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การสํารวจตรวจวัดปริมาณน้ําและตะกอนท้องน้าํแม่น้าํโขง 

1. บทนํา 
สํานักทรัพยากรน้ําภาค 3 โดยส่วนอุทกวิทยาหนองคาย มีแผนงานโครงการสํารวจตรวจวัดปริมาณนํ้าและตะกอน

ท้องนํ้าแม่นํ้าโขง สัปดาห์ที่ 3 ประจําเดือนเมษายน 2560 และได้มีหนังสือ เลขที่ 0613.6/สอท1052  ลงวันที่ 12 

เมษายน 2560 เชิญเจ้าหน้าที่สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาเข้าร่วมสังเกตการณ์และเสนอแนวคิดทางวิชาการ ใน

การปฏิบัติงานสํารวจวัดปริมาณนํ้าและตะกอนท้องนํ้าแม่นํ้าโขง ในวันที่ 21 เมษายน 2560  

ในการน้ี สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาได้ส่งบุคคลเข้าร่วมสังเกตการณ์ การปฏิบัติการสํารวจดังกล่าว ระหว่าง

วันที่ 20-21 เมษายน 2560 เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศของลํานํ้าโขง โดยใช้เครื่องมือ ACDP ใน

การตรวจวัดความเร็วของกระแสนํ้า ปริมาณนํ้าและรูปร่างลํานํ้า และใช้เครื่องมือ current meter ในการ

เปรียบเทียบการตรวจวัดความเร็วของกระแสน้ํา เพ่ือนําข้อมูลมาประมวลผล ศึกษาอัตราการเคลื่อนที่ของมวลนํ้า 

และตะกอน 

2. หลักการและวิธีการสํารวจ 
2.1.การสํารวจความเร็วกระแสน้ํา และปริมาณน้ําด้วยเครื่อง ADCP ( Acoustic Doppler Current Profile) 
 หลักการและเหตุผล 
 ADCP หรือ Acoustic Doppler Current Profile เป็นเครื่องมือตรวจวัดกระแสนํ้า ในลักษณะภาพตัดขวาง

ของมวลนํ้า  (Profile) โดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงหรือการเปลี่ยนแปลงความถี่ของเสียง เมื่อแหล่งกําเนิด
เสียงหรือผู้สังเกตเคลื่อนที่สัมพัทธ์ต่อกันหรือปรากฏการณ  ์ Doppler ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจวัดกระแสนํ้า ทิศทาง
กระแสนํ้า อุณหภูมิและความลึกของนํ้า เมื่อเราทราบ ค่าอัตราเร็วของคลื่นเสียงเมื่อเคลื่อนที่ในนํ้า (เมตร/วินาที) เรา
จะสามารถคํานวณหาระยะทาง ระหว่างตัวส่ง ไปยังวัตถุ หรือผิวท้องนํ้า น่ันคือ ความลึก  (เมตร) (รูปที่ 2-1 และรูปที่ 
2-2) ซึ่งตัวแปรที่เก่ียวข้องสามารถนํามาคํานวณหาปริมาตรมวลนํ้าได้ดังสูตร 

สูตรในการคํานวณ 

Total discharge (m3/s) = d1 w1 v1 + d2 w2 v2……..+ dn wn vn 

 

(Total discharge) = ปริมาตรมวลนํ้า (ลูกบาศก์เมตร/วินาที)  

(v)  = อัตราเร็วของกระแสนํ้า (เมตร/วินาที)  

(w) = ความกว้างของลํานํ้า (เมตร) 

(d) = ระดับนํ้า (เมตร)   
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รูปที่ 2-1 การวัดความเร็วกระแสน้ํา และปริมาณนํ้าด้วย ADCP โดยใช้หลักการสะท้อนกลับของคล่ืนเสียง 
ที่มา : http://geomatics-tech.blogspot.com/2013/02/hydrographic-survey.html 

 

รูปที่ 2-2 ตัวอย่าง Profile/ Water lavel ที่ได้จากการสํารวจ ADCP 
ที่มา : https://sandrp.wordpress.com/2015/04/15/mowr-report-on-assessment-of-e-flows-is-
welcome-needs-urgent-implementation/ 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการสํารวจ 

