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วัตถุประสงค
แผนผังกระบวนการตัง้ สถานีตรวจวัดระดับน้ํา
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา
เอกสารที่เกี่ยวของกับการตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา
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๑. วัตถุประสงค
คูมือการตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา ฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
๑.๑ เพื่อใชเปนคูมือมาตรฐานในการควบคุม และติดตามกระบวนการตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา
ของ กมศ.อศ.
๑.๒ เพื่อใชเปนคูมือมาตรฐานของกระบวนการถายทอด ฝกอบรม และทบทวนความรูของกําลังพล
ที่เกี่ยวของในกระบวนการตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา
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๓
๓. ขอบเขตของการตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา
ขอบเขตของการตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ําเริ่มตั้งแต เมื่อมีความตองการที่จะตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา
เพิ่มเติมระหวางสองสถานีเดิมที่มีอยูแลว แตเนื่องจากระยะหางระหวางสถานีอยูหางกันมาก หรือ ชนิดของ
น้ําขึ้น – น้ําลงแตกตางกัน โดยเริ่มตนจากการสํารวจหาพื้นที่ที่เหมาะสม เมื่อตัดสินใจแลว ตองขออนุญาตใช
พื้นที่จากหนวยงานเจาของพื้นที่นั้น หลังจากไดรับอนุญาตแลวใหเสนอของบประมาณ และประสานให ชย.ทร.
เขียนแบบกอสรางตัวเรือนสถานีตรวจวัดระดับน้ํา เมื่อไดงบประมาณและแบบกอสรางเรียบรอยแลว ขั้นตอน
ตอมา คือ เขียนขอกําหนดจากผูวาจาง และหาผูรับเหมาเพื่อกอสรางสถานีตรวจวัดระดับน้ํา หลังจากกอสราง
เสร็จ กอนที่จะติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ํา ใหทําการโยงคาระดับจากหมุดระดับชั้นที่ ๑ ของกรมแผนที่ท หาร ที่
ใกลที่สุดในพื้นที่นั้น ๆ และสรางหมุดระดับของ อศ. ขึ้นมาเพิ่มในพื้นที่เพื่อเปน หมุดระดับอางอิง ใกลสถานี
วัดระดับน้ําอยางนอย ๓ หมุด เมื่อแลวเสร็จทําการติดตัง้ เครื่องวัดระดับน้ํา ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูล นําขอมูลมาวิเคราะห และสงใหกองสํารวจแผนที่ตอไป
๔. ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา
๔.๑ น.อ.สานิตย การสูงเนิน
มีบทบาทหนาที่พิจารณา และตัดสินใจในการเลือกสถานที่ที่จะติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา
๔.๒ น.ท.รณกร ธาราเวชรักษ
มีบทบาทหนาที่ควบคุมดูแลการสํารวจในพื้นที่จริง และตัดสินใจเลือกจุดติดตั้งสถานีตรวจวัด
ระดับน้ํา
๔.๓ น.ต.อรรถพล ปุณยพุฒิพงศ
มีบทบาทหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลระดับน้ําที่ตรวจวัดได
๔.๔ น.ต.วิทยาสิทธิ์ แหวนวงษ
มีบทบาทหนาที่ตั้งคาเครื่องตรวจวัดระดับน้ํา และดูแลบํารุงรักษาเครื่องวัดระดับน้ํา
๔.๕ ร.ท.บุญมา เปยมสะอาด
มีบทบาทหนาที่รวบรวม วิเคราะหขอมูลระดับน้ํา และสงขอมูลใหกองสํารวจแผนที่
๔.๖ ร.ต.หญิง วริษฐา ขาววิเศษ
มีบทบาทหนาที่รวบรวม วิเคราะหขอมูลระดับน้ํา และสงขอมูลใหกองสํารวจแผนที่
๕. คําจํากัดความและนิยามศัพทที่เกี่ยวของกับการตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา
๕.๑ ชนิดของน้ําขึ้น – น้ําลง
น้ําขึ้น – น้ําลงในแตละพื้นที่มีลักษณะไมเหมือนกัน โดยแบงออกเปน ดังนี้
๕.๑.๑ น้ําเดี่ยว หมายถึ ง มีร ะดับ น้ํ าขึ้นเต็ม ที่ ๑ ยอด และระดับ น้ําลงเต็ม ที่ ๑ ยอด
เกิดขึ้นใน ๑ วันทางจันทรคติ
๕.๑.๒ น้ําคู หมายถึง มีร ะดับ น้ําขึ้นเต็ม ที่ ๒ ครั้ง และลงเต็ม ที่ ๒ ครั้ง ภายใน ๑ วัน
ทางจันทรคติ
๕.๑.๓ น้ําผสม หมายถึง มีลักษณะการผสมระหวางระดับน้ําเดี่ยว และระดับน้ําคู โดยมี
ยอดน้ําขึ้นเต็มที่เกิดขึ้น ๒ ครั้ง และยอดน้ําลงเต็มที่เกิดขึ้น ๒ ครั้ง โดยระดับน้ําขึ้นเต็มที่และระดับน้ําลงเต็มที่
ทั้ง ๒ ครั้งที่เกิดขึ้น จะมีระดับความสูงตางกัน
๕.๒ หมุดระดับของกรมแผนที่ทหาร หมายถึง หมุดระดับที่กรมแผนที่ทหารดําเนินการโยงคาระดับ
จากหมุดระดับ Bench Mark A (BMA) ที่เกาะหลัก จว.ประจวบคีรีขันธ ไปทั่วประเทศ เพื่อใชเปนพื้นเกณฑ
อางอิงในงานสํารวจแผนที่ทั้งบนบกและในทะเล งานวิศวกรรมชายฝง งานกอสราง และอื่น ๆ

