
เทคโนโลยีสมยัใหม่การส ารวจ 
เพ่ือการบริหารจดัการน ้าอย่างยัง่ยืน 

  
ส ำนกัส ำรวจดำ้นวศิวกรรมและธรณีวทิยำ  

กรมชลประทำน 



เทคโนโลยีสมยัใหมข่อง สสธ. และการบริหาร
จดัการน า้อยา่งยัง่ยืน 
 เทคโนโลยสีมยัใหม ่= เทคโนโลยสีมยัใหมข่อง สสธ. 

Digital base = ขอ้มลูตวัเลข ท ำแบบจ ำลองได ้ต่อยอดได ้

 กำรบรหิำรจดักำรน ้ำ = ด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง คอื 
ส ำนกัอุทก และ ส ำนกัชลประทำนที ่1-17 

 สสธ. ผลติขอ้มลูแผนทีร่ำยละเอยีดสงูและขอ้มลูวชิำกำร โดยใช้
เทคโนโลยกีำ้วหน้ำสมยัใหมแ่ละใชน้วตักรรมกระบวนกำรทีบ่รูณำกำร
ขึน้เอง ส ำหรบัใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง น ำไปใชเ้ป็นขอ้มลูบรหิำร
จดักำรน ้ำไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและยัง่ยนื 

 



ท่ีมา 
 กรมชลประทำน มภีำรกจิจดัสรำ้งแหล่งน ้ำและเพิม่พืน้ทีช่ลประทำน 

 ปัจจุบนั ๓๐ กวำ่ลำ้นไร ่จำกเป้ำหมำย ๖๐ ลำ้นไร ่

 กำรสรำ้งเขือ่นใหมอ่่ำงใหม ่มขีอ้จ ำกดั อกีเกอืบ ๓๐ ลำ้นไร ่เป็นไปไดย้ำก 

 อ่ำงฯเก่ำ ใชง้ำนไมเ่ตม็ศกัยภำพ ไมแ่น่ใจในสภำพเขือ่น ณ ปัจจุบนั 

 ควำมแขง็แรง แน่นทบึ และทรดุตวัของแกนดนิ 

 หำกทรำบสภำพเขือ่น ณ ปัจจุบนัแลว้ กส็ำมำรถบรหิำรจดักำรน ้ำ หรอืเสรมิ
ศกัยภำพควำมจุของอำ่งฯ ใหส้ำมำรถเกบ็น ้ำไดเ้ตม็ศกัยภำพหรอืมำกขึน้  



นวตักรรมการตรวจสภาพเข่ือนดินถม 

ส ำนกัส ำรวจ สรำ้งนวตักรรมกำรตรวจสภำพเขือ่นดนิถม เพือ่
ตอบค ำถำมเรือ่งสภำพเขือ่นทีเ่ป็นปัจจุบนั 

ต่อไปนี้ ขอเชญิพบกบั นวตักรรมกำรตรวจสภำพเขือ่นดนิถม
โดยวธิธีรณีฟิสกิส ์

โดย นำยนพดล ภมูวิเิศษ ผูอ้ ำนวยกำรสว่นธรณีวทิยำ 



นวตักรรมการตรวจสภาพเข่ือนดินถม 

 วธิทีีด่ทีีส่ดุคอืกำรเจำะเกบ็ตวัอยำ่งดนิตำมต ำแหน่งต่ำงๆของเขือ่น พรอ้ม
ทดสอบคุณสมบตัดิำ้น ปฐพวีศิวกรรม 

 แต่ผูร้บัผดิชอบเขือ่น ตอ้งกำรวธิทีีไ่มก่ระทบกระเทอืนตวัเขือ่น 

 International Committee On Large Dam หรอื 
ICOLD ไดร้ะบุแนะน ำใหใ้ช ้กำรวดัค่ำทำงธรณีฟิสกิส ์ส ำหรบัแปล
ควำมหมำยเทยีบเคยีงไปถงึสภำพตวัเขือ่น 

 ICOLD ไมไ่ดร้ะบุในรำยละเอยีด เรือ่งเทคนิควธิกีำรและเกณฑท์ีใ่ช้
พจิำรณำตดัสนิ 



นวตักรรมการตรวจสภาพเข่ือนดินถม 

 เป้ำประสงคใ์ชอ้งคค์วำมรูท้ำงดำ้นธรณีฟิสกิส ์ศกึษำสภำพเขือ่นใน 3 
ประกำร คอื แขง็แรง ควำมแน่นทบึเป็นเน้ือเดยีวกนั และกำรทรดุตวั
ของแกนดนิถม 