1. เครื่องสํารวจ ACDP 
2. เครื่อง GPS 
3. แบตเตอรี่/ถ่านสํารอง 
4. แ ฟ้ ม บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  

              

  
                                                     รูปที่ 2-3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสํารวจด้วย ADCP 

 
  วิธีการสํารวจความเร็วกระแสน้ํา และปริมาณน้ําด้วยเครื่อง ADCP (ศูนย์สํารวจอุทกวิทยาที่ 4 
หนองคาย, 2560) 

1. เตรียมอุปกรณ์ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองมือการทํางาน เช่น แบบฟอร์ม อุปกรณ์ประกอบ ชาร์จ
แบตเตอรี่ถ่านต่างๆ และเคร่ืองมือแก้ไขความผิดปกติ ให้สามารถปฏิบัติงานได้  

2. ทําการสร้างไฟล์ต้นแบบ Project (รายละเอียดดังภาคผนวก) 
3. ADCP  ดับเบ้ิลคลิกเข้าโปรแกรม WinRiver II และทําการต้ังค่า calibrate เครื่องเพ่ือสามารถอ่านค่า

ทิศทางได้แม่นยํา 
4. ทําการต้ังช่ือไฟล์ ปรับแก้ข้อมูล เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มทําการแล่นเรือสํารวจปริมาณนํ้าและตะกอนท้อง

นํ้าด้วยเครื่อง ADCP  
  
 การปรับใช้งาน GPS ในงานสํารวจปริมาณน้ํา 
 การสํารวจความเร็วกระแสนํ้า และปริมาณนํ้าด้วยเครื่อง ADCP แบบใช้เครื่อง GPS ตัวนอก และเครื่องวัด
กระแสนํ้า (current meter) ต้องอาศัยการใช้เครื่อง GPS ในการบอกพิกัด นอกจากน้ีศูนย์สํารวจอุทกวิทยาที่ 4 
(หนองคาย) ได้มีการปรับใช้เครื่อง GPS ในการหาตําแหน่งจุดพิกัดเก็บตัวอย่างนํ้าและตะกอนจากเดิมที่ต้องใช้การ
รังวัดหาตําแหน่งจุดพิกัดเก็บข้อมูลซึ่งช่วยเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการทํางาน โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการวัด
การสํารวจปริมาณนํ้าและตะกอนท้องนํ้าด้วยเครื่องวัด ADCP  มาใช้ในการคํานวณหาตําแหน่งพิกัดเพ่ือเก็บตัวอย่าง
ตะกอนท้องนํ้า โดยมีวิธีการดังน้ี 
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อุปกรณ์ประกอบดังนี้ 
1.ตัวเคร่ือง GPS  
2. สายสัญญาณ  ซึ่งมี 3 อย่างคือ  

   - สายรับสัญญาณGPS (จากดาวเทียม)  
   - สายโหลดข้อมูล  
   - สายเช่ือมสัญญา GPS เข้าคอมพิวเตอร์ 

3. โปรแกรม จัดการ  
                                                                รูปที่ 2-4 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน GPS 
 

  ขั้นตอนการใช้กับงานเครื่อง GPS 
1. เปิดโปรเจ็คที่สร้างไว้แล้ว ตรวจสอบสถานะ เครื่องมือ และใส่รายละเอียดต่างๆ ของสถานี 
2. ทําขั้นตอนการ QA/QC (รายละเอียดดังภาคผนวก) 
3. ทําการเก็บข้อมูล Moving Bed โดย วิธี LOOP TEST 1 ครั้ง เก็บข้อมูลCross section จํานวน 4 ครั้ง 

(รายละเอียดดังภาคผนวก) 
4. ปิดเคร่ือง ADCP ถอดสาย เก็บอุปกรณ์ แต่ยังใช้โน๊ตบุ๊คอยู่ 
5. แบ่งจุดตักตะกอน โดยการส่งออกไฟล์ .TXT เพ่ือนําเข้าโปรแกรม 
6. การแบ่งจุดเพ่ือเก็บตัวอย่างตะกอนด้วยโปรแกรม EDI จะสามารถคํานวณแบ่ง % Q ออกมาได้จํานวน 5 

