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มองโทรมาตร 
โดย ดร.วชิญ ์ ศรีวงษา 

สถาบนัพฒันาการชลประทาน สาํนกัวจิยัและพฒันา กรมชลประทาน 
 

ระบบโทรมาตรท่ีใชง้านดา้นชลประทานทั้งท่ีเรียกวา่โทรมาตรขนาดใหญ่ หรือโทรมาตร
ขนาดเลก็ แต่โทรมาตรขนาดกลางหายไปไหนถามผูเ้ก่ียวขอ้งไม่มีคาํตอบชดัเจน การจดัแบ่งวา่เป็น
ขนาดใหญ่ หรือเลก็เพียงนาํวงเงินค่าอุปกรณ์และติดตั้งมาพิจารณา แต่ถา้พิจารณาใหดี้เห็นวา่การ
จดัแบ่งระบบโทรมาตรในตารางท่ี 1 ซ่ึงนาํเร่ืองความเช่ือถือไดข้องระบบ การทาํงานของระบบและ
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยท่ีีใชก้บัระบบโทรมาตรนั้นมาจดัแบ่งเป็นเกณฑ ์A – D เปรียบเทียบ
กบัรถยนตต์ลาดกบัรถยนตช์ั้นดีท่ีมีเคร่ืองยนตข์นาดความจุกระบอกสูบไกลเ้คียงกนัแต่ราคา
แตกต่างกนัลิบลบั การพิจารณาแบ่งโทรมาตรและ SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) สาํหรับงานชลประทานซ่ึงสามารถควบคุมการเปิด-ปิดหรือปรับบานประตูระบายนํ้า
ในระยะไกลไดด้ว้ย ซ่ึงผูเ้ขียนขอย ํ้าวา่ระบบ SCADA สาํหรับงานชลประทานตอ้งควบคุมการปรับ
บานประตูระบายนํ้าไดใ้นระยะไกล แต่ถา้เป็นเร่ืองของการปรับแต่งการทาํงานอุปกรณ์ตรวจวดั 
แสดงผลท่ีสถานีสนามในระยะไกล อนัน้ีทั้งสองระบบส่วนใหญ่ทาํไดอ้ยูแ่ลว้  
 
ตารางท่ี 1 โทรมาตรและ SCADA ท่ีใชใ้นงานชลประทาน 

 
รายการ โทรมาตร SCADA 

1.  การตรวจวดัระยะไกล     
     1.1 ระดบันํ้า มี มี 
     1.2 ระยะเปิดบานประตูระบายนํ้า ไม่มี(ส่วนใหญ่) มี 
     1.3 ปริมาณฝนตก มี มี 
2. ควบคุมการเปิด-ปิดบาน ไม่มี มี 
   ประตูระบายนํา้ในระยะไกล     
3. ความเช่ือถือไดข้องระบบ A,B,C,D A 
    3.1 ระบบส่ือสาร A,B,C,D A,B 
    3.2 ความคลาดเคล่ือนของการ
ตรวจวดั A,B,C,D A,B 
    3.3 ทาํงานต่อเน่ืองทุกสภาพกาล
อากาศ A,B,C,D A 
4.การใชไ้ฟฟ้าของอุปกรณ์ นอ้ยกวา่ มากกวา่ 
A = ดีเยีย่ม ,B = ดี, C = ปานกลาง, D = พอใชไ้ด,้ F = ไม่ผา่นเกณฑ ์  
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 จากตารางท่ี 1 ท่ีจริงถา้จะใหล้งลึกในรายละเอียดจะมีมากกวา่น้ีแต่ผูเ้ขียนอยากนาํเสนอ
อยา่งคร่าว ๆ เท่านั้น ในตารางถา้พิจารณาขอ้มูลท่ีสาํคญัสาํหรับงานชลประทานและจาํเป็นตอ้ง
ตรวจวดัคือ ค่าระดบันํ้า  ระยะหรือขนาดการเปิดบานประตูระบายนํ้า  ปริมาณฝนท่ีตกในลุ่มนํ้า  
หรือถา้ใหดี้อีกระดบัคือการตรวจวดัปริมาณนํ้าท่ีไหลผา่นโดยใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัปริมาณนํ้า
โดยตรง  แต่ขอ้มูลระดบันํ้าและระยะเปิดบานประตูระบายนํ้าสามารถคาํนวนหาค่าปริมาณนํ้าท่ี
ไหลผา่นอาคารควบคุมนํ้าในระบบส่งนํ้าชลประทานได ้ การแบ่งเกณฑค์วามน่าเช่ือถือไดข้อง
อุปกรณ์ท่ีมีค่าระหวา่ง A – D ทาํใหเ้ช่ือไดว้า่โทรมาตรขนาดใหญ่น่าจะมีระบบท่ีประกอบดว้ย
อุปกรณ์เกณฑ ์A ส่วนโทรมาตรขนาดอ่ืนน่าจะมีระบบท่ีประกอบดว้ยอุปกรณ์เกณฑต์ํ่ากวา่  
 

การมองโทรมาตรในเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางการจดัการระบบโทรมาตร
สาํหรับงานชลประทานท่ีน่าจะเป็นหรือไม่น่าจะทาํได ้อนัน้ีกแ็ลว้แต่มุมมองไม่วา่กนั ท่ีจริงความ
ตอ้งการหลกัของการบริหารจดัการนํ้าดว้ยระบบโทรมาตรคือการไดม้าของขอ้มูลหรือการบริโภค
ขอ้มูลท่ีมีความคลาดเคล่ือนและจาํนวนขอ้มูลต่อเน่ือง ณ เวลาจริง (Real Time) ท่ียอมรับไดต้าม
หลกัวิชาการ โดยขอ้มูลเหล่านั้นจะถูกจดัเกบ็บนัทึกลงฐานขอ้มูลท่ีผูใ้ชง้านเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย เพื่อ
ใชข้อ้มูลเหล่านั้นเขา้แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์เร่ืองนํ้าสาํหรับการบริหารจดัการนํ้า เม่ือเป็นเช่นท่ี
กล่าวแลว้ลองมาดูแนวคิดหรือประเดน็ต่าง ๆ เก่ียวกบัระบบโทรมาตรท่ีผูเ้ขียนอยากนาํเสนอพอ
สงัเขปดงัน้ี 
1. การพจิารณาความเหมือนกนัของระบบโทรมาตรเพือ่บริหารจัดการนํา้ในภาพรวม 

การพิจารณาใชง้านระบบโทรมาตรเพ่ือบริหารจดัการนํ้าในภาพรวมและเป็นแนวทางเดียวกนั
ถา้พิจารณาตามความน่าเช่ือถือไดข้องระบบหรือแบ่งตามเทคโนโลยขีองระบบโทรมาตรท่ีมีระดบั
ความสูงหรือตํ่าต่างกนัจะหาขอ้สรุปยากแต่ถา้พิจารณาใหดี้พบวา่มีจุดท่ีตรงกนัดงัน้ี 

1.1 การตรวจวดัส่วนใหญ่เป็นแบบ ณ เวลาจริง(Real Time) มีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้
1.2 หน่วยของขอ้มูลระดบันํ้าเป็น เมตร.รทก. ขอ้มูลระยะการเปิดบานประตูระบายนํ้ามีหน่วย
เป็น เมตร(ม.) และขอ้มูลการตรวจวดัปริมาณฝนตกมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร(มม.) 
1.3 การบนัทึกขอ้มูลท่ีตรวจวดัส่วนใหญ่จดัเกบ็ในรูปฐานขอ้มูลแบบต่อเน่ือง(Time Series)ท่ี

สถานีแม่ข่าย 
1.4 รูปแบบการนาํเสนอขอ้มูลส่วนใหญ่มี Web Page เพื่อการนาํเสนอใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบมีการ 

Upload แบบอตัโนมติัตามเวลาท่ีกาํหนดเช่น ทุก ๆ 15 นาที หรือทุก ๆ 30 นาที เป็นตน้ 
 
2. การปรับปรุงเพือ่ใช้ข้อมูลจากระบบโทรมาตรทัว่ประเทศสําหรับบริหารจัดการนํา้ในภาพรวม 
 ระบบโทรมาตรทั้งท่ีเป็นของกรมชลประทานหรือหน่วยงานอ่ืนในปัจจุบนัถา้อุปกรณ์ยงัอยู่
ในสภาพใชง้านไดไ้ม่หมดอายงุาน ยงัคงทาํหนา้ท่ีตรวจวดัและจดัเกบ็ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
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 2.1 การปรับปรุงใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงทั้งฮาร์ทและซอฟทแ์วร์พร้อมกนั สามารถทาํไดโ้ดย
วิธีการจดัทาํระบบส่ือสารต่อเช่ือมกบัระบบโทรมาตรทั้งหมดท่ีมีและท่ีตอ้งการเขา้ดว้ยกนัพร้อมกบั
สร้างระบบฐานขอ้มูลท่ีมีมืออาชีพคอยดูแลซ่ึงเปรียบกบัขอ้มูลของลูกคา้ธนาคารท่ีมีความปลอดภยั
สูงสุด แนวทางน้ีดีมากมีความเช่ือถือไดสู้งแต่มีค่าใชจ่้ายมาก  
 2.2 การปรับปรุงใชเ้ทคโนโลยซีอฟแวร์ท่ีผูเ้ขียนพฒันาข้ึนเอง  “โปรแกรมเฝ้ามอง จัดเกบ็
ข้อมูลแบบต่อเน่ือง ณ เวลาจริง จากเวปเพจของระบบโทรมาตร” แนวทางน้ีมีค่าใชจ่้ายตํ่ามากเทียบ
กบัวิธีแรกมีความเช่ือถือไดพ้อสมควร สามารถประยกุตร์วบรวมขอ้มูลจากระบบโทรมาตรทัว่
ประเทศท่ีมีการนาํเสนอขอ้มูลแบบ real time ท่ี web page ไดทุ้กโครงการ รายละเอียดการพฒันา
โปรแกรมหรือซอฟทแ์วร์ดงักล่าวเกิดข้ึนเพราะระบบฐานขอ้มูลของโทรมาตรส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ตั้ง
ของแม่ข่าย การเขา้ถึงขอ้มูลชนิดต่อเน่ือง ณ เวลาจริง เพือ่ทดสอบโปรแกรมหรือกิจกรรมท่ีตอ้งใช้
ขอ้มูล ตอ้งเดินทางไปท่ีแม่ข่ายโทรมาตรทาํใหข้าดความสะดวกหลายประการอีกทั้งการเดินทางแต่
ละคร้ังมีค่าใชจ่้ายมาก จากเหตุท่ีกล่าวจึงไดพ้ฒันาโปรแกรมดงักล่าวข้ึนโดยเลือกท่ีระบบโทรมาตร
ของโครงการชลประทานชุมพรก่อนเป็นโครงการนาํร่องก่อน วิธีดาํเนินการ ใชเ้คร่ือง PC ติดตั้ง 
VB คอมไพเลอร์ และต่อเช่ือมกบัระบบ Internet ทาํการพฒันา GUI และชุดคาํสัง่ท่ีใช ้โปรโตคอล 
HTTP เลือก port 80 เพื่อเขา้ถึงหนา้ web page ท่ีโทรมาตรชุมพรได ้Automatic Upload ทุก 15 นาที 
ขอ้มูลท่ีไดน้าํแสดงเพื่อใชเ้ฝ้ามอง ณ เวลาจริง และบนัทึกขอ้มูลรายสถานีแบบต่อเน่ืองทุก ๆ 15 
นาที การทดสอบโปรแกรม ยงัอยูร่ะหวา่งการทดสอบท่ีวิทยาลยัการชลประทาน ผลการสอบเทียบ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บกบัขอ้มูลจริงท่ีโทรมาตรชุมพรในขั้นตน้ มีความคลาดเคล่ือน RMSE นอ้ยกวา่ 1 % 
จาํนวนขอ้มูลท่ีไดรั้บในแต่ละวนัมีมากกวา่ 85 % ของขอ้มูลท่ีควรไดรั้บ  
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3. แนวทางเลอืกสําหรับการได้ข้อมูลจากระบบโทรมาตรโดยการจ้างเหมาทั้งระบบ เรียกวา่ “งานจา้ง
เหมาตรวจวดัจดัเกบ็ขอ้มูล ระดบันํ้า ระยะเปิดประตูระบายนํ้าและปริมาณฝนตก ณ เวลาจริง โดย
ระบบโทรมาตรสาํหรับการบริหารจดัการนํ้า โครงการ.........” 

3.1 ปัญหาและท่ีมา กรมชลประทานจดัซ้ืออุปกรณ์ระบบโทรมาตรติดตั้งใชง้านหลายแห่ง
ทัว่ประเทศในระยะแรกอุปกรณ์ใชง้านดีต่อมาขาดการบาํรุงรักษาจากมืออาชีพ หาอะไหล่ยาก 
ตวัแทนปิดบริษทัไปแลว้ อุปกรณ์อะไหล่ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศมาทดแทนบางคร้ัง (ส่วนมาก) 
จะตกรุ่น ขาดการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีตรวจวดัไดอ้ยา่งเป็นระบบ หรือไม่ค่อยนาํขอ้มูลท่ีเกบ็มาใช้
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี ความเป็นจริงอุปกรณ์โทรมาตรเป็นเคร่ืองมือท่ีเอาไวต้รวจวดัจดัเกบ็ขอ้มูล 
ระดบันํ้า ระยะเปิดบานประตูระบายนํ้าและปริมาณฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีชลประทาน ณ เวลาจริง(Real-
time) (ดูไดจ้าก web page โทรมาตรกรมชลประทาน) ส่วนขอ้มูลอ่ืนๆ เช่นคุณภาพนํ้า หรือตรวจวดั
อากาศ กรณีน้ีมีใชง้านบา้งแต่ไม่มากนกั 
 3.2 วิธีการ จากปัญหาเดิม ๆ ท่ีกล่าวโดยท่ีมกัจะตามมาภายหลงัจากการจดัซ้ือระบบโทร
มาตร ถา้ทดลองใชว้ิธีการจา้งเหมาตรวจวดัจดัเกบ็ขอ้มูลดว้ยระบบโทรมาตรบา้ง ซ่ึงวิธีการจา้งเหมา
ไม่ใช่เร่ืองใหม่ ถา้พิจารณาเปรียบเทียบกบัการจา้งเหมาทาํความสะอาดท่ีทาํการ หรืองานจา้งเหมา
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั (ยามรักษาการณ์) ท่ีปัจจุบนัไดรั้บความนิยมจนไม่อยากนึกถึงนกัการ
ภารโรงหรือยามในสมยัอดีต ในตารางท่ี 2 ไดท้าํการเปรียบเทียบกรณีจดัซ้ือระบบโทรมาตรและ
กรณีจา้งเหมาตรวจวดัฯโดยระบบโทรมาตร พอสงัเขป  
 3.3 ยงัไม่ขอสรุปวา่จะดีกวา่การจดัซ้ือหรือไม่เป็นเพยีงแนวคิดและยงัไม่ไดน้าํไปใชจ้ริง
ผูเ้ขียนคงเฝ้ารอหาโอกาสเพ่ือนาํเสนอกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

จากท่ีกล่าวแลว้ทั้งหมดเป็นส่วนหน่ึงจากท่ีผูเ้ขียนไดศึ้กษาระบบโทรมาตรท่ีหลายคนอยาก
เขา้ถึงหรือหลายคนไม่อยากเขา้ไกล ้เพราะกลวัเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้รวดเร็วตามแทบไม่ทนั แต่ถา้
ไม่อยากตกกระแสเทคโนโลยกีค็วรไดศึ้กษาไวบ้า้งตามสมควร ปัญหาของระบบโทรมาตรอีก
ประการท่ีอยากกล่าวไวต้อนทา้ยน้ีคือ เร่ืองขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบโทรมาตรท่ีมีมากมายมีทั้งปัญหา
ความคลาดเคล่ือนจากการตรวจวดั ปัญหาขอ้มูลไม่ต่อเน่ือง ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการจดัการใหเ้ป็นไปตาม
หลกัวิชาการ มีขอ้มูลมากแต่ขาดโปรแกรมเมอร์ท่ีเขา้ใจงานชลประทานพฒันาโปรแกรมประยกุต์
สาํหรับงานชลประทานท่ีใชง้านง่าย ในปัจุบนัส่วนใหญ่อาศยัเพยีงโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีมาพร้อมกบั
ระบบโทรมาตรซ่ึงตอ้งการคนท่ีชาํนาญการใชง้าน ท่ีค่อนขา้งหายาก คนเก่งมีครับแต่พอทาํงานน้ี
แลว้ไม่กา้วหนา้อยา่งเพื่อน ๆ  ฉบบัน้ีพอแค่น้ีก่อนนะครับ  
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ตารางที ่2  เปรียบเทียบกรณีจดัซ้ือระบบโทรมาตรและกรณีจา้งเหมาตรวจวดัฯโดยระบบโทรมาตร 
 

ลาํดบั
ท่ี 

รายการ กรณีจดัซ้ือและเป็นครุภณัฑข์องกรม
ชลประทาน 

งานจา้งเหมาฯ 

1 ครุภณัฑ ์
 

เป็นครุภณัฑ ์
ตอ้งกาํหนดคุณสมบติัของอุปกรณ์
บางคร้ังเจา้หนา้ท่ีไม่ชาํนาญในเร่ืองน้ี 

ไม่เป็นครุภณัฑ ์คือทางกรม
ชลประทานตอ้งการขอ้มูลสาํหรับ
ใชง้านเพียงอยา่งเดียว 

2 การบาํรุงรักษาและ
อายกุารใชง้าน 
 

ตอ้งบาํรุงรักษาแต่ขาดความชาํนาญ
ของเจา้หนา้ท่ี เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง
ในการดูแล อายกุารใชง้านของ
อุปกรณ์ประมาณ 3-5 ปี (โดยเฉล่ีย) 

คุณสมบติัของอุปกรณ์เป็นเร่ืองของ
ผูรั้บจา้งท่ีหามากนัเอง (จะซ้ือหรือ
ทาํเองกไ็ด)้ งานจา้งเหมาอาจ
กาํหนดระยะเวลางานจา้งประมาณ 
3 – 5 ปี หากผดิเง่ือนไขอาจบอกเลิก
สญัญาได ้

3 ปัญหาการลกัขโมย 
 

โครงการฯผูใ้ชง้านไม่มีเจา้หนา้ท่ียาม
เพียงพอ 

เป็นเร่ืองของผูรั้บจา้งท่ีตอ้งมี
เจา้หนา้ท่ีดูแล 

4 ความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล 
 
 

อาจเกิดความคลาดเคล่ือนและ 
ยงัไม่มีการสอบเทียบโดยผูเ้ก่ียวขอ้ง  

เป็นเร่ืองของผูว้า่จา้งจดัจา้งบริษทั
อ่ืนมาตรวจสอบอยา่งเช่นการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้ามนัท่ีป๊ัม
บริการ 