 บรูณำกำรเทคนิคกำรส ำรวจธรณฟิีสกิส ์3 วธิ ี

 กำรวดัคลื่นไหวสะเทอืนชนิดคลื่นเฉือนแบบ MASW  
แขง็แรง 

 กำรวดัคลื่นไฟฟ้ำแบบไดโพลไดโพล  เน้ือเดยีว แน่นทบึ 

 กำรวดัคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้ำแบบเรดำรห์ยัง่ลกึ (GPR)  ทรดุตวั 



1.วิธีวัดความเร็วคลื่นไหวสะเทือนแบบคลื่นเฉือน (Seismic survey; Shear  wave  velocity) 

จุดเด่น  ระบุความแน่นของดินถมจากค่า Vs30 ซึ่งแสดงนัยของความแข็งแรงและเสถียรภาพของตัวเขื่อน 

Park, C., B., 1990 



เกณฑ์อ้างอิงจาก Building Seismic Safety Council 
2003  Publications 

(National Earthquake Hazards Reduction Program, soil class.) 

แขง็แรงมำก 

แขง็แรงน้อย 



2. วิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ (Resistivity  survey) 
 ได้รับการจัดสรรจากเงินทุนหมุนเวียน ฯ ปี 2556 
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  จุดเด่น หารูโพรง  รอยแตก  การรั่วซึมของน้ า ประเมินความเป็นเนื้อเดียวกันของแกนดินถม 

   รวมถึงสภาพความทึบน้ าของแกนดินถมและฐานราก  
(10-100 Ω.m) 



3. วิธีเรดาร์หยั่งลึก (Ground  penetrating radar)  
ไดร้บักำรจดัสรรจำกเงนิทุนหมนุเวยีน ฯ ปี 2557 

Anomaly 

  ประโยชน์ 
  หารอยแตก รู โพรงใต้ผิวดิน วัสดุที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน  
   การทรุดตัวของดินถมเขื่อน ร่องรอยและขอบเขตการรั่วซึม 
   ของน้ าในระดับตื้น  

 จุดเด่น 
ภาพเสมือนจริงใต้พื้นผิว  สะดวก  รวดเร็ว  
ส ารวจบนพื้นผิว  ไม่ท าลายสิ่งที่ทดสอบ 
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ตัวอย่างผลส ารวจ GPR โครงการเขื่อนบางพระ  จ.ชลบุรี 

ตัวอย่างผลส ารวจ ที่ใช้ความถี่ 80  MHz 



U/S 

D/S 

Dam axis 

ผล  GPR 
เขื่อนล าแชะ 
พบรอยแตก 
และการกระจายตัว 
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GPR 

Resist 

บูรณาการผล Resistivity และ GPR เขื่อนห้วยยาง  จ. สระแก้ว 
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บูรณาการ 3 วิธี ในการแปลความหมาย (เขื่อนห้วยยาง)  

แน่นทึบ 

แข็งแรง 

ทรุดตัว 

ผู้ใช้งาน ต้องชดเชยมาตราส่วนความลึกขณะใช้งาน 



ตารางที่ 1 เกณฑ์การส ารวจภาคสนาม จากงานวิจัย 

วิธีการ  ความลึกของการส ารวจ หมายเหต ุ 
ความต้านทานไฟฟ้า  1.5 เท่าความสูงเขื่อน  ระยะห่างแท่งรับส่ง

กระแสไฟฟ้า ≤ 5 ม. 
Current ≥2.5 Ah  

ความเร็วคลื่นเฉือน Vs 
(30)  

30 ม.  ความถี่ ≤ 20 เฮิรตซ์ ทั้ง
ระบบ  

เรดาร์หยั่งลึก(GPR)  ระยะ Freeboard  
เป็นอย่างต่ า  

ตามแนวยาวและแนว
ขวางของสันท านบ  

นพดล ภูมิวิเศษ และคณะ (2558) 



ตารางที่ 2 เกณฑ์ประมวลผล/คณิตศาสตร์ ทางธรณี
ฟิสิกส์ ซอฟท์แวร์เฉพาะทางที่ใช้ 

วิธีการ  เกณฑ์ประมวลผล  ซอฟท์แวร ์
ความต้านทานไฟฟ้า  Inversion modeling; 