จุด พร้อมได้ข้อมูลการแบ่งปริมาณ ระยะทาง ความลึก และกําหนดพิกัดของแต่ละจุดออกมา (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก) 

7. นําค่าข้อมูลพิกัดที่ได้ เลือกไฟล์ txt ที่เพ่ิงสร้าง ด้วยโปรแกรม EDI  โดยเปิด ด้วย Note pate เปิด
โปรแกรม  MapSourec เปิดคู่กัน แล้วมาร์คจุดและ นําเข้า GPS จากน้ันเช่ือมต่อ GPS เข้าโน๊ตบุ๊ค เปิด GPS ส่งออก
ข้อมูลไปสู่ GPS  

8. ปฏิบัติงานตักตะกอนท้องนํ้า โดยเปิด GPS ให้คนขับเรือดูและตักตามจุดที่แบ่งไว้ 
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2.2 การวัดความเร็วกระแสน้ํา โดยใช้เครื่องวัดกระแสน้ํา (current meter) 

หลักการและเหตุผล 

เครื่องวัดกระแสนํ้า (current meter) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดความเร็วการไหลของกระแสนํ้า 
(measurement of velocity) ในแม่นํ้าลําธาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญในหลายลักษณะงาน เช่น การหาอัตราการไหล
ในแม่นํ้าลําธาร การกัดเซาะและการตกตะกอน การไหลผ่านระหว่างตอม่อสะพาน และการป้องกันตลิ่งแม่นํ้า เป็นต้น 
สําหรับการวัดความเร็วนํ้าด้วยเครื่องมือวัดกระแสนํ้าแบบกรวยหมุน ( cup-type current meter) เป็นเครื่องมือที่ใช้
ตรวจวัดความเร็วการไหลของนํ้า มีทั้งแบบใช้ในห้องปฏิบัติการ หรือใช้ในคลองหรือร่องนํ้าขนาดเล็ก ซึ่งเคร่ืองมือวัด
ความเร็วนํ้าจะติดอยู่กับเสากลมที่สามารถวัดได้ที่ความลึกนํ้าต่างๆ และแบบที่ใช้ในแม่นํ้าหรือคลองขนาดใหญ่ ซึ่งจะมี
ทุ่นนํ้าหนักถ่วงและตัวเคร่ืองจะผูกโยงด้วยลวดสลิงที่สามารถวัดได้ที่ความลึกนํ้าต่างๆเช่นกัน 

เมื่อหย่อนเครื่องมือวัดความเร็วนํ้าแบบกรวยหมุนลงไปยังตําแหน่งที่ต้องการวัดความเร็วนํ้า กรวยหมุนจะ
หมุนรอบแกนด่ิงเป็นจํานวน N รอบ/เวลา สําหรับสมการความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วนํ้า V กับจํานวน N รอบ/
เวลา เป็นสมการเส้นตรง ดังน้ี 

V = aN+b 
เมื่อ  V คือ ความเร็วนํ้า (m/s) 

 N คือ จํานวนรอบต่อเวลา (หน่วยวินาที) 
 a และ b คือ ค่าคงที่ของเคร่ืองวัด (constants of meter) ซึ่งจะมีบอกในคู่มือที่ใช้เฉพาะเคร่ือง 
 

 คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของของไหลท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการไหล ประกอบด้วย 

1. อุณหภูมิ ตามปกติเมื่ออุณหภูมิมีการเปล่ียนแปลงจะทําให้สภาพหรือคุณลักษณะของของไหลมีการ

เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยจะเกี่ยวข้องกับค่าความหนืด ความหนาแน่น ฯลฯ ดังด้ันอุณหภูมิจึงมีผลอย่างมากต่อ

การไหลของของไหล 

2. ความดัน มีความสัมพันธ์กับแรงและพ้ืนที่หน้าตัด ดังน้ันเมื่อมีการเปล่ียนแปลงค่าความดันในของไหลที่

