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มองโทรมาตร
โดย ดร.วิชญ์ ศรี วงษา
สถาบันพัฒนาการชลประทาน สํานักวิจยั และพัฒนา กรมชลประทาน

ระบบโทรมาตรที่ใช้งานด้านชลประทานทั้งที่เรี ยกว่าโทรมาตรขนาดใหญ่ หรื อโทรมาตร
ขนาดเล็ก แต่โทรมาตรขนาดกลางหายไปไหนถามผูเ้ กี่ยวข้องไม่มีคาํ ตอบชัดเจน การจัดแบ่งว่าเป็ น
ขนาดใหญ่ หรื อเล็กเพียงนําวงเงินค่าอุปกรณ์และติดตั้งมาพิจารณา แต่ถา้ พิจารณาให้ดีเห็นว่าการ
จัดแบ่งระบบโทรมาตรในตารางที่ 1 ซึ่งนําเรื่ องความเชื่อถือได้ของระบบ การทํางานของระบบและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ใช้กบั ระบบโทรมาตรนั้นมาจัดแบ่งเป็ นเกณฑ์ A – D เปรี ยบเทียบ
กับรถยนต์ตลาดกับรถยนต์ช้ นั ดีที่มีเครื่ องยนต์ขนาดความจุกระบอกสูบไกล้เคียงกันแต่ราคา
แตกต่างกันลิบลับ การพิจารณาแบ่งโทรมาตรและ SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition) สําหรับงานชลประทานซึ่งสามารถควบคุมการเปิ ด-ปิ ดหรื อปรับบานประตูระบายนํ้า
ในระยะไกลได้ดว้ ย ซึ่งผูเ้ ขียนขอยํ้าว่าระบบ SCADA สําหรับงานชลประทานต้องควบคุมการปรับ
บานประตูระบายนํ้าได้ในระยะไกล แต่ถา้ เป็ นเรื่ องของการปรับแต่งการทํางานอุปกรณ์ตรวจวัด
แสดงผลที่สถานีสนามในระยะไกล อันนี้ท้งั สองระบบส่ วนใหญ่ทาํ ได้อยูแ่ ล้ว
ตารางที่ 1 โทรมาตรและ SCADA ที่ใช้ในงานชลประทาน
รายการ
โทรมาตร
1. การตรวจวัดระยะไกล
1.1 ระดับนํ้า
มี
1.2 ระยะเปิ ดบานประตูระบายนํ้า
ไม่มี(ส่ วนใหญ่)
1.3 ปริ มาณฝนตก
มี
2. ควบคุมการเปิ ด-ปิ ดบาน
ไม่มี
ประตูระบายนํา้ ในระยะไกล
3. ความเชื่อถือได้ของระบบ
A,B,C,D
3.1 ระบบสื่ อสาร
A,B,C,D
3.2 ความคลาดเคลื่อนของการ
ตรวจวัด
A,B,C,D
3.3 ทํางานต่อเนื่องทุกสภาพกาล
อากาศ
A,B,C,D
4.การใช้ไฟฟ้ าของอุปกรณ์
น้อยกว่า
A = ดีเยีย่ ม ,B = ดี, C = ปานกลาง, D = พอใช้ได้, F = ไม่ผา่ นเกณฑ์