Pseudo depth 
RES2DINV ; M.H.Loke 
Or equivalence 

ความเร็วคลื่นเฉือน 
(Vs30)  

Picking on dispersion 
curve และ Inversion 
modeling; Interval 
velocity (m/s) 

ParkSeis 
SeisImager ; OYO 
Or equivalence 

เรดาร์หยั่งลึก GPR  Post-stacked 
processing; Pseudo 
depth section 

RADAN7 ; GSSI 
Or equivalence 

นพดล ภูมิวิเศษ และคณะ (2558) 



ตารางที่ 3 เกณฑ์การแปลความหมายเบื้องต้น 
วิธีการ  ความผิดปกติด้านต่ า  ช่วงค่าปกติ 

(Background)  
ความผิดปกติด้านสูง  หมายเหตุ  

ความต้านทานไฟฟ้า  ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน มี
ความชื้น/น้ า มาเกี่ยว 
ในปริมาณที่มากกว่า
บริเวณปกติ  

ผลส ารวจแสดงว่า
ความต้านทานของ
ดินบดอัด คือ 10 – 
100 โอห์มเมตร  

เนื้อวัสดุหลวม มีวัสดุ
แปลกปลอม หรืออากาศ 
แทรกปะปน 
ฐานราก  

มีนัยถึงรอยแตก  รู 
โพรง ที่มีน้ า (ค่าต่ า) 
และอากาศ (ค่าสูง) 
ปน หากสูงมากแปล
ความเป็นหินฐาน  

ความเร็วคลื่นเฉือน 
(Vs30)  

ดินไม่ 
แน่น - หลวม  

Vs30 แกนดินถม
บดอัดที่ดี มีค่า
ระหว่าง 180 – 
360 เมตร/วินาที 
(Stiff-very stiff 
clay)  

ดินแข็งมากถึงหินฐานที่
อ่อน (Very dense soil 
and soft rock )  

Vs30 180-360 m/s 
= SPT 15 ≤ N ≥ 50 
, or 
50 kpa ≤ Su ≥ 100 
kpa  , (BSSC, 2003)  

เรดาร์หยั่งลึกGPR  ภาพเบลอ - รอยแตก 
รู โพรง วัสดุที่มี
ความชื้น/น้ า  เข้ามา
แทรก  

แนวระนาบเหมือน
ขนมชั้น และ
ต่อเนื่อง  

มีรอยยุบ โก่ง ฉีก โค้ง
ไฮเปอร์โบลา - รอยแตก 
รู โพรง วัสดุที่มีอากาศ
แทรก  

เป็นมโนภาพ เสมือน
จริง  

นพดล ภูมิวิเศษ และคณะ (2558) 



ตารางที่ 4  ความเชื่อมโยงของเกณฑ์ทั้งหลายเชิงคุณภาพ 
วิธีการ  ความผิดปกติด้าน

ต่ า  
ช่วงค่าปกติ 

(Background)  
ความผิดปกติด้านสูง  หมายเหตุ  

ความต้านทาน
ไฟฟ้า  

ไม่เป็นเนื้อ
เดียวกัน มี
ความช้ืน/น้ า มา
เกี่ยว ในปริมาณที่
มากกว่าบริเวณ
ปกติ  

ผลส ารวจแสดงว่า
ความต้านทานของดิน
บดอัด คือ 10 – 100 
โอห์มเมตร  

เนื้อวัสดุหลวม มีวัสดุ
แปลกปลอม หรืออากาศ 
แทรกปะปน 
ฐานราก  

มีนัยถึงรอยแตก  รู โพรง ที่มี
น้ า (ค่าต่ า) และอากาศ (ค่า
สูง) ปน หากสูงมากแปล
ความเป็นหินฐาน  

ความเร็วคลื่น
เฉือน (Vs30)  

ดินไม่ 
แน่น - หลวม  

Vs30 แกนดินถมบด
อัดที่ดี มีค่าระหว่าง 
180 – 360 เมตร/
วินาที (Stiff-very 
stiff clay)  

ดินแข็งมากถึงหินฐานที่อ่อน 
(Very dense soil and soft 
rock )  

Vs30 180-360 m/s = SPT 
15 ≤ N ≥ 50 , or 
50 kpa ≤ Su ≥ 100 kpa  , 
(BSSC, 2003)  

เรด้าห์หยั่งลึกGPR  ภาพเบลอ - รอย
แตก รู โพรง วัสดุ
ที่มีความชื้น/น้ า  
เข้ามาแทรก  