ต้องการวัด จะทําให้ความเร็วการไหลของของไหลเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

3. ความหนาแน่น มีความสัมพันธ์กับนํ้าหนักและปริมาตร ดังน้ันหากของไหลบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีปริมาตร

จํากัดก็จะทําให้มีความหนาแน่นมาก มีผลต่อความเร็วการไหลของสารเหล่าน้ัน 

4. ความหนืด หมายถึงความต้านทานต่อการไหลของของไหล ตามปกติความหนืดของของเหลวจะลดลงเมื่อ

อุณหภูมิสูงขึ้น แต่ขณะเดียวกันความหนืดของก๊าซจะเพ่ิมขึ้นเมื่ออุณหภูมิของก๊าซลดลง 

5. ความเร็ว เป็นค่าตัวแปรที่กําหนดพฤติกรรมการไหลของของไหลว่าจะเป็นไปในลักษณะใด ถ้าความเร็วเฉล่ีย

ของการไหลเป็นไปอย่างช้าๆ จะเรียกการไหลแบบน้ีว่า การไหลแบบราบเรียบ (Laminar flow) ถ้าหากความเร็วมีค่า

มากขึ้นถึงระดับหน่ึงจะทําให้เกิดการไหลแบบป่ันป่วน (Turbulent flow) 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการสํารวจ 

1. ตัวเคร่ืองวัดกระแสนํ้า (current meter) หนัก 80 กิโลกรัม 

2. เครื่องนับจํานวนรอบการหมุนใบพัด เป็นเครื่องฟังเสียงใช้

ควบคู่กับนาฬิกาจับเวลา 

3. กว้าน (winch) 

4. ลูกถ่วงนํ้าหนัก (sinker)สําหรับกรณีที่ใช้หย่อนลงไปวัด 

 

 

ขั้นตอนการสํารวจ 

1. หย่อนเครื่องวัดกระแสนํ้า ในจุดที่กําหนด โดยทําการวัดค่าทั้งหมด 3 ตําแหน่งในแต่ละจุดสํารวจ คือที่บริเวณร้อย

ละ 20 , ร้อยละ 60 และร้อยละ 80 ของความลึกลํานํ้า 

2. นับจํานวนรอบการหมุนของใบพัด โดยฟังเสียงจากเคร่ืองฟังเสียงควบคู่กับนาฬิกาจับเวลา โดยจะเก็บค่าไม่เกิน 70 

วินาทีต่อการวัด 1 ครั้ง 

3. บันทึกค่าลงในตารางบันทึกค่า 

4. นําค่าที่ได้มาคํานวณค่าความเร็วกระแสน้ํา และอัตราการไหลของกระแสนํ้า สําหรับการหาค่าความเร็วเฉลี่ยใน

แนวต้ังตามความลึก จะหาได้ดังน้ี 
 

วิธีการวัด ความลึกของน้ํา/d
(เมตร) 

จุดคามลึกที่ทําการวัด 
(เมตร) 

ความเร็วเฉล่ีย Vavg

วัดจุดเดียว 0.30-0.60 0.6d Vavg = V0.6 
วัดสองจุด 0.60-3.00 0.2d และ 0.8d Vavg = ½ (V0.2+V0.8) 
วัดสามจุด 3.00-6.10 0.2d, 0.6d และ 0.8d Vavg = ¼ (V0.2+2V0.6+V0.8)

 

เมื่อ  V0.2 = ความเร็วที่ 0.2d วัดจากผิวนํ้า 

 V0.6 = ความเร็วที่ 0.6d วัดจากผิวนํ้า 

 V0.8 = ความเร็วที่ 0.8d วัดจากผิวนํ้า 

 

 

 

รูป ท่ี  2-5 เค รื่ อ ง วัดกระแสน้ํ าแบบกรวยห มุน  สํ ารวจ   

แม่น้ําโขงบริเวณพ้ืนท่ีศูนย์อุทกวิทยา จังหวัดหนองคาย
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2.3 การเก็บตัวอย่างตะกอนท้องน้ํา 