๔
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา
ในการตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ําแหงใหมนั้น จะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังนี้
๖.๑ ตรวจสอบลักษณะน้ําขึ้น – น้ําลง วามีลักษณะเปน น้ําเดี่ยว น้ําคู หรือน้ําผสม ถาลักษณะ
น้ําขึ้น – น้ําลง ที่บริเวณสถานีใหมไมเหมือนกันกับบริเวณสถานีเดิมหรือสถานีใกลเคียง จึงควรตั้งสถานีใหม
เพิ่มเติมที่บริเวณนั้น และถาพื้นที่ใหมไมใชพื้นที่ของ ทร. จะตองทําเรื่องขออนุญาตเจาของพื้นที่กอน
๖.๒ เดินทางไปสํารวจพื้นที่จ ริง วามีความเหมาะสมในการติดตั้ง สถานีห รือไม โดยพื้นที่ ที่มี
ความเหมาะสมจะมีลักษณะดังนี้
๖.๒.๑ ตองเปนสถานที่ที่เ วลาน้ําลงเต็ม ที่ น้ําจะไมแหง ขาดตอน หรือเวลาน้ําลงเต็ม ที่
จะตองมีน้ําติดตอกับมหาสมุทรเสมอ
๖.๒.๒ ตองเปนสถานที่ที่สงบเงียบ ปราศจากคลื่นลมหรือพายุรบกวน ไมวาในฤดูกาลใด ๆ
๖.๒.๓ ตองเปนสถานที่ที่ไมไกลจากการสํารวจหรือการอื่นใดที่ประสงคจะทํางานมากนัก
และมีการคมนาคมสะดวก เพื่อสะดวกตอผูปฏิบัติงาน
๖.๒.๔ ตองเปนสถานที่ที่อยูใกลหมุดระดับของ ผท.ทหาร มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อ
สะดวกในการรังวัดระดับในการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ํา
๖.๓ ดําเนินการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณตามคุณสมบัติที่ตองการใชงาน
๖.๔ ลงพื้นที่ พรอมดําเนินการสรางและติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา ตามแผนทีว่ างไว ดังตอไปนี้
๖.๔.๑ โยงคาระดับจากหมุดระดับของ ผท.ทหาร ที่อยูใกลจุดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา
มากที่สุด
๖.๔.๒ สรางหมุดระดับ ของ อศ. เพิ่ม เติม อยา งนอ ย ๓ หมุด บริเ วณสถานีต รวจวัด
ระดับ น้ํา ซึ่ง หมุดที่ส รางจะตอง ไม ตั้ง อยูในระนาบ หรือ สิ่ง กอสรางเดียวกัน
๖.๔.๓ ดําเนินการกอสรางโครงสรางภายนอก ติดตั้งและตั้ง คาเครื่องมือและอุป กรณ
ภายในสถานี
๖.๔.๔ ตรวจสอบความถูก ตองของเครื่องตรวจวัด ระดับ น้ํา โดยการนําคา ระดับ น้ํา ที่
เครื่องตรวจวัดไดไปเปรียบเทียบกับคาระดับน้ําจริงในบริเวณเดียวกัน
๖.๔.๕ เมื่อเวลาผานไป นําขอมูลระดับน้ําที่เก็บไดมารวบรวม และวิเคราะหที่แผนกสมุทรศาสตร
และระดับน้ํา กองสมุทรศาสตร ซึ่งกองสํารวจแผนที่สามารถนําขอมูลระดับน้ําทั้งขอมูลดิบ และขอมูลที่ผาน
การวิเคราะหแลว นําไปใชในการทําแผนที่เดินเรือตอไป
๗. เอกสารที่เกี่ยวของกับการตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา
๗.๑ ระดับน้ําในนานน้ําไทย ที่ระลึกวันคลายวันสถาปนา กรมอุทกศาสตร ครบรอบ ๘๖ ป.
กรมอุทกศาสตรกองทัพเรือ. ๒๕๕๐.
๗.๒ มาตรฐานของงานอุทกวิทยา. สวนอุทกวิทยา สํานักสํารวจและวิศวกรรม กรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวี. ๒๕๔๘.

