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การจัดทําคูมือของสวนอุทกวิทยา มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงแผนภมิูการปฏิบัติงาน โครงสราง

บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงานของสวนอุทกวิทยา ใหบรรลุตามภารกิจของสวนอุทกวิทยาซ่ึงมีหนาท่ี

รับผิดชอบ ในการนาํขอมูลอุทกวิทยาและอุต-ุอุทกวิทยา เพ่ือการวิเคราะห ประมวลผล และการศึกษา 

คนควา วิจัย สถิติขอมูลทุกชนิดในแหลงน้ําธรรมชาติและในโครงการชลประทานตางๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือหา

ขอกําหนดกฎเกณฑการเกิด ดบั ผนัแปร เคล่ือนท่ีหมุนเวียนของน้าํฝนนํ้าทา สําหรับนําไปประยุกตใชเปน

หลักในการออกแบบทางอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา และวางแผนการจัดการน้าํในแตละลุมน้าํ 

ใหไดประโยชนสูงสุด รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนาํ เพ่ือเปนหลักนาํไปประยุกตใชในการออกแบบเผยแพร

วิชาการอุทกวิทยาแกหนวยงาน และบคุคลท่ีเก่ียวของ แบงงานภายในเปน 4 กลุม คือ กลุมงานวิจัยและ

อุทกวิทยาประยุกต กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา และกลุมงาน

มาตรฐานเคร่ืองมือ 

 คูมือการปฏิบตัิงานของสวนอุทกวิทยาฉบบันี้ จดัทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหผูใชบริการ 

ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานในสวนอุทกวิทยา ไดทราบและเขาใจถึงการดาํเนินงาน ไดรับความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาท่ี ความรับผดิชอบและขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ในทุกขบวนงานดานอุทกวิทยา ซึ่งหวังเปนอยาง

ย่ิงวาคูมือการปฏิบัติงานนี ้จะเปนประโยชนตอผูท่ีเก่ียวของในโอกาสตอไป 
 
 
 
        (นายทองเปลว  กองจันทร) 
                     ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา 

       18  สิงหาคม  2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
สารบัญ 

 
หนา 

 
1.  แผนภูมิโครงสราง (Organization Chart) ของสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา     1 
2.  แผนภูมิโครงสรางการบริหาร (Administration Chart) ของสวนอุทกวิทยา     2 
3.  แผนภูมิโครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ของสวนอุทกวิทยา                                    2 

4.  หนาท่ีความรับผิดชอบของสวนอุทกวิทยา         3 

คูมือปฏิบตัิงานกลุมงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต                                                                
คูมือปฏิบตัิงานกลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา                                                             
คูมือปฏิบตัิงานกลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา          
คูมือปฏิบตัิงานกลุมงานมาตรฐานเคร่ืองมือ           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 
1.  แผนภูมิโครงสราง (Organization Chart) สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        

         

 
 
 
 
 
 

โครงสรางสํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า 
  

สํานักอุทกวิทยาและบรหิารนํ้า

ฝายบริหารทั่วไป สวนอุทกวิทยา 
•  กลุมงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต 
•  กลุมงานตะกอนและคุณภาพ

้• กลุมงานสารสนเทศและพยากรณนํ้า 
• กลุมงานมาตรฐานเคร่ืองมือ 

สวนบริหารจัดการน้ํา 

•   กลุมงานจัดสรรนํ้า   1
•   กลุมงานจัดสรรนํ้า   2
•   กลุมงานพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า 

•   ธุรการ 
•   การเงิน   
•   พัสดุ 

สวนปรับปรุงบํารงุรักษา

สวนความปลอดภัยเขื่อน

• กลุมงานวิศวกรรม
• กลุมงานวิเคราะหและติดตาม
พฤติกรรมเขื่อน

สวนการใชน้ําชลประทาน 

• ฝายสถิติการใชนํ้าชลประทาน 
• กลุมงานวิจัยการใชนํ้าชลประทาน 
• ฝายเผยแพรการใชนํ้าชลประทาน 
• สถานีทดลองการใชน้ําชลประทานที่ 1-8

• กลุมงานปรับปรุงโครงการ
ชลประทาน
• กลุมงานบํารุงรักษาหัวงาน
• กลุมงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน

 ศูนยอุทกวิทยาและบริหารนํ้า   8 ภาค ศูนยประสานติดตามสถานการณน้าํ

 
รองอธิบดีฝายกอสราง 

 
อธิบดีกรมชลประทาน 

 

 
รองอธิบดีฝายบํารุงรักษา 

 
รองอธิบดีฝายวชิาการ 

 
รองอธิบดีฝายบริหาร 
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2.  แผนภูมิโครงสรางการบริหาร (Administration Chart) ของสวนอุทกวิทยา 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        

3.  แผนภูมิโครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity Chart) ของสวนอุทกวิทยา 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        

 
 
 
 
 
 

 
กลุมงานตะกอน 
และคุณภาพนํ้า 

 
สวนอุทกวิทยา 

 

 
กลุมงานมาตรฐาน

เครื่องมือ 

 
กลุมงานสารสนเทศ 
และพยากรณนํ้า 

 
กลุมงานวิจัยและ 
อุทกวิทยาประยุกต 

 
นางรัตนา  รัตนจารุรักษ 

หัวหนากลุมงาน 
ตะกอนและคุณภาพน้ํา 

 
นายทองเปลว  กองจันทร 
ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา 

 

 
นายสุเมธ  สาธุเสน 
หัวหนากลุมงาน 

มาตรฐานเคร่ืองมือ 

 
นายพลชัย  กล่ินขจร 
หัวหนากลุมงาน 

สารสนเทศและพยากรณน้ํา 

 
นางจิรา  สุขกลํ่า 
หัวหนากลุมงาน 

วิจัยและอุทกวิทยาประยุกต 
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4.  หนาที่ความรับผิดชอบสวนอุทกวิทยา 

สวนอุทกวิทยา มีหนาท่ีรับผดิชอบในการนําขอมูลอุทกวิทยา และอุต-ุอุทกวิทยา เพ่ือการ

วิเคราะห ประมวลผล และการศึกษา คนควา วิจัย สถิตขิอมูลทุกชนิดในแหลงน้าํธรรมชาติและในโครงการ

ชลประทานตางๆ ท่ัวประเทศ หาขอกําหนดกฎเกณฑการเกิด ดับ ผนัแปร เคล่ือนท่ีหมุนเวียนของน้ําฝน

น้ําทา เพ่ือนําไปประยุกตใชเปนหลักในการออกแบบทางอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหลงน้าํ และ

วางแผนการจดัการน้าํในแตละลุมน้ํา ใหไดประโยชนสูงสุด รวมท้ังใหคําปรึกษาแนะนาํ และเพ่ือเปนหลัก

นําไปประยุกตใชในการออกแบบเผยแพรวิชาการอุทกวิทยาแกหนวยงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของ แบงงาน

ภายในเปน 4 กลุม คือ 

4.1 กลุมงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต มีหนาท่ีรับผิดชอบในการศึกษา คนควา วิเคราะหและ

วิจัยหาขอกําหนดกฎเกณฑทางอุทกวิทยาของลุมน้ําตางๆ เพ่ือนําไปประยุกตใชกับงานออกแบบทางอุทก

วิทยา ของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา และงานกอสรางทางดานวิศวกรรมตางๆ รวมทั้งติดตามพัฒนาเทคนิค

การวิเคราะห วิจัย ใหทันสมัยและเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของแตละลุมน้ํา ดําเนินการออกแบบ

เชิงอุทกวิทยา ของโครงการพัฒนาแหลงน้ําของกรมชลประทานทุกโครงการ กอนท่ีจะทําการวางแผน

โครงการและออกแบบเพ่ือการกอสรางทางดานวิศวกรรมตอไป 

4.2  กลุมงานตะกอนและคุณภาพนํ้า  มีหนาท่ีรับผดิชอบ ในการศกึษา คนควา วิเคราะห วิจัย 

การกัดเซาะ การพัดพา การตกทับถม ของตะกอนท้ังในลําน้ําธรรมชาติ อางเกบ็น้าํ ระบบชลประทาน และ

โครงการพัฒนาแหลงน้าํตางๆ รวมท้ังคุณภาพน้ํา และดิน ของแหลงน้ําดังกลาว ศึกษาและติดตาม

ผลกระทบดานตะกอน และคุณภาพน้าํ เพ่ือหาแนวทางปองกันและเตือนภัย ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ  

เผยแพรวิชาการและใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึน้เนื่องจาก

สาเหตุของตะกอนและคุณภาพน้ํา ซึ่งเปนปญหาหลักโครงการพัฒนาแหลงน้ําโดยท่ัวไป 

4.3  กลุมงานสารสนเทศและพยากรณนํ้า  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ในการรวบรวมขอมูลอุทกวิทยา

และอุต-ุอุทกวิทยา ท่ีวิเคราะหแลวจากสนามมาจดัทําใหเปนระบบฐานขอมูล โดยกําหนดรูปแบบ (format) 
ใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บและเรียกใชงาน ศึกษา วิเคราะห และ

พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรทางอุทกวิทยา (GIS) รวมท้ังระบบสารสนเทศขอมูลจากระยะไกล 

(remote sensing) ระบบการกําหนดเวลาจริง (real time operation) เพ่ือประยุกตใชกับงานดานอุทกวิทยาใน
การพยากรณน้ํา และจัดทําแผนหลัก (master plan) รวมท้ังประยุกตใชระบบดังกลาว เพ่ือศึกษา วิเคราะห 
วิจัย งานพัฒนาระบบการสํารวจทางอุทกวิทยา และจัดพิมพหนังสือสถิติทางอทุกวิทยา เพ่ือเผยแพรสู

สาธารณชนตอไป 

4.3  กลุมงานมาตรฐานเคร่ืองมือ  มีหนาท่ีรับผดิชอบ ในการศกึษา วิเคราะห และวางแผน 

ควบคุมการกําหนดมาตรฐานตรวจสอบคณุภาพในการจัดทําอุปกรณ ตดิตั้ง ซอมแซม บาํรุงรักษา ปรับปรุง

เคร่ืองมือใหทันสมัย ศึกษาและแนะนาํการใชเคร่ืองมือสมัยใหม ตลอดจนสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือ

สํารวจทางอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยาชนิดตางๆ ท่ีใชในการสํารวจงานดานอุทกวิทยาท่ัวประเทศ รวมท้ัง

อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในงานแปลงทดลองทางเกษตรดวย 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือปฏบัิติงาน 
 

กลุมงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏบิัติงาน 
 
กลุมงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต 
 
หนาท่ีหลัก 
 
ดําเนินการออกแบบเชิงอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหลงน้ําของกรมชลประทาน กอนท่ีจะทําการ
วางแผนโครงการและออกแบบเพ่ือการกอสรางทางดานวิศวกรรม  โดย ศึกษา คนควา วิเคราะห และ วิจยั 
กําหนดเกณฑทางอุทกวิทยาของลุมน้ําตางๆ  แลวนําไปประยุกตใชกบังานออกแบบทางอุทกวิทยา  รวมท้ัง
ติดตามพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหวจิัยใหทันสมัยและเหมาะสม 
 
งานออกแบบเชิงอุทกวิทยา 
 

1. ศึกษา วเิคราะห และ คํานวณ ลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา  (ประมาณ  3  วัน) 
- จากแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000  ลงตําแหนงพิกัดหวังาน  ลากขอบเขตพ้ืนท่ี

ลุมน้ํา ตามแนวสันปนน้ํา  โดยดจูากเสนช้ันระดับความสูง  ใช  Planimeter  วัดคาพืน้ท่ีลุม
น้ํา  วัดคาความยาวลําน้ําสายหลักซ่ึงตอแนวไปถึงจดุท่ีสูงท่ีสุดบนสันปนน้ํา  และ บนเสน
ลําน้ําสายหลักนั้น mark ระดบัความสูงของลําน้ําตามจุดตัดของเสนช้ันความสูง โดยเลือก
เปนชวงๆ ประมาณเทาๆ กนั  คํานวณคาความลาดชันเฉล่ียของลําน้ํา   

- ประมาณจดุศูนยถวงหรือจุดศูนยกลาง ของลุมน้ํา  วัดคาความยาวลําน้าํจากจดุท่ีใกล
จุดศูนยถวงของลุมน้ํามากท่ีสุดถึงจุดหวังาน   

 
2. รวบรวม ตรวจสอบ และ วิเคราะห ขอมูลภูมิอากาศ  ปริมาณนํ้าฝน  ปริมาณนํ้าทา  และ  ปริมาณ

ตะกอน  (ประมาณ  5  วัน) 
- ขอมูลภูมิอากาศเฉล่ียรายเดือน ในคาบ 30 ป ของกรมอุตุนิยมวิทยา และ บางสถานีของ 

กรมชลประทาน   
- ปริมาณฝนเฉลี่ยของโครงการ อาจโดยวิธีเลขคณิต หรือ วิธี Thiessen Polygon  รวบรวมท้ัง

ขอมูลฝนสูงสุดประจําป (1, 2, 3 วัน) และ ขอมูลปริมาณฝนรายเดือน 
- ขอมูลปริมาณนํ้าทาเฉล่ียรายป และ ขอมูลปริมาณนํ้าทารายเดือน 
- ขอมูลความสัมพันธระหวางปริมาณตะกอนในลําน้ํากบัพื้นท่ีลุมน้ํา ในภูมิภาค 
 

3. ออกสนาม  ศึกษาสภาพภูมิประเทศจริงของโครงการ  (ประมาณ  5  วนั) 
 



4. ประเมินปริมาณนํ้าตนทุนของโครงการ  ศึกษารูปแบบการแพรกระจาย และ ความผันแปร  
(ประมาณ  7  วัน) 

- วิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าทาเฉล่ียรายปกบัพื้นท่ีลุมน้ํา ในภูมิภาค 
- เลือกสถานีดัชนี  ซ่ึงคุณภาพของขอมูลดี เช่ือถือได  หากชวงของขอมูลส้ันเกินไป  ทําการ