SCADA
มี
มี
มี
มี
A
A,B
A,B
A
มากกว่า
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จากตารางที่ 1 ที่จริ งถ้าจะให้ลงลึกในรายละเอียดจะมีมากกว่านี้แต่ผเู ้ ขียนอยากนําเสนอ
อย่างคร่ าว ๆ เท่านั้น ในตารางถ้าพิจารณาข้อมูลที่สาํ คัญสําหรับงานชลประทานและจําเป็ นต้อง
ตรวจวัดคือ ค่าระดับนํ้า ระยะหรื อขนาดการเปิ ดบานประตูระบายนํ้า ปริ มาณฝนที่ตกในลุ่มนํ้า
หรื อถ้าให้ดีอีกระดับคือการตรวจวัดปริ มาณนํ้าที่ไหลผ่านโดยใช้เครื่ องมือตรวจวัดปริ มาณนํ้า
โดยตรง แต่ขอ้ มูลระดับนํ้าและระยะเปิ ดบานประตูระบายนํ้าสามารถคํานวนหาค่าปริ มาณนํ้าที่
ไหลผ่านอาคารควบคุมนํ้าในระบบส่ งนํ้าชลประทานได้ การแบ่งเกณฑ์ความน่าเชื่อถือได้ของ
อุปกรณ์ที่มีค่าระหว่าง A – D ทําให้เชื่อได้วา่ โทรมาตรขนาดใหญ่น่าจะมีระบบที่ประกอบด้วย
อุปกรณ์เกณฑ์ A ส่ วนโทรมาตรขนาดอื่นน่าจะมีระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์เกณฑ์ต่าํ กว่า
การมองโทรมาตรในเรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางการจัดการระบบโทรมาตร
สําหรับงานชลประทานที่น่าจะเป็ นหรื อไม่น่าจะทําได้ อันนี้กแ็ ล้วแต่มุมมองไม่วา่ กัน ที่จริ งความ
ต้องการหลักของการบริ หารจัดการนํ้าด้วยระบบโทรมาตรคือการได้มาของข้อมูลหรื อการบริ โภค
ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนและจํานวนข้อมูลต่อเนื่อง ณ เวลาจริ ง (Real Time) ที่ยอมรับได้ตาม
หลักวิชาการ โดยข้อมูลเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บบันทึกลงฐานข้อมูลที่ผใู ้ ช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เพื่อ
ใช้ขอ้ มูลเหล่านั้นเข้าแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์เรื่ องนํ้าสําหรับการบริ หารจัดการนํ้า เมื่อเป็ นเช่นที่
กล่าวแล้วลองมาดูแนวคิดหรื อประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบโทรมาตรที่ผเู ้ ขียนอยากนําเสนอพอ
สังเขปดังนี้
1. การพิจารณาความเหมือนกันของระบบโทรมาตรเพือ่ บริหารจัดการนํา้ ในภาพรวม
การพิจารณาใช้งานระบบโทรมาตรเพื่อบริ หารจัดการนํ้าในภาพรวมและเป็ นแนวทางเดียวกัน
ถ้าพิจารณาตามความน่าเชื่อถือได้ของระบบหรื อแบ่งตามเทคโนโลยีของระบบโทรมาตรที่มีระดับ
ความสูงหรื อตํ่าต่างกันจะหาข้อสรุ ปยากแต่ถา้ พิจารณาให้ดีพบว่ามีจุดที่ตรงกันดังนี้
1.1 การตรวจวัดส่ วนใหญ่เป็ นแบบ ณ เวลาจริ ง(Real Time) มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
1.2 หน่วยของข้อมูลระดับนํ้าเป็ น เมตร.รทก. ข้อมูลระยะการเปิ ดบานประตูระบายนํ้ามีหน่วย
เป็ น เมตร(ม.) และข้อมูลการตรวจวัดปริ มาณฝนตกมีหน่วยเป็ น มิลลิเมตร(มม.)
1.3 การบันทึกข้อมูลที่ตรวจวัดส่ วนใหญ่จดั เก็บในรู ปฐานข้อมูลแบบต่อเนื่อง(Time Series)ที่
สถานีแม่ข่าย
1.4 รู ปแบบการนําเสนอข้อมูลส่ วนใหญ่มี Web Page เพื่อการนําเสนอให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบมีการ
Upload แบบอัตโนมัติตามเวลาที่กาํ หนดเช่น ทุก ๆ 15 นาที หรื อทุก ๆ 30 นาที เป็ นต้น
2. การปรับปรุงเพือ่ ใช้ ข้อมูลจากระบบโทรมาตรทัว่ ประเทศสํ าหรับบริหารจัดการนํา้ ในภาพรวม
ระบบโทรมาตรทั้งที่เป็ นของกรมชลประทานหรื อหน่วยงานอื่นในปั จจุบนั ถ้าอุปกรณ์ยงั อยู่
ในสภาพใช้งานได้ไม่หมดอายุงาน ยังคงทําหน้าที่ตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
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2.1 การปรับปรุ งใช้เทคโนโลยีข้นั สูงทั้งฮาร์ทและซอฟท์แวร์พร้อมกัน สามารถทําได้โดย
วิธีการจัดทําระบบสื่ อสารต่อเชื่อมกับระบบโทรมาตรทั้งหมดที่มีและที่ตอ้ งการเข้าด้วยกันพร้อมกับ
สร้างระบบฐานข้อมูลที่มีมืออาชีพคอยดูแลซึ่งเปรี ยบกับข้อมูลของลูกค้าธนาคารที่มีความปลอดภัย
สู งสุ ด แนวทางนี้ดีมากมีความเชื่อถือได้สูงแต่มีค่าใช้จ่ายมาก
2.2 การปรับปรุ งใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์ที่ผเู ้ ขียนพัฒนาขึ้นเอง “โปรแกรมเฝ้ ามอง จัดเก็บ
ข้ อมูลแบบต่ อเนื่อง ณ เวลาจริง จากเวปเพจของระบบโทรมาตร” แนวทางนี้มีค่าใช้จ่ายตํ่ามากเทียบ
กับวิธีแรกมีความเชื่อถือได้พอสมควร สามารถประยุกต์รวบรวมข้อมูลจากระบบโทรมาตรทัว่
ประเทศที่มีการนําเสนอข้อมูลแบบ real time ที่ web page ได้ทุกโครงการ รายละเอียดการพัฒนา
โปรแกรมหรื อซอฟท์แวร์ดงั กล่าวเกิดขึ้นเพราะระบบฐานข้อมูลของโทรมาตรส่ วนใหญ่จะอยูท่ ี่ต้ งั
ของแม่ข่าย การเข้าถึงข้อมูลชนิดต่อเนื่อง ณ เวลาจริ ง เพือ่ ทดสอบโปรแกรมหรื อกิจกรรมที่ตอ้ งใช้
ข้อมูล ต้องเดินทางไปที่แม่ข่ายโทรมาตรทําให้ขาดความสะดวกหลายประการอีกทั้งการเดินทางแต่
ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมาก จากเหตุที่กล่าวจึงได้พฒั นาโปรแกรมดังกล่าวขึ้นโดยเลือกที่ระบบโทรมาตร
ของโครงการชลประทานชุมพรก่อนเป็ นโครงการนําร่ องก่อน วิธีดาํ เนินการ ใช้เครื่ อง PC ติดตั้ง
VB คอมไพเลอร์ และต่อเชื่อมกับระบบ Internet ทําการพัฒนา GUI และชุดคําสัง่ ที่ใช้ โปรโตคอล
HTTP เลือก port 80 เพื่อเข้าถึงหน้า web page ที่โทรมาตรชุมพรได้ Automatic Upload ทุก 15 นาที
ข้อมูลที่ได้นาํ แสดงเพื่อใช้เฝ้ ามอง ณ เวลาจริ ง และบันทึกข้อมูลรายสถานีแบบต่อเนื่องทุก ๆ 15
นาที การทดสอบโปรแกรม ยังอยูร่ ะหว่างการทดสอบที่วิทยาลัยการชลประทาน ผลการสอบเทียบ
ข้อมูลที่ได้รับกับข้อมูลจริ งที่โทรมาตรชุมพรในขั้นต้น มีความคลาดเคลื่อน RMSE น้อยกว่า 1 %
จํานวนข้อมูลที่ได้รับในแต่ละวันมีมากกว่า 85 % ของข้อมูลที่ควรได้รับ
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3. แนวทางเลือกสํ าหรับการได้ ข้อมูลจากระบบโทรมาตรโดยการจ้ างเหมาทั้งระบบ เรี ยกว่า “งานจ้าง
เหมาตรวจวัดจัดเก็บข้อมูล ระดับนํ้า ระยะเปิ ดประตูระบายนํ้าและปริ มาณฝนตก ณ เวลาจริ ง โดย
ระบบโทรมาตรสําหรับการบริ หารจัดการนํ้า โครงการ.........”