 การสํารวจเก็บตัวอย่างตะกอนท้องนํ้าแต่ละคร้ัง จะเก็บตามตําแหน่งที่กําหนดด้วยGPS แบ่งไว้ 5 จุด ตาม Q 
ของลํานํ้า ทําการเก็บตัวอย่างตะกอนท้องนํ้าแบบสะสมตามจุด (Depth Integrating Sampler) ซึ่งการใช้เครื่องมือ 
และวิธีการเก็บตัวอย่างตะกอนสามารถประยุกต์ใช้ตามสภาพภูมิประเทศ ความลึกของแม่น้ํา ความเร็วของกระแสนํ้า 
ตลอดจนพิจารณาถึงความสะดวก และความปลอดภัย ของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย  

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างตะกอนท้องน้ํา 

1. ตัวเคร่ืองเก็บตะกอนท้องนํ้า 

2. รอกลวดสลิง 

3. ถุงเก็บตัวอย่างตะกอนท้องนํ้า 

4. ขวดใส่ตัวอย่างตะกอนท้องนํ้า 

5. ลูกถ่วงนํ้าหนัก 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-6 ตารางบันทึกข้อมูล และตัวอย่างข้อมูลจากการเก็บค่าการวัดความเร็วกระแสนํ้า ในแม่นํ้าโขง 

บริเวณพ้ืนที่ศูนย์อุทกวิทยา จังหวัดหนองคาย
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รูปที่ 2-7 การเก็บตัวอย่างตะกอนท้องนํ้า 

 
ขั้นตอนการสํารวจ 

1.นําถุงเก็บตัวอย่างตะกอนท้องนํ้าประกอบใส่เคร่ืองเก็บตัวอย่างตะกอนท้องนํ้า 

  2.หย่อนเครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนท้องนํ้าในจุดที่กําหนดทั้ง 5 จุด 

  3.นําตัวอย่างตะกอนท้องนํ้าที่เก็บมาได้จากถุง เทลงขวดเก็บตัวอย่างตะกอนท้องนํ้า และเขียนรายละเอียด

กํากับไว้ที่ขวด 

  4.นําตัวอย่างตะกอนท้องนํ้าส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
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3. ผลการศึกษา 
 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่สํารวจตรวจวัดปริมาณนํ้า และตรวจวัดความเร็วกระแสนํ้า โดยใช้เครื่อง ADCP  และเครื่อง
ตรวจวัดกระแสนํ้า (current meter) บริเวณจุดสํารวจเก็บข้อมูล 2 ฝั่งแม่นํ้าโขง ห่างจากศูนย์สํารวจอุทกธรณีวิทยาท่ี 
4 (หนองคาย) ประมาณ 1.6 กิโลเมตร ตําแหน่งจุดสํารวจ ST1 พิกัด 259623E 1978544N  จุดสํารวจ ST2 พิกัด 
259497E 1979041N และแบ่งจุดเก็บตัวอย่างตะกอน 5 จุด ตามหลักการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น (ดังรูปที่ 3-1) 

 
 

รูปที่ 3-1 ตําแหน่งจุดสํารวจเก็บข้อมูลปริมาณนํ้า ความเร็วกระแสนํ้า และตะกอนท้องนํ้า 

 

   3.1 ลักษณะธรณีวิทยา 

   จากรูปที่ 3-2 ลักษณะธรณีวิทยาของพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบบริเวณเขตอําเภอเมืองหนองคายรองรับด้วยช้ันหิน
ตะกอนของหมวดหินมหาสารคาม และปิดทับด้วยช้ันตะกอนอายุควอเทอร์นารี ในบริเวณพ้ืนที่ราบลุ่ม             
ริมฝั่งแม่นํ้าโขง 
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รูปที่ 3-2 แผนทีธรณีวิทยา จ.หนองคาย
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    3.2 ผลการสาํรวจ 
    ผลการสํารวจตรวจวัดค่าความเร็วกระแสนํ้า และปริมาณนํ้าด้วย ADCP (ดังรูปที่ 3-3) ผลการตรวจวัด
ความเร็วกระแสน้ํา โดยใช้เครื่องวัดกระแสนํ้า (current meter) (ดังรูปที่ 3-4)  และการเก็บตัวอย่างตะกอนท้อง
นํ้าซึ่งต้องนําตัวอย่างตะกอนมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  ทําให้สามารถเก็บข้อมูลพิกัด ค่าความเร็วของ
กระแสนํ้า ค่าความลึกของท้องนํ้า ระยะทาง คุณสมบัติตะกอนท้องนํ้า และปริมาณนํ้าได้  

