และสัดสวน ของสัตวหรือพืชที่อาศัยอยูในแหลงน้ํา เปนตน
7.2.2.4 การตรวจวัดคุณภาพน้ําของกรมชลประทาน มีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ในแมนา้ํ
สายหลัก อางเก็บน้ํา ระบบชลประทาน โครงการพัฒนาแหลงน้ํา และแหลงน้ําอื่นๆ ซึ่งตามยุทธศาสตรของ
สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมชลประทาน ใหมีคุณภาพน้าํ ไดเกณฑ
มาตรฐาน โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาแหลงน้ําของกรมชลประทาน ซึ่งตรวจวัดขอมูลคุณภาพน้ําโดย
เจาหนาทีข่ องโครงการและกลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา และการตรวจวัดตามแมน้ําสายหลักตางๆ ซึ่ง
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ดําเนินการโดยศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตางๆ และกลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา ซึ่งการสํารวจ
ดังกลาว ขึ้นอยูกับงบประมาณ บุคลากรทีม่ ีความรูและพอเพียงหรือไม
กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําตามภาระกิจของกรมชลประทาน
จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา ตามพระราชเสาวนียฯ โครงการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทุงสารภีและแมน้ําปราจีนบุรี และโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ําพระตําหนักสวนปทุม ซึง่
ในการดําเนินงานแตละป ตองจัดทําแผนการตรวจวัด และงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน
1) โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา ตามพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ตั้งแตทา ยเขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท ถึงปากแมน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ
เปนระยะทาง 270 กิโลเมตร มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้าํ ทั้งหมด 37 จุดสํารวจ ทําการตรวจวัด 7-10 ครั้ง
ตอเดือนตลอดทั้งป โดยทําการตรวจวัดคุณภาพน้ําในภาคสนาม 6 ดัชนี และเก็บตัวอยางน้ําไปวิเคราะห
หาคาดัชนีคณ
ุ ภาพน้าํ 26 ดัชนี ที่กลุมงานเคมี สวนวิจยั และพัฒนาดานวิทยาศาสตร สํานักวิจัยและพัฒนา
(ดัชนีคุณภาพน้ําดูในรายงานผลการวิเคราะหคุณภาพน้าํ ส.วพ.6-) โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ําในแมนา้ํ
เจาพระยา ตามพระราชเสาวนียฯ เริ่มสํารวจตั้งแดวนั ที่ 15 สิงหาคม 2550 ถึงปจจุบัน ซึ่งแบงการตรวจวัด
ออกเปน 3 ชวง ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําโดย 2 หนวยงาน คือ กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ
ตรวจวัดในเขตพื้นที่ชวงที่ 1 และชวงที่ 2 และศูนยอทุ กวิทยาและบริหารน้ํา ตรวจวัดในเขตพืน้ ที่ชวงที่ 3
ชวงที่ 1 แมน้ําเจาพระยาตอนลาง ตั้งแตอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ จากปาก
แมน้ําขึ้นไปทางเหนือจนถึงศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเกา อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จัดอยูในแหลง
น้ําผิวดินประเภทที่ 4 มีจุดตรวจวัด จํานวน 13 จุด คือ 1) ทาน้ํานนทบุรี 2) สะพานพระราม 7 3) กรม
ชลประทานสามเสน 4) สะพานพุทธ 5) สะพานพระปน เกลา 6) สะพานสาธร 7) สะพานกรุงเทพฯ 7) ปาก
คลองพระโขนง 9) วัดบางนา 10) ปากคลองสําโรง 11) ทาเรือขามฟากพระประแดง 12) ปตร.คลองลัดโพธิ์
13) ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ชวงที่ 2 แมน้ําเจาพระยาตอนกลาง ตั้งแตศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเกา อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ขึ้นไปทางเหนือจนถึงปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอยูใน
แหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 มีจุดตรวจวัด จํานวน 14 จุด คือ 1) ปากคลองแมนา้ํ นอย 2) เขตโรงงาน
อุตสาหกรรม (บางไทร-อยุธยา) 3) ศูนยศิลปาชีพบางไทร 4) วัดโพธิแ์ ตงใต 5) วัดไผลอมและวัดจันกะพอ
6) ปากคลองสําแล 7) โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง 7) ปากคลองเชียงรากนอย 9) ปากคลองรังสิต 10)
โรงงานอุตสาหกรรมสะพานนวลฉวี 11) โรงงานสุรา เขตบางคูวดั 12) ทาเรือเกาะเกร็ด 13) ทาเรือกรม
ชลประทานปากเกร็ด 14) สะพานพระนั่งเกลา
ชวงที่ 3
แมนา้ํ เจาพระยาตอนบน ตั้งแตปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ขึน้ ไปทางเหนือจนถึงทายเขื่อนชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภท
ที่ 2 มีจุดตรวจวัด จํานวน 11 จุด คือ 1) สถานี C.13 ทานเขื่อนเจาพระยา 2) วัดสรรพยา 3) สถานี C.44
อ.อินทรบุรี 4) สถานี C.3 จ.สิงหบุรี 5) สะพานรถยนต อ.พรหมบุรี 6) ตรงขาม อ.ไชโย 7) สถานี C.7A 7)
หนาที่วาการ อ.ปาโมก 9) สถานี C.35 อ.บางบาล 10) หนาวัดพนัญเชิง 11) หนาทีว่ าการอําเภอบางปะอิน
2) โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ําในเขตพื้นที่ทุงสารภีและแมน้ําปราจีนบุรี ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา เพื่อแนวทางการบริหารจัดการน้ํา และแนวทางปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรน้ํา มีจุด
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งหมด 7 จุดสํารวจ ทําการตรวจวัดดัชนีภาคสนาม 6 ดัชนี ระยะเวลาสํารวจ 2 ครั้งตอ
เดือนตลอดทัง้ ป เริ่มดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงปจจุบนั
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ในป พ.ศ. 2552 กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา มีโครงการศึกษา วิเคราะหวิจัย ผลกระทบการ
ใชประโยชนทดี่ ินตอคุณภาพน้ํา และแนวทางจัดการทรัพยากรน้ํา ในคลองสารภีและแมนา้ํ ปราจีนบุรี โดย
ุ ภาพน้าํ ทาง
เพิ่มการสํารวจเก็บตัวอยางน้ําและตะกอนวัสดุทองน้าํ (bed material) ไปวิเคราะหหาคาดัชนีคณ
เคมี และศึกษาองคประกอบของตะกอนดิน และสํารวจขอมูลภาคสนามที่เกี่ยวของกับมลพิษในพืน้ ที่
รวมทั้งการสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชนที่ใชน้ํา
3) โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ําที่พระตําหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี มีจุดตรวจวัดคุณภาพ
น้ําทั้งหมด 6 จุดสํารวจ ทําการตรวจวัด 4 ครั้งตอเดือนตลอดทัง้ ป โดยทําการตรวจวัดคุณภาพน้าํ ใน
ภาคสนาม 6 ดัชนี และเก็บตัวอยางน้ําไปวิเคราะหหาคาดัชนีคุณภาพน้ํา 16 ดัชนี (ดัชนีคุณภาพน้ําดูใน
รายงานผลการวิเคราะหคุณภาพน้าํ ส.วพ.6-) ที่สํานักวิจัยและพัฒนา โครงการนี้เริ่มสํารวจเมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ 2551 ถึงปจจุบัน
การตรวจวัดคุณภาพน้ําในภาคสนามทั้ง 3 โครงการ โดยใชเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ํา ชนิดหัว
รวมของบริษทั YSI รุน 556 และรุน 6600 ทําการตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้าํ จํานวน 6 ดัชนี คือ
1) อุณหภมิ (Temperature: Temp.)
2) ความเปนกรด-ดาง (pH)
3) ความนําไฟฟา (Electric Conductivity: EC)
4) ความเค็ม (Salinity: Sal.)
5) ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO)
6) ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS)
หรือความขุน (Turbidity: Tur.) ถามีเครื่องมือวัดเฉพาะความขุน
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ทั้ง 3 โครงการ นํามาศึกษาและวิเคราะหเพื่อจัดทําเลมรายงานประจําป
เพื่อเผยแพรขอมูลและการศึกษาดานวิชาการ รวมทั้งการนําเสนอผาน website ของกลุมงานตะกอนและ
คุณภาพน้ํา
7.2.2.3 การติดตามตรวจสอบและเฝาระวังสถานการณคุณภาพน้ํา โดยเฉพาะดาน
ความเค็ม ในชวงฤดูแลงระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายนของทุกป ซึ่งเปนชวงที่น้ําทะเลมีอิทธิพล
สูงและรุกล้ําเขามาในแมนา้ํ สายหลัก จํานวน 6 สาย ซึง่ เปนแหลงน้ําที่ใชในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งเปนภารกิจของกรมชลประทานที่ดาํ เนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบนั กลุมงาน
ตะกอนและคุณภาพน้ํา ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบ ติดตาม และเฝาระวังความเค็มของน้ําทะเลมิใหรุก
ล้ําเขามาทําอันตรายหรือเกิดผลกระทบตอการเพาะปลูก การประปา การประมง การอุตสาหกรรม
ตลอดจนการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรริมฝงแมน้ํา ซึ่งจะนําขอมูลที่ไดจากการเฝาระวังการวัดความ
เค็ม มาเปนแนวทางในการปองกันตอไป แมน้ําสายหลัก 6 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา แมนา้ํ ทาจีน แมนา้ํ
แมกลอง แมน้ําบางประกง แมน้ําปราจีนบุรี และแมน้ํานครนายก ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) วางแผนการตรวจวัดคุณภาพประจําป
2) ตรวจวัดคุณภาพน้ํา
3) รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล
4) ควบคุมคุณภาพน้ําที่จดุ เฝาระวัง เพื่อการบริหารจัดการน้ํา
5) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําเจาพระยารายวัน ตอผูอํานวยการศูนยประมวล
วิเคราะหสถานการณนา้ํ และโครงการชลประทานนนทบุรี
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6) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําดานความเค็ม ณ จุดเฝาระวังความเค็ม โดยควบคุม
ความเค็มไมใหเกิน 2 กรัม/ลิตร ในแมนา้ํ สายหลัก จํานวน 3 สาย คือ
(1) แมน้ําเจาพระยา จุดเฝาระวังความเค็ม อยูที่ทาน้ํา จังหวัดนนทบุรี มีจด
ุ
ตรวจวัดทั้งหมด 9 จุดสํารวจ คือ 1) จังหวัดสมุทรปราการ 2) ปากคลองสําโรง 3) ทาน้าํ บางนา 4) ปาก
คลองพระโขนง 5) สะพานกรุงเทพ 6) สะพานพุทธ 7) กรมชลประทานปากเกร็ด 7) จังหวัดนนทบุรี และ
9) อําเภอปากเกร็ด ตรวจวัดโดยกลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา
(2) แมน้ําทาจีน จุดเฝาระวังความเค็ม อยูที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี
จุดตรวจวัดทั้งหมด 7 จุดสํารวจ คือ 1) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 2) ปตร.สี่วา 3) ปตน.กระทุมแบน
4) ปากคลองบางยาง 5) ปตร.กระทุมแบน 6) อําเภอสามพราน 7) สะพานโพธิ์แกว และ 7) อําเภอนครชัย
ศรี ตรวจวัดโดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ
(3) แมน้ําแมกลอง จุดเฝาระวังความเค็ม อยูที่ปากคลองดําเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี อยูในเขตพืน้ ที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี มีจุดสํารวจตั้งแตตน น้าํ ถึง
ปลายน้ํารวม 6 จุด คือ 1) จังหวัดสมุทรสงคราม 2) อําเภออัมพวา 3) อําเภอบางคนที 4) ปากคลอง
ดําเนินสะดวก 5) ปากคลองแพงพวย และ 6) จังหวัดราชบุรี ตรวจวัดโดย 3 โครงการ คือ โครงการ
ชลประทานสมุทรสงคราม โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดําเนินสะดวก และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
ราชบุรีฝงซาย
7) การนําเสนอขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ผาน website ของกลุมงานตะกอนฯ
และจัดทํารายงานเสนอศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา
7.2.2.4 การตรวจสอบระบบโทรมาตรที่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ของโครงการลุมน้ํา
เจาพระยา จํานวน 2 สถานี คือ ที่สถานีสะพานพุธ และสถานีปากเกร็ด เพื่อการติดตามสถานการณและ
เตือนภัยทันสถานการณน้ํา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
7.2.2.5 การตรวจสอบคุณภาพน้าํ ตามมาตรการควบคุมการปลอยน้าํ เสียลงในทางน้ํา
ชลประทาน น้าํ เพื่อการเกษตร และน้าํ ผิวดิน ตามแหลงน้ําธรรมชาติ และตามโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ตางๆ
7.2.2.6 การสาธิตและแนะนําวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา และการซอมบํารุงรักษาและ
ดูแลอุปกรณเครื่องวัดคุณภาพน้ํา กับเจาหนาที่ของศูนยอุทกและบริหารน้ํา และสํานักงานชลประทานตางๆ
7.2.2.7 การใหความรวมมือ แนะนํา เสนอแนะ และนําเสนอ ดานขอมูลและความรูดาน
วิชาการของงานตะกอนและคุณภาพน้ํา กับบุคลากรในกรมชลประทาน และนอกกรมฯ เชน ความรวมมือ
ในการปองกันและแกไขคุณภาพน้าํ การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรู และประชาสัมพันธหนวยงาน
และประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการสาธิตการตรวจวัดคุณภาพน้ําใหกับ
สถานศึกษา เพื่อใหชวยกันดูแลคุณภาพน้ํา
7.2.2.8 การประชาสัมพันธ จัดทํา พัฒนา และปรับปรุง การนําเสนอขอมูลตะกอนและ
คุณภาพน้ํา ผาน website
7.2.3 การวางเครือขายสถานีสํารวจตะกอนและคุณภาพน้ํา รวมกับศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ
ใหสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การใชประโยชนที่ดิน การตั้งถิ่น
ฐาน เขตอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม และการใชประโยชนขอมูล
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7.2.4 การสํารวจขอมูลตะกอนและคุณภาพน้ํา ในกรณีเรงดวนและฉุกเฉิน โดยเฉพาะกรณีวิกฤติ
และเปนจุดสนใจของสังคม
7.2.5 การศึกษาตะกอน คุณภาพน้ํา และสารพิษจากโลหะหนัก ที่อาจสงผลตอคุณภาพน้ําในอาง
เก็บน้ํา
7.2.6 งานศึกษาวิจัยตะกอนและคุณภาพน้ํา เปนการศึกษาวิจัยงานตะกอนและคุณภาพน้าํ ขั้นสูง
มีดังนี้
7.2.6.1 ศึกษาการสะสมของตะกอน และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา ในอางเก็บน้าํ
ขนาดใหญ และขนาดกลาง ที่มีการตื้นเขิน และเปลี่ยนแปลงปริมาตรกักเก็บของอางเก็บน้าํ โดยเครื่องมือ
สํารวจภาพตัดขวางของกนอางเก็บน้าํ แบบคลื่นเสียงสะทอนกลับ (Echo Sounding) หาตะกอนกนอางเก็บ
น้ํา เพื่อวางแผนลดปริมาณตะกอนที่สะสมตัวในอางเก็บน้ํา โดยสรางฝายดักตะกอน หรือทําการขุดลอก
ตะกอนในอางเก็บน้ํา เพื่อยืดอายุการใชงานของอางเก็บน้ํา
7.2.6.2 สรางแบบจําลองของการสะสมตัวของตะกอนในทางน้าํ และระบบชลประทาน
หลัก เพื่อปองกันการสะสมตัวของตะกอน และการกัดเซาะของลุมน้าํ
7.2.6.3 ศึกษารูปแบบภาพตัดขวางของตะกอนที่สะสมในทางน้าํ ตางๆ เพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของทางน้ํา เพือ่ วางแผนปองกันและแกไข
7.2.6.4 ศึกษาวิจัยคุณภาพน้ํา เพื่อหาแหลงตนกําเนิดของสารปนเปอ น ที่ทิ้งลงแหลง
ทางน้ําธรรมชาติ เชน การทําเหมือง สารปนเปอนในดิน และจากแหลงชุมชน อุตสาหกรรม และพื้นที่
เกษตรกรรม
7.2.6.5 การวางแผนปองกันเชิงรุก โดยประสานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ (การลด
เจือจาง โดยการปลอยน้ํา)
7.2.6.6 การหาความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ํา ฤดูกาล และปริมาณ ที่เปลี่ยนแปลง
7.2.6.7 การกําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้าํ ใชในการเกษตรกรรม และน้าํ ทิ้งที่ปลอย
จากพื้นที่เกษตรกรรม
7.2.6.8 การกําหนดเกณฑการระบายน้าํ ทิ้งจากพื้นที่เกษตรกรรม พรอมทั้งรูปแบบการ
บําบัดน้ําทิ้งจากพื้นที่เกษตรกรรม
7.2.6.9 สราง model ของตะกอนและคุณภาพน้ําในพืน้ ที่เรงดวน