แนวระนาบเหมือน
ขนมช้ัน และต่อเนื่อง  

มีรอยยุบ โก่ง ฉีก โค้งไฮเปอร์
โบลา - รอยแตก รู โพรง วัสดุ
ที่มีอากาศแทรก  

เป็นมโนภาพ เสมือนจริง  

นพดล ภูมิวิเศษ และคณะ (2558) 



ตารางที่ 5 เกณฑ์คุณภาพการทับซ้อนสิ่งผิดปกติ กับ
การเช่ือมโยงเข้าระบบคะแนน 

เกณฑ์ตัวเลขที่
เชื่อมโยง กับ 
เกณฑ์คุณภาพ (ใน
วงเล็บ)  

ความต้านทานไฟฟ้า คลื่นเฉือน Vs30 ≤180 
m/s  

เรด้าร์หย่ังลึก  การทับซ้อนกันของ
ความผิดปกติ  

1  (ดีมาก)  บริเวณผิดปกติ ≤10 %   ไม่มีค่าความเร็วต่ ากว่า 
180 ม./วิ.  

พบลักษณะผิดปกติ ≤ 
10 %  

ไม่พบ  

0.75 (ดี)  10 – 30 %  ≤ 1 - 5 %  พบ 10 - 20 %  พบ 1 วิธี  

0.5 (ปานกลาง)  30 – 50 %     5 - 15 %  พบ 20 - 30 %  2 วิธี 

0.25 (แย่)  50-70 %   15 - 25 %  พบ 30 - 40 % 3 วิธี 

0 (แย่มาก)  ≥ 70 % และ/หรือ ค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าของแกนดิน
ส่วนที่ควรปรากฏในสี่เหลี่ยม
คางหมู ไม่สามารถรักษา
รูปทรงเดิมของแกนดิน
ตามที่ได้ออกแบบไว้เดิมได้
แล้ว 

≥ 25 % และ/หรือ ค่า 
Vs30 ที่ต่ ากว่า 180 
เมตร/วินาที มี
ความสัมพันธ์เชิง
ต าแหน่ง/ความลึก/
รูปทรง อย่างมีนัยส าคัญ 

≥ 40 % และ/หรือ พบ
ค่า Vs30 ที่ต่ ากว่า 180 
เมตร/วินาที มี
ความสัมพันธ์เชิง
ต าแหน่ง/ความลึก/
รูปทรง อย่างมีนัยส าคัญ 

3 วิธี ≥ 25 % ต่อหน่วย
พื้นที่ 

นพดล ภูมิวิเศษ และคณะ (2558) 



การสร้างดัชนีสภาพเขื่อน (Condition index of dam by 
geophysics; CDI) โดยวิธีธรณีฟิสิกส์ (เชิงปริมาณ) 
สำมำรถเชือ่มโยงเป็นสมกำร ดงัน้ี 

  CDIGP  = CrRR + CsRS + CgRG + CoRO  

 

 โดยที ่ CDIGP = ดชันีสภำพเขือ่นโดยวธิธีรณีฟิสกิส ์ 

  RR  = กำรใหค้ะแนนจำกผลส ำรวจคำ่ควำมตำ้นทำน 

            RS  = กำรใหค้ะแนนจำกผลส ำรวจคำ่ควำมเรว็คลืน่เฉือน Vs(30) 

            RG  = กำรใหค้ะแนนจำกผลส ำรวจเรดำ้รห์ยัง่ลกึ  

            Ro  = กำรใหค้ะแนนจำกกำรพจิำรณำพืน้ทีค่วำมผดิปกตทิบัซอ้น 

  Cisgo = คำ่คงทีแ่สดงน ้ำหนกัเกณฑท์ัง้สำม 

นพดล ภมูวิเิศษ และคณะ (2558) 



ตารางที่ 5 ดัชนีสภาพเขื่อน โดยวิธีธรณีฟิสิกส์ และ
ข้อแนะน าเบื้องต้น 

KPIGOPH  สภาพเข่ือน  ข้อแนะน าเบือ้งต้น 
4  Excellence ยกระดบัน ้ำ เพิม่ควำมจุ  
3 – 3.5  Good ยกระดบัน ้ำ สูร่ะดบัเกบ็กกั  
2.0 -  2.5  Fair  ปรบัปรุงบำงสว่น ยกระดบัน ้ำ  
1.5 – 2.0  Poor ปรบัปรุง  
0 – 1.5  Very poor  ปรบัปรุงเรง่ดว่น / ซ่อมใหญ่  