   จากการสํารวจข้อมูลอุทกวิทยาแม่นํ้าโขงวันที่ 21 เมษายน 2560 พบว่าลํานํ้าโขงมีความกว้างประมาณ 
600 เมตร ความลึกท้องนํ้าลึกสุดอยู่ที่ฝั่งไทยวัดได้ 6.2 เมตร ความลึกท้องนํ้าต้ืนสุดอยู่ที่ฝั่งลาววัดได้ 0.35 เมตร 
ความเร็วเฉลี่ยสูงสุดของกระแสนํ้าวัดได้ 1.192 เมตร/วินาที  ความเร็วเฉลี่ยตํ่าสุดของกระแสนํ้าวัดได้ 0.697 
เมตร/วินาที ปริมาณนํ้าต่อหน่ึงหน่วยเวลาอยู่ในช่วงระหว่าง 1,990-2,000  ลบ.ม./วินาที สามารถแสดงเป็นรูป  
โปรไฟล์แม่นํ้าโขง (ดังรูปที่ 3-5) เพ่ือรายงานสถานการณ์แม่นํ้าโขง ช่วยเตือนภัยเก่ียวกับสถานการณ์นํ้าท่วม นํ้า
แล้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก 

    

รูปที่ 3-3 ผลการสํารวจความเร็วกระแสนํ้า และปริมาณนํ้าด้วย ADCP 
 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3-4 การวัดความเร็วกระแสนํ้า โดยใช้เครื่องวัดกระแสนํ้า (current meter) 

 

 



12 

ส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ํา  สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

 

 

 

 

รูปที่ 3-5 ตัวอย่างโปรไฟล์และข้อมูลรายงานสถานการณ์แม่นํ้าโขง (ส่วนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา, 2560) 
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รูปที่ 3-6 แนวการกัดเซาะบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ศนูย์สํารวจอทุกวิทยาที่4 

แนวสํารวจ 

แนวที่คาดว่าจะถกูกัดเซาะในพืน้ที่ชุมชน 
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 4. การวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการสํารวจเพ่ือประยุกต์ใช้ทางธรณีวิทยา 

1. ข้อมูลการเก็บตัวอย่างตะกอนท้องนํ้า เพ่ือนําตัวอย่างตะกอนมาวิเคราะห์คุณสมบัติ ชนิด ขนาด และ
ปริมาณตะกอน สามารถนําข้อมูลที่ได้มาศึกษาแหล่งที่มาของตะกอน และนํามาประยุกต์ใช้หาแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ต่อไป  

2. ข้อมูลตะกอนท้องนํ้าที่ได้สัมพันธ์กับข้อมูลความเร็วการไหลของกระแสน้ํา ทิศทางการไหลของกระแสนํ้า 
ทําให้ทราบการเคลื่อนย้ายของตะกอนกับปริมาณนํ้า เน่ืองจากแม่นํ้าโขงมีลักษณะคดโค้ง มีกระแสนํ้าที่แรง (ดังรูปที่ 
3-6) ข้อมูลเหล่าน้ีจะช่วยศึกษาการกัดเซาะ การพัดพา การสะสมสมตัว ของตะกอนทั้งในแม่นํ้าและอ่างเก็บนํ้าต่างๆ  
เพ่ือช่วยป้องกันปัญหา การเปล่ียนแปลงของชายฝั่ง ปริมาณนํ้าต้นทุนในอ่างเก็บนํ้าที่ลดลงจากการทับถมของ
ตะกอน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น นํามาใช้ในการวางแผน ป้องกัน บรรเทา 
แก้ไขหรือปรับปรุง พัฒนาแหล่งนํ้าให้มีประสิทธิภาพ   