ตอขยายขอมูลใหยาวนานข้ึน โดยโปรแกรม  HEC-4 
- ประเมินอนกุรมปริมาณนํ้าทารายเดือน หรือ ปริมาณนํ้าตนทุนของโครงการ จากสถานี

ดัชนีซ่ึงตอขยายขอมูลแลว โดยแฟคเตอรปรับคาพื้นท่ีลุมน้ํา 
 

5. กําหนดลักษณะ และ ขนาดของโครงการเบ้ืองตน  (ประมาณ  6  วัน)   
- จากแผนท่ีอางฯ  เชน มาตราสวน 1:4,000  วัดคาพื้นท่ีของแตละเสนช้ันระดับความสูง  

คํานวณคาปริมาตรระหวางเสนช้ัน  สรางโคงความจุและพื้นท่ีผิวน้ํา ของอางเก็บน้ํา 
- ประเมินอัตราการกัดเซาะของลุมน้ํา จากขอมูลปริมาณตะกอนในพ้ืนท่ี  คํานวณปริมาณ

ตะกอนสะสมในอางฯ ตามอายุการใชงานของอางฯ  กําหนดระดับเก็บตะกอนของอางฯ 
- กําหนดระดับเก็บกักใหมีความจุโดยประมาณเทากับปริมาณน้ําทาเฉล่ียรายป 
   

6. ศึกษาการใชน้าํของพืช  ความตองการน้ําชลประทานของโครงการ  (ประมาณ  5  วัน) 
- กําหนดปฏิทินการปลูกพืช 
- คํานวณคาการใชน้ําของพืช  โดยวิธี Blaney – Criddle  หรือ วิธี Penman Monteith  จาก

ขอมูลสภาพภมิูอากาศ 
- เปรียบเทียบคาการใชน้ําของพืช กับ ขอมูลปริมาณฝนบริเวณโครงการ ประเมินคาความ

ตองการน้ําชลประทานรายเดือนของโครงการ  โดยโปรแกรม IDM01  (Irrigation Demand 
Model) 

 
7. ศึกษาแบบจําลองการจัดการน้ําของโครงการ  (ประมาณ  5  วัน) 

- ศึกษาสมดุลยน้ํารายเดือนในอางเก็บน้ํา  วิเคราะห ปริมาณนํ้าไหลเขา  ความตองการน้ํา
ชลประทาน ความสูญเสียจากการระเหย  โดยโปรแกรม RSM03 (Reservoir Simulation 
Model) 

- การใชน้ําของโครงการ  สามารถรวมการใชน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค หรือ การ
อุตสาหกรรม ไดดวย 

- จําลองการจัดการน้ําของโครงการ สําหรับขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก หลายๆ กรณ ี
- พิจารณาการขาดแคลนน้ําของแตละฤดูกาลเพาะปลูก ไมควรจะเกิน 20% ของชวงเวลา  

สําหรับขนาดพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสมกบัขนาดปริมาตรเก็บกักของอางฯ  
   



8. วิเคราะห ออกแบบ พายุฝน และ ปริมาณน้าํนองสูงสุด ในรอบปตางๆ ของโครงการ   
(ประมาณ  7  วัน) 

- วิเคราะหกราฟหน่ึงหนวยน้าํทา  จากลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา โดยสมการ
ความสัมพันธของแตละภูมิภาค 

- วิเคราะห ปริมาณฝนสูงสุดในรอบปตางๆ ท่ีระยะเวลา 1, 2 หรือ 3 วัน  ประเมินคา
สัมประสิทธ์ิน้ําทา เพื่อตัดการสูญเสียตางๆ โดยใชผลการศึกษาในภูมิภาคท่ีรวบรวมไว 

- เม่ือหักการสูญเสีย เหลือเปนปริมาณฝนสวนเกิน (Excess Rainfall) แลว  แตกออกเปน
ชวงเวลายอยๆ  ตามชวงเวลามาตรฐานของกราฟหน่ึงหนวยน้าํทาของโครงการ  โดยใช
ลักษณะการแผกระจายของขอมูลปริมาณฝนสูงสุดเทียบกับเวลา จากสถานีฝนอัตโนมัติ ใน
ภูมิภาคทีใ่กลเคียง  จัดเรียงลําดับ ออกแบบพายุฝน โดยวิธี Alternating Block 

- ประยุกตพายุฝน เขากับกราฟหนึ่งหนวยน้ําทา  โดยการ lag กราฟน้ําทาของฝนสวนเกนิแต
ละชวงเวลา แลวรวมคา ordinate ของกราฟนํ้าทายอยๆ เขาดวยกัน ประกอบกับปริมาณการ
ไหลพื้นฐาน  ไดเปนกราฟปริมาณนํ้านองในรอบปตางๆ ตามขอมูลฝน 

  
9. กําหนดขนาดของทางระบายน้ําลน  (ประมาณ  5  วัน) 

- ศึกษาการเคล่ือนตัวของกราฟปริมาณนํ้านองผานทางระบายนํ้าลนของอางฯ  โดยเร่ิมตน
สภาพน้ําเต็มอางฯ ท่ีระดับเกบ็กัก 

- ศึกษาทางระบายน้ําลนเปนแบบ Free Flow ผาน Uncontrolled Overflow Ogee Crest 
- สรางความสัมพันธ ระหวางปริมาตรน้ําสะสมในอางฯ เหนือระดับทางระบายน้าํลนใน

รูปแบบของ Storage Indication กับ ปริมาณนํ้าท่ีไหลผานทางระบายน้าํลน 
- โดย Continuity Equation  คํานวณการเปล่ียนแปลงของ Storage Indication จากคาปริมาณ

น้ํานองท่ีไหลเขา  โยงความสัมพันธเปนคาปริมาณนํ้าท่ีไหลออกผานทางระบายน้ําลน  
คํานวณตอเนือ่งตามชวงเวลาของกราฟปริมาณนํ้านอง ใหผานพนชวงวิกฤติของยอด
ปริมาณนํ้านองท่ีไหลเขา  จนกระท่ังเลยยอดสูงสุดของปริมาณนํ้าท่ีไหลออกผานทาง
ระบายนํ้าลน 

- ศึกษาสําหรับความยาวของทางระบายนํ้าลน หลายๆ กรณ ี
- พิจารณากําหนดความยาวของทางระบายน้ําลน  ซ่ึงทําใหเกิดคาความลึกของน้ําสูงสุด

เหนือระดับทางระบายน้ําลน (Flood Surcharge หรือ Afflux) ไมเกนิ 2 ม.  
 

10. ตรวจสอบ และ สรุปผลการศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการ  (ประมาณ  3  วัน) 
 
11. เขียนรายงาน และ จัดทําเปนรูปเลม  (ประมาณ  4  วัน) 

 



ลําดับ ตําแหนง ชื่อ - สกุล ชื่อตําแหนง ระดับตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ
ที่ เลขที่ ในสายงาน
1 7640  นางจิรา  สุขกล่ํา นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ  ทําหนาที่หัวหนากลุมงานฯ  ควบคุม ใหคําปรึกษา แนะนํา และ ตรวจสอบ ผลการศึกษา

 วิจัยกฎเกณฑทางอุทกวิทยาของลุมน้ํา  ผลการศึกษาออกแบบลักษณะทางอุทกวิทยา
 ของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  ใหคําปรึกษา แนะนํา วิชาการทางอุทกวิทยา

2 7641  นายสมคิด สะเภาคํา นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ  1. ศึกษา คนควา วิเคราะห และ วิจัย การเกิด ดับ ผันแปร เคลื่อนที่หมุนเวียน 
3 7642  นายสมชาย  อิ่มอยู นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ      ของน้ําฝน-น้ําทา หากฎเกณฑทางอุทกวิทยาของลุมน้ําตางๆ
4 7643  นายพิสิษฐ  บําเพ็ยกิจ นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ  2. ศึกษา และ ออกแบบ ลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
5 7644  น.ส.ชญานันท  วีระชิงไชย นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ         - การประเมินปริมาณน้ําตนทุน
6 7645  นายอนุศักดิ์  มุจจลินทวิมุติ นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ         - การศึกษาความตองการใชน้ําของโครงการ

 (ปฏิบัติงานที่ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ)         - การประเมินปริมาณน้ํานองสูงสุดในรอบปตางๆ
7 7646  นายสมภพ  อินตะรักษา นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ         - การกําหนดขนาดของโครงการ และ อาคารบังคับน้ํา ที่เหมาะสม
8 7647  นางอัมพร  จงวานิชสวัสดิ์ นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ  3. ใหคําปรึกษา แนะนํา เผยแพร วิชาการอุทกวิทยา แกหนวยงานหรือบุคคลที่สนใจ
9 7648  นายอรรถพร  พุทธปาลิต นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ  4. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
10 7650  น.ส.กนกพร  บูชาบุญ นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ
11 7651  นายสงวน  กันทะวงศ นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ
12 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

13 31709  นางจันทรา  สงวนไว พนักงานธุรการ ชั้น 4  ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ  รางหนังสือ / ตรวจทาน
 งานเก็บเอกสาร  คนหาเอกสาร และ ใหยืม
 ติดตอประสานงาน  งานประชาสัมพันธ  จัดเตรียมการประชุม
 ควบคุมทะเบียนการใชงบประมาณ  ความตองการพัสดุ  ทะเบียนการลา

บัญชีรายละเอียด การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ  กลุมงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต



หมายเหตุ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือปฏบัิติงาน 
 

    กลุมงานตะกอนและคุณภาพนํ้า 
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1.  แผนภูมิโครงสรางงาน ของกลุมงานตะกอนและคุณภาพนํ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
       
      1. ภาคเหนือ     
 
    
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานคุณภาพนํ้า

1. แหลงน้ําธรรมชาต ิ
2. โครงการพัฒนาแหลงน้าํ 

 
กลุมงานตะกอนและคุณภาพนํ้า 

งานตะกอน  
1. แหลงน้ําธรรมชาต ิ
2. โครงการพัฒนาแหลงน้าํ 

ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจยั การกัดเซาะ การ

พัดพา การตกทับถมของตะกอน ในแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิและโครงการพัฒนาแหลงน้าํตางๆ 

 

ศึกษาผลกระทบดานตะกอน เพ่ือหาแนวทาง

ปองกันและเตอืนภัย 
 

ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และเผยแพร

วิชาการ และใหความรวมมือกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น

เนื่องจากสาเหตุตะกอน ซึ่งเปนปญหาหลักของ

แหลงน้ําธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลง

น้ําตางๆ 

 

ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจยั คุณภาพน้าํ ใน

แหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ํา ระบบ

ชลประทาน และโครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ 
 

ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ เผยแพรวิชาการ 

และใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น

เนื่องจากสาเหตุของคณุภาพน้ํา ซึ่งเปนปญหา

ของแหลงน้ําธรรมชาติ และโครงการพัฒนา

แหลงน้ําตางๆ 

ศึกษาผลกระทบดานคณุภาพน้ํา เพ่ือหา

แนวทางปองกันและเตือนภยั 
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2.  แผนภูมิโครงสรางการบริหาร กลุมงานตะกอนและคุณภาพนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
       
         
 
    
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ไปปฏิบัติงานท่ี 
โครงการชลประทานพัทลุง กอนป พ.ศ. 2540)     

     ชางกอสราง     จํานวน 1 คน 
    พนักงานธุรการ          จํานวน 1 คน 

    ตําแหนงเลขท่ี 7661  ถูกยุบ 

 

วาง 
นักอุทกวิทยา (7653)* 

 

 

วาท่ี ร.ท.ธนาศักดา  ทับโทน 
นักอุทกวิทยา (7655) 

ระดับ ชํานาญการพิเศษ 

นายสมชัย นัยอนันต 
นักอุทกวิทยา (7654) 

ระดับ ชํานาญการพิเศษ 

นายชนินทร จติโรภาส 
นักอุทกวิทยา (7656) 

ระดับ ชํานาญการพิเศษ 

นายจรินทร คงรักษ

นักวิชาการเกษตร (7659) 
ระดับ ชํานาญการ 

นายชาตรี แสงเรืองรอบ

จาพนักงานอุทกวิทยา (7660) 

ระดับ ชํานาญงาน 

น.ส.พรทิพย กาญจนพรหม 

นักวิชาการเกษตร (7658) 
ระดับชํานาญการ 

นายสถาพร นาคคะนึง

นักวิชาการเกษตร (7657) 
ระดับ ปฏิบัติการ 

ม.ล.ปริต มาลากุล

ชางกอสราง ชั้น 3   
(31714) 

 

วาง 
เจาพนักงานการเกษตร 

(7664)** 
 

นางอรอนงค ถวิลหวัง

พนักงานธุรการ ชั้น 3 

(31712) 

นายพงษศักดิ ์สอนสมสุข

เจาพนักงานการเกษตร (7663) 
ระดับ ชํานาญงาน 

 

นางรัตนา  รัตนจารุรักษ (7652) 
หัวหนากลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา 
(นักอุทกวิทยา ระดับชํานาญการพิเศษ) 
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3.  แผนภูมิโครงสรางการปฏิบัติงาน ของกลุมงานตะกอนและคุณภาพนํ้า 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
       
          
 
    
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย คุณภาพน้ํา ในแหลงน้ํา

ธรรมชาติ อางเก็บน้ํา ระบบชลประทาน และโครงการ

พัฒนาแหลงน้ําตางๆ 

2. ศึกษาผลกระทบดานคุณภาพน้ํา เพ่ือหาแนวทาง

ปองกันและเตือนภัย 

3. ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ เผยแพรวิชาการ และให

ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหา

ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุของคุณภาพน้ํา ซึ่งเปน  
ปญหาของแหลงนํ้าธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงนํ้า 
ตางๆ 

นางรัตนา  รัตนจารุรักษ

หัวหนากลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา 
1. ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน เสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนา งานตะกอนและคุณภาพน้ํา 
3. วางแผนและจัดทํางบประมาณการดําเนินงาน งานตะกอนและคุณภาพน้ํา 
4. งานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 

1. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การกัดเซาะ การพัดพา 

การตกทับถมของตะกอน ในแหลงน้ําธรรมชาติ และ
โครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ 
2. ศึกษาผลกระทบดานตะกอน เพ่ือหาแนวทางปองกัน

และเตือนภัย 
3. ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ เผยแพรวิชาการ และให

ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหา

ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุของตะกอน ซึ่งเปนปญหา

หลักของแหลงน้ําธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

ตางๆ 
 

ภาคเหนือและภาคกลาง 

นายชนินทร  จิตโรภาส 
 

ภาคตะวันตก และภาคใต 
วาท่ี ร.ท. ธนาศักดา  ทับโทน 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และตะวันออก 

นายสมชัย  นัยอนันต 

นายชาตรี  แสงเรืองรอบ 

นายจรินทร  คงรักษ 

นายสถาพร  นาคคนึง 

นายพงษศักด์ิ  สอนสมสุข 

น.ส. พรทิพย   กาญจนพรหม 

ม.ล. ปริต  มาลากุล 

นางอรอนงค  ถวิลหวัง

พนักงานธุรการชั้น 3 
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4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ในการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การกัด

เซาะ การพดัพา การตกทับถม ของตะกอนท้ังในลําน้ําธรรมชาต ิ อางเก็บน้าํ ระบบชลประทาน และ

โครงการพัฒนาแหลงน้าํตางๆ รวมท้ังคุณภาพน้ํา และดิน ของแหลงน้ําดังกลาว ศึกษาและติดตาม

ผลกระทบดานตะกอนและคุณภาพน้ํา เพ่ือหาแนวทางปองกันและเตือนภัย ใหคาํปรึกษาขอเสนอแนะ 

เผยแพรวิชาการ และใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น อันเนื่องจาก

สาเหตุของตะกอนและคุณภาพน้ํา ซึ่งเปนปญหาหลักของโครงการพัฒนาแหลงน้าํโดยท่ัวไป 

แหลงขอมูล:  คําสั่งกรมชลประทาน ท่ี 294/2546 เร่ือง การแบงงานและการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบภายใน 
       ของสํานักและกอง สั่ง ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

 
5.  หนาที่หลัก 

5.1  งานตะกอน  
5.1.1  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การกัดเซาะ การพัดพา การตกทับถมของตะกอน 

ในแหลงน้าํธรรมชาติ อางเกบ็น้ํา ระบบชลประทาน และโครงการพัฒนาแหลงน้าํตางๆ 
5.1.2  ศึกษาผลกระทบดานตะกอน เพ่ือหาแนวทางปองกันและเตือนภัย 
5.1.3  ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ เผยแพรวิชาการ และใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึน้เนื่องจากสาเหตุของตะกอน ซึ่งเปนปญหาหลักของแหลงน้ํา

ธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้าํตางๆ 
5.2.  งานคุณภาพนํ้า  

5.2.1  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย คณุภาพน้าํ ในแหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ํา ระบบ

ชลประทาน และโครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ 
5.2.2  ศึกษาผลกระทบดานคุณภาพน้าํ เพ่ือหาแนวทางปองกันและเตือนภัย 
5.2.3  ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ เผยแพรวิชาการ และใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึน้เนื่องจากสาเหตุของคณุภาพน้ํา ซึง่เปนปญหาของแหลงน้ํา

ธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้าํตางๆ 

 
6.  หนาที่รับผิดชอบงาน ของบุคคลากร 

6.1  นางรัตนา  รัตนจารุรักษ หัวหนากลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา (นกัอุทกวิทยา ชํานาญ

การพิเศษ) มีหนาท่ีรับผดิชอบ ดังนี ้

6.1.1  ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน เสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดานตะกอนและคุณภาพน้าํ 

6.1.2  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนา งานตะกอนและคณุภาพน้าํ  

6.1.3  วางแผนและจดัทํางบประมาณการดําเนนิงาน งานตะกอนและคุณภาพน้าํ  
6.1.4  งานท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา   
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6.2  งานตะกอน 

6.2.1  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การกัดเซาะ การพัดพา การตกทับถมของตะกอน 

ในแหลงน้าํธรรมชาติ อางเกบ็น้ํา ระบบชลประทาน และโครงการพัฒนาแหลงน้าํตางๆ 
6.2.2  ศึกษาผลกระทบดานตะกอน เพ่ือหาแนวทางปองกันและเตือนภัย 
6.2.3  ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ เผยแพรวิชาการ และใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึน้เนื่องจากสาเหตุของตะกอน ซึ่งเปนปญหาหลักของแหลงน้ํา

ธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้าํตางๆ 

           แบงความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตะกอนของบคุคลากรตามพ้ืนท่ี ดังนี ้

1)  นายชนนิทร  จิตโรภาส  นักอุทกวิทยา ระดบัชํานาญการพิเศษ รับผดิชอบภาคเหนือ
และภาคกลาง 

2)  นายสมชัย  นัยอนนัต  นักอุทกวิทยา ระดับชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 

3)  วาท่ี ร.ท.ธนาศักดา ทับโทน  นักอุทกวิทยา ระดับชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบภาค

ตะวันตกและภาคใต 

  4)  นายชาตรี  แสงเรืองรอบ เจาพนักงานอุทกวิทยา ระดบัชํานาญงาน   
6.3  งานคุณภาพนํ้า 

6.3.1  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย คณุภาพน้าํ ในแหลงน้ําธรรมชาติ อางเก็บน้ํา ระบบ

ชลประทาน และโครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ 
6.3.2  ศึกษาผลกระทบดานคุณภาพน้าํ เพ่ือหาแนวทางปองกันและเตือนภัย 
6.3.3  ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ เผยแพรวิชาการ และใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึน้เนื่องจากสาเหตุของคณุภาพน้ํา ซึง่เปนปญหาของแหลงน้ํา

ธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้าํตางๆ 

 บุคลากรรับผดิชอบการปฏิบัติงานคุณภาพน้ํา ดังนี ้

1)  นายจิรินทร  คงรักษ   นักวิชาการเกษตร ระดับชํานาญการ 
2)  นางสาวพรทิพย กาญจนพรหม  นักวิชาการเกษตร ระดับชํานาญการ 
3)  นายสถาพร  นาคคนึง  นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ 
4)  นายพงศศักดิ ์   เจาพนักงานการเกษตร ระดบัชํานาญงาน 
5)  ม.ล.ปริต มาลากุล   ชางกอสรางช้ัน 3 

6.4  นางอรอนงค  ถวิลหวัง  พนักงานธรุการาช้ัน 3 ปฏิบัติงาน ดังนี ้

 งานดานสารบรรณ ควบคุมการปฏิบัติงานรับและสงเอกสารรางโตตอบ จัดเก็บคนหาเอกสารและ

ระบบบริหารงานกลุมงานตะกอนฯ งานบนัทึกขอมูล ผลิตสําเนาเอกสาร ตดิตามเรงเตือน เพ่ือใหงานเสร็จ

ทันตามกําหนด ประสานงานกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ ควบคุมการใชอุปกรณสํานักงานทุกประเภทใหอยู

ในสภาพท่ีด ี
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7.  การปฏิบัติงานและรับมอบหมายหนาที่ 

7.1  งานที่นํามาปฏิบัต ิ
   7.1.1 งานตามกรอบ การแบงงานและการกําหนดหนาท่ีความรับผดิชอบภายในของ

สํานักและกอง    
7.1.2  งานตามหนาท่ีความรับผิดชอบตามแผนงานของกรมชลประทาน 
7.1.3  งานท่ีไดรับมอบหมาย หรือส่ังงานจากผูบังคับบญัชา 
7.1.4  งานการประเมินปริมาณตะกอน และตรวจสอบคุณภาพน้ํา ตามคํารองขอ จาก

หนวยงานของกรมชลประทาน และหนวยงานภายนอก 
7.1.5 งานรับรองการตรวจสอบผลการดําเนนิงานดานตะกอนและคุณภาพน้ํา จากศนูย

อุทกวิทยาและบริหารน้ํา 

7.2  ขั้นตอนในการปฏิบัตงิานตะกอนและคุณภาพนํ้า 

 7.2.1  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตะกอน ในแหลงนํ้าธรรมชาติ และโครงการพัฒนา

แหลงนํ้าตางๆ 
7.2.1.1  การปฏิบัติงานตะกอนแขวนลอยในแหลงนํ้าธรรมชาติ มีขั้นตอนใน

การปฏิบัติงาน ดังนี ้
1)  การรวบรวม ติดตาม และตรวจสอบ รายงานผลการสํารวจและประมวลผล

ขอมูลตะกอนแขวนลอยประจําปท่ัวประเทศไทย จากศนูยอุทกวิทยาและบริหารน้าํภาคตางๆ 
2)  การวิเคราะหและประเมินปริมาณตะกอนแขวนลอยรายวัน รายเดอืน และราย

ป ของสถานตีะกอนในลุมน้ําตางๆ ท่ัวประเทศไทย วิธีการประเมนิโดยใชสมการโคงความสัมพันธระหวาง

ปริมาณตะกอนแขวนลอยกับปริมาณน้าํ (Sediment-Discharge Rating Curve) ซึ่งมีสมการ ดังนี ้
Qs = kQn 

 Q   คือปริมาณน้ํา มีหนวยเปน ลูกบาศกเมตร/วินาที 
 Qs คือปริมาณตะกอนแขวนลอย มีหนวยเปน ตัน/วัน 
 k และ n เปนคาสัมประสิทธิ์รีเกรชช่ัน (Regression Coefficient) 

3)   จัดทําฐานขอมูลตะกอนแขวนลอย เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานดานอุทกวิทยา

และทางวิชาการ 
4)  จัดทํารายงานสถิติอุทกวิทยา (ตะกอนแขวนลอย) ประจําป รวมกับขอมูล

ระดับน้ําและปริมาณน้ํา ของกลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา  
5)   การศึกษาความสัมพันธระหวางตะกอนแขวนลอยรายปกับพ้ืนท่ีลุมน้ํา โดยนาํ

ขอมูลตะกอนแขวนลอยรายปเฉล่ีย กับพ้ืนท่ีลุมน้ํา ของสถานีตางๆ ท่ีอยูในลุมน้ําเดยีวกัน หรือตางลุมน้ําท่ี

อยูใกลเคียงกันท่ีมีลักษณะความคลายคลึงกันทางดานอุทกวิทยา แลวนํามาพลอตในกระดาษกราฟเลขยก

กําลัง ก็จะไดสมการความสัมพันธ ดังนี ้

 Qs = aAb 

  Qs  คือปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปเฉล่ีย มีหนวยเปน ตนั/วัน 
  A  คือพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

a และ b คือคาสัมประสิทธิ์รีเกรชช่ัน (Regression Coefficient) 
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เม่ือไดความสัมพันธระหวางปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปเฉล่ียและพ้ืนท่ีลุมน้ําแลว ก็สามารถ

นําไปประยุกตใชกับจุดท่ีตองการศึกษาท่ีไมมีสถานีตรวจวัดตะกอน 

6)  การศึกษาและวิเคราะหตะกอนแขวนลอยอื่นๆ 
7)  บริการและเผยแพรขอมูล 
7.2.1.2  การปฏิบัติงานตะกอน ในอางเก็บนํ้า ระบบชลประทาน และ

โครงการพัฒนาแหลงนํ้าตางๆ  
การศึกษาปริมาณการสะสมตะกอนท่ีสงผลกระทบตอปริมาณความจุของอางเก็บน้ํา ภายใต

งบประมาณท่ีจะไดรับในแตละป ประกอบดวยการสํารวจขอมูลพ้ืนท่ีและพิกัดความสูงของอางเก็บน้ํา เพ่ือ

ศึกษาความจขุองอางเก็บน้ําท่ีเปล่ียนไป เนื่องจากการทับถมของตะกอนท่ีถูกพัดพามากับปริมาณน้าํ 

ตลอดจนการศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ เชน ปริมาณฝน พืชพรรณธรรมชาติ การใช

ประโยชนท่ีดนิ กับปริมาณตะกอน ชนิดตะกอนแขวนลอยและตะกอนทองน้ํา เพ่ือการบริหารจัดการน้าํบน

พ้ืนฐานขอมูลท่ีถูกตอง มีขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) การวางแผนการสํารวจตะกอนในอางเก็บน้ํา และจัดทํางบประมาณคาใชจาย ในการดาํเนินงาน

ในแตละป 
2)  การศึกษาสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ปฐพี และธรณีวิทยา 
3) การศึกษาและวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางพืชพรรณธรรมชาติ การใชประโยชนท่ีดนิ กับ

ปริมาณตะกอน 
4)  การศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณฝนและปริมาณน้าํทา กับปริมาณตะกอน 

5) การสรางแผนท่ีเสนช้ันความสูงของอางเก็บน้าํ จากขอมูลการสํารวจพ้ืนท่ีคาพิกัดฉากและคา

ระดับความสูงของอางเก็บน้าํ จากศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตางๆ 
6) คํานวณความจุและพ้ืนท่ีอางเก็บน้าํ แลวนํามาพลอตกราฟโคงความสัมพันธระหวางความจุและ

พ้ืนท่ีของอางเก็บน้ําท่ีระดับความลึกตางๆ 
7)  นาํไปเปรียบเทียบกับความจุเดิมกอนสรางอางเก็บน้ํา จะทําใหรูความจุใหม ณ ปจจุบนั 
7)  ประเมินอัตราการกัดเซาะของลุมน้าํ 
9) ประเมินปริมาณน้ําตนทุนเก็บกักในปจจุบนัท่ีมีอยูในอางเกบ็น้าํท่ีระดับตางๆ ซึ่งจะนําผลไป

ประกอบการวางแผนการจัดสรรน้ํา และการปรับปรุงบาํรุงรักษาโครงการ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดบนพ้ืน