5 ปริมาณหรือจาํนวน
ขอ้มูล 

ไดรั้บไม่เกิน 100 %  มีการขาดหาย
และยงัไม่มีผูรั้บผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งทาํ
การต่อเช่ือมขอ้มูลท่ีขาดหายให้
เป็นไปตามหลกัวิชาการ 
 

กาํหนดในสญัญาวา่ตอ้งไดรั้บ
ขอ้มูลไม่ตํ่ากวา่ 95 % ท่ีขาดหายผู ้
รับจา้งตอ้งจดัหาโปรแกรมทาํการ
ต่อขอ้มูล ถา้ระบบส่งจาํนวนหรือ
ปริมาณขอ้มูลตํ่ากวา่กาํหนดตอ้งถูก
ปรับ 

6 การจดัเกบ็บนัทึก
ขอ้มูล 
 
 
 

ส่วนใหญ่ทาํไวใ้นเคร่ืองคอมฯแม่ข่าย กาํหนดในสญัญาผูรั้บจา้งตอ้ง
บนัทึกขอ้มูลลงในCD ท่ีมีคุณภาพ
และความเช่ือถือได ้ในทุกเดือนท่ี
ส่งงานเบิกเงิน 
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ลาํดบั
ท่ี 

รายการ กรณีจดัซ้ือและเป็นครุภณัฑข์องกรม งานจา้งเหมาฯ 

7 การเช่ือมโยงกบั
ส่วนกลางท่ีกรมฯ 

ยงัไม่ครอบคลุมมีบา้งบางโครงการท่ีมี
การเช่ือมต่อกบัส่วนกลาง 
การจดัเกบ็ดูแลขอ้มูลท่ีส่วนกลางยงั
ไม่เป็นมืออาชีพ server ใชง้านมานาน
การปรับเปล่ียนตามกระแสเทคโนโลยี
ทาํยากกวา่เพราะจะติดขดัเร่ือง
งบประมาณ 

ควรทาํขอ้ตกลงกบั
การส่ือสารแห่งประเทศไทย 
หรือวา่จา้งบริษทัท่ีใหบ้ริการ
ทางดา้นน้ี(มืออาชีพ)เพื่อขอเช่า
พื้นท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลและเช่ือมต่อกบั 
server กรมชลประทานสาํหรับการ
ใชง้านไดทุ้กเวลา มีการบริหาร
จดัการขอ้มูลระบบโทรมาตรทัว่
ประเทศ อยา่งมืออาชีพและเป็น
ระบบ 

8 การกลบัมาดูแลกรม
ชลประทานโดย 
นอ้งๆ ท่ีจบจาก
วิทยาลยัการ
ชลประทาน 
หรือภาควิชา
วิศวกรรม
ชลประทานเพราะ
พี่ๆขา้ราชการนบัวนั
ไม่น่าจะเกิน 20 ปีก็
เกษียนหมดแลว้ 
 

การรับนอ้งๆเขา้มาทาํงานตอ้งผา่น
กระบวนการสรรหา ซ่ึงในแต่ละปี มี
จาํนวนไม่มากพอและนอ้งๆตอ้ง
แข่งขนักบัผูท่ี้จบมาจากสถาบนัแห่ง
อ่ืนๆ 

กาํหนดใน TOR และสญัญาวา่จา้ง
ตอ้งมีวิศวกรชลประทาน 
เขา้มาทาํงานในสญัญาดว้ยเพราะ
งานตรวจวดัขอ้มูลสาํหรับงาน
ชลประทานตอ้งมีผูท่ี้เขา้ใจและ
ไดรั้บการเรียนรู้มาเป็นอยา่งดี ทั้งน้ี
ผลพลอยไดท่ี้มิอาจประเมินค่าเป็น
มูลค่าเงินคือองคค์วามรู้/เคร่ืองมือ/
ส่ิงก่อสร้างในดา้นงาน 
ชลประทานจะไดรั้บการดูแลจาก
นอ้งๆ ชลกรรุ่นใหม่ต่อไป 
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