๕
๘. การจัดเก็บและเขาถึงเอกสารคูมือการตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา
๘.๑ การจัดเก็บ
ชื่อเอกสาร/โปรแกรม

สถานที่เก็บ

๑. คูมือการตั้งสถานีตรวจวัด
ระดับน้ํา กมศ.อศ. /MS Word แผนกสมุทรศาสตร
และระดับน้ํา
๒. คูมือการตั้งสถานีตรวจวัด
และ
ระดับน้ํา กมศ.อศ. /Adobe
แผนกเครื่องมือ
Acrobat
๓. คูมือการปฏิบัติงาน การตั้ง สํารวจสมุทรศาสตร
สถานีตรวจวัดระดับน้ํา

ผูรบั ผิดชอบ

การจัดเก็บ

ระยะเวลา
จัดเก็บ

ไฟลดิจิทัล
หน.แผนก

ไฟลดิจิทัล

ไมกําหนด
ระยะเวลา

รูปเลมเอกสาร

๘.๒ ผูมีสิทธิเขาถึง
๘.๒.๑ ผูอํานวยการกองสมุทรศาสตร กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ
๘.๒.๒ รองผูอํานวยการกองสมุทรศาสตร กรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ
๘.๒.๓ หัวหนาแผนกสมุทรศาสตรและระดับน้ํา กองสมุทรศาสตร กองทัพเรือ
๘.๒.๔ หัวหนาแผนกเครื่องมือสํารวจสมุทรศาสตร กองสมุทรศาสตร กองทัพเรือ
๙. ระบบการติดตามและประเมินผลของสถานีตรวจวัดระดับน้ํา
๙.๑ ติดตามโดยแผนการปฏิบัติงาน หรือปฏิทินการปฏิบัติงานกรมอุทกศาสตร
๙.๒ ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม เปนตัวชี้วัดระดับของกระบวนการ/เปนตัวชี้วัดควบคุมกระบวนการ และ
ขอกําหนดสําคัญ