นพดล ภูมิวิเศษ และคณะ (2558) 



มโนคติ – ดชันีสภาพเขื่อนโดยวิธีธรณีฟิสกิส์ = 4 

180 360 
Vs30 (m/s) 



มโนคติ – ดชันีสภาพเข่ือนโดยวิธีธรณีฟิสิกส์ = 0 

180 360 
Vs30 (m/s) 



ตัวอย่าง - ดัชนีสภาพ 9 เขื่อน / ข้อแนะน า 
เข่ือน แขง็แรง แน่นทึบ ทรดุตวั

ร้าว 
ความผิดปกติ 
ทบัซ้อน 

ดชันี
สภาพ 

ข้อแนะน า 

ป่ำสกั 1 1 0 0.5 2.5 ปรบัปรงุ 

ประแสร ์ 1 1 1 0.5 3.5 ปรบัปรงุ/เพิม่น ้ำ 

 แมก่วง  1 0.5 1 0.5  3   ปรบัปรงุ/เพิม่น ้ำ 

 แมง่ดั  1 0.5 1 0.5 3  ปรบัปรงุ/เพิม่น ้ำ 

 แมอ่อน  1 1 1 1 4 เพิม่น ้ำ 

 หว้ยยำง  1 1 0 0.5 2.5 ตอ้งปรบัปรงุ 

 พระปรง  1 1 1 1 4 เพิม่น ้ำ 

สยีดั  1 1 1 1 4 เกบ็น ้ำเตม็ควำมจ ุ

บำงพระ 1 1 0.5 0.5 3 ซ่อม/เพิม่น ้ำ 

ควำมเรว็ Vs30/ควำมตำ้นทำน ในเกณฑ=์1, หลุดเกณฑ=์0, ก ้ำกึง่=0.5,  
กำรทรดุตวัน้อย=1, มำก=0, ปำนกลำง=0.5 , ทบัซอ้นสว่นใหญ่ 1=0, 2=0.5, 3=0   
 



ผลงานการตรวจสภาพ ๒๕๕๘-๖๐ 

9,685,500 บ. 



สรุป (ธรณีฟิสิกส์) 
 MASW, Resistivity imaging, และ GPR ใหผ้ลกำรส ำรวจทีม่นียัถงึ 

ควำมแขง็แรง ควำมแน่นทบึ และกำรทรุดตวั ไดจ้รงิ 

 คำ่ควำมเรว็คลืน่เฉือนจำก MASW สำมำรถเทยีบไดเ้ป็นคำ่ Undrain  
shear  strength หรอืคำ่ควำมสำมำรถในกำรรบัน ้ำหนกั ไดร้ะดบัหน่ึง 

 เกณฑง์ำนสนำม กำรประมวลผล เกณฑแ์ปลควำมหมำย และเกณฑค์วำมเชือ่มโยง
สำมำรถใชใ้นกำรตรวจสภำพเขือ่นดนิเก่ำกรมชลประทำนได ้

 ดชันีสภำพ สำมำรถระบุสภำพแกนดนิปัจจุบนัได ้และค ำแนะน ำใชเ้ป็นแนวทำงให้
ผูเ้กีย่วขอ้งตระหนกัถงึควำมเขม้ขน้กำรปรบัปรุง ซ่อมแซม แกไ้ข ทีค่วรจะด ำเนินกำร 



ขอบคณุครับ 

npoomvises@gmail.com 



 ทีร่ะดบัเกบ็กกั นัน้ๆ กรมชลประทำนจะไดน้ ้ำจรงิๆ กีค่วิ  

 กรำฟโคง้ควำมจุของอำ่งเกบ็น ้ำ ทีท่ ำไวด้ว้ยเทคโนโลยเีก่ำเมือ่ 20-
30 ปี ยงัถูกตอ้งแมน่ย ำเหมอืนเดมิ เชื่อถอืไดร้ะดบัใด 

 ตอบค ำถำมเรือ่งปรมิำณน ้ำในอ่ำงทีเ่ป็นปัจจุบนัทีร่ะดบัต่ำงๆ โดย
เทคโนโลยกีำรส ำรวจสมยัใหม ่

