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การจัดทําแผนที่นํ้าทวม

แผนท่ีน้ําทวม 

เปนแผนที่แสดงรายงานขอบเขตพ้ืนที่น้ําทวมและแสดงความลึกของ
ระดับน้ําโดยไดขอมูลจากพื้นท่ีน้ําทวมที่เกิดขึ้นจริง

แผนท่ีเส่ียงภัยน้ําทวม 

เปนแผนที่กําหนดพื้นที่เส่ียงอุทกภยั ที่เกิดจากระดับน้ําของสถานี
ตนน้ํา ซ่ึงจะทําใหมีโอกาสเกิดน้ําทวมในสถานีทายน้ํา (พ้ืนท่ีชุมชน/เมือง) 
โดยกําหนดจากเกณฑความสัมพันธของระดับน้ําที่สถานีตนน้ํากับระดับน้ํา
ที่สถานทีายน้ํา ซ่ึงจะแสดงขอบเขตและความลกึของแตละระดบัน้ํา 
เพื่อใชประโยชนในการเตือนภัย อพยพส่ิงของ และลดความเสียหายของ
สถานการณน้ําที่จะเกิดข้ึน
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ชนิดและสาเหตุของน้ําทวม

โดยทั่วไปแลวเหตุการณน้ําทวมมักจะมีสาเหตุมาจากน้ําในลําน้ํา ไหลลนตล่ิง เนื่องจาก

มีปริมาณน้ําในลําน้ํามากเกินความจุของลํานํ้า ปริมาณน้ําจํานวนมากที่ไหลเขามาในลํานํ้าอาจจะ

เปนนํ้าท่ีไหลมาจากพ้ืนท่ีดานเหนือน้ํา น้ําท่ีเกิดจากพายุ - ฝนท่ีตกหนักในพ้ืนที่ หรือจากอิทธิพล

ของนํ้าทะเลหนุน ซ่ึงพบไดในพื้นที่ที่เปนปากแมน้ํา นอกจากนั้นในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีการสูบน้ําใต

ดินขึ้นมาใชในปริมาณมาก มักจะทําใหเกิดการทรุดตัวของพ้ืนดิน การทรุดตัวเหลานี้จะกอใหเกิด

ที่ลุมภายในพ้ืนท่ีซ่ึงสงผลกระทบตอทิศทางการระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีที่เปน

ทีลุ่มตํ่าอยูแลว การทรุดตัวของพ้ืนดินจะทําใหเกิดนํ้าทวมเปนระยะเวลายาวนานมากขึ้น

นอกจากเหตุการณน้ําทวมซ่ึงมีสาเหตุตามท่ีกลาวมาขางตนแลว ยังมีน้ําทวมท่ีเกิดจาก

สาเหตุอื่น ๆ ท่ีไมไดเกิดจากธรรมชาติ ไดแก การพังทลายของโครงสรางทางชลศาสตรเชน 

การพังทลายของเขื่อนปองกันน้ําที่สรางตามแนวตล่ิงลําน้ํา และการพังทลายของเขื่อนเก็บกักน้ํา 

เปนตน โดยสรุปแลวเหตุการณน้ําทวมมชีนิดและสาเหตุ ดังนี้
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การจัดทําแผนท่ีนํ้าทวมเพ่ือใชในการเตือนภัยนํ้าทวม สํานักชลประทานท่ี 2
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บงึบอระเพ็ด

ป่าสกั

ระยะเวลาเดนิทางของนําจากเขอืนเจา้พระยา เมอื
ระดบันําไหลผา่นสงูกวา่  2,000 ลบ.ม./วนิาท ีขนึไป

สงิหบ์รุ ี

อา่งทอง

อยธุยา

เขอืนเจา้พระยา

เขอืนเจา้พระยา

สงิหฺบุรี

ระยะทาง-เวลาเดนิทาง ของนําจากเขอืนเจา้พระยา
ถงึตวัจงัหวดัตา่ง ๆ ในพนืทเีสยีงภยันําทว่ม

2,000 
ลบ.ม./ว.ิ

XX ม.
เวลาเดนิทาง

ระยะทางตามลํานํา 50 กม.

10 ชม.
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เข่ือนเจาพระยา

เข่ือนพระราม 6

เข่ือนปาสักชลสิทธิ์

สถานีสูบนํ้าดิบสําแล

10
2 

กม
.

135 กม.
หมายเหตุ

คํานวณระยะเวลาจาก ปริมาณนํ้าท่ี 100 ลูกบาศกเมตร ตอ วินาที

61
 ก

ม.

11 วนั

9

ระยะเวลาเดินทางของน้ําจาก

เข่ือนเจาพระยาและเข่ือนปาสักฯ 

เมื่อเข่ือนปลอยนํ้าไหลผาน

ประมาณ 70 -100  ลบ.ม./วินาที

เข่ือนเจาพระยา

เข่ือนพระราม 6

เข่ือนปาสักชลสิทธิ์

สถานีสูบนํ้าดิบสําแล

10
2 

กม
.

135 กม.

หมายเหตุ

คํานวณระยะเวลาจาก ปริมาณนํ้าท่ี 100 ลูกบาศกเมตร ตอ วินาที

61
 ก

ม.

2 วนั

5 วนั

11 วนั
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ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารนําภาคเหนือตอนบนระยะทางตามลาํนาํ

รายงานสภาพนํา นําแมท่า
11 เมษายน 2562 เวลา 06 : 00 น.

ระดบันํา : เมตร (รสม.)
ปรมิาณนํา : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที

เมตร. ( รสม.)

ลบ.เมตร./วนิาที

สถาน ีP.87    
บ.ป่าซางนอ้ย   

อ.ป่าซาง ลาํพนู

 สถาน ีP.77                   
บ.สบแมส่ะป๊วด   อ.แมท่า

เมตร. ( รสม.)

ลบ.เมตร./วนิาที

31 กม.<-ตน้นํา 73 กม. 3.8 กม.-> น.ปิง

1.84

11 *

*

ร.ท.ก. = ความสงูจากระดบันําทะเลปานกลาง (mean sea level)

ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารนําภาคเหนือตอนบนระยะทางตามลาํนาํ

รายงานสภาพนํา แมน่ําปิง
11 เมษายน 2562 เวลา 06 : 00 น.

ระดบันํา : เมตร (รสม.)
ปรมิาณนํา : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที

เมตร. ( รสม.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รสม.)

ลบ.เมตร./วนิาที

สถาน ีP.75 
อ.แมแ่ตง

สถาน ีP.1
สะพานนวรฐั     

อ.เมอืง เชยีงใหม่

 สถาน ีP.67              
บ.แมแ่ต   อ. สนัทราย

เมตร. ( รสม.)

ลบ.เมตร./วนิาที

  เมตร. ( รสม.)

 

 ลบ.เมตร./วนิาที

สถาน ีP.20
อ.เชยีงดาว

เวลาเดนิทาง

14 ชม.

34 กม.40 กม. 29 กม.

ฝายแมแ่ฝก

0.48

7.96

0.83

12 0.30

43
1.77

87

ร.ท.ก. = ความสงูจากระดบันําทะเลปานกลาง (mean sea level)
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ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารนําภาคเหนือตอนบนระยะทางตามลาํนาํ

รายงานสภาพนํา แมน่ําวงั
11 เมษายน 2562 เวลา 06 : 00 น.

ระดบันํา : เมตร (รสม.)
ปรมิาณนํา : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที

เมตร. ( รสม.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รสม.)

ลบ.เมตร./วนิาที
เวลาเดนิทาง

2 กม.50 กม. 30 กม.

เมตร. ( รสม.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เขอืนกวิลม 
อ.เมอืง

สถาน ีW.3A
บ.ดอนชยั  อ.เถนิ 

ลาํปาง

 สถาน ีW.10A              
บ.ดอนมูล   อ.เมอืง

เขอืนกวิคอหมา 
อ.แจห้ม่

สถาน ีW.1C
สะพานเสตุวาร ี    
อ.เมอืง ลาํปาง

117 กม.

0.17

4.84
-0.23  

17
0.50

32

ร.ท.ก. = ความสงูจากระดบันําทะเลปานกลาง (mean sea level)

ศูนย์อุทกวทิยาและบริหารนําภาคเหนือตอนบนระยะทางตามลาํนาํ

รายงานสภาพนํา แมน่ํายม
11 เมษายน 2562 เวลา 06 : 00 น.

ระดบันํา : เมตร (รสม.)
ปรมิาณนํา : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที

เมตร. ( รสม.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รสม.)

ลบ.เมตร./วนิาที

91 กม.

เมตร. ( รสม.)

ลบ.เมตร./วนิาที

ฝายแมย่ม

สถาน ีY.37           
บ.วงัชนิ  อ.วงัชนิ แพร่

สถาน ีY.20       
บ.หว้ยสกั อ.สอง สถาน ีY.1C           

บ.นาํโคง้  อ.เมอืง แพร่

106 กม.

3.33

144
4.23

391 5.10

322

ร.ท.ก. = ความสงูจากระดบันําทะเลปานกลาง (mean sea level)
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ระยะทางตามลาํนาํ

รายงานสภาพนํา แมน่ําปิง
11 เมษายน 2562 เวลา 06:00 น.

ระดบันํา : เมตร (รทก.)
ปรมิาณนํา : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

62.6 กม.

สถาน ีP.12C
สามเงา  ตาก

สถาน ีP.2A     
เมอืง  ตาก  สถาน ีP.7A        

เมอืง กําแพงเพชร
สถาน ีP.16    

ขาณุวรลกัษบุร ี
กําแพงเพชร

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

 74.7กม.60 กม.1.5 กม.

เขอืนภมูพิล
สามเงา  ตาก

ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิต ิศูนยอุ์ทกวิทยาฯภาคเหนือตอนล่าง

รายงานสภาพนํา แมน่ํานา่น
11 เมษายน 2562 เวลา 06:00 น.

ระดบันํา : เมตร (รทก.)
ปรมิาณนํา : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที

เขอืนสริกิติ ิ        
อ.ทา่ปลา 
อุตรดติถ์

สถาน ีN.12A      
อ.ทา่ปลา 
อุตรดติถ์

สถาน ีN.2B      
อ.เมอืง 

อุตรดติถ์

สถาน ีN.60      
อ.ตรอน 
อุตรดติถ์

เขอืนนเรศวร         
อ.พรหมพริาม 

พษิณุโลก

สถาน ีN.27A         
อ.พรหมพริาม 

พษิณุโลก

สถาน ีN.5A         
อ.เมอืง 

พษิณุโลก

สถาน ีN.7A         
อ.เมอืง 
พจิติร

สถาน ีN.8A         
อ.บางมลูนาก 

พจิติร

ระยะทางตามลาํนาํ

4.3 กม. 30.6 กม.70 กม.