3. ข้อมูลทางอุทกวิทยา เช่น ระดับนํ้า ความลึกของแม่นํ้า ปริมาณนํ้า คุณภาพนํ้า ร่วมกับข้อมูลคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมธรณี  และข้อมูลทางธรณีวิทยา เช่น คุณสมบัติตะกอน คุณสมบัติทางวิศวกรรมธรณีของตะกอน ลักษณะ
ธรณีวิทยา ลักษณะธรณีสัณฐานของพ้ืนที่ ข้อมูลเหล่าน้ีสามารถนํามาใช้สร้างแผนที่อุทกธรณีวิทยา และแผนที่
วิศวกรรมธรณีได้ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการนํ้า และการพัฒนาแหล่งนํ้าต่อไป 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างความสําคัญด้านอุทกวิทยา สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ข้อมูลอุทกวิทยามากขึ้น 

มีการจัดการฐานข้อมูล แบบฟอร์มเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ และง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์  
2. อุปกรณ์ในการสํารวจ มีความไม่แม่นยําจากหลายปัจจัย ควรมีการสอบเทียบเคร่ืองมือที่มีอยู่นํามาปรับแก้

ร่วมกัน เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยํา  
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ภาคผนวก ก 

ข้ันตอนการสํารวจตรวจวัดความเร็วกระแสน้ํา และปริมาณน้ํา 
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1. ขั้นตอนการสํารวจตรวจวัดความเร็วกระแสน้ํา และปริมาณน้ําด้วย ADCP (ศูนย์สํารวจอุทกวิทยาที่ 4 
หนองคาย, 2560) 

1. เตรียมอุปกรณ์ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือการทํางาน เช่น แบบฟอร์ม อุปกรณ์ประกอบ ชาร์จ
แบตเตอรี่ถ่านต่างๆ และเครื่องมือแก้ไขความผิดปกติ ให้สามารถปฏิบัติงานได้  

2 ทําการสร้างไฟล์ต้นแบบ Project (ดังรูปที่ 1) 
- ติดต้ังเคร่ืองสํารวจ ADCP ต่อแบตเปิดเคร่ือง  
- ต่อสายเช่ือม GPS (กรณี ใช้ GPS ภายนอก)  
- เปิดเคร่ืองโน้ตบุ๊ค ดับเบิลคลิกที่ Bluetooth Manager มุมล่างขวาเพ่ือทําการเช่ือมต่อสัญญาณ   
- ดับเบ้ิลคลิกเข้าโปรแกรม WinRiver II และทําการต้ังค่า  

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

            รูปที ่1 การสร้างไฟล์ต้นแบบ Project (ศูนย์สํารวจอุทกวิทยาที่ 4 หนองคาย, 2560) 
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7.  
8.  

9.  10.  

11.  

รูปที่ 1 การสร้างไฟล์ต้นแบบ Project (ศูนย์สํารวจอุทกวิทยาที่ 4 หนองคาย, 2560)  (ต่อ)    

3 การปฏิบัติงานสํารวจปริมาณนํ้าและตรวจวัดความเร็วกระแสนํ้าด้วยเครื่อง ADCP  (ดังรูปที่ 2) 
- ดับเบ้ิลคลิกเข้าโปรแกรม WinRiver II และทําการตั้งค่า calibrate เครื่องเพ่ือสามารถอ่านค่า

ทิศทางได้แม่นยํา 
- ทําการต้ังช่ือไฟล์ ปรับแก้ข้อมูล เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มทําการแล่นเรือสํารวจปริมาณนํ้าและตรวจวัด

ความเร็วกระแสนํ้าด้วยเครื่อง ADCP  
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1.  2.  

3.  4.  

5.  6.   

7.  8.  

9.  10.  

  รูปที ่2 การปฏิบัติงานสํารวจปริมาณนํ้าและตรวจวัดความเร็วกระแสนํ้าด้วยเครื่อง ADCP
  (ศูนย์สํารวจอุทกวิทยาที่ 4 หนองคาย, 2560)   
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11.  12.  

13.  14.  

15.  16.  

17.  18.  

19.  20.  