 โดยคุณปรชีำ เสำรเ์ขยีว หวัหน้ำฝ่ำยวศิวกรรม สว่นส ำรวจท ำแผนที่
ภำคพืน้ดนิ 



       ชุดโปรแกรมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน 

และเรือส ารวจหยังลึกน้ าส าหรับการส ารวจท าแผนที่ภูมิประเทศความละเอียดสูง 



Software + Computer 

RTK + GNSS 

Surveying 



31 
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พฒันาโปรแกรมควบคมุการบิน อากาศยานไรค้นขบัแบบปีกหมุน 



34 

   แสดงอุปกรณ์วดัควำมลกึของน ้ำดว้ยเครือ่งมอืวดัควำมลกึแบบสะทอ้นคลืน่เสยีงตดิทอ้งเรอื  
ประกอบกำรหำพกิดัดว้ยเครือ่งมอืหำพกิดัดว้ยดำวเทยีมแบบอตัโนมตั ิพฒันำโดยกรมชลประทำน  
 

พฒันาอุปกรณห์ยัง่ลึกน า้อตัโนมตัิ   ( Echo Sounder+GPS+Software+Hardware ) 
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MCU
(Micro Controller Unit)

Communication
Unit

GPS
Receiver

MCU
(Micro Controller Unit)

Communication
Unit

GPS
Receiver

RF/
BLUE TOOTH/

WIFI

Base Station Rover Station

พฒันาอุปกรณแ์ละระบบ Real Time Kinematic (RTK) Diagram 

 

GPS Receiver Board 

Microcontroller Board 

GPS Receiver Board 

Microcontroller Board 
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แบบจ าลองความสูงบริเวณอ่างเก็บน้ า ความละเอียด 0.05 เมตร 
 

แผนที่ภูมิประเทศแบบจ าลองความสูง ซ้อนทับกับภาพถ่ายทางอากาศ 



38 

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูง 
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พัฒนาเคร่ืองหาพิกัดแบบ RTK 
Positioning 
ที่สามารถรับสัญญาณดาวเทยีม
ได้ทั้ง อเมริกา 
ยุโรป จีน และระบบอื่นๆ
(GPS+GLONASS+GALILEO+B
UIDU) 
 

พัฒนาอุปกรณ์หยั่งความลึก 
แบบหลายความถี ่   ( Multi-
beam Echo sounder ) 

พัฒนากระบวนการท าแผนทีเ่ชิง
วิศวกรรม โดยใช้อากาศยานไร้
คนขับ 
(MUAV Multi-rotors) 

พัฒนาระบบสารสนเทศของ
แผนที่ แบบ ราสเตอร์และ
แบบเวคเตอร์ ของส านัก
ส ารวจ ฯ ให้สมบูรณ์พร้อม
ให้บริการทั้งหน่วยงายภายใน
และภายนอกผ่านระบบ Web 
service  

พัฒนานวัตกรรม กระบวนการ
ทบทวนโคง้ความจุของอ่างเกบ็
น้ าเพ่ือใช้ในวิศวกรรม
ชลประทาน สามารถน าข้อมูลไป
ออกแบบเพ่ือเพ่ิมความจุของอ่าง
เก็บน้ าได้ทนัท ีแบบ 3 มิติ 

พัฒนาอุปกรณ์พร้อม
โปรแกรมประยกุต์ระบบการ
สื่อสารข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
ขึ้น สามารถน าไปใชพ้ัฒนา
และเชื่อมโยงกับระบบ
ติดต่อสื่อสารระยะไกลได้ 
สามารถประยกุต์ใชก้ับ
ระบบอื่น  ๆในอนาคตได้ 

การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเครื่องมือส ารวจชลประทาน 

16 
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ส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน 
 



ประโยชน์ของข้อมูลส ำรวจ 
(ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่)  

ด้ำนกำรวำงแผนและกำรวิเครำะห์ตรวจสอบ 



ความส าคญัของการส ารวจในงานชลประทาน 
-กำรวำงแผน วเิครำะห ์ออกแบบ ในโครงกำรชลประทำน ขึน้อยูก่บัขอ้มลูกำรส ำรวจ 
-กำรด ำเนินงำนของโครงกำรชลประทำน จะถกูสรำ้งขึน้ตำมเสน้และจุดทีก่ ำหนดโดย 
 กำรส ำรวจ 





U/S 

D/S 

Dam axis 

ผล  GPR 
เขื่อนล าแชะ 
พบรอยแตก 
และการกระจายตัว 
 



พสิจูน์ทรำบผลที ่ล ำแซะ 





SPT Drilling Holes 
 









Rapid Drawdown 

Rapid Drawdown  
with L.L. (1 t/sq.m) 