ภาคผนวก

การตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ําที่เกี่ยวกับการสํารวจแผนที่
ปจ จุบันการคมนาคมทางน้ํา เปนสิ่งที่จําเปนในดานการคา ดานสัง คม และดานการทหาร ซึ่งการ
ที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของน้ําหรือมหาสมุทร เชน น้ําขึ้น-น้ําลง นั้น เรา
ตองมีการผลิตสิ่งที่บงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว นั้นคือแผนที่เดินเรือที่ประกอบมาจากขอมูลตาง ๆ ของ
มหาสมุทร เพื่อใหผูที่ใชการคมนาคมทางน้ําทราบวาควรจะนําเรือไปทิศทางไหนจึงจะปลอดภัยตอทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน
ในการสํารวจและผลิตแผนที่เดินเรือนั้น จําเปนตองใชขอมูลระดับน้ําขึ้นสูงสุด และระดับน้ําลงต่ําสุด
เปนขอมูลอางอิง โดยในบทนี้ไดกลาวถึงกระบวนการตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ํา เพื่อใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูล
ระดับน้ําในพื้นที่ตาง ๆ ขอมูลระดับน้ํายังถูกนําไปใชประโยชนไดอีกมากมาย เชน การทํานายน้ําขึ้น – น้ําลง
ลวงหนา การคํานวณหาคาระดับทะเลปานกลาง เพื่อใชเปนพื้นเกณฑระดับอางอิงในการหาคาความสูงตาง ๆ
การขุดลอกรองน้ําและทาเรือ การออกแบบและสรางสิ่งกอสรางในทะเลและชายฝง การคมนาคมขนสงทางทะเล
การประมง การเพาะเลี้ยงชายฝง การบริหารจัดการน้ําทวม การทองเที่ยวทางทะเล และการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับมลภาวะในทะเล เปนตน นอกจากนี้ขอมูลระดับน้ําตามเวลาจริง ยังใชประโยชนในการเตือนภัยสึนามิ
และภัยของคลื่นน้ําหมุนจากพายุในทะเล ซึ่งการที่จะไดขอมูลเหลานี้ ตองดําเนินการผานกระบวนการหลาย
ขั้นตอนเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและแมนยํามากที่สุด เพื่อเปนประโยชนสูงสุดใหแกผูบริโภคขอมูล
สถานีตรวจวัดระดับน้ําของกรมอุทกศาสตร
สถานีตรวจวัดระดับน้ําที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร ในปจ จุบันมีจํา นวนทั้งหมด
๑๒ สถานี ไดแก สถานีวัดระดับน้ําหนากองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพฯ อาวสัตหีบ จว.ชลบุรี มาบตาพุด
จว.ระยอง แหลมสิงห จว.ตราด หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ เกาะหลัก จว.ประจวบคีรีขันธ เกาะมัตโพน จว.ชุมพร
เกาะปราบ จว.สุราษฎรธานี สงขลา จว.สงขลา ทับละมุ จว.พังงา เกาะตะเภานอย จว.ภูเก็ต และเกาะตะรุเตา
จว.สตูล โดยในแตละสถานีจะประกอบดวย สวนตาง ๆ ดังนี้
๑. ตัวเรือนสถานีตรวจวัดระดับน้ํา ภายนอกเปนโครงสรางทําจากปูนเพื่อปองกันอุปกรณตาง ๆ
จากการกัดกรอนของความเค็ม ความรอน คลื่น ลม และพายุ ภายในมีลักษณะเปนกลองทรงสี่เหลี่ยมผืนผา
ทําจากอะลูมิเนียม การกําหนดขนาดของตัวเรือนสถานีขึ้นอยูกับ ความเหมาะสมของพื้น ที่ตั้ง และระบบ
ของเครื่องมือตรวจวัดระดับน้ํา ตามภาพที่ ๑
ก.