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิต ิศูนยอุ์ทกวิทยาฯภาคเหนือตอนล่าง

80.4 กม. 43.4 กม.1 กม. 42.8 กม. 79.2 กม.

8

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



รายงานสภาพนํา แมน่ํายม
11 เมษายน 2562 เวลา 06:00 น.

ระดบันํา : เมตร (รทก.)
ปรมิาณนํา : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที

ระยะทางตามลาํนาํ ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิต ิศูนยอุ์ทกวิทยาฯภาคเหนือตอนล่าง

สถาน ีY.14   
อ.ศรสีชันาลยั 

สโุขทยั

สถาน ีY.6    
อ.ศรสีชันาลยั 

สโุขทยั

สถาน ีY.3A    
อ.สวรรคโลก

สโุขทยั

สถาน ีY.33   
อ.ศรสํีาโรง 

สโุขทยั

สถาน ีY.4    
อ.เมอืง 
สโุขทยั

สถาน ีY.16    
อ.บางระกํา 
พษิณุโลก

สถาน ีY.17    
อ.สามงา่ม 

พจิติร

25.2 กม. 21.7 กม. 23.9 กม. 45 กม.89.6 กม.32.9 กม.

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

ปตร.ยางซ้าย
ปตร.หาดสะพานจนัทร์

รายงานสภาพนํา แมน่ําป่าสกั
11 เมษายน 2562 เวลา 06:00 น.

ระดบันํา : เมตร (รทก.)
ปรมิาณนํา : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที

ระยะทางตามลาํนาํ ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิต ิศูนยอุ์ทกวิทยาฯภาคเหนือตอนล่าง

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

179.2 กม.124.8 กม.

สถาน ีS.33     
อ.หลม่เกา่ 
เพชรบูรณ์

สถาน ีS.4B     
อ.เมอืง 

เพชรบูรณ์
สถาน ีS.42     
อ.วเิชยีรบุร ี
เพชรบูรณ์
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32 ชม.

รายงานสภาพนํา ลํานําลําตะคอง จ.นครราชสมีา
11 เมษายน 2562 เวลา 06:00 น.

ระดบันํา : เมตร (รทก.)
ปรมิาณนําผา่น : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

สถาน ีM.89 - เขอืนลําตะคอง – M.177 – M.191 – M.164

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

ระยะทางตามลาํนาํ ร.ท.ก. = ความสูงจากระดับนําทะเลปานกลาง (mean sea level)

28 กม.73 กม.

       เขอืนลําตะคอง อ.สคีวิ   
ปรมิาณนํา   84.58 ลา้น ลบ.ม.     
คดิเป็น         26.89 %

สถาน ีM.89     
สะพานอาคารเซลุม่           

อ.ปากชอ่ง    

สถาน ีM.177
บา้นโนนสวา่ง 

อ.สคีวิ

สถาน ีM.164  
ร.ร.อสัสมัชญั อ.

เมอืง

สถาน ีM.191
บา้นโคกกรวด 

อ.เมอืง

40 กม. 6 กม.

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

ความจุ
314.49 
ลา้น ลบ.ม.

สถานี C.13เขอืน
เจา้พระยา

สถานี C.2
นครสวรรค์

96 กม. 50 กม.

ระยะทางตามลํานํา

33 กม.44 กม.

24 ชม.

รายงานสถานการณ์นําแมนํ่าเจา้พระยา
23  กนัยายน  2554  เวลา  06:00  น.

ระดับนํา : เมตร (รทก.)

ปรมิาณนํา : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที

ร.ท.ก. = ความสูงจากระดับนําทะเลปานกลาง (mean sea level)

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./
วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./
วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./
วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./
วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./
วนิาที

สถานี C.3
สงิหบ์รุี

สถานี C.7A
อา่งทอง สถานี C.35  บาง

บาล อยธุยา
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ระยะทางตามลํานํา

รายงานสภาพนํา แมนํ่าป่าสกั
11 เมษายน 2562
ระดับนํา : เมตร (รทก.)
ปรมิาณนํา : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที

ร.ท.ก. = ความสูงจากระดับนําทะเลปานกลาง (mean sea level)

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./
วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./
วนิาที

สถาน ีS.9

อ.แก่งคอย

จ.สระบุรี

เขอืนพระรามหก
สถาน ีS.5

อ.เมอืง

จ.อยุธยา

สถาน ีS.26

อ.ท่าเรอื

จ.อยุธยา

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./
วนิาที

 สถาน ีS.32

อ. เมอืง 

จ.สระบุรี

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./
วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./
วนิาที

สถาน ีS.28

อ.พัฒนานคิม 
จ.ลพบุรี

เวลาเดนิทาง

11 ชม.

40 กม.23 กม. 30 กม. 6 กม.42 กม.

2 วนั

รายงานสภาพนํา แมน่ํามลู
11 เมษายน 2562 เวลา 06:00 น.

ระดบันํา : เมตร (รทก.)
ปรมิาณนําผา่น : ลกูบาศกเ์มตร/วนิาที

จ.นครราชสมีา – จ.บรุรีมัย์ – จ.สรุนิทร์ – จ.ศรสีะเกษ – จ.อบุลราชธานี

ระยะทางตามลาํนาํ ร.ท.ก. = ความสูงจากระดับนําทะเลปานกลาง (mean sea level)

50 กม.

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

4 วนั

83 กม. 246 กม. 87 กม. 105 กม. 60 กม. 72 กม.

สถาน ีM.6A
อ.สตกึ        

จ.บรุรีมัย ์    

สถาน ีM.5  
อ.ราษไีศล  
จ.ศรสีะเกษ    

สถาน ีM.182
อ.กนัทรารมย ์           
จ.ศรสีะเกษ    

สถาน ีM.4
อ.ทา่ตูม   
จ.สรุนิทร ์   

 สถาน ีM.173
อ.โชคชยั     จ.

นครราชสมีา    

สถาน ีM.2A       
อ.เฉลมิพระเกยีรต ิ

จ.นครราชสมีา    

 สถาน ีM.184
อ.พมิาย        

จ.นครราชสมีา    

ลบ.เมตร./วนิาที
ลบ.เมตร./วนิาที

ลบ.เมตร./วนิาที ลบ.เมตร./วนิาที
ลบ.เมตร./วนิาที

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.)

ลบ.เมตร./วนิาที

เมตร. ( รทก.) เมตร. ( รทก.)

เมตร. ( รทก.)
เมตร. ( รทก.)

เมตร. ( รทก.)
เมตร. ( รทก.)

สถาน ีM.7           
อ.เมอืง          จ.

อุบลราชธาน ี   
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แมน้ํานาน  ความจลุําน้ํา 1300 ลูกบาศกเมตร/วินาที

นําเต็ม
เขอืน

เ
ข ื
อ
น

ปลอ่ยนํา

1500
ลบ.ม/วนิาท ี

การปลอ่ยนําสมัพนัธก์บัการทว่มทา้ยเขอืน
(RELATION BETWEEN DAM DRAINAGE AND FLOODING AREA  )

ปลอ่ยนํา

2200
ลบ.ม/วนิาท ี

ปลอ่ยนํา

3000
ลบ.ม/วนิาท ี

ทว่ม
ปานกลาง

ไมท่ว่ม

ทว่ม
มาก
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2,
60

0

2,
60

0

2,
60

0

แสดงเสนช้ันพ้ืนท่ีน้ําทวมสมัพันธกับปริมาณน้ําทายเขื่อนเจาพระยา – ลบ.ม./วินาที

ปตร.บางเสวย
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ระดับ +14.0 ม. (ร.ท.ก.)

ระดับ +14.5 ม. (ร.ท.ก.)
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ระดับ +15.0 ม. (ร.ท.ก.)

ระดับ +15.5 ม. (ร.ท.ก.)
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ระดับ +16.0 ม. (ร.ท.ก.)

อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

ปริมาณน้ําผานเขื่อนเจาพระยา 1800 ลบ.ม./วินาที

ระดับ +14.0 ม. (ร.ท.ก.)
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อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

ปริมาณน้ําผานเขื่อนเจาพระยา 2000 ลบ.ม./วินาที

ระดับ +14.5 ม. (ร.ท.ก.)

อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

ปริมาณน้ําผานเขื่อนเจาพระยา 2200 ลบ.ม./วินาที

ระดับ +15.0 ม. (ร.ท.ก.)
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อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

ปริมาณน้ําผานเขื่อนเจาพระยา 2400 ลบ.ม./วินาที

ระดับ +15.5 ม. (ร.ท.ก.)

อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

ปริมาณน้ําผานเขื่อนเจาพระยา 2600 ลบ.ม./วินาที

ระดับ +16.0 ม. (ร.ท.ก.)
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อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี

ปริมาณน้ําผานเขื่อนเจาพระยา 2800 ลบ.ม./วินาที

ระดับ +16.5 ม. (ร.ท.ก.)

[ ตัวอยางแผนที่เส่ียงภยันํ้าทวมเชียงใหม P.1 ]
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3.70

3.80
3.90

4.00
4.10
4.20

เมตร

แสดง ลาํดบัก่อน-หลงั ของการท่วม

ตาม ระดบัความสูง ของพนืทใีนปจัจบุนั
ระดบัแม่นาํปิงที P.1

1

2

3
4

5
6
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• พ.ศ. 2554 ระดับนําสูงสุด 4.94 ม.

=> Zone 7 (ระดับนําตงัแต่ 4.60 ม.)

• พ.ศ. 2544 ระดับนําสูงสุด 4.18 ม.

=> Zone 4 (ระดับนําตงัแต่ 4.10 ม.)

P.1

FLOOD RISK MAP AT CHIANGMAI

P.1

ปี พ.ศ. 2554
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ตัวอยางแผนที่ในชวงเหตุการณนํ้าทวม

จากศูนยอุทกฯตางๆ

การประมาณค่าในช่วง (Interpolation)  IDW จากพิกัด ทีแสดงความลึกนําท่วม โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ปี 2554
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อิทธิพลของพายุโซนรอน เบบินคา ตั้งแตวันที่ 17-21 สิงหาคม 2561 สงผลใหเกิดฝนตกหนักจังหวัดนาน เกิดน้ําทวมฉับพลนั น้ําปาไหลหลาก 
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สีสีแดงน้ําทวมสนามหญาที่ระดับ 8.00 ม.(รสม.) 