ฐานขอมูลท่ีถูกตอง เพ่ือประโยชนสูงสุดของโครงการ 
10)  เพ่ือคาดการณปริมาณตะกอน และหาแนวทางปองกันและแกไขตอไป 

11)  จัดทํารายงานเปนรูปเลม และ digital file เสนอผูท่ีเก่ียวของ และเผยแพรตอไป 
7.2.1.3 ประเมินปริมาณตะกอนตามคํารองขอจากหนวยงานของกรมชลประทาน 

7.2.1.4 รับรองการตรวจสอบผลการดําเนินงานดานตะกอน จากศนูยอุทกวิทยา

และบริหารน้าํภาคตางๆ 
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7.2.2  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานคุณภาพนํ้า ในแหลงนํ้าตางๆ 

 การติดตามตรวจสอบสภาพแหลงน้ํา  นับวามีความจําเปนในการจัดการคุณภาพน้าํเพ่ือใหได

ขอมูลท่ีสามารถแสดงถึงสถานภาพของแหลงน้ํา  ไดแก  คุณภาพน้ําทางกายภาพ  ทางเคม ี  และทาง

ชีวภาพ  ตามจุดตรวจวัดและเก็บตัวอยางน้ําท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ  และเฝาสังเกตวาคาของคุณภาพ

น้ําตามจดุตรวจวัดและเก็บตวัอยางมีการเปล่ียนแปลงดขีึ้นหรือต่าํลงอยางไร  เม่ือเวลาหรือสภาพแวดลอม

ของแหลงน้ําเปล่ียนไป   ผลจากการติดตามตรวจสอบหรือเฝาระวังคุณภาพน้ําอยางสมํ่าเสมอ  จะทําให

ทราบวาบริเวณใดมีปญหาการปนเปอนของมลพิษในน้าํ  ซึ่งจะนําไปสูการคนหาสาเหตุหรือแหลงกําเนิด

มลพิษ  เพ่ือท่ีจะหาแนวทางในการแกปญหาหรือลดผลกระทบท่ีเกิดจากมลพิษในแหลงน้ํานั้นตอไป 
แนวทางการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้าํ คือกระบวนการในการสํารวจและตรวจสอบคุณภาพน้าํ    

เพ่ือใหไดมาซึง่ขอมูลคุณภาพน้ําและขอมูลสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของตอการเปล่ียนแปลงของคุณภาพน้าํ

ตามวตัถุประสงคท่ีผูสํารวจตองการทราบ     ขอมูลท่ีไดตองมีการบนัทึก    จดัเก็บ    และประเมินผลเพ่ือ

ติดตามแนวโนมของคุณภาพน้ําอยูเปนระยะ     เพ่ือประโยชนในการจัดการและแกไขปญหามลพิษของ

แหลงน้ํา   กระบวนการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํามีหลายขั้นตอน    มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
7.2.2.1  การสํารวจพ้ืนที่และกําหนดจุดตรวจวัด 

1)  การสํารวจพ้ืนท่ีท่ีจะทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิง    เนื่องจากจะ
เปนขอมูลในการวางแผนและกําหนดจุดตรวจวัดและเก็บตัวอยางน้ําท่ีเปนตัวแทนของแหลงน้ํา      ขอมูล

ท่ีควรทราบในการสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือการตรวจสอบคุณภาพน้ําไดแก 
1.1)  ขอมูลสภาพแวดลอมท่ัวไปของแหลงน้ําหรือลุมน้ํา ไดแก  ขอมูลตนกําเนดิ

ของแหลงน้ํา    บริเวณท่ีไหลผาน    คลองสาขา  ความกวางยาวของลําน้ํา  ขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้าํเปนตน 
1.2)  ลักษณะทางชลศาสตรของน้ํา  ไดแก  การขึ้นลงของน้ําในแหลงน้าํ  ทิศทาง

และอัตราการไหลแตละชวง  ซึ่งสภาพชลศาสตรท่ีเปล่ียนแปลงมักมีผลตอคุณภาพน้ําและการใชประโยชน

ของแหลงน้ําท่ีเปล่ียนไป 
1.3)  สภาพแหลงกําเนิดมลพิษและการใชประโยชนของท่ีดนิในพื้นท่ีลุมน้ํา  

ไดแก แหลงอุตสาหกรรม   ชุมชน   และเกษตรกรรมเปนตน 
1.4)  แผนท่ีลุมน้ําหรือแหลงน้ําท่ีตองการสํารวจโดยรวม  ท่ีแสดงใหเห็นสายน้ํา

และการเชื่อมตอ    ท่ีตั้งแหลงกําเนิดมลพิษ  พ้ืนท่ีการใชประโยชน   ท่ีอาจมีผลตอการเปล่ียนแปลงของ

คุณภาพน้ํา  เปนตน   

2)  การกําหนดจุดตรวจวัดและเก็บตัวอยางน้ํา   โดยทั่วไปจะประกอบดวย 3 สวนใหญ ๆ   

ซึ่งเปนหลักการในการกําหนดจุด  ไดแก   
2.1)  จุดอางอิง  (Baseline  site)  คือจดุตนน้าํ  หรือจุดท่ียังไมไดรับผลกระทบ

จากแหลงมลพิษใด ๆ ซึ่งใชอางอิงสภาพธรรมชาติท่ีแทจริงของแหลงน้ํานัน้ ๆ 
2.2)  จุดตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของคุณภาพน้ํา (Trend  site)  คือจุดตรวจท่ี

อยูในชวงหรือบริเวณท่ีมีการใชประโยชนหรือไดรับผลกระทบจากแหลงมลพิษตางๆ ของแหลงน้ํา โดย

กําหนดจุดตรวจวัดขึน้มาเพ่ือใชตรวจสอบแนวโนมของสภาพปญหาในแหลงน้ําท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงใน

ระยะยาว เพ่ือประโยชนในการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ําตามทิศทางของปญหา 
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2.3)  จุดตรวจวัดทายน้าํ ( Global  river  flux  site)  คอืจุดตรวจสอบบริเวณปาก

แมน้ํา   หรือปลายสุดของแหลงน้ํากอนจะถูกระบายลงสูแหลงน้ํารองรับน้ําอ่ืน ๆ  เปนจดุท่ีใชตรวจสอบ

สภาพของแหลงน้ําลําดับสุดทาย    เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหลังจากผานและรองรับมลสารตาง ๆ 

ตลอดลําน้าํแลว 

  7.2.2.2  การกําหนดความถี่และชวงเวลาในการตรวจสอบคุณภาพนํ้า  
 ความถ่ีและชวงเวลาในการตรวจวัดและเกบ็ตัวอยางน้ํา   จะตองพิจารณาตามความเหมาะสมและ

ความตองการขอมูลหรือวัตถุประสงคของการเก็บตัวอยาง   ซึ่งมีปจจัยหลายประการที่ใชประกอบการ

พิจารณา   อาทิ  งบประมาณ   จํานวนบคุลากร   ฤดูกาล  หรือสภาพแหลงน้ําเปนตน  โดยท่ัวไปแหลงน้าํ

ท่ีมีสภาพเปล่ียนแปลงทางคุณภาพบอย   จะตองเพ่ิมความถี่ในการตรวจวัดเก็บตัวอยางน้าํมากกวาแหลง

น้ําท่ีมีการเปล่ียนแปลงนอย 
 สวนการกําหนดชวงเวลาในการตรวจวัดและเก็บตัวอยางน้ํานั้น   ควรเร่ิมทําการตรวจวัดหลังเวลา 

10. 00 น. โดยประมาณ   เนื่องจากเปนเวลาท่ีส่ิงมีชีวิตตางๆในน้ําเร่ิมไดรับแสงแดดจากดวงอาทิตยเต็มท่ี     

และเร่ิมกระบวนการในการสังเคราะหแสงซ่ึงมีผลโดยตรงกับออกซิเจนท่ีละลายอยูในน้ํา  สวนแหลงน้ําท่ี

ไดรับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ําทะเลจะตองใชมาตราน้ําของกรมอุทกศาสตร  กองทัพเรือ   เพ่ือ

ตรวจสอบการขึ้น-ลงของน้ําในแหลงน้ํา ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะกําหนดชวงเวลาท่ีเหมาะสมและถูกตองตาม

วัตถุประสงคของการตรวจวัด   เชนการตรวจวัดท่ีเปนงานเพ่ือเฝาระวังการรุกลํ้าของน้ําเค็มจะตองเลือก

ชวงเวลาหลังจากท่ีน้ําขึ้นสูงสุดแลวประมาณ 1 ช่ัวโมง   จะเปนชวงท่ีน้ําทรงตัวคือชวงท่ีน้ําจะไมขึ้นและลง    

ซึ่งคาท่ีวัดไดจะเปนคาท่ีถูกตองท่ีสุดซึ่งจะเปนขอมูลท่ีนําไปใชในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือผลักดันน้ําเค็มใน

กรณีท่ีน้ําเค็มรุกลํ้าถึงจุดท่ีจะสรางความเสียหายแกภาคการเกษตรตอไป     สวนการตรวจสอบคุณภาพน้ํา

เพ่ือหาความเนาเสีย จะตองทําในชวงเวลาน้ําลงเพราะน้ําท่ีตรวจสอบยังเปนน้ําจืด     มีการไหลของน้ําตาม

ธรรมชาติและเปนสภาพที่เกิดปญหามลพิษรุนแรงท่ีสุด    

7.2.2.3   การกําหนดพารามิเตอรในการตรวจสอบคุณภาพนํ้า 
 พารามิเตอรในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา  ไดแก  ดัชนีหรือตัวช้ีวัดคุณภาพน้ําของแหลงน้ํา  

พารามิเตอรสําหรับตรวจสอบคุณภาพน้ํามีอยูหลายชนิด    โดยทั่วไปแบงเปน 3 ประเภทใหญๆ  คือ 
  1)  คุณภาพนํ้าทางกายภาพ (Physical   parameters) เชน สี  ความขุน  อุณหภูมิ  เปน

ตน 
  2)  คุณภาพนํ้าทางเคมี (Chemical   parameters) เชน คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) คา

ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD)  คาปริมาณความเปนกรด-ดาง (pH) คาโลหะหนักตางๆ 

และสารเปนพิษอ่ืนๆ เปนตน 
  3)  คุณภาพนํ้าทางชีวภาพ (Biological   parameters) เชน  คาปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิ

ฟอรมท้ังหมด  ซึ่งขึ้นอยูกับ ชนิด   ปริมาณ และสัดสวน ของสัตวหรือพืชท่ีอาศัยอยูในแหลงน้ํา   เปนตน 

 7.2.2.4  การตรวจวัดคุณภาพนํ้าของกรมชลประทาน มีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ในแมน้าํ 

สายหลัก อางเก็บน้ํา ระบบชลประทาน โครงการพัฒนาแหลงน้ํา และแหลงน้ําอ่ืนๆ ซึ่งตามยุทธศาสตรของ

สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมชลประทาน ใหมีคุณภาพน้าํไดเกณฑ

มาตรฐาน โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาแหลงน้ําของกรมชลประทาน ซึ่งตรวจวัดขอมูลคุณภาพน้ําโดย

เจาหนาท่ีของโครงการและกลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา   และการตรวจวัดตามแมน้ําสายหลักตางๆ  ซึ่ง 
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ดําเนนิการโดยศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคตางๆ และกลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา ซึ่งการสํารวจ

ดังกลาว ขึ้นอยูกับงบประมาณ บุคลากรทีมี่ความรูและพอเพียงหรือไม 
 กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําตามภาระกิจของกรมชลประทาน 

จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา ตามพระราชเสาวนียฯ โครงการ

ตรวจวัดคุณภาพน้ําทุงสารภีและแมน้ําปราจีนบุรี และโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ําพระตําหนักสวนปทุม ซึง่

ในการดําเนินงานแตละป ตองจัดทําแผนการตรวจวัด และงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน 

1)  โครงการเฝาระวังคณุภาพนํ้าแมนํ้าเจาพระยา ตามพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท ตั้งแตทายเขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท ถึงปากแมน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ 

เปนระยะทาง 270 กิโลเมตร มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้าํท้ังหมด 37 จุดสํารวจ ทําการตรวจวัด 7-10 คร้ัง

ตอเดือนตลอดท้ังป โดยทาํการตรวจวัดคณุภาพน้ําในภาคสนาม 6 ดัชนี  และเก็บตัวอยางน้ําไปวิเคราะห
หาคาดัชนีคณุภาพน้าํ 26 ดชันี  ท่ีกลุมงานเคมี สวนวิจยัและพัฒนาดานวิทยาศาสตร สํานักวิจัยและพัฒนา 

(ดัชนีคุณภาพน้ําดูในรายงานผลการวิเคราะหคุณภาพน้าํ ส.วพ.6-) โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ําในแมน้าํ

เจาพระยา ตามพระราชเสาวนียฯ เร่ิมสํารวจตั้งแดวันท่ี 15 สิงหาคม 2550 ถึงปจจุบัน ซึ่งแบงการตรวจวัด

ออกเปน 3 ชวง ดําเนินการตรวจวัดคณุภาพน้ําโดย 2 หนวยงาน คือ กลุมงานตะกอนและคุณภาพน้าํ 

ตรวจวัดในเขตพ้ืนท่ีชวงท่ี 1 และชวงท่ี 2 และศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ตรวจวัดในเขตพ้ืนท่ีชวงท่ี 3 
ชวงท่ี 1 แมน้ําเจาพระยาตอนลาง ตั้งแตอําเภอพระสมุทรเจดีย จงัหวัดสมุทรปราการ จากปาก

แมน้ําขึ้นไปทางเหนือจนถึงศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเกา อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จดัอยูในแหลง

น้ําผิวดินประเภทท่ี 4 มีจุดตรวจวัด จํานวน 13 จดุ คอื 1) ทาน้ํานนทบุรี 2) สะพานพระราม 7 3) กรม

