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ระบบตรวจวัดระดับน้ำในคลองเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
Novel Water Level Sensing for the Canals in Bangkok 
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บทคัดยอ 

  สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครไดตระหนักถึงปญหาน้ำทวมในเขตกรุงเทพมหานครจึงไดจัดตั้ง 

ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพมหานคร เพื่อทำหนาที่ตรวจวัดระดับน้ำ เฝาระวังระดับน้ำ พรอมท้ัง 

แกไขปญหาน้ำทวมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดนำเทคโนโลยีระบบควบคุมแบบรวมศูนย หรือ SCADA เขามา 

ใชควบคุมสถานีสูบน้ำในแตละตำแหนงท่ัวเขตกรุงเทพมหานคร รูปแบบการทำงานจะสามารถแบงออกได 2 ระบบ 

คือ ระบบโทรมาตร และระบบตรวจวัดระดับน้ำในคลองหลัก ดังนั้น ในบทความนี้จะนำเสนอการวิเคราะหขอด ี

ขอเสียของคุณสมบัติทางดานโครงสรางและขอจำกัดในการทำงานของทั้ง 2 ระบบเพื่อประโยชนในการปรับปรุง 

การทำงานใหมีความแมนยำ ความเชื่อถือได และมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุด 

Abstract 

  Department of drainage and sewerage (DDS) has realised in the flooding in Bangkok.  

Despite these issues, the flood control centre has been established for water level monitoring as  

well as solving its issue in case of the water level in canal over-leveled using supervisory control  

and data acquisition (SCADA) technology in order to control the pumping station located  

throughout Bangkok. This regulation system is mainly categorised into two systems: Field Server  

and Canal Regulation. Consequently, this article presents on Novel Water Level Sensing for the  

Canals in Bangkok with the advantage and disadvantage analysis in the informative-acquiring  

pattern from instruments together with the limitations of operation for improving measurement  

more precise, reliable and most efficient. 
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1. บทนำ 
 กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศ 

ไทย ต้ังอยูบนพื้นที่ราบลุมมีแมน้ำเจาพระยาเปน

แมน้ำสายหลัก ลุมแมน้ำเจาพระยามีพื้นที่รองรับ

น้ำประมาณ 160,000 ตารางกิโลเมตรหรือ

ประมาณหน่ึงในสามของพ้ืนที่ของประเทศ รับน้ำ

บางสวนจากตอนเหนือของพื้นที่ซึ่งมีระดับสูงกวา

จึงไหลผานกรุงเทพมหานครเพื่อลงสูทะเลที่ปาก

อาวไทย 

 กรุงเทพมหานครมีระดับพื้นดินเฉลี่ย สูงกวา 

ระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1-1.5 เมตร  

และอยูในอิทธิพลของการข้ึน-ลงของน้ำทะเล 

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่คลองสายหลัก และสาย 

ยอยเปนจำนวนมาก ประชาชนใชน้ำเปนสวนหนึ่ง 

ในชีวิตประจำวัน เพื่อการคมนาคม การประกอบ 

อาชีพ และการใชประโยชนในดานอื่น ๆ 

 คลองในกรุงเทพมหานครมีจำนวน 1,161  

คลอง ความยาวรวม 2,272 กิโลเมตรเมตร คู  

ลำราง ลำกระโดง มีจำนวน 521 แหง ความยาว 

รวม 321 กิโลเมตร อยูในความรับผิดชอบของ 

สำนักการระบายน้ำ มีคลองจำนวน 213 คลอง 

ความยาว 952 กิโลเมตร คูลำราง ลำกระโดงมี

จำนวน 5 แหง ความยาวรวม 7 กิโลเมตร ที่

เหลืออยูในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต 

ตาง ๆ [2] 