น้ําลนตลิ่งที่ระดับ 6.90 ม.(รสม.) 

สีน้ําเงินน้ําทวมระเบียงจัดเลี้ยงที่ระดับ 8.60 ม.(รสม.) 

ขอมูลชุดนี้เปนขอมูลการเดินระดับทีส่วนไทรโยค
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ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จ.กาญจนบรีุหมายเหตุ ระดับที่ไดเปนราคาระดับจริงจากการเดินระดับวงรอบโยงราคา แตเนื่องจาก สวนไทรโยคไมมีเสาระดับจงึตองอิงระดับที่สถานี K.10 เปนเกณฑ

พ้ืนที่ไดรับผลกระทบ บริเวณสวนไทรโยครีสอรท แมนํ้าแควนอย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
สํารวจ วันท่ี11 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ระดับน้ํา = 9.41 ม.(รสม.) ปริมาณ = 848 ลบ.ม./วิ

ตลิ่งสนามหญา 6.90 ม.(รสม.)

ระเบียงจัดเลี้ยง 8.60 ม.(รสม.)

แมน้ําแควนอย

ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จ.กาญจนบรีุหมายเหตุ ระดับที่ไดเปนราคาระดับจริงจากการเดินระดับวงรอบโยงราคา แตเนื่องจาก สวนไทรโยคไมมีเสาระดับจงึตองอิงระดับที่สถานี K.10 เปนเกณฑ

พ้ืนที่ไดรับผลกระทบ บริเวณสวนไทรโยครีสอรท แมนํ้าแควนอย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
สํารวจ วันท่ี11 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ระดับน้ํา = 9.41 ม.(รสม.) ปริมาณ = 848 ลบ.ม./วิ

ตลิ่งสนามหญา 6.90 ม.(รสม.)

ระเบียงจัดเลี้ยง 8.60 ม.(รสม.)

แมน้ําแควนอย
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ระดับน้ําปกติ 2.50 ม.(รสม.)ปริมาณน้ําประมาณ 156 ลบม./วิ

ระดับน้ํา 6.60 ม.(รสม.)ปริมาณน้ําประมาณ 635 ลบม./วิ ยังไมมีผลกระทบกบัชุมชน

ระดับน้ํา 7.10 ม.(รสม.)ปริมาณน้ําประมาณ 705 ลบม./วิ จะเริ่มมีผลกระทบกับชุมชนรมิน้ํา

ระดับน้ํา 8.00 ม.(รสม.)ปริมาณน้ําประมาณ 830 ลบม./วิ น้ําทวมบริเวณทาเรือปากแซง 

ระดับน้ํา 9.00 ม.(รสม.)ปริมาณน้ําประมาณ 950 ลบม./วิ น้ําทวมบริเวณทาเรือปากแซง

สถิติคราบน้าํสูงสุด ป 2540= 9.41 ม.(รสม.)ปริมาณน้ําประมาณ 1,000 ลบม./วิ น้ําทวมบริเวณทาเรือ

ปากแซง (สถานี K.58 เปดสํารวจป 2549)

ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี

เกณฑเฝาระวังระดับนํ้าทวมบริเวณทาเรือปากแซง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สถานี K.58ชุมชนทาเรือปากแซง
บูติค ราฟท รีสอรท

26

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



ระดับนํ้าปกติ 2.50 ม.(รสม.)ปริมาณนํ้าประมาณ 156 ลบม./วิระดับนํ้า 6.60 ม.(รสม.)ปรมิาณน้ําประมาณ 635 ลบม./วิ ยังไมมีผลกระทบกับชุมชนระดับนํ้า 7.10 ม.(รสม.)ปรมิาณน้ําประมาณ 705 ลบม./วิ จะเริ่มมีผลกระทบกับชุมชนริมนํ้าระดับนํ้า 8.00 ม.(รสม.)ปรมิาณน้ําประมาณ 830 ลบม./วิ น้ําทวมบริเวณทาเรือปากแซง ระดับนํ้า 9.00 ม.(รสม.)ปรมิาณน้ําประมาณ 950 ลบม./วิ น้ําทวมบริเวณทาเรือปากแซงสถิติคราบนํ้าสูงสุด ป2540= 9.41 ม.(รสม.)ปริมาณนํ้าประมาณ 1,000 ลบม./วิ นํ้าทวมบริเวณทาเรือปากแซง (สถานี 

K.58 เปดสํารวจป 2549)

ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก จ.กาญจนบรีุ

เกณฑเฝาระวังระดับนํ้าทวมบริเวณทาเรือปากแซง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สถานี K.58ชุมชนทาเรือปากแซง

บูติค ราฟท รสีอรท

ตวัอย่างภาพจากคราบนําท่วมในอดีต 

เพือนํามาใช้เป็นข้อมูลจดัทําแผนที

27

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



นําท่วมอาํเภอชะอวด

6 มกราคม  2560

8.00 ม.รสม.

8.50 ม.รสม.

28

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



มาจาก GT.7 ระดบั 8.50 เมตร

มาจาก GT.7 ระดบั 8.00 เมตร

29

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



 

1.60 เมตร

พศ.2554

อ.วารินชาํราบ

30

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



พศ.2542

พศ.2549

พศ.2556

31

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



 เสาสถิติและปายเตือนภัย

เสาสถติิ  จัดทําขึ้นเพื่อแสดงสถิติระดับน้ําที่ทวมสูงสุดในแตละป ใชประโยชน ในการบอกถึงสถิติขอมูลน้ํา

ทวมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและใชเปนเกณฑเปรียบเทียบน้ําทวมสูงในแตละป

/ ขอมูลที่ตองแสดงในเสาสถิติ /

- วัน/เดือน/ป  

- ที่ระดับสูงสุด 

ปายเตือนภยัน้ําทวม จัดทําขึ้นเพื่อแสดงขอมูลระดับน้ํา-ปริมาณน้ํา และแสดงเกณฑความสัมพันธ

ของสถานีเหนือน้ํา-ทายน้ํา เพื่อใหหนวยงานและประชาชนในพื้นไดใชประโยชนในการติดตามและเฝาระวงั

สถานการณน้ํา

/ ขอมูลที่ตองแสดงในปายเตือนภัยนํ้าทวม/

- รายละเอียดสถานี (ที่ต้ัง,ระดับตล่ิง,ความจุ)

- ระดับน้ํา-ปริมาณน้ํา รายชั่วโมง

- ระยะทางระหวางสถานี

- ระยะเวลาในการเดินทางของน้ําระหวางสถานี

- เกณฑความสัมพันธของสถานีเหนือน้ํา-ทายน้ํา 

- สัญญาณเตือนภัย/ธงเตือนภัย

32

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



33

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



34

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



River monitoring board at the city landmark where people can follow 
the flood situation during the critical period

    FORECASTING AND WARNING • Public awareness

35

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



ป้ายเตือนภยั นาํแม่กวง   อ.เมือง  จ.ลําพูน

ป้ายเตือนภยัสถานี N.5A แม่นาํน่าน   อ.เมือง  จ.พษิณุโลก

36

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



ป้ายเตือนภยัสถานี C.2 แม่นําเจ้าพระยา   อ.เมือง  จ.นครสวรรค์

ป้ายเตือนภยัสถานี E.16A แม่นําชี  บ้านท่าพระ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

37

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



ป้ายเตือนภยัสถานี K.62 แม่นําลําภาชี   อ.ด่านมะขามเตีย  จ.กาญจนบุรี

38

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



หลักระดบันาํท่วมจาํนวน 100 หลัก ในพืนทเีขตเมืองเชียงใหม่

40

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



บทบาท

1. เป็นหน่วยงานหลักในการสํารวจข้อมูลอุทกวทิยา ตรวจสอบ วิเคราะห์

ประมวลผล จัดทาํฐานข้อมูล รวมทงัเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ เพือใช้ออกแบบเชิง

อุทกวทิยาในการพัฒนาแหล่งนําของกรมชลประทาน

2. เป็นหน่วยงานหลักในการตดิตามสถานการณ์นํา วเิคราะห์ข้อมูลและแจ้ง

สถานการณ์นาํทเีกิด ขนึในพืนทลุ่ีมนําต่างๆเพือการพยากรณ์ในการเตือนภัยนําท่วม -

นําแล้ง และวเิคราะห์ข้อมูลเพือการตดัสินใจในการบริหารจดัการนํา ในพืนทลุ่ีมนํา

ทรัีบผดิชอบ

หน้าทรัีบผดิชอบ

1. มีหน้าทรัีบผดิชอบในการวางแผน กําหนดโครงข่ายสถานีสํารวจ ก่อสร้าง

สถานี ติดตงัและพฒันาเครืองมือ สํารวจข้อมูลทางอุต-ุอุทกวทิยา ตะกอนและคุณภาพนาํ

ข้อมูลกายภาพลุ่มนํา ตลอดจนการซ่อมแซมปรับปรุงบํารุงรักษาสถานีสํารวจและ

เครืองมือทางอุทกวทิยา ในพืนทลุ่ีมนําต่างๆ

43

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



หน้าทรัีบผดิชอบ (ต่อ)

2. คาํนวณวเิคราะห์และประมวลผลสถิตข้ิอมูลอุทกวทิยา เพือใช้ในการ

ออกแบบเชิงอุทกวทิยาของโครงการพฒันาแหล่งนาํ จัดทาํฐานข้อมูลทางอุทกวทิยา

ในระดบัพืนที เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล แก่บุคคลและหน่วยงานทเีกียวข้อง

4

หน้าทรัีบผดิชอบ (ต่อ)

3. ศึกษากําหนดเกณฑ์ทางอุทกวิทยาและขอบเขตพืนทเีสียงภัยนาํท่วม เพือการ

พยากรณ์ในการเตือนภัยนาํท่วม ทงัพืนทชุีมชนและพืนทกีารเกษตรในจังหวดั

และลุ่มนําทรัีบผดิชอบ

44

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



5

หน้าทรัีบผดิชอบ (ต่อ)

4. เฝ้าระวงัและตดิตามสถานการณ์นาํ วิเคราะห์สถานการณ์และรายงาน

สถานการณ์นาํฝน นาํท่ารายวนั รายชัวโมงรวมทงัแจ้งผลกระทบ ต่อกรมชลประทาน

และหน่วยงานทเีกียวข้องในพืนทรัีบผดิชอบ

หน้าทรัีบผดิชอบ (ต่อ)