3.1 ปั ญหาและที่มา กรมชลประทานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโทรมาตรติดตั้งใช้งานหลายแห่ ง
ทัว่ ประเทศในระยะแรกอุปกรณ์ใช้งานดีต่อมาขาดการบํารุ งรักษาจากมืออาชีพ หาอะไหล่ยาก
ตัวแทนปิ ดบริ ษทั ไปแล้ว อุปกรณ์อะไหล่ตอ้ งนําเข้าจากต่างประเทศมาทดแทนบางครั้ง (ส่ วนมาก)
จะตกรุ่ น ขาดการบริ หารจัดการข้อมูลที่ตรวจวัดได้อย่างเป็ นระบบ หรื อไม่ค่อยนําข้อมูลที่เก็บมาใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ ความเป็ นจริ งอุปกรณ์โทรมาตรเป็ นเครื่ องมือที่เอาไว้ตรวจวัดจัดเก็บข้อมูล
ระดับนํ้า ระยะเปิ ดบานประตูระบายนํ้าและปริ มาณฝนที่ตกในพื้นที่ชลประทาน ณ เวลาจริ ง(Realtime) (ดูได้จาก web page โทรมาตรกรมชลประทาน) ส่วนข้อมูลอื่นๆ เช่นคุณภาพนํ้า หรื อตรวจวัด
อากาศ กรณี น้ ีมีใช้งานบ้างแต่ไม่มากนัก
3.2 วิธีการ จากปั ญหาเดิม ๆ ที่กล่าวโดยที่มกั จะตามมาภายหลังจากการจัดซื้อระบบโทร
มาตร ถ้าทดลองใช้วิธีการจ้างเหมาตรวจวัดจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบโทรมาตรบ้าง ซึ่งวิธีการจ้างเหมา
ไม่ใช่เรื่ องใหม่ ถ้าพิจารณาเปรี ยบเทียบกับการจ้างเหมาทําความสะอาดที่ทาํ การ หรื องานจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยามรักษาการณ์) ที่ปัจจุบนั ได้รับความนิยมจนไม่อยากนึกถึงนักการ
ภารโรงหรื อยามในสมัยอดีต ในตารางที่ 2 ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบกรณี จดั ซื้อระบบโทรมาตรและ
กรณี จา้ งเหมาตรวจวัดฯโดยระบบโทรมาตร พอสังเขป
3.3 ยังไม่ขอสรุ ปว่าจะดีกว่าการจัดซื้อหรื อไม่เป็ นเพียงแนวคิดและยังไม่ได้นาํ ไปใช้จริ ง
ผูเ้ ขียนคงเฝ้ ารอหาโอกาสเพือ่ นําเสนอกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
จากที่กล่าวแล้วทั้งหมดเป็ นส่ วนหนึ่งจากที่ผเู ้ ขียนได้ศึกษาระบบโทรมาตรที่หลายคนอยาก
เข้าถึงหรื อหลายคนไม่อยากเข้าไกล้ เพราะกลัวเทคโนโลยีที่กา้ วหน้ารวดเร็ วตามแทบไม่ทนั แต่ถา้
ไม่อยากตกกระแสเทคโนโลยีกค็ วรได้ศึกษาไว้บา้ งตามสมควร ปัญหาของระบบโทรมาตรอีก
ประการที่อยากกล่าวไว้ตอนท้ายนี้คือ เรื่ องข้อมูลที่ได้จากระบบโทรมาตรที่มีมากมายมีท้ งั ปัญหา
ความคลาดเคลื่อนจากการตรวจวัด ปัญหาข้อมูลไม่ต่อเนื่อง ซึ่งยังไม่ได้รับการจัดการให้เป็ นไปตาม
หลักวิชาการ มีขอ้ มูลมากแต่ขาดโปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจงานชลประทานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สําหรับงานชลประทานที่ใช้งานง่าย ในปัจุบนั ส่ วนใหญ่อาศัยเพียงโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่มาพร้อมกับ
ระบบโทรมาตรซึ่งต้องการคนที่ชาํ นาญการใช้งาน ที่ค่อนข้างหายาก คนเก่งมีครับแต่พอทํางานนี้
แล้วไม่กา้ วหน้าอย่างเพื่อน ๆ ฉบับนี้พอแค่น้ ีก่อนนะครับ
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบกรณี จดั ซื้อระบบโทรมาตรและกรณี จา้ งเหมาตรวจวัดฯโดยระบบโทรมาตร
ลําดับ รายการ
ที่
1
ครุ ภณ
ั ฑ์