Rapid Drawdown  
with Tension crack  

(2 meter depth, 100% water fill) 



Rapid Drawdown  
with L.L. and Tension crack 

Rapid Drawdown 
 with L.L. and Tension crack  

and earthquake (0.005g) 



Rapid Drawdown 

Rapid Drawdown  
with L.L. (1 t/sq.m) 

Rapid Drawdown  
with Tension crack  

(2 meter depth, 100% water fill) 



Rapid Drawdown  
with L.L. and Tension crack 

Rapid Drawdown  
with L.L. and Tension crack  

and earthquake (0.005g) 



Differential settlement,  
Exaggerated settlement 

Longitudinal cracks at Center Line and 
Shoulder (2-3 meter in depth) 

Dam ‘s slope stability is OK. 

Conclusions 



อ่ำงเกบ็น ้ำขนำดกลำง ภำคใต ้



3-D scan 



ผลการเจาะส ารวจปฐพีกลศาสตร์ 
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คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินจากแหล่งบ่อยืมดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ า  



รูปตัดและคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของชั้นดินถมตัวเขื่อนและชั้นดินฐานราก  
ส าหรับการวิเคราะห์ตรวจสอบความมั่นคงเชิงลาด 



Full supply level  
ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าอยู่ที่ +110.00 ม.(ร.ท.ก.) 

Min.F.S.=3.389 

Rapid drawdown  
ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าอยู่ที่ +96.00 ม.(ร.ท.ก.)  

Min.F.S.=1.959 



Rapid drawdown  
ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าอยู่ที่ +94.00 ม.(ร.ท.ก.)  

Min.F.S.=1.915 

Rapid drawdown  
ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าอยู่ที่ +88.00 ม.(ร.ท.ก.)  

Min.F.S.=1.863 



Rapid drawdown  
ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าอยู่ที่ ร.น.ต. +83.75 ม.(ร.ท.ก.)  

Min.F.S.=1.789 



-ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าค่า Min. F.S.>1.30 ในทุกกรณี 
แสดงให้เห็นว่าลาดด้านเหนือน้ าของเขื่อนมีความมั่นคงดี หาก
คุณสมบัติของชั้นดินเป็นไปตามที่ได้ประเมินไว้จากผลการเจาะส ารวจ
ปฐพีและธรณีวิทยา  
-แนวโค้งของการเลื่อนตัวที่ให้ค่า Factor of safety ต่ าที่สุด ตัดที่
บริเวณสันเขื่อน มีขนาดใหญ่ และลึกลงไปถึงชั้นดินฐานราก 
(Foundation) ซึ่งไม่สอดคล้องกับการทรุดตัวที่เกิดขึ้นจริง 



 
การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห ์

กับสภาพความเสียหายที่เกดิขึ้นจริง  
(ข้อมูลการส ารวจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่) 

 
การวิเคราะห์ตรวจสอบปัจจัยที่ท าให ้

เกิดการเลื่อนตัวของลาดเขื่อนด้านเหนือน้ า 



การสูญเสียก าลังของชั้นดินถม 

รูปตัดท านบดิน และคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของชั้นดิน กรณีเกิดการสูญเสียก าลังของชั้นดิน 
Zone II 



Full supply level  
ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าอยู่ที่ +110.00 ม.(ร.ท.ก.)  

Min.F.S.=1.898 

Rapid drawdown  
ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าอยู่ที่ +96.00 ม.(ร.ท.ก.)  

Min.F.S.=1.378 



Rapid drawdown  
ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าอยู่ที่ +94.00 ม.(ร.ท.ก.)  

Min.F.S.=1.304 

Rapid drawdown  
ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าอยู่ที่ +88.00 ม.(ร.ท.ก.)  

Min.F.S.=0.996 



Rapid drawdown  
ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าอยู่ที่ ร.นต. +83.75 ม.(ร.ท.ก.)  