5. ประเมนิและวเิคราะห์ข้อมูลปริมาณนาํฝนนาํท่าในลุ่มนํา เพือการ

ตดัสินใจในการบริหารจดัการนาํในลุ่มนาํให้เหมาะสมทงัในฤดูแล้งและฤดูนํา

การแก้ปัญหานาํท่วม
การแก้ปัญหา

ขาดแคลนนํา

45

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



หน้าทรัีบผดิชอบ (ต่อ)

6. ศึกษาเชิงดุลยภาพด้านนิเวศวิทยาสิงแวดล้อม ข้อมูลกายภาพของลุ่มนาํ

เช่นศึกษาตะกอนและคุณภาพนํา อัตราการกดัเซาะ การพดัพาและการตกตะกอนทับ

ถมในลุ่มนําและในอ่างเก็บนาํ รวมทงัอตัราการเปลยีนแปลงปริมาณนาํต้นทุนของอ่าง

เก็บนําและความจุลํานาํในเขตลุ่มนาํทรัีบผดิชอบ

8

หน้าทรัีบผดิชอบ (ต่อ)

7. สํารวจตรวจสอบความถูกต้องในการระบายนาํของอาคารชลประทานต่าง ๆ

เช่น การระบายนําของเขือนและประตูระบายนํา รวมทงัการสอบเทียบค่าสัมประสิทธิ

ของอาคาร เพือการบริหารจดัการนาํของโครงการชลประทานให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



แผนงานสาํรวจขอ้มูลอุทกวทิยา

ในลุ่มนาํ

- การสาํรวจเพอืการพฒันาแหล่งนาํ

- การสาํรวจเพอืการพยากรณ์และการเตือนภยั

- การสาํรวจเพอืการบริหารและจดัการนาํ
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



คาํสงัปีนาํ

• การสาํรวจระดบันาํ

• การสาํรวจปริมาณนาํ

• การสาํรวจอุตุ-อุทก
• การสาํรวจตะกอน

• การสาํรวจรูปตดัขวาง
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



การปรับปรุงบา้นพกัเจา้หนา้ทีประจาํสถานี
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



ป้ายสถานี

ตวัอย่าง สถานีทีไม่ได ้มาตรฐาน

BM

BM

เสาระดบั 2

ป้ายสถานี

ตวัอย่าง สถานีมาตรฐาน

เสาระดบั 1

BM

เสาระดบั 2
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



ป้ายสถานี

สถานี P.79 นําแม่กวง อ.ดอยสะเกต็ จ.เชียงใหม่

แนวสาํรวจ 1

BM

แนวสาํรวจ 2

ป้ายสถานี

สถานี I.14 นําองิ กงิอ.ขุนตาล จ.เชียงราย

แนวสาํรวจ 1

BM

แนวสาํรวจ 2

51

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



ป้ายสถานี

สถานี Y.34 นําแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่

เสาระดบั

BM

แนวสาํรวจ

ป้ายสถานี

สถานี N.75 นําว้า อ.เวยีงสา จ.น่าน

เสาระดบั 1

BM

เสาระดบั 2
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



ป้ายสถานี

สถานี W.25 แม่นาํวงั อ.วงัเหนือ จ.ลําปาง

เสาระดบั

BM

แนวสาํรวจ
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ป้ายสถานี

สถานี P.42 นําแม่ลี อ.ทุ่งหัวช้าง จ.เชียงใหม่

เสาระดบั 1

BM

เสาระดบั 2 

ป้ายสถานี

สถานี Y.31 แม่นาํยม อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

เสาระดบั 1

BM

เสาระดบั 2 
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ป้ายสถานี

สถานี P.79 นําแม่กวง อ.ดอยสะเกต็ จ.เชียงใหม่

แนวสาํรวจ 1

BM

แนวสาํรวจ 2
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ก่อน 15 ม.ค. ของทุกปี

 โครงข่าย Net work

ก่อน 1 ก.พ. ของทุกปี

 คาํสังปีนํา

56

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



57

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



58

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



วนัที 7 ของเดือนถัดไป

รายงานประจําเดือน

รายงานประจําเดือนขึน Web  site
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การประเมนิน้ําสูงสุด
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1. การตอ Rating curve จาก velocity curve และ Area curve

Rating Curve

Area Curve

Velocity Curve
V

Q
A

Q AV

2. โดยการใชสูตร Manning Formula
1

   

PA

ระยะทาง

ปนํ้า 2561  ศูนยฯ จะใชสถานี Gt.10 สํารวจเพ่ือหาคา n มาแทนคาในสตูร

n =     

เมื่อn = คาสัมประสิทธ์ิความขรุขระของทองน้ํา(จากตาราง)

=  คาความเร็วเฉลี่ย เมตร/วินาที 

R = คารัศมีชลศาสตรที่หาไดจากคา 
 
เมตร

A = พื้นที่รูปตัดลําน้ํา  ตารางเมตร

P = ความยาวเสนขอบเปยก  เมตร

S = ความลาดชันผิวน้ํา  =ระดบัเหนอืนาํ ระดบัทา้ยนาํ

ระยะทาง
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1
   1
   

n = คาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของทองนํ้า(จากตาราง )   ไดคา  0.035 

A = พ้ืนที่รูปตัดลํานํ้า  179.7   ตารางเมตร

P = ความยาวเสนขอบเปยก   105.3   เมตร

R = คารัศมีชลศาสตรที่หาไดจากคา 2.787   เมตร

S = ความลาดชันผิวนํ้า  == 
. .

=  0.0013  ระดับเหนือนํ้า - ระดับทายนํ้า
ระยะทาง

1
0.035

 2.787  0.0013  
= 2.010

Q = 179.7*2.01           = 361.2  ลบ.ม./วิ

เม่ือวนัที่  10  พฤศจิกายน  2560  ชางสํารวจไดทําการ เดินระดับหาคราบน้ําสูงสุดที่แนวเสาฯ ได  27.851 เมตร 

(รทก.)

และไดเดินระดับดานเหนือน้ํา ได 28.02  ม.(รทก.) และทายน้ํา ได 27.01 ม.(รทก.)    มีระยะหางกัน 800 เมตร 

การคํานวณปริมาณนํ้าสูงสุดจากสูตร Manning’s Formula

สถานี Gt.10  คลองกรูด บานหนองหญาปลอง อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ

ตารางคาสมัประสิทธิ์ความขรุขระ n ในสมการ Manning’s 

formula
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การสํารวจและเก็บขอมูลเพ่ือจัดทําแผนที่นํ้าทวม

1. กําหนดพ้ืนที่สํารวจนํ้าทวม

2. ขอมูลดานพ้ืนที่
 - สถิติการเกิดนํ้าทวม

 - ขอมูลภาพนํ้าทวมที่ถายเก็บไว

 - เรดารนํ้าทวม จาก GISTDA Google

   (เพ่ือดูขอบเขตนํ้าทวมเบ้ืองตน)

3. กําหนดเสนทางเดินสํารวจจาก
    Google Street view

4. เครื่องมือออกสนาม
- แผนที่ TopoMap

- เคร่ืองมือวัดความยาว

- GPS

- กลองถายรูป

- แบบสอบถาม

เตรียมขอมูล สํารวจจัดทําแผนที่ เก็บขอมูล

1. เลือกเดินตามเสนถนน 

   หรือขนานแมนํ้า – พ้ืนที่นํ้าทวม

2. วัดคราบนํ้าทวม (ความลึก เมตร)

 

1. เก็บพิกัดบานทุกหลัง

2. ถายภาพ เจาของบาน

ที่อยู เบอรโทรติดตอ

3. บันทึกปที่นํ้าทวมสูงสุด 

- ความลึก (เมตร)

- ความเสียหาย
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เตรียมขอมูล

1. กําหนดพ้ืนที่สํารวจนํ้าทวม1. กําหนดพ้ืนที่สํารวจนํ้าทวม - เมืองหลักสําคัญ - เกิดบอยคร้ัง - ความเสียหายที่เกิดขึ้น

เตรียมขอมูล (ตอ)

2. ขอมูลดานพ้ืนที่2. ขอมูลดานพ้ืนที่

ขอมูลสถิตนิ้ําทวมในอดตี

ภาพนํ้าทวมในอดีต

ภาพดาวเทียม
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3. กําหนดเสนทางเดินสํารวจ 

จาก Google Street View

3. กําหนดเสนทางเดินสํารวจ 

จาก Google Street View

เตรียมขอมูล (ตอ)

1. Google Earth

2. เลือกพ้ืนที่สํารวจ

เตรียมขอมูล (ตอ)

3. เลอืก Street View 4. ลากไปวางในเสนถนนที่เราตองการเดินสํารวจ
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เตรียมขอมูล (ตอ)

5. เบ้ืองตน เลื่อนไปตามถนน ดูภาพบาน 1 ชั้น - 2 ช้ัน -บานไมที่เห็นคราบน้ําทวมชัด

เครื่องมือออกสนาม

แผนท่ีสนาม ไมระดับ ตลับเมตร GPS

แบบสอบถามกลองถายรูป
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สํารวจจัดทําแผนที่

การเก็บขอมูล

9 พ.ย. 61

ปาเสาวนีย ม.1 บานฝายทา ต.พงศประศาสน

โทร 0982628338 (คุณไพศาล)

พิกัด Lat 11.202806 Long 99.507944

วัดความลึกได (พ้ืนท่ีลุมตํ่า)

คราบนํ้าวันท่ี 9 ม.ค. 2560 : 2.37 ม.รสม.

คราบนํ้าวันท่ี 9 พ.ย. 2561 : 2.07 ม.รสม.
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แผนที่แสดง ตัวอยางจุดความลึกคราบน้ําทวมที่วัดได

จาก Gt.7 ที่ 8.52 ม.(ร.ส.ม.) มาท่ีสถานี Gt.20 ที่ 8.10 ม.(ร.ส.ม.)

ท่ีระดับความลึกวัดไดมากกวา 1.50 เมตร

ท่ีระดับความลึกวัดได 1.00 – 1.50 เมตร

นํ้าทวม วันที่ 9 ม.ค. 2560 ที่ สถานี Gt.20 วัดได 8.10 ม.(ร.ส.ม.)

เม่ือเทียบกับระดับตลิ่งท่ี Gt.20 เทากับ 6.00 ม.(ร.ส.ม.) 