8. แบบฟอรม บันทึก และเอกสารในการปฏิบัติงาน
8.1 แบบฟอรม (Forms) ใชสําหรับลงบันทึกผลการทํางาน ผลลัพธที่ไดจากการทํางาน และการ
มอบหมายงาน ในระบบบริหาร
8.1.1 แบบฟอรมการกรอกขอมูลการสํารวจคุณภาพน้ําภาคสนาม
8.1.2 แบบฟอรมรายงานผลวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ํา (ส.วพ.6)
8.1.3 แบบฟอรมรายงานขอมูลตะกอนแขวนลอยรายวันในแตละป
8.1.4 แบบฟอรมการมอบหมายงาน
8.1.5 แบบฟอรมคํารับรองปฏิบัติราชการ
8.1.6 แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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8.1.7 แบบฟอรมควบคุมภายใน
ฯลฯ
8.2 บันทึก (Record) จะถูกเก็บไวสําหรับการเรียกออกมาใชและควบคุมตามกระบวนการ
ควบคุมบันทึก
8.2.1 บันทึกการมอบหมายงาน หรือการสั่งงาน
8.2.2 บันทึกการนําเสนอรายงานตอผูบ ังคับบัญชา
8.2.3 บันทึกการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงาน
8.2.4 บันทึกการนําเสนอโครงการดานวิชาการ
8.2.5 บันทึกจากหนวยงานตางๆ ทีต่ องการขอมูล การวิเคราะหและการประเมิน ตะกอน
และคุณภาพน้าํ
ฯลฯ
8.3 เอกสารสนับสนุน (Support Document) เอกสารที่ใชอธิบายรายละเอียดปลีกยอยในการ
ทํางานในรูปแบบที่องคกรมีใชอยู เชน พระราชบัญญัติ กฎหมาย หนังสือชี้แจง มาตรฐานตางๆ เปนตน
8.3.1 วิสัยทัศน และยุทธศาสตร ของสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา และกรมชลประทาน
8.3.2 แนวทางการปฏิบตั ิงานสํารวจน้ําทาและตะกอน
8.3.3 มาตรฐานการกําหนดคุณภาพน้ําตางๆ ที่เกี่ยวของกับน้ําเพื่อการชลประทาน
8.3.4 กรอบหนาที่ความรับผิดชอบของสวนอุทกวิทยา และสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
8.3.5 ระบบบําบัดมลพิษ
8.3.6 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กฎ
ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวของดานการควบคุมมลพิษ
8.3.7 พจนานุกรมศัพทวิทยาศาสตร
8.3.8 แผนทีภ่ ูมิประเทศ 1:50,000 และ 1:250,000 ฯ
8.3.9 บัญชีรายชื่อสถานีฝนและสถานีอทุ กวิทยา
ฯลฯ