รูปที่ 2 การปฏิบัติงานสํารวจปริมาณนํ้าและตรวจวัดความเร็วกระแสนํ้าด้วยเครื่อง ADCP 
                 (ศูนย์สํารวจอุทกวิทยาที่4 หนองคาย, 2560)  (ต่อ) 
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รูปที่ 2 การปฏิบัติงานสํารวจปริมาณนํ้าและตรวจวัดความเร็วกระแสนํ้าด้วยเครื่อง ADCP 

                (ศูนย์สํารวจอุทกวิทยาที่4 หนองคาย, 2560) (ต่อ) 
 
2. ขั้นตอนการใช้กับงาน GPS ในงานสํารวจปริมาณน้ํา (ดังรูปที่ 3) 

1. เปิดโปรเจ็คที่สร้างไว้แล้ว ตรวจสอบสถานะ เครื่องมือ และใส่รายละเอียดต่างๆ ของสถานี 
2. ทําขั้นตอนการ QA/QC  

 ต้ังเวลาเคร่ือง 

 Execute ADCP Test 

 Execute Compass Calibration 

 ใสค่่าใน Configuration Wizard 

 ทําการเก็บข้อมูล 

 ทํา Moving Bed โดย วิธี LOOP TEST 1 ครั้ง 

 เก็บข้อมูล Cross section จํานวน 4 ครั้ง (ไฟล์แรกให้เก็บ Tac ใน GPSด้วย) 

 ทํา Moving Bed โดย วิธี Stationary Moving Bed 
3. ปิดเคร่ือง ADCP ถอดสาย เก็บอุปกรณ์ แต่ยังใช้โน๊ตบุ๊คอยู่ 
4. แบ่งจุดตักตะกอน โดยการส่งออกไฟล์ .TXT เพ่ือนําเข้าโปรแกรม EDI (ดังรูปที่ 3) 

 

1.  2.  

21.  22.  

รูปที่ 3 วิธีการเก็บข้อมูลเพ่ือนําเข้าโปรแกรม EDI  (ศูนย์สาํรวจอุทกวิทยาที่4 หนองคาย, 2560)
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3.  4.  

 
รูปที่ 3 วิธีการเก็บข้อมูลเพ่ือนําเข้าโปรแกรม EDI  (ศูนย์สาํรวจอุทกวิทยาที่4 หนองคาย, 2560) (ต่อ) 

 
5. การแบ่งจุดเพ่ือเก็บตัวอย่างตะกอนโดยโปรแกรม EDI จะสามารถคํานวณแบ่ง % Q ออกมาได้จํานวน 5 

จุด พร้อมได้ข้อมูลการแบ่งปริมาณ ระยะทาง ความลึก และกําหนดพิกัดของแต่ละจุดออกมา  (ดังรูปที่ 4) 

1.  2.  

4.  5.  
รูปที่ 4 การแบ่งจุดเพ่ือเก็บตัวอย่างตะกอนโดยโปรแกรม EDI (ศูนย์สํารวจอุทกวิทยาที่4 หนองคาย,2560) 

 
6. นําค่าข้อมูลพิกัดที่ ได้ เลือกไฟล์ txt ที่ เพ่ิงสร้าง ด้วยโปรแกรม EDI  โดยเปิด ด้วย Note pate เปิด

โปรแกรม  MapSourec เปิดคู่กัน แล้วมาร์คจุดและ นําเข้า GPS จากน้ันเช่ือมต่อ GPS เข้าโน๊ตบุ๊ค เปิด GPS 
ส่งออกข้อมูลไปสู่ GPS (ดังรูปที่ 5) 
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1.  2.  

3.  4.  

5.  
  
 
6  ปฏิบัติงานตรวจวัดความเร็วกระแสน้ําด้วยเครื่อง CERRENT METER ตามปกติตักตะกอนและเก็บ

ตัวอย่างนํ้า  โดยเปิด GPS ให้คนขับเรือดูและตักตามจุดที่แบ่งด้วย โปรแกรม EDI  
  

รูปที่ 5 การส่งออกข้อมูลจาก GPS  (ศูนย์สํารวจอุทกวิทยาที่4 หนองคาย, 2560) 
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