ชลประทานสามเสน  4) สะพานพุทธ  5) สะพานพระปนเกลา  6) สะพานสาธร  7) สะพานกรุงเทพฯ  7) ปาก 
คลองพระโขนง 9) วัดบางนา 10) ปากคลองสําโรง 11) ทาเรือขามฟากพระประแดง 12) ปตร.คลองลัดโพธิ ์

13) ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 

ชวงท่ี 2  แมน้ําเจาพระยาตอนกลาง ตั้งแตศาลากลางจังหวัดนนทบรีุหลังเกา อําเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี ขึ้นไปทางเหนือจนถึงปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอยูใน

แหลงน้ําผิวดนิประเภทที่ 3 มีจุดตรวจวัด จํานวน 14 จุด คือ 1) ปากคลองแมน้าํนอย  2) เขตโรงงาน
อุตสาหกรรม (บางไทร-อยุธยา) 3) ศูนยศิลปาชีพบางไทร 4) วัดโพธิแ์ตงใต 5) วัดไผลอมและวัดจันกะพอ 
6) ปากคลองสําแล 7) โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง 7) ปากคลองเชียงรากนอย 9) ปากคลองรังสิต 10) 
โรงงานอุตสาหกรรมสะพานนวลฉวี 11) โรงงานสุรา เขตบางคูวัด 12) ทาเรือเกาะเกร็ด 13) ทาเรือกรม
ชลประทานปากเกร็ด 14) สะพานพระนั่งเกลา 

ชวงท่ี 3  แมน้าํเจาพระยาตอนบน ตั้งแตปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ขึน้ไปทางเหนือจนถึงทายเขื่อนชัยนาท จังหวัดชัยนาท จดัอยูในแหลงน้ําผิวดนิประเภท

ท่ี 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) 
หนาท่ีวาการ อ.ปาโมก 9) สถานี C.35 อ.บางบาล 10) หนาวัดพนัญเชิง 11) หนาท่ีวาการอําเภอบางปะอิน 

2) โครงการตรวจวัดคุณภาพนํ้าในเขตพ้ืนที่ทุงสารภีและแมนํ้าปราจีนบุรี ตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ํา เพ่ือแนวทางการบริหารจัดการน้ํา และแนวทางปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรน้ํา มีจุด

ตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ังหมด 7 จุดสํารวจ ทําการตรวจวัดดัชนีภาคสนาม 6 ดัชนี ระยะเวลาสํารวจ 2 คร้ังตอ

เดือนตลอดท้ังป เร่ิมดําเนนิงานตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงปจจุบนั 
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ในป พ.ศ. 2552 กลุมงานตะกอนและคณุภาพน้ํา มีโครงการศึกษา วิเคราะหวิจัย ผลกระทบการ

ใชประโยชนท่ีดินตอคุณภาพน้ํา และแนวทางจัดการทรัพยากรน้ํา ในคลองสารภแีละแมน้าํปราจีนบุรี โดย

เพ่ิมการสํารวจเก็บตัวอยางน้ําและตะกอนวัสดุทองน้าํ (bed material) ไปวิเคราะหหาคาดัชนีคณุภาพน้าํทาง
เคมี และศกึษาองคประกอบของตะกอนดิน และสํารวจขอมูลภาคสนามท่ีเก่ียวของกับมลพษิในพ้ืนท่ี 

รวมท้ังการสัมภาษณความคิดเห็นของประชาชนท่ีใชน้ํา  

 3)  โครงการตรวจวัดคุณภาพนํ้าที่พระตําหนักสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี มีจุดตรวจวัดคุณภาพ

น้ําท้ังหมด 6 จุดสํารวจ ทําการตรวจวัด 4 คร้ังตอเดือนตลอดท้ังป โดยทําการตรวจวัดคุณภาพน้าํใน

ภาคสนาม 6 ดัชน ี และเก็บตัวอยางน้ําไปวิเคราะหหาคาดัชนีคุณภาพน้ํา 16 ดัชนี (ดัชนีคุณภาพน้ําดูใน

รายงานผลการวิเคราะหคุณภาพน้าํ ส.วพ.6-) ท่ีสํานักวิจัยและพัฒนา โครงการนี้เร่ิมสํารวจเม่ือวันท่ี 17 

กุมภาพันธ 2551 ถึงปจจุบัน  
 การตรวจวัดคณุภาพน้ําในภาคสนามท้ัง 3 โครงการ โดยใชเคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพน้ํา ชนิดหัว

รวมของบริษทั YSI รุน 556 และรุน 6600 ทําการตรวจวัดดัชนคีุณภาพน้าํ จาํนวน 6 ดัชนี คือ 

1)  อุณหภมิ (Temperature: Temp.)  
2) ความเปนกรด-ดาง (pH) 
3) ความนาํไฟฟา (Electric Conductivity: EC) 

4) ความเค็ม (Salinity: Sal.) 

5) ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen: DO)  

6) ของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids: TDS)  

หรือความขุน (Turbidity: Tur.) ถามีเคร่ืองมือวัดเฉพาะความขุน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ท้ัง 3 โครงการ นํามาศึกษาและวิเคราะหเพ่ือจัดทําเลมรายงานประจําป 

เพ่ือเผยแพรขอมูลและการศกึษาดานวิชาการ รวมท้ังการนําเสนอผาน website ของกลุมงานตะกอนและ
คุณภาพน้ํา 

 7.2.2.3 การติดตามตรวจสอบและเฝาระวังสถานการณคุณภาพนํ้า โดยเฉพาะดาน

ความเค็ม ในชวงฤดูแลงระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายนของทุกป ซึ่งเปนชวงท่ีน้ําทะเลมีอิทธิพล

สูงและรุกลํ้าเขามาในแมน้าํสายหลัก จาํนวน 6 สาย ซึง่เปนแหลงน้ําท่ีใชในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของ

ประเทศ ซึ่งเปนภารกิจของกรมชลประทานท่ีดาํเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบนั กลุมงาน

ตะกอนและคณุภาพน้ํา ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบ ติดตาม และเฝาระวังความเค็มของน้ําทะเลมิใหรุก

ลํ้าเขามาทําอันตรายหรือเกิดผลกระทบตอการเพาะปลูก การประปา การประมง การอุตสาหกรรม 

ตลอดจนการอุปโภค-บริโภค    ของราษฎรริมฝงแมน้ํา   ซึ่งจะนําขอมูลท่ีไดจากการเฝาระวังการวัดความ

เค็ม    มาเปนแนวทางในการปองกันตอไป แมน้ําสายหลัก 6 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา แมน้าํทาจีน แมน้าํ

แมกลอง แมน้ําบางประกง แมน้ําปราจนีบุรี และแมน้ํานครนายก ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1)  วางแผนการตรวจวัดคณุภาพประจําป 
 2)  ตรวจวัดคณุภาพน้ํา 
 3)  รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล 
 4)  ควบคุมคณุภาพน้ําท่ีจดุเฝาระวัง เพ่ือการบริหารจัดการน้ํา 
 5) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําเจาพระยารายวัน ตอผูอํานวยการศูนยประมวล

วิเคราะหสถานการณน้าํ และโครงการชลประทานนนทบุรี  
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 6) รายงานผลการตรวจวัดคณุภาพน้ําดานความเค็ม ณ จุดเฝาระวังความเค็ม โดยควบคุม

ความเค็มไมใหเกิน 2 กรัม/ลิตร ในแมน้าํสายหลัก จํานวน 3 สาย คือ 
  (1)  แมน้ําเจาพระยา จุดเฝาระวังความเค็ม อยูท่ีทาน้ํา จังหวัดนนทบุรี มีจดุ

ตรวจวัดท้ังหมด 9 จดุสํารวจ คือ 1) จังหวัดสมุทรปราการ 2) ปากคลองสําโรง 3) ทาน้าํบางนา 4) ปาก
คลองพระโขนง 5) สะพานกรุงเทพ 6) สะพานพุทธ 7) กรมชลประทานปากเกร็ด 7) จังหวัดนนทบุรี และ 
9) อําเภอปากเกร็ด ตรวจวัดโดยกลุมงานตะกอนและคุณภาพน้ํา 

  (2)  แมน้ําทาจีน จุดเฝาระวังความเค็ม อยูท่ีอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี
จุดตรวจวัดท้ังหมด 7 จุดสํารวจ คือ 1) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 2) ปตร.ส่ีวา 3) ปตน.กระทุมแบน 

4) ปากคลองบางยาง 5) ปตร.กระทุมแบน 6) อําเภอสามพราน 7) สะพานโพธิ์แกว และ 7) อําเภอนครชัย
ศรี ตรวจวัดโดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ 

  (3)  แมน้ําแมกลอง จุดเฝาระวังความเคม็ อยูท่ีปากคลองดําเนนิสะดวก จังหวัด

ราชบุรี อยูในเขตพ้ืนท่ี 2 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี มีจุดสํารวจตั้งแตตนน้าํถึง

ปลายน้ํารวม 6 จุด คือ 1) จังหวัดสมุทรสงคราม 2) อําเภออัมพวา 3) อําเภอบางคนที 4) ปากคลอง
ดําเนนิสะดวก 5) ปากคลองแพงพวย และ 6) จังหวัดราชบุรี ตรวจวัดโดย 3 โครงการ คือ โครงการ

ชลประทานสมุทรสงคราม โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาดําเนนิสะดวก และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

ราชบุรีฝงซาย 

 7)  การนําเสนอขอมูลผลการตรวจวัดคณุภาพน้ํา ผาน website ของกลุมงานตะกอนฯ 

และจัดทํารายงานเสนอศนูยประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา 

 7.2.2.4  การตรวจสอบระบบโทรมาตรที่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ของโครงการลุมน้ํา

เจาพระยา จํานวน 2 สถานี คือ ท่ีสถานีสะพานพุธ และสถานปีากเกร็ด เพ่ือการติดตามสถานการณและ

เตือนภัยทันสถานการณน้ํา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
7.2.2.5  การตรวจสอบคุณภาพน้าํตามมาตรการควบคมุการปลอยน้าํเสียลงในทางน้ํา

ชลประทาน น้าํเพ่ือการเกษตร และน้าํผิวดิน ตามแหลงน้ําธรรมชาติ และตามโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

ตางๆ  
7.2.2.6  การสาธติและแนะนาํวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ํา และการซอมบํารุงรักษาและ

ดูแลอุปกรณเคร่ืองวัดคุณภาพน้ํา กับเจาหนาท่ีของศูนยอุทกและบริหารน้ํา และสํานักงานชลประทานตางๆ 

7.2.2.7  การใหความรวมมือ แนะนํา เสนอแนะ และนําเสนอ ดานขอมูลและความรูดาน

วิชาการของงานตะกอนและคุณภาพน้ํา กับบุคลากรในกรมชลประทาน และนอกกรมฯ เชน ความรวมมือ

ในการปองกันและแกไขคุณภาพน้าํ การจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรความรู และประชาสัมพันธหนวยงาน 

และประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการสาธิตการตรวจวัดคณุภาพน้ําใหกับ

สถานศึกษา เพ่ือใหชวยกันดูแลคุณภาพน้ํา 

7.2.2.8  การประชาสัมพันธ จดัทํา พัฒนา และปรับปรุง การนําเสนอขอมูลตะกอนและ

คุณภาพน้ํา ผาน website 

 7.2.3  การวางเครือขายสถานีสํารวจตะกอนและคุณภาพน้ํา รวมกับศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํ 

ใหสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพของลุมน้ํา ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การใชประโยชนท่ีดิน การตั้งถ่ิน

ฐาน เขตอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และการใชประโยชนขอมูล 
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 7.2.4  การสํารวจขอมูลตะกอนและคุณภาพน้ํา ในกรณีเรงดวนและฉุกเฉิน โดยเฉพาะกรณีวิกฤติ

และเปนจดุสนใจของสังคม 
7.2.5  การศึกษาตะกอน คณุภาพน้ํา และสารพิษจากโลหะหนัก ท่ีอาจสงผลตอคณุภาพน้ําในอาง

เก็บน้ํา  
7.2.6  งานศึกษาวิจัยตะกอนและคุณภาพน้ํา เปนการศกึษาวิจัยงานตะกอนและคุณภาพน้าํขั้นสูง 

มีดังนี ้

  7.2.6.1  ศึกษาการสะสมของตะกอน และการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ํา ในอางเก็บน้าํ

ขนาดใหญ และขนาดกลาง ท่ีมีการตื้นเขนิ และเปล่ียนแปลงปริมาตรกักเก็บของอางเก็บน้าํ โดยเคร่ืองมือ

สํารวจภาพตัดขวางของกนอางเก็บน้าํแบบคล่ืนเสียงสะทอนกลับ (Echo Sounding) หาตะกอนกนอางเก็บ
น้ํา เพ่ือวางแผนลดปริมาณตะกอนท่ีสะสมตัวในอางเก็บน้ํา โดยสรางฝายดักตะกอน หรือทําการขุดลอก

ตะกอนในอางเก็บน้ํา เพ่ือยืดอายุการใชงานของอางเกบ็น้ํา 
7.2.6.2  สรางแบบจําลองของการสะสมตวัของตะกอนในทางน้าํ และระบบชลประทาน

หลัก เพ่ือปองกันการสะสมตัวของตะกอน และการกัดเซาะของลุมน้าํ 
7.2.6.3  ศึกษารูปแบบภาพตัดขวางของตะกอนท่ีสะสมในทางน้าํตางๆ เพ่ือศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของทางน้ํา เพ่ือวางแผนปองกันและแกไข 
7.2.6.4  ศึกษาวิจัยคณุภาพน้ํา เพ่ือหาแหลงตนกําเนดิของสารปนเปอน ท่ีท้ิงลงแหลง

ทางน้ําธรรมชาติ เชน การทาํเหมือง สารปนเปอนในดนิ และจากแหลงชุมชน อุตสาหกรรม และพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม 
7.2.6.5  การวางแผนปองกันเชิงรุก โดยประสานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ (การลด 