9. ผูใชบริการขอมูลตะกอนและคุณภาพน้ํา
9.1 ประชาชนไดรบั น้าํ ที่มีคุณภาพดีหรือเหมาะสมจากกรมชลประทาน ตอการใชประโยชนดา น
ตางๆ คือ การอุปโภคและบริโภค การเกษตกรรม การอุตสาหกรรม การสันทนาการ และการรักษาระบบ
นิเวศน เปนตน
9.2 หนวยงานกรมชลประทาน นําขอมูลตะกอนไปประยุกตใชกับการศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยา
สําหรับในแหลงน้ําธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ ดังนี้
9.2.1. ศึกษาขอมูลปริมาณตะกอน ในการคํานวณหาการสะสมตะกอน เพื่อกําหนดระดับ
ปริมาณน้ําใชการไมได (dead storage) และประเมินปริมาณตะกอนทีต่ กทับถมเฉลีย่ รายป ของโครงการ
พัฒนาแหลงน้าํ ตางๆ เพื่อกําหนดอายุการใชงานของอางเก็บน้ํา
9.2.2 ศึกษาตะกอนในพืน้ ที่เหนืออางเก็บน้ํา เพื่อการปองกันตะกอนไหลลงอาง
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่วิกฤต เพื่อการวางแผนปองกัน และเพื่อการบริหารจัดการน้าํ
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9.2.3 ศึกษาตะกอนในลําน้ําธรรมชาติทวั่ ไป เพื่อการปองกันแหลงน้ํา ทางน้ํา และคลอง
สงน้ําตืน้ เขิน
9.2.4 วางแผนสรางฝายดักตะกอนตามทางน้ําที่เปนแหลงตนน้าํ ลําธาร คลองสงน้ํา เพื่อ
การขุดลอก
9.2.5 การคํานวณปริมาตรของตะกอนทีจ่ ะตกสะสมในอางเก็บน้าํ ที่มอี ายุการใชงาน
หลายปแลว
9.2.6 การคํานวณการแพรกระจายของตะกอนที่ตกสะสมในอางเก็บน้ํา
9.2.7 กําหนดระยะเวลาการซอมบํารุงและปรับปรุงโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
9.2.8 ประเมินความจุ ณ ปจจุบันของอางเก็บน้ํา
9.3 หนวยงานราชการทั่วไป
เพื่อนําขอมูลไปวางแผนการใชทรัพยากรน้ํา การปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในการเกษตร การประมง การผลิตน้าํ ประปา การอุตสาหกรรม และการพัฒนาตอยอดดานตางๆ
หนวยงานหลักที่เกี่ยวของที่นําขอมูลไปใช เชน กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ํา การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข การประปา ฯลฯ
9.4 สถาบันการศึกษาและองคกรตางๆ เพื่อนําขอมูลตะกอนและคุณภาพน้าํ เปนฐานขอมูล
การศึกษาผลกระทบ การปองกัน การแกไข และการพัฒนา