ข.ข.

ภาพที่ ๑ ก.) โครงสรางภายนอกของสถานีตรวจวัดระดับน้ํา และ ข.) โครงสรางภายในของสถานีตรวจวัดระดับน้ํา

๒. เครื่องตรวจวัดระดับน้ํา ในสถานีหนึ่งสามารถติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับน้ําไดหลายชนิด โดย
กําหนดตามความเหมาะสมของขอมูลที่ตองการนําไปใช และลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสม เครื่องตรวจวัดระดับน้ํา
สามารถแบงตามชนิดของขอมูลไดเปน ๒ ระบบ ดังนี้
๒.๑ ระบบแอนะล็อก (Analog System)
เครื่องวัดระดับน้ําแบบทุนลอย (Stilling Well and Float) มีลักษณะเปนทุนลอยในทอ
หรือบอน้ํา ทอหรือบอน้ําจะมีชองเล็กๆ เพื่อใหน้ําไหลผานเขาไปในทอแลวทุนลอยจึง ขยับ ขึ้น และลงตาม
ความสูงของระดับน้ําในทอ และบันทึกขอมูลระดับน้ําลงบนกระดาษกราฟ (Recording Drum) ตามภาพที่ ๒ ก.
ซึ่งหมุนตามเข็ม นาฬิก า ตามภาพที่ ๒ ข. เนื่องจากขอมูล ที่อยูบ นกระดาษกราฟจะตอ งนํา มาเรีย บเรีย ง
เปน ตัว เลข เรียกวิธีการนี้วา การ Tabulate ซึ่งวิธีการนี้ตองใชเวลาในการเรียบเรียงมาก ในปจจุบันจึงใช
รวมกับ Shaft Encoder เพื่อแปลงขอมูลจากแอนะล็อกเปนดิจิทัลไดทันที โดยไมตอง Tabulate
ค.

ง.

ภาพที่ ๒ ค.) ขอมูลระดับน้ําบนกระดาษกราฟ และ ง.) เครื่องตรวจวัดระดับน้ําแบบทุนลอย
ที่มา: ง.) http://www.warriorforum.com/off-topic-forum/999436-most-troubling-headlineyear-2.html
๒.๒ ระบบดิจิทัล (Digital System) แบงออกเปน ๓ ชนิด
๒.๒.๑ เครื่องวัดระดับน้ําแบบวัดความดัน (Pressure Sensor Gauge) เปนระบบที่
หัววัดความดันติดตั้งใตน้ําโดยตรง และเชื่อ มตอกับ ระบบเก็บ ขอ มูล ที่เ รีย กวา Data Logger ที่อ ยูเ หนือ
น้ําทางสายเคเบิล ตามภาพที่ ๓ ก. และ ๔ ค. หรือแบบที่หัววัดและระบบจัดเก็บขอมูลรวมอยูดวยกัน สามารถ
สงขอมูลผานระบบการสื่อสารระยะไกลหรือสั่งการใหผูดูแลไปดาวนโหลดขอมูล ระบบเหลานี้จําเปนตองใช
พลังงานไฟฟา ซึ่งแตกตางจากระบบแอนะล็อก ขอมูลระดับน้ําที่ไดเปนขอมูลที่มีความแมนยําสูง
๒.๒.๒ เครื่องวัดระดับน้ําแบบเสียงสะทอน (Acoustic Tide Gauge) เปนระบบที่มีการ
สงคลื่นเสียงไปที่ผิวน้ํา และวัดเวลาที่คลื่นเสียงใชในการเดินทางจากอุป กรณตรวจวัด กลับ มายั ง อุป กรณ
ภาครับ และความเร็วของเสียงใตน้ํามาคํานวณหาระยะทางที่เสียงเดินทางได แตสามารถเกิดความคลาดเคลื่อนไดงาย
เนื่องจากความเร็วเสียงมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ตามภาพที่ ๓ ข. ดัง นั้นจึง นิยมติดตั้ง ในทอ
สามารถลดปญ หานี้ได แลวสง ขอมูล ไปยัง ระบบเก็บ ขอ มูล และสง ขอมูล ผานระบบการสื่อสารระยะไกล
ไดในทันที ซึ่งระบบนี้ตองใชพลังงานไฟฟา ขอมูลที่ไดเปนขอมูลที่มีความแมนยําสูงเชนเดียวกับเครื่องวัดระดับน้ํา
แบบวัดความดัน