ดังน้ัน ความลึกเทากับ 2.10 ม.(ร.ส.ม.) 
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แผนที่แสดง ตัวอยางความสูงของพ้ืนท่ี เมื่อให Gt.7 ที่ 8.52 ม.(ร.ส.ม.) มาที่สถานี Gt.20 ที่ 8.10 ม.(ร.ส.ม.)

นํ้าทวม วันที่ 9 ม.ค. 2560 ที่ สถานี Gt.20 วัดได 8.10 ม.(ร.ส.ม.)

เม่ือเทียบกับระดับตลิ่งท่ี Gt.20 เทากับ 6.00 ม.(ร.ส.ม.) 

ดังน้ัน ความลึกเทากับ 2.10 ม.(ร.ส.ม.) 
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1.หลักการทั่วไปในการวางโครงขายสถานีอุทกวิทยา  

 1.1 ความตองการท่ัวไป  หลักสําคัญคือขอมูลอุทกวิทยาและขอมูลอุตุนิยมวิทยาตองมีความ 

สัมพันธกัน  และรวบรวมขอมูลไวเพ่ือนําไปใชสําหรับการพัฒนาแหลงน้ําและการจัดการทรัพยากรน้ําสําหรับ

ประเทศ  เชนการพยากรน้ําทวม (forecasting flood discharger) หรือความสัมพันธระหวางระดับน้ํากับ

ปริมาณน้ํา (stage – discharge) ปริมาณน้ําในชวงน้ําแลง (low flows) ปริมาณน้ํารายเดือน หรือปริมาณน้ํา

รายป (monthly and yearly discharges) เพ่ือนําขอมูลมาใชออกแบบการสรางอางเก็บน้ํา (operation of 

reservoirs) การผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้ํา (hydro-electric plants) ฯลฯ การนําขอมูลมาเพื่อการวิจัยตาม

วัตถุประสงคที่กลาวมาแลวจะเปนแนวทางในการพิจารณาการวางโครงขายสถานีสํารวจอุทกวิทยาและ

อุตุนิยมวิทยา 

 ความแตกตางของพื้นที่และสภาพลุมน้ําแตละประเทศจะไมเหมือนกัน  ดังนั้นการกําหนดกฎเกณฑที่

แนนอน  เพ่ือน้ํามาใชในการวางโครงขายสถานีอุทกวิทยาจึงกระทําไมไดแตในทางปฏิบัติมีหลักเกณฑบางอยาง

ที่สามารถนํามาใชพิจารณาการจัดตั้งโครงขายสถานีสํารวจอุทกวิทยา ดังตอไปนี้ 

 ก) การวางโครงขายตองใหขอมูลที่บรรลุวัตถุประสงคไมใชขอมูลที่ใหชั่วคราว 

 ข) ความหนาแนนของโครงขายและระยะเวลาการบันทึกขอมูล ขึ้นอยูกับการเวลาและการเปลี่ยนไป

ขององคประกอบทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา 

ในการวางแผนสรางเครือขายอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาที่ประโยชนสูงสุด จะตองคํานึงถึง

องคประกอบทางกายภาพ  เชนความลาดเอียง (slope) ของพ้ืนที่ ระดับความสูง (elevation) ภูมิประเทศ 

(morphology) ธรณีวิทยา (geology) การใชที่ดิน (land use) และชนิดของดิน (soil types) 

 1.2 โครงขายท่ีใหประโยชนสูงสุด (Optimum network) โครงขายสถานีสํารวจขอมูลอุทกวิทยาและ

อุตุนิยมวิทยาที่มีความหนาแนนและมีการบันทึกขอมูลสถิติเปนเวลานาน ขอมูลตองมีความถูกตองแนนอน

นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงเศรษฐกิจและหลักวิชาการดวย  สถานีสํารวจสามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิดคือ 

 ก) สถานีหลัก (Principal or base stations) หรือสถานีถาวร (permanent stations) เปนสถานี

สํารวจขอมูลอุทกวิทยาที่จัดเก็บขอมูลที่มีสถิติขอมูลอยางตอเนื่องเปนเวลานานพอ ในพ้ืนที่ภูมิประเทศที่มีอากาศชื้น

ฝนตกชุก การสํารวจปริมารน้ํามีระยะเวลาไมต่ํากวา 30-40 ป และถาในพื้นที่ใดมีความแปรปรวนของน้ําฝนมาก

ควรมีระยะเวลาการสํารวจไมนอยกวา 70-80 ป  หลักการของโครงขายจะตองประกอบดวยจุดสํารวจปริมาณ

น้ําที่เปนทางน้ําธรรมชาติ และน้ําที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยการกระทําของมนุษย 

 ข) สถานีรอง (Secondary stations) เปนสถานีท่ีเปดทําการสํารวจขอมูลในชวงระยะเวลาจํากัด  แต

นานพอที่จะสรางความสัมพันธกับสถานีหลักกับพ้ืนท่ีบริเวณนั้นการติดตั้งสถานีดังกลาวควรตั้งในลําน้ําที่มีสถานี

หลักอยูแลวในลําน้ําใหญหรือลําน้ําสาขาใกลเคียงการเคลื่อนยายสถานีรองหลังการเปรียบเทียบควรทําเพื่อจะ
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ไดครอบคลุมพื้นที่ของสถานีหลักใหมีโครงขายที่หนาแนนเพียงพอ  รวมทั้งการบันทึกขอมูลอยางตอเนื่องของ

สถานีหลักดวย 

 ค) สถานีเฉพาะจุดประสงค (Stations for specific purpose) หรือสถานีเฉพาะกิจ  

เปนสถานีที่เปดทําการสํารวจเฉพาะจุดประสงค หรือเพ่ือขยายการวางโครงขายสถานีเพ่ิมเติมใหกับสถานีหลัก  

สถานีรอง ระยะเวลาการสํารวจขอมูลข้ึนอยูกับวัตถุประสงคที่ตั้งสถานีนั้น เชนชวงระยะน้ําต่ําสุด  สูงสุดของป

ก็จะทําการบันทึกชวงหนาแลวและหนาน้ําเทานั้นหรือตองการทราบจุดสูงสุดของน้ําสูงอยางเดียวเปนตน  

ถึงแมสถานีจัดตั้งในกรณีพิเศษนี้อาจใหขอมูลที่มีประโยชนมาก  แตไมไดใหขอมูลที่ตองการใชในการวิเคราะห

ทางสถิติ  ยิ่งกวานั้นวัตถุประสงคสําหรับสถานีเฉพาะจุดประสงค  ควรตรวจสอบการใชงานอยางระมัดระวัง

โดนเฉพาะอยางยิ่งกอนจะนํามาใชเปนตัวบงชี้การวางโครงขายสถานีที่มีอยูจํานวนไมมากนัก 

 1.3  โครงขายขนาดเล็ก (Minimum network) โครงขายขนาดใหญซึ่งใหประโยชนมากนั้น

จําเปนตองใชเวลานาน  งบประมาณมาก  และประสบการณสูง  จึงจะทําไดสวนการวางโครงขายขนาดเล็ก

ประกอบดวยสถานีจํานวนไมมากนัก  โดยใชประสบการณจากพื้นที่อ่ืนมาเปน  

 1.4  ประโยชนสูงสุดจากสถานีที่มีอยูในโครงขายขนาดเล็ก (Optimum use of existing stations in 

organizing network) ปกติทั่วไปจะมีสถานีบางสวนทําการปฏิบัติงานกอนที่จะมีการวางโครงขายขนาดเล็ก  

สถานีเหลานั้นจะมีมากและบันทึกขอมูลเปนระยะเวลานานพอสมควรและตอเนื่องถึงแมวาจะมีตําแหนงที่ตั้งไม

เหมาะสม  เมื่อมีการวางโครงขายสถานีใหมใกลเคียงกับตําแหนงที่ตั้งสถานีเดิม   เพื่อการหาความสัมพันธ

ระหวางสองสถานีนั้นถาไดผลดีก็เลิกสถานีเดิมไป  ถาความสัมพันธไมดีการพิจารณาจะเลิกสถานีเดิมควรทํา

อยางระมัดระวัง  

          การสํารวจขอมูลทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยามีดังนี ้

 ก) น้ําฝน เพื่อเสริมขอมูลใหกับการสํารวจปริมาณน้ําเพื่อการพยากรณระดับน้ํา ปริมาณน้ํา  

 ข) ระดับและปริมาณน้ําในแมน้ํา  และระดับน้ําในทะเลสาบและอางเก็บน้ํา (Stage and discharge 

of rivers and stage of lakes and reservoirs) ขอมูลระดับน้ําและปริมาณน้ําในแมน้ําเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ี

นําไปใชแกปญหาการออกแบบเชิงอุทกวิทยาและการปฏิบัติงาน  การสํารวจและบันทึกขอมูลระดับน้ําควรทํา

อยางตอเนื่อง   

 สถิติของระดับและปริมาณน้ํา เปนขอมูลสําคัญที่นําไปใชในการพยากรณของแมน้ํา(river forecasts) 

ซึง่การนําขอมูลไปพยากรณปริมาณทาของลุมน้ํา อาจจะทําโดยหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชหนวยงานที่จัดตั้งโครงขาย

การสํารวจน้ําฝนหรือปริมาณน้ําก็ได 

 การบันทึกขอมูลน้ําฝน (precipitation)  และปริมาณน้ําในแมน้ําลําธาร  องคประกอบสองชนิดนี้เปน

สิ่งสําคัญมาก  ในการวางโครงขายอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา 

74

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการอุทกวิทยา



 1.5  คุณภาพในการจัดเก็บขอมูล (Quality of data to be collected) ขอมูลที่ไมดีจะนําไปสูการ

ตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือทําใหเกิดปญหาไปสูขอมูลที่มีการบันทึกไวดี กรรมวิธีการจัดเก็บขอมูลที่ดีควรมี

องคประกอบเหลานี้คือ 

 ก)  เครื่องมือที่เหมาะสม (Proper instrumentation) เปนเครื่องมือที่ใชในการวัดหรือบันทึกขอมูล

ไดถูกตองควรเปนเครื่องมือที่ใชงายไมยุงยากหรือสลับซับซอนซึ่งมีอยูหลายยี่หอ เครื่องมือราคาแพงจะ

พิจารณาใชสําหรับขอมูลที่สําคัญ อยางไรก็ตามตําแหนงของสถานีจะมีอิทธิพลตอชนิดของเครื่องมือที่จะ

เลือกใชเหมาะสม 

 ข)  การระมัดระวังในการบันทึกขอมูล (Care in observation) มีความชัดเจนในการจัดเก็บขอมูล มี