1.1 สถานการณ 

 หลายทศวรรษที่ผานมาความเจริญของ 

กรุงเทพมหานครไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วดวย 

อัตราการเพ่ิมของประชากรอยางตอเนื่องเกิน 

กวาที่การวางแผนผังเมือง การใชประโยชนจาก 

การสาธารณูปโภค รวมท้ังมาตรการในการ

ปองกันและแกไขปญหาน้ำทวมจะสามารถรับได 

จึงทำใหกรุงเทพมหานครตองประสบกับปญหา 

น้ำทวมบอยครั้ง ผนวกกับปญหาแผนดินทรุดตัว

ลง จึงกอใหปญหาน้ำทวมมีแนวโนมทวีความ

รุนแรงเพ่ิมขึ้น ดังรูปที่ 1 แสดงเหตุการณน้ำทวม

กรุงเทพฯ เม่ือป พ.ศ. 2485 

ก) เหตุการณน้ำทวมอนุสาวรียชัยฯ 

ข) เหตุการณน้ำทวมลานพระบรมรูปทรงมา 

รูปท่ี 1 เหตุการณน้ำทวม ณ กรุงเทพมหานคร 

 เมื่อ ป พ.ศ. 2485 

 (ที่มา: http://www.oknation.net) 
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1.2 ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพ- 
 มหานคร 

 สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได

ตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งปจจุบันและอนาคต 

จึงไดจัดตั้ง “ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวม 

กรุงเทพมหานคร” เพ่ือบริหาร จัดการ และแกไข 

ปญหาในการปองกันน้ำทวม ศูนยควบคุมระบบ 

ปองกันน้ำทวมกรุงเทพมหานครเปดใชงานเม่ือป 

พุทธศกัราช 2533 และขยายพ้ืนที่การควบคุมเพื่อ 

ใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร 

 ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพ- 

มหานคร แสดงดังรูปที่ 2 และ 3 ตั้งอยูที่ อาคาร

สำนักการระบายน้ำ ชั้น 6 ศาลาวาการ กทม. 2 

เขตดินแดง มีลักษณะที่ประกอบดวยสถานีแมขาย 

และสถานีเครือขาย หนาที่หลักของสถานีเครือ

ขายใชเพื่อการตรวจวัดคาขอมูลตาง ๆ ท่ีมีความ

สำคัญตอการบริหารจัดการน้ำของศูนยควบคุม

ระบบปองกันน้ำทวม เชน ระดับน้ำในคลอง 

ขอมูลปริมาณฝน ระดับการเปด-ปดประตูระบาย

น้ำ และสถานการณทำงานของเคร่ืองสูบน้ำ เนื่อง

ดวยกรุงเทพมหานครมีคลองเปนจำนวนมากจึงได

แบงสถานีวัดระดับน้ำออกเปน 2 ระบบ คือ 

 1. ระบบโทรมาตร 

 2. ระบบตรวจวัดระดับน้ำในคลองหลัก 

1.3 ระบบโทรมาตร 

 ระบบโทรมาตรสำหรับการสื่อสารขอมูล 

ระดับน้ำในคลองกรุงเทพมหานครจะใชระบบ

ควบคุมและประเมินผลแบบรวมศูนย (Supervisory 

Control and Data Acquisition: SCADA) ใน 

การรวบรวมจัดการขอมูล แสดงผลของการทำงาน 

การตรวจวัดของเคร่ืองมือวัดจากระยะไกล โดย 

ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวมใชชองทางการ 

สื่อสารแบบคลื่นความถี่วิทยุ (Radio) ยาน UHF  

ในการติดตอระหวางศูนยควบคุม (สถานีแมขาย)  

และสถานีสนาม (สถานีเครือขาย) ซึ่งประกอบ

ดวย สถานีแมขายจำนวน 1 สถานี ตั้งอยูที่ศูนย

ควบคุมระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพมหานคร 

และสถานีเครือขายจำนวน 75 สถานี ตั้งอยูทั่ว

พื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ระบบควบคุมนี้จะใช

ซอฟตแวร Wizcon ในการเรียกขอมูล (Polling) 