เจือจาง โดยการปลอยน้ํา)  
  7.2.6.6  การหาความสัมพันธระหวางคณุภาพน้ํา ฤดกูาล และปริมาณ ท่ีเปล่ียนแปลง 

7.2.6.7  การกําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้าํใชในการเกษตรกรรม และน้าํท้ิงท่ีปลอย

จากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
  7.2.6.8  การกําหนดเกณฑการระบายน้าํท้ิงจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พรอมท้ังรูปแบบการ

บําบัดน้ําท้ิงจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
  7.2.6.9  สราง model ของตะกอนและคณุภาพน้ําในพ้ืนท่ีเรงดวน 

8.  แบบฟอรม บันทึก และเอกสารในการปฏิบัติงาน 

 8.1  แบบฟอรม (Forms) ใชสําหรับลงบันทึกผลการทํางาน ผลลัพธท่ีไดจากการทํางาน และการ

มอบหมายงาน ในระบบบริหาร 
  8.1.1  แบบฟอรมการกรอกขอมูลการสํารวจคุณภาพน้ําภาคสนาม 
  8.1.2  แบบฟอรมรายงานผลวิเคราะหคณุภาพน้ํา (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)  จะถูกเก็บไวสําหรับการเรียกออกมาใชและควบคมุตามกระบวนการ

ควบคุมบันทึก 
  8.2.1  บันทึกการมอบหมายงาน หรือการส่ังงาน 
  8.2.2  บันทึกการนําเสนอรายงานตอผูบังคับบญัชา 
  8.2.3  บันทึกการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงาน 
  8.2.4  บันทึกการนําเสนอโครงการดานวิชาการ 
  8.2.5  บันทึกจากหนวยงานตางๆ ท่ีตองการขอมูล การวิเคราะหและการประเมิน ตะกอน

และคุณภาพน้าํ 
  ฯลฯ 
 8.3  เอกสารสนับสนุน (Support Document) เอกสารท่ีใชอธิบายรายละเอียดปลีกยอยในการ
ทํางานในรูปแบบท่ีองคกรมีใชอยู เชน พระราชบัญญัต ิกฎหมาย หนงัสือช้ีแจง มาตรฐานตางๆ เปนตน 
  8.3.1 วิสัยทัศน และยุทธศาสตร ของสํานกัอุทกวิทยาและบริหารน้ํา และกรมชลประทาน 

  8.3.2  แนวทางการปฏิบตัิงานสํารวจน้ําทาและตะกอน 

  8.3.3  มาตรฐานการกําหนดคุณภาพน้ําตางๆ ท่ีเก่ียวของกับน้ําเพ่ือการชลประทาน          
  8.3.4 กรอบหนาท่ีความรับผดิชอบของสวนอุทกวิทยา และสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 

  8.3.5  ระบบบําบัดมลพษิ 
  8.3.6 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กฎ 

ประกาศ และระเบียบท่ีเก่ียวของดานการควบคุมมลพิษ 
  8.3.7  พจนานุกรมศัพทวิทยาศาสตร 
  8.3.8  แผนท่ีภูมิประเทศ 1:50,000 และ 1:250,000 ฯ 

8.3.9  บัญชีรายช่ือสถานีฝนและสถานีอุทกวิทยา 
  ฯลฯ 

9.  ผูใชบริการขอมูลตะกอนและคุณภาพนํ้า 
 9.1  ประชาชนไดรับน้าํท่ีมีคุณภาพดีหรือเหมาะสมจากกรมชลประทาน ตอการใชประโยชนดาน

ตางๆ คือ การอุปโภคและบริโภค การเกษตกรรม การอุตสาหกรรม การสันทนาการ และการรักษาระบบ

นิเวศน เปนตน 

 9.2  หนวยงานกรมชลประทาน นําขอมูลตะกอนไปประยุกตใชกับการศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยา

สําหรับในแหลงน้ําธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ ดังนี ้
  9.2.1.  ศึกษาขอมูลปริมาณตะกอน ในการคํานวณหาการสะสมตะกอน เพ่ือกําหนดระดับ

ปริมาณน้ําใชการไมได (dead storage) และประเมินปริมาณตะกอนท่ีตกทับถมเฉล่ียรายป ของโครงการ
พัฒนาแหลงน้าํตางๆ เพ่ือกําหนดอายุการใชงานของอางเก็บน้ํา 
  9.2.2  ศึกษาตะกอนในพ้ืนท่ีเหนืออางเก็บน้ํา เพ่ือการปองกันตะกอนไหลลงอาง 

โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีวิกฤต เพ่ือการวางแผนปองกัน และเพ่ือการบริหารจัดการน้าํ 
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  9.2.3  ศึกษาตะกอนในลําน้ําธรรมชาติท่ัวไป เพ่ือการปองกันแหลงน้ํา ทางน้ํา และคลอง

สงน้ําตืน้เขนิ 
  9.2.4  วางแผนสรางฝายดักตะกอนตามทางน้ําท่ีเปนแหลงตนน้าํลําธาร คลองสงน้ํา เพ่ือ

การขุดลอก 

  9.2.5  การคํานวณปริมาตรของตะกอนท่ีจะตกสะสมในอางเก็บน้าํท่ีมีอายุการใชงาน

หลายปแลว 
  9.2.6  การคํานวณการแพรกระจายของตะกอนท่ีตกสะสมในอางเก็บน้ํา 

9.2.7  กําหนดระยะเวลาการซอมบํารุงและปรับปรุงโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  
9.2.8  ประเมินความจ ุณ ปจจุบันของอางเก็บน้ํา 

 9.3  หนวยงานราชการทั่วไป 
  เพ่ือนําขอมูลไปวางแผนการใชทรัพยากรน้ํา การปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ในการเกษตร การประมง การผลิตน้าํประปา การอุตสาหกรรม และการพัฒนาตอยอดดานตางๆ 

หนวยงานหลักท่ีเก่ียวของท่ีนําขอมูลไปใช เชน กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ํา การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสขุ การประปา ฯลฯ  

 9.4  สถาบนัการศึกษาและองคกรตางๆ เพ่ือนําขอมูลตะกอนและคุณภาพน้าํ เปนฐานขอมูล

การศึกษาผลกระทบ การปองกัน การแกไข และการพัฒนา 

10.  ผลที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน 
 10.1  ขอมูลตะกอนและคณุภาพน้ํา ในแหลงน้ําธรรมชาติ และโครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ 
 10.2  แนวทางการบริหารจัดการตะกอนและคุณภาพน้าํ นาํเสนอตอผูบังคบับญัชา และหนวย

ราชการท่ีจะนาํขอมูลไปใช 

 10.3  ประชาชนท่ีไดรับขอมูลและการบริการไดรับน้าํท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตอการใชงาน 
 10.4  รายงานผลการศึกษาท่ีใชเปนฐานขอมูลของประเทศ 
 10.5  ขอมูลสถิติตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือปฏบัิติงาน 
 

 กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  1 
บทนํา 

1.1  วัตถุประสงค 
 
  การบริหารงานสารสนเทศและพยากรณน้าํ เปนไปตามหลักการทางอุทกวิทยาและ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีมีการสํารวจขอมูลอุทกวิทยาดวยวธีิการแบบเดิม 
(manual) ท่ีอาศัยกําลังคนหรือเคร่ืองมืออัตโนมัติแบบเคร่ืองกล (mechanic) หรือในปจจุบันนําระบบการ
ตรวจวดัแบบอิเล็กทรอนิคส ผสมกับการส่ือสาร (media) สงผานขอมูลเขาสูศูนยกลางการดูแลรักษาระบบในแต
ละพื้นท่ี นอกจากนั้นการส่ิงขอมูลแบบรูปภาพ (โทรสาร) กย็ังมีการใชงานในกรณีเกดิเหตุขัดของทางเทคโนโลยี 
ดังนั้นขบวนการทํางานดานสารสนเทศอุทกวิทยา จะตองมีการปรับปรุงอีกหลายคร้ัง 
  วัตถุประสงคการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานมีดังนี ้
  1.  เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของจะไดทราบหลักเกณฑ 
กระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีแนนอนสอดคลองกับกฎระเบียบท่ีกําหนดได 
  2.  เพื่อเปนเกณฑในการกําหนดความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนั้น 
  3.   เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและสรางความเขาใจอันดีกับประชาชนผูใชบริการ ซ่ึงสามารถ
ขอตรวจสอบ และเสนอแนะใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
1.2  ขอบเขต 
  คูมือการบริหารงานสารสนเทศอุทกวิทยาครอบคลุมเนื้อหาท่ีแสดงถึงกระบวนการรวบรวม
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 
 
 
 
 
 



  โดยมีชองทางและการไดมาของขอมูลดังนี้ 
ท่ี ชองทาง การไดมา 
1. 1.1  จดหมาย 

1.2  โทรสาร 
1.3  จดหมายอิเล็กทรอนิคส 
1.4  แผนบรรจุขอมูล (Compact Disc : CD) 
 

1.1  จากสํานักงานเลขานุการกรม 
1.2  โทรศัพทหมายเลข 0-2243-6958 (อัตโนมัติ) 
1.3  จดหมายอิเล็กทรอนิคส สวนกลาง 
(hydrorid@gmail.com) 
1.4  สงทางไปรษณียไทยหรือนําสงดวยเจาหนาท่ี
ของศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ําเอง 

 
  ในกรณีดังกลาวขางตนเปนการทํางานในลักษณะงานประจํา (routine work) ท่ีไมใชงานในอีก
ลักษณะหนึง่ท่ีเปนการทํางานในลักษณะเรงดวน (urgent work) ชวงเวลาน้ําหลากในฤดูฝน จะมีชองทางและการ
ไดมาของขอมูล ดังนี้ 
ท่ี ชองทาง การไดมา 
1. 1.1  โทรสาร 

1.2  จดหมายอิเล็กทรอนิคส 
1.3  โทรศัพท 
1.4  เว็บไซต 

1.1  โทรศัพทหมายเลข 0-2243-6958 (อัตโนมัติ) 
1.2  จดหมายอิเล็กทรอนิคส สวนกลาง 
(hydrorid@gmail.com) 
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.พิษณโุลก 
(www.hydro-2.com) 
1.4.3  เว็บไซตศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแกน 
(www.hydro-3.com) 
1.4.4  เว็บไซตศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง จ.นครราชสีมา 
(www.hydro-4.com) 
1.4.5  เว็บไซตศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํภาคกลาง 
จ.ชัยนาท (www.hydro-5.com) 
1.4.6  เว็บไซตศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํภาค
ตะวนัออก จ.ชลบุรี (www.hydro-6.com) 
1.4.7  เว็บไซตศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํภาคตก 



จ.กาญจนบุรี (www.hydro-7.com) 
1.4.8  เว็บไซตศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํภาคใต  
จ.พัทลุง (www.hydro-8.com) 

  เม่ือไดรับขอมูลท้ัง 2 กรณีแลว จะดําเนินการวิเคราะหและนําเขาฐานขอมูล ใน 2 ลักษณะ คือ 
  1.  ฐานขอมูลกลางท่ีศูนยสารสนเทศ 
   ดวยวิธีการทางคอมพิวเตอรท่ีเรียกวา FTP (File Transfer Protocal) ท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอรของเจาหนาท่ีในกลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํากําหนดเปน Terminal เช่ือมโยงกับ
คอมพิวเตอรหลักของศูนยสารสนเทศดวยเครือขายภายใน (Local Area Network) 
  2.  ฐานขอมูลเว็บไซตท่ีศูนยสารสนเทศ 
   ดวยวิธีการทางคอมพิวเตอรท่ีเรียกวา Upload ซ่ึงเจาหนาท่ีของกลุมงานสารสนเทศ
และพยากรณน้ํา จะทําการบันทึกสรุปขอมูลใหเปนสารสนเทศ แลวจึงทําการ Upload ไปท่ี Server ท่ีศูนย
สารสนเทศและเผยแพรสูสาธารณชนตอไป 
  จากฐานขอมูลกลางท่ีศูนยสารสนเทศ เจาหนาท่ีสามารถ FTP เรียกดูขอมูล/สําเนาขอมูลไดทุก
รายการ ประกอบดวยขอมูลปริมาณฝน ปริมาณนํ้า ระดับน้ํา อุตุ-อุทกวิทยา ปริมาณตะกอน เปนตน โดยการ
นําไปใชงานข้ึนอยูกับการประยุกตเชิงอุทกวิทยาของแตละบุคคลและหลากหลายวัตถุประสงค 
  จากฐานขอมูลเว็บไซต เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเทานั้น จึงจะสามารถดูรายละเอียดโครงสราง
ขอมูลและแกไขขอมูลได นอกนั้นจะดูผานเว็บไซตตามท่ีกลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ําสรางและกําหนด
เทานั้น 
  การบริการขอมูล 
  ขอมูลท่ีไดมาจากภาคสนามและแปรเปนสารสนเทศน้ันถือไดวาเปนขอมูลขาวสารของราชการ 
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีตองเผยแพรโดยกรมชลประทานมีระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ดังนี ้
  1.  ผูขอ ประกอบดวยหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน สถาบันการศึกษาและอ่ืนๆ ท่ีมีความ
ประสงคจะขอใชขอมูลอุทกวิทยาใหทําเร่ืองขอขอมูลถึงอธิบดีกรมชลประทาน แลวส่ังการตามสายงานบังคับ
บัญชามาท่ีรองอธิบดีฝายบํารุงรักษา ผูอํานวยการสํานกัอุทกวิทยาและบริหารน้ํา ผูอํานวยการสวนอุทกวิทยา 
จนถึงหัวหนากลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา พจิารณาเสนอวามีหรือไมมีขอมูลตามท่ีขอมาแลว  เสนอให
กรมฯ อนุมัติการใหขอมูล  หลังจากนัน้กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา  จึงดําเนินการในรายละเอียดให
ขอมูลโดยไมมีการคิดคาใชจาย 
  การประยกุตใชขอมูล 
  ขอมูลอุทกวิทยาทุกประเภทเม่ือนํามาแสดงผลในรูปตาราง  กราฟ  หรือทําการเปรียบเทียบ
ระหวางสถานใีนลุมน้ํา  หรือเปนคาเชิงสังเคราะห  เชน  เสนช้ันน้ําฝน  เปนการประยุกตในเชิงวิจยัเบ้ืองตน  ซ่ึง
งานลักษณะน้ี  กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ําเปนผูดําเนินการ 