การจัดอบรมชี้แจงคูมือในการใชเครื่องมือซึ่งปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น 

 ค) การกําหนดมาตรฐานในการจัดเก็บขอมูล(Quality control in data processing)    

วิธีที่เหมาะสมในการควบคุมมาตรฐานระหวางการจัดทําขอมูล มีประโยชนในการชวยลดความผิดพลาดในการ

สรุปขอมูล 

 ง) ข้ันตอนในการจัดเก็บขอมูล (Data-processing schedules) ขอมูลควรผานกรรมวิธีกอนการ

จัดเก็บอยางรวดเร็วและไดมาตรฐาน การปลอยขอมูลไวนานๆก็มักผิดพลาดและยุงยากที่จะคนหาและแกไข

ความผิดพลาดนั้น  ทําใหผลการสํารวจที่ไดมีขอมูลผิดพลาดเบี่ยงเบนมาก 

2. ความหนาแนนของสถานีสํารวจสําหรับโครงขายขนาดเล็ก (Density of observationstations for a 

minimum network) 

 2.1  องคประกอบท่ีมีผลตอความหนาแนน (Factors affecting the density) เครื่องวัดน้ําฝนจะมี

ประโยชนตอเม่ือแสดงคาฝนตกจริงในภูมิประเทศ การวัดการไหนของกระแสน้ําในแมน้ําหนึ่งๆ ไมแตเฉพาะเปน

ตัวแทนคาในลุมน้ํานั้นๆ เทานั้น  แตยังสามารถอนุมาณคาการไหลของน้ําในลําธารท่ีอยูใกลเคียงไดในระดับ

หนึ่ง  ยิ่งมีสถานีมากเทาใดคาที่ไดจะถูกตองมากยิ่งข้ึนสําหรับบริเวณนั้น 

 ควรจัดตั้งสถานีใหอยูในท่ีที่เหมาะสม  แตเปนการยากที่จะพิจารณาถึงความหนาแนนที่เหมาะสมที่จะ

ใหเขาถึงจุดประสงคที่ตองการ  สําหรับการวางโครงขายสถานีอุทกวิทยาแตละประเทศ 

 จากการศึกษาตัวการสําคัญที่มีอิทธิพลตอความหนาแนนของการวางโครงขายท่ีเหมาะสมคือ 

 ก) สภาพทางภูมิศาสตรและอุทกวิทยา(The geographical and hydro logical conditions)  โดยเฉพาะ

เขตพ้ืนที่ที่มีการผันแปรของน้ําหยาดฟา และอุทกวิทยาที่ไมแนนอน 

 ข) ธรรมชาติของอุทกวิทยา (The nature of the hydrography) ลําน้ําสาขาและแมน้ําขนาดใหญ ที่มี

อยูมากมายเปนองคประกอบท่ีมีผลตอการวางโครงขายที่หนาแนนและเหมาะสม  นอกจากนี้ยังมีองคประกอบ

อ่ืนๆ อีกเชน ความตองการขอมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา  สําหรับการออกแบบและการกอสรางโครงการ
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ชลประทาน  รวมทั้งความหนาแนนของประชากรและเศรษฐกิจของประเทศมีอิทธิพลโดยตรงตอการเลือก

ความหนาแนนของโครงขายที่เหมาะสมทางอุทกวิทยา   

 2.2  ความหนาแนนนอยท่ีสุดเทาที่เปนไปได  ในการวางโครงขายอุตุนิยมวิทยา(Minimum 

density limit of climatological networks) การสํารวจขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา มีน้ําฝน (precipitation) 

 ก. การวางโครงขายสถานีวดัน้ําฝน (Precipitation network) 

 (1) ความหนาแนนของการวางโครงขายขนาดเล็ก (Density of minimum network)  สถานีวัด

น้ําฝนที่มีจํานวนสถานีนอยท่ีสุด  ควรวางโครงขายสถานีใหกระจายตามปริมาณน้ําฝนที่ไมแนนอน  แตละ

ประเทศอาจมีแผนที่แสดงสถานีน้ําฝนของแตละปที่มีการสํารวจ  โครงขายขนาดเล็กนี้จะพัฒนาตามจุดสํารวจ

สถานีตางๆที่กําหนดไวในแผนที่เดิม  แตไมสามารถชวยทุกๆประเทศได ในการวางโครงขายท้ังหมด เพราะมี

ขอมูลนอยมากที่ถูกบันทึกไวกอนหนานั้น  และแผนที่ท่ีดีเกือบไมมีเลยแตสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาเปนพิเศษใน

การวางโครงขายขนาดเล็ก คอื การพ่ีกระจายของฝนในแตละประเทศท่ีไมเหมือนกัน 

 พ้ืนที่ที่ความหนาแนนของประชากรนอยมีผลตอการวางโครงขาย  เปนไปไมไดที่จะจัดตั้งสถานีใหอยู

ในทําเลท่ีถูกตองทั้งหมด  เพราะประชากรอยูอยางกระจัดกระจายตัวอยางเชน  การจัดตั้งสถานีวัดมากกวา

สองสถานี ในพื้นที่ลุมน้ํา 100 ตารางกิโลเมตร  ตอประชากร 100 คน ซึ่งเกือบเปนไปไมไดเนื่องจากประชากร

เหลานั้นไมไดอยูกันอยางถาวร  นอกจากนี้ยังขาดแคลนเจาหนาที่ในการสํารวจและการคมนาคมเขาถึงพื้นที่ได

ยากพ้ืนที่มีอากาศเลวราย ประชากรอยูอยางกระจัดกระจายมาก  เชน  เขตแหงแลวและเขตหนาวเย็นทางข้ัว

โลกเหนือ หรือเขตปาทึบ พ้ืนที่เหลานี้เหมาะกับการใชเครื่องวัดอัตโนมัติในการจัดเก็บขอมูล  เพราะมีการดู

และรักษานอยและมีการตรวจเยี่ยมสถานีนานๆครั้งจากเหตุผลดังกลาวขางตนจึงไดกําหนดการวางโครงขาย

เปน 3 เขต คือ 

 (1.1) พ้ืนที่ราบในเขตอบอุน เมดิเตอรเรเนียน และเขตรอนชื้น(Flat regions of temperate, 

mediterranean, and tropical zones) มีสถานี 11-17 สถานีตอพื้นที่ 10,00 ตารางกิโลเมตร  หรือ 1 สถานีตอ

พ้ืนที่ 600-900 ตารางกิโลเมตร แตในการเริ่มตนในการวางเครือขายเปนไปไดยากท่ีจะทําตามที่กําหนดไว

เพราะข้ึนอยูกับประชากรซึ่งอยูกันอยางกระจัดกระจายการคมนาคมที่ไมสะดวก และเศรษฐกิจที่ไมด ี

 (1.2) พ้ืนที่ภูเขาในเขตอบอุน  อบอุนเมดิเตอรเรเนียน  และเขตรอนชื้น (Mountainous regions of 

temperate,mediterranean, and tropical zones) พื้นที่ลักษณะเชนนี้ใชความสูงเปนตัวกําหนดดวย  โดย

ใชสถานีกระจายในระดับตางกันประมาณ 500 เมตร ตอเขต  ประมาณ 40-100 สถานีตอพื้นที่ 1,000 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 1 สถานีตอ 100 –250 ตารางกิโลเมตร แตสําหรับประเทศที่ไมมีการวางโครงขายตามนี้ได

ในชวงเริ่มตนตามเหตุผลที่กลาวไปแลวในขอ (1.1) ควรจัดตั้งสถานีที่นอยที่สุดกอนคือ 1 สถานี ตอพ้ืนที่ 250 – 

1,000 ตารางกิโลเมตร  หรืออีกกรณีหนึ่งสําหรับเกาะเล็กๆ  มีพ้ืนที่นอยกวา 20,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมี

ลักษณะพ้ืนที่แตกตางกันมาก และมีปริมาณลําธารที่หนาแนนมากควรมีโครงขายสถานีจํานวน 400 สถานีตอ

พ้ืนที่ 10,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 สถานีตอพ้ืนที่ 25 ตารางกิโลเมตร 
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 (1.3) ในเขตพื้นที่แหงแลงและหนาวเย็น(Arid and polar zones) มีสถานี 1–7 สถานีตอพ้ืนที่ 10,000 

ตารางกิโลเมตร หรือ 1 สถานีตอพ้ืนท่ี 1,500 – 10,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งขึ้นอยูกับสิ่งที่อํานวยความ

สะดวกสบาย  สําหรับความหนาแนนของโครงขายเหลานี้เปนที่ยอมรับไมไดสําหรับทะเลทรายขนาดใหญ  เชน 

ทะเลทรายสะฮารา โกบี อะราเบียน ฯลฯ และเขตทุงน้ําแข็งเชนแอนตารกติก  กรีนแลนด และเกาะอารกติก  ซึ่ง

ไมมีการจัดการดานการวางโครงขายอุทกวิทยา ในเขตพ้ืนที่เหลานี้มีการวัดปริมาณน้ําฝน  โดยกรรมวิธีที่พิเศษ

ไมไดจัดตั้งข้ึนตามโครงขายอุตุอุทกวิทยา 

 บางพ้ืนที่อาจกําหนดไดตามที่ตองการแตบางพื้นที่อาจกําหนดไมได  ในบางเขตพื้นที่เนินเขาอาจจะ

ตองการความหนาแนนระดับหนึ่ง  ซึ่งกลาวไวในขอ (1.1) และ (1.2) แลว ในกรณีทั้งหมดที่กลาวมาแลว  

โครงขายขนาดเล็กที่เหมาะสมอยางนอย 1 สถานี ตอ 1,000 ตารางกิโลเมตร  สําหรับกรณีในเขตพ้ืนท่ี ขอ

(1.1) และ(1.2) ในการเลือกพ้ืนที่ ขนาด 3,000 ตารางกิโลเมตร อาจตองจัดตั้งสถานีใหหนาแนนมากกวาที่ให

ไวเบื้องตน  เพ่ือที่จะไดขอมูลที่เปนตัวแทนพื้นที่ซึ่งมีปริมาณฝนที่แปรปรวนมาก 

 ความหนาแนนในการวางโครงขายขนาดเล็ก  สําหรับการติดตั้งเครื่องวัดน้ําฝนแสดงใหเห็นดังตาราง 

ตารางการวางโครงขายเครื่องวัดน้ําฝนขนาดเล็ก 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ในสภาพพื้นท่ีที่ปกติ 