ไปยังสถานีเครือขายทุก ๆ 15 นาที ตั้งแตสถาน ี

ที่ 1 จนถึงสถานีที่ 75 คำส่ังจะถูกสงไปยังหนวย

รูปที่ 2 ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพ- 

 มหานคร 

รูปที่ 3 ศูนยปฏิบัติการควบคุมระบบปองกันน้ำทวม 

 กรุงเทพมหานคร (สถานีแมขาย) 
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ควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit: 

RTU) ซ่ึงต้ังอยูที่สถานีสนามทำหนาที่ประมวลผล

ขอมูลจากการตรวจวัดขอมูลระดับน้ำ ขอมูล

ปริมาณฝน ระดับการเปด-ปดประตูระบายน้ำ 

และการทำงานของเครื่องสูบน้ำ กอนที่จะรายงาน

ผลไปยั งศูนย ควบ คุมระบบปองกันน้ ำท วม

กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงคาในรูปแบบของ 

ฐานขอมูล และรูปแบบของภาพกราฟก 

รูปที่ 4 ไดอะแกรมระบบโทรมาตร กรุงเทพมหานคร  

 (Bangkok Metropolitan Administration:  

 BMA) 

 รูปท่ี 4 แสดงไดอะแกรมระบบโทรมาตร

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดวย Sensor อินพุต 

5 ชนิด 1. เคร่ืองวัดปริมาณฝน 2. เครื่องวัด

ระดับน้ำ 3. สถานะเครื่องสูบน้ำ 4. เครื่องวัด

ระดับเปด-ปด ประตูน้ำ และ 5. เค ร่ืองวัด

คุณภาพน้ำ แตปจจุบันเครื่องวัดคุณภาพน้ำไดถูก

ยกเลิกออกจากระบบ แสดงดังรูปที่ 8 

 Gateway ทำหนาที่เปนตัวรับขอมูลเพื่อ 

สงตอไปยัง SCADA Server ซึ่งทำหนาที่ประมวล 

ผล ผลที่ไดจะถูกรวบรวมไวใน Database Server 

 

 

รูปที่ 5 สถานีโทรมาตรบนแผนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 ตำแหนง RTU ท้ัง 75 สถานีบนพื้นที่ 

กรุงเทพมหานคร แสดงดังรูปที่ 5 สวนการ  

Monitoring ใชระบบกราฟกแบบ GUI 

(Graphic User Interface) เพ่ือแสดงภาพ

อุปกรณภายในสถานีสูบน้ำ ดังรูปที่ 6 

รูปท่ี 6 แสดงรูปกราฟกสถานีสูบน้ำคลองชักพระ 



173RMUTP Research Journal, Vol. 6, No. 1, March 2012 

 1.3.1 หลักการทำงาน 

 RTU เปนสวนหนึ่งของระบบโทรมาตร 

ติดต้ังอยูที่สถานีสนาม (สถานีเครือขาย) ดังรูปที่ 7 

ใชสำหรับเก็บรวบรวมและสงขอมูล โดย RTU  

จะถูกตอเขากับเครื่องมือวัดขอมูลที่ตองการวัด  

และรวบรวมขอมูลที่เปนทั้งคาอนาล็อก (Analog)  