๒.๒.๓ เครื่องวัดระดับน้ําแบบเรดาร (Radar Tide Gauge) มีหลักการทํางานเชนเดียว
กับเครื่องวัดระดับน้ําแบบเสียงสะทอน แตใชคลื่นแมเ หล็ก ไฟฟาแทนคลื่นเสียง ตามภาพที่ ๔ ง. แลวสง
ขอมูลไปยังระบบเก็บขอมูล และสงขอมูลผานระบบการสื่อสารระยะไกลไดในทันที แตระบบนี้จําเปนตองใชพลังงาน
ไฟฟาสูงมาก จึงตองติดตั้งใกลแหลงพลังงาน ขอมูลที่ไดเปนขอมูลที่มีความแมนยําสูงเชนเดียวกับเครื่องวัดระดับน้ํา
แบบวัดความดันและแบบเสียงสะทอน
ข.

ก.

ภาพที่ ๓ ก.) เครื่องตรวจวัดระดับน้ําแบบวัดความดัน และ ข.) เครื่องตรวจวัดระดับน้ําแบบเสียงสะทอน
ที่มา: http://www.warriorforum.com/off-topic-forum/999436-most-troubling-headline-year2.html

ง.

ค.

ภาพที่ ๔ ค.) เครื่องตรวจวัดระดับน้ําแบบวัดความดัน และ ง.) เครื่องตรวจวัดระดับน้ําแบบเรดาร
ที่มา: https://www.unavco.org/instrumentation/geophysical/tide-gauges/tide-gauges.html
๓. ระบบบันทึกขอมูล (Data Logger) เปนสวนที่ใชในการเก็บบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับ น้ํา ไดต ามเวลาที่กํ าหนด เช น ๑ – ๓๐ นาที และสามารถเก็ บ ข อมู ล เหล านี้ ไว ในหน วยความจํ า
(Memory Unit) ไดไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ ขอมูล ขนาดของหนว ยความจํา ขึ้น อยูกับ รุน ของ
เครื่องบันทึก ขอมูล นอกจากนี้ขอมูลทั้งหมดสามารถเรียกดูผานระบบสื่อสารระยะไกลไดอีกดวย
๔. ระบบการสื่อสารระยะไกล ใชในการรับ สง ขอมูล ระยะไกล ทําใหผูตรวจสอบสามารถ
ตรวจสอบความถูก ตองของขอมูล ไดทันที โดยระบบที่ใช ไดแก ระบบสื่อสารทางไกลผานสายโทรศัพท
ผานดาวเทียมสื่อสาร

๕. ระบบพลังงาน (Power Supply) เปนสวนที่ใชสําหรับจายพลังงานไฟฟาใหกับเครื่องตรวจวัด
ระดับน้ํา สวนบันทึกขอมูล และระบบสื่อสารระยะไกล ระบบพลังงานประกอบไปดวย ชุด Solar Charge
Controller และแบตเตอรี แบบ Maintenance Free Battery ซึ่งสามารถนําพลังงานแสงอาทิตยที่มาจาก
แผงโซลารเซลลหรือไฟฟากระแสตรงจากภายนอกมาใชในการแจกจายพลังงานใหระบบตาง ๆ