(ตารางกิโลเมตร/สถานี) 

1. พื้นที่ราบในเขตรอนชื้น 600-900 

2. พื้นที่ภูเขาในเขตรอนชื้น 100-250 

3.เกาะซึ่งเปนภูเขาเล็กๆ ซึ่งมีปริมาณฝนที่ผิดปกติและไมแนนอน 

จะมีความหนาแนนของเครือขายอุตุนิยมวิทยามาก 

25 

 

 

 โครงขายขนาดเล็กควรประกอบดวยเครื่องวัดน้ําฝน3 ชนิด คือ 

 (2.1) แบบธรรมดา  เปนเครื่องวัดอานรายวัน(Standard gauges) นอกจากนี้ยังอานปริมาณน้ําฝน

รายวัน  การสํารวจการตกของหิมะ  การวัดความลึกของหิมะบนพ้ืนดิน  และการสํารวจสภาพของอากาศ ซึ่ง

สิ่งเหลานี้เปนมาตรฐานในแตละสถานีท่ีมีการติดตั้งสถานีน้ําฝน 

 (2.2) แบบอัตโนมัติ (Recorders) ในเขตอบอุนควรมีการติดตั้งสถานีแบบนี้ไมนอยกวา 10 เปอรเซ็นต 

และเขตที่มีอากาศหนาวเย็นควรติดตั้ง 5 เปอรเซ็นต สําหรับเขตพ้ืนที่ที่มีฝนตกมาก หรือมีชวงฝนตกใน
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ระยะเวลาสั้นๆ  ควรมีการติดตั้งสถานีแบบนี้มากดวย  สถานีที่มีการติดตั้งเครื่องแบบอัตโนมัติ  จึงเหมาะสม

กับลักษณะพ้ืนท่ีใหขอมูลความเขมขนของฝนการแพรกระจาย และฝนในชวงระยะเวลาสั้นๆ 

 ในการเริ่มติดตั้งเครื่องวัดแบบอัตโนมัติตองพิจารณาถึงชนิดของพ้ืนท่ีนั้นๆ  เปนพื้นท่ีที่มีการเกิดพายุ

บอยครั้ง มีลุมน้ําหลักซึ่งสามารถควบคุมไดทั้งระบบและคาดวาจะมีการพัฒนาแหลงน้ําในอนาคตรวมทั้งมี

โครงการพิเศษในการวิจัยในอนาคตอีกดวย 

 เมืองที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญมีความตองการการบันทึกขอมูลของเครือขายที่หนาแนนขึ้นอยูกับการผันแปร

ของน้ําฝนในชวงสั้นๆ (short-duration rainfall) ความหนาแนนของเครือขายสําหรับลุมน้ําที่เปนแมน้ําใหญ  

ที่สามารถควบคุมโครงสรางในการพัฒนาแหลงน้ํา และสําหรับโครงการพิเศษในการวิจัย  ซึ่งขึ้นอยูกับความ

ตองการเฉพาะในการพัฒนาหรือการจัดการลุมน้ํา 

 (2.3) แบบเก็บสะสม (Storage gauges) แบบนี้เหมาะสําหรับพื้นที่หางไกลความเจริญมากๆ หรือมี

ประชากรบางเบา เชน ภูมิประเทศท่ีเปนเทือกเขา  แบบนี้อานขอมูลเปนรายเดือนเปนฤดู  หรือเมื่อมีโอกาส 

 (3) พ้ืนที่ที่มีเครื่องมือน้ําฝนตองมีความสัมพันธกับโครงขายสถานีสํารวจน้ํา (Location of 

precipitation gauges relative to stream-gauging network) การติดตั้งเครื่องวัดน้ําฝนจะแพรกระจายไปตาม

สถานีที่มีการสํารวจขอมูลปริมาณน้ําเพื่อจุดมุงหมายในการพยากรณ  หรือเก็บรวบรวมขอมูลน้ําเพ่ือการ

วิเคราะหวิจัยตอไป  การติดตั้งเครื่องวัดน้ําฝนโดยปกติควรติดตั้งอยางนอย 2 ที่ตอ 1 สถานีสํารวจน้ํา  หนึ่งเครื่อง

ใหติดตั้งบริเวณที่อยูใกลกับสถานีสํารวจน้ํา และอีกหนึ่งเครื่องจะติดตั้งเหนือพ้ืนที่ลุมน้ํา  เครื่องวัดน้ําฝนเครื่อง

แรกติดตั้งที่สถานีสํารวจน้ําเทานั้นถาสถานีนั้น  เปนตัวแทนการสํารวจทั่วไปในบริเวณพ้ืนที่นั้น  มีบางกรณีทีมี

ความตองการที่จะติดตั้งเครื่องวัดน้ําฝนไปตามแนวของลําน้ําถาภูมิประเทศเปนรองหุบเขาแคบและลึกตลอดแนว

จะไดผลประโยชนมากขึ้นถาเครือขายน้ําฝนมีการสํารวจฝนตกหลักจากพายุฝน แตการสํารวจแบบนี้ไม

พิจารณาในการวางโครงขายขนาดเล็ก 
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คูมือการใชงาน 

โปรแกรม Google Earth เบื้องตน 
ประกอบการทําแผนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย นางสาวนุชนาถ  จองดี 
นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 

ฝายสารสนเทศและพยากรณน้ํา  สวนอุทกวิทยา 
สํานักบริหารจัดการน้าํและอทุกวิทยา  กรมชลประทาน 
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การติดต้ังโปรแกรม Google Earth 
 
1. Download โปรแกรม Google Earth 

https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html 

 1.1 ทาํการเลือกภาษา 
 1.2 ยอมรับและดาวนโหลด 

 

2. ทําการติดต้ังโปรแกรม เม่ือติดตั้งสําเร็จจะปรากฏหนาตาง โปรแกรม Google Earth (พรอมใชงาน) 

 

1.1 

1.2 
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การใชเครื่องมือเบ้ืองตน 
 

 
 
1. แถบเมนู เปนสวนเคร่ืองมือหลักในการจัดการขอมูล 

 

 1.1 ไฟล ใชสั่งและจัดการขอมูลไฟลงาน เชน เปดขอมูล บันทึกขอมูล เปนตน 
 1.2 แกไข ใชในการแกไขขอมูลแผนท่ี รวมถึงการแสดงผล เชน การตัด การคัดลอก คุณสมบัติของ
โปรแกรม เปนตน 
 1.3 มุมมอง เปนการกําหนดรูปแบบการแสดงผลในสวนแสดงแผนที ่ เชนแถบเครื่องมือ แถบแสดง
สถานี รีเซ็ตการเอียงและทิศทาง เปนตน 
 1.4 เคร่ืองมือ ใชต้ังคาการแสดงผลในสวนแสดงแผนที่ เชน ไมบรรทัด ตาราง เปนตน 
 1.5 เพิ่ม เปนการเพิ่มชั้นขอมูลแผนที่ เชน เสนทาง รูปหลายเหล่ียม รูปภาพ เปนตน 
 1.6 ความชวยเหลือ เปนคาํส่ังและคูมือการใชงานโปรแกรม 
 
2. สวนคนหาสถานที่หรือตําแหนงตางๆ  
 สามารถคนหาสถานที่ได โดยอาจจะใช คํา วลี หรือคาพิกัด 

 

1 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

2 
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3. รายการสถานท่ี (สถานที่ที่บันทึกไว) 

 
 
4. ตําแหนงหรอืสถานที่ใหบริการ (จุดที่นาสนใจและฟเจอรอ่ืนๆ) 
 การใหบริการขอมูลดานสถานที่ เชน กรอบปายชื่อของสถานที่ ถนน ภาพถาย เปนตน 

 
 
5. แถบการสรางและลบขอมูล 
 เปนแถบเครื่องมือสําหรับการจัดการชั้นขอมูล 

 

 5.1  เปนเครื่องมือซอนแถบดานขาง ซึ่งเปนแถบคนหา รายการสถานที่ และตําแหนงหรือ
สถานที่ใหบริการ 

 5.2  เปนเคร่ืองมือสําหรับการเพิ่มหมุดของสถานที่ตางๆ ในสวนแสดงผล 

 5.3  เปนเครื่องมือสําหรับการสรางรูปหลายเหลี่ยม ซึ่งอาจสรางเปนเสนหรือพื้นที่ได 

 5.4  เปนเครื่องมือสําหรับการเพิ่มเสนทางในแผนที่ 
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 5.5  เปนเครื่องมือสําหรับการเพิ่มชั้นขอมูลรูปภาพ ซ่ึงจะวางซอนบนแผนที่ 

 

  สามารถเรียกขอมูลรูปภาพไดทั้งในคอมพิวเตอร (ตามขอ 1) หรืออาจจะเรียกรูปภาพผาน
เว็บไซตหรือผานลิงค (ตามขอ 2) โดยสามารถเพิ่ม ชื่อของรูปภาพ คําอธิบายรูปภาพ การกําหนดความโปรง
แสง มุมมอง ระดับความสูง เปนตน หากตองการแกไขขอมูลรูปภาพที่ไดเรียกมานั้นทําไดโดย คลิกขวาที่ชั้น
ขอมูล แลวเลือกคณุสมบัติ เพื่อทาํการแกไขชั้นขอมูลรูปภาพ 

 

 5.6  เปนเคร่ืองมือสําหรับการบันทึกการเดินทาง 

 5.7  เปนเครื่องมือสําหรับการแสดงภาพเชิงประวัติศาสตร ซึ่งสามารถเลือกชวงเวลาที่ตองการ
จะแสดงภาพถายดาวเทยีมในสวนแสดงผลได 

 
  

1 

2 

2009 2010 2018 
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 5.8  เปนเครื่องมือสําหรับการแสดงแสงแดดบนภูมิประเทศตามชวงวัน เวลาตางๆ ของพื้นที่นั้น 

 5.9  เปนเครื่องมือสําหรับเลือกดวงดาวท่ีตองการใหแสดงขอมูล 

 

 5.10  เปนเครื่องมือสําหรับการวัดระยะทางตางๆ ซึ่งสามารถเลือกหนวยของการวัดได 

 

 5.11  เปนเครื่องมือสําหรับการนําออกขอมูล ผานทาง E-mail 

 

 5.12  เปนเครื่องมือสําหรับการพิมพแผนที่ 

 5.13  เปนเครื่องมือสําหรับบันทึกรูปภาพ เพ่ือนําออกเปนแผนที่ โดยสามารถ ตั้งชื่อของแผนท่ี 
คําอธิบายแผนที่เพิ่มเติม คําอธิบายสัญลักษณ เปนตน 