Min.F.S.=0.923 



-ในกรณีที่ชั้นดินถมตัวเขื่อนเกิดการสูญเสียก าลัง การวิเคราะห์เสถียรภาพ
เชิงลาดให้ผลสอดคล้องกับลักษณะของการทรุดตัวที่เกิดขึ้นจริง ในกรณีที่น้ า
ในอ่างลดระดับลงต่ ากว่าระดับ +94.00 ม.(ร.ท.ก.)  
-แนวโค้งการทรุดตัวจะตัดตัวเขื่อนที่ระดับ +106.00 ม.(ร.ท.ก.) และแนวโค้ง
การทรุดตัวระดับต่ าสุดอยู่ที่แนวรอยต่อของชั้นดินถมตัวเขื่อนและชั้นดินฐาน
ราก 

สรุป 



Thank you 





กำรส ำรวจดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหมเ่พือ่กำรบรหิำรจดักำรน ้ำอยำ่งยัง่ยนื 

ดชันีสภำพเขือ่น+โคง้ควำมจุใหม ่

-กำรเพิม่ศกัยภำพ 

-กำรบ ำรุงรกัษำ 



กรำฟโคง้ควำมจุใหมท่ีถ่กูตอ้งแมน่ย ำกวำ่ น ำไปสูก่รำฟบรหิำรจดักำรน ้ำ
ทีถ่กูตอ้งแมน่ย ำกวำ่ ประสทิธภิำพดกีวำ่เดมิ 

กรำฟโคง้ควำมจุทีม่คีวำมถูกตอ้งแมน่ย ำและเป็นปัจจุบนั 
โคง้ปฏบิตักิำรอ่ำงเกบ็น ้ำ ทีม่คีวำมถูกตอ้งแมน่ย ำ 



จะเหน็ว่าการส ารวจด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ ของ สสธ. นัน้ จะได้มาซ่ึงจ านวนข้อมูล

และความถกูต้องท่ีมากขึ้นส าหรบัการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ในโครงการ

ชลประทาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านปฐพีและธรณีวิทยาจากนวตักรรมการตรวจสภาพ

เข่ือนดินถมส าหรบัการพิจารณาเร่ืองการเพ่ิมศักยภาพการเก็บกักหรือเพ่ือการ

บ ารงุรกัษา และ/หรือข้อมลูด้านภมิูประเทศจากนวตักรรม ชุดโปรแกรมพร้อมอปุกรณ์

ควบคมุอากาศยานไร้คนขบัแบบปีกหมุนและเรือส ารวจหยงัลึกน ้าส าหรบัการส ารวจ

ท าแผนท่ีภมิูประเทศความละเอียดสูง ท่ีจดัท าโค้งความจท่ีุเป็นปัจจบุนัเพ่ือการจดัท า 

Rule Curve ส าหรบัการบริหารจดัการน ้า ท่ีแม่นย าและมีประสิทธิภาพ อนัเป็น

องคป์ระกอบหน่ึงของ”การบริหารจดัการน ้าอย่างยัง่ยืน” ท่ีมีความหมายโดยรวมคือ 

“วิถีการบริหารจดัการท่ีเน้นให้รู้ถึงคณุค่าของน ้า เพ่ือให้ทรพัยากรน ้ามีใช้อย่างทัว่ถึง 

เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี มีความสมดลุทัง้ปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงในการพฒันา

และการใช้ประโยชน์จะต้องให้เป็นไปในลกัษณะควบคู่ไปกบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟ ู

CR..อ.ปราโมทย ์ไม้กลดั”  

 



ทุกวนัน้ี สสธ.ของเราท างานเชิงรกุ แต่เราจะไม่ท้ิงมรดกท่ี
บรรพบุรุษของพวกเราท าไว้ให้ เราจะเดินไปข้างหน้าตาม
ยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน โดยไม่ลืมท่ีจะมอง
ย้อนหลงัไปยงัส่ิงท่ีพวกเรามีอ 



สสธ. ใช้เงิน 1,000,000 บาท /อา่ง 
 ยกระดบัน ้ำ 1 เมตร  

 1 ตำรำงกโิลเมตร ไดน้ ้ำเพิม่ 1,000,000 ลกูบำศกเ์มตร 

 น ้ำลกูบำศกล์ะ 0.5 บำท 

 ขำยน ้ำเพิม่ได ้500,000 บำท/ปี 

 2 ปี 1,000,000 บำท คุม้ทุน  

 5 ปี 2,500,000 บำท 

 10 ปี 5,000,000 บำท 



สง่ท้าย 

Digital base 

Robotech 

Innovative & self service 

Added value economy  

 



Thailand 4.0 ? 



ข้าพระพธุเจ้า ขอตั้งจิตปณธิานมัน่ 
จะทุ่มเท แรงกาย ใจ ปัญญา และชีวติ 

ปฏิบัตริาชการอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ 
ให้สมกบัได้เกดิเป็นข้าราชการกรมชลประทาน 

ภายใต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท ปกเกล้า ปกกระหม่อม.. 