และคาดิจิทัล (Digital) โดยตอสัญญาณ Output 

ของอุปกรณตรวจวัดขอมูลเขากับสวน Input  

ของ RTU แลวนำคาที่ไดจากการตรวจวัดมา 

ทำการประมวลผลและสงรายงานผลกลับไปยัง 

ศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวมกรุงเทพมหานคร 

 1.3.2 สวนประกอบ 

 สวนประกอบหลักของ RTU ประกอบดวย  

3 สวนที่สำคัญ คือ 

 1. CPU (Central Processing Unit) ทำ 

หนาที่ในการประมวลผลสัญญาณที่ไดรับมาจาก 

เครื่องมือวัด โดยมี Status แสดงสถานะการ 

ทำงาน 

 2. Input Module ทำหนาที่ ในการรับ 

คาพารามิเตอรจากอุปกรณเครื่องมือวัด 

1.4 ระบบตรวจวัดระดับน้ำในคลองสายหลัก 

 เปนระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบสงสัญญาณ 

อัตโนมัติเพ่ือแสดงผลที่ศูนยควบคุมระบบปองกัน 

น้ำทวมกรุงเทพมหานคร ปจจุบันมีสถานีตรวจวัด 

ทั้งหมด จำนวน 40 จุด แสดงดังรูปที่ 10 เพื่อให 

ทราบขอมูลระดับน้ำในคลองสายหลักในเขต 

กรุงเทพมหานคร การสื่อสารระหวางสถานีตรวจ

รูปที่ 7 สถานี E46 จุดวัดคลองบึงใหญ ตอนวัดทอง- 

 สัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี 

  2.1 Analog Input Module รับสัญญาณ 

Analog ที่เปนสัญญาณไฟฟา 4-20 mA 

  2.2 Digital Input Module รับสัญญาณ 

Digital ที่เปน On-Off หรือ 1-0 

 3. Communication Port ทำหนาที่สื่อสาร 

เพ่ือรับสงขอมูลระหวาง RTU กับศูนยควบคุม  

หรือระหวาง RTU กับ RTU ในรูปแบบของวิทยุ 

รูปท่ี 8 แสดงรายละเอียด sensor อินพุตของสถานี 

 เครือขาย 
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วัด (Client) และศูนยควบคุม (Server) จะสื่อสาร

ผาน Protocol แบบ Modbus TCP/IP ในสวน

ของสถานีตรวจวัด (Client) ขอมูลที่ ไดจาก

อุปกรณเคร่ืองมือวัดจะเปน Modbus RTU 

Protocol จากนั้นจะถูกเปล่ียนเปน Modbus 

TCP/IP Protocol ผาน GPRS Modem 

 1.4.1 หลักการทำงาน 

รูปที่ 9 ไดอะแกรมระบบตรวจวัดระดับน้ ำ ใน 

 คลองหลักกรุงเทพมหานคร (Bangkok  

 Metropolitan Administration : BMA) 

 จากรูปท่ี 9 แสดงระบบสื่อสารระหวาง 

Server และ Client การส่ือสารของสถานีตรวจ

วัดจะสงผานระบบ GPRS ไปยังศูนยควบคุม การ

สื่อสารกับอุปกรณเครื่องมือวัดนั้น Server จะ

ทำการตรวจสอบตามชวงเวลาท่ีผูใชงานกำหนด 

(Defined Polling) ทุก ๆ 15 นาที โดยตัว 

Controller จะสงคาระดับน้ำตามที่ผู ใชงาน

ตองการใหกับ Database Server และแสดงภาพ

กราฟกแบบ GUI (Graphic User Interface) 

ของคาระดับน้ำปจจุบันแตละสถานีตรวจวัดขึ้นที่

หนาจอ แสดงดังรูปที่ 11 

 

รูปท่ี 10 สถานีตรวจวัดระดับน้ ำ ในคลองหลัก 

 กรุงเทพมหานคร 

รูปท่ี 11 แสดงรูปกราฟกจุด วัดคลองบางจาก  

 (BJ01) 

 จุดวัดระดับน้ำถูกติดตั้งอยูตรงบริเวณริม 

คลองเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เปนพื้นที่ต่ำเสี่ยง 

ตอการเกิดน้ำทวมขัง เชน คลองบางจาก เขต 

ภาษีเจริญ แสดงดังรูปที่ 12 
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 1.4.2 สวนประกอบ 