  แตในกรณีท่ีมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ/หรือ เทคโนโลยีการส่ือสารมาใชประกอบ
เปนเคร่ืองมือในการทํางาน  เพื่อใหไดซ่ึงขอมูลนั้น  จะมีลักษณะดังกลาวหลายดาน  เชน งานดานภยัพิบัติทางน้าํ  
น้ําทวม – ภัยแลง คุณภาพน้าํ งานดานการรับ - สงขอมูลอุทกวิทยาแบบเวลาจริง  หรือท่ีเรียกวา ระบบโทรมาตร 
(Telemetry)  นอกจากนั้นยงัมีการนําแบบจาํลองทางคณติศาสตร (Mathematical  Modeling )  มาประกอบการ
ทํางานระบบโทรมาตรดวย  หรือบางกรณีไมมีระบบโทรมาตรก็ใชแบบจาํลองสถานการณท่ีมีขอมูลเทา 
(Historical data)  มาวเิคราะหแลวพยากรณลวงหนา  ซ่ึงกรณีนี้กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ําใช
แบบจําลองเครือขายใยประสาทเทียม (Artificial Neuron Network) 
  นอกจากระบบโทรมาตรอุทกวิทยาขนาดใหญท่ีสวนบริหารจัดการน้ําดูแลในขณะนีแ้ลว  
ปจจุบันระบบโทรมาตรขนาดเล็กท่ีมีเครือขายครอบคลุมประเทศไทยในพ้ืนท่ีหางไกล  ก็จะเช่ือมโยงระบบเขาสู  
Server  ท่ีกลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา  และในอนาคตระบบโทรมาตรขนาดใหญประมาณ  15  ระบบ
ลุมน้ําก็จะมีการเช่ือมโยงขอมูลเขาสูกลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ําเชนกนั 
  นอกเหนือจากงานเทคนิคท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับขอมูลอุทกวิทยาแลว  ยังมีการประยุกตใช
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ระบบการสํารวจขอมูลจากระยะไกลดวยดาวเทียม  ระบบการกําหนดพกิัดดวย
ดาวเทียม  ภาพถายทางอากาศ  ใหเปนประโยชนกับงานบริหารจัดการน้ําท่ีกรมชลประทานนําไปใชงานตอไป
ได  เชน  แผนที่โครงการชลประทานในระบบดิจิตอล  เปนตน 
 
1.3  คําจํากัดความ 
  อุทกวิทยา  หมายถึง  วชิาอุทกวิทยาเปนวิทยาศาสตรแขนงหน่ึง ซ่ึงกลาวถึงการเกิด การ
เคล่ือนท่ี หมุนเวยีน และการแผกระจายของนํ้าบนแผนดิน (หมายถึงน้ําจืด) คุณสมบัติของน้ําท้ังทางฟสิกสและ
เคมี และปฏิกริิยาของน้ํากับส่ิงแวดลอม อันรวมถึงความสัมพันธกับส่ิงท่ีมีชีวิตท้ังหลายดวย 
 
 
  ขอมูล  คือ  ชุดของขอเท็จจริงเชิงวัตถุสามารถมองเห็นได 
  สารสนเทศ  คือ  ขอมูลท่ีมีความสําคัญ 
  ระบบฐานขอมูล  คือ  ส่ิงท่ีทําใหเราคนหาและจัดการขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
  SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)  คือ  ระบบการควบคุมและการไดมา 
ซ่ึงขอมูล 
  ระบบโทรมาตรอุทกวิทยา  คือ   การรับ – สง   ขอมูลอุทกวิทยาแบบเวลาจริงผานเคร่ือขายการ
ส่ือสารเขาสูสวนกลางและมีโปรแกรมจัดการขอมูลสําหรับนําไปประยกุตใชกับงานตอไป       ในกรณีระบบ
โทรมาตรท่ีครบถวนจะมีแบบจําลองทางคณิตศาสตรมาทํางานดวย 
  
 
 



1.4  หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  -  รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลอุทกวิทยาและอุตุ-อุทกวิทยาท่ีวเิคราะหแลวจากสนามมา
จัดทําใหเปนระบบฐานขอมูล โดยกําหนดรูปแบบ (Format) ใหเปนมาตรฐานท่ัวประเทศ เพื่อความสะดวกใน
การจัดเก็บและเรียกใชงาน 
  -  ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทางอุทกวทิยา (GIS) รวมท้ังระบบ
สารสนเทศขอมูลจากระยะไกล (Remote Sensing) ระบบการกําหนดพกิัดดวยดาวเทียม (GPS) และระบบการสง
ขอมูลโดยระบบโทรมาตร (Telemetry System) แบบเวลาจริง (Real-Time Operation) เพื่อประยุกตใชกับงาน
ดานอุทกวิทยาในการพยากรณน้ําและจัดทําแผนหลัก (Master Plan) 
  -  ประยกุตใชระบบดังกลาว เพื่อศึกษาวิเคราะหวจิัยงานพัฒนาระบบการสํารวจทางอุทกวิทยา 
  -  เผยแพรสถิติทางอุทกวิทยาตอสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  2 
กระบวนการทํางาน 

 
2.1  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  ในการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลจากภาคสนามท่ีสงเขาสูสวนกลาง  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.  กระดาษกราฟคํานวณปริมาณนํ้า 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้าํภาค 
8  แหง 

 

กลุมงานสารสนเทศและพยากรณน้ํา 

 

FTP  เขาสู 
ฐานขอมูล 

 

บันทึกลง 
เว็บไซต 

 
 

ประยุกตใช 

 

บริการขอมูล 
เผยแพรขอมูล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางขอมูลระดับน้ํารายชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางขอมูลอุตุ-อุทกวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางขอมูลฝนรายวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการคํานวณปริมาณน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ลําดับที่ ตําแหนงเลขที่ ชื่อตําแหนงในสายงาน ระดับตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ หมายเหตุ
1 7666 นักอุทกวิทยา ชํานาญการพิเศษ 1. ตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลอุทกวิทยาและการวิเคราะหเชิงระบบการรับ-สงขอมูล นายพลชัย  กลิ่นขจร

2 7649 นักอุทกวิทยา ชํานาญการ แบบเวลาจริง นายสมบูรณ  จงวานิชสวัสดิ์

3 7667 นักอุทกวิทยา ชํานาญการ 2.  กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุทกวิทยา (Hydroinformatics) น.ส.อารีรัตน  อนุชน

4 7669 นักอุทกวิทยา ชํานาญการ 3. ศึกษาและวิจัยดานอุทกวิทยาพื้นฐาน นางสุพิญดา   วัฒนาการ

5 7670 นักอุทกวิทยา ปฏิบัติการ 4. กํากับดูแลงานวิชาการดานอุทกวิทยาและการเผยแพรขอมูล วาง

6 7671 นักอุทกวิทยา ชํานาญการ 5. ศึกษา วิเคราะหขอมูลอุทกวิทยา นายสุรพันธ   อิ่นแกว

7 7672 นักอุทกวิทยา ปฏิบัติการ 6. ศึกษา วิเคราะหเชิงระบบการรับ-สงขอมูลอุทกวิทยาจากสนามสูสวนกลาง วาง

8 7673 นักอุทกวิทยา ปฏิบัติการ รวมกับระบบคอมพิวเตอรที่รวบรวมและวิเคราะหขอมูลแบบเวลาจริง วาง

9 7674 นักอุทกวิทยา ปฏิบัติการ (SCADA) โดยผานเครือขายสื่อสาร และทํางานรวมกับโปรแกรม วาง

10 7675 นักอุทกวิทยา ปฏิบัติการ พยากรณและคาดการณน้ําทวม วาง

11 7676 นักอุทกวิทยา ชํานาญการ 7. วิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ดานอุทกวิทยา นายชัยวุฒิ   วัฒนาการ

12 7677 นักอุทกวิทยา ปฏิบัติการ 8. ประยุกตใชขอมูลอุทกวิทยากับงานวิจัยและพัฒนาทั้งในประเทศ วาง

และตางประเทศ

9. ศึกษาและจัดทําสารสนเทศอุทกวิทยา (Hydroinformatics)

13 7678 เจาพนักงานอุทกวิทยา ชํานาญงาน 1. ศึกษาขอมูลอุทกวิทยา เพื่อตรวจสอบ นายศุกล   พัวโสพิส

14 7679 เจาพนักงานอุทกวิทยา ชํานาญงาน 2. ศึกษาขอมูลอุทกวิทยา เพื่อการจัดทําฐานขอมูล นายปริญญา   ศรีอรุณ

15 7680 เจาพนักงานอุทกวิทยา ชํานาญงาน 3. ศึกษาระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) เพื่อประยุกตใชกับงานอุทกวิทยา นายวรพจน    เสมเจริญ

16 7681 เจาพนักงานอุทกวิทยา ชํานาญงาน 4. ศึกษาและพัฒนาองคความรูการปฏิบัติงานดานโทรมาตร นางวนิดา     ทั่งสุวรรณ

17 7682 เจาพนักงานอุทกวิทยา ชํานาญงาน นายชาญณรงค   ปุคคละนันทน

18 7683 เจาพนักงานอุทกวิทยา ชํานาญงาน นายเศกสรรค    คงสงฆ

19 7684 เจาพนักงานอุทกวิทยา ชํานาญงาน นายอโณทัย     ประทยศ

20 7687 เจาพนักงานอุทกวิทยา ปฏิบัติงาน 1. จัดทํารายงานนําเสนอดานสถานการณน้ํา นางสุภารัตน    คงสะอาด

2. จัดทํารายงานประจําปสถิติอุทกวิทยา

3. ประมวลและวิเคราะหขอมูลดานกายภาพลุมน้ํา



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือปฏบัิติงาน 
 

       กลุมงานมาตรฐานเครื่องมือ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
ลักษณะงาน (Job Description) 

ช่ือตําแหนงงาน นายชางเทคนคิ อาวุโส 
สถานภาพของงาน ปฎิบัตงาน ดานบริการ 
วัน เดือน ป ท่ีจัดทํา มกราคม 2552 
ชวงอัตราเงินเดือน 15000-47500. บาท 
สายการปกครองบังคับบัญชา ข้ึนตรง สวนอุทกวิทยา 
สาระสําคัญของงานโดยสรุป วางแผนควบคุม ในการดําเนนิการกําหนดมาตรฐานตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมืออุตุ-อุทกวทิยา 
ตรวจสอบ-สอบเทียบเคร่ืองมืออุตุ-อุทกวทิยาใหมีมาตรฐานตาม 
Specifications 
จัดทําอุปกรณ ติดต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือทางอุทกวิทยา และอุตุ-อุทก 
ตาง ๆพัฒนาเคร่ืองมือตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม
ฝกอบรมการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือสํารวจอุตุ-อุทกวิทยาเก็บ
รักษาเคร่ืองมือสํารวจอุทกและอะไหลของเคร่ืองมือแตละชนิดให
เหมาะสม 

ความรับผิดชอบและ 
หนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา คนควา 
ทดลอง เพื่อพฒันาแนวทางวิธีการในงานชางเทคนิคเกีย่วกับการซอม 
สราง ประกอบ ดัดแปลง แกไข ออกแบบ ติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ือง 
เคร่ืองมือ สํารวจอุทกวิทยาใชและอุปกรณเกี่ยวกับงานชางตาง ๆ เปน
ตน ชวยหรือปฏิบัติงานรวมกับนักวิชาการหรือนักวิจัยในการวจิัยเพื่อ
พัฒนา แนวทางวิธีการในงานทางดานเทคนิคตาง ๆ แกไขปญหาใน
งานชางเทคนคิโดยการใชเทคโนโลยี ใหเหมาะสมกับสถานการณ ให
คําแนะนําเกีย่วกับแนวทางปฏิบัติงานชางเทคนิค เผยแพรและให 
บริการวิชาการงานชางเทคนิค ปฏิบัติงานท่ียากเปนพิเศษเกีย่วกับงาน
ชางเทคนิค ชวยสอนและ ฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษาและผูเขา
รับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานเทคนิค ตาง ๆ ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 



 
 
 
 

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานดานพฤติกรรม 
1. มาทํางานตรงเวลา  สมํ่าเสมอ  
2. มีทัศนคติท่ีดีตองานท่ีทํา  สนใจ  กระตือรือรน  และใหความ

รวมมือในการทํางาน 
3. ปฏิบัติงานถูกตอง  รวดเร็ว  เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
4.      มีเหตุผล  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ลักษณะงาน (Job Description) 
ช่ือตําแหนงงาน นายชางเทคนคิ ชํานาญงาน 
สถานภาพของงาน ปฎิบัตงาน ดานบริการ 
วัน เดือน ป ท่ีจัดทํา มกราคม 2552 
ชวงอัตราเงินเดือน 15,000-33,960. บาท 
สายการปกครองบังคับบัญชา ข้ึนตรง สวนอุทกวิทยา 
สาระสําคัญของงานโดยสรุป วางแผนควบคุม ในการดําเนนิการกําหนดมาตรฐานตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมืออุตุ-อุทกวทิยา 
ตรวจสอบ-สอบเทียบเคร่ืองมืออุตุ-อุทกวทิยาใหมีมาตรฐานตาม 
Specifications 
จัดทําอุปกรณ ติดต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือทางอุทกวิทยา และอุตุ-อุทก 
ตาง ๆพัฒนาเคร่ืองมือตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม
ฝกอบรมการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือสํารวจอุตุ-อุทกวิทยาเก็บ
รักษาเคร่ืองมือสํารวจอุทกและอะไหลของเคร่ืองมือแตละชนิดให
เหมาะสม 