10. ผลที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน
10.1 ขอมูลตะกอนและคุณภาพน้ํา ในแหลงน้ําธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ
10.2 แนวทางการบริหารจัดการตะกอนและคุณภาพน้าํ นําเสนอตอผูบังคับบัญชา และหนวย
ราชการที่จะนําขอมูลไปใช
10.3 ประชาชนที่ไดรบั ขอมูลและการบริการไดรบั น้าํ ที่มีคุณภาพเหมาะสมตอการใชงาน
10.4 รายงานผลการศึกษาที่ใชเปนฐานขอมูลของประเทศ
10.5 ขอมูลสถิติตา งๆ

คูมือปฏิบัติงาน
กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา

บทที่ 1
บทนํา
1.1 วัตถุประสงค
การบริหารงานสารสนเทศและพยากรณนา้ํ
เปนไปตามหลักการทางอุทกวิทยาและ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่มีการสํารวจขอมูลอุทกวิทยาดวยวิธีการแบบเดิม
(manual) ทีอ่ าศัยกําลังคนหรือเครื่องมืออัตโนมัติแบบเครื่องกล (mechanic) หรือในปจจุบนั นําระบบการ
ตรวจวัดแบบอิเล็กทรอนิคส ผสมกับการสื่อสาร (media) สงผานขอมูลเขาสูศูนยกลางการดูแลรักษาระบบในแต
ละพื้นที่ นอกจากนั้นการสิ่งขอมูลแบบรูปภาพ (โทรสาร) ก็ยังมีการใชงานในกรณีเกิดเหตุขัดของทางเทคโนโลยี
ดังนั้นขบวนการทํางานดานสารสนเทศอุทกวิทยา จะตองมีการปรับปรุงอีกหลายครั้ง
วัตถุประสงคการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานมีดังนี้
1.
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของจะไดทราบหลักเกณฑ
กระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่แนนอนสอดคลองกับกฎระเบียบทีก่ ําหนดได
2. เพื่อเปนเกณฑในการกําหนดความรับผิดชอบของเจาหนาที่ปฏิบัตงิ านนั้น
3. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับประชาชนผูใชบริการ ซึ่งสามารถ
ขอตรวจสอบ และเสนอแนะใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 ขอบเขต
คูมือการบริหารงานสารสนเทศอุทกวิทยาครอบคลุมเนื้อหาที่แสดงถึงกระบวนการรวบรวม
ขอมูลจากศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาค 8 แหง ประกอบดวย
1.2.1 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม
1.2.2 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนลาง จ.พิษณุโลก
1.2.3 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแกน
1.2.4 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จ.นครราชสีมา
1.2.5 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคกลาง จ.ชัยนาท
1.2.6 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
1.2.7 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี
1.2.8 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคใต จ.พัทลุง

ที่
1.

1.1
1.2
1.3
1.4

โดยมีชองทางและการไดมาของขอมูลดังนี้
ชองทาง
การไดมา
จดหมาย
1.1 จากสํานักงานเลขานุการกรม
โทรสาร
1.2 โทรศัพทหมายเลข 0-2243-6958 (อัตโนมัติ)
จดหมายอิเล็กทรอนิคส
1.3 จดหมายอิเล็กทรอนิคส สวนกลาง
แผนบรรจุขอมูล (Compact Disc : CD) (hydrorid@gmail.com)
1.4 สงทางไปรษณียไ ทยหรือนําสงดวยเจาหนาที่
ของศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําเอง

ในกรณีดังกลาวขางตนเปนการทํางานในลักษณะงานประจํา (routine work) ที่ไมใชงานในอีก
ลักษณะหนึง่ ทีเ่ ปนการทํางานในลักษณะเรงดวน (urgent work) ชวงเวลาน้ําหลากในฤดูฝน จะมีชองทางและการ
ไดมาของขอมูล ดังนี้
ที่
ชองทาง
การไดมา
1. 1.1 โทรสาร
1.1 โทรศัพทหมายเลข 0-2243-6958 (อัตโนมัติ)
1.2 จดหมายอิเล็กทรอนิคส
1.2 จดหมายอิเล็กทรอนิคส สวนกลาง
1.3 โทรศัพท
(hydrorid@gmail.com)
1.4 เว็บไซต
1.3 หมายเลข 0-2241-0371, 0-2241-2065
1.4.1 เว็บไซตศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ
ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม (www.hydro-1.net)
1.4.2 เว็บไซตศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ
ภาคเหนือตอนลาง จ.พิษณุโลก
(www.hydro-2.com)
1.4.3 เว็บไซตศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแกน
(www.hydro-3.com)
1.4.4 เว็บไซตศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จ.นครราชสีมา
(www.hydro-4.com)
1.4.5 เว็บไซตศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคกลาง
จ.ชัยนาท (www.hydro-5.com)
1.4.6 เว็บไซตศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาค
ตะวันออก จ.ชลบุรี (www.hydro-6.com)
1.4.7 เว็บไซตศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคตก

จ.กาญจนบุรี (www.hydro-7.com)
1.4.8 เว็บไซตศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาคใต
จ.พัทลุง (www.hydro-8.com)
เมื่อไดรับขอมูลทั้ง 2 กรณีแลว จะดําเนินการวิเคราะหและนําเขาฐานขอมูล ใน 2 ลักษณะ คือ
1. ฐานขอมูลกลางที่ศูนยสารสนเทศ
ดวยวิธีการทางคอมพิวเตอรที่เรียกวา FTP (File Transfer Protocal) ที่เครื่อง
คอมพิวเตอรของเจาหนาทีใ่ นกลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํากําหนดเปน
Terminal
เชื่อมโยงกับ
คอมพิวเตอรหลักของศูนยสารสนเทศดวยเครือขายภายใน (Local Area Network)
2. ฐานขอมูลเว็บไซตที่ศูนยสารสนเทศ
ดวยวิธีการทางคอมพิวเตอรที่เรียกวา Upload ซึ่งเจาหนาที่ของกลุม งานสารสนเทศ
และพยากรณน้ํา จะทําการบันทึกสรุปขอมูลใหเปนสารสนเทศ แลวจึงทําการ Upload ไปที่ Server ที่ศูนย
สารสนเทศและเผยแพรสูสาธารณชนตอไป
จากฐานขอมูลกลางที่ศูนยสารสนเทศ เจาหนาที่สามารถ FTP เรียกดูขอ มูล/สําเนาขอมูลไดทุก
รายการ ประกอบดวยขอมูลปริมาณฝน ปริมาณน้ํา ระดับน้ํา อุต-ุ อุทกวิทยา ปริมาณตะกอน เปนตน โดยการ
นําไปใชงานขึน้ อยูกับการประยุกตเชิงอุทกวิทยาของแตละบุคคลและหลากหลายวัตถุประสงค
จากฐานขอมูลเว็บไซต เจาหนาที่ที่ปฏิบัตงิ านเทานั้น จึงจะสามารถดูรายละเอียดโครงสราง
ขอมูลและแกไขขอมูลได นอกนั้นจะดูผานเว็บไซตตามที่กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ําสรางและกําหนด
เทานั้น
การบริการขอมูล
ขอมูลที่ไดมาจากภาคสนามและแปรเปนสารสนเทศนั้นถือไดวาเปนขอมูลขาวสารของราชการ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ตองเผยแพรโดยกรมชลประทานมีระเบียบวิธีปฏิบัติ
ดังนี้
1. ผูขอ ประกอบดวยหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน สถาบันการศึกษาและอื่นๆ ที่มีความ
ประสงคจะขอใชขอมูลอุทกวิทยาใหทําเรือ่ งขอขอมูลถึงอธิบดีกรมชลประทาน แลวสั่งการตามสายงานบังคับ
บัญชามาที่รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา ผูอํานวยการสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา
จนถึงหัวหนากลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา พิจารณาเสนอวามีหรือไมมีขอมูลตามที่ขอมาแลว เสนอให
กรมฯ อนุมัตกิ ารใหขอมูล หลังจากนัน้ กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา จึงดําเนินการในรายละเอียดให
ขอมูลโดยไมมีการคิดคาใชจาย
การประยุกตใชขอมูล
ขอมูลอุทกวิทยาทุกประเภทเมื่อนํามาแสดงผลในรูปตาราง กราฟ หรือทําการเปรียบเทียบ
ระหวางสถานีในลุมน้ํา หรือเปนคาเชิงสังเคราะห เชน เสนชั้นน้ําฝน เปนการประยุกตในเชิงวิจยั เบื้องตน ซึ่ง
งานลักษณะนี้ กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ําเปนผูดําเนินการ

แตในกรณีที่มกี ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ เทคโนโลยีการสื่อสารมาใชประกอบ
เปนเครื่องมือในการทํางาน เพื่อใหไดซึ่งขอมูลนั้น จะมีลักษณะดังกลาวหลายดาน เชน งานดานภัยพิบัติทางน้าํ
น้ําทวม – ภัยแลง คุณภาพน้าํ งานดานการรับ - สงขอมูลอุทกวิทยาแบบเวลาจริง หรือที่เรียกวา ระบบโทรมาตร
(Telemetry) นอกจากนั้นยังมีการนําแบบจําลองทางคณิตศาสตร (Mathematical Modeling ) มาประกอบการ
ทํางานระบบโทรมาตรดวย
หรือบางกรณีไมมีระบบโทรมาตรก็ใชแบบจําลองสถานการณที่มีขอมูลเทา
(Historical data) มาวิเคราะหแลวพยากรณลว งหนา ซึ่งกรณีนี้กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ําใช
แบบจําลองเครือขายใยประสาทเทียม (Artificial Neuron Network)
นอกจากระบบโทรมาตรอุทกวิทยาขนาดใหญที่สวนบริหารจัดการน้ําดูแลในขณะนีแ้ ลว
ปจจุบันระบบโทรมาตรขนาดเล็กที่มีเครือขายครอบคลุมประเทศไทยในพื้นที่หางไกล ก็จะเชื่อมโยงระบบเขาสู
Server ที่กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา และในอนาคตระบบโทรมาตรขนาดใหญประมาณ 15 ระบบ
ลุมน้ําก็จะมีการเชื่อมโยงขอมูลเขาสูกลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ําเชนกัน
นอกเหนือจากงานเทคนิคที่เกี่ยวของโดยตรงกับขอมูลอุทกวิทยาแลว
ยังมีการประยุกตใช
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบการสํารวจขอมูลจากระยะไกลดวยดาวเทียม ระบบการกําหนดพิกัดดวย
ดาวเทียม ภาพถายทางอากาศ ใหเปนประโยชนกับงานบริหารจัดการน้ําที่กรมชลประทานนําไปใชงานตอไป
ได เชน แผนที่โครงการชลประทานในระบบดิจิตอล เปนตน
1.3 คําจํากัดความ
อุทกวิทยา หมายถึง วิชาอุทกวิทยาเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่ง ซึ่งกลาวถึงการเกิด การ
เคลื่อนที่ หมุนเวียน และการแผกระจายของน้ําบนแผนดิน (หมายถึงน้ําจืด) คุณสมบัติของน้ําทั้งทางฟสิกสและ
เคมี และปฏิกริ ิยาของน้ํากับสิ่งแวดลอม อันรวมถึงความสัมพันธกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายดวย
ขอมูล คือ ชุดของขอเท็จจริงเชิงวัตถุสามารถมองเห็นได
สารสนเทศ คือ ขอมูลที่มีความสําคัญ
ระบบฐานขอมูล คือ สิ่งที่ทําใหเราคนหาและจัดการขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) คือ ระบบการควบคุมและการไดมา
ซึ่งขอมูล
ระบบโทรมาตรอุทกวิทยา คือ การรับ – สง ขอมูลอุทกวิทยาแบบเวลาจริงผานเครื่อขายการ
สื่อสารเขาสูสวนกลางและมีโปรแกรมจัดการขอมูลสําหรับนําไปประยุกตใชกับงานตอไป
ในกรณีระบบ
โทรมาตรที่ครบถวนจะมีแบบจําลองทางคณิตศาสตรมาทํางานดวย

1.4 หนาที่ความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลอุทกวิทยาและอุต-ุ อุทกวิทยาทีว่ เิ คราะหแลวจากสนามมา
จัดทําใหเปนระบบฐานขอมูล โดยกําหนดรูปแบบ (Format) ใหเปนมาตรฐานทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกใน
การจัดเก็บและเรียกใชงาน
- ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทางอุทกวิทยา (GIS) รวมทั้งระบบ
สารสนเทศขอมูลจากระยะไกล (Remote Sensing) ระบบการกําหนดพิกัดดวยดาวเทียม (GPS) และระบบการสง
ขอมูลโดยระบบโทรมาตร (Telemetry System) แบบเวลาจริง (Real-Time Operation) เพื่อประยุกตใชกับงาน
ดานอุทกวิทยาในการพยากรณน้ําและจัดทําแผนหลัก (Master Plan)
- ประยุกตใชระบบดังกลาว เพื่อศึกษาวิเคราะหวจิ ัยงานพัฒนาระบบการสํารวจทางอุทกวิทยา
- เผยแพรสถิติทางอุทกวิทยาตอสาธารณชน

