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แกปั้ญหาต่าง ๆ ไดห้มด ? 

T e c h n o l o g y 
 



Technology 

 

• รู้จกัเทคโนโลยี    Available Technology   

• รู้ข้อจ ำกดั          Limitation of technology  

• รู้วิธีกำรใช้อยำ่งเช่ียวชำญ  Skill in using of technology 

• รู้วิธีบ ำรุงรักษำ    Good maintenance 



Technology available in RID 

• Survey 

• Research 

• Design 

• Construction 

• O  & M 















1.วิธีวัดความเร็วคลื่นไหวสะเทือนแบบคลื่นเฉือน (Seismic survey; Shear wave velocity) 

จุดเดน่ ระบุความแน่นของดนิถมจากคา่ Vs30 ซึง่แสดงนยัของความแข็งแรงและ

เสถยีรภาพของตวัเขือ่น 

Park, C., B., 1990 



2. วิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ (Resistivity  survey) 
 ไดร้บัการจดัสรรจากเงนิทุนหมนุเวยีน ฯ ปี 2556 
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  จุดเดน่ หารูโพรง  รอยแตก  การร ั่วซมึของน ้า ประเมนิความเป็นเน้ือเดยีวกนัของแกนดนิถม 

   รวมถงึสภาพความทบึน ้าของแกนดนิถมและฐานราก  

(10-100 Ω.m) 



3. วิธีเรดาร์หยั่งลึก (Ground  penetrating radar)  

ไดร้บัการจดัสรรจากเงนิทุนหมนุเวยีน ฯ ปี 2557 

Anomaly 

  ประโยชน์ 

  หารอยแตก รู โพรงใตผ้วิดนิ วสัดุทีถู่กฝงัอยูใ่ตด้นิ  
   การทรุดตวัของดนิถมเขือ่น รอ่งรอยและขอบเขตการร ั่วซมึ 

   ของน ้าในระดบัตืน้  

 จุดเดน่ 
มโนภาพเสมือนจรงิ  สะดวก  รวดเร็ว  

ส ารวจบนพื้นผวิ  ไมท่ าลายสิง่ทีท่ดสอบ 
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DESIGN 

Auto CAD 

Google Sketchup 

KU Slope  

STAAD.Pro 

Revit 

HEC-RAS MIKE11 













Technology in O&M 

1. Irrigation Water Scheduling Programs 
(WASAM) 

2. Telemetering and SCADA 

3. Smart Water Operation Center (SWOC) 

 

 

 

 



Telemetering 



สว่นประมวลวเิคราะห์สถานการณ์น ้า ส านกับรหิารจดัการน ้าและอทุกวทิยา 
 



 ศนูย์ปฏบิตักิารน ้าอจัฉรยิะเป็นศนูย์กลางการส ั่งการในการ

บรหิารจดัการน ้า โดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัเชือ่มโยงระบบการท างาน 

และการจดัท าฐานขอ้มูลกลางอยา่งบูรณาการของหน่วยงานตา่งๆภายใน

และภายนอกกรมชลประทาน ซึง่จะท าใหก้ารบรหิารจดัการน ้าเป็นไปได้

อยา่งรวดเร็ว และมีประสทิธภิาพตอ่สถานการณ์น ้าตา่งๆ ซึง่ประกอบดว้ย  

3 ระบบ ไดแ้ก ่

 

 ระบบรวบรวมขอ้มูลการบรหิารจดัการน ้า 

 ระบบการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่พยากรณ์และสนบัสนุนตดัสนิใจ 

 ระบบน าเสนอขอ้มูลแบบบูรณาการ  







LIDAR. 



DEM. 



Rainfall forecast models. 



It may be fundamentally impossible to predict weather 
beyond two or three weeks with a reasonable degree 
of accuracy.  
 
 Edward Lorenz   1917-2008  



http://www.syloslabini.info/online/wp-content/uploads/2014/07/LorenzPatterns.jpg


Skill in using technology 



การพยากรณ์และเตอืนภยั 
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Mathematical models. 

Floodwork MIKE 11 





ปรมิาณน ้าไหลเขา้เขือ่นภูมพิล 

ขอ้มูล ณ วนัที ่21 พฤศจกิายน 2554 เวลา 24.00 น.  
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Damages and Losses by Sector 
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โครงขา่ยสือ่สารของสถานีโทรมาตรลุม่น ้าจนัทบุรี 

 สถานีสนาม 

 สถานีทวนสัญญาณ 
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Use of Modern technology  



What else besides 
T e c h n o l o g y ? 

 



แนวทางการพฒันาในทกุลุม่น ้าทีม่คีวามเสีย่งอทุกภยั 

มีดชันีชี้วดัปรมิาณฝนทีท่ าใหเ้กดิน ้าทว่มชุมชน 

มีระยะเวลาการเดนิทางของน ้าหลากไปตามล าน ้า 

มีเกณฑ์ระดบัพรอ่งน ้าของอา่งเก็บน ้าเมือ่จะเกดิน ้าหลาก 

มีฐานขอ้มูลปรมิาณฝนและระดบัน ้าจากหน่วยงานตา่งๆ ทีท่ าการตดิต ัง้ระบบโทรมาตร 

มีแบบจ าลองคณิตศาสตร์พยากรณ์ระดบัน ้าและพื้นทีน่ ้าทว่ม 

มีระบบแจง้เตอืนภยัท ั่วถงึทกุครวัเรอืนและมีแผนป้องกนัภยัฉุกเฉิน/แผนฟ้ืนฟูหลงัน ้าลด 

มีแบบจ าลองการบรหิารจดัการอุทกภยัเพือ่ชว่ยในการตดัสนิใจ 

มีแผนหลกัการป้องกนัและบรรเทาอุทกภยัในระยะส ัน้และระยะยาวทีเ่ป็นทีย่อมรบัของชุมชน
ทอ้งถิน่และของหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 



ผลจากเทคโนโลยเีป็นเพียงขอ้มลูส าหรบัการ

ตดัสนิใจเทา่นัน้ ยงัมอีกีหลายสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้ง

ท าเพือ่ใหง้านประสบความส าเร็จ 

Result from technology is only information 
for decision; there are many things to be 
done to accomplish success. 



ขอขอบคุณ และ สวสัด ี