2

3
4

5

6

กรณี จดั ซื้อและเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ของกรม
ชลประทาน
เป็ นครุ ภณ
ั ฑ์
ต้องกําหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์
บางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่ชาํ นาญในเรื่ องนี้
ต้องบํารุ งรักษาแต่ขาดความชํานาญ
ของเจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแล อายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ประมาณ 3-5 ปี (โดยเฉลี่ย)

งานจ้างเหมาฯ

ไม่เป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ คือทางกรม
ชลประทานต้องการข้อมูลสําหรับ
ใช้งานเพียงอย่างเดียว
การบํารุ งรักษาและ
คุณสมบัติของอุปกรณ์เป็ นเรื่ องของ
อายุการใช้งาน
ผูร้ ับจ้างที่หามากันเอง (จะซื้อหรื อ
ทําเองก็ได้) งานจ้างเหมาอาจ
กําหนดระยะเวลางานจ้างประมาณ
3 – 5 ปี หากผิดเงื่อนไขอาจบอกเลิก
สัญญาได้
ปั ญหาการลักขโมย โครงการฯผูใ้ ช้งานไม่มีเจ้าหน้าที่ยาม เป็ นเรื่ องของผูร้ ับจ้างที่ตอ้ งมี
เพียงพอ
เจ้าหน้าที่ดูแล
ความถูกต้องของ
อาจเกิดความคลาดเคลื่อนและ
เป็ นเรื่ องของผูว้ า่ จ้างจัดจ้างบริ ษทั
ข้อมูล
ยังไม่มีการสอบเทียบโดยผูเ้ กี่ยวข้อง อื่นมาตรวจสอบอย่างเช่นการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้ามันที่ปั๊ม
บริ การ
ปริ มาณหรื อจํานวน ได้รับไม่เกิน 100 % มีการขาดหาย
กําหนดในสัญญาว่าต้องได้รับ
ข้อมูล
และยังไม่มีผรู ้ ับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทํา ข้อมูลไม่ต่าํ กว่า 95 % ที่ขาดหายผู ้
การต่อเชื่อมข้อมูลที่ขาดหายให้
รับจ้างต้องจัดหาโปรแกรมทําการ
เป็ นไปตามหลักวิชาการ
ต่อข้อมูล ถ้าระบบส่ งจํานวนหรื อ
ปริ มาณข้อมูลตํ่ากว่ากําหนดต้องถูก
ปรับ
การจัดเก็บบันทึก
ส่ วนใหญ่ทาํ ไว้ในเครื่ องคอมฯแม่ข่าย กําหนดในสัญญาผูร้ ับจ้างต้อง
ข้อมูล
บันทึกข้อมูลลงในCD ที่มีคุณภาพ
และความเชื่อถือได้ ในทุกเดือนที่
ส่ งงานเบิกเงิน
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ลําดับ รายการ
ที่
7
การเชื่อมโยงกับ
ส่ วนกลางที่กรมฯ

8

การกลับมาดูแลกรม
ชลประทานโดย
น้องๆ ที่จบจาก
วิทยาลัยการ
ชลประทาน
หรื อภาควิชา
วิศวกรรม
ชลประทานเพราะ
พี่ๆข้าราชการนับวัน
ไม่น่าจะเกิน 20 ปี ก็
เกษียนหมดแล้ว

กรณี จดั ซื้อและเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ของกรม

งานจ้างเหมาฯ

ยังไม่ครอบคลุมมีบา้ งบางโครงการที่มี
การเชื่อมต่อกับส่ วนกลาง
การจัดเก็บดูแลข้อมูลที่ส่วนกลางยัง
ไม่เป็ นมืออาชีพ server ใช้งานมานาน
การปรับเปลี่ยนตามกระแสเทคโนโลยี
ทํายากกว่าเพราะจะติดขัดเรื่ อง
งบประมาณ

ควรทําข้อตกลงกับ
การสื่ อสารแห่งประเทศไทย
หรื อว่าจ้างบริ ษทั ที่ให้บริ การ
ทางด้านนี้(มืออาชีพ)เพื่อขอเช่า
พื้นที่จดั เก็บข้อมูลและเชื่อมต่อกับ
server กรมชลประทานสําหรับการ
ใช้งานได้ทุกเวลา มีการบริ หาร
จัดการข้อมูลระบบโทรมาตรทัว่
ประเทศ อย่างมืออาชีพและเป็ น
ระบบ

การรับน้องๆเข้ามาทํางานต้องผ่าน
กระบวนการสรรหา ซึ่งในแต่ละปี มี
จํานวนไม่มากพอและน้องๆต้อง
แข่งขันกับผูท้ ี่จบมาจากสถาบันแห่ง
อื่นๆ

กําหนดใน TOR และสัญญาว่าจ้าง
ต้องมีวิศวกรชลประทาน
เข้ามาทํางานในสัญญาด้วยเพราะ
งานตรวจวัดข้อมูลสําหรับงาน
ชลประทานต้องมีผทู ้ ี่เข้าใจและ
ได้รับการเรี ยนรู ้มาเป็ นอย่างดี ทั้งนี้
ผลพลอยได้ที่มิอาจประเมินค่าเป็ น
มูลค่าเงินคือองค์ความรู ้/เครื่ องมือ/
สิ่ งก่อสร้างในด้านงาน
ชลประทานจะได้รับการดูแลจาก
น้องๆ ชลกรรุ่ นใหม่ต่อไป