 5.14  เปนเครื่องมือสําหรับเปดใน Google Map 
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6. เครื่องมือควบคุมการทํางาน 
 เปนเครื่องมือสําหรับการควบคุมการดูแผนท่ี ซึ่งสามารถยอ/ขยาย ปรับทิศทางการแสดงขอมูลใน 
สวนแสดงขอมูล รวมถึงสามารถเปลี่ยนมุมมองเปนแบบ 3 มิติ 

 

7. สวนแสดงแผนที ่

 

8. แถบแสดงรายละเอียดสถานะ 
โดยจะแสดงขอมูล วันที่เก็บภาพ คาพิกัด ความสูงของพื้นที่ ความสูงระดับสายตา 
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9. การตั้งคาหรือกําหนดคาของโปรแกรม Google Earth  
 เปนการกําหนดคาของขอมูลท่ีจะแสดงผลในสวนแสดงผลของโปรแกรม รวมถึงการกําหนดคาทั่วไป
ของโปรแกรม เชน รูปแบบของคาพิกัด การแสดงผล การต้ังคาภาษา เปนตน โดยเขาไปที่แถบเมนู เครื่องมือ 
แลวเลือก หัวขอตัวเลือก 

 

จะปรากฏหนาตาง ตัวเลือก Google Earth เพื่อตั้งคาหรือกําหนดคาสําหรับการใชงานโปรแกรม 

 

10. การรีเซ็ตทิศและความเอียงของแผนที่ในสวนแสดงผล 
 เลือกเมนูมุมมอง => รีเซ็ต => เลือกเมนูท่ีตองการรเีซตใหม 
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การสรางชั้นขอมลู 
(เพ่ือจัดทําแผนที)่ 

 
1. การสรางจุดหรือการเพ่ิมหมุดสถานท่ีในแผนที ่

 1.1 โดย เลือกเมน ูเพิ่ม => เครื่องหมายตําแหนง หรือเลือก  ในแถบการสรางและลบขอมูล เพื่อ
ทําการเพิ่มหมุดใหม จะปรากฏหนาตางเคร่ืองหมายตําแหนงใหมและหมุด แลวลากหรือเลื่อนหมุดไปยัง
ตําแหนงท่ีตองการจะสรางหมุด  
 

 

 
 
 1.2 กําหนดชื่อของหมุด 
 1.3 เลือกสัญลักษณหรือไอคอนของหมุด จะปรากฏหนาตางไอคอน โดยสามารถเลือกรูปแบบ สี 
ขนาด ความโปรงแสงได โดยอาจเพิ่มไอคอนหรือสัญลักษณที่กําหนดขึ้นเองได 

1.1 

1.2 1.3 

1.4 

1.5 1.6 

1.1 
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 1.4 คาพิกัด จะแสดงคาพิกัดตามตําแหนงของหมุดท่ีสรางขึ้นใหม (คาพิกัดจะเลี่ยนไปตามตําแหนง
ของหมุด) 
 1.5 คําอธิบาย เปนการเพิ่มเติมขอมูลของหมุด 
 1.6 ลักษณะ, สี เปนการกําหนดคาของไอคอนหรือสัญลักษณ 
  - ปายกํากับ เปนการกําหนดลักษณะของตัวอักษรของชื่อหมุด ที่จะแสดงในแผนที่ 
  - ไอคอน เปนการกําหนดลักษณะของไอคอน หรือสัญลักษณของไอคอน 
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เมื่อกําหนดขอมูลหมุดที่สรางข้ึนใหมแลวจะปรากฏลักษณะของหมุดตามที่ไดกําหนดไว ในสวน
แสดงผลบนแผนที่ 

 

หากตองการแกไขขอมูลจุดหรือหมุดที่สรางข้ึน สามารถแกไขไดโดย คลิกขวาที่ชั้นขอมูล (หมุด 
ที่ตองการแกไข) ในรายการสถานที่ แลวเลือก คุณสมบัติ 

 

จะปรากฏหนาตาง แกไข เครื่องหมายตําแหนง แลวทําการแกไขขอมูลตามความตองการ (จะมีกรอบสีเหลือง
แอคทิฟ จุดที่ตองการแกไข) 
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2. การสรางรูปหลายเหล่ียม (เปนไดทั้งพื้นที่และเสน) 

 2.1 โดย เลือกเมนู เพิ่ม => รูปหลายเหล่ียม หรือเลือก  ในแถบการสรางและลบขอมูล เพื่อทํา
การสรางรูปหลายเหล่ียม จะปรากฏหนาตางรูปหลายเหลี่ยม  

 
 

 

 2.2 ต้ังชื่อหรือกําหนดชื่อรูปหลายเหลี่ยม 
 2.3 คําอธิบาย เปนการเพิ่มเติมขอมูลของรูปหลายเหล่ียม 
  

2.1 

2.2 

2.4 2.3 2.5 2.6 2.7 
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 2.4 ลักษณะ, สี เปนการกําหนดรูปแบบ ลักษณะ สี ของรูปหลายเหลี่ยม  
  - เสน เปนการกําหนดลักษณะ สี ความกวาง ความทึบ (ความโปรงแสง) ของเสนรูปหลาย
เหลี่ยม 
  - พื้นที่ เปนการกําหนดลักษณะ สี ความทึบ (ความโปรงแสง) ของพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 

 

 2.5 มุมมอง เปนการแสดงคาพิกัดของภาพที่แสดง ณ ขณะนั้น โดยเลือกที่เมนู จับภาพมุมมอง
ปจจุบัน เพื่อแสดงขอมูล 
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 2.6 ระดับความสูง เปนการกําหนดการแสดงภาพหลายเหลี่ยมในแผนที่ 
 2.7 ขนาด เปนการแสดงความยาวของเสนขอบ และจํานวนพื้นที่ (ตามหนวยการวัดท่ีเลือกไว) ของรูป
หลายเหลี่ยมที่วาดข้ึน 

 

เมื่อกําหนดขอมูลของรูปหลายเหลี่ยมแลว ทําการวาดรูปหลายเหลี่ยมในแผนที่ (โดยไมตองปด
หนาตางรูปหลายเหลี่ยมเพื่อทําการวาดรูป) ระหวางที่วาดหากตองการลบจุดกอนหนาที่ไดวาดไปสามารถ 
ลบไดโดย กดปุม “Delete” เมื่อวาดเสร็จกดปุม “ตกลง” ที่หนาตางรูปหลายเหลี่ยม จะปรากฏลักษณะของ
รูปหลายเหลี่ยมตามท่ีไดกําหนดและวาดไว ในสวนแสดงผลบนแผนที่ 
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หากตองการแกไขขอมูลหรือรูปราง ของรูปหลายเหลี่ยมท่ีสรางขึ้น สามารถแกไขไดโดย คลิกขวาท่ี 
ชั้นขอมูล (รูปหลายเหลี่ยมที่ตองการแกไข) ในรายการสถานที่ แลวเลือก คุณสมบัติ 

 

จะปรากฏหนาตาง แกไข รูปหลายเหลี่ยม แลวทําการแกไขขอมูลตามความตองการ (รูปหลายเหลี่ยมจะแสดง
จุดของรูปหลายเหลี่ยมที่ไดวาดไป) 

 - เพิ่มจุด โดยการคลิกซายบนสวนแสดงขอมูลแผนที่ 

 - ลบจุด โดยการคลิกขวาบนสวนแสดงขอมูลแผนที ่

 *** สามารถขยับจุดที่สรางไว เพื่อใหไดรูปรางของรูปหลายเหลี่ยมตามความตองการ โดยการลากจุด
ไปยังตําแหนงที่ตองการแกไข 
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จากนั้นสรางชั้นขอมูลใหม (ทั้งจุด รูปหลายเหลี่ยม เสน) ตามความตองการ 
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การนําออกขอมูล 
 
1. การนาํออกขอมูลแผนที ่
 จัดรูปแบบ ขอมูลที่ตองการแสดง ขนาดของแผนที่ ที่ตองการนําออก 
 โดย เลือกเมนู ไฟล => บันทึก => บันทึกภาพ 

หรอื คลิกที่  เพื่อนําออกขอมูลแผนที่ 

 

จะปรากฏหนาตางสําหรับนําออกแผนท่ี 

 

  

1.1 1.4 

1.2 
1.3 

1.5 
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1.1 ตัวเลือกแผนที่ เปนการกําหนดขอมูลที่ตองการใหแสดงในแผนที่ เชน ชื่อและคําอธิบาย  
มาตราสวน เข็มทิศ เปนตน เมื่อกําหนดคาเสร็จใหทําการบันทึก 

 

1.2 ชื่อและคําอธิบายแผนที่ เปนการตั้งชื่อแผนที่และคําอธิบายของแผนที่นั้น แกไขโดย คลิกเลือกที่
กลองชื่อแผนที่และคําอธิบาย จากนั้นทําการตั้งชื่อแผนที่และคําอธิบายแผนที่ 

 

1.3 คําอธิบายสัญลักษณ เปนการกําหนดสัญลักษณตางๆ ท่ีแสดงในแผนที่ แกไขโดย คลิกเลือกที่
กลองคาํอธิบาย และแกไขคําอธิบายนั้น 
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1.4 ความละเอียด เปนการกําหนดความละเอียดของแผนที่ท่ีตองการนําออก 

 

1.5 เม่ือกําหนดรายละเอียดของแผนที่เสร็จแลวทําการบันทึกภาพ เสร็จสิ้นขั้นตอนการนําออกขอมูล
แผนท่ี 

2. การนําออกชั้นขอมูล เปนการนําออกของชั้นขอมูลที่ไดสรางขึ้นมาใหม เพ่ือเก็บเปนฐานขอมูล หรือนําไปใช
งานตอ 
 นําออกชั้นขอมูลโดย เลือก เมนูไฟล => บันทึก => บันทึกสถานท่ีเปน... แลวทําการบันทึกไฟล 

 

 หรือ คลิกขวาที่ชั้นขอมูล เลือกบันทึกภาพเปน... แลวทําการบันทึกไฟล 

 

เสร็จสิ้นการนําออกชั้นขอมูล 

3. บันทึกเปนสถานท่ี ในสวนแสดงขอมูลสถานที่ (เพื่อใหชั้นขอมูลอยูในโปรแกรม Google Earth) โดย ไฟล 
=> บันทึก => บันทึกสถานที่ของฉัน 
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