 สวนประกอบหลักของระบบตรวจวัดระดับ 

น้ำ แสดงดังรูปที่ 13 ซึ่งประกอบดวย 2 สวนที่ 

สำคัญ คือ 

 1. เครื่องวัดระดับน้ำทำหนาที่เปน Controller  

ตัวควบคุมกระบวนการทำงานตาง ๆ โดยคา 

Output ท่ีไดจะถูกสงผาน Port RS232 

 2. Modem ทำหนาที่เปนตัวสงขอมูลผาน 

ระบบ GPRS ไปยังศูนยควบคุมระบบปองกัน 

น้ำทวม 

1.5 เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำ 

 เครื่องวัดแบบลูกลอย (Float Type) เปน 

อุปกรณที่มีความถูกตองและแมนยำสูง เหมาะ 

สำหรับการวัดระดับน้ำในแมน้ำ ลำคลอง เขื่อน  

บอบำบัด และการระบายน้ำ ทนกับสภาพอุณหภูม ิ

สูง สามารถติดตั้งและใชงานไดงายไมซับซอน 

รูปที่ 14(ก) แสดงลักษณะเครื่องวัดระดับน้ำแบบ 

ลูกลอย และรูปที่ 14(ข) แสดงอุปกรณตอพวงซึ่ง 

ประกอบดวย 1. Pulley (จานหมุน) 2. Counter- 

weight (เครื่องถวง) 3. Floats (ลูกลอย) และ  

4. beaded float line (สายสลิง) 

รูปที่ 12 สถานีคลองบางจาก (BJ01) เขตภาษีเจริญ 

รูปที่ 13 สวนประกอบของสถานีตรวจวัดระดับน้ำ 

 ในคลองกรุงเทพฯ 

(ก) เคร่ืองวัดระดับน้ำแบบลูกลอย 

(ข) อุปกรณตอพวง 

รูปท่ี 14 เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำ 

(ที่มา: http://www.belink.co.th) 
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 1.5.1 หลักการทำงาน 

 การวัดระดับจะอาศัยการลอยตัวของลูกลอย 

ที่ยึดติดกับสายสลิงที่คลองกับพูลเลยทำใหพูลเลย

ที่ยึดติดกับแกนเพลาเครื่องวัดหมุนตามการ

เคล่ือนที่ขึ้นลงของระดับน้ำ พูลเลยมีขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 16.5 เซนติเมตร เม่ือพูลเลยหมุน 

1 รอบ จะไดคาระดับน้ำเพิ่มข้ึน 50 เซนติเมตร 

 1.5.2 คุณสมบัต ิ

 ระยะการวัด 

 เคร่ืองวัดสามารถวัดระยะไดต่ำสุด และ 

สูงสุดตามมาตรฐาน 0 ถึง 65.535 เมตร 

 ความถูกตอง 

 ความถูกตองจากการตรวจสอบ พบวา คา

ความคลาดเคล่ือนในการวัดไมเกิน ±+1 มิลลิเมตร 

 ความละเอียด 

 เครื่องวัดสามารถวัดระดับน้ำไดละเอียด 

จนถึงหนวยเปนมิลลิเมตร 

 ความเร็วในการวัด 

 เคร่ืองวัดสามารถวัดไดที่ความเร็วสูงสุด 2  

รอบตอวินาที 

2. บทวิเคราะห 
 จากหลักการทำงานและคุณสมบัติของ 

ระบบทั้ง 2 สามารถพิจารณาขอดีและขอจำกัดได 

ดังนี้ 

2.1 บทวิเคราะหของระบบโทรมาตร 

ขอดี 

 - สามารถแสดงผลขอมูลพารามิเตอรได  

4 ชนิด ซึ่งประกอบไปดวย 1. ระดับน้ำ 2. ระดับ

ประตู 3. ปริมาณฝน 4. สถานะเครื่องสูบน้ำ 

 - ดานการติดตอสื่อสารโดยการสงขอมูล

แบบวิทยุใชชองสัญญาณเฉพาะของหนวยงาน

ราชการที่ 446.25 MHz (UHF) 