ความรับผิดชอบและ 
หนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
ปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา คนควา 
ทดลอง เพื่อพฒันาแนวทางวิธีการในงานชางเทคนิคเกีย่วกับการซอม 
สราง ประกอบ ดัดแปลง แกไข ออกแบบ ติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ือง 
เคร่ืองมือ สํารวจอุทกวิทยาใชและอุปกรณเกี่ยวกับงานชางตาง ๆ เปน
ตน ชวยหรือปฏิบัติงานรวมกับนักวิชาการหรือนักวิจัยในการวจิัยเพื่อ
พัฒนา แนวทางวิธีการในงานทางดานเทคนิคตาง ๆ แกไขปญหาใน
งานชางเทคนคิโดยการใชเทคโนโลยี ใหเหมาะสมกับสถานการณ ให
คําแนะนําเกีย่วกับแนวทางปฏิบัติงานชางเทคนิค เผยแพรและให 
บริการวิชาการงานชางเทคนิค ปฏิบัติงานท่ียากเปนพิเศษเกีย่วกับงาน
ชางเทคนิค ชวยสอนและ ฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษาและผูเขา
รับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานเทคนิค ตาง ๆ ฝกอบรม
และใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี และปฏิบัติ



หนาท่ีอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
 
 
 
 

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานดานพฤติกรรม 
4. มาทํางานตรงเวลา  สมํ่าเสมอ  
5. มีทัศนคติท่ีดีตองานท่ีทํา  สนใจ  กระตือรือรน  และใหความ

รวมมือในการทํางาน 
6. ปฏิบัติงานถูกตอง  รวดเร็ว  เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
4.      มีเหตุผล  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ลักษณะงาน (Job Description) 

ช่ือตําแหนงงาน นายชางเคร่ืองกล ชํานาญงาน 
สถานภาพของงาน ปฎิบัตงาน ดานบริการ 
วัน เดือน ป ท่ีจัดทํา มกราคม 2552 
ชวงอัตราเงินเดือน 12000-33940. บาท 
สายการปกครองบังคับบัญชา ข้ึนตรง สวนอุทกวิทยา 
สาระสําคัญของงานโดยสรุป ตรวจสอบ-สอบเทียบเคร่ืองมืออุตุ-อุทกวทิยาใหมีมาตรฐานตาม 

Specifications 
จัดทําอุปกรณ ติดต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือทางอุทกวิทยา และอุตุ-อุทก 
ตาง ๆพัฒนาเคร่ืองมือตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม
ฝกอบรมการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือสํารวจอุตุ-อุทกวิทยาเก็บ
รักษาเคร่ืองมือสํารวจอุทกและอะไหลของเคร่ืองมือแตละชนิดให
เหมาะสม 

ความรับผิดชอบและ 
หนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ 
ตรวจซอมเคร่ืองมือสํารวจทางอุตุ-อุทกวิทยา ตามสถานีตาง ๆ ของ
สวนอุทกวิทยาในสํานักพัฒนาแหลงน้ําตามโครงการตาง ๆ ในสํานัก
ชลประทาน 
ตรวจซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือสํารวจทางอุตุ-อุทกวิทยา ตามสถานี
ตาง ๆ ในสํานกัพัฒนาแหลงน้ําตามโครงการตาง ๆ   ในสํานัก
ชลประทาน 
ตรวจสอบเคร่ืองมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุ- อุทก ท่ีติดต้ังใชงาน
ตามสถานี เพื่อหาคาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
ติดต้ังเคร่ืองมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุ- อุทก ตามสถานีตางๆ 
ของสวนอุทกวิทยา ในสํานกัพัฒนาแหลงน้ํา 
ปรับปรุง แกไข ดัดแปลง อุปกรณของเคร่ืองมือสํารวจใหเหมาะสมกบั
ภูมิประเทศในการติดต้ังตามสถานีตางๆ ของสวนอุทกวทิยา ในสํานกั
พัฒนาแหลงน้าํ และตามโครงการตางๆ ในสํานักชลประทานตางๆ 
ทําประวัติการทํางาน การตรวจสภาพการซอมเคร่ืองมือสํารวจทาง
อุทกวิทยาและอุตุ- อุทก ของสวนอุทกวิทยา ในสํานักพัฒนาแหลงน้ํา
และตามโครงการตางๆในสํานักการชลประทานตางๆ 



 
 
 
 

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานดานพฤติกรรม 
7. มาทํางานตรงเวลา  สมํ่าเสมอ  
8. มีทัศนคติท่ีดีตองานท่ีทํา  สนใจ  กระตือรือรน  และใหความ

รวมมือในการทํางาน 
9. ปฏิบัติงานถูกตอง  รวดเร็ว  เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
4.      มีเหตุผล  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีความรับผิดชอบ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการดาํเนินงานกลุมงานมาตรฐานเครื่องมือ 

 
ป  2552 ป  2553 ท่ี รายการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน / /           

2 แตงต้ังคณะทํางาน   /          
3 จัดทํามาตรฐานและเกณฑกําหนด

มาตรฐาน spec. 
     

/ 
 
/ 

 
/ 

     

4 จัดทําคูมือ Tool kit / /           
5. วางแผนและจัดระบบตรวจสอบสอบ

เทียบเครื่องมือ 
    

/ 
 
/ 

 
/ 

 
/ 

     

6. การดําเนินการตรวจซอม/จัดทําอุปกรณ 
อะไหล 

   / / / / / / / / / 

7. กํากับ และติดตามผล 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

/ / / / / / / / / / / / 

5 ประสานงานกับหนวยตาง ๆ  
spec./ Tool kit/อุปกรณ อะไหล 

    / / / / / / / / 

6 อื่นๆ  
 

/ / / / / / / / / / / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
หนาท่ีของกลุมงานมาตรฐานเครื่องมือ 
หัวหนากลุมงาน 
1.วางแผนควบคุม ในการดาํเนินการกําหนดมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมืออุตุ-อุทกวิทยา 
2.จัดทําคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือสํารวจอุตุ-อุทกวิทยา 
3.เก็บรักษาเคร่ืองมือสํารวจอุทกและอะไหลของเคร่ืองมือแตละชนิดใหเหมาะสม 
4.ฝกอบรมการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือสํารวจอุตุ-อุทกวิทยา 
5.พัฒนาเคร่ืองมือตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
6.จัดทําอุปกรณ ติดต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือทางอุทกวิทยา และอุตุ-อุทก ตาง ๆ 
7.ตรวจสอบ-สอบเทียบเคร่ืองมืออุตุ-อุทกวิทยาใหมีมาตรฐานตาม Specifications 
นายชางเทคนิคชํานาญงาน 

1.จัดทําคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือสํารวจอุตุ-อุทกวิทยา 
2.ฝกอบรมการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือสํารวจอุตุ-อุทกวิทยา 
3.จัดทําอุปกรณ ติดต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือทางอุทกวิทยา และอุตุ-อุทก ตาง ๆ 

4.จัดทําคูมือเครื่องมือสํารวจอุทกวิทยา 

นายชางเคร่ืองกลชํานาญงาน 
1.ตรวจสอบซอม-สอบเทียบเคร่ืองมืออุตุ-อุทกวิทยาใหมีมาตรฐานตาม Specifications 
2.พัฒนาเคร่ืองมือตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
3.ฝกอบรมการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือสํารวจอุตุ-อุทกวิทยา 
4.จัดทําคูมือเครื่องมือสํารวจอุทกวิทยา 
ชางสํารวจช้ัน 3 
1.ตรวจสอบซอม-สอบเทียบเคร่ืองมืออุตุ-อุทกวิทยาใหมีมาตรฐานตาม Specifications 
2.จัดทําอุปกรณ ติดต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือทางอุทกวิทยา และอุตุ-อุทก ตาง ๆ 

3.จัดทําประวติั ซอม สอบเทียบ เคร่ืองมือ 
ชางฝมือสนามช้ัน 3 
1.ตรวจสอบซอม-สอบเทียบเคร่ืองมืออุตุ-อุทกวิทยาใหมีมาตรฐานตาม Specifications 
2.จัดทําอุปกรณ ติดต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือทางอุทกวิทยา และอุตุ-อุทก ตาง ๆ 

3.จัดทําประวติั ซอม สอบเทียบ เคร่ืองมือ 
 
 



 
 
 

คูมือการปฎิบัติงาน 
กลุมงานมาตรฐานเคร่ืองมือ 
หนาท่ีหลัก 

มาตรฐานเคร่ืองมือเคร่ืองมือฯ มีหนาท่ี วางแผนควบคุมในการดําเนินการกําหนดมาตรฐาน
ตรวจสอบคุณภาพ จัดทําอุปกรณ  ติดต้ัง  ซอมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองมือสํารวจทางอุทกวิทยาและ
อุตุ-อุทกตางๆ  เพื่อนําไปใชในการสํารวจ  ตลอดจนศึกษาพัฒนาเคร่ืองมือใหทันกับเทคโนโลยี
สมัยใหมและใหคําแนะนํา  ฝกอบรมการใชบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  ปรับปรุง  แกไข  ดัดแปลง
อุปกรณและสวนประกอบของเคร่ืองมือสํารวจตางๆ  ใหเหมาะสมกับภูมิประเทศ  และสถานท่ีท่ีจะ
ใชเคร่ืองมือสํารวจนั้นๆ  ใหกับงานสํารวจอุทกวิทยาตางๆ  ของสวนอุทกวิทยา  ในสํานักพัฒนา
แหลงน้ําและตามโครงการชลประทานตางๆ  ในสํานักการชลประทาน  ท่ีใชเคร่ืองมือสํารวจทาง
อุทกวิทยาและอุตุ-อุทก  นอกจากนี้  ยังทําหนาท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือสํารวจ  และอะไหลของ
เคร่ืองมือแตละชนิดใหถูกตอง  เรียบรอยตามชนิดของเคร่ืองมือนั้นๆ   เพื่อนําออกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   

 
1. กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของเคร่ืองมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุ–อุทก 

(ใชเวลาประมาณ  7 วนั) 
   - ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตน 
  -   สืบราคา จาก 3 ยี่หอราคาคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุ– 
อุทก   

-    จัดทําตารางเปรียบเทียบจาก3 ยี่หอราคาคุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือสํารวจทางอุทก
วิทยา  และอุตุ– อุทก   

  -    เสนออนมัุติ ราคา คุณลักษณะเฉพาะ ของเคร่ืองมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุ– อุทก   
  -    จัดทําประวัติ 
        2. ตรวจสอบ-ซอมเคร่ืองมือสํารวจตางๆ  ท่ีไดมาใหมและท่ีใชงานแลว (ใชเวลาประมาณ 7 วนั) 

 -   รับเร่ือง ประวัติ การซอม   Cataloge 
 -   ตรวจสอบ – ซอม ตามคูมือ Catalog 
 -   ทําความสะอาด / เปล่ียนอะไหล / ปรับอะไหล 
 -   ตรวจสอบ – สอบเทียบหลังการปรับ/เปล่ียนอะไหล / การซอม 
 -   จัดทําประวติั  



 -   สงเคร่ืองคืนตนสังกัด 
         3. กําหนดคาความผิดพลาดของเคร่ืองมือสํารวจตางๆ (ใชเวลาประมาณ 5 วัน) 
  -  สอบเทียบเคร่ืองมือสํารวจอุตุ – อุทกวิทยา  
  -  รับเคร่ืองมือฯ สือประวัติ , คนหา Cataloge 

-  ทดสอบ ตามคาแตกตางระหวางเคร่ืองมือมาตราฐานกับเคร่ืองท่ีเทียบตามระยะเวลาการ
วัดผล  คาแตกตางไมเกิน 5 % ของ Full scale 

-  ทํารายงานผล / จัดทําประวัติ / สงผล 
-  สงคืนตนสังกัด 

4. จัดทําคูมือการใชและบํารุงรักษาของเคร่ืองมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุ – อุทก 
              (ใชเวลาประมาณ 5 วัน ) 
  -  รับเร่ือง / ตรวจสอบคูมือเดมิท่ีมี / หรือจัดทําข้ึนมาใหม 
  -  แบบฟอมร / การใชงานเคร่ืองมือ / คูมือ / การแกไขจัดทํา / เอกสารคูมือ 
  -  จัดทําตารางระยะเวลาบํารุงรักษา / เปล่ียนอะไหล 
  -  ทําประวติั / สงคืน 

5. จัดฝกอบรมแนะนําการใชและบํารุงรักษา  เคร่ืองมือสํารวจทางอุทกวทิยาและอุตุ –อุทกวิทยา  
              (ใชเวลาประมาณ 5 วัน) 
  -  เตรียมขอมูล / ขออนุมัติ 
  -  ทําคูมือเอกสารและเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือ 
  -  แนะนําเชิงปฎิบัติภาคสนาม 
  -  สรุปประเมิณผลจัดทํารายงานสง 

6. ออกแบบสวนประกอบและอุปกรณตางๆ ของเคร่ืองมือสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุ-อุทก  เพื่อให     
เหมาะสมกับการใชงาน (ใชเวลาประมาณ 7 วัน) 

-  เตรียมขอมูล / มาตรฐานการติดต้ังตามโรงงานผูอนุมัติ / มาตรฐานอางอิง 
-  จัดทํารางเขียนแบบภาพประกอบการติดต้ังเคร่ืองมือสํารวจอุตุ – อุทกวิทยา 
-  เสนอขออนมัุติการติดต้ังอุปกรณตามมาตรฐาน 
-  ประเมินผล / ปรับแกแนบตามสภาพภูมิประเทศ 
-  จัดทําประวติั  
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