บทที่ 2
กระบวนการทํางาน
2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลจากภาคสนามที่สงเขาสูสวนกลาง แบงลักษณะขอมูลได
2 แบบ คือ
2.1.1 ขอมูลในกรณีปกติ
ขอมูลรายเดือน
1. ระดับน้ํา (แบบฟอรม อท.1 – 01)
2. อุตุ – อุทกวิทยา (แบบฟอรม อท.1 – 04)
3. ปริมาณฝน (อท.1-11)
ขอมูลรายป
1. ขอมูลการสํารวจปริมาณน้ํา (อท.1-02)
2. กระดาษกราฟคํานวณปริมาณน้ํา Rating Curve (อท.2-11)
3. กระดาษคํานวณ (อท.38)
4. Codinf Form (อท.67,68)
5. ตาราง Log-Log Scale (อท.2-13)
6. Rating Table (อท.38)
7. ขอมูลรูปตัดขวางลําน้ํา
ขอมูลกรณีเรงดวน
1. ขอมูลทางโทรสารทุกวัน
2. ขอมูลทางเว็บไซต
การทํางาน
ขอมูลกรณีปกตินําเขาสูฐานขอมูลกลางดวยการ FTP
ขอมูลกรณีเรงดวน นํามาบันทึกลงเว็บไซต

2.2 แผนผังการทํางาน

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ ภาค
8 แหง

กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา

FTP เขาสู
ฐานขอมูล

บันทึกลง
เว็บไซต

ประยุกตใช

บริการขอมูล
เผยแพรขอมูล

ภาคผนวก

ตัวอยางขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมง

ตัวอยางขอมูลอุต-ุ อุทกวิทยา

ตัวอยางขอมูลฝนรายวัน

ตัวอยางการคํานวณปริมาณน้ํา

ลําดับที่

ตําแหนงเลขที่

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ระดับตําแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7666
7649
7667
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677

นักอุทกวิทยา
นักอุทกวิทยา
นักอุทกวิทยา
นักอุทกวิทยา
นักอุทกวิทยา
นักอุทกวิทยา
นักอุทกวิทยา
นักอุทกวิทยา
นักอุทกวิทยา
นักอุทกวิทยา
นักอุทกวิทยา
นักอุทกวิทยา

ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ

13
14
15
16
17
18
19

7678
7679
7680
7681
7682
7683
7684

เจาพนักงานอุทกวิทยา
เจาพนักงานอุทกวิทยา
เจาพนักงานอุทกวิทยา
เจาพนักงานอุทกวิทยา
เจาพนักงานอุทกวิทยา
เจาพนักงานอุทกวิทยา
เจาพนักงานอุทกวิทยา

20

7687

เจาพนักงานอุทกวิทยา

หนาที่ความรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1. ตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลอุทกวิทยาและการวิเคราะหเชิงระบบการรับ-สงขอมูล
แบบเวลาจริง
2. กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุทกวิทยา (Hydroinformatics)
3. ศึกษาและวิจัยดานอุทกวิทยาพื้นฐาน
4. กํากับดูแลงานวิชาการดานอุทกวิทยาและการเผยแพรขอมูล
5. ศึกษา วิเคราะหขอมูลอุทกวิทยา
6. ศึกษา วิเคราะหเชิงระบบการรับ-สงขอมูลอุทกวิทยาจากสนามสูสวนกลาง
รวมกับระบบคอมพิวเตอรที่รวบรวมและวิเคราะหขอมูลแบบเวลาจริง
(SCADA) โดยผานเครือขายสื่อสาร และทํางานรวมกับโปรแกรม
พยากรณและคาดการณน้ําทวม
7. วิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ดานอุทกวิทยา
8. ประยุกตใชขอมูลอุทกวิทยากับงานวิจัยและพัฒนาทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
9. ศึกษาและจัดทําสารสนเทศอุทกวิทยา (Hydroinformatics)

นายพลชัย กลิ่นขจร
นายสมบูรณ จงวานิชสวัสดิ์
น.ส.อารีรัตน อนุชน
นางสุพิญดา วัฒนาการ
วาง
นายสุรพันธ อิ่นแกว
วาง
วาง
วาง
วาง
นายชัยวุฒิ วัฒนาการ
วาง

ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน

1. ศึกษาขอมูลอุทกวิทยา เพื่อตรวจสอบ
2. ศึกษาขอมูลอุทกวิทยา เพื่อการจัดทําฐานขอมูล
3. ศึกษาระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) เพื่อประยุกตใชกับงานอุทกวิทยา
4. ศึกษาและพัฒนาองคความรูการปฏิบัติงานดานโทรมาตร

นายศุกล พัวโสพิส
นายปริญญา ศรีอรุณ
นายวรพจน เสมเจริญ
นางวนิดา ทั่งสุวรรณ
นายชาญณรงค ปุคคละนันทน
นายเศกสรรค คงสงฆ
นายอโณทัย ประทยศ

ปฏิบัติงาน

1. จัดทํารายงานนําเสนอดานสถานการณน้ํา

นางสุภารัตน คงสะอาด

2. จัดทํารายงานประจําปสถิติอุทกวิทยา
3. ประมวลและวิเคราะหขอมูลดานกายภาพลุมน้ํา

คูมือปฏิบัติงาน
กลุมงานมาตรฐานเครื่องมือ

ชื่อตําแหนงงาน
สถานภาพของงาน
วัน เดือน ป ทีจ่ ัดทํา
ชวงอัตราเงินเดือน
สายการปกครองบังคับบัญชา
สาระสําคัญของงานโดยสรุป

ความรับผิดชอบและ
หนาที่ที่จะตองปฏิบัติ

ลักษณะงาน (Job Description)
นายชางเทคนิค อาวุโส
ปฎิบัตงาน ดานบริการ
มกราคม 2552
15000-47500. บาท
ขึ้นตรง สวนอุทกวิทยา
วางแผนควบคุม ในการดําเนินการกําหนดมาตรฐานตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมืออุตุ-อุทกวิทยา
ตรวจสอบ-สอบเทียบเครื่องมืออุตุ-อุทกวิทยาใหมมี าตรฐานตาม
Specifications
จัดทําอุปกรณ ติดตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือทางอุทกวิทยา และอุตุ-อุทก
ตาง ๆพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม
ฝกอบรมการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจอุต-ุ อุทกวิทยาเก็บ
รักษาเครื่องมือสํารวจอุทกและอะไหลของเครื่องมือแตละชนิดให
เหมาะสม
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา คนควา
ทดลอง เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานชางเทคนิคเกีย่ วกับการซอม
สราง ประกอบ ดัดแปลง แกไข ออกแบบ ติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่อง
เครื่องมือ สํารวจอุทกวิทยาใชและอุปกรณเกี่ยวกับงานชางตาง ๆ เปน
ตน ชวยหรือปฏิบัติงานรวมกับนักวิชาการหรือนักวิจัยในการวิจัยเพื่อ
พัฒนา แนวทางวิธีการในงานทางดานเทคนิคตาง ๆ แกไขปญหาใน
งานชางเทคนิคโดยการใชเทคโนโลยี ใหเหมาะสมกับสถานการณ ให
คําแนะนําเกีย่ วกับแนวทางปฏิบัติงานชางเทคนิค เผยแพรและให
บริการวิชาการงานชางเทคนิค ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษเกีย่ วกับงาน
ชางเทคนิค ชวยสอนและ ฝกงานภาคปฏิบตั ิใหแกนกั ศึกษาและผูเขา
รับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานเทคนิค ตาง ๆ ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกีย่ วของ

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานดานพฤติกรรม
1. มาทํางานตรงเวลา สม่ําเสมอ
2. มีทัศนคติที่ดีตอ งานที่ทํา สนใจ กระตือรือรน และใหความ
รวมมือในการทํางาน
3. ปฏิบัติงานถูกตอง รวดเร็ว เสร็จตามเวลาที่กําหนด
4. มีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ มีความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนงงาน
สถานภาพของงาน
วัน เดือน ป ทีจ่ ัดทํา
ชวงอัตราเงินเดือน
สายการปกครองบังคับบัญชา
สาระสําคัญของงานโดยสรุป

ความรับผิดชอบและ
หนาที่ที่จะตองปฏิบัติ

ลักษณะงาน (Job Description)
นายชางเทคนิค ชํานาญงาน
ปฎิบัตงาน ดานบริการ
มกราคม 2552
15,000-33,960. บาท
ขึ้นตรง สวนอุทกวิทยา
วางแผนควบคุม ในการดําเนินการกําหนดมาตรฐานตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมืออุตุ-อุทกวิทยา
ตรวจสอบ-สอบเทียบเครื่องมืออุตุ-อุทกวิทยาใหมมี าตรฐานตาม
Specifications
จัดทําอุปกรณ ติดตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือทางอุทกวิทยา และอุตุ-อุทก
ตาง ๆพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม
ฝกอบรมการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจอุต-ุ อุทกวิทยาเก็บ
รักษาเครื่องมือสํารวจอุทกและอะไหลของเครื่องมือแตละชนิดให
เหมาะสม
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา คนควา
ทดลอง เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานชางเทคนิคเกีย่ วกับการซอม
สราง ประกอบ ดัดแปลง แกไข ออกแบบ ติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่อง
เครื่องมือ สํารวจอุทกวิทยาใชและอุปกรณเกี่ยวกับงานชางตาง ๆ เปน
ตน ชวยหรือปฏิบัติงานรวมกับนักวิชาการหรือนักวิจัยในการวิจัยเพื่อ
พัฒนา แนวทางวิธีการในงานทางดานเทคนิคตาง ๆ แกไขปญหาใน
งานชางเทคนิคโดยการใชเทคโนโลยี ใหเหมาะสมกับสถานการณ ให
คําแนะนําเกีย่ วกับแนวทางปฏิบัติงานชางเทคนิค เผยแพรและให
บริการวิชาการงานชางเทคนิค ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษเกีย่ วกับงาน
ชางเทคนิค ชวยสอนและ ฝกงานภาคปฏิบตั ิใหแกนกั ศึกษาและผูเขา
รับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานเทคนิค ตาง ๆ ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติ

หนาที่อื่นที่เกีย่ วของ

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานดานพฤติกรรม
4. มาทํางานตรงเวลา สม่ําเสมอ
5. มีทัศนคติที่ดีตอ งานที่ทํา สนใจ กระตือรือรน และใหความ
รวมมือในการทํางาน
6. ปฏิบัติงานถูกตอง รวดเร็ว เสร็จตามเวลาที่กําหนด
4. มีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ มีความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนงงาน
สถานภาพของงาน
วัน เดือน ป ทีจ่ ัดทํา
ชวงอัตราเงินเดือน
สายการปกครองบังคับบัญชา
สาระสําคัญของงานโดยสรุป

ความรับผิดชอบและ
หนาที่ที่จะตองปฏิบัติ

ลักษณะงาน (Job Description)
นายชางเครื่องกล ชํานาญงาน
ปฎิบัตงาน ดานบริการ
มกราคม 2552
12000-33940. บาท
ขึ้นตรง สวนอุทกวิทยา
ตรวจสอบ-สอบเทียบเครื่องมืออุตุ-อุทกวิทยาใหมมี าตรฐานตาม
Specifications
จัดทําอุปกรณ ติดตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือทางอุทกวิทยา และอุตุ-อุทก
ตาง ๆพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม
ฝกอบรมการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจอุต-ุ อุทกวิทยาเก็บ
รักษาเครื่องมือสํารวจอุทกและอะไหลของเครื่องมือแตละชนิดให
เหมาะสม
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ตรวจซอมเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทกวิทยา ตามสถานีตาง ๆ ของ
สวนอุทกวิทยาในสํานักพัฒนาแหลงน้ําตามโครงการตาง ๆ ในสํานัก
ชลประทาน
ตรวจซอม บํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจทางอุตุ-อุทกวิทยา ตามสถานี
ตาง ๆ ในสํานักพัฒนาแหลงน้ําตามโครงการตาง ๆ ในสํานัก
ชลประทาน
ตรวจสอบเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุ- อุทก ที่ติดตั้งใชงาน
ตามสถานี เพื่อหาคาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ติดตั้งเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุ- อุทก ตามสถานีตางๆ
ของสวนอุทกวิทยา ในสํานักพัฒนาแหลงน้ํา
ปรับปรุง แกไข ดัดแปลง อุปกรณของเครือ่ งมือสํารวจใหเหมาะสมกับ
ภูมิประเทศในการติดตั้งตามสถานีตางๆ ของสวนอุทกวิทยา ในสํานัก
พัฒนาแหลงน้าํ และตามโครงการตางๆ ในสํานักชลประทานตางๆ
ทําประวัตกิ ารทํางาน การตรวจสภาพการซอมเครื่องมือสํารวจทาง
อุทกวิทยาและอุตุ- อุทก ของสวนอุทกวิทยา ในสํานักพัฒนาแหลงน้ํา
และตามโครงการตางๆในสํานักการชลประทานตางๆ

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานดานพฤติกรรม
7. มาทํางานตรงเวลา สม่ําเสมอ
8. มีทัศนคติที่ดีตอ งานที่ทํา สนใจ กระตือรือรน และใหความ
รวมมือในการทํางาน
9. ปฏิบัติงานถูกตอง รวดเร็ว เสร็จตามเวลาที่กําหนด
4. มีเหตุผล รับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ มีความรับผิดชอบ

ปฏิทินการดําเนินงานกลุมงานมาตรฐานเครื่องมือ
ที่

รายการ

1

ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน

2
3

แตงตั้งคณะทํางาน
จัดทํามาตรฐานและเกณฑกําหนด
มาตรฐาน spec.

4
5.
6.
7.

5
6

จัดทําคูมือ Tool kit
วางแผนและจัดระบบตรวจสอบสอบ
เทียบเครื่องมือ
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การดําเนินการตรวจซอม/จัดทําอุปกรณ
อะไหล
กํากับ และติดตามผล
/
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป
ประสานงานกับหนวยตาง ๆ
spec./ Tool kit/อุปกรณ อะไหล
อื่นๆ
/

/

/

/

/

/

/

หนาที่ของกลุมงานมาตรฐานเครื่องมือ
หัวหนากลุมงาน
1.วางแผนควบคุม ในการดําเนินการกําหนดมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออุตุ-อุทกวิทยา
2.จัดทําคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือสํารวจอุตุ-อุทกวิทยา
3.เก็บรักษาเครื่องมือสํารวจอุทกและอะไหลของเครื่องมือแตละชนิดใหเหมาะสม
4.ฝกอบรมการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจอุตุ-อุทกวิทยา
5.พัฒนาเครื่องมือตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม
6.จัดทําอุปกรณ ติดตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือทางอุทกวิทยา และอุต-ุ อุทก ตาง ๆ
7.ตรวจสอบ-สอบเทียบเครื่องมืออุตุ-อุทกวิทยาใหมีมาตรฐานตาม Specifications
นายชางเทคนิคชํานาญงาน

1.จัดทําคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือสํารวจอุตุ-อุทกวิทยา
2.ฝกอบรมการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจอุตุ-อุทกวิทยา
3.จัดทําอุปกรณ ติดตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือทางอุทกวิทยา และอุต-ุ อุทก ตาง ๆ
4.จัดทําคูมือเครื่องมือสํารวจอุทกวิทยา
นายชางเครื่องกลชํานาญงาน
1.ตรวจสอบซอม-สอบเทียบเครื่องมืออุตุ-อุทกวิทยาใหมีมาตรฐานตาม Specifications
2.พัฒนาเครื่องมือตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3.ฝกอบรมการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจอุตุ-อุทกวิทยา
4.จัดทําคูมือเครื่องมือสํารวจอุทกวิทยา
ชางสํารวจชั้น 3
1.ตรวจสอบซอม-สอบเทียบเครื่องมืออุตุ-อุทกวิทยาใหมีมาตรฐานตาม Specifications
2.จัดทําอุปกรณ ติดตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือทางอุทกวิทยา และอุต-ุ อุทก ตาง ๆ
3.จัดทําประวัติ ซอม สอบเทียบ เครื่องมือ
ชางฝมือสนามชั้น 3
1.ตรวจสอบซอม-สอบเทียบเครื่องมืออุตุ-อุทกวิทยาใหมีมาตรฐานตาม Specifications
2.จัดทําอุปกรณ ติดตั้ง บํารุงรักษาเครื่องมือทางอุทกวิทยา และอุต-ุ อุทก ตาง ๆ
3.จัดทําประวัติ ซอม สอบเทียบ เครื่องมือ

คูมือการปฎิบัติงาน
กลุมงานมาตรฐานเครื่องมือ
หนาที่หลัก
มาตรฐานเครื่องมือเครื่องมือฯ มีหนาที่ วางแผนควบคุมในการดําเนินการกําหนดมาตรฐาน
ตรวจสอบคุณภาพ จัดทําอุปกรณ ติดตั้ง ซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยาและ
อุตุ-อุทกตางๆ เพื่อนําไปใชในการสํารวจ ตลอดจนศึกษาพัฒนาเครื่องมือใหทันกับเทคโนโลยี
สมั ย ใหม แ ละให คํ า แนะนํา ฝ ก อบรมการใชบํารุ งรัก ษาเครื่องมื อ ปรับปรุ ง แกไ ข ดัด แปลง
อุปกรณและสวนประกอบของเครื่องมือสํารวจตางๆ ใหเหมาะสมกับภูมิประเทศ และสถานที่ที่จะ
ใชเครื่องมือสํารวจนั้นๆ ใหกับงานสํารวจอุทกวิทยาตางๆ ของสวนอุทกวิทยา ในสํานักพัฒนา
แหลงน้ําและตามโครงการชลประทานตางๆ ในสํานักการชลประทาน ที่ใชเครื่องมือสํารวจทาง
อุ ท กวิ ท ยาและอุ ตุ -อุ ท ก นอกจากนี้ ยั ง ทํ า หน า ที่ เ ก็ บ รั ก ษาเครื่ อ งมื อ สํ า รวจ และอะไหล ข อง
เครื่ อ งมื อแต ละชนิ ด ใหถู ก ต อ ง เรี ย บรอ ยตามชนิด ของเครื่ อ งมื อนั้ น ๆ เพื่ อนํ า ออกไดอ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
1. กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุต–ุ อุทก
(ใชเวลาประมาณ 7 วัน)
- ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
- สืบราคา จาก 3 ยี่หอราคาคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุ–
อุทก
- จัดทําตารางเปรียบเทียบจาก3 ยี่หอราคาคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือสํารวจทางอุทก
วิทยา และอุต–ุ อุทก
- เสนออนุมตั ิ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ ของเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุต–ุ อุทก
- จัดทําประวัติ
2. ตรวจสอบ-ซอมเครื่องมือสํารวจตางๆ ที่ไดมาใหมและทีใ่ ชงานแลว (ใชเวลาประมาณ 7 วัน)
- รับเรื่อง ประวัติ การซอม Cataloge
- ตรวจสอบ – ซอม ตามคูมือ Catalog
- ทําความสะอาด / เปลี่ยนอะไหล / ปรับอะไหล
- ตรวจสอบ – สอบเทียบหลังการปรับ/เปลี่ยนอะไหล / การซอม
- จัดทําประวัติ

- สงเครื่องคืนตนสังกัด
3. กําหนดคาความผิดพลาดของเครื่องมือสํารวจตางๆ (ใชเวลาประมาณ 5 วัน)
- สอบเทียบเครื่องมือสํารวจอุตุ – อุทกวิทยา
- รับเครื่องมือฯ สือประวัติ , คนหา Cataloge
- ทดสอบ ตามคาแตกตางระหวางเครื่องมือมาตราฐานกับเครื่องที่เทียบตามระยะเวลาการ
วัดผล คาแตกตางไมเกิน 5 % ของ Full scale
- ทํารายงานผล / จัดทําประวัติ / สงผล
- สงคืนตนสังกัด
4. จัดทําคูมือการใชและบํารุงรักษาของเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุ – อุทก
(ใชเวลาประมาณ 5 วัน )
- รับเรื่อง / ตรวจสอบคูมือเดิมที่มี / หรือจัดทําขึ้นมาใหม
- แบบฟอมร / การใชงานเครื่องมือ / คูมือ / การแกไขจัดทํา / เอกสารคูมือ
- จัดทําตารางระยะเวลาบํารุงรักษา / เปลี่ยนอะไหล
- ทําประวัติ / สงคืน
5. จัดฝกอบรมแนะนําการใชและบํารุงรักษา เครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุ –อุทกวิทยา
(ใชเวลาประมาณ 5 วัน)
- เตรียมขอมูล / ขออนุมัติ
- ทําคูมือเอกสารและเตรียมอุปกรณเครื่องมือ
- แนะนําเชิงปฎิบัติภาคสนาม
- สรุปประเมิณผลจัดทํารายงานสง
6. ออกแบบสวนประกอบและอุปกรณตางๆ ของเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุ-อุทก เพื่อให
เหมาะสมกับการใชงาน (ใชเวลาประมาณ 7 วัน)
- เตรียมขอมูล / มาตรฐานการติดตั้งตามโรงงานผูอนุมัติ / มาตรฐานอางอิง
- จัดทํารางเขียนแบบภาพประกอบการติดตั้งเครื่องมือสํารวจอุตุ – อุทกวิทยา
- เสนอขออนุมัติการติดตั้งอุปกรณตามมาตรฐาน
- ประเมินผล / ปรับแกแนบตามสภาพภูมปิ ระเทศ
- จัดทําประวัติ