 - ไมมีคาใชจายในการสงขอมูลมายังศูนย

ควบคุม 

 - รองรับการขยายระบบหรือเพิ่มสถานี

โดยสามารถเพ่ิมเซ็นเซอรในภาคอินพุตไดใน

อนาคต 

ขอจำกัด 

 - ในการติดตั้งตองใชพื้นที่ในการติดตั้งตู 

RTU และติดตั้งเสาอากาศสูง 15 เมตร 

 - ใชงบประมาณการกอสรางสูง 

 - ตองเขียนคำสั่งควบคุม RTU 

 - มีสวนประกอบมากและอุปกรณมีราคา

แพง 

 - ไมสามารถสงขอมูลไดหากสัญญาณวิทยุ

ขัดของ 

 - สัญญาณวิทยุถูกลดทอนไดงายจากสภาพ 

ภูมิประเทศ หรือสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 

 - การเรียกขอมูลตองใชเวลาสถานีละ

ประมาณ 6 วินาที 

 - การเรียกขอมูลครบทั้งหมดใน 1 รอบ 

(75 สถานี) ตองใชเวลาประมาณ 7 นาที 

2.2 บทวิเคราะหระบบตรวจวัดระดับน้ำในคลอง 
 หลัก 

ขอดี 

 - ใชพื้นที่ติดตั้งนอย 

 - ใชงบประมาณในการกอสรางไมสูง 

 - ระบบไมยุงยากซับซอน 
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 - ใชระบบบริการ GPRS ของ AIS ซ่ึงมี

หลาย Cell Site ครอบคลุมพื้นที่ตรวจวัด 

 - เรียกขอมูลครบทั้งหมด 40 สถานีใน 1 

รอบใชเวลาประมาณ 30 วินาที 

 - เนื่องจาก GPRS มีเสถียรภาพมากกวา 

ทำใหขอมูลขาดหายนอย 

ขอจำกัด 

 - แสดงขอมูลไดเพียง 1 พารามิเตอร คือ 

ระดับน้ำ 

 - หากระบบ GPRS ของผูใหบริการลม  

จะไมสามารถสงขอมูลได 

 - มีคาบริการรายเดือน 150 บาท/เดือน/จุด 

 - ไมสามารถเพิ่มเซ็นเซอรอินพุตได 

 จากขอดีขอจำกัดของระบบท้ังสอง จะเห็น 

วาระบบโทรมาตรที่ใชการสื่อสารขอมูลระหวาง 

สถานีแมขายกับสถานีลูกขายจะมีขอจำกัดในเรื่อง 

ของพื้นท่ีติดต้ังที่มากทำใหคาใชจายสูง และ 

ปญหาเรื่องสัญญาณวิทยุ ซึ่งสัญญาณถูกลดทอน 

ไดงายจากสิ่งกำบังทิศทางสัญญาณ โดยเฉพาะ 

สภาพพื้นท่ีในกรุงเทพมหานครที่มีตึกสูงจำนวน

มาก ตลอดจนปญหาสภาพอากาศ เชน ฝนตก 

สาเหตุเหลานี้ทำใหการสงขอมูลอาจเกิดขาดหาย 

ซึ่งเปนขอไดเปรียบของระบบตรวจวัดระดับน้ำใน

คลองหลัก เนื่องจากใชระบบ GPRS ที่มีหลาย 

Cell Site ในการสงขอมูล เม่ือสถานีพบปญหาใน

การติดตอกับ Cell Site หนึ่ง ก็จะทำการสวิตชไป

เชื่อมตอกับอีก Cell Site หน่ึงทันที ทำใหการ

ติดตอเปนไปอยางตอเนื่องและขอมูลขาดหาย

นอยกวา นอกจากนี้ ยังมีความเร็วในการสงขอมูล

สูงกวามาก อยางไรก็ตาม ระบบโทรมาตรยังมี

ขอดีกวาในกรณีที่ตองการวัดคาเก็บขอมูลที่มาก 

กวาแคระดับน้ำ เพราะสามารถตอเซ็นเซอรเพ่ิมได 

จึงเหมาะกับการติดตั้งในคลองใหญหรือบริเวณ

ปากคลองท่ีจะตองมีการเก็บสถานะของประตูน้ำ 

และไมมีคาใชจายภายหลังเน่ืองจากระบบ GPRS 

มีคาบริการรายเดือน ซึ่งทำใหงบประมาณสูงกวา

ในระยะยาว 

3. ผลการศึกษา 
 ศูนยปฏิบัติการสามารถตรวจสอบระดับน้ำ

ในพื้นที่ ระดับน้ำในแมน้ำเจาพระยา และรายงาน

ใหหนวยปฏิบัติการตาง ๆ ทราบเปนระยะทุก 15 

นาที เพื่อประเมินปริมาณน้ำ และระดับน้ำอยาง

ใกลชิด รวมทั้งขีดความสามารถในการปองกัน

แตละแหงดวย ทั้งนี้เพื่อตัดสินใจไดวาสามารถ

เสริมระดับของแนวปองกันในทุก ๆ พ้ืนที่ ได

สัมพันธกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือไม หรือจะตอง

ลดพื้นที่ปองกันลงมาเฉพาะสวนที่สามารถปองกัน 

ไดโดยการติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำเพิ่มตามความจำเปน 

 กรณีที่ระดับน้ำเจาพระยาขึ้นสูง เมื่อใกล 

เวลาท่ีระดับน้ำขึ้นสูงสุด ศูนยปฏิบัติการฯ

ประสานหนวยควบคุมระดับน้ำตามสถานีสูบน้ำ 

ลดการสูบน้ำลงแมน้ำเจาพระยา เพ่ือลดปริมาณ

น้ำที่จะไปเพิ่มใหระดับน้ำสูงขึ้น[3] รวมทั้งการจัด

เก็บขอมูลเพ่ือใชเปนสถิติในการวางแผนแกไข

ปญหาน้ำทวมในอนาคต 

 ในรูปที่ 15 แสดงระดับน้ำที่ปากคลอง- 

ตลาดข้ึนสูงสุดวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่ 

ระดับ +2.10 ม.รทก (รทก : ระดับน้ำทะเลปาน 

กลาง) 

 



178 ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔ¨ÑÂ Á·Ã.¾ÃÐ¹¤Ã »‚·Õè 6 ©ºÑº·Õè 1 ÁÕ¹Ò¤Á 2555  

3.1 ขอเสนอแนะ 

 ในปจจุบันศูนยควบคุมระบบปองกันน้ำทวม 

กรุงเทพมหานคร ไดใชระบบ SCADA ในการ 

แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ (Monitor)  

และนำผลที่ไดมาจัดทำเปนขอมูลทางสถิติ เพื่อ 

วิเคราะหและวางแผนในการเฝาระวังปองกัน 

น้ำทวม โดยยังขาดการนำระบบ SCADA มาเพื่อ 

ใช ในการควบคุมผานศูนยควบคุม ซ่ึงระบบ 

สามารถสั่งการควบคุมการทำงานของอุปกรณได  

(Control) โดยตองเพ่ิมในสวน Output Module  

ตออุปกรณที่ตองการควบคุมเขากับสวน Output  

Unit ของ RTU ไปพรอมกับการพัฒนาโปรแกรม 

สำหรับรับคำสั่งจากศูนยควบคุม 

4. สรุป 
 ขอมูลระดับน้ำที่ไดจากระบบโทรมาตรและ 

ระบบตรวจวัดระดับน้ำในคลองหลักจะถูกนำไป 

วิเคราะห ประเมินสถานการณ ประกอบการ 

ตัดสินใจในการกำหนดแผนปฏิบัติการแกไขปญหา 

น้ำทวม และการควบคุมการปฏิบัติงานของระบบ 

ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำโดยกำหนดคาระดับ 

น้ำควบคุมในคลอง ระยะของการเปด-ปดประต ู

ระบายน้ำ และเครื่องสูบน้ำ ไดอยางถูกตอง  

รวดเร็ว 

รูปที่ 15 กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำและระดับน้ำสถานีปากคลองตลาด บางซื่อ บางนา พ.ศ. 2